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  یًاترجمة مقاتل بن حیان البلخي المتوفى في حدود الخمسین ومائة ھجر

  .عبد الرحمن حسین الحبشي

قسم علوم القران ، كلیة القرآن الكریم والدراسات اإلسالمیة،  جامعة جدة ، المملكة 

  .العربیة السعودیة

 Abdul Rahman Hussein54@hotmail.com :البرید اإللكتروني 

  :ملخص 

لمھمة  فلقد ھیأ اهللا عز وجل لھذه األمة بعد نبیھا صلى اهللا علیھ وسلم من تصدى 

بیان القرآن من أولي العقول واألفھام من الصحابة والتابعین وتابعیھم بإحسان، فقاموا بھا 

وقد اجتھدت في ھذا البحث لجمع ترجمة ھذا  خیر قیام، فأنتجوا لنا تراثًا قیمًا في التفسیر،

لصدوق فقد عالمًا فذًا، ومفسرًا جھبذًا؛ ھو أبو بسطام، مقاتل بن حیان البلخي، ا الَعَلم

  :الفاضل المتوفى في حدود الخمسین ومائة ھجریًا، وقد قسمت ھذا البحث إلى فصلین

  .حیاتھ الشخصیة والعلمیَّة، وفیھ مبحثان: الفصل األول

  .التعریف بتفسیره، وفیھ ثالثة مباحث: الفصل الثاني

إن اهللا لیرفع بھذا الكتاب أقواما ویضع بھ " قال الفاروق عمر رضي اهللا عنھ 

  رین آخ

وال یشك شاك وال یتنازع اثنان أن رفعة السلف الصالح كانت مصداقا للشق 

األول من ھذا األثر وبسبب التصاقھم بالقرآن الكریم فھما وتطبیقا وحسن تدبر، وال یشك 

شاك وال یتنازع اثنان أن سبب الذلة التي نعانیھا الیوم ھو مصداق للشق الثاني للحدیث 

  .الكریم فھما وتطبیقا وتدبراحیث ابتعدنا عن القرآن 

وأوصي نفسي والقارئ بأخذ العظة والعبرة من سیرة ھذا الَعَلم،والحمد هللا الذي 

وفقني في جمع وإعداد ھذا البحث المتواضع، فإن كان من صواب فمن اهللا عز وجل وإن 

كان من خطأ فمن نفسي والشیطان، وصل اللھم وسلم تسلیما كثیرًا على معلمنا األول 

  .بیبنا سیدنا محمد علیھ أفضل الصالة والسالموح

حیاتھ الشخصیة ، التعریف بتفسیره ، الفاروق عمر ، السلف الصالح  :الكلمات المفتاحیة

  .، القران الكریم
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Translated by Muqatil ibn Hayyan al-Balkhi 
The deceased died within one hundred and fifty AH 

Abdul Rahman Hussein Al-Habashi. 
Department of Quran Sciences, Faculty of the Holy Quran 
and Islamic Studies,University of Jeddah, Saudi Arabia. 
Email: Abdul Rahman Hussein54@hotmail.com 
Abstract: 
God Almighty has prepared for this nation after its Prophet, 
may God’s prayers and peace be upon him, those who took 
up the task of explaining the Qur’an from among the 
Companions and the followers and their followers with 
goodness, and they did it well, and produced for us a valuable 
heritage in interpretation, and I worked hard in this research to 
collect the translation of this science. So, a good explanation. 
He is Abu Bastam, Muqatil ibn Hayyan al-Balkhi, the virtuous 
and virtuous al-Saduq who died in the age of one hundred and 
fifty AH. This research has been divided into two chapters: 
The first chapter: his personal and scientific life, and it 
contains two sections. 
The second chapter: the definition of its interpretation, and it 
contains three sections. 
Al-Faruq Omar, may God be pleased with him, said: “God 
raises people through this book and places others with it 
No doubt and no two dispute that the exaltation of the 
righteous predecessors was a confirmation of the first part of 
this impact and because of their adherence to the Holy Qur’an 
in understanding, application and good management. and 
contemplate. 
I recommend myself and the reader to take the sermon and 
the lesson from the biography of this science, and praise be to 
God who enabled me to collect and prepare this humble 
research, if it is right, then it is from God Almighty, and if it is 
wrong, it is from myself and Satan. Best prayers and peace. 
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 الـــمقـــدمـــة
لكل شيء وھدى ورحمة للمسلمین، وأودع  تبیانًاالحمد هللا الذي نزل الكتاب      

فیھ من األحكام والحكم والعظات ما تستقیم بھ حیاة العباد، وتستنیر بھ قلوب أولى 
﴿ال : األلباب، وتكفل بحفظھ وتفسیره وبیانھ؛ فقال مخاطبًا لنبیھ صلى اهللا علیھ وسلم

مَعُھ َوُقرآَنُھ  َفِإذا َقَرأناُه َفاتَِّبع ُقرآَنُھ  ُثمَّ ُتَحرِّك ِبِھ ِلساَنَك ِلَتعَجَل ِبِھ  ِإنَّ َعَلینا َج
فكان صلى اهللا علیھ وسلم خیر من عمل بھ ودعا إلیھ ] ١٩-١٦: القیامة[ِإنَّ َعَلینا َبیاَنُھ﴾ 

  :وأبان، وبعد
فلقد ھیأ اهللا عز وجل لھذه األمة بعد نبیھا صلى اهللا علیھ وسلم من تصدى      

من أولي العقول واألفھام من الصحابة والتابعین وتابعیھم بإحسان،  لمھمة بیان القرآن
فقاموا بھا خیر قیام، فأنتجوا لنا تراثًا قیمًا في التفسیر، وقد اجتھدت في ھذا البحث لجمع 
ترجمة ھذا الَعَلم فقد عالمًا فذًا، ومفسرًا جھبذًا؛ ھو أبو بسطام، مقاتل بن حیان البلخي، 

، وقد قسمت ھذا البحث إلى ١فى في حدود الخمسین ومائة ھجریًاالصدوق الفاضل المتو
  :فصلین

  .حیاتھ الشخصیة والعلمیَّة، وفیھ مبحثان: الفصل األول
  .التعریف بتفسیره، وفیھ ثالثة مباحث: الفصل الثاني

  .وأسأل اهللا تعالى العون والسداد

                                      
  ٦٨٦٧: رقم) ٥٤٤: ص(تقریب التھذیب : ینظر ١
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  الفصل األول

ة
َّ
  حياته الشخصية والعلمي

  :وفیھ مبحثان 

  األولاملبحث 

  حياته الشخصية

  :وفیھ مطلبان 
  .اسمھ، ونسبھ، وكنیتھ: المطلب األول
  .مولده، ونشأتھ: المطلب الثاني

  اطب اول

و ،و ،ا.  

بن : ُمَقاِتل بن َحیَّان، النِّْبِطّي، اْلَبْلِخّي، اْلَخرَّاز، اْلُخَراَسانّي، وقیل :اسمھ ونسبھ
  ١.ولكن األخیر لم یثبتالخراز، : َدَوال دوز ومعناه

  
   ٢.أبو ِبْسَطام :كنیتھ

                                      
، مشاھیر )٣٥٣/ ٨(، الجرح والتعدیل البن أبي حاتم )٣٣٦/ ٩(التاریخ الكبیر للبخاري : ینظر ١

، تاریخ )٢٧٩/ ٢(، رجال صحیح مسلم )٥٠٨/ ٧(، الثقات البن حبان )٣٠٩ص(علماء األمصار 
، )٤٣٠/ ٢٨(، تھذیب الكمال )٢٩٥/ ٣(األنساب ، اللباب في تھذیب )١٠١/ ٦٠(دمشق البن عساكر 

/ ٢(، نزھة األلباب )٢٧٧/ ١٠(، تھذیب التھذیب )١٧١/ ٤(، میزان االعتدال )١٣١/ ١(تذكرة الحفاظ 
، )٣٢٩/ ٢(، طبقات المفسرین للداوودي )١٤١/ ٨(، لسان المیزان )٥٤٤ص(، تقریب التھذیب )٣١٢

  )٥٧٤/ ٢(بري المعجم الصغیر لرواة اإلمام ابن جریر الط
ألنھ جاء من العراق، أو ھم قوم من العجم ینسب إلیھم، أو أنھ قیل لھ النبطي : وقیل في نسبتھ للنبطي

  .لعجمة لسانھ
/ ٦٠(، تاریخ دمشق البن عساكر )ت الدباسي والنحال ٣٣٦/ ٩(التاریخ الكبیر للبخاري : ینظر
  )٣١٢/ ٢(في األلقاب  ، نزھة األلباب)٢٩٥/ ٣(، اللباب في تھذیب األنساب )١٠٤

، مشاھیر )٣٥٣/ ٨(، الجرح والتعدیل البن أبي حاتم )٣٣٦/ ٩(التاریخ الكبیر للبخاري : ینظر ٢
، تاریخ )٢٧٩/ ٢(، رجال صحیح مسلم )٥٠٨/ ٧(، الثقات البن حبان )٣٠٩ص(علماء األمصار 

، میزان )١٣١/ ١(، تذكرة الحفاظ )٤٣٠/ ٢٨(، تھذیب الكمال )١٠١/ ٦٠(دمشق البن عساكر 
، )٣٣٠ -٣٢٩/ ٢(، طبقات المفسرین للداوودي )٢٧٧/ ١٠(، تھذیب التھذیب )١٧١/ ٤(االعتدال 

 )٥٧٤/ ٢(المعجم الصغیر لرواة ابن جریر الطبري 
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، وقیل مولى بني شیبان، وقیل مولى إنَّھ كان مولى لبكر بن وائل بن ربیعة: قیل
  ١.بني تیم اهللا بن ثعلبة

ب اطا  

 ده، وو.  

لم أقف على تاریخ والدتھ، لكن یظھر من خالل تاریخ وفاتھ وأبرز  :مولده
مدة  ٢ن والدتھ كانت في الثلث األخیر من المئة األولى، كان یسكن مروشیوخھ وطالبھ أ

  ٤.زمانا ٣وبلخ
كان والده یلي الوالیات وأعماًلا بخراسان مع قدره عند خلفاء بني أمیة،  :أسرتھ

بنو  ٧ومصعب ٦ویزید ٥الحسن: َحیَّان النبطي، وإخوتھ ھم : وذكر أنھ كان یقال ألبیھ
  ٨.َحیَّان

                                      
، مشاھیر )٣٥٣/ ٨(، الجرح والتعدیل البن أبي حاتم )٣٣٦/ ٩(التاریخ الكبیر للبخاري : ینظر ١

، تاریخ )٢٧٩/ ٢(، رجال صحیح مسلم )٥٠٨/ ٧(البن حبان ، الثقات )٣٠٩ص(علماء األمصار 
، طبقات )٢٧٧/ ١٠(، تھذیب التھذیب )٤٣٠/ ٢٨(، تھذیب الكمال )١٠١/ ٦٠(دمشق البن عساكر 
  )٣٢٩/ ٢(المفسرین للداوودي 
 ال حاجة إلى ھذا التقسیم؛ ألنھ إذا كان مولى شیبان وتیم اهللا فھو مولى بكر بن وائل: قال صاحب اللباب

أخوان ابنا : ومن قرأ ھذا االختالف یظنھ متغایًرا، فإن شیبان وتیم اهللا قبیلتان من بكر بن وائل، وھما
  )٢٩٥/ ٣(اللباب في تھذیب األنساب : ینظر. ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل

مثال اإلمام أحمد أشھر مدن خراسان وقصبتھا، وقد أخرجت مرو عن األعیان والعلماء العظام أ: مرو ٢
معجم البلدان : ینظر. بن حنبل، وسفیان الثوري، وإسحاق بن راھویھ، وعبد ااهللا بن المبارك، وغیرھم

)١١٥ - ١١٢/ ٥( 
مدینة مشھورة بخراسان من أجملھا وأذكرھا وأكثرھا خیرًا وأوسعھا غلة تحمل غلتھا إلى جمیع : بلخ ٣

 )٤٧٩/ ١(معجم البلدان : ینظر.  خراسان وخوارزم
، مشاھیر )٣٥٣/ ٨(، الجرح والتعدیل البن أبي حاتم )ت ٣٣٦/ ٩(التاریخ الكبیر للبخاري : ینظر ٤

، تاریخ )٢٧٩/ ٢(، رجال صحیح مسلم )٥٠٨/ ٧(، الثقات البن حبان )٣٠٩ص(علماء األمصار 
 )١٠٤/ ٦٠(دمشق 

  .لم أقف لھ على ترجمة ٥
البلخي نزیل المدائن أخو مقاتل، صدوق یخطئ، من  -بفتح النون والموحدة-حیان النبطي  یزید ابن   ٦

 ٧٧٠٧: رقم) ٦٠٠: تقریب التھذیب ص. (السابعة
تقریب التھذیب . (النبطي أخو مقاتل البلخي، لیِّن الحدیث، من السابعة -بالتحتانیة-حیان  مصعب ابن   ٧

 ٦٦٨٧: رقم) ٥٣٣: ص
، )٢٥٦/ ٩(، )٣٠٩/ ٨(عدیل البن أبي حاتم ، الجرح والت)٣٣١/ ١٠(التاریخ الكبیر للبخاري : ینظر ٨

/ ٦٠(، تاریخ دمشق البن عساكر )٥٠٨/ ٧(، الثقات البن حبان )٣٠٩ص(مشاھیر علماء األمصار 
  )٢٧٨/ ١٠(، تھذیب التھذیب )٤٣٣/ ٢٨(، تھذیب الكمال في أسماء الرجال )١٠٦ -١٠٥
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، ن عنى بعلم القرآن وواظب على الورع في السر واإلعالنكان مم :نشأتھ
ُمَقاِتل ھرب في أیام وكان إماًما صادًقا ناسًكا خیًِّرا كبیر القدر صاحب سنة واتباع، وكان 
  ١.خروج أبى مسلم الخراساني إلى كابل ودعا خلًقا إلى اإلسالم؛ فأسلموا

  

  املبحث الثاني

ة
َّ
  حياته العلمي

  :وفیھ أربعة مطالب 
  .مكانتھ العلمیَّة: المطلب األول
  .شیوخھ وتالمیذه: المطلب الثاني
  .أقوال العلماء فیھ: المطلب الثالث
  .وفاتھ: المطلب الرابع

  اطب اول

ا .  

كان ُمَقاِتل بن َحیَّان من العلماء العاملین، ذا نسك وفضل، صاحب سنة، ھرب 
ي إلى بالد كابل، فدعاھم إلى اهللا، فأسلم على یده من خراسان أیام أبي مسلم الخراسان

  ٢.خلق
محدًثا مفسًرا، واشتھر بالتفسیر حتى كان یطلق علیھ البعض  - رحمھ اهللا-وكان 

  ٣.القرآن بعلم  وكان ممن عنى : صاحب التفسیر، وقال ابن حبان: عند ذكره
ویذكر  دیث كان صدوًقا فیما یروي إذا كان دونھ ثبت، وكان ثبًتا في الح: وقیل

  ٤.بالعبادة، وروى لھ الجماعة سوى البخاري 
والشتھار ُمَقاِتل في علم التفسیر، إضافة لما عرف عنھ من العلم والعمل، مع 
توثیق أغلب المحدثین لھ، فقد اعتنى المفسرون المتقدمون والمتأخرون بتفسیره، ومن 

  ٥.منذر روایات عدیدةأبرز من اعتنى بتفسیره ابن ابي حاتم، وكذلك روى لھ ابن ال

                                      
، )١٠٦/ ٦٠(، )١٠١/ ٦٠(، تاریخ دمشق البن عساكر )٣٠٩ص(مشاھیر علماء األمصار : ینظر ١

  )٢٧٨/ ١٠(، تھذیب التھذیب )١٧١/ ٤(، میزان االعتدال )١٣١/ ١(تذكرة الحفاظ 
، )٢٧٨/ ١٠(، تھذیب التھذیب )٤٣٣/ ٢٨(، تھذیب الكمال )٥٠٨/ ٧(الثقات البن حبان : ینظر ٢

  )٨٩: ص(تفسیر أتباع التابعین 
/ ١(، موسوعة التفسیر المأثور )٤٨٦/ ١٦(، تاریخ بغداد )٣٠٩ص(مشاھیر علماء األمصار : ینظر ٣

٣٤٧( 
 )٤٣٤/ ٢٨(، تھذیب الكمال )٢٢٧ص(، تاریخ أسماء الثقات )٥٠٨/ ٧(الثقات البن حبان : ینظر ٤
  )٩١: ص(تفسیر أتباع التابعین : ینظر ٥
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: وقد أخذ التفسیر عن كبار مفسري التابعین، ونقل ابن جریر عن ُمَقاِتل أنھ قال
أخذت ھذا التفسیر عن مجاھد والحسن والضَّحَّاك، وال یصح لھ عن صحابي ُلقى، إنما 

  ١.تلك أخبار مدلسة

  

ب اطا  

  .و وذه

   :٢من أبرز شیوخھ أو من روى عنھم
أبو الحجاج المخزومي موالھم  -بفتح الجیم وسكون الموحدة-جبر  ابن  مجاھد  - ١

المكي، ثقة إمام في التفسیر وفي العلم، من الثالثة، مات بمكة وھو ساجد سنة ثنتین أو 
   ٣.ثالث ومائة، ولھ ثالث وثمانون

ثیر أبو القاسم أو أبو محمد الخراساني صدوق كالھاللي  الضَّحَّاك ابن مزاحم  - ٢
إنھ لقي جماعة من التابعین ولم یشافھ أحًدا من أصحاب رسول اهللا : اإلرسال، وقد قیل

صلى اهللا علیھ وسلم ومن زعم أنھ لقي ابن عباس فقد وھم، من الخامسة، مات بعد 
   ٤.المائة

 -بالتحتانیة والمھملة-واسم أبیھ یسار  الحسن البصري أبي  ابن  الحسن  - ٣
كان : فقیھ فاضل مشھور، وكان یرسل كثیًرا ویدلس، قال البزاراألنصاري موالھم ثقة 

حدثنا وخطبنا یعني قومھ الذین ُحدِّثوا : یروي عن جماعة لم یسمع منھم فیتجوز، ویقول
   ٥.وُخطبوا بالبصرة ھو رأس أھل الطبقة الثالثة، مات سنة عشر ومائة وقد قارب التسعین

   ٥.التسعین
أبو الخطاب البصري ثقة ثبت، كان  يالسدوس قتادة  قتادة ابن دعامة ابن  - ٤

من علماء الناس بالقرآن والفقھ، وكان من حفاظ أھل زمانھ، وھو رأس الطبقة الرابعة، 
   ٦.سنة سبع عشرة ومائة وھو ابن ست وخمسین: مات سنة بضع عشرة، قیل

                                      
  )٣٠٩ص(، مشاھیر علماء األمصار )٩٢/ ٩(جامع البیان للطبري : ینظر ١
، )٣٥٣/ ٨(، الجرح والتعدیل البن أبي حاتم )١٤٧/ ١٠(، )٥١٩/ ٨(اري التاریخ الكبیر للبخ: ینظر ٢

، )٣٦٣/ ١(، تاریخ بغداد )٢٣٩/ ٢(، رجال صحیح مسلم )٥٠٨/ ٧(، )٣٩٩/ ٥(الثقات البن حبان 
، تاریخ دمشق )ت الفقي ٢٥٢/ ١(، طبقات الحنابلة البن أبي یعلى )٤٨٨/ ١٤(، )٣٦/ ٩(، )٥٤١/ ٣(

/ ٢٨(، )٣٨/ ٢(، تھذیب الكمال )١٠١/ ٦٠(، )٢٣٤/ ٤٥(، )٩١/ ٥٩(، )٤٣٤/ ٥٢(البن عساكر 
/ ١٠(، تھذیب التھذیب )١٧١/ ٤(، میزان االعتدال )١٣١/ ١(، تذكرة الحفاظ )٤٣١/ ٢٨(، )٤٣٠
 )٣٣٠/ ٢(، طبقات المفسرین للداوودي )٢٧٨

  ٦٤٨١: رقم) ٥٢٠: تقریب التھذیب ص(، )٤١٩/ ٥(الثقات البن حبان : ینظر ٣
  ٢٩٧٨: رقم) ٢٨٠:تقریب التھذیب ص(، )٤٨٠/ ٦(الثقات البن حبان : ظرین ٤
  ١٢٢٧: رقم) ١٦٠: تقریب التھذیب ص( ٥
  ٥٥١٨: رقم) ٤٥٣: تقریب التھذیب ص(، )٣٢٢/ ٥(الثقات البن حبان : ینظر ٦
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واسم أبي رباح أسلم القرشي،  -بفتح الراء والموحدة- عطاء بن أبي رباح - ٥
، ثقة فقیھ فاضل، لكنھ كثیر اإلرسال، من الثالثة، مات سنة أربع عشرة موالھم المكي

  ١.إنھ تغیر بأخرة ولم یكثر ذلك منھ: على المشھور، وقیل
  :ومنھـــم

  ٢.مقبول من الرابعة، روى عنھ ُمَقاِتل بن َحیَّان ھیصم العبدي مسلم ابن  - ٦
عبد  عمر أو أبو  وي أبو ابن الخطاب القرشي العد عمر اهللا ابن  عبد  سالم ابن  - ٧

اهللا المدني أحد الفقھاء السبعة، وكان ثبًتا عابًدا فاضًلا، كان یشبھ بأبیھ في الھدي  
  ٣.والسمت، من كبار الثالثة، مات سنة ست ومائة على الصحیح

األشعري الشامي مولى أسماء بنت یزید ابن السكن،  حوشب شھر ابن  - ٨
   ٤.الثالثة مات سنة اثنتي عشرةصدوق كثیر اإلرسال واألوھام، من 

ثقة ثبت عالم بالتفسیر لم  أصلھ بربري عكرمة أبو عبد اهللا مولى ابن عباس  - ٩
: یثبت تكذیبھ عن ابن عمر وال تثبت عنھ بدعة، من الثالثة، مات سنة أربع ومائة، وقیل

   ٥.بعد ذلك
رف حالھا، وال یع -أیًضا-روت عن عائشة  ُمَقاِتل ابن َحیَّان عمرة عمة  -١٠

  ٦.من الرابعة، ووھم من خلطھا بالتي قبلھا
بمھملتین مفتوحتین -ابن حلحلة  -بالمعجمة مصغر- ذؤیب قبیصة ابن  -١١

الخزاعي أبو سعید أو أبو إسحاق المدني نزیل دمشق من أوالد  - بینھما الم ساكنة
  ٧.الصحابة، ولھ رؤیة، مات سنة بضع وثمانین

أبو عمرو ثقة مشھور فقیھ  -بفتح المعجمة- عبيالش عامر ابن شراحیل  -١٢
فاضل من الثالثة، قال مكحول ما رأیت أفقھ منھ، روى عنھ الناس وكان فقیًھا شاعًرا، 

   ٨.مات بعد المائة ولھ نحو من ثمانین
عمرو ابن العاص، صدوق  ابن محمد ابن عبد اهللا ابن  شعیب عمرو ابن  -١٣

إنما ُیَحدِّث عن أبیھ عن جده، وكان حدیثھ عند : عنھ من الخامسة، قال سفیان بن عیینة
  ٩.الناس فیھ شيء، مات سنة ثماني عشرة ومائة

                                      
  ٤٥٩١: رقم) ٣٩١: تقریب التھذیب ص( ١
تقریب التھذیب (، )٣٩٩/ ٥(بن حبان ، الثقات ال)١٩٨/ ٨(الجرح والتعدیل البن أبي حاتم : ینظر ٢

  ٦٦٥٠: رقم) ٥٣١: ص
  ٢١٧٦: رقم) ٢٢٦: تقریب التھذیب ص(، )٣٠٥/ ٤(الثقات البن حبان : ینظر ٣
  ٢٨٣٠: رقم) ٢٦٩: تقریب التھذیب ص( ٤
  ٤٦٧٣: رقم) ٣٩٧: تقریب التھذیب ص( ٥
  ٨٦٤٤: رقم) ٧٥٠: تقریب التھذیب ص( ٦
  ٥٥١٢: رقم) ٤٥٣: تقریب التھذیب ص( ٧
  ٣٠٩٢: رقم) ٢٨٧: تقریب التھذیب ص(، )١٨٥/ ٥(الثقات البن حبان : ینظر ٨
  ٥٠٥٠: رقم) ٤٢٣: تقریب التھذیب ص(، )٢٣٨/ ٦(الجرح والتعدیل البن أبي حاتم : ینظر ٩
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ابن الخصیب األسلمي أبو سھل المروزي قاضي مرو،  بریدة اهللا ابن  عبد  -١٤
ثقة، مات سنة خمس ومائة، : بریدة بن  اهللا  عبد  ثقة من الثالثة، وعن یحیى بن معین قال 

  ١.خمس عشرة ولھ مائة سنةبل : وقیل
ابن مروان ابن الحكم ابن أبي العاص األموي أمیر  العزیز عبد  عمر ابن  -١٥

عمر ابن الخطاب، ولي إمرة المدینة للولید وكان  المؤمنین، أمھ أم عاصم بنت عاصم ابن 
في  مع سلیمان كالوزیر، وولي الخالفة بعده فُعدَّ مع الخلفاء الراشدین، من الرابعة، مات

  ٢.رجب سنة إحدى ومائة، ولھ أربعون سنة، ومدة خالفتھ سنتان ونصف
البكري أو الحنفي بصري نزل خراسان صدوق لھ أوھام،  أنس ابن  الربیع  -١٦

الناس یتقون حدیثھ ما كان من روایة أبي جعفر عنھ ألن فیھا اضطراب كثیر، : وقیل
   ٣.اورمي بالتشیع من الخامسة، مات سنة أربعین أو قبلھ

ابن حزن ابن أبي وھب ابن عمرو ابن عائذ ابن عمران  المسیب سعید ابن  -١٧
ابن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء األثبات الفقھاء الكبار من كبار الثانیة، اتفقوا 

ال أعلم في التابعین أوسع علًما منھ، : على أن مرسالتھ أصح المراسیل، وقال ابن المدیني
  ٤.ین وقد ناھز الثمانینمات بعد التسع

ابن العوام ابن خویلد األسدي أبو عبد اهللا المدني، ثقة فقیھ  الزبیر عروة ابن  -١٨
مشھور من الثالثة، مات قبل المائة سنة أربع وتسعین على الصحیح، ومولده في أوائل 

  ٥.خالفة عثمان
ت من الجمحي موالھم ثقة ثب المكي أبو محمد األثرم  دینار عمرو ابن  -١٩

إنھ سمع ابن عمرو ابن عباس وجابر بن عبد اهللا وابن الزبیر، مات سنة : الرابعة، وقیل
  ٦.ست وعشرین ومائة

عبد  المسعودي أبو مسعود  الرحمن ابن عبد اهللا ابن  عبد  القاسم ابن  -٢٠
طول الصمت، : الرحمن الكوفي ثقة عابد من الرابعة، كان غلب أقرانھ بخصال ثالث 

  ٧.لق، وسخاوة النفس، مات سنة عشرین أو قبلھاوحسن الخ
ابن علي العبدي أو الكندي أو الجرمي البصري قاضي مرو  زید ابن  محمد  -٢١

ھو ابن أبي القموص، وذكر ابن أبي حاتم عن أبیھ أنھ ال بأس : مقبول من السادسة، یقال
  ٨.بھ صالح الحدیث

                                      
  ٣٢٢٧: رقم) ٢٩٧: تقریب التھذیب ص(، )١٣/ ٥(الجرح والتعدیل البن أبي حاتم : ینظر ١
  ٤٩٤٠: رقم) ٤١٥: تقریب التھذیب ص( ٢
  ١٨٨٢: رقم) ٢٠٥: تقریب التھذیب ص(، )٢٢٨/ ٤(الثقات البن حبان : ینظر ٣
  ٢٣٩٦: رقم) ٢٤١: تقریب التھذیب ص( ٤
/ ٢سنن الدارقطني : ینظر. (ال یصح مقاتل، عن عروة: ، وقیل٤٥٦١: رقم) ٣٨٩: تقریب التھذیب ص( ٥

١٥٦(  
  ٥٠٢٤: رقم) ٤٢١: قریب التھذیب صت(، )٢٣١/ ٦(الجرح والتعدیل البن أبي حاتم : ینظر ٦
 ٥٤٦٩: رقم) ٤٥٠: تقریب التھذیب ص(، )٣٠٣/ ٥(الثقات البن حبان : ینظر ٧
  ٥٨٩٣: رقم) ٤٧٩: تقریب التھذیب ص(، )٢٥٦/ ٧(الجرح والتعدیل البن أبي حاتم : ینظر ٨
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ھم الكوفي المقرئ ثقة عابد، األسدي موال -بتشدید المثلثة- وثاب یحیى ابن  -٢٢
  ١.وھو مولى لبني أسد بن خزیمة، من الرابعة مات سنة ثالث ومائة

بردة،  موسى األشعري، كنیتھ أبو  ابن أبي  بردة برید ابن عبد اهللا ابن أبي  -٢٣
برید بن أبي بردة كوفي ثقة، من : من أھل الكوفة، وورد عن یحیى بن معین قولھ

  ٢.السادسة
الناجي، قال عنھ صاحب  الصدیق  وقیل ابن قیس أبو ن عمرو بكر اب -٢٤

بصري ثقة، وقد ورد عن یحیى بن معین مثل ذلك، من الثالثة، مات سنة ثماٍن : التقریب
  ٣.ومائة

قالبة البصري ثقة فاضل  الجرمي أبو  ابن عمرو أو عامر  عبد اهللا ابن زید -٢٥
لثالثة، مات بالشام ھارًبا من القضاء كثیر اإلرسال، قال العجلي فیھ نصب یسیر، من ا

  ٤.بعدھا: سنة أربع ومائة، وقیل
   :٥من أبرز تالمیذه أو من روى عنھ

األسدي أبو معاذ أو أبو الحسن الدامغاني قاضي نیسابور َمْعُروف ُبَكْیر ابن  - ١
ما أرى : ثم نزیل دمشق، صدوق فیھ لین، من السابعة، مات سنة ثالث وستین، قال أحمد

  ٦.بأًسا بھ
راھویھ المروزي ثقة  ابن مخلد الحنظلي أبو محمد ابن  إسحاق ابن إبراھیم - ٢

حافظ مجتھد قرین أحمد ابن حنبل، ذكر أبو داود أنھ تغیر قبل موتھ بیسیر، مات سنة 
  ٧.ثمان وثالثین ولھ اثنتان وسبعون

                                      
 ٧٦٦٤: رقم) ٥٩٨: تقریب التھذیب ص(، )٥٢٠/ ٥(الثقات البن حبان : ینظر ١
تقریب التھذیب (، )١١٦/ ٦(، الثقات البن حبان )٤٢٦/ ٢(لجرح والتعدیل البن أبي حاتم ا: ینظر ٢

  ٦٥٨: رقم) ١٢١: ص
 ٧٤٧: رقم) ١٢٧: تقریب التھذیب ص(، )٣٩٠/ ٢(الجرح والتعدیل البن أبي حاتم : ینظر: ینظر ٣
  ٣٣٣٣: رقم) ٣٠٤: تقریب التھذیب ص( ٤
، الجرح والتعدیل )٣١ص(، الضعفاء الصغیر للبخاري )٥٢٣/ ٢(التاریخ الكبیر للبخاري : ینظر ٥

، )٤٠٤/ ٤(، )٣٥٩/ ٤(، )٤٦٤/ ٢(، )٤٠٦/ ٢(، )٣٣٦/ ٢(، )٣٣١/ ٢(، )٨٧/ ٢(البن أبي حاتم 
/ ٧(، الثقات البن حبان )٤٨٥/ ٨(، )٣٥٤ -٣٥٣/ ٨(، )٣٠٩/ ٨(، )٩٠/ ٨(، )١٣٧/ ٦(، )٦٤/ ٥(

/ ١(، تاریخ بغداد )٣٥٧/ ١(، سنن الدارقطني )٤٠٩/ ٨(، )٣١٠/ ٨(، )٢٣٤/ ٨(، )١٦٨/ ٨(، )٥٠٨
، )١٠١/ ٦٠(، )٩١/ ٥٩(، )٤٣٤/ ٥٢(، تاریخ دمشق البن عساكر )٤٨٨/ ١٤(، )٢٧٢/ ٥(، )٣٦٣

/ ٢٨(، )٤٣١/ ٢٨(، )٣٨/ ٢(، تھذیب الكمال )٤٥٦/ ٢(، معجم البلدان )٣٨٠/ ٦١(، )١٠٤/ ٦٠(
، طبقات )٢٧٨/ ١٠(، تھذیب التھذیب )١٧١/ ٤(، میزان االعتدال )١٣١/ ١(، تذكرة الحفاظ )٤٣٢

 )٣٣٠/ ٢(المفسرین للداوودي 
 ٧٦٨: رقم) ١٢٨: تقریب التھذیب ص(، )ت ٥٢٣/ ٢(التاریخ الكبیر للبخاري : ینظر ٦
 ٣٣٢: رقم) ٩٩: تقریب التھذیب ص( ٧
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ي ابن منصور العجلي وقیل التمیمي أبو إسحاق البلخ أدھم إبراھیم ابن  - ٣
إنھ أصلھ من : الزاھد صدوق، وذكر ابن أبي حاتم أنھ روى عن ُمَقاِتل بن َحیَّان، وقیل

  ١.بلخ ثم انتقل بعد أن تاب وترك اإلمارة إلى الشام، من الثامنة مات سنة اثنتین وستین
المروزي مولى بني حنظلة، ثقة ثبت فقیھ عالم جواد  المبارك اهللا ابن  عبد  - ٤

  ٢.ل الخیر، من الثامنة مات سنة إحدى وثمانین ولھ ثالث وستونمجاھد جمعت فیھ خصا
  

  : ومنھــم
  ٣.جعفر بن سلم السمرقندي - ٥
منكر الحدیث، : ، قال البخاري في الضعفاءأصرم بن غیاث النیسابوري - ٦

سمعت أبا زرعة یقول أصرم بن غیاث لیس بقوي، وقال سمعت أبي : وقال ابن أبي حاتم
  ٤.نكرأصرم بن غیاث م: یقول

إنھ یروي عن ُمَقاِتل بن َحیَّان : أبو عبد اهللا، قیلإسرائیل بن حاتم المروزي  - ٧
یروي عن ُمَقاِتل بن َحیَّان : الموضوعات، وعن غیره من الثقات األوابد والطامات، وقیل

  ٥.ما وضعھ علیھ عمر بن صبح، كأنھ كان یسرقھا منھ
أبو  -بضم المھملة وفتح الھاء-وي ابن أبي مالك الطھ: ، وقیلسھیل ثعلبة ابن  - ٨

: مالك الكوفي سكن الري وكان یطب صدوق من السابعة، وعن یحیى بن معین أنھ قال
  ٦.ثعلبة بن سھیل الطھوي ثقة

البصري نزیل خراسان صدوق، من التاسعة،  الملك التمیمي عبد  شبیب ابن  - ٩
عت أبي یقول ھو شیخ بصري سم: مات قدیًما قبل المائتین، وروي عن ابن أبي حاتم قولھ

  ٧.َحیَّان، لیس بھ بأس، صالح الحدیث ُمَقاِتل ابن وقع إلى خراسان فسمع التفسیر من 
المؤذن الحجازي  -بفتح السین ویقال بضمھا وھو أرجح- سعید ابن  صالح  -١٠

 أبو طالب أو أبو غالب، ونقل ابن أبي حاتم أنھ كان یروي عن ُمَقاِتل بن َحیَّان، مقبول
  ٨.من السادسة

                                      
: یب صتقریب التھذ(، )٢٤/ ٦(، الثقات البن حبان )٨٧/ ٢(الجرح والتعدیل البن أبي حاتم : ینظر ١

 ١٤٤: رقم) ٨٧
 ٣٥٧٠: رقم) ٣٢٠: تقریب التھذیب ص( ٢
إال على روایة واحدة عن مقاتل عند ابن أبي  -خالل دراستي-لم أقف لھ على ترجمة، ولم أقف لھ  ٣

  )٥٣٣/ ٢(حاتم 
 )٣٣٦/ ٢(، الجرح والتعدیل البن أبي حاتم )٣١ص(الضعفاء الصغیر للبخاري : ینظر ٤
  )٢٠٠/ ١(المجروحین البن حبان  ٥
 ٨٤١: رقم) ١٣٣: تقریب التھذیب ص(، )٤٦٤/ ٢(الجرح والتعدیل البن أبي حاتم : ینظر ٦
 ٢٧٤٢: رقم) ٢٦٣: تقریب التھذیب ص(، )٣٥٩/ ٤(الجرح والتعدیل البن أبي حاتم : ینظر ٧
  ٢٨٦٣: رقم) ٢٧٢: تقریب التھذیب ص(، )٤٠٤/ ٤(الجرح والتعدیل البن أبي حاتم : ینظر ٨
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- ٦٤٩  - 
 

 

أبو عبد الرحمن المروزي نزیل  الدشتكياهللا ابن سعد ابن عثمان  عبد  -١١
سكن الري وروى عن ُمَقاِتل بن َحیَّان، ودشتك قریة بالري، صدوق من : مرو، وقیل

  ١.العاشرة
ابن بحر ابن سعد الرماح البلخي أبو علي القاضي، وسعد میمون  عمر ابن  -١٢

  ٢.عمي في آخر عمره من السابعة مات سنة إحدى وسبعینھو الرماح، ثقة، و
  ٣.ابن مجاھد المروزي، من أھل مرو، مقبول من السابعة مزاحم ابن  محمد   -١٣

  ٣.السابعة
  َحیَّان مصعب بن  -١٤
الحضرمي أبو الحارث  -بفتح المیم وسكون الراء بعدھا- مرثد علقمة ابن  -١٥

  ٤.الكوفي ثقة من السادسة
  ٥.مستقیم الحدیث شوذب البلخي عتاب بن محمد بن  -١٦
التیمي موالھم مشھور بكنیتھ واسمھ عیسى ابن أبي الرازي  جعفر  أبو  -١٧

عیسى عبد اهللا ابن ماھان وأصلھ من مرو، وكان یتجر إلى الري، صدوق سیِّئ الحفظ 
  ٦.خصوًصا عن مغیرة، من كبار السابعة، مات في حدود الستین

الخراساني،  لتمیمي أو العدوي أبو نعیم ا عمران عمر ابن صبح ابن  -١٨
متروك، كذبھ ابن راھویھ، وذكر ابن ابي حاتم أنھ روى عن ُمَقاِتل بن َحیَّان، وروى أنھ 

  ٧.صبح السمرقندي ھو منكر الحدیث، من السابعة بن  عمر  سمعت أبي یقول : قال
اء بترمذ، الترمذي، كان على القض أبو عبد الرحمن  خالد ابن زیاد األزدي -١٩

  ٨.مات ولھ مائة سنة وسنة: صدوق من الثامنة، قال ابن حبان
روى عن ُمَقاِتل بن َحیَّان، قال ابن أبي  معاویة المروزى بن  الوھاب  عبد  -٢٠

  ٩.صالح الحدیث: سألت أبي عنھ فقال: حاتم
بضم المعجمة -البخاري أبو أحمد األزرق لقبھ غنجار  موسى ابن  عیسى  -٢١

صدوق ربما أخطأ وربما دلَّس، مكثر من التحدیث عن  -لنون بعدھا جیموسكون ا
  ١.المتروكین، من الثامنة، مات سنة سبع وثمانین

                                      
: تقریب التھذیب ص(، )٣٣٨/ ٨(، الثقات البن حبان )٦٤/ ٥(لجرح والتعدیل البن أبي حاتم ا: ینظر ١

  ٣٣٤٨: رقم) ٣٠٥
 ٤٩٧٢: رقم) ٤١٧: تقریب التھذیب ص( ٢
 ٦٢٨٦: رقم) ٥٠٦: تقریب التھذیب ص(، )٤٢٦/ ٧(الثقات البن حبان : ینظر ٣
 ٤٦٨٢: رقم) ٣٩٧: تقریب التھذیب ص( ٤
 )٢٩٥/ ٧(الثقات البن حبان  ٥
 ٨٠١٩: رقم) ٦٢٩: تقریب التھذیب ص( ٦
  ٤٩٢٢: رقم) ٤١٤: تقریب التھذیب ص(، )١١٧ -١١٦/ ٦(الجرح والتعدیل البن أبي حاتم : ینظر ٧
  ١٦٣٢: رقم) ١٨٨: تقریب التھذیب ص(، )٢٦٣/ ٦(الثقات البن حبان : ینظر ٨
  )٤١٠/ ٨(حبان  ، الثقات البن)٧٣ - ٧٢/ ٦(الجرح والتعدیل البن أبي حاتم : ینظر ٩
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  ٢.روى عن ُمَقاِتل بن َحیَّان عقبة مصاد بن  -٢٢
  ٣.روى عن ُمَقاِتل بن َحیَّان جعونة السلمي بن  نوح  -٢٣
ان على قضاء مرو یروي عن أبو محمد البلخي ك اللیثي الحسن بن محمد  -٢٤

ُمَقاِتل بن َحیَّان والناس، روى عنھ أھل مرو الحكایات، وكان ابن المبارك یمیل إلیھ، 
  ٤.وكان في أیامھ على القضاء بھا

  ٥.ورد أنھ یروي عن ُمَقاِتل بن َحیَّان المساور داود بن  -٢٥
  ٦.نورد أنھ یروي عن ُمَقاِتل بن َحیَّا صالح بن  الوھاب  عبد  -٢٦
أبو  -بضم الخاء وفتح الشین المعجمة ثم نون-الخشني  علي ابن  مسلمة  -٢٧

  ٧.سعید الدمشقي البالطي، متروك، من الثامنة، مات قبل سنة تسعین
  ٨.ھارون أبي محمد -٢٨
أبو عصمة المروزي القرشي موالھم مشھور بكنیتھ، مریم  نوح ابن أبي  -٢٩

. كان یضع: كذبوه في الحدیث، وقال ابن المباركویعرف بالجامع؛ لجمعھ العلوم، لكن 
  ٩.من السابعة، مات سنة ثالث وسبعین

ابن أبي سلیمان األشعري موالھم الكوفي، ورد عن  حماد ابن  إسماعیل  -٣٠
  ١٠.حماد ثقة، صدوق من الثامنة بن  إسماعیل  : یحیى ابن معین أنھ قال

ب، روى عنھ أھل مرو، الكندي المروزي، أبو المنی عبید ابن  عیسى  -٣١
  ١١.صدوق من الثامنة

أبو عمر الصنعاني نزیل عسقالن ثقة  -بالضم-العقیلي  میسرة ابن  حفص  -٣٢
  ١٢.ربما وھم، من الثامنة مات سنة إحدى وثمانین

إنھ مدني حدث : أبو عمرو الشیباني من أھل دمشق، وقیل ناشب بن عمرو -٣٣
  ١.ناشب بن عمرو عن ُمَقاِتل بن َحیَّان ضعیف :عن ُمَقاِتل بن َحیَّان، قال الدارقطني

                                                                                                   
 ٥٣٣١: رقم) ٤٤١: تقریب التھذیب ص( ١
 )٤٩٧/ ٧(، الثقات البن حبان )٤٤١ -٤٤٠/ ٨(الجرح والتعدیل البن أبي حاتم : ینظر ٢
  )٤٨٥/ ٨(الجرح والتعدیل البن أبي حاتم  ٣
  )١٦٨/ ٨(الثقات البن حبان  ٤
  )٢٣٤/ ٨(الثقات البن حبان  ٥
  )٤٠٩/ ٨(الثقات البن حبان  ٦
 ٦٦٦٢: رقم) ٥٣١: قریب التھذیب صت( ٧
، تفسیر ابن كثیر )٢٣٣/ ٢٢(الكشف والبیان : ینظر. لم أقف لھ على ترجمة، ولھ روایة عن مقاتل ٨
)٥٦١/ ٦( 

 ٧٢١٠: رقم) ٥٦٧: تقریب التھذیب ص( ٩
 ٤٣٧: رقم) ١٠٧: تقریب التھذیب ص(، )١٦٤/ ٢(الجرح والتعدیل البن أبي حاتم : ینظر ١٠
: تقریب التھذیب ص(، )٢٣٥/ ٧(، الثقات البن حبان )٢٨٢/ ٦(دیل البن أبي حاتم الجرح والتع ١١

 ٥٣٠٩: رقم) ٤٣٩
  ١٤٣٣: رقم) ١٧٤: تقریب التھذیب ص( ١٢
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- ٦٥١  - 
 

 

  ٢.البصري ال بأس بھ من الخامسة القیسي حسان  حجاج ابن   -٣٤
  ٣.عبادة بن الولید القرشي -٣٥
  ٤.عبد الحمید بن حبیب -٣٦
المحاربي أبو محمد الكوفي ال بأس بھ  ابن زیاد  محمد ابن  الرحمن  عبد  -٣٧

  ٥.اسعة، مات سنة خمس وتسعین ومائةوكان یدلس قالھ أحمد، من الت
الجزري مولى بني أمیة،  -بمھملة وآخره جیم -ساج  ابن  عثمان ابن عمرو -٣٨

  ٦.وقد ینسب إلى جده، فیھ ضعف، من التاسعة
  ٧.السكسكي الشامي، متروك، من التاسعة ابن تمیم  بكر عمرو ابن  -٣٩

  اطب اث

 ءوال اأ.  

  ٨.َحیَّان ثقة ُمَقاِتل بن  : نقال یحیى بن معی
  ٩.لیس بھ بأس: ثقة، ونقل عنھ أنھ قال: وقال أبو داود عن ُمَقاِتل بن َحیَّان

أنھ ذكر  ١١حدثنا مروان بن محمد الطاطري: ، قال١٠وعن عبد السالم بن عتیق
  ١٢.ثقة: ُمَقاِتل بن َحیَّان فقال

  ١٤.ذلك مرتفع مرتفع: یَّان فقالعن ُمَقاِتل ابن َح ١٣وسئل عبد الرحمن ابن الحكم بن بشیر
  ١.كان صدوًقا فیما یروي إذا كان دونھ ثبت: وقال ابن حبان

                                                                                                   
 )٢٣٩/ ٤(، میزان االعتدال )٣٨٠/ ٦١(تاریخ دمشق البن عساكر : ینظر ١
 ١١٢٤: رقم) ١٥٢: تقریب التھذیب ص( ٢
، األھوال البن أبي الدنیا )٨٦ص(القبور البن أبي الدنیا : ینظر. عن مقاتللم أقف لھ على ترجمة، ولھ روایة  ٣
 )٦٥ص(

  )٢٣٤/ ٤٥(تاریخ دمشق البن عساكر : ینظر. لم أقف لھ على ترجمة، ولھ روایة عن مقاتل ٤
  ٣٩٩٩: رقم) ٣٤٩: تقریب التھذیب ص( ٥
  ٤٥٠٦: رقم) ٣٨٦: تقریب التھذیب ص( ٦
  ٤٩٩٣ :رقم) ٤١٩: تقریب التھذیب ص( ٧
، تاریخ دمشق البن عساكر )٣٥٤/ ٨(، الجرح والتعدیل البن أبي حاتم )٣٧٣/ ٤(تاریخ ابن معین : ینظر ٨
  )٢٧٨/ ١٠(، تھذیب التھذیب )١٧٢/ ٤(، میزان االعتدال )١٣١/ ١(، تذكرة الحفاظ )١٠٧/ ٦٠(

، تھذیب التھذیب )١٧٢ /٤(، میزان االعتدال )٤٣٢/ ٢٨(، تھذیب الكمال )١٣١/ ١(تذكرة الحفاظ : ینظر ٩
)٢٧٨/ ١٠(  

الدمشقي أبو ھشام صدوق من الحادیة عشرة مات سنة سبع وخمسین  - بالنون-عتیق العنسي  ابن  السالم  عبد  ١٠
 ٤٠٧٤: رقم) ٣٥٥: تقریب التھذیب ص. (أغفل المزي رقم النسائي وھو في إحیاء الموات

ثقة من التاسعة مات سنة عشر  -بمھملتین مفتوحتین-الطاطري  مروان ابن محمد ابن حسان األسدي الدمشقي  ١١
 ٦٥٧٣: رقم) ٥٢٦: تقریب التھذیب ص. (ولھ ثالث وستون سنة

  )٢٧٨/ ١٠(، تھذیب التھذیب )٤٣٢/ ٢٨(، تھذیب الكمال )٣٥٤/ ٨(الجرح والتعدیل البن أبي حاتم  ١٢
كان عبد الرحمن : حمد بن مسلم یقولبشیر بن سلمان، قال عبد الرحمن سمعت م بن  الحكم  بن  الرحمن  عبد   ١٣

 )٢٢٧/ ٥الجرح والتعدیل البن أبي حاتم . (بن الحكم أعلم الناس بشیوخ الكوفیین
  )٢٧٨/ ١٠(، تھذیب التھذیب )٤٣٢/ ٢٨(، تھذیب الكمال )٣٥٤/ ٨(الجرح والتعدیل البن أبي حاتم  ١٤
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  ٢.َحیَّان صدوق ُمَقاِتل بن  : وسئل محمد بن إسماعیل البخاري فقال
  ٣.صالح الحدیث: لیس بھ بأس، وقال الدارقطني: وقال النسائي

إلى الكذب، وقد یكون  ینسب: ، وقد ذكر عن وكیع أنھ قال٤وممن تكلم فیھ وكیع
اختلط علیھ، ألن ُمَقاِتل بن سلیمان المفسر كان في ھذا الوقت وھو متروك الحدیث مع 

  ٥.أنھ كان من أوعیة التفسیر، وأما ابن َحیَّان صدوق قوي الحدیث
صدوق فاضل أخطأ األزدي في زعمھ أن وكیًعا كذبھ : وقیل رًدا على ھذا القول

  ٦.وإنما كذب الذي بعده
  .مقصود بالذي بعده ُمَقاِتل بن سلیمانوال

َحیَّان، وال بابن سلیمان، وأما ابن  كان أحمد بن حنبل ال یعبأ بُمَقاِتل بن : وقیل
  ٧.َحیَّان ال أحتج بُمَقاِتل ابن : خزیمة فقال

  املطلب الرابع

  .وفاته

 بكابل، وھو الذي علیھ أكثر: إنَّ ُمَقاِتل بن َحیَّان مات بالھند، وقیل: قیل
ُمَقاِتل المقام في أرض الشرك وناء ثم المؤرخین، وكان قد ھرب من أبي مسلم، وكره 

  ٨.خرج من ھناك؛ فلما سار لیلتین مات
وأما بالنسبة إلى تاریخ وفاتھ، فلم أقف على تاریخ محدد، ولكن غالب ما وقفت 

  ٩.علیھ أنھ توفي قبیل الخمسین ومائة تقریًبا

                                                                                                   
  )٢٧٨/ ١٠(، تھذیب التھذیب )٥٠٨/ ٧(الثقات البن حبان  ١
  )١٠٧/ ٦٠(دمشق البن عساكر  تاریخ ٢
  )٢٧٨/ ١٠(، تھذیب التھذیب )١٧٢/ ٤(، میزان االعتدال )٤٣٢/ ٢٨(تھذیب الكمال : ینظر ٣
أبو سفیان الكوفي ثقة حافظ عابد  -بضم الراء وھمزة ثم مھملة- وكیع ابن الجراح ابن ملیح الرؤاسي   ٤

تقریب . (ن ومائة، ولھ سبعون سنةمن كبار التاسعة مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعی
  ٧٤١٤: رقم) ٥٨١: التھذیب ص

  )١٧٢/ ٤(، میزان االعتدال )١٣١/ ١(تذكرة الحفاظ : ینظر ٥
  )٥٧٤/ ٢(، المعجم الصغیر لرواة اإلمام ابن جریر الطبري )٥٤٤ص(تقریب التھذیب : ینظر ٦
  )١٧٢/ ٤(میزان االعتدال  ٧
، تھذیب )١٠٩/ ٦٠(، )١٠٦/ ٦٠(اریخ دمشق البن عساكر ، ت)٥٠٨/ ٧(الثقات البن حبان : ینظر ٨

، المعجم )٣٣٠/ ٢(، طبقات المفسرین للداوودي )٥٤٤ص(، تقریب التھذیب )٢٧٨/ ١٠(التھذیب 
  )٥٧٤/ ٢(الصغیر لرواة اإلمام ابن جریر الطبري 

طبقات ، )٥٤٤ص(، تقریب التھذیب )٢٧٩/ ١٠(، تھذیب التھذیب )١٧٢/ ٤(میزان االعتدال : ینظر ٩
  )٥٧٤/ ٢(، المعجم الصغیر لرواة اإلمام ابن جریر الطبري )٣٣٠/ ٢(المفسرین للداوودي 
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  الفصل الثاني

  هالتعريف بتفسري

  :وفیھ ثالثة مباحث 
  .القیمة العلمیَّة لتفسیره :المبحث األول
  :مصادره في تفسیره، وطرقھ وأسانیده، وفیھ مطلبان :المبحث الثاني
  .مصادره: المطلب األول
  .طرقھ وأسانیده: المطلب الثاني
  .منھجھ في التفسیر :المبحث الثالث

  املبحث األول

ة لتفسريه
َّ
  .القيمة العلمي

  :یة تفسیر ُمَقاِتل بن َحیَّان في عدة أسباب، منھاتظھر أھم
  ١.مجاھد والحسن والضَّحَّاك: روایتھ عن كبار التابعین، مثل -١
  ٢.توثیق العلماء لھ -٢
ابن ابي حاتم وابن المنذر، : اعتناء عدد من المفسرین المتقدمین ألقوالھ، مثل -٣

أبرز من اعتنى بأقوالھ من  وابن جریر في مواضع معدودة، والثعلبي، والبغوي، ومن
  ٣.المتأخرین ابن كثیر، والسیوطي في الدر المنثور

  .اعتناء عدد من طالبھ بتفسیره ونقلھ إلینا، ومن أبرزھم ُبَكْیر بن معروف -٤
  .تمیز تفسیر ُمَقاِتل بالسھولة واإلیجاز، ووضوح العبارة -٥
ذ عن آرائھم، إضافة االعتناء بالمأثور عن الصحابة والتابعین، وعدم الشذو -٦

  ٤.إلى الرأي المحمود البعید عن الغرائب والشواذ
الناسخ والمنسوخ، وأسباب : تنوع تفسیره وشمولھ لعلوم التفسیر، مثل -٧

  .النزول، وآیات األحكام
  .قربھ من عھد التنزیل -٨

                                      
  )٩٢/ ٩(جامع البیان للطبري : ینظر ١
 .أقوال العلماء فیھ: المطلب الثالث: ینظر ٢
  )٩٢ -٩١: ص(تفسیر أتباع التابعین : ینظر ٣
 )٩٤: ص(تفسیر أتباع التابعین : ینظر ٤
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  املبحث الثاني

  مصادره يف تفسريه، وطرقه وأسانيده 

  :وفيه مطلبان 

  اطب اول

دره.  

  :القرآن الكریم: أوًلا
من أبرز وأفضل طرق التفسیر، تفسیر القرآن بالقرآن، وقد اھتم بھ عدد من 

  :المفسرین، ومنھم ُمَقاِتل بن َحیَّان، ومن أمثلة ذلك
 }َوَیْأُمُرُكم ِباْلَفْحَشاء{: -من طریق ُبَكْیر بن معروف -قال ُمَقاِتل بن َحیَّان  -١

  ١.المعاصي: یعني
  ٢.القرآن فھو الزنا إلَّا في ھِذه اآلیة في  فحشاء  كل  َقاِتل أنَّ وزعم ُم

} وال تقربوا الزنى إنھ كان فاحشة{: ووردت عدة آیات توضح ھذا المقصد، منھا
  ]٣٧: الشورى[} الذین یجتنبون كبائر اإلثم والفواحش{، ]٣٢: اإلسراء[

ال یتخذ {: لَّ وعزَّفي قولھ ج - من طریق إسحاق-قال ُمَقاِتل بن َحیَّان  -٢
المؤمنون یظھرون للمشركین المودة بمكة، فنھاھم اهللا : قال} المؤمنون الكافرین أولیاء

  ٣.}ومن یفعل ذلك فلیس من اهللا في شيء{: عن ذلك، قال
: وذكر الزجاج بعض المواضع الموافقة أو المقاربة للمعنى الذي تم إیراده، قال

والمؤمنون : (، وقال]٥١: المائدة) [م منكم فإنھ منھمومن یتولھ: (قال اهللا جلَّ وعزَّ"
  ٤]".٧١: التوبة) [والمؤمنات بعضھم أولیاء بعض

  
  :السنة النبویة: ثانًیا

وافق ُمَقاِتل بن َحیَّان خالل تفسیره عدًدا ال بأس بھ من األلفاظ النبویة، ومن أمثلة 
  :ذلك

مَّا َكَسُبوْا َوالّلُھ َال َیْھِدي اْلَقْوَم الَّ َیْقِدُروَن َعَلى َشْيٍء مِّ{: في قولھ تعالى -١
  ]٢٦٤: البقرة[} اْلَكاِفِرین

نفقاتھم أنھم ال : یعني بھ: "- من طریق ُبَكْیر بن معروف-قال ُمَقاِتل بن َحیَّان 

                                      
  )٥٣٠/ ٢(حاتم  أخرجھ ابن أبي ١
  )٣٠٤/ ٧(ذكره الثعلبي في الكشف والبیان  ٢
 )١٦٥/ ١(أخرجھ ابن المنذر  ٣
  )٣٩٦/ ١(معاني القرآن وإعرابھ للزجاج  ٤
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  ١"یؤجرون علیھا، وال تنفعھم یوم القیامة
خوف ما إن أ: قال - صلى اهللا علیھ وسلم-، أن رسول اهللا ٢وعن محمود بن لبید

الریاء، یقول : وما الشرك األصغر یا رسول اهللا؟ قال: أخاف علیكم الشرك األصغر قالوا
اهللا عزَّ وجلَّ لھم یوم القیامة إذا جزي الناس بأعمالھم اذھبوا إلى الذین كنتم تراؤون في 

  ٣.الدنیا فانظروا ھل تجدون عندھم جزاء
  
  ]  ٢٨٦: البقرة[} ا ِإلَّا ُوْسَعَھاَلا ُیَكلُِّف اللَُّھ َنْفًس{: قولھ تعالى -٢

  ٤".فلم یكلفوا من العمل ما لم یطیقوا: "قال ُمَقاِتل بن َحیَّان
وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه {: لما نزلت ھذه اآلیة: وعن ابن عباس، قال

دخل قلوبھم منھا شيء لم یدخل قلوبھم من شيء، : ، قال]٢٨٤: البقرة[} یحاسبكم بھ اهللا
فألقى اهللا اإلیمان في : سمعنا وأطعنا وسلمنا قال: لنبي صلى اهللا علیھ وسلم قولوافقال ا

ال یكلف اهللا نفسا إال وسعھا لھا ما كسبت وعلیھا ما اكتسبت {: قلوبھم، فأنزل اهللا تعالى
ربنا وال تحمل علینا إصرا كما حملتھ {قد فعلت : قال} ربنا ال تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا

} واغفر لنا وارحمنا أنت موالنا{قد فعلت : قال]  ٢٨٦: البقرة[} من قبلنا على الذین
  ٥.قد فعلت: قال]  ٢٨٦: البقرة[

  
  :أقوال الصحابة والتابعین: ثالًثا

أقوال ُمَقاِتل بن َحیَّان في الغالب ال تخرج عن أقوال الصحابة والتابعین؛ إذ إنھ 
  :وذ، ومن أمثلة ذلكنھج في تفسیره نھجھم وابتعد عن الغرائب والشذ

  ]٢٦٥: البقرة[} َفآَتْت ُأُكَلَھا ِضْعَفْیِن{: قولھ تعالى -١
ثمرتھا : فآتت أكلھا یعني: -من طریق ُبَكْیر بن معروف-قال ُمَقاِتل بن َحیَّان 

  ٦.ضعفین
  .٧روي بنحوه عن مجاھد بن جبر، والسدي، وعطاء

                                      
وكان مقاتل ما فسَّر، فسَّره عن رجال من : ، وقال عِقبھ)٥١٩ -٥١٨/ ٢(أخرجھ ابن أبي حاتم  ١

  .التابعین، منھم الضحاك بن مزاحم، وجابر بن زید
لبید ابن عقبة ابن رافع األوسي األشھلي، أبو نعیم المدني، صحابي صغیر وُجّل روایتھ  ابن  محمود   ٢

: تقریب التھذیب ص. (سنة سبع ولھ تسع وتسعون سنة: عن الصحابة مات سنة ست وتسعین، وقیل
 ٦٥١٧: رقم) ٥٢٢

/ ١مجمع الزوائد ". (حرواه أحمد، ورجالھ رجال الصحی: "، قال الھیثمي)٢٣٦٣٠: (مسند أحمد ٣
١٠٢(  

 )٥٧٨/ ٢(ذكره ابن أبي حاتم  ٤
 )١٢٦: (صحیح مسلم ٥
 )٥٢١/ ٢(أخرجھ ابن أبي حاتم  ٦
، )٢٥٨/ ٧(، الكشف والبیان )٥٢١/ ٢(، تفسیر ابن أبي حاتم )٦٧٧/ ٤(جامع البیان للطبري : ینظر ٧

 )٤٦/ ٢(، الدر المنثور )٣٦٣/ ١(معالم التنزیل 
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    ]٢٨٢: البقرة[} ِممَّْن َتْرَضْوَن ِمَن الشَُّھَداِء{ -٢
یأمر بإشھاد العدل من : "-من طریق ُبَكْیر بن معروف-قال ُمَقاِتل بن َحیَّان 

  ١".الرجال والنساء
وبنحو ھذا إبراھیم النخعي والشعبي عن مجاھد والحسن البصري، والربیع بن 

  ٢.أنس
  

  :لغة العرب: رابًعا
ظ واسع فیھا، اللغة العربیة ھي أحد ركائز علم التفسیر األساسیة، ولُمَقاِتل ح

  :حیث وافق أھل اللغة في كثیر من المواضع، ومن أمثلة ذلك
  ]٢٦٥: البقرة[} ِبَرْبَوٍة{ -١

  ٣".النشز من األرض: الربوة: "قال ُمَقاِتل بن َحیَّان
  ٤.الربوة االرتفاع، وقال الزجاج والربوة ما ارتفع من األرض: قال ابن قتیبة

  
  ]٢٦٥: البقرة[} َھا َواِبٌل َفَطلٌَّفِإن لَّْم ُیِصْب{: قولھ تعالى -٢

  ٥."الرذاذ من المطر: الطل: "-من طریق ُبَكْیر بن معروف-قال ُمَقاِتل بن َحیَّان 
المطر الدائم الصغار القطر الذي ال یكاد یسیل من : الطل: "وقال الزجاج

  ٦".المتاعب
  ٧".أضعف المطر، وھو ما لھ أثٌر قلیل: الطل: "وقال الراغب

  

  :الجتھادا: خامًسا
كان ُمَقاِتل بن َحیَّان یجتھد في حال لم یكن ھناك في اآلیة نص صریح من القرآن 

  :أو السنة، اجتھاد ال یخرج فیھ في الغالب عن منھج السلف، ومن أمثلة ذلك
  ]٢٦٥: البقرة[} َكَمَثِل َجنٍَّة{: قولھ تعالى -١

ذا مثل من ال ینفق مالھ ھ: "-من طریق ُبَكْیر بن معروف-قال ُمَقاِتل بن َحیَّان 
  ٨".ریاء وسمعة، وال یمن بھ على من یعطیھ

                                      
  )٥٦١/ ٢(اتم أخرجھ ابن أبي ح ١
 - ٥٠٠/ ٧الكشف والبیان (، )٧٧/ ١(، تفسیر ابن المنذر )٨٧/ ٥جامع البیان للطبري : (ینظر ٢

  ).٤٨٩/ ٢٠السنن الكبرى للبیھقي (، )٥٠١
  )٥٢٠/ ٢(ذكره ابن أبي حاتم  ٣
 )٣٤٨/ ١(، معاني القرآن وإعرابھ للزجاج )٨٧: ص(غریب القرآن البن قتیبة : ینظر ٤
 ) ٢/٥٢١(ي حاتم أخرجھ ابن أب ٥

  ).٣٤٨/ ١(معاني القرآن وإعرابھ للزجاج  ٦
  ).٥٢٢: ص(المفردات في غریب القرآن  ٧
 )٥٢١/ ٢(أخرجھ ابن أبي حاتم  ٨
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  ]٢٦٩:البقرة[} َوَمْن ُیْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد ُأوِتَي َخْیًرا َكِثیًرا{ -٢
: في معنى الحكمة - من طریق جعفر بن َسلم السمرقندي-: قال ُمَقاِتل بن َحیَّان

  ١.قراءة القرآن ظاھًرا
ر ھذه اآلیة، وقد وردت في ھذه اآلیة عدة معاٍن، وھي من اجتھد ُمَقاِتل في تفسی

وكتاب اهللا حكمة، وسنة نبیھ حكمة، وكل ما ذكر : "باب التفسیر بالمثال، قال ابن عطیة
  ٢".فھو جزء من الحكمة التي ھي الجنس

ب اطا  

  .طر وأده

ثور، وسأقف ھنا على وردت لُمَقاِتل بن َحیَّان عدة أسانید في كتب التفسیر بالمأ  
  .األسانید التي مرت بي خالل دراستي، في األقوال التي تم دارستھا في ھذه الرسالة

  :اإلسناد الذي ورد عند ابن المنذر النیسابوري
  .َحیَّانابن  عن  وحدثت  : قال ، ٤إسحاق حدثنا  : قال ، ٣زكریا حدثنا 

  
  :األسانید التي وردت عند ابن أبي حاتم

، عن ٦علي بن الحسن بن شقیق بن  محمد  ، عن ٥الفضل بن موسى بن  محمد  -١
  .ُبَكْیر بن معروف، عن ُمَقاِتل، عن ٧مزاحم بن  محمد  

                                      
 )٥٣٣/ ٢(أخرجھ ابن أبي حاتم  ١
  )٣٦٤/ ١(المحرر الوجیز  ٢
عصره صاحب قال الحاكم ھو المقدم في : النیسابوري داود بن بكر الخفاف  بن  زكریا  أبو یحیى  ٣

التفسیر الكبیر، سمع یحیى بن یحیى ویزید بن صالح الفراء وعلي بن الجعد وأبا مصعب الزھري وأبا 
بكر بن أبي شیبة وطبقتھم، وروى عنھ أبو حامد بن الشرقي والحسن بن یعقوب ومحمد بن صالح بن 

. مانین ومائتینھانئ ومحمد بن داود وسلیمان وعلي بن عیسى وطائفة سواھم، مات في سنة ست وث
 )١٨٢/ ١(، طبقات المفسرین للداوودي )١٨٠/ ٢(تذكرة الحفاظ : ینظر

  .راھویھ المروزي إسحاق ابن إبراھیم ابن مخلد الحنظلي أبو محمد ابن : سبق ترجمتھ، وھو ٤
موسى القسطاني، روى عن شیبان ابن فروخ وھدبة وعلى بن اسحاق  بن  الفضل  بن  محمد  ٥

الجرح : ینظر. بن عبد اهللا الترمذي وطالوت بن عباد، كتبت عنھ وھو صدوق السمرقندي وصالح
 )٦٠/ ٨(والتعدیل البن أبي حاتم 

الحسن ابن شقیق ابن دینار المروزي، لقبھ حلق، ثقة صاحب حدیث من الحادیة  ابن  علي  ابن  محمد   ٦
 ٦١٥٠: رقم) ٤٩٧: ص(تقریب التھذیب : ینظر. عشرة مات سنة خمسین

مزاحم العامري موالھم أبو وھب المروزي صدوق من كبار العاشرة مات سنة تسع  ابن  د محم ٧
  .ومائتین

  ٦٢٨٥: رقم) ٥٠٦: ص(تقریب التھذیب 
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، ابنا ُبَكْیر بن ٣مسلم بن  الولید  ثنا  ، ٢صالح بن  صفوان  ثنا  ، ١زرعة أبو  حدثنا  -٢

  .معروف، عن ُمَقاِتل بن َحیَّان
جعفر  ُمَقاِتل أبو  ثنا  ، ٥شقیق بن  عمر  بن  الحسن  ثنا  ، ٤حسینال بن  علي  حدثنا  -٣

  .، عن ُمَقاِتل بن َحیَّان٦سلم السمرقندي بن  

                                      
الدمشقي ثقة حافظ  زرعة  أبو   - بالنون-عبد الرحمن ابن عمرو ابن عبد اهللا ابن صفوان النصري  ١

  ٣٩٦٥: رقم) ٣٤٧: ص(ریب التھذیب تق. مصنف من الحادیة عشرة، مات سنة إحدى وثمانین
صالح ابن صفوان الثقفي موالھم أبو عبد الملك الدمشقي ثقة وكان یدلس تدلیس التسویة  ابن  صفوان  ٢

تقریب . قالھ أبو زرعة الدمشقي، من العاشرة، مات سنة ثمان أو سبع أو تسع وثالثین، ولھ سبعون سنة
  ٢٩٣٤: رقم) ٢٧٦: ص(التھذیب 

مسلم القرشي موالھم أبو العباس الدمشقي ثقة لكنھ كثیر التدلیس والتسویة، من الثامنة،  ن اب الولید   ٣
 ٧٤٥٦: رقم) ٥٨٤: ص(تقریب التھذیب . مات آخر سنة أربع أو أول سنة خمس وتسعین

الحسن  ابن  علي : قد یكون ھنا خطأ مطبعي؛ ألنھ بعد استقراء طویل ظھر لي أن المقصود ھنا، ھو ٤
قبل : یق أبو عبد الرحمن المروزي ثقة حافظ من كبار العاشرة، مات سنة خمس عشرة، وقیلشق ابن  

 ٤٧٠٦: رقم) ٣٩٩ص(تقریب التھذیب . ذلك
، البلخي أبو علي البصري نزیل الري صدوق، من - بفتح الجیم-عمر ابن شقیق الجرمي  ابن  الحسن   ٥

 ١٢٦٥: رقم) ١٦٢: ص(ھذیب تقریب الت. العاشرة، مات سنة اثنتین وثالثین تقریًبا
إال على روایة واحدة عن مقاتل عند ابن أبي  -خالل دراستي-لم أقف لھ على ترجمة، ولم أقف لھ  ٦

  )٥٣٣/ ٢(حاتم 
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  املبحث الثالث

  .منهجه يف التفسري

  الناسخ والمنسوخ: أوًلا
، ولُمَقاِتل بن َحیَّان ١الشرعي بدلیل شرعي الحكم  رفع : والنسخ باختصار، ھو

  :النسخ، ومن أمثلة ذلك اھتمام في مسائل
َوالَِّذیَن ُیَتَوفَّْوَن ِمنُكْم َوَیَذُروَن َأْزَواًجا َوِصیًَّة لَِّأْزَواِجِھم مََّتاًعا ِإَلى {: قولھ تعالى -١

الّلُھ اْلَحْوِل َغْیَر ِإْخَراٍج َفِإْن َخَرْجَن َفَال ُجَناَح َعَلْیُكْم ِفي َما َفَعْلَن ِفَي َأنُفِسِھنَّ ِمن َمْعُروف َو
    ]٢٤٠: البقرة[} َعِزیٌز َحِكیم

  ٣].٢٣٤: البقرة" [}َأْرَبَعَة َأْشُھٍر َوَعْشًرا{ ٢نسختھا: "قال ُمَقاِتل بن َحیَّان
  
ِإْن ُتْبُدوا الصََّدَقاِت َفِنِعمَّا ِھَي َوِإْن ُتْخُفوَھا َوُتْؤُتوَھا اْلُفَقَراَء َفُھَو {: قولھ تعالى -٢

  ]٢٧١:البقرة[} َخْیٌر َلُكْم
  ٤".إنھا منسوخة: "قال ُمَقاِتل بن َحیَّان

  
  أسباب النزول: ثانًیا

، ولم یخلو ٥كل قول أو فعل نزل بشأنھ قرآن عند وقوعھ: وأسباب النزول، ھي
تفسیر ُمَقاِتل بن َحیَّان منھا، فقد علق وفصل ووضح في كثیر من المسائل، ومن أمثلة 

  :ذلك
ِذیَن آَمُنوْا ُیْخِرُجُھم مَِّن الظُُّلَماِت ِإَلى النُُّوِر َوالَِّذیَن الّلُھ َوِليُّ الَّ{: قولھ تعالى -١

َكَفُروْا َأْوِلَیآُؤُھُم الطَّاُغوُت ُیْخِرُجوَنُھم مَِّن النُّوِر ِإَلى الظُُّلَماِت ُأْوَلـِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُھْم 
  ]٢٥٧: البقرة[} ِفیَھا َخاِلُدون

أھل الكتاب، كانوا آمنوا بمحمد صلى اهللا علیھ وسلم : عنيی: "قال ُمَقاِتل بن َحیَّان
وعرفوا أنھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ویجدونھ في كتبھم، وكانوا بھ مؤمنین قبل أن 
یبعث، فلما بعثھ اهللا كفروا وجحدوا وأنكروا، فذلك خروجھم من النور، یعني من إیمانھم 

كفرھم بمحمد صلى اهللا علیھ : بالظلمات بمحمد صلى اهللا علیھ وسلم قبل ذلك، ویعني
  ٦".وسلم

                                      
  )١٧٦/ ٢(مناھل العرفان في علوم القرآن  ١
 ، والمقصود ھنا زوال الحكم مع)٤٢/ ٢(، البرھان )٦٦/ ٣(اإلتقان : ینظر. النسخ بمعنى اإلزالة ٢

  .بقاء التالوة
 )٤٥٢، ٢/٤٥١(ذكره ابن أبي حاتم   ٣
  )٥٣٥/ ٢(ذكره ابن أبي حاتم  ٤
 )١٠٥/ ١(المحرر في أسباب نزول القرآن من خالل الكتب التسعة  ٥
 )٤٩٨ - ٤٩٧/ ٢(ذكره ابن أبي حاتم  ٦
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آَمَن الرَُّسوُل ِبَما ُأْنِزَل ِإَلْیِھ ِمْن َربِِّھ َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن ِباللَِّھ {: قولھ تعالى -٢
  ]  ٢٨٥: البقرة[} َوَمَلاِئَكِتِھ َوُكُتِبِھ َوُرُسِلِھ

ول قالھ اهللا، وقول النبي صلى ھذا ق: "-من طریق إسحاق-قال ُمَقاِتل بن َحیَّان 
اهللا علیھ وسلم، وقول المؤمنین، فأثنى اهللا علیھم لما علم من إیمانھم باهللا ومالئكتھ وكتبھ 

  ١".ورسلھ
  

  آیات األحكام: ثالًثا
  :األحكام، ومن أمثلة ذلك آیات  تكلم ُمَقاِتل في األحكام الفقھیة وتناول عدًدا من 

  ]٢٥٦:البقرة[} ِفي الدِّیِن َقد تََّبیََّن الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ َال ِإْكَراَه{: قولھ تعالى -١
ال ُتْكِرھوا أحًدا على : "- من طریق ُبَكْیر بن معروف- قال ُمَقاِتل بن َحیَّان 

  ٣".٢اإلسالم، َمن شاء أسلم، وَمن شاء أعطى ِجْزَیًة
    ]٢٨٢: البقرة[} َوَلا َیْأَب َكاِتٌب َأْن َیْكُتَب{: قولھ تعالى -٢

الكاتب إذا كانت لھ حاجة " :-من طریق ُبَكْیر بن معروف- قال ُمَقاِتل بن َحیَّان 
ووجد غیره، فلیمض لحاجتھ ویلتمس غیره، وذلك أن الكتاب في ذلك الزمان، كانوا 

  ٤".قلیال
  

  غریب القرآن: رابًعا
تب وافق قول ُمَقاِتل بن َحیَّان في عدد من األقوال، قول أھل اللغة وأصحاب ك

غریب القرآن، مما یدل على قوتھ في ھذا الجانب، وقد تم توضیح ذلك في عدد من 
  :مسائل الرسالة، ومن أمثلة ما ذكره من غریب القرآن

  ]٢٦٤: البقرة[} َفَأَصاَبُھ َواِبٌل َفَتَرَكُھ َصْلًدا{: قولھ تعالى -١
  ٥".المطر فذھب بما علیھ: الوابل: "قال ُمَقاِتل بن َحیَّان

  
  ]٢٦٥: البقرة[} َوَتْثِبیًتا مِّْن َأنُفِسِھْم{: ولھ تعالىق -٢

  ٦.یقیًنا وتصدیًقا: قال ُمَقاِتل بن َحیَّان
  

                                      
  .من طریق ُبَكْیر بن معروف) ٥٧٦/ ٢(، وابن أبي حاتم )١٠٠ - ٩٩/ ١(أخرجھ ابن المنذر  ١
ما یؤخذ من أھل الذمة، وھي عبارة عن المال الذي : الجزیة: "نقل ابن منطور عن الجوھري أنھ قال ٢

 .بتصرف یسیر) ١٤٧ - ١٤٦/ ١٤لسان العرب ". (یعقد الكتابي علیھ الذمة
 )٤٩٤/ ٢(أخرجھ ابن أبي حاتم  ٣
  )٥٥٧/ ٢(أخرجھ ابن أبي حاتم  ٤
  )٥١٨/ ٢(ذكره ابن أبي حاتم  ٥
 )٥٢٠ – ٥١٩/ ٢(حاتم  ذكره ابن أبي ٦



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
     " ألولا الجزء" األصدار الثاني  م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

   

- ٦٦١  - 
 

 

  القراءات: خامًسا
لم أقف خالل دراستي على قول صریح تكلم فیھ ُمَقاِتل عن القراءات، ولكن من 

  :خالل تفسیره لبعض اآلیات یتضح أنھ لھ علم بھا، ومن أمثلة ما ذكر
  ]٩٧: آل عمران[} ِفیِھ آَیاٌت َبیَِّناٌت َمَقاُم ِإْبَراِھیَم{: لھ تعالىقو

  ١".أثر قدمیھ في المقام آیة بینة: "قال ُمَقاِتل بن َحیَّان
على الوحدان، وھي مقام إبراھیم، ) فیھ آیة بینة: (قرئ: "قال السمعاني

وھو الحجر : مقام إبراھیم: ، ومن تلك اآلیات}إبراھیم مقام  بینات  آیات  فیھ  {: والمعروف
الذي فیھ أثر أصابع قدم إبراھیم، وكان قد بقي أثره فیھ، َفاْنَدَرَس من كثرة المسح 

  ٢".جمیع الحرم: باألیدي، وقیل مقام إبراھیم
  

  التفسیر بالمثال: سادًسا
من خالل دراستي اتضح لي أن عدًدا من المسائل لیس بالقیل، قد یظھر للقارئ 

أن في المسألة اختالف تضاد، ولكن إذا تعمق في المسألة وأطال االستقراء  للوھلة األولى
فیھا یتضح لھ أنھا من قبیل اختالف التنوع، وضرب المثال، ولُمَقاِتل بن َحیَّان عدد من 

  :األقوال في ھذا، منھا
  ]٢٦٥: البقرة[} َكَمَثِل َجنٍَّة{: قولھ تعالى -١

ھذا مثل من ال ینفق مالھ : "-َكْیر بن معروفمن طریق ُب-قال ُمَقاِتل بن َحیَّان 
  ٣".ریاء وسمعة، وال یمن بھ على من یعطیھ

  
  ]٢٦٧:البقرة[} َوِممَّا َأْخَرْجَنا َلُكم مَِّن اَألْرِض{: قولھ تعالى -٢

الثمار، التمر، : یعني بھ: "-من طریق ُبَكْیر بن معروف-قال ُمَقاِتل بن َحیَّان 
  ٤".والزبیب، واألعناب، والحب

  
  القواعد التفسیریة: سابًعا

علم القواعد التفسیریة من العلوم الحدیثة، واستنبط عدد من الباحثین ھذه القواعد 
من المفسرین المتقدمین، وقد وقفت على قول لُمَقاِتل، یظھر لي أنھ أسس قاعدة في تفسیر 

  :أحد األقوال، وھو
  ]٢٦٨:البقرة[} َیْأُمُرُكم ِباْلَفْحَشاءالشَّْیَطاُن َیِعُدُكُم اْلَفْقَر َو{: قولھ تعالى

: یعني }َوَیْأُمُرُكم ِباْلَفْحَشاء{: -من طریق ُبَكْیر بن معروف-  قال ُمَقاِتل بن َحیَّان

                                      
  )٧١١/ ٣(ذكره ابن أبي حاتم  ١
 بتصرف یسیر) ٣٤٢/ ١(تفسیر السمعاني  ٢
 )٥٢١/ ٢(أخرجھ ابن أبي حاتم  ٣
  )٥٢٧/ ٢(أخرجھ ابن أبي حاتم  ٤
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  ١.المعاصي
  ٢.القرآن فھو الزنا إلَّا في ھِذه اآلیة في  فحشاء  كل  وزعم ُمَقاِتل أنَّ 

  
  تنوع األقوال في المسألة الواحدة: ثامًنا

یتنوع قول أحد المفسرین في المسألة الواحدة، من قبیل زیادة في التوضیح أو  قد
توسع في المعنى، ویدل ھذا على سعة علم واطالع، ووقفت على مثال لُمَقاِتل بن َحیَّان، 

  :ذكر فیھ أكثر من قول، وھو
  ]٩٦: آل عمران[} َللَِّذي ِبَبكََّة{: قولھ تعالى

ألن الناس یجیئون من كل جانب  ٣إنما سمیت بكة: "قال ُمَقاِتل بن َحیَّان
  ٤".حجاًجا

إن اهللا بكَّ بھ الناس جمیًعا، فیصلي النساء أمام الرجال، وال یفعل ذلك : "وعنھ
  ٥".ببلد غیره

  ٦".موضع البیت بكة وما سوى ذلك مكة: "وعنھ
  

  انفراده ببعض األقوال: تاسًعا
اقي المفسرین، ولیس شرًطا أن قد ینفرد بعض المفسرین برأي ینفرد بھ عن ب

یكون االنفراد بقول شاذ أو غریب، بل قد یأتي المفسر برأي یجمع فیھ بین األقوال، أو 
یكون فیھ زیادة توضیح للمعنى، ولُمَقاِتل بن َحیَّان عدد من األقوال انفرد فیھا بقولھ، ویدل 

  :ھذا على استقاللھ واجتھاده، ومن أمثلة ذلك
  ]٢٦٩:البقرة[} َمْن ُیْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد ُأوِتَي َخْیًرا َكِثیًراَو{: قولھ تعالى -١

: في معنى الحكمة - من طریق جعفر بن َسلم السمرقندي-: قال ُمَقاِتل بن َحیَّان
  ٧.قراءة القرآن ظاھًرا

  ]٧: آل عمران[} زیغ قلوبھم  في  الذین  فأما  {: قولھ تعالى -٢
حیي بن أخطب، وأصحابھ من : "-طریق إسحاقمن -قال ُمَقاِتل بن َحیَّان 

  ٨".الیھود

                                      
  )٥٣٠/ ٢(أخرجھ ابن أبي حاتم  ١
  )٣٠٤/ ٧(ذكره الثعلبي في الكشف والبیان  ٢
/ ١٠لسان العرب . (زاحمھ أو زحمھ: صاحبھ یبكھ بكابكة أي زحم، وبك الرجل  وبك فالن یبك  ٣

٤٠٢(  
  )٧٠٨/ ٣(ذكره ابن أبي حاتم  ٤
 )٧٠٩/ ٣(ذكره ابن أبي حاتم  ٥
  )٧٠٩/ ٣(ذكره ابن أبي حاتم  ٦
 )٥٣٣/ ٢(أخرجھ ابن أبي حاتم  ٧
  .من طریق ُبَكْیر بن معروف) ٥٩٥/ ٢(، وأخرجھ ابن أبي حاتم )١٢٣/ ١(أخرجھ ابن المنذر  ٨



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
     " ألولا الجزء" األصدار الثاني  م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

   

- ٦٦٣  - 
 

 

  الخاتمة

إن اهللا لیرفع بھذا الكتاب أقواما ویضع بھ " قال الفاروق عمر رضي اهللا عنھ 

   ١"آخرین 

وال یشك شاك وال یتنازع اثنان أن رفعة السلف الصالح كانت مصداقا للشق 

ھما وتطبیقا وحسن تدبر، وال یشك األول من ھذا األثر وبسبب التصاقھم بالقرآن الكریم ف

شاك وال یتنازع اثنان أن سبب الذلة التي نعانیھا الیوم ھو مصداق للشق الثاني للحدیث 

  .حیث ابتعدنا عن القرآن الكریم فھما وتطبیقا وتدبرا

وأوصي نفسي والقارئ بأخذ العظة والعبرة من سیرة ھذا الَعَلم، والحمد هللا الذي 

ھذا البحث المتواضع، فإن كان من صواب فمن اهللا عز وجل وإن  وفقني في جمع وإعداد

كان من خطأ فمن نفسي والشیطان، وصل اللھم وسلم تسلیما كثیرًا على معلمنا األول 

  .وحبیبنا سیدنا محمد علیھ أفضل الصالة والسالم

  
  

                                      
  )٨١٧(رقم : صحیح مسلم ١
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  قائمة المصادر والمراجع

سفیان بن قیس البغدادي  أبو بكر عبد اهللا بن محمد بن عبید بن: األھوال، المؤلف
مجدي فتحي : ، المحقق)ھـ٢٨١ت (األموي القرشي المعروف بابن أبي الدنیا 

 .ھـ ١٤١٣: مصر، عام النشر –مكتبة آل یاسر : السید، دار النشر
 ت (اإلتقان في علوم القرآن، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي

الھیئة المصریة العامة : ، الناشرمحمد أبو الفضل إبراھیم: ، المحقق)ھـ٩١١
 .م ١٩٧٤/ ھـ١٣٩٤: للكتاب، الطبعة

 البرھان في علوم القرآن، أبو عبد اهللا بدر الدین محمد بن عبد اهللا بن بھادر
محمد أبو الفضل إبراھیم، الطبعة األولى، : ، المحقق)ھـ٧٩٤ت (الزركشي 

ى البابى الحلبي دار إحیاء الكتب العربیة عیس: م، الناشر ١٩٥٧ -ھـ  ١٣٧٦
 .وشركائھ

٢٥٦ت (اإلمام أبو عبد اهللا محمد بن إسماعیل البخاري : التاریخ الكبیر، المؤلف 
محمد بن صالح بن محمد الدباسي ومركز شذا للبحوث : ، تحقیق ودراسة)ھـ

الناشر المتمیز للطباعة والنشر : بإشراف محمود بن عبد الفتاح النحال، الناشر
 م ٢٠١٩ -ھـ  ١٤٤٠األولى، : الطبعةوالتوزیع، الریاض، 

أبو القاسم علي بن الحسن بن ھبة اهللا المعروف بابن : تاریخ دمشق، المؤلف
دار الفكر : عمرو بن غرامة العمروي، الناشر: ، المحقق)ھـ٥٧١ت (عساكر 

 م ١٩٩٥ - ھـ  ١٤١٥: للطباعة والنشر والتوزیع، عام النشر
یوسف بن عبد الرحمن بن یوسف، أبو : فتھذیب الكمال في أسماء الرجال، المؤل

ت (الحجاج، جمال الدین ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي 
بیروت،  –مؤسسة الرسالة : بشار عواد معروف، الناشر. د: ، المحقق)ھـ٧٤٢

 ١٩٨٠ – ١٤٠٠األولى، : الطبعة
ان بن شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثم: تذكرة الحفاظ، المؤلف

: لبنان، الطبعة-دار الكتب العلمیة بیروت: ، الناشر)ھـ٧٤٨ت (َقاْیماز الذھبي 
 م١٩٩٨ - ھـ١٤١٩األولى، 

 تھذیب التھذیب، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني
مطبعة دائرة المعارف النظامیة، الھند، الطبعة الطبعة : ، الناشر)ھـ٨٥٢ت (

 .ھـ١٣٢٦: األولى
 تقریب التھذیب، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني

سوریا، الطبعة  –دار الرشید : محمد عوامة، الناشر: ، المحقق)ھـ٨٥٢ت (
 .١٩٨٦ – ١٤٠٦األولى، 

 ،تفسیر أتباع التابعین، خالد بن یوسف الواصل، مركز تفسیر للدراسات القرآنیة
 .م ٢٠١٥ -ھـ ١٤٣٦:  الطبعة األولى، سنة الطبع
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أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مھدي الخطیب : تاریخ بغداد، المؤلف
دار : الدكتور بشار عواد معروف، الناشر: ، المحقق)ھـ٤٦٣ت (البغدادي 

 م ٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٢األولى، : بیروت، الطبعة –الغرب اإلسالمي 
أحمد بن عثمان بن أحمد بن أبو حفص عمر بن : تاریخ أسماء الثقات، المؤلف

، )ھـ٣٨٥ت (محمد بن أیوب بن أزداذ البغدادي المعروف بـ ابن شاھین 
األولى، : الكویت، الطبعة –الدار السلفیة : صبحي السامرائي، الناشر: المحقق
١٩٨٤ – ١٤٠٤ 

 تفسیر القرآن العظیم البن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن
أسعد : ، المحقق)ھـ٣٢٧ت (تمیمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم المنذر ال

المملكة العربیة السعودیة،  -مكتبة نزار مصطفى الباز : محمد الطیب، الناشر
 .ھـ ١٤١٩ -الطبعة الثالثة 

 تفسیر القرآن العظیم، ألبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم
دار طیبة : سامي بن محمد السالمة، الناشر: ، المحقق)ھـ ٧٧٤ت (الدمشقي 

 .م ١٩٩٩ - ھـ  ١٤٢٠للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة 
 أبو زكریا یحیى بن معین بن عون بن : ، المؤلف)روایة الدوري(تاریخ ابن معین

: ، المحقق)ھـ٢٣٣ت (زیاد بن بسطام بن عبد الرحمن المري بالوالء، البغدادي 
مركز البحث العلمي وإحیاء التراث اإلسالمي : لناشرأحمد محمد نور سیف، ا. د
 ١٩٧٩ – ١٣٩٩األولى، : مكة المكرمة، الطبعة -
 قدم )ھـ٣١٩ت (تفسیر القرآن، ألبو بكر محمد بن إبراھیم بن المنذر النیسابوري ،

: عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، حققھ وعلق علیھ الدكتور: لھ األستاذ الدكتور
المدینة النبویة، الطبعة األولى  -دار المآثر : عد، دار النشرسعد بن محمد الس

 .م ٢٠٠٢ھـ،  ١٤٢٣
 تفسیر القرآن، ألبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى

یاسر بن إبراھیم : ، المحقق)ھـ٤٨٩ت (السمعاني التمیمي الحنفي ثم الشافعي 
السعودیة، الطبعة  –طن، الریاض دار الو: وغنیم بن عباس بن غنیم، الناشر

 .م١٩٩٧ - ھـ١٤١٨األولى، 
 ،الثقات، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التمیمي، أبو حاتم

دائرة المعارف العثمانیة بحیدر آباد : ، الناشر)ھـ ٣٥٤ت (الدارمي، الُبستي 
 .١٩٧٣=   ه ١٣٩٣: الدكن الھند، الطبعة األولى

أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن المنذر : دیل، المؤلفالجرح والتع
طبعة مجلس : ، الناشر)ھـ٣٢٧ت (التمیمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم 

الھند، دار إحیاء التراث العربي  –بحیدر آباد الدكن  -دائرة المعارف العثمانیة 
 م ١٩٥٢ھـ  ١٢٧١األولى، : بیروت، الطبعة –
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ن تأویل آي القرآن، لمحمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب جامع البیان ع
الدكتور عبد اهللا بن عبد : ، تحقیق)ھـ٣١٠ت (اآلملي، أبو جعفر الطبري 

: دار ھجر للطباعة والنشر والتوزیع واإلعالن، الطبعة: المحسن التركي، الناشر
 .م ٢٠٠١ -ھـ  ١٤٢٢األولى، 

ھـ٩١١ت (كر، جالل الدین السیوطي الدر المنثور، لعبد الرحمن بن أبي ب( ،
 .بیروت –دار الفكر : الناشر

أحمد بن علي بن محمد بن إبراھیم، أبو بكر ابن : رجال صحیح مسلم، المؤلف
بیروت،  –دار المعرفة : عبد اهللا اللیثي، الناشر: ، المحقق)ھـ٤٢٨ت (َمْنُجوَیھ 
 ١٤٠٧األولى، : الطبعة

سن علي بن عمر بن أحمد بن مھدي بن مسعود أبو الح: سنن الدارقطني، المؤلف
، حققھ وضبط نصھ وعلق )ھـ٣٨٥ت (بن النعمان بن دینار البغدادي الدارقطني 

شعیب االرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطیف حرز اهللا، أحمد : علیھ
 -ھـ  ١٤٢٤األولى، : لبنان، الطبعة –مؤسسة الرسالة، بیروت : برھوم، الناشر

 م ٢٠٠٤
ھـ ٤٥٨ -  ٣٨٤(سنن الكبیر، ألبو بكر أحمد بن الُحَسین بن عليٍّ البیھقي ال( ،

مركز ھجر للبحوث : الدكتور عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، الناشر: تحقیق
 .م ٢٠١١ - ھـ  ١٤٣٢والدراسات العربیة واإلسالمیة، الطبعة األولى، 

٢٦١ - ٢٠٦(ابوري صحیح مسلم، ألبو الحسین، مسلم بن الحجاج القشیري النیس 
 .دار إحیاء الكتب العربیة: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: ، المحقق)ھـ

محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة البخاري، أبو عبد اهللا : الضعفاء، المؤلف
: أبو عبد اهللا أحمد بن إبراھیم بن أبي العینین، الناشر: ، المحقق)ھـ٢٥٦ت (

 م٢٠٠٥/ھـ١٤٢٦األولى : مكتبة ابن عباس، الطبعة
 طبقات المفسرین للداوودي، محمد بن علي بن أحمد، شمس الدین الداوودي المالكي

 .بیروت -دار الكتب العلمیة : ، الناشر)ھـ٩٤٥ت (
أبو الحسین محمد ابن أبي یعلى، وقف على طبعھ : طبقات الحنابلة، المؤلف

وصورتھا (مدیة، القاھرة مطبعة السنة المح: محمد حامد الفقي، الناشر: وصححھ
 )دار المعرفة، بیروت

 ت (غریب القرآن البن قتیبة، ألبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة الدینوري
 .سعید اللحام: ، المحقق)ھـ٢٧٦

أبو بكر عبد اهللا بن محمد بن عبید بن سفیان بن : القبور البن أبي الدنیا، المؤلف
: ، المحقق)ھـ٢٨١ت (بابن أبي الدنیا قیس البغدادي األموي القرشي المعروف 

األولى : مكتبة الغرباء األثریة، الطبعة: طارق محمد سكلوع العمود، الناشر
 م٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢٠
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 ٤٢٧ت (الكشف والبیان عن تفسیر القرآن، ألبو إسحاق أحمد بن إبراھیم الثعلبي 
د زی. د. حسن الغزالي، أ. صالح باعثمان، د. د: ، أشرف على إخراجھ)ھـ

مثبت أسماؤھم ) ٢١(عدد من الباحثین : أمین باشھ، تحقیق. د. مھارش، أ
المملكة العربیة السعودیة،  -دار التفسیر، جدة : ، الناشر)١٥صـ (بالمقدمة 

 .م ٢٠١٥ -ھـ  ١٤٣٦الطبعة األولى، 
أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد : اللباب في تھذیب األنساب، المؤلف

ت (م بن عبد الواحد الشیباني الجزري، عز الدین ابن األثیر بن عبد الكری
 بیروت –دار صادر : ، الناشر)ھـ٦٣٠

 ت (لسان المیزان، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني
عبد الفتاح أبو غدة، الناشر دار البشائر اإلسالمیة، الطبعة : ، المحقق)ھـ٨٥٢

 .م ٢٠٠٢األولى، 
لعرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور لسان ا

للیازجي وجماعة من : ، الحواشي)ھـ٧١١ت (األنصاري الرویفعى اإلفریقى 
 .ھـ ١٤١٤ -بیروت، الطبعة الثالثة  –دار صادر : اللغویین، الناشر

د محمد بن حبان بن أحم: مشاھیر علماء األمصار وأعالم فقھاء األقطار، المؤلف
، )ھـ٣٥٤ت (بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي 

دار الوفاء للطباعة : مرزوق على إبراھیم، الناشر: حققھ ووثقھ وعلق علیھ
 م ١٩٩١ -ھـ  ١٤١١األولى : المنصورة، الطبعة –والنشر والتوزیع 

عبد اهللا محمد بن أحمد  شمس الدین أبو: میزان االعتدال في نقد الرجال، المؤلف
: علي محمد البجاوي، الناشر: ، تحقیق)ھـ٧٤٨ت (بن عثمان بن َقاْیماز الذھبي 

 -ھـ  ١٣٨٢األولى، : لبنان، الطبعة –دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت 
 م ١٩٦٣

أكرم بن محمد زیادة : المعجم الصغیر لرواة اإلمام ابن جریر الطبري، المؤلف
الدار األثریة، : علي حسن عبد الحمید األثري، الناشر: ي، تقدیمالفالوجي األثر

 دار ابن عفان، القاھرة -األردن 
شھاب الدین أبو عبد اهللا یاقوت بن عبد اهللا الرومي الحموي : معجم البلدان، المؤلف

 .م ١٩٩٥دار صادر، بیروت، الطبعة الثانیة، : ، الناشر)ھـ٦٢٦ت (
مركز الدراسات والمعلومات القرآنیة، المشرفون: ادموسوعة التفسیر المأثور، إعد :

مركز : نوح بن یحیى الشھري، الناشر. د -مساعد بن سلیمان الطیار . د. أ
بیروت،  –دار ابن حزم  -الدراسات والمعلومات القرآنیة بمعھد اإلمام الشاطبي

 ٢٠١٧ – ١٤٣٩األولى، : الطبعة



  المتوفي في حدود الخمسین ومائة ھجریًا ترجمة مقاتل بن حیان البلخي

  

- ٦٦٨  - 
 

حمدي عبد المجید السلفي، : المحقق ابن حبان،: المجروحین من المحدثین، المؤلف
المملكة العربیة السعودیة،  - دار الصمیعي للنشر والتوزیع، الریاض : الناشر
 م ٢٠٠٠ -ھـ  ١٤٢٠األولى، : الطبعة

 ت (معاني القرآن وإعرابھ، إلبراھیم بن السري بن سھل، أبو إسحاق الزجاج
بیروت،  –الكتب عالم : عبد الجلیل عبده شلبي، الناشر: ، المحقق)ھـ٣١١

 .م ١٩٨٨ -ھـ  ١٤٠٨الطبعة األولى 
 عادل  -شعیب األرنؤوط : ، المحقق)ھـ ٢٤١ - ١٦٤(مسند اإلمام أحمد بن حنبل

مؤسسة : د عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، الناشر: مرشد، وآخرون، إشراف
 .م ٢٠٠١ -ھـ  ١٤٢١الرسالة، الطبعة األولى، 

أبو الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن : لمؤلفمجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ا
مكتبة : حسام الدین القدسي، الناشر: ، المحقق)ھـ٨٠٧ت (سلیمان الھیثمي 

 .م ١٩٩٤ھـ،  ١٤١٤: القدسي، القاھرة، عام النشر
 معالم التنزیل في تفسیر القرآن، لمحیي السنة، أبو محمد الحسین بن مسعود بن

عبد الرزاق المھدي، : ، المحقق)ھـ٥١٠ت (عي محمد بن الفراء البغوي الشاف
 .ھـ ١٤٢٠بیروت، الطبعة األولى ، - دار إحیاء التراث العربي : الناشر

 المفردات في غریب القرآن، ألبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب
دار القلم، : صفوان عدنان الداودي، الناشر: ، المحقق)ھـ٥٠٢ت (األصفھانى 
 .ھـ ١٤١٢ -دمشق بیروت، الطبعة األولى  - الدار الشامیة

 المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، ألبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد
عبد السالم : ، المحقق)ھـ٥٤٢ت (الرحمن بن تمام بن عطیة األندلسي المحاربي 

 .بیروت –دار الكتب العلمیة : عبد الشافي محمد، الناشر
ھـ١٣٦٧ت (القرآن، محمد عبد العظیم الزُّْرقاني  مناھل العرفان في علوم( ،

 .مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه، الطبعة الطبعة الثالثة: الناشر
 المحرر في أسباب نزول القرآن من خالل الكتب التسعة دراسة األسباب روایة

 -دار ابن الجوزي، الدمام : خالد بن سلیمان المزیني، الناشر: ودرایة، المؤلف
 )م ٢٠٠٦ -ھـ  ١٤٢٧(األولى، : لمملكة العربیة السعودیة، الطبعةا
أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن : نزھة األلباب في األلقاب، المؤلف

عبد العزیز محمد بن صالح السدیري، : ، المحقق)ھـ٨٥٢ت (حجر العسقالني 
  م١٩٨٩- ھـ١٤٠٩األولى، : الریاض، الطبعة –مكتبة الرشد : الناشر

  




