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 أ.م أديب دمحم حسن
 د. صالح ميدي الخزرجي

 المقدمة
وبعدىا الرضا عمى االل  ،ثم الصالة عمى المبعوث لمثقمين ،الحمد هلل  باعث الوحيين

 وبعد: فيذا بسط كتابة اليدين: ،والصحب في الدارين
تصدر العمماء  ،بإحكامولمقيام  األمةواجب عمى  -عز وجل-كان فيم كالم هللا ا لمّ 

– أصحابوبما جاء عن  أو -ملسو هيلع هللا ىلص–سيدنا دمحم  اء بما نقل عن صاحب الحديث الشريفسو  تفسيره،ل
انو   مَ مِ ولما عُ  ،-رحميم هللا– المتبصرين األمةبما اثر عن التابعين وعمماء  أو -رضي هللا عنيم

 -عميو اسم  أطمقواحررىا العمماء تحت عنوان  ،د يسير عمييا المفسرون البد لمتفسير من قواع
 أصوللو  عن الصحابة والتابعين رَ ثِ أُ وما  -ملسو هيلع هللا ىلص–عن رسول هللا  لَ قِ نُ  ، وكذلك ما-قواعد التفسير

 ثر عن غيره،وما أُ  -ملسو هيلع هللا ىلص–قل عن النبي عمى كل ما نُ  فاظِ لمحِ  ،وضوابط اصطمحيا العمماء
 القران خالل العالقة الوطيدة بين تفسيرمن و  ،-موم الحديثع- اسم عمييا أطمقواحرروىا بعموم 

تباعو -ملسو هيلع هللا ىلص-المنقول عن النبي و  الكريم  تكون ىناك عالقة بين قواعد  أنعممنا انو البد  ،وا 
ىناك قواعد ما كانت لتتأصل لوال بعض  أن عندما سنعمم وباألخص التفسير وعموم الحديث،

  أسميناهالبسيط الذي  نافي بحث إثباتو إلىروم نوىذا ما  مصطمحات عموم الحديث،
 . "– مىضىعية دراسة – قىاعد التفسير وعالقتها بعلىم الحديث "

ىذه  أىميةىي بيان  ،الكتابة في مثل ىذا الموضوع إلى االتي دفعتن األسباب أىموكان من 
وىو عدم تطرق كل من  أال األكبركان لو الدافع  أخروثمة سبب  ،العالقة بين العممين الجميمين

بيان  إلىالقواعد بعموم الحديث، رغم تطرقيم  تمك بيان عالقة تأصيل إلىفي قواعد التفسير  بَ تَ كَ 
 فضال عن عموم القران . ،، وبينيا وبين المغة العربيةوأصولوالعالقة بينيا وبين الفقو 

قواعد التفسير التي تأصمت عمى  اغمب ىو استقراء وجمع ،في ىذا البحث نافكان منيج
 نامقلكل قاعدة مطمبا،  وأفردنا من مصطمحات عموم الحديث، احتوت مصطمحا   أواصطالحات، 

بمصادر  ينالمصطمح مستعينعمماء  توثب  كما في المغة واالصطالح  بالتعريف بيذا المصطمح
 أقوالبنقل  بيان معناه من خالل القاعدة التي تضمنتو إلىتوجو نثم  ،الحديث والمغة أىلومراجع 

 يتضح بو معنى القاعدة . ،بمثال تطبيقي لمقاعدة المذكورة يتنأوبعدىا ، العمماء في ذلك

                      قواعد التفسير وعالقتيا
 – دراسة موضوعية –بعلوم الحديث 
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 تعريفات لغوية واصطالحية: األولالمبحث 
 واصطالحاالقواعد لغة تعريف : األولالمطلب 

الُ ب :َقَعدَ  من ":واصميا من قعدة ،جمع قاعدة :لغة ،القواعد / أولا  َأْصٌل  وىمنّ  اْلَقاُف َواْلَعْيُن َوالد 
ْن َكاَن  يرادف، َوُىَو في الكممة ِفيَيا ِباْلُجُموِس. ُيَقاُل: َقَعَد  ُيذكرِفي َمَواِضَع اَل  ُيذكراْلُجُموَس َواِ 

ا ا، َوُيْجَمُع َعَمى  :فَأما َقاِعَدةٌ  ":وقال ابن منظور ،(ٔ)"الر ُجُل َيْقُعُد ُقُعود  َفِيَي َفاِعَمٌة ِمْن َقَعَدْت ُقُعود 
، والَقواِعُد:  ،َقَواِعَد َأيضا   َوَقَعَدِت الن ْخَمُة: َحَمَمْت َسَنة  َوَلْم َتْحِمْل ُأخرى. والقاِعَدِة: َأصُل اأُلّسِ

اإِلَساُس  ةاِعدُ القَ ف ،القاِعَدة َأْصُل اأُلّسِ  ":وجاء في تاج العروس ،(ٕ)"أساسواإِلساُس، وقواِعد اْلَبْيِت 
الَقَواِعد: َأساِطيُن الِبَناِء ال ِتي َتْعِمُده، وقوُليم: َبَنى َأْمَره عمى  :"وَقَواِعُد اْلَبْيت ِإَساُسو، َوَقاَل الز ّجاج

 . (ٖ)"َقاِعَدٍة، وَقَواِعدَ 
ينطبق عمى ُكمِّيٌّ  َأْمرٌ "يَ اْلَقَواِعُد: َجْمُع َقاِعَدٍة، َوىِ  ":قال ابن النجار :اصطالحا ،القواعد ثانيا /

 . (٘)"كمي منطبق عمى جميع جزئياتو امر :القاعدة ":وقيل، (ٗ)"منياجزئيات كثيرة تفيم أحكاميا 
 لغة واصطالحا التفسيرتعريف : المطلب الثاني

الت ْفِسيُر وَ  ،اْلَبَياُن َوَباُبُو َضَربَ  :اْلَفْسرُ  ":قال في الصحاح ،واصمو فسر :التفسير لغةاول / 
كالت ْفسيِر،  الُمَغط ى، عن كْشفُ ىو الاإِلباَنُة، و من الَفْسُر:   :وجاء في القاموس المحيط ،(ٙ)"ِمْثُمُو.

الت ْفسيُر والت أويُل واحٌد" أو ىو كْشُف الُمراِد عِن الُمْشِكِل، والتأويُل َردُّ أَحِد الُمْحَتِمَمْيِن إلى ما و 

                                                           

المحقق: عبد  زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين،المؤلف: أحمد بن فارس بن  معجم مقاييس المغة،ينظر:  - ٔ
 . ٛٓٔ/٘، مادة قعدة، م ٜٜٚٔالناشر: دار الفكر،  السالم دمحم ىارون،

لسان العرب، المؤلف: دمحم بن مكرم بن عمى، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري  ينظر:  - ٕ
 . ٖٔٙ/ٖىـ، فصل القاف،  ٗٔٗٔ -الثالثة بيروت، الطبعة:  –اإلفريقى، الناشر: دار صادر 

تاج العروس من جواىر القاموس، المؤلف: محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني، أبو الفيض، الممّقب  - ٖ
بيدي، المحقق: مجموعة من المحققين، الناشر: دار اليداية، مادة: قعدة،   . ٓٙ/ٜبمرتضى، الز 

مؤلف: تقي الدين أبو البقاء دمحم بن أحمد بن عبد العزيز بن عمي الفتوحي شرح الكوكب المنير، الينظر:   - 4
المعروف بابن النجار الحنبمي، المحقق: دمحم الزحيمي ونزيو حماد، الناشر: مكتبة العبيكان، الطبعة: الطبعة 

 . ٖٓ/ٔمـ،  ٜٜٚٔ -ىـ ٛٔٗٔالثانية 
الشريف الجرجاني، المحقق: ضبطو وصححو  التعريفات، المؤلف: عمي بن دمحم بن عمي الزينينظر:  - ٘

-ىـ ٖٓٗٔلبنان، الطبعة: األولى –جماعة من العمماء بإشراف الناشر، الناشر: دار الكتب العممية بيروت 
 . ٔٚٔ/ٔم، باب القاف، ٖٜٛٔ

، مختار الصحاح، المؤلف: زين الدين أبو عبد هللا دمحم بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي ينظر:  - ٙ
صيدا، الطبعة:  –الدار النموذجية، بيروت  -المحقق: يوسف الشيخ دمحم،الناشر: المكتبة العصرية 

 . ٜٖٕ/ٔم مادة فسر، ٜٜٜٔىـ / ٕٓٗٔالخامسة، 
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الَفْسر: اإِلَباَنُة وَكْشُف الُمَغط ى َكَما َقاَلو ابُن ، وجاء معناه في تاج العروس: (ٔ)ُيطاِبُق الظاِىر
اأَلْعرابّي، َأو َكْشُف الَمْعَنى الَمْعُقوِل، َكَما ِفي الَبَصائر، كالت ْفِسير. والِفْعُل كَضَرب وَنَصَر ُيَقال: 

َره: َأَباَنوُ  ، َأي الت ْفِسيُر َكْشُف الُمَراِد َعن الم ْفع الُمْشِكل َأو ُىوَ ، َفَسَر الشيَء َيْفِسُره وَيْفُسُره وَفس 
َوقيل: الت ْفِسيُر: َشْرُح َما جاَء ُمْجَمال  من  ،والَتْأِويُل: َردُّ َأَحِد الُمْحَتِمَمْيِن ِإلى َما ُيَطاِبُق الّظاِىرَ 
 .( ٕ)ْلَفاُظو الَغِريَبةالقَصص ِفي الِكَتاب اْلَكِريم، وتْعِريُف َما َتُدّل َعَمْيِو أَ 

التفسير: في األصل ىو الكشف، واإلظيار، وفي   ":قال الجرجاني :التفسير اصطالحاثانيا/ 
الشرع: توضيح معنى اآلية، وشأنيا، وقصتيا، والسبب الذي نزلت فيو، بمفع يدل عميو داللة  

معنى تحتممو إذا كان التفسير صرف اآلية عن معناىا الظاىر إلى " وقال المناوي: ،(ٖ)"ظاىرة
ْرح َواْلَبَيان  :الت ْفسير ":وجاء في المعجم الوسيط ،(ٗ) "يراه موافقا لمكتاب والسنة المحتمل الش 
 تضمنتون اْلَكِريم َوَما توضيح َمَعاني اْلُقْرآ وبيْقصد و اْلُعُموم اإلسالمية  فيَتْفِسير اْلُقْرآن ومنو َ 
 . (٘)"من عقائد وأسرار َوحكم َوَأْحَكام االيات

ىي االحكام الكمية التي يتوصل بيا و تبين لنا معنى قواعد التفسير: يمما تقدم في المطمبين 
 . (ٙ)منيا ن العظيم ومعرفة كيفية االستفادةالى استنباط معاني القرا

 العلوم لغة واصطالحاتعريف : لمطلب الثالثا
ْيَء ِباْلَكْسِر َيْعَمُموُ  ،مم، والعممعِ مفرده  :ةلغ ،العلوماول/  ا َعَرَفوُ  من َعِمَم الش  َمٌة  َوَرُجلٌ  ،ِعْمم  َعال 

ا َواْلَياُء ِلْمُمَباَلَغةِ   .(ٚ)َواْسَتْعَمَمُو اْلَخَبَر َفَأْعَمَمُو ِإي اه ،َأْي َعاِلٌم َجدًّ

                                                           

القاموس المحيط، المؤلف: مجد الدين أبو طاىر دمحم بن يعقوب الفيروزآبادى، تحقيق: مكتب تحقيق ينظر:  - ٔ
بإشراف: دمحم نعيم العرقُسوسي، الناشر: مؤسسة الرسالة لمطباعة والنشر  التراث في مؤسسة الرسالة،

 .  ٙ٘ٗ/ٔم، فصل الفاء،  ٕ٘ٓٓ -ىـ  ٕٙٗٔلبنان، الطبعة: الثامنة،  –والتوزيع، بيروت 
 . ٖٕٖ/ٖٔينظر: تاج العروس، مادة فسر،   - ٕ
 . ٖٙ/ٔالتعريفات: باب التاء،  ينظر - ٖ

التوقيف عمى ميمات التعاريف، المؤلف: زين الدين دمحم المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن  ينظر: - ٗ
القاىرة، الطبعة: -عبد الخالق ثروت ٖٛعمي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي، الناشر: عالم الكتب 

  ٜٛ/ٔم، فصل الفاء، ٜٜٓٔ-ىـٓٔٗٔاألولى، 
مجمع المغة العربية بالقاىرة، إبراىيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد  المعجم الوسيط، المؤلف: ينظر: - ٘

 . ٛٛٙ/ٕالناشر: دار الدعوة، باب الفاء،  القادر / دمحم النجار،
م، ٕ٘ٓٓالقاىرة، الطبعة االولى، –لخالد بن عثمان السبت، دار بن عفان  -جمعا ودراسة–قواعد التفسير  - ٙ

ٔ/ٖٓ . 
 . ٕٚٔ/ٔالصحاح، مادة عمم، ينظر: مختار  - ٚ
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ُعَمماُء ، نفِسو، وَرُجٌل عاِلٌم وَعِميمٌ ِعْمما ، بالكسِر: َعَرَفُو، وَعِمَم ىو في ":وقال الفيروزآبادي
اٍل، وَعم َمُو الِعْمَم َتْعميما  وِعال ما ، ككذ اٍب، وأْعَمَمُو إياُه َفَتَعم َموُ   . (ٔ)"وُعال ٌم، كُجي 

: اخرون ازم المطابق لمواقع، وقال العمم: ىو االعتقاد الج :"قال الجرجاني :اصطالحا ،العلومثانيا/
لعمم ىو إدراك الشيء الشيء في العقل، واألول أخص من الثاني، وقيل: ا ىو حصول صورة

سخة وقيل: العمم: صفة را يضو،وقيل: زوال الخفاء من المعموم، والجيل نق ،عميوعمى ما ىو 
 . (ٕ)"وصول النفس إلى معنى الشيء :وقيل: العمم تدرك بيا الكميات والجزئيات،

عمم االتفاقي الذي يصير عمما ال وال العمم القصدي، لشيء" وىو ": بالتحريك، ما وضعممُ العِ و      
 وضع واضع بل بكثرة االستعمال مع اإلضافة، أو الالزم لشيء بعينو خارجا أو ذىنا ولم يتناولي

  . (ٖ)"الشبيو
من قبيل أَْعاَلم اأْلَْشَخاص اَل من  لفع يذكر َوُيَراد َلفظو كل ىو :العمم :وجاء في الكميات

َواْلعمم االتفاقي: ُىَو ال ِذي يصير ، َواْلعمم القصدي: ُىَو َما وضع لَشْيء ِبَعْيِنو، أَْعاَلم اأْلَْجَناس
م لَشْيء ِبَعْيِنو َخاِرجا َأو ذىن َضاَفة َأو الال  ، اعمما اَل ِبَوْضع َواضع بل ِبَكْثَرة ااِلْسِتْعَمال َمَع اإْلِ

ْيء عمى َما ُىَو ِبوِ اْلعمم:  :وقال ، وبديييو: َما اَل يْحَتاج ِفيِو ِإَلى َتْقِديم مقدمو، ُىَو معرَفة الش 
 . (ٗ) ِباْلَعْكِس َوَلو سمك ِفيِو بعقمو َفِإن ُو اَل يْسمك، َكاْلعمِم اْلَحاِصل بالحواس اْلخمس ةوضروري

 تعريف الحديث لغة واصطالحا: المطلب الرابع
 .( ٘)اأْلَْشَياء و  الحاجات الجديُد منىو  :لغة ،الحديثول/ أ

َقاَل اْلَفر اُء: َنَرى َأن  َواِحَد  ،َعَمى َغْيِر اْلِقَياسِ  َأَحاِديثُ  :َوَكِثيُرُه، َوَجْمُعوُ ااْلَخَبُر َقِميُمُو  او ىو
ا ِلْمَحِديثِ  ،اأْلََحاِديِث ُأْحُدوَثةٌ  ُثم  َجَعُموُه َجْمع 

(ٙ). 
 خمقية او  ىو ما جاء عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص من قول أو فعل أو تقرير أو صفة :اصطالحا ،الحديثثانيا/ 

 
 

                                                           

 . ٓٗٔٔ/ٔالقاموس المحيط، فصل العين،   - ٔ
 . ٓٙٔ/ٔالتعريفات، باب العين، ينظر:  - ٕ
 . ٕٙٗ/ٔالتوقيف عمى ميمات التعاريف، فصل الالم،  ينظر: - ٖ
الكميات معجم في المصطمحات والفروق المغوية، المؤلف: أيوب بن موسى الحسيني القريمي  ينظر: - ٗ

بيروت،  -دمحم المصري، الناشر: مؤسسة الرسالة  -كفوي، أبو البقاء الحنفي، المحقق: عدنان درويش ال
 . ٔٔٙو  ٖٓٙ/ٔفصل العين، 

 المحقق: دمحم عوض مرعب، تيذيب المغة، المؤلف: دمحم بن أحمد بن األزىري اليروي، أبو منصور، ينظر: -٘
 . ٖٕٗ/ٗ، ابواب الحاء والدال، مٕٔٓٓالطبعة: األولى،  بيروت، –الناشر: دار إحياء التراث العربي 

 . ٛٙ/ٔمختار الصحاح، مادة ح د ث،  ينظر: - ٙ
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 .(ٔ)قال ابن حجرَ وبو  ،خمقية
أن ىذه الثالثة  ":وقال القاسمي في معرض كالمو عن تعريف الحديث واالثر والخبر

 ،قوال  أو فعال  أو تقرير ا أو صفة -ملسو هيلع هللا ىلص-مترادفة عند المحدثين عمى معنى ما أضيف إلى النبي 
 ،وفقياء خراسان يسمعون الموقوف أثر ا والمرفوع خبر ا وعمى ىذه التفرقة جرى كثير من المصنفين

: الحديث ىو اسم من التحديث وىو اإلخبار ثم ُسمي بو قول أو فعل أو تقرير ءوقال أبو البقا
 . (ٕ)"-والسالمعميو الصالة -نسب إلى النبي 

 -ملسو هيلع هللا ىلص–ىو العمم الذي يشمل عمى كل ما ينقل عن النبي  :اذا فعمم الحديث بمعناه المركب
وبو يعرف حقيقة الرواية وشروطيا وانواعيا واحكاميا واحوال  ،من قول اوفعل او تقرير او صفة
 الرواة وشروطيم وما يتعمق بذلك.

، وأفعالو، َوَما -َصم ى َّللا ُ َعَمْيِو َوَسم م -الَحِديث: تتبع َأْقَوال َرُسول هللا  معم ":قال السيوطي
ِعْلُم اْلَحِديِث اْلَخاصُّ : في تدريب الراوي  ، وجاء(ٖ)"يت صل بيما ِمم ا ُيِفيد أحد اأْلَْحَكام اْلَخْمَسة

َواَيةِ  َيْشَتِمُل َعَمى َنْقِل َأْقَواِل الن ِبيِّ َصم ى َّللا ُ َعَمْيِو َوَسم َم َوَأْفَعاِلِو، َوِرَواَيِتَيا، َوَضْبِطَيا،  ىو ما: ِبالرِّ
َراَيةِ  ،َوَتْحِريرِ  َواَيِة؛ َوُشُروُطَيا، َوَأْنَواُعيَ ىو ما : َوِعْلُم اْلَحِديِث اْلَخاصُّ ِبالدِّ ا، ُيْعَرُف ِمْنُو َحِقيَقُة الرِّ

َواِة، َوُشُروُطُيْم، َوَأْصَناُف اْلَمْرِوي اِت، َوَما َيَتَعم ُق ِبَيا  .  (ٗ)"َوَأْحَكاُمَيا، َوَحاُل الرُّ
 
 

                                                           

نزىة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطمح أىل األثر، المؤلف: أبو الفضل أحمد بن عمي بن  ينظر: - ٔ
صباح، دمشق، الطبعة: الثالثة، الناشر: مطبعة ال دمحم بن أحمد بن حجر العسقالني، حققو: نور الدين عتر،

 . ٔٗ/ٔم،  ٕٓٓٓ -ىـ  ٕٔٗٔ
قواعد التحديث من فنون مصطمح الحديث، المؤلف: دمحم جمال الدين بن دمحم سعيد بن قاسم الحالق  ينظر: - ٕ

وينظر: شرح نخبة الفكر في مصطمحات أىل ، ٔٙ/ٔ، لبنان-بيروت-القاسمي، الناشر: دار الكتب العممية 
ف: عمي بن دمحم، نور الدين المال اليروي القاري، المحقق: قدم لو: الشيخ عبد الفتح أبو غدة، األثر، المؤل

 . ٖ٘ٔ/ٔ، بيروت -حققو وعمق عميو: دمحم نزار تميم وىيثم نزار تميم، الناشر: دار األرقم 
الدين السيوطي، معجم مقاليد العموم في الحدود والرسوم، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل  ينظر: - ٖ

 -ىـ ٕٗٗٔالقاىرة / مصر، الطبعة: األولى،  -المحقق: أ. د دمحم إبراىيم عبادة، الناشر: مكتبة اآلداب 
 . ٔٗ/ٔ، م ٕٗٓٓ

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي،  ينظر: - ٗ
 ،حرف الحاء ،المعجم الوسيط، وينظر: ٕ٘/ٔ، ، الناشر: دار طيبةحققو: أبو قتيبة نظر دمحم الفاريابي

 سورية، –المؤلف: الدكتور سعدي أبو حبيب، الناشر: دار الفكر. دمشق ، والقاموس الفقيي، ٓٙٔ/ٔ
 . ٓٛ/ٔ، هٛٓٗٔالطبعة: الثانية 
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 القواعد التي تضمنت اصطالحات حديثية: المبحث الثاني
 "السماعو موقوف على النقل  األسبابالقول في  "قاعدة: األولالمطلب 

ىما: النقل  مصطمحين من مصطمحات عموم الحديث عمىان منشأ ىذه القاعدة مبني 
 . والسماع

ْيءِ  َنْقلُ : من فالنقل: لغة ، َتْحِويُمُو ِمْن َمْوِضٍع ِإَلى َمْوِضٍع َوَباُبُو َنَصرَ  ،الش  َمُو، َتْنِقيال  ، َو َنق 
 . (ٔ)َأْي َأْكَثَر َنْقَموُ 

َأن يرويِو ناقل َعن ناقل َحت ى َيْنَتِيي ِإَلى َصَحاِبّي ويصمو ِبالن ِبيِّ  ":قال الزركشياصطالحا: 
 . (ٕ)"–صمى هللا َعَمْيِو َوسمم  -

ْمُع: ِحسُّ األُذِن، واألُذُن، وما َوَقَر فييا  ":والسماع: لغة: من السمع، جاء في القاموس الس 
ْكرُ من شيٍء َتْسَمُعو  . (ٖ)"ْمِع، أْسماٌع وأْسُمعٌ ، ويكوُن لمواِحِد والجَ ، والذِّ
َواَيِة ِعْنَد اُىَو َأْرَفُع َدَرَجاِت َأْنَواِع ال :جاء في االلماعاصطالحا:   َواَل ِخاَلَف ، كثر المحدثينرِّ

اِمُع ِمْنوُ  َأن ُو َيُجوز في َثَنا َوَأْخَبَرَنا َوَأْنَبَأَنا َوسمعت فاَلنا :َأْن َيُقوَل الس  َلَنا ُفاَلٌن  َقالَ  :َيُقولُ و  ،َحد 
 .( ٗ)"َوَذَكَر َلَنا ُفاَلنٌ 

وقد اعتبره اىل الرواية واداء  ،فان اىم ما يعتمد عميو عمم الحديث رواية ىو النقل الصحيح
 اصح النقل ىو ما كان معتمدا عمى السماع الصريح،ان ، و الحديث اول شروط قبول الرواية

 :ولبيان ذلك البد من التوثيق باقوال العمماء ويعتبره اىل تحمل الرواية اول رتب التحمل،

ثِ  :نقال عن االوزاعي قولو قال الخطيب البغدادي: ل قاو ، (٘)ُحْسُن ااِلْسِتَماِع ُقو ٌة ِلْمُمَحدِّ
ِ ال ذِ  الباجي في معرض وصفو لمصحابة: َوَعِمُموا َما  -م ى َّللا ُ َعَمْيِو َوَسم مَ َص -يَن َصِحُبوا َرُسوَل َّللا 

َمُيْم اْلُمرَ  َر َأْخُذُىْم َوَسَماُعُيْم ِلَما َقاَلُو َوَفي   -ْيِو َوَسم مَ َصم ى َّللا ُ َعمَ -اَد َوُسَؤاِلِيْم الن ِبي  َجاَء ِبِو، َوَتَكر 

                                                           

 . ٖٛٔ/ٔينظر: مختار الصحاح، مادة ن ق ل،  - ٔ
النكت عمى مقدمة ابن الصالح، المؤلف: أبو عبد هللا بدر الدين دمحم بن عبد هللا بن بيادر الزركشي  ينظر: -ٕ

الرياض، الطبعة: األولى،  –الشافعي، المحقق: د. زين العابدين بن دمحم بال فريج، الناشر: أضواء السمف 
 . ٛٓٗ/ٔم، ٜٜٛٔ -ىـ ٜٔٗٔ

 . ٖٓٚ/ٔالقاموس المحيط، فصل السين،  ينظر: - ٖ
اإللماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، المؤلف: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون  ينظر: - ٗ

القاىرة /  -اليحصبي السبتي، أبو الفضل، المحقق: السيد أحمد صقر، الناشر: دار التراث / المكتبة العتيقة 
 . ٜٙ/ٔم، ٜٓٚٔ -ىـ ٜٖٚٔتونس، الطبعة: األولى، 

امع ألخالق الراوي وآداب السامع، المؤلف: أبو بكر أحمد بن عمي بن ثابت بن أحمد بن ميدي الج ينظر: - ٘
 . ٜ٘ٔ/ٔالرياض،  –المحقق: د. محمود الطحان، الناشر: مكتبة المعارف  الخطيب البغدادي،
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ِة الن ْقِل َعْنُو َفَسِمَعُيْم َيقُ  جاء في و  ،(ٔ)ْيٍء ِبَقَدرٍ وُلوَن ُكلُّ شَ َعم ا َأْشَكَل َعَمْيِيْم، َواتَِّفاِقِيْم َعَمى ِصح 
َقاَل  ":قال السخاوي ، و (ٕ)اوليا: السماع من لفع الشيخ  ،باب انواع االخذ واصول الرواية :االلماع

َنْتَيا النُّْسَخُة ِىَي ال   ِتي اْلَخِطيُب: َوال ِذي ُيوِجُبُو الن َظُر َأن ُو َمَتى ُعِرَف َأن  اأْلََحاِديَث ال ِتي َتَضم 
ْيِخ ؛ َجاَز َلُو َأْن َيْرِوَيَيا ِإَذا َسَكَنْت َنْفُسُو ِإَلى  َسِمَعَيا ِة النَّْقلِ ِمَن الش  اَلَمِة ِمْن ُدُخوِل  ِصحَّ َوالس 

 . (ٖ)"اْلَوْىِم َلَيا
ومنو بيان اسباب النزول،  ،من نقمو ما كان متعمقا بكتاب هللا تعالى يجب التثبتوخير ما 

فالعمماء يعتمدون في معرفة سبب النزول عمى صحة الرواية عن رسول هللا صمى هللا عميو وعمى 
وسيأتي في بيات  ،فإن إخبار الصحابي عن مثل ىذا لو حكم الرفع ،آلو وسمم أو عن الصحابي

إذ كان عمم أسباب النزول قائم ا عمى النقل المرفوع  ":وفي ذلك قال ابن حجر القاعدة الثانية،
ولوال ىذا العمم لزلت األقدام وكبت األفيام، وبالجيل بو ىمك الخوارج وكان ابن عمر ، لصحيحا

: إنيم انطمقوا إلى آيات نزلت في في وصف الغالة وقال ،هللا عنيما يراىم شرار خمق هللا رضي
  . (ٗ)"الكفار فجعموىا عمى المؤمنين

فإنما ذلك في تفسير يتعمق بسبب إن تفسير الصحابي حديث مسند  "قال ابن الصالح:و 
 . (٘)"نزول اآلية يخبر بو الصحابي أو نحو ذلك

  :مثال تطبيقي
كان رسول هللا صمى هللا عميو وعمى آلو وسمم يصمي  :"ابن عمر قال ما أخرجو مسمم عن

وفيو نزلت }َفَأْيَنَما ُتَولُّوا َفَثم  َوْجُو  ،مكة إلى المدينة عمى راحمتو حيث كان وجيووىو مقبل من 
}ِ    . (ٚ)"(ٙ)َّللا 

                                                           

 .ٕٓٗ/ٚينظر: المنتقى شرح الموطإ،  - ٔ
 .1/66السماع،اإللماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد  - 2

المؤلف: شمس الدين أبو الخير دمحم بن عبد الرحمن بن دمحم ، فتح المغيث بشرح الفية الحديث لمعراقيينظر:  - 3
مصر،  –بن أبي بكر بن عثمان بن دمحم السخاوي، المحقق: عمي حسين عمي، الناشر: مكتبة السنة 

 . 3/135م، 2003هـ / 1424الطبعة: األولى، 

العجاب في بيان األسباب، المؤلف: أبو الفضل أحمد بن عمي بن دمحم بن أحمد بن حجر  ينظر: - ٗ
 1/13الناشر: دار ابن الجوز، عبد الحكيم دمحم األنيس، العسقالني، المحقق:

عمرو، تقي الدين  عموم الحديث، المعروف بمقدمة ابن الصالح، المؤلف: عثمان بن عبد الرحمن، أبو - ٘
 –سوريا، دار الفكر المعاصر  -المعروف بابن الصالح، المحقق: نور الدين عتر، الناشر: دار الفكر

 .50م، ص1696 -هـ 1406بيروت، سنة النشر: 

 . ٘ٔٔسورة البقرة: االية  - ٙ
عروف بصحيح مسمم، المؤلف: مسمم المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الم - ٚ

بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، المحقق: دمحم فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي 
 . 33، برقم 1/496بيروت، باب جواز صالة النافلة على الراحلة،  –
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 "سبب النزول لو حكم الرفع "قاعدة: المطلب الثاني
 عند اىل الحديث. ،عرفة المرفوع وما معناه وما حكموالقاعدة تعتمد عمى م هىذ

َرَفَع ُفاَلٌن َعَمى اْلَعاِمِل َرِفيَعة  وَ  ،ِضدُّ اْلَوْضِع َوَباُبُو َقَطعَ  :الر ْفعُ و  من الرفع، :لغة :فالمرفوع
ِتِو َوُيَبمُِّغَيا  .( ٕ) َرُفَع ِرْفعة َأي اْرَتَفَع َقْدُره: وفي لسان العرب، (ٔ)َوُىَو َما َيْرَفُعُو ِمْن ِقص 

ِ َوُىَو: َما ُأِضيَف ِإَلى المرفوع:  ":اصطالحا: قال ابن الصالح َصم ى َّللا ُ َعَمْيِو  -َرُسوِل َّللا 
ة   –َوَسم َم  ُىَو َما ذكر ِفيِو الن ِبي صمى هللا َعَمْيِو َوسمم فنسب ِإَلْيِو  ":وقال ابن دقيق العيد ،(ٖ)"َخاص 

 . (ٗ)"َقول َأو فعل َأو َتْقِرير
 ،-الصالة والسالمعميو –تضمن امر النبي او نييو  ومن قول الصحابي ما يعد مرفوعا اذا

إن تفسير  ":فقد قال ابن الصالح ،ب النزولامر غيبي، ومن ذلك القول في اسبااو اخبار عن 
الصحابي حديث مسند فإنما ذلك في تفسير يتعمق بسبب نزول اآلية يخبر بو الصحابي أو نحو 

قبميا جاء الولد من دبرىا في ذلك كقول جابر رضي هللا عنو: كانت الييود تقول من أتى امرأتو 
فأنزل هللا عز وجل }ِنَساُؤُكْم َحْرٌث َلُكْم{ اآلية فأما سائر تفاسير الصحابة التي ال تشتمل  لأحو 

وهللا  ،مى آلو وسمم فمعدود في الموقوفاتعمى إضافة شيء إلى رسول الو صمى هللا عميو وع
: ُأِمْرنا بكذا، أو ُنيينا عن كذا، كقوِل ُأمِّ  ":وقال زين الدين العراقي ،(٘)"أعمم وقوُل الصحابيِّ

َعطّيَة: أِمرنا أن ُنِخرَج في الِعيَدْيِن الَعَواِتَق، وَذَواِت الُخُدوِر، وُأِمَر الُحي ُض أْن يعتِزْلَن ُمَصم ى 
وكالىما في الصحيح، ىو من الُمسِمِميَن وكقوليا أيضا : ُنِيينا عن اتِّباِع الجنائِز، ولم ُيْعَزْم عمينا 

نوِع المرفوِع والمسنِد عند أصحاِب الحديِث، وىو الصحيُح، وقوُل أكثِر أىِل العمِم، قالو ابُن 
 -الصالح. قال: ألن  مطمَق ذلك ينصرُف بظاىِرِه إلى من إليِو األمُر والنيي وىو رسول هللِا 

ن  ":ي، وقال الزرقان(ٙ)"–َصم ى هللُا َعَمْيِو َوَسم َم  فإن روي سبب النزول عن صحابي فيو مقبول وا 
وذلك ألن قول الصحابي فيما ال مجال لالجتياد فيو  ،لم يعزز برواية أخرى تقويولم يعتضد أي 

                                                           

 . ٕٙٔ/ٔينظر: مختار الصحاح، مادة ر ف ع،  - ٔ
 . ٖٔٔ/ٛلسان الميزان: فصل الراء،  ينظر: - ٕ
 . ٘ٗمقدمة ابن الصالح، ص - ٖ
االقتراح في بيان االصطالح، المؤلف: تقي الدين أبو الفتح دمحم بن عمي بن وىب بن مطيع القشيري،  - ٗ

 . ٚٔ/ٔ، بيروت –المعروف بابن دقيق العيد، الناشر: دار الكتب العممية 
 . ٙٗمقدمة ابن الصالح، ص  - ٘
التبصرة والتذكرة، المؤلف: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر  شرح  - ٙ

ماىر ياسين فحل، الناشر: دار الكتب العممية، بيروت  -بن إبراىيم العراقي، المحقق: عبد المطيف اليميم 
 . ٜٛٔ/ٔم،  ٕٕٓٓ -ىـ  ٖٕٗٔلبنان، الطبعة: األولى،  –
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حكمو حكم المرفوع إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص ألنو يبعد كل البعد أن يكون الصحابي قد قال ذلك من تمقاء 
 .(ٔ)"مرد لو إال السماع والنقل أو المشاىدة والرؤية نفسو عمى حين أنو خبر ال

 مثال تطبيقي: 
كانت الييود تقول: من أتى امرأة من  :"قال -رضي هللا عنو-ما أخرجو مسمم عن جابر

ُموا  دبرىا في قبميا جاء الولد أحول فأنزل هللا }ِنَساُؤُكْم َحْرٌث َلُكْم َفْأُتوا َحْرَثُكْم َأن ى ِشْئُتْم َوَقدِّ
ِر اْلُمْؤِمِنيَن{  . (ٖ)"(ٕ)أِلَْنُفِسُكْم َوات ُقوا َّللا َ َواْعَمُموا َأن ُكْم ُمالُقوُه َوَبشِّ

كل قراءة وافقت العربية ولو بوجو، ووافقت احد المصاحف العثمانية  "قاعدة: المطلب الثالث
مبنى ىذه القاعدة متوقف عمى صحة  "ولو احتمال، وصح سندىا، فيي القراءة الصحيحة

، حتى نعرف ما معنى وذكر الشروط التي يصح بيا ذا البد من بيان معنى السنداالسناد، ل
 القراءة الصحيحة .

ْيِء ِمْن َباِب َدَخلَ  ،ُفاَلٌن َسَنٌد َأْي ُمْعَتَمدٌ يقال: : لغة: السند  ،َواْسَتَنَد ِإَلْيوِ  َوَسَنَد ِإَلى الش 
ْسَناوَ  َجَبِل َأو  منرض َما ارَتَفَع ِمَن األَ  ىو: وفي لسان العرب،(ٗ)ِفي اْلَحِديِث َرْفُعُو ِإَلى َقاِئِموِ  دُ اإْلِ

ر َعَمى َغْيِر َذِلَك. وكلُّ شيٍء َأسندَت ِإليو َشْيئ ا، َفُيَو ُمْسَند. َوَقْد سَندَ   َواِدي، َواْلَجْمُع َأْسناٌد، اَل ُيَكس 
 .(٘)"ِإلى الشيِء َيْسُنُد ُسنودا  واسَتَنَد وتساَند وَأْسَند وَأسَنَد غيَره

َند ":قال الزركشياصطالحا:   َوُىَو َما اْرَتفع َوعال َعن سفح اْلَجَبل أِلَن اْلمسند يرفعُو  :الس 
ْخَبار َعن َطِريق  ِإَلى َقاِئمو َويجوز َأن يكون مأخوذا من َقْوليم فاَلن َسَند َأي ُمْعَتمد َفُسمي اإْلِ

ة والضعف َعَمْيوِ  ح  ا العتماد النقاد ِفي الصِّ  ىووعرفو الحافع ابن حجر بقولو: ، (ٙ)"اْلَمْتن ُمْسند 
 .( ٚ) حكاية طريق المتن

                                                           

ْرقاني، الناشر: مطبعة عيسى البابي  ينظر: - ٔ مناىل العرفان في عموم القرآن، المؤلف: دمحم عبد العظيم الزُّ
 . ٗٔٔ/ٔالحمبي وشركاه، الطبعة: الطبعة الثالثة، 

 . ٕٕٕسورة البقرة: االية  -ٕ
في عموم ، وينظر: مباحث ٚٔٔ، برقم ٛ٘ٓٔ/ٕصحيح مسمم، باب جواز جماع المرأة في قبميا من دبرىا،   - 3

 -ىـٕٔٗٔالناشر: مكتبة المعارف لمنشر والتوزيع، الطبعة: الطبعة الثالثة  القرآن لمناع بن خميل القطان،
 . ٙٛ/ٔم، ٕٓٓٓ

 . ٘٘ٔ/ٔمختار الصحاح، مادة س ن د،  ينظر: - ٗ
 . ٕٕٓ/ٖلسان العرب، فصل السين،  - ٘
الدين دمحم بن عبد هللا بن بيادر الزركشي النكت عمى مقدمة ابن الصالح، المؤلف: أبو عبد هللا بدر  - ٙ

الرياض، الطبعة: األولى،  –الشافعي، المحقق: د. زين العابدين بن دمحم بال فريج، الناشر: أضواء السمف 
 . ٘ٓٗ/ٔم، ٜٜٛٔ -ىـ ٜٔٗٔ

 . ٕٗٚ/ٗنخبة الفكر:  - ٚ
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الى  عن مثمو الضابطرواية العدل  :الشروط التي يصح بيا، فيشترط لصحة االسناد اام
ِحيُح: َفُيَو اْلَحِديُث اْلُمْسَنُد ال ِذي َيت ِصُل  ":العمة، قال ابن الصالحمنتياه مع خموه من الشذوذ و  الص 

اِبِط ِإَلى ُمْنَتَياُه، َواَل َيُكوُن َشاذًّا، َواَل ُمَعم ال   ِإْسَناُدهُ  اِبِط َعِن اْلَعْدِل الض   . (ٔ)"ِبَنْقِل اْلَعْدِل الض 
عنى ذلك وعالقتو بالقاعدة نعود لنبين م ،يصح بيا التي وبعد معرفة معنى السند والشروط

 اقوال العمماء: من خالل
ِقَراَءٍة َواَفَقِت اْلَعَرِبي َة َوَلْو ِبَوْجٍو، َوَواَفَقْت َأَحَد اْلَمَصاِحِف اْلُعْثَماِني ِة َوَلِو ُكلُّ  ":قال ابن الجزري 

َىا َواَل َيِحلُّ ِإْنَكاُرَىا، َبلْ  ِحيَحُة ال ِتي اَل َيُجوُز َردُّ ِىَي ِمَن  اْحِتَماال  َوَصح  َسَنُدَىا، َفِيَي اْلِقَراَءُة الص 
ْبَعةِ  اأْلَْحُرفِ  ْبَعِة ال ِتي َنَزَل ِبَيا اْلُقْرآُن َوَوَجَب َعَمى الن اِس َقُبوُلَيا، َسَواٌء َكاَنْت َعِن اأْلَِئم ِة الس  ، َأْم الس 

والعدل الضابط إذا انفرد بشيء أيضا وقال:  ،(ٕ)"َعِن اْلَعْشَرِة، َأْم َعْن َغْيِرِىْم ِمَن اأْلَِئم ِة اْلَمْقُبوِلينَ 
تحتممو العربية والرسم واستفاض وتمقي بالقبول قطع بو وحصل بو العمم، وىذا قالو األئمة في 

القراءة غير المتواترة، وقد رويت  ":وقال ابو زىرة ،(ٖ)الحديث المتمقي بالقبول أنو يفيد القطع
، لم يثبت عمييم ريبة  بطريق اآلحاد، ولم تبمغ في روايتيا حدِّ التواتر، وىذه يكون رواتيا عدوال 

ا إذا وافقت المتواتر بشرط موافقتيا  اتيام في قول أو عمل، وىذه يقرأ القرآن بيا، وخصوص 
لممصحف اإلمام وىو متواتر، فتكون في معنى المتواترة، وموافقتيا لممنياج العربي، فال يكون 

 .(ٗ)"فييا ما يخالف المنياج العربي
 :مثال تطبيقي

ينِ } َقَرَأ َأُبو َصاِلٍح  :"دمحم المكي قولو ما نقمو ابن الجزري عن ابي ِبَأِلٍف  ،{ َماِلَك َيْوِم الدِّ
َمْيَفِع اْلَيَما َداِء، َوَكَذِلَك ُمَحم ُد ْبُن الس   . (٘)ِنيُّ َوِىَي ِقَراَءٌة َحَسَنةٌ َوالن ْصِب َعَمى النِّ

 
 

                                                           

 . ٔٔ/ٔمقدمة ابن الصالح،  - ٔ
 شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، دمحم بن دمحم بن يوسف، المؤلف: النشر في القراءات العشر، ينظر: - ٕ

 . ٔٔ/ٔالناشر: المطبعة التجارية الكبرى ]تصوير دار الكتاب العممية[،  المحقق: عمي دمحم الضباع،
منجد المقرئين ومرشد الطالبين، المؤلف: شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، دمحم بن دمحم بن  ينظر: - ٖ

 . ٛٔ/ٔ ،مٜٜٜٔ-ىـ ٕٓٗٔيوسف، الناشر: دار الكتب العممية، الطبعة: األولى 
المعجزة الكبرى القرآن، المؤلف: دمحم بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زىرة، الناشر:  ينظر: - ٗ

 . ٓٗ/ٔ، ار الفكر العربيد
، وينظر: اإلتقان في عموم القرآن، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي ٚٗ/ٔالنشر في القراءات العشر،  ينظر: - ٘

بكر، جالل الدين السيوطي، المحقق: دمحم أبو الفضل إبراىيم، الناشر: الييئة المصرية العامة لمكتاب، 
 . ٖٓٙ/ٔم،  ٜٗٚٔىـ/ ٜٖٗٔالطبعة: 
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 "ليا منزلة خبر الحادتنزيال  –اذا صح سندىا  –يعمل بالقراء الشاذة  "قاعدة: المطلب الرابع
اشتممت ىذه القاعدة ثالثة مصطمحات من مصطمحات عموم الحديث، اال وىي: الشاذ، 

 ، وخبر االحاد .السندوصحة 
، وسأبين في ىذا المطمب و في المطمب السابقالنسبة لمسند وشروط صحتو فقد بينتاما ب

 القاعدة، واقوال اىل العمم فييا.معنى الشاذ وخبر االحاد، حتى يتسنى لنا فيم ىذه 
 . (ٔ)يمعن الجماعة شذوذَا انفرد عن شذجاء في اساس المغة:  من شّذ، : لغة:الشاذ

مِّ َواْلَكْسرِ ، -َرَد َعِن اْلُجْمُيورِ اْنفَ  -َشذ  َعْنُو َأيِ وقال الرازي:   . (ٕ)َشاذٌّ َفُيَو  ُشُذوذ ا َيُشذُّ ِبالض 
س من ذلك أن يروي الثقة حديثا  يخالف ما روى الناس، ولي وىو ":اصطالحا: قال ابن كثير

 .(ٖ)"أن يروي ما لم يرو غيره
لو ابن حجر ىو قا ، وما(ٗ)"ُىو أرجُح منوُ يخاِلف فيِو الر اوي َمْن  ما" وعرفو ابن حجر: 

 .(٘)اليو المحققون  التعريف الذي انتيى
يرويو شخص  جمع أحد بمعنى الواحد، وخبر الواحد، ىو ما االحاد :لغة :خبر االحاد

 . (ٙ)واحد
خبر اْلَواِحد ُىَو اْلَخَبر ال ِذي لم تبمغ نقمتو ِفي اْلَكْثَرة مبمغ اْلَخَبر "قال السمعوني: اصطالحا:

 .(ٛ)"ىو ما لم يجمع شروط المتواتر ":، وعرفو الطحان(ٚ)"اْلُمَتَواتر

                                                           

أساس البالغة، المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار هللا، تحقيق: دمحم  ر:ينظ - ٔ
م،  ٜٜٛٔ -ىـ  ٜٔٗٔلبنان، الطبعة: األولى،  –باسل عيون السود، الناشر: دار الكتب العممية، بيروت 

 . ٜٜٗ/ٔمادة ش ذ ذ، 
 . ٖٙٔ/ٔمختار الصحاح، مادة ش ذ ذ،  - ٕ
يث الى اختصار عموم الحديث، المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الباعث الحث - ٖ

 . ٙ٘/ٔ بيروت، - البصري ثم الدمشقي،المحقق: أحمد دمحم شاكر، الناشر: دار الكتب العممية
 . ٓٚ/ٔنزىة النظر ـ،  - ٗ
طحان النعيمي، الناشر: ينظر: تيسير مصطمح الحديث، المؤلف: أبو حفص محمود بن أحمد بن محمود  - ٘

 .ٕٓٔم، صٕٗٓٓمكتبة المعارف لمنشر والتوزيع، الطبعة: الطبعة العاشرة 
، وتيسير مصطمح  ٖٕ٘/ٔ، والقاموس المحيط، فصل الواو، ٛٗٗ/ٔينظر: لسان العرب، فصل الواو،  - ٙ

 . ٕٚ/ٔالحديث، 
توجيو النظر إلى أصول األثر، المؤلف: طاىر بن صالح )أو دمحم صالح( ابن أحمد بن موىب، السمعوني  - ٚ

حمب،  –الجزائري، ثم الدمشقّي، المحقق: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: مكتبة المطبوعات اإلسالمية 
 . ٛٓٔ/ٔم، ٜٜ٘ٔ -ىـ ٙٔٗٔالطبعة: األولى، 

 . ٕٚ/ٔتيسير مصطمح الحديث،  - ٛ
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، (ٔ)منو ما ىو مقبول ان توفرت فيو شروط االسناد الصحيح والتي مر ذكرىا االحادوخبر 
القراءة الشاذة، منزل خبر االحاد، والمقصود من انزال شروط القبول،  ومنو المردود ان اختمت فيو

 ، وىو الذي توفرت فيو شروط الصحة، وىذا النوع عمى صحتو ال يثبت بو قرآن.اي المقبول منو
اِخَمِة ِفي ُجْمَمِة  ":قال الباجي َوَأم ا َخَبُر اآْلَحاِد َفاَل َيْثُبُت ِبِو ُقْرآٌن، َوَىَذا ِمْن َأْخَباِر اآْلَحاِد الد 

َعى َذا َلْم َيْثُبْت ِبِمْثِمِو ُقْرآٌن َفِمْن َمْذَىِبَنا َأن  َمْن اد  ْرآٌن ِفيِو َأن ُو قُ  اْلَغَراِئِب َفاَل َيْثُبُت ِبِمْثِمِو ُقْرآٌن َواِ 
ا َفِإن ُو اَل َيْثُبُت َذِلَك اْلُحْكُم إال  َأْن َيْثُبَت ِبَما َيْثُبُت ِبِو اْلُقْرآُن ِمْن اْلَخَبرِ  ، (ٕ)"اْلُمَتَواِترِ  َوَتَضم َن ُحْكم 

من القراءة الصحيحة ما وافق العربية وصح سنده، وخالف الرسم كما ورد في  ":وقال الجزي 
بدال كممة بأخرى، ونحو ذلك مما جاء عن أبي الدرداء وعمر وابن صحيح من زيادة ونقص وا  ال

مسعود وغيرىم، فيذه القراءة تسمى اليوم شاذة؛ لكونيا شذت عن رسم المصحف المجمع عميو، 
ن كان إسنادىا صحيحا فال تجوز القراءة بيا ال في الصالة، وال في غيرىا إذ القول ، وقال: (ٖ)"وا 

في األحاديث الضعيفة المنقولة في كتب األئمة، وغيرىم يعمم في  في القراءات الشاذة كالقول
ن لم نعرف عينو، فال يقال ليا ضعيفة عمى ما بحثناه،  الجممة أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال شيئا منيا، وا 
وأيضا فنحن نقطع بأن كثيرا من الصحابة رضوان هللا عمييم كانوا يقرءون بما خالف رسم 

بدال أخرى بأخرى ونقص بعض المصحف العثمان ي قبل اإلجماع عميو من زيادة كممة وأكثر وا 
الكممات كما ثبت في الصحيحين وغيرىما ونحن اليوم نمنع من يقرأ بيا في الصالة وغيرىا منع 

........الى ان قال: فثبت من ذلك أن القراءة الشاذة ولو كانت صحيحة في تحريم ال منع كراىة،
ا كان أذن في قراءتو، ولم يتحقق إنزالو، وأن الناس كانوا مخيرين فييا في نفس األمر فإنيا مم

الصدر األول، ثم أجمعت األمة عمى تركيا لممصمحة وليس في ذلك خطر وال إشكال ألن األمة 
 . (ٗ)معصومة من أن تجتمع عمى خطأ

والمجمع عميو انيا التعد  ،ال القراءة الشاذة من القرآن ام عدّ  وما تقدم من اقوال بخصوص    
يراد القاعدة المذكورة ليست في صدد ىذا، وانما ُتوَرُد في مجال العمل بالقراءة  ،من القرآن وا 

وىي بيذا  ،الشاذة من باب االعتضاد بيا واالعتبار لفيم حكم او تفسير مجمل جاء في القران

                                                           

 ينظر: ص  - ٔ
المنتقى شرح الموطإ، المؤلف: أبو الوليد سميمان بن خمف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي  - ٕ

 . ٙ٘ٔ/ٗىـ،  ٕٖٖٔبجوار محافظة مصر، الطبعة: األولى،  -الناشر: مطبعة السعادة  ،الباجي األندلسي
 . ٜٔ/ٔ، ومرشد الطالبين منجد المقرئين - ٖ
 . ٕٗ-ٖٕ/ٔنفسو،  السابق درينظر: المص - ٗ
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 ن، ونقل ع(ٔ)"ْن ِجَيِة َكْوِنَيا َخَبر ا اَل ُقْرآن اُيْعَمُل ِبَيا مِ  ":فقد قال الزركشي ،تنزل منزلة خبر االحاد
ا ِمْن آيِ  :ابي بكر الصيرفي قولو اْلُقْرآِن َكِرَواَيِة اْبِن ُعَمَر آَيَة الر ْجِم َوَخَبِر َعاِئَشَة  )َما ُرِوَي آَحاد 

َفِإن َيا « َلْو َكاَن اِلْبِن آَدَم َواِدَياِن ِمْن الذ َىِب اَلْبَتَغى َلُيَما َثاِلث ا»ِفي الر َضاِع َوَخَبِر َزْيِد ْبِن َأْرَقَم: 
ِليَن َعَمْيِيْم َما  ،الن ْقلِ َثاِبَتُة اأْلََساِنيِد َصِحيَحٌة ِمْن ِجَيِة  َوَنْحُن ُنْثِبُت َما َقاُلوا َعَمى َما َقاُلوا َغْيَر ُمَتَأوِّ

ا َغْيَر الت ْأِويِل، َوَذِلَك أِلَن  ِمْن اْلُقْرآِن َما ُنِسَخ َرْسُمُو وَ  َبِقَي ُحْكُمُو، َلْم َيْظَيْر َلَنا إال  َأْن اَل َنِجَد َوْجي 
ن َما َتِجبُ  ُيْتَمى َوُيْنَقُل ُحْكُمُو إْذ َكاَن اْلُقْرآُن اْلَمْتُموُّ  ِتاَلَوُة اْلَمْرُسوِم، َفَأم ا َما َبِقَي ُحْكُمُو َفاَل َتِجُب  َواِ 

ا َسم اُه الن اِقُل، َأَحُدُىَما: إْثَباُت ُحْكِمِو َوِتاَلَوُتُو َواْلَقْطُع َعَمْيِو ِبَما ُيْعَمُل ِبِو َوالت ْسِمَيُة ِبمَ  ُيوِجُب َشْيَئْيِن:
َذا َكاَن َخَبُر اْلَواِحِد َقْد َيُخصُّ َظاِىَر اْلَمْتُموِّ َوُيْثبِ  ُتُو َتْثِبيَت َوَلْيَس َيْثُبُت اْلَمْتُموُّ ِبَخَبِر اْلَواِحِد، َواِ 

ا َكَذِلَك َما ُأْثِبَت ُحْكُمُو ِمْن ِجَيِة اْلَخَبِر َأن ُو ُقرْ   ِفي الر ْسِم آٌن ِفي اْلُحْكِم اَل اأْلَْحَكاِم َكاَن َأْيض 
اذ ِة َتْفِسيُر اْلِقَراَءِة و: ونقل في البرىان عن ابي عبيد قول ،(ٕ)"َوالتِّاَلَوةِ  )ِإن  اْلَقْصَد ِمَن اْلِقَراَءِة الش 

الصموات والصالة الوسطى اْلَمْشُيوَرِة َوَتْبِييُن َمَعاِنيَيا َوَذِلَك َكِقَراَءِة َعاِئَشَة َوَحْفَصَة َحاِفُظوا عمى 
 . (ٖ)"صالة العصر
 :مثال تطبيقي

 :"، َأن ُو َقالَ -رضي هللا عنيا–اخرج مسمم في صحيحو َعْن َأِبي ُيوُنَس، َمْوَلى َعاِئَشَة 
ا، َوَقاَلْت: ِإَذا َبَمْغَت َىِذِه اآْلَيَة َفآِذنِّي:  َمَواِت َأَمَرْتِني َعاِئَشُة َأْن َأْكُتَب َلَيا ُمْصَحف  }َحاِفُظوا َعَمى الص 

اَلِة اْلُوْسَطى{ َمَواِت َوالص   :"َفَمم ا َبَمْغُتَيا آَذْنُتَيا َفَأْمَمْت َعَمي   (ٗ)َوالص  اَلِة اْلُوْسَطى، }َحاِفُظوا َعَمى الص 
ِ َقاِنِتينَ   ،(٘)"م ى هللُا َعَمْيِو َوَسم مَ َرُسوِل هللِا َص ، َقاَلْت َعاِئَشُة: َسِمْعُتَيا ِمْن {َوَصاَلِة اْلَعْصِر، َوُقوُموا ّلِل 

َمَواِت َوَصاَلِة اْلَعْصِر{، َفَقَرْأَناَىا  :"وَعِن اْلَبَراِء ْبِن َعاِزٍب، َقالَ  َنَزَلْت َىِذِه اآْلَيُة: }َحاِفُظوا َعَمى الص 
اَلِة اْلُوْسَطى{،  َفَقاَل َرُجٌل َكاَن َما َشاَء هللُا، ُثم  َنَسَخَيا هللُا، َفَنَزَلْت: }َحاِفُظوا َعَمى الص   َمَواِت َوالص 

ا ِعْنَد َشِقيِق َلُو: ِىَي ِإَذْن َصاَلُة اْلَعْصِر، َفَقاَل اْلَبَراِء: َقْد َأْخَبْرُتَك َكْيَف َنَزَلْت، َوَكْيَف  َنَسَخَيا َجاِلس 
 . "هللُا، َوهللُا أَْعَممُ 

                                                           

البحر المحيط في أصول الفقو، المؤلف: أبو عبد هللا بدر الدين دمحم بن عبد هللا بن بيادر الزركشي،  - ٔ
 . ٖٕٕ/ٕم، ٜٜٗٔالناشر: دار الكتبي، الطبعة: األولى، 

 . ٕٕٗ/ٕالمصدر نفسو،  - ٕ
ين دمحم بن عبد هللا بن بيادر الزركشي، المحقق: دمحم البرىان في عموم القرآن، المؤلف: أبو عبد هللا بدر الد - ٖ

م، الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى  ٜٚ٘ٔ -ىـ  ٖٙٚٔأبو الفضل إبراىيم، الطبعة: األولى، 
 . ٖٖٙ/ٔالحمبي وشركائو، 

 . ٖٕٛسورة البقرة: االية  - ٗ
 . ٕٛٓ، وٕٚٓم ، برقٗٚٗ-ٖٚٗ/ٔصحيح مسمم، باب في وقت صالة العصر،  - ٘
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المجمع علييا ولم يمكن  المتواترة ان خالفت القراءةالشاذة  القراءة "قاعدة: لمطلب الخامسا
 "الجمع فيي باطلة

وان ىذه القاعدة  ،مّر بنا في المطمب السابق بيان القراءة الشاذة وحكم قراءتيا والعمل بيا
 ولتمام فيميا البد من بيان معنا المتواتر . ،اصل لمقاعدة السابقة

تواَتَرْت اإلبُل والَقطا وَ  ،، َأو َمَع َفَتَراٍت َوَبينَيا َفَجَواتٌ الت تاُبع وىو ،الت واُتر مناتر: لغة: المتو 
 . (ٔ)َوَلْم َتِجْئ ُمْصَطف ة   وكلُّ شيٍء، ِإذا َجاَء بعُضو ِفي ِإْثر بعضٍ 

وكان  ،يحيل العقل تواطئيم عمى الكذب الى منتياه، اصطالحا: ىو مارواه جمع عن جمع
 . (ٕ)مستندىم الحس

 ،العثماني في القران الكريم كمو جاءنا ونقل بالتواتر، وبو قام الرسم المعموم ان الثابتمن 
حجة في االحكام، لكن ىذا مقيد بان ال تكون  فيي القراءة االحاديةواجماع الصحابة عميو، واما 

النيا  رضة ثبت بطالنيا،افان حصمت المع ،متواترة بحيث يتعذر الجمع بينيمامعارضة لمقراءة ال
 فيي شاذة، ،ضتيا لممتواترة دّل عمى عمة فيياوان معار  ون منسوخة او غير ثابتة،اما ان تك

 .والعمل بيا وحكميا بطالن القراءة
َف ِبِيَما" َوِىَي  ":قال القرطبي َفَقْد َرَوى َعَطاٌء َعِن اْبِن َعب اٍس َأن ُو َقَرَأ" َفاَل ُجَناَح َعَمْيِو َأال  َيط و 

َأن   ِقَراَءُة اْبِن َمْسُعوٍد، َوُيْرَوى َأن َيا ِفي ُمْصَحِف ُأَبيٍّ َكَذِلَك، َوُيْرَوى َعْن َأَنٍس ِمْثُل َىَذا. َواْلَجَوابُ 
ْت َأمْ  َذِلَك ِخاَلُف َما ِفي اْلُمْصَحِف، َواَل ُيْتَرُك َما َقْد َثَبَت ِفي اْلُمْصَحِف ِإَلى ِقَراَءةٍ   اَل ُيْدَرى َأَصح 

ُتَخاِلُف اْلِقَراَءَة اْلَمْجَمَع َعَمْيَيا اْلُمَتَواِتَرَة،   -اي الشاذة  –اْلَمْذُكوَرَة  والقراءة:"قال الشنقيطيو  ،(ٖ)"اَل 
َباُت اَل ُيْمِكُن ثْ َوَما َخاَلَف اْلُمَتَواِتَر اْلُمْجَمَع َعَمْيِو ِإْن َلْم ُيْمِكِن اْلَجْمُع َبْيَنُيَما َفُيَو َباِطٌل، َوالن ْفُي َواإْلِ 

 .(ٗ)"َنُيَما أِلَن ُيَما َنِقيَضانِ اْلَجْمُع َبيْ 
 
 
 

                                                           

 . ٖٖٛ/ٗٔ، و تاج العروس، مادة وتر، ٕ٘ٚ/٘ينظر: لسان العرب، فصل الواو،  - ٔ
 . ٜٛٔ/ٔفي عموم الحديث،  ،  والوسيطٜٙٔ/ٔظر: نزىة النظر، ين - ٕ
الجامع ألحكام القرآن، المعروف بتفسير القرطبي، المؤلف: أبو عبد هللا دمحم بن أحمد بن أبي بكر بن فرح   - ٖ

براىيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية  ،األنصاري   –شمس الدين القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وا 
 . ٕٛٔ/ٕالقاىرة، الطبعة: الثانية، 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، المؤلف: دمحم األمين بن دمحم المختار بن عبد القادر الجكني   - ٗ
 . ٖٓٗ/ٗبيروت  -الشنقيطي، الناشر: دار الفكر
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 :مثال تطبيقي
َفاَل ُجَناَح َعَمْيِو }  َحم اٌد َقاَل: َوَجْدُت ِفي ُمْصَحِف ُأَبيٍّ  ابن ابي داود في المصاحف عن روى 

 . (1){َأال  َيُطوَف ِبِيَما
ِ َفَمْن َحج  )من قولو تعالى: نقمو تواترما تخالف ءة وىذه القرا َفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر َّللا  ِإن  الص 

َف ِبِيَما النيما  ، ولما تعذر الجمع بين النفي واالثبان(ٕ)(اْلَبْيَت َأِو اْعَتَمَر َفاَل ُجَناَح َعَمْيِو َأْن َيط و 
 ، عمد عمماء االمة الى إبطال القراء الشاذة.نقيضان

قول الصحابي مقدم على غيره في التفسير وان كان ظاىر السياق  "قاعدة: السادسالمطلب 
 "ليدل عليو

قولو في التفسير، ان كان في ىذه القاعدة نحتاج الى بيان ما ىو قول الصحابي وما حكم 
وقبل ىذا البد  ،اي لم يأخذ قولو حكم الحديث المرفوع ،في غير اسباب النزول او امور الغيب

 من التعريف بالصحابي .
َصِحَبو، كَسِمَعو، َصحاَبة ، وُيْكَسُر، ":قال الفيروزآباديلصحبة، : من االصحابي: لغة

 .(ٖ)"اٌب وَصحاَبةٌ أصحاٌب وأصاِحيُب وُصْحباٌن وِصح ،وُىم ،عاَشَرهُ ، وُصْحَبة  
 مؤمنا  بو، ومات عمى اإلسالم، ولو وىو َمن َلِقَي النبي ملسو هيلع هللا ىلص ":اصطالحا: قال ابن حجر

ةٌ   .( ٗ)"َتَخم مْت ِرد 
ي او جمع من الصحابة، من القول، يو ما نسب او اسند الى الصحابف :قول الصحابياما 

 . (٘)يسمى بالموقوف القوليو 
إذا لم نجد التفسير في القرآن وال في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال  :"قال ابن كثير

الصحابة، فإنيم أدرى الناس بذلك لما شاىدوه من القرائن واألحوال التي اختصوا بيا، ولما ليم 
أن تفسير الصحابي  :، وقال زين الدين العراقي(ٙ)"من الفيم التام والعمم الصحيح والعمل الصالح

                                                           

كتاب المصاحف، المؤلف: أبو بكر بن أبي داود، عبد هللا بن سميمان بن األشعث األزدي السجستاني،  - ٔ
م، مصحف ابي بن ٕٕٓٓالقاىرة، الطبعة: األولى،  -المحقق: دمحم بن عبده، الناشر: الفاروق الحديثة 

 . ٘ٙٔ/ٔ، -رضي هللا عنو –كعب 
 . ٛ٘ٔة سورة ال عمران: من االي - ٕ
 . ٗٓٔ/ٔالقاموس المحيط، فصل الصاد،  - ٖ
 . ٖٖٔ/ٔنزىة النظر،  - ٗ
 . ٕٙٔ، وتيسير مصطمح الحديث، صٙٗينظر: مقدمة ابن الصالح، ص - ٘
المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي  المعروف بتفسير ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، - ٙ

الناشر: دار طيبة لمنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية  المحقق: سامي بن دمحم سالمة، البصري ثم الدمشقي،
 . ٛ/ٔ، ٜٜٜٔ -ىـ ٕٓٗٔ
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......الى ان لصحابي أو نحوفإنما ذلك في تفسير يتعمق بسبب نزول آية يخبر بو احديث مسند 
فأما سائر تفاسير الصحابة التي ال تشتمل عمى إضافة شيء إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمعدودة في  ،قال

 .( ٔ)الموقوفات وهللا أعمم 
 :مثال تطبيقي

 "قال عبد هللا بن سالم: نزلت فيّ روى الطبري بسنده عن ابن أخي عبد هللا بن سالم، قال: 
 ،(ٕ) "َيْيِدي اْلَقْوَم الظ اِلِمينَ َوَشِيَد َشاِىٌد ِمْن َبِني ِإْسَراِئيَل َعَمى ِمْثِمِو َفآَمَن َواْسَتْكَبْرُتْم ِإن  َّللا َ ال 

 . -رضي هللا عنيم–بمثميا عن سعد بن اي وقاص وعبدهللا بن عباس  ورواى
 {ِني ِإْسَراِئيَل َعَمى ِمْثِموِ َوَشِيَد َشاِىٌد ِمْن بَ } :"ده ايظا عن مسروق في ىذه اآليةنوروى بس

فخاصم بو الذين كفروا من أىل مكة، التوراة مثل القرآن، وموسى مثل دمحم َصم ى هللا َعَمْيِو 
والصواب من القول في ذلك عندنا أن الذي قالو مسروق في تأويل  ":ثم قال الطبري ،  (ٖ)"َوَسم م

ِ َوَكَفْرُتْم ِبِو َوَشِيَد َشاِىٌد ِمْن  :ك أشبو بظاىر التنزيل، ألن قولوذل ُقْل َأَرَأْيُتْم ِإْن َكاَن ِمْن ِعْنِد َّللا 
هللا تعالى ذكره مشركي قريش، واحتجاجا عمييم لنبيو َبِني ِإْسَراِئيَل َعَمى ِمْثِمِو( في سياق توبيخ 

َصم ى هللا َعَمْيِو َوَسم م، وىذه اآلية نظيرة سائر اآليات قبميا، ولم يجر ألىل الكتاب وال لمييود قبل 
ذلك ذكر، فتوجو ىذه اآلية إلى أنيا فييم نزلت، وال دّل عمى انصراف الكالم عن قصص الذين 

، غير أن األخبار قد وردت عن جماعة من أصحاب رسول هللا َصم ى هللا تقّدم الخبر عنيم معنى
َعَمْيِو َوَسم م بأن ذلك عنى بو عبد هللا بن سالم وعميو أكثر أىل التأويل، وىم كانوا أعمم بمعاني 

فتأويل الكالم إذ كان ذلك كذلك، وشيد عبد هللا بن ، السبب الذي فيو نزل، وما أريد بوالقرآن، و 
إسرائيل عمى مثمو، يعني عمى مثل القرآن، وىو التوراة، وذلك شيادتو  وىو الشاىد من بني سالم،

أن دمحما مكتوب في التوراة أنو نبّي تجده الييود مكتوبا عندىم في التوراة، كما ىو مكتوب في 
  .(ٗ)"القرآن أنو نبيّ 

 الخاتمة
 :وىي ،والتوصيات النتائجوبعد االنتياء من كتابة ىذا البحث البسيط اخرج بأىم 

                                                           

 . ٓٚ/ٔالتقييد وااليضاح شرح مقدمة ابن الصالح،  ينظر: - ٔ
 . ٓٔسورة االحقاف: االية  - ٕ
المؤلف: دمحم بن جرير بن يزيد بن كثير بن  ، المعروف بتفسير الطبري،ر: جامع البيان في تأويل القرآنظين - ٖ

المحقق: أحمد دمحم شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى،  ،غالب اآلممي، أبو جعفر الطبري 
 . ٕٓٔ/ٕٕم،  ٕٓٓٓ -ىـ  ٕٓٗٔ

 .ٙٓٔ/ٕٕتفسير الطبري،   - ٗ



 67  
 

 أ.م أديب دمحم حسن       مجلة العلوم اإلسالمية                            قواعد التفسير وعالقتيا
 د. صالح ميدي الخزرجي             (8( السنة )63العدد )         – دراسة موضوعية –بعلوم الحديث 

                          

الكمية التي يتوصل بيا الى استنباط معاني القران العظيم  األحكامقواعد التفسير: وىي  -ٔ
 ومعرفة كيفية االستفادة منيا.

 أوفعل  من قول او -ملسو هيلع هللا ىلص–عموم الحديث: ىي العمم الذي يشمل عمى كل ما ينقل عن النبي  -ٕ
وبو يعرف حقيقة الرواية وشروطيا وانواعيا واحكاميا واحوال الرواة  ،تقرير او صفة

 وشروطيم وما يتعمق بذلك
 ،وما تضمنت من مصطمحات حديثية ،بعض قواعد التفسير إحصاءمن خالل ما بينا في  -ٖ

 عممنا مدى العالقة بينيا وبين عموم الحديث .
وقد اعتمدت  ،بشكل واضحبرزت فييا المصطمحات الحديثية اىذه ست قواعد جمعتيا  -ٗ

 عمييا، لتتم بيا معناىا .
ولكن تحتاج الى تتبع، ودراسة  ،عمى عموم الحديث في منشأىا قد تعتمد أخرى ىناك قواعد  -٘

 تفصيمية .
 المصادر

المحقق: دمحم أبو  ،ل الدين السيوطياإلتقان في عموم القرآن، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جال -ٔ
 . م ٜٗٚٔىـ/ ٜٖٗٔالفضل إبراىيم، الناشر: الييئة المصرية العامة لمكتاب، الطبعة: 

الباعث الحثيث الى اختصار عموم الحديث، المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي  -ٕ
 روت .بي - المحقق: أحمد دمحم شاكر، الناشر: دار الكتب العممية، ي ثم الدمشقيالبصر 

 ،ن بيادر الزركشيالبحر المحيط في أصول الفقو، المؤلف: أبو عبد هللا بدر الدين دمحم بن عبد هللا ب -ٖ
 . مٜٜٗٔالناشر: دار الكتبي، الطبعة: األولى، 

المحقق: دمحم  ،ن بيادر الزركشيالبرىان في عموم القرآن، المؤلف: أبو عبد هللا بدر الدين دمحم بن عبد هللا ب -ٗ
م، الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى ٜٚ٘ٔ-ىـ ٖٙٚٔإبراىيم، الطبعة: األولى،  أبو الفضل

 . الحمبي وشركائو
حققو:  ،ل الدين السيوطيتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جال -٘

 . أبو قتيبة نظر دمحم الفاريابي، الناشر: دار طيبة
المحقق: ضبطو وصححو جماعة من  ،الشريف الجرجانيمؤلف: عمي بن دمحم بن عمي الزين التعريفات، ال -ٙ

 .م ٖٜٛٔلبنان، الطبعة: األولى–العمماء بإشراف الناشر، الناشر: دار الكتب العممية بيروت 
المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي  المعروف بتفسير ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، -ٚ

الناشر: دار طيبة لمنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية  المحقق: سامي بن دمحم سالمة، ،بصري ثم الدمشقيال
 م .ٜٜٜٔ -ىـ ٕٓٗٔ

 المحقق: دمحم عوض مرعب، ،يروي، أبو منصورتيذيب المغة، المؤلف: دمحم بن أحمد بن األزىري ال -ٛ
 . مٕٔٓٓالطبعة: األولى،  بيروت، –: دار إحياء التراث العربي الناشر
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توجيو النظر إلى أصول األثر، المؤلف: طاىر بن صالح )أو دمحم صالح( ابن أحمد بن موىب، السمعوني  -ٜ
حمب،  –المحقق: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: مكتبة المطبوعات اإلسالمية  ،ي، ثم الدمشقيّ الجزائر 

 . مٜٜ٘ٔ -ىـ ٙٔٗٔ، الطبعة: األولى
التوقيف عمى ميمات التعاريف، المؤلف: زين الدين دمحم المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن عمي  -ٓٔ

القاىرة، الطبعة: -عبد الخالق ثروت ٖٛالناشر: عالم الكتب  ،ادي ثم المناوي بن زين العابدين الحد
 م.ٜٜٓٔ-ىـٓٔٗٔاألولى، 

حفص محمود بن أحمد بن محمود طحان النعيمي، الناشر:  تيسير مصطمح الحديث، المؤلف: أبو -ٔٔ
 . مٕٗٓٓمكتبة المعارف لمنشر والتوزيع، الطبعة: الطبعة العاشرة 

المؤلف: دمحم بن جرير بن يزيد بن كثير بن  ،، المعروف بتفسير الطبري جامع البيان في تأويل القرآن -ٕٔ
الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى،  المحقق: أحمد دمحم شاكر، ،أبو جعفر الطبري غالب اآلممي، 

 . م ٕٓٓٓ -ىـ  ٕٓٗٔ
عمرو، تقي الدين  عموم الحديث، المعروف بمقدمة ابن الصالح، المؤلف: عثمان بن عبد الرحمن، أبو -ٖٔ

 –سوريا، دار الفكر المعاصر  -المحقق: نور الدين عتر، الناشر: دار الفكر ،روف بابن الصالحالمع
 . مٜٙٛٔ -ىـ ٙٓٗٔبيروت، سنة النشر: 

قواعد التحديث من فنون مصطمح الحديث، المؤلف: دمحم جمال الدين بن دمحم سعيد بن قاسم الحالق  -ٗٔ
 . بيروت-الناشر: دار الكتب العممية  ،ميالقاس

الطبعة االولى،  ،القاىرة–دار بن عفان  ،لخالد بن عثمان السبت -جمعا ودراسة–قواعد التفسير  -٘ٔ
 . مٕ٘ٓٓ

الكميات معجم في المصطمحات والفروق المغوية، المؤلف: أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي،  -ٙٔ
 . بيروت –دمحم المصري، الناشر: مؤسسة الرسالة  -المحقق: عدنان درويش  ،البقاء الحنفي أبو

، اإلفريقىألنصاري لسان العرب، المؤلف: دمحم بن مكرم بن عمى، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور ا -ٚٔ
 ىـ.ٗٔٗٔ-بيروت، الطبعة: الثالثة –الناشر: دار صادر

 ،ر الحنفي الرازي مختار الصحاح، المؤلف: زين الدين أبو عبد هللا دمحم بن أبي بكر بن عبد القاد -ٛٔ
صيدا، الطبعة:  –الدار النموذجية، بيروت  -الناشر: المكتبة العصرية  المحقق: يوسف الشيخ دمحم،

 ىـ .ٕٓٗٔالخامسة، 
 ،ي، دمحم بن دمحم بن يوسفشمس الدين أبو الخير ابن الجزر  :المؤلف النشر في القراءات العشر، -ٜٔ

 .تصوير دار الكتاب العممية ،المطبعة التجارية الكبرى  الناشر: ،عمي دمحم الضباع المحقق:
الزركشي النكت عمى مقدمة ابن الصالح، المؤلف: أبو عبد هللا بدر الدين دمحم بن عبد هللا بن بيادر  -ٕٓ

الرياض، الطبعة:  –المحقق: د. زين العابدين بن دمحم بال فريج، الناشر: أضواء السمف  ،الشافعي
 . مٜٜٛٔ -ىـٜٔٗٔاألولى، 

تحقيق: مكتب تحقيق  ،وب الفيروزآبادىيعق القاموس المحيط، المؤلف: مجد الدين أبو طاىر دمحم بن -ٕٔ
التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: دمحم نعيم العرقُسوسي، الناشر: مؤسسة الرسالة لمطباعة والنشر 

 .مٕ٘ٓٓ -ـىٕٙٗٔالثامنة،  لبنان، الطبعة: –والتوزيع، بيروت 


