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منهج اإلمام الداني في أسباب النزول من خالل كتابه المكتفى
حامد بن عدنان األنصاري
قسم التفسير وعلوم القرآن كلية القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية -الجامعة
اإلسالمية بالمدينة المنورة
البريد اإللكترونيhamd_ansari06@hotmail.com :
ملخص البحث
وصية اهلل تبارك وتعالى لهذه األمة ووصية نبينا صللى اهلل عليله وسللم ألمتله
بتدبر القرآن الكريم والتمسك به والعمل بملا فيلهف فلالخير كلله والسلعادة والبركلة
التللي ينهللدلا النللان ملللمونة لهللم بن تسللمكوا بكتللاب ربهللمف وقللد تمسللك بهللذه
الوصية علماؤنلا فلاعتنوا بكتلاب اهلل تبلارك وتعلالى يايلة انعتنلاظ حفولام وفهملام
وتعلملللام وتلللدب ارم وتفسلللي ارمف وألفلللوا فيللله المؤلفلللات النافعلللة وحرصلللوا عليهلللا يايلللة
الحرصف ومن لؤنظ األئمة اإلمام الحافو الفذ العالم القارئ المفسر عثمان بلن
سعيد بن عثمان بن سعيدف المههور بأبي عمرو الداني
بن سبب اختياري البحثإبراز جهد اإلمام الداني في علوم القرآن عمومام.
مهللكلة البحث:هللهرة الللداني فللي الق لراظات وتحريراتهللا دون بللاقي أب لواب علللوم
القرآن.
وان ألللم نتللائج البحث:عنايللة الللداني بعلللوم القرآن.فتمكنلله فللي التفسللير وعلللوم
القرآن وعلوم اللغة.فاعتناظ العلماظ بدراسة هخصيته ودراسة مؤلفاته.
الكلمات المفتاحية:منهج – الداني – أسباب النزول – المكتفى
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Imam Al-Dani's Approach To The Reasons For The
Descent Through His Book Al-Makatfi
Hamed bin Adnan Al Ansari
Department Of Interpretation And Sciences Of the
Qur'an Faculty Of The Holy Quran And Islamic Studies Islamic University Of Medina
Email: hamd_ansari06@hotmail.com
Abstract:
The will of God bless and exalt to this nation and the will
of our Prophet ' to his nation by managing the Holy
Quran and sticking to it and working with it, because all
the goodness, happiness and blessing sought by people are
guaranteed to them if you are used to the Book of their
Lord, and this commandment has been adhered to by our
scholars, so take care of the Book of God. They wrote
useful works and took care of them very carefully,
including these imams Imam Al-Hafiz al-Faim, the
interpreter, Othman bin Saeed bin Othman bin Saeed,
known as Abu Amr al-Dani.
The reason I chose to research is to highlight imam AlDani's efforts in the sciences of the Qur'an in general.
The problem of research: Al-Dani's fame in readings and
edits without the rest of the qur'an sciences.
The most important results of the research: al-Dani's
care of the sciences of the Qur'an, his ability in
interpretation, the sciences of the Qur'an and the sciences
of language, the study of his personality and the study of
his writings.
Keywords: Method - Danny - Reasons to Go Down - The
Enough
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المقدمة
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمللد هلل رب العللالمين والصللالة والسللالم علللى خللاتم األنبيللاظ والمرسلللين سلليدنا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فإن خير ما يعمر به المؤمن وقته في لذه الحيلاة القلرآن الكلريم تعلملام وتعليملام
ودراس مة وتدب ارمف ولقد أوصانا اهلل تعالى بتدبر كتابه فقال سبحانه :ﭐﱡﭐ ﱢ ﱣ

ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱫﱠ [ص.]59:

()1

ونبينا صلى اهلل عليه وسلم قال« :خيركم من تعللم القلرآن وعلمله» ف بلل أنله
لن أَبللي
أوصللى أمتلله بكتللاب اهلل كمللا فللي حللديث لَل َحللةف قَل َ
سلأَل ن
ت َعبل َلد الللله بل َ
لالَ :
لب َعلَلى
صى النبلي صللى اهلل عليله وسللم ؟ فَقَ َ
لتَ :كي َ
لال :نَف فَ نقل ن
لك نكت َ
أَوفَى :آو َ
()2
صى بكتَاب الله» .
الوصي نة أنم نروا ب َها َولَم نيوص؟ قَ َ
ال« :أَو َ
النان َ
فهللذه لللي وصللية اهلل تبللارك وتعللالى لهللذه األمللة ووصللية نبينلا صلللى اهلل عليلله
وسلللم ألمتلله بتللدبر الق لرآن الكللريم والتمسللك بلله والعمللل بمللا فيللهف فللالخير كللله
والسللعادة والبركللة التللي ينهللدلا النللان ملللمونة لهللم بن تسللمكوا بكتللاب ربهللمف
وقلللد تمسلللك بهلللذه الوصلللية علماؤنلللا فلللاعتنوا بكتلللاب اهلل تبلللارك وتعلللالى يايلللة
انعتنلللاظ حفولللام وفهملللام وتعلملللام وتلللدب ارم وتفسلللي ارمف وألفلللوا فيللله المؤلفلللات النافعلللة
وحرص لوا عليهللا يايللة الحللرصف ومللن لللؤنظ األئمللة اإلمللام الحللافو الفللذ العللالم
القارئ المفسر عثملان بلن سلعيد بلن عثملان بلن سلعيدف المهلهور بلأبي عملرو
الداني رحمه اهلل.
والداني رحمه اهلل اهتهر بين النان خاصة في لذا العصر باعتنائله بلالقراظات
وتحريراتهللاف ومللن يقلل أر فللي كتبلله يجللد أن للله عنايللة بالتفسللير وعلوملله وكللان

( )1رواه البخاري في صحيحه من حديث عثمان  ¢كتاب فلائل القرآن باب خيركم من تعلم
القرآن وعلمه 192/6برقم (.)7225
( )2رواه البخاري في صحيحه كتاب فلائل القرآن باب الوصية بكتاب اهلل ¸  191/6برقم
( )7222ومعنى (آوصى) :أي أأوصى بهيظ فيما يتعلق بمال أو خالفة أو نحو ذلك انور:
حاهية الجامع المسند الصحيح تعليق د.مصلفى البغا .191/6
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معروك بذلك عند العلماظ المتقدمين حتلى قلال عنله ابلن الجلزري رحمله اهلل :
سمع الحديث وبرز فيه وفي القراظات وفي الفقه والتفسير ).(1
ومن كتبله التلي للمنها التفسلير بلل بنله يلروي الكثيلر منهلا مسلندة بللى النبلي
صلللللى اهلل عليلللله وسلللللم والصللللحابة والتللللابعين كتابلللله :المكتفللللى فللللي الوقللللك
وانبتدا(.)2
وللمن كتابلله كلذلك عللددا ملن الروايللات فللي أسلباب النللزول فأحببلت جمللع لللذه
الروايللات ودراسللة منهجلله فيهللا مللن خللالل لللذا البحللث وسللميته :مللنهج اإلمللام
الداني في أسباب النزول من خالل كتابه المكتفى في الوقك واإلبتدا.
وقد قسمت البحث بلى مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة.
أملا المقدملة فلذكرت فيهلا ألميلة الموللوا وأسلباب اختيلاره والدراسلات السلابقة
وخلة البحث ومنهجي فيه.
والتمهيد ذكرت فيه مقدمة موجزة عن علم أسباب النزول.
أما المبحث األول فتحدثت فيه بترجمة موجزة عن اإلمام الداني.
والمبحث الثاني :منهج الداني في أسباب النزول من خالل كتابه المكتفى.
ثم الخاتمة وذكرت فيها ألم نتائج البحث.
ألمية المولوا:
 -1تعلقه بالقرآن الكريم الذي لو أهرك الكالم وأفللهف وخير ما يمل المسللم
به وقته تعلم القرآن وتعليمه.
 -2ببلراز جهلد ملن جهلود للذا اإلملام الفلذ بخدملة القلرآن الكلريم تعلملام وتعليملام
وتفسي ارم واستنبالام
 -3تميز اإلمام الداني في الدراسات القرآنية عموما وأسباب النلزول عللى وجله
الخصوص.
 -4عدم تناول المولوا من لذا الجانب حسب ما وقفت عليه.
أسباب اختيار المولوا:
( )1ياية النهاية .724/1
( )2وقد ألك في ذلك فليلة أ.د.السالم محمد محمود أحمد الهنقيلي الجكني كتابا سماه
الداني مفس ارم من خالل كتابه( :المكتفى في الوقك وانبتدا)

522
 -1اإلسهام في خدمة القرآن الكريم والدراسات القرآنية.
 -2ببراز جهد اإلمام الداني فلي خدملة التفسلير وعللوم القلرآن بمتللمينه كتبله
الحديث عنها.
 -3الغزارة العلميلة لمملام اللداني رحمله اهلل بربلله بعلع عللوم القلرآن بعللها
ببععف فيربل في الكتاب عند حديثه عن الوقك وانبتداظ بتفسير اآليلة وسلبب
نزولها والقراظات الواردة فيها.
الدراسات السابقة:
بعللد البحللث والتحللري وقفللت علللى بحللث لفللليلة أ.د .السللالم بللن محمللد محمللود
أحمد الهنقيلي الجكنلي كتابلا سلماه اللداني مفسل ارم ملن خلالل كتابله( :المكتفلى
في الوقك وانبتدا) وذكر فليلته في مقدمة كتابه أن يرله من الدراسة بيلان
مكانة لذا العالم الجليل في جانب لم يهتهر به عندنا ملع أنله كانلت لله صلولة
فيه بين ألل عصره ولو علم التفسير.
مكتفيللا بمللا رواه
فللأوهر الللداني مفسل ارم مللن خللالل مروياتلله فللي كتابلله المللذكورف
م
نمسندام بلى النبي – صلى اهلل عليه وسلم  -أو الصلحابة أو التلابعينف تاركلام ملا
ٍ
مسند لهف فلم يدخله في لذا البحث(.)1
س َبه يير
ذكره أو َن َ
وعملي في بحثي لذا لو الحديث علن ملنهج اإلملام اللداني فلي أسلباب النلزول
مللن خللالل كتابلله المكتفللى ولللم يتنللاول فللليلة الللدكتور السللالم لللذا الجانللب فللي
كتابه النافع.

( )1انور :الداني مفس ار ص (.)2
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خلة البحث:
قسمت البحث في لذا المولوا بلى:
المقدمة وتهتمل على:
ألمية المولوا.
أسباب اختياره.
الدراسات السابقة.
خلة البحث.
منهجي فيه.
التمهيد ذكرت فيه:
مقدمة موجزة عن علم أسباب النزول:
تعريك سبب النزول.
كيفية معرفة سبب النزول.
صيغة سبب النزول.
ألمية معرفة سبب النزول.
المبحث األول وقسمته بلى ثالثة ملالب:
المللب األول :تحدثت فيه بترجمة موجزة عن اإلمام الداني.
المللب الثاني :مكانته وثناظ العلماظ عليه.
المللب الثالث :مصادره في أسباب النزول.
المبحث الثاني :منهج الداني في أسباب النزول من خالل كتابه المكتفى.
أون :التمامه باإلسناد.
ثانيا :بيراده لسبب النزول استههادا على قراظة من القراظات.
ثالثام :يذكر السبب في سياق له أثر بالوقك وانبتداظ.
رابعا :تنوا من ينقل عنهم من هيوخه.
خامسا :يذكر أسباب النزول دون الحكم عليها.
سادسا :يذكر السبب لترجيح ٍ
وقك أو رده.
سابعا :يذكر السبب لبيان معنى آية من كتاب اهلل.
 الخاتمة -فهرن المصادر والمراجع.
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منهجي في البحث:
 -1كتبلت اآليات القرآنيلة بخلل مصحلك المدينلة النبويلةف وعزوتهلا بذكلر اسللم
السلورة ورقلم اآليلة في المتلن بيلن معقوفتيلن.
 -2تخلللريج األحاديلللث النبويللللة مللللن مصللللادر السللللنة األصيلللللةف فمللللا كلللان فلللي
الصحيحيلن اكتفيت بتخريلج األحاديلث منهلا أو مللن أحدمهللاف ومللا فلي ييرلمللا
فلإني أعقلب التخريلج بنقلل الحكلم علللى الحديللث عللن ألل العلم المتخصصين.
 -3توثيق النصوص التي أوردلا المصنك من أحكام ولغة وييرلا بعزوللا بللى
المصادر التي استقى منها المؤلك على حسب ما يتوفر منهاف وربما أرجع بلى
يير مصادره.
 -4التعليق على ما يحتاج بلى تعليق.
 -7بيان األلفاو الغريبة التي أوردلا المؤلك في عباراتله فملا هلرحه المصلنك
أحيله بلى مصادره من كتب المعاجم واللغلةف وملا احتلاج بللى هلر وللم يتناولله
أيلا.
فإنني أهرحه
ًّ
معزوا بلى مصادره م
سللائالم اهلل تعللالى التوفيللق واإلعانللة والسللداد وأن يرزقنللا اإلخللالص فللي القللول
والعمل وأن يجعلنا من ألل القرآن الذين لم ألله وخاصته.
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التمهيد
سأتحدث بهيظ من اإليجاز في التمهيد عن علم أسباب النزول فال يكلاد يخللو
كتاب من كتب علوم القرآن بن وتحدث علن للذا العللم بالتفصليلف وملن العلملاظ
من أفرده بالتأليك فاستقل عن باقي أبواب علوم القرآن(.)1
أون :تعريك سبب النزول:
لو ما نزل قرآن بهأنه وقت وقوعه كحادثة تقع فيبين القلرآن حكمهلا أو سلؤال
يوجه بلى النبي صلى اهلل عليه وسلم فيجيب عنه القرآن(.)2
ثانيام :كيفية معرفة سبب النزول:
ن لريق لمعرفة سبب نزول اآلية بن عن لريق الرواية الصلحيحة مملن هلالد
وحلللر الواقعللة التللي نللزل القلرآن بهللأنهاف فالعلمللاظ يعتمللدون فللي معرفللة سللبب
النزول على صحة الرواية علن رسلول اهلل صللى اهلل عليله وعللى آلله وسللم أو
عن الصحابي فإن بخبار الصحابي عن مثل لذا له حكم الرفع(.)3
واذا ورد عن التابعي فقال السيولي رحمه اهلل  :بذا وقع من تابعي فهو مرفلوا
أيلللا لكن له مرسللل فقللد يقبللل بذا صللح المسللند بليللهف وكللان مللن أئمللة التفسللير
اآلخللذين عللن الصللحابة كمجالللد وعكرمللة وسللعيد بللن جبيللر أو اعتلللد بمرسللل
آخر ونحو ذلك(.)4
ثالثام :صيغة سبب النزول:
صيغة سبب النزول بما أن تكون صريحة في السلببية واملا أن تكلون محتمللةف
فتكون نصا صريحا بذا أتى الل اروي بفلاظ تعقيبيلة داخللة عللى ملادة النلزول بعلد
ذكللر الحادثللة أو الس لؤال كمللا بذا قللال حللدث كللذا أو سللئل رسللول اهلل صلللى اهلل
عليه وعلى آله وسلم عن كذا فنزلت اآلية.

( )1انور :دراسات في علوم القرآن أ.د .فهد الرومي حيث تحدث عن عناية العلماظ
بأسباب النزول ص .136-137
( )2انور :اإلتقان 116/1ف منالل العرفان  99/1ف مباحث في علوم القرآن ص .95
( )3علوم الحديث نبن الصال ص 46ف الصحيح المسند من أسباب النزول ص .13
( )4اإلتقان في علوم القرآن 229/1
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وتكلون اآليللة محتمللة للسللببية ولملا تلللمنته اآليلة مللن األحكلام بذا قللال اللراوي
نزلت لذه اآلية في كذا فذلك يراد به تارة أنه سبب النلزول وتلارة أنله داخلل فلي
معنى اآلية.
وكذا بذا قال أحسب لذه اآلية نزللت فلي كلذا أو ملا أحسلب للذه اآليلة بن نزللت
فللي كللذا فللإن اللراوي بهللذه الصلليغة ن يقلللع بالسللبب فهاتللان صلليغتان تحللتمالن
السببية وييرلا ولو بيان ما تلمنته اآلية من األحكام(.)1
رابعام :ألمية معرفة سبب النزول:
بن ملللن الوسلللائل التلللي تعلللين المسللللم عللللى فهلللم كتلللاب ربللله ومعرفلللة التفسلللير
الصللحيح لةيللة معرفتلله لسللبب نللزول اآليللاتف فللالعلم بالسللبب يلللزم منلله العلللم
بالمسلللببف فبمعرفتنلللا لسلللبب النلللزول نسلللتليع أن نقلللك عللللى معلللاني القلللرآن
ومناسللباته التللي نللزل فيهللاف وبللذلك يرفللع اإلهللكال فللي فهللم بعللع اآليللات التللي
ارتبلت بأسباب نزول معينة (.)2
كما أن وقوفنا على سبب نزول اآلية يبين لنا رحمة للذا اللدين وأنله قلائم عللى
رعاية مصلحة األمة ودفع اللرر عنها وجلب الخير لها والرحمة بها(.)3

( )1انور :منالل العرفان 96/1ف مباحث في علوم القرآن ص .97
( )2مقدمة في أصول التفسير نبن تيمية ص 91
( )3دراسات في علوم القرآن أ.د.فهد الرومي ص .142
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المبحث األول :تعريك موجز باإلمام الداني(:)1
المللب األول :وندته ونهأته ووفاته
عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمرف أبلو عملروف األملويف األندلسلي
القرلبي ثم الداني ولد سنة 351لل.
نهأ في مسقل رأسه قرلبة وذكر أنه ابتدأ للب العلم في أول سنة 396للف ثم
سللافر بلللى المهللرق لللللب العلللم سللنة 395لللل بلللى أن عللاد بلللى األنللدلن سللنة
399لل.
قل أر بالروايللات علللى عبللد العزيللز بللن جعفللر بللن خواسللتى الفارسللي وأبللي الحسللن
لالر بن يلبونف وسمع كتاب ابن مجالد فلي اخلتالك السلبعة ملن أبلي مسللم
محمللد بللن أحمللد الكاتللب بسللماعه منلله وسللمع الحللديث مللن أبللي مسلللم ولائفللة
كبيرة.
ق أر عليه أبو بكر ابن الفصيح وأبو داود سليمان بن نجا وأبو عبد اهلل محمد
بن مزاحم وأبو علي الحسين بن علي بن مبهلر وأبلو القاسلم خللك بلن ببلراليم
وخلق سوالم.
بلغلت مصللنفاته مائلة وعهللرين مصللنفا منهلا جللامع البيللان فلي القلراظات السللبع
ولرقهلا المهللهورة والغربيلة وكتللاب بيجلاز البيللان فلي قلراظة ور مجللد وكتللاب
التيسير وكتاب المقنع في رسم المصحك وكتاب الوقك وانبتداظ ويير ذلك.
تلللللوفي الحلللللافو أبلللللو عملللللرو اللللللداني بدانيلللللة يلللللوم انثنلللللين منتصلللللك هلللللوال
سنة(444ه)(.)2

( )1سأتحدث بهيظ من اإليجاز وانختصار في ترجمة الداني ¬ نو ارم لكثرة األبحاث التي
ترجمة له وتتبعت مؤلفاته فترجمة له منهم فليلة الدكتور :عبد الهادي حميتو حيث بن له
تأليفين جمع في أحدلما ((هيو َخ الداني)) وفي اآلخر ((مؤلفاته)).
( )2انور ترجمته في الصلة نبن بهكوال ""427 /2ف ومعجم األدباظ لياقوت الحموي "/12
"124ف سير أعالم النبالظ 315/13ف ياية النهاية في لبقات القراظ 723/1ف معرفة
القراظ الكبار .426/1
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المللب الثاني :مكانته وثناظ العلماظ عليه:
لقللد حوللي الللداني رحملله اهلل بمكانللة عويمللة بللين العلمللاظ فللأثنوا عليلله وعلللى
مؤلفاته ياية الثناظ من ذلك:
قال ابن بهكوال" :وكان أحد األئمة فلي عللم القلرآن ورواياتله وتفسليره ومعانيله
ولرقلله واعرابلله وجمللع فللي معنللى ذلللك كللله تواليللك حسللا منا مفيللدة يكثللر تعللدادلا
ويلول بيرادلا .وله معرفة بالحديث ولرقه وأسماظ رجاله ونقلته"(.)1
وقال الذلبي" :بلى أبلي عملرو المنتهلى فلي بتقلان القلراظاتف والقلراظ خاللعون
لتصانيفه واثقلون بنقلله فلي القلراظات والرسلم والتجويلد والوقلك وانبتلداظ وييلر
ذلكف وله مائة وعهرون مصنفما"(.)2
تحريلر عللم الق َلراظات َوعللم
المنتَ َهلى فلي َ
وقال عنه في السير" :بلَى أَبلي َعم ٍلرو ن
()3
الحديث َوالتفسير َوالنحو َو َيير َذل َك" .
اعة في علم َ
البر َ
الم َ
صاحك َم َع َ
َ
وقلال ابللن الجلزري" :وسللمع الحلديث مللن جماعللة وبلرز فيلله وفلي أسللماظ رجاللله
وفي القراظات علما وعمال وفي الفقه والتفسير وسائر أنواا العلوم"(.)4

()1
()2
()3
()4

الصلة في تاريخ أئمة األندلن ص.397 :
تذكرة الحفاو .212/3
سير أعالم النبالظ 325/13
ياية النهاية في لبقات القراظ .723/1
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المللب الثالث :مصادره في أسباب النزول:
اعتمللد الللداني رحملله اهلل فللي كتابلله المكتفللى فللي أس لباب النللزول علللى مصللادر
عدةف ولو مما يزيلد ملن ألميلة للذا الكتلاب ويرفلع ملن هلأنهف وفيملا يللي ذكلر
لبعع تلك المصادر:
يف ألَبلللللي عبلللللد اهلل محملللللد بلللللن بسلللللماعيل البخلللللاري
البخلللللار ب
للللحيح ن
 -1صل ن
(ت276ه).
 -2صلللللحيح مسللللللم :ألبلللللي الحسلللللين مسللللللم بلللللن الحجلللللاج النيسلللللابوري
(ت261ل).
ٍ
ي (ت312ه).
البيان في تَفسير القنرآنف نبن
جرير اللبر ب
 -3جامعن َ
تفسير القرآن العويم نبن أبي حاتم (ت325 :لل).
-4
ن
أسباب نزول القرآن للواحديف النيسابوري(ت469 :لل).
-7
ن
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المبحث الثاني :منهج الداني في أسباب النزول:
بلغت علدد الروايلات ألسلباب النلزول والتلي أوردللا اللداني رحمله اهلل فلي كتابله
المكتفى تسع روايات ولي(:)1
أونم :قللال رحملله اهلل :حللدثنا محمللد بللن أحمللد قللال :حللدثنا محمللد بللن قلللن قللال:
حدثنا عبد اهلل بن أحمد بن ببراليم الدورقي قال :حدثنا مسدد قال :حدثنا يحيى
بن سعيد عن حميد عن أنن ابن ماللك قلال :قلال عملر بلن الخللاب رللي اهلل

عنه :قلت لرسول اهلل :لو اتخذت مقام ببراليم مصلى .فأنزل اهلل جل وعلى ﭐﱡﭐ
ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﲶ ﱠ [البقرة]٥52 :

()5

ثانيام :قال رحمه اهلل :حدثنا عبد الرحمن بن عثمان القهيري قلال :حلدثنا محملد
بللن عيسللى قللال :حللدثنا عبللد الصللمد بللن عبللد الللرحمن قللال :حللدثنا سللفيان قللال:
حدثنا حميد عن أنن قال :لما كان يوم أحد كسرت رباعية رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم وهجف فجعل الدم يسيل على وجهلهف وللو يمسلح اللدم علن وجهله
ويقول :كيلك يفللح قلوم خللبوا وجله نبليهم باللدم وللو يلدعولم بللى اهلل .قلال:
فلأنزل اهلل جلل وعللى ﭐﱡﭐ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ
ﲢ ﱠ [آل عمران.]٥52 :

()3

ثالثام :قال رحمه اهلل :حدثنا محمد بن عبد اهلل قال :حدثنا أبي قال :حلدثنا عللي
بن الحسن قال :أخبرنا أحمد بن موسى قال :حدثنا يحيى عن أبي األههب عن
الحسن أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أدمي وجهه يوم أحدف فجعل يمسلح
الللدم عللن وجهلله ويقللول :كيللك يفلللح قللوم أدم لوا وجلله نبلليهم ولللو يللدعولم بلللى
ربهللمف فللأنزل اهلل عللز وجلللﭐﱡﭐ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ

ﲡ ﲢ ﱠ [آل عمران.]٥52 :

()4

( )1ستتكرر بعع الروايات من خالل الحديث بالتفصيل عن المنهج فأقوم بتخريجها في
تلك الموالع وان لم تتكرر خرجتها لنا في سرد لذه الروايات.
( )2المكتفى ص()26
( )3المكتفى ص ()44
( )4المرجع السابق
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رابعام :قال رحمه اهلل :حدثنا محمد بن علي [قال]  :حدثنا محملد بلن قللن قلال:
حلدثنا سللليمان بللن خللالد قللال :حللدثنا اليزيللدي [قللال أبللو عمللرو بللن العللالظ] فللي

قوله :ﱡﭐ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﱠ [آل عمران]146 :قال :قيل قتل محملدف ألنهلم
أهاعوا أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قتل يوم أحدف فما ولنوا لما أصابهم وما
لعفوا وما استكانوا(.)1
خامسام :قال رحمه اهلل :حلدثنا سللمة بلن سلعيد قلال :حلدثنا محملد بلن الحسلين
قال :حلدثنا ببلراليم بلن موسلى الحلوزي قلال :حلدثنا داود بلن رهليد قلال :حلدثنا
الوليد بن مسللم علن ثلور بلن يزيلد علن خاللد بلن معلدان علن عبلد اللرحمن بلن
عمرو السلمي وحجر الكالعي قلان :دخلنلا عللى العربلاع بلن سلارية وللو ملن

اللللذين نلللزل فللليهم ﭐﱡﭐ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ
ﲧ ﲨ ﲩ ﱠ [التوبة ]92 :اآليةف ولو مريعف وذكر الحديث(.)2

سادس لام :قللال رحملله اهلل :وحللدثنا أحمللد بللن بب لراليم المكللي قللال :ثنللا محمللد بللن
ببراليم الديبلي قال :ثنا سعيد بن عبلد اللرحمن ثنلا سلفيان بلن عيينلة علن عبلد
الللرحمن المسللعودي عللن القاسللم قللال :مللل أصللحاب رسللول اهلل صلللى اهلل عليلله
وسلم ملة فقال :حدثنا يلا رسلول اهلل فلأنزل اهلل اهللﭐﱡﭐ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ

ﲤ ﱠ [يوسف]3

()3

سابعام :قال رحمه اهلل :حدثنا خلك بن حمدان المقرئف قلال :حلدثنا عثملان بلن
محمللد قللال :حللدثنا أبللو أميللة اللرسوسللي قللال :حللدثنا بكللر بللن يحيللى بللن ريللان
العنلزي [علن منلدل بلن عللي العنلزي] عللن األعمل علن عليلة علن أبلي سللعيد

( )1المكتفى ص .47
( )2المكتفى ص 99ف والرواية أخرجها اللبري في جامع البيان 422/14ف وابن ماجه في
سننه باب اتباا سنة الخلفاظ الراهدين المهديين 29/1برقم ()42ف وأبو داود في سننه
باب في لزوم السنة  16/5برقم( )4625ف وأحمد في مسنده 357/29برقم ( )15147ف
وابن حبان في صحيحه  159/1برقم( )7فوالترمذي في سننه باب ما جاظ في األخذ بالسنة
واجتناب البدا 44/7برقم ()2256وقال:لذا حديث حسن صحيح
( )3المكتفى ص (.)123
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الخدري قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :نزللت للذه اآليلة فلي خمسلة
في وفي علي وفي الحسن والحسلين وفالملة رللي اهلل علنهم ﭐﱡﭐ ﱷ ﱸ ﱹ

ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﱠ [األحزاب.)٥(]33 :

ثامنللا :قللال رحملله اهلل :قللال رحملله اهلل :وقللال نللافع:ﭐﱡ ﲯ ﲰ ﲱ ﱠ تللامف
وللين بتللام ون كلاك ألن قوللله ﱡﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﭐﱠ مسللتثنى

مللن قوللله ﭐﱡﭐ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﱠ .والمعنللى :بن
قول ببراليم ألبيه ألستغفرن لك .فلين لكم في ذلك أسوة .وأنلزل اهلل علز وجلل

بعللد ذلللك ﱡﭐ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱠ
[التوبة ة ة ة ة ةةة ]٥٥3 :والتملللللللللللللام ﱡﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﭐﱠ ورؤون اآلي

كافية(.)2
تاسعام :قال رحمه اهلل :حدثنا عبد الرحمن بن عبد اهلل بلن خاللد الفرائللي قلال:
حدثنا علي بن محمد بن أحملد بلن نصلير البغلدادي قلال :حلدثنا أبلو يزيلد خاللد
بن النلر القرهي البصري قلال :حلدثنا محملد بلن موسلى الجرهلي قلال :حلدثنا
أبو خلك عبد اهلل بن عيسى قال :حدثنا داود بن أبي لند عن عكرمة عن ابلن
عبان :أن قريهام دعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن يعللوه ملانم فيكلون
أينى رجل بمكة ويزوجلوه ملا أراد ملن النسلاظ ويكلون عقيبلام فقلالوا :للذا للك يلا
محمد وكك عن هتم آلهتنا ون تلذكرلا بسلوظ .فلإن للم تفعلل فإنلا نعلرع عليلك
خصلة واحدة لل لنا ولك فيها صال  .فقال :ملا للي ((قلالوا :تعبلد آلهتنلا سلنة
الالت والعزىف ونعبد بلهك سنة .فقال :حتى أنور ما يأتيني ملن ربلي علز وجلل
فجاظ الوحي من اهلل عز وجل من اللو المحفوو :ﱡﱁ ﱂ ﱃ ﱄ

ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱠ [الكللافرون ]2-1:السللورة كلهللا .وأنللزل اهلل جللل

وعللللللى ﭐﱡﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﱠ بللللللى قوللللللهﭐ
( )1المكتفى ص .165-166
( )2المكتفى ص  217والرواية أخرجها اللبري في جامع البيان 729/14وانور :تفسير
القرآن العويم .95/9
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ﱡﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﱠﭐ
[الزمر.)1(]66-64 :
أما عن منهجه في أسباب النزول:
أون :التمامه باإلسناد:
من المعلوم أن اإلسلناد ملن خصلائص للذه األملة والتلي انفلردت بهلا علن بلاقي
له أكللرم لللذه األمللة وهللرفها وفللللها
األمللمف كمللا قللال حللاتم بللن الموفللر" :بن اللل َ
باإلسنادف ولين ٍ
ألحد من األمم كلبهاف قديمهم وحديثهم بسناد"(.)2
ولقد التم علماؤنا به ياية انعتناظ واعتنوا به فائق العناية .والداني رحمه اهلل
تعالى من العلماظ الذين التزموا بذكر الروايلات بأسلانيدلاف فجميلع الروايلات فلي
أسباب النزول الواردة في كتابه المكتفى يرويهلا بإسلنادلا بللى النبلي صللى اهلل
عليه وسلم بن رواية واحدة.
مثال ذلك قوله :حدثنا عبد اللرحمن بلن عثملان القهليري قلال :حلدثنا محملد بلن
عيسى قال :حدثنا عبد الصمد بن عبد اللرحمن قلال :حلدثنا سلفيان قلال :حلدثنا
حميد عن أنن قال :لما كان يوم أحد كسرت رباعية رسول اهلل صلى اهلل عليله
وسلم وهجف فجعل الدم يسيل على وجههف ولو يمسح الدم عن وجهه ويقول:
كيك يفلح قوم خلبوا وجه نبيهم بالدم وللو يلدعولم بللى اهلل .قلال :فلأنزل اهلل
جلل وعللى ﭐﱡﭐ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﱠ

[آل عمران.)3(]129 :
وفي مولع آخر كذلك قال :حدثنا خلك بن حمدان المقرئف قال :حدثنا عثملان
بن محمد قال :حدثنا أبو أمية اللرسوسي قال :حلدثنا بكلر بلن يحيلى بلن ريلان
العنللزي عللن منللدل بللن علللي العنللزي عللن األعم ل عللن عليللة عللن أبللي سللعيد
الخدري قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :نزلت لذه اآلية فلي خمسلة

( )1المكتفى ص ()241
( )2هرك أصحاب الحديث (ص.)42:
( )3المكتفى (ص .)44:وقد أخرجه البخاري -معلقام)367 /5( -ف ووصله مسلم في
"صحيحه" ( 1415 /3رقم )124 /1591ف وييره.
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فللي وفلللي علللي وفلللي الحسللن والحسلللين وفاطمةةة رضةةهلل ان عةةن م ﱡﭐ ﱷ ﱸ ﱹ
ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﱠ [األحزاب.(٥)]33 :

وكذلك جميع الروايات التي ساقها في كتابله يرويهلا بإسلنادلا بللى النبلي صللى
اهلل عليه وسلم (.)2
ثانيا :بيراده لسبب النزول استههادا على قراظة من القراظات:
كتللاب المكتفللى ألفلله الللداني فللي علللم معللين ولللو الوقللك وانبتللداظ كمللا لللو مللن
عن لوان الكتللابف ومللع ذلللك فقللد لللمنه فللي الموالللع التللي يحتللاج بليهللا حللديثا
مسندا وتفسي ار وقراظة ومعنى واعراباف ملن ييلر أن يسلتغرق فلي ذللك كملا ذكلر
ذلك في مقدمته(.)3
وممللا يللدل علللى مكانتلله وسللعة علملله واسللتنباله وفهملله رحملله اهلل أنلله يللورد
سبب النزول استههادا على القراظة التي يوردللا فلي كتابله ملن ذللك :أنله ذكلر
بلللأن الوقلللك عللللى قولللله تعلللالى ﭐﱡﭐ ﳑ ﳒﳓ ﱠ عللللى قلللراظة ( ون تَسلللأَل)

بالجزم( )4وقك كاك حيث ذكر لذا الوجه ثم قال :حدثنا عبلد اللرحمن بلن عملر
قال :حدثنا محمد بن حامد قال :حدثنا محمد بن الجهم قال :حدثنا خللك البل ازز
عن وكيع عن موسى بلن عبيلدة علن محملد ابلن كعلب أن رسلول اهلل صللى اهلل

عليه وسلم قال(( :ليت هعري ملا فعلل أبلواي)) فلأنزل اهلل جلل وعللى  :ﭐﱡﭐ ﳎ

ﳏ ﳐ ﳑ ﳒﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﱠ [البقلرة]119 :

على النهي(.)7

( )1المكتفى (ص )166 :واألثر أخرجه اللبري في تفسيره 263/22ف وابن أبي حاتم في
تفسيره 3131/9ف وانور :أسباب النزول للواحدي ص( )374واألثر لعيك فاألعم
مدلن ومندل بن علي لعيك انستيعاب . 125/3
( )2انور :المكتفى (27ف36ف44ف47ف74ف123ف166ف)241
( )3انور :المكتفى ص (.)1
ل بم التاظ َوالرفع َعلَى ال َخ َبر.انور :النهر.221/2
وبَ .وقَ َأرَ ال َباقن َ
ون ب َ
( )4قََأرَ َنافع َوَيعقن ن
( )7المكتفى ص( .)26-27والرواية أخرجها عبدالرزاق في تفسيره  292/1برقم 126
واللبري في جامع البيان 779/2ف وانور :أسباب النزول للواحدي ص 39ف بحر العلوم
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ثللم قللال :ومللن ق ل أر ﱡﳔ ﳕﭐﱠ بللالرفع ففيلله وجهللان :أحللدلما أن يرفللع علللى
معنللى :ولسللت تسللأل أي لسللت تؤاخللذ بهللم فهللو علللى لللذا منقلللع ممللا قبلللهف

فالوقك أيلام عللى قولله ﱡﳒ ﳓ ﱠ كلاك .والثلاني أن يرفلع عللى معنلى :ييلر

مسؤول .فهلو بمنزللة ملا عللك عليله ملن قولله :ﱡ ﳑ ﳒﳓﭐﱠ ألنله حلال
منهف فهو على لذا متعلق بما قبله فال يقلع منه(.)1

وقال في موللع آخلر عنلد بيانله للوقلك وانبتلداظ المتعللق بقولله تعلالى :ﭐﱡﭐ ﲫ
ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﲶ ﱠ [البقرة.]127 :

قال :ﭐﱡﭐ ﲰ ﱠﭐتام عللى قلراظة ملن قل أر ﭐﱡﭐ ﲱ ﱠ )(5بكسلر الخلاظ عللى األملر

بانتخاذ ثم قال حدثنا محمد بلن أحملد قلال :حلدثنا محملد بلن قللن قلال :حلدثنا
عبد اهلل بن أحمد بن ببراليم الدورقي قلال :حلدثنا مسلدد قلال :حلدثنا يحيلى بلن
سعيد عن حميد عن أنن ابن مالك قال :قال عمر بن الخلاب رلي اهلل عنه:
قلللت لرسللول اهلل :لللو اتخللذت مقللام بب لراليم مصلللى .فللأنزل اهلل جللل وعلللى ﭐﱡﭐ
ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﲶ ﱠ [البقرة.)3(]127 :

99/1ف تفسير القرآن للسمعاني .132/1والرواية مرسلة لعيفة فيه موسى بن عبيدةف
ولو لعيك كما في العجاب نبن حجر ()369 /1ف
( )1انور :المكتفى ص(.)26-27
ون ب َكسرَلا َعلَى األَمر.انور:
( )2قََأرَ َنافع َواب نن َعام ٍر بفَتح ال َخاظ َعلَى ال َخ َبرف َوقََأرَ ال َباقن َ
النهر222/2
( )3المكتفى في الوقك واإلبتدا ص ( )36والحديث بنحوه رواه البخاري كتاب تفسير القرآن
باب واتخذوا من مقام ببراليم مصلى  22/6برقم ( )4493ونصهَ :عن أََن ٍ
ال
ال :قَ َ
نف قَ َ
ام
س َ
ت الل َه في ثَالَ ٍثف أَو َوافَقَني َربي في ثَالَ ٍثف قنل ن
نع َم نرَ " :وافَق ن
تَ :يا َر ن
ول الله لَو ات َخذ َت َمقَ َ
ين
س َ
صلًّىف َوقنل ن
المؤمن َ
ول اللهف َيد نخ نل َعلَي َك َ
تَ :يا َر ن
يم نم َ
َمر َت أنم َهات ن
البر َوالفَاجنرف َفلَو أ َ
بب َرال َ
ت
آي َة الح َجابف قَا َلَ :وَبلَ َغني نم َعاتََب نة النب بي ‘ َبع َ
سائهف فَ َد َخل ن
بالح َجابف َفأَن َز َل الل نه َ
ع نَ
سائهف
سولَ نه ‘ َخيمار من نكنف َحتى أَتَي ن
َعلَيهنف قنل ن
ت بح َدى ن َ
ت :بن انتَ َهيتنن أَو لَ ني َب بدلَن الل نه َر ن
سى
اظهنف َحتى تَعوَ نهن أَن َت؟ فَأَنَز َل الل نهَ :
(ع َ
س َ
سول الله ‘ َما َيعون ن َ
َما في َر ن
قَالَتَ :يا نع َم نرف أ َ
ٍ
اآليةَ".
َرب نه بن َ
اجا َخيمار من نكن نمسل َمات) َ
للقَ نكن أَن ني َب بدلَ نه أَزَو م
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ثم قال :ومن ق أر بفلتح الخلاظ عللى الخبلر علن النلان للم يقلك عللى ﭐﱡﭐﲰﭐﱠ؛

ألن (واتخذوا) معلوك على ما قبله(.)1
ففي الروايتين يتبين لنا مكانة الداني رحمه اهلل تعالى وتمكنه من عللم الوقلك
وانبتداظ وعلم التفسلير وأسلباب النلزولف فلربل الوقلك فلي المثلال األول بقلراظة

(ون تَسأَل) بالجزم بسبب نزول اآلية مناسب ولو بمكان فالوقك على ﭐﱡﭐ ﳑ

ﳒﳓ ﱠ وقلك كلاك والوقلك الكلافي :للو اللذي يحسلن الوقلك عليله وانبتلداظ
بما بعدهف يير أن الذي بعده متعلق به من جهة المعنى دون اللفو(.)2
فسبب النزول داعم وناصر لهذا النوا من أنواا الوقكف فصدر اآلية ولو قوله

سللبحانه :ﭐﱡﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﱠ بيللان لوويفللة النبللي صلللى اهلل

عليله وسلللم ف ثللم جللاظ النهللي تبعللا للله ولللو الللذي يتعلللق بسللبب النللزول فيكللون
الوصل أولى.
وأما في المثال الثاني :ذكر أن الوقك على قوله ﭐ ﱡﭐ ﲰﭐﱠﭐتام على قراظة من

ق أر ﭐﱡﲱﱠ) (3بكسر الخاظ ثم ساق السبب ولو مناسب كذلك.

فللالوقك التللام لللو :لللو الللذي يحسللن القلللع عليلله وانبتللداظ بمللا بعللدهف ألنلله ن
يتعلق بهيظ مما بعده(.)4
لون بليلله
وبل َ
فللأخبر اهلل سللبحانه أنلله َج َعللل ال َكع َب ل َة َبيت لام َح َرام لام َو َمرجع لام للنللان َيثن ن
ين بلهف فلالمعنى
للع َب َ
ين الالئلذ َ
َمانلام لل َخلائف َ
الم َناسلك فيلهف َوأ َ
ادةف َويقص ندوَن نه أل ََداظ َ
قد تم عند قولهﭐ ﭐﱡﭐ ﲰﭐﱠ.

ثللم أمللر اهلل تعللالى أن نيتخللذ مللن المكللان الللذي كللان يقللوم فيلله ببلراليم صلللى اهلل
عليه وسلم ولو يبني البيت مصلى ولو الذي يتعلق بسبب نزول اآلية(.)1
( )1المكتفى في الوقك واإلبتدا ص ()36
( )2المكتفى في الوقك واإلبتدا ص ()12

ون ب َكسرَلا َعلَى األَمر .انور:
( )3قََأرَ َنافع َواب نن َعام ٍر بفَتح ال َخاظ َعلَى ال َخ َبرف َوقََأرَ ال َباقن َ
النهر222/2
( )4انور :الوقك وانبتدا ص (.)9
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ثالثام :يذكر السبب في سياق له أثر بالوقك وانبتداظ:

من ذللك بيانله لقولله تعلالى :ﭐﱡ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ

ﲡ ﲢﱠ [آل عمران ]129 :حيث قلال :وقولله ﭐﱡﭐ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﭐ
ﱠ إلى ﱡﭐ ﲡ ﲢ ﱠ نزل في يزوة أحد.

ثم قال :حدثنا عبلد اللرحمن بلن عثملان القهليري قلال :حلدثنا محملد بلن عيسلى
قال :حدثنا عبد الصلمد بلن عبلد اللرحمن قلال :حلدثنا سلفيان قلال :حلدثنا حميلد
عن أنن قال :لما كان يوم أحد كسرت رباعية رسول اهلل صلى اهلل عليه وسللم
وهجف فجعل الدم يسيل على وجههف ولو يمسح الدم عن وجهه ويقلول" :كيلك
يفلح قوم خلبوا وجه نبيهم بالدم" وللو يلدعولم بللى اهلل .قلال :فلأنزل اهلل جلل

وعلى ﭐﱡﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﱠ [آل

عمران.)2(]129 :

حيللث بللين أن الوقللك علللى قوللله تعللالى ﭐﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﱠ آل عملران:

125
وقك تلام وانتهلى المعنلى عنلد للذه اآليلة بملا يتعللق بالحلديث علن يلزوة بلدرف
وقولله سلبحانه:ﭐﭐﱡﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﭐﱠ نلزل فلي يلزوة أحلد فبينهملا وقلك

تام(.)3
رابعا :تنوا من ينقل عنهم من هيوخه:
بلغ عدد الهيوخ الذين أسند بلليهم اللداني رحمله اهلل ملادة تفسليرية فلي كتابله
المكتفى في الوقك وانبتدا ثالثلة وعهلرين هليخام( )4وبللغ علدد ملن روى علنهم
سبب النزول تسع ولم:

( )1تفسير حومد .132
( )2المكتفى ص( .)44وقد أخرجه البخاري -معلقام)367 /5( -ف ووصله مسلم في
"صحيحه" ( 1415 /3رقم )124 /1591ف وييره.
( )3المكتفى ص()44
( )4الداني مفس ارم ص ()12
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 -1عبد الرحمن بن عثمان بن عفانف أبو مللرك القهليري( )1ملن كبلار هليوخ
الداني في الحديث واألثر ممن أخذ عنهم قبل رحلته بل بنه روى عنه في سلنة
موته (ت397:ه)(. )2
 -2عبد الرحمن بن عمر التجيبي( )3المعروك بابن النحان المالكي روى عنه
الداني القراظة يير أنه لم يق أر عليه السبعة جميعا (ت 416 :ه)(.)4
 -3محمد بن أحمد بن علي بن أبلو مسللم البغلدادي( )7كلان يعلرك بكاتلب ابلن
مجالد (ت 399 :ه)(.)6
 -4محمد بن عبد اهلل بن عيسى بن أبلي َزَمنلين الملري( )5المعلروك بلابن أبلي
زمنللين ألللم هلليوخ الللداني علللى اإللللالق فللي علللم الحللديث وروايللة اآلثللار مللن
المغاربة (ت399:ه)(.)9
 -7محمد بن علي(.)9
 -6سلمة بن سعيد األستجي ( )12كلان حافولام للحلديث ويمللي ملن صلدره وملن
()11
ألم المهيخة األندلسية التي روى عنها الداني(ت426:لل)
()12
مسللند الحجللاز
 -5أحمللد بللن ببلراليم بللن أحمللد بللن علللي بللن فلران المكللي
()13
لقيه الداني بمكة وسمع منه (ت427:لل)

( )1المكتفى ص ()44
( )2انور :معجم هيوخ الداني ص (.)95
( )3المكتفى ص ()27
( )4انور :ياية النهاية 356/1ف معجم هيوخ الداني ص()93
( )7المكتفى ص ()26
( )6نور :معجم هيوخ الداني ص()123
( )5المكتفى ص (.) 44
( )9انور :اإلحالة في أخبار يرنالة  132/3و96/4ف معجم هيوخ الداني ص()132
( )9المكتفى ص (.)47
( )12المكتفى ص(.)99
( )11انور :الصلة ص()222-219ف معجم هيوخ الداني ص(.)35
( )12المكتفى ص(.)123
( )13انور :الصلة ص()397ف معجم هيوخ الداني ص(.)123
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 -9خلك بن ببراليم بن محمد بن جعفر بلن حملدان المقلرئ( )1أحلد كبلار هليخ
اللداني فللي القلراظات ممللن لقلليهم فللي رحلتله وعليلله اعتمللد فللي قلراظة ور فللي
التيسير وييره(( )2ت422:ه).
 -9عبللد الللرحمن بللن عبللد اهلل بللن خالللد الفرائلللي( )3الهمللداني المعللروك بللابن
الخراز (ت411:ه)(.)4

()1
()2
()3
()4

المكتفى ص(.)166
انور :معرفة القراظ 362/1ف معجم هيوخ الداني ص(.)64
المكتفى ص (.)241
انور :الصلة ص()327ف معجم هيوخ الداني ص(.)97
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خامسا :يذكر أسباب النزول دون الحكم عليها:
فنجد أن الداني رحمه اهلل روى فلي كتابله روايلات صلحيحة اإلسلناد بللى النبلي
صلى اهلل عليه وسلم ف وكذلك نجده أنه يذكر بعع الروايات الللعيفة دون أن
يحكم عليها ولذا ن يقد في كتابله أو فلي مكانتله العلميلة رحمله اهلل ف وهلأنه
هأن باقي علماظ األملة اللذين للم يهلترلوا عللى أنفسلهم انلتل ازم بملا صلح ملن
الروايللاتف بللل بن ذكللره لهللذه الروايللات بأسللانيدلا يعلللم المللللع والقللارئ لهللا بعللد
البحث الصحيح من اللعيك والمقبول من عدمهف فهو يذكر أسباب النزول في
مولن انحتجاج بها للدنلة على أنها في حيز القبول عنده.
ومثال الروايات الصحيحة التي ذكرلا في كتابه المكتفى:
حديث أنن ابن مالك قال :قال عمر بلن الخللاب رللي اهلل عنله :قللت لرسلول

اهلل :لو اتخذت مقام ببراليم مصللى .فلأنزل اهلل جلل وعللى ﭐﱡﭐ ﲱ ﲲ ﲳ
ﲴ ﲵﲶ ﱠ [البقرة.)٥(]٥52 :

ومن الروايات اللعيفة:
قللال رحملله اهلل  :حللدثنا أحمللد بللن بب لراليم المكللي قللال :ثنللا محمللد بللن بب لراليم
الديبلي قال :ثنا سعيد بن عبد الرحمن ثنا سلفيان بلن عيينلة علن عبلد اللرحمن
المسعودي عن القاسم قال :مل أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليله وسللم مللة
فقللال :حللدثنا يللا رسللول اهلل فللأنزل اهللﭐﱡﭐ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﱠ

[يوسك.)2(]3 :
وقللال فللي مولللع آخللر مللن الكتللاب :حللدثنا عبللد الللرحمن بللن عبللد اهلل بللن خالللد
الفرائلي قال :حدثنا علي بن محمد بن أحملد بلن نصلير البغلدادي قلال :حلدثنا
أبو يزيد خالد بن النلر القرهي البصري قال :حدثنا محمد بن موسى الجرهي
قللال :حللدثنا أبللو خلللك عبللد اهلل بللن عيسللى قللال :حللدثنا داود بللن أبللي لنللد عللن
( )1تقدم تخريجه ص(.)16
( )2المكتفى ص ( )123واألثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 2122/5ف وانور :بحر
العلوم للسمرقندي 426/3ف تفسير القرآن العويم نبن كثير 22/9ف الدر المنثور .97/9
وأخرجه ابن جرير في جامع البيان  9/13من لريق المسعودى عن عون بن عبد اهلل نحوه
مرسالم ولو لعيك إلرساله كما في انستيعاب .321/3
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عكرمة عن ابن عبان :أن قريهلام دعلت رسلول اهلل صللى اهلل عليله وسللم أن
يعلوه مانم فيكون أينى رجل بمكلة ويزوجلوه ملا أراد ملن النسلاظ ويكلون عقيبلام
فقالوا :لذا لك يا محمد وكك علن هلتم آلهتنلا ون تلذكرلا بسلوظ .فلإن للم تفعلل
فإنا نعرع عليك خصلة واحدة لل لنا ولك فيها صال  .فقال :ملا للي ((قلالوا:
تعبد آلهتنا سنة الالت والعزىف ونعبلد بلهلك سلنة .فقلال :حتلى أنولر ملا يلأتيني
من ربي جل وعلى فجاظ الوحي من اهلل جل وعلى من الللو المحفلوو :ﱡﭐ ﱁ

ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱠ [الكلافرون ]2-1:السلورة

كلها .وأنزل اهلل جل وعلى ﭐﱡﭐ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ

ﱠ إلةى قولة ﭐﱡﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ
ﲴ ﱠﭐ[الزمر.(٥)]66-64 :

سادسا :يذكر السبب لترجيح ٍ
وقك أو رده:

فعند قول اهلل تبارك وتعالى :ﱡﭐ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ

ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﱠ [آل
ٍ
كللاك علللى قوللله (قنتل َلل) علللى ق لراظة مللن قلل أر
عم لران]146 :ف ذكللر أن الوقللك
(قنت َل)()2بلم القاك وكسر التاظ ويكلون المعنلى :بنملا عنلى بالقتلل النبلي صللى
اهلل عليه وسلم ونفى الولن واللعك عمن بقى من الربيين ممن لم يقتل(.)3
قللال اهلل تعللالى :ﱡﭐ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﱠ [آل عمللران]146 :كللاك بذا أسللند
القتل بلى النبي صلى اهلل عليه وسلم بتأويل :قتل النبي ومعه جملوا كثيلرة فملا
ولنوا لقتل نبيهم .ولذا انختيارف ألن اآلية لذلك السبب نزلت.

( )1المكتفى ص ( .)241واألثر أخرجه اللبري في جامع البيان 662/24ف وابن أي حاتم
 3451/12والواحدي في أسباب النزول ص()465والسيولي في الدر المنثور .674/9
بنحوه ولو لعيك فأبو خلك لعيك كما في التقريب .انستيعاب .751/3
( )2ق أر نافع وابن كقير وأبو عمرو ويعقوب بلم القاك وكسر التاظ (قنتل) وق أر الباقون
بفتح القاك والتاظ وألك بينهما ﭐﱡﭐ ﲠ ﱠ انور :النهر .242/2
( )3انور :جامع البيان .264/5
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حدثنا محمد بن علي قال :حدثنا محمد بن قللن قلال :حلدثنا سلليمان بلن خلالد

قال :حدثنا اليزيدي قال أبو عمرو بن العالظ في قولله :ﭐﱡﭐ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ

ﱠ قال :قيل قتل محمدف ألنهم أهاعوا أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قتلل يلوم
أحدف فما ولنوا لما أصابهم وما لعفوا وما استكانوا ).(1
فرجح الداني رحمه اهلل من خالل لذه القراظة أن القتل واقع عللى النبلي صللى
اهلل عليه وسلم فقل بدنلة سبب النلزول ويكلون تملام الكلالم عنلد كلملة (قنت َلل)
له
لون َكثيلرف كملا يقلال :قنت َلل فَ َلال ن َم َع ن
ويكون في اآلية بللمار معنلاه :ومعله ربي َ
ن
()2
َجي َكثير أَيَ :و َم َع نه .
سابعا :يذكر السبب لبيان معنى آية من كتاب اهلل تعالى:
تقللدم أن سللبب النللزول يعللين علللى فهللم اآليللة()3ف ونجللد كثيلل ارم مللن العلمللاظ †
يذكرون السبب لبيان معنى اآلية وانتهج الداني لذا الملنهج فنجلده أنله يسلوق
بعع الروايات لبيان معنى اآلية كما فعل ذلك عنلد قلول اهلل تعلالى:ﭐﱡﭐ ﲗ ﲘ

ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢﱠﭐحيلث بلين أن اآليلة نزللت

في يزوة أحد وساق روايتين في سبب ذلك:
األولى :التي ساقها بسنده بلى أنن رلي اهلل عنه وتقدم ذكرلا .
الثانية :قال رحمه اهلل  :حدثنا محملد بلن عبلد اهلل قلال :حلدثنا أبلي قلال :حلدثنا
علللي بللن الحسللن قللال :أخبرنللا أحمللد بللن موسللى قللال :حللدثنا يحيللى عللن أبللي
األهللهب عللن الحسللن أن رسللول اهلل صلللى اهلل عليلله وسلللم أدمللي وجهلله يللوم
أحدف فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول :كيك يفلح قوم أدموا وجه نبيهم ولو
()4

( )1المكتفى ص( )47ولم أقك على من أخرج الرواية.
( )2ذكر لذا الوجه أيلام البغوي في معالم التنزيل .116/2
ولناك وجهان آخران في توجيه اآلية :أحدلما :أن يكون القتل نال النبي ‘ ومن معه من
الربيين ويكون المعنى بعع من معه .انور :جامع البيان .264/5
الثاني :أن يكون القتل للربيين ن يير .انور :معالم التنزيل 116/2ل.115
( )3انور ص (.)7
( )4انور ص (.)12
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يللدعولم بلللى ربهللمف فللأنزل اهلل جللل وعلللى ﭐﱡﭐ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ
ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢﱠ).(٥

ثامنام :تنوا العبارة في صيغ أسباب النزول:
تنوعت عبارة الداني رحمه اهلل في ذكر صيغ أسباب النلزول فلي الروايلات التلي
أوردلللا فللي المكتفللىف فتللارة يعبللر بالصلليغة الصللريحة لسللبب نللزول اآليللة فيللذكر
الرواية ثم يأتي بفاظ التعقيب الداخلة على مادة النزول مثال ذلك:
قال رحمه اهلل :حلدثنا عبلد اللرحمن بلن عثملان القهليري قلال :حلدثنا محملد بلن
عيسى قال :حدثنا عبد الصمد بن عبد اللرحمن قلال :حلدثنا سلفيان قلال :حلدثنا
حميد عن أنن قال :لما كان يوم أحد كسرت رباعية رسول اهلل صلى اهلل عليله
وسلم وهجف فجعل الدم يسيل على وجههف ولو يمسح الدم عن وجهه ويقول:
كيك يفلح قوم خلبوا وجه نبيهم بالدم وللو يلدعولم بللى اهلل .قلال :فلأنزل اهلل

جلل وعللى ﭐﱡﭐ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﱠ

[آل عمران.)2(]129 :
وتللارة يللأتي بالصلليغة المحتملللة لسللبب نللزول اآليللة أو لمللا تلللمنته اآليللة مللن
األحكام مثال ذلك:
قال رحمه اهلل :حلدثنا خللك بلن حملدان المقلرئف قلال :حلدثنا عثملان بلن محملد
قال :حدثنا أبو أمية اللرسوسي قال :حدثنا بكر بن يحيى بن ريان العنزي علن
مندل بن علي العنزي عن األعم عن علية عن أبي سعيد الخدري قلال :قلال
رسول اهلل صللى اهلل عليله وسللم  :نزللت للذه اآليلة فلي خمسلة فلي وفلي عللي

( )1المكتفى ص(.)44
أخرجه اللبري في "جامع البيان" ( )75 /4بالرواية األولىف وعبد بن حميد؛ كما في
"العجاب" ()549 /2ف و"الدر المنثور" ( )312 /2من لريقين عن الحسن به.
قلنا :ولذا مرسل صحيح اإلسناد ويههد له حديث أنن السابق .انستيعاب في بيان
األسباب .292/1
( )2المكتفى (ص .)44:وقد أخرجه البخاري -معلقام)367 /5( -ف ووصله مسلم في
"صحيحه" ( 1415 /3رقم )124 /1591ف وييره.
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وفلللي الحسلللن والحسلللين وفالملللة رللللي اهلل علللنهم ﭐﱡﭐ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ

ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ [األحزاب.(1)]33 :

فقوله :نزلت .لذه الصيغة محتملة ل مرين بما أن تكلون سلببام لنلزول اآليلة أو
متلمنة لما يدخل في معنى اآلية وبيان لمعنالا وأن المعنلي :النبلي صللى اهلل
عليه وسلم وعلي والحسن والحسين وفالمة رلي اهلل عنهم.
والللى لللذا ولللو حمللل اآليللة علللى بيلراد المعنللى دون سللبب النللزول ذلللب البغللوي
سللل َم
لاظ النبل ب
صلللى اللل ن
له َعلَيلله َو َ
لي َ
سل َ
رحملله اهلل حيللث قللال :وأراد بألللل البيللت :ن َ
ألَ َنهللن فللي بيتللهف ولللو روايللة سللعيد بللن جبيل ٍلر عللن ابللن عبل ٍ
له" :
لانف وتللال قولل ن
ٍ
ومقاتل
آيات الله "ف ولو قو نل عكرم َة
َواذ نكر َن َما نيتلَى في نب نيوت نكن من َ
وذللللب أبلللو سل ٍ
للعيد الخلللدريف وجماعلللة ملللن التَلللابعينف ملللنهم مجاللللدف وقتلللادةف
وييرلما :بلى أنهم علي وفالمة والحسن والحسين(.)2

( )1المكتفى (ص )166 :واألثر أخرجه اللبري في تفسيره 263/22ف وابن أبي حاتم في
تفسيره 3131/9ف واألثر لعيك فاألعم مدلن ومندل بن علي لعيك انستيعاب
.125/3
( )2معالم التنزيل 372/6
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الخاتمة
بعد أن يسر اهلل تعالى بتمام لذا البحث والذي كان بعنوان :منهج اإلمام الداني
في أسباب النزول من خالل كتابه المكتفى في الوقك وانبتدا توصلت لةتي:
 -1سبب النزول لو ما نزل قرآن بهأنه وقت وقوعه كحادثة تقع فيبين القرآن
حكمها أو سؤال يوجه بلى النبي صلى اهلل عليه وسلم فيجيب عنه القرآن.
 -2ن لريق لمعرفة سلبب نلزول اآليلة بن علن لريلق الروايلة الصلحيحة مملن
هالد وحلر الواقعة التي نزل القرآن بهأنها.
 -3قبول الرواية عن التابعين في أسباب النزول بهرول.
 -4تنللوا عبللارة الللداني رحملله اهلل فللي ذكللر صلليغ أسللباب النللزول فللي الروايللات
التي أوردلا في المكتفى فتارة يرويها بالصيغة الصريحة وتارة يرويها بالصليغة
المحتملة.
 -7عنايللة الللداني بعلللوم الق لرآن حيللث لللمن كتابلله المكتفللى التفسللير وأسللباب
النزول والقراظات مع المولوا الذي ألك كتابه له.
 -6تمكنه في التفسير وعلوم القرآن والحديث وعلوم اللغة.
 -5اعتناظ العلماظ بدراسة هخصيته ودراسة مؤلفاته.
 -9التمامه باإلسناد فجميع الروايات التي ذكرلا في كتابه روالا بإسنادلا بلى
النبي صلى اهلل عليه وسلم .
()1
 -9أن دراسة الداني مفس ارم يصلح ألن يكون بحثام لرسالة علمية.
أسأل اهلل العويم أن يجعل لذا العمل متقبالم وخالصام لوجهه الكلريم وأن ينفعنلي
به وكل من قرأهف
وآخللر دعوانللا أن الحمللد هلل رب العللالمين وصلللى اهلل علللى سلليدنا محمللد وآللله
وصحبه أجمعين.

( )1ذكر لذا انستنتاج فليلة أ.د.السالم الهنقيلي في كتابه الداني مفس ارم ص (.)42
وذكرته أللميته وللتأكيد عليه.
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فهرن المصادر والمراجع:
 -1اإلتقان في علوم القلرآن المؤللك :عبلد اللرحمن بلن أبلي بكلرف جلالل اللدين
السللليولي (المتلللوفى911 :للللل) المحقلللق :محملللد أبلللو الفللللل ببلللراليم الناهلللر:
الهيئة المصرية العامة للكتاب اللبعة1394 :ه1954 /م.
 -2اإلحالة في أخبار يرنالة محمد بن عبد اهلل بلن سلعيد السللماني اللوهلي
األصلف الغرنالي األندلسليف أبلو عبلد اهللف الهلهير بلسلان اللدين ابلن الخليلب
(المتوفى556 :لل) دار الكتب العلمية بيروت اللبعة األولى 1424ه.
 -3أسلللباب نلللزول القلللرآن أبلللو الحسلللن عللللي بلللن أحملللد بلللن محملللد بلللن عللللي
الواحللديف النيسللابوريف الهللافعي المحقللق :عصللام بللن عبللد المحسللن الحميللدان
دار اإلصال – الدمام اللبعة :الثانيةف  1412لل  1992 -م
 -4انسللتيعاب فللي بيللان األسللباب «أول موسللوعة علميللة حديثيللة محققللة فللي
أسباب نزول آي القرآن الكريم» المؤلك :سليم بن عيد الهالللي (و) محملد بلن
موسللى آل نصللر الناهللر :دار ابللن الجللوزي للنهللر والتوزيللعف المملكللة العربيللة
السعودية اللبعة :األولىف  1427لل.
 -7أيسر التفاسير المؤلك :أسعد حومد.
 -6بحللر العلللوم المؤلللك :أبللو الليللث نصللر بللن محمللد بللن أحمللد بللن ببللراليم
السمرقندي (المتوفى353 :ه).
 -5تذكرة الحفاو تلأليك :محملد بلن أحملد بلن عثملان اللذلبى دراسلة وتحقيلق:
زكريا عميرات الناهر :دار الكتب العلمية بيلروت-لبنلان اللبعلة األوللى 1419
لل 1999 -م.
 -9تفسير القرآن المؤلك :أبو الموفرف منصور بن محمد بن عبد الجبلار ابلن
أحمللد المللروزى الس لمعاني التميمللي الحنفللي ثللم الهللافعي (المتللوفى499 :لللل)
المحقللق :ياسللر بللن بب لراليم وينلليم بللن عبللان بللن ينلليم الناهللر :دار الللولنف
الرياع – السعودية اللبعة :األولىف 1419لل1995 -م.
 -9تفسير القرآن العويم نبن أبلي حلاتم المؤللك :أبلو محملد عبلد اللرحمن بلن
محمد بن بدرين بن المنذر التميميف الحنوليف الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى:
325لللل) المحقللق :أسللعد محمللد الليللب الناهللر :مكتبللة ن لزار مصلللفى البللاز -
المملكة العربية السعودية اللبعة :الثالثة  1419 -لل
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 -12تفسللير القلرآن العولليم المؤلللك :أبللو الفللداظ بسللماعيل بللن عمللر بللن كثيللر
القرهللي البصللري ثللم الدمهللقي (المتللوفى554 :لللل) المحقللق :سللامي بللن محمللد
سالمة الناهر :دار ليبة للنهر والتوزيع اللبعلة :الثانيلة 1422للل 1999 -
م
 -11جامع البيان في تأويل القرآن المؤلك :محمد بن جرير بن يزيد بلن كثيلر
بن يالب اآلمليف أبو جعفر اللبري (المتلوفى312 :للل) المحقلق :أحملد محملد
هاكر الناهر :مؤسسة الرسالة اللبعة :األولىف  1422لل  2222 -م
 -12الجامع المسند الصلحيح المختصلر ملن أملور رسلول اهلل صللى اهلل عليله
وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري المؤلك :محمد بلن بسلماعيل أبلو عبلد
اهلل البخاري الجعفي المحقق :محمد زلير بن ناصر الناصلر الناهلر :دار للوق
النجللاة (مصللورة عللن السللللانية بإلللافة تللرقيم تللرقيم محمللد ف لؤاد عبللد البللاقي)
اللبعة :األولىف 1422لل
 -13الللداني مفس ل ارم مللن خللالل كتابلله( :المكتفللى فللي الوقللك وانبتللدا) بعللداد:
د/السلللالم محملللد محملللود أحملللد الهلللنقيلي الجكنلللي األسلللتاذ المسلللاعد بقسلللم
الدراسات القرآنية بكلية المعلمين بالمدينة المنورة
 -14الدر المنثور المؤلك :عبد اللرحمن بلن أبلي بكلرف جلالل اللدين السليولي
(المتوفى911 :لل) الناهر :دار الفكر – بيروت
 -17دراسات في علوم القرآن الكلريم المؤللك :أ .د .فهلد بلن عبلد اللرحمن بلن
سليمان الرومي الناهر :حقوق اللبع محفووة للمؤللك اللبعلة :الثانيلة عهلرة
1424لل 2223 -م
 -16سير أعالم النبالظ المؤلك :همن الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن
عثمان بن قَايماز الذلبي (المتوفى549 :لل) المحقق :مجموعة ملن المحققلين
بإه لراك الهلليخ هللعيب األرنللاؤول الناهللر :مؤسسللة الرسللالة اللبعللة :الثالثللةف
 1427لل  1997 /م
 -15هللرك أصللحاب الحللديث المؤلللك :أبللو بكللر أحمللد بللن علللي بللن ثابللت بلن
أحمد بن مهدي الخليب البغدادي (المتوفى463 :لل) المحقق :د .محمد سعيد
خلي اويلي الناهر :دار بحياظ السنة النبوية  -أنقرة
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بن َلادي بن نمقبل بن
 -19الصحيح المسند من أسباب النزول المؤلك :نمقب نل ن
الهمل َلداني ال لوادعي (المتللوفى1422 :لللل) الناهللر :مكتب لة ابللن تيميللة –
قَائل َلدةَ َ
القالرة اللبعة :الرابعة مزيدة ومنقحةف 1429لل1995 -م
 -19الصلة في تاريخ أئمة األندلن المؤلك :أبو القاسم خلك بلن عبلد المللك
بللن بهللكوال (المتللوفى 759 :لللل) عنللي بنهللره وصللححه وراجللع أصللله :السلليد
عزت العلار الحسيني الناهلر :مكتبلة الخلانجي اللبعلة :الثانيلةف  1354للل -
 1977م
 -22العجاب في بيان األسباب المؤلك :أبو الفلل أحملد بلن عللي بلن محملد
بن أحمد بن حجر العسقالني (المتوفى972 :للل) المحقلق :عبلد الحكليم محملد
األنين الناهر :دار ابن الجوزي
 -21يايللة النهايللة فللي لبقللات الق لراظ المؤلللك :هللمن الللدين أبللو الخيللر ابللن
الجزريف محملد بلن محملد بلن يوسلك (المتلوفى933 :للل) الناهلر :مكتبلة ابلن
تيمية اللبعة :عني بنهره ألول مرة عام 1371لل ج .برجستراسر
 -22مباحللث فللي علللوم القللرآن المؤلللك :منللاا بللن خليللل القلللان (المتللوفى:
1422لللل) الناهللر :مكتبللة المعللارك للنهللر والتوزيللع اللبعللة :اللبعللة الثالثللة
1421لل2222 -م
 -23المسلند الصلحيح المختصلر بنقلل العلدل علن العلدل بللى رسلول اهلل صلللى
اهلل عليه وسلم المؤللك :مسللم بلن الحجلاج أبلو الحسلن القهليري النيسلابوري
(المتوفى261 :لل) المحقق :محمد فؤاد عبلد البلاقي الناهلر :دار بحيلاظ التلراث
العربي – بيروت
 -24معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي المؤلك :محيلي السلنةف
أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (المتوفى712 :لل) المحقق :حققه وخرج
أحاديثه محمد عبد اهلل النمر  -عثمان جمعلة للميرية سلليمان مسللم الحلر
الناهر :دار ليبة للنهر والتوزيع اللبعة :الرابعةف  1415لل  1995 -م
 -27معجم األدباظ = برهاد األريب بللى معرفلة األديلب المؤللك :هلهاب اللدين
أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الروملي الحملوي (المتلوفى626 :للل) المحقلق:
بحسان عبان الناهلر :دار الغلرب اإلسلالميف بيلروت اللبعلة :األوللىف 1414
لل  1993 -م
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 -26معجللم هلليوخ الحللافو أبللي عمللرو الللداني بمللام الق لراظ بللالمغرب واألنللدلن
تللأليك الدكتور/عبللدالهادي حميتللو الناهللر الجمعيللة المغربيللة ألسللاتذة التربيللة
اإلسللالمية – فللرا آسللفي -اللبعلللة األولللى 1421ه2222/م ملبعللة الوفلللاظ
آسفي.
ويعرك بمقدمة ابن الصال المؤللك :عثملان
 -25معرفة أنواا علوم الحديثف ن
بللن عبللد الللرحمنف أبللو عمللروف تقللي الللدين المعللروك بللابن الصللال (المتللوفى:
643لللل) المحقللق :نلللور الللدين عتللر الناهلللر :دار الفكللر -سللورياف دار الفكلللر
المعاصر – بيروت سنة النهر1426 :لل 1996 -م
 -29معرفة القراظ الكبار عللى اللبقلات واألعصلار المؤللك :هلمن اللدين أبلو
عبللد اهلل محمللد بللن أحمللد بللن عثمللان بللن قَايمللاز الللذلبي (المتللوفى549 :لللل)
الناهر :دار الكتب العلمية اللبعة :األولى  1415لل1995 -م
 -29مقدمة في أصول التفسير المؤلك :تقي الدين أبو العبان أحمد بن عبلد
الحليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أبي القاسم بن محمد ابن تيميلة الحرانلي
الحنبلي الدمهقي (المتوفى529 :لل) الناهر :دار مكتبة الحياةف بيروتف لبنلان
اللبعة1492 :لل1992 /م
 -32النهر في القراظات العهر المؤلك :همن الدين أبو الخير ابلن الجلزريف
محمد بن محمد بن يوسك (المتوفى 933 :لل) المحقلق :عللي محملد الللباا
(المتللوفى  1392لللل) الناهللر :الملبعللة التجاريللة الكبللرى [تصللوير دار الكتللاب
العلمية].

