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dill filUJ  1وراتيمأوود0اا

أشرفعلى واللام والصلاة العالمين رب لله الحمد 
بعدأما والمرسلين الأنبياء 

منالتمكن أراد لمن منه لأبد أمر الأثري بالتغير العناية فان 
المرؤياتكل ليس أنه ومعلوم الترجيح، عر والقدرة التفسير 

القويمالسبيل من ليس وأنه معتمدة ولا مقبولة التفسير في 
الصحابةمن ميما لا التفسير أئمة عن روي ما لكل الركون 

فينبغيهذا وعلى مقبول، غير مردود منه كثيرا فإن والتابعين 
دونالروايات من الثابت، يتحرى أن التفسير في تخصص لمن 

التفسيرفي المرؤيات طبيعة اعتثارء في يضع أن على غيره، 
السنواتهده وفي الأحكام، أحاديث، عن تختلف، وأنها 

الصحيحتين قيمة وكتابات مفيدة يرامحان ظهرت الأخيرة 
تلفت،أخرى يرامحان ظهرت كما الضعيف من المرويان من 

وبعدالتفسير، أسانيد هع التعامل في المثلى ااaلرJقة إر النغلر 
الحروفعلى النقاط لوضع الأوان آن قد أنه وحدت التأمل 

الامحتقراءعلى تعتمد علمية بْلريقة التفسير أسانيد وناول 
كثيرةالتفسير أسانيد كانت، ولما ومهلمئنة، دقيقة بنتيجة لتخرج 

المتونمئات به روى مشهور إسناد على اختياري ويع ففد 
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ومائةوثمانين إحدى منة فقيل شديدا اختلافآ وفاته في اختلف 
ومائةُا'.وأربعين حمس نحوسنة وقل 

~جناية بن سعد بن عهلة وهوت أمحه عن يرويه والحسن 
الجيمبفتح ~ الجدلي العوفي ~ خفيفة نون بعدها الجيم بفم 

ابلة.والدال 

الئابعص•مشاهي مذ أبوالحض، الكوفئ، 
عمر-وروىوابن نعيد، عباس،وأش عن؛اين الحديث روى 

بنوركريا حالي، بذ ،وهرْ بذأرطاْ ابنه؛الحنذ،وحجاج ت عنه 
ومنعر،دمح•رايدْ، أبي 

زكاذتارى.

٠ومائة عمرة إحدى محسة توفي* 

والإمامالطبري الإستادالإمام هدا سعدروى بن محمد وعن 
بواسطة.رواه فقد الثعالي المفر أما مباشرة حاتم أبي ابن 

تهذيبإكمال من \_ \i))الزاحم (، ٨٤٥الإسلام(()م ))-ارخ )١( 
الكمال(()ا/-\<(.

الرففنمذهب انتحال وليس الثلاثة الخلفاء على 'علي تقديم م تشيعه رآا 
(.٢٢٦/٧ر)سمذيبامJ,ب(()

(.٣٢٦-٣٢٥/٥اكلأ،(()أملام )*ا())سر 
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الئنافقىإف يمولان؛ لكثا أئهتا عباس وابن منعود ابن عن 
وتئأعليه الله صر الله رئول مجلس حصروا إذا كاثوا 

نر١^ زئوو كأدم ِس آذانهموئا في أضابئهب اذظوا 
قيمتلوا.بثر؛ ثرء،أو'يدكروا يهم بزل أف وتلمم عليه الله 
بإننادهكنئ إذ صححا، أعلمه صروحا،ولنت، ذلك كاف هإف 

عيرطريق عباس،مح ابن يكرعن رومي أيفات ئنتابا(؛اُ.ويمول 
ؤ،؛ئصارى،لأ0 النصارى سمت إثما ١٠يمول! كاف انه زخفى 

ينموذأصحابه ئاصز0،وكال تنمى كاثت مريم ابن عيس 
بدلكا،ءىحدئت  ١١١^١صري نمنى! يمال اا1اصريس،وكا0 

؛•،١٢عباس ابن صالح،عن أبي أمحه،عرا محئد،ءى بن هشام 
أحمدلم وجه ص هماس ابن عن يكر قول وهذا ر أيضات ؤيقول 
.٠٣١(ذكرْ فتركت إسناده 

سدأأ؛ا.الأصح بأنه ووصفه عباس ابن عن إسنادأ ذكر كما 
وأشهرادا.فاكتر مجرغوعة لأماني تضعيفه أما 

المشهورة.الدي >ض رمي (. ٣٧٥الطري(()ا/ ))تمر )١( 
المبق(()\/أم<.)أ())اورجع 

مانض(()ا/أهآ(.واظرساحرىفى)ه/ْحا،\ا/حهم
•٢١١/٢١،١٩٤/٢•،٨٦٨،١٣/١٣،٤.)

المبق(<)ها/أما(.)؛())انرجع 
(.٢٢١/١•،٣٩٧/٩،٥•٧/٨)٥(انظرءرسلالخال)
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جزيرةمشركي حق في والفداء المن عدم عر الحكم اسمن 
فيوالفداء المن عدم على عباس ابن كلام أويحمل ، العرب١١٠

ضْمضءموطليىكلأالأصاونحقأهلالأو'1نوبهدا 
مخصوصا.التحى يكون 

قولصهل العوفي أن على قرينة شمة أنه ت الخامة اللحوفية 
التفسيرأئمة من حماعة اتفاق وهي* فته يهم ولم هدا هماس ابن 

هداعلى بوامهلة أو ميامرة عيامن ابن عن النفير أخد ممن 
والضحاكوقتثادة مجاهد وهم؛ هماس ابن عن المروي القول 

القولهذا نحو وجاء جريج وابن عتتيبة ين والحكم دي وال
المرويالمتن أن النظر يلفت منا إنه بل جيرأم، بن سعثد عن 
يشهدوهوما هماس ابن عن هوالروي الضحاك عن 

عباسهوابن ذلك فى الأئمة سلف لكون 

تيميةابن الإسلام مخ ٢" 

هماس؛ابن عن العور رواية صعقوا الدين اللماء برز أس 

١(.٤  ٦٤)"T/ الشرعة(( الساسة ني والقتال ))الجهاد )١( 
٢(.٤ ٤ / ا القرآن(()٩ لأحكام ))الجامع )٢( 
والمنسوخ))الناصح ٢(، ■ ٩ )ص العزيز(( القرآن ز والمنوح ))الماصخ )٣( 

(.١٩٧القرأن(()ص ا(،))نواّخ • فيكابسءزوجل(()"ا/ 
(.١٨٥)؛())تمرالطري(()ا'ا/
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-كماعطية عن المروى مل تيمية ابن أن اكالثة: المالحوظة 
تيميةابن أن بمي وهذا عنه مشهورا كان لما اكاذي~ النقل في 

مطلقا،يرد0 لا وأنه الحالات بعض في الموفي إسناد يقبل 
كمهفي مرارا الموفي نمير عن نقل تنمية ابن أن لهذا وينهي 

ءقاويةُأ،.ائل موفي امتحانه مع لربما بل تعليل دون 

كوناليهقي~ ~ومله تيمية ابن أغفل لماذا موال يثور وهنا 
الضعفاء؟من حماعة فيه العوفيين إسناد 

لربمقتممه هذا عليه خس 
أهليتداوله لعطية مكتوب هونمير العوفي تفسير لكون إليه 

علىفالمعتمد ؤإلأ حلية مجرد هو الكتاب لهذا والإسناد بيته، 

يدإليه تمتد لم اذكتاب هذا أن كما حفظهم، على لا الكاب 
)أحبرنائاولأ1 سعد ابن من يقبله حاتم أبي ابن ترى ولذا عاث 
لاتفاوتأنه تلحفل كماأنك ٠، (ر إلي سعدفيماكتب بن محمد 

وابنالعلبرى عنه نقله ما بين سعد بن محمد ير نفعبارة في 

حماعقنرى كما كتاب، من ينقلون أنهم يشهد مما حاتم ابي 

عر))الرد U/\<؛Y(، )ه/>1؛-0ا-أ، اص(( ))مجموع )١( 
(،٣٨٤الخعح(()ه/ ))الجواب (، ٥٣٣، ٥٢٨التلقين(()ص 

(.١٦•التمر(()ه/ ))دقائق 
(.٤١)آ())شرابنأ;يءاتم(()ا/ 
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أيضاوتال ('١؛، صعيف ؤإننادْ أمته دوي، عليه وكتب الليل قيام 
ثاكس_، لذلك، )وورد الضحى محورة نزول محثب على تعليقا 

مالهماس امح، عن الم٠ي، طرين، من اتجري أحرجه ما وهو 
عنهأبعلمأ القرآjا وسالم عليه الله صالي الله رمحول على نزل لما 

تعالى!الله فانزل وئلأْ ربه ودعه فقالوا ^، Jijفتعير أياما جبريل 
هذه)وكل غيرْت وعن عنه قال ثم 'آ(رآ؛ الضحى؛و؛نإوه اؤما 

هلريقمن الهلبري )وأحرج أيضا• وقال تثبت(. لا الروايات 
ا،ضعم،آُ منيه وفى معلولا نحوه عباس ابن عن العوفى عهليه 

محاناهماس ابن عن ١^>^، رواية مح، و؛ع روقد أيضا'؛ ؤيفول 
الرجلبه يلحن، الجاهلية في الرجل كان قال إرثهم في لب 
تابعهوبقى الميرايث، لأقاربه صار الرجل مات فإذا تابعه فتكون 

ءثالوئ-لمعثرئ،آبمتكلم فنزلت؛ شيء له ليس 
نزلت،؛نم ميراثه من يعملونه فكانوا [ ٣٣لالنساء؛ ه ذصّدار-لم 

[٧٥بمنيؤاكش،آشه]الأمال؛ 
هوالبخاري في والذي ، صعيفوالحوفي قلت، ذللن، فنخ 

(ر؛أ.المعتمد الصحيح 

)ا())ذحالارى(()'آ/ا"(.
)آأ())المجعاس()م/«ااه(.

(.٣٢٧ا/ )٢ _(( UI))انرجع )٣( 
(.٢٢٩٣، 0 . ،١ .٢ في)A/ ونحوم ٣(. ١ ١; ص(()٢ ))فح )٤< 
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٠الحوءuتتعدة هنا يدكر أن ويمكن 
الحافظصعقها الش الأُتحار هده أن الأولى• الملحوظة 

يمكنوعندها المرفؤع حكم أوفي المرفوعة الأحبار من كلها 
وأنهاسما لا عقلية حال إلى بالنفلر لها حجر ابن معتق تفهم 

الالتوجيه لهدا بحاحة أننا وأرى هوأصحُاا، بما عورصت قد 
تمترإلى جدأرآ، كشرة موامحلن في أشار قد حجر ابن وأن ستما 

أويؤيدآثارأ، لأحله يوجه إنه بل بالتضعيف، يتعقبه ولم العوفى 
بهارأيه.

الموفىؤلريق من الملرى أحرجه ما هدا ْن )وأوضح بمولت 
اللهإلا إله لا أن يشهدن أن امتحانهن كان قال حماس ابن عن 
منوالزار أيضا العلبري أحرجه ما وأما الله رمول محمدا وأن 

منماحرجت والله بمتحنهن كان هماص ابن عن نحر 'لربجاأبي، 
ماوالله أرض إلى أرض عن وهمة حرجت ما والله زوج بغض 

ومنولرسوله لله حبا إلا حرجتا ما والله دنيا التماس حرجمتا 

عمافاسألوهن ولففله نحوهدا مجاهد عن نجنح أبى ابن طريؤ، 
أوغيرهمخقله أو أزواجهن على غضبا من كان فان بهز جاء 
كانتاقتادة ؤلريق ومن أزواجهن إلى ذأرجعوهن يزمن ولم 

المابق((.))المرجع ( ١ ) 
إحصاش.بحب الخمسين عن تزيد ( ٢) 
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إلاأحرجكن وما نشوز أحرجكن ما بالله يستحلفن أن محنتهن 
بمافيلا ذلك فم منهن فل ذلك قلن فإذا وأهاله الإسلام حب 
ياوكرها(ُا/لم نيادة على لاشتمالها العوفي رواية 

العوفيرواية أن يرى لا حجر ابن أن اكان؛ةت الملحوظة 
عطية،الضعيف سب أن على نص أنه كما الضعف، شديدة 

الغرانيق.حديث بها قوى إنه بل مرسلات بها يقوى ترام ولدا 

ابنعن العوش طريق من أيضا اتجرى يقوون)وأوردها؛''؛ 
سمدطريق سوى وكلها واحد ذلك ني كلهم ومعناهم هماص 

أنعلى تدل العلرق كثرة لكن منقطع وإلا ضعيف إما بن-صير 
أصلأ(أم.للقصة 

عنده.أصلا لها أن أفائت لما الضعف سديدة فلوكانت 

التومحلي.الحاففل — ٤ 

سياقفي هماس ابن عن العوفي رواية تفيق ض ص 
التفسير.في عباس ابن عن الأسانيد عن حديثه 

جريرابن ثبجا أحرج عباس ابن عن اموئ 
٥(٤ • ٢، ٢ ٦ )A/ في وُثاله (. ٣٣٥)٩; ازري(( ))فتح ( ١ ) 
الغرانيق.نمة يقصد ( ٢ ) 

(.٢٩٣)م())ذحابري(()ح/ 
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زئبم-تئنممه يس نحمف و\ذو°ذأ خاتم"^١ أبي ه
.٠١٦\ص 

الالسيوطي أن وهو ألا سابقه عن يختلف لا عنه والكلام 
عطةعلته وأن يسر، صعقه بل الضعف ثديي الإسناد أن يرى 

ضعافععلية أولاد كون إلى يلتفت لم أنه نلحفل كما فحب، 
فتنالمطلب، هذا قي ذكرهم تقدم من شأن ذللث، في شأنه 

العوفي•رواية بمعقول 

يصفونالعالم وطلبة الباحثين من العاصرين نرى أننا غير 
لكونهامسلسلة؛الضعفاءر^أ،.، الضعفبأنهامال،يده الحوفيين رواية 

الإسنادهدا وصف، عدم الصوايبخ أن أعلم— -والله وأرى 
مجردهو الإسناد هدا أن من ذكره؛"؟، مبق لما الضحف،؛ بشدة 
صاحبهصبهل ومدى الكتايبؤ، بسلامة فالعبرة لكتاب، حلية 

هدا، ضعفمن عناو غائبا كان ما الدى وهوالأمر العوفي، ععلتة 

(.٢٣٩القران(()أ/ علوم في ))الأمان )١( 
كثير((ابن لتفسير ))تحقيقه ش بثير حكمت، المثال سيل عر انظر )٢( 

٣(،• ٩ المحاب(()ا/ لض ني))تحقيقه والحوض (، ٣٦)ا/• 
لآماب(()م1ا((،واسمفيمماُه))اسئذ،

اس(()ص'ئم(.
الإستاد.ْن تيمية ابن ، مؤنقعن الكلام تت )٣( 
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المثارإيهم.المتئدمن من الإسناد 

روايةقل من محن الترجيح وأوجه الراجح عن الحث ؤمحقى 
المطالبفي عنه الحديث ميكون ما وهو ردها ومن العوفي 

الخامس.

العوفيعنلرويات اسمراسا دراسم الرابع: الطالب 

لتفسيراث 

ابنعن العوش عملية مرئيات اسممراء جدأ المفيد من 
أوللثقات موافقته مدى معرفة يمكن ذلك بواسطة لأنه عباس؛ 

فلا.ؤإلأ فضابهل الخوافقة غلبت فان مخالفته، 

أولفظأ الثقات بموافقة الراوي صثط )ؤيعرف كثيرت ابن فال 
ا.(ُ عكه وعكه معنى، 

الثقاتبموافقة الراوي صهل )يعرف السموطى; ويقول 

فيوافقهم فان بحديثهم حديثه اعتبر إذا الفايعلين التقنين 
مخالفتهتفر ولا ففابعل المحنى حيث، ولؤمن غالبا روايتهم 

احتلالوافقة وندرت لهم مخالفته كثرت فان المادرة لهم 
(ُآا.حديثه في به يحتج ولم صبهله 

الحيث(()صأآ(.)\())اس 
(.٢٧١الراوي(()ا/ ))تدريب )٢( 
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المقيعطية مرويان كل استخراج في اجتهدت فقد لدا 
الأثريالتفسير كتب من خاصة أولاده ؤلريق من عباس ابن عن 

المنثورللدر الرجؤخ ْع حاتم أبي ابن و الخلرى كفير 
الرسائلوبعض التفسير في مكة مدارس بموسوعة والاستعانة 

ذلكعلى الأمر يمتصر لم ثم الرقمية، للمكتبات إصافة العلمية 
المتابعاتفى لاا٠فلر ير والنفالحديث مبركتب س بد لا فكان 

بذكرالمعتية والتفاسير الأثري التفسير في النظر ثم والشواهد، 
وزادللماوردي والعيون والكت، للواحدي كالبيهل الخلاف 

عباسابن وافق س على للوقوف وغيرها الجوزي لأبن المسمر 
التفسيرأخد ص سئما لا التفسير وأئمة الصحابة س نفيره في 
أوبواسطة.مباشرة عباس ابن عن 

يالى!بما خرجت وقد 

إلىمتم أن تمكن عباس ابن عن العوقي نمير أن ~ ١ 
التالية:الأقسام 

الله~رصي عباس ابن عن عملية عليه توبع ما الأول: الشم 
عنيقل لا طريمحاآحر م عثاس ابن عن ورد قد إنه بحث ءنه~ 
الأولىالمرتبة هوفى ما منها المتابعات وهده الاعتبار، درجة 

الصحيحينأحد في أو عليها المتفق كالأحاديثإ لصحة اس 
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العلماعيسميه ما إلى تصل أن إلى ذلك دون هو ما ومنها 
إلىؤلريقيه أو ق هو بمجمؤع يصلح الذي المجبر بالضعيف 

المروالتا ٧٢٠كرا ام>سعدرت فقد ولذا لغره، المحن مرؤيه 

صالح،أبى عن الكالبى كمرؤيات الفعف، بشدة الموصوفة 
ماوكل الاياري ابن أو الفتي عند الأزرق بن نافع وسائل 

عينينصب واصعا والانجبار، للاعتبار صلاحيته عدم لى ظهر 
. ٠١١اكعيفحالحدين، لتقوية العلماء ذكرها التي الشروط 

منعباس ابن عن مرويا التفسير يكون أن الثاني: المم 
مرفوعاأيضا روى قد التفسير هذا لكن فقط، العوفي طريق 
أئمةمن جماعة عن ،وأيضا الصحابة بعض عن أيضا وروي 

مثامرةعبامحر ابن عن التفسير علم أحذ ممن المتقدمن التفر 
ديوالوقتادة وعكرمة ومجاهد جبير بن كسعيد بوامهلة أو 

ومقاتل'؟؛.جريج وابن والضحاك 

ماالمرفؤع في يرد لم لكن الثاني القسم مثل الثالث؛ الشم 
مانحو التفسير أئمة من وجماعة صحابة قول هو ؤإنما يؤيده 
•مؤا 

؛٥٣٨^لخث(()ص\يمم(،))محمحتجام(()ص 
(.٢١٤٣ونمر،(()ه/ لدام الخن ))الخدث 

ثلاثة.عن مولا، س به القانلون يقل لا أن شي عر اشترك ( ٢ أ 
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فقط^٠٢؛، ١١طريق من عاس ابن عن ورد ما ١^١^ المم 
سبقنحوما على التمر أئمة من جماعة به قال لكن 

العوفيٍلريق من عباس ابن عن ورد ما الخاص: الشم 
بق.ّما فتهم يشترط التفسير أئمة س اثنان به قال لكن فقط 

العوفيطريق ص عباس ابن عن ورد ما السائس: الشم 
مبق.ما فيه يشترط التفسير أئمة س واحد به قال لكن فمهل 

فقطالعوفي طريق من هماس ابن عن ورد ما المائع: الشم 
—الذينالتمسير أوأئمة الصحابة س وافقه أحد على أقف ولم 

سبق—.ما فيهم استرطت 

بعل.مئوية نسبة له وصمت ثم عددأ، قم كل أحصيت — ١ 
النحوالتالي:على الأمر فكان الأقسام كل مرؤيات جمع 
أنلأينبض القسم وهذا ه'؟,ّآه/• نمه الأول الخم أ- 
منهماس ابن عن مرمحأ القول كون لأن نوله؛ ز أحد يتردد 
نحبعلعلى قاطعة قرينة الاعتبار درحة عن تقل لا آخر ؤلريق 

نحابعلالعوفي بان توحي المرتفعة السبة هذه أن كما العوفي، 
اثنتانعددآ القسم هذا ؤيثير عباس، ابن لفير الجملة في 

أرماشرة هماس ابن عن ;الأحن. ترفوا وأن ثلاثة عن عددهم يقل لا ن أا 
بواسطة.
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رواية.وسعمائة وثلاثون 

نليلأكان ؤإن المم وهذا 7 ١ و ٦ ٠ سه الثاثي المم ب- 
والموقوفالمرفؤع موافقة من فيه لما مقبول كافه أنه إلا 

أصلا؛رده يجوز لا التفسير هذا مثل إن بل التفسير أئمة وكلام 
وعشروناثنتان المم هذا عدد ويباغ المرفؤع. من فيه لما 

رواية•

الممهذا أن وأرى ه./' , ١ ٠ نسيه الثالث: المم ج- 
التفسيرفي وأئمة صحابة تواطؤ لأن قبوله الفلن على يغلب 
نياشتغالأ الصحابة أكثر عن بوروده الغلن يقوي ما قول عر 

عددأالقسم هذا ؤيبيغ عنه~ الله ~رصي عباس ابن ح التفسير 
رواية.مبعون 

الفمهذا أن وأرى y./ ,٥  ٨٧بته نالمأبع• المم د~ 
ابنعن التفسير أحذ ممن فأكثر ثلاثة اتفاق لأن أيضا؛ مقبول 
عنأصلا له بأن يشعر ما قول على بواسهلة أو مباشرة عباس 

بواينلم ولربما ١^٤، أهل الأئمة وأولئك ميما لا عباس ابن 
اسقالأرا؛،أو اللفنل صبعل م عاف س تورعا عباس لأبن القول 
طويلةسن هماس ابن لازم الأئمة بعض أن نعلم ونحن 

الفر(()صهم.
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ذلكومع آية كل عن يسأله مرارأ القرآن عليه عرض وبعضهم 
■ميررآ؛بن كمد جدآ قليل عاس لأبن ير التغمن يرفعه ما 

الأمثلةعشرات الفلر يلفت منا إنه بل جبرُآا، بن ومجاهد 
ثوافقدلل ومع عثامى لأبن به منلم مما التبحال ر تممحي 
الخبركان لربما بل بحروفه عباس ابن عن العوفي نفير فيه 

العوفيُم،ير نفمع الضحاك ير نفيتطابق ذلك ومع طويلا 
أنم القهذا اعتماد صواب على يدل منا فإن أحرى جهة ومن 

مرويبأنه يمتاز ءباس~ ابن عليه توبع ما ~وهو الأول الفم 
بينالصلة وثاقة على يدل منا تلاميدهم أو تلاميذْ عن أيضا 

الممهدا ؤييلر وطلأبهمأ؛ا. تلاميذه ونقير عباس ابن ير نف
رواية.وثلاثمائة وحمون حمى عودآ 

عمليةير نفمن الغالبة السبة تمثل الأربعة الأمام هده 
دلالةممايعطي نحومن وهي هماس ابن عن العوفي 

١(.• )ا())طقاتالشرين(()ص 

الملأء(()أ/>ه؛(.)ئ())ص|ءلأم 
فقط.المثال سل وعر الطويلة المتون في الموافقات سا واذكر )٣( 

١٦٧/١٦،٥٢٥،٢٨٥،١٩٦/٦٠)

"ولريماثلاثة عن هؤلاء من يه القائلون يقل لا أن اشترمحلت بأني علما ( ٤ ) 
بضهلالغلن غلبة لتحمل وذلك كيرة- حالات في العدد هالّا عن زادوا 

ماس•لأبن ءطت٠المفى 
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هوهذا أن يرى دالصحح~ الخير ~وهو حجر فابن ، ياله( 
حالتقوية عليه فيترتب الصحابة معلقات في البخاري رأى 

الأنوأسوق الخارى، نفلر قي هماس ابن عن العوفي تمر 
مثالأعرذلك.

تالقيامة!لئرأ0؛هوب< ؤ عباس... ابن )وقال ت البخاري فال 
 ٥t ! ٢ أعمل(؛ سوف أتوب، سوف.

سالهلثري )وصله ت الحديث إساد مبينا حجر ابن قال 

عاس(ُم•ابن عن 

يال.لما له يكون عباس ابن عن ععلية تفسير من جملة أن ~ ٢ 
الشاذةالقراءة أن علم وند الشاذة، القراءات ص صحته على 
المتواترة؛؛؛.ثعارض لا حين التفسير قي منها يفاد 

ووتعارت قوله في هماس ابن عن العوفي مارواه ذلك مثال 

١(.٩ اناري(()ص هدي الماة ))اوقد.ة ^((. Ul))نح )١( 
(.٩٧٣القيامة(()ص محورة التفسير كتاب البخاري ))صحح )٢( 

/a())كتابواظرمثالاأحرنفساكمحة،وانثلرت (. ٥٤٩)٣())نحالباري((
البخاري:قال حيث ( ٥٣٨)ص الجهاد(( محل باب والسير الجهاد 

))تصيرثي كما العوفي لفنل هو ثلث الطاعة. الحدود عباس: ابن نال 
كماالله ءلاءة فهي: حليحة أبي بن علي رواية الهلبري(()؛/حأل(،وأما 

في))شيرايناييءاتم(()ا/هاآ(.
الممير(()ا/)؛())تواعد 
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ذهب(من )بت ]الإسراءت'مه[ ه ننثمف لكين كؤن 
حتىالزخرف ما لاندري كنا قوله:) مجاهل عن الطبري نقل ثم 

(رذهب من بيت لك أويكون ت عود مابن قراءة فى رأيناه 

ويقالت يقول نم عاص ابن عن قولا يذكر مل الُوفى أن ٣" 
ويقالبقوله: صدره الذي الثاني القول هذا عن فتثنا فإذا كذا. 

أوماس لابن فولأم إما التمر في متهورا قولأ وحدناه 
التمر.أئمة من لعره محولا 

ءثاس،منله;انن )عن العوفي: عن الطري ماذكره ذلك مثال 
[٨٧|الحجر: وآلمنءارثأسره منآدثاه، ءابمكسيما كذ ؤؤ 

^^تيزمحآ0اّ،زبمال:
اوئوئ(ُأ<.نئن اليل، ئن 

قولا'مذكر ثم تماس ابن قول العوفي ذكر كتف فانظر 
محولهو المثال هذا محي الأخير القول وهن.ا ويقال. ت قوله يعد 
مروياالقول يكون وتارة تلاميذْ. من وجماعق عباس لابن آخر 
بضبط.ينعر وهذا الأمران، يجتمع وقد تلأميذهُمأ؛، بعض عن 

المثالسل عر أحرى أمثلة وأنفر (. ٨٥، الفري(()ْا/٤٨))ضير )١( 
فى)يا/ا؛'ا،\/*ا0،هاآ-ا-اا•(.

)أ())-فاسى(()أا/ْال(.
=المفيكافىالطرى (.وصUضدْ ١٩٣/١٥)٣())اJر-أعاUيق(()
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الجملة.قى للتفسير العوقى 

فدأنه العوش! نفير صحة على أيضا القرائن ومن ٤" 
البحثوبعد واحدة، آية نفير قي هماس ابن عن قولين يحكي 

يكلأقال ئد أو القولين كلأ على توبع قد العوفي أن يظهر 
ذلك.جمح يحمل وقد هماس ابن تلاميد من جماعة القولين 

عنالعوفي حكى حيث الأنفال يرت نففي جاء ما ذللث، مثال 
أحدما أنها والثاني الغنائم، أنها الأول لها؛ تفسيرين هماس ابن 
ماسابن عن روى قد القولين وكلأ المتاعر١*• من سقط منا 
عدة.ؤلرق من 

إصافةالتفسير أئمة آراء من سبق وما مجتمعة القرائن فهذْ 
انعن العوفى موياُت، لقبول تشهد الاصتقرائية للدراسة 

الذيالأم اعتراضات،، عوة هذا على يورد قد ولكن هماس، 
ومناننتهاتطرحها تدعى ي

لمفالربما ؛التدليس موصوف العوفي أن الأول؛ الاعتراضي 
أصلا.عباس ان عن التفسر هذا مع ي

ضىشسلسفى)ها/ي\،يا/أآآ،

،٣٥/ Y١، Y٤٨٨/• ، ٤٦•وانظر: '())اورجعس(()ا\اب(. 
'ها-اها
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عباس،ابن من بااسماع صرح قد الُوفي أن والجواب• 
ذلك•محن فإنه يسمع لا يحنن 

بمؤثه1دُ,فيآلآياج
ابنأ-نيني ^٤^ مال [ ١٤٥]الأعراف: ينًُظإ،محء4 

قاَل:الوئ ي' ثا لَذتج ء ١^ ًئر موتى أن ثاس 
عثاس،موة:ائن )عن أيضا: آدم...(را؛،ومول أجل من ث1ا 

بجت4يتوا؛ا مثا هلتايا ثثد ذإلأة ؛1 ه؛كنن 
ثالإ؛ناوالداز قدكئئوا اكديثة أنل كاف يال: [، ٨٩]الأنعام: 

ضسُهزطا،ئلثاإل
أنتغولم عطنه: مال مكه. أخل يها جحد الآتاتا عليهم الله 
علىيدن ع؛رْ(رآ؛• مذ نمت عثاس،ولكن اثن من هدا 
ذاكُ^•محن فإنه عثاس ابن من يسمع لا حض العوفي أن 

شرتقوية في قرائن من ذكرتموه ما إن الثاني: الاعتراض 

)\())شيرالطرى(()-ا/حمأك

)أ())شيرالطرى(()ه/هخم.
الخيري،صعيد أيي حدث في •ر عطيت تدليس أن أعالم— —والله الصحح )٣( 

تُلقةعطة تدليس ش الأ-تحار نكل دلس عهلة أن شت نلم غيره وأما 
في))الخدليس (، ٨٢٣ ١٦الترمذي(()علل ))شرح الخيري. معيد 1بي 

(.٣٨٧الحدث(()ص 
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ْاهماس ابن عن ١^ حملة صويات في أرجحه فالذي 
يلمحا■

مالهأو المرفوع س هماس ابن عن الموفي يرويه ما - ١ 
بمجيئهينجبر يسترا صعقا الضعيف قبيل س هو الرلمر حكم 

علىبقي يعضده ما يأت لم فإذا للاعتبار صالح آحر ريق طس 
صعقه.

فيهويخالف موقوفا هماس ابن عن الوفي يرؤيه ما ٢- 
مقبول.غير يكون أصحابه ثقات 

بألفاظفيه وياتي موفوفآ عباس ابن عن الموفي يرويه ما ٣- 
مقبول.غير يكون بالمنكرة العلماء يصفها 

ُبنهو هماس ابن عن الموفي مرويان من ذلك عدا ما - ٤ 
المعتمد.المقبول 
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نتاجه.وأهم البحث حلاصة ذكر يحن اكلواف هدا بعد 

يرويهالذي الإسناد ذلك هو العونيين باساد المراد ~ ١ 
حدثنانيقول العوفى عطة بن الحسن بن معد ن محمل 

هماس،ابن عن أمحه عن أبي حدش مال س حدثنا مال أبي 
العوفي.معد بن هوعطية عاس ابن عن المحاثر والراوي 

ابنعن المرويان مثات به روي الذي الإسناد آ~هذ.ا 

عباس.ابن عن عهلية ير هونفلكتاب هوإسناد إنما عباس 

فيالطعن العلماء صنيع حلاف ومن الخهلأ، من أنه ٣- 
العوفيينإسناد ممون التفسير في عباس ابن عن عطية مرؤيات 

أهليتداوله كتاب هو إنيّا التفسير هذا لأن وذلك صعقاء فيه 
حلية.مجرد فيه والإسناد بيت 

وقبوله.التفسير هذا اعتماد على رين المقعامة أن - ٤ 

التفسيرهذا يفعف من المتهدمين العلمِاء من هناك ه~ 

الأنهم كما حالات في يقبلونه بل مطلقا يردونه لا منهم 
مونهيعلونه ولا صديدا، صعقا الضعيف قبيل من يعدونه 

فقط..عهلية لحال بل بالضعفاء مسلسل 
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التفسير.أسانيد على والحكم 
أسانيدْع التعامل في الأثر ري مفمناهج دراسة ٣" 

عليها.أحكامهم واستخراج التمير 

ابنعن المروى من بالمنكر الُالخاء يصفه ما جمع ~ ٤ 
الكاره.وجه بيان •ع عباس 

العالين.رب لله الحمد أن دعوانا وآخر أعلم والله هذا 



<x>oooc<xxx>oooooooc<>^^^

ف1مؤس1ا0ؤ1دء

تحقيق.'السيوطي، الدين جلال القرآن. علوم في الإتقان ~ ١ 
للكتاب،،المصرية العامة الهيئة إبراهيم، الفضل أبو محمد 
ه. ١٣٩٤

Iتحميق بوكح، المالم، ؤ حلفين يصد القضاة. أحبار ٢" 
م. ٦١٣٦ ، ١ ْل الكبرى، التجارية الكبة اJراغي، العزيز عبد 

كنوزدار الفقيه، نوري عطية التفسير. نخ . Jujأما٣— 
إثثي0،طا،ام؛اهلأ

وآخرون،نصر آل موسى الأسباب. بيان في الاستيعاب — ٤ 
ه.١ ٤ ٢ ٥ ، ١ ثل الجوزى، ابن دار 

أحمدالحل.ين،. علوم اختمار إلى الحثيث، ٥—الثاعن، 
ْلمأؤالعلمية، الكتب، دار شاكر، 

أحمل.بن محمل. المشاهير. ووفيارتi الإسلام ٦~تارح 
،١ محل الغرب، دار معروف،، عواد بثمار تحقيق; الدهثي، 
٣٢٠ ٠٣.

صبحيتحقيق؛ ثاهين، بن عمر الثقايت،. أمماء تاريخ ٧— 
ْلا،؛.ةاهاالشبة، الأمراش،الدار 
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تحقيق:حجر، بن أحمد بن علي التقديس. أهل تعريف - ١ ٦
١٠ ط مباركي، سير أحمال 

محمدتحقيق! حجر، بن على بن أحمد التهدب. تهرم، " ١٧
م.١ ٤ ٠ ٨ ، Yiالرشيد،»دار عوامة، 

مكتبةالهلريفى، العزيز عباو التفسير. أسانيد فى التقرير — ١ ٨ 
'اّآ؛اهادارالمهاج،طا،

عبدتحقق. تمة، بن أحمد أمكلج. ادا'تا تمر " ١٩
١م.٤  ١٧ط"؟، الرشد، مكتبة الخليفة، العزيز 

تحقيق!الواحدى، أحمل. بن علي البسيط. التفسير " ٠٢ 
معود.ين محمد الإمام جامعة الباحثين، من حمامة 

أبوتحقق. كر، بن إمماهمل العغلتم* القران تمر " ١٢ 
ه.١ ٤ ١ ٨ ، ١ ط الخوزي، ابن دار الخويني، إمحاق 

تحقيق!كير، بن إسماعيل العفليم• القرآن تفسير " ٢٢
د.١  ١٤١٢ ، ١ ط الخوزي، ابن دار بشير، حكمت، 

"YT - تحقيق!كير، بن إسماميل العفليم. القرآن تفسر
ه.١ ٤ ١ ٨ ، ١ ط طيبة، دار السلامة، محامى 

تحقيق!رحام، بن الرحمن ضأ.عبد 
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م.١ ٤ ١ ٩ ط"ا، نزارالماز، مكب أمعدالطب، 

تحقيقتالهادى، عبل• بن أحمد بن محمد التحقيق. تشح " ٢٥
.٣١٩ ٩٨العلمية، الكتم، دار ثعبان، صالح أيمن 

الكتايؤدار حجر، بن علي بن أحمد التهدب. تهدب — ٢٦
الإسلامي.

عبدبن يوسم، الرحال. أسماء فى الكمال —تهدب ٢٧
الرسالة،مؤسسة ، معروف، عواد بثار ت تحقيق المزى، الرحمن 

ه.١ ٤ ٠ ٠ ، ١ ط 

ةهللو؛غا،قاسم التة. الكتم، في يع لم ممن الثقات، — ٢٨
،١ ؤلؤ للبحورثؤ، النعمان مركز نعمان، آل شائي تحقيق؛ 

٠١٤٣٢..

١ّ ط الثقافية، الكتب، البني. حبان بن محمد الثقات،. — ٢٩

حريربن محمد القرآن. آي تاؤيل عن البيان جامع " ٠٣ 
التركي،طا،آآةاه.عبداس تحقيق: الخلبري، 

القرطبي،أحمد بن محمد القرآن. لأحكام الجامع — ١٣ 
١هر. ٤٢٧ط١، الرسالة، مؤسسة التركي، الله عبد تحقيق: 

هيكل،حير محمد الشرعية. السياسة في والقتال الجهاد — ٣٢
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إحياءدار العيني، أحمد بن محمود القارئ. عمدة — ٥٠

الربي•التراث 

بنعلي بن أحمد البخاري. صحح شرح الماري فح - ١٥ 
ءل.'*آ،السالفية، المكتبة الخهليب، الدين محب ت تحقيق حجر، 

ام. ٤٠٧

تيمية،بن أحمد والوسيلة. التوسل ني حليلة قاعدة — ٥٢
ه.١ ٤ ٢ ٢ ، ١ محل الفرقان، مكتبة مدحلي، ربح تحقيق؛ 

محيا،عفان، ابن دار بتج، الحالي التفسير. -قواعد ٥٣

اه؛ ٤١٧

.٣١٩٤١مكتبةال٠ثتى، حليفة، حاحي الغلنون. كثف — ٥٤

محمدبن أحمد القرأن. تفسير عن والبيان —الكثف ٥٥
الترايث،إحياء دار عاشور، بن محمد أبو تحقيق؛ الثعلي، 

العربي،طا،آآ؛اه.

مؤسسةحجر، ابن علي بن أحمد الميزان. —لسان ٥٦
الأءاوي،ْلم،1.؛ام.

البتي،حبان بن محمد الْ,حالثين. من المجروحين — ٥٧
م.١ ٤ ٠ ٢ محوآ، التوعي، دار زايد، إبراهيم محمود تحقيق؛ 
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قاسم،بن الرحمن عبد الإسلام. شخ فتاوى مجمؤع " ٥٨
م. ١٤١٦عودية، بالالإسلامية الشئون وزارة 

Iتحقيق القاّمي، الدين حمال، التاؤيل• محاسن ~ ٥ ٩ 
م.١ ٤ ١ ٨ ، ١ ط العالمية، الكتب، دار باسل، محمد 

الحقعيد العرير• الكتامب، ير نقفي الوجثر المُحرر " ٠٦ 
الشئونوزارة الباحثين، من جماعة تحقيق! الأندلسي، عهلية ابن 

iخم.<ط٦إ^٦^\ىبدولة الإسلامية 

بنعاليالمقريزي،نمفاء.أحمد 
م.١ ٤ ١ ٥ ، ١ ط السنة، مكتبة الدمثقي، عارفح أيمن تحقيق؛ 

مسعودين الحين القرآن. نمير في التنزيل معالم " ٦٢
م.١ ٤ ١ ٧ ٤ ط طيبة، دار الباحثين، من جماعة تحقيق! البغوي، 

امح،،الصن بن أحمد والأثار• المن -معرفة ٦٣
الإسلامية،الدراساُت، جامعة قلعجي، المعطي عبد تحقيق! 

الحاكم،الله عبد بن محمد الحديث،؟ علوم -معرفة ٦٤
،»iYالعلية، الكنمط دار حين، معظم السيد تحقيق! 

با،ّآاه.
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اوفحرس

٦احتيارْ..................... وأسباب الوصؤع أهمية 
٦....................... للموصؤع. السائقة الدراسات 

..............................٧للدراسة العلمي المنهج 
للدراسة...............................٧العمل المنهج 

٨العوفيين............. اسناد التعريف الأول! المعللب 
١١ العوذين إستاد رحال عل الحكم بيان الثاق؛ المهللمب 

١١ سعد............................... بن محمد أولأ! 
١١العول..............الحسن بن محمد بن صعد ثانيا! 

١٢"اينينالحنينص؛لية.ب.....ؤ.ؤ........ لأ!
١٣عهليةا.اّ..ا.....ا......اؤ...ر.ب.. بن الحسن رابعا! 
٤١ ....٠ ٠ ؤ........٠ . ١ . الكوق.٠ سعد بن عهلية ا! حام

إسنادعل الحكم ل العلمإء اختلاف الثالث! اسب 
٥١ ر. ّ.. . ١ ... .. ..٠ ....٠ .٠ ٠ ١ .. ٠ ذلك ومناقثة الحوفيين، 

قالعوفن لمرويات استقرائية دراسة الراح! الم3لاب 
٣٥الضر 

تمسبمرحجية ق الراجح القول بيان الخامس! المهللب 






