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أن يكون البحث جديداً؛ مل يسبق نشره.
أن يتّسم باألصالة واجل ّدة واالبتكار واإلضافة للمعرفة.
مستال من ٍ
أن ال يكون ً
حبوث سبق نشرها للباحث.
العلمي األصيل ،ومنهجيّته.
أن تراعى فيه قواعد البحث
ّ
أن يشتمل البحث على:
صفحة عنوان البحث باللغة العربية
صفحة عنوان البحث باللغة اإلجنليزية
مستخلص البحث باللغة العربيّة
مستخلص البحث باللغة اإلجنليزيّة
مق ّدمة
صلب البحث
تتضمن النّتائج والتّوصيات
خامتة ّ
ثبت املصادر واملراجع باللغة العربية
رومنة املصادر العربية باحلروف الالتينية يف قائمة مستقلة.
املالحق الالزمة (إن وجدت).

فـي حال (نشر البحث ورقياً) مينح الباحث نسخة جمانية واحدة من
عدد اجمللة الذي نشر حبثه فيه ،و ( )10مستالت من حبثه.
فـي حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة ،وهلا أن
وحيق هلا إدراجه يف قواعد البيانات احمللّيّة
تعيد نشره ورقيّاً أو إلكرتونيّاًّ ،
والعاملية  -مبقابل أو بدون مقابل  -وذلك دون حاجة إلذن الباحث.
حيق للباحث إعادة نشر حبثه املقبول للنّشر يف اجمللّة  -يف أي وعاء من
ال ّ
أوعية النّشر  -إالّ بعد إذن كتايب من رئيس هيئة حترير اجمللة.
منط التوثيق املعتمد يف اجمللة هو منط (شيكاغو) (.)Chicago

( )يرجع يف تفصيل هذه القواعد العامة إىل املوقع اإللكرتوين للمجلة:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
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القراءات الشاذة يف كتاب املستدرك على
الصحيحني دراسةً وتوجيهًا
Anomalous Qiraa'aat in Al-Mustadrak:
Study and Interpretation
إعداد
د .أمحد بن فارس السلوم
األتساذ املاشذك بقسم الاشريعة والدكاتسذت اإلتسالمية بكلية اآلداب
جبذمعة امللك فيصل بذألحسذء

القراءات الشاذة في كتاب المستدرك على الصحيحين دراسة وتوجيها ،د .أحمد بن فارس السلوم

املستخلص
يانذول هذا البحث القراءات الاشذ ة املروية يف كاذب املسادك على
الصحيحني لإلمذم أيب عبداهلل احلذكم (ت ،)405 :حيث
تعد كواية القراءات يف كاب احلديث مرحلة من مراحل تدوين القراءات
املهمة ،فقد اعاىن احملدثون برواية مذ وقع إليهم من حروف نُقلت عن النيب
صلى اهلل عليه وتسلم وعن صحذباه الكرام كضوان اهلل عليهم ،وهذا البحث
نوعذ معينًذ من القراءات اليت كواهذ احلذكم ،أال وهي القراءات
يانذول ً
الاشذ ة ،و لك من خالل خترجيهذ ودكاتساهذ مبينذ توجيههذ وأثرهذ على
الافسري مقذكنة مع القراءة املاواترة ،وقد اخرتت هذا املوضوع ألنه مل
يدكس من قبل ،مع أن املسادك من املصذدك املهمة لبعض أنواع القراءات
الاشذ ة ،وتظهر أمهية هذا البحث يف أنه يعرف بذلقراءات الاشذ ة املروية يف
كاذب املسادك الذي جعله منو جذ تطبيقيًذ لذلك ،واتساقصذهذ مرتبًذ إيذهذ
على تسوك القرآن ،من خالل منهج واحد ،وهو كر الرواية اليت خرجهذ
تسندا ومانًذ ،وقد جرى البحث على املنهج االتساقرائي
احلذكم ،مث دكاتساهذ ً
النقدي ،وقد توصل البحث إىل ناذئج منهذ :بيذن الاصحيف يف ألفذظ
القراءات املروية يف كاب احلديث -ككاذب املسادك  -لدكجة ال ميكن
االعامذد على النسخ املطبوعة ،وأن تسبب شذو هذه القراءات اليت
خرجهذ احلذكم يرجع إىل خمذلفة كتسم املصحف ،أو خمذلفة لسذن العرب،
بذإلضذفة إىل عدم تواترهذ .ويوصي البحث :بدكاتسة القراءات الاشذ ة من
خالل كاب السنة ،حيث إهنذ تروى بأتسذنيد قد يعز وجودهذ ،مث جتمع
هذه الدكاتسذت لنحصل على معجم للقراءات الاشذ ة بأتسذنيدهذ.
الكلمات االفتتاحية :القراءات ،الاشذ ة ،املسادك  ،الاوجيه.
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Abstract:
This research deals with anomalous qiraa'aat in AlMustadrak 'ala As-Saheehayn authored by Al-Imam Abu
Abdillaah Al-Haakim (d. 405AH). Since the relation of
qiraa'aat [Quranic recitations] in the books of Hadith is
considered a stage among the significant periodical stages of
codifying the qiraa'aat. ،the scholars of hadith have given
utmost concern to reporting whatever reached them
regarding the recitations that were reported from the noble
Prophet –peace and blessings be upon him- and his esteemed
companions –may Allah be pleased with them- ،This
research focused on a specific type of qiraa'aat that were
related by Al-Haakim which is the 'anomalous qiraa'aat'. This
is done through the authentication of these reports and
studying their texts and interpreting them ،and explicating
their influences on Tafsir [Quranic exegesis] with
comparison to the mutawaatir qiraa'aat [that were
authentically reported with several chains of narration]. I
chose this topic because it has not been studied before ،
despite the fact that Al-Mustadrak is among the important
sources for some types of anomalous qiraa'aat. The
importance of this research lies in the fact that it elucidates
the anomalous qiraa'aat that were reported in Al-Mustadrak
which was used as an empirical case study ،and these reports
were all covered and arranged according to the chapters of
the Qur'aan ،through a unified methodology; which is
mentioning the report that was related by Al-Haakim and
then studying its chain of narration and its text. The critical
inductive method was adopted in the research ،and the
research led to some findings ،this include: Explaining the
alteration that occurred to the wordings of qiraa'aat that were
reported in the books of hadith – like Al-Mustadrak- to the
extent that does not make the printed copies reliable ،and that
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 أحمد بن فارس السلوم. د،القراءات الشاذة في كتاب المستدرك على الصحيحين دراسة وتوجيها
the reason of the anomaly of the qiraa'aat that were reported
by Al-Haakim could be traced to contradicting the scribing
of the Qur'aa or contradicting Arabic language ،in addition to
the fact that they were not reported by sufficient narrators
The researcher recommends that more researches need to be
conducted on anomalous qiraa'aat from the books of hadith;
because these books relate with chains of narration that may
be very rare ،and then these studies and researches should be
compiled in order that we may have a dictionary of the
anomalous qiraa'aat with their chains of narration. .
Keywords: Qiraa'aat ،anomalous ،Al-Mustadrak ،AlHaakim،
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املقدمة
احلمد هلل كب العذملني والصالة والسالم على النيب األمني وعلى
آله وصحبه أمجعني ،أمذ بعد:
فإن من املراحل اليت مر هبذ تدوين القراءات كواية احلروف يف بطون
كاب احلديث ،وبأتسذنيد احملدثني ،وقد شذهبت القراءات يف هذه املرحلة
علم الافسري ،من حيث إنه كذن جزءًا يُروى بذألتسذنيد ،وحتاويه بطون
كاب احلديث ،وقد اعاىن احملدثون برواية مذ وقع إليهم من حروف نُقلت
عن النيب صلى اهلل عليه وتسلم وعن صحذباه الكرام كضوان اهلل عليهم،
ومن هؤالء اإلمذم أبو عبداهلل حممد بن عبداهلل الضيب احلذكم (ت)405 :
حيث كوى بعض هذه القراءات يف كاذبه املاشهوك" :املسادك على
نوعذ
الصحيحني" وجعل لك تسذب ًقذ لكاذب الافسري ،وهذا البحث يانذول ً
معينًذ من القراءات اليت كواهذ احلذكم ،أال وهي القراءات الاشذ ة ،مع
دكاتساهذ توجيههذ وبيذن أثرهذ على الافسري مقذكنة مع القراءة املاواترة إن
ُوجد.
أسباب اختيار املوضوع:
من أتسبذب اخايذكي هذا املوضوع للبحث أنه مل تُدكس القراءات
الاشذ ة من خالل كاذب املسادك  ،مع كونه احاوى على عدد كبري منهذ،
حبيث إن السيوطي عده أحد املصذدك املهمة لبعض أنواع القراءات
الاشذ ة(.)1
) (1السيييوطي ،عبييد الييربن بيين أيب بكيير" .اإلتقييذن يف علييوم الق يرآن" .حتقي ي أبييو الفضييل
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أهمية املوضوع:
تظهر أمهية هذا البحث يف أنه يعرف بذلقراءات املروية يف كاب
احلديث بأتسذنيد احملدثني ،ويدكتسهذ ويبني وجههذ وأثرهذ على املعىن
الافسريي ،وحيصر كثريا من القراءات اليت ال كر هلذ يف كاب القراءات
الاشذ ة وال تسيمذ املخذلفة لرتسم املصحف ،و لك من خالل كاذب
املسادك .
مشكلة البحث:
مذ هي القراءات الاشذ ة اليت كواهذ احلذكم يف كاذب املسادك ؟
ومذ صحاهذ؟ ومذ هو أثرهذ على الافسري؟
أهداف البحث :يهدف البحث إىل مجع القراءات الاشذ ة من
كاذب املسادك للحذكم ،حيث إنه معدود يف مصذدك القراءات
األحذدية ،وبيذن وجه هذه القراءات وأثرهذ على الافسري إن وجد.
حدود البحث:
هي القراءات اليت كواهذ احلذكم يف املسادك وشذت لسبب من
األتسبذب ،فإ ا كذنت القراءة املروية تواف قراءة ماواترة فهي خذكج
حدود البحث ،وإن كذنت العربة بذلاواتر هو اإلحذلة على كواية الكذفة
عن الكذفة وليس هذا اإلتسنذد ،فمثال :كوى احلذكم حديث معذ بن
إبراهيم( .مصر :اهليئة املصرية للكاذب 1394 ،ه).264 :1 ،
- 14 -
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()1

جبل قذل :أقرأين كتسول اهلل  ﱡﭐ ﲝ ﲞ ﲟ ﱠ [الروم]2 :
فهذا يواف القراءة املاواترة ،فهو خذكج حدود الدكاتسة .ومثل حديث
{ضعفذ} بذلرفع( ،)2فإن قراءة الضم يف
ابن عمر :أن النيب  قرأ ُ
الضذد تواف قراءة ماواترة ،وهي قراءة نذفع وابن كثري وأيب عمرو وابن
عذمر والكسذئي( .)3ولذا فهذا احلديث خذكج نطذق الدكاتسة.
الدراسات السابقة:
ال يوجد – حبسب حبثي واطالعي -حبث دكس القراءات
الاشذ ة يف كاذب املسادك للحذكم ،ولكن هنذ بعض الدكاتسذت
املاشذهبة ،منهذ:
 -1القراءات الواكدة يف السنة ،ومعه جزء فيه قراءات النيب صلى اهلل عله
وتسلم ،أليب عمر حفص بن عمر الدوكي ،إعداد وحتقي أ .د.
) (1احلييذكم ،حممييد بيين عبييد اهلل" .املسييادك علييى الصييحيحني" .حتقيي مصييطفى عطييذ.
(ط ،1ب ي ي ييريوت :داك الكا ي ي ييب العلمي ي ي يية1411 ،ه) ،248 :2 ،وض ي ي ييبطه بذلض ي ي ييم
احلذفظ ابن حجر ،انظر :ابن حجر ،أبد بن عليي" ،إحتيذف املهيرة بذلفوائيد املباكيرة
من أطراف العاشرة" ،حتقي  :مركز خدمة السنة( ،ط  ،)1415 ،1كقم.)16690( :
) (2كواه احل ييذكم" ،املسي ييادك " ،240 :2 ،وقيي ييده احلي ييذفظ بي ييذلرفع ،ابي يين حجي يير،
"إحتذف املهرة" ،كقم.)11510( /
) (3ابن اجلزكي ،أبو اخلري حممد بن حممد " .الناشر يف القيراءات العاشير " .حتقيي
علي الضبذع (بريوت :داك الكاذب العلمية).277 :2 ،
- 15 -

القراءات الشاذة في كتاب المستدرك على الصحيحين دراسة وتوجيها ،د .أحمد بن فارس السلوم

أبد عيسى املعصراوي ،عن داك السالم ،وصدكت طبعاه الثذنية عذم
 ،1429والفرق بينه وبني هذا البحث ،أن الكاذب اعامد على
كيزا على القراءات املاواترة ،وتر
الكاب الساة ،وكذن أكثر تر ً
القراءات الاشذ ة اليت كواهذ احلذكم ،فذملوضوع خمالف بني الدكاتسة
والبحث ،هذا وقد تسب أن طبع كاذب الدوكي مفردا باحقي أ .د
حكمت باشري يذتسني ،وناشرته مكابة الداك يف املدينة املنوكة عذم
 .1408وقد اشامل كاذب احلذكم على زيذدات كثرية مل يروهذ
الدوكي يف كاذبه هذا.
 -2القراءات الاشذ ة يف كاب احلديث الساة ،دكاتسة حتليلية مقذكنة،
كتسذلة مذجساري للبذحث على تسلطذن الفقيه ،أقرت عذم
2009م يف جذمعة مذك بذليمن.
 -3القراءات القرآنية يف كاب احلديث الاسعة مجع ودكاتسة ،للبذحثة
ميمونة بنت عبد اهلل اخلذطر ،وهي الرتسذلة كقم 206 :يف دليل
كتسذئل قسم القرآن وعلومه يف كلية أصول الدين جبذمعة اإلمذم حممد
بن تسعود اإلتسالمية ،املناشوك على موقع اجلذمعة ،والفرق بني هذتني
الرتسذلاني وهذا البحث أن مسادك احلذكم كذن خذكج نطذق دكاتسة
البذحثني ،فإن الكاب الاسعة املعنية بذلبحث هي :الكاب الساة
ومسند أبد وموطأ مذلك ومسند الداكمي ،فهذا البحث مامم
هلذتني الدكاتساني.
 -4مرويذت القراءات املروية عن النيب صلى اهلل عليه وتسلم يف كاب
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السنة املاشرفة مجعذ ودكاتسة وموازنة بني منهج احملدثني ومنهج
القراء يف احلكم عليهذ ،للبذحث ماشهوك مرزوق احلرازي
الاشريف ،وهي كتسذلة مذجساري يف جذمعة أم القرى ،عذم
 .1430وهذا البحث يقاصر على القراءات املاواترة ،ويقذكن
بني منهج احملدثني والقراء يف نقد األتسذنيد ،وأمذ هذا البحث
فهو يف القراءات الاشذ ة عند احلذكم خذصة.

خطة البحث:
اقاضت طبيعة البحث أن يكون يف متهيد وثالثة مبذحث:
الامهيد :وفيه:
-1تعريف بذإلمذم احلذكم.
-2تعريف بذملسادك .
املبحث األول :أنواع الاشذ يف كاذب املسادك .
املبحث الثذين :القراءات املوافقة كتسم املصحف.
املبحث الثذلث :القراءات املخذلفة كتسم املصحف.
مث اخلذمتة ،وفيهذ أهم الناذئج ،وقد تسلكت يف هذا البحث طريقة
واحدة ،وهي أين أ كر القراءة اليت كواهذ احلذكم مث أتبعهذ بذلاخريج
والدكاتسة ،أمذ الاخريج فأ كر من كواه من احملدثني واملفسرين واملقرئني،
على جهة االخاصذك ،وأبني دكجة اإلتسنذد ،وأمذ الدكاتسة ففيهذ مذ ياعل
بذلقراءة املروية ،مثل :بيذن وجههذ وأثرهذ على الافسري إ ْن وجد ،والعالقة
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بينهذ وبني القراءة املاواترة( ،)1فإ ا اشاملت الرواية على زيذدة يف الافسري أو
غريه ال تاعل بذلقراءة فإهنذ غري معنية بذلدكاتسة ،فمثال :كوى احلذكم قراءة
يف تسوكة النوك عن ابن عبذس كضي اهلل عنهمذ ،يف قوله عز وجل{ :اهلل
نوك السموات واألكض مثل نوك من آمن بذهلل كماشكذة} ،قذل« :وهي
القربة يعين الكوة»( .)2فذلدكاتسة تانذول بيذن معىن ووجه القراءة املروية وهي
{نوك من آمن} دون معىن املاشكذة مع أن ابن عبذس فسرهذ ،ألن املقصود
هو كوايذت القراءات وليس كوايذت الافسري.

) (1وال خترج هيذه العالقية عين الاوافي أو الياالزم أو الاكيذير كميذ قيرك ليك اليداين
ووافق ييه اب يين اجل ييزكي (انظ يير :ال ييداين ،عثم ييذن ب يين تس ييعيد" .ج ييذمع البي ي يذن يف
القي يراءات الس ييبع" حتقيي ي اموع يية م يين الب ييذحثني( .ط ،1اإلم ييذكات :جذمع يية
الاشذكقة اإلمذكات1428 ،ه)120 :1 ،؛ وابن اجلزكي "الناشر" .)49 :1
) (2احلذكم" ،املسادك ".432 :2 ،
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التمهيد:
-1التعريف باإلمام الحاكم (:)405-321
يعد اإلمذم احلذكم من أعالم احملدثني املاشهوكين ،ومن كبذك املصنفني
يف علوم احلديث ،ولذا فإن مصذدك ترمجاه كثرية ،وهذه ترمجة خماصرة له:
اسمه :حممد بن عبد اهلل بن حممد بن بدويه بن نعيم بن
احلكم الضيب الطهمذين النيسذبوكي احلذفظ ،أبو عبد اهلل احلذكم
املعروف بذبن البيع( .)1ولد يوم اإلثنني ثذلث كبيع األول تسنة إحدى
وعاشرين وثالمثذئة.
قذل الذهيب " :وطلب العلم من الصكر بذعانذء أبيه وخذله ،فأول
مسذعه تسنة ثالثني ،واتساملي على أيب حذمت بن حبذن تسنة أكبع وثالثني،
وكحل إىل العراق تسنة إحدى وأكبعني بعد موت إمسذعيل الصفذك
بأشهر .وحج ،وكحل إىل بالد خراتسذن ومذ وكاء النهر ،وشيوخه الذين
مسع منهم بنيسذبوك وحدهذ حنو ألف شيخ ،ومسع بذلعراق وغريهذ من
()2
كثريا ،وقذل
البلدان من حنو ألف شيخ"  .وقد أثىن عليه العلمذء ً
تلميذه اخلليلي" :عذمل عذكف ،واتسع العلم ،و تصذنيف كثرية ،مل أك
) (1الييذهيب ،حممييد بيين أبييد" .تييذكيخ اإلتسييالم" .حتقي ي باشييذك معييروف( .ط،1
بريوت :داك الكرب اإلتسالمي2003 ،م).89 :9 ،
) (2الذهيب" ،تذكيخ اإلتسالم".89 :9 ،
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أوىف منه"(.)1
وكذن كبه اهلل عذمليًذ بذلقراءات واخاالفهذ ،فإنه قرأ على :حممد
بن العبذس املعروف بذبن اإلمذم ،وعلى حممد بن أيب منصوك الصرام،
وعلى أيب علي بن النقذك مقرئ الكوفة ،وأيب عيسى بكذك مقرئ
بكداد( ،)2فيكون بذلك من العلمذء :احملدثني املقرئني.
مصنفاته :لإلمذم احلذكم كاب كثرية ،بعضهذ وصلنذ وأخرى مل
تصلنذ ،فمن الكاب اليت وصلانذ وطُبعت:
معرفة علوم احلديث وكمية أجنذتسه ،املدخل إىل كاذب اإلكليل،
املدخل إىل الصحيحني ،املسادك على الصحيحني ،فضذئل فذطمة كضي اهلل
عنهذ.
ومن الكاب اليت مل تصلنذ :تذكيخ نيسذبوك ،وهو من أحسن
كابه ،قذل السبكي" :وهو عندي أعود الاواكيخ على الفقهذء بفذئدة
ومن نظره عرف تفنن الرجل يف العلوم مجيعهذ "(.)3
) (1اخلليليي ،خلييل بين عبييد اهلل" .اإلكشيذد يف معرفية علميذء الييبالد" ،حتقيي حمميد تسييعيد
عمر( .ط ،1الريذض :مكابة الرشد.851 :3 ،)1409 ،
) (2الييذهيب ،حممييد بيين أبييد" .تسييري أعييالم النييبالء" .حتقي ي شييعيب األكنييذ وط.
(ط ،3دماشي  :مؤتسسيية الرتسييذلة1405 ،ه)165 :17 ،؛ ابيين اجلييزكي ،أبييو
اخلي ي ييري حممي ي ييد بي ي يين حممي ي ييد" .غذيي ي يية النهذيي ي يية يف طبقي ي ييذت الق ي ي يراء" .حتقي ي ي ي ج.
برجسرتايسر( .ط ،1بريوت :داك الكاب العلمية).185 :2 ،
) (3السبكي ،عبد الوهذب بن علي" .طبقذت الاشذفعية الكربى" .حتقي عبد الفاذح احللو وحممود
الطنذحي( .ط ،2مصر :هجر للطبذعة والناشر والاوزيع1413 ،ه).155 :4 ،
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تويف كبه اهلل يف صفر تسنة مخس وأكبعمذئة( )1عن أكبع ومثذنني تسنة.

-2التعريف بكتاب المستدرك:
يعد كاذب" :املسادك على الصحيحني" من الكاب املاشهوكة اليت
كام أصحذهبذ مجع احلديث الصحيح بعد البخذكي ومسلم ،إال أنه مل حيصل
اتفذق على صحة مذ فيهذ كمذ حصل االتفذق على الصحيحني ،وهذه
املسألة تذكر يف كاب مصطلح احلديث عند كر مصنفذت احلديث
الصحيح.
وقد بني احلذكم السبب الذي دعذه لاأليف هذا الكاذب فقذل:
" وقد تسألين مجذعة من أعيذن أهل العلم هبذه املدينة وغريهذ أن أمجع
كاذبذ ياشامل على األحذديث املروية بأتسذنيد حياج حممد بن إمسذعيل،
ومسلم بن احلجذج مبثلهذ ،إ ال تسبيل إىل إخراج مذ ال علة له ،فإهنمذ
كبهمذ اهلل مل يدعيذ لك ألنفسهمذ ،وقد خرج مجذعة من علمذء
عصرمهذ ومن بعدمهذ عليهمذ أحذديث قد أخرجذهذ ،وهي معلولة، . . .
وأنذ أتساعني اهلل على إخراج أحذديث كواهتذ ثقذت ،قد احاج مبثلهذ
الاشيخذن كضي اهلل عنهمذ أو أحدمهذ ،وهذا شرط الصحيح عند كذفة
فقهذء أهل اإلتسالم أن الزيذدة يف األتسذنيد واملاون من الثقذت

) (1الذهيب" ،تسري أعالم النبالء " .177 :17
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مقبولة"(.)1
إال أن احلذكم تسذهل يف تصنيف هذا الكاذب ،فقد أُخذ عليه أنه
أخل باشرطه فروى يف املسادك أحذديث كثرية ليست على شرطهمذ ،حىت
َّ
قذل أبو تسعد املذليين " :طذلعت كاذب املسادك على الاشيخني ،الذي
صنفه احلذكم من أوله إىل آخره ،فلم أك فيه حديثذ على شرطهمذ"(.)2
قذل الذهيب" :هذه مكذبرة وغلو ،وليست كتبة أيب تسعد أن حيكم
هبذا ،بل يف املسادك شيء كثري على شرطهمذ ،وشيء كثري على شرط
أحدمهذ ،ولعل اموع لك ثلث الكاذب بل أقل ،فإن يف كثري من لك
أحذديث يف الظذهر على شرط أحدمهذ أو كليهمذ ،ويف البذطن هلذ علل
خفية مؤثرة ،وقطعة من الكاذب إتسنذدهذ صذحل وحسن وجيد ،و لك حنو
كبعه ،وبذقي الكاذب منذكري وعجذئب ،ويف غضون لك أحذديث حنو
املذئة ياشهد القلب ببطالهنذ ،كنت قد أفردت منهذ جزءا ،وحديث الطري
بذلنسبة إليهذ مسذء ،وبكل حذل فهو كاذب مفيد قد اخاصرته ،ويعوز عمال
وحتريرا "(.)3
وكرك الذهيب هذا املأخذ على احلذكم وقذل عنه" :إمذم صدوق،
لكنه يصحح يف مسادككه أحذديث تسذقطة ،ويكثر من لك ،فمذ أدكى
) (1احلذكم" ،املسادك ".42 :1 ،
) (2الذهيب" ،تسري أعالم النبالء".176 :17 ،
) (3الذهيب" ،تسري أعالم النبالء ".176 :17 ،
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هل خفيت عليه فمذ هو ممن جيهل لك ،وإن علم فهذه خيذنة
عظيمة ، . . .مث قذل :فأمذ صدقه يف نفسه ومعرفاه هبذا الاشأن فأمر
امع عليه"( .)1ومعذ اهلل أن يُظن بذإلمذم احلذكم أنه خيون احلديث
وأهله ،ولكن لعل احلذل مذ قذل ابن حجر يف االعاذاك عنه " :واحلذكم
كرا من أن يذكر يف الضعفذء ،لكن قيل
أجل ً
خطرا وأكرب ً
قدكا وأعظم ً
يف االعاذاك عنه :أنه عند تصنيفه للمسادك كذن يف أواخر عمره،
و كر بعضهم أنه حصل له تكري وغفلة يف آخر عمره ويدل على لك
أنه كر مجذعة يف كاذب الضعفذء له وقطع برت الرواية عنهم ومنع من
االحاجذج هبم مث أخرج أحذديث بعضهم يف مسادككه وصححهذ ،من
لك :أنه أخرج حديثذ لعبد الربن بن زيد بن أتسلم وقذل فيه :هذا
حديث صحيح اإلتسنذد وهو أول حديث كرته لعبد الربن بن زيد بن
أتسلم وكذن قد كره يف الضعفذء فقذل :إنه كوى ،عن أبيه أحذديث
موضوعة ال خيفى على من تأملهذ من أهل الصنعة أن احلمل فيهذ عليه،
وقذل يف آخر الكاذب :فهؤالء الذين كرهتم يف هذا الكاذب ثبت
عندي جرحهم ألين ال أتساحل اجلرح إال مبينذ ،وال أجيزه تقليدا والذي
أخاذك لطذلب العلم أن ال يكاب حديث هؤالء أصال"(.)2
) (1الذهيب ،حممد بن أبد " .ميزان االعادال يف نقد الرجيذل " .حتقيي عليي البجيذوي.
(ط ،1بريوت :داك املعرفة1382 ،ه).608 :3 ،
) (2ابن حجر ،أبد بن عليي" .لسيذن املييزان"( .ط ،3بيريوت :مؤتسسية األعلميي للمطبوعيذت،
1406ه) .232 :5 ،والقصييد تقييدف تعريييف خماصيير عيين احلييذكم ومسييادككه ألنكاذبييه
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املبحث األول :أنواع الشاذ يف كتاب املستدرك.
شذ الرجل ِ
الاشذ  :مأخو من قوهلمَّ :
وياشذ شذو ًا ،إ ا
ياشذ ُ
انفرد عن القوم واعازل عن مجذعاهم(.)1
وعُِّرف الاشذ  :بأنه "مذ مل ياواتر" ،وهذا الاعريف بذعابذك العموم،
فاحت الاشذ أجنذس وأنواع كثرية.
تنبيهذ على انفراد الاشذ
قذل السخذوي" :وكفى هبذه الاسمية ً
وخروجه عمذ عليه اجلمهوك والذي مل يزل عليه األئمة الكبذك القدوة يف
مجيع األمصذك من الفقهذء واحملدثني وأئمة العربية :توقري القرآن واجانذب
الاشذ  ،واتبذع القراءة املاشهوكة ،ولزوم الطرق املعروفة يف الصالة
وغريهذ"(.)2
وللاشذ أنواع كثرية ،وقد خياص بعضهذ بذتسم خذص ،إال أنه
جيمعهذ كلهذ فقدان الاواتر –وهو الركن الركني -مث قد ينضذف إليه
اخاالل ككن آخر من أككذن القراءة املاواترة ،مثل :موافقة كتسم
املصحف ،وموافقة لسذن العرب.
موضوع الدكاتسة ،وليس القصد دكاتسة تسريته وكاذبه ،فذلك موضوع آخر.
) (1ابن منظوك ،حممد بن مكرم" .لسذن العرب"( .ط ،3بريوت :داك صذدك،
1414ه).494 :3 ،
) (2السييخذوي ،علييي بيين حممييد" .مجييذل القيراء وكمييذل اإلقيراء" .حتقيي عبييد احلي
القذضي( .ط ،1بريوت :مؤتسسة الكاب الثقذفية1419 ،ه).566 :2 ،
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فمن الاشذ :
 -1القراءة األحذدية :وهي مذ صح تسنده ومل ياواتر  .وقد جعل
السيوطي من شرطه أن خيذلف الرتسم أو العربية( ،)2وليس لك
باشرط ،فقد خيذلف الرتسم والعربية ويكون شذ ًا ألنه مل ياواتر،
وتسيأيت مثذله(.)3
 -2مذ صح إتسنذده وخذلف كتسم املصحف(.)4
 -3مذ مل يصح إتسنذده( ،)5فياشمل الضعيف واملوضوع.
 -4القراءات الافسريية ،وهي مذ زيد يف القراءة على جهة
الافسري(.)6
 -5مذ خذلف لسذن العرب(.)7
وقد احاوى كاذب املسادك على هذه األنواع كلهذ ،هذا وقد
()1

) (1السيوطي" ،اإلتقذن ".264 :1 ،
) (2السيوطي" ،اإلتقذن ".264 :1 ،
) (3وهو قراءة {من أنْيفسكم} من تسوكة الاوبة.
) (4القيسي ،مكيي بين أيب طذليب" .اإلبذنية عين معيذين القيراءات" .حتقيي عبيد الفايذح
شليب( .مصر :داك هنضة مصر) ،ص.51
) (5مكي" ،اإلبذنة" .52
) (6السيوطي" ،اإلتقذن ".265 :1 ،
) (7ابن اجلزكي" ،الناشر".16 :1 ،
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اخالف العلمذء يف تسمية مذ يُروى يف كاب احلديث من هذه القراءات
عن النيب  بذألتسذنيد:
()1
فمثالً :يسميهذ السيوطي "القراءات األحذدية"  ،ولعل مسانده يف
الاسمية هو مكي بن أيب طذلب ،حيث قذل" :والقسم الثذين :مذ صح نقله
يف اآلحذد ،وصح وجهه يف العربية ،وخذلف لفظه خط املصحف"(.)2
ويسميهذ ابن جين والزخماشري "قراءات النيب  )3("ولعلهمذ اتبعذ
يف لك الدوكي ،فإنه ألف جزءا يف هذه القراءات ،ومسذه" :قراءات
النيب  ،"وهو مطبوع.
إال أنه يؤخذ على تسمياهذ بذلقراءات األحذدية :أن بعض املروي
قد تواتر عن النيب  ،فليس كل املروي بأتسذنيد احملدثني هو آحذد ،بل
أت به ،وال يكون الاعويل يف صحاهذ
كثري منه ممذ تواتر عند األمة وقر ْ
على هذا اإلتسنذد األحذدي بل على الاواتر.
كمذ يُؤخذ على تسمياه بقراءات النيب  :أنه يوهم أهنذ قراءة
صحيحة ثذباة ،وليس احلذل كذلك يف أغلب الروايذت ،كمذ أنه ياشعر أن مذ
تسواه فليس من قراءة النيب  ،فكأن القراءات املاواترة قراءات أنذس ال
عالقة هلم النيب  ،وهذا بذب خطري ،وهذا ممذ ُيؤخذ على الزخماشري يف
اتساخدام هذا املصطلح ،مع أنه مسبوق إليه.
) (1السيوطي" ،اإلتقذن ".264 :1 ،
) (2مكي" ،اإلبذنة " .52
) (3ياكرك عندمهذ كثريا قول :وقرأ النيب ،أو قراءة النيب ،انظر ميثال :ابين جيين ،عثميذن بين
جييين" .احملاسييب يف تبيييني وجييوه شيوا القيراءات واإليضييذح عنهييذ"( .وزاكة األوقييذف،
بكييداد76 :1 ،)1420 ،؛ والزخماشييري ،حممييود بيين عميير " الكاشييذف عيين حقييذئ
غوامض الانزيل"( ،ط ،3بريوت :داك الكاذب العريب1407 ،ه).192 :3 ،
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والذي أكاه هو تسمياهذ بي "القراءات احلديثية" نسبة إىل احلديث
و لك ألموك:
 -1أنه أصدق بذلداللة على احلذل ،فهي قراءات تروى بأتسذنيد احملدثني.
 -2أننذ بذلك حنذفظ على تذكيخ مرحلة مهمة من مراحل تدوين
القراءات ،حني كذنت بذبًذ من أبواب احلديث.
 -3أن وصفهذ بذحلديثية يرفع احملذ ير السذبقة ،إ ال يعطي هذا الوصف
مطردا بذلصحة أو الضعف ،بل يكون فيهذ مذ هو صحيح
ُحكمذ ً
ومذ هو ضعيف ،ومذ هو ماواتر ومذ هو آحذد ،إال أن االعامذد
أصال يف تصحيح القراءات وقبوهلذ ليس على هذه األتسذنيد ،بل
على تواتر القراءات عند األمة.
َّ -4
أن هذه الاسمية مسافذدة من اإلمذم أيب زكعة ،ففي تذكيخ بكداد" :
أ ْخبيرنذ أبو بكر الربقذين قذل :قذل ُحم َّمد بْن العبذس العصمي ،ح َّدثينذ
ييع ُقوب بن إِتسحذق بن حمم ٍ
ود الْف ِقيه قذل :ح َّدثينذ صذحل بْن ُحم َّمد
ْ
ْ ْ
ْ ُْ
األتسدي قذل :ح ّدثين تسلمة ابن شبيب ،حدَّثِين احلسن بن حممد
بن أعني ،ح َّدثينذ زهري بن معذوية قذل :حدثانذ أم عمرو بنت مشر
قذلت :مسعت تسويد بن غفلة يقرأ {وعيس عني} يريد :ﱡﭐﱛﱜ
ﱠ [الواقعة ،]22 :قذل :صذحل ألقيت هذا على أيب زكعة فبقي
ماعجبًذ ،وقذل :أنذ أحفظ يف القراءات عاشرة آالف حديث ،قلت
فاحفظ هذا؟ قذل :ال )1(" .فسمذه حديث القراءات ،ولذا فإن
املقرتح تسمية كل مذ يروى بأتسذنيد احملدثني من القراءات" :القراءات
احلديثية".
) (1اخلطيب ،أبد بن علي" .تذكيخ بكداد" .حتقي مطفى عطذ( .ط ،1بيريوت :داك
الكاب العلمية1417 ،ه).327 :10 ،
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املبحث الثاني :القراءات املوافقة رسم املصحف
سورة الفاتحة:
-1قال الحاكم :أخربنذ أبو بكر بن إتسحذق الفقيه ،وأبو عبد اهلل
الصفذك الزاهد ،وعلي بن باشذ العدل ،قذلوا :ثنذ إمسذعيل بن إتسحذق
القذضي ،ثنذ تسليمذن بن حرب ،وأبو الوليد ،قذال :ثنذ شعبة ،عن تسلمة بن
كهيل ،قذل :مسعت حجرا أبذ العنبس ،حيدث عن علقمة بن وائل ،عن
أبيه ،أنه صلى مع النيب  حني قذل :ﭐﱡﭐ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ
ﱣ ﱤ ﱠ [الفذحتة ]7 :قذل« :آمني» خيفض هبذ صوته " ،قذل
القذضي :ﭐﱡﭐ ﱟﱠ خبفض الراء ،فإن يف قراءة أهل مكة {غري املكضوب
عليهم} [الفذحتة« ،]7 :هذا حديث صحيح على شرط الاشيخني ،ومل
خيرجذه»(.)1
التخريج :هذا احلديث ماشهوك يف كاب السنة ،فقد كواه أبد وأبو
داود والرتمذي( ،)2لكن كرته هنذ ألجل مذ قذله القذضي وهو موصول عن
) (1احلذكم" ،املسادك " .)2913( 253 :2 ،وإتسنذده صحيح .قذل الذهيب :على شرط البخذكي ومسلم.
) (2ابيين حنبييل ،أبييد بيين حنبييل" ،املسييند" .حتقي ي شييعيب األكنييذ وط( .ط ،1دماش ي  :مؤتسس يية
الرتسييذلة1421 ،ه))18842( .؛ أب ييو داود ،تسييليمذن ب يين األش ييعث" .السيينن" .حتقي ي حم ييي
الييدين عبييد احلميييد( .ط ،1بييريوت :املكابيية العصيرية))932( .؛ الرتمييذي ،حممييد بيين عيسييى.
"الس يينن" .حتقيي ي أب ييد ش ييذكر وحمم ييد عب ييد الب ييذقي( .ط ،2مص يير :مص ييطفى الب ييذيب احلل يييب،
1395ه) ،)248( ،لكين قولييه :وخفيض هبييذ صيوته خطييأ مين شييعبة ،قيذل الرتمييذي :مسعييت
حمميدا –يعييين البخييذكي -يقييول " :حييديث تسييفيذن أصييح ميين حييديث شييعبة يف هيذا ،وأخطييأ
شعبة يف م اوضيع مين هيذا احليديث ،فقيذل :عين حجير أيب العنيبس ،وإمنيذ هيو حجير بين عنيبس
ويكيىن أبييذ السييكن ،وزاد فيييه ،عيين علقميية بيين اوئييل ،وليييس فيييه عيين علقميية ،وإمنييذ هييو حجيير بيين
عنبس ،عن وائل بن حجر وقذل :وخفض هبذ صيوته ،وإمنيذ هيو :وميد هبيذ صيوته " .وتسيألت أبيذ
زكعة عن هذا احلديث ،فقذل« :حديث تسفيذن يف هذا أصيح» ،قيذل :وكوى العيالء بين صيذحل
األتسدي ،عن تسلمة بنكهيل ،حنو كواية تسفيذن.
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القذضي بإتسنذد احلذكم.
الدراسة والتوجيه :القذضي هو إمسذعيل بن إتسحذق األزدي
( ،)282-199أحد األئمة املصنفني يف القراءات( ،)1والظن أن هذا القول
من كاذبه "القراءات" وهو مفقود ،ومذ كره من قراءة أهل مكة غري مضبوط
يف األصل ،وضبطه احملق بذلرفع ،وهذا ليس بصواب ،بينمذ ضبطه حمق
إحتذف املهرة بذخلفض وهو خطأ كذلك( ،)2فقد َّبني العلمذء أهنذ بذلنصب،
()3
موجهذ معنذهذ " :وقرئ
وأهنذ كواية اخلليل بن أبد عنه  .وقذل الزخماشري ً
بذلنصب على احلذل وهي قراءة كتسول  وعمر بن اخلطذب ،وكويت عن
ابن كثري"( .)4ونسبهذ غريمهذ إىل ابن حميصن من أهل مكة(.)5
) (1ابن اجلزكي" ،غذية النهذية" .162 :1
) (2ابن حجر" ،إحتيذف املهيرة" ( .)17273والسييذق ييدل عليى هيذا اخلطيأ ألن
القذضييي أكاد أن يبييني تكييذير القيراءتني ،فييإ ا كذنييت مبعييىن واحييد وضييبط واحييد
مل يكن لكالمه معىن ،فضال عن أن العلمذء كروا قراءة أهل مكة بذلنصب.
) (3مكي" ،اإلبذنة" ص.122
) (4الزخماشري ،حممود بن عمر " الكاشذف عن حقيذئ غيوامض الانزييل"( ،ط،3
ب ييريوت :داك الكا ييذب الع ييريب1407 ،ه) ،17 :1 ،ومل ي ييذكر اب يين ج ييين وال
اهلذيل هذه القراءة.
) (5انظر :تسبط اخليذط ،عبد اهلل بين عليي" .امليبهج يف القيراءات الثميذن وقيراءة األعمي
وابيين حميصيين واخايييذك خلييف واليزيييدي" .حتقي ي عبييد العزيييز السييرب ،كتسييذلة دكاييوكاه،
مناش ييوكة عل ييى الاش ييذبكة ،ص350؛ والقذص ييح ،عل ييي ب يين عثم ييذن" .زي ييذدة الاام يية يف
ق يراءات الثالثيية األئميية" حتقي ي عطييية أبييد الييوهييب( .ط ،1ديب :جييذئزة ديب الدولييية
للقي يرآن الك ييرف) ،ص69؛ وال ييدميذطي ،أب ييد ب يين البن ييذ" .إحت ييذف فض ييالء الباش يير يف
الق يراءات األكبعيية عاشيير" .حتقي ي أنييس مهييرة( .ط ،3بييريوت :داك الكاييب العلمييية،
1427ه).165 ،
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وخرج مكي معىن هذه القراءة على ثالثة أوجه :أهنذ نصبت على
احلذل ،أو على االتساثنذء ،أو على الصفة من الذين أنعمت عليهم،
واتساحسن املعىن(.)1
فذملعىن على هذه القراءة :أنه طلب ألن يهديهم اهلل صراط الذين
أنعم عليهم ،وحذهلم مكذير حلذل املكضوب عليهم والضذلني ،لكن ضعف
ِ
السمني كونه حذالً وعلل لكِ " :
املضذف إليه يف غري املواض ِع
جمليئه من
اجلذئ ِز فيهذ لك" مث قذل" :وقيل :من الضمري يف «عليهم» وقيل :على
ِ
االتساثنذء املنقط ِع ، . . .وقيلَّ :
وحيكى عن
صب «غري» بإضمذك أعينُ ،
إن ن ْ
اخلليل"(.)2
سورة البقرة:
-2قال الحاكم :أخربنذ إمسذعيل بن حممد بن إمسذعيل الفقيه،
بذلري ،ثنذ أبو حذمت حممد بن إدكيس ،ثنذ شعبة( ،)3عن يعلى بن عطذء،
تسعدا" ،
قذل :مسعاه يقول :مسعت القذتسم بن كبيعة ،يقول :مسعت ً
) (1مكي" ،اإلبذنة" ص .122
) (2السمني ،أبد بن يوتسف" .الدك املصيون يف عليوم الكايذب املكنيون" .حتقيي
اخلراط( ،ط ،1دماش  :داك القلم).74-72 :1 ،
) (3كييذا وقييع اإلتسيينذد يف الكاييذب ،وفيييه تسييقط ،ألن أبييذ حييذمت ال يرازي (-195
 )277مل يدك شعبة (ت ،)160 :والصحيح أن أبذ حذمت كواه عن آدم بين
ايب إيذس عن شعبة ،كذا يف إحتذف املهرة (.)107/5
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يقرأ{ :مذ ننسخ من آية أو ننسذهذ} ،قذل :فقلتَّ :
تسعيدا يقر هذ:
إن ً
{أو ننسهذ} [البقرة ]106 :قذل :فقذل " :إن القرآن مل ينزل على
املسيب وال على ابنه .قذل :وحفظي أنه قرأ :ﭐﱡﭐ ﲤ ﲥ ﲦﱠ

[األعىل ،]٦ :ﭐﱡﭐ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﱠ [الكهف« .]24 :هذا
حديث صحيح على شرط الاشيخني ،ومل خيرجذه»(.)1
وكواه يف موضع آخر فعكس ،وهو قوله:
وحدثنذه أبو الوليد ،ثنذ إبراهيم بن أيب طذلب ،ثنذ يعقوب بن
إبراهيم ،ثنذ هاشيم ،أنبأ يعلى بن عطذء ،عن القذتسم بن كبيعة ،قذل :كذن
تسعد بن أيب وقذص كضي اهلل عنه ،إ ا قرأ تسبح اتسم كبك األعلى قذل" :

ﭐﱡﭐ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﱠ [األعلى ]6 :قذل« :ياذكر القرآن خمذفة أن
ينسى» قذل :ومسعت تسعدا يقرأ{ :مذ ننسخ من آية أو ننسهذ} [البقرة:
 ]106قلت :فإن تسعيد بن املسيب يقرأ{ :أو ننسذهذ} فقذل تسعد " :إن
القرآن مل ينزل على املسيب ،وال على آل املسيب قذل اهلل عز وجل :ﭐﱡﭐ

ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﱠ [األعلى ،]6 :وقذل:

ﭐﱡﭐ ﲗ ﲘ ﲙ

ﲚﱠ [الكهف« .]24 :هذا حديث صحيح على شرط الاشيخني ومل
) (1احلييذكم" ،املسييادك " )2952( 264 :2 ،واحلييديث صييحيح اإلتسيينذد ،قييذل
الذهيب يف تلخيص املسادك  :على شرط البخذكي ومسلم.
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خيرجذه»(.)1
التخريج :وقع يف املسادك لبس يف هذا املوضع ،تسببه أن
احملق ضبط النص على القراءة املاواترة ،وقد ضبط ابن حجر قراءة
تسعد يف "إحتذف املهرة"{ :نيُْنسهذ} وقراءة تسعيد بن املسيب
{تُنسهذ} ،وعلى كل فإن الروايذت مضطربة يف هذا املوضع ،ولعل
االضطراب فيه من القذتسم بن كبيعة ،فإنه غري معروف ،وليس له إال
هذا اخلرب(.)2
وكواه تسعيد بن منصوك من طري هاشيم فجعل قراءة تسعد:
{ننسذهذ} ،وقراءة تسعيد بن املسيب {ننسيهذ}(.)3
وكواه ابن أيب داود من عدة طرق عن هاشيم ،فجعل قراءة تسعد
{ننسهذ} أو {ننسذهذ} ،وقراءة تسعيد {ننسهذ}(.)4
وكواه أبو عبيد عن هاشيم فجعل قراءة تسعد {تنسهذ} وقراءة
تسعيد {ننسهذ}(.)5
) (1احلذكم" ،املسادك ".)3924( 567 :2 ،
) (2انظر :ابن حجر" ،هتذيب الاهذيب".320 :8 ،
) (3اجلوزجذين  ،تسعيد بن منصوك" .الافسيري مين تسينن تسيعيد بين منصيوك" .حتقيي
تسعد احلميد( .ط ،1الريذض :داك الصميعي1417 ،ه).208 ،
) (4السجسيياذين ،أبييو بكيير بيين أيب داود" .املصييذحف" .حتقي ي  :حممييد عبييده( .ط،1
مصر :داك الفذكوق1424 ،ه).236 ،
) (5أبو عبيد ،القذتسم بن تسالم" .النذتسخ واملنسوخ" .حتقي حممد املديفر( .ط ،3الريذض:
مكابة الرشد1418 ،ه).12 ،
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والصحيح يف لك مذ كواه عبد الرزاق وابن جرير(َّ )1
تسعدا قرأ
أن ً
()2
{مذ ننسخ من آية أو تيْنسهذ} وأن تسعيد بن املسيب يقرأ {تيُْنسهذ}
ويدل على صحة لك أموك:
تسعد ا كضي اهلل عنه اتسادل على لك بذآلية األخرى
األول :أن ً
ﭐﱡﭐ ﲥ ﲦ ﲧ ﱠ [األعلى ،]6 :وال يام االتسادالل إال على أن يكون
قرأ تنسهذ ،خطذبًذ للنيب .)3(
الثذين :أن بعض الروايذت جذءت مفسرة عن تسعد كضي اهلل
عنه ،من لك كواية حممد بن املثىن وآدم بن أيب إيذس عن شعبة،
وفيهذ :فقذل تسعد :إن اهلل مل ينزل القرآن على املسيب وال على ابنه!
إمنذ هي{ :مذ ننسخ من آية أو تنسهذ} يذ حممد(.)4
) (1الصيينعذين ،عبييد الييرزاق بيين مهييذم" .تفسييري الق يرآن" .حتقي ي مصييطفى مسييلم( .ط،1
الريذض :مكابة الرشد1410 ،هي)55 :1 ،؛ الطربي" ،جذمع البيذن".475 :2 ،
) (2كذا وكد ضبطهذ يف احملاسب وتفسري الطربي ،وبيذلك كرهيذ ابين اجليوزي يف
زاد املسري .98 :1
) (3وال يعذكض هذا مذ كره الاشيخ شذكر يف تعليقه على الطربي  " :475/2يف
املطبوعي يية" :أو ننس ي ييهذ" .والص ي يواب م ي ييذ أثب ي ييت ،ويف اب ي يين كث ي ييري "275 :1أو
ننسذهذ ،ولكن أبذ حيذن نص يف البحر احمليط  334 :1على أن قراءة تسعيد
"أو تنس ييذهذ" بك ييري مه ييزة بض ييم الا ييذء ،وأم ييذ اب يين خذلويي يه فق ييد ن ييص يف شي يوا
الق يراءات 9 :ق ييذل" :أو تنس ييهذ" ك ييذلك ،إال أن ييه مل يس ييم فذعل ييه .تس ييعيد ب يين
املسيب" .فأثبت هذا ،ألهنذ هي كتسم مذ يف نص الطربي".
) (4الطربي" ،جذمع البيذن".475 :2 ،
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الثذلث :أن ابن جرير كر القراءة ووصفهذ فقذل" :وكذلك كذن
تسعد بن أيب وقذص ياأول اآلية ،إال أنه كذن يقر هذ{ :أو تنسهذ} مبعىن
اخلطذب لرتسول اهلل  ،كأنه عىن أو تنسهذ أنت يذ حممد"(.)1
الرابع :أن القراءة مل يافرد هبذ تسعد ،فقد قذل ابن جين" :وقرأ
تسعد بن أيب وقذص واحلسن وحيىي بن يعمر{ :أو تيْنسهذ} باذء
مفاوحة.)2(" .
الدراسة والتوجيه :مل خيالف املفسرون أن هذه القراءة خمذطب هبذ
النيب  ،وأنه هو املراد بذلك ،وإ ا كذن النيب  هو املراد َّ
فإن َّأماه مرادة
من بعده ،وعليه فذملعىن مؤتلف مع قراءة {نُنسهذ}( )3وال اخاالف
بينهذ( ،)4وأمذ على القراءة األخرى {ننسأهذ} فهو من النسأ مبعىن
الاأخري( .)5وأمذ قراءة تسعيد{ :تُيْنسهذ} على البنذء للمفعول ،واملراد النيب
 فذلقراءة غري خمالفة املعىن كذلك ،على أنه كوي عن تسعيد بن املسيب
مثل قراءة اجلمهوك.
قذل أبو عبيد " :القراءة {أو ننسهذ} مبعىن النسيذن ،وهي قراءة
) (1الطربي" ،جذمع البيذن".474 :2 ،
) (2ابن جين" ،احملاسب " .103 :1 ،ومل يذكرهذ اهلذيل يف الكذمل.
) (3وهي قراءة اجلمهيوك إال أبيذ عميرو وابين كثيري ،فإهنميذ قيرآ{ :ننسيأهذ} بيذهلمز،
(كمذ يف إحتذف فضالء الباشر )189
) (4الزخماشري" ،الكاشذف ".176 :1 ،
) (5الطربي" ،جذمع البيذن".477 :2 ،
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األكذبر من أصحذب كتسول اهلل  منهم أيب بن كعب وعبد اهلل بن
مسعود وتسعد بن أىب وقذص وعبد اهلل بن عبذس -على أنه قد اخالف
عن ابن عبذس فيهذ -وقرأ هبذ من الاذبعني تسعيد بن املسيّب والضحذ
بن مزاحم وأهل املدينة وأهل الكوفة- . . .مث كر قراءة البذقني -مث
قذل :واملعىن يف قراءة هؤالء إمنذ هو مأخو من النسيذن .وإن كذن
بعضهم أضذفه إىل النيب  وبعضهم أخرب أن اهلل عز وجل فعل لك
به ،وليس بني القولني اخاالف .ألنه ليس يفعل النيب  إال مذ وفقه
اهلل عز وجل له ،فإ ا أنسذه نسي"(.)1
سورة المائدة:
-3قال الحاكم :أخربنذ أبو بكر حممد بن عبد اهلل الاشذفعي
ببكداد ،ثنذ حممد بن مسلمة الواتسطي ،ثنذ يزيد بن هذكون ،أنبأ أصبغ
بن زيد اجلهين الوكاق ،حدثين القذتسم بن أيب أيوب ،حدثين تسعيد بن
جبري ،قذل :تسألت عبد اهلل بن عبذس كضي اهلل عنهمذ عن قول اهلل
تعذىل :ﱡﱸ ﱹﱠ [طه ]40 :يف حديث يبلغ به النيب :
{قذل كجالن من الذين ُخيذفون} [املذئدة ]23 :برفع اليذء «هذا
حديث صحيح اإلتسنذد ،ومل خيرجذه»(.)2
) (1أبو عبيد" ،النذتسخ واملنسوخ ".12 ،
) (2احلذكم" ،املسادك " .)2929( 258 :2 ،وقذل الذهيب :صحيح.
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التخريج :هذا احلديث جزء من حديث طويل يعرف بذتسم
"حديث الفاون" ،وقد كواه النسذئي( )1بطوله .وقد تفرد به :أصبغ بن زيد
عن القذتسم بن أيب أيوب عن تسعيد بن جبري ،قذل الذهيب" :انفرد حبديث
الفاون أصبغ وفيه لني"(.)2
الدراسة والتوجيه :مجهوك القراء قر وا :بفاح اليذء من
{خيذفون} ،واملعىن :أن الرجلني ومهذ يوشع بن نون وكذلب ممن خيذف
اهلل وقد أنعم اهلل عليهمذ بذلاوفي  ،وياشهد هلذا املعىن قراءة نقلهذ قاذدة:
الن ِمن ِ
{قذل كج ِ
الذين خيذفُون اهلل أنْيعم اهللُ علْي ِهمذ}( .)3وأمذ القراءة
ُ
()4
اليت كواهذ احلذكم فهي تروى عن تسعيد بن جبري ،وعن اذهد .
قذل ابن جرير" :وكوي عن تسعيد بن جبري أنه كذن يقرأ لك:
الن ِمن ِ
{قذل كج ِ
الذين ُخيذفُون} بضم اليذء {أنْيعم اهللُ علْي ِهمذ}. . .
ُ
تسعيدا هب يف قراءته هذه إىل أن الرجلني اللذين أخرب اهلل
 ،وكأن ً
عنهمذ أهنمذ قذال لبين إتسرائيل" :ادخلوا عليهم البذب فإ ا دخلاموه
فإنكم غذلبون" ،كذنذ من كهط اجلبذبرة ،وكذنذ أتسلمذ واتَّبعذ موتسى ،فهمذ
) (1النس ييذئي ،أب ييد ب يين ش ييعيب" .الس يينن الك ييربى" .حتقي ي ش ييعيب األكن ييذ وط.
(ط ،1بريوت :مؤتسسة الرتسذلة1421 ،ه).)11263( ،
) (2الذهيب" ،تذكيخ اإلتسالم ".481 :3 ،
) (3الطربي" ،جذمع البيذن".178 :10 ،
) (4ابن جين" ،احملاسب "208 :1 ،؛ والزخماشري" ،الكاشذف" .620 :1
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من أوالد اجلبذبرة الذين خيذفهم بنو إتسرائيل وإن كذنوا هلم يف الدين
خمذلفني ،وقد حكي حنو هذا الاأويل عن ابن عبذس( ،")1ويف بعض
طرق حديث الفاون ،بيذن توجيه هذه القراءة{" :قذل كجالن من الذين
ُخيذفون} [املذئدة ]23 :اجلبذكين آمنذ مبوتسى ،فخرجذ إليه ،فقذال :حنن
أعلم بقومنذ ،إن كنام إمنذ ختذفون ممذ ترون من أجسذمهم وعدهتم فإهنم
ال قلوب هلم وال منعة عندهم ،فذدخلوا عليهم البذب فإ ا دخلاموه
فإنكم غذلبون ،ويقول نذس :إهنمذ من قوم موتسى ،وزعم عن تسعيد بن
جبري أهنمذ من اجلبذبرة آمنذ مبوتسى ،يقول{ :من الذين ُخيذفون}
[املذئدة ]23 :إمنذ عىن بذلك الذين خيذفهم بنو إتسرائيل"(.)2
إال أن ابن جرير أبطل هذا القول بعد حكذياه إلمجذع القراء
واملفسرين على خالفه ،والحامذل اخلطأ يف هذه القراءة الاشذ ة(.)3
وتسلك ابن جين يف توجيه هذه القراءة مسل ًكذ آخر ،فقذل:
"حيامل أمرين:
أحدمهذ :أن يكون من املؤمنني الذين ييُْرهبون وييُايَّق ْون ملذ هلم يف
) (1الطييربي" ،جييذمع البيييذن"181 :10 ،؛ وابيين اجلييوزي ،عبييد الييربن بيين علييي.
"زاد املسري يف علم الافسري" .حتقي عبد الرزاق املهيدي( ،ط ،1بيريوت :داك
الكاذب العريب1422 ،ه).533 :1 ،
) (2املوصلي" ،مسند أيب يعلى".27 :5 ،
) (3الطربي" ،جذمع البيذن".181 :10 ،
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نفوس النذس من العفة والوكع والسرت؛ و لك أنه من كذن يف النفوس
كذلك ُكهب واحاُاشم وأُطيع وأُعظم؛ ألن من أطذع اهلل تسبحذنه أُكرم
وأُطيع ،ومن عصذه اماُهن وأُضيع ،واآلخر :أن يكون معنذه من الذين
إ ا ُو ِعظُوا كِهبُوا وخذفُوا ،فإ ا أتذهم الرتسول بذحل أطذعوا وخضعوا؛ أي:
ليسوا ممن يركب جهله وال يُصكي إىل مذ ُحيد له"( .)1والوجه األول كره
ابن جرير ،ليحمل هذه القراءة على القراءة املاشهوكة( ،)2وأمذ الوجه
الثذين فاأويل بعيد عن تسيذق القصة والروايذت الواكدة فيهذ ،واألقرب يف
تأويل هذه القراءة مذ كوي عن ابن عبذس من طري علي بن أيب طلحة
عنه أهنمذ كذنذ من اجلبذكين فأتسلمذ( ،)3وهو قول عذمة املفسرين على
خالفه ،وال ميكن اجلمع بني هذين القولني ،فهمذ إمذ أن يكونذ من قوم
موتسى ممن خيذف اهلل ومهذ :يوشع وكذلب ،وإمذ من القوم اجلبذكين
أتسلمذ ،وليس يوشع وكذلب من اجلبذكين حىت جنمع بني القولني ،ولذا
فإن االخاالف بني هذتني القراءتني من اخاالف الاكذير ،وهذا السبب
الذي جعل ابن جرير يرد هذه القراءة.
سورة التوبة:
-4قال الحاكم :أخربين أبو احلسني بن يعقوب احلذفظ ،أنبأ
العبذس بن الفضل املقرئ ،ثنذ إبراهيم بن مهران األيلي ،ثنذ علي بن
) (1ابن جين" ،احملاسب ".209 :1 ،
) (2ابن كثري" ،الافسري ".77 :3 ،
) (3ابن اجلوزي" ،زاد املسري ".533 :1 ،
- 38 -

مجلّة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد  – 188الجزء األول

احلسني بن عبد الربن الدماشقي ،ثنذ مسلم بن خذلد الزجني ،عن عبد
اهلل بن طذوس ،عن أبيه ،عن ابن عبذس كضي اهلل عنهمذ ،يرفعه إىل
النيب  " قرأ{ :لقد جذءكم كتسول من أنْيفسكم} [الاوبة" ]128 :
قدكا(.)1
يعين من أعظمكم ً
التخريج :يظهر أن احلذكم تفرد به ،فلم أجده فيمذ بني يدي
من مصذدك يف القراءات والافسري واحلديث ،ومل ينسبه السيوطي يف
الدك املنثوك لكريه(.)2
الدراسة والتوجيه :اخالف القراء يف قراءة {أنفسكم} فذملاواتر
هو قراءة {أن ُفسكم} ،وقرئ يف الاشذ {أنْيفسكم} ،قذل اهلذيل:
"بفاح الفذء ابن ُحمي ِ
صن طري ابن أيب يزيد ،وحمبوب عن أِيب ع ْم ٍرو،
ْ
ت عذئاشة وفذطمة كضي اللهَّ
وهو االخايذك ،يعين :من أكرمكم وبه قيرأ ْ
عنهذ ،البذقون بضم الفذء"( .)3وزاد بعض العلمذء نسباهذ إىل ابن عبذس
) (1احلييذكم" ،املسييادك " ،)2945( 262 :2 ،وتسييكت عنييه الييذهيب ،واخلييرب إتسيينذده
ضييعيف ألجييل مسييلم بيين خذلييد الزجنييي ،كيير الييذهيب أق يوال النقييذد فيييه يف (مي يزان
االعادال  )102/4فقذل" :قذل ابن معني :ليس بيه بيأس ،وقيذل  -ميرة :ثقية ،وقيذل
 مييرة :ضييعيف ،وقييذل السييذجي :كثييري الكلييط ،كييذن يييرى القييدك ،وقييذل البخييذكي:منكيير احلييديث ،وقييذل أبييو حييذمت :ال حييياج بييه ،وضييعفه أبييو داود ،وقييذل ابيين املييديىن:
ليس باشئ".
) (2السيوطي" ،الدك املنثوك ".327 :4 ،
) (3اهل ييذيل" ،الكذم ييل "  ،565ونس ييبهذ الب يين حميص يين :يف امل ييبهج  ،571زي ييذدة الاام يية
ص ،170إحتذف فضالء الباشر .308
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وأيب العذلية والضحذ وعبداهلل بن قسيط ويعقوب من بعض طرقه(.)1
توجيه قراءة اجلمهوك –بذلضم -أنه  من نفس العرب ،قذل
ابن جرير" :لقد جذءكم ،أيهذ القوم ،كتسول اهلل إليكم من أنفسكم،
تعرفونه ،ال من غريكم ،فااهموه على أنفسكم يف النصيحة لكم"(.)2
قذل الفراء" :مل يب بطن من العرب إال وقد ولدوه ،فذلك قوله من
أنفسكم"( ،)3وأمذ قراءة {أنفسكم} بذلفاح ،فذلك من النّفذتسة ،والنفيس
هو الاشريف من كل شيء ،من قولك :شيء نفيس إ ا كذن مرغوبًذ فيه(،)4
قذل الزخماشري " :أي من أشرفكم وأفضلكم"( ،)5واشاقذقه من النفس،
وهي أشرف مذ يف اإلنسذن( ،)6وال شك أن النيب  من نفس العرب،
) (1الثعلييب ،أبيد بين حمميد " .الكاشيف والبييذن عين تفسيري القيرآن " .حتقيي أيب
حممد بن عذشيوك( .ط ،1بيريوت :داك إحييذء اليرتاث العيريب1422 ،ه):5 ،
114؛ والس ي ييمني ،أب ي ييد ب ي يين يوتس ي ييف" .ال ي ييدك املص ي ييون يف عل ي ييوم الكا ي ييذب
املكنون" .حتقي اخلراط( ،ط ،1دماش  :داك القلم).141 :6 ،
) (2الطربي" ،جذمع البيذن".584 :14 ،
) (3الفيراء ،حييىي بين زييذد" .معيذين القيرآن" .حتقيي أبيد يوتسيف النجيذيت( ،ط ،1مصير:
داك املصرية للاأليف والرتمجة).456 :1 ،
) (4القييرطيب ،حممييد بيين أبييد" .اجلييذمع ألحكييذم القييرآن" .حتقي ي أبييد الييربدوين
وإبراهيم طفي ( .ط ،2مصر :داك الكاب املصرية1384 ،ه).301 :8 ،
) (5الزخماشري" ،الكاشذف ".325 :2 ،
) (6ابن جين" ،احملاسب ".306 :1 ،
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وهو كذلك من أشرفهم ،فذلعالقة بني القراءتني هي الاالزم ،واهلل أعلم.

سورة اإلسراء:
-5قال الحاكم :أخربنذ أبو زكريذ حيىي بن حممد العنربي ،ثنذ
أبو بكر حممد بن النضر اجلذكودي ،ثنذ إمسذعيل بن زكريذ األصبهذين بذلري،
ثنذ مهران بن أيب عمرو ،ثنذ تسفيذن ،عن قذبوس بن أيب ظبيذن ،عن أبيه،
عن ابن عبذس كضي اهلل عنهمذ ،قذل :مكث النيب  مبكة ثالث عاشرة
تسنني نبيًذ فنزلت عليه{ :أدخلين مدخل صدق وأخرجين خمرج صدق}
[اإلتسراء ]80 :بفاح امليم ،فهذجر «هذا حديث صحيح اإلتسنذد ،ومل
خيرجذه»(.)1
التخريج :هكذا وقع الضبط يف مسادك احلذكم :بفاح امليم(،)2
وكواه الدوكي فضبطه بذلرفع( ،)3وكواه أبد والرتمذي وغريهم بدون
ضبط(.)4
) (1احل ييذكم" ،املس ييادك " ،)2956( 265 :2 ،وق ييذل ال ييذهيب :ص ييحيح أهي ي ولك يين يف
إتسنذده قذبوس بن أيب ظبيذن ،وهو لني احلديث (كمذ يف ميزان االعادال .)367 :3
) (2اب يين حج يير ،أب ييد ب يين عل ييي" ،إحت ييذف امله ييرة بذلفوائ ييد املباك ييرة م يين أطي يراف
العاشرة" ،حتقي  :مركز خدمة السنة( ،ط .)7288( ،)1415 ،1
) (3الدوكي" ،قراءة النيب .74 "
) (4أبد" ،املسيند" ( ،)1948الرتميذي "السينن" ( ،)3139الطيربي" ،جيذمع البييذن"،
 ،533 :17الط ي يرباين" ،معجي ييم الط ي يرباين الكبي ييري" ( :)12618البيهقي ييي" ،دالئي ييل
النبوة".516 :2 ،
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الدراسة والتوجيه :اتف القراء العاشر على قراءة هذا احلرف من
تسوكة اإلتسراء بذلضم( ،)1إال أن الرفذعي كوى عن حيىي بن آدم عن أيب
بكر :بذلفاح( ،)2ووافقه ابن عطذكد وابن جذمع عن ابن أيب بّذد
واحلريي عن الاشموين عن األعاشى عن أيب بكر عن عذصم( ،)3قذل
الداين" :ومل يرو لك غريهم"( .)4وهي قراءة احلسن البصري من األكبعة
عاشر( ،)5وقراءة عكرمة والضحذ وبيد بن قيس وقاذدة وابن أيب
عبلة( .)6وهذه القراءة يف هذا املوضع شذ ة ،واملاواتر عن شعبة مثل
اجلمهوك ،فإن هذا احلرف من مواطن االتفذق.
واملراد يف املدخل واملخرج -يف قول عذمة املفسرين -مكة
واملدينة ،أي أخرجين من مكة خمرج صدق ،وأدخلين املدينة مدخل
صدق ،فنذتسب الضم ألنه أكاد املوضع واملكذن ،ال املصدك ،قذل ابن
جرير" :وإمنذ قلنذ لك أوىل باأويل اآلية ،ألن لك عقيب قوله ﭐﱡﭐ ﱁ
) (1الدميذطي" ،احتذف فضالء الباشر ".240 ،
) (2اهلذيل" ،الكذمل ".527 ،
) (3اليداين ،عثمييذن بيين تسييعيد" .جييذمع البيييذن يف القيراءات السييبع" حتقيي اموعيية ميين
البذحثني( .ط ،1اإلمذكات :جذمعة الاشذكقة اإلمذكات1428 ،ه).1009 :3 ،
) (4الداين" ،جذمع البيذن ".1009 :3 ،
) (5القذصح" ،زيذدة الاامة " ،210 ،الدميذطي" ،إحتذف فضالء الباشر ".360
) (6ابن اجلوزي" ،زاد املسري ".48 :3 ،
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ﱏ ﱠ [اإلتسراء ]76 :وقد دللنذ فيمذ مضى ،على أنه عىن بذلك أهل
مكة؛ فإ كذن لك عقيب خرب اهلل عمذ كذن املاشركون أكادوا من
اتسافزازهم كتسول اهلل  ،ليخرجوه عن مكة ،كذن بيَّنذ ،إ كذن اهلل قد
أخرجه منهذ ،أن قوله ﭐﱡﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ
ﲀ ﲁ ﱠ [اإلتسراء ]80 :أمر منه له بذلرغبة إليه يف أن خيرجه
من البلدة اليت هم املاشركون بإخراجه منهذ خمُْرج صدق ،وأن يدخله
البلدة اليت نقله اهلل إليهذ ُم ْدخل صدق"(.)1
وأمذ قراءة الفاح فذملراد املصدك ،قذل الزخماشري" :ومعىن الفاح:
أدخلىن فأدخل مدخل صدق"( ،)2واملعىن على القراءتني واحد،
"فذملدخل واملخرج -بضم امليم -مبعىن اإلدخذل واإلخراج ،أي إنزاال ال
ُ
ُ
أكى فيه مذ أكره ،و" مدخل" و" خمرج" بفاح امليمني مبعىن الدخول
واخلروج ،فذألول كبذعي وهذا ثالثي"(.)3
سورة األنبياء:
-6قال الحاكم :حدثنذ أبو العبذس حممد بن يعقوب ،ثنذ أبد
) (1الطربي" ،جذمع البيذن".535 :17 ،
) (2الزخماشري" ،الكاشذف".688 :2 ،
) (3القرطيب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن".313 :10 ،
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بن عبد اجلبذك ،ثنذ يونس بن بكري ،ثنذ حممد بن إتسحذق ،عن عذصم
بن عمر بن قاذدة ،عن حممود بن لبيد ،عن أيب تسعيد كضي اهلل عنه،
قذل :مسعت كتسول اهلل  يقول " :تفاح يأجوج ومأجوج كمذ قذل اهلل
عز وجل :ﭐﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱠ [األنبيذء ]96 :قذل
ابن إتسحذق :يف قراءة عبد اهلل{ :من كل جدث ينسلون} ،بذجليم
والثذء ،مثل قوله :ﭐﱡﭐ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﱠ [يس:
 ]51وهي القبوك «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ،ومل
خيرجذه»(.)1
التخريج :احلديث ليس فيه كر قراءة ،وإمنذ أوكده احلذكم ألجل
كالم ابن إتسحذق بعده ،وأنه يف قراءة عبداهلل بن مسعود{ :جدث}،
ومل أجد هذه القراءة مسندة عن ابن مسعود فيمذ بني يدي من
مصذدك ،وقد نسبت هذه القراءة إىل ابن عبذس( ،)2واذهد(.)3
الدراسة والتوجيه :هذه القراءة معدودة من الاشوا املوافقة كتسم
املصحف( ،)4ألن املصحف كاب خذليًذ من النقط فيساوي يف الصوكة:
) (1احلييذكم" ،املسييادك " ،)2966( 268 :2 ،قييذل الييذهيب :علييى شييرط مسييلم
أهي ويف إتسنذده ابن إتسحذق وقد عنعن ،وهو مدلس ماشهوك.
) (2نسبهذ له الزخماشري يف الكاشذف .135 :3
) (3الثعليب" ،الكاشف والبيذن ".308 :6 ،
) (4ابن جين" ،احملاسب.66 :2 ،
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حدب و جدث.
ف بذلفذء لبين متيم.
واجلدث" :هو القرب بلكة أهل احلجذز ،واجلد ُ
ت ،فهذا يريك أن الفذء يف
ت له جدثًذ ،ومل يقولوا :أجدفْ ُ
وقذلوا :أجدثْ ُ
"جد ٍ
ف" بدل من الثذء يف "جد ٍ
ث"( .")1فعلى هذه القراءة يكون
املعىن :وهم من كل قرب ، . .وأمذ على القراءة املاشهوكة{ :حدب}
ٍ
وشرف جذ وا منه(.)2
فذملعىن :من كل مكذن
فأمذ قراءة اجلدث فهي تنذتسب مذ هب إليه بعض املفسرين من
أن الضمري يف قوله {وهم} عذئد إىل بين آدم ،واملعىن أن بين آدم
خيرجون من كل موضع كذنوا دفنوا فيه من األكض ،وإمنذ عين بذلك
احلاشر إىل موقف النذس يوم القيذمة(.)3
وأمذ من قذل إن الضمري يرجع إىل يأجوج ومأجوج فهو مذ
ينذتسب قراءة حدب ،ألهنم حني خيرجون ال خيرجون من املقذبر إ مل
يكونوا قد مذتوا ودفنوا .وعلى هذا فذلعالقة بني القراءتني هي الاكذير.
سورة المؤمنون:
-7قال الحاكم :أخربين حممد بن يزيد العدل ،ثنذ إبراهيم بن
أيب طذلب ،ثنذ حممد بن حيىي القطيعي ،ثنذ حيىي بن كاشد ،ثنذ خذلد
) (1ابن جين" ،احملاسب ".66 :2 ،
) (2الطربي" ،جذمع البيذن"530 :18 ،؛ الزجذج" ،معذين القرآن " .405 :3
) (3الطربي" ،جذمع البيذن".530 :18 ،
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احلذاء ،عن عبد اهلل بن عبيد بن عمري ،عن أبيه ،قذل :قلت لعذئاشة
كضي اهلل عنهذ :يذ أم املؤمنني ،كيف كذن كتسول اهلل  يقرأ هذا
احلرف :ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱠ [املؤمنون ]60 :قذلت :أيهمذ أحب
إليك؟ قلت :أحدمهذ أحب إيل من بر النعم ،قذلت :أيهمذ؟ قلت:
{الذين يأتون مذ أتوا} قذلت« :هكذا مسعت كتسول اهلل  يقر هذ»
هذا حديث صحيح اإلتسنذد ،ومل خيرجذه(.)1
التخريج :هذا احلديث كواه أبد والبخذكي يف تذكخيه وابن
جرير(.)2
الدراسة والتوجيه :قرأ اجلمهوك ﭐﱡﭐ ﱂ ﱃ ﱄ ﱠ بذملد ،وهي
القراءة املاواترة( ،)3وقرأت عذئاشة وابن عبذس وقاذدة واألعم { :يأْتُون
مذ أتوا} بذلقصر( ،)4وتنسب هذه القراءة لعذصم اجلحدكي( ،)5وهو
) (1احلذكم" ،املسادك " ،)2923( 256 :2 ،وإتسنذده ضعيف ،ألن حيىي بن كاشد
ضعيف احلديث ،ولذلك اتسادككه الذهيب عليه وقذل :حيىي بن كاشد ضعيف أه ي،
وكواه أبد ( ،)24641والقراءة يف املسادك مضبوطة حبسب املاواتر والاصيحيح
من املصذدك وال تسيمذ مسند أبد فقد جذءت الرواية فيه واضحة بذكر اخلالف.
) (2أبييد بيين حنبييل" ،املسييند" ()25115( )24641؛ البخييذكي "الاييذكيخ الكبييري" :9
28؛ والط ييربي" ،ج ييذمع البي ييذن" .46 :19 ،ويف إتس يينذد احل ييذكم حي ييىي ب يين كاش ييد.
ضعيف ،وله إتسنذد آخر عند أبد فيه :أبو خلف موىل بين مجح اهول.
) (3حيث مل يذكر ابن اجلزكي خالفذ فيه (الناشر .)328/2
) (4ابن جين" ،احملاسب " .95 :2 ،كذا نسب ابن جين القراءة لألعم وهي
غري القراءة املاشهوكة عنه ،الداخلة يف األكبعة عاشر ،فإهنم مل يذكروا عنه هيذه
القراءة (انظر :الكذمل  ،395الروضة للمذلكي  ،810/2اجلذمع البن فذكس
اخليذط ص ،478املبهج .)641
) (5ابن اجلوزي" ،زاد املسري ".265 :3 ،
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اخايذك حيىي بن احلذكث الذمذكي وشبل وعبذد بن احلسن وأيب حيوة،
وكواية أيب خذلد عن قايبة ،وطلحة وبيد والقوكتسي( )1عن أيب
جعفر( .)2إال أن املاشهوك عن أيب جعفر مثل اجلمهوك ،وهو املقروء به
له.
وقد وصف ابن جرير القراءة املاواترة بأنه عليهذ " قرأة األمصذك،
القراء عليه ،ووفذقه
وبه كتسوم مصذحفهم وبه (نق)3رأ؛ إلمجذع احلجة من ّ
ط مصذحف املسلمني"  .واملعىن عليه :يعطون وياصدقون مذ
خّ
تصدقوا به ومذ أعطوا وهم خذئفون من اهلل ،فذملؤمن كمذ قذل احلسن:
"مجع إحسذنًذ وشفقة ،واملنذف مجع إتسذءة وأمنًذ"(.)4
أمذ القراءة الاشذ ة فذملعىن عليهذ{ :يأتون مذ أتوا} أي :يعملون
العمل وهم خيذلفونه وخيذفون لقذء اهلل ومقذم اهلل( ،)5وكوى الفراء عن
عذئاشة قذلت" :مذ كنذ نقرأ إال {يأتون مذ أتوا} وكذنوا أعلم بذهلل من أن
توجل قلوهبم" ،قذل الفراء" :يعين به الزكذة ،تقول :فكذنوا أتقى هلل من أن
) (1أبييو بكيير القوكتسييي وأخييوه اهييوالن ،قييذل ابيين اجلييزكي :انفييرد عيين أيب جعفيير
بكرائب أهي ابن اجلزكي" ،غذية النهذية ".185 :1 ،
) (2اهلذيل" ،الكذمل يف القراءات ".395 ،
) (3الطربي" ،جذمع البيذن".46 :19 ،
) (4الطربي" ،جذمع البيذن" ،45 :19 ،البكوي" ،معذمل الانزيل ".421 :5 ،
) (5ابن جين" ،احملاسب ".95 :2 ،
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يؤتوا زكذهتم وقلوهبم وجلة" ( ،)1قذل الطربي" :وكأهنذ تأولت يف لك:
والذين يفعلون مذ يفعلون من اخلريات وهم وجلون من اهلل"( ،)2قلت:
على هذا فذملعىن ماف بني هذتني القراءتني ،وال وجه لسؤال عبيد بن
عمري ،ولكن لك ليس معىن القراءة كمذ يظهر يل :فإن معنذهذ يفعلون
مذ يفعلون ويقرتفون وهم خذئفون ،فيحامل يف هذه القراءة أن يكون
الفعل من الطذعذت أو من املنكرات ،قذل أبو حيذن{" :يأتون مذ أتوا}
بذلقصر من اإلتيذن ،أي :يفعلون مذ فعلوا" )3( ،فذلفرق بني القراءتني :أن
املعىن على قراءة اجلمهوك منصرف إىل املفعول ،وهو إعطذء الزكذة ،وعلى
القراءة الاشذ ة إىل نفس الفعل ،وممذ يضعف هذه الرواية عن عذئاشة كضي
اهلل عنهذ أهنذ تسألت النيب  :قذلت :يذ كتسول اهلل يف هذه اآلية:
ﭐﱡﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱠ [املؤمنون:
 ]60يذ كتسول اهلل ،هو الذي يسرق ويزين وياشرب اخلمر ،وهو خيذف
اهلل؟ قذل " :ال يذ بنت أيب بكر ،يذ بنت الصدي  ،ولكنه الذي يصلي
ويصوم وياصدق وهو خيذف اهلل عز وجل "( )4فهذا احلديث يعني القراءة
) (1الفراء" ،معذين القرآن ".238 :2 ،
) (2الطربي" ،جذمع البيذن".46 :19 ،
) (3أبو حيذن" ،البحر احمليط".410 :6 ،
) (4كواه أب ييد " املس ييند" ( ،)25263وابي يين مذج ييه "الس يينن"( )4198وضي ييعفه
احملق ألجل االنقطذع بني عبد الربن بن تسعيد وعذئاشة.
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األوىل ،وإمنذ كذن القصر أحب إىل عبيد بن عمري لداللاه أهنم يفعلون مذ
يفعلون من األعمذل -وعمومه ياشمل املعذصي أيضذ -فيدل على تسعة
الربة( ،)1واهلل أعلم.
املبحث الثالث :القراءات املخالفة رسم املصحف
وهذا املبحث من األمهية مبكذن ألن غذلب كاب القراءات
الاشذ ة ال تعىن بذلقراءة املخذلفة كتسم املصحف ،ولذا فإن كثريا من هذه
القراءات املروية مل أجدهذ إال يف كاب الافسري واملصذحف ،ويف بعض
كاب الافسري تذكر من غري إتسنذد ،فقد حفظ لنذ اإلمذم احلذكم
إتسنذدهذ يف املسادك  ،وكل القراءات اليت كواهذ احلذكم ممذ خيذلف كتسم
املصحف مذكوكة يف هذا املبحث ،ألنه من البديهي أن خمذلفة كتسم
املصحف تقاضي الاشذو  ،خبالف املبحث السذب فقد يكون يف بعض
املروي مذ يواف القراءة املاواترة.
سورة البقرة:
-1قال الحاكم :أخربنذ أبو عبد اهلل حممد بن يعقوب احلذفظ،
ثنذ حممد بن عبد الوهذب بن حبيب العبدي ،ثنذ جعفر بن عون ،أنبأ
أبو جعفر الرازي ،عن الربيع بن أنس ،عن أيب العذلية ،عن أيب بن
كعب كضي اهلل عنه ،أنه كذن يقر هذ{ :فمن مل جيد فصيذم ثالثة أيذم
) (1حذشية مسند اإلمذم أبد .186 :41
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مااذبعذت} .هذا حديث صحيح اإلتسنذد ،ومل خيرجذه "(.)1
التخريج :هذه القراءة ماشهوكة عن أيب بن كعب ،كواهذ ابن أيب
شيبة وابن جرير والبيهقي وغريهم( ،)2وهي تروى كذلك عن ابن
مسعود كضي اهلل عنهمذ ،وأصحذب ابن مسعود(.)3
الدراسة والتوجيه :مل يذكر أحد من القراء هذه القراءة
ملخذلفاهذ مصحف عثمذن ،ولذا فإن ابن أيب داود بعد أن كوى عن
الربيع أنه قذل " :كذنت يف قراءة أيب بن كعب {فصيذم ثالثة أيذم
مااذبعذت} يف كفذكة اليمني" ،قذل« :ال نرى أن نقرأ القرآن إال
ملصحف عثمذن الذي اجامع عليه أصحذب النيب  ،فإن قرأ إنسذن
خبالفه يف الصالة أمرته بذإلعذدة»(.)4
) (1احلذكم" ،املسادك " ،)3091( 303 :2 ،وقذل الذهيب :صحيح أهي .وهيذا
اإلتسنذد من نسخة تفسريية جيدة عن أيب العذليية الرييذحي ،وهيو أحيد تالمييذ
أيب بن كعب كضي اهلل عنه.
) (2اب يين أيب ش يييبة" ،املص يينف " ( ،)12503الط ييربي" ،ج ييذمع البي ييذن ":10 ،
 ،559البيهقي" ،السنن الكربى ".60 :10 ،
) (3انظيير :الطييربي" ،جييذمع البيييذن"560 :10 ،؛ وابيين أيب حييذمت "الافسييري":4 ،
 ،1195ومل ي ييذكرهذ اب يين ج ييين يف احملاس ييب ألن ييه كث ي يريا ال يعا ييين ب ييذلقراءات
الاشذ ة املخذلفة كتسم املصحف.
) (4ابن أيب داود" ،املصذحف " .165
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وقد ترتب على هذه القراءة خالف فقهي ،فقد دلت هذه
القراءة على وجوب تاذبع أيذم الصيذم ،و هب إىل هذا اذهد وأصحذب
عبداهلل بن مسعود ،وتسفيذن وقاذدة( ،)1وهو مذهب احلنفية ،قذل
اجلصذص" :كوى اذهد عن عبد اهلل بن مسعود وأبو العذلية عن أيب
{فصيذم ثالثة أيذم مااذبعذت} وقذل إبراهيم النخعي :يف قراءتنذ
{فصيذم ثالثة أيذم مااذبعذت} ،وقذل ابن عبذس واذهد وإبراهيم وقاذدة
وطذوس :هن مااذبعذت ال جيزي فيهذ الافري  ،فثبت الااذبع بقول
هؤالء ،ومل تثبت الاالوة جلواز كون الاالوة منسوخة واحلكم ثذباذ وهو
قول أصحذبنذ"( ،)2قلت :هو مذهب احلنبلية( ،)3وأحد قويل الاشذفعي
واخاذكه املزين( .)4بينمذ اتساحب مذلك الااذبع ومل يوجبه( ،)5وهو القول
الثذين للاشذفعية( ،)6وكجحه ابن جرير ،ألن اهلل أمر بذلصيذم فكيفمذ
أوقعه العبد أجزأ ،وكد على هذه القراءة بأنه ال حياج هبذ ،وعلل لك
) (1الطربي" ،جذمع البيذن".559 :10 ،
) (2القرطيب" ،أحكذم القرآن ".121 :4 ،
) (3ابن اجلوزي" ،زاد املسري ".581 :1 ،
) (4القرطيب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن ".283 :6 ،
) (5املوطأ بذب مذ جذء يف قضذء كمضذن والكفذكات ،ص.305
) (6البكييوي " ،معييذمل الانزيييل" ،93 :3 ،ابيين اجلييوزي" ،زاد املسييري".581 :1 ،
وانظي ي يير املسي ي ييألة يف :املدوني ي يية  ،595 :1ابي ي يين قدامي ي يية" ،املكي ي ييين"،158 :3 ،
النووي" ،اجملموع" ،122 :18 ،ابن عذبدين" ،احلذشية".727 :3 ،
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بأنه" :خالف مذ يف مصذحفنذ ،وغري جذئز لنذ أن ناشهد لاشيء ليس يف
مصذحفنذ من الكالم أنه من كاذب اهلل"(.)1
-2قال الحاكم :أخربنذ أبد بن تسلمذن الفقيه ،قذل :قرئ
على حيىي بن جعفر وأنذ أمسع ،ثنذ بذد بن مسعدة ،ثنذ ابن أيب ئب،
عن عطذء ،عن عبيد بن عمري ،عن ابن عبذس كضي اهلل عنهمذ ،قذل:
" كذنوا يف أول احلج يابذيعون مبىن كسوق اليمجذز( ،)2ومواتسم احلج،
فلمذ نزل القرآن ،خذفوا البيع ،فأنزل اهلل عز وجل{ :ليس عليكم جنذح
أن تباكوا فضال من كبكم يف مواتسم احلج}[البقرة« .]198 :هذا
حديث صحيح على شرط الاشيخني ،ومل خيرجذه»(.)3
التخريج :القراءة ثذباة عن ابن عبذس ،خمرجة يف الصحيح
) (1الطربي" ،جذمع البيذن".562 :10 ،
) (2انظر يف حتديد مكذن اجملذز :ابن حجر ،أبيد بين عليي" .فياح البيذكي شيرح صيحيح
البخ ييذكي" .حتقي ي حم ييب ال ييدين اخلطي ييب( .ط ،1ب ييريوت :داك املعرف يية1379 ،م)،
.594 :3
) (3احلذكم" ،املسادك " ،)3095( 304 :2 ،قذل الذهيب :على شرط البخذكي
ومسيلم أه ي قليت :وقييد أخرجيه البخييذكي يف مواضيع ميين الصييحيح (،)1770
ميين طريي عمييرو بيين دينييذك عيين ابيين عبييذس ،فييال وجييه التسييادكاكه إال أن يريييد
الطري  ،فإن البخذكي مل خيرجه من طري عبيد بن عميري ،وهيو عنيد أيب داود
يف السنن من طريقه (.)1743
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عنه(.)1
الدراسة والتوجيه :هب اإلمذم أبو عبيد إىل أن هذه القراءة
تفسريية ،وتبعه عليه السيوطي يف االتقذن( .)2إال أن يف بعض الطرق
عن عبيد بن عمري أنه قذل :كذن يقر هذ يف املصحف( ،)3فهذا يدفع
كوهنذ قراءة تفسريية وأن ابن عبذس أدكج يف اآلية الكلمة للافسري ،بل
هي قراءة نصيِّة لكنهذ نُسخت .قذل احلذفظ ابن حجر" :قوله يف
تفسريا اناهى ،وفذته
مواتسم احلج قذل الكرمذين :هو كالم الراوي كره
ً
مذ زاده املصنف يف آخر حديث ابن عيينة يف البيوع :قرأهذ ابن
عبذس( ، . . .)4وكوى الطربي بإتسنذد صحيح عن أيوب عن عكرمة أنه
كذن يقرأهذ كذلك ،فهي على هذا من القراءة الاشذ ة ،وحكمهذ عند
األئمة حكم الافسري"(.)5
وممذ يؤكد أهنذ قراءة ال تفسري أهنذ كويت عن عبداهلل بن الزبري
) (1البخذكي ،حممد بن إمسذعيل" .الصحيح" ،حتقي حمميد زهيري النذصير( .ط،1
داك طوق النجذة1422 ،ه).)1770( ،
) (2أبو عبييد ،القذتسيم بين تسيالم" .فضيذئل القيرآن" .حتقيي ميروان العطيية وكفذقيه( .ط،1
دماش  :داك ابن كثري1415 ،ه)325 ،؛ والسيوطي" ،اإلتقذن ".265 :1 ،
) (3أبو داود" ،السنن".)1743( ،
) (4وانظر كواية عطذء عن ابن عبذس مثلهذ يف تفسري الطربي .166 :4
) (5ابن حجر" ،فاح البذكي".595 :3 ،
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كضي اهلل عنه بإتسنذد صحيح(.)1
وقد اتف املفسرون أن اآلية نزلت يف قوم كذنوا ياجرون يف احلج
فبني هلم القرآن أنه ال جنذح عليهم يف لك ،وهذه القراءة الاشذ ة الواكدة
إيضذحذ
عن ابن عبذس يف هذا البذب يف معىن القراءة املاواترة ،بل زادهتذ
ً
وبيذنًذ ،ولذا ترجم عليهذ البخذكي يف صحيحه" :بذب الاجذكة أيذم املوتسم
والبيع يف أتسواق اجلذهلية" ،مث أعذد احلديث يف كاذب الافسري يف تفسري
هذه اآلية(.)2
قذل القرطيب" :املعىن :ال جنذح عليكم يف أن تباكوا فضل اهلل،
واباكذء الفضل وكد يف القرآن مبعىن الاجذكة ،قذل اهلل

تعذىل :ﱡﭐ ﱛ

ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱠ [اجلمعة ]10 :والدليل على
صحة هذا حديث ابن عبذس ،فذكره"(.)3
-3قال الحاكم :أخربين مكرم بن أبد القذضي ،ثنذ حيىي بن
جعفر بن الزبرقذن ،ثنذ أبو نعيم( ،)4ثنذ فضيل بن مرزوق ،حدثين شقي
بن عقبة العبدي ،حدثين الرباء بن عذزب ،قذل " :ملذ نزلت{ :حذفظوا
) (1الصنعذين" ،الافسري"  ،78 :1الطيربي" ،جيذمع البييذن"( .167 :4 ،وقيد تصيحف
ابن الزبري يف تفسري عبد الرزاق إىل :أيب الزبري ،والاصحيح من ابن جرير وغريه).
) (2انظر :البخذكي" ،الصحيح".27 :6 ،181 :2 ،
) (3القرطيب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن ".413 :2 ،
) (4بيض له يف املسادك  ،والاصحيح من إحتذف املهرة .462 :2
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على الصلوات وصالة العصر} فقرأنذهذ على عهد كتسول اهلل  مذ
شذء أن نقرأهذ ،مث إن اهلل نسخهذ فأنزل :ﱣﭐ ﱁ ﱂ ﱃ
ﱄ ﱅ ﱢ [البقرة " ]238 :فقذل له كجل :أهي صالة
العصر؟ فقذل« :أخربتك كيف نزلت وكيف نسخهذ اهلل ،واهلل أعلم»
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ،ومل خيرجذه"(.)1
التخريج :هذا احلديث يف صحيح مسلم من نفس الطري اليت
كواهذ منه احلذكم(.)2
الدراسة والتوجيه :مل يافرد الرباء برواية هذه القراءة ،إال أن
كواياه هذه متيزت ببيذن أن لك من منسوخ الاالوة ،فيفيد هذا النص
أمرينَّ :
أن القراءة املروية مل تكن قراءة تفسريية ،وثذنيًذ أهنذ نسخت يف
حيذة النيب  ولذلك مل يثباهذ الصحذبة يف املصحف.
وهذه القراءة كويت عن أم املؤمنني عذئاشة كضي اهلل عنهذ ،وكذنت
ثذباة يف مصحفهذ( ،)3وثبوهتذ يف املصحف ال يدل على بقذئهذ حرفذ مقرو ا
) (1احل ي ييذكم" ،املس ي ييادك " ،)3112( 309 :2 ،واحل ي ييديث أص ي ييال يف ص ي ييحيح
مسلم ( ) 630من طري حيىي بن آدم عن فضيل بن مرزوق ،وقد كواه اإلمذم
أبد ( ،)18673وابن جرير الطربي . .193/5
) (2النيسذبوكي ،مسلم بن احلجيذج" .الصيحيح" .حتقيي حمميد فيؤاد عبيد البيذقي( .ط،1
بريوت :داك إحيذء الرتاث العريب)؛ (.)630
) (3الطربي" ،جذمع البيذن".173 :5 ،
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به ،فقد كوت أم بيد بنت عبد الربن تسألت عذئاشة عن الصالة
الوتسطى ،قذلت" :كنذ نقر هذ يف احلرف األول على عهد كتسول اهلل :
{حذفظوا على الصلوات والصالة الوتسطى صالة العصر وقوموا هلل
قذناني} ،وهكذا كوي عن أم تسلمة( ،)1وقد أفرد ابن جرير فصال ملن كذن
يقرء هبذه القراءة(.)2
هذا وقد اخالف العلمذء يف املراد بذلصالة الوتسطى على مخسة
أقوال( ،)3أصحهذ أهنذ العصر ،ودليل هذ القول هذه الروايذت
والقراءات(.)4
علي بن أيب طذلب كضي اهلل عنه،
قذل ابن اجلوزي" :وهذا قول ّ
أيب أيوب ،وابن عمر يف كواية ،ومسرة بن جندب،
أيب ،و ّ
وابن مسعود ،و ّ
وأيب هريرة ،وابن عبذس يف كواية عطية ،وأيب تسعيد اخلدكي ،وعذئاشة يف
كواية ،وحفصة ،واحلسن ،وتسعيد بن املسيب ،وتسعيد بن جبري ،وعطذء يف
وزك بن حبي ،
كواية ،وطذوس ،والضحذ  ،والنخعي ،وعبيد بن عمريّ ،
وقاذدة ،وأيب حنيفة ،ومقذتل يف آخرين ،وهو مذهب أصحذبنذ"(" .)5وهو
اخايذك أيب حنيفة وأصحذبه ،وقذله الاشذفعي وأكثر أهل األثر ،وإليه هب
) (1الطربي" ،جذمع البيذن".174 :5 ،
) (2الطربي" ،جذمع البيذن".207 :5 ،
) (3ابن اجلوزي" ،زاد املسري " ،214 :1 ،وجعلهذ القرطيب عاشرة أقوال .209 :3
) (4الطربي" ،جذمع البيذن".221 :5 ،
) (5ابن اجلوزي" ،زاد املسري ".215 :1 ،
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عبد امللك بن حبيب واخاذكه ابن العريب يف قبسه وابن عطية يف تفسريه
وقذل" :وعلى هذا القول اجلمهوك من النذس وبه أقول"(.)1
سورة آل عمران:
-4قال الحاكم :أخربنذ احلسني بن احلسن بن أيوب ،نذ علي
بن عبد العزيز ،نذ أبو عبيد ،نذ حجذج ،عن هذكون بن موتسى ،حدثين
حممد بن عمرو بن علقمة ،عن حيىي بن عبد الربن بن حذطب ،عن
أبيه ،عن عمر كضي اهلل عنه ،أنه صلى هبم «فقرأ :أمل اهلل ال إله إال هو
احلي القيذم» قذل أبو عبيد :أمذ القراء بعد من أهل احلرمني مكة واملدينة
وأهل املصرين الكوفة والبصرة وأهل الاشذم ومصر وغريهم من القراء
فقر وهذ :ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱠ [آل عمران ]2 :ال اخاالف بينهم فيه
أعلمه ،وكذلك القراءة عندنذ ،ملوافقة الكاذب وملذ عليه األمة ،وإن كذن
لذينك الوجهني يف العربية خمرج .هذا حديث صحيح اإلتسنذد ومل
خيرجذه(.)2
التخريج :القراءة ماشهوكة عن عمر كضي اهلل عنه ،و كرهذ البخذكي
تعليقذ يف صحيحه( ،)3وكواهذ أبو عبيد( .)4وكذلك كويت عن ابن
) (1ابين عطيية" ،احمليرك اليوجيز " ،323 :1 ،القيرطيب" ،اجليذمع ألحكيذم القيرآن ":3 ،
.210
) (2احلييذكم" ،املسييادك " ،)3136( 316 :2 ،قييذل الييذهيب :صييحيح أهي ي وقييد كواه
احلذكم من طري أيب عبيد القذتسم بن تسالم يف كاذبه فضذئل القرآن ص.296
) (3كاذب الافسري ،بذب يوم يكاشف عن تسذق .160 :6
) (4أبو عبيد" ،فضذئل القرآن " .296
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مسعود( ،)1وعن األعم ( .)2ونسبهذ ابن جين إىل عثمذن بن عفذن
وإبراهيم النخعي وأصحذب عبداهلل وزيد بن علي وجعفر بن حممد وأيب
كجذء خبالف(.)3
الدراسة والتوجيه :القيَّذم فيعذل من قذم يقوم ،ألن اهلل تعذىل هو
القيم على كل نفس ،قذل ابن جين" :وأصله :القْييوام ،فلمذ الاقت الواو
واليذء وتسبقت األوىل بذلسكون قلبت الواو يذء وأدغمت فيهذ اليذء
فصذكت القيذم"(.)4
والقيوم فيعول ،قذل الفراء" :ومهذ مجيعذ مدح .وأهل احلجذز أكثر
شيء قوال :الفيعذل من وات الثالثة .فيقولون للصواغ :الصيذغ"(.)5
فهذا يدل أن االخاالف اخاالف لكذت ،وأن املعىن واحد ولذا قذل ابن
جرير" :فأمذ تأويل مجيع الوجوه اليت كرنذ أ ّن القرأة قرأت هبذ،
فماقذكب ،ومعىن لك كله :القيّم حبفظ كل شيء وكزقه وتدبريه

) (1ابن ايب داود" ،املصذحف"174 ،؛ وابن حجر" ،فاح البذكي ".666 :8 ،
) (2اب يين أيب داود" ،املص ييذحف" ،224 ،واهل ييذيل" ،الكذم ييل "  ،508وتس ييبط اخلي ييذط،
"املييبهج" 412؛ والييدميذطي" ،إحتييذف فضييالء الباشيير"  .218وهييي كواييية املطييوعي
عنه .ومل يذكره ابن فذكس اخليذط يف "اجلذمع " .277
) (3ابن جين" ،احملاسب ".151 :1 ،
) (4ابن جين" ،احملاسب ".151 :1 ،
) (5الفراء" ،معذين القرآن ".190 :1 ،
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أحب من تكيري وتبديل وزيذدة ونقص"( .)1مث قذل:
وتصريفه فيمذ شذء و ّ
"وإمنذ جذء لك هبذه األلفذظ ،ألنه قصد به قصد املبذلكة يف املدح،
فكذن "القيوم" و "القيّذم" و "القيم" أبلغ يف املدح من "القذئم" ،وإمنذ
كذن عمر كضي اهلل عنه خياذك قراءته -إن شذء اهلل" -القيذم" ،أل ّن
لك الكذلب على منط أهل احلجذز يف وات الثالثة من "اليذء"
الصواغ" :الصيّذغ" ،ويقولون للرجل الكثري
"الواو" فيقولون للرجل ّ
ال ّدوكان" :الدَّيذك" .وقد قيل إن قول اهلل جل ثنذ ه :ﭐﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ
"فعذال"
"دواك"َّ ،
ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﱠ [تسوكة نوح ]26 :إمنذ هو ّ
من "داك ي ُدوك" ،ولكنهذ نزلت بلكة أهل احلجذز ،وأقِّرت كذلك يف
املصحف( .")2واخاذك اهلذيل {القيوم} ألنه أبلغ يف املدح عنده(.)3
سورة الكهف:
-5قال الحاكم :حدثنذ أبو علي احلسني بن علي احلذفظ ،أنبأ أبو جعفر
حممد بن احلسني بن حفص اخلثعمي بذلكوفة ،ثنذ هذكون بن حذمت ،ثنذ
تسليم بن عيسى ،عن بزة الزيذت ،عن أيب إتسحذق ،عن تسعيد بن جبري،
عن ابن عبذس كضي اهلل عنهمذ " ،أن النيب  كذن يقرأ« :وكذن أمذمهم
) (1الطربي" ،جذمع البيذن".157 :6 ،
) (2الطربي" ،جذمع البيذن".160-159 :6 ،
) (3اهلذيل" ،الكذمل"  .508وقد قرك لك ابن تيمية يف جذمع املسذئل .37 :1
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ملك ،يأخذ كل تسفينة صذحلة غصبذ» هذا حديث صحيح اإلتسنذد ،ومل
خيرجذه(.)1
التخريج :مل أجده فيمذ بني يدي من مصذدك من الطري اليت
كواهذ منه احلذكم ،وهي طري منكرة ،والصحيح أنه موقوف على ابن
عبذس ،هكذا كواه البخذكي ومسلم( .)2وقد نسبت هذه القراءة كذلك
أليب بن كعب وعبداهلل بن مسعود(.)3
الدراسة والتوجيه :القراءة املاواترة{ :وكذن وكاءهم} ،ومجهوك
املفسرين أن املراد من قوله وكاءهم :أمذمهم( ،)4قذل ابن جرير" :وإمنذ قيل
ملذ بني يديه :هو وكائي ،ألنك من وكائه ،فأنت مالقيه كمذ هو مالقيك،
فصذك :إ كذن مالقيك ،كأنه من وكائك وأنت أمذمه"( .)5و كر الزجذج
احامذال آخر ،وهو" :جيوز أن يكون :كذن كجوعهم يف طريقهم عليه ومل

) (1احلذكم" ،املسادك " .)2959( 266 :2 ،وإتسينذده شيديد الضيعف إ فييه
ه ييذكون ب يين حي ييىي ،ويظه يير م يين ترمجا ييه أن ييه منك يير احل ييديث (ال ييذهيب" ،ت ييذكيخ
اإلتسييالم "1268 :5 ،؛ وابيين حجيير" ،لسييذن املييزان "  )304 :8ولييذا فقييد
اتسادككه الذهيب على احلذكم وقذل :فيه هذكون بن حذمت واهٍ أهي.
) (2ماف عليه من طري تسعيد بن جبري ،فقد كواه البخذكي ( )2728ومسلم (.)2380
) (3ابن اجلوزي" ،زاد املسري ".102 :3 ،
) (4الزخماشري" ،الكاشذف " ،740 :2 ،القرطيب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن ".34 :11 ،
) (5الطربي" ،جذمع البيذن".84 :18 ،
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يكونوا يعلمون خبربه فأعلم اللَّه اخل ِ
ضر خربهُ"( ،)1فاكون وكاءهم مبعىن
ُ
()3
خلفهم( )2وقد نصره ابن عطية والقرطيب  .إال أن هذه القراءة املروية
عينت املعىن األول وكجحاه ،وهذه إحدى فوائد تنوع القراءات ،وعلل
الفراء جواز لك بقوله" :ﭐﱡﭐ ﲍ ﲎ ﲏﱠ [الكهف ]79 :يقول:
أمذمهم ملك .وهو كقوله ﭐﱡﭐ ﲙ ﲚ ﲛ ﱠ [إبراهيم ]16 :أي
أهنذ بني يديه .وال جيوز أن تقول لرجل وكاء  :هو بني يديك ،وال لرجل
هو بني يديك :هو وكاء  ،إمنذ جيوز لك يف املواقيت من األيذم والليذيل
والدهر أن تقول :وكاء برد شديد :وبني يديك برد شديد ألنك أنت
وكاءه فجذز ألنه شيء يأيت ،فكأنه إ ا حلقك صذك من وكائك ،وكأنك إ ا
بلكاه صذك بني يديك؛ فلذلك جذز الوجهذن"(.)4
وأمذ قوله {صذحلة} فهو وصف للسفينة ،واملعىن أن امللك ال يأخذ
إال السفينة الصذحلة ،ولذا فإن اخلضر عليه السالم علل صنيعه بقلع لوح
السفينة :ﭐﱡﭐ ﲊ ﲋ ﲌ ﱠ [الكهف ]79 :كي تسلم من امللك.

) (1الفراء" ،معذين القرآن ".305 :3 ،
) (2الزخماشري" ،الكاشذف ".740 :2 ،
) (3ابن عطية" ،احملرك الوجيز "534 :3 ،؛ القرطيب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن "،
.36 :11
) (4الفراء" ،معذين القرآن ".157 :2 ،
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سورة النور:
-6قال الحاكم :حدثنذ أبو علي احلذفظ ،أنبأ عبدان األهوازي،
ثنذ عمرو بن حممد النذقد ،ثنذ حممد بن يوتسف ،ثنذ تسفيذن ،عن شعبة،
عن جعفر بن إيذس ،عن اذهد ،عن ابن عبذس كضي اهلل عنهمذ يف
قوله تعذىل{ :ال تدخلوا بيوتذ غري بيوتكم حىت تساأنسوا} [النوك]27 :
قذل« :أخطأ الكذتب {حىت تساأ نوا}» هذا حديث صحيح على
شرط الاشيخني ومل خيرجذه"(.)1
التخريج :كوى هذا احلديث ابن جرير وابن أيب حذمت
والبيهقي( ،)2قذل ابن كثري :هذا غريب جدا عن ابن عبذس( .)3وقد
ُكويت هذه القراءة عن األعم كواية حديثية( ،)4ومل يقرأ هبذ حيث إن
من اعاىن بقراءة األعم مل يذكرهذ(.)5
وقد كد الاشيخ أبد شذكر دعوى خطأ الكذتب ،وبني َّ
أن لك
) (1احلي ي ييذكم" ،املسي ي ييادك " .)3496( 430 :2 ،قي ي ييذل الي ي ييذهيب :علي ي ييى شي ي ييرط
البخذكي ومسلم.
) (2الطربي" ،جذمع البيذن".145 :19 ،
) (3ابن كثري" ،الافسري ".38 :6 ،
) (4الط ي ييربي" ،ج ي ييذمع البي ي ييذن" .146 :19 ،ول ي ييذا مل ي ي ييذكرهذ م ي يين كوى قراءت ي ييه
كصذحب املبهج واجلذمع واإلحتذف وغريهذ.
) (5انظ ي ي ي يير م ي ي ي ييثال :اخلي ي ي ي ييذط" ،امل ي ي ي ييبهج "  ،646واهل ي ي ي ييذيل" ،الكذم ي ي ي ييل " 608؛
والدميذطي" ،إحتذف فضالء الباشر " .408
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كله من األحرف السبعة ،ولكن ليس كل الصحذبة كذنوا يعرفون
األحرف كلهذ ،فرمبذ أنكر بعضهم من األحرف مذ ال يعرف( .)1وال
شك أن ابن عبذس اطلع فيمذ بعد على القراءة األخرى ،وقرأ به ،ألنه
جذءت الرواية عنه هبذ( ،)2وقد شكك بعض العلمذء بصحة كواية ابن
عبذس( ،)3إال أن وجه الرواية مذ كره الاشيخ شذكر وغريه ،وبعضهم
بلهذ على أهنذ قراءة تفسريية ،ولكن السيذق يأىب لك.
الدراسة والتوجيه :القراءة املاواترة {تساأنسوا} فيهذ معىن طلب
األنس ،بينمذ هذه القراءة الاشذ ة {تساأ نوا} فيهذ معىن طلب األ ن،
وبينهمذ ترابط ،ولذا فسر بعض العلمذء االتسائنذس بذإل ن ،فكمذ أن
"ت ْساأْنِ ُسوا معنذه تطلبوا وتلامسوا األنس ،فإن "تساأ نوا" معنذه تطلبوا
اإل ن"( .)4وأفذد الزجذج أن معىن تساأنسوا ت ْساأ ِنُوا ،وكذلك هو يف اللكة
الافسري(.)5
قذل ابن جرير " :االتسائنذس :االتسافعذل من األنس ،وهو أن يساأ ن
) (1هذم تفسري الطربي  .452/16ويف دعوى خطأ الكذتب ينظر :البذقالين،
"االناص ي ييذك للق ي ييرآن " ،532 :2 ،وكا ي ييذب :املسااش ي ييرقون ودع ي ييوى األخط ي ييذء
اللكوية يف القرآن الكرف ،تأليف :د :آدم مببذ.
) (2الطربي" ،جذمع البيذن".147 :19 ،
) (3انظر مثال :السمني" ،الدك املصون ".396 :8 ،
) (4ابن جين" ،احملاسب ".108 :2 ،
) (5الزجذج" ،معذين القرآن ".39 :4 ،
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أهل البيت يف الدخول عليهم ،خمربا بذلك من فيه ،وهل فيه أحد؟ وليؤ هنم
أنه داخل عليهم ،فليأنس إىل إ هنم له يف لك ،ويأنسوا إىل اتسائذانه إيذهم،
وقد حكي عن العرب مسذعذ :ا هب فذتساأنس ،هل ترى أحدا يف الداك؟
مبعىن :انظر هل ترى فيهذ أحدا؟ فاأويل الكالم إ ن إ ا كذن لك معنذه :يذ
أيهذ الذين آمنوا ال تدخلوا بيوتذ غري بيوتكم حىت تسلموا وتساأ نوا ،و لك
أن يقول أحدكم :السالم عليكم ،أدخل؟ وهو من املقدم الذي معنذه
الاأخري ،إمنذ هو حىت تسلموا وتساأ نوا ،كمذ كرنذ من الرواية ،عن ابن
عبذس"( .)1قلت :فال خالف بني القراءتني ومعنذمهذ واحد.
-7قال الحاكم( :أنذ أبو عبد اهلل حممد بن يعقوب احلذفظ ،ثنذ
حذمد بن أيب حذمد( )2أخربنذ أبو عبد اهلل الدشاكي ،ثنذ عمرو بن أيب
قيس ،عن عطذء ،عن تسعيد بن جبري ،عن ابن عبذس كضي اهلل عنهمذ ،يف
قوله عز جل :اهلل نوك السموات واألكض مثل نوك من آمن بذهلل كماشكذة»،
قذل :هي القربة( )3يعين الكوة( »)4صحيح اإلتسنذد ومل خيرجذه "(.)5
) (1الطربي" ،جذمع البيذن".149 :19 ،
) (2مذ بني القوتسني تسقط من مطبوعة املسادك  ،واتسادككاه من إحتذف املهرة .181 :7
) (3كذا يف املسيادك  ،وهيو تصيحيف فيذلقربة طيذئر معيروف ،وهيي احلم َّيرة (الزبييدي" ،تيذج
العروس "  )124 :11ويف الدك املنثوك  :196 :6النقرة ،وهو الصواب .ومل يذكر ابن
حجر هذا احلرف يف إحتذف املهرة القاصذكه على طرف احلديث كمذ هي عذدته.
) (4املاش ييكذة كم ييذ فس ييرهذ :ه ييي ك ييوة يف احل ييذئط غ ييري نذف ييذة (الراغ ييب" ،مف ييردات ألف ييذظ
الق ي يرآن " 463؛ والزبي ي ييدي" ،ت ي ييذج الع ي ييروس"  )391 :38والك ي ييوة ه ي ييي اخل ي ييرق يف
احلذئط (تذج العروس  )425/39وهو مذ نسميه اليوم :الاشبذ .
) (5احلييذكم" ،املسييادك "  .)3502( 432 :2قييذل الييذهيب :صييحيح أه يي .وكواه ابيين أيب حييذمت
 2594 :8من طريي الدشياكي ،لكين يف إتسينذده نظير مين حييث إن عميرو بين قييس غيري
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التخرريج :كواه ابيين أيب حييذمت كمييذ يف الييدك املنثييوك ،وكوى الفريييذيب
حنييوه عنييه( .)1وهييذه الق يراءة كويييت عيين أيب بيين كعييب بلفييظ الرواييية عيين
اب ي يين عبي ي ييذس( ،)2وكوي ي ييت عي ي يين أيب واب ي يين مسي ي ييعود بلف ي ييظ{ :مثي ي ييل ني ي ييوك
املؤمنني}( ،)3وكويت عن أيب بلفظ{ :نيوك مين آمين بيه}( )4وكوييت عين
أيب بلفظ{ :مثل نوك املؤمن}( ،)5وميكن أن حتمل على الافسيري ،بداللية
اخاالف الرواة يف لفظ القراءة ،واهلل أعلم.
الدراسة والتوجيه :اخالف املفسرون يف عود الضمري من قوله
ﭐﱡﲞ ﲟ ﱠ [النوك ]35 :على أكبعة أقوال" :أحدهذ :أهنذ ترجع إىل اهلل
وجل ،قذل ابن عبذس :مث ُل ُهداه يف قلب املؤمن .والثذين :أهنذ ترجع
ّ
عز ّ
ِ
حممد  ،قذله كعب األحبذك .والرابع:
إىل املؤمن ،والثذلث :أهنذ ترجع إىل ّ
أهنذ ترجع إِىل القرآن ،قذله تسفيذن"( .)6وهذه القراءات املروية عن هؤالء
ميذكوك يف اليذين كووا عيين عطيذء بين السييذئب قبيل االخيياالط ،قيذل اليذهيب" :كييذن يرفيع عيين
تسعيد بن جبري أشيذء مل يكن يرفعهذ" (الذهيب" ،تسري أعالم النبالء" )111 :6 ،واهلل أعلم.
) (1كيير لييك السيييوطي يف الييدك املنثييوك  .196 :6ومل أجييده يف تفسييري ابيين أيب
حذمت املطبوع.
) (2كواهذ ابن جرير الطربي يف الافسري .179 :19
) (3ابن اجلوزي" ،زاد املسري ".295 :3 ،
) (4القرطيب " ،اجلذمع ألحكذم القرآن".260 :12 ،
) (5الطربي" ،جذمع البيذن".178 :19 ،
) (6ابن اجلوزي" ،زاد املسري ".295 :3 ،
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الصحذبة ترجح القول الثذين ،ولذا صدك الطربي به األقوال( .)1إال إنه
يؤخذ على هذا القول أن الضمري عذد على مذ مل يسب كره( ،)2ولذا
كجح بعض املفسرين عود الضمري إىل اهلل عز وجل ،واملعىن :مثل هداه يف
قلب املؤمن(.)3
سورة األحزاب:
-8قال الحاكم :أخربنذ حممد بن عمرو البزاز ،ببكداد ،ثنذ
إتسحذق بن احلسن ،ثنذ أبو حذيفة ،ثنذ تسفيذن ،عن طلحة ،عن عطذء،
عن ابن عبذس كضي اهلل عنهمذ" ،أنه كذن يقرأ هذه اآلية {النيب أوىل
بذملؤمنني من أنفسهم وهو أب هلم وأزواجه أمهذهتم}" هذا حديث
صحيح اإلتسنذد ومل خيرجذه(.)4
التخريج :كوى هذا احلديث البيهقي من طري احلذكم( .)5وقد
) (1الطربي" ،جذمع البيذن".178 :19 ،
) (2ابن عطية" ،احملرك الوجيز ".183 :4 ،
) (3ابن كثري" ،الافسري".58 :6 ،
) (4احلييذكم " ،املسييادك " ،)3556( 450 :2 ،وقييذل الييذهيب" :بييل طلحيية
تس ييذقط " .قل ييت :وفي ييه عل يية أخ ييرى فق ييد ق ييرك احل ييذفظ أن عط ييذء ال ييذي ي ييروي
الافسيري عين ابيين عبيذس فيمييذ تسيوى البقييرة وآل عميران هييو اخلراتسيذين ،وهييو مل
يسمع منه فذإلتسنذد منقطع (كمذ يف العجذب يف بيذن األتسبذب .)38 :1
) (5البيهقي" ،السنن الكربى ".111 :7 ،
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نُقلت هذه القراءة عن ابن مسعود( ،)1وهي ماشهوكة عن أيب بن كعب،
وكذن عمر كضي اهلل عنه حيكهذ من مصحفه ،و لك لعلمه بأهنذ
نسخت ،فعن جبذلة قذل :مر عمر بن اخلطذب كضي اهلل عنه بكالم وهو
يقرأ يف املصحف {النيب أوىل بذملؤمنني من أنفسهم وأزواجه أمهذهتم
وهو أب له} فقذل :يذ غالم حكهذ فقذل :هذا مصحف أيب فذهب
إليه فسأله فقذل :إنه كذن يلهيين القرآن ويلهيك الصف بذألتسواق"(،)2
فهذه الرواية تبني أهنذ كذنت يف املصحف ،وإال فهنذ احامذل قوي أن
يكون لك على الافسري ،ألن ابن جرير كوى عن اذهد قذل :ﱡﭐ ﲧ
ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﱠ [األحزاب ]6 :قذل :هو أب هلم(.)3
ففصل بقوله :قذل ،ومثل هذا ياشعر أن لك من قبيل الافسري ال
القراءة.
الدراسة والتوجيه :األب هو احلذين على األبنذء ،ولذا قذل اذهد:
كل نيب فهو أبو أماه ،قذل الزخماشري" :ولذلك صذك املؤمنون إخوة أل ّن النيب
 أبوهم يف الدين"( .)4وقد قذل النيب َّ " :إمنذ أنذ لكم مبنز ِلة الو ِ
الد
) (1الزخماشري" ،الكاشذف ".523 :3 ،
) (2كواه البيهقي يف السنن الكربى ،110 :7 ،وإتسنذده ضيعيف للاشيك هيل هيو
عن جبذلة أو عن غريه.
) (3الطربي" ،جذمع البيذن".209 :20 ،
) (4الزخماشري" ،الكاشذف " .523 :3 ،وانظر :ابن اجلوزي" ،زاد املسري ".448 :3 ،
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أُعلِّ ُم ُكم"(.)1

سورة الزمر:
-9قال الحاكم :أخربين عبد اهلل بن احلسني القذضي ،مبرو ،ثنذ
احلذكث بن أيب أتسذمة ،ثنذ يزيد بن هذكون ،أنبأ بذد بن تسلمة ،عن
ثذبت ،عن شهر ،عن أمسذء بنت يزيد كضي اهلل عنهذ ،قذلت :مسعت
النيب  " يقرأ{ :يذ عبذدي الذين أتسرفوا على أنفسهم ،ال تقنطوا من
كبة اهلل ،إن اهلل يكفر الذنوب مجيعذ ،وال يبذيل} «هذا حديث غريب
عذل ومل أ كر يف كاذيب هذا عن شهر غري هذا احلديث الواحد»(.)2
التخريج :كوى هذا احلديث أبو عبيد وأبد والرتمذي(.)3
الدراسة والتوجيه :مل أجد من كوى هذه القراءة يف غري هذا
احلديث ،إال أن بعض املفسرين نسب هذه القراءة لفذطمة كضي اهلل
عنهذ ،وقذل الزخماشري " :ويف قراءة ابن عبذس وابن مسعود :يكفر
مجيعذ ملن ياشذء ،واملراد مبن ياشذء :من تذبَّ ،
ألن ماشيئة اهلل
الذنوب ً
تذبعة حلكماه وعدله ،ال مللكه وجربوته .وقيل يف قراءة النيب  وفذطمة
كضى اهلل عنهذ :يكفر الذنوب مجيعذ وال يبذيل .ونظري نفى املبذالة نفى

) (1كواه أبو داود يف السنن ( )8بإتسنذد حسن.
) (2احلذكم" ،املسيادك " ،)2982(272 :2 ،قيذل اليذهيب :غرييب أهي واحليديث يف إتسينذده
شهر بن حوشب ،وهو خمالف فيه ،انظر (الذهيب" ،ميزان االعادال ".)283 :2 ،
) (3أبو عبيد" ،فضيذئل القيرآن "311؛ وأبيد" ،املسيند" ()27569؛ والرتميذي "السينن"،)3237( ،
وقذل :هذا حديث حسن غ يريب ال نعرفيه إال مين حيديث ثذبيت عين شيهر بين حوشيب ،وشيهر
بن حوشب يروي عن أم تسلمة األنصذكية ،وأم تسلمة األنصذكية هي أمسذء بنت يزيد.
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اخلوف يف قوله تعذىل ﭐﱡﭐ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﱠ [الاشمس.)1(" ]15 :
وقد خرج بعض العلمذء هذه القراءة على الافسري ،أي أهنذ قراءة
()2
كل فال خالف بينهذ وبني
تفسريية  ،وله وجه من النظر ،وعلى ٍّ
القراءة املاواترة.
سورة الفتح:
-10قال الحاكم :حدثنذ أبو العبذس حممد بن يعقوب ،أخربنذ
العبذس بن الوليد بن مزيد ،ثنذ حممد بن شعيب بن شذبوك ،ثنذ عبد اهلل
بن العالء بن زبر ،عن بسر بن عبيد اهلل ،عن أيب إدكيس ،عن أيب بن
كعب كضي اهلل عنه" ،أنه كذن يقرأ{ :إ جعل الذين كفروا يف قلوهبم
احلمية ،بية اجلذهلية ولو بيام ،كمذ بوا ،لفسد املسجد احلرام فأنزل
اهلل تسكيناه على كتسوله} [الفاح ،]26 :فبلغ لك عمر فذشاد عليه،
فبعث إليه ،وهو يهنأ نذقة له ،فدخل عليه ،فدعذ نذتسذ من أصحذبه،
فيهم زيد بن ثذبت فقذل :من يقرأ منكم تسوكة الفاح؟ فقرأ زيد على
قراءتنذ اليوم ،فكلظ له عمر ،فقذل له أيب :أأتكلم؟ فقذل :تكلم ،لقد
علمت أين كنت أدخل على النيب  ويقرئين ،وأنام بذلبذب ،فإن
أحببت أن أقرئ النذس على مذ أقرأين ،أقرأت ،وإال مل أقرئ حرفذ مذ
حييت قذل :بل أقرئ النذس" هذا حديث صحيح على شرط
) (1الزخماشري" ،الكاشذف ".135 :4 ،
) (2القرطيب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن ".269 :15 ،
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الاشيخني ،ومل خيرجذه(.)1
التخريج :هذا احلديث كواه النسذئي(.)2
الدراسة والتوجيه :هذه القراءة ممذ خذلفت كتسم املصحف ،وهي
من األحرف السبعة اليت نسخت ،ولذا مل يكابهذ الصحذبة يف شيء من
النسخ اليت عددوهذ ،واحلمية :األنفة ،يقذل :بيت عن كذا بيَّة –
بذلااشديد -وحممية إ ا أنفت منه وداخلك عذك وأنفة أن تفعله( ،)3وقد
كذنت بية الكذفرين هي كفضهم كاذبة :بسم اهلل الربن الرحيم ،وحممد
كتسول اهلل(.)4
ووجه إفسذد املسجد احلرام لو بي املسلمون :أهنم كذنوا يقالون
فيه املساضعفني من املؤمنني ،الذين مل يكونوا قذدكين على اهلجرة ،كمذ
قذل تعذىل ﭐﱡﭐ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ
ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸ ﱹ

ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﱠ [الفاح.]25 :

) (1احلي ي ييذكم" ،املسي ي ييادك " ،)2891( 245 :2 ،قي ي ييذل الي ي ييذهيب :علي ي ييى شي ي ييرط
البخذكي ومسلم.
) (2النسذئي" ،السنن الكربى" (.)11441
) (3القرطيب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن".288 :16 ،
) (4الزخماشري" ،الكاشذف".344 :4 ،
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سورة الذاريات:
-11قال الحاكم :أخربنذ أبو عبد اهلل الصفذك ،ثنذ أبد بن
مهران ،أنبأ عبيد اهلل بن موتسى ،أنبأ إتسرائيل ،عن أيب إتسحذق ،عن
عبد الربن بن يزيد ،عن عبد اهلل بن مسعود كضي اهلل عنه ،قذل" :
أقرأين كتسول اهلل { :إين أنذ الرزاق و القوة املاني}"(.)1
التخريج :هذا احلديث كواه أبد وأبو داود والرتمذي(.)2
الدراسة والتوجيه :ال اخاالف بني معىن هذه القراءة وبني
القراءة املاواترة ،وقد كرهذ الزخماشري فنسبهذ للنيب  كعذدته يف هذه
القراءات احلديثية( ،)3قذل ابن كثري " :ومعىن اآلية :أنه تعذىل خل
العبذد ليعبدوه وحده ال شريك له ،فمن أطذعه جذزاه أمت اجلزاء ،ومن
عصذه عذبه أشد العذاب ،وأخرب أنه غري حماذج إليهم ،بل هم الفقراء

) (1احلي ييذكم" ،املسي ييادك " )2919( 255 :2 ،مث أعي ييذده ب ي يرقم ( )2983مي يين
طري احملبويب عن تسعيد بن مسعود عن عبيداهلل ،واحلديث صحيح ،فقد كواه
أبد "املسند" ( ،)3741وأبو داود "السنن" ( ،)3993والرتميذي "السينن"
( )2940وقذل :حسن صحيح .وقد تسكت عنه الذهيب.
) (2انظ ي ي ي يير :أب ي ي ي ييد "املس ي ي ي ييند " ( ،)3741وأب ي ي ي ييو داود" ،الس ي ي ي يينن " (،)3993
والرتمذي" ،جذمع الرتمذي" ( )2940وقذل :حسن صحيح.
) (3الزخماشري" ،الكاشذف ".406 :4 ،
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إليه يف مجيع أحواهلم ،فهو خذلقهم وكازقهم(.")1

سورة الرحمن:
-12قال الحاكم :حدثنذ أبو العبذس حممد بن يعقوب ،ثنذ
حممد بن إتسحذق الصكذين ،ثنذ حسني بن حممد املروكو ي ،ثنذ أبو عبد
الربن األكطبذين ابن عم عبد اهلل بن عون ،عن عذصم اجلحدكي ،عن
أيب بكرة كضي اهلل عنه " ،أن النيب  قرأ{ :ماكئني على كفرف
خضر وعبقري حسذن} [الربن« ]76 :هذا حديث صحيح اإلتسنذد،
ومل خيرجذه»(.)2
التخريج :هكذا ثبت لفظ القراءة يف النسخ املطبوعة من
املسادك  ،ومثله يف إحتذف املهرة موافقذ للقراءة املاواترة(.)3
ويف الدك املنثوك معزوا إىل املسادك { :ماكئني على كفذكف

) (1ابن كثري" ،الافسري".425 :7 ،
) (2احلي ييذكم" ،املسي ييادك " ،)2986( 273 :2 ،وكواه الثعلي يييب يف الافس ي ييري :9
 ،189ويف مسييذع عذصييم اجلحييدكي ميين أيب بكييرة نظيير (انظيير :الثقييذت البيين
حبييذن  .)240/5قييذل الييذهيب :منقطييع وعذصييم مل يييدك أبييذ بكييرة أهيي .وقييذل
احلي ييذفظ :فيي ييه انقطي ييذع (ابي يين حجي يير" ،إحتي ييذف املهي ييرة " )587 :13 ،قلي ييت:
وللجحدكي قراءة شذ ة (ابن اجلزكي" ،غذية النهذية " .)349 :1
) (3ابن حجر" ،إحتذف املهرة " (.)17175
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خضر وعبذقري حسذن}( ،)1وهكذا كواه الدوكي ،وضبطه{ :ما ِ
َّكئِني
ُ
على كفذ ِك ٍ
ي ِحس ٍ
ذن} ،قذل الدوكي :فقلت له :يذ أبذ
ض ٍر وعبذقِ ِر ٍّ
ف ُخ ْ
أبد ،إمنذ هي {ماكئني على كفذكف خضر وعبذقري حسذن} قذل:
صدقت ،هكذا يقول النحويون ،ولكن مسعت أنذ هكذا "(.)2
وهذا هو الصحيح ،ومذ ثبت يف املطبوعة جري على ظذهر
القراءة ،فقد قذل الطربي" :والقراء يف مجيع األمصذك على قراءة لك ﭐﱡﭐ ﱡ
ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱠ [الرمحن ]٧٦ :بكري ألف يف كال
احلرفني .و كر عن النيب  خرب غري حمفوظ ،وال صحيح السند {على
كفذكف خضر وعبذقري} بذأللف واإلجراء –أي الانوين -و كر عن
زهري الفرقيب أنه كذن يقرأ {على كفذكف خضر} بذأللف وتر اإلجراء
{وعبذقري حسذن) بذأللف أيضذ ،وبكري إجراء"(.)3
وممن نسبت إليه هذه القراءة :عثمذن بن عفذن ونصر بن عذصم
وعذصم اجلحدكي وزهري الفرقيب(.)4
وقذل اهلذيل" :كفذكف" مجع غري مصروف ابْن ِم ْقس ٍم ،وابن
) (1السيوطي" ،الدك املنثوك ".723 :7 ،
) (2الدوكي" ،جزء يف قراءات النيب .)114( "
) (3الطربي" ،جذمع البيذن".86 :23 ،
) (4ابن جين" ،احملاسب"  ،305 :2السمني" ،الدك املصون ".187 :10 ،
- 73 -

القراءات الشاذة في كتاب المستدرك على الصحيحين دراسة وتوجيها ،د .أحمد بن فارس السلوم

ُحمي ِ
الز ْعفرِاينّ ،وهو
صن ،واخايذك ِشْبل ،وأبو حيوة ،و ْ
ي ،و َّ
ْ
اجل ْحد ِك ّ
ضر) " ،عبذقري " على اجلمع بكسر القذف من
(خ ْ
االخايذك لقولهُ :
غري تنوين ابن ِم ْقس ٍم ،وابن ُحمي ِ
ي،
صن ،واخايذك ِشْبل ،و ْ
ْ
ْ
اجل ْحد ِك ّ
الز ْعفرِاينّ ،وهو االخايذك ملذ كرنذ يف " كفذكف " ونونه ابن أيب يزيد عن
و َّ
()1
ابن ُحمي ِ
صن ،وابْن ِم ْقس ٍم ،البذقون على الاوحيد" .
ْ
الدراسة والتوجيه :القراءة املاواترة ﭐﱡﭐ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ
ﱤ ﱥ ﱦ ﱠ [الربن ]76 :وهي موافقة للسذن العرب ،وأمذ
على القراءة الاشذ ة :فذلرفذكف مجع كفرف" ،والرفرف :ضرب من البسط،
وقيل البسط وقيل الوتسذئد ،وقيل كل ثوب عريض كفرف .ويقذل ألطراف
البسط وفضول الفسطذط كفذكف ،وكفرف السحذب :هيدبه .والعبقري:
منسوب إىل عبقر ،تزعم العرب أنه بلد اجلن ،فينسبون إليه كل شيء
عجيب"(.)2
ومل يبينوا يف الرواية إعراب عبذقري ،وحتامل أن تكون مصروفة
وغري مصروفة ،إال مذ جذء يف كواية الدوكي ،قذل السمني احلليب" :
وتاشديد ِ
ِ
ي بكسر القذف ِ
اليذء مفاوحةً على مْن ِع
وفاحهذ
وقر وا :عبذقِ ِر َّ
ِ
الصرف ،وهي ُم ْاش ِكلة؛ إ ال مذنع من تنوي ِن يذء ْي النس ِ
ب ،و َّ
كأن هذا
) (1اهلذيل" ،الكذمل "  ،644وانظر :الدميذطي" ،احتذف فضالء الباشر " .528
) (2الزخماشري" ،الكاشذف ".454 :4 ،
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ِ
ِ
النيب
القذكىء تيوَّهم ك ْوهنذ يف مفذعل فمنعهذ من الصرف .وقد كوى عن ِّ
ي منونذً ابن خذلويه ،وكِوي عن عذص ٍم :كفذ ِك ٍ
ٍ
ف

ومجذعة :وعبذقِ ِر ٍّ
ُ
ُ
ي إنَّه ملذ جذوك كفذ ِكف املمانع
بذلصرف ،وقد يُقذل يف م ْن منع عبذقِ ِر َّ
امانع ُماشذكلةً"( .)1وأمذ عبذقري فقد قذل الطربي :وأمذ العبذقري ،فإنه ال
وجه له يف الصواب عند أهل العربية ،ألن ألف اجلمذع ال يكون بعدهذ
أكبعة أحرف ،وال ثالثة صحذح(.)2
سورة الطالق:
-13قال الحاكم :أخربين أبو أبد بكر بن حممد الصرييف ،ثنذ
أبو بكر حممد بن الفرج األزكق ،ثنذ حجذج بن حممد ،قذل :قذل ابن
جريج :عن أيب الزبري ،عن ابن عمر كضي اهلل عنهمذ " ،أن كتسول اهلل
 قرأ{ :فطلقوهن يف قُبل عدهتن}" «قد أخرج مسلم هذا احلديث
بطوله ،عن ابن جريج عن ابن الزبري ،أنه مسع عبد الربن بن أمين يسأل
عن عبد اهلل بن عمر يف كجل طل امرأته وهي حذئض ،وأظنه كر هذا
اللفظ»(.)3
التخريج :بني اإلمذم احلذكم أن مسلمذ كوى هذا احلديث ،فهو
) (1السمني" ،الدك املصون"187 :10 ،؛ وأبو حيذن" ،البحر احمليط ".72 :10 ،
) (2الطربي" ،جذمع البيذن".86 :23 ،
) (3احلذكم" ،املسادك ".)2990(275 :2 ،
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حديث صحيح(.)1
الدراسة والتوجيه :معىن هذه القراءة :إ ا طلقام النسذء
طذهرا من غري مجذع ،وال
لطهرهن الذي حيصينه من
فطلقوهن
ّ
ّ
ّ
عدهتنً)2( ،
ئهن .
تطلقوهن
حبيضهن الذي ال يعاددن به من قر ّ
ّ
ّ
وقذل اذهد :كنت عند ابن عبذس ،فجذءه كجل فقذل :إنه طل
امرأته ثالثًذ ،فسكت حىت ظننذ أنه ك ّادهذ عليه ،مث قذل :ينطل أحدكم
وجل
فريكب احلموقة ،مث يقول :يذ ابن عبذس يذ ابن عبذس ،وإن اهلل ّ
عز ّ

قذل :ﭐﱡﭐ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﱠ [الطالق ]2 :وإنك مل تا
خمرجذ ،عصيت كبك ،وبذنت منك امرأتك ،قذل اهلل{ :يذ
اهلل فال أجد لك ً
()3
أييهذ الْنَِّيب إ ا طلَّ ْقام الْنِّسذء فطلِّ ُقوه َّن ِيف قُيب ِل ِعد ِ
َّهت َّن}  .وفسره مذلك :أن
ُ
ُ
ُُ
()4
يطل يف كل طهر مرة  ،وقد اتسادل الزخماشري بذلقراءتني على أن القرء هو
احليض ،مناصرا ملذهب احلنفية ،فاعقبه ابن املنري( .)5فهذه القراءة مبعىن
القراءة املاواترة ،فذلعالقة بينهمذ هي الاواف  ،ولذا قذل ابن جين" :هذه القراءة
وه َّن لِعِدَّهتِِ َّن} ،أي :عند عدهتن ،ومثله
تصدي ملعىن قراءة اجلمذعة{ :فطلِّ ُق ُ
) (1مسلم" ،الصحيح" (.)1471
) (2الطربي" ،جذمع البيذن".431 :23 ،
) (3الطربي" ،جذمع البيذن".433 :23 ،
) (4مذلك" ،املوطأ ".587 :2 ،
) (5الزخماشري" ،الكاشذف ".552 :4 ،
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قول اهلل تعذىل :ﭐﱡﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﳏ ﱠ [األعراف ]187 :أي :عند
وقاهذ"( .)1وقد بل ابن العريب هذه القراءة اليت كواهذ مسلم واحلذكم على
أهنذ قراءة تفسريية(.)2
سورة األعلى:
-14قال الحاكم :حدثنذ أبو الوليد الفقيه ،ثنذ اهليثم بن
خلف ،ثنذ يعقوب بن إبراهيم ،وشريح بن يونس ،قذال :ثنذ هاشيم ،أنبأ
أبو باشر ،عن تسعيد بن جبري ،عن ابن عمر كضي اهلل عنهمذ ،أنه كذن
إ ا قرأ ﱡﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﱠ [األعلى ]1 :قذل« :تسبحذن كيب
األعلى الذي خل فسوى» قذل :وهي قراءة أيب بن كعب «هذا
حديث صحيح على شرط الاشيخني ومل خيرجذه»(.)3
التخريج :هكذا وكد احلديث عند احلذكم ،و كر مثله يف إحتذف
املهرة( .)4و كره السيوطي يف الدك املنثوك معزوا إىل احلذكم بلفظ :عن
تسعيد بن جبري قذل :مسعت ابن عمر يقرأ {تسبحذن اتسم كبك
األعلى} فقذل :تسبحذن كيب األعلى ،قذل :كذلك هي قراءة أيب بن
) (1ابن جين" ،احملاسب ".323 :2 ،
) (2القرطيب" ،أحكذم القرآن ".436 :4 ،
) (3احلي ييذكم" ،املسي ييادك " ،)3923(567 :2 ،وإتسي يينذده صي ييحيح ،ولي ييذا قي ييذل
الذهيب :على شرطهمذ أهي.
) (4ابن حجر" ،إحتذف املهرة" (.)9743
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كعب( ،)1وكواه الطربي بلفظ" :أنه كذن يقرأ:
ﲓ ﱠ [األعلى{ :]1 :تسبحذن كيب األعلى الذي خل فسوى} قذل:
وهي يف قراءة أيب بن كعب كذلك(.)2
الدراسة والتوجيه :تنسب هذه القراءة البن عمر وعلي
وملصحف أيب بن كعب ،وأليب موتسى األشعري وابن الزبري ومذلك بن
()3
دينذك  .وهذه القراءة مبعىن القراءة املاواترة ،فإن قوله ﱡﭐ ﲏ ﲐ ﲑ
ﲒ ﲓﱠ أمر ،وقراءة أيب {تسبحذن كيب األعلى} اماثذل هلذا األمر،
مع أنه حيامل أن تكون هذه القراءة من بذب جواب اآلية القرآنية،
ومثله مذ كوى ابن جرير عن زيذد بن عبد اهلل ،قذل :مسعت ابن عبذس
يقرأ يف صالة املكرب :ﱡﭐ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﱠ تسبحذن كيب
األعلى( ،)4فيحامل أن تكون القراءة املنسوبة إىل أيب بن كعب من هذا
القبيل ،قذل القرطيب " :وكوى أبو صذحل عن ابن عبذس :صل بأمر كبك
األعلى .قذل :وهو أن تقول تسبحذن كبك األعلى .وكوي عن علي
كضي اهلل عنه ،وابن عبذس وابن عمر وابن الزبري وأيب موتسى وعبد اهلل
ﱡﭐ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ

) (1السيوطي" ،الدك املنثوك ".482 :8 ،
) (2الطربي" ،جذمع البيذن".367 :24 ،
) (3اب يين خذلوي ييه" ،خماص يير يف ش يوا الق يرآن"172 ،؛ واب يين عطي يية " ،احمل ييرك ال ييوجيز ":5 ،
.468
) (4الطربي" ،جذمع البيذن".368 :24 ،
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بن مسعود كضي اهلل عنهم :أهنم كذنوا إ ا افااحوا قراءة هذه السوكة
قذلوا :تسبحذن كيب األعلى ،اماثذال ألمره يف ابادائهذ .فيخاذك االقاداء
هبم يف قراءهتم ،ال أن تسبحذن كيب األعلى من القرآن ،كمذ قذله بعض
أهل الزيغ .وقيل :إهنذ يف قراءة أيب :تسبحذن كيب األعلى .وكذن ابن عمر
يقر هذ كذلك . .مث نقل من كاذب األنبذكي :قذل :قرأ علي بن أيب
طذلب عليه السالم يف الصالة تسبح اتسم كبك األعلى ،مث قذل :تسبحذن
كيب األعلى ،فلمذ انقضت الصالة قيل له :يذ أمري املؤمنني ،أتزيد هذا
يف القرآن؟ قذل :مذ هو؟ قذلوا :تسبحذن كيب األعلى .قذل :ال ،إمنذ أمرنذ
باشيء فقلاه"( .)1فهذا يقوي مذ كرته من احامذل أن يكون لك
جوابًذ ال قراء ًة ،واهلل أعلم.

سورة العصر:
-15قال الحاكم :أخربنذ أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل الصفذك،
ثنذ أبد بن مهران ،ثنذ عبيد اهلل بن موتسى ،أنبأ إتسرائيل ،عن أيب
إتسحذق ،عن عمرو ي مر ،عن علي كضي اهلل عنه ،أنه قرأ{ :والعصر
ونوائب الدهر إن اإلنسذن لفي خسر} «هذا حديث صحيح اإلتسنذد ومل
خيرجذه»(.)2

) (1القرطيب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن ".14 :20 ،
) (2احلييذكم" ،املسييادك " .)3971( 582 :2 ،وقييذل الييذهيب :صييحيح أهي ي إال
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التخريج :هكذا وكدت الرواية عن علي من هذه الطري
الضعيفة ،وكواه الطربي حنوه(.)1
ص ِر ،ونوائب الدهر ،إِ َّن ِْ
اإلنْسذن ل ِفي
ويف بعض املصذدك{ :والْع ْ
ُخ ْس ٍر ،وإنّه فيه إىل آخر الدهر}(.)2
الدراسة والتوجيه :النوائب مجع نذئبة ،وهي الداهية ،وقوله {إىل
آخر الدهر} أي إىل آخر حيذته ،قذل الراغب :ال ّدهر يف األصل :اتسم
مل ّدة العذمل من مبدأ وجوده إىل انقضذئه  . .ود ْه ُر فالن :م ّدة حيذته،
واتساعري للعذدة البذقية م ّدة احليذة ،فقيل :مذ دهري بكذا ،ويقذل :دهر
فالنذ نذئبة د ْهراً ،أي :نزلت به(.)3
والعالقة بني القراءة الاشذ ة واملاواترة هي الاالزم ،فإن نوائب الدهر
داخلة يف الزمن الذي أقسم اهلل به ،وبل الرازي القراءة على الافسري،
وقذل" :كوي عن النيب صلى اهلل عليه وتسلم أنه أقسم بذلدهر ،وكذن عليه
أن عم ييرو ي م يير اه ييول( ،اب يين أيب ح ييذمت" ،اجل ييرح والاع ييديل "232 :6 ،؛
والذهيب" ،ميزان االعادال" )295 :3 ،فذحلديث ضعيف.
) (1الطربي" ،جذمع البيذن" .589/24 ،زاد السيوطي نسباه إىل :الفريذيب وعبيد
بيين بيييد وابيين املنييذك وابيين األنبييذكي يف املصييذحف (الييدك املنثييوك .)621 :8
وقد كره ابن خذلويه يف "املخاصر" .180
) (2الثعليب" ،الكاشف والبيذن " ،284 :10 ،ومل يذكر له إتسنذدا.
) (3الراغب" ،املفردات " .319
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السالم يقرأ :والعصر ونوائب الدهر ،إال أنذ نقول :هذا مفسد للصالة،
فال نقول :إنه قرأه قرآنذ بل تفسريا ،ولعله تعذىل مل يذكر الدهر لعلمه بأن
امللحد مولع بذكره وتعظيمه ،ومن لك كره يف هل أتى كدا على فسذد
قوهلم بذلطبع والدهر وثذنيهذ :أن الدهر ماشامل على األعذجيب ألنه
حيصل فيه السراء والضراء ،والصحة والسقم ،والكىن والفقر ،بل فيه مذ
هو أعجب من كل عجب ،وهو أن العقل ال يقوى على أن حيكم عليه
بذلعدم ،فإنه ازأ مقسم بذلسنة والاشهر واليوم والسذعة وحمكوم عليه
بذلزيذدة والنقصذن واملطذبقة ،وكونه مذضيذ ومساقبال ،فكيف يكون
معدومذ؟ وال ميكنه أن حيكم عليه بذلوجود ألن احلذضر غري قذبل للقسمة
واملذضي واملساقبل معدومذن ،فكيف ميكن احلكم عليه بذلوجود؟ "(.)1

) (1الرازي" ،مفذتيح الكيب ".277 :32 ،
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اخلامتة
ويف اخلاذم هذه أهم الناذئج اليت توصلت هلذ من خالل هذا
البحث:
 -1كثرة الاصحيف يف ألفذظ القراءات يف كاذب املسادك  ،لدكجة ال
ميكن االعامذد على النسخ املطبوعة.
 -2غذلب القراءات احلديثية الاشذ ة اليت كواهذ احلذكم شذت لسببني:
إمذ خمذلفة كتسم املصحف ،أو ختلف شرط الاواتر فيهذ.
 -3بعض القراءات اليت ادعي أهنذ :تفسريية ليست كذلك ،وقد ثبت
لك من خالل طرق كواياهذ.
 -4جل الروايذت الاشذ ة اليت كواهذ احلذكم بينهذ وبني القراءة املاواترة تواف أو
تالزم إال قراءتني ،ومهذ {قذل كجالن من الذين ُخيذفون} و{يأتون مذ
أتوا}.
 -5عدد القراءات احلديثية الاشذ ة اليت خرجهذ احلذكم اثناذن وعاشرون
قراءة ،منهذ تسبع مل ختذلف الرتسم ،ومخس عاشرة قراءة خمذلفة
للرتسم.
 -6ليس كل مذ كوي من القراءات احلديثية صحيح اإلتسنذد ،بل فيه
إتسنذدا.
الضعيف -وهو الكذلب عليه -والصحيح ً
 -7جل القراءات الاشذ ة اليت كواهذ احلذكم تواف اللكة العربية إال قراءة
واحدة وهي {كفذكف خضر وعبذقري} فقد اخنرمت فيه أككذن
القراءة الثالثة :الاواتر ،وموافقة املصحف ،وموافقة لسذن العرب.
هذا وأوصي البذحثني :بدكاتسة القراءات األحذدية يف املصذدك احلديثية،
ويف كاب املصذحف ،ملذ هلذ من أمهية وفذئدة وتوتسيع للمعىن ،واهلل املوف .
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املصادر واملراجع
ابن أيب حذمت ،عبد الربن بن حممد" .اجلرح والاعديل" .حتقي املعلمي.
(ط ،1بريوت :داك إحيذء الرتاث العريب1952 ،م).
ابن اجلزكي ،أبو اخلري حممد بن حممد " .الناشر يف القراءات العاشر ".
حتقي علي الضبذع (بريوت :داك الكاذب العلمية).
ابن اجلزكي ،أبو اخلري حممد بن حممد" .غذية النهذية يف طبقذت القراء".
حتقي ج .برجسرتايسر( .ط ،1بريوت :داك الكاب العلمية).
ابن اجلوزي ،عبد الربن بن علي" .زاد املسري يف علم الافسري" .حتقي
عبد الرزاق املهدي( ،ط ،1بريوت :داك الكاذب العريب،
1422ه).
ابن جين ،عثمذن بن جين" .احملاسب يف تبيني وجوه شوا القراءات
واإليضذح عنهذ"( .وزاكة األوقذف ،بكداد.)1420 ،
ابن حجر ،أبد بن علي" .لسذن امليزان"( .ط ،3بريوت :مؤتسسة
األعلمي للمطبوعذت1406 ،ه).
ابن حجر ،أبد بن علي" .إحتذف املهرة بذلفوائد املباكرة من أطراف
العاشرة" ،حتقي  :مركز خدمة السنة( ،ط .)1415 ،1
ابن حجر ،أبد بن علي" .فاح البذكي شرح صحيح البخذكي" .حتقي
حمب الدين اخلطيب( .ط ،1بريوت :داك املعرفة1379 ،م).
ابن حنبل ،أبد بن حنبل" ،املسند" .حتقي شعيب األكنذ وط( .ط،1
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دماش  :مؤتسسة الرتسذلة1421 ،ه).
ابن خذلويه ،احلسني بن أبد" .خماصر يف شوا القراءات من كاذب
البديع" .كاب مقدماه آثر جفري( .القذهرة :مكابة املابين
القذهرة).
اخلطيب ،أبد بن علي" .تذكيخ بكداد" .حتقي مطفى عطذ( .ط،1
بريوت :داك الكاب العلمية1417 ،ه).
ابن عدي ،أبو أبد بن عدي" .الكذمل يف ضعفذء الرجذل"( .ط،1
بريوت :داك الكاب العلمية1418 ،ه).
ابن عطية ،عبد احل بن غذلب" .احملرك الوجيز يف تفسري الكاذب
العزيز" (ط ،1بريوت :داك الكاذب العريب1422 ،ه).
ابن فذكس ،أبد بن فذكس النيسذبوكي" .معجم مقذييس اللكة" حتقي
عبد السالم هذكون( .ط ،1مصر :احتذد الكاذب العرب،
1423ه).
ابن كثري ،إمسذعيل بن عمر" ،تفسري القرآن العظيم" .حتقي حممد
حسني مشس( .ط ،1بريوت :داك الكاب العلمية1419 ،ه).
ابن مذجه ،حممد بن يزيد" .السنن" .حتقي حممد فؤاد عبد البذقي.
(ط ،1بريوت :داك إحيذء الكاب العربية).
ابن منظوك ،حممد بن مكرم" .لسذن العرب"( .ط ،3بريوت :داك
صذدك1414 ،ه).
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أبو حيذن ،حممد بن يوتسف" ،البحر احمليط" .حتقي صدقي مجيل.
(بريوت :داك الفكر.)1420 ،
أبو داود ،تسليمذن بن األشعث" .السنن" .حتقي حمي الدين عبد
احلميد( .ط ،1بريوت :املكابة العصرية).
أبو عبيد ،القذتسم بن تسالم" .النذتسخ واملنسوخ" .حتقي حممد املديفر.
(ط ،3الريذض :مكابة الرشد1418 ،ه).
أبو عبيد ،القذتسم بن تسالم" .فضذئل القرآن" .حتقي مروان العطية
وكفذقه( .ط ،1دماش  :داك ابن كثري1415 ،ه).
أبو عبيدة ،معمر بن املثىن" .اذز القرآن" .حتقي فؤاد تسزكني( .ط،1
القذهرة :مكابة اخلذجني1381 ،ه).
البذقالين ،حممد بن الطيب "االناصذك للقرآن" .حتقي حممد عصذم
القضذة( .ط ،1عمذن :داك الفاح 1422ه).
البخذكي ،حممد بن إمسذعيل" .الصحيح" ،حتقي حممد زهري النذصر.
(ط ،1داك طوق النجذة1422 ،ه).
البيهقي ،أبد بن احلسني" .السنن الكربى"( .ط ،1اهلند :الس دائرة
املعذكف النظذمية الكذئنة يف اهلند ببلدة حيدك أبذد1410 ،ه).
الرتمذي ،حممد بن عيسى" .السنن" .حتقي أبد شذكر وحممد عبد
البذقي( .ط ،2مصر :مصطفى البذيب احلليب1395 ،ه).
الثعليب ،أبد بن حممد " .الكاشف والبيذن عن تفسري القرآن " .حتقي أيب
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حممد بن عذشوك( .ط ،1بريوت :داك إحيذء الرتاث العريب،
1422ه).
اجلوزجذين ،تسعيد بن منصوك" .الافسري من تسنن تسعيد بن منصوك".
حتقي تسعد احلميد( .ط ،1الريذض :داك الصميعي1417 ،ه).
احلذكم ،حممد بن عبد اهلل" .املسادك على الصحيحني" .حتقي
مصطفى عطذ( .ط ،1بريوت :داك الكاب العلمية1411 ،ه)،
نسخة أخرى :بإشراف يوتسف املرعاشلي( ،مصوك عن الطبعة
اهلندية).
اخلليلي ،خليل بن عبد اهلل" .اإلكشذد يف معرفة علمذء البالد" ،حتقي
حممد تسعيد عمر( .ط ،1الريذض :مكابة الرشد.)1409 ،
اخليذط ،علي بن حممد" .اجلذمع يف القراءات العاشر وقراءة األعم ".
حتقي عبد الربن العبيسي( ،كتسذلة دكاوكاه يف جذمعة أم القرى،
1433ه).
الداين ،عثمذن بن تسعيد" .جذمع البيذن يف القراءات السبع" حتقي اموعة
من البذحثني( .ط ،1اإلمذكات :جذمعة الاشذكقة اإلمذكات،
1428ه).
الدميذطي ،أبد بن البنذ" .إحتذف فضالء الباشر يف القراءات األكبعة
عاشر" .حتقي أنس مهرة( .ط ،3بريوت :داك الكاب العلمية،
1427ه).
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الدوكي ،حفص بن عمر " .جزء فيه قراءات النيب صلى اهلل عله وتسلم"
إعداد وحتقي أ .د .أبد عيسى املعصراوي( .ط ،2القذهرة :داك
السالم1429 ،ه).
الذهيب ،حممد بن أبد " .ميزان االعادال يف نقد الرجذل " .حتقي
علي البجذوي( .ط ،1بريوت :داك املعرفة1382 ،ه).
الذهيب ،حممد بن أبد" .تسري أعالم النبالء" .حتقي شعيب األكنذ وط.
(ط ،3دماش  :مؤتسسة الرتسذلة1405 ،ه).
الذهيب ،حممد بن أبد" .تذكيخ اإلتسالم" .حتقي باشذك معروف( .ط،1
بريوت :داك الكرب اإلتسالمي2003 ،م).
الرازي ،حممد بن عمر" ،مفذتيح الكيب =الافسري الكبري"( ،ط،3
بريوت :داك إحيذء الرتاث العريب1420 ،ه).
الراغب ،احلسني بن حممد" .املفردات يف ألفذظ القرآن" حتقي صفوان
داودي( .ط ،1دماش  :داك القلم1412 ،ه).
الزبيدي ،حممد بن حممد" .تذج العروس" .اموعة من احملققني( ،ط،1
مصر :داك اهلداية).
الزخماشري ،حممود بن عمر " الكاشذف عن حقذئ غوامض الانزيل"،
(ط ،3بريوت :داك الكاذب العريب1407 ،ه).
تسبط اخليذط ،عبد اهلل بن علي" .املبهج يف القراءات الثمذن وقراءة
األعم وابن حميصن واخايذك خلف واليزيدي" .حتقي عبد العزيز
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السرب ،كتسذلة دكاوكاه ،مناشوكة على الاشذبكة.
السبكي ،عبد الوهذب بن علي" .طبقذت الاشذفعية الكربى" .حتقي
عبد الفاذح احللو وحممود الطنذحي( .ط ،2مصر :هجر للطبذعة
والناشر والاوزيع1413 ،ه).
السجساذين ،أبو بكر بن أيب داود" .املصذحف" .حتقي  :حممد عبده.
(ط ،1مصر :داك الفذكوق1424 ،ه).
السخذوي ،علي بن حممد" .مجذل القراء وكمذل اإلقراء" .حتقي عبد
احل القذضي( .ط ،1بريوت :مؤتسسة الكاب الثقذفية،
1419ه).
السمني ،أبد بن يوتسف" .الدك املصون يف علوم الكاذب املكنون".
حتقي اخلراط( ،ط ،1دماش  :داك القلم).
السيوطي ،عبد الربن بن أيب بكر" .اإلتقذن يف علوم القرآن" .حتقي
أبو الفضل إبراهيم( .مصر :اهليئة املصرية للكاذب 1394 ،ه).
السيوطي ،عبد الربن بن أيب بكر" .الدك املنثوك يف الافسري بذملأثوك".
(ط ،1بريوت :داك الفكر).
الصنعذين ،عبد الرزاق بن مهذم" .تفسري القرآن" .حتقي مصطفى
مسلم( .ط ،1الريذض :مكابة الرشد1410 ،هي).
الطربي ،حممد بن جرير" .جذمع البيذن يف تأويل آي القرآن" .حتقي
أبد حممد شذكر( .ط ،1دماش  :مؤتسسة الرتسذلة1420 ،ه).
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الفراء ،حيىي بن زيذد" .معذين القرآن" .حتقي أبد يوتسف النجذيت،
(ط ،1مصر :داك املصرية للاأليف والرتمجة.) ،
القذصح ،علي بن عثمذن" .زيذدة الاامة يف قراءات الثالثة األئمة"
حتقي عطية أبد الوهييب( .ط ،1ديب :جذئزة ديب الدولية للقرآن
الكرف).
القرطيب ،حممد بن أبد" .اجلذمع ألحكذم القرآن" .حتقي أبد الربدوين
وإبراهيم طفي ( .ط ،2مصر :داك الكاب املصرية1384 ،ه).
القيسي ،مكي بن أيب طذلب" .اإلبذنة عن معذين القراءات" .حتقي
عبد الفاذح شليب( .مصر :داك هنضة مصر).
مذلك ،مذلك بن أنس" .املوطأ" .حتقي حممد فؤاد عبد البذقي( .ط،1
بريوت :داك إحيذء الرتاث.)1406 ،
املذلكي ،احلسن بن حممد" .الروضة يف القراءات اإلحدى عاشرة" حتقي
مصطفى عدنذن( .ط ،1املدينة املنوكة :مكابة العلوم واحلكم،
1424ه).
املزي ،يوتسف بن عبد الربن" .هتذيب الكمذل يف أمسذء الرجذل".
حتقي د .باشذك عواد( .ط ،1دماش  :مؤتسسة الرتسذلة،
1410ه).
النحذس ،أبد بن حممد" .إعراب القرآن" .حتقي عبد املنعم خليل
إبراهيم( .ط ،1بريوت :داك الكاب العلمية.)1421 ،
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النسذئي ،أبد بن شعيب" .السنن الكربى" .حتقي شعيب األكنذ وط.
(ط ،1بريوت :مؤتسسة الرتسذلة1421 ،ه).
النيسذبوكي ،مسلم بن احلجذج" .الصحيح" .حتقي حممد فؤاد عبد
البذقي( .ط ،1بريوت :داك إحيذء الرتاث العريب).
اهلذيل :يوتسف بن علي" .الكذمل يف القراءات األكبعني" .حتقي مجذل
الاشذيب( .مصر :مؤتسسة مسذ للاوزيع)\ .
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اللمعة يف خالف السبعة
لإلمام عبدالوهاب بن أمحد بن عبدالوهاب احلارثي املزني
احلنفي الشهري بابن وهبان(768هـ)

دراسةً وحتقيقًا وتعليقًا
من أول الكتاب إىل آخر أبواب األصول

Al Lam'ah Fe Khelaf Al Sab'ah
by Imam "Abdul Wahab Ibn Ahmad Ibn Abdul Wahab Al
Harethy Al Mazny Al Hanafy who is renowned as Ibn
Wahban. He died in (768 A. D.) from the First Part of the
Book up to the Last Chapters of Principles

إعداد
د .هشام بن سليمان بن حممد الزريري
األستاذ املساعد بقسم الدراسات القرآنية جبامعة جدة

اللمعة في خالف السبعة البن وهبان  -دراس ًة وتحقي ًقا وتعلي ًقا ،د .هشام بن سليمان الزريري

املستخلص
هذا البحث يف حتقيق ودراسة كتاب " اللمعة يف خالف السبعة "
لإلمام عبدالوهاب بن أمحد بن عبدالوهاب احلارثي املزين احلنفي الشهري بابن
وهبان املتوىف سنة ( 768هـ) من أول الكتاب إىل آخر أبواب األصول ،وهو
كتاب له أمهيته يف علم القراءات ،فقد استقصى خالف القراء السبعة ورواهتم
يف كامل القرآن الكرمي ،ومتيز مبنهج فريد يف عرض مسائل القراءات ورموز القراء،
وقد عرفت يف هذا البحث باإلمام ابن وهبان فذكرت امسه ونسبه وكنيته ولقبه
ونشأته العلمية ووفاته وشيوخه وتالميذه وآثاره العلمية ،مث عرفت بالكتاب
وحققت امسه ووثقت نسبته إىل مؤلفه ،وذكرت منهج مؤلفه فيه ،مث قمت
بتحقيق النص املذكور حتقيقاً علمياً يبني مقصوده ويكشف غوامضه ،وأردفت
البحث بذكر أهم النتائج اليت خلصت إليها من الدراسة والتحقيق ،ومنها أن
هذا الكتاب يعترب أخصر كتاب يف القراءات السبع من طريق الشاطبية
والتيسري ،ومنها أن هذا الكتاب يصنف ضمن كتب الرواية يف القراءات القرآنية،
حيث اهتم مؤلفه بضبط اختالف القراء السبعة ورواهتم دون تعرض إىل ذكر
وجوه هذه القراءات وعللها واالحتجاج هلا وغري ذلك مما يعرف جبانب الدراية
يف القراءات القرآنية ،ومنها متيز هذا الكتاب مبنهج فريد يف عرض مسائل
القراءات ورموز القراء مع اختصار ألفاظه ودقة عباراته ووضوح معانيه واستقصائه
خالف القراء السبعة بأوصاف مبتكرة وقيود خمتصرة.
الكلمات المفتاحية :القراءات – القراء – السبعة – ابن وهبان
– األصول – الفرش.
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Abstract
This research on investigation and studying of the
book titled "Al Lum'ah Fee Khilaaf As-Sab'ah" by Imam
"Abdul Wahab Ibn Ahmad Ibn Abdul Wahab Al Harethy
Al-Muzani Al-Hanafi who is renowned as Ibn Wahban (d.
768 A. D.) from the first part of the book till the last
chapters of Al-Usool. The book is of great importance in
the science of Qira'at [Quranic recitations]. The book
covered the difference between the Seven Readers and
their narrators in the whole of Holy Qur'an. It is
distinguished by a unique methodology in presenting the
issues of Qira'at and the symbols of the readers. In this
research ،I introduced Imam Ibn Wahban ،and in doing so ،
I mentioned his name ،his lineage ،his kunyah ،his title ،
his educational upbringing ،his death ،his teachers ،his
students ،and his intellectual works. Then ،I investigated
the text of the mentioned book scientifically in a way that
would explicate its objective and delineate its puzzles ،and
I concluded the research with the significant findings
reached through the study and investigation of the book.
The findings are: That this book is deemed as the most
concise book written on the seven Qira'at according to AsShatebeyyah and At-Tayseer’s route ،and that this book is
classified as one of the books of narration on the Qur'anic
recitations because the author was very gave due concern
to mastering the differences between the Seven Reciters
and their narrators without mentioning the versions of
these Qira'at and their causes ،and their proofs and so on
in what is known as the diraayah side of Quranic Qira’aat.
Among the findings is that this book is distinguished by a
unique methodology in presenting the issues of Qira'at and
symbols of readers with brief terms ،accuracy of its
sentences ،clarity of its meanings and covering the
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differences between the seven readers with creative
descriptions and concise restrictions.

Keywords:
Qira'at – The Seven Readers – Ibn Wahban – Al-Usool
– Al-Farsh.
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املقدمة
احلمــد ذ ذا اللــول واملــن واإلحســان ،أنــزل علــى عبــده الكتــاب
معجــزة وفوظــة وحجــة باقيــة علــى تعاقــب األزمــان ،وأشــهد أن ال إلــه إال
اذ وحده ال شريك له ،والصالة والسالم على البشري النذير بلـ الرسـالة
وأوضـ اججــة حــم عــال منــار احلـق واســتبان ،وعلــى آلــه وأصــحابه ذوا
التقى واإلميان ،والتابعني ومن تبعهم بإحسان ،أما بعد:
فإن العلـوم إاـا تشـرف بشـرف موضـوعاهتا ،وتتفاضـل بأنواعهـا وعلـم
الق ـراءات مــن أجــل العلــوم قــدراً ،وأرفعهــا ذك ـراً لشــدة تعلقــه بأشــرف كتــاب
أن ــزل ،ال ــذا ال يأتي ــه الباط ــل م ــن ب ــني يدي ــه وال م ــن خلف ــه ،وق ــد هي ــأ اذ
سبحانه وتعاىل رجـاالً أوفيـاء وعلمـاء أجـالء عنـوا تفـه كتابـه ،ومعرفـة أوجـه
قراءاتـ ــه ،وبيـ ــان الصـ ــحي املت ـ ـواتر م ـ ــن رواياتـ ــه ،ووض ـ ــعوا الت ـ ـ ليف النفيس ـ ــة
والتصــانيف املفي ــدة فج ــاءت م ــا بــني مل ــول وخمتص ــر ،وموس ــع ومقتض ــب،
ومنثــور ومنمــوم ،ومــن هـؤالء العلمــاء اإلمــام العالمــة الشــيع عبــدالوهاب بــن
أمحــد بــن عبــدالوهاب احلــارثي املــزين احلنفــي الشــهري بــابن وهبــان الــذا كتــب
كتاباً خمتصـراً يف بابـه ،مفيـداً للـالب علـم القـراءات ،هـو كتـاب ( اللمعـة يف
خ ــالف الس ــبعة ) تن ــاول في ــه مؤلف ــه اخ ــتالف الق ـراء الس ــبعة أص ـوالً وفرشـ ـاً
بألفــاخم خمتصــرة ،وض ـوابط مــوجزةف ليســهل حفمــه ،ويقــرب تناولــه ،ويتس ـ
فهمــه ،ومــع أنــه كتــاب قــائم علــى اإل ــاز واالختصــار إال أنــه ــع اخــتالف
الق ـراء الســبعة واســتوعب رواهتــم األربع ـة عشــر تصــر بــديع واقتضــاب فريــد،
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فكان االستيفاء لكل املسائل ،واإلكمال جلميع املباحث.
وق ــد جعل ــت ه ــذا البح ــث يف حتقي ــق قس ــم األص ــول م ــع التعلي ــق
عليــهف ألن قــارا هــذا الكتــاب ال يســتق عــن تعليــق وكشــف يبــني امل ـراد
ويفصل اإل ال يف كثري من املواطن.
أهمية املوضوع وأسباب اختياره
 -1الرغبة يف اإلسهام يف خدمة كتاب اذ  عموماً مث علم
القراءات على وجه اخلصوص بتحقيق مؤلف خمتصر حوى
اختالف القراء السبعة أصوالً وفرشاً.
 -2مكانة املؤلِّف العلمية بني علماء عصره ،وثناء األقران عليه،
إضافة إىل عنايته بعلم القراءات واهتمامه بالتأليف فيه.
 -3أن الكتاب ميتاز بسهولة ألفاظه ودقة عباراته ،واستقصائه
خلالفات القراء بأوصاف مبتكرة وقيود خمتصرة.
 -4أن الكتاب ميتاز بوحدة املوضوع ،فاملؤلف رمحه اذ خصه
بضبط اختالف الرواية فقط ،ومل يتلرق لقريها من مواطن
االتفاق ،وجرده من األسانيد والتوجيه والتعليل ،فهو للمعت
هبذا العلم كاخلالصة ،وللراغب كاملتختصر ،ولللالب كاملعني
على ع املتفرق وضبط املتفرع.
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الدراسات السابقة
من خالل اطالعي على هذا املتخلوط وتثي عنه يف املكتبات
العامة واخلاصة وشبكة املعلومات الدولية مل أجد من قام بتحقيقه أو
دراسته أو التعليق عليه ،ومن مث فإن حتقيق هذا اجلزء منه وإخراجه إىل
النور يعد خلوة أوىل لإلفادة من هذا املؤلف الفريد.
خطة البحث
اقتضت طبيعة هذا البحث أن يأيت يف مقدمة وقسمني وخامتة
أما المقدمة فتحتوا على ما يلي:
 -1أمهية املوضوع وأسباب اختياره
 -2الدراسات السابقة
 -3خلة البحث
 -4منهج التحقيق
القسم األول( :الدراسـ ــة) وفيه فصالن:
الفصل األول :التعريف باملؤلف وحياته وفيه مخسة مباحث:
املبحث األول :امسه ونسبه وكنيته ولقبه ومولده.
املبحث الثاين :نشأته العلمية ووفاته.
املبحث الثالث :شيوخه وتالمذته.
املبحث الرابع :مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.
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املبحث اخلامس :آثاره العلمية
الفصل الثاني :يف التعريف بالكتاب وفيه ثالثة مباحث:
املبحث األول :حتقيق اسم الكتاب ونسبته إىل املؤلف.
املبحث الثاين :التعريف بالكتاب ومنهج املؤلف فيه.
املبحث الثالث :وصف النستخة اخللية وااذج منها.
القسم الثاني( :التحقيق)ويتضمن النص اجقق من الكتاب،
وقد سرت فيه على املنهج اآليت:
 اعتم ــدت عل ــى امل ــنهج الوص ــفي التحليل ــي ال ــذا يق ــوم في ــه الباح ــث
بوصف الماهرة وصفاً دقيقاً ،وعرضها عرضاً مرتباًكما أرادهـا املؤلـف،
مث يقوم بتوضي غوامضها ،وبيان معانيها ،وتفصيل أحكامها.
 نستخت اجلزء اجقق مبا يوافق قواعد اإلمالء احلديثة.
 قم ــت بكتاب ــة اآلي ــات وف ــق الرس ــم العثم ــاين برواي ــة حف ــص ع ــن
عاصــم متبع ـاً يف ذلــك مصــحف املدينــة النبويــة امللبــوع يف مــع
امللك فهد – رمحه اذ – للباعة املصحف الشريف.
 أثبت عالمات الرتقـيم واألقـواح حسـب املتعـارف عليـه مـن طـرق
التحقيق احلديثة.
 عــزوت اآليــات الكرميــة الــيت وردت يف الــنص مــع ذكــر أرقامهــا ،ويف
حالـة تكرارهــا يف القـرآن الكــرمي أذكـر املوضــع األول منهـا مث أعقــب
عليـه بقـو  :وغريهـا ،وحيــث إن املصـنف – رمحـه اذ – يكثـر مــن
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األمثلة القرآنية فقـد آثـرت عـزو اآليـات داخـل الـنص نفسـه بوضـعه
بني حاصرتني هكذا [ ] ،وذلك حم ال أثقل اهلوامش.
 عرفت تعريفاً خمتصراً باملصللحات الواردة يف الكتاب.
 جعل ــت احل ــروف الدال ــة عل ــى أمس ــاء القـ ـراء ورواهت ــم ب ــني قوس ــني
هكذا ( )ف لتمييزها عن احلروف األخرى.
 ضــبلت مــا اتــاج إىل ضــبط ،وعلقــت علــى مــا اتــاج إىل تعليــق
مــن عبــارات املؤلــف تعليقـاً يفصـ عــن املـراد ،ويبــني املقصــود مــن
غري تلويل ممل وال اختصار خمل.
 نبهت على األوجه الـيت ذكرهـا املؤلـف ،وهـي معـدودة يف الشـاطبية
م ــن الزي ــادات ال ــيت خ ــرج فيه ــا ع ــن طري ــق كتاب ــه ،وذل ــك مب ــا ذك ــره
اجققون ،ويأيت يف مقدمتهم اإلمام الكبري ابن اجلزرا رمحه اذ.
وأما الخاتمة فقد ذكرت فيها أهم النتائج اليت خلصت إليها من
هذا البحث ،مث ذيلت البحث بفهارح علمية ختدم القارا وتعني
الباحث ،وما توفيقي إال باذ عليه توكلت وإليه أنيب.
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الفصل األول :التعريف باملؤلف وحياته

()1

املبحث األول :امسه ونسبه وكنيته ولقبه ومولده
اسمه ونسبه:
عبــد الوهــاب بــن أمحــد بــن وهبــان عبــد الوهــاب بــن يوســف بــن عبــد
ا.
الوهاب بن عبد الكرمي بن يعلى بن زهري احلارثي املزِّزا الدمشقي َح
احلم مم زو ِّ
كنيته:
ـب  -رمحــه اذ  -بألقــاب كثــرية ،ومــن أشــهرها:
أبــو ومــد ،وقــد ل ِّقـ م
أمني الدين ،وقاضي قضاة محاه ،وشيع اإلسالم ،والقاضي ،وتاج الدين.
مولده:
مل يصـرح أحــد ممــن تــرجم لــه ذكـر ســنة والدتــه علــى التحديــد ،إال
( )1مصادر تر ته :الدرر الكامنة البن حجر ( ،)424- 4۲۳/2وبقية الوعاة
للسيوطي ( ،)۱۲۳ /2وشذرات الذهب البن العماد ( )۲۱۲ /9وذيل العرب
البن العراقي ( )۲۳۲الفوائد البهية للكنوا ( ،)۱۱۳اخلزانة التيمورية (،)۱۰/1
وتاريع األدب العريب لربوكلمان ،القسم السادح ( ،)۳۰۷هدية العارفني
للبقدادا ( ،)640معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة ( ،)۲۲۰السلوك للمقريزا
( ،)۳۰۸/4وبدائع الزهور يف وقائع الدهور البن اياح( ،)۳۹ /1والنجوم الزاهرة
البن تقرا بردا ( ،)۹۲ /11واألعالم للزركلي ( ،)۱۸۰/4وحله األحلاخم
أليب الفضل العلوا ( ،)۱۹۲تاج الرتاجم البن قللوبقا احلنفي (.)۱۳۸
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مــا ذك ــره اب ــن حج ــر ونقل ــه اللكن ــوا  -ع ــن بعض ــهم« :-أن ــه ول ــد قب ــل
الثالثني وسبعمائة»( ،)1وعلى وجـه التقريـب ميكـن أن يكـون مولـده سـنة
۷۲۷ه أو ۷۲۸ه ،ألهنم أ عوا علـى وفاتـه سـنة 768ه ،وهـو يف وـو
األربعني من عمره(.)2
املبحث الثاني :نشأته العلمية ووفاته
لقد كانت والدة اإلمام ابن وهبان يف قرية املـزة ،وهـي قريـة مشـهورة
مــن قــرى دمشــق ،وقــد دخلــت اآلن يف أحيائهــا احلديثــة فأصــبحت تعــرف
تـ ملـي املـزـزة( )3فــابن وهبــان مـ ِّـزا املولــد والنشــأة ،ومل تســعفنا كتــب ال ـرتاجم
بإعلائنا صورة ولو بسيلة عن حال أسرته االجتماعيـة ،وال عـن نشـأته يف
هذه القرية ،إال أهنا تناولت حياته يف دمشـق حيـث تلقـى العلـم علـى كبـار
علمائها ،فللب فيها علوم القـرآن والفقـه واألصـول والنحـو واللقـة واألدب
والع ــروض ،واس ــتمر يف اللل ــب ،واخ ــتص للقـ ـراءات ،ح ــم ب ــرع فيه ــا ويف
عللهـ ــا ،واشـ ــتهر ذلـ ــك عنـ ــه ،فصـ ــدر وهـ ــو شـ ــاب لتـ ــدريس الق ـ ـراءات يف
املدرســة العادليــة بدمشــق ،وكــان ه ـذا قبــل أن يســند إليــه قضــاء محــاة ســنة
ســتني وســبعمائه ،فيكــون تصــدره لإلق ـراء وهــو يف وــو الثالثــني مــن عمــره،
( )1الفوائد البهية للكنوا ( ،)۱۱۳والدرر الكامنة البن حجر (.)4۲۳/2
( )2ذكره الدكتور /أمحد بن فارح السلُّوم انمر :أحاسن األخبار البن وهبان (.)33
( )3انمر :معجم البلدان لياقوت احلموا (.)122/5
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واستمر علـى هـذا احلـال مـن العلـاء واإلفـادة إىل أن تـويف تمـاة وهـو علـى
قضائها ،يف ذا احلجة ،سنة مثان وستني وسبعمائة.
املبحث الثالث :شيوخه وتالمذته

شيوخه:
أخــذ اإلمــام ابــن وهبــان خمتلــف الفنــون علــى كبــار علمــاء عصــره،
الذين كان هلم دور بارز يف تكوين شتخصيته العلمية ،ومن أشهرهم:
 )1اإلمام ابن الفصي  :أمحد بن علي بن أمحـد اهلمـداين احلنفـي ،مقـرا
شــاعر لقــوا مشــهور ،أصــله مــن الكوفــة ،مث نــزل دمشــق ،ق ـرأ علــى
اإلم ــام ص ــاب ب ــن عب ــداذ الص ــبا القـ ـراءات وعل ــوم التفس ــري والفق ــه
والفـرائ واألدب ،وتلقــى القـراءات علــى اإلمــام علــي بــن أيب ومــد
الواسـلي املعــروف بالـديواين ،لــه نمـم يف القـراءات مسـاه "حــل الرمــوز
وو ــل الكن ــوز يف القـ ـراءات الس ــبع" عل ــى وزن الش ــاطبية لك ــن بق ــري
رموز ،ومن كتبـه "مستحسـن اللرائـق يف نمـم كنـز الـدقائق" ،و"نمـم
املنار" يف أصول الفقه ،تويف بدمشق سنة 755ه(.)1
 )2اإلمام ابن عقيل :عبد اذ بـن عبـد الـرمحن بـن عقيـل بـن عبـد اذ
ب ــن وم ــد ب ــن وم ــد هب ــاء ال ــدين احللـ ـ البالس ــي املص ــرا ،ق ــدم
( )1انمر تر ته يف :غاية النهاية البن اجلزرا ( )84/1والفوائد البهية للكنوا
( ،)26والدرر الكامنة البن حجر(.)204/1
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الق ــاهرةف واش ــتقل ب ــالعلم إىل أن مه ــر ،والزم األجل ــة م ــن علم ــاء
القــاهرة حــم قــال بعضــهم يف "حقــه مــا حتــت أدمي الســماء أوــى
م ــن اب ــن عقي ــل"( ،)1وق ــد ك ــان  -رمح ــه اذ -إمام ـ ـاً يف العربي ــة،
واملع ــاين" ،عارفـ ـاً ب ــالقراءات الس ــبع" ،مديِّنـ ـاً متواض ــعاً ،ول ــه ش ــرح
األلفية املشهور بشرح ابن عقيل ،وغريه مـن املصـنفات تـويف رمحـه
اذ سنة 769ه ،وتويف ابن وهبان قبله بسنة(.)2
 )3اإلمـ ــام أبـ ــو العبـ ــاح العنملـ ــايب :أمحـ ــد بـ ــن ومـ ــد بـ ــن ومـ ــد بـ ــن علـ ــي
األصــبحي ،أبــو العبــاح العنملــايب النحــوا املشــهور بــدأ طلــب العلــم يف
بل ــده ،مث ارحت ــل إىل الق ــاهرةف ف ــالزم كب ــار العلم ــاء ،ح ــم ب ــرع  -رمح ــه
اذ -يف فنــون خمتلفــة واشــتهر بــالنحو ،وقـرأ القـراءات الثمــان ،مث ارحتــل
إىل الشام ،واسـتقر يف دمشـقف فعمـم قـدره ،وذاع صـيته ،واشـتهر امسـه
ح مشـ ــيتخة النحـ ــاة باملدرسـ ــة الناص ـ ـرية،
يف اآلفـ ــاق ،وكثـ ــر نفعـ ــه ،تمـ ـرأ م
وتصــدر للتــدريس باجلــامع األمــوا ،ونفــع اذ بــه النــاح ،أخــذ عنــه ابــن
وهبــان اللقــة ،والنحــو ،ومــن مصــنفاته "شــرح تســهيل الفوائــد وتكميــل
املقاصد" ،و"شرح اللباب" ،تويف يف دمشق سنة 776هـ(.)3

( )1األعالم للزركلي (.)42/3
( )2انمر تر ته يف :الدرر الكامنة البن حجر( ،)162/2وطبقات الشافعية
البن قاضي شهبة ( ،)96/3وشذرات الذهب البن العماد(.)214/6
( )3انمر تر ته يف :غاية النهاية البن اجلزرا ( ،)121/1والدرر الكامنة البن
حجر( ،)176/2وشذرات الذهب البن العماد (.)240/6
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 )4الصدر ومد الفقيه :ومد بن علي بن منصور بن ناصر الدمشقي
احلنفي ،صدر الدين ،الفقيه اجدِّث ،قاضي القاهرة ،ولد ونشأ يف
دمشق ،وتلقى العلم عن علماء عصره ،حم صار علمماً من أعالم
هذه األمة ،ولتمكنه يف احلكم طلب من دمشق إىل القاهرة ليتوىل
القضاء ،واستمر فيه ،وكان -رمحه اذ -صلباً يف احلكم ،ومود
لني اجلانب،
القضاء ،كثري العلم ،واسع االطالع ،مهذب األخالق ،ملم
كثري التودد ،دائم البشر ،واستمر يف قضاء مصر حم مات يف ربيع
األول سنة 768ه(.)1
تالميذه:
تقدمت اإلشارة إىل شـهرة ابـن وهبـان بالتـدريس ،وتوليـه القضـاء،
واشتقاله باإلفادة واإلقـراء ،فقـد تصـدر  -رمحـه اذ  -لإلقـراء يف املدرسـة
العادليــة الواقعــة يف قلــب دمشــق القدميــة ،قبــل أن يصــب قاضــياً يف محــاة،
والتدريس يف مثـل هـذه املـدارح املشـهورة مـن شـأنه تزايـد اللـالب عليـهف
ألن القالـ ــب فيهـ ــا كثـ ــرة احلضـ ــور ،يضـ ــاف إىل ذلـ ــك الصـ ــحوةم العلميـ ــة
امللحوظــة يف القــرن الثــامن الــذا بــرز فيــه كثــري مــن العلمــاء الراســتخني،
وخاصــة يف ب ــالد الش ــام ومص ــر آنــذاك ،إال أن الن ــاظر يف كت ــب ال ـرتاجم
( )1انمر تر ته يف :شذرات الذهب البن العماد( ،)293/7والضوء الالمع للستخاوا
( ،)263/1وحسن اجاضرة يف تاريع مصر والقاهرة للسيوطي (.)185/2
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ــد أهنــا مل تشــر ألا أحــد ممــن تتلمــذ عليــه ،وقــد كشــف الــدكتور أمحــد
بــن فــارح الســلوم وقــق كتــاب ابــن وهبــان " أحاســن األخبــار يف واســن
الق ـراء الســبعة أئمــة األمصــار " إىل أن الناســع هلــذا الكتــاب مــن تالمــذة
ابن وهبان ،وامسه :أمحد بن علي السنجارا(.)1
املبحث الرابع :مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
يعرف فضل العامل ووبة النـاح لـه وثقـتهم بـه بالثنـاء احلسـن عليـه
وذكر فضائله ،واإلمام ابن وهبان رمحه اذ قد أثـ عليـه األئمـة الفضـالء
ووثقوه ،فمن هذه األقوال:
 )1قول ابن تقرا بردا« :كان فقيهاً عاملاً مشكور السرية»(.)2
 )2وقول ابن العراقي« :تففه ومتيز وبرع يف القراءات والعربية ونمم الشعر»(.)3
 )3وقول السيوطي« :كـان مشـكور السـرية ،مـاهراً يف الفقـه واألدب»(،)4
وهلذا فقد تبـوأ الشـيع رمحـه اذ مكانـة علميـة مرموقـة ،ومنزلـة اجتماعيـة
رفيعــة ،ممــا أهلتــه لتــو التــدريس يف مــدينتني مــن كبــار مــدن الشــام مهــا
( )1مقدمة كتاب أحاسن األخبار يف واسن السبعة أئمة األمصار د .أمحد
فارح السلوم (.)36
( )2النجوم الزاهرة البن تقرا بردا (.)92/11
( )3الذيل على العرب البن العراقي(.)232
( )4بقية الوعاة للسيوطي()123/2
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دمش ــق ومح ــاة ،وانتف ــع ب ــه خل ــق ،ومل ينقل ــع ع ــن الت ــدريس بع ــد ت ــو
القضاء ،قال ابن حجر« :درح وو قضاء محاة»(.)1

املبحث اخلام ::آثاره العلمية
خلـ ــف ابـ ــن وهبـ ــان رمحـ ــه اذ تراث ـ ـاً واسـ ــعاً يف الق ـ ـراءات والعلـ ــوم
األخرى فمن ذلك:
أوالَ :مؤلفاته في القراءات:
 -1أحاســن األخبــار يف واســن الق ـراء الســبعة األخيــار أئمــة اخلمســة
األمصار الذين انتشرت قراءهتم يف سائر األقلار(.)2
 -2امتثال األمر يف قراءة أيب عمرو ،وهي منمومة يف ( )127بيتاً(.)3
 -3غاي ــة االختص ــار يف أص ــول قـ ـراءة أيب عم ــرو ب ــن عم ــار( ،)4وه ــي
منمومــة يف ( )63بيت ـاً ،وللمؤلــف شــرح علــى هــذا الــنمم مســاه:
( )1الدرر الكامنة البن حجر (.)423/2
( )2ملبوع بتحقيق د .أمحد فارح السلوم ( ،ط ،1 :دار ابن حزم -بريوت-
1425ه).
( )3حققه وشرحه :اىي باه بن عبداذ باه يف رسالة علمية بقسم القراءات
باجلامعة اإلسالمية.
( )4أخلأت بع الفهارح جبعل هذا املتخلوط يف أصول قراءة أيب عمرو وابن
عامر ،والصحي يف أصول قراءة أيب عمرو فقط ،وعمار هو جده ،انمر
خملوط غاية االختصار للمؤلف نفسه لوحة  /3أ.
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إظهـ ــار األس ـ ـرار يف شـ ــرح غايـ ــة االختصـ ــار يف أصـ ــول ق ـ ـراءة أيب
عمــرو بــن عمــار( ،)1وعليهــا شــرح آخــر بعن ـوان الكاشــف ملعــاين
القصيدة النرية يف رواية أيب عمـرو بـن العـالء املشـتهرة للعالمـة أيب
عبداذ ومد بن سعيد بن طاهر البجائي املقريب(.)2
 -4نمــم در اجل ــال يف ق ـراءة الس ــبعة املــال ،وه ــي منموم ــة يف الق ـراءات
الســبع اختص ــر في ــه الشــاطبية يف أق ــل م ــن مخســمائة بيت ـاً ،قال ــه يف
كشف المنون( ،)3وهي بالتحديد يف أربعمائة وثالثة وستني بيتاً.
 -5درة الشنوف يف خمارج احلروف(.)4
 -6كشف األستار فيما اختاره البزار(.)5
 -7عمــدة اخللــف يف اختيــار خلــف ،وهــو خلــف بــن هشــام الب ـزار،
ع فيه اختياره مما خالف فيه شيتخه محزة(.)6

( )1توجد منه نستخة خلية يف مكتبة امللك عبدالعزيز باملدينة املنورة برقم موعة
الشفاء.18/
( )2ملبوع بتحقيق :ال بن السيد رفاعي الشايب (مكتبة أوالد الشيع
للرتاث ،القـاهرة ـ مصر ،ط)1
(.)649/1( )3
( )4املصدر السابق (.)740/1
( )5كشف المنون حلاجي خليفة (.)1485/2
( )6املصدر السابق (.)1167/2
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ثانياً :في علم الفقه:
 -1قيد الشرائد يف نمم الفرائد .
وهي منمومة ألفيملة ،رائيملة القافية من البحر اللويـل اشـتهرت يف الفقـه
ادر املســائل يف املــذهب مستتخلص ـاً إياهــا
احلنفــي :بالوهبانيــة ،طـ م
ـرق فيهــا ن ـو م
من ستة وثالثني كتاباً (.)2
 -2عقــد القالئــد يف حـ ملـل قيــد الش ـرائد( ،)3وهــو شــرح علــى املنمومــة
السابقة.
()1

( )1وهلا نستخة يف مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية برقم:
الرب بن ومد املعروف بابن الشحنة ،ومساه
 ،00671وقد شرحها :عبد ِّ
"تفصيل عقد الفرائد" ،وأمحد بن شهيد الدار عزاين انمر :الضوء الالمع
للستخاوا ( ،)32/4وكشف المنون حلاجي خليفة ( ،)1368/2واألعالم
للزركلي ( ،)273/3ومعجم املؤلفني لعمر رضا كحالة ( ،)246/1وخزانة
الرتاث – فهرح خملوطات (.)623/5
( )2انمر :كشف المنون حلاجي خليفة (.)1865/2
( )3وله نسع كثرية يف مكتبات العامل منها :نستخة يف مكتبة احلرم املكي برقم:
 ،119ونستخة يف مكتبة شسرتبييت يف إيرلندا برقم ،6/4536 :وقد حمي
شرح الناظم هذا باهتمام العلماء فلتخصه :عبد الرحيم بن ومد املعروف بابن
الفرات يف كتابني مسى األول" :مبنمومة الفرائد" ،والثاين" :خنبة الفوائد" .انمر:
هدية العارفني إلمساعيل باشا ( ،)639/1واألعالم للزركلي ( ،)348/3ومعجم
املؤلفني لعمر رضا كحالة ( )212/5وما بعدها ،وخزانة الرتاث (.)128/53
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 -3دفع النزاع فيما يف احلرير باإل اع(.)1
 -4شرح درر البحار يف الفروع (.)2
 -5الفرائد يف الزوائد(.)3
 -6شرح خمتصر القدورا(.)4
ثالتاً :في علم العروض والفنون األخرى:
 -1الكافية يف القافية (.)5
 -2هناية االختصار يف أوزان األعشار(.)6

()1كشف المنون حلاجي خليفة ( ،)757/1وهدية العارفني إلمساعيل باشا (.)639/1
( )2وهو شرح البن وهبان على كتاب مشس الدين ومد بن يوسف القونوا
الذا يسمى" :درر البحار" ،وقد عاش املؤلف عشرين سنة بعد وفاة ابن
وهبان! انمر :كشف المنون حلاجي خليفة ( ،)746/1وهدية العارفني
إلمساعيل باشا (.)639/1
( )3كشف المنون حلاجي خليفة ( ،)1243/2وهدية العارفني إلمساعيل باشا
(.)639/1
( )4انمر :ذيل التقييد لتقي الدين الفاسي ( ،)191/1وكشف المنون حلاجي
خليفة (.)1634/2
( )5كشف المنون حلاجي خليفة ( ،)1499/2وهدية العارفني إلمساعيل باشا
(.)639/1
( )6كشف المنون حلاجي خليفة( ،)1984/2وهدية العارفني إلمساعيل باشا
(.)639/1
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 -3فتاوى ابن وهبان(.)1
 -4رسالة الشرعة لرد املقالة الشنيعة ،وهي يف ذم علم السحر وتعلمه(.)2
 -5أحسن املقال على العشر اخلصال(.)3
الفصل الثاني :يف التعريف بالكتاب

املبحث األول :حتقيق اسم الكتاب ونسبته إىل املؤلف
إن أصرح اسم لكتاب من الكتب هو ما يذكره صاحب الكتاب
نفسه يف مقدمة كتابه ،وهو ما فعله املؤلف يف املقدمة حيث قال« :ورتبته
على املسائل حترياً لفرض املسائل ،ومسيته اللمعة يف خالف السبعة،
وضبلت فيه قراءة القارا بلون امسه ،واذ املستعان على إمتامه وختمه»(،)4
وهذا ما جنده على صفحة العنوان من النستخة اليت حققت النص عليها.
أما ما يتعلق بتوثيق نسبته إىل املؤلف ،فقد جاء اسم الكتاب
مثبتاً يف الصفحة األوىل من املتخلوط منسوباً إىل املؤلف هكذا:
«اللمعة يف خالف السبعة تأليف الشيع اإلمام العامل عبدالوهاب بن
أمحد بن عبدالوهاب بن عبدالكرمي احلارثي املزين احلنفي الشهري بابن
( )1كشف المنون حلاجي خليفة (.)1974/2
( )2كشف المنون حلاجي خليفة ( ،)874/1وهدية العارفني إلمساعيل باشا (.)639/1
()3كشف المنون حلاجي خليفة ( ،)667/1وهدية العارفني إلمساعيل باشا (.)639/1
( )4انمر :النص اجقق.
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وهبان عفا اذ عنه وعنا وعن يع املسلمني» ،ومما يدل على صحة
النسبة أن نص الكتاب يتماشى مع أسلوب املؤلف يف التصنيف،
وطريقته يف التأليف ،فقد اختصر الشاطبية يف كتاب مساه " د ِّر اجلال
يف قراءة السبعة املال" ،وهو نمم دون اخلمسمائة بيت على وزن
الشاطبية ورويها ،بل إن املؤلف رمحه اذ قد اختصر بع كتبه فعندما
ألف كتابه امتثال األمر يف قراءة أيب عمرو ،وهي منمومة يف سبعة
وعشرين ومائة بيت ،كتب اختصاراً هلا يف مؤلف مساه غاية االختصار
يف أصول قراءة أيب عمرو بن عمار ،وهي منمومة يف ثالثة وستني
بيت ،وأخرياً فإين مل أجد كتاباً آخر هبذا االسم منسوباً إىل غري
املؤلف ،مما تقدم ميكن احلكم باطمئنان بأن هذا الكتاب للمؤلف
رمحه اذ رمحة واسعة.
املبحث الثاني :التعريف بالكتاب ومنهج املؤلف فيه.
هو كتاب يف القراءات السبع اليت أ عت األمة على تواترها،
ذكر فيه مؤلفه اختالف القراء السبعة ،واعتمد لكل قارا راويني،
والروايات األربع عشرة اليت اعتمدها هي الروايات اليت سارت بذكرها
الركبان ،وهي اليت اعتمدها الداين يف التيسري ،والشاط يف احلرز ،وابن
اجلزرا يف النشر ،ولقد أوض اإلمام ابن وهبان يف مقدمة كتابه السبب
الباعث له على التأليف ،وأنه نتيجة لسؤال تكرر وروده من أصحابه
اخللص فقال بعد محد اذ وشكره « :فقد سأل بع أصحايب
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األكياح ،من أو الفضل واالقتباح ،أن أ ع اختالف السبعة يف
كراحف ليسهل النقل على أكثر الناح ،وكرر علي السؤال ،وطال وعده
واجال»( ،)1سالكاً يف ذلك مسلك العلماء يف تواضعهم ونبل
أخالقهم« :واستعجزت نفسي عما سأل ،فإن تر عيباً فسد اخللل ،فعز
()2
وجل ،وحيث وفق اذ العميم أ ل املراد»  ،موضحاً
من ال عيب فيه مل
أنه جعل حروف أجبد املعروفة رموزاً وعالمات على كل قارا من األئمة
السبعة ورواهتم األربعة عشر ،فجعل احلرف األول للقارا األول،
واحلرف الثاين للراوا األول عنه ،والثالث للراوا الثاين عنه وهكذا« :
رأيت أن أرمز لكل إمام ترف من أحرف أيب جاد ،فلنافع وصاحبيه
ورش وقالون (أبج) ،فاأللف لنافع والباء لقالون واجليم لورش ،والبن
كثري وراوييه البزا وقنبل(دهز) ،وأليب عمرو وراوييه الدورا والسوسي
(حلي) ،والبن عامر وراوييه هشام وابن ذكوان (كلم) ،ولعاصم
وصاحبيه أيب بكر وحفص (نصع) ،وحلمزة وراوييه خلف وخالد
(فضق) ،وللكسائي وصاحبيه أيب احلارث والدورا (رست)»( ،)3بعد
ذلك انتقل إىل ذكر القواعد امللردة واألحكام الكلية اليت تندرج حتتها
اجلزئيات املتماثلة ،وهو ما يسمى عند القراء بأبواب األصول وإليك
( )1انمر :النص اجقق.
( )2انمر :النص اجقق.
( )3انمر :النص اجقق.
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ترتيبها على حسب ذكر املصنف هلا :اإلدغام ،الوقف ،ميم اجلمع،
طرفا السورتني ،هاء ضمري املذكر ،اإلمالة ،اهلمز ،التقليه ،املد،
الرتقيق ،مهز الكلمة ،النون الساكنة ،اإلمشام ،مهز الكلمتني ،ياء
اإلضافة ،اإلظهار ،الزوائد ،الوقف ،مث بدأ بعد ذلك بذكر اختالف
السبعة يف فرش حروف السور ،وهي اجلزئيات اليت يقع فيها اخلالف يف
قراءهتا ،وال يقاح عليها يف القالب ،مبتدئاً بسورة البقرة فسورة آل
عمران حم أتى على كامل فرش احلروف يف كامل القرآن الكرمي
بعد انتهائه من سور القرآن الكرمي علف بباب التكبري عند
سور ختم القرآن أورد فيه لة من املسائل ،هذا ما يتعلق بلريقته يف
تقسيم الكتاب عموماً.
أما ما يتعلق بالكالم عن املنهج فإنه كما هو مالحه أن املؤلف
اختصر كتابه اختصاراً شديداً ،فهو مل يؤلفه للمبتدئني ،وإاا ملن مارسوا
هذا العلمف قاصداً من ذلك سهولة االستذكار ،ويسر املراجعة ،وتذليل
املدارسة ،وتتمثل صور االختصار فيما يأيت:
 -1أن املؤلف يصو كالمه ،ويؤلف عبارته ،ويضبط األوجه بألفاخم
قليلة مراعاة لالختصار ،وتوخياً لإل از ،فمن ذلك قوله يف قاعدة
إبدال اهلمز املتحرك لورش « :ومفتوحة بعد ضمة فا»(،)1
( )1انمر :النص اجقق.

- 119 -

اللمعة في خالف السبعة البن وهبان  -دراس ًة وتحقي ًقا وتعلي ًقا ،د .هشام بن سليمان الزريري

فاستوعبت العبارة القاعدة كاملة بل إهنا تضمنت شروط اإلبدال
الثالثة -1 :أن يكون مفتوحاً -2 ،أن يكون بعد ضم -3 ،أن
يكون فاء للكلمة ،ومن ذلك أيضاً قوله يف باب اإلدغام الكبري:

«أدغم (ا)اجرك غري (ﮝ) و(ﭱ) يف نمريه املنفصل

خبلف يف اجملزوم و(ﮋ) و(هو) املضمومة اهلاء»( ،)1فأشار إىل
اختصاص السوسي به ،وإىل قاعدته يف إدغام املنفصل الواقع يف
كلمتني ،وإىل ما يستث من القاعدة ،وما وقع اخلالف فيه.
 -2أنه يذكر األقوال من غري نسبة إىل أصحاهبا ،وذلك كمثل إشارته
إىل مذهب األخفش يف إبدال اهلمز املتحرك وقفاً« :وبع يبدل
املضمومة بعد كسرة ياءً وعكسها واواً»(.)2
 -3اختصاره ألمساء األبواب ،فيقول مثالً اإلدغام والوقف واهلمز ويريد
بذلك اإلدغام الكبري ،ووقف محزة وهشام على اهلمز ،واهلمز املفرد.
 -4أنه يستتخدم العلف كوسيلة لالختصار ،وهذا ظاهر من أول
الكتاب إىل آخره ،حيث يذكر احلكم يف أول الباب ملوضع ما ،مث
يعلف على هذا املوضع بقية املواضع اليت هلا احلكم نفسه بدون
إعادة له ،فعلى سبيل املثال قوله يف أول باب اإلمالة« :أمال(فر)
( )1انمر :النص اجقق.
( )2انمر :النص اجقق.

- 120 -

مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد  – 188الجزء األول

ذا الياء وفعاىل معاً وفعلى يعاً »( )1مث علف عليها يع مواضع
اإلمالة ،مث إذا انتقل إىل بيان حكم آخر علف عليه يع
مواضعه ،وهذا ما حصل مع التقليل يف الباب نفسه.
 -5أنه اعتمد على الكتابة باحلركات يف ضبط القراءات الفرشية دون
تقييدها أو وصفهاف إمعاناً يف االختصار واإل از ،وهذا ما عناه بقوله
يف املقدمة« :وضبلت فيه قراءة القارا بلون امسه»( )2أا :أنه يضبط
قراءة املذكورين بنفس لون الرسم ،ويضبط قراءة الباقني باللون األمحر،
فيجمع بني القراءتني يف رسم واحد كقوله يف أول سورة األنعام(:)3

قوله( :يصرف صفر) يع  :أن املشار إليهم بصفر وهم شعبة

ومحزة والكسائي قرؤوا قوله تعاىل( :ﯤ ﯥ ﯦ)( )4بفت الياء
وكسر الراء ،وقرأ غريهم بضم الياء وفت الراء ،وقد أثبتها باللون األمحر.
وقوله( :ويكن فر) يع  :أن محزة والكسائي قرءا بالياء يف قوله تعاىل:
( )1انمر :النص اجقق.
( )2انمر :النص اجقق.
( )3انمر :لوحة 6ب من املتخلوط.
( )4سورة األنعام آية.16/
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(ﮩﮪﮫﮬ)( ،)1وقرأ غريمها بالتاء ،وقد أثبتها باللون األمحر.
وقوله( :وفتنتهم دعك) يع  :قرأ ابن كثري وحفص وابن عامر
برفع التاء يف اآلية السابقة ،وقرأ غريهم بنصبها ،وقد أثبتها باللون األمحر.
وهذه املنهج التزم به املؤلف فيما إذا كان االختالف على
قراءتني ،أم ا إذا كان االختالف على أكثر من ذلك فإنه يعتمد على
ضبط القراءة بالوصف والتقييد.
 -6من طرقه يف االختصار أنه يعرب عن القراء والرواة بالرموز الفردية
فقط اليت أشار إليها يف املقدمة ،واستقاها من اإلمام الشاط رمحه
اذ ،ومل يعتمد يف كتابه التعبري بأمسائهم الصراة ألبتة ،وإذا دلت
الرت ة على موعة من القراء أو الرواة فإنه يشري إىل رموزهم
الفردية مفرقة أو موعة يف كلمة واحدة ،كقوله يف ميم اجلمع:
«وصل (د ب) خبلفه ضمها قبل ورك منفصل وإن شدد»(،)2
وكقوله يف هاء الضمري « :وأسكن (حرب) ها (ﮗ) و(ﭘ)
إذا دخل عليها الواو والفاء والالم»( ،)3ومن طريقته أيضاً إنه
يفرق بني راويي اإلمام إذا كان ألحدمها خالف بياناً ملكانه كقوله
( )1سورة األنعام آية.23/
( )2انمر :النص اجقق.
( )3انمر :النص اجقق.
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يف اإلدغام الصقري« :و(يط) خبلفه الراء الساكنة يف الالم»(.)1

املبحث الثالث :وصف النسخة اخلطية.
مل أقف إال على نستخة خلية وحيدة اعتمدت عليها يف
التحقيق ،وهي موجودة يف مكتبة امللك عبدالعزيز باملدينة املنورة ،وذلك
ضمن موعة الشفاء (  ،) 2/18وعدد أوراق هذا اجملموع ( ) 109
ورقة ،ومقاح الورقة (  ،) 18 ×5 ،26واوا مخسة كتب ،اثنان منها
للمؤلف ومها األول والثاين ،فاألول بعنوان إظهار األسرار يف شرح غاية
االختصار يف أصول قراءة أيب عمرو بن عمار ،والثاين هو كتاب اللمعة
الذا بني أيدينا ،وعدد أوراقه تسعة يف كل ورقة وجهان ،وترتاوح أسلر
كل وجه ما بني  ،25-21وقد كتبت خبط جيد واض ومقروء ( نسع
معتاد ) ،وكتبت باملداد األسود ما عدا عناوين األبواب وأمساء السور
فقد كتبت باللون األمحر ،والنستخة كاملة ،وليس فيها سقط يف أوراقها،
فكل صفحة مذيلة بالكلمة اليت تبدأ هبا األخرى ،وناستخها هو عمار
بن علوا بن علي نقلها من نستخة خبط املصنف فر منها يف اخلامس
عشر من ادى اآلخرة سنة  864ه كما هو مثبت يف هناية
املتخلوطة ،وقد أسهم وضوح هذه النستخة وسالمتها يف إخراج نص
مستقيم متكامل إن شاء اذ كما أراده املؤلف ،فليس فيها إال ما يعرتا
( )1انمر :النص اجقق.
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النساخ عادة من السهو واخللأ والنسيان ،وذلك يف مواضع قليلة جداً
نبهت عليها يف مواضعها ،وإليك صور النستخة اخللية.
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الصفحة األوىل من املخطوط
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الصفحة األخرية من املخطوط
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القسم الثاني (النص احملقق)
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بسم اذ الرمحن الرحيم وبه اإلعانة ،أما بعد محد اذ وشكره على الوارد
من نفعه وضره ،وصالته وسالمه على املبعوث بنهيه وأمره ،ومد القائم
ببيان تنزيله وذكره ،وعلى آله وأصحابه القائمني بذكره ونشره ،صالة
دائمة إىل يوم حشره ونشره ،فقد سأل بع أصحايب األكياح ،من
أو الفضل واالقتباح ،أن أ ع اختالف السبعة يف كراحف ليسهل
النقل على أكثر الناح ،وكرر علي السؤال ،وطال وعده واجال،
واستعجزت نفسي عما سأل ،فإن تر عيباً فسد اخللل ،فعز من ال
وجل ،وحيث وفق اذ العميم أ ل املراد.
عيب فيه مل
رأيت أن أرمز لكل إمام ترف من أحرف (أيب جاد) ،فلنافع
وصاحبيه( )1ورش وقالون (أبج) ،فاأللف لنافع والباء لقالون واجليم لورش،
( )1عرب املؤلف رمحه اذ هنا بالصحبة دون الروايةف ألهنما أخذا القراءة عنه
مباشرة دون واسلة ،قال الشاط يف اإلشارة إىل ذلك:
ز
السِّر يف الليِّ ز ز
اختم مار الَح ممدينمةم ممَحن زل
فمأمما الَح مك ـ ـ زرمي ِّ
ب نمافـ ـع فم مذ ماك الذا َح
ز
ز زز
ز
يع تمأمثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالم
موقمالون عيسى مث عثَحمان موَحرش ـ ـه ـ َحم بص َححبمته املم َحج مد الرف م
حرز األماين3/
وهلذا جاء التعبري بالصحبة يف كل من أخذ عن شيتخه مباشرة ،كما عند اإلمام
عاصم والكسائي ،أما الرواة الذين مل يأخذوا القراءة مباشرة بل بواسلة سلسلة
من الرواة ،فقد عرب عنهم بالرواية ،كما عند اإلمام ابن كثري وأيب عمرو وابن
عامر ومحزة ،وهذا من دقة املؤلف رمحه اذ يف عرض املسائل.
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والبن كثري وراوييه البزا وقنبل (دهز) ،وأليب عمرو وراوييه الدورا
والسوسي (حلي) ،والبن عامر وراوييه هشام وابن ذكوان (كلم)،
ولعاصم وصاحبيه أيب بكر وحفص (نصع) ،وحلمزة وراوييه خلف وخالد
(فضق) ،وللكسائي وصاحبيه أيب احلارث والدورا (رست) ،ورتبته على
املسائل حترياً لفرض املسائل ،ومسيته (اللمعة يف خالف السبعة) ،وضبلت
فيه قراءة القارا بلون امسه ،واذ املستعان على إمتامه وختمه.
()2

اإلدغام

()1

أدغ ـ ـ ـ ــم (ا) اج ـ ـ ـ ــرك غ ـ ـ ـ ــري(ﮝ)[لقم ـ ـ ـ ــان ]23 :و(ﭱ)

[اللــالق ]4 :يف نمــريه املنفصــل( )3خبلــف يف اجملــزوم( )1و(ﮋ)( ،)2و(هــو)
( )1هو اللفه ترفني حرفاً كالثاين مشدداً ،وينقسم إىل كبري وصقري ،فالكبري:
هو ما كان أول احلرفني فيه وركاً ،مث يسكن لإلدغام ،والصقري :هو ما كان
أوهلما فيه ساكناً ،انمر :النشر البن اجلزرا ( )74/1واإلضاءة للضباع
( ،)13واإلدغام الكبري ينقسم إىل :إدغام احلرف يف مثله ،وإىل إدغامه يف
مقاربه بعد أن يصري مثله ،وتر ة هذا الباب معقودة للقسم األول ،أما
القسم الثاين فأحكامه يف الفصل الذا يليه.
( )2ختصيص اإلدغام الكبري للسوسي هو اختيار اإلمام الشاط  ،قال اجقق ابن
اجلزرا « :وهو املأخوذ به اليوم يف األمصار من طريق الشاطبية والتيسري،
وإاا تبعوا يف ذلك الشاط رمحة اذ عليه» ،النشر (.)276 /1
( )3املنفصل هو ما كان يف كلمتني بأن كان أوهلما آخر كلمة وثانيهما أول الكلمة
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التالية ،ويستث للسوسي من ذلك موضعان أشار إليهما املؤلف :األول :قوله تعاىل:

(ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ) ،وسبب االستثناء أن النون ختفى عند الكاف،
واإلخفاء قريب من اإلدغام فصارت الكاف إلخفاء النون عندها كأهنا مشددة،

واملشدد ممنوع من اإلدغام ،فلذا تعني إظهارها ،والثاين :قوله تعاىل( :ﯛﯜﯝ

ﯞ) والعلة يف اإلظهار أن سكون الياء عارض ،أو هي نفسها عارضةف ألهنا
بدل من مهزة مكسورة ،وحيث إزن سكوهنا عارض ،أو هي نفسها عارضة فيمتنع
إدغامها ،انمر :إبراز املعاين أليب شامة ( ،)82والآللئ الفريدة للفاسي (،)176/1
والعقد النضيد للسمني احلل ( ،)432/1والوايف للقاضي (.)55
( )1أشار إىل ما وقع فيه اخلالف بني إظهاره وإدغامه ،وذلك يف كل مثلني التقيا بسبب
حذف وقع يف آخر الكلمة ألمر اقتضى ذلك من جزم وغريه ،ولوال احلذف مل
يلتقيا ،ووقع ذلك يف ثالثة مواضع ليس يف القرآن غريهن :املوضع األول :قوله
تعاىل( :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ)[آل عمران ،]85 :املوضع الثاين :قوله تعاىل:

(ﮇﮈﮉﮊﮋ)[غافر ،]28 :املوضع الثالث :قوله تعاىل( :ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ)[يوسف ،]9 :فمن أدغم نمر إىل التقاء الساكنني بعد احلذف،
ومن أظهر نمر إىل أصل الكلمة قبل دخول اجلازم عليها ،والوجهان صحيحان
مقروء هبما للسوسي ،انمر :التيسري للداين ( ،)21والنشر البن اجلزرا (.)463/1

( )2يريد قوله تعاىل( :ﮋ ﮌ) يف مواضعه األربعة موضعني يف احلجر،60-59/
وموضع يف النمل 56/وموضع يف القمر ،34/وهو مما وقع اخلالف بني إظهاره
وإدغامه ،فأظهره قوم كابن اهد تجة قلة حروفه ،وقد رد هذا االحتجاج
باالتفاق على إدغام قوله تعاىل( :ﭘ ﭙ ﭚ) [يوسف ،]5 :مع كونه أقل
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املضـ ـ ـ ــمومة اهلـ ـ ـ ــاء( ،)1ويف املتصـ ـ ـ ــل (ﰗ)و(ﮠ)(،)2
حروفاً منه ،فلو كانت قلة احلروف مانعة من اإلدغامف لكان منعه يف (ﭙ ﭚ)
أوىل من منعه يف (ﮋﮌ) ،قال الداين« :وقد أ عوا على إدغام (ﭙﭚ)

يف يوسف ،وهو أقل حروفاً من (ﮋ)ف ألنه على حرفني» ،التيسري ،21/وهلذا
فإن اإلدغام يف هذه الكلمة هو الصحي املعول عليه حم إن الداين صرح يف
جامع البيان بقوله « :ال أعلم اإلظهار فيه من طريق اليزيدا» ،جامع البيان للداين
( ،)395/2وانمر :إبراز املعاين أليب شامة (.)84
( )1ومما وقع فيه اخلالف بني إظهاره وإدغامه الواو من لفه هو مضموم اهلاء يف
الواو ،وذلك يف ثالثة عشر موضعاً ،منها قوله تعاىل( :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ) [النحل ،]76 :فمن أظهر علل ذلك بأن اإلدغام يرتتب عليه
ومور ،وهو إدغام حرف املد ،وحرف املد ال يدغم باإل اع ،وذهب
اجلمهور عن السوسي إىل إدغامها عمالً بالقاعدة العامة يف إدغام املتماثلني
من كلمتني ،وال اعتبار ملنعه تجة تقدير حرف املد لوجود االتفاق على

إدغام نمائره مثل قوله تعاىل( :ﯨ ﯩ) [طه ،]11 :فاملد املقدر
يف الواو موجود هنا يف الياء ،فإن اعترب تقدير حرف املد مانعاً لإلدغام،
فيمنع يف املوضعني لعدم الفارق بينهما ،انمر :العقد النضيد (،)461/1
وسراج القارا البن القاص ( ،)25والنشر (.)284/1
( )2املتصل هو اجتماع املثلني يف كلمة واحدة ،فإذا كان كذلك فلم يدغم السوسي منه
إال الكاف يف الكاف يف الكلمتني اللتني نص عليهما ،ومها (ﮠ)
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وميتنع مللقاً يف املشدد والنون وتاء الضمري وأنا(.)1
()2

فصل
وأدغــم القــاف يف الكــاف متصــلة بعــد وــرك متلــوة تــرف( )3خبلــف لــه
يف قوله تعاىل( :ﮞ ﮟ ﮠ) (البقرة ،)200/و(ﰗ)

يف قوله تعاىل( :ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ) (املدثر ،)42/وما عدا هاتني الكلمتني فلم

يدغم السوسي فيه شيئاً ،بل قرأه باإلظهار كسائر القراء ،وو( :ﮗ)

[التوبة ]35 :و(ﮝ) [فاطر.]14 :
( )1أشار هنا إىل موانع اإلدغام مم وجد أحدها تعني اإلظهار وامتنع اإلدغام
سواء كان متماثلني أو متقاربني كما أفاده قوله :مللقاً ،وهي :إذا كان األول
منهما مشدداً وو قوله تعاىل( :ﮥ ﮦ) (الزخرف ،)30/وإذا ما كان
منوناً وو قوله تعاىل( :ﮠ ﮡ) (أول مواضعه يف البقرة ،)115/وإذا
ما كان تاء مضمر سواء كان متكلماً أو خماطباً وو قوله تعاىل( :ﮟﮠ)

(النبأ ،)40/و(ﮅ ﮆ) (العنكبوت ،)48/وإذا كان التقاء احلرفان لفماً

ال خلاً وو قوله تعاىل( :ﮗ ﮘ) (احلجر.)89/
( )2هذا الفصل يف إدغام املتقاربني ،ومها احلرفان اللذان تقاربا خمرجاً وصفة،
ويرتتب على إدغامه عمالن :األول :تسكني احلرف املدغم ،وهذا مشرتك
فيه بني إدغام املتماثلني واملتقاربني ،الثاين :قلب احلرف األول إىل جنس
الثاين ،انمر :إبراز املعاين ( )87والعقد النضيد(.)470/1
( )3ال يدغم السوسي احلرفني املتقاربني اجملتمعني يف كلمة إال القاف يف الكاف
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()2
()1
يف (ﮫ)  ،ومنفص ـ ـ ــلة وب ـ ـ ــالعكس  ،والم(ﭒ) يف ر ،ومللق ـ ـ ـ ـاً
غ ـ ــري مماثله ـ ــا( ،)3وب ـ ــالعكس ك ـ ــذلك( ،)1والن ـ ــون فيهم ـ ــا بع ـ ــد و ـ ــرك س ـ ــوى

بشرطني أشار إليهما :األول :يء القاف بعد متحرك ،والثاين :يء حرف
بعد الكاف وهو امليم ،فإذا حتقق الشرطان وجب اإلدغام ،وإذا فقد أحدمها

امتنع اإلدغام ،فمثال ما اجتمع فيه الشرطان( :ﮘ) (املائدة)7/
و(ﯜ) (يونس ،)31/ومثال ما فقد منه الشرط األول( :ﯠ)

(الكهف ،)19/ومثال ما فقد منه الشرط الثاين( :ﯜ)(طه.)132/
( )1ســورة التحــرمي ،5/وهــذا املوضــع ممــا اختلــف فيــه بــني اإلظهــار واإلدغــام ،قــال
اب ـ ــن اجل ـ ــزرا« :وعل ـ ــى إط ـ ــالق ال ـ ــوجهني فيهم ـ ــا م ـ ــن علمن ـ ــاه م ـ ــن علم ـ ــاء
األمصار» ،النشر.286/1
( )2أا كما تدغم القاف يف الكاف حال اتصاهلما يف كلمة واحدة ،تدغم
كذلك حال انفصاهلما من كلمتني وو قوله تعاىل( :ﰅ ﰆ ﰇ)

(األنعام ،)101/وقوله( :وبالعكس) أا وتدغم الكاف يف القاف حال

االنفصال أيضاً وو قوله تعاىل( :ﯱ ﯲ)(الفرقان ،)10/وإدغام أحد
هذين احلرفني يف اآلخر را يف كل املواضع ،ولكن بشرط أن يتحرك ما
قبل األول منهما ،فإن كان ساكناً امتنع اإلدغام وو قوله تعاىل( :ﭿ

ﮀ) (اجلمعة ،)11/وقوله تعاىل( :ﯖ ﯗ) (يوسف.)76/

( )3أا وأدغم السوسي الالم من لفه قال يف الراء وو قوله تعاىل( :ﭑ ﭒ

ﭓ) (البقرة ،)30/وتدغم كذلك الالم مللقاً يف الراء وو قوله تعاىل:
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(ﮚ)( ،)2والثـ ــاء يف ستشـ ــذ ض( ،)3وال ـ ــدال يف اخلمس ـ ــة وثص ـ ــمجز غ ـ ــري
مفتوح ـ ـ ـ ــة بع ـ ـ ـ ــد سـ ـ ـ ـ ــاكن س ـ ـ ـ ــوى ت( ،)4وذا بالعش ـ ـ ـ ـ ـرة وط( )1خبلـ ـ ـ ـ ــف يف
(ﭭ ﭮ) (آل عمران ،)117/وقوله( :غري مماثلها ) مبع أن إدغام
الالم يف الالم من باب املثلني.

( )1أا تدغم الراء يف الالم كذلك وو قوله تعاىل( :ﯙﯚ)(األعراف.)169/
( )2أشار إىل أن النون تدغم يف الراء والالم العائد إليهما الضمري ،فإدغامها يف الراء
وو قوله تعاىل( :ﮆ ﮇ ﮈ) (األعراف ،)167/وإدغامها يف الالم وو

قوله تعاىل( :ﰙ ﰚ) ،وشرط إدغام ذلك وقوعها بعد متحرك ،فإن وقعت

بعد ساكن امتنع إدغامها ويستث من ذلك لفه (ﮚ) ،فإهنا تدغم يف الالم
وإن كان ما قبلها ساكناً وو قوله تعاىل( :ﯰﯱﯲ)(البقرة.)133/
( )3أا أن الثاء املثلثة تدغم يف مخسة أحرف عينها املؤلف وهي :السني وو
قوله تعاىل( :ﭯ ﭰ) (النمل ،)16/والتاء وو قوله تعاىل( :ﯞ

ﯟ) (احلجر ،)65/والشني وو قوله تعاىل( :ﭘ ﭙ)

(البقرة ،)58/والذال يف وو قوله تعاىل( :ﮯﮰ ﮱ) (آل

عمران ،)14/والضاد يف وو قوله تعاىل( :ﯛ ﯜ) (الذاريات.)24/
( )4الدال تدغم يف عشرة أحرف وهي :اخلمسة املذكورة مع أحرف الثاء،
واخلمسة الباقية عها يف كلمة (تصمجز) ،وهي :التاء والصاد والماء واجليم
والزاا ،ويشرتط يف إدغام الدال يف هذه األحرف ملأال تكون مفتوحة بعد
ساكن ،فإن كانت كذلك امتنع إدغامها ،ويستث من ذلك حرف التاء
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(ﮍ) [اجلمع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ]5 :و(ﯬ) [البق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ]83 :و(ﭢ)

[النســاء ]102 :و(ﯮ) [اإلس ـراء ]26 :و(ﭭ) [م ـرمي ،]27 :وال ــذال
()2

يف سـ ــص  ،و(ﮪﮫ) [آل عم ـ ـران ،]185 :و(ﯢﯣﯤ)

[املع ـ ـ ــارج ]4-3 :و(ﭶﭷ)[الف ـ ـ ــت  ،]29 :و(ﮈﮉ)[اإلسـ ـ ـ ـراء:

 ،]42و(ﭭﭮ) [النـ ــور ،]62 :و(ﭪﭫ) [التك ـ ـوير،]7 :

و(ﭦﭧ)[م ـ ـرمي ]4 :خبلـ ــف( ،)3و(ﮆﮎ) يع ـ ـاً( ،)4وأخفـ ــى
املشار إليه ،فإن الدال تدغم فيها ولو كانت مفتوحة بعد ساكن.
( )1اسم اإلشارة عائد إىل حرف التاء ،فأشار إىل إدغامها يف أحرف لتها
عشرة ،وهي األحرف اليت أدغمت فيها الدال باستثناء التاءف ألن اإلدغام
فيها من قبيل املثلني ،فتصب تسعة أحرف ،وعاشرها هو اللاء كما أضافه
بصري العبارة.
( )2أا أن الذال املعجمة تدغم يف السني والصاد املهملتني ،فإدغامها يف السني يف
موضعني يف الكهف( :ﯿ ﰀ) و(ﭮ ﭯ) (اآليتان،)63-61/

ويف الصاد يف موضع واحد ،وهو قوله تعاىل( :ﭮﭯﭰ)(اجلن.)3/
( )3املواضع السابقة كلها مواضع خمصوصة ،قرأها السوسي يعاً باإلدغام إال
هذا املوضع فقد اختلف بني إظهاره وإدغامه لكن الذا عول عليه اإلمام
الداين اإلدغام حيث قال« :وباإلدغام قرأت ،وعليه أعول» ،التيسري (،)24
وانمر :إرشاد املريد(.)41
( )4أدغم السوسي باء(ﮆ)املرفوع يف ميم(ﮎ ﮏ)حيث وقع يف
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املــيم بعــد وــرك عنــد ب( ،)1ومتكــن اللي ـ قبــل املــدغم( ،)2و يــز روم املكســور
القرآن الكرمي ،ووقوعه يف مخسة مواضع :موضع يف آل عمران،129/
وموضعان يف املائدة ،40-18/وموضع يف العنكبوت ،21/وآخر يف

الفت  ،14/وفهم من ختصيص الباء ب ـ(ﮆ)وميم(ﮎ ﮏ) إظهار ما

عداه وو قوله تعاىل( :ﭾ ﭿﮀ) (البقرة.)26/
( )1إذا وقعت امليم قبل الباء فإن السوسي يقرأ بإخفائها بعد تسكينها وو قوله
تعاىل( :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ) (األنعام ،)53/وقوله تعاىل( :ﮊ

ﮋ ﮌ) (القلم ،)4/وشرط ذلك أن تقع امليم بعد متحرك ،فإن وقعت
بعد ساكن تعني إظهارها وو قوله تعاىل( :ﮨ ﮩ) (البقرة.)132/

( )2إذا وقع قبل احلرف املدغم حرف اللني وو( :ﭦ ﭧ) ،أو حرف املد
واللني وو( :ﯷ ﯸ) (من مواضعه :آل عمران ،)173/و(ﮬ
ﮭ) (البقرة ،)200/فال خالف من متكينه وإدغامه إدغاماً وضاًف ملا فيه
من املد الذا يفصل بني الساكنني ،أما إذا كان قبل احلرف املدغم ساكن
صحي وو( :ﭵ ﭶ ﭷ)(األعراف ،)199/فإن اإلدغام يعسر النلق
بهف ملا فيه من اجتماع الساكنني على غري حدمها ،ألن احلرف املدغم ال بد
من تسكينه ،والتحقيق أن ألهل األداء يف ذلك مذهبني :املذهب األول:
إدغامه إدغاماً وضاً مع ما فيه من صعوبة وعسر ،وهو مذهب املتقدمني،
املذهب الثاين :إخفاؤه واختالح حركته ،وهو ما يعرب عنه ( بالروم ) ،وهو
مذهب املتأخرين ،قال ابن اجلزرا « :فكان اآلخذون فيه باإلدغام الصحي
قليل ،بل أكثر اجققني من املتأخرين على اإلخفاء ،قال :وكالمها ثابت
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واملضموم وإمشامه بقري مب(.)1

الوقف
(ف) على اهلمزة وركة بعد حركة الزمة خبلف يف غريهـا بالتسـهيل(،)2
صحي مأخوذ به ،واإلدغام الصحي هو الثابت عند قدماء األئمة من أهل
األداء ،والنصوص تمعة عليه» ،النشر (.)299/1
( )1إذا أدغم السوسي حرفاً يف حرف مماثل له أو مقارب فيجوز له إمشام حركة
احلرف األول املدغم ورومها إن كانت ضمة ،ورومها فقط إن كانت كسرة،
وقوله ( :بقري مب ) أا وميتنع اإلمشام والروم يف احلرف املدغم إذا كان الباء
وامليم مع الباء وامليم ،وذلك يف أربع صور :الصورة األوىل :الباء مع الباء وو
قوله تعاىل( :ﯹ ﯺ ﯻ) (الفرقان ،)11/الصورة الثانية :الباء مع
امليم وو قوله تعاىل( :ﮍ ﮎ ﮏ)(البقرة ،)284/الصورة الثالثة :امليم
مع امليم وو قوله تعاىل( :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ)(البقرة ،)255/الصورة الرابعة:

امليم مع الباء وو قوله تعاىل( :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ) (األنعام،)53/
وعلة املنع فيها أن اإلشارة باإلمشام متعذرة من اجل انلباق الشفتني ،انمر:
التيسري ( ،)29وفت الوصيد( ،)256/2والنشر (.)297/1
( )2قرأ محزة املشار إليه ترف الفاء بتسهيل اهلمزة املتحركة الواقعة بعد حرف متحرك
حالة الوقف ،والقسمة العقلية يف هذه القاعدة تقتضي تسع صور ،وبيان ذلك :أن
اهلمزة تتحرك باحلركات الثالث وما قبلها من حرف متحرك فهو كذلك أيضاً
فبضرب الصور بعضها يف بع خنلص بتسع صور كلها جاءت يف القرآن ،فمثاهلا
مفتوحة بعد احلركات الثالث( :ﯡ) (البقرة( )61 /ﯩ) (العلق)16 /
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مبدال املفتوحة بعد كسرة ياءً وبعد ضمة واواً( ،)1وبع يبـدل املضـمومة
بع ــد كس ــرة ي ــاءً وعكس ــها واواً( ،)2ويس ــهلها ترك ــة م ــا قبله ــا( ،)1وبع ـ
(ﮔ) (آل عمران ،)13 /ومثاهلا مضمومة بعد احلركات الثالث:
(ﭞ)(املائدة( )6 /ﮪ) (البقرة( )207 /ﯪ) (البقرة/
 ،)14ومثاهلا مكسورة بعد احلركات الثالث( :ﭵ) (األعراف)165 /
(ﭮ) (يوسف( )97 /ﭯ) (التكوير ،)8 /أما إذا كان وقوع اهلمزة
املتحركة بعد حرف متحرك زائد عن أصل الكلمة وو( :ﭶ) ،فقد
اختلف الرواة عن محزة فيه ،وهذا ما عناه املؤلف بقوله( :بعد حركة الزمة خبلف يف
غريها ) ،فمنهم من ذهب إىل حتقيق اهلمز باعتبار أنه يف أول الكلمة حقيقة،
ومحزة ال خيفف من اهلمز إال ما كان يف وسط الكلمة أو آخرها ،والذاهبون إىل
هذا ال يعتربون احلروف الزوائد وإن اتصلت باهلمز لفماً وهو مذهب اإلمام أيب
احلسن طاهر بن غلبون ،وذهب آخرون إىل ختفيفه بالتسهيل أو باإلبدال باعتبار
أنه يف وسط الكلمة تسب الصورة ،والذاهبون إىل هذا يعتدون باحلروف الزائدة
التصاهلا باهلمز لفماً ،وعدم صحة انفصاهلا عنه فكأهنا جزء من الكلمة اليت فيها
اهلمزة ،وهذا مذهب اإلمام فارح بن أمحد ،انمر :العقد النضيد للسمني
( ،)1004/2وسراج القارا البن القاص ( )54والنشر البن اجلزرا (.)443/1
( )1ذكر صورتني من الصور التسع اليت يقع فيها اهلمز متحركاً بعد حركة الزمة

ومها :اهلمزة املفتوحة بعد كسر وو( :ﯩ) ،واهلمزة املفتوحة بعد ضم وو:

(ﮔ) فاحلكم يف هاتني الصورتني اإلبدال ،ففي الصورة األوىل تبدل اهلمزة
ياءً ،ويف الثانية تبدل واواً ،وأما باقي الصور فاحلكم فيها التسهيل كما مر.
( )2أشــار إىل صــورتني مــن الصــور التســع الســابقة ،نقــل الــبع فيهــا وجهـاً آخــر
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س ـ ــهل غ ـ ــري املفتوح ـ ــة ب ـ ــالروم ،وإن ك ـ ــان واواً بع ـ ــد كس ـ ــرة قلبه ـ ــا ض ـ ــمة
()2

()3

وتركه ــا  ،وأب ــدهلا س ــاكنة مللقـ ـاً  ،ويف إدغ ــام (ﯞ) [م ــرمي]74 :

منسوب إىل اإلمام األخفش ،وهو إبدال اهلمزة املضمومة بعد كسر ياءً وـو:

(ﯕ) (األعلـ ــى ،)6 /وإبـ ــدال اهلمـ ــزة املكسـ ــورة بعـ ــد ضـ ــم واواً وـ ــو:

(ﮀ) (البقرة.)108 /
( )1أشار أيضاً إىل أن البع روى تسهيل الصورتني السابقتني تركة ما قبلها
أا :تسهيل اهلمزة املضمومة بعد كسر بينها وبني الياء ،وتسهيل اهلمزة
املكسورة بعد ضم بينها وبني الواو ،ولكن هذه الرواية مل يأخذ هبا أحد من
أئمة القراءةف ألهنا أتت مبشكل وأمر معضل ال ميكن حتققه ،وال النلق هبا،
نمر :إبراز املعاين (.)175
( )2صورته :أن تكون اهلمزة املضمومة بني كسر ووا ٍو وو( :ﯪ)(البقرة/
 ،)14فتقرأ برتك اهلمزة أا حذفها مع ضم كسر ما قبلها ليناسب ما بعدها
من الواو.
( )3ذكر حكم اهلمزة الساكنة سواءً كانت يف وسط الكلمة أو يف آخرها ،وسواء
كان سكوهنا الزماً أو عارضاً كما أفاده قوله ( :مللقاً ) ،فأشار إىل إبداهلا
حرف مد من جنس حركة ما قبلها ،فإن وقعت بعد فت أبدلت ألفاً وو:
(ﯖ) (النساء ،)104 /وإن وقعت بعد ضم أبدلت واواً وو( :ﭞ)
(البقرة ،)3 /وإن وقعت بعد كسر أبدلت ياءً وو( :ﯟ)(احلج.)45 /
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()1

و(ﭖ) [األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزاب ، ]51 :وكس ـ ـ ـ ـ ـ ــر (ﮐ) [البق ـ ـ ـ ـ ـ ــرة]33 :

و(ﭑ) [القمر ،)2(]23 :ونقل (ج) حركة املبتـدأة السـاكن مـا قبلهـا
()3

إلي ــه غ ــري م ــد وح ــذفها  ،خبل ــف يف (ﮠ) [احلاق ــة ]19 :و(ﯴ)

مع ـ ـ ـ ـ ـ ـاً بيـ ـ ـ ـ ـ ــونس[ ،]99-51و(حجـ ـ ـ ـ ـ ــب) (ﭭ ﭮ) [الـ ـ ـ ـ ـ ــنجم]50 :

( )1لفه(ﯞ)من قوله تعاىل( :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ)ولفه(ﭖ)من
قوله تعاىل( :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ) ،فإعماالً للقاعدة السابقة فإن محزة يبدل

اهلمزة من (ﯞ) ياءً ساكنة ،ويبدل اهلمزة من لفه(ﭖ)واواً ساكنة،
وحينئذ تمع مثالن فعلى مقتضى األصول فاإلدغام هنا متعني الجتماع
مثلني أوهلما ساكن.
( )2هاتان الكلمتان يكون الوقف عليهما حلمزة بإبدال اهلمزة ياء ساكنة على مقتضى
القاعدة السابقة مع كسر ضم اهلاءف نمراً لوقوع الياء قبلها املبدلة من اهلمزة.
( )3انتقل املؤلف إىل بيان حكم اهلمزة املبتدأة ،فأخرب أن ورشاً املرموز إليه باجليم
قرأ بنقل حركة اهلمزة إىل الساكن قبلها وحذفها ،وو( :ﭘ ﭙ)
(البقرة 62/وغريها) ،ويشرتط ملأال يكون الساكن املنقول إليه حركة اهلمزة
حرف مد كما دل عليه قوله ( :غري مد) فإن كان حرف مد وو (ﮝ
ﮞ) (البقرة )12/و(ﮢ ﮣ) (الذاريات )21/فال نقل فيه لورش،
واستثناء املؤلف حلروف املد فقط ،أما حرفا اللني ومها الواو والياء الساكنتان
املفتوح ما قبلهما فهما داخالن يف هذا الباب ،وجترا عليهما قاعدة النقل
وو( :ﮤ ﮥ) (البقرة )103/و(ﮈ ﮉ) (املائدة.)27/
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مــدغماً( ،)1ومهــز (ب) والبــدؤ كــذلك( ،)2أو هبمــز الوصــل( )3وباألصــل
()4

أوىل ع ـ ـ ـ ـ ــن (ح ـ ـ ـ ـ ــب)  ،وس ـ ـ ـ ـ ــكت (ض) علي ـ ـ ـ ـ ــه يس ـ ـ ـ ـ ـرياًكي ـ ـ ـ ـ ــاء (ﮙ)
( )1قرأ أبو عمرو وورش وقالون املشار إليهم بقوله( :حجب) بإدغام تنوين عاداً
يف الم األوىل مع نقل حركة اهلمزة إىل الالم قبلها ،ومل يشر إليه ألنه من
مستلزمات اإلدغام من أجل ختفيف الكلمة ،انمر :فت الوصيد للستخاوا
( ،)230/2وإبراز املعاين أليب شامة (.)162
( )2قرأ قالون املشار إليه بالباء هبمزة ساكنة يف مكان الواو سواءً وصل الكلمة
مبا قبلها أو ابتدأ هبا.
( )3ذكر كيفية البدء يف حال النقل :فيجوز يف هذه احلالة االبتداء هبمزة الوصل هكذا:
( ،)كما تبتدا هبا يف صورة عدم النقل ألجل سكون الالم ،فالالم بعد
النقل إليها كأهنا بعد ساكنة ألن حركة النقل عارضة فتبقى مهزة الوصل على حاهلا
ال تسقط إال يف الدرج ،ولكن االبتداء باألصل وهو سكون الالم وحتقيق اهلمزة
أفضل وأوىل عن قالون وأيب عمرو املشار إليهما بـ(حب) ،انمر :الآللئ الفريدة
( ،)289/1وسراج القارا (.)50
( )4أا :أن البدء بأصل الكلمة بسكون الالم وحتقيق اهلمزة(ﭮ) هو
األفضل واألوىل ،قال يف التيسري« :وهو عندا أحسن الوجوه وأقيسها»،
وأليب عمرو أيضاً البدء هبمزة الوصل( ،)أو البدء بالم التعريف
( ،)وقالون مثله إال أنه يهمز الواو ،انمر :التيسري ( ،)204وسراج
القارا (.)50
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و(ﯷ)( ،)1وبعـ ســكت عــن (ف) علــى باهبمــا والم التعريــف فقــط(،)2
وبع ـ نق ــل عن ــه وقف ـاً إىل س ــاكن (ج)( ،)3وك ــل إىل غ ــريه األص ــل غ ــري
( )1هو يف بيان مذهب اإلمام محزة يف الساكن الذا ينقل ورش عليه حركة
اهلمزة ،فأخرب أن له من رواية خلف املشار إليه بالضاد القراءة بالسكت
قليالً ،وذلك يف حالة الوصل ونع به وصل الكلمة اليت آخرها ذلك
الساكن بالكلمة اليت أوهلا مهزة ،ويسمى بالساكن املفصول ،كما قرأ أيضاً
بالسكت على الياء من لفمي( :ﮙ)و(ﯷ) ،ومل يسكت على كلمة
واحدة يف غريمها.
( )2أشار إىل رواية بع أهل األداء بالسكت عن محزة بتمامه على أل التعريف
وكلميت (ﮙ) و(ﯷ) واخلالصة بعد هذا :أن خلفاً يسكت على

(أل) و(ﮙ) و(ﯷ)على الروايتني ،ويسكت على الساكن املفصول
على الرواية األوىل فقط ،وال سكت له فيه على الرواية الثانية ،وأما خالد:

فال سكت له مللقاً على الرواية األوىل ،وله السكت على (أل) و(ﮙ)

و(ﯷ) فقط على الرواية الثانية.
( )3كالمه هنا يف حالة الوقف على الكلمة اليت ينقل ورش حركة مهزهتا إىل
الساكن قبلها كما أوضحه بقوله ( :وقفاً) ،فروى فيها بع الرواة عن محزة
النقل فيها وقفاً كقراءة ورش ،وروى عنه البع اآلخر ترك النقل وحتقيق
اهلمز كقراءة اجلماعة ،واستث له القراء من ذلك ميم اجلمعف ألن ورشاً ال
نقل له فيها ،وإاا مذهبه الصلة مع املد اللويل كما سيأيت ،وهلذا فإن محزة
ال ينقل إال فيما يص أن ينقل ورش فيه ،انمر :فت الوصيد (،)334/2
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األلـ ــف( )1فإنـ ــه يسـ ــهلها متوسـ ــلة ،ويبـ ــدهلا متلرفـ ــة مللق ـ ـاً( ،)2وبع ـ ـ

وإبراز املعاين ( ،)158والنشر (.)418/1
( )1مقصوده أن حلمزة الوقف أيضاً بالنقل على كل ساكن واقع قبل اهلمزة سواءً
كان الساكن حرفاً صحيحاً وو( :ﮝ)و(ﭴ) ،أو حرف لني
وأع هبما الواو األصلية الساكنة املفتوح ما قبلها ،والياء األصلية الساكنة

املفتوح ما قبلها وو( :ﯠ)و(ﮖ) ،أو حرف مد أصلي غري األلف
وأع هبما الواو األصلية الساكنة املضموم ما قبلها ،والياء األصلية الساكنة
املكسور ما قبلها وو( :ﭔ)(ﯪ).
( )2إذا كان الساكن قبل اهلمزة األلف فله حالتان :احلالة األوىل :أن جتيء األلف
قبل اهلمزة حال كوهنا متوسلة وو( :ﭷ) (ﭴ) ،واحلكم
فيها التسهيل :فتسهل اهلمزة الواقعة بعدها بني بني أا بني اهلمزة واأللف
للهمزة املفتوحة ،وبني اهلمزة والواو للمضمومة ،وبني اهلمزة والياء للمكسورة،
و وز يف هذه األلف املد والقصر فاملد نمراً لألصل وهو وجود اهلمزة بعده،
والقصر نمراً لتسهيل هذه اهلمزة ،واملقدم يف هذا املد نمراً لوجود أثر اهلمز،
واحلالة الثانية :أن جتيء األلف قبل اهلمزة حال كوهنا متلرفة وو( :ﭭ)
أن اهلمزة تبدل ألفاً من جنس ما
(ﯖ) ،واحلكم فيها اإلبدال :أا :مل
ٍ
قبلها بعد إسكاهنا للوقف،
وحينئذ تمع ألفان فيجوز حذف إحدامها ختلصاً
من التقاء الساكنني يف كلمة واحدة ،و وز إبقاؤمها جلواز اجتماع الساكنني
عند الوقف ،وحاصل األوجه من حيث األداء ثالثة :املد اعتداداً باألصل،
والقصر لذهاب موجب املد ،والتوسط قياساً على العارض عند الوقف عليه،
انمر :النشر ( ،)466/1وإرشاد املريد (.)74
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ســهلها بــروم حركــة مضــمومة أو مكســورة( ،)1وبعـ مــد األلــف مللقـاً،
وإن كــان يــاءً أو واواً مزيــدين مــن كلمتهــا أبــدهلا وأدغــم( ،)2وبعـ أدغــم
األصليتني( ،)3ويروم أو يشم املتلرفة غـري املبدلـة مـداً ،واملفتوحـة أو يشـم
( )1نقل بع

الرواة عن محزة أنه يسهل اهلمزة مع الروم يف كل مهزة متلرفة قبلها

ألف وو( :ﭭ)وقد تقدم أن احلكم يف هذا النوع اإلبدال وال روم وال
إمشام معه ،وإاا اشرتط يف التسهيل أن يكون مصاحباً للرومف ألن الوقف
بالتسهيل وحده يفضي إىل الوقف باحلركة الكاملة ،والوقف باحلركة الكاملة ال
تسيقه قواعد القراءة ،وهذا الوجه أع به التسهيل بالروم ال وز إال إذا كانت
اهلمزة والً للروم بأن كانت مضمومة أو رورة كما نص عليها املؤلف.
( )2إذا وقعت اهلمزة بعد حرف مد زائد غري األلف بأن كانت بعد واو مدية
زائدة ،أو بعد ياء مدية زائدة ،فإن محزة يبدل الواقعة بعد الواو واواً ،ويبدل
كذلك الواقعة بعد الياء ياءً فيجتمع مثالن فيدغم الواو يف الواو ،والياء يف
الياء ،ويستوا يف ذلك كون اهلمزة يف وسط الكلمة أو طرفاً منها ،فمثال ما
توسط فيه اهلمز بعد ياء زائدة( :ﮱ) ،ومثال ما تلرف بعدها:

(ﭒ) ،ومثال ما تلرف فيه اهلمز بعد واو زائدة( :ﭼ)(البقرة/
 ،)228ومل يقع يف القرآن مهز متوسط بعد واو زائدة.
( )3بع الرواة نقل عن محزة وجهاً آخر يف الياء والواو األصليتني ،وهو إبدال
اهلمزة بعده حرفاً مثله ،وإدغامه فيه سواءً كان اهلمز متوسلاً وو:
(ﮉ) (آل عمران( )49 /ﮪ) (الروم ،)10/أو متلرفاً وو:
(ﮙ) (البقرة( )20/ﯗ) (القصص ،)76/إجراءً لألصلي رى
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املضــمومة( ،)1ويتبــع رســم اهلمــزة فيحــذفها إن مل خيتــل اللفــه( ،)2وافقــه
الزائد ،وعلى هذا فيكون حلمزة يف هذا النوع أع به الياء والواو األصليتني
وجهان :األول :النقل ،والثاين :اإلدغام.
( )1أا :وز لك حالة الوقف حلمزة :الروم واإلمشام يف يع أنواع اهلمز املتلرف
املتخفف بأنواع التتخفيف ما مل تبدل اهلمزة املتلرفة فيه حرف مد ،وذلك شامل
لثالث صور :األوىل :ما نقل إليه حركة اهلمزة وو( :ﭴ) (النمل)25 /
(ﭼ) (البقرة ،)102 /والثانية :ما أبدل اهلمز فيه حرفاً ،وأدغم فيه ما قبله
وو( :ﭼ) (ﮙ) ،والثالثة :ما أبدلت اهلمزة املتحركة فيه واواً أو ياءً اتباعاً
للرسم العثماين وو( :ﭺ ﭻ) (األعراف ،)60 /أو أبدلت على مذهب
األخفش وو( :ﮗ) (العنكبوت ،)19 /أما املبدل حرف مد فال يدخله
روم وال إمشام وو( :ﮭ) (اإلسراء( )14 /ﯴ) (احلجر ،)49 /وقوله:
(ويروم أو يشم) أا فيما يص فيه اإلمشام من املرفوع واملضموم ،ويص فيه
الروم من املرفوع واملضموم واجملرور واملكسور.
( )2هو يف ذكر قاعدة التتخفيف الرمسي ،فقد روى بع أهل األداء :أن محزة كان
يسهل اهلمزة على وفق رسم املصحف حالة الوقف ،فإذا رمست اهلمزة ياءً وقف
عليها بالياء ،وإذا رمست واواً وقف عليها بالواو ،وإذا رمست ألفاً وقف عليها
باأللف ،وما مل ترسم فيه للهمزة صورة وقف عليها باحلذف ،وليس األمر على
اإلطالق بل إنه موقوف على ما ص نقله ،وثبتت الرواية به ،وهلذا فإن علماء
القراءات حصروا الكلمات اليت رمست اهلمزة فيها بالياء والواو واحلذف وتثبت
الرواية الصحيحة جبواز الوقف عليها باتباع الرسم مبا ال يدع االً للزيادة،
وإعماالً للقياح ،انمر هذه املواضع يف النشر ( ،)452/1والوايف (.)120
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(ل) يف املتلرفة يف كل ذلك (.)1

ميم اجلمع
وصل (د ب)خبلفه ضمها قبل ورك منفصل وإن شدد(،)2
()3

وافقهما (ج) قبل مهزة القلع  ،وضم (ف) ها (ﭮ) و(ﭜ)

( )1أا :أن هشاماً املشار إليه بالالم ،قرأ مبثل ما قرأ به محزة يف يع ما تقدم
من أنواع التسهيل قياساً ورمساً يف اهلمز املتلرف فقط دون املتوسط ،ووجه
ذلك :أن املتلرف أحرى بالتتخفيفف ألنه ول اسرتاحة وانقلاع نفس.
( )2قرأ اإلمام ابن كثري وقالون خبلف عنه بضم ميم اجلمع ووصلها بواو سواءً
كانت امليم متصلة باهلاء وو( :ﭮ) و(ﯪ) ،أو بالكاف وو:
(ﮓ)و(ﭶ) ،أو بالتاء وو( :ﭢ)و(ﯣ) ،واحرتز بقوله:
( قبل ورك ) عما إذا وقعت قبل ساكن فال توصل ألحد من القراء ،وبقوله:
( منفصل ) عن مثل قوله تعاىل ( :فإذا دخلتموه) مما اتصل به الضمري ،فهو
مع على صلته ،واندرج بقوله( :وإن شدد) قوله تعاىل( :ﭧ ﭨ) ب ل
عمران ،143/وقوله تعاىل( :ﮥ ﮦ) بالواقعة 65/على قراءة
التشديد ،انمر :إبراز املعاين أليب شامة ،72/وكنز املعاين للجعربا
 ،214/2والعقد النضيد للسمني.377/2
( )3أا :أن ورشاً وافقهما على ضم ميم اجلمع ووصلها بوا ٍو بشرط أن تقع قبل
مهزة قلع وو قوله تعاىل( :ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ) ،فإن مل تقع قبل مهزة
قلع فال شيء له ،ومن املعلوم أن االختالف يف ميم اجلمع إاا هو يف حال
وصلها مبا بعدها ،كما أشار إىل ذلك بقوله ( :ز
وص َحل ) ،وأما عند الوقف
عليها فالكل مع على إسكاهنا.
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و(ﯡ) مللقاً( ،)1و(فر) قبل مهزة الوصل بعد ياء ساكنة أو كسرة
وصالً ،وكسر (ح) امليم(.)2
طرفا السورتني

()3

( )1قرأ محزة الكلمات الثالث اليت نص عليها وهي( :ﭮ) و(ﭜ)

و(ﯡ) بضم اهلاء يف حا الوصل والوقف ،سواءً كان بعدها متحرك
وو قوله تعاىل( :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ) ،أو كان بعدها

ساكن وو قوله تعاىل( :ﮁ ﮂ) (القصص ،)63/وأخذ تعميم احلكم
من اإلطالق املذكور.
أن ذلك الساكن مل يقع
( )2شرع يف بيان أحكام امليم الواقعة قبل ساكن ،واتفق مل
يف القرآن إال بعد مهزة وصل ،فقرأ محزة والكسائي املشار إليهما ب ــ(فر) بضم
اهلاء علفاً على قيد الرت ة السابقة بشرط أن يكون قبل اهلاء حرف مكسور
أو ياء ساكنة ،وو :قوله تعاىل( :ﯹ ﯺ) (النجم )23/و(ﭪ
ﭫ) (النحل ،)104/فتكون قراءة غريمها بكسر اهلاء ،وقرأ أبو عمرو
البصرا املشار إليه باحلاء بكسر امليم ،فتكون قراءة غريه بضم امليم ،فتحصل
من هذا أن حلمزة والكسائي ضم اهلاء وامليم ،وأليب عمرو كسر اهلاء وامليم،
وللبقية كسر اهلاء وضم امليم ،وخالفهم هذا يف حالة الوصل كما دل عليه
ص مالً ) ،أما عند الوقف فكلهم على كسر اهلاء وإسكان امليم.
(و َح
قوله :م
( )3أا آخر السورة وأول السورة التالية وخالف القراء فيما بني السورتني إاا هو
يف حالة الوصل ،أما عند االبتداء بأول السورة فإن القراء معون على
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سكت (حجك) بينهما وبع
يف غري براءة عن( ج)(.)2

هاء ضمري املذكر

وصلهما( ،)1وبع

بسمل

()3

إثبات البسملة سواءً من كان مذهبه البسملة بني السورتني ،ومن مذهبه
وصل السورة بأول التالية ،ومن كان مذهبه التتخيري بني الوصل والسكت ،إال
يف سورة براءة فال بسملة عند االبتداء هبا ،ومن هنا فإن اإلمام ابن اجلزرا
محل قول اإلمام محزة« :القرآن كله عندا كسورة واحدة فإذا قرأت( :ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ)يف أول فاحتة الكتاب أجزأين » ،على حالة الوصل ال
االبتداءف إل اع أهل النقل على ذلك ،انمر :النشر264/1
( )1القراء فيما بني السورتني على قسمني منهم من يبسمل ،ومنهم من ال
يبسمل ،فأشار هنا إىل الذين ال يبسملون وهم أبو عمرو وورش وابن عامر
املرموز إليهم بــ(حجك) ،فورد عنهم يف ذلك وجهان :احدمها :الوصل،
والثاين :السكت وهو األفضلف ألن فيه تنبيهاً على هناية السورة ،قال
صاحب التيسري« :وخيتار يف مذهب ورش وأيب عمرو وابن عامر السكت
بني السورتني من غري قلع» ،وقال الستخاوا« :وأما السكت فعليه أكثر
أهل األداء وأجالء املتصدرين» ،انمر :التيسري ،26/وفت الوصيد204/2
( )2أا أن ورشاً املشار إليه باجليم ورد عنه يف البسملة خالف ،وذلك أن أبا غامن
كان يأخذ له بالبسملة بني السورتني يف يع القرآن ،وتابعه على ذلك اآلخذون
عنه ،وسائر املصريني على خالف ذلك ،انمر :فت الوصيد ( ،)206/2والعقد
النضيد ( ،)334/1وعليه فيكون لورش ثالثة أوجه :البسملة والوصل والسكت،
وأليب عمرو وابن عامر الوصل والسكت ،ولبقية القراء البسملة أخذاً من الضد إال
محزة فإنه يقرأ بالوصل على ما هو مشهور من مذهبه.
( )3املراد هبا هاء الضمري املك هبا عن الواحد املذكر القائب ،وتتصل بالفعل وو:
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وصل (د) الساكن ما قبلها قبل ورك وإن ضعف مـن جـنس حركتهـا،
()1

()2

وافقه [ع] (ﭯﭰ)[الفرقان ، ]69 :وسكن (صحف) (ﮣ)

[آل عم ـ ـ ـ ـران ]75 :و(ﭻ)[النسـ ـ ـ ــاء ]115 :و(ﮡ)[آل عم ـ ـ ـ ـران145 :
()3

()4

وغريها]  ،و(حنف)(ﮔ) [النمل ، ]28 :و(حصـق) خبلفـه(ﯿ)
()1

[النــور ]52 :والقــاف (ع) وقصــرها( ،)5و(ﰇ) [طــه( ]75 :ا)

وكله ــا

(ﮣ) ،وباالسم وو( :ﯾ) ،وباحلرف وو( :ﰄ) ،وقيدها باملذكر
لبيان أن خالف القراء يف اهلاء الدالة على املذكر ،أما الدالة على املؤنث فإنه
مع على صلتها باأللف مللقاً ،وهي حتذف إذا لقيت الساكن وو( :ﭚ
ﭛﭜ) ،انمر :إبراز املعاين ( ،)104والعقد النضيد (.)570/1
( )1زيادة يقتضيها السياق.
( )2إذا وقع قبل اهلاء ساكن وبعدها متحرك فإن ابن كثري املشار إليه بالدال
يصلها بوا ٍو إن كانت مضمومة ،وبياء إن كانت مكسورة حم وإن ضعف
خمرجها وو( :ﭘﭙ ﭚ) ،وتابعه حفص على صلة اهلاء يف موضع الفرقان
وهو قوله تعاىل( :ﭮ ﭯﭰ).
( )3قرأ شعبة وأبو عمرو ومحزة بإسكان اهلاء يف األلفاخم املشار إليها ،ومعهن
(ﭾ) الواقعة بعد(ﭻ) يف اآلية نفسها.
( )4قرأ أبو عمرو وعاصم ومحزة بإسكان اهلاء يف كلمة(ﮔ)من قوله تعاىل
بالنمل( :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ).

( )5ومن اخلالف كذلك قوله تعاىل بالنور( :ﯽ ﯾ ﯿ)فقرأ أبو عمرو
- 149 -

اللمعة في خالف السبعة البن وهبان  -دراس ًة وتحقي ًقا وتعلي ًقا ،د .هشام بن سليمان الزريري

(بـ ــل) خبلف ـ ـه( )2وخلـ ــف (ب) ب ـ ـ(ﰇ)( ،)3و(ﮈ)[الزمـ ــر( ]7 :يلـ ــط)

خبلفهمــا وقص ـره (نافــل)( ،)4وســكن (ﮌ)مع ـاً بــالزلزال (ل)( ،)5وأســكن
البصرا وشعبة وخالد خبلف عنه بإسكان اهلاء ،وقرأ حفص بإسكان كسرة
القاف وقصر اهلاء أا :كسرها من غري صلة ،وقرأ الباقون وهو الوجه الثاين
خلالد بكسر القاف واهلاء مع الصلة.
( )1أخرب أن كلمة(ﰇ)من قوله تعاىل يف سورة طه( :ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ
ﰋ)قرأها اإلمام السوسي عن أيب عمرو بإسكان كسر اهلاء ،فتكون
قراءة غريه بكسر اهلاء مع الصلة غري أن قالون ورد عنه اخلالف كما سيأيت.
( )2أشار الناظم إىل أن قصر اهلاء يف يع ما تقدم من الكلمات ثبت عن
قالون وهشام خبلف عنه ،واخلالف املشار إليه هلشام دائر بني القصر
والصلة ،وامتنع أن يكون الوجه اآلخر له اإلسكانف ألنه مل يذكر مع من قرأ
باإلسكان ،ولو كان من أهل اإلسكان لذكر معهم.
( )3اخلالف لقالون بني القصر والصلة.
( )4ذكر اختالف القراء يف كلمة(ﮈ)من قوله تعاىل( :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ)
فقرأ السوسي ودورا أيب عمرو وهشام خبلف عنهما بإسكان اهلاء ،وقرأ عاصم
ونافع ومحزة وهشام يف وجهه الثاين بقصر اهلاء أا ضمها من غري صلة ،وقرأ
باقي القراء ومعهم الدورا يف وجهه الثاين بضم اهلاء موصولة بواو.
( )5أخرب أن هشاماً أسكن ضم اهلاء يف كلمة(ﮌ)ومها موضعان يف سورة
الزلزلة عند قوله تعاىل( :ﮋ ﮌ) و(ﮒ ﮓ)()7-6كما أوض
(معاً ) ،فتكون قراءة غريه بضم اهلاء مع الصلة.
ذلك بقوله م
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(حــرب) هــا (ﮗ) و(ﭘ) إذا دخــل عليهــا ال ـواو والفــاء والــالم ،وانفــرد

(بر) (ﭮﭯ)(.)1

()2

اإلمالة
أمــال (فــر) ذا اليــاء وفعــاىل مع ـاً وفعلــى يع ـاً ،والزائــد علــى ثــالث

مللقاً و(ﯫ) [البقـرة ]214 :و(ﯼ)[البقـرة ]112 :وآا طـه والـنجم
وسأل والقيامة والنازعات وعـبس واألعلـى والشـمس والليـل والضـحى واقـرأ
و(ﮦ)[اإلس ـ ـراء ]52 :و(ﭓ)[البقـ ــرة275 :وغريهـ ــا] و(ﰠ)
()3

[ال ـ ـ ـ ــنجم ]44 :ب ـ ـ ـ ــالواو  ،و(ص ـ ـ ـ ــفر)(ﭝ)[األنف ـ ـ ـ ــال ]17 :و(ﮞ)
( )1أخرب أن أبا عمرو والكسائي وقالون قرؤوا بإسكان كسر هاء(ﭘ)وكسر
هاء(ﮗ)بشرط أن يقعا بعد واو العلف أو فائه أو الم االبتداء ،أما غري
املذكورين فإهنم يكسرون اهلاء من (ﭘ) ،ويضمون اهلاء من(ﮗ)على
األصل فيهما ،وانفرد قالون والكسائي بإسكان اهلاء من(ﮗ)يف قوله تعاىل
بالقصص(( :)61ﭮ ﭯﭰ ﭱﭲ ﭳ).
( )2تنقسم اإلمالة إىل قسمني :إمالة شديدة ،وإمالة متوسلة ،فاألوىل يعرب عنها
باإلمال ــة الك ــربى ،ويق ــال هل ــا اإلض ــجاع ،وه ــي املـ ـرادة عن ــد اإلط ــالق ،وأم ــا
األخــرى فيع ــرب عنه ــا بالتقلي ــل ،وب ــني وبــني ،وبالص ــقرى ،انم ــر :إب ـراز املع ــاين
( ،)203والنشر ( ،)29/2واإلضاءة (.)35
( )3بدأ املؤلف هذا الباب بذكر ما اتفق محزة والكسائي على إمالته دون مشاركة
- 151 -

اللمعة في خالف السبعة البن وهبان  -دراس ًة وتحقي ًقا وتعلي ًقا ،د .هشام بن سليمان الزريري

[القيامة ]36 :و(ﮣ)[طـه ]58 :وقفـاً و(ﯛ)ثـاين اإلسـراء [،]72
()1

و(ص ــفحر) أوهل ــا  ،و(ريف) خبلف ــه (ﯓ)[اإلس ـ ـراء وفصـ ــلت]51-83 :

ألحد من القراء ،وذلك يف قواعد عامة وكلمات خمصوصة أ لها يف اآليت-1 :
ذوات الياء وهي األلفات املنقلبة عن ياء أصلية كيفما جاءت هذه األلفات
سواء كانت يف اسم وو( :ﮢ) أو يف فعل وو( :ﮃ) ،وسواء
رمست يف املصاحف ياء كاألمثلة السابقة ،أو رمست فيها األلف وو( :ﮄ)

 -2ألف التأنيث املقصورة ،وذلك فيما كان على وزن (فعاىل) بضم الفاء أو
بفتحها وو( :ﮪ)(ﭱ) ،وما كان على وزن (فعلى) بضم الفاء أو

بفتحها أو بكسرها وو( :ﯣ) (ﯵ) (ﮩ) -3 ،الثالثي املزيد
من ذوات الواو إذا زيد عليه فأصب رباعياً أو أكثرف النقالب واوه ٍ
حينئذ إىل

ياء ،سواء وقع يف اسم وو( :ﯗ)أو يف فعل وو( :ﰅ) كما أفاده
قوله( :مللقاً) -4 ،رؤوح اآليات يف اإلحدى عشرة سورة املشار إليها سواء
كانت يف األمساء أو يف األفعال ،وسواء كانت من ذوات الواو أو من ذوات

الياء -5 ،كلمات خمصوصة( :ﯫ) و(ﯼ) ومعهن (ﯦ) و(ﭱ)

وإن مل يشر إليهن ،و(ﮦ) و(ﭓ)و(ﰠ) املقرتن بالواو.
( )1انتقل املؤلف إىل ذكر كلمات وافق فيها بع القراء محزة والكسائي على
اإلمالة ،فوافقهما شعبة على إمالة (ﭝ) و(ﮞ) و(ﮣ) يف حالة

الوقف و(ﯛ) املوضع الثاين من اإلسراء ( ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ) ،ووافقهما شعبة وأبو عمرو على إمالة (ﯛ) يف املوضع األول
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()1

و(ص ــفرا) باإلس ـ ـراء ،والن ــون (ض ــر) ،وأخ ــر مهزهتم ــا (م)  ،و(ﮤ)

[األحزاب( ]53 :رفل)( ،)2و(ت ) (ﰎ)بالياء ،وكل ألف قبـل راء جـر
()3

()4

مباشـ ـ ــرة  ،و(حـ ـ ــر) مكررهـ ـ ــا و(م) خبلفـ ـ ــه(ﯭ)[البقـ ـ ــرة]259 :

و(ﮒ) [اجلمع ـ ـ ـ ــة ،]5 :و(ص ـ ـ ـ ــحب رم) خبلف ـ ـ ـ ــه (ﮗ) [التوب ـ ـ ـ ــة:

 ،)5(]109و(فــرح) مــا بعــد راء مقصــوراً خبلفــه (ﮛ)[يوســف،]19 :
(ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ).

( )1الكالم يف كلمة ( ن ى ) يف قوله تعاىل( :ﯓ ﯔ) يف سوريت اإلسراء
وفصلت ،فأمال األلف يف املوضعني محزة والكسائي والسوسي خبلف عنه،
ووافقهم شعبة يف موضع اإلسراء فقط ،وأمال النون خلف والكسائي ،وقرأ ابن
ذكوان بتأخري اهلمزة فيصري النلق( )مثل(ﭳ) يف املوضعني.

( )2مراده قوله تعاىل يف سورة األحزاب( :ﮢ ﮣ ﮤ)فأمال األلف من

(ﮤ) محزة والكسائي على أصلهما وهشام موافق هلما ،ويلزم منه إمالة النون.
( )3قرأ دورا الكسائي وأبو عمرو بإمالة لفه(ﰎ)بشرط أن يكون موعاً
بالياء ،وأماال كذلك األلفات الواقعة قبل راء مكسورة متلرفة وو( :ﭪ)،
وأفاد قوله( :مباشرة) لزوم اتصال الراء باأللفف ليتخرج وو( :ﮆﮇ).
( )4أشار إىل أن اللفه الذا اجتمع فيه راءان ،راء قبل األلف ،وراء بعدها مكسورة
متلرفة ،وهو ما يعرب عنه باملكرر وو( :ﯭ) أماله أبو عمرو والكسائي.

( )5أشار إىل ثالث كلمات أماهلا ابن ذكوان خبلف عنه وهن( :ﯭ)
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والفــت لــه أشــهر ،و(عفــرح) (ﮓ)[هــود ،)1(]41 :و(صــفرحم) خبلفــه

أدرى( ،)2و(صــفرم) حــريف (ﯔ)[األنعــام ]52 :خبلفــه بــذا الضــمري واهلمــز
(ح) والراا خبلفه( ،)3وقبل أل (صـفي) خبلفـه ،ويف اهلمـز خلـف (صـي)(،)4
و(ﮒ) و(ﮗ) ،وهي ممالة لدورا الكسائي وأيب عمرو على
قاعدة األلفات الواقعة قبل راء مكسورة متلرفة ،ووافقهم شعبة وقالون وأبو

احلارث على إمالة اللفه الثالث أع به(ﮗ).
( )1أخرب أن األلفات الواقعة بعد الراء وو( :ﮍ)أماهلا محزة والكسائي ومها
على أصلهما ،وأبو عمرو باملوافقة هلما ،وتابعهم حفص على إمالة (ﮓ)
يف قوله تعاىل( :ﮎﮏﮐﮑﮒﮓ)بسورة هود ،واختلف عن أيب
عمرو يف (ﮛ) بسورة يوسف بني اإلمالة والفت  ،وهو األفضل واألشهر.
( )2أا قرأ شعبة ومحزة والكسائي وأبو عمرو وابن ذكوان خبلف عنه بإمالة الراء
من لفه (أدرى) حيث ورد وكيف أتى وو( :ﮄ ﮅ ﮆ) و(ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣﯤ).
( )3أخرب أن شعبة ومحزة والكسائي وابن ذكوان قرؤوا بإمالة الراء واهلمزة من لفه
(ﯔ) حيثما ورد يف القرآن إذا كان ماضياً سامل األلف سواء اتصل
بالضمري املنصوب وو( :ﮰ)أو مل يتصل وو( :ﭰ ﭱ)و(ﯔ
ﯕ) إال أنه اختلف عن األخري أع به ابن ذكوان فيما اتصل به الضمري
املنصوب على ما مر مثاله ،مث بني أن أبا عمرو أمال اهلمزة فقط ،واختلف
عنه يف إمالة الراء.
( )4هو يف بيان(ﯔ)إذا وقعت قبل ساكن وو( :ﭿ ﮀ)و(ﮦ ﮧ)
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و(رم ـ ـ ـ ) (ﭤ) مللق ـ ـ ـاً( ،)1ورا اهلجـ ـ ــاء (فكـ ـ ــر ص ـ ـ ـ )( ،)2وطاويـ ـ ــا
(ص ــفر)( ،)3وي ــا م ــرمي (كص ــفرا) خبلف ــه( ،)4وه ــا (ص ــرح) وحتته ــا (ح ــج
صــفر)( ،)5وحــا (مصــفر)( ،)1و(ج) وال ـرأا وآا الســور وحــا هــا يــا مــرمي
فإن محزة وشعبة والسوسي خبلف عنه مييلون الراء حالة الوصل ،واختلف عن
شعبة والسوسي يف إمالة اهلمزة.

( )1أخرب :أن لفه(ﭤ) حيثما ورد وكيفما جاء يف القرآن ،قرأه باإلمالة
الكسائي وابن ذكوان وأبو عمرو.
( )2أمال محزة وابن عامر والكسائي وشعبة وأبو عمرو كل راء وقعت يف فوات
السور ،وذلك يف(ﭑ) يف فاحتة سورة يونس وهود ويوسف وإبراهيم
واحلجر ،ويف(ﭑ) يف فاحتة الرعد.

( )3وأمال شعبة ومحزة والكسائي اللاء من(ﭵ) يف أول سورهتا ،ومن

(ﭑ) يف أول الشعراء والقصص ،و(ﭑ) يف أول النمل ،وأمالوا

كذلك الياء من أول (ﭬ) ،والذا دلنا على أن املراد بالياء هنا الواقعة يف
أول يس ،تنصيصه يف اجلملة اآلتية على الياء الواقعة يف فاحتة مرمي.
( )4وأمال ابن عامر وشعبة ومحزة والكسائي والسوسي خبلف عنه الياء من
(ﭑ) يف فاحتة مرمي.
( )5أخرب أن اهلاء من فاحتة مرمي أماهلا شعبة والكسائي وأبو عمرو ،كما أمالوا
أيضاً اهلاء من السورة التالية لسورة مرمي وهي سورة (ﭵ) ،ووافقهم على
إمالتها ورش ومحزة.
- 155 -

اللمعة في خالف السبعة البن وهبان  -دراس ًة وتحقي ًقا وتعلي ًقا ،د .هشام بن سليمان الزريري
()2

ب ـ ـ ــني ب ـ ـ ــني و(ﮤ) [األنف ـ ـ ــال ]43 :و(ﯠ) [املائ ـ ـ ـ ـدة]22 :

و(ﮧ) [النس ــاء ،]36 :والي ــائي وم ــا في ــه ه ــا م ــن اآلا خبل ــف(،)3
()4

وافق ـ ـ ـ ــه (ب) هب ـ ـ ـ ــا ي ـ ـ ـ ــا  ،و(ف) ب ـ ـ ـ ــاملكرر و(ﮎ) [إب ـ ـ ـ ـراهيم]28 :

( )1أا أمال ابن ذكوان وشعبة ومحزة والكسائي احلاء من(ﭤ)يف سورها
السبع ،وهن على التوا  :غافر ،وفصلت ،والشورى ،والزخرف ،والدخان،
واجلاثية ،واألحقاف.
( )2انتقل املؤلف من ذكر من هلم اإلمالة الكربى باألصالة أو باملوافقة إىل ذكر
من هلم اإلمالة الصقرى واملعرب عنها ب ــ(بني بني) ،والعمدة يف ذلك ورش،
فبني مذهبه أوالً مث من وافقه ،فيقلل ما كان من ذوات الراء اليت مييلها محزة
والكسائي وأبو عمرو ،ولفه(ﯔ)كيفما أتى سواء كان مع مضمر أو مع
ظاهر ،وآا السور اإلحدى عشرة املتقدمة ،والراء يف(ﭑ)يف فاحتة سورة
يونس وهود ويوسف وإبراهيم واحلجر ،ويف(ﭑ) يف فاحتة الرعد،

و(ﭤ) يف سورها السبع ،و اهلاء و الياء من (ﭑ) يف فاحتة
مرمي ،أمهل املؤلف كلمتني قللهما ورش قوالً واحداً كسابقتها مل يشر إليهما

ومها( :ﰎ) و(ﮗ).
( )3قلل ورش خبلف عنه الكلمات الثالث املشار إليهن ،وذوات الياء ،ورؤوح
اآلا املقرتن هباء املؤنث.

( )4أا وافق قالون ورشاً على تقليل اهلاء والياء من(ﭑ)يف فاحتة مرمي.
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و(ﮫ) [إبـ ـراهيم ،)1(]52 :و(ف ــب) خبلف ــه يف(ﭤ)( ،)2و(ح)
()3

بفعل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى وآا الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور و(ﮛ)و(ﭤ)

و(ط)(ﯡ)

[يوس ـ ــف ]84 :و(ﯸ) [املائ ـ ــدة ]31 :و(ﯾ)[الزم ـ ــر،)4(]56 :

وانف ـ ــرد (ر) بإمال ـ ــة (ﯺ)[يوسـ ـ ــف43 :وغريه ـ ــا] و(ﭳ)[اإلس ـ ـ ـراء:
َ
60وغريها] و(ﭖ)[البقرة ]256 :وخلايا و(أ ۡح َيا)(ﯬ)

[اجلاثي ـ ــة ]21 :و(ﭪ) [آل عم ـ ـران ]102 :و(ﯛﯜ) [األنع ـ ــام:

 ]80وأنس ـ ـ ـ ـ ـ ــاين و(ﭾ)[إب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراهيم ]36 :و(ﭘ)مب ـ ـ ـ ـ ـ ــرمي[]30
وط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس[ ]36و(ﭖ) [الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمس ]2 :و(ﭦ)[الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمس]6 :

( )1أا وافق محزة ورشاً على تقليل املكرر وو( :ﯭ) ،ويف الكلمتني
املشار إليهن.
( )2أا وافق محزة وقالون خبلف عنه ورشاً على تقليل هذا اللفه حيثما ورد.
( )3قرأ أبو عمرو بتقليل ما كان على وزن فعلى مثلث الفاء ،ورؤوح اآلا يف
السور اإلحدى عشرة املتقدمة سواء اتصل هبا هاء املؤنث أم مل يتصل،
ويستث من القاعدتني ما كان من ذوات الراء فإنه مييله إمالة كربى ،واحلاء
من (ﭤ) يف سورها السبع ،وكلمة (ﮛ) ،وقد ذكر أن فيها أيضاً
اإلمالة والفت  ،فيكون اجملموع ثالثة أوجه.
( )4قرأ دورا أيب عمرو بالتقليل يف الكلمات املشار إليهن.
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و(ﮞ)[النازعـ ــات ]30 :و(ﭶ)[الضـ ــحى ،)1(]2 :ومـ ــا قبـ ــل ه ـ ــاء
( )1هو يف ذكر انفرادات القراء يف هذا الباب ،فأوض أن الكسائي وحده قرأ
بإمالة لة من الكلمات وهي(-1 :ﯺ) املضاف إىل ياء املتكلم وهو
يف موضعني بسورة يوسف( :ﯺ ﯻ ﯼ) (ﮔ ﮕ ﮖ)- 2 ،
(ﭳ)املعرف :وهو يف أربعة مواضع( :ﯽ ﯾ) (ﭱ ﭲ
ﭳ) (ﭚ ﭛ ﭜ) (ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ)-3 ،

(ﭖ) على أا حال وردت وو( :ﭕ ﭖ ﭗ)(ﭰ

ﭱ) -4 ،خلايا كيفما أتى سواء كان مضافاً لضمري املتكلمني وو:
(ﯭ) ،أو لضمري املتخاطبني وو( :ﭢ)أو لضمري القائبني
وو( :ﯔ) -5 ،أحيا غري املقرتن بالواو وو( :ﭦ ﭧ)
(ﯢ)( -6 ،ﯬ)يف قوله تعاىل( :ﯫ ﯬ ﯭ)،
 -7تقاته يف قوله تعاىل( :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ)( -8 ،ﯛ ﯜ)يف قوله
تعاىل( :ﯗ ﯘﯙﯚ ﯛ ﯜ)وقيده بقد احرتازاً عن اجملرد عنها
وو( :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ) (ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ)فيمال حلمزة والكسائي-9 ،
أنسانيه يف قوله تعاىل( :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ) -10 ،أوصاين يف قوله
تعاىل( :ﮗ ﮘ ﮙ) -11 ،لفه آتاين يف سوريت مرمي والنمل
املعرب عنها بــ(طس)( ،ﮍ ﮎ) و(ﭗ ﭘﭙ) ،وقيد موضع
اخلالف بالسورتني ليتخرج موضع سورة هود( :ﭚﭛ ﭜ) فإنه ممال
حلمزة والكسائي -12 ،تالها يف قوله تعاىل( :ﭔ ﭕ ﭖ) -13 ،طحاها
يف قوله تعاىل( :ﭤ ﭥ ﭦ) ،ودحاها يف قوله تعاىل( :ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ) ،وسجى يف قوله تعاىل( :ﭴ ﭵ ﭶ).
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تأني ــث أو ش ــبهها وقف ـ ـاً( )1غ ــري ح ــق ض ــقاط ع ــص خم ــا( ،)2يضـ ــعف
ب ــأكهر بع ــد ف ــت وض ــم وس ــاكن مل ي ـ زـل كس ــرة( ،)3وبعـ ـ مل يس ــتثن إال
( )1املراد هباء التأنيث هي :اليت تكون يف الوصل تاء آخر االسم وو:
(ﯰ) و(ﭜ) فتبدل يف الوقف هاء ،وقوله( :وشبهها) أا ما جاء
على لفمها ،وإن مل يكن املقصود هبا الداللة على التأنيث وو( :ﮙ)
و(ﮈ) ،وقد اختص بإمالتها الكسائي وحده وذلك يف حالة الوقف
فقط ،انمر :إبراز املعاين ،282/والنشر.82/2
( )2أا أن الكسائي مييل هاء التأنيث يف حالة الوقف ما مل يقع قبلها حرف من
عشرة أحرف عها يف قوله( :حق ضقاط عص خما ) ،وهي :احلاء وو:
(ﭟ) ،والقاف وو( :ﮯ) ،والضاد وو( :ﮂ) ،والقني
وو( :ﮚ) ،واأللف وو( :ﭲ) ،واللاء وو( :ﮭ)،
والعني وو( :ﭜ) ،والصاد وو( :ﭙ) ،واخلاء وو:
(ﯸ) ،والماء وو( :ﭛ).
( )3أخرب أن أحرف أكهر وهي ( :اهلمزة والكاف واهلاء والراء ) ضعفت عن
حتمل اإلمالة إذا وقعت قبل هاء التأنيث وكان قبلها حرف مفتوح أو
مضموم سواء فصل بينها وبينه ساكن ،أو مل يفصل ،وعليه فال إمالة يف
وو( :ﮯ) (ﯶ) (ﮨ) (ﭧ) ،وفهم منه أهنا متال يف غري
ما ذكر ،وذلك إذا كان قبلها ياء ساكنة أو كسرة سواء حال بني الكسرة
وبينها ساكن أو مل ال ،وو( :ﮱ) و(ﭷ) و(ﯖ)

(ﮙ) ،وتبقى من أحرف اهلجاء مخسة عشر حرفاً متفق على إمالتها
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()1

األلـ ـ ــف  ،و(ت) ب ـ ـ ـ(ﭕ)[يوسـ ـ ــف ]5 :و(ﭥ)[يوسـ ـ ــف]23 :
َ
ۡ
و(ﯗ)[األنع ــام ]128 :و(مِشككككة ٖ)[الن ــور ]35 :و(ﭜ)

[البقـ ـ ــرة ]38 :و(ﯠ) و(ﮧ)و(ﯳ)[آل عم ـ ـ ـران52 :

وغريه ـ ـ ــا] و(ﭒ) [آل عمـ ـ ـ ـران ]133 :و(ﯱ) [املؤمن ـ ـ ــون]56 :
َ
َُ
كككُ ُن ٖ)[األنبيــاء ]52 :و(ﯦ)[احلشــر ]24 :و(ﮚ)
و(يس ِ
َ
[البق ـ ــرة ]54 :و( َءاذان ِ ِهكككككك )[البق ـ ــرة ]22 :و(ﭰ)[فص ـ ــلت]5 :
ُ
()2
و( ُط ۡغ َيككككمِه ٖۡ)[البق ــرة ]16 :و( ۡ َ
ٱۡلكككك َا ِٖ) وخلف ــه بـ ـ (أ َو ِي)
ِ
َ َ
()3
َ
و(ﯳ) باملائــدة  ،و(ف) بـراء(ﭒ)و(خككا َ ٖ)و(خككا ٖ)
من غري تفصيل ،وهي الباقية غري أحرف ( أكهر ) ،واألحرف العشرة
السابقة ،وقد عت يف قوهلم ( :فجثت زينب لذود مشس ).
مذهب ٍ
ٍ
عام لبع أهل األداء ،وهو أن الكسائي مييل يع
( )1أشار إىل
احلروف الواقعة قبل هاء التأنيث مللقاً إال األلف ،ويدخل فيه ما وقع قبل
اهلاء أحد األحرف العشرة السابقة ،وما وقع قبلها أحد أحرف أكهر مما مل
يتحقق فيه الشرط.
()2كل هذه الكلمات اختص بإمالتها دورا الكسائي وحده.
( )3أشار إىل أن اخلالف نقل عن الدورا يف كلمة يوارا من قوله تعاىل:
(ﯳ ﯴ ﯵ) وكلمة أوارا من قوله تعاىل( :ﯿ ﰀ ﰁ)
كالمها يف سورة املائدة ،واحرتز به عن موضع األعراف( :ﭺ ﭻ)
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َ
َ
َ َ
اغ)ماضــيا ال(ﮍ)(،)1
كاق)و( َز ٖ
اق) و( َح ٖ
و( َطكا َ ٖ) و(ضك ٖ

ً
و(فــم) بـ ـ(ﯟ)و(ﮏ) و( َز َٖاد)خبلفــه يف غــري األول( ،)2و(ضــق)

خبلفــه(ﮀ) معـاً [النمــل ]40-39 :و(ﭻ)[النســاء ،)3(]9 :و(ل)

فإنه بالفت بال خالف.

( )1أمال محزة وحده الراء مع األلف بعدها يف كلمة (ﭒ) من قوله تعاىل
بالشعراء( :ﭑ ﭒ ﭓ) ،كما أمال األلف الواقعة عيناً من املاضي
الثالثي اجملرد ،وذلك يف األفعال الستة املشار إليها سواء اتصل به ضمري
الفاعل ،أو حلقته تاء التأنيث ،أو جترد من ذلك ،واستث له من الفعل (زا )
موضعان مها( :ﮌ ﮍ ﮎ) باألحزاب و(ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ)

بـ«ص» فقرأمها بالفت ال غري.

( )2وافق ابن ذكوان محزة على إمالة( :ﯟ)و(ﮏ)حيث وقعا وكيف تصرفا،

ويف زاد يف املوضع األول من القرآن ،وهو قوله تعاىل بالبقرة( :ﮆ ﮇ

ﮈ) ،واختلف عنه يف باقي املواضع فروا عنه الفت واإلمالة.

( )3أمال خلف لفه ضعافاً من قوله تعاىل( :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ)

بالنساء ،ولفه آتيك وهو موضعني من سورة النمل( :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ) (ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ) ،وأمال خالد خبلف عنه هذين اللفمني يف
املواضع الثالثة.
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(ﭷ) القاش ـ ـ ــية(ﭨ) و(ﭜ)(ﭢ) بالك ـ ـ ــافرون(،)1

و(م) بـ(ﮖ)[النـور ]33 :و(ﮉ)[الـرمحن ]27 :و(ﯨ)

[التح ـ ــرمي ]12 :و(ﯾ)خبلف ـ ــه يف غ ـ ــري ـ ــرورة( ،)2و(ح) خبلف ـ ــه يف

( )1قرأ هشام وحده بإمالة كلمة(ﭷ) الواردة يف سورة القاشية ،وقيدها
بالسورة لالحرتاز عن قوله تعاىل( :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ) فال إمالة فيه
ألحد ،كما أمال األلف يف كلمة ( مشارب ) من قوله تعاىل( :ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ) بسورة يس ،وأمال أيضاً األلف يف كلميت (ﭜ)

و(ﭢ) من سورة الكافرون ،وقيدها بالسورة إلخراج وو( :ﮣ ﮤ

ﮥ) فال إمالة فيه ألحد.

( )2ذكر كلمات اختلف ابن ذكوان بني فتحها وإمالتها وهي(-1 :ﮖ)

يف قوله تعاىل( :ﮔ ﮕ ﮖ) بالنور(-2 ،ﮉ)يف موضعني من

سورة الرمحن -3 ،كلمة (ﮤ) ،وهو يف ثالثة مواضع :موضعان يف آل

عمران( :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ) (ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ) ،وموضع يف
التحرمي( :ﯦ ﯧ ﯨ)(-4 ،ﯾ) غري اجملرور وو قوله تعاىل:

(ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ) ،أما إذا كان يف موضع اجلر فإنه مييله بال
خالف ،وذلك يف موضعني( :ﭧ ﭨ ﭩ)(ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ).

- 162 -

مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد  – 188الجزء األول

(ﭭ)جـراً( ،)1وقبــل الســاكن الوقــف كاألصــل خبلــف يف املنصــرف(،)2
( )1أخرب :أن لفه الناح إذا كان روراً أماله أبو عمرو البصرا خبلف عنه وو:

(ﭬ ﭭ) و(ﮭ ﮮ) ،ولكن اجققني على أن اخلالف يف هذا مرتب
ال مفرع ،فوجه اإلمالة من رواية الدورا ،ووجه الفت من رواية السوسيف
استناداً إىل عمل الشاط الذا قرره تلميذه الستخاوا حيث قال « :وكان
شيتخنا يع -الشاط  -يقرأ باإلمالة من طريق الدورا ،وبالفت من طريق
السوسي ،وهو مسلور يف كتب األئمة كذلك» ،فت الوصيد (،)465/2
وانمر :النشر (.)63/2
ف ،ومعناه يف اللقة:
صمر م
( )2قوله( :املنصرف) الصَحرف :مصدر للفعل الثالثي م
الصوت ،يقال :صوت صريف القلم أا احتكاكه بالورق عند الكتابة ،انمر:
لسان العرب( ،)230/8واملراد به عند النحويني :التنوين ،انمر :توضي املقاصد
واملسالك بشرح ألفية ابن مالك حلسن بن قاسم املرادا( ،)1189/3ومع
كالم املؤلف :أن الوقف يكون مبا يف أصول القراء من الفت واإلمالة والتقليل

على األلف املمالة املتلرفة اليت بعدها ساكن وو( :ﭿ ﮀ) ،أما يف
حالة الوصل فإن اإلمالة ممتنعةف حلذف األلف املمالة ختلصاً من التقاء
الساكنني ،غري أنه اختلف فيما إذا وقع بعدها ساكن يف كلمتها ،وهو التنوين،
والذا عليه اجققون :أن هذه املسألة حكمها حكم ما تقدم متال ملن مذهبه
اإلمالة ،وهذا مذهب الداين يف التيسري حيث جعل املنون وما سبق ذكره حكماً
واحداً ،فقال « :كل ما امتنعت فيه اإلمالة يف حالة الوصل من أجل ساكن
لقيه تنوين أو غريه فاإلمالة فيه سائقة يف الوقف لعدم ذلك الساكن» ،التيسري
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وخلف (ا) بالراء وصالً قبل أل( ،)1وما أميل لكسر مل يزل وإن زال(.)2
اهلمز

()3

أبدل (ا) الساكنة مللقاً سوى األمر واجملزوم و(ﯷ)

و(ﯞ) و(ﭖ) خبلف بـ(ﮡ)( ،)4وافقه (ج) يف

( ،)50وانمر :النشر (.)77/2
( )1إذا وقع قبل األلف املتلرفة اليت بعدها ساكن راء ،ففي إمالتها عن السوسي
خالف وو( :ﭺ ﭻ).
( )2أا :وال مينع اإلسكان العارض للوقف ،واإلسكان العارض لإلدغام إمالة
األلف اليت متال يف الوصل ألجل الكسرة املتلرفة وو( :ﮊ ﮋ) (ﭙ

ﭚ) و(ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ) بل اإلمالة باقية ،وإن زالت الكسرة
املوجبة هلاف ألن زواهلا ألمر عارض ،واألصل أال يعتد بالعارض ،انمر :النشر
(.)72/2

( )3املقصود باهلمز هنا اهلمز املفرد ،وهو اهلمز الذا مل يقرتن هبمز مبثله،
ويتناول اهلمزة الساكنة واملتحركة معاً.
( )4أخرب :أن السوسي أبدل كل مهزة ساكنة حرف مد انس حركة ما قبلها،
فالساكنة بعد فت تبدل ألفاً ،والساكنة بعد ضم تبدل واواً ،والساكنة بعد
كسر تبدل ياءً ،وأفاد قوله ( :مللقاً ) أن ال فرق عنده بني أن يكون اهلمز
الساكن فاء للكلمة وو( :ﯖ) (النساء)104/أو عيناً وو:
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(ﯟ)و(ﭣ) وفا غري اإليواء( ،)1و(جر) يف(ﯽ)( ،)1و(ص)
(ﭥ) (األعراف )150/أو الماً وو( :ﭶ) (البقرة 71/وغريها)،
إال أنه استث للسوسي من قاعدة اإلبدال ما كان سكونه لألمر ،ووقع يف
مخس كلمات جاءت يف أحد عشر موضعاً ،وما كان سكونه عالمة للجزم،
ووقع يف ستة ألفاخم أتت يف تسعة عشر موضعاً ،كما استث له لفه
(ﯷ) من قوله تعاىل( :ﯵ ﯶ ﯷ)(البلد ،20/اهلمزة)8/ف ألن
إبداله يؤدا إىل التباسه بلقة أخرى ،ولفه( رئيا) من قوله تعاىل( :ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ) (مرمي)74/ف ألن إبداله يؤدا إىل التباح املع  ،ويف
لفه ( تؤوا) من قوله تعاىل( :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ)(األحزاب،)51/

و(تؤويه) من قوله تعاىل( :ﭟ ﭠ ﭡ) (املعارج)13/واختلف عنه

يف لفه (ﮡ)يف موضعيه من قوله تعاىل( :ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ) (البقرة ،)54/انمر :فت
الوصيد ( ،)321/2والعقد النضيد (.)854/2
( )1تابع ورش السوسي يف إبدال كلميت(ﯟ) من قوله تعاىل( :ﯟ
ﯠ) (احلج )45/و(ﭣ) حيث ورد سواء اقرتن بالواو أو بالفاء أو
بالالم أو مل يقرتن بشي وو( :ﭣ) و(ﭸ) و(ﰆ)
و(ﮃ) ،وتابعه كذلك يف إبدال اهلمزة إذا سكنت وكانت فاء من
الفعل ،واستث لورش من ذلك كل كلمة مشتقة من لفه اإليواء فيه مهزة
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يف (ﮯ) مللقاً( ،)2وأبدل (ج) (ﮤ) و(ﭒ) مدغماً(،)3
ومفتوحة بعد ضمة فا( ،)4وخلف (هـ) بتسهيل(ﭫ)(.)1
ساكنة ،و لة ما وقع منه يف القرآن سبعة ألفاخم وو:

()

( )1وافق ورش والكسائي السوسي يف إبدال اهلمزة من كلمة(ﯽ)يف
مواضعها الثالثة من سورة يوسف (.)17-14-13

( )2تابع شعبة السوسي على إبدال اهلمزة الساكنة وهي األوىل من لفه (ﮯ)

سواء ورد منكراً وو قوله تعاىل( :ﮮﮯﮰ) (اللور ،)24/أو معرفاً وو

قوله تعاىل( :ﭩﭪﭫﭬ)(الرمحن.)22/

( )3أخرب أن ورشاً قرأ بإبدال اهلمز من كلمة(ﭒ)ياءً من قوله تعاىل( :ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ) (التوبة ،)37/وأدغمها يف الياء الساكنة قبلها،

فصار النلق بياء واحدة مشددة مرفوعة ،وأبدل ورش كذلك مهزة (ﮤ) ياء
مفتوحة حيث وقعت هذه الكلمة ،وذلك يف ثالثة مواضع( :ﮤ ﮥ

ﮦ) يف البقرة ( )150والنساء ( )165و(ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ) يف
احلديد (.)29
( )4ذكر قاعدة ورش يف إبدال املتحرك ،فيبدل اهلمز املتحرك املفتوح بعد ضم واواً
بشرط أن يكون فاءً للكلمة سواءً وقع اهلمز يف اسم وو( :ﮛ)
و(ﭨ) ،أو يف فعل وو( :ﯨ) و(ﮔ) ،واحلاصل أن ورشاً ال يبدل

هذا اهلمز واواً إال بشروط ثالثة -1 :أن يكون مفتوحاً -2 ،أن يكون بعد
ضم -3 ،أن يكون فاء للكلمة ،فإن اختل أحد هذه الشروط بأن كانت
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()2

التغليظ
غله (ج) فتحة الالم بعد صله مفتوحة أو ساكنة( )3خبلف
مضمومة وو( :ﮋ) ،أو كانت مفتوحة بعد فت وو( :ﭠ) ،أو مل

تكن اهلمزة فاء الكلمة وو( :ﮛ) ،فإن ورشاً ال يبدل ذلك كله.

( )1أخرب أن البزا قرأ قوله تعاىل( :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ) (البقرة)220/
بتسهيل اهلمزة بني بني يف وجه ،وحتقيقها يف وجه ثان ،وليس من مذهب
البزا تسهيل اهلمزة املوحدة من كلمة.
( )2التقليه مبع التفتخيم إال أن التقليه يف الالم ،والتفتخيم يف الراء ،والرتقيق
ضدمها ،واألصل يف الالم الرتقيقف ألنه غري متوقف على سبب ،خبالف التقليه
فإنه ال يكون إال لسبب ،وهو اورة حرف االستعالء ،انمر :النشر (.)111/2
( )3أخرب املؤلف أن ورشاً يقله الالم املفتوحة إذا جاء قبلها أحد ثالثة أحرف،
وهي الصاد واللاء والماء بشرط أن تكون هذه األحرف الثالثة مفتوحة أو
ساكنة ،وو( :ﭱ) و(ﮜ) ولتحقق التقليه ال بد من توافر ثالثة
شروط ضمنها املؤلف يف كالمه اختصاراً :الشرط األول :أن تقع الالم بعد
األحرف الثالثة من قول املؤلف ( :الالم بعد) ،فإذا وقعت الالم قبلها وو:
(ﯕ) و(ﭹ)فال تقليه ،الشرط الثاين :أن تكون الالم مفتوحة
من قول املؤلف ( :فتحة الالم ) ،فإن كانت الالم مضمومة أو مكسورة أو
ساكنة فال تقليه فيها وو( :ﮠ) و(ﭧ) و(ﭓ) ،الشرط
الثالث :أن تكون األحرف الثالثة مفتوحة أو ساكنة من قول املؤلف:
(مفتوحة أو ساكنة) ،فإن كانت مضمومة وو( :ﭻ) ،أو مكسورة وو:
(ﮚ) فال تقليه كذلك يف الالم.
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إن وقف عليها( ،)1أو فصل بينهما األلف( )2أو تالها ممال(.)3

( )1اختلف الرواة عن ورش بني تقليه الالم وترقيقها يف أحوال ثالثة :احلالة
األوىل :إذا كانت الالم طرفاً وسكنت للوقف وو( :ﯓ ﯔ)و(ﭑ

ﭒ) فأخذ اعة بالرتقيق اعتداداً بعارض الوقف ،وأخذ اعة بالتقليه
إلقاءً للعارض ،وهو الراج كما قال صاحب التيسري « :والتقليه أقيسف
بناء على الوصل»( ،التيسري  ،)58وهو كذلك يف الشاطبية.
()2واحلالة الثانية :إذا حال بني أحد هذه األحرف الثالثة املتقدمة وبني الالم
حرف األلف ،و لة ما جاء يف القرآن من ذلك ثالث كلمات( :ﯤ)
َ

لا) فروى كثري من أهل األداء تقليه ذلكف ألن
و(ﯴ) و(يٖصٖا َٖ
الفاصل (األلف) حاجز غري حصني ،وهو الراج عند الشاط  ،وروى
آخرون ترقيقها نمراً لوجود الفاصل.
( )3واحلالة الثالثة :إذا وقعت األلفات ذوات الياء بعد الالم اليت قبلها موجب
التقليه ،ومل يقع ذلك إال مع الصاد ،وذوات الياء الواقعة بعد الالم قسمان:
أحدمها ما كان يف رأح آية ،والثاين ما كان يف غريها ،فإن كانت األلف رأح
آية فالرتقيق هو املتعنيف ألن املعتمد يف رؤوح اآلا التقليل قوالً واحداً،
و لة ما وقع من ذلك ثالثة مواضع( :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ) بالقيامة 31/و(ﰄ
ﰅ ﰆ ﰇ) باألعلى15/و(ﮦ ﮧ ﮨ) بالعلق ،10/وأما إذا مل يكن
رأح آية فاختلف الرواة عن ورش يف هذه الالم :فمنهم من أخذ بتقليمها
نمراً إىل ما قبلها ،ومنهم من أخذ برتقيقها نمراً إىل ما بعدها ،ومن املعلوم
أن لورش يف ذوات الياء الفت والتقليل ،وال خيفى أن التقليه والتقليل ال
- 168 -

مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد  – 188الجزء األول

املد
قصر (يد طب) خبلفهما حرفه املنفصل ،وأطوهلم فيهما (فج) مث
(ن) مث (كر) مث (حدب)( ،)1ومكنه (ج) بعد مهزة القلع املتصلة
ٍ
وحينئذ يتعني مع التقليه الفت  ،ومع
يتأتى اجتماعهما يف القراءة لتنافرمها،
الرتقيق التقليل ،وعليه فيكون لورش يف هذا النوع وجهان :التقليه مع الفت ،
والرتقيق مع التقليل واألول أرج  ،و لة ما وقع من ذلك سبعة مواضع:

األول :يف البقرة( :125/ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ) حالة الوقف،
الثاين :يف اإلسراء( :18/ﭠ ﭡ ﭢ) ،الثالث :يف

االنشقاق( :12/ﮕ ﮖ) ،الرابع :يف األعلى( :4/ﯴ ﯵ ﯶ)،
اخلامس :يف القاشية( :15 /ﭰ ﭱ ﭲ) ،السادح :يف الليل( :15/ﭑ

ﭒ ﭓﭔ) ،السابع :يف املسد( :4/ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ).
( )1حرف املد الواقع قبل اهلمزة يكون يف كلمة ويف كلمتني :فإن وقع قبل مهزة
متصلة به يف كلمة واحدة ،فهو املد املتصل ،وإن وقع حرف املد يف آخر
الكلمة ،واهلمز يف أول الكلمة التالية هلا ،فهو املد املنفصل ،وبه بدأ املؤلف،
فأشار إىل أن حكم املد املنفصل القصر للسوسي والبن كثري قوالً واحداً،
ولقالون ودورا أيب عمرٍو خبلف عنهما ،فتعني للباقني املد ال غري ،وهو حكم
املد املتصل لكل القراء لكنهم متفاوتون يف هذه الزيادة على مراتب ،فأطوهلم مداً
يف النوعني محزة وورش ،وقدر املد عنهما بثالث ألفات ،املرتبة الثانية دون املرتبة
األوىل وهي لعاصم ،وقدرت بألفني ونصف ،املرتبة الثالثة دون السابقة وهي
البن عامر والكسائي ،وقدر املد يف ذلك على ألفني ،املرتبة الرابعة دون السابقة
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()1

الثابتة

وركاً أو لينياً غري (ﭱ)( ،)2ولو غريت جوازاً(،)1

وهي أليب عمرو وابن كثري وقالون ،وقدر املد يف ذلك على ألف ونصف ،وليس
دون هذه املرتبة إال قصر املنفصل ،وقد ذكر هذه املراتب اإلمام أبو عمرو الداين
يف كتاب التيسري ،ونقل اإلمام الستخاوا عن شيتخه الشاط من أنه كان يقرا
مبرتبتني :طوىل لورش ومحزة ،ووسلى للباقني ،وأنه عدل عن املراتب املذكورة يف
التيسريف ألهنا ال تتحقق ،وال ميكن اإلثبات عليها يف كل مرة على قدر السابقة
خبالف املرتبتني فإهنما تتحققان وميكن ضبلهما ،قال اجقق ابن اجلزرا« :وهو
الذا استقر عليه رأا اجققني قدمياً وحديثاً» ،النشر ( ،)333/1و انمر :فت
الوصيد( ،)271/2وكنز املعاين ( ،)341/2وسراج القارا(.)35
( )1هو يف ذكر مد البدل ،وصورته :أن يكون حرف املد واقعاً بعد مهزة قلع
(ليتخرج ما وقع بعد مهزة وصل وو قوله تعاىل( :ﮩ ﮪ ﮫ) وقوله
تعاىل( :ﭜ ﭝ) متصلة وال يكون إال كذلكف ألن حرف املد ال
يقع أول كلمة لسكونه) سواءً كان ذلك اهلمز ثابتاً أا باقياً على لفمه ،أو
مقرياً قد حلقه تقيري إما بالتسهيل أو باإلبدال أو بالنقل ،فقرأه ورش بالقصر
كسائر القراء ،وروى عنه اعة من أهل األداء إشباعه باملد اللويل ،وبع

مده مداً وسلاً بني القصر واإلشباع وو( :ﯰ) و(ﮋ) و(ﭿ).

( )2استث املؤلف من مد البدل لورش كلمة (ﭱ) ،وذلك أن (ﭱ)

قد غلب وقوعه بعد ب فيصري يف هذا اللفه ثالث مدات ،األول :منفصل،
والثاين :مد األلف للهمزة بعدها ،والثالث :مد الياء للهمزة قبلها – البدل-
قال السمني « :فلما كثر فيه املد ترك املد الثالث ،وإاا اختص الثالثف ألن
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وبع
وبع

أشبع ،وبع

بينهما ،ومكن(ج) حرف اللني قبل املتصلة،

أشبعه سوى(ﭮ).

()2

الثقل حصل به ،وأيضاً فإن املد إاا شرع حلرف املد قبل اهلمز ،وحرف املد
بعد اهلمز باحلمل عليه ،فلما تعارض بلالن األصل والفرع كان بلالن الفرع
أوىل» العقد النضيد( ،)651/2كما يستث لورش ما وقع فيه حرف املد بعد

مهز واقع بعد ساكن صحي وو( :ﯰ) ،وأخذ هذا االستثناء من
مفهوم قوله ( :وركاً أو لينياً ).
( )1اشرتط املؤلف يف التقيري أن يكون جوازاً احرتازاً من تقيريه وجوباً وو قوله:
(ﮜ ﮝ) (البقرة)144/ف ألن أصلها ( نـمَحرأمى ) فحرف املد األلف وقع
بعد مهزة تقريت باحلذف ونقل حركتها إىل الساكن قبلها وجوباً ،فليس لورش
فيه إال القصر ،انمر :انمر كنز املعاين للجعربا ( ،)350/2والنشر
(.)356/1
( )2إذا وقع حرف اللني قبل مهزة متصلة يف كلمة واحدة وو( :ﮉ)

و(ﮙ) فلورش فيه وجهان :التوسط واإلشباع ،واحرتز بقوله (املتصلة)
عن وقوع حريف اللني يف كلمة ،واهلمز يف كلمة أخرى وو( :ﮈ ﮉ)

(املائدة ،)27/فمذهب ورش فيه النقل ،واستث

يع الرواة عن ورش من

ذلك كلمتني أشار املؤلف إىل إحدامها ،ومها( :ﯠ) من قوله تعاىل:

(ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ) (الكهف ،)58/و(ﭮ) من قوله تعاىل:
(ﭭ ﭮ ﭯ) (التكوير ،)8/والقصر يف هذه الكلمة متملجه إىل الواو
- 171 -

اللمعة في خالف السبعة البن وهبان  -دراس ًة وتحقي ًقا وتعلي ًقا ،د .هشام بن سليمان الزريري

الرتقيق

()1

رقق (ج) را( )2غري األعجمي و(ﭫ) ومكررها إن مل يلها أحد
()3
ضلق يف كلمتها بعد ياء ساكنة متصلة ،أو كسرة الزمة متصلة
األوىل ال الثانيةف ألن الثانية من باب البدل ففيها األوجه الثالثة املعلومة،
وقد حكى اإل اع على استثناء هاتني الكلمتني من مد اللني املهموز اإلمام
ابن اجلزرا ،انمر :النشر (.)347/1
السمن ،وهو عبارة عن اواف ذات احلرف وووله،
( )1الرتقيق من الرقة ضد ِّ
واألصل يف الراءات التفتخيم بدليل أنه ال يفتقر إىل سبب من األسباب،
والرتقيق فرع الحتياجه إىل سبب ،وما كان مستقنياً عن سبب يكون أصال
ملا افتقر إليه ،انمر :العقد النضيد ()296و النشر (.)90/2
( )2املقصود بالراء يف هذا الباب الراء املضمومة واملفتوحةف ألن اخلالف وقع
فيهما ،أما الراء املكسورة فهي ول اتفاق بينهم ،ومنهج املؤلف يف كتابه هو
تناول مواضع اخلالف دون االتفاق.
( )3أمر املؤلف برتقيق الراء املضمومة واملفتوحة لورش وصالً ووقفاً بشرطني أشار
إليهما :الشرط األول :أن يكون قبل الراء ياء ساكنة من قوله( :بعد ياء
ساكنة متصلة) وو( :ﮞ) (من مواضعه :البقرة)54/و(ﰂ ﰃ)
(البقرة ،)119/وقيد الياء بكوهنا ساكنة احرتازاً عن املتحركة وو:
(ﭞ) (القصص( )68/ﭨ) (من مواضعه :الفرقان ،)22/وأفاد
قوله( :متصلة) لزوم اتصال الياء الساكنة بالراء يف كلمة واحدة ،فإن كانت
الياء يف كلمة ،والراء يف كلمة بعدها وو( :ﯤ ﯥ) (البقرة -23/احلج)5/
و(ﭒ ﭓ) (إبراهيم )43/فال ترقيق فيها لورش ،الشرط الثاين :أن
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بساكن غريها( )1خبلف يف(ﮥ) وباب ذكر(.)1
يكون قبل الراء كسر الزم متصل هبا يف كلمتها من قوله ( :أو كسرة الزمة
متصلة) وو( :ﰌ) (آل عمران -180/احلديد )10/و (ﯪ)
(من مواضعه :آل عمران ،)120/وقيد الكسر بأمرين :األول :أن يكون
الزماً ،فإن كان عارضاً اللتقاء الساكنني وو( :ﯖ ﯗ) (النور ،)50/أو
هلمزة الوصل وو( :ﮈ) (يوسف )81/فال ترقيق يف هذا لورش،
الثاين :أن يكون الكسر متصالً بالراء يف كلمة واحدة ،فإن كان الكسر يف
حرف منفصل عن الراء يف كلمة أخرى وو( :ﭘ ﭙ ﭚ) (الفت )29/
فال ترقيق ،ويدخل فيه وو( :ﭣ) (الصف)6/ف ألن حرف اجلر وان
اتصل خلاً يف حكم املنفصل.
( )1وقوله ( :بساكن غريها ) أا :وإن جاء ساكن بني الكسر الالزم والراء فإن
ورشاً مستمر على ترقيقهف ألن الساكن حاجز غري حصني وو( :ﰀ)
(البقرة )256/و(ﭡ) (من مواضعه :البقرة ،)102/واستث من ذلك
أن يكون الساكن حرفاً من حروف ثالثة وهي :القاف والصاد واللاء ،فإن
كان كذلك وو( :ﯨ) ( الذاريات( )2/ﯖ) (من مواضعه:
يوسف( )21/ﰙ) (الكهف )96/فإن ورشا يفتخم الراءف العتداده هبذا
الساكن ،واعتباره مانعاً من الرتقيق ،كما ميتنع ترقيق الراء لورش إذا وليها
أحرف الضاد والقاف واللاء ومل تقع كذلك إال بفاصلة األلف ،وهذا مع
قوله( :إن مل يلها أحد ضلق) ،والوارد من ذلك يف القرآن أربعة ألفاخم:
(ﰌ) حيث ورد منكراً كان أو معرفاً و(ﭷ) (القيامة)28/
و(ﭤ) (ص )18/و(ﭘ) (النساء.)128/
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همز الكلمة
س ــهل ثانيهم ــا مللق ـاً (ح ــاد) ،وخل ــف (ل) باملفتوح ــة( ،)2وبع ـ
( )1ذكر املؤلف ما خالف فيه ورش أصله فلم يرققه مما كان يلزمه ترقيقه على
قياح ما تقدم ،من قوله( :غري األعجمي و(ﭫ)ومكررها ) ،ففتخم ورش
الراء من االسم األعجمي مما وجد فيه سبب الرتقيق ،والواقع منه يف القرآن
ثالثة أمساء( :ﮧ)(ﭱ)(ﮔ) ،والقياح يقتضي ترقيقهاف لوقوع
الراء بعد كسر مفصول بساكن ،ومل يكن الساكن حاجزاً حصيناً ،وفتخم
أيضاً الراء من كلمة(ﭫ)يف قوله تعاىل( :ﭫ ﭬ ﭭ)(الفجر،)7/
وكان يلزمه ترقيقها لوقوعها بعد كسر متصل بالراء يف كلمة واحدة ،وفتخم
أيضاً الكلمة اليت تكررت فيها الراء وو( :ﭞ) فالراء األوىل وقع قبلها
ما يوجب ترقيقها لكنها فتخمتف ألجل تفتخيم الثانية فيتناسب اللفه
بتفتخيم الراءين ،مث أخرب :أن بع أهل األداء فتخم الراء لورش من لفه

(ﮥ) باألنعام ( )35مع أن القياح يقتضي ترقيقهاف لوقوعها بعد ياء
ساكنة ،وعلى هذا فيكون له فيها وجهان :التفتخيم والرتقيق ،كما ورد عنه
اخلالف يف باب ذكرا مما جاء منوناً وفصل فيه بني الراء والكسر ساكن
ممهر ،و لة ما كان كذلك ست كلمات( :ﯟ) (ﭯ) (ﭧ)

(ﯴ) (ﯰ)(ﮨ).
( )2أفاد املؤلف أن اهلمزة الثانية من مهزتني واقعتني بكلمة تسهل ملن رمز ألمسائهم
بكلمة ( حاد ) وهم :أبو عمرو البصرا ونافع وابن كثري املكي ،وذلك يف
األنواع الثالثة ،وعلم ذلك من اإلطالق املذكور ،مث ذكر أن هشاماً تابع
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أب ــدل ع ــن (ج)( ،)1وفص ــل بينهم ــا ب ــألف (ب ـ ـ ) خبلف ــه قب ــل املض ــمومة،
وافقهم ـ ـ ــا (ل) قب ـ ـ ــل املفتوح ـ ـ ــة( ،)2وقب ـ ـ ــل املكس ـ ـ ــورة يف ح ـ ـ ــريف األعـ ـ ـ ـراف
والص ــافات وح ــرف م ــرمي والش ــعراء وفص ــلت( ،)3وبعـ ـ س ــهل عن ــه ه ــذا
املذكورين يف تسهيل اهلمزة الثانية إذا كانت مفتوحة خبلف عنه ،فله فيها التسهيل

والتحقيق ،واملراد بالتسهيل هنا بني بني ومعناه :النلق باهلمزة بينها وبني
احلرف اجملانس حلركتها ،فتسهل املفتوحة بينها وبني األلف ،واملضمومة بينها
وبني الواو ،واملكسورة بينها وبني الياء ،انمر :إبراز املعاين( ،)127والعقد النضيد
(.)714/2
( )1روى بع الرواة عن ورش اإلبدال يف اهلمزة الثانية املفتوحة ،فيكون وجهاً
آخر مع التسهيل املذكور يف الرت ة السابقة ،ويراد باإلبدال :إقامة األلف
والياء والواو مقام اهلمزة عوضاً منها ،مع مدها مبقدار حركتني إن مل يكن
بعدها ساكن ،وبإشباعها إن كان بعدها ساكن ،انمر :التمهيد يف علم
التجويد (.)56
( )2انتقل إىل بيان أحكام الفصل بني اهلمزتني ،سواءً من كان مذهبه التسهيل
أو التحقيق ،وذلك يف األنواع الثالثة املتقدمة ،فأخرب أن قالون وأبا عمرو
ثبت عنهما الفصل بني اهلمزتني يف األنواع الثالثة إال أن أبا عمرو اختلف
عنه يف اهلمزة املضمومة ،ووافقهما هشام يف اهلمزة املفتوحة بال خالف.
( )3مث أخرب أن هلشام خالفاً يف املكسورة بني املد وتركه إال يف سبعة مواضع له
املد فيها قوالً واحداً وهي :موضعان يف سورة األعراف ومها قوله تعاىل:
(ﯘ ﯙ) ،وقوله( :ﭞ ﭟ ﭠ) ،وموضعان يف الصافات ومها
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احلرف ،ويف فصل غـري هـذه خـالف عنـه( ،)1وبعـ

معـه يف (ﯞ)

[آل عم ـ ـ ـ ـران ،]15 :وفص ـ ـ ـ ــل يف (ﯻ) [ص ]8 :و(ﮘ) [القم ـ ـ ـ ــر:

 ]25وســهلهما( ،)2وانفــرد بفصــل(ﮱ) [التوبــة12 :وغريهــا]( ،)3وشــفع
()4

(ﯹ) [األحق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف( ]20 :ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد)  ،و(ﯰﯱ)[القل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم]14 :

قوله تعاىل( :ﭑ ﭒ)و(ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ) ،وموضع يف مرمي وهو
قوله تعاىل( :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ) ،وموضع يف الشعراء وهو قوله

تعاىل( :ﭞ ﭟ ﭠ)وموضع يف فصلت وهو قوله تعاىل( :ﮠ ﮡ).

( )1وهلشام خالف يف موضع يف فصلت وهو قوله تعاىل( :ﮠ ﮡ) بني
التسهيل والتحقيق ،وليس هلشام تسهيل يف اهلمزة املكسورة إال يف هذا
املوضع ،وإىل اخلالف أشار بقوله( :وبع سهل عنه هذا احلرف).
( )2هو يف ذكر مذهب هلشام يف اهلمزة املضمومة يروى عن بع أهل األداء،
وتفصيله :قراءته ملوضع آل عمران(ﯝ ﯞ)بالتحقيق مع اإلدخال

وعدمه ،وللموضعني اآلخرين(ﮘ ﮙ ﮚ) و(ﯻ ﯼ ﯽ) بسوريت
صاد والقمر بالتسهيل مع اإلدخال ،و بالتحقيق مع اإلدخال وعدمه.

( )3املراد أن لفه (ﮱ) يف مواضعه اخلمسة انفرد باملد بني مهزتيه هشام
خبلف عنه فله فيه املد وتركه مع التحقيق ،أما خالف الكلمة من حيث
التسهيل والتحقيق فلم يتعرض لهف الندراجه يف األصل املتقدم املشار إليه يف
أول الباب.
( )4كلمة(ﯹ)من قوله تعاىل باألحقاف( :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
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(فك ـ ــص)( ،)1و(ﭹﭺ) [آل عمـ ـ ـران( ]73 :د)( ،)2وأس ـ ــقط بفص ـ ــلت
(ﯟ) [فص ــلت(]44 :ل)( ،)3وحققه ــا و(ﭴ) يعـ ـاً (ص ــفر)،

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ) ،فقرأ ابن عامر وابن كثري هبمزتني من قوله( :وشفع)
أا صارت شفعاً بزيادة مهزة أخرى قبلها ،وكل واحد منهما متبع أصله،
فابن كثري يسهلها ،وابن ذكوان اققها ،وهشام له اخلالف ،فيقرأ باإلدخال
مع التحقيق والتسهيل.

( )1كلمة(ﯰ ﯱ)من قوله تعاىل بالقلم( :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ) ،أخرب :أن
محزة وابن عامر وشعبة شفعوا مهزة (ﯰ)أا :زادوا مهزة أخرى قبلها ،وهم
على أصوهلم من حيث التسهيل والتحقيق ،إال أن ابن عامر خرج عن أصله
فسهل اهلمزة الثانية بال خالف ،وكان ينبقي من املؤلف النص على ذلك.

( )2كلمة(ﭹ ﭺ)من قوله تعاىل ب ل عمران( :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ) فقرأ ابن كثري املكي بالتشفيع ،أا هبمزتني ،وهو على
أصله من حتقيق األوىل وتسهيل الثانية.

( )3كلمة (ﯟ) من قوله تعاىل بفصلت( :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ) ،فقرأ هشام بإسقاط مهزهتا األوىل ،وقرأ بتحقيق
اهلمزة الثانية من أشار إليهم بــ(صفر) ،وهم شعبة ومحزة والكسائي ،فتكون
قراءة الباقني بتحقيق األوىل وتسهيل الثانية ،وقيدها بفصلتف ليتخرج ما

عداها وو قوله تعاىل( :ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ).
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وأسقلهن (ع) ،وافقه (ز) بله ،وأبدهلا واواً باألعراف وامللك وصالً(.)1
النون الساكنة
ترك (ض) غنة املدغمة بـ ـ ـوا(.)3

()2

( )1وقعت كلمة (ﭴ) يف ثالث سور :األعراف( )123وطه()71
والشعراء( ،)49وأصل هذه الكلمة (أمأمأَحمنتم) بثالث مهزات ،األوىل :مهزة
االستفهام اإلنكارية ،والثانية :مهزة أفعل الزائدة وكلتامها مفتوحة ،أما الثالثة:
فهي ساكنة وقعت فاءً للكلمة ،وهي مبدلة لكل القراء ،أما اهلمزة الثانية
فوقع فيها اخلالف بني القراء ،فحققها من رمز هلم بصفر وهم شعبة ومحزة
والكسائي ،وقرأ حفص هبمزة واحدة وققة من قوله( :وأسقلهن ع )،
فتكون قراءة بقية القراء وهم :نافع وابن كثري وأبو عمرو وابن عامر بتسهيل
اهلمزة الثانية يف املواضع الثالثة ،إال أن قنبالً اختلفت قراءته يف موضعني:
األول :موضع طه قرأه بإسقاط اهلمزة األوىل كحفص ،واإلشارة إليه من قول
املؤلف( :وافقه (ز) بله) ،والثاين :موضع األعراف ومثله يف سورة امللك:
(ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ) فقرأ بإبدال اهلمزة الثانية واواً حالة الوصل فقط،
أما عند االبتداء هبما فإنه اقق األوىل ويسهل الثانية.
( )2أحكام هذا الباب من متعلقات علم التجويد ،وإاا ذكره املؤلف هنا لوجود
اخلالف يف بع أحكامه ،وهلذا فإنه أشار إىل موطن اخلالف فقط دون
مواطن االتفاق.
( )3القراء يف أحرف اإلدغام على ثالثة أقسام :حرفان اتفق القراء على اإلدغام
فيهما بقري غنة ومها :الالم والراء ،وحرفان اتفقوا على اإلدغام فيهما بقنة
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اإلمشام
أشم (لر) كسرة (ﮒ) و(ﯰ) و(ﭯ) الضم(،)1

و(كر) (ﮎ) (ﮃ) ،و(كار)(ﮗ)و(ﭔ)(.)2

ومها :النون وامليم ،وحرفان اختلفوا فيهما :فأدغم خلف بال غنة ،وأدغم
الباقون بقنة ومها :الياء والواو ،انمر :الآللئ الفريدة (.)379/1

( )1هشام والكسائي قرءا بإمشام الكسر ضماً يف األفعال التالية( :ﮒ)

و(ﯰ) و (ﭯ) حيث وقعت يف القرآن ،وقد وردت (قيل) يف أربعة
وثالثني موضعاً ،أما (غي ) فجاءت يف موضع واحد يف سورة هود،44/
و(جيء) جاءت يف موضعني :الزمر 69/والفجر ،23/وكيفيته كما قال أبو
شامة « :أن ينحى بكسر أوائلها وو الضمة ،وبالياء بعدها وو الواو ،فهي
حركة مركبة من حركتني :كسر وضمف ألن هذه األوائل وإن كانت مكسورة
فأصلها أن تكون مضمومة ،فأمشت الضم داللة على أنه أصل ما يستحقه،
وهو لقة للعرب فاشية ،وأبقوا شيئاً من الكسر تنبيهاً على ما استحقته هذه
األفعال من االعتالل» إبراز املعاين (.)321

( )2مث أخرب أن(ﮎ)يف قوله تعاىل( :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ)

(سبأ )54/و(ﮃ)يف قوله تعاىل( :ﮃ ﮄ) (الزمر)73-71/

قرأمها باإلمشام ابن عامر والكسائي ،وأن(ﮗ) من قوله تعاىل:

(ﮗﮘ) و (ﭔ) من قوله تعاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ

ﭗ) (امللك )27/قرأمها باإلمشام ابن عامر ونافع والكسائي فحصل من
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()1

همز الكلمتني
أبدل من خمتلفتيهما مفتوحة كالسابقة (حاد)( ،)2وسهلوا غري
يع ما ذكر :أن الكسائي وهشاماً يشمان يف اجلميع ،وأن ابن ذكوان
يوافقهما يف (ﮎ) (ﮃ) و(ﮗ) و(ﭔ) ،وأن نافعاً
يوافقهم يف (ﮗ) و(ﭔ) ،فتعني للباقني الكسر اخلالص يف اجلميع
على اللقة الفصحى.

( )1املراد هبما مهزتا القلع املتالصقتان وصالً ،الواقعتان يف كلمتني بأن تكون
األوىل آخر كلمة ،واألخرى أول الكلمة اليت تليها ،فتخرج بقيد القلع
اهلمزتان يف وو قوله تعاىل( :ﯹ ﯺ ﯻ) (املزمل 19/وغريها) فإن
اهلمزة الثانية فيها مهزة وصل ،وخرج بقيد التالصق وو قوله تعاىل( :ﮪ

ﮫ) (الروم )10/للفصل بني اهلمزتني باأللف ،وخرج بقيد الوصل ما إذا
وقف على اهلمزة األوىل ،وابتدا بالثانية ،واهلمزتان يف هذا الباب تأتيان على
قسمني :األول :أن تتحد حركتهما ،وله ثالث صور اتفاق على الفت  ،أو
على الضم ،أو على الكسر والثاين :أن ختتلف حركتهما ،ويأيت على مخسة
أنواع وهبا بدأ املؤلف.
( )2أشار إىل نوعني من اهلمزتني املتختلفتني ومها :أن تكون األوىل مكسورة
والثانية مفتوحة وو( :ﯥ ﯦ) (األنفال ،)32/وأن تكون األوىل
مضمومة والثانية مفتوحة وو( :ﮎ ﮏ)(األعراف ،)100/فتبدل
مهزهتا الثانية ياء خالصة يف األوىل ،وواواً خالصة يف األخرى ملن رمز هلم
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املفتوحة من جنسها( ،)1وبع سهل املكسورة بعد الضم كالواو
وبع وضها( ،)2وحذف(ح) أوليهما متفقتني مللقاً( ،)3وافقه (هب)
هلما (ﭙ ﭚ) [يوسف]53 :

يف الفت  ،وسهال يف غريه ،وبع
أبدل مدغماً( ،)4وبع قصر حرف املد عنهم ،وسهل الثانية (زج)،
بـ(حاد) وهم :أبو عمرو ونافع وابن كثري.
( )1النوعان املشار إليهما :أن تكون األوىل مفتوحة ،والثانية مكسورة وو:
(ﮪ ﮫ) (احلجرات ،)9/وأن تكون األوىل مفتوحة ،والثانية مضمومة

وو( :ﭠ ﭡ) (املؤمنون ،)44/فتقرأ للمذكورين سابقاً بالتسهيل ،فتسهل
اهلمزة الثانية بينها وبني الياء يف األوىل ،وبينها وبني الواو يف األخرى.
( )2أشار إىل النوع اخلامس وهو أن تكون األوىل مضمومة والثانية مكسورة وو:

(ﭥ ﭦ) (البقرة 142/وغريها) ،واحلكم فيه على وجهني :األول :تسهيل
اهلمزة الثانية بينها وبني الياء ،وهذا الوجه أقرب للقياح ،والثاين :إبداهلا واواً
خالصة.
( )3قرأم أبو عمرو تذف اهلمزة األوىل من اهلمزتني اللتني اتفقتا يف احلركة ،بأن
كانتا مضمومتني أو مفتوحتني أو مكسورتني ،فمثال املضمومتني قوله تعاىل:
(ﮕﮖ ﮗ) (األحقاف ،)32/وليس يف القرآن غريه ،ومثال املفتوحتني

قوله تعاىل( :ﭠ ﭡ)(احلج ،)65/ومثال املكسورتني قوله تعاىل:

(ﮎ ﮏ) (السجدة.)5/
( )4أخرب :أن البزا وقالون وافقا أبا عمرو على حذف اهلمزة األوىل من
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يف (ﭻ ﭼ) [البقرة ]31 :و(ﮇﮈ)

وبع أبدل هلما ،وبع
[النور ]33 :بياء خفيف الكسر عنه(.)1

املفتوحتني ،أما يف املكسورتني واملضمومتني فسهال اهلمزة األوىل بني بني،
ففي املكسورتني تسهل اهلمزة بينها وبني الياء ،ويف املضمومتني تسهل اهلمزة
بينها وبني الواو ،مث أخرب :أهنما قرءا قوله تعاىل( :ﭙ ﭚ)

(يوسف)53/بإبدال اهلمزة األوىل واواً ،وإدغامها يف الواو اليت قبلها فيصري
النلق بواو مشددة مكسورة ،وهذا الوجه هلما يف هذا املوضع زيادة على ما
ذكر هلما من تسهيل اهلمزة األوىل.
( )1انتقل املؤلف إىل احلديث عن أحكام اهلمزة الثانية من املتفقتني ،فأخرب أهنا
تسهل بني بني ،ملن رمز إليها ب ـ(زج) ومها :قنبل وورش ،وذلك جبعل
املضمومة بينها وبني الواو ،واملفتوحة بينها وبني األلف ،واملكسورة بينها وبني
الواو ،وروا عنهما كذلك إبداهلا حرف مد انس حلركة اهلمزة األوىل،
فتبدل ألفاً إن كانت األوىل مفتوحة ،وياءً إن كانت األوىل مكسورة ،وواواً إن
كانت األوىل مضمومة ،فيكون هلما يف اهلمزة الثانية وجهان :التسهيل
واإلبدال ،وليس هلما يف األوىل إال التحقيق ،مث ذكر :أن بع أهل األداء
روى عن ورش وجهاً ثالثاً خمتصاً به ،وهو إبدال الثانية ياء صراة خمتلسة
الكسر ،وذلك يف موضعني( :ﭻ ﭼ) (البقرة )31/و(ﮇ ﮈ)
(النور ،)33/مع بقاء الوجهني املتقدمني عنه فيكون لورش فيهما ثالثة
أوجه ،ولقنبل الوجهان املتقدمان.
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ياء اإلضافة

()1

فتحه ـ ــا (ح ـ ــاد) قب ـ ــل مهـ ـ ــزة القل ـ ــع املفتوح ـ ــة غـ ـ ــري (ز) يف(ﭽ
()2

ﭾ) و(ﭦ) مع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً و( ﮂ)  ،وغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري ( ﯘ)

( )1ياء اإلضافة هي الياء الزائدة عن أصل الكلمة ،وال تقع الماً للكلمة،
وعالمتها :إمكان إدخال اهلاء والكاف ولها وو( :ﯖ) و(ﯳ)

و(ﮱ) و(ﭕ) فيص أن تقول :فلره -فلرك ،ضيفه-ضيفك ،لعله-
لعلك ،إنه -إنك ،واخلالف بني القراء يف هذه الياء دائر بني إسكاهنا وفتحها،
وتنقسم ياءات اإلضافة تسب احلرف الواقع بعدها إىل ستة أقسام :أن
يكون بعدها مهزة قلع مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة ،أو مهزة وصل مقرتنة
بالم التعريف أو بدوهنا ،أو ليس بعدها مهزة ،وبدأ املؤلف بالقسم األول،
وطريقته يف عرض ترا ه أنه يذكر القاعدة العامة للقسم مث من خرج عنها ،مث
من وافقها ،مث من انفرد.
( )2بني املؤلف أن ياءات اإلضافة اليت أتى بعدها مهزة قلع مفتوحة ،اختص
بفتحها يف

يع مواضعها أبو عمرو ونافع وابن كثري وو( :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ)و (ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾ ،مث أشار إىل لة من املواضع خرجت عن
هذه القاعدة ،وأول ذلك اخلروج ما خالف فيه قنبل أصله فأسكن ،وذلك
يف أربع مواضع هي( :ﭦ ﭧ) هبود 29/واألحقاف ،23/و(ﭽ

ﭾ)هبود ،84/و(ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ)(الزخرف.)51/
- 183 -

اللمعة في خالف السبعة البن وهبان  -دراس ًة وتحقي ًقا وتعلي ًقا ،د .هشام بن سليمان الزريري

و(ﭨ) و(ﮊ) و( ﭼ ) لك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل( ،)1وخل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف (د)

ب ـ ـ ـ(ﭖ)( ،)2ووافقه ـ ــم(م) ب ـ ـ ـ(ﮋ)( ،)3و(ل) ب ـ ـ ـ(ﭓ ﭔ)(،)4
()5

()1

و(ك) ب ـ ـ(ﭷ)  ،وع ــك بـ ـ ـ(ﮟ)  ،وانف ــرد (ج ــه) ب ـ ـ(ﮨ )

( )1أشار إىل ما اتفق القراء على إسكانه من هذا القسم ،وذلك يف أربعة
مواضع :األول :قوله تعاىل( :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ)(األعراف،)143/

الثاين :قوله تعاىل( :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ)(هود،)47/

الثالث :قوله تعاىل( :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ)(مرمي )43/الرابع :قوله

تعاىل( :ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ)(التوبة.)49/
( )2خرج ابن كثري فقط عن القاعدة فجاء عنه اخلالف بني فت الياء وإسكاهنا
من قوله تعاىل بسورة القصص( :78/ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ).
( )3أشار إىل أن ابن ذكوان اتفق مع أصحاب القاعدة وهم نافع وان كثري وأبو
عمرو على فت الياء من قوله تعاىل( :ﮋ ﮌ ﮍ)(هود.)92/

( )4ووافقهم هشام فقط على فت
ﭕ) (غافر.)41/

الياء من قوله تعاىل( :ﭒ ﭓ ﭔ

( )5ووافقهم أيضاً ابن عامر على فت الياء من(ﭷ)يف ستة مواضع( :ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ) (يوسف )46/و(ﯜ ﯝ ﯞ) (طه-10/القصص)29/

و(ﮱ ﯓ ﯔ)(املؤمنون )100/و(ﮉ ﮊ) (القصص)38/
و(ﮒ ﮓ ﮔ) (غافر.)36/
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()3

()2

مع ـ ـ ـ ـ ـ ـاً  ،و(أ) ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ(ﮂ) و(ﮥ)  ،و (د) ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ(ﯩ )
()4

و(ﭟ ) و(ﭓ )  ،و(دأ) بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ(ﯮ ) و(ﮜ )

و(ﰃ ) و( ﮪ )( ،)5و(حـا) ب ـ(ﯜ ) معـاً بـأول يوســف،

( )1ووافقهم حفص وابن عامر على فت ياء(ﮟ) ،وذلك يف موضعني:
األول( :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ) (التوبة ،)83/الثاين( :ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ) (امللك.)28/

( )2انفرد ورش والبزا بفت الياء يف قوله تعاىل( :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ)،
ومها موضعان يف سوريت النمل 19/واألحقاف.15/
( )3وانفرد نافع وحده بفت الياء من قوله تعاىل( :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ)
(النمل )40/ومن قوله تعاىل( :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ)

(يوسف.)108

( )4انفرد ابن كثري وحده بفت

الياء من قوله تعاىل( :ﯩ ﯪ)

(البقرة )152/وقوله تعاىل( :ﭟ ﭠ ﭡ) (غافر ،)60/وقوله تعاىل:

(ﭓ ﭔ ﭕ) (غافر.)26/
( )5انفرد ابن كثري ونافع بفت الياء يف أربعة مواضع هي :األول :قوله تعاىل:

(ﯮ ﯯ ﯰ)(يوسف ،)13/الثاين :قوله تعاىل( :ﮜ ﮝ
ﮞ) (األحقاف ،)17/الثالث :قوله تعاىل( :ﰃ ﰄ)

(طه ،)125/الرابع :قوله تعاىل( :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ) (الزمر.)64/
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و( ﭽ ) هبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا و( ﯙ) و(ﯝ ﯞ ) و(ﮊ ) و(ﮍ

ﮎ)( ،)1و (هــا) بـ ـ(ﯬ)( ،)2وفتحهــا (حــا) قبــل املكســورة ســوى
(ﯩ) و(ﭳ ) و ( ﯞ ) و(ﭺ) و(ﭯ)
()1

()3

مللقـ ـ ـاً  ،وخل ـ ــف (ب)ب ـ ـ ـ(ﮝ)يف فص ـ ــلت  ،وافقهم ـ ــا (ع) ب ـ ـ ـ(
( )1انفرد أبو عمرو ونافع بفت الياء يف مثان مواضع على النحو التا  :األول والثاين:
لفه (إين) يف املوضعني األولني بسورة يوسف آية36/كما أشار إىل ذلك ومها:
(ﯜ ﯝ ﯞ)و (ﯣ ﯤ ﯥ) الثالث :لفه ( ) الوارد يف سورة

يوسف( :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ)(يوسف)108الرابع :قوله تعاىل( :ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙﯚ ﯛ)(هود )78/اخلامس :قوله تعاىل( :ﯝ ﯞ ﯟ) (طه)26/
والسادح :قوله تعاىل( :ﮉ ﮊ ﮋ) (الكهف )102/السابع والثامن :قوله
تعاىل( :ﮍﮎﮏ) يف موضعني ب ل عمران 41/ومرمي.10/

( )2انفرد البزا ونافع بفت الياء يف قوله تعاىل( :ﯬﯭ ﯮ ﯯ)هبود.51/
( )3هو يف بيان القسم الثاين الذا بعده مهزة قلع مكسورة ،ففتحها نافع وأبو
عمرو إال يف املواضع اآلتية( :ﯩﯪ ﯫ ﯬ)بالقصص 34/و(ﭳ

ﭴ) باألعراف ،14/وكذلك(ﭵ ﭶ) باحلجر36/وص 79/و(ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ) (املنافقون)10/و(ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ)

(األحقاف )33/ولفه (ﭯ) سواء كان مبدوءاً بتاء اخللاب أو بياء

القيبة كما أفاده قوله( :مللقاً ) ،فاألول يف موضعني( :ﭘ ﭙ
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()2

ﮧ)

()3

و(عـ ـ ــك) بـ ـ ـ ـ( ﮆ ) و(ﭼ)  ،و(ك) بـ ـ ـ ـ(ﯼ )

و( ﯺ )( ،)4و(كد)ب ـ ـ(ﯜ ) و( ﭓ)( ،)5وانف ــرد (ج) ب ـ ـ

ﭚ) و(ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ)كالمها بقافر ،43-41/والثاين يف قوله

تعاىل( :ﮎ ﮏ ﮐ) بيوسف.33/
( )1خرج قالون فقط عن القاعدة فجاء عنه اخلالف بني فت الياء وإسكاهنا من

قوله تعاىل بسورة فصلت(50/ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ).

( )2وافق حفص نافعاً وأبا عمرو على فت الياء يف قوله تعاىل( :ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ)(املائدة.)28/

( )3وافقهما حفص وابن عامر على فت الياء يف قوله تعاىل( :ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ)(املائدة)116/ويف لفه(ﭼ)يف قوله

تعاىل( :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ)يف مواضعه التسعة يف يونس وهود والشعراء
وسبأ.
()4وافقهما ابن عامر على فت

الياء يف موضعني( :ﯼ ﯽ

ﯾ)(يوسف ،)86/و(ﯹ ﯺﯻ ﯼ)(هود.)88/

( )5وافقهما ابن عامر وابن كثري على فت الياء يف قوله تعاىل( :ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ) (نوح )6/ويف قوله تعاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ)

(يوسف.)38/
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()1

( ﮰ)

و (أ) بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ(ﯳ ) و(ﭓ) و(ﯩ)

و(ﰀ) و(ﮩ )( ،)2و(كا) بـ( ﰗ)( ،)3وقبل املضـمومة
()4

(أ) غري(ﭸ)و(ﰖ)  ،وسكنها قبل أل (ف) يف( ﯖ )
و(ﭼ ﭽ) ويف األعراف و(ﮍ) و( ﭢ) و(ﭥ)

( )1قرأ ورش وحده بفت الياء يف قوله تعاىل( :ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ) (يوسف.)38/

( )2واختص نافع وحده بفت الياء يف املواضع اآلتية( :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ)
ب ل عمران 52/والصف ،15/و(ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ)(احلجر )71/و (ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ) (الشعراء )52/و(ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃ)

(ص ،)66/والياء اليت بعدها(ﮪ ﮫ)يف ثالثة مواضع( :ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ) (الكهف)69/و (ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ)

(الصافات)102/
(القصص.)27/

و(ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ)

( )3انفرد ابن عامر ونافع بفت الياء يف قوله تعاىل( :ﰕ ﰖ ﰗﰘ ﰙ ﰚ

ﰛ ﰜ) (اجملادلة.)21/
( )4هو يف بيان القسم الثالث الذا بعده مهزة قلع مضمومة ،ففتحها نافع
وحده إال يف موضعني اتفق القراء على إسكاهنما ومها( :ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ)(البقرة)40/و(ﰖﰗ ﰘ ﰙ)(الكهف.)96/
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()1

()2

ب ـ ـ ــص واألنبي ـ ـ ــاء و(ﮆ)  ،وافق ـ ـ ــه بع ـ ـ ــد ي ـ ـ ــا (ح ـ ـ ــر)  ،و(ﮤ

ﮥ) (فـ ـ ــرك)( ،)3و(ﭸ)(فـ ـ ــك)( ،)4و(ﯚ)(عـ ـ ــف)(،)1

( )1هذا هو القسم الرابع ،وهو :ما جاءت فيه ياء اإلضافة قبل مهزة وصل اقرتن
هبا أل التعريف ،وقد اختص محزة بإسكاهنا يعاً ،وذلك يف املواضع التالية:
األول( :ﯕ ﯖ ﯗ)بالزمر ،53/الثاين( :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ)

بالبقرة ،258/و(ﮂ ﮃ ﮄ)باألعراف ،33/الثالث( :ﮍ

ﮎ)بسورة مرمي ،30/الرابع( :ﭡ ﭢ ﭣ)بامللك ،28/اخلامس:
لفه(ﭥ)يف موضعني :األول يف األنبياء( :83/ﭤ ﭥ ﭦ)،
والثاين يف ص( :41/ﰅ ﰆ ﰇ) ،السادح :لفه (ﮆ) يف

موضعني( :ﮆ ﮇ) باألنبياء ،105/و(ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ)بسبأ.13/
( )2ذكر املؤلف املواضع اليت وافق فيها بع

القراء محزة على إسكان الياء،

فأول هذه املوافقات واملتابعات ،لفه(ﮆ)املقرتن بياء النداء ،وذلك

يف موضعني( :ﭴ ﭵ ﭶ)بالعنكبوت ،56/و(ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ)بالزمر ،53/وافق محزة على إسكاهنما أبو عمرو والكسائي.

( )3أشار إىل أن قوله تعاىل( :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ)بإبراهيم 31/قرأه
بإسكان الياء محزة على أصله ،وعلي وابن عامر الشامي موافقةً له.
( )4قوله تعاىل( :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ)(األعراف)146/وافق فيه الشامي
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وفـ ـ ـ ـ ـ ــت قبـ ـ ـ ـ ـ ــل الوصـ ـ ـ ـ ـ ــل(ﯰ) و(ﭓ) (حـ ـ ـ ـ ـ ــد) ،و(ﮝ) (ح)،

و(ﮗ) و(ﮠ) (ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد) ،و(ﯜ)(حه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا) ،و(ﭦ)

(حاص ــد)( ،)2وقب ــل غ ــريه و(ﮙ) (ع ــاك)( ،)3و(ﰇ) (ع ــال)
محزة على إسكاهنا.

( )1قوله تعاىل( :ﯚ ﯛ)(البقرة)124/وافق حفص محزة على
إسكاهنا.
( )2هذا هو القسم اخلامس من ياءات اإلضافة ،وهو ما وقعت فيه الياء قبل
مهزة وصل مفردة ليس معها الم تعريف ،وقد ورد هذا النوع يف سبعة مواضع

بياهنا على النحو التا  :املوضع األول( :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ) (طه-30/
 ،)31املوضع الثاين( :ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ)(األعراف )144/فت
الياء فيهما أبو عمرو وابن كثري ،واملوضع الثالث( :ﮝ ﮞ)

(الفرقان )27/فت الياء فيها أبو عمرو ،املوضع الرابع( :ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ) ،املوضع اخلامس( :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ)واملوضعان يف
سورة طه 43-42/فت الياء فيهما أبو عمرو ونافع وابن كثري ،املوضع
السادح( :ﯛ ﯜ ﯝ)(الفرقان)30/فت الياء فيها أبو عمرو والبزا

ونافع ،السابع( :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ)(الصف)6/فت الياء فيها أبو عمرو
ونافع وشعبة وابن كثري.
( )3هذا هو القسم السادح وهو يف الياءات اليت مل تقع بعدها مهزة قلع وال
وصل ،بل أا حرف من حروف املعجم ،و لة املتختلف فيه من ذلك
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وبن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوح (ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل)( ،)1و(ﭲ) و(ﭩ) (د)(،)2
()4

()3

و(ﯘ)(أ)  ( ،ﭮ ﭯ) (عال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه) خبل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف  ،و (ﭸ)
()1

()5

و(ﭸ)(ك)  ،و(ﯟ ﯠ )بالنم ـ ــل (لن ـ ــدر) ( ،ﮞ ﮟ)(ﮙ
ثالثون ياءً ،وقد بدأها املؤلف بذكر اخلالف يف لفه (ﮙ) الوارد يف
موضعني( :ﮘ ﮙ ﮚ)(آل عمران)20/و (ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ)(األنعام )79/فت الياء فيهما حفص ونافع ابن عامر.

( )1قرأ هشام وحفص بفت الياء من لفه(ﰇ)الوارد يف سورة نوح:28/

(ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ) ،كما قرءا أيضاً بفت ياء(ﰇ)ومعهما نافع
يف غري موضع نوح ،وذلك يف قوله تعاىل( :ﯯ ﯰ)يف سوريت البقرة
واحلج.26-125/

( )2انفرد ابن كثري بفت

الياء يف لفه(ﭩ)يف قوله تعاىل( :ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ)(فصلت ،)47/ويف لفه (ﭲ)يف قوله تعاىل:

(ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ)(مرمي.)5/
( )3قرأ نافع وحده بفت
باألنعام.162/

الياء يف قوله تعاىل( :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ)

( )4قرأ حفص ونافع وهشام والبزا خبلف عنه بفت الياء يف قوله تعاىل( :ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ) ،واسكنها غريهم ،وهو الوجه الثاين للبزا.

الياء يف موضعني( :ﭷ ﭸ ﭹ)

( )5اختص ابن عامر الشامي بفت
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()2

()3

ﮚ ﮛ) معاً(ﭥ) يعاً (ع)  ،وثاين الملـة(ﮇ ﮈ)(عـج) ( ،

ﭥ ﭦ ) (ﯸ ﯹ)(ج)( ،)4و(ﮤ) (ص) ،وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذفها

(فرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد)( ،)5وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكن (ف)(ﮰ ﮱ) ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيس( ،)1و(ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــج)
(العنكبوت )56/و(ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ) (األنعام.)153/
( )1يف قوله تعاىل بالنمل( :20/ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ)أشار املؤلف إىل
أن هشاماً وعاصماً وابن كثري والكسائي قرؤوا بفت الياء ،فتكون قراءة
الباقني بإسكاهنا.
( )2أشار املؤلف إىل كلمات انفرد حفص بفت الياء فيها ،وذلك يف قوله تعاىل:
(ﮞ ﮟ ﮠ)بص 23/ويف قوله تعاىل( :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ)بإبراهيم22/وقوله( :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ)بص ،69/ويف
لفه(ﭥ)يف يع مواضعها.

( )3وافق ورش حفصاً على فت ياء(ﭥ)يف املوضع الثاين من الشعراء،118/

وهو قوله تعاىل ،)( :ويف قوله تعاىل:

(ﮇ ﮈ ﮉﮊ) بسورة طه.34/
( )4قرأ ورش وحده بفت

الياء يف قوله تعاىل( :ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻ)بالبقرة ،186/ويف قوله تعاىل( :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ)

بالدخان.21/

( )5أشار املؤلف إىل أن قراءة شعبة بفت الياء يف قوله تعاىل( :ﮤ ﮥ ﮦ
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خبلفه(ﯗ)(.)2
()3

اإلظهار
(ندب) قد عند ضه( ،)4و(ندا) عند ز ذ( ،)1و(نادم) عند
ﮧ ﮨ)(الزخرف .)68/وتذفها للكسائي واملكي ومحزة وحفص وصالً
ووقفاً ،فتكون قراءة الباقني بإثبات الياء ساكنة يف احلالني.
( )1قرأ محزة بإسكان الياء يف قوله تعاىل بسورة يس( :22/ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ) ،فتكون قراءة غريه بفتحها.

( )2لفه(ﯗ)باألنعام 162/قرأه قالون وورش خبلف عنه بإسكان الياء،
والوجه الثاين له فتحها كبقية القراء.
( )3تنحصر أحكام هذا الباب يف قسمني :األول :إظهار حرف من كلمة عند
حروف متعددة ،وذلك يف ألفاخم إذ وقد وتاء التأنيث والم هل وبل ،والثاين:
إظهار حرف يف آخر من كلمة أو كلمتني ،وهو الذا يعرب عنه تروف
قربت خمارجها ،واستهل الباب بذكر القسم األول ،فتمهر حروفها األواخر
أو تدغم على حسب مذاهب القراء يف أحرف معينة ،عددها مثانية لدال
قد ،وستة لذال إذ ، ،وستة لتاء التأنيث ،ومثانية لالم هل وبل.
( )4احلروف اليت تدغم فيها أو تمهر دال قد مثانية وهي املذكورة مع الرتاجم:
الضاد والماء والزاا والذال اجليم والسني ،والشني ،والصاد ،وأمثلتها على
الرتتيب( :ﮧ ﮨ)(ﮨ ﮩ)(ﮈ ﮉ)(ﭑ ﭒ) (ﮬ

ﮭ) (ﭑ ﭒ)(ﰅ ﰆ) (ﮰ ﮱ) فقرأها باإلظهار
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جسشص خبلفه بـ( ﮉ) [امللك ،)2(]5 :وافقهم بص (ل)( ،)3وأظهر
إذ (ندا) عند د( ،)4و(نادم) عند ت( ،)1و(نادضم) عند سصز(،)2
عند حريف الضاد والماء عاصم وابن كثري وقالون املشار إليهم بـ(ندب).
( )1وأظهر عاصم وابن كثري ونافع عند حريف الزاا والذال.
( )2وأظهر عاصم ونافع وابن كثري وابن ذكوان عند أربعة أحرف :اجليم والسني
والشني والصاد ،واختلف عن املذكور آخراً وهو ابن ذكوان يف قوله تعاىل:
(ﮈ ﮉ) بسورة امللك ،فنقل عنه فيها الوجهان :اإلظهار واإلدغام ،ومل
اتج إىل قيد السورةف ألنه مل يلتق دال مع زاا إال يف هذا املوضع.
( )3وافق هشام املشار إليه بالالم املذكورين آخراً وهم عاصم ونافع وابن كثري
وابن ذكوان على إظهار موضع سورة ص وهو قوله تعاىل( :ﮨ ﮩ)،
فتحصل مما سبق أن من تكرر ذكره يف الرتاجم له اإلظهار عند احلروف
الثمانية وهم قالون وابن كثري وعاصم ،وأن من مل يذكر ألبته يف أا تر ة له
اإلدغام عند احلروف الثمانية وهم أبو عمرو ومحزة والكسائي ،بقي من ذكر
يف بع الرتاجم وهم ورش وهشام وابن ذكوان ،فورش له اإلدغام يف الضاد
والماء فقط واإلظهار عند بقية احلروف ،وهشام أدغم يف كل األحرف

الثمانية إال أنه أظهرها عند قوله تعاىل( :ﮨ ﮩ) بسورة ص ،وابن
ذكوان أدغم يف الضاد والذال والزاا والماء ،وروى عنه اخلالف يف موضع:

(ﮈ ﮉ) ،وأظهرها عند بقية األحرف.
( )4احلروف اليت تدغم فيها أو تمهر ذال إذ ستة وهي املذكورة مع الرتاجم:
الدال والتاء والسني والصاد والزاا واجليم ،وأمثلتها على الرتتيب( :ﭑ ﭒ
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و(نادرفم) عند ج( ،)3و(ندب) تاء التأنيث عند خم( ،)4و(ندا) عند
ﭓ) (ﮟ ﮠ)(ﭲ ﭳ ﭴ)(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ) (ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ)(ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ) ،فقرأ باإلظهار عند حرف الدال
عاصم وابن كثري ونافع املشار إليهم بـ(ندا).
( )1وأظهر عند حرف التاء عاصم ونافع وابن كثري وابن ذكوان.
( )2وأظهر عند حروف السني والصاد والزاا عاصم ونافع وابن كثري وخلف
ذكوان.
( )3وأظهر عند حرف اجليم عاصم ونافع وابن كثري والكسائي ومحزة وابن
ذكوان ،فتحصل مما سبق أن من تكرر ذكره يف الرتاجم له اإلظهار عند
احلروف الستة وهم نافع وابن كثري وعاصم ،وأن من مل يذكر ألبته يف أا
تر ة له اإلدغام عند احلروف الستة ومها أبو عمرو وهشام ،وأن من ذكر يف
بع الرتاجم فيكون له اإلظهار يف احلرف املذكور واإلدغام يف اآلخر،
وعليه فالبن ذكوان اإلظهار يف يع األحرف ما عدا الدال ،وخللف اإلدغام
يف الدال والتاء واإلظهار يف البقية ،وللكسائي وخالد اإلظهار عند اجليم
واإلدغام يف الباقي.
( )4احلروف اليت تدغم فيها أو تمهر تاء التأنيث ستة وهي املذكورة مع الرتاجم:
الماء والثاء والصاد والسني واجليم والزاا ،وأمثلتها على الرتتيب( :ﭕ

ﭖ) (ﭮ ﭯ) (ﭯ ﭰ) (ﮆ ﮇ) (ﭬ ﭭ

ﭮ) (ﮒ ﮓ) ،فقرأ باإلظهار عند حرف الماء عاصم وابن
كثري وقالون.
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صث( ،)1وافق (ل) بـ(ﭯ ) [احلج ،)2(]40 :و(لنادم) عند سجز
()3

خبلفه بـ(ﯗ)[احلج ، ]36 :و(ندا)(ﮉ)مللقاً ،و( ﮞ

( )1وأظهر عند حريف الصاد والثاء عاصم وابن كثري ونافع.
( )2أا وافق هشام املشار إليه بالالم املذكورين آخر وهم عاصم وابن كثري ونافع
على إظهار قوله تعاىل بسورة احلج( :ﭯ ﭰ).
( )3وأظهر هشام عاصم ونافع وابن كثري وابن ذكوان عند ثالثة أحرف :السني
واجليم والزاا ،واختلف عن املذكور آخراً وهو ابن ذكوان يف قوله تعاىل
بسورة احلج( :ﯖ ﯗ ﯘ) فورد عنه اإلظهار واإلدغام إال أن وجه
اإلظهار هو املشهور عنه ،وعليه أكثر األئمة ،قال اإلمام أبو شامة:
«اإلظهار هو املشهور عن ابن ذكوان ،وعليه أكثر األئمة ،ومل يذكر يف
التيسري غريه » ،إبراز املعاين ( ،)190وانمر :التيسري ( ،)42وفت الوصيد
( ،)382/2والنشر ( ،)4/2فتحصل مما سبق أن من تكرر ذكره يف الرتاجم
له اإلظهار عند احلروف الستة وهم قالون وابن كثري وعاصم ،وأن من مل
يذكر ألبته يف أا تر ة له اإلدغام عند احلروف الستة وهم أبو عمرو ومحزة
والكسائي ،وأن من ذكر يف بع الرتاجم فيكون له اإلظهار يف احلرف
املذكور واإلدغام يف اآلخر ،فأدغمها ورش يف الماء فقط ،وأظهرها عند
بقية األحرف ،وأظهرها ابن عامر عند السني واجليم والزاا ،وأدغمها يف
األحرف الثالثة الباقية إال أن هشاماً أظهرها عند الصاد يف قوله تعاىل:

(ﭯ ﭰ) ،وورد اخلالف عن ابن ذكوان يف قوله تعاىل( :ﯖ ﯗ

ﯘ).
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()1

ﮟ) [آل عمران ]145 :وص(ﭓ ) [مرمي ، ]1 :و(ف) (ﭑ)

[القصص ،)2(]1 :و(عبد حف) (ﭬﭮ) و(ﮉ ﮋ)،
وخلف (ج) بذا( ،)3و(عد)(ﮟ)مللقاً( ،)1و(كج

قبه) خبلف

( )1هو يف بيان القسم الثاين وهو ما يعرب عنه تروف قربت خمارجها ومسائل
هذا القسم عبارة عن إدغام حرف يف حرف كالباء يف الفاء وعكسه ،والراء
يف الالم ووو ذلك مما سيأيت ذكره ،أو إدغام حرف يف حرفني كالثاء يف
الدال والتاء وو( :ﯞﯟ ﯠ) (ﰆ) ،وهو مقاير ملا سبقه من
جهة أن ما تقدم عبارة عن إدغام حرف عند حروف متعددة من كلمات،
فأشار هنا إىل أن عاصماً وابن كثري املكي ونافعاً املشار إليهم بـ(ندا) قرؤوا
باإلظهار يف ثالثة أحرف :األول :أظهروا الثاء عند التاء يف (ﮉ)الدال
على املفرد سواء كان مسنداً إىل ضمري املتكلم أو املتخاطب ،ويف(ﭼ)
الدال على اجلمع حيثما ورد يف القرآن على ما أفاده قوله( :مللقاً ) ،الثاين:
أظهروا كذلك الدال عند الثاء يف قوله تعاىل( :ﮝ ﮞ ﮟ) ،ومها
موضعان يف آل عمران ،الثالث :أظهروا دال ( ص ) من (ﭑ)
عند ذال (ﭓ) بسورة مرمي.
( )2قرأ محزة بإظهار النون عند امليم يف(ﭑ)أول سوريت الشعراء والقصص.
( )3وأظهر حفص وقالون وابن كثري وأبو عمرو ومحزة املشار إليهم ( عبد حف )
نون(ﭬ)عند واو (ﭬﭮ ﭯ) ،ونون(ﮉ)عند واو(ﮉ
ﮋ) ،مث أشار إىل أن ورشاً ورد عنه الوجهان :اإلظهار واإلدغام يف
موضع( :ﮉﮊ ﮋ) العائد إليه اسم اإلشارة.
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()2

الثالثة (ﮨ)[هود ، ]42 :و(جلد ب) خبلفه (ﯞ)

[األعراف ،)3(]176 :و(جد) خبلفه (ﮍ) بالبقرة [،)4(]284
وأدغم (ر) بل يف ن ( ،)5و(لر) يف طمز( ،)1وخلف (ق) بالنساء(،)2
( )1أظهر حفص وابن كثري املكي الذال عند التاء يف لفمي( :ﯹ)

و(ﭶ) يف حال إسنادمها إىل ضمري املفرد أو اجلمع على ما أفاده
اإلطالق املذكور ،فضمري اإلفراد وو( :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ) ،وضمري

اجلمع وو( :ﮱ ﯓ ﯔﯕ).

( )2مراده قوله تعاىل( :ﮧ ﮨ ﮩ)بسورة هود قرأه بإظهار الباء عند
امليم ابن عامر وورش وخلف بال خالف وخالد وقالون والبزا خبلف عنهم،
وقرأ باقي السبعة باإلدغام قوالً واحداً ،ومعهم خالد وقالون والبزا يف الوجه
الثاين هلم.

( )3قرأ بإظهار الثاء عند الذال يف قوله تعاىل( :ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ)ورش
وهشام وابن كثري وقالون خبلف عنه ،وقرأ الباقون باإلدغام ،ومعهم قالون يف
وجهه الثاين.
( )4موضع اخلالف قوله تعاىل يف سورة البقرة( :ﮍ ﮎ ﮏ)فقرأ ورش
وابن كثري خبلف عنه بإظهار الباء عند امليم ،والباقون باإلدغام وهو الوجه
الثاين البن كثري.
( )5انتقل املؤلف يف الكالم على اإلدغام ،وبدأ بذكر أحكام الم هل وبل ،وهي
من القسم األول وجاء موقعها من الباب هنا وإن كانت من القسم األولف
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()3

()4

و(رفل) يف ثتس  ،و (ر) هل يف ن  ،و(ح) (ﭢ ﭣ) [البقرة:
ملناسبة تر ة اإلدغام هلا ،فأشار إىل أن الكسائي قرأ بإدغام الم بل يف

حرفني مها النون والضاد وو( :ﯮ ﯯ)و(ﰃ ﰄ) ،فتكون قراءة غريه
باإلظهار يف هذين احلرفني.
( )1قرأ هشام والكسائي بإدغام الم بل يف ثالثة أحرف هي :اللاء والماء والزاا
وو( :ﭟ ﭠ ﭡ)و(ﮖ ﮗ) و(ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ) ،فتكون قراءة
غريمها باإلظهار يف هذه األحرف.

( )2مراده قوله تعاىل يف سورة النساء( :ﭟ ﭠ ﭡ)ورد فيه عن خالد اإلظهار
واإلدغام.
( )3أا أن الكسائي ومحزة وهشاماً قرؤوا باإلدغام يف ثالثة أحرف هي :الثاء
والتاء والسني ،فالثاء تأيت مع هل فقط وو( :ﭕ ﭖ ﭗ)وال نمري له،

والسني تأيت مع بل فقط وو( :ﮄ ﮅ) ،أما التاء فتأيت معهما وو:

(ﮆ ﮇ) و(ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ).

( )4اختص الكسائي بإدغام الم هل يف النون وو( :ﮔ ﮕ) ،وخالصة القول
يف الم هل وبل على النحو التا  :األول :أدغمها الكسائي يف يع
األحرف مما يتأتى فيه اإلدغام ،ويوجد له مثال ،ثانياً :أدغم محزة الم بل يف
السني ،والم هل يف الثاء ،وأدغم الم بل وهل يف التاء ،وأظهر عند الباقي،
ثالثاً :أظهر هشام الم بل عند النون والضاد ،وأظهر الم هل عند النون ،وما
عدا هذا فباإلدغام ،أما إظهار الم هل له عند التاء يف قوله تعاىل( :ﮖ
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()1

()2

231وغريها]  ،و(ر)( ﭱ ﭲ)[سبأ ، ]9 :و(فرح) (ﭨ)

[غافر ]27 :و(ﯚ) [طه ،]96 :و(لفرح) (ﰆ)

[األعراف ،)3(]43 :و(يط) خبلفه الراء الساكنة يف الالم(.)1

ﮗ ﮘ ﮙ)يف سورة الرعد فلم يذكره املؤلفف ألنه مما ال خالف
فيه بني السبعة إذ يقرأ بالياء حلمزة والكسائي ،رابعاً :أظهر نافع وابن كثري
وابن ذكوان وعاصم عند يع األحرف ،بقي مسألة مل يذكرها املؤلف وهي
قراءة أيب عمرو البصرا بإدغام الم هل يف التاء يف موضعني :األول منهما يف

امللك( :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ) ،والثاين يف احلاقة( :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ)وليس
له إدغام يف غريمها ،انمر :التيسري ( ،)43وسراج القارا ( ،)98وإرشاد
املريد(.)92
( )1أدغم أبو احلارث عن الكسائي الم يفعل اجملزوم يف ذال ( ذلك ) ،وهو وارد
يف القرآن يف ستة مواضع وو( :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ) ،وعرفنا أن
مراده الالم اجملزومةف ألن الكالم على اإلدغام الصقري الذا أوله ساكن.

( )2أا :أدغم الكسائي الفاء اجملزومة يف الباء من قوله تعاىل( :ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ) ،وقرأ غريه باإلظهار.

( )3أخرب :أن الذال يف(ﭨ)من قوله تعاىل( :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ)وقوله( :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ)و(ﯚ)من قوله تعاىل:

(ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ)تدغم يف التاء ملن أشار إليهم
بفرح وهم :محزة والكسائي وأبو عمرو ،فتعني للباقني اإلظهار ،مث أخرب :أهنم
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()2

الزوائد
أثبتها (دل)خبلفه ،و(ف) بأول النمل ،ووصالً(حافر)(،)3
أدغموا الثاء يف التاء يف كلمة(ﰆ)ومعهم هشام ،وجاءت يف

التنزيل يف موضعني( :ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ

ﰉ)(ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ) ،وقرأ غريهم
باإلظهار فيهما.
( )1قرأ أبو عمرو البصرا خبلف عن الدورا بإدغام الراء الساكنة يف الالم وو:
(ﯿ ﰀ)(ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ).
( )2ياءات الزوائد هي الياءات املتلرفة الزائدة على رسم املصاحف العثمانية،
ومسيت زوائداً ،لزيادهتا يف القراءة على رسم املصحف ،وما كان من هذه
الياءات ثابتاً رمساً فال خالف يف إثباته ،وما مل يكن ثابتاً رمساً فينقسم إىل
قسمني :قسم اتفق القراء على حذفه ،وهو األكثر ،وقسم فيه خالف
بينهم ،وهو ما يأيت ذكره يف هذا الباب ،ويف بع السور ،قال اإلمام أبو
شامة « :وضابط ما يذكر يف هذا الباب أن تكون الياء خمتلفاً يف إثباهتا
وحذفها يف الوصل ،أو الوصل والوقف معاً ،وضابلها يف السور أن تكون
الياء خمتلفاً يف إثباهتا وحذفها يف الوقف فقط ،و معاً على حذفها يف
الوصل» ،إبراز املعاين ( )304وانمر :كنز املعاين للجعربا ( ،)481والنشر
( ،)179/2واإلحتاف (.)345/1
( )3بني املؤلف القاعدة العامة للقراء يف هذا الباب يف إثبات الياء أو حذفها،
وذلك على النحو التا  :أوالً :أن ما يذكر البن كثري يف هذا الباب فهو
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فـ(ﮡ) [إبراهيم14 :وغريها] (ﯓ) [احلج 44 :وغريها]

و(ﯮ ﯯ ﯰ) [القصص ]35-34 :و( ﯨ) [يس]23 :

(ﭭ) [الصافات(]56 :ﭡ) (ﭧ)[الدخان]21-20 :
()1

و(ﮜ)[القمر(]14 :ﮌ)[امللك(]17 :ج)  ،و(ﮚ)
بإثبات الياء يف احلالني وصالً ووقفاً ،ووافقه هشام على ذلك خبلف عنه،
والواقع أنه ليس هلشام من لة الياءات الزائدة إال واحدة يف قوله تعاىل:

(ﰈ ﰉ)يف األعراف ،وله فيها خالف وسيأيت حكمها فيما بعد ،ثانياً:
أن ما يذكر أليب عمرو ونافع ومحزة والكسائي يف هذا الباب فهو بإثبات
مل
الياء يف حالة الوصل فقط ،وخالف محزة ذلك يف موضع واحد ،وهو قوله

تعاىل بالنمل( :ﭔ ﭕ ﭖ)فأثبت الياء وصالً ووقفاً ،وهذا املراد
بقوله( :و(ف) بأول النمل) ،واحرتز باملوضع األول يف السورة عن املوضع
الثاين ،وهو قوله تعاىل( :ﭗ ﭘ ﭙ)ثالثاً :بقية القراء اذفون الياء يف
احلالني إال يف بع كلمات سيأيت بياهنا يف ثنايا هذا الباب.
( )1بدأ املؤلف ببيان قراءة ورش بإثبات الياء وصالً يف كلمات انفرد هبا مل
يشاركه فيها غريه ،وهي على النحو التا  :لفه(ﮡ)يف ثالثة مواضع:
(ﮠ ﮡ)بإبراهيم ،و(ﯱ ﯲ)و(ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ)
كالمها يف ق ،قوله تعاىل( :ﮰ ﮱ ﯓ)يف أربعة مواضع يف سور
احلج وسبأ وفاطر وامللك ،قوله تعاىل( :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ)يف سورة
القصص ،قوله تعاىل( :ﯧ ﯨ)يف سورة يس ،قوله تعاىل( :ﭩ ﭪ ﭫ
- 202 -

مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد  – 188الجزء األول
اإلسراء[( ]62ﮭ ﮮ) (ﮝ)(ﮒ ﮓ)[الكهف-24 :

( ]66-40ﮐ)[طه (]93 :ﮓ) [ق(]41 :ﭓ )

[الشورى( ]32 :ﭛ ﭜ)[القمر ( ]8 :ﭛ)[الفجر(]4 :حدا)(،)1
و(ﯕ ) هود [ ]105فـ(ﭸ)الكهف[( ]64حادر)(،)2

ﭬ ﭭ)يف سورة الصافات ،قوله تعاىل( :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ) قوله تعاىل( :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ)كالمها يف سورة الدخان،
ولفه(ﮜ) يف ستة مواضع بسورة القمر( :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ) قوله
تعاىل( :ﮊ ﮋ ﮌ) يف سورة امللك.
( )1أشار إىل كلمات أثبت فيها الياء نافع وأبو عمرو وصالً وابن كثري املكي يف
احلالني ،وبياهنا على النحو التا (-1 :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ)يف
سورة اإلسراء (-2ﮭ ﮮ ﮯ) و(ﮜ ﮝ ﮞ) و(ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ) ثالثتها يف الكهف(-3 .ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ)بسورة طه-4 ،

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ) بسورة الشورى(-5 ،ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ)بسورة ق(-6 ،ﭚ ﭛ ﭜ)بسورة القمر(-7 ،ﭙ ﭚ

ﭛ)بسورة الفجر.
( )2قرأ املشار إليهم تادر وهم أبو عمرو ونافع وابن كثري والكسائي بإثبات الياء
يف قوله تعاىل بسورة هود( :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ) ،كما قرؤوا أيضاً بإثبات

الياء يف قوله تعاىل بسورة الكهف( :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ) ،ومن املعلوم
أن اإلثبات يف املوضعني لنافع وابن العال والكسائي حالة الوصل فقط،
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()1

و(ﯫ)إبراهيم[( ]40حجفه)  ،و(ﮒ ﮓ)[الكهف]39 :
()2

(ﯕ ﯖ)[غافر(]38 :تد)  ،و( ﭕ ) [النمل:

( ]36حافد)( ،)3و( ﯵ ﯶ)[القمر(]6 :حجه)(،)4
()5

وبالفجر(ﭺ)[( ]9هجز) خبلفه وقفاً  ،و( ﮝ) و( ﮨ)
والبن كثري يف احلالني

( )1أا أثبت الياء يف قوله تعاىل( :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ) من أشار
إليهم وهم أبو عمرو وورش ومحزة والبزا ،وإثباهتا هلم وصالً إال البزا ففي
احلالني على أصل مذهب شيتخه.
( )2قرأ قالون وأبو عمرو وابن كثري بإثبات الياء وصالً يف قوله تعاىل بالكهف:
(ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ) ،كما قرؤوا أيضاً بإثبات الياء وصالً يف قوله تعاىل بقافر:
(ﯔ ﯕ ﯖ).

( )3أثبت الياء يف قوله تعاىل( :ﭔ ﭕ ﭖ)املشار إليهم تافد وهم أبو
عمرو ونافع ومحزة وابن كثري وإثباهتا أليب عمرو ونافع وصالً ،وللمكي ومحزة
وصالً ووقفاً ،فتخالف محزة أصله يف هذا املوضع فقط على ما أشار إليه قبل.
( )4قرأ أبو عمرو وورش والبزا بإثبات الياء يف قوله تعاىل( :ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ).
( )5أثبت ابن كثري يف احلالني وورش يف حالة الوصل الياء يف قوله تعاىل بسورة
الفجر( :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ) ،إال أنه اختلف عن قنبل يف حالة
الوقف ،فورد عنه احلذف واإلثبات ،وال خالف عنه يف إثباهتا وصالً ،وبقية
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[الفجر( ]16-15 :هاح)خبلفه فيهما  ،وبالنمل( ﭘ) []36
()1

ويفت

()2

(بع حج) خبلف وقف غريه  ( ،ﭪ)[احلج]25 :
()3

(ﯪ) [سبأ( ]13 :حجد)  ،و(ﭕ) ال األول (ﮜ)

بعمران (حا)( ،)4و(ﰈﰉ)[األعراف(]195 :حل) خبلفه(،)1
القراء اذفون الياء يف احلالني.

( )1يف قوله تعاىل( :ﮛ ﮜ ﮝ) وقوله تعاىل( :ﮦ ﮧ ﮨ)كالمها
يف سورة الفجر أشار إىل القراءة فيهما بإثبات الياء وصالً لنافع ،وبإثباهتا يف
احلالني للبزا ،واختلف عن أيب عمرو بني احلذف واإلثبات وصالً ،قال
اجقق ابن اجلزرا« :والوجهان مشهوران عن أيب عمرو ،والتتخيري أكثر
واحلذف أشهر ،واذ أعلم» ،النشر (.)191/2
( )2يف قوله تعاىل بالنمل( :ﭗ ﭘ ﭙ)قرأ قالون وحفص وأبو عمرو وورش
بإثبات الياء مفتوحة وصالً ،واختلف عنهم يف حالة الوقف بني احلذف
وإثباهتا ساكنة ما عدا ورشاً فإنه يقف تذفها على أصله ،وقرأ بقية القراء
تذف الياء يف احلالني.
( )3أثبت ابن كثري يف احلالني وورش وأبو عمرو يف حالة الوصل الياء يف قوله
تعاىل( :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ)ويف قوله تعاىل( :ﯩ ﯪ)،
وحذفهما غريهم يف احلالني.

( )4قرأ نافع وابن العال بإثبات الياء وصالً يف لفه(ﭕ)يف قوله تعاىل
بسوريت اإلسراء والكهف( :ﭔ ﭕ) ،واحرتز بقوله ( :األول ) عن
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و(ﮈ ) [يوسف( ]66 :حد)( ،)2و( ﭞ )هود (حج)(،)3

و(ﯗ) [هود( ]78 :ﯔ ﯕ)[إبراهيم(]22 :ﯛ
ﯜ)[األنعام( ]80 :ﭯ ٖيَا) [البقرة( ]197 :ﮝ ﮞ)

[املائدة( ]44 :ﭩ)[آل عمران( ]175 :ﭗ)[الزخرف]61 :

(ح)( ،)4و( ﮚ ﮛ ) بيوسف [ ]90و(ﯦ )[يوسف]12 :خبلفه
موضع سورة األعراف ،إذ ال خالف يف إثبات يائه ،كما قرءا أيضاً بإثبات

الياء وصالً يف لفه (ﮜ)يف قوله تعاىل ب ل عمران( :ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ).
( )1أا أثبت أبو عمرو وصالً وهشام يف احلالني خبلف عنه الياء يف قوله تعاىل
بسورة األعراف( :ﰈ ﰉ ﰊﰋ).
( )2أا قرأ أبو عمرو وابن كثري بإثبات الياء يف قوله تعاىل بسورة يوسف( :ﮇ

ﮈ ﮉ)فإثباهتا للمكي يف احلالني وللبصرا وصالً ،ولبقية القراء احلذف
يف احلالني.

( )3أثبت ورش وأبو عمرو الياء وصالً من قوله تعاىل بسورة هود( :ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ) ،وحذفها غريمها.
( )4أشار إىل لة من الكلمات انفرد بإثبات الياء فيها وصالً أبو عمرو ،وهن
على النحو التا  :األوىل :قوله تعاىل بسورة هود( :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ)

الثانية( :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ)بإبراهيم ،الثالثة( :ﯛ ﯜﯝ ﯞ
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()1

و(ﮏ)[الرعد( ]9 :د)  ،و(ﯫ) (ﯻ)[غافر-16 :

( ]32جدب)خبلفه( ،)2و( ﯲ ﯳ ﯴ) [البقرة(]186 :حجب)

خبلفه( ،)3وفت (ﮦ ﮧ) [الزمر( ]71 :ا) ،ووقف به( ،)4وخلف
(م) تذف (ﯘ ﯙ) [الكهف.)5(]70 :

ﯟ)باألنعام ،الرابعة( :ﭯ ﭰ ﭱ)بالبقرة ،اخلامسة:

(ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ)ب ل عمران السادسة( :ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ) باملائدة ،السابعة( :ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ)بالزخرف.

( )1انفرد اإلمام ابن كثري بإثبات الياء يف احلالني يف قوله تعاىل( :ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ)بسورة يوسف ،ويف قوله تعاىل خبلف عنه( :ﯦ ﯧ)بسورة
يوسف ،ويف قوله تعاىل( :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ)،
وحذفها غريه.

( ) 2قرأ ورش وابن كثري وقالون خبلف عنه بإثبات الياء يف قوله تعاىل( :ﯩ ﯪ
ﯫ) ،ويف قوله تعاىل( :ﯸﯹ ﯺ ﯻ)

( )3أثبت ورش وأبو عمرو وقالون خبلف عنه الياء وصالً يف(ﯲ) و(ﯴ)

من قوله تعاىل( :ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ).
( )4وردت الرواية عن السوسي بإثبات الياء مفتوحة وصالً وساكنة وقفاً يف قوله
تعاىل( :ﮦ ﮧ) يف سورة الزمر.

( )5قرأ القراء السبعة بإثبات الياء يف قوله تعاىل بالكهف( :ﯗ ﯘ ﯙ
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الوقف

()1

()2

وقف (حدر) هبا التأنيث املكتوبة تاءً  ،و(ر) بـ(ﮦ)

[أول مواضعه البقرة ]207 :و(ﮮ) [النجم( ]19 :ﭥ) [ص]3 :
()3

و(ﮍﮎ)[النمل ، ]60 :و(هر) بـ(ﯗ) [املؤمنون:

ﯚ) وصالً ووقفاً ،ألهنا ثابتة يف رسم املصاحف ،إال أن ابن ذكوان ورد
عنه وجهان :احلذف واإلثبات يف احلالني ،قال يف النشر(:)313/2
«واحلذف واإلثبات كالمها صحي عن ابن ذكوان نصاً وأداءً»
( )1املراد به الوقف على رسم خط املصاحف اليت كتبها الصحابة يف عصر
اخلليفة عثمان  وانعقد إ اعهم عليها مث أنفذها عثمان إىل األمصار.
( )2هاء التأنيث اليت تكون يف الوصل تاء منها ما رسم يف املصاحف باهلاء على
لفه الوقف ،فهذا ال خالف فيه بني القراء يف الوقف عليه باهلاء موافقة
للرسم ،ومنها ما رسم على لفه الوصل بالتاء ،وهذا ول اخلالف بني
القراء ،فوقف عليه باهلاء أبو عمرو وابن كثري والكسائي املشار إليهم تدر
خمالفني يف ذلك أصلهم ،وهو اتباع رسم املصحف ،ووقف عليه الباقون
بالتاء متابعني أصوهلم يف ذلك ،وهو مسايرة خط املصحف ،و لة ما وقع
من ذلك مرسوماً بالتاء ثالث عشرة كلمة جاءت يف واحد وأربعني موضعاً
وو( :ﯛ)من قوله تعاىل( :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ) ،انمر هذه
املواضع مفصلة مبسوطة يف الكتب املؤلفة يف علمي التجويد والرسم.

( )3أشار إىل كلمات انفرد اإلمام الكسائي بالوقف عليها باهلاء وهي( :ﮮ)
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 ،)1(]36و(دك) بـ(ﯦ) [أول مواضعه يوسف ،]4 :وفت التاء(،)2
ََ

ي) [أول مواضعه آل عمران ،)3(]146 :و(حر) خبلفه مبا من
و(ح) (كأ ِٖ

من قوله تعاىل( :ﮭ ﮮ ﮯ) و(ﮦ) حيثما وردت يف

القرآن ،و(ﮍ) يف قوله تعاىل( :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ)
بالنمل ،وقيد (ﮍ) ب ـ(ﮎ)ف احرتازاً عن غريها وو( :ﭝ

ﭞ) باألنفال و(ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ)

بالكهف ،وغريمها ،و(ﭥ)من قوله تعاىل( :ﭤﭥﭦﭧ).

( )1كلمة(ﯗ)من قوله تعاىل( :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ)وقف عليها باهلاء
البزا والكسائي.

( )2أوض أن ابن كثري املكي وابن عامر الشامي وقفا على كلمة(ﯦ)باهلاء
حيث وردت يف القرآن وو( :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ)ووقف غريمها
بالتاء ،مث أوض أن ابن عامر قرأها بفت التاء وصالً ،فتكون قراءة غريه
بالكسر.

( )3من لة ما اختلف يف كيفية الوقف عليه كلمة(ﮭ)وقد وقعت يف
القرآن يف ستة مواضع ،أوهلا قوله تعاىل( :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ) فوقف
عليها يع القراء بالنون إتباعاً للرسم ما عدا أبا عمرو فإنه وقف عليها
بالياء تنبيهاً على األصلف ألهنا أصلها «أا» دخلت عليها كاف التشبيه،
انمر :فت الوصيد (.)533/2
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َ َ
(ﮇ) [أول مواضعه النساء ،)1(]78 :و(حر) بـ( َٰٓ
يأ ُّي َها)
َ َ
ُّ
َ
بالزخرف[ ]49و( َٰٓ
يأيها)بالنور[ ]31والرمحن[ ،]31وضم اهلاء

(ك)( ،)2و(ر) باليا من (ﮯ) معاً [القصص ]82 :و(ح)
بالكاف( )3و(فر) بـ(ﮑ) قبل (ﮒ) [اإلسراء ،)1(]110 :وخلف (هـ)
( )1وقف أبو عمرو على ( ما ) وحدها دون الالم من لفه(ﮇ) الواقع يف
أربعة مواضع يف القرآن :أوهلا (ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ)

بالنساء ،ووقف باقي القراء على الالم إتباعاً للرسم ،إال أنه اختلف عن
الكسائي فروا عنه الوقف على ( ما ) كأيب عمرو ،وروا عنه الوقف
على الالم كقراءة اجلماعة.
( )2وقف أبو عمرو والكسائي على( :ﭡ)باأللف على ما لفه به كقراءهتما

وصالً وذلك يف ثالثة مواضع :األول :يف سورة الزخرف(ﭠﭡﭢ)،
والثاين :يف سورة النور(ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ) ،والثالث :يف سورة

الرمحن (ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ) ،ووقف غريمها على اهلاء بال ألف اتباعاً
للرسمف ألن األلف مل ترسم إذ كتبت يف املواضع الثالثة بقري األلف دون سائر
املواضع ،انمر :إبراز املعاين ( ،)277وللائف البيان يف رسم القرآن ( ،)84وقوله:
(وضم اهلاء (ك) أا :أن ابن عامر قرأ بضم اهلاء وصالً يف املواضع الثالثةف تباعاً
لضم الياء قبلها ،فإذا وقف أسكن اهلاء ،فتكون قراءة غريه بفت اهلاء.

( )3الوقف على كلميت(ﮯ)و(ﯢ)يكون باتباع الرسم لكل القراء
وقد ورد كال اللفمني يف سورة القصص ،فيقفون على(ﮯ)بالنون
- 210 -

مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد  – 188الجزء األول
َ
ِيمه) [النازعات ]43 :و(مِمٖه) [طارق ]5 :و(عمٖه) [النبأ]1 :
بـ(ف َٖ

وعلى(ﯢ)باهلاء إال أن الكسائي وقف على الياء فيهما ،ووجه ذلك:
أن «وا» عنده كلمة مستقلة للندم والتعجب ،ووقف أبو عمرو على
الكاف فيهما وخمرجه :أنه جعل «ويك» كلمة مستقلة أصلها :ويلك
حذفت منها الالم لكثرة االستعمال ،ولكن الصحي املشهور عند اجققني
أن أبا عمرو والكسائي كقريمها من القراء يقفون على الكلمة بأسرهاف اتباعاً
للرسم ،وعمالً بالقياح ،قال ابن اجلزرا « :وهذا هو األوىل واملتختار يف
مذاهب اجلميعف اقتداءً باجلمهور وأخذاً بالقياح الصحي  ،وما ذكر عن
الكسائي من الوقف على الياء ،وعن أيب عمرو من الوقف على الكاف
ضعيف حكاه اعة ،وأكثرهم بصيقة التمري  ،ومل يذكره عنهما بصيقة
اجلزم إال اإلمام الشاط واإلمام ابن شري » النشر ( ،)145/2و انمر:
إبراز املعاين ( ،)279والعقد النضيد (.)131

( )1وقف محزة والكسائي على (ﮑ) من قوله تعاىل( :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ) مع إبدال التنوين ألفاً ألهنا كلمة مستقلة منفصلة عن (ﮒ) خلاً،
ووقف الباقون على(ﮒ) ألهنا صلة(ﮑ) فال يفصل بينهما ،وذهب ابن

اجلزرا إىل جواز الوقف على كل من(ﮑ)و(ﮒ)لكل القراء ،لكوهنا
كلمتني انفصلتا رمساً ،وقال « :وهذا الذا نراه وخنتاره ،ونأخذ به تبعاً لسائر
أئمة القراءة» النشر (.)145/2
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و (ل َِٖمه)[آل عمران71 :وغريها] و(ب ِ َٖمه)[النمل ،)1(]35 :و(ر) بيا

(ﮒ) [النمل ،)2(]18 :و(فر) بـ(ﭷ) [الروم ،)3(]53 :و(د)

(ﮋ)[الرعد 7 :وغريها] و(ﯦ) [الرعد ]11 :و(ﰛ) [الرعد:

34وغريها] و(ﭾ) [النحل ]96 :وخلفه بـ(ﮒ)[ق.)4(]41 :

( )1أخرب :أن أمحد البزا راوا اإلمام ابن كثري املكي قرأ بزيادة هاء السكت
خبلف عنه عند الوقف على األلفاخم اآلتية( :فيم) يف قوله تعاىل( :ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂ) و(مم) يف قوله تعاىل( :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ)و(عم) يف قوله تعاىل:

(ﭑ ﭒ) و(مل) يف وو قوله تعاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ) و(مب) يف قوله تعاىل( :ﰄ ﰅ ﰆ).
( )2يريد قوله تعاىل( :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ)بسورة النمل ،فوقف الكسائي
على كلمة (ﮒ) بالياءف ألهنا األصل وإاا حذفت اللتقاء الساكنني،
ووقف الباقون تذفها إتباعاً للرسم ،ومراعاة للوصل ،انمر :فت الوصيد
( ،)538/2والعقد النضيد (.)142

( )3يف قوله تعاىل( :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ)يف سورة الروم أثبت الياء فيها وقفاً
محزة والكسائي ،فتعني للباقني الوقف على الدال من غري ياءف ألهنا مل ترسم،
انمر :فت الوصيد ( ،)1162/4وإبراز املعاين (.)631
( )4قرأ ابن كثري بإثبات الياء حالة الوقف يف األلفاخم األربعة اليت أشار إليها
وهي( :ﮋ) حيث جاء وو( :ﭶ ﭷ ﭸ) ،و(ﰛ) حيث جاء
أيضاً وو( :ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ) ،و(ﯦ) يف قوله تعاىل( :ﯡ ﯢ
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اخلامتة
احلمد ذ بنعمته تتم الصاحلات ،والصالة والسالم على من جاء
بالدين التام ،وعلى آله وصحبه الكرام ،وبعد:
من اذ علي بإمتام هذا البحث الذا قمت فيه بتحقيق
فقد مل
ودراسة كتاب " اللمعة يف خالف السبعة " من أوله إىل آخر أبواب
األصول ،وهذه أهم النتائج اليت توصلت إليها من خالل هذا البحث:
 -1أن اإلمام ابن وهبان احلارثي املزين – مؤلف هذا الكتاب –
شتخصية متميزة جديرة باالهتمام والدرح ،ملا له من أثر بارز يف
خدمة علوم القرآن الكرمي خصوصاً علم القراءات.
 -2أن هذا الكتاب يصنف ضمن كتب الرواية يف القراءات
القرآنية ،حيث اهتم مؤلفه بضبط اختالف القراء السبعة ورواهتم
دون تعرض إىل ذكر وجوه هذه القراءات وعللها واالحتجاج هلا
وغري ذلك مما يعرف جبانب الدراية يف القراءات القرآنية.
 -3متيز هذا الكتاب مبنهج فريد يف عرض مسائل القراءات ورموز
القراء مع اختصار ألفاظه ودقة عباراته ووضوح معانيه واستقصائه
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ) ،و(ﭾ) يف قوله تعاىل( :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ) ،وقرأ
الباقون تذف الياء من هذه الكلمات يف احلالني ،ووافقهم ابن كثري يف حالة
الوصل ،وقف بإثبات الياء خبلف عنه على(ﮒ) يف قوله تعاىل( :ﮐ

ﮑ ﮒ) والوجه الثاين له حذف الياء وقفاً كقراءة بقية القراء.
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خالف القراء السبعة بأوصاف مبتكرة وقيود خمتصرة.
 -4أن هذا الكتاب من أخصر الكتب النثرية اليت عت خالف
القراء السبعة ،وهلذا فهو اتاج إىل مزيد شرح وبسط أسوة بقريه
من املتختصرات ،كما فعل املالقي يف الدر النثري يف شرح التيسري
يف القراءات السبع ،وابن نشوان يف شرح العنوان يف القراءات
السبع ،وللبارزا شرح على خمتصره السرعة يف قراءات السبعة.
وصلى اذ على نبينا وسيدنا ومد وعلى آله وصحبه أ عني.
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املصادر واملراجع
ابن اجلزرا ،مشس الدين ومد بن ومد بن يوسف ،النشر يف القراءات
العشر ،راجعه على الضباع ،دار الفكر للنشر والتوزيع.
(غاية النهاية يف طبقات القراء) ،ع بنشره :ج .برجسرت اسرت،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،اللبعة الثالثة1402 ،هـ.
(طيبة النشر يف القراءات العشر) ،اعت به :ومد متيم الزع ،
مكتبة دار اهلدى جبدة ،اللبعة األوىل1414 ،هـ.
(التمهيد يف علم التجويد) ،حتقيق :د .علي البواب ،طبع مكتبة
املعارف ،الرياض ،اللبعة األوىل1405 ،هـ.
ابن العماد ،أبو الفالح عبداحلي بن أمحد ،شذرات الذهب يف أخبار
من ذهب ،دراسة وحتقيق :مصلفى عبدالقادر علا ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،اللبعة األوىل1419 ،هـ.
ابن القاص  ،علي بن عتمان العذرا ،سراج القارا املبتدا وتذكار
املقرا املنتهي ،دار الفكر لللباعة والنشر ،بريوت1415 ،هـ.
بردا ،النجوم الزاهرة يف ملوك
ابن تقرا ،أبو اجاسن يوسف بن تقرا مل
مصر والقاهرة ،دار الكتب املصرية1367 ،هـ.
ابن حجر ،أمحد بن علي العسقالين ،الدرر الكامنة يف أعيان املائة
الثامنة ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
ابن عقيل ،عبداذ بن عقيل ،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،
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حتقيق :ومد ويي الدين عبد احلميد ،املكتبة العصرية ،بريوت،
1415هـ.
ابن قللوبقا ،القاسم احلنفي ،تاج الرتاجم يف طبقات احلنفية ،حققه
وقدم له :ومد خري رمضان يوسف ،دار القلم ،دمشق،
1413ه1992 ،م.
ابن مالك ،ومد بن عبداذ ،ألفية ابن مالك يف النحو والصرف،
إعداد وإخراج :دار ابن خزمية للنشر والتوزيع ،الرياض ،اللبعة
األوىل1414 ،هـ.
ابن اهد ،أمحد بن موسى التميمي ،السبعة يف القراءات ،حتقيق د.
شوقي ضيف ،دار املعارف ،مصر ،اللبعة الثانية1400 ،هـ.
ابن وهبان احلنفي ،عبدالوهاب بن أمحد املزا ،أحاسن األخبار يف واسن
القراء السبعة أئمة األمصار ،حتقيق د .أمحد فارح السلوم .دار احلزم،
بريوت.
أبو شامة ،عبدالرمحن بن إمساعيل الدمشقي ،إبراز املعاين من حرز
األماين ،حتقيق الشيع إبراهيم علوة عوض ،طبع شركة مصلفى
البايب احلل وأوالده ،مصر.
البقدادا ،إمساعيل ومد أمني ،إيضاح املكنون يف الذيل على كشف
المنون ،بريوت ،دار العلوم احلديثة.
الداين ،أبو عمرو عثمان بن سعيد ،جامع البيان يف القراءات السبع، ،
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حتقيق :عبدالرحيم اللرهوين ود .اىي مراد ،دار احلديث ،القاهرة،
اللبعة األوىل1427 ،هـ.
(التيسري يف القراءات السبع) ،ع بتصحيحه وراجعه :أوتوير تزل،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1416 ،1 :هـ.
الدوسرا ،د .إبراهيم بن سعيد ،التجريد ملعجم مصللحات التجويد،
دار احلضارة للنشر والتوزيع ،الرياض ،اللبعة األوىل1429 ،هـ.
(معجم املصللحات يف علمي التجويد والقراءات) ،منشورات
عمادة البحث العلمي جامعة اإلمام ومد بن سعود اإلسالمية.
الذه  ،مشس الدين ومد بن أمحد بن عثمان ،طبقات القراء، ،
حتقيق :د .أمحد خان ،مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات
اإلسالمية ،الرياض ،اللبعة األوىل1418 ،هـ1997 ،م.
الزركلي ،خري الدين بن ومود ،األعالم ،دار العلم للماليني ،بريوت،
اللبعة األوىل2002 ،م.
الستخاوا ،أبو احلسن علي بن ومد ،فت الوصيد يف شرح القصيد، :
حتقيق :د .موالا ومد اإلدريسي ،مكتبة الرشد ،الرياض ،اللبعة
الثانية1426 ،هـ.
الستخاوا ،ومد بن عبدالرمحن ،الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ،دار
اجليل ،بريوت ،اللبعة األوىل1412 ،هـ.
السمني ،أبو العباح أمحد بن يوسف احلل  ،العقد النضيد يف شرح
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القصيد ، :حتقيق د :أمين سويد ،دار نور املكتبات للنشر والتوزيع،
جدة ،اللبعة األوىل1422 ،هـ.
(العقد النضيد يف شرح القصيد) ،رسالة ماجستري مقدمة من د.
أمحد حريصي من أول باب الفت واإلمالة إىل آخر باب الالمات
يف كلية الدعوة وأصول الدين (قسم الكتاب والسنة) جامعة أم
القرى.
(العقد النضيد يف شرح القصيد) رسالة ماجستري مقدمة من د.
عبداذ غزاا العتي من أول الوقف على أواخر الكلم إىل آخر
األصول يف كلية الدعوة وأصول الدين (قسم الكتاب والسنة)
جامعة أم القرى.
السيوطي ،جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر ،بقية الوعاة يف طبقات
اللقويني والنحاة ،حتقيق :ومد أبو الفضل إبراهيم ،ملبعة عيسى
البايب احلل وشركاه ،القاهرة ،اللبعة األوىل1384 ،هـ.
الشاط  ،أبو ومد القاسم بن فريه ،حرز األماين ووجه التهاين:
الشاط  ،ضبله وصححه وراجعه :ومد متيم الزع  ،مكتبة دار
اهلدى ،املدينة املنورة ،اللبعة األوىل1417 ،هـ.
الصفاقسي ،علي النورا ،غيث النفع يف القراءات السبع ،ضبله
وصححه ،ومد عبدالقادر شاهني ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
اللبعة األوىل1419 ،هـ.
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الضباع ،علي بن ومد ،إرشاد املريد إىل مقصود القصيد ،حتقيق إبراهيم
علوة عوض ،مكتبة وملبعة مصلفى البايب احلل وأوالده،
القاهرة1408 ،هـ.
(اإلضاءة يف بيان أصول القراءة) ،طبع مكتبة وملبعة املشهد
احلسي  ،القاهرة.
الفاسي ،أبو عبداذ ومد بن احلسن ،الآللئ الفريدة يف شرح القصيدة،
حتقيق :عبدالرزاق بن علي إبراهيم موسى ،مكتبة الرشد ،الرياض،
اللبعة األوىل1426 ،هـ.
القزا ،تقي الدين عبدالقادر التميمي الدارا القزا احلنفي ،اللبقات
السنية يف تراجم احلنفية ، ،حتقيق :د .عبدالفتاح ومد احللو ،دار
الرفاعي-الرياض ،اللبعة األوىل1403 :هـ.
القاضي ،عبدالفتاح بن عبدالق بن ومد ،البدور الزاهرة يف القراءات
العشر املتواترة ،نشر مكتبة الدار ،املدينة املنورة ،اللبعة األوىل،
1404هـ
(الوايف يف شرح الشاطبية) ،مكتبة الدار ،املدينة املنورة ،اللبعة
األوىل1404 ،هـ.
القرشي ،ويي الدين عبدالقادر بن أيب الوفاء القرشي احلنفي ،اجلواهر
املضية يف طبقات احلنفية ،حتقيق :د .عبدالفتاح بن ومد احللو،
دار هجر لللباعة والنشر ،اللبعة الثانية1413 ،هـ1993 ،م.
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املالقي ،عبدالواحد بن ومد ،الدر النثري والعذب النمري يف شرح
مشكالت وحل مقفالت اشتمل عليها كتاب التيسري ،حتقيق :د.
أمحد بن عبداذ املقرا.
النويرا ،أبو القاسم ومد بن ومد ،شرح طيبة النشر ،حتقيق وتعليق:
عبدالفتاح السيد سليمان أبو سنة ،مراجعة جلنة إحياء الثرات
اإلسالمي مبجمع البحوث اإلسالمية باألزهر.
قارا ،مال علي بن سللان قارا ،الضابلية للشاطبية الالمية ،حتقيق:
بريك بن سعيد القرين ،اللبعة األوىل1428 ،هـ.
كحالة ،عمر رضا ،معجم املؤلفني ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
آل البيت ،الفهرح الشامل للرتاث العريب اإلسالمي املتخلوط ،فهارح
علوم القرآن (خملوطات القراءات) :مؤسسة آل البيت ،األردن،
اللبعة الثانية1994 ،م.
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تراجم القراء يف غري املعرفة والغاية
قراء األندلس أمنوذجًا
Biographies of [Quranic] Reciters Outside
Al-Ma'arifa and Al-Ghaaya: Andalusian
Reciters as Case Study
إعداد:
د .يوسف بن مصلح بن مهل الردادي
األستاذ املشارك بقسم القراءات بكلية القرآن الكرمي والدراسات
اإلسالمية باجلامعة اإلسالمية

أنموذجا ،د .يوسف بن مصلح الردادي
تراجم القراء في غير المعرفة والغاية  -قراء األندلس
ً

املستخلص
يُع ىن هىنىناا ال ىن بىنىنابرار ج ىنرارم الق ىنراء الىنىنايا ه جيفىنىنر ج ىنرا م
أشىن ىن ىن ىن ر مت ىن ىن ىنىنو جىن ىن ىن ىنرارم القىن ىن ىن ىنراء و ىن ىن ىنىنا معر ىن ىن ىنىنة القىن ىن ىن ىنراء الك ىن ىن ىنىنار لل ىن ىن ىنىناه
(ت748ه ىن ويايىنىنة الة ايىنىنة زبىنىنا اجلىن ر (ت833ه ىن وا ايتيىنىنار ىنراء
أوذذرىنا ألهىنىنرهم ال ىناهر للىنم القىنراءات زسىنيبا الكتىنىنو
األنىندل
ا
واألسانيد.
جسىنىنليا الءىنىنذء للىنىنِّ م ىنىنا ان جىنرارم الق ىنراء
وي ىنىندا ال ىن
ي ىنىنص امل ىن ىنىنا ر املش ىن ىن ذري بابىن ىنىنا وبي ىنىنان أس ىن ىن ا ل ىنىند اسىن ىنىنتي اء املعر ىن ىنىنة
والغاية لرتارم راء األندل ؛ ويصهم.
يبا يلي
وجتلخص أهم نتائج ال
ُ 1ر ُّل متو جرارم القراء م قذ ي  -حبسو مىنا و ىنع لليىنل ال ا ىن -
وبعء ىن ىن ا ُقىن ىنىند رمىن ىنىنا م كىن ىنىنر مكتىن ىنىنا ابىن ىنىنا املةىن ىنىنا ومتىن ىنىنا أ
العالء اهلبااين.
 2ه يسىنىنتذلو ابىنىنا اجل ىن ر متابىنىنل يايىنىنة الة ايىنىنة ي ىن ج ىنرارم الق ىنراء
الىن ىنذار ي مت ىنىنا يف ال ىنىنداين وال ىنىناه وسىن ىن و ذل ىنىنف ل ىنىند و ذ ىنىنل لل ىنىنِّ
جذصل ليل ال ا .-
لكل مة با  -حبسو ما َّ
نسخة جامة ٍّ
 3جرر ىن أبىنىنرر أس ىن ا لىنىند جر ىنىنة الىنىناه وابىنىنا اجل ىن ر ل ىن ع ىنراء
لىنىند و ذ بىنىنا للىنىنِّ بع ىن امل ىنىنا ر األندلسىنىنية ال ىن
األنىنىندل
جر ت هلم ولد ر لت با لألندل .
 4ج يىنىنر متىنىنو التىنىناريم ب ىنرتارم هريىنَّىنة لعلبىنىناء مت ىنىندريا ه يىنُىنرترم هلىنىنم
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متو الرتارم املتخ ة مكتو جرارم القراء والة اي ويصهم.
يبا يلي
مبا جتلخص أهم جذصيات ال
 1ل ىنىنت لةاي ىنىنة األ س ىنىنا العلبي ىنىنة ج ىن رىنت ج ىنىنر كىن ىنري ال ىن ىن (جىن ىنرارم
القراء يىنص م ااىنا نىنبا ورل العبىنل و لقىنات الةقىنال مىنا أرىنل
اخلروج بت رذر أوس ذل املذنذع يغطي ما ة رذان ل وأبعا ه.
ىن ن ىنىنذا متىنىنو ج قىنىنات الق ىنراء مىنىنا امل ىنىنا ر
 2جذريىنىنل ال ىنىنا مجع
ال ىن نقلىنىنت لة ىنىنا مكتىنىنا ابىنىنا ال ىن ُىنبةا ومتىنىنا أ لبىنىنرو الىنىنداين
ومت ىن ىنىنا أ الع ىن ىنىنالء اهلب ىن ىنىنااين وي ىن ىنىنصهم و راس ىن ىنىنت ا راس ىن ىنىنة وص ىن ىن ىن ية
جارخيية.

الكلم ا ااال الد لي ا ااة :جىن ىن ىنرارم القىن ىن ىنراء األن ىن ىنىندل
الك ار ياية الة اية احلا ظ الاه احلا ظ ابا اجل ر .
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معر ىن ىنىنة القىن ىن ىنراء

 يوسف بن مصلح الردادي. د،أنموذجا
 قراء األندلس- تراجم القراء في غير المعرفة والغاية
ً

Abstract
This research seeks to highlight biographies of the
Quranic reciters who have not been reported in the most
famous books in Taraajim Al-Qura'a field which are:
Ma'rifat al-Qurra' al-Kibaar al-Tabaqat wa-al-a'sar by AlHafiz al-Dhahabi (d. 748 AH), and Ghayat al-Nihaya fi
Asma Rijal al-qiraʼat uli al-riwayah wa aldirayah by AlHafiz ibn al-Jazari (d. 833 AH). Andalusian Quraa
(Quranic reciters) were selected as case studies due to
their significant contributions to Qiraa'at field, particularly
in the books and the chains of narrators.
This research aims to shed light on the sources of alQura'a biographies -and others- beyond the most known
sources in the field. The study explains the reasons for not
including all Andalusian reciters and others’ biographies
in al-Ma'rifat and al-Ghayat.
The main findings of the study are:
1) Most of the books on reciters biographies are missed, as
per the author knowledge, and some of these books were
missed in earlier era such as the book by Ibn al-Munadi
and the book by Abi al-Ala'a al-Hamathani.
2) The book Ghayat al-Nihaya by Ibn al-Jazari does not
cover all reciters’ biographies that have been reported in
al-Dani and al-Dhahabi books. The reason can be that Ibn
al-Jazari did not review the full version of these two
books, as per the author inference.
3) The main reason for not including the biographies of
some Andalusian reciters in al-Dhahabi and Ibn al-Jazari
biographies books is that they, particularly Ibn al-Jazari,
did not review the Andalusia’s sources that wrote about
them; and they did not travel to al-Andalus.
4) History books are filled with valuable biographies of
influential scholars who have not been included in most
recognized biographies’ books, such as books on
biography of the reciters and the linguists and others.
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The key recommendations are:

1) To draw the attention of scientific departments to adopt
the idea of this research (biographies of Quran reciters in
non-primary sources) and discuss it further in the
workshops and seminars in order to reach a
comprehensiveview of the topic covering all its different
aspects.
2) To direct the researchers to gather the texts of Tabaqat alQura’a books from the sources that have cited the msuch
as the book by Ibn al-Munadi, the book by Abi Amr alDani, the book by Abi al-Ala'a al-Hamathani and others,
and to provide historical and scientific review of them.

Keywords:
Trajim Al-Qura'a, Ma'arifa Al-Qura'a al-kibar,
Ghayat al-Nihaya, Al-Hafiz al-Dhahabi, Al-Hafiz ibn alJazari.
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املقدمة
احلبىنىند ر ر العىنىناملع وال ىنىنالي والسىنىنال للىنىنِّ ن يةىنىنا بىنىند يىنىناا
األن ياء واملرسلع و ائىند الغىنر النيلىنع وللىنِّ آلىنل الطي ىنع وصىن ل الغىنر
امليامع وما ج ع م با سان يذ الديا وبعد
جرارم القراء وأهل
ان للعلباء لةاية ظاهري متتابعة
األ اء و را ها بالتآليع املستقلة ملا هلا ما أ ية بالغة جدويا
س يفصهم وأي ارهم ووصع ر الهتم األيا لا شيذي م ون ا
أسانيدهم ومروياهتم ومتيي املتقا ما الءعيع وسر لةاويا
مؤل اهتم ووص ا وبيان يبت ا العلبية ويص ذلف.
ولةىني م ار العلبىناء والقىنراء بالتىنفليع هىناا ال ىنا مىنف لبىنرو الىنداين
يف
وأ العىنىنالء اهلبىنىنااين والىنىناه وابىنىنا اجل ىن ر ويىنىنصهم ز أن لىنىند العمجىنىنذر للىنىنِّ
ُرىن اىنل متىنىنو ج ىنرارم الق ىنراء  -لكذاىنىنا م قىنىنذ ي  -رعىنىنل از ت ىنىنار للىنىنِّ املذرىنىنذ
مة ىنىنا ظىنىنة ظىنىناهري الدراسىنىنات املعاص ىنري مكتىنىنا معر ىنىنة الق ىنراء الك ىنىنار للىنىنِّ
الط ق ىنىنات واألل ىنىنار لل ىنىنا ظ ال ىنىناه ومت ىنىنا ياي ىنىنة الة اي ىنىنة أظ ىنىناء رر ىنىنال
القراءات أويل الرواية والدراية لل ا ظ ابا اجل ر .
ذل استقراء متو التاريم واملشيخات
وجتب ذر كري هاا ال
واأله ات واألسانيد للذ ذا للِّ جرارم ر ٍاء مت دريا ه يُرترم هلم
الغاية ريم
املعر ة ومالف احلا ظ ابا اجل ر
احلا ظ الاه
ش رهتم أم ارهم وج درهم لإل راء وارج اج م باأليا والتلقي لا
م ار املقرئع بلداام وجتلبا املقرئع والعلباء للِّ أيدي م ءالا
للبي القراءات والتنيذيد ويص ا.
لا مؤل اهتم
يف
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ب يان أس ا لد اسىنتي اء املعر ىنة والغايىنة لىنرتارم السىنا ي
ويُع ال
الق ىنراء املت ىنىندريا ريىنىنم مىنىنامت م وش ىن رهتم بلىنىنداام و اولىنىنة استق ىنىناء ذلىنىنف
مبة نييىن ىنىنة للبيىن ىنىنة مىن ىنىنا يىن ىنىنالل راسىن ىنىنة م ىن ىنىنذر ي  -ىن ىنىنط ز يط ىن ىنىنذل ال ىن ىن -
ملة نيي ىن ىنىنة ال ىن ىنىناه واب ىن ىنىنا اجلىن ىن ىن ر متابي ب ىن ىنىنا و بىن ىن ىنرار أه ىن ىنىنر ر الهت ىن ىنىنم العلبي ىن ىنىنة
متامىنا ملق ىنذ متابي بىنا و اىنا جل ذ ىنا
وحت يل م لىنا مشىناخي م ذلىنف ا
ولي استدرا اما للي با  -معاذ ار  -أو جقليالا مما مت اه.
ىنفوذذج؛ ن ىن اىنرا ألهىنىنر مدرسىنىنة األنىنىندل ال ىن اىنع
وا ايتيىنىنار ىنراء األنىنىندل مىن ٍ
للىنىنم الق ىنراءات ز سىنىنيبا الكتىنىنو واألسىنىنانيد م ىن از ت ىنىنار للىنىنِّ أش ىن ر متىنىنو
ج ىنىناريم األن ىنىندل وجىن ىنرارم للبائ ىنىنل حبس ىنىنو م ىنىنا يةاس ىنىنو ني ىنىنم ال ىن ىن مكت ىنىنا
رىنىناوي املقت ىن لل بيىنىند ومتىنىنا ال ىنىنلة زبىنىنا بشىنىنكذال ومتىنىنا التكبلىنىنة زبىنىنا
األبَّىنىنار ومتىنىنا صىنىنلة ال ىنىنلة للغرنىنىناجي ويصهىنىنا م ىن الررىنىنذع امل ىنىنا ر األيىنىنر
 التىنىناريم ويىنىنصه  -ذا ا تءىنىنِّ املقىنىنا حبسىنىنو مىنىنا يكتبىنىنل بىنىنل املىنرا وجتءىن بىنىنلوالا ايرتت لل العةذان التايل
ال كري العلبية ال يتةاوهلا ال
أنموذجا
تراجم القراء في غير المعرفة والغاية ،قراء األندلس
ً
سىنىنائالا املىنىنذ القىنىندير أن يتق ىنىنل هىنىناا العبىنىنل العلبىنىني وية ىن بىنىنل مىنىنا
ىنرأه وأن يغ ىنىنر يل جق ىنىنص ويسىنىنرتين بسىنىنرته اجلبيىنىنل الىنىندنيا وا يىنىنري
وآيرا.
واحلبد ر أوزا ا
أهمية الـموضوع وأسباب اختياره:
وأس ا ايتياره ما يالل الةقاط التالية
جربر أ ية مذنذع ال
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]1

]2

]3

]4

]1
]2
]3

]4

يىنىنص متىنىنا يف معر ىنىنة
لةايتىنىنل عب ىن و ىنىناء ج ىنرارم ىنراء األنىنىندل
القراء الك ار لل ا ظ الاه ويايىنة الة ايىنة لل ىنا ظ ابىنا اجلىن ر
و ا أش ر متو جرارم القراء وللي با املعتبد باببا.
براره للقيبة العلبية العالية الىن ككىنا حت ىنيل ا مىنا متىنو التىناريم
واملشيخات واأله ىنات و مكانيىنة جقسىنيب ا حبسىنو العلىنذ معلىنذ
القرآن واحلدي وال قل والة ذ ويص ذلف.
سىن ىن امل مب ىنىنال بعىن ىن رذان ىنىنو ال ىنىنةقص جىن ىنرارم الس ىنىنا ي القىن ىنراء
األلىن ىنىنال مفظىن ىنىناء الشىن ىنىنيذن والتالميىن ىنىنا ولةىن ىنىناويا امل ىن ىنىنة ات وج ىن ىنذاريم
الر الت والت ةيع وحتديد جذاريم امليال والذ اي ويص ذلف.
لىنىند ورىنىنذ راسىنىنات مذسىنىنذلية شىنىناملة لةيىنىنت باستق ىنىناء ج ىنرارم
الس ىنىنا ي القىن ىنراء األل ىنىنال واس ىنىنتي اء رذان ىنىنا املختل ىنىنة م ىنىنا م ىنىنا ر
متةذلة ز جقت ر للِّ متو جرارم القراء و دها.

أهداف البحث:
جسليا الءذء للِّ م ان جرارم القراء يص امل ا ر املش ذري بابا.
بيان أس ا لد استي اء املعر ة والغاية لرتارم راء األندل ويصهم.
حت ي ىن ال ىنىنا مجع وجل ىنىنة الدراسىنىنات العليىنىنا وج ىنىنذري م لسىنىنرب أي ىنذار
مت ىنىنو الت ىنىناريم واملش ىنىنيخات واأله ىنىنات واألس ىنىنانيد جلب ىن ىن ج ىن ىنرارم
للباء مل ا مما ه يرترم هلم ب ذري مكتبلة.
جقدكىنىنل ألوىنىنذذج للبىنىني ككىنىنا السىنىنص للىنىنِّ مةذالىنىنل مىنىنا يىنىنالل ىن
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املا ي العلبية ملذنذع ما

يص م ااا األصيلة.

حدود البحث:

أ] ُّ
املذنذلي
احلد
ُّ
يُع ىن ال ىن ب ىنرتارم ىنراء األنىنىندل الىنىنايا ه يىنُىنامروا متىنىنا يف املعر ىنىنة
للىنىناه والغايىنىنة زبىنىنا اجلىن ر ويشىنىنبل مىنىنا نشىنىنف األنىنىندل و ن ر ىنىنل مة ىنىنا
وما جذىف ي ا و ن ر ل لي ا ءالا لبا نشف وجذ ي ا.
ب] ُّ
نيي
احلد املة ُّ
بع املة ج التارخيي واملة ج الذص ي.
جيب ال
ج] ُّ
احلد الَّماينُّ
يُعىن ال ىن ب ىنىنرتي رمةيىنىنة مرج طىنىنة بتىنىنفليع متىنىنو جىنرارم القىنراء بىنىندءاا مىنىنا
الق ىنىنرن المجالىن ىن اهلني ىنىنر ال ىنىنا شىن ىن د ج ىنىنفليع يلي ىنىنة ب ىنىنا يي ىنىناط (ت240هىن ىن
لكتابىنىنل ج قىنىنات القىنراء اايىنىنة القىنىنرن التاسىن اهلنيىنىنر املىنرج ا بتىنىنفليع ابىنىنا
اجل ىن ر لكتابىنىنل يايىنىنة الة ايىنىنة و ىنىند أجذس ىن ذلىنىنف  -لىنىنيالا  -ل ائىنىندي مت ىنىنلة
مبذنذع ال .
خطـة البحث:
مقدمىنة ومت يىند وهالهىنة م ا ىن رئيسىنة ويامتىنة

سبت ال
ُ
ال ارس وذلف مبا يلي
المقدمة ،وجتءىنبا  1أ يىنة املذنىنذع وأسىن ا ايتيىناره 2 .أهىنداا
ال  3 .دو ال  4 .يطىنة ال  5 .مة ج ال .
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التمهيد ،و يل لرض جارخيي لكتو جرارم القراء.
يص املعر ة والغاية.
المبحث األول :واذج ما جرارم راء األندل
المبحث الثاني :أس ا لد استي اء املعر ة والغايىنة لىنرتارم ىنراء
األندل .
المبحااث الثالااث :أهىنىنر متىنىنو التىنىناريم واملشىنىنيخات هىنراء ج ىنرارم
القراء.
الخاتمة ،وجتءبا أهم الةتائج والتذصيات.
ىن ىنىنرس
الفه ا ااا  ،وجتء ىن ىنىنبا ىن ىنىنرس األل ىن ىنىنال امل ىن ىنىنرترم هل ىن ىنىنم
امل ا ر واملرار .

1
2

3
4

منهج البحث:
اخلطذات التالية
يةت م مة ج ال
ىنت اجلبىن ىن يف ب ىنىنع مة ني ىنىنع مب ىنىنا يةاس ىنىنو م ىنىنل م ىن ىن و ىنىنا
رالي ىن ُ
املة ج التارخيي واملة ج الذص ي.
أت لىن ىنىنة مىن ىنىنا متىن ىنىنو ج ىن ىنرارم األندلسىن ىنىنيع منيىن ىنىناوي املقت ىن ىن
اسىن ىنىنتقر ُ
لل بيىنىند وال ىنىنلة زبىنىنا بشىنىنكذال والتكبلىنىنة زبىنىنا األبىنرىنار ويصهىنىنا
بغية ر جرارم القراء الايا ه يرترم هلم الاه وابا اجل ر .
ىنت الرتجيىنىنو التىنىنارخيي ما ىنىنة املذانىن الىن جءىنىنبةت الة ىنىنائر
راليىن ُ
مالكتو والرتارم.
ه أُسىن و الرت ىنىنة للقىنراء الىنىنايا أور هتىنىنم ال ىن لىن ال ي يىنىند
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لا القدر املالئىنم ممجلىنل وامت يىنت برت ىنة مىنذر ي ىنذل صىنلت م
بالقراءات وأ لت مذان جرا م ملا را التذسىن ذلىنف
ورالي ىنىنت ه ىنىنات ج ىنذاريم و ي ىنىناهتم ىنىندر ازس ىنىنتطالة وم ىنىنا ه أ ىنىنع
للىنىنِّ جىنىناريم و اجىنىنل ىنىناين أشىنىنص القىنىنرن الىنىنا لىنىنال يىنىنل وحتديىنىند
ذلف بةاءا للِّ صلتل بشيذيل وجالمياه.
ىنت بع ىن امل ىنىنا ر ال ىن ز صىنىنلة هلىنىنا ب ىنرتارم األندلسىنىنيع
 5ررعىن ُ
م ىنىنا أر ىنىنل ل ىنىنم ك ىنىنري ال ىن ىن وجذس ىنىني ائرهت ىنىنا م ىن ىن ع متىن ىنىنو
املشيخات واأله ات والتاريم وبع امل ا ر اخلطيَّة.
ىنرت
وت أش ىن ىن ر الط عىن ىنىنات يبىن ىنىنا ذمرجىن ىنىنل مىن ىنىنا م ىن ىنىنا ر وأشىن ىن ُ
 6ل ىن ىن ُ
مذان يسصي ايتالا الط عىنات لتعلقىنل مبذنىنذع ال ىن ون ىنت
أيءىنىنا وه أذمىنر بيانىنىنات ج عىنىنات
للىنِّ ذلىنىنف احلاشىنية؛ و ال ىنىنارس ا
ىنت بايرا ه ىنىنا م َّ ىنىنلة
امل ىنىنا ر ذاش ىنىني ال ىن لكمجرهت ىنىنا وأمت ي ىن ُ
رس امل ا ر واملرار .
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التمهيد ،وفيه :عرض تارخيي لكتب تراجم القراء.
لىنىنت العلبىنىناءُ  -مةىنىنا ىنىنرون التىنىندويا األو  -بالت ىنىنةيع فتلىنىنع العلىنىنذ
ولل ىنىنِّ رأس ىن ا لل ىنىنم الق ىنراءات وه يقت ىنىنروا لل ىنىنِّ ران ىنىنو رواي ىنىنة ىنىنروا ازي ىنىنتالا
سىن ىنىنو بىن ىنىنل لة ىن ىنذا بء ىن ىن ا أظىن ىنىناء الق ىن ىنراء وجقييىن ىنىند أسىن ىنىنانيدهم وج قىن ىنىناهتم ومتيي هىن ىنىنا
واحلكىنىنم للي ىنىنا وص ىنةَّ ذا ذلىنىنف م ىنىنة ات لىنىندي؛ ا ت ىنىنروا ي ىنىنا للىنىنِّ ىنرا ج ىنرارم
الق ىنراء وج قىنىناهتم بالت ىنىنةيع ون يىنىنصهم ليس ىن ل ىن ُىنرهم والذ ىنىنذا للىنىنِّ أي ىنىنارهم
ون ا أظاء شيذي م ورواهتم وجتاب ذلف ط ل رنا احلانر.
وجكتة ىن مت ىنىنو ج ىنرارم القىن ىنراء م ىنىنا ي للبيَّىنىنة هريَّىنىنة ىنىنذل س ىن يفىنص القىن ىنراء
وأي ىنىنارهم وأسىنىنانيدهم تلىنىنع بتعىنىند مشىنىنار مؤل ي ىنىنا وجةىن اذع مةىنىناهني م
وجرائ ىنىنآ ج ىنىنآلي م وم ىنىند و ىنىنذ م لل ىنىنِّ جر ىنىنة وا ي ىنىنة مست يء ىنىنة للعليف ىنىنم
املرترم لل وحت ُّ ا متو التاريم واملشيخات واأله ات واألسانيد هىنراء
يف
جرا م مبا ه يامر متو جىنرارم القىنراء املتخ ىنة ممىنا يىنؤ  -بعىند
اجلب بية با  -امتبال جرارم القراء ما لدي م ا ر فتل ة.
وسف ت ر  -هاا التب يد  -للِّ يىنرا أظىناء مىنؤل ي متىنو جىنرارم
الق ىن ىنراء مقرونىن ىنىنة مبؤل ىن ىنىناهتم و ىن ىنىنآ لىن ىنىنرض جىن ىنىنارخيي متسلسىن ىنىنل ي ىن ىنىندأ مىن ىنىنا بدايىن ىنىنة
التىنىندويا ويةت ىنىني بعىنىند القىنىنرن التاس ىن اهلنيىنىنر يبىنىنا لىنىنل صىنىنلة باملعر ىنىنة والغايىنىنة
ببا ون يص ا ما الكتو .وبيان ذلف مبا يلي
ن ارا لعةاية ال
 ]1يلي ىنىنة ب ىنىنا ييَّىنىناط ب ىنىنا يلي ىنىنة ب ىنىنا ييَّىنىناط أب ىنىنذ لب ىنىنرو العُ ىن ُر
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(ت240هىن لل متا ج قات القراء( 1ه أ ع لليل.
 ]2أمحد با رع ر با بد با ل يد ار ابىنا الىن ُىنبةا أبىنذ احلسىنع
ال غدا (ت336هىن لل متا أ ذاج القراء( 2ه أ ع لليل.
ىنلي الةقىنىنال
 ]3بىنىند بىنىنا احلسىنىنا بىنىنا بىنىند بىنىنا ريىنىنا أبىنىنذ بكىنىنر املذصىن ُّ
امل اسر (ت351هىن لل
أ -املعنيم الك ص أظاء القراء و راءاهتم(. 3
 -املعنيم األوسا(. 4

(1
(2

(3

(4

يُة ر ابا الةدمي "ال رست" (ا  288؛ وال غدا "هدية العار ع" (. 350/1
يُة ىن ىنىنر اب ىن ىنىنا لس ىن ىنىنامر "ج ىن ىنىناريم مش ىن ىنىنآ" ( 383/5؛ وال ىن ىن د "ال ىن ىنذا
بالذ يات" (. 60/1
جس ىن ىنىنبية ىن ىن ىنراء بغ ىن ىنىندا مب ىن ىنىنا وص ىن ىن ل اخلطي ىن ىنىنو "ج ىن ىنىناريم بغ ىن ىنىندا "
وه ىن ىنىنذ مت ىن ىنىنا
( 12/5جر ة أمحىند بىنا بىنراهيم َّورال يلىنع ال ىنَّار والق طىني " ن ىناه الىنرواي"
( 140/3جر ة ابا سعدان الءرير .ون ذصل مت ر ة؛ رديري باجلب .
جاريم بغدا " (ا . 200
الع يفبر "مذار اخلطيو ال غدا
ولالست ا ي يُة ر ُ
يُة ىنىنر الىنىناه "معر ىنىنة الق ىنراء الك ىنىنار" ( 583/2؛ والةىنىندمي "ال رسىنىنت"
(ا  36؛ واب ىن ىنىنا يلك ىن ىنىنان "و ي ىن ىنىنات األلي ىن ىنىنان" ( 298/4؛ وال ىن ىن ىن د
الداو "ج قات امل سريا" ( 132/2؛
"الذا بالذ يات" ( 255/2؛ و ُ
وال غدا "هدية العار ع" (. 44/2
وا ت ىنىنر ال ىنىناه "ج ىنىنامري احل ىنىنا " ( 908/3لل ىنىنِّ ذم ىنىنر املعني ىنىنم الك ىنىنص ل ىنىنل
وظَّاه املعنيم األمرب أظاء القراء.
يُة ر امل ا ر السابقة.
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ج -املعنيم ال غص( 1وه أ ع للِّ املعارم المجالهة.
 ]4أمحىند بىنىنا احلسىنىنع بىنا م ىنران أبىنىنذ بكىنر الةيسىنىنابذر (ت381ه ىن
ج قات القراء( 2ه أ ع لليل.
لل متا
 ]5لمجبان با سعيد با لمجبان با سعيد أبذ لبرو الداين (ت444ه ىن
لىنىنل متىنىنا جىنىناريم ج قىنىنات الق ىنراء واملقىنرئع مىنىنا ال ىن ابة والتىنىنابعع ومىنىنا
بع ىن ىنىندهم م ىن ىنىنا اخل ىن ىنىنال ع( 3و ىن ىنىنع  .ىن ىنىنال لىن ىن ىن ون لل ىن ىنىنِّ طع ىن ىن ٍىنة
ٍ
فطذجة مةل(. 4
 ]6للي با أمحد با سىنعيد بىنا ىن أبىنذ بىند األندلسىني (ت456ه ىن
ج قات القراء( 5ه أ ع لليل.
لل متا
 ]7أمحد با ال ءل با بد با أمحد أبذ بكىنر ال اجر ىناين (ت460ه ىن

(1
(2
(3

(4

(5

يُة ر امل ا ر السابقة.
يُة ر ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 49/1
يُة ر " رسة ابا يص" (ا  106؛ و"برنامج التنيي " (ا  44؛ والاه
"معر ة القراء الك ار" ( 776/2؛ واليا عي "مىنرآي اجلةىنان" ( 182/5؛ والة ىناهي
"جاريم ءاي األندل " (ا  33؛ وابا اجل ر "ياية الة اية" (. 3/1
يُة ىنىنر حب ىن ل ىن ون " ور رمىنىنات ال ىن الشىنىنرلية جس ىن يل الكشىنىنع لىنىنا
جماهيىنىنل املخطذجىنىنات بع ىن فطذجىنىنات الت سىنىنص وللىنىنذ القىنىنرآن وج ىنرارم الق ىنراء
وذذرا" (ا  56و قآ  .ال ل ون القطعة وه يةشرها بعد.
ا
يُة ر الاه "معر ة القراء الك ار" (. 239/1
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(1

معر ىنىنة أسىنىنانيد الق ىنراءات وجمبىنىنذع الروايىنىنات

لىنىنل متىنىنا املىنىنديل
ه أ ع لليل.
ولعلىنىنل ممىنىنا ُقىنىند ىنىندكاا مىنىنا م ىنىنا ر ال ىنرتا اإلسىنىنالمي ي ىن ىنىنال لةىنىنل
ت رؤيتل»(. 2
ابا اجل ر «يفويفويف ُ
 ]8ل د الكرمي با ل د ال بد أبىنذ معشىنر الطىنرب (ت478ه ىن لىنل
ج قات القراء( 3ه أ ع لليل.
متا
 ]9ل د السال با بد با يذسىنع بىنا بةىندار أبىنذ يذسىنع القىن ويت
(ت488هىن لل متا أ ذاج القراء( 4ه أ ع لليل.
 ]10احلس ىنىنا ب ىنىنا أمح ىنىند ب ىنىنا احلس ىنىنا ب ىنىنا أمح ىنىند أب ىنىنذ الع ىنىنالء اهلب ىنىنااين
العطَّىنىنار (ت569هىن ىن لىنىنل متىنىنا ازنت ىنىنار معر ىنىنة ىنراء املىنىندن
واألم ار( 5ه أ ع لليل.
(1

(2
(3
(4
(5

يُة ىن ىنىنر احلب ىن ىنىنذ "معني ىن ىنىنم األ ب ىن ىنىناء" ( 419/1؛ وال ىن ىنىناه "س ىن ىنىنص أل ىن ىنىنال
الة الء" ( 182/18؛ وابا اجل ر "ياية الة اية" ( 97/1؛ والسخاو
"اإللالن بالتذبيم" (ا . 183
ولالست ا ي يُة ر الدلنياين "مذار ابا لسامر جاريم مشآ" (. 442/1
ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 97/1
يُة ىن ىنىنر اب ىن ىنىنا اجل ىن ىن ر "ياي ىن ىنىنة الة ايىن ىنىنة" ( 401/1؛ واأل رن ىن ىنىنذ "ج ق ىن ىنىنات
امل سريا" (ا  135؛ و اري يلي ة "مشع ال ةذن" (. 1106/2
يُة ر احلبذ "معنيم األ باء" (. 2325/5
يُة ىنىنر ابىنىنا اجلىن ر "يايىنىنة الة ايىنىنة" ( 204/1؛ و ىنىناري يلي ىنىنة "مشىنىنع
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وي ىنىنر أنىنىنل مىنىنالف ممىنىنا ُقىنىند ىنىندكاا مىنىنا ج ىنرا أمتةىنىنا ا يىنىند ي ىن
ىنع
أشار ليل ابىنا اجلىن ر نىنبا مؤل ىنات اهلبىنااين أنىناا «وأنىنا أجل َّ ُ
للذ ذا لليل أو للِّ شيء مةل مىنا رمىن ٍا ممجىن ٍص بىنا ىنل مةىنل وز ور ىنة
ىنت مىنىنا ذمىنىنر أنىنىنل رآه وال ىنىناهر أنىنىنل لُىنىند م ىن مىنىنا لُىنىند الذ عىنىنات
وز رأيىن ُ
اجلةك يانية( 1وار أللم»(. 2
 ]11بد با أمحد با لمجبان با اكار أبذ ل د ار الاه (ت748هىن
لل متا معر ة القراء الك ار للِّ الط قات واألل ار وهذ مط ذع
لدي ج عات(. 3
 ]12أمحد با ل د القا ر با أمحد ابا مكتذ أبذ بد القيسي
ال ةذن" (. 1106/2
( 1يشص نارلة التتار الش صي لةدما ها ذا بغدا سةة 656هىن وما علذه
ما تل و با ي و ريو و سا ومشل ذلف متىنو للبىناء املسىنلبع املذرىنذ ي
بغدا  .يُة ر الاه "جاريم اإلسال " (. 37/48
( 2ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 204/1
( 3ققل  .جيار آل ذزج وصدرت ج عتل األو لا و ع الديانة الرتمي
اسطة ذل سةة 1416هىن.
و ققل  .أمحد يان بعةذان "ج قات القراء" وصدرت ج عتل األو لا
مرم ىن ىن ىن امللىن ىن ىنىنف ي ىن ىن ىنىنل لل ىن ىن ىنىنذ والدراس ىن ىن ىنات اإلسىن ىن ىنىنالمية الريىن ىن ىنىناض سىن ىن ىنىنةة
1418هىن.
وللكتىنىنا ج عىنىنات أيىنىنر والط عتىنىنان املىنىنامذرجان ىنىنا أ ءىنىنل ج عىنىنات الكتىنىنا مىنىنا
نص مؤلا ل.
ي امتبالل وسالمة ا
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(ت749هىن لل ذيل للِّ ج قات القراء للاه ( 1وهذ مط ذع(. 2
 ]13ل ىنىند ار ب ىنىنا ب ىنىند ب ىنىنا أمح ىنىند ب ىنىنا يل ىنىنع أب ىنىنذ رع ىنىنر وأب ىنىنذ ب ىنىند
اخل رر ىن ىن ىنىني املط ىن ىن ىنىنر (ت765ه ىن ىن ىن ل ىن ىن ىنىنل ذي ىن ىن ىنىنل لل ىن ىن ىنىنِّ ج ق ىن ىن ىنىنات الق ىن ىن ىنراء
للاه ( 3وهذ مط ذع(. 4
 ]14ل د الذها با وه ان أبذ بىند املىن احلة ىني (ت768ه ىن لىنل
مت ىنىنا أ اس ىنىنا األي ىنىنار اس ىنىنا الس ىن عة األيي ىنىنار أئب ىنىنة اخلبس ىنىنة
األم ار الايا انتشرت راءاهتم سائر األ طار وهذ مط ذع(. 5
 ]15لب ىنىنر ب ىنىنا لل ىن اىني ب ىنىنا أمح ىنىند ب ىنىنا ب ىنىند اب ىنىنا ال ىن ُىنبلقاا أب ىنىنذ ىنىنص
ج ق ىن ىن ىنىنات
التك ىن ىن ىنىنرور ُّ َّ امل ىن ىن ىنىنر ُّ (ت804ه ىن ىن ىن ىن ل ىن ىن ىنىنل مت ىن ىن ىنىنا

(1
(2

(3
(4

(5

يُة ر السخاو "اإللالن بالتذبيم" (ا . 184
جُ ىن مل اقىنىنا بىنىنآير متىنىنا "معر ىنىنة الق ىنراء الك ىنىنار" بت قيىنىنآ بىنىند سىنىنيد رىنىنا
احلآ لا ار الكتو احلديمجة القاهري سةة 1389هىن.
و ققت ىنىنل  .ك ىنىنان ص ىنىنان م ىنىند ونُش ىنىنر جمل ىنىنة ال ىنرتا العلب ىنىني الع ىنىنر
العرال سةة . 2016
يُة ر اري يلي ة "مشع ال ةذن" (. 1106/2
جُ ُمل اقا بآير متا "معر ة القراء الك ار" هال ج عات حتقيآ .
ىنامذريا آن ا ىنا وحتقيىنآ بىند ليىند
جيار آل ذزج وحتقيآ  .أمحىند يىنان امل يف
جةطا سةة 1428هىن.
الشع اين لا ار ال ابة للرتا
ققل  .أمحد با ارس السلذ وصدرت ج عتل األو لا ار ابىنا ىن
بصوت سةة 1425هىن.
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القراء( 1ه أ ع لليل.
 ]16أمحىنىند بىنىنا ظاليىنىنل بىنىنا يلي ىنىنة بىنىنا ل ىنىند العىنىنال ابىنىنا الىن ىن ُ سيفاين
جرجيىنو ج قىنىنات
أبىنذ الع ىناس الدمشىنىنقي (ت815ه ىن لىنل متىنىنا
القراء للاه ( 2ه أ ع لليل.
 ]17بىنىند بىنىنا بىنىند بىنىنا بىنىند بىنىنا للىنىني بىنىنا يذسىنىنع أبىنىنذ اخلىنىنص ابىنىنا
اجل ر (ت833هىن لل
أ -متا ااية الدرايات أظاء ررال القراءات( 3ه أ ع لليل.
 مت ىن ىنىنا ياي ىن ىنىنة الة اي ىن ىنىنة أظ ىن ىنىناء رر ىن ىنىنال القىن ىن ىنراءات أويل الرواي ىن ىنىنةوالدراية وهذ مط ذع لدي ج عات(. 4

(1

(2
(3
(4

يُة ىنىنر ابىنىنا ىنىند "حلىنىنظ األحلىنىنا " (ا  200؛ والسىنىنخاو "الءىنىنذء الالمىن "
( 102/6؛ و ىن ىنىناري يلي ىن ىنىنة "مش ىن ىنىنع ال ة ىن ىنىنذن" ( 1106/2؛ واب ىن ىنىنا محي ىن ىنىند
"الس و الذابلة" (ا  388؛ وال رملي "األلال " (. 57/5
يُة ىنىنر ابىنىنا ىنىند "حلىنىنظ األحلىنىنا " (ا  245؛ والسىنىنخاو "الءىنىنذء الالمىن "
( 239/1؛ والشيم "احلا ظ الاه مؤرن اإلسال " (ا . 495
يُة ر ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 3/1
ُلىن ىنىنت بةش ىن ىنىنره ج .بررسرتاس ىن ىنىنر وص ىن ىنىندرت ج عت ىن ىنىنل األو س ىن ىنىنةة 1351ه ىن ىن ىن
وص اذرت لة ا لدي ج عات.
و ققل أبذ براهيم لبرو با ل د ار وصدرت ج عتل األو لا ار اللؤلؤي
القاهري سةة 1438هىن وحتقيقل أ ءل حتقيآ مةشذر للكتا التبد يل
نسم يطيَّ ٍة داها خب ا
ا املؤلع.
للِّ س
ٍ
وللكتىنىنا ج عىنىنات أيىنىنر ولىنىنل مىنىنالف حتقيىنىنآ للبىنىني أرب ىن رسىنىنائل للبيىنىنة

244

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 188الجزء األول

 ]18ل ىنىند ال ىنىنررال ب ىنىنا محىن ىن ي ب ىنىنا لل ىنىني أب ىنىنذ ال ىن ىن اء الطرابلس ىنىني (ت
بعىن ىنىند860هىن ىن ىن لىن ىنىنل متىن ىنىنا اايىن ىنىنة الغايىن ىنىنة بع ىن ىن أظىن ىنىناء ررىن ىنىنال
القراءات أويل الرواية وهذ مط ذع(. 1
 ]19بىنىند بىنىنا ل ىنىند الىنىنرمحا بىنىنا بىنىند بىنىنا أ بكىنىنر أبىنىنذ اخلىنىنص وأبىنىنذ ل ىنىند
ار السخاو (ت902هىن لل
أ -جلخيص ج قات القراء زبا اجل ر ( 2ه أ ع لليل.
 ذيل للِّ ج قات القراء زبا اجل ر ( 3ه أ ع لليل. ]20ل ىنىند الع ي ىن ىن ب ىنىنا لب ىنىنر ب ىنىنا بىن ىنىند ب ىنىنا ىنىند أب ىنىنذ اخل ىنىنص املكىن ىنىني
جرجي ىنىنو ج ق ىنىنات الق ىنراء للىنىناه لل ىنىنِّ
(ت920هىن ىن ل ىنىنل متىنىنا
روا املعنيم( 4ه أ ع لليل.
ت لليل ما متو جىنرارم القىنراء وج قىناهتم ابتىنداءا مىنا
اا ما و ُ
ل ر التدويا وانت اءا بالقرن العاشر مما لل صلة باملعر ة والغاية.
أيء ىنىنا بع ىن الدراس ىنىنات لل ىنىنِّ ش ىنىنارات ل ىن ع مت ىنىنو
ت ا
وو ىن ُ
(1
(2
(3
(4

عامعة أ القر لكةل ه يُط بعد.
ققىنىنل أ . .لبىنىنر بىنىنا ل ىنىند السىنىنال جىنىندمر وصىنىندرت ج عتىنىنل األو لىنىنا املكت ىنىنة
الع رية بصوت سةة 1431هىن.
يُة ر السخاو "الءذء الالم " (. 17/8
يُة ر امل در السابآ.
يُة ىنىنر السىنىنخاو "اإللىنىنالن بىنىنالتذبيم" (ا  184؛ والغ ىن "الكذامىنىنو
السائري" ( 240/1؛ وابا العبا "شارات الاهو" (. 146/10
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جرارم القراء مةسذبة ملؤل ي ا ه يمج ت لد ص ة حلال بعءىن ا بكتىنو
ج ىنرارم الق ىنراء وجفم ىنىندت م ىنىنا ل ىنىند ص ىن ة نس ىن ة الىن ىن ع ا ي ىنىنر لكت ىنىنو
جرارم القراء .وبيان ذلف مبا يلي
 1ال بص با َّ
بكار با ل د ار با م عو با هابىنت بىنا ل ىند ار بىنا
الُّبص با الع َّىنذا  - -أبىنذ ل ىند ار الىن بص األسىند القرشىني
ج ق ىنىنات القىن ىنراء( 1وه أ ىنىنع
(ت256ه ىن ىن نُس ىنىنو ل ىنىنل مت ىنىنا
للِّ م در متقد أشار ليل.
 2لمجبان با سعيد با لمجبان با سعيد با لبر أبىنذ لبىنرو الىنداين
(ت444هىن ذُمر لل متا جامري احلا ظ لىنرتارم القىنراء السىن عة
ىنروا ازيىنتالا نىنبا متىنو جىنرارم
وارتبال م واج ا م
الق ىنراءات الس ىن يبىنىنا ارتب ىن
الق ىنراء( 2وال ىنذا أنىنىنل متىنىنا

( 1نسيفل ليل أ .املختار ولد أمع حبمجىنل "للىنم ررىنال القىنراءات أ يتىنل وجارخيىنل
العةاي ىن ىن ىن ىنىنة" املةش ىن ىن ىن ىنىنذر مبذ ع ىن ىن ىن ىنىنل لل ىن ىن ىن ىنىنِّ ازنرتن ىن ىن ىن ىنىنت almokhtar-
و ارت ىن ىن ىن ىنىنل
ال ىن ىن بص مىن ىنىنا يىن ىنىنالل الةىن ىنىندمي
 1.blogspot.comووهىنَّ ىنىنآ نس ىن ىن ة الكتىن ىنىنا
"ال رست" (ا  178؛ والاه "سص ألال الة الء" ( 311/12وه
أ ع لليل ي با.
( 2ذمره  .أمحد السلذ مقدمة حتقيقل لكتا امل "أ اسىنا األي ىنار"
(ا  7؛ و أ . .أمحىنىند الرويمجىنىني مقدمىنىنة حبمجىنىنل "اجلىنىنام لىنرتارم ىنراء القىنىنرن
الساب " (ا . 5
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لليل القراء الس عة أو ايتل ذا يل(. 1
 3ل ىنىند ار ب ىنىنا لل ىنىني ب ىنىنا أمح ىنىند ب ىنىنا ل ىنىند ار أب ىنىنذ ب ىنىند ال غ ىنىندا
املعىنىنروا بس ىن ا اخليىنىناط (ت541هىن ىن ىنىنال متابىنىنل امل ىن ج لة ىنىند
جر ىنىنة الكس ىنىنائي «ولُق ىنىنو بالكس ىنىنائي ألن ىنىنل أ ىنىنر مس ىنىناء و ىنىند
يت ذلف مة اج الدليل بفمشع مىنا هىناا»( 2ونقىنل ابىنا
استذ ُ
اجلىن ىن ىن ر ل ىن ىنىنا سىن ىن ىن ا اخلي ىن ىنىناط بعىن ىن ىن جىن ىن ىنرارم القىن ىن ىنراء م ىن ىنىنا يق ىن ىنىنذ
جرارم القراء( 3وار أللم.
از تبال بفن لس ا اخلياط متا
 4بىن ىنىند بىن ىنىنا للىن ىنىني بىن ىنىنا احلسىن ىنىنا بىن ىنىنا مح ىن ىن ي أبىن ىنىنذ الاسىن ىنىنا احلس ىن ىنىنيت
الدمش ىن ىنىنقي (ت765ه ىن ىن ىن ذُم ىن ىنىنر ل ىن ىنىنل ذي ىن ىنىنل لل ىن ىنىنِّ ج ق ىن ىنىنات القىن ىن ىنراء
للاه ( 4وال ذا أن متابىنل ذيىنل للىنِّ ج قىنات احل ىنا للىناه
ول ىنىني لل ىنىنِّ ج ق ىنىنات الق ىنراء( 5ومت ىنىنا ج ق ىنىنات احل ىنىنا لل ىنىناه

(1

(2
(3

(4
(5

يُة ر الداين "جامري احلا ظ" نسخة أ يذن َّري ار (/36أ .
و ىنىند انت ىنىنِّ مىنىنا حتقيىنىنآ الكتىنىنا أ ىنىند الققىنىنع األ انىنىنل التبىنىنا اا للىنىنِّ هىنىنال
نسم يطيَّة وه ي در حتقيقل ط جاريم حترير هاا ال .
س ا اخلياط "امل ج" (. 131/1
ية ىن ىن ىنىنر للىن ىن ىنىنِّ س ىن ىن ىن يل املمجىن ىن ىنىنال ابىن ىن ىنىنا اجل ىن ىن ىن ر "يايىن ىن ىنىنة الة ايىن ىن ىنىنة" (353/1
(52/2( 615/1( 608/1( 598/1( 397/1( 370/1
(. 383/2( 378/2
ذمره اري يلي ة "مشع ال ةذن" (. 1105/2
ابا نير "الدرر الكامةة" (. 62/4
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فتص بالدهع ولي القراء.
 5ل ىنىند الذه ىنىنا ب ىنىنا يذس ىنىنع ب ىنىنا بىن ىنراهيم ب ىنىنا ب ىنىنص اب ىنىنا الس ىنىنالر أب ىنىنذ ب ىنىند
الش ىنىنا عي (ت782ه ىن ىن جُ ىن ىن ل ىنىنل مت ىنىنا بعة ىن ىنذان ج ق ىنىنات الق ىن ىنراء الس ىن ىن
والعةىنذان لىنىني مىنىنا صىنىنةي املؤلىنىنع بىنىنل ال ىنذا أن مءىنىنبذن الكتىنىنا رىنىناري
م ىنىنا املؤل ىنىنع لتلبي ىنىناه أ ل ىنىند ار احلب ىنىنذ اجل ىن ىن ر الش ىنىنا عي( 1ون ىن َّىنبا
أسانيده القراء الس عة م ذمر جرا م ورواجىن م.
لع رارجيفل يف
املؤ ُ
املبحث األول :مناذج من تراجم قراء األندلس يف غري املعرفة

والغاية
انتشارا وما
جعد مدرسة اإل راء األندل ما أوس املدارس
ا
جفهصا املدارس األير وج ذأت م ةَّ ات ألال اإل راء
أل ب ا ا
األندلسيع مة لة ر يعة للِّ مر الع ذر مالت ري لىنبكي با أ جالو
القيسي القرج (ت437هىن والىن داية أل الع اس الىنب دو (ت حنذ
440هىن والتيسص أل لبرو الداين (ت444هىن والشاج ية أل القاسم
الشاج (ت590هىن ويصها ومتر ُر ُّل أسانيد القراء املعاصريا بؤزء
األلال ما مقرئي األندل املت دريا رماام وبغصهم.
وبىن ىنىنالريم مىن ىنىنا القيبىن ىنىنة العاليىن ىنىنة لكتىن ىنىنا يف معر ىن ىنىنة الق ىن ىنراء الك ىن ىنىنار للىن ىنىنِّ
الط قىنىنات واألل ىنىنار للىنىناه ويايىنىنة الة ايىنىنة أظىنىناء ررىنىنال القىنراءات أويل
( 1يُة ر ابا السالر "ج قات القراء الس " (ا . 20
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الرواي ىنىنة والدراي ىنىنة زب ىنىنا اجل ىن ىن ر ؛ ب ىنىنالة ر مكان ىنىنة مؤل ي ب ىنىنا وبالت ىنىنار
اش ىنىنتباهلبا لل ىنىنِّ مت ىنىنو سىن ىن قت با ج ق ىنىنات القىن ىنراء مكت ىنىنا أ لب ىنىنرو
الداين؛ ز أابا ه يستذل ا يىن جىنرارم القىنراء املت ىندريا أم ىنارهم
ومة م راء األندل .
لىنىنة مىنىنا ج ىنرارم ىنراء األنىنىندل الىنىنايا ه
ويتءىنىنبا هىنىناا امل ىن
ىنرترم هلىنىنم املعر ىنىنة والغايىنىنة ابتىنىنداءا مىنىنا القىنىنرن المجال ىن اهلنيىنىنر و ىنىنط
يىنُ يف
(1
القرن الساب اهلنير .
أو ً :من قراء القرن الثالث الهجري:
 1أمحد( 2با براهيم با بد با بار ابا الق ار القرج .
ىنرأ للىنىنِّ أبيىنىنل وأيىنىنا لةىنىنل روايىنىنة ورل الىن أيىنىناها لىنىنا ل ىنىند ال ىنىنبد
با ل د الرمحا صا و ورل.
ظَّاه الرار الايا لال ذمرهم واشت ر اظ م مىنا املقىنرئع ومىنان
ما اجلام بقرج ة وأ رأ بل.
ىنت جرجيىن ىنىنو ال ىن ىنرتارم جرجياىن ىنىنا جارخييىن ىنىنا حبسىن ىنىنو القىن ىنىنرون حبسىن ىنىنو ج ىن ىنذاريم
( 1راليىن ىن ُ
ىنرترم هلىنىنم
الذ يىنىنات حبسىنىنو ر ىنىند يبىنىنا و ىن ُ
ىنت لليىنىنل مىنىنا ج ىنرارم الق ىنراء املىن يف
اليت جرجيو م ا ر جرا م جرجياا جارخييا مالف.
ور ُ
( 2يُة ىن ىنىنر اب ىن ىنىنا ل ىن ىنىند املل ىن ىنىنف "ال ىن ىنىنايل والتكبل ىن ىنىنة" ( 253/1؛ واب ىن ىنىنا األبَّىن ىنىنار
"التكبلة" (. 58/1
ولذالده جر ة لةد ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 23/1
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 2ل ىنىند ار( 1بىنىنا كىنىنم الليمجىنىني مىنىنا أهىنىنل اجل يىنىنري .مىنىنا للبىنىناء القىنىنرن
المجال اهلنير .
ر ل املشرل سب ما يذن با ل ىند األللىنِّ جلبيىنا ورل
ومان ب اصا بالقراءات والت سص مت ةةاا ي ا لال اىنبا با.

ثانيًا :من قراء القرن الرابع الهجري:
 3صالد( 2املقرئ أبذ ن ر ال غدا .
ىنرأ القىنىنرآن للىنىنِّ أ بكىنىنر ابىنىنا جماهىنىند وظ ىن مةىنىنل متابىنىنل الس ىن عة
وظ ما أ بكر ابا مقسم.
جىنىنذ  -رمحىنىنل ار  -بع ىن هغىنىنذر األنىنىندل الشىنىنر ية حنىنىنذ سىنىنةة
376هىن.
 4للي( 3با شي ان الد ال ال غدا .
ىنرأ لل ىنىنِّ اب ىنىنا جماه ىنىند و ي ىنىنل األن ىنىندل حن ىنىنذ س ىنىنةة 375هىن ىن وم ىنىنان
لال اىنبا بالقرآن ب اصا بالقراءات.

( 1يُة ىنىنر اخلش ىنىنت "أي ىنىنار ال ق ىنىناء وال ىنىندهع" (ا  222؛ واب ىنىنا ال رن ىنىني
"جىنىناريم للبىنىناء األنىنىندل " ( 299/1؛ والقانىنىني ليىنىناض "جرجيىنىنو املىنىندارك"
(. 243/5
( 2يُة ر ابا ال رني "جاريم للباء األندل " ( 279/1؛ والاه "جاريم
اإلسال " (. 490/8
( 3يُة ر ابا ال رني "جاريم للباء األندل " ( 412/1؛ والاه "جاريم
اإلسال " (. 417/8
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 5براهيم( 1با ُم شار با شريع أبذ س ال ال كر األندلسي.
لرن ىنىنا ل ىنىنا أ احلس ىنىنا لل ىنىني ب ىنىنا ب ىنىند األنط ىنىنامي
أي ىنىنا الق ىنراءي ا
ا امل ىنىنا ع
ومىنىنان يُقىنىنرئ ُمانىنىنل ىنىنر املسىنىننيد اجلىنىنام بقرج ىنىنة ويىنىنة ُق ُ
ويعلام امل تدئع.
جذ  -رمحل ار  -سةة 395هىن.
(2
احلنيا .
 6يفيليفع با سليبان أبذ القاسم القرج يُعرا بابا َّ
ىنرأ لل ىنىنِّ أ احلس ىنىنا األنط ىنىنامي حب ىنىنرا ن ىنىنا برواي ىنىنة ورل و ىنىنالذن
لةىنىنل وأجقىنىنا الىنىنروايتع وأ ىنرأ الةىنىناس ببىنىنا .ومىنىنان لاراىنىنا برسىنىنم امل ىنىنا ع
ونقط ا أيا ذلف لا األنطامي ولالف يل لل يفيليفع الةَّا ا.
جذ  -رمحل ار  -سةة 397هىن .ذمره أبذ لبرو الداين.
ثالثًا :من قراء القرن الخامس الهجري:
 7أمحىنىند( 3بىنىنا للىنىني بىنىنا أمحىنىند بىنىنا بىنىند بىنىنا ل ىنىند ار أبىنىنذ الع ىنىناس
الربعي اليفاياين املقرئ.
"ج ىنىناريم اإلس ىنىنال "

( 1يُة ىنىنر اب ىنىنا بش ىنىنكذال "ال ىنىنلة" ( 140/1؛ وال ىنىناه
(. 749/8
( 2يُة ىنىنر اب ىنىنا بش ىنىنكذال "ال ىنىنلة" ( 226/1؛ وال ىنىناه "ج ىنىناريم اإلس ىنىنال "
(. 772/8
( 3يُة ىنىنر ابىنىنا بشىنىنكذال "ال ىنىنلة" ( 136/1؛و احلبىنىنذ "معنيىنىنم ال لىنىندان"
( 325/1؛ وابا ر ذن "الدي اج املاهو" (. 174/1
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ىن ىنىند األن ىن ىنىندل س ىن ىنىنةة 376ه ىن ىن وُ ىن ىن اد لإل ىن ىنراء باملس ىن ىنىننيد اجل ىن ىنىنام
ىنل آيىنة
بقرج ة ومان ما أهل احل ظ والعلىنم والىناماء وال ىنم ومىنان
مىنىنا آيىنىنات ار جعىنىنا ومىنىنان حبىناىنرا مىنىنا حبىنىنذر العلىنىنم ومىنىنان ز ن ىنىنص لىنىنل للىنىنم
القىنىنرآن راءاجىنىنل و لرابىنىنل وأ كامىنىنل وناسىنىنخل ومةسىنىنذيل ولىنىنل متىنىنا سىنىنا
أ كا القرآن.
رو مب ر لا أ الطيو ل د املةعم ابا يل ذن وأ بكر األ ذ .
جذ  -رمحل ار  -ذ القعدي سةة 401هىن.
 8سىنىنعيد( 1بىنىنا بىنىند بىنىنا ل ىنىند الىنىنرب بىنىنا وهىنىنو أبىنىنذ لمجبىنىنان المجق ىنىني
السر سطي.
لرنا لا أ بكر بد با ل د ار األواجي ويصه.
أيا القراءاي ا
ال لةل أبذ لبرو الداين «لقيتل بالمجغر سةة اهةتع وأرب مائة
نينيت سةة جس وأربعع
وظعتل يقذل أصلي ما الطائع ما هقيع و
ُ
وهال مائة و رأت للِّ أ بكر املعا ر مب ر ومان أبذ الطيو ابا
يل ذن يقرأ معةا وهذ شا سةة اهةتع ومخسع وسةة هال »(. 2
ومان ياهو األ اء ماهو القدماء ما مشيخة امل ريع.
جذ  -رمحل ار  -بسر سطة سةة 404هىن.
( 1يُة ىنىنر اب ىنىنا بش ىنىنكذال "ال ىنىنلة" ( 290/1؛ وال ىنىناه
(. 74/9
ابا بشكذال "ال لة" (. 290/1
( 2نقلل لا الداين ُ
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 9لمجب ىنىنان( 1ب ىنىنا احلس ىنىنا ب ىنىنا لمجب ىنىنان ب ىنىنا أمح ىنىند ب ىنىنا اخل ىنىنيو أب ىنىنذ
لبرو ال غدا .
ىنرأ ب ىنىنالقراءات السىن ىن لل ىنىنِّ أ ج ىنىناهر ال غ ىنىندا املق ىنىنرئ و ي ىنىنل
شىن ىن يلية س ىنىنةة 417ه ىن ىن قىن ىنرأ للي ىنىنل أب ىنىنذ ب ىنىند اب ىنىنا ي ىن رج .وم ىنىنان جمىن ىن اذاا
للتالوي سةاا هلا لال اىنبا مبعاين القرآن.
جذ  -رمحل ار  -بعد سةة 417هىن.
 10حيىن ىنىنى( 2بىن ىنىنا ل ىن ىنىند امللىن ىنىنف بىن ىنىنا ُم ةَّىن ىنىنا أبىن ىنىنذ رمريىن ىنىنا القىن ىنىنرج مىن ىنىنا
املسنيد اجلام بقرج ة.
رو لىنىنا أ احلسىنىنا األنطىنىنامي ومىنىنان ا اىنىنا للقىنرآن جمىن اذاا حلىنىنرا
اذ اىنىنا ب ىنىنل ي ىنىنص متكل ىنىنع راءاج ىنىنل م ىنىنا أممج ىنىنل جالمي ىنىنا األنط ىنىنامي
ن ىنىنا
وأن ط م ملا رأ لليل رو لةل متاا القرآن و يَّدها لليل.
ا ا يري سةة 424هىن.
جذ  -رمحل ار -
 11ل ىنىند الىنىنرمحا( 3بىنىنا بىنراهيم بىنىنا ل ىنىند ار بىنىنا مذسىنىنِّ أبىنىنذ القاسىنىنم
الغيفا قي اإلش يلي.
م ىنىنان ياي ىنىنة التنيذي ىنىند لل ىنىنتالوي ا اىنىنا للقىن ىنراءات ىنىنج ولق ىنىني
باملشىنىنرل الىنىنة مىنىنا املق ىنرئع ق ىنرأ للىنىني م ورو لىنىنة م مىنىنالقةطر وابىنىنا
( 1يُة ر ابا بشكذال "ال لة" (. 25/2
( 2يُة ىنىنر اب ىنىنا بش ىنىنكذال "ال ىنىنلة" ( 312/2؛ وال ىنىناه
(. 402/9
( 3يُة ر ابا بشكذال "ال لة" (. 421/1
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س يان ويص ا.
جذ  -رمحل ار  -سةة 434هىن.
 12سليبان( 1با بد أبذ الربي القرج يُعرا بابا الشيم.
رو لةىنىنل أبىنىنذ احلسىنىنا اإلل ىنىنص املقىنىنرئ .ومىنىنان يطاجاىنىنا بىنىنارع اخلىنىنا
امل ىنىنا ع وأ ىن لبىنىنره متابت ىنىنا مىنىنا أول نشىنىنفجل بقرج ىنىنة آيىنىنر
لبره جليطلة.
جذ  -رمحل ار  -جليطلة بعد سةة 440هىن.
 13يذسع( 2با ل د ار با بد با ل د الرب أبذ لبر الة يفَّبر القرج .
لاه بالقراءات أيا لىنا للبىناء األنىندل وه ير ىنل املشىنرل.
مىنىنا مؤل اجىنىنل الق ىنراءات والتنيذيىنىند( 3متىنىنا ال يىنىنان لىنىنا جىنىنالوي القىنىنرآن
ومتىنىنا التنيذيىنىند واملىنىنديل للىنىنم القىنىنرآن بالتنيريىنىند وازمت ىنىناء ىنراءي
نا وأ لبرو با العالء بتذريل ما ايتل ا يل.
جذ  -رمحل ار  -ربي ا ير سةة 463هىن.
(4
جام ليفت با حيى أبذ القاسم اليفىنيفريذاجي.
با
 14يلي ة
يف
(1
(2

(3
(4

يُة ر ابا بشكذال "ال لة" (. 274/1
يُة ىنر احلبيىنىند "رىنىناوي املقت ىن " (ا  544؛ وابىنىنا يلكىنىنان "و يىنىنات
األليىنان" ( 66/7؛ وابىنىنا العبىنىنا "شىنارات الىنىناهو" ( . 266/5وجر تىنىنل
مش ذري وأي اره مست يءة رمحل ار.
وهي م قذ ي  -يبا أللم . -
يُة ر ابا بشكذال "ال لة" (. 256/1
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ىند رج ىنة سىنةة 467ه ىن وذمىنىنر أنىنل رو لىنا أ ل ىند ار بىنىند
بىنىنا ل ىنىند اجل ىنىنار الطرسذسىنىني لىنىنا أبيىنىنل متابىنىنل الق ىنراءات( 1وأنىنىنل رو
أيءا لا أ الع اس امل دو .
ا
أيا لةل أبذ بد ابا شعيو املقرئ ويصُه.
 15أمحد( 2با أ ل د امللف ال ُىنبكتو أبذ بكر القرج .
ظىن ىن مة ىنىنل أب ىنىنذ لب ىنىنرو ال ىنىنداين ورو لة ىنىنل مت ىنىنا ج ق ىنىنات املقىن ىنرئع
بسةده لا ل د ال بد با ل د ال بد با ل د الرمحا لا ورل لا نا .
 16أمحد( 3با أ حيى أبذ بكر ال ُىنبار .
رو لىنا أ لبىنىنرو الىنداين ومىنىنان مقرئاىنا جمىن اذاا رلىنيالا وصىنةَّع
يدا أياه الةاس لةل.
التنيذيد وفارج احلروا جفلي ا ا م ا
 17أمحد( 4با امد أبذ الع اس ال يفىنبيفرو .
ىندرا ج ىندر
أيا القراءات لا أ لبرو الداين ومىنان مقرئيفىنا مت ا
(1

(2
(3
(4

ولة ىنذان مت ىنىنا الطرسذس ىنىني "ال ىنىنبنيتجل اجل ىنىنام " مب ىنىنا لة ىنىند اب ىنىنا اجل ىن ر
"ياية الة اية" ( 357/1وور لةذانل " رسة ابىنا يىنص" (ا 51
"اجلام لقراءات األئبة" وهذ م قذ  -يبا أللم . -
يُة ىن ىنىنر اب ىن ىنىنا ل ىن ىنىند املل ىن ىنىنف "ال ىن ىنىنايل والتكبل ىن ىنىنة" ( 259/1؛ واب ىن ىنىنا األبَّىن ىنىنار
"التكبلة" (. 72/1
يُة ر ابا ل د امللف "الايل والتكبلة" (. 260/1
يُة ىن ىنىنر اب ىن ىنىنا ل ىن ىنىند املل ىن ىنىنف "ال ىن ىنىنايل والتكبل ىن ىنىنة" ( 273/1؛ واب ىن ىنىنا األبَّىن ىنىنار
"التكبلة" (. 96/1
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ب لده لإل راء جال لليل أبذ الع اس ابا ل د الع ي با ي وان.
 18هشا ( 1با سليبان أبذ الربي األُ ليشي املقرئ.
اي ىنىنتالا ورل و ىنىنالذن و ظالي ىنىنل ب ىنىنا رع ىنىنر ل ىنىنا
ل ىنىنل مت ىنىنا
نا با أ نعيم.
 19لبر( 2با أ ال ت با سعيد با أمحد أبذ ص القيسي الداين.
الشىن ىنلُذين وبالسىن ىن لل ىنىنِّ أ
ج ىنىنال حب ىنىنرا ن ىنىنا لل ىنىنِّ أ سىن ىن ال َّ
الع ىنىناس بىنىنا أ لبىنىنر املقىنىنرئ وبىنىنا للىنىنِّ أ احلسىنىنا احلُ ىنىنر ز مخسىنىنة
أ ىن ا أوهلىنىنا سىنىنذري اجلبعىنىنة ىنراء الكسىنىنائي ورو لةىنىنل متىنىنا اهلىنىنا
زبا س يان.
جال لليل أبذ احلسا با أ يالو الداين.
م ىنىنان مقرئاىنىنا جم ىن اذاا ج ىنىندَّر لإل ىنراء بداني ىنىنة وص ىنةَّع الق ىنراءات
متاباا سةاا ظَّاه العةذان.
ابعا :من قراء القرن الساد الهجري:
ً
(3
 20بىنىند بىنىنا ل ىنىند الىنىنرمحا بىنىنا ل ىنىند ار أبىنىنذ ل ىنىند ار السر سىنىنطي
املقرئ.

الء ىن ىن ىن ا بغي ىن ىنىنة املل ىن ىنىنتب
( 1يُة ىن ىنىنر اب ىن ىنىنا بش ىن ىنىنكذال "ال ىن ىنىنلة" ( 292/2؛ و َّ
(. 655/2
( 2يُة ىن ىنىنر اب ىن ىنىنا ل ىن ىنىند املل ىن ىنىنف "ال ىن ىنىنايل والتكبل ىن ىنىنة" ( 368/3؛ واب ىن ىنىنا األبَّىن ىنىنار
"التكبلة" (. 297/3
( 3يُة ر ابا بشكذال "ال لة" (. 195/2

256

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 188الجزء األول

رو ل ىن ىنىنا أ ل ىن ىنىند ار ب ىن ىنىنا شىن ىن ىنري املق ىن ىنىنرئ وي ىن ىنىنصه .أي ىن ىنىنا لة ىن ىنىنل
الق ىن ىنراءات القان ىنىني أبىن ىنىنذ بك ىنىنر ابىن ىنىنا الع ىنىنر وم ىنىنان يُقىن ىنىنرئ الة ىنىناس حبانىن ىنىنري
ش يلية.
جذ  -رمحل ار  -بعد سةة 500هىن.
 21بىنىند( 1بىنىنا بىنراهيم بىنىنا سىنىنعيد بىنىنا مذسىنىنِّ بىنىنا نعىن يفىنم اخليفليفىنىنع أبىنىنذ
ل د ار الرليت التُّطيفيلي.
ر ىنىنل ار ىنىنا ولق ىنىني أب ىنىنا معش ىنىنر الط ىنىنرب مبك ىنىنة و ىن ىنرأ للي ىنىنل الق ىنىنرآن
بالروايات.
جذ  -رمحل ار  -سةة 507هىن.
 22بىنىند( 2بىنىنا َّ
باشىنىنة بىنىنا أمحىنىند بىنىنا أرذُمىنىنان أبىنىنذ ل ىنىند ار الُّهىنىنر
األُند ال لةسي املقرئ.
رو القىنراءات لىنىنا أ القاسىنىنم يلىنىنع بىنىنا بىنراهيم املقىنىنرئ ويىنىنصه.
ومان مقرئا لاراا بالقراءات.
جذ  -رمحل ار  -باش يلية رمءان سةة 515هىن.
 23بىنىند( 3بىنىنا ل ىنىند الع ي ىن بىنىنا أ اخلىنىنص بىنىنا لل ىنىني أبىنىنذ ل ىنىند ار
األن ار السر سطي القرج .
"ج ىنىناريم اإلس ىنىنال "

( 1يُة ىنىنر اب ىنىنا بش ىنىنكذال "ال ىنىنلة" ( 203/2؛ وال ىنىناه
(. 92/11
الء ا "بغية امللتب " (. 90/1
( 2يُة ر ابا بشكذال "ال لة" ( 207/2؛ و َّ
( 3يُة ر ابا بشكذال "ال لة" ( 209/2؛ والاه "جاريم اإلسال " (. 296/11
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رو لا أ او املقىنرئ ويىنصه و ىنرأ القىنراءات للىنِّ أ ل ىند ار
ال ىن ىن يفىنبغيفامي املقىن ىنىنرئ ومىن ىنىنان معتةيىن ىنىنا ب ىنىنالقراءات جم ىن ىن اذاا هلىن ىنىنا متقةاىن ىنىنا لطر ىن ىنىنا
ا اا للقرآن الع يم سا ال ذت بل.
جذ  -رمحل ار  -ررو سةة 518هىن.
 24ل د الرمحا( 1با بد با لتَّا با سا أبذ بد القرج .
ىن ىنرأ ب ىنىنالقراءات السىن ىن لل ىنىنِّ أ ب ىنىند ل ىنىند ال ىنىنرمحا ب ىنىنا ب ىنىند ب ىنىنا
شىنعيو املقىنرئ ور َّىنذ ه لليىنل ومىنان ا اىنا للقىنرآن ممجىنص الىنتالوي لىنل لاراىنا
برواياجل وجُر ل .أراره مكي با أ جالو وابا ل د الرب ويص ا.
ا األو سةة 520هىن.
جذ  -رمحل ار  -بقرج ة
(2
السىنيف ي ن يىنل
 25أمحد با سعيد با ل د ار بىنا سىنراج أبىنذ رع ىنر َّ
سر سطة يُعرا باحلنيار .
أيا الس ز راءي الكسىنائي وبعىن ىنراءي محىن ي لىنا أ احلسىنا
درا إل راء القرآن.
سعيد با بد با ذجة احل يفنيار ومان مقرئاا مت ا
جذ  -رمحل ار  -حنذ سةة 520هىن.
.
 26للي( 3با سعيد با بد با لبر أبذ احلسا الي
( 1يُة ىنىنر اب ىنىنا بش ىنىنكذال "ال ىنىنلة" ( 443/1؛ والقان ىنىني لي ىنىناض "الغةي ىنىنة"
(ا  162؛ وابا العبا "شارات الاهو" (. 101/6
( 2يُة ىن ىنىنر اب ىن ىنىنا ل ىن ىنىند املل ىن ىنىنف "ال ىن ىنىنايل والتكبل ىن ىنىنة" ( 306/1؛ واب ىن ىنىنا األبَّىن ىنىنار
"التكبلة" ( 107/1؛ والسيذجي "بغية الذلاي" (. 310/1
( 3يُة ىنىنر ابىنىنا ل ىنىند امللىنىنف "الىنىنايل والتكبلىنىنة" ( 181/3؛ والغرنىنىناجي "صىنىنلة
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ىنرأ بىنىنالقراءات الس ىن للىنىنِّ ص ىن ره أ احلنيىنىناج وزرمىنىنل وللىنىنِّ أ
احلسىنىنا الشىنىناج وابىنىنا أ ريىنىند وأ القاسىنىنم ال اىنىنقلاي ول ىنىند الع يىن ابىنىنا
احلسا وأ بد ما احلر ويصهم.
رو لةىنىنل أبىنىنذ لبىنىنرو ريىنىنا بىنىنا بىنىند ابىنىنا ال ىن ار وأبىنىنذ الع ىنىناس أمحىنىند
با ل د امللف با لبصي الء .
نيف يفىن يفىنم مبىنىنال نقىنىنص ال ىن ُىنبسعدي القىنراءات مىنىنا نيف ىنىنم أ احلسىنىنا
للي با ل ىند الىنرمحا بىنا هىنارون بىنا ل ىند الىنرمحا بىنا ليسىنِّ بىنا او ابىنا
اجلرا ف ا بل.
مان يا  -رمحل ار  -سةة 522هىن.
 27ل ىنىند امللىنىنف( 1بىنىنا مسىنىنعذ بىنىنا مذسىنىنِّ بىنىنا بشىنىنكذال بىنىنا يذسىنىنع
أبذ مروان األن ار .
أيىنىنا القىنراءات لىنىنا القانىنىني أ رمريىنىنا حيىنىنى بىنىنا يىنىنو ويىنىنصه وهىنىنذ
والد ابا بشكذال مؤلع ال لة.
ا ا يري سةة 533هىن.
جذ  -رمحل ار -
 28أمح ىنىند( 2ب ىنىنا رع ىنىنر ب ىنىنا أمح ىنىند ب ىنىنا حي ىنىنى ب ىنىنا يفي ىنىنيو أب ىنىنذ الع ىنىناس
ال لة" (. 256/3
( 1يُة ىنىنر اب ىنىنا بش ىنىنكذال "ال ىنىنلة" ( 462/1؛ وال ىنىناه "ج ىنىناريم اإلس ىنىنال "
(. 597/11
( 2يُة ىن ىنىنر اب ىن ىنىنا ل ىن ىنىند املل ىن ىنىنف "ال ىن ىنىنايل والتكبل ىن ىنىنة" ( 271/1؛ واب ىن ىنىنا األبَّىن ىنىنار
"التكبلة" ( 121/1؛ والاه "جاريم اإلسال " (. 622/11
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ينياجي.
القيسي القرج يُعرا بالق يف
َّخىن ىن ىنىناس وأ رع ىن ىن ىنىنر
أيىن ىن ىنىنا الق ىن ىن ىنراءات ل ىن ىن ىنىنا أ القاسىن ىن ىنىنم اب ىن ىن ىنىنا الة َّ
س ىنىنا
ىندما
اخل ررىنىني وج ىنىندر إل ىنراء القىنىنرآن ومىنىنان مقرئاىنىنا جم ىن اذاا متقىن ا
األ اء و جقان الء ا.
جذ  -رمحل ار  -سةة 535هىن.
 29أمحىنىند( 1بىنىنا يلىنىنع بىنىنا سىنىنليبان بىنىنا أ القاسىنىنم أبىنىنذ رع ىنىنر وأبىنىنذ
السر سطي.
الع اس األن ار َّ
ىنج وجىنىنال مبكىنىنة سىنىنةة 531ه ىن للىنىنِّ أ للىنىني
ر ىنىنل املشىنىنرل و ىن َّ
احلسىنىنا بىنىنا ل ىنىند ار بىنىنا لبىنىنر املعىنىنروا بىنىنابا العررىنىناء مبىنىنا جءىنىنبةل متىنىنا
ىنتقر بىنا وج ىندَّر
اجلام القراءات أل معشىنر ل ىند الكىنرمي الطىنرب واس َّ
املربريا أهل الء ا واإلجقان.
لإل راء ومان ما رلَّة املقرئع َّ
مان يا  -رمحل ار  -سةة 540هىن.
 30أمحىنىند( 2بىنىنا ل ىنىند الىنىنرمحا بىنىنا أمحىنىند بىنىنا ربي ىن بىنىنا أمحىنىند بىنىنا ربي ىن
أبذ لامر األشعر القرج .
وصىن و أبىنىنا بكىنىنر
جىنىنال بالسىن للىنىنِّ أ القاسىنىنم يلىنىنع ابىنىنا احليف َّىنىنار يف
ابا العر جذيالا وأممجر لةل.
( 1يُة ر ابا ل د امللف "الايل والتكبلة" (. 292/1
( 2يُة ر ابا ل د امللف "الايل والتكبلة" ( 376/1؛ وابا األبَّار "معنيم
أص ا ال د " (ا  60؛ والاه "جاريم اإلسال " (. 958/11
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جذ  -رمحل ار  -ليلة ليد ال طر سةة 549هىن.
 31أمح ىنىند( 1ب ىنىنا ل ىنىند الع يىن ىن ب ىنىنا هش ىنىنا ب ىنىنا أمح ىنىند ب ىنىنا يل ىنىنع ب ىنىنا
يفي يفوان أبذ الع اس ال ر .
رو ل ىن ىنىنا أ احلس ىن ىنىنا شىن ىن ىنري وي ىن ىنىنصه وم ىن ىنىنان م ىن ىنىنا رلَّ ىن ىنىنة املقىن ىن ىنرئع
ا اذ يا وج در لإل راء ب لده.
مىن ىنىنا مؤل اجىن ىنىنل جمبذلىن ىنىنة العىن ىنىنروس و اظىن ىنىنة الىن ىنىندلاو مال ىن ىنىنا
الق ىنراءات الس ىن ( 2ولىنىنل م ىنىنر ات لكىنىنل مىنىنا مىنىنا الق ىنراء الس ىن عة؛ أررىنىنذري
ص راءجل ولل جآليع يا امل ع ويريىنو القىنرآن و أل اجىنل
ومشكل ن ائره.
ُ
جذ  -رمحل ار  -بعد سةة 553هىن.
 32لل ىنىني( 3ب ىنىنا ل ىنىند الع ي ىن ىن ب ىنىنا ب ىنىند ب ىنىنا مس ىنىنعذ أب ىنىنذ احلس ىنىنا
القيسي اليفسطي.
جال للِّ أ احلسىنا بىنا أ جىناهر الربرىني وأ القاسىنم اللَّ سىني.
جال لليل أبذ ل ىند ار بىنا يلىنع بىنا بىنالخل واخلطيىنو أبىنذ بىند اسىنم بىنا
بد با جذيل.
( 1يُة ىن ىنىنر اب ىن ىنىنا ل ىن ىنىند املل ىن ىنىنف "ال ىن ىنىنايل والتكبل ىن ىنىنة" ( 425/1؛ واب ىن ىنىنا األبَّىن ىنىنار
"التكبلة" ( 122/1؛ والسيذجي "بغية الذلاي" (. 325/1
( 2يُة ر املةتذر "شر الدرر اللذام " (. 126/1
( 3يُة ىنىنر ابىنىنا ل ىنىند امللىنىنف "الىنىنايل والتكبلىنىنة" ( 214/3؛ والغرنىنىناجي "صىنىنلة
ال لة" ( 264/3؛ وابا األبَّار "التكبلة" (. 348/3
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متقدما جتذيد القرآن و جقان رو ىنل أ ىنرأه ب ىناس ويصهىنا
مان ا
ولل القراءات م ةع م يد ظَّىناه ازسىنتدزل للىنِّ ر ىن اإلشىنكال
القراءات وج يع املعاين امل بات.
مان يا  -رمحل ار  -سةة 554هىن.
 33أمحد( 1با مذسِّ با أمحد با ال ُىنب ارج با سىنعيد بىنا أيىنذ بىنا
سىنىنعد أبىنىنذ الع ىنىناس األن ىنىنار اخل ررىنىني يةت ىنىني نس ىن ل لةىنىند رىنىنده
ال ا اجلليل سعد با ل ا ي  -رني ار لةل . -
جىنىنال للىنىنِّ أ او بىنىنا أىنىنا وأ ل ىنىند ار بىنىنا ليسىنىنِّ ال ىن يفىنبغيفامي
ىناهرا
ور ل املشرل فيا لا أ معشر الطرب  .ومان مقرئاا جمىن اذاا م ا
لاراا بذرذه القراءات نابطاا هلا وصةَّع ي ا.
مان يا  -رمحل ار  -سةة 555هىن.
 34للي( 2با بد أبذ احلسا ال ُىنبرا ابا ال لةسي.
جىنىنال بالس ىن للىنىنِّ أ احلسىنىنا بىنىنا لُىنىنو الش ىن يد .مىنىنان مقرئاىنىنا جم ىن اذاا
ارا لإل راء.
مت د ا
ولىنىنل رر ىن سىنىنا هنيىنىناء امل ىن ع ظىنىناه باملة ىنىنع ر عىنىنل األمىنىنص
أ للي احلسا با ل د املؤما و ال يل
( 1يُة ىن ىنىنر اب ىن ىنىنا ل ىن ىنىند املل ىن ىنىنف "ال ىن ىنىنايل والتكبل ىن ىنىنة" ( 728/1؛ واب ىن ىنىنا األبَّىن ىنىنار
"التكبلة" (. 95/1
( 2يُة ىن ىنىنر اب ىن ىنىنا ل ىن ىنىند املل ىن ىنىنف "ال ىن ىنىنايل والتكبل ىن ىنىنة" ( 340/3؛ واب ىن ىنىنا األبَّىن ىنىنار
"التكبلة" (365/3
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ىن ىن ىن ىن ىن ىن ىن يفىنر ال ءىن ىن ىن ىن ىن ىن ىن ُىنل بىن ىن ىن ىن ىن ىن ىنىنل وبيفانيفىن ىن ىن ىن ىن ىن ىنىنا

أمبلتُلُ الةا ع ما شىنعيفانيفا
ل ىن ىن ىن ىن ىن ىن ىن ىنىنا يف هاله ىن ىن ىن ىن ىن ىن ىن ىن ٍىنة س ىن ىن ىن ىن ىن ىن ىن ىنتايةيفا

م ىن ىنىنا بعىن ىن ىنىندها مخ ىن ىن ىن مىن ىن ىنىنا ال ىن ىن ىنىنب يةيفا
مان يا  -رمحل ار  -سةة 567هىن.
 35أمحىنىند( 1بىنىنا ل ىنىند الىنىنرمحا بىنىنا بىنىند بىنىنا ل ىنىند الىنىنرمحا بىنىنا بىنىند ب ىنىنا
ال َّقر أبذ الع اس األن ار اخل رري.
ج ىنىنال برواي ىنىنة ورل ل ىنىنا ن ىنىنا لل ىنىنِّ أبي ىنىنل وأ ل ىنىند ار ب ىنىنا س ىنىنع
الطُّليطلىن ىنىني املقىن ىنىنرئ وبق ىن ىنراءي نىن ىنىنا للىن ىنىنِّ أ للىن ىنىني احلسىن ىنىنا بىن ىنىنا ل ىن ىنىند ار
ال يفىنبيفرو وأ ل ىند ار بىنا ل ىند ار وبقىنراءي أ لبىنرو ال ىنر للىنِّ أ
ءىن ىنىنل
ىنصه بىن ىنىنا ُم يف َّ
ل ىن ىنىند ار بىن ىنىنا أمحىن ىنىند وبالس ىن ىن للىن ىنىنِّ أ العَّىن ىنىناس بىن ىنىنا ىن ىن ُّ
اليا ىن وأ القاسىنىنم لمجبىنىنان بىنىنا ريىن وأيىنىنا لةىنىنل بعىن م ىنىنة ات
أ لبرو الداين وجال للِّ أ الع اس با ل د ار با الغربال.
ا األو سةة 569هىن.
جذ  -رمحل ار  -مبرامش
 36أمحىنىند( 2بىنىنا للىنىني بىنىنا أمحىنىند بىنىنا أ بكىنىنر أبىنىنذ رع ىنىنر التنيي ىن
يُعرا بابا ال َّ َّ اا.
جال بالس للِّ أ رع ر با للي ابا ال اذل وأ احلسا شري .
جذ  -رمحل ار  -بغرناجة سةة 587هىن.
( 1يُة ر ال د "الذا بالذ يات" ( 31/7؛ وابا اخلطيىنو "اإل اجىنة"
( 182/1؛ وابا ر ذن "الدي اج املاهو" (. 211/1
( 2يُة ر ابا ل د امللف "الايل والتكبلة" (. 464/1
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ونىنا أبىنذ
 37بد( 1با براهيم با بد با براهيم با بىند ابىنا َّ
القاسم اللَّخبي الغرناجي.
جىنال بالسىن للىنِّ أ احلسىنا بىنا هىنايل وأممجىنر لةىنل وللىنِّ أ ل ىنىند
ار بىنىنا محيىنىند وأ القاسىنىنم بىنىنا ُ ىنىنيش ور ىنىنل و ىن َّىنج وجىنىنال بالس ىن للىنىنِّ
أ للي ابا العرراء مبكة سةة 546هىن ور ل العرال.
مىنىنان مقرئاىنىنا متقةاىنىنا جم ىن اذاا ج ىنىندر إل ىنراء القىنىنرآن ع ىنىنام ُشىنىنقر حن ىنىنذ
أربعع سةة.
جذ  -رمحل ار  -ص ر سةة 587هىن.
 38أمحد( 2با بد با صامت أبذ رع ر ال ُىنبرسي.
جال بالس للِّ أ احلسا با بد با هايل.
جذ  -رمحل ار  -بعد سةة 590هىن.
 39أمحد( 3با ل د ار أبذ رع ر اجليفيَّاين يُعرا بابا اليتيم.
مان مقرئاا جم اذاا وهذ الا أرابل املقرئ أبذ احلسا ل د اجلليىنل
َ َ َ
ب ىنىنا ل ىنىند الع ي ىن ل ىنىنا ج ان ىنىنل امل ىنىند ب ىنىنع ورل و ىنىنالذن { َءأنذذذْ هَُ }
( 1يُة ىنىنر اب ىنىنا األبَّىنىنار "التكبل ىنىنة" ( 235/2؛ وال ىنىناه "املس ىنىنتبل " (ا  85؛
واملقر "ن الطيو" (. 160/2
( 2يُة ىن ىنىنر اب ىن ىنىنا ل ىن ىنىند املل ىن ىنىنف "ال ىن ىنىنايل والتكبل ىن ىنىنة" ( 606/1؛ واب ىن ىنىنا األبَّىن ىنىنار
"التكبلة" ( 181/1؛ والسيذجي "بغية الذلاي" (. 366/1
( 3يُة ىن ىنىنر اب ىن ىنىنا ل ىن ىنىند املل ىن ىنىنف "ال ىن ىنىنايل والتكبل ىن ىنىنة" ( 302/1؛ واب ىن ىنىنا األبَّىن ىنىنار
"التكبلة" (. 82/1
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[ال قري  ]6وبابل.
(1
السر سىنطي
 40أمحد با للىني بىنا أمحىند أبىنذ الع ىناس األن ىنار َّ
ن يل اإلسكةدرية يُعرا بابا ال قيل.
جىنىنال مب ىنىنر للىنىنِّ أ ل ىنىند ار بىنىنا احلسىنىنا الىنىنداين ومبكىنىنة للىنىنِّ أ للىنىني
العرر ىنىناء وم ىنىنان م ىنىنا رلَّ ىنىنة
اب ىنىنا م ىنىنا احل ىنىنرمع ل ىنىند ار ب ىنىنا لب ىنىنر املق ىنىنرئ اب ىنىنا يف
املقرئع.
َّد بالتيسص أل لبرو الداين لا أ ل د ار با سعيد الداين.
 41بد( 2با أمحد با بد األن ار القرج .
رو لىنىنا أ القاسىنىنم يلىنىنع بىنىنا ل ىنىند ار بىنىنا صىنذا وأ مىنىنروان
ظاليل با بد با س يان.
مىنىنان مقرئاىنىنا جمىناذاا لاراىنىنا بىنىنالقراءات ولىنىنل شىنىنر سىنىنا للىنىنِّ ىنىنيدي أ
راءي نا .
احلسا احلُ ر
خامسا :من قراء القرن السابع الهجري:
ً
(3
 42أمحد با مذسِّ با ل د ار با بكر بىنا مىن ا م أبىنذ الع ىناس

( 1يُة ىن ىنىنر اب ىن ىنىنا ل ىن ىنىند املل ىن ىنىنف "ال ىن ىنىنايل والتكبل ىن ىنىنة" ( 473/1؛ واب ىن ىنىنا األبَّىن ىنىنار
"التكبلة" (. 173/1
( 2يُة ر ابا ل د امللف "الايل والتكبلة" (. 63/4
( 3يُة ىن ىنىنر ابىن ىنىنا األبىنَّ ىنىنار "التكبلىن ىنىنة" ( 190/1؛ والسىن ىنىنيذجي "بغيىن ىنىنة الذلىن ىنىناي"
( 393/1؛ وابا القاني "راوي از ت اس" (. 141/1
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اللَّخبي الشال ن يل اس.
بلىنىنده للىنىنِّ أ احلسىنىنا لقيىنىنل بىنىنا بىنىند بىنىنا العقىنىنل
جىنىنال بالسىن
وأ الذليىنىند هشىنىنا ابىنىنا الطَّىن رىنالء .ومىنىنان مىنىنا املتقىنىندمع جقىنىنان الق ىنراءات
وجتذيدها وج در اس لإل راء.
جذ  -رمحل ار  -ب اس بعد سةة 600هىن.
 43أمحد( 1با لتيآ با احلسا با ريىنا بىنا ُرىنرج أبىنذ رع ىنر وأبىنذ
الع اس ال لةسي الاه .
جال بالس للِّ أ ل د ار با رع ر با محيد.
جذ  -رمحل ار  -بتلبسان شذال سةة 601هىن.
(2
يفرر .
ىنخ يفشت القرج األ َّ
 44أمحد با بد با براهيم أبذ رع ر ال ُ
جال بالس للِّ أ س ال با ل د امللف با جل ة وأ يالد ي يد
با ل د اجل ار ال يفىنبرواين أ َّ مبسنيد احل يو رج ة وبل مان يُقرئ القرآن.
جذ  -رمحل ار  -بقرج ة ص ر سةة 611هىن.
 45أمحىنىند( 3بىنىنا بىنىند بىنىنا احلسىنىنا بىنىنا ل ىنىند امللىنىنف أبىنىنذ رع ىنىنر ال ىنىنر
ُ ليفىنىنِّ ال ىن يفىنبغر " ( 321/2؛ و"الغ ىنىنذن
( 1يُة ىنىنر ابىنىنا سىنىنعيد "ال ىن ُىنبغر
اليانعة" لل (ا  36؛ وابا ل د امللف "الايل والتكبلة" (456/1
( 2يُة ىنىنر اب ىنىنا األبَّىنىنار "التكبل ىنىنة" ( 203/1؛ وال ىنىناه "ج ىنىناريم اإلس ىنىنال "
( 310/13؛ وابا ناصر الديا "جذني املشت ل" (. 159/1
( 3يُة ىن ىنىنر اب ىن ىنىنا ل ىن ىنىند امللىن ىن ىنف "ال ىن ىنىنايل والتكبل ىن ىنىنة" ( 581/1؛ واب ىن ىنىنا األبَّىن ىنىنار
"التكبلة" ( 204/1؛ والاه "جاريم اإلسال " (. 310/13
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جار ات الىن يف بر .
ال ُىنبرسي يف
القر يف
جىنىنال بالس ىن لل ىنىنِّ أ احلسىنىنا ب ىنىنا بىنىند بىنىنا ه ىنىنايل ومىنىنان مقرئاىنىنا
درا لالف ب لده.
جم اذاا مت ا
جذ  -رمحل ار  -مطل ربي ا ير سةة 611هىن.
 46أمحىنىند( 1بىنىنا ل ىنىند ار بىنىنا بىنىند بىنىنا حيىنىنى بىنىنا بىنىند بىنىنا بىنىند بىنىنا
سيد الةاس با بد أبذ الع اس الييفىنع ُبر األُبَّا اإلش يلي.
جىنىنال بالتس ىن ؛ الس ىن و ىنراءو يعقىنىنذ وابىنىنا ي ىنىنا واهةتىنىنع ولش ىنريا
رواية ما الشذاذ للىنِّ رىنده ألمىنل أ احلسىنع سىنليبان بىنا أمحىند بىنا سىنليبان
اللخب ىنىني وج ىنىنال بالسىن ىن لل ىنىنِّ أ بك ىنىنر ب ىنىنا يل ىنىنع ب ىنىنا ص ىن ٍ
ىناا وأ لب ىنىنرو
ليَّال با بد با ل د الرمحا با يفل يبة.
ا األو سةة 618هىن.
جذ  -رمحل ار -
 47أمحىنىند( 2بىنىنا مالىنىنف بىنىنا يالىنىنو بىنىنا سىنىنعيد بىنىنا ل ىنىند الىنىنرمحا أبىنىنذ
السقَّاء.
رع ر التنيي األُبَّا يُعرا بابا َّ
جىن ىنىنال بىن ىنىنالقراءات بيفىنيَّاسىن ىنىنة للىن ىنىنِّ أ بكىن ىنىنر بىن ىنىنا للىن ىنىني بىن ىنىنا سىن ىنىنةذن
وبقرج ىنىنة للىنىنِّ أ رع ىنىنر بىنىنا بىنىند بىنىنا حيىنىنى وب لةسىنىنية بالس ىن للىنىنِّ أ
للىنىني سىنىنع بىنىنا يذسىنىنع بىنىنا رزل الءىنرير ومبُرسىنىنية بقىنراءي نىنىنا للىنىنِّ أ
( 1يُة ىن ىنىنر اب ىن ىنىنا ل ىن ىنىند املل ىن ىنىنف "ال ىن ىنىنايل والتكبل ىن ىنىنة" ( 365/1؛ واب ىن ىنىنا األبَّىن ىنىنار
"التكبلة" ( 213/1؛ والاه "جاريم اإلسال " (. 535/13
( 2يُة ىن ىنىنر اب ىن ىنىنا ل ىن ىنىند املل ىن ىنىنف "الىن ىن ىنايل والتكبل ىن ىنىنة" ( 711/1؛ واب ىن ىنىنا األبَّىن ىنىنار
"التكبلة" (. 226/1
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متقدما للم القراءات.
بد يفيل ذن وج در ب لده لإل راء ومان ا
جذ  -رمحل ار  -بغرناجة بعد سةة 630هىن.
 48أمحىنىند( 1بىنىنا بىنىند بىنىنا ل ىنىند الىنىنرمحا بىنىنا بىنىند بىنىنا ل ىنىند ار بىنىنا
للي أبذ القاسم اليفىنليفذ اإلش يلي.
جىنىنال بالس ىن للىنىنِّ أ احلسىنىنع بىنىنا ل يبىنىنة وحبىنىنرا نىنىنا للىنىنِّ أ
الع ىنىناس بىنىنا بىنىند بىنىنا مقىنىندا  .جىنىنال لليىنىنل اب ىنا ل ىنىند امللىنىنف املرامشىنىني بع ىن
القرآن برواية ورل.
جذ  -رمحل ار  -مبرامش رمءان سةة 657هىن.
 49أمحىنىند( 2بىنىنا للىنىني بىنىنا أمحىنىند بىنىنا ل ىنىند ار بىنىنا هابىنىنت أبىنىنذ الع ىنىناس
األن ار اإلش يلي.
اءو
جىنىنال بالس ىن ويصهىنىنا للىنىنِّ أ احلسىنىنا بىنىنا رىنىنابر الىن َّىندبَّاج وبق ىنر يف
احلىنرميع للىنىنِّ أ احلسىنا بىنىنا بىند ابىنا احليف َّىنىنار وأ احلسىنع بىنىند بىنىنا
ليَّال با يفل يبة وابةل أ لبرو يفليَّال.
مان يا سةة 666هىن.
 50سىنىنعد( 3بىنىنا يىنىنالص بىنىنا م ىنىند بىنىنا ل ىنىند ار أبىنىنذ لبىنىنرو وأبىنىنذ
( 1يُة ىن ىنىنر اب ىن ىنىنا ل ىن ىنىند املل ىن ىنىنف "ال ىن ىنىنايل والتكبل ىن ىنىنة" ( 619/1؛ واب ىن ىنىنا يلي ىن ىنىنل
"ايت ار القد املعلِّ" (ا . 120
( 2يُة ىنىنر ابىنىنا ل ىنىند امللىنىنف "الىنىنايل والتكبلىنىنة" ( 466/1؛ والسىنىنيذجي "بغيىنىنة
الذلاي" (. 338/1
( 3يُة ر ابا ل د امللف "الايل والتكبلة" (. 13/2
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لمجبان اللَّذشي.
ر ل املشرل ص ة أبيل ولرض الشاج ية اا لا ظ ر
لو للِّ ليسِّ با ُجميفلاي با سع ص ر ناظب ا الشاج .
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املبحث الثاني :أسباب عدم استيفاء املعرفة والغاية لرتاجم قراء
األندلس.
الىن ىن
ىنت ه ىنىناا امل ىن ىن الذ ىنىنذا لل ىنىنِّ أه ىنىنم األسىن ىن ا
اول ىن ُ
أ ت لىنىند اسىنىنتي اء الىنىناه وابىنىنا اجل ىن ر متابي بىنىنا معر ىنىنة الق ىنراء
الك ار وياية الة اية؛ وذلف للِّ الة ذ ا و
أو ً :نىن ىنىنابا الىن ىنىناه متابىن ىنىنل معر ىن ىنىنة الق ىن ىنراء الك ىن ىنىنار خبىن ىنىنالا ابىن ىنىنا
اجل ر الا جذس يرا الرتارم.
وذلف أن الاه ا ت ر متابىنل معر ىنة القىنراء الك ىنار للىنِّ يىنرا
َّ
ج ىنرارم م ىنىنار الق ىنراء سىنىنو مبىنىنا ل للىنىنِّ ذلىنىنف لة ىنذان متابىنىنل ابتىنىنداءا
وأمىنىنده مقدمىنىنة متابىنىنل بقذلىنىنل « ىنىناا متىنىنا يىنىنل معر ىنىنة املش ىن ذريا مىنىنا
الق ىن ىن ىنراء األليىن ىن ىنىنان أويل اإلسىن ىن ىنىنةا واإلجقىن ىن ىنىنان والتقىن ىن ىنىند ال لىن ىن ىنىندان للىن ىن ىنىنِّ
الط قات واألرمان»( 2للِّ أنل جررم لكمجص ما القىنراء متابيىنل جىناريم
اإلسال واملستبل ( 3مما ليسذا للِّ شرط متابل معر ة القراء الك ار.
(1

( 1د يكذن ما األس ا  -باإلنا ة مىنا ذمرجىنل هىناا امل ىن  -أن ابىنا
اجلىن ر ه يق ىنىند اسىنىنتيعا ما ىنىنة ج ىنرارم الق ىنراء أو أن متىنىنا يايىنىنة الة ايىنىنة ه
ج ىنىنلةا مةىنىنل نسىنىنخة مكتبلىنىنة ز أن لىنىند اجلىن بىنىنايا األمىنريا رعلىنىنت أجذ ىنىنع
لا حلا با باألس ا املامذري.
( 2الاه "معر ة القراء الك ار" (. 101/1
األول (ا  14وما بعدها ي جء َّىنبا جىنرارم ىنراء لىندي
( 3يُة ر امل
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جيَّىنىنات متابىنىنل معر ىنىنة الق ىنراء الك ىنىنار مة نيىنىنل
وأشىنىنار الىنىناه
الا سار لليل يرا جرارم القىنراء يىن ىنال آيىنر الط قىنة األو
ما ال ابة « ؤزء هم الايا بىنيفليفغةا أ َّيفام ىنذا القىنرآن رمىنا الةىن
ن ىنا وللىنىني م ارت
يفيىن يفىنا لىنىنة م يفمىنىنا بيفعىن يفىند ُهم يفلر ا
صىنىنلِّ ار لليىنىنل وسىنىنلم وأ يف
ىنرآن يىن ىنىنصُُهم مىن ىنىنا ال ىن ىن ابة
العشىن ىنىنر و ىن ىنىند يف ىن ىن يف القىن ىن يف
األسىن ىن ُ
ىنانيد بىن ىنىنالقراءات يف
مبع ىنىناذ وأيف ري ىن ٍىند وس ىنىناه م ىنىنذ أ اي ىنىنة ول ىنىند ار ب ىنىنا لب ىنىنرو ب ىنىنا
ىنقت أي ىنار
العاا ولق ة با لامر ولكا ه جت ل بةىنا ىنراء ُهتم ولىنذ س ُ
هؤزء الس عة مبا ية غي ل لغيفت مخسع ر ءاا وار أللم»(. 1
و ىنىنال جر ىنىنة أبىنَّىنان بىنىنا جغلىنىنو (ت141ه ىن «ولىنىنذز شىن رجل حلا تىنىنل
ألنل ه جت ل بةا راءجل»(. 2
و ىنىنال جر ىنىنة امل ءىنىنل بىنىنا صىنىند ة الكىنىنذ (ت161ه ىن «مىنىنا ذا
ما شرط متابةا ولكا ذمرجُل للتبيي بيةل وبع امل ءل الء »(. 3
و ىنىنال جر ىنىنة ليسىنىنِّ بىنىنا سىنىنعيد الكل ىن القىنىنرج (ت390ه ىن
«وانقطعت رواياجل و وا أور جل أسذي أممجالل و ن مةت ه أستذلو هىناا
الءر لذ استذل ت جرارم ما جال بالروايات أو ب عءىن ا وه يةقىنل لةىنا
أشرت
جررم هلم الاه متابيل "جاريم اإلسال " و"املستبل " و ُ
احلذاشي لةد جذهيآ جرا م ما امل ا ر.
( 1الاه "معر ة القراء الك ار" (. 125/1
( 2الاه "معر ة القراء الك ار" (. 249/1
( 3الاه "معر ة القراء الك ار" (. 276/1
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جر ل ل لخل متا لدي جملدات»(. 1
و ىن ىنىنال جر ىن ىنىنة أمحىن ىنىند بىن ىنىنا ريىن ىنىندان ال غىن ىنىندا (ت414ه ىن ىن «هىن ىنىناا
جم ذل ز يُعرا والراو لةل أشد ر الة مةىنل ومىنا أبعىند هىناا لىنا ال ىندل
لاما»(. 2
مت تل لل ررة وللِّ رلبل د لال بعد ابا جماهد جسعع ا
و ىنىنال بعىنىند جر ىنىنة بىنىند بىنىنا س ىن يان القىنىنصواين (ت415ه ىن «وجىنىنذ
هىنىناه السىنىنةة مىنىنا ىنراء بغىنىندا احلسىنىنع بىنىنا ل ىنىند الذا ىنىند احلىن َّىنااء» أنىنىناا
لت هاا أو ش ل لي ما شرط متا لعد للبةا مبا أ رأه»(. 3
« ُ
وجىنىنررم الىنىناه لعلىنىني بىنىنا للىنىني بىنىنا شىنصان الذاسىنىنطي (ت524ه ىن
َّ
لقىنىنو
وجىنىنررم بعىنىنده لعلىنىني بىنىنا للىنىني بىنىنا شىنىنروان اخليىنىناط (ت619هىن ىن
بقذلىنىنل «ذمرجىنىنل للتبيي ىن »( 4يريىنىند التة يىنىنل للىنىنِّ أن ابىنىنا شىنىنروان لىنىني مىنىنا
شىنىنرط متابىنىنل الىنىنا ا ت ىنىنر يىنىنل للىنىنِّ م ىنىنار الق ىنراء و و ىنىنا أور جر تىنىنل بعىنىند
جر ة ابا شصان للتشابل بع اظي با.
جر ىنىنة لب ىنىنر ب ىنىنا يذس ىنىنع ب ىنىنا ب ىنىند اب ىنىنا احل ىنىنااء
و ىنىنال ال ىنىناه
ىنت أ ىن اىندا جىنىنال للىنىنِّ ابىنىنا
ىنت مىنىنا للبىن ُ
القيسىنىني ال ىنىنقلي (ت526ه ىن « لىن ُ
احلااء و وا مت تل لسةل وراللتل»(. 5
(1
(2
(3
(4
(5

الاه
الاه
الاه
الاه
الاه

"معر ة القراء الك ار"
"معر ة القراء الك ار"
"معر ة القراء الك ار"
"معر ة القراء الك ار"
"معر ة القراء الك ار"

(. 725/2
(. 709/2
(. 727/2
(. 920/2
(. 924/2
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وخيتلىنىنع هىنىناا ازنتقىنىناء ل ىنرتارم م ىنىنار الق ىنراء لةىنىند الىنىناه متابىنىنل
معر ىنىنة القىن ىنراء الك ىنىنار؛ لب ىنىنا أور ه اب ىنىنا اجلىن ىن ر متاب ىنىنل ياي ىنىنة الة اي ىنىنة
يىن ىن اس ىنىنتذلو متاب ىنىنل أم ىنىنرب ىنىندر ممك ىنىنا م ىنىنا القىن ىنراء سىن ىنذاء املتقة ىنىنع
ىنت يىنل للىنِّ
واملت دريا أو ما وام ي ىنال مطلىن متابىنل «وأجي ُ
ي ىن ىن م ىن ىنىنا مت ىن ىنىنا احل ىن ىنىنا ع أ لب ىن ىنىنرو ال ىن ىنىنداين وأ ل ىن ىنىند ار ال ىن ىنىناه
رمح بىنىنا ار ور ت للي بىنىنا حنىنىنذ الءىنىنعع»( 1و ىنىنال يامتتىنىنل «وهىنىناا
آيىنىنر مىنىنا يسىنىنر ار عىنىنل مىنىنا يايىنىنة الة ايىنىنة أظىنىناء ررىنىنال الق ىنراءات أويل
الرواية والدراية مما للبتل حبسو ما جق يت وارت دت»(. 2
جذسىن ابىنىنا اجلىن ر ذلىنىنف ىنىنط أور ج ىنرارم لىنىنة مىنىنا ال ىن ُىنبت بع
و َّ
ىنص للىنىنِّ لىنىند معىنىنر ت م مىنىنف
ىنع ممجىن اىنصا مىنىنة م با اهيىنىنل ونىن َّ
ووصىن يف
أمانىنىنة نقل ىنىنم يف
رع ىنىنر أمحىنىند بىنىنا للىنىني ور ىنىندر بىنىنا ل ىنىند الىنىنرمحا اليبىنىناين واحلسىنىنا بىنىنا مالىنىنف
واحلسىنىنا بىنىنا وىن ومحىنىندون بىنىنا أ س ىن ل ورمحىنىنة بىنىنا مذسىنىنِّ القىنىنرج وللىنىني
بىنىنا بىنىند التنيي ىن وامل ىنىنارك بىنىنا احلسىنىنا بىنىنا هىنىنالل المجق ىنىني و بىنىند بىنىنا رىنىنام
األندلسىنىني و بىنىند بىنىنا احلسىنىنع و بىنىند بىنىنا سىنىنيع بىنىنا للىنىني و بىنىند بىنىنا ل ىنىند
ار بىنىنا احلكىنىنم الر ىنىني و بىنىند بىنىنا القاسىنىنم الىنرار ون ىنىنرويل السىنىنيقلي ويذسىنىنع
با للي با محدان وأ حيى ال طي ( 3ويصهم.
( 1ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 3/1
( 2ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 408/2
( 3يُة ىن ىن ىن ىنىنر اب ىن ىن ىن ىنىنا اجل ىن ىن ىن ىن ر "ياي ىن ىن ىن ىنىنة الة اي ىن ىن ىن ىنىنة" (229/1( 190/1( 90/1
(106/2( 40/2( 579/1( 284/1( 261/1( 234/1
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أيءىنىنا لكمجىنىنص مىنىنا الق ىنراء جر ىنىنة مىنىنذر ي جقت ىنىنر
وجىنىنررم ابىنىنا اجل ىن ر ا
للىنىنِّ ذمىنىنر شىنىنيم وا ىنىند للبىنىنرترم لىنىنل ومىنىنالف جلبيىنىنا وا ىنىند مىنىنة م أمحىنىند
با ال قر بىنا هذبىنان الطرسذسىني ال غىندا وأمحىند بىنا للىني بىنا بىند
الش ىنريع األن ىنىنار احلىنىنر وأمحىنىند بىنىنا بىنىند بىنىنا يعقىنىنذ واحلسىنىنع بىنىنا
بد با أمحد املروذ وس ل بىنا بىند اجلىنال الكىنذ ول ىند ار بىنا
ب ىنىند احلس ىنىنا ب ىنىنا ب ىنىند اجلل ىنىناين ول ىنىند املل ىنىنف ب ىنىنا ب ىنىند ب ىنىنا ل ىنىنا
ال غ ىنىندا ولل ىنىني احلري ىنىنر والقاس ىنىنم ب ىنىنا ليس ىنىنِّ ب ىنىنا ب ىنىند ب ىنىنا ي ىنىنان
األص اين و بد با أمحد با ظعان املدين ويصهم(. 1
مبا جررم ابا اجل ر ل ع القىنراء ذام اىنرا اسىنم شىنيخل قىنا مب بىند
با لبران األيةسي الكىنذ ( 2أو اسىنم جلبيىناه قىنا مب بىند بىنا بىند بىنا
يليىنىنل السىنىنكذين( 3وجىنىنررم ل عءىن م مقت ىناىنرا للىنىنِّ يىنرا اظىنىنل ومةيتىنىنل سىنىنو
مف رمريا حيى با أمحد با سليبان اجلاامي اإلش يلي(. 4
ونقىنل ابىن ُىنا اجلىن ر لىنىنا الىنىنداين واهلبىنىنااين احلكىنىنم للىنىنِّ أصىن ا
بع ىن ىن ال ىن ىنرتارم باجل الىن ىنىنة قىن ىنىنال جر ىن ىنىنة بىن ىنىند بىن ىنىنا ل ىن ىنىند الىن ىنىنرمحا بىن ىنىنا
(1
(2
(3
(4

(. 401/2( 340/2( 232/2( 178/2( 152/2( 134/2
يُة ر ابا اجلىن ر "يايىنة الة ايىنة" (249/1( 134/1( 88/1( 63/1
(. 64/2( 20/2( 587/1( 470/1( 414/1( 321/1
يُة ر ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 222/2
يُة ر ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 240/2
يُة ر ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 366/2
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س ىنىنكيف «و ىنىنال احل ىنىنا ظ أب ىنىنذ لب ىنىنرو جم ىنىنذل ز أ ر م ىنىنا ه ىنىنذ وز ل ىنىنل
لة ىنىندنا رواي ىنىنة»( 1و ىنىنال جر ىنىنة فت ىنىنار ب ىنىنا أ جي ىنىنار « ىنىنال ال ىنىنداين
جم ىنىنذل ز ألر ىنىنل»( 2و ىنىنال جر ىنىنة وصىنىنيع احلب ىنراو « ىنىنال الىنىنداين
جم ىنىنذل»( 3و ىنىنال جر ىنىنة أمحىنىند بىنىنا احلسىنىنع الذاسىنىنطي املا ىنىناين «نَّىنىنل
للىنىنِّ ذلىنىنف احلىنىنا ظ أبىنىنذ العىنىنالء ىنىنال واملا ىنىناين هىنىناا جم ىنىنذل لةىنىند أهىنىنل
ال ةعة ه يرو لةل ما املعرو ع ز أبذ احلسا با شة ذذ»(. 4
وج يد هىناه الةقىنذل  -جمبل ىنا  -بىنفن الىنداين وبعىنده اهلبىنااين ه
يقت ىنرا للىنىنِّ الرت ىنىنة لك ىنىنار القىنراء م ىنىنةي الىنىناه بىنىنل جر ىنىنا متابي بىنىنا
لقىنراء جماهيىنىنل ءىنالا لىنىنا لامىنىنة أهىنىنل ال ىنىنا مىنىنا يىنىنص املت ىنىندريا واملتقةىنىنع
مر رياا مىنا أن الىناه جىنررم متابيىنل جىناريم اإلسىنال
ويعءد ذلف ما َّ
واملس ىنىنتبل لكمج ىنىنص م ىنىنا القىن ىنراء ال ىنىنايا ه ي ىنىنامرهم متاب ىنىنل معر ىنىنة القىن ىنراء
الك ار ا ت اارا مةل للِّ هلة ما م ار القراء سو.
ثانيًااا :ل ىنىند و ىنىنذا اب ىنىنا اجل ىن ر لل ىنىنِّ نس ىنىنخة مكتبل ىنىنة م ىنىنا مت ىنىنا
ج قات القراء أل لبرو الداين.
ولالف زئل أور ها يبا يلي
جر ىنة الىنداين «متىنا ج قىنات
 1ما ذمره ابىنا اجلىن ر لىنا الكتىنا
(1
(2
(3
(4

ابا اجل ر
ابا اجل ر
ابا اجل ر
ابا اجل ر

"ياية الة
"ياية الة
"ياية الة
"ياية الة

اية"
اية"
اية"
اية"

(. 161/2
(. 292/2
(. 359/2
(. 50/1
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(1

القىن ىنراء أربع ىنىنة أس ىن ىن ار ل ىنىنيم باب ىنىنل لعل ىنىني أظ ىنىنر عبيع ىنىنل»
ي يدل ذلل للِّ لد و ذ ل للِّ الكتا مكتبالا.
 2جعىنىند الةقىنىنذزت الىنذار ي متىنىنو التىنىناريم وجىنرارم األندلسىنىنيع لىنىنا
متا ج قىنات القىنراء للىنداين( 2والىن ه يىنامرها ابىنا اجلىن ر
متابل ياية الة اية.
 3ما جءبةتل بع امل ا ر ما شارات جدل للىنِّ نىندري نُ يفسىنم متىنا
ج قىنىنات الق ىنراء للىنىنداين مةىنىنا رمىنىنا متقىنىند ي ىن ذمىنىنر أمحىنىند ال ىن يفىنبقَّر
(ت1041هىن ىن ي ىنىنرب جلقي ىنىنل رس ىنىنالة م ىنىنا ص ىنىنديقل ب ىنىند ب ىنىنا يذس ىنىنع
املرامشي ومان ية ا باملغر مؤريىنة لاشىنذراء الىنر ىناج سىنةة
مثىنىنان وهالهىنىنع وألىنىنع وال ىنىنبقر ية ىنىنا مقىنىنيم يذم ىن ٍىنا بالشىنىنا يطلىنىنو
مة ىنىنل نس ىنىنخة مىن ىنا مت ىنىنا ج ق ىنىنات القىن ىنراء لل ىنىنداين ون ىنىنص ذل ىنىنل «
املىنىنفمذل مىنىنا سىنىنيدنا ومذزنىنىنا أن يت ءىنىنل لليةىنىنا بكتىنىنا ج قىنىنات الق ىنراء
لإلما احلا ظ الداين ذ لي لةدنا مةل نسخة»(. 3
وأما الاه ي ر أنل و ع للِّ نسخة أوىف ممىنا و ىنع لليىنل ابىنا
اجلىن ر مىنىنا متىنىنا ج قىنىنات القىنراء للىنىنداين بدزلىنىنة مىنىنا ا ذمىنىنره  -آن ا ىنىنا -
ما أن الاه جررم متابيل جاريم اإلسال واملسىنتبل لىنىنبنيبذلة مىنا
( 1ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 505/1
( 2يُة ر ما هىناا ال ىن لةىند احلىندي لىنا ن ىنذا متىنا
للداين الذار ي متو التاريم والرتارم.
( 3املقر "ن الطيو" (. 474/2
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جىنرا م لىنا

القراء الايا ه يرترم هلىنم ابىنا اجلىن ر ونقىنل الىناه بعىن
ونص للِّ ذلف.
متا الداين
َّ
ثالثًااا :لىنىند و ىنىنذا ابىنىنا اجلىن ر للىنىنِّ نسىنىنخة مكتبلىنىنة مىنىنا متىنىنا
معر ة القراء الك ار للاه .
ي ىن يىنىنال متىنىنا ابىنىنا اجل ىن ر مىنىنا لىنىند ٍ لىنىني بقليىنىنل مىنىنا ج ىنرارم
الق ىنراء الىنىنايا جىنىنررم هلىنىنم الىنىناه متابىنىنل معر ىنىنة الق ىنراء الك ىنىنار( 1مىنىنة م
لدي راء ما األندل ( 2وهم
الق ي (ت409هىن .
 1لطية با سعيد با ل د ار األندلسي يف
 2بىنىند بىنىنا أمحىنىند بىنىنا بىنىند بىنىنا س ىن ل األمىنىنذ الطليطلىنىني (ت حنىنىنذ
530هىن .
 3أمحد با ل د ار با رابر األر اإلش يلي (ت536هىن .
 4ت با يلع ال لةسي (مان يا حنذ 540هىن .
 5رابر با بد با نا با سليبان احلءرمي اإلش يلي (ت596هىن .
 6للي با براهيم با للي التنيي الغرناجي ابا ال اا (ت604هىن .
 7أبذ بكر با ش ا با يذسع ال ُىنبرا األشي (ت662هىن .
( 1بلخل لد هم اهةان وأربعذن .ذمرهم قآ "ياية الة اية" ( 31/1ج عة ار
اللؤلؤي.
( 2يُة ر الاه "معر ة القراء الك ار" (955/2( 975/2( 725/2
(. 1320/3( 1137/3( 1094/3( 1014/2
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و ىنىند جىنىنررم الىنىنداين متابىنىنل لعطيىنىنة الق ىنىني املىنىنامذر( 1و وىنىنا ه يىنىنرترم
لل ابا اجل ر لعد و ذ ل للِّ نسخة مكتبلة ما متا يف الداين والاه (. 2
ابعا :لىند و ذ بىنا للىنِّ بعىن م ىنا ر جىنرارم األندلسىنيع مىنا
ً
القراء ويصهم.
وي ىن ىنىنر ذل ىن ىنىنف بذن ىن ىنىنذ لة ىن ىنىند مع ىن ىنىنان الة ىن ىنىنر يب ىن ىنىنا جء ىن ىنىنبةل امل ىن ىن ىن
السىن ىنىنابآ( 3املتءىن ىنىنبا ج ىن ىنرارم رلىن ىنىنة مىن ىنىنا الق ىن ىنراء األندلسىن ىنىنيع املت ىن ىنىندريا ومىن ىنىنا
صىنىنا يف و ج ىنرا م م ىنىنا أي ىنىنار أيفي ىنىناهم ل ىنىنا م ىنىنار املق ىنرئع رم ىنىناام وجتلب ىنىنا
م ىنىنار القىنراء للىنىني م ءىنالا لىنىنا لةىنىناويا مؤل ىنىناهتم الدالىنىنة للىنىنِّ مىنىنامت م هىنىناا
ال ا ورسذن أ دام م يل.
جر ىنة أ يىنان الغرنىناجي
ويعءد ذلىنف مىنا أشىنار ليىنل الىناه
«وو لذ أنل ن ر هاا الكتا وأصل يل ورا يىنل جىنرارم الىنة

( 1ال ابا بشكذال أهةاء جررىنبة لطية الق ي «وذمره أبذ لبىنرو الىنىنبقرئ
مت ىنىنا ج ق ىنىنات ال ىنىنبقرئع ل ىنىنل»" .ال ىنىنلة" ( 67/2ونق ىنىنل م ىنىنا مت ىنىنل لة ىنىنل
الداين متابل.
( 2ولىنىنم جيفىنىنر جر ىنىنة لطيىنىنة الق ىنىني  -مىنىنا ىنراء الط قىنىنة العاشىنىنري  -لىنىندي نسىنىنم
يطيَّىنىنة لكتىنىنا الىنىناه "معر ىنىنة القىنراء الك ىنىنار" نسىنىنخة مكت ىنىنة رامعىنىنة اإلمىنىنا
ب ىن ىنىند ب ىن ىنىنا س ىن ىنىنعذ (ل /84أ ونس ىن ىنىنخة مكت ىن ىنىنة م ىن ىنىنذبريلي (ل /58أ ؛
ونسخة باري (ل/107 /أ ؛ ونسخة الرباط (ا . 283
( 3يُة ر (ا  22ما هاا ال .
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أيءا»( 1ي شىناري ري تىنل بىنفن
ما الك ار انل ما هاا املع ا
يتىنذ هىنراء متابىنل معر ىنة القىنراء الك ىنار مىنا لىنل اجىنة و ملىنا بىنرتارم القىنراء
الك ار املت دريا ما راء األندل ويىنصهم ممىنا ه يقىنع الىناه للىنِّ
أي ارهم وجرا م.
خامسا :لد ر لت با لألندل .
ً
ب ىنىنالة ر لةاي ىنىنة ال ىنىناه واب ىنىنا اجلىن ىن ر باحل ىنىندي ل ىنىنا ر الهتب ىنىنا
وجل با للعلم بت يل مسرتسل ان أيا مة بىنا ه ير ىنل األنىندل
عم ي ص ما الشىنيذن املت ىندريا مىن لىنة ظىناهري
وج ير أه اهتم وجرا م ٍّ
لشيذي م ما األندل مقارنة ب قية الشيذن ما األم ار األير .
ويعءىنىند ذلىنىنف لىنىند امتبىنىنال أي ىنىنار الق ىنراء املىنىنرترم هلىنىنم املعر ىنىنة
مر ال ىن رياىنا( 2وز ريىنو أن لىند
والغاية ما راء األندل مبا َّ
اج ىنىناهلبا امل اشىنىنر بىنىناملرترم لىنىنل أو مبىنا أيىنىنا لةىنىنل يُسىن م از ت ىنىنار للىنىنِّ
يسصا.
جر تل مبا جءبةتل امل ا ر املتا ة أمام با و ن مان ن ارا ا
و ىنىند ذم ىنىنر اب ىنىنا اجلىن ىن ر يامت ىنىنة متاب ىنىنل األرذب ىنىنة لل ىنىنِّ املس ىنىنائل
التربي ية ما يشص لىند اجتىنل بشىنكل م ٍ
ىناا مبىنا الغىنر اإلسىنالمي
لبىنا متابىنل
 األندل واملغر حتدي اىندا  -مىنا أسىنانيد وجىنرل ىنرج َّ( 1الاه "معر ة القراء الك ار" (. 1472/3
( 2يُة ىنر مىنىنا هىنىناا ال ىن لةىنىند احلىنىندي لىنىنا أهىنر متىنىنو التىنىناريم واملشىنىنيخات
هراء جرارم القراء.
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ىنت مىنىنا اخلىنىنروج
الةشىنىنر يىن ىنىنال «و ين أل سىنىنم بىنىنار جعىنىنا أين لىنىنذ ُم اكةىن ُ
مىنىنا هىنىناه ال لىنىندي ال ىن أُل مت ىنىنا خلررىنىنت لىنىنيكم ز يىنىنصمم ليؤيىنىنا لىنىنت
هىنىناا العلىنىنم الشىنريع الع يىن الىنىنا ز أللىنىنم أ ىن اىندا اليىنىنذ للىنىنِّ ورىنىنل األرض
يعر ىنىنل ز مىنىنا ىنرأه للىن َّىني»( 1لىنىنم يتطىنىنرل الطىنىنرل واألسىنىنانيد الىن مىنىنان
يقىنرأ بىنىنا أهىنىنل األنىنىندل واملغىنىنر ويىنىنصهم  -وز رالىنذا  -لىنىنا نىنىنا مبءىنىنبا
متا التعريع أل لبىنرو الىنداين والىن جُعىنرا بالعشىنر الةا عيىنة ويطلىنآ
للي ىنىنا أهىنىنل املغىنىنر العشىنىنر ال ىنىنغص( 2وهىنىني جشىنىنتبل للىنىنِّ روايىنىنات لىنىنا
نىنىنا ليسىنىنت التيسىنىنص والةشىنىنر و ىنىنا روايىنىنة ظاليىنىنل بىنىنا رع ىنىنر بىنىنا أ
ممجص األن ار ورواية س ال با بد با املسيو(. 3
يسىنىنا لىنىنل جعلىنىنآ
ونقىنىنل ابىنىنا اجل ىن ر لىنىنا أ يىنىنان الغرنىنىناجي نق ىنالا ن ا
وهيآ مبا جءىنبةل متىنا التعريىنع للىنداين ون ُّىنل «وهىنل هىناه املخت ىنرات
ال بفيد الةاس اليذ مالتيسص والت ىنري والعةىنذان والشىناج ية بالةسىن ة ملىنا
اشت ر ما راءات األئبة الس عة ز ن ر ما ُممجر ويفطري ما طر؟
ويةش ىنىنف ال رول ىنىني ىنىنال ي ىنىنر ز ممج ىنىنل الش ىنىناج ية والعةىن ىنذان يعتق ىنىند أن
(" 1أرذبة اإلما ابا اجل ر للِّ املسائل التربي ية" (ا . 169
( 2يُة ىنىنر ال ىنىنذرليلي "الت ىنىنري" (ا  31؛ ومحيتىنىنذ " ىنراءي اإلمىنىنا نىنىنا لةىنىند
املغاربىن ىنىنة" ( 239/7؛ وولىن ىنىند أبىن ىنىناه "جىن ىنىناريم الق ىن ىنراءات املشىن ىنىنرل واملغىن ىنىنر "
(ا  268؛ وال ىن ىنذا "الدراسىن ىنىنات القرآنيىن ىنىنة بىن ىنىناملغر " (ا  56؛ وحب ىن ىن
ولليلي "العشر الةا عية وامتدا اهتا اجل ائر" (ا . 135
( 3يُة ر الداين "التعريع" (ا . 159

280

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 188الجزء األول

الس عة ذري هاا قا وما مىنان لىنل اجرىنالع للىنِّ هىناا ال ىنا رأ أن
هايا الكتابع وحنذ ا ما الس عة مةُىنغ ة ما يفأ يفماء وجىنُربة بىنيف باء».
وأن ىنىناا «وه ىنىناا ن ىنىنا اإلم ىنىنا ال ىنىنا يقىن ىنرأ أه ىنىنل املغ ىنىنر بقراءج ىنىنل
اش ىنىنت ر لة ىنىنل ه ىنىناه الكت ىنىنو املخت ىنىنري ورل و ىنىنالذن ولة ىنىند أه ىنىنل الةق ىنىنل
اش ىنىنت ر لة ىنىنل جس ىنىنعة رر ىنىنال ورل و ىنىنالذن و ظالي ىنىنل ب ىنىنا رع ىنىنر وأب ىنىنذ
ُيليفيد وابا َّار وياررة واألصبعي ويفمريف وال ُىنبسي ر.
وهكاا مل ما ما با ي السىن عة ىند اشىنت ر لةىنل رواي يىنص مىنا
هىنىناه املخت ىنرات كيىنىنع يلغىنىنِّ نقل ىنىنم ويقت ىنىنر للىنىنِّ اهةىنىنع؟ وأ ُّ م يَّىنة
وش ذا لايةف اإلهةىنع للىنِّ ر قائ بىنا ومل ىنم أيىناوا لىنا شىنيم وا ىند
ومل م نابطذن هقات؟
وأيءا قد مان رمان هؤزء السىن عة مىنا أئبىنة اإلسىنال الةىنا لع
الق ىن ىنراءات لىن ىنىناه ز حي ىن ىنىنذن و وىن ىنىنا رىن ىنىناء مقىن ىنىنرئ ايتىن ىنىنار هىن ىنىنؤزء وظَّىن ىناهم
ول يفك يفس ىنل بع ىن الةىنىناس و ىنىنر اهلبىنىنم و را ي ار أن ييفىنة ُقص العلىنىنم ا ت ىنىنروا
للِّ الس عة ا ت روا ما الس عة للِّ ن ر يسص مة ا .انت ِّ»(. 1
لىن ىن ىنىناا ىن ىن ىنىنان للعش ىن ىن ىنىنر الةا عي ىن ىن ىنىنة أس ىن ىن ىنىنانيدها وجر ىن ىن ىنىنا ومدارس ىن ىن ىن ا
ومؤل اهتىنىنا وشىنىنرو ا وألالم ىنىنا وه يسىنىنتذلو الىنىناه وابىنىنا اجل ىن ر
املعر ىن ىنىنة والغايىن ىنىنة مىن ىنىنل مىن ىنىنا يت ىن ىنىنل بىن ىنىنا مىن ىنىنا ج ىن ىنرارم وحنذهىن ىنىنا لعىن ىنىند اج ىن ىنىنال
( 1اب ىنىنا اجلىن ىن ر "الةش ىنىنر" ( 121/2وم ىنىنا بع ىنىندها .ويُة ىنىنر اب ىنىنا اجلىن ىن ر "مةني ىنىند
املقرئع" (ا  102وما بعدها.
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أسىنىنانيد ا الق ىنراءات بطىنىنرل العشىنىنر الةا عيىنىنة مكتبلىنىنة ولىنىند و ذ ب ىنىنا
للىنىنِّ أهرهىنىنا ال علىنىني مىنىندارس اإل ىنراء باألنىنىندل واملغىنىنر ويص ىنىنا املبتىنىند
ما ل ر الداين ل رنا احلانر.
سادسا :ايتالا الةسم اخلطيَّىنة لكتىنو جىنرارم القىنراء وايىنتالا
ً
ج عاهتا ج اعا لالف.
وسىنىنفجةاول هىنىناا املذن ىن هالهىنىنة متىنىنو متمجىنىنل متىنىنو ج ىنرارم الق ىنراء
املط ذلة واملتداولة وهي
األول :معر ة القراء الك ار للاه .
الثاني :ياية الة اية زبا اجل ر .
الثالث :ااية الغاية للطرابلسي.
فمىنىنا متىنىنا معر ىنىنة القىنراء الك ىنىنار قىنىند ج ايةىنىنت نسىنىنخل اخلطيَّىنىنة ج ايةاىنىنا
ىناهرا ويع ىنىنذ س ىن ىن و ذل ىنىنف أن بع ىن ىن نس ىنىنخل اخلطيَّ ىنىنة متمج ىنىنل مر ل ىنىنة
ظ ىن ا
متذسطة ما مرا ل ج ةيع الاه لكتابل مةسىنخة الربىناط الىن ُمت ىنت
ل سةة 726هىن( 1وللي ا يا امل ةاع آيرها(. 2
ج ع ىن ىن ىنىنة مؤسس ىن ىن ىنىنة الرس ىن ىن ىنىنالة
ي ىن ىن ىن أ التب ىن ىن ىنىنا قق ىن ىن ىنىني الكت ىن ىن ىنىنا
( 1التىن ىنىناريم املىن ىنىنامذر وهىن ىنىنذ جىن ىنىناريم و ىن ىنىناي أ ىن ىنىند احلان ىن ىنريا لسىن ىنىنباع الةسىن ىنىنخة لل ىن ىنىنِّ
م ىنة ا وهىنذ ريىنا الىنديا أبىنذ بكىنىنر بىنا يذسىنع املىن الشىنا عي (ت726ه ىن .
يُة ر ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 184/1
( 2يُة ر الاه "معر ة القراء الك ار" نسخة الرباط (ا . 524
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ب صوت( 1للِّ نسخة الرباط أصالا يلىنذ الكتىنا مىنا جىنرارم ممجىنصي جقىنار
اخلبسىنىنبائة جر ىنىنة أنىنىنا ا الىنىناه للكتىنىنا بعىنىند الةسىنىنخة املىنىنامذري لىنىنخل لىنىند
الرتارم نسخة الرباط ( 734جر ىنة بيةبىنا ي ىنل لىند ها نسىنم أيىنر
( 1269جر ة مبا نُ يفسم اسطة ذل وباري ويص ا.
و ن ىنىنا ةا الت ىنىنايا ال ىنىناهر ل ىنىند الىن ىنرتارم ب ىنىنع الةس ىنىنم اخلطيَّ ىنىنة
لكتا معر ة القىنراء الك ىنار ىنان مثىنة م ىنر ايىنتالا آيىنر يىنربر املقارنىنة
بية ا وهذ حترير الىناه لىن ع املذانىن متابىنل بعىند الة ىنر يىنل وجةقي ىنل
وذلف كمجل براري متفيري ما الكتا مقارنة مبا أه تل بداية جفلي ل(. 2
مىنىنا ذلىنىنف  -للىنىنِّ سىن يل املمجىنىنال  -مىنىنا ور جر ىنىنة أ بىنىنا معىنىنو
ىنت
 رنىني ار لةىنىنل  -يىن ىنىنال الىنىناه مبىنىنا ج عىنىنة بىنىنصوت « لىن ُأُ بىنىنا معىنىنو أ ىنرأ مىنىنا أ بكىنىنر ولبىنىنر وبعىن يفىند هىنىناا بىنىنا اسىنىنتخلع الة ىن
استخلع أبا بكر للىنِّ ال ىنالي و ىند ىنال
صلِّ ار لليل وسلم أُبيا بل
يف
(3
صىنىنلِّ ار لليىنىنل وسىنىنلم (يىنىنؤ القىنىنذ أ ىنىنرؤهم لكتىنىنا ار ...احلىنىندي
وهىنىناا ُمشىنىنكل»( 4و ىن َّىنرر الىنىناه هىنىناا املذن ىن يبىنىنا بعىنىند نيىنىناء الىنىنةص
(1
(2
(3
(4

يُة ر الاه "معر ة القراء الك ار" ( 15/1ج عة بصوت.
ذاشىنىني ال ىن ات مىنىنا ج عىنىنة اسىنىنطة ذل
ككىنىنا مال ىنىنة ذلىنىنف بذنىنىنذ
ي ابل القىنآ  .جيىنار آلىن ىنذزج بىنع الةسىنم اخلطيَّىنة ويال ىنظ القىنارئ
أن بع ايتال ات الةُّسم متمجل براري فتل ة للكتا .
أيررل مسلم ص ي ل دي ر م (. 673
يُة ر الاه "معر ة القراء الك ار" ( 31/1ج عة بصوت.
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مبىنىنا ج عىن يف اسىنىنطة ذل والريىنىناض «وأُريىنىنو لىنىنا هىنىناا اإليىنرا بىنىنفن الةىن
صىن ىنىنلِّ ار لليىن ىنىنل وسىن ىنىنلم اسىن ىنىنتخلع ال ىن ىنىنديآ للىن ىنىنِّ ال ىن ىنىنالي ليسىن ىنىنتقر
الة ذس أهليتل للخال ة الكرب ذ ال الي أهم الديا»(. 1
ونشر  .أمحىند يىنان حبمجاىنا بعةىنذان ه يُةشىنر ج قىنات القىنراء للىناه
مامالا( 2سلَّا يل الءذء للِّ ايتالا لد الرتارم مل ج عىنة مىنا
ج ع ىنىنات الكت ىنىنا ج اع ىنىنا زي ىنىنتالا الةس ىنىنم اخلطيَّىنىنة املعتب ىنىندي م ىن ٍّىنل مة ىنىنا
للِّ دي وهذ مما قَّآ الكتا وج عتُل ما أرذ ج عىنات الكتىنا
مبا أشرت ذلف مذن متقد ما هاا ال .
وأمىنىنا متىنىنا يايىنىنة الة ايىنىنة ىنىنذ ا يىنىنر ىنىند جعىنىند ت نسىنىنخل اخلطيَّىنىنة
وامتار لا سابقل بذرذ نسخة مةل مت ا امل ىنةاع وهىني م تىنذري جةت ىني
جرارم را العع أهةاء جر ة للم الديا للي با بىند بىنا ل ىند
ال بد السخاو (ت643هىن (. 3
وللكتىنا نسىنىنم يطيَّىنة أيىنىنر جت ىناوت نىن ط ا و ت ىنىنا ز أن أُو
ج عىنىنات الكتىنىنا الىن التىن بىنىنا املستشىنىنرل ج .بررسرتاسىنىنر جءىنىنبةت ازلتبىنىنا
( 1يُة ىن ىن ىنىنر الىن ىن ىنىناه "معر ىن ىن ىنىنة الق ىن ىن ىنراء الك ىن ىن ىنىنار" ( 113/1ج عىن ىن ىنىنة اسىن ىن ىنىنطة ذل؛
( 56/1ج عة الرياض.
( 2نش ىنىنره جمل ىنىنة جمبىن ىن اللغ ىنىنة العربي ىنىنة األر ين الع ىنىند الس ىنىناب واألربع ىنىنذن س ىنىنةة
( 1994ا  87وما بعدها.
مب ىنىنا جة ىنىناول  .أمح ىنىند ي ىنىنان املذن ىنىنذع مب ي ىنىند م ىنىنا الت ىنىنيل مقدم ىنىنة حتقيق ىنىنل
للكتا ( 25/1ج عة الرياض.
( 3وهي ذظة املكت ة البذ ية باملديةة املةذري بر م (. 2559
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لل ىنىنِّ نس ىنىنخة ي ىنىنص مكتبل ىنىنة ملي ىنىنة بالس ىنىنقا والطب ىن خ ىنىنرج الكت ىنىنا ملي ىنىنا
بالت ىن ىن يع ومذانىن ىن ال ي ىنىناض لل ىنىنِّ ي ىنىنص مىن ىنا أرا ه مؤل ىنىنل ري ىنىنم ور ىنىنذ ل ىنىندي
ارس املخطذجات مةا رما م كر(. 1
نسم يطيَّة للكتا مامذري
ج ىنذا ظ ىنىنذر ج عىنىنات رديىنىندي للكتىنىنا أرذ هىنىنا وأن ىن ط ا ج عىنىنة
ار اللؤل ىنىنؤي الق ىنىناهري( 2يىن ىن التب ىنىند قق ىنىنا لل ىنىنِّ سىن ىن نس ىنىنم يطير ىنىنة
أشرت لي ا آن اا خبا امل ةاع.
داها ال
للكتا
ُ
ىنت
وأمىنىنا متىنىنا اايىنىنة الغايىنىنة لىنىنل نسىنىنختان
يطي3تىنىنان  -حبسىنىنو مىنىنا و ىن ُ
(
للي ىن ىن ىنىنل  -مكت ىن ىن ىنىنة األو ىن ىن ىنىناا العام ىن ىن ىنىنة ب غ ىن ىن ىنىندا و ار الكت ىن ىن ىنىنو امل ىن ىن ىن ىنرية
بالق ىنىناهري( 4وجُ ىن ىن الكت ىنىنا ج ع ىنىنة وا ىنىندي( - 5يب ىنىنا ألل ىنىنم  -ا ت ىنىنر ي ىنىنا
ال ىنىنب قآ للىنىنِّ نسىنىنخة بغىنىندا وهىنىني ز لىنىنذ مىنىنا سىنىنقا وجب ىن كىنىنان يىنىنرتك
مذان ىن ال يىنىناض مبىنىنا ه ىني و بع ىن املذان ىن يىنُىنتم الىنىنةص مىنىنا أصىنىنل الكتىنىنا
وهذ ياية الة اية ولعلل ه يقع للِّ نسخة القاهري.
(1
(2
(3
(4
(5

يُة ىنر "معنيىنم التىناريم الىنرتا اإلسىنالمي مكت ىنات العىناه" ( 3206/5؛
و الجة "ياية الة اية زبا اجل ر " (( . 10/1الرسالة العلبية .
صىنىندرت ىنىنديمجاا لىنىنا 1438ه ىن بت قيىنىنآ أ بىنراهيم لبىنىنرو بىنىنا ل ىنىند ار
أربعة جملدات.
يُة ىن ىن ىنىنر " ىن ىن ىنىنرس املخطذج ىن ىن ىنىنات العربي ىن ىن ىنىنة مكت ىن ىن ىنىنة األو ىن ىن ىنىناا العام ىن ىن ىنىنة بغ ىن ىن ىنىندا "
( 273/4؛ و"معنيم التاريم الرتا اإلسالمي مكت ات العاه" (. 1733/3
يُة ر " رس الكتو العربية بدار الكتو امل رية" (. 271/8
أن الكتىنىنا صىنىندر لىنىنا الىنىنبكت ة
أشىنرت مذنىن متقىنىند مىنىنا هىنىناا ال ىن
الع ىن ىنرية ب ىنىنصوت س ىنىنةة 1431هىن ىن بت قي ىنىنآ أ . .لب ىنىنر ب ىنىنا ل ىنىند الس ىنىنال
جدمر .
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املبحث الثالث :أثر كتب التاريخ واملشيخات يف إثراء تراجم
القراء.
ما يالل اجتاهع اهةع
هاا امل
ويةت م احلدي
ا تجا ااا األول :الرت ىن ىنىنة للق ىن ىنراء الىن ىنىنايا ه يُىن ىنىنرترم هلىن ىنىنم متىن ىنىنو
األول ما هاا ال .
جرارم القراء وا بيانل م َّالا امل
ا تجا الثاني :هراء جرارم القراء مبىنا ه يُىنامر جىنرا م الىنذار ي
متو جرارم القراء.
ويشبل ذلف الةقاط التالية
 ]1بسا احلدي لا صلت م بالقراءات.
 ]2ذمر مؤل اهتم.
 ]3الت ري بفظاء مؤل اهتم.
 ]4حتديد جذاريم و ياهتم.
 ]5ظ جرا م الذار ي متو جرارم القراء امل قذ ي.
جرا م ما أيطاء.
 ]6ج ي ما و
وأشىنىنص  -ىنىنل ال ىنىندء بىنىنايرا أممجلىنىنة لكىنىنل نقطىنىنة مىنىنا الةقىنىناط املىنىنامذري -
ما ذمرجل مقدمىنة ال ىن بىنفن املق ىنذ مىنا ذلىنف متىنا مق ىنذ متىنا يف
ىن
اإلمىنىنامع احلىنىنا ع الىنىناه وابىنىنا اجلىن ر و ىنىنظ ر ذ ىنىنا الع يبىنىنة
جىن ىنرارم الس ىنىنا ي القىن ىنراء األل ىنىنال حبس ىنىنو م ىنىنا و ىنىنا للي ىنىنل م ىنىنا م ىنىنا ر ية ىنىنا
ولي استدرا اما للي با أو جعقاا هلبا  -معاذ ار  -أو جقليالا مما مت اه.
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 ] 1بسط الحديث عن صلتهم بالقراءال:
لكتو التاريم واملشيخات وحنذها أهر ظىناهر هىنراء جىنرارم القىنراء مبىنا
ه يىنىنامر ج ىنرا م ال ىنذار ي متىنىنو ج ىنرارم الق ىنراء( 1وهىنىني شىنىنارات يسىنىنصي
العليفم متو جرارم القراء.
وجعقي ات لطي ة يُكبل ما ور جر ة يف
مىنىنا ذلىنىنف مىنىنا ذمىنىنره الق طىنىني جر ىنىنة بىنىند بىنىنا سىنىنعدان الكىنىنذ
(2
الءرير (ت231هىن « ايتار لة سل سد لليل األصىنل وال ىنرع»
(3
بيةبا وص ل ابا اجل ر بقذلل «ولل ايتيىنار ه خيىنالع يىنل املشىن ذر»
وال رل بع الع ارجع ابع.
وجىن ىنىنررم ابىن ىنىنا اجل ىن ىن ر ألمحىن ىنىند بىن ىنىنا بىن ىنىند بىن ىنىنا أ احل ىن ىنىنا اجليفىن ىن يفىنديل
ال َّنيىنىناين األندلسىنىني (ت405هىن ىن وه يىنىنامر أ ىن اىندا مىنىنا جالميىنىناه( 4وذمىنىنر
ابا بشكذال والاه مىنة م أمحىند بىنا رشىنيخل التغلىن ال نيىناين و بىند بىنا
(1

(2
(3
(4

يُة ر للِّ س يل املمجال مقدمة حتقيآ "رام أسانيد ابا اجل ر " (ا 27
ي أشار القآ لدي نقاط هامة را ها ابا اجلىن ر "رىنام أسىنانيده" وه
يىنىنامرها "يايىنىنة الة ايىنىنة" مىنىنامر بع ىن شىنىنيذيل الىنىنايا ه يىنىنرترم هلىنىنم الغايىنىنة
وازست انىنىنة ج ىنرارم شىنىنيذن آي ىنريا والتة يىنىنل للىنىنِّ مسىنىنائل لطي ىنىنة ه يىنىنامرها
يص متابل املامذر.
الق طي " ن اه الرواي" (. 140/3
ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 143/2
يُة ر ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 111/1
و َّأرن ابا بشكذال و اجل سةة 405هىن وهي لةد ابا اجل ر سةة 404هىن.
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القاسم با شعلة الء ا (. 1
وذمىنىنر ابىنىنا األبىنَّىنار جر ىنىنة ل ىنىند الىنىنرمحا بىنىنا رجىنىنذن األن ىنىنار أنىنىنل
ياجىن ىنىنل بكتىن ىنىنا جىن ىنىنامري
رو لىن ىنىنا أ لبىن ىنىنرو الىن ىنىنداين و ىن ىن َّىند لةىن ىنىنل
احلا ظ ما جفلي ل أناا «ويقال ن هىناا الكتىنا هىنذ أول مىنا أل ىنل
أب ىنىنذ لب ىنىنرو»( 2وه أ ىنىنع لل ىنىنِّ ه ىنىناه اإلش ىنىناري م ىنىندر متق ىنىند وه ىنىني
م بىنىنة لىنىنرض التسلسىنىنل التىنىنارخيي ملؤل ىنىنات الىنىنداين وهلىنىنا أهىنىنر حتديىنىند
ازيتيارات واملااهو ز خي ِّ.
و ال ابا اجل ر جر ة أ ىنة بىنا حيىنى الىنرليت (ت591ه ىن « ىنرأ
لليل للي با رابر با للي الىندباج»( 3وه يىنامر مىنا ىنرأ لليىنل يىنصه وظَّىنِّ
الغرنىنىناجي جر تىنىنل بعىن جالميىنىناه قىنىنال «مىنىنة م املقىنىنرئ ال انىنىنل أبىنىنذ بكىنىنر
الق ىنىنرج وأب ىنىنذ ب ىنىند يل ىنىنذن املرس ىنىني وأب ىنىنذ القاس ىنىنم ب ىنىنا بق ىنىني وأب ىنىنذ احلس ىنىنا
ال ىنىندباج واحل ىنىنا ظ أب ىنىنذ ب ىنىند ل ىنىند ار ب ىنىنا احلس ىنىنا الق ىنىنرج والقان ىنىنيان أب ىنىنذ
بد وأبذ سليبان ابةا ذط ار»(. 4
وجىنررم ابىنا ل ىند امللىنف ألمحىند بىنا احلسىنع األن ىنار األشىن لي الءىنرير
جر ىنىنة ا ل ىنىنة مشل ىنىنت أظ ىنىناء ش ىنىنيذيل وجالمي ىنىناه ور الج ىنىنل و مامت ىنىنل وج ىنىندره
(1
(2
(3
(4

يُة ىن ىنىنر اب ىن ىنىنا بش ىن ىنىنكذال "ال ىن ىنىنلة" ( 96/1؛ وال ىن ىنىناه
(. 675/9
ابا األبَّار "التكبلة" (. 140/3
ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 334/2
الغرناجي "صلة ال لة" (. 57/3
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لإل راء( 1والا ذمره ابا اجل ر ما ذلف جر تل ليل(. 2
(3
وممجل م ل د الر يم بىنا بىند بىنا ىنرج بىنا يلىنع اخل ررىني (ت542هىن
ول د الر يم با اسم با بىند احلنيىنار (ت543هىن ( 4ول ىند ال ىنبد بىنا بىند
الغسىنىناين األندلسىنىني (ت588ه ىن ( 5ويذسىنىنع بىنىنا بىنىند بىنىنا يذسىنىنع بىنىنا
بىنىنا يعىنىنيش َّ
(6
سعيد با أ رحيانة األن ار (ت672هىن ويصهم.
ِ ] 2ذكر مؤلفاتهم:
ه جسىنىنتذلو متىنىنو ج ىنرارم الق ىنراء بيىنىنان مؤل ىنىناهتم للىنىنم الق ىنراءات
وذمىن ىنىنر لةاوية ىن ىنىنا ومذنىن ىنىنذلاهتا الد يقىن ىنىنة وايتل ىن ىنىنت ال ىن ىنرتارم ج اعىن ىنىنا لىن ىنىنالف
ىنصا ور ىنىناءت مت ىنىنو الت ىنىناريم واملش ىنىنيخات وحنذه ىنىنا لتمج ىنىنر ه ىنىناا
ايتال اىنىنا م ىن ا
ظاهرا.
اجلانو جرارم القراء هراءا ا
مىنىنا ذلىنىنف أور ابىنىنا األبَّىنىنار وابىنىنا ل ىنىند امللىنىنف جر ىنىنة بىنىند بىنىنا

(1
(2
(3
(4
(5
(6

يُة ر ابا ل د امللف "الايل والتكبلة" (. 284/1
يُة ر ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 50/1
جُة ىن ىنىنر جر ت ىن ىنىنل ابىن ىنىنا اجل ىن ىن ر "يايىن ىنىنة الة اي ىن ىنىنة" ( 383/1؛ ومىن ىنىنا يقابل ىن ىنىنا
الغرناجي "صلة ال لة" (. 160/3
يُة ر امل دريا السابقع.
جُة ىن ىنىنر جر تىن ىن ىنىنل ابىن ىن ىنىنا اجل ىن ىن ىن ر "يايىن ىن ىنىنة الة ايىن ىن ىنىنة" ( 381/1؛ ومىن ىن ىنىنا يقابل ىن ىن ىنىنا
الغرناجي "صلة ال لة" (. 191/3
جُة ىنىنر جر تىنىنل ابىنىنا اجل ىن ر "يايىنىنة الة ايىنىنة" ( 393/2؛ ومىنىنا يقابل ىنىنا
الغرن ىن ىن ىن ىنىناجي "ص ىن ىن ىن ىنىنلة ال ىن ىن ىن ىنىنلة" ( 441/3؛ والس ىن ىن ىن ىنىنيذجي "بغي ىن ىن ىن ىنىنة الذل ىن ىن ىن ىنىناي"
(. 353/2
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أمحىن ىنىند بىن ىنىنا سىن ىنىنعذ األن ىن ىنىنار الىن ىنىنداين (ت حنىن ىنىنذ 470هىن ىن ىن أظىن ىنىناء مت ىن ىنىنل
القىنراءات والتنيذيىنىند وهىنىني متىنىنا ازيىنىنتالا بىنىنع نىنىنا مىنىنا روايىنىنة ىنىنالذن
السةا واز ت ا ال رل بىنع
وبع الكسائي ما رواية الدور ومتا
َّ
(1
السىنىنع وال ىنىنا ومتىنىنا از تءىنىناء لل ىنىنرل بىنىنع الىنىناال والءىنىنا وال ىنىناء
وظَّىنىنِّ ال ىنىناه ُّ املس ىنىنتبل اهة ىنىنع مة ىنىنا( 2ووص ىن ل اب ىنىنا اجل ىن ر بقذل ىنىنل
«وصةع القراءات والعربية»( 3وه يُ يفس ام متيفل.
وذمىن ىنىنر ابىن ىن ُىنا اجل ىن ىن ر جر ىن ىنىنة بىن ىنىند بىن ىنىنا أمحىن ىنىند بىن ىنىنا لبىن ىنىنار التنيي ىن ىن
(ت519هىن أنل صةَّع القىنراءات وه يُ يفسىن ام متابىنل( 4ووصىن ل مىنالف اب ُىنا
ل د امللف وذمر ما مؤل اجل رونة املدارس وبنية ا ال (. 5
وم ىنىناا جر ىنىنة اس ىنىنم ب ىنىنا ب ىنىند ب ىنىنا م ىنىنارك اب ىنىنا ال ىنىنال األم ىنىنذ
(ت559هىن ه يامر ابا اجل ر لل متاا القىنراءات( 6وذمىنر الىنرليت
وابا ل د امللف متابل ال دي القراءات الس (. 7
(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7

يُة ىن ىن ىنىنر ابىن ىن ىنىنا األبىنَّ ىن ىنىنار "التكبلىن ىن ىنىنة" ( 61/2؛ وابىن ىن ىنىنا ل ىن ىن ىنىند امللىن ىن ىنىنف "الىن ىن ىنىنايل
والتكبلة" (. 542/3
يُة ر الاه "املستبل " (ا . 25
يُة ر ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 63/2
يُة ر ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 76/2
يُة ر ابا ل د امللف "الايل والتكبلة" (. 16/4
يُة ر ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 76/2
يُة ىنىنر "برنىنىنامج الىنىنرليت" (ا  11؛ وابىنىنا ل ىنىند امللىنىنف "الىنىنايل والتكبلىنىنة"
(. 16/4
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و جر ة بد با يلىنع ابىنا صىناا اإلشىن يلي (ت585ه ىن ه
ي ىنىنامر ال ىنىناه واب ىنىنا اجل ىن ىن ر جر ت ىنىنل متا ىنىنا ل ىنىنل الق ىن ىنراءات( 1وذم ىنىنر
الق ويت متابل الت ري أصذل القراءات الس (. 2
جر ىنىنة يع ىنىنيش ي ىنىنا لل ىنىني ب ىنىنا يع ىنىنيش اب ىنىنا الق ىنىندمي
وأش ىنىنار ال ىنىناه
األن ىنىنار (ت624ه ىن ىن أن ىنىنل ألَّ ىنىنع القىن ىنراءات ون الت ىن ىنري بعة ىنىناويا
مت ىنىنل( 3وه يىنىنامر ابىنىنا اجل ىن ر جر تىنىنل متاىنىنا لىنىنل( 4وذمىنىنر ابىنىنا األبَّىنىنار
متابل الشب املةصي القراءات الس الش صي(. 5
و جر ىنىنة أمحىنىند بىنىنا بىنىند بىنىنا أ املكىنىنار الذاسىنىنطي املعىنىنروا بىنىنابا لىنىنة
(ت653هىن ذمىنر الىناه وابىنا اجلىن ر بعىن يف مت ىنل القىنراءات( 6وه يىنىنامرا
ن بل هداية الر ال راءات الس عة أئبة ا ال وذمره الق ويت(. 7
وأشىنار اب ُىنا اخلطيىنو واب ُىنا ر ىنذن واب ُىنا نيىنر جر ىنة بىند بىنا أمحىنىند
(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7

يُة ىنىنر الىنىناه "معر ىنىنة الق ىنراء الك ىنىنار" ( 1062/3؛ وابىنىنا اجل ىن ر "يايىنىنة
الة اية" (. 137/2
يُة ر "مشيخة الق ويت" (ا . 145
يُة ر الاه "معر ة القراء الك ار" (. 1195/3
يُة ر ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 391/2
يُة ر ابا األبَّار "التكبلة" (. 216/4
يُة ىنىنر الىنىناه "معر ىنىنة الق ىنراء الك ىنىنار" ( 1332/3؛ وابىنىنا اجل ىن ر "يايىنىنة
الة اية" (. 131/1
"مة ىن املعىنىناين"
يُة ىنىنر "مشىنىنيخة الق ىن ويت" (ا  . 145وذمىنىنره اجلعىنىنرب
(. 2631/5
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الكب ىنىنا اللخبىن ىنىني (ت712ه ىن ىن متاب ىنىنل املبت ىن ىن هتىن ىنىنايو
اب ىنىنا او ابىن ىنىنا َّ
املقةىن ىن ىن ( 1وه ىن ىنىنذ ايت ىن ىنىنار لكت ىن ىنىنا املقةىن ىن ىن القىن ىن ىنراءات السىن ىن ىن زب ىن ىنىنا ىن ىنىنرر
مر متابل لةد ابا اجل ر (. 2
األن ار (ت بعد516هىن وه ييفر ذ ُ
وذمىنىنر ابىن ُىنا اجل ىن ر جر ىنىنة للىنىني بىنىنا سىنىنليبان بىنىنا أمحىنىند القىنىنرج
(ت730هىن أنل ألَّع متاباا مي ية القراءات( 3ومما ه يىنامره مىنا
مت ىنىنل التنيري ىنىند الك ىنىنص وفت ىنىنره ويص ىنىنا( . 4ىنىنال املةت ىنىنذر «مت ىنىنا
التنيريىنىند الك ىنىنص لألسىنىنتاذ أ احلسىنىنا للىنىني بىنىنا سىنىنليبان القىنىنرج رىنىنر يىنىنل
اخلىنىنالا بىنىنع األئبىنىنة المجالهىنىنة أ لب ىنىنرو الىنىنداين وأ بىنىند مكىنىني وأ
ل د ار ابا شري »(. 5
 ] 3التصريح بأسماء مؤلفاتهم:
جءىنىنبةت ممجىنىنص مىنىنا ال ىنرتارم متىنىنو ج ىنرارم الق ىنراء اإلشىنىناري أن
صىنا و الرت ىنىنة صىنةَّع القىنراءات أو نيف يفىنم التنيذيىنىند أو حنىنىنذ ذلىنىنف
(1
(2
(3
(4
(5

يُة ىن ىن ىنىنر اب ىن ىن ىنىنا اخلطي ىن ىن ىنىنو "اإل اج ىن ىن ىنىنة" ( 61/3؛ واب ىن ىن ىنىنا ر ىن ىن ىنىنذن "ال ىن ىن ىنىندي اج
املاهو" ( 280/2؛ وابا نير "الدرر الكامةة" (. 316/3
يُة ر ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 63/2
يُة ر ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 544/1
ولةذان متابل املشار ليل "جرجيو األ اء وبيان اجلب اإل راء" وهذ مط ذع.
يُة ىن ىن ىنىنر " رس ىن ىن ىنىنة املةت ىن ىن ىنىنذر " (ا  74؛ و" ىن ىن ىنىنرس اب ىن ىن ىنىنا ي ىن ىن ىنىنار " (ا  97؛
والكتاين "سلذي األن اس" (. 182/3
" رسة املةتذر " (ا . 74
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بع ىنىنارات مقارب ىنىنة ون الت ىنري بعة ىنىناويا املؤل ىنىنات أو اس ىنىنتي اء لةاوية ىنىنا
ماملة أو ذمر ج اصيل لة ا.
ما ذلف ال ابا اجل ر جر ة احلسع بىنا لمجبىنان بىنا هابىنت
ال غدا (ت378هىن «ون م متاباا القراءات الس وهذ أول مىنا
(1
وصر الق ويت بعةذان الكتا املرشد القراءات(. 2
ن ب ا»
َّ
وذم ىنىنر ال ىنىناه واب ىنىنا اجل ىن ىن ر جر ىنىنة ب ىنىند ب ىنىنا حي ىنىنى ب ىنىنا م ىن ىن ا م
(3
ىنع مت ىنىنا الة ىنىناهج الق ىنراءات
اخل ررىنىني الطليطل ىنىني (ت502هىن ىن أن ىنىنل ألَّىن يف
ابا بشكذال لةذانل مامالا الةاهج للقراءات بفش ر الروايات(. 4
وأور ُ
ووصىنىنع ابىن ُىنا اجل ىن ر للىنىني بىنىنا أمحىنىند بىنىنا بىنىند بىنىنا مىنىنذهر الىنىنار
ىنو»( 5وه يُ يفسىن ىن ام
الغرن ىنىناجي (ت589ه ىن ىن جر ت ىنىنل بفن ىنىنل «صىن ىنة يف
َّع ومتيف ىن يف
مت ىنىنل ولة ىنذان متابىنىنل مبىنىنا لةىنىند ابىنىنا األبىنَّىنار وابىنىنا ل ىنىند امللىنىنف والىنىناه
املستبل متا العروس القراءات(. 6
(1
(2
(3
(4
(5
(6

يُة ر ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 243/1
يُة ر "مشيخة الق ويت" (ا . 137
يُة ىنىنر ال ىنىناه "معر ىنىنة الق ىن ىنراء الك ىنىنار" ( 900/2؛ واب ىنىنا اجلىن ىن ر "ياي ىنىنة
الة اية" (. 277/2
يُة ر ابا بشكذال "ال لة" (. 195/2
ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 524/1
يُة ر ابا األبَّار "التكبلة" ( 61/2؛ وابا ل د امللف "الايل والتكبلة"
( 542/3؛ والاه "املستبل " (ا . 318

293

أنموذجا ،د .يوسف بن مصلح الردادي
تراجم القراء في غير المعرفة والغاية  -قراء األندلس
ً

وأشىنىنار الىنىناه وابىن ُىنا اجلىن ر والطرابلسىني جر ىنىنة مالىنىنف بىنىنا ل ىنىند
الىنىنرمحا بىنىنا للىنىني املىنىنالقي املعىنىنروا بىنىنابا املر ىنىنل (ت699ه ىن أنىنىنل ن ىنىنم
التيسص للداين وه ي ر ذا باظل( 1وذمره الذا آشىني وابىنا القانىني
الت يع والت ص ن م متا التيسص(. 2
 ]4تحديد توا يخ وفياتهم:
الت ىن املؤل ىنىنذن ج ىنرارم الق ىنراء بء ىن ا أي ىنىنارهم ىنىندر ر ىنىندهم
العل ىنىنم م ىنىنا أه ىنىنم أر ىن اء جر ت ىنىنل ز أن ل ىنىند اج ىنىنة
وحتدي ىنىند ج ىنىناريم و ىنىناي يف
املؤلاىنىنع ب ىنىنل أم ىنىنر ل ىنىنل مس ىنىنذياجل مع ىنىند و ذ ىنىنل للي ىنىنل أو ل ىنىند و ذ ىنىنل لل ىنىنِّ
امل ىنىنا ر ال ىن ىن نقلتىن ىنىنل أو و ذ ىن ىنىنل للىن ىنىنِّ أممجىن ىنىنر مىن ىنىنا جىن ىنىناريم ه يىن ىنىنتبكا مىن ىنىنا
الرتري بية ا وحنذ ذلف.
ما ذلف يل ظ القارئ مؤل ىنات الىنداين  -وهىنذ مىنا أوائىنل املىنؤل ع
جىن ىنرارم القىن ىنراء  -أن ىنىنل ه ي ىنىنامر ج ىنىناريم و ىنىناي أ ش ىنىنعيو السذس ىنىني راو أ
لبىنرو ال ىنر ويعىنذ سىن و ذلىنف لىند و ذ ىنل لليىنل مبىنا أشىنار ذلىنف
ىنص مىنىنا الىنىنل
جلبيىناه سىنىنليبان بىنىنا أىنا (ت496ه ىن جىنىنرره للىنىنِّ التيسىنص ونىن ُّ

( 1يُة ىنىنر الىنىناه "معر ىنىنة الق ىنراء الك ىنىنار" ( 1417/3؛ وابىنىنا اجل ىن ر "يايىنىنة
الة اية" ( 36/2؛ والطرابلسي "ااية الغاية" (. 66/2
( 2يُة ىن ىنىنر "برن ىن ىنىنامج ال ىن ىن ىنذا آش ىن ىنىني" (ا  139؛ وابىن ىن ىنىنا القان ىن ىنىني "رىن ىن ىنىناوي
از ت اس" (ا . 328
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مذت أ شعيو لالف جرمل»(. 1
شيخةا ُ
«ه ي لخل يف
وأشىنىنار الىنىناه جر ىنىنة بىنىند بىنىنا سىنىنعدان الكىنىنذ الء ىنرير  -املىنىنامذر
رياا  -أنل جذ سةة 231هىن( 2ومالف لةد ابا اجل ر ورا بفنل مات
يذ األ د( 3ورا الق طي د و اجل يذ لر ة ما السةة املامذري(. 4
و جر ة براهيم با محدان با ل د ار األندلسي (ت318ه ىن
ه ي ىنىنامر اب ىنىنا اجلىن ىن ر ج ىنىناريم و اج ىنىنل( 5وذم ىنىنره اب ىنىنا األبَّىنىنار( 6نقىن ىنالا ل ىنىنا
أ لبرو الداين.
و جر ىن ىنىنة الىن ىن ىن سع ب ىن ىنىنا ب ىن ىنىند ب ىن ىنىنا م ش ىن ىنىنر األن ىن ىنىنار السر س ىن ىنىنطي
(7
(ت473ه ىن ذمىنىنر الىنىناه وابىنىنا اجل ىن ر أنىنىنل جىنىنذ بعىنىند المجبىنىنانع وأربعبائىنىنة
(1

(2
(3
(4
(5
(6
(7

الداين "التيسص" نسخة الرباط (ل /3أ .
وه أرىند مىنا نَّىنل للىنِّ ذلىنف مىنىنا ققىني "التيسىنص" .يُة ىنر الىنداين "التيسىنىنص"
حتقيىن ىن ىن ىنىنآ الءىن ىن ىن ىنىناما (ا  100؛ وحتقيىن ىن ىن ىنىنآ الشىن ىن ىن ىنىنغديل (ا  88؛ وحتقيىن ىن ىن ىنىنآ
الة اس (ا  37؛ وحتقيآ ريد ل ور (ا . 171
يُة ر الاه "معر ة القراء الك ار" (. 431/1
يُة ر ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 143/2
يُة ر الق طي " ن اه الرواي" (. 140/3
يُة ر ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 13/1
يُة ر ابا األبَّار "التكبلة" (. 241/1
يُة ىنىنر ال ىنىناه "معر ىنىنة الق ىن ىنراء الك ىنىنار" ( 878/2؛ واب ىنىنا اجلىن ىن ر "ياي ىنىنة
الة اية" (. 13/1

295

أنموذجا ،د .يوسف بن مصلح الردادي
تراجم القراء في غير المعرفة والغاية  -قراء األندلس
ً

و ال ابا بشكذال «وجذ سةة هال وس عع وأرب م ة»(. 1
و جرر ىن ىن ىنىنبة ش ىن ىنىنعيو ب ىن ىنىنا ليس ىن ىنىنِّ ب ىن ىنىنا لل ىن ىنىني األشني ىن ىن ىنىنعي ال ىن ىن ىنىنيابر
(2
(ت538ه ىن ىنىنال ابىنىنا الىنىنني ر «جىنذ ىنىني ب ىنىنعد سىنىنةة هالهىنىنع ومخسىنىنبائة»
و ىنىنال ابىنىنا ل ىنىند امللىنىنف الىنىنايل والتكبلىنىنة «مىنىنات لاشىنىنر  -و يىنىنل ىنىنا
لشر -ا األو سةة مثان وهالهع ومخ مائة»(. 3
و جر ة ل د الىنر يم بىنا اسىنم بىنا بىند احلنيىنار (ت543ه ىن -
(5
املىنىنامذر رياىنىنا  -ه يىنىنامر ابىنىنا اجل ىن ر جىنىناريم و اجىنىنل( 4وذمىنىنره الغرنىنىناجي
نقالا لا أ رع ر احلبص القرج ؛ جلبيا املرترم لل.
و جر ىنىنة بىنىند بىنىنا رع ىنىنر بىنىنا ل ىنىند الىنىنرمحا بىنىنا صىنىناا اللخبىنىني
اجليَّ ىنىناين الق ىنىنرج (ت544ه ىن ىن ه ي ىنىنامر ال ىنىناه واب ىنىنا اجلىن ىن ر ج ىنىناريم
و اجىن ىنىنل( 6و التكبلىن ىنىنة «واسىن ىنىنتقر بىن ىنىنذهران وهةالىن ىنىنف جىن ىنىنذ سىن ىنىنةة أرب ىن ىن

(1
(2
(3
(4
(5
(6

ابا بشكذال "ال لة" (. 203/1
ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 328/1
ابىنىنا ل ىنىند امللىنىنف "الىنىنايل والتكبلىنىنة" ( . 123/2ويُة ىنىنر الغرنىنىناجي "صىنىنلة
ال لة" (. 376/3
يُة ر ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 383/1
يُة ر الغرناجي "صلة ال لة" (. 160/3
يُة ىنىنر الىنىناه "معر ىنىنة الق ىنراء الك ىنىنار" ( 1021/3؛ وابىنىنا اجل ىن ر "يايىنىنة
الة اية" (. 109/2
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وأربعع ومخ م ة و د ار المجبانع»(. 1
و جر ىن ىن ىنىنة اس ىن ىن ىنىنم ب ىن ىن ىنىنا ب ىن ىن ىنىند ب ىن ىن ىنىنا م ىن ىن ىنىنارك اب ىن ىن ىنىنا ال ىن ىن ىنىنال األم ىن ىن ىنىنذ
ىندو السىنتع ومخسىنبائة»( 2و
(ت559هىن ال ابا اجل ر «جىنذ
الايل والتكبلة «وجذ بسال ش ر رمءان سةة 559هىن»(. 3
و جر ىنىنة رىنىنابر بىنىنا بىنىند بىنىنا نىنىنا بىنىنا سىنىنليبان احلءىنىنرمي اإلش ىن يلي
(ت596هىن ىن ه يىنىنامر الىنىناه جىنىناريم و اجىنىنل( 4وذمىنىنره ابىنىنا األبىنَّىنار( 5وهىنىنذ
مما جررم لل الاه وه جيفر جر تُل لةد ابا اجل ر (. 6
و جر ىن ىن ىن ىنىنة أمحىن ىن ىن ىنىند بىن ىن ىن ىنىنا مةىن ىن ىن ىنىنار بىن ىن ىن ىنىنا ىن ىن ىن ىنىنذر األر اإلش ىن ىن ىن ىن يلي
(ت615هىن ه يامر ابا اجل ر جاريم و اجل( 7وذمره ابا ر ذن(. 8
(1
(2
(3
(4
(5
(6

(7
(8

ابا األبَّار "التكبلة" (. 143/2
ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 24/2
ابا ل د امللف "الايل والتكبلة" (. 481/3
يُة ر الاه "معر ة القراء الك ار" (. 1094/3
يُة ر ابا األبَّار "التكبلة" (. 385/1
جىنىنررم ابىنىنا اجل ىن ر زهةىنىنع اظ بىنىنا األول رىنىنابر و ىنىنا رىنىنابر بىنىنا ريىنىند األر
ورىنىنابر بىنىنا بىنىند الذا ياشىنىني التذنسىنىني وه يىنىنرترم لغص ىنىنا .يُة ىنىنر ابىنىنا اجلىن ر
"ياية الة اية" (. 189/1
واألمر مالف نسخة "ياية الة اية" خب ا
ا م ةا ا ابا اجل ر (ل /52أ .
يُة ر ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 139/1
يُة ر ابا ر ذن "الدي اج املاهو" (. 230/1
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و جر ىنىنة يذسىنىنع بىنىنا ب ىنراهيم بىنىنا يذسىنىنع ابىنىنا أ رحيانىنىنة املىنىنالكي
(ت672ه ىن ىن ىن ه ي ىن ىنىنامر اب ىن ىنىنا اجل ىن ىن ر ج ىن ىنىناريم و اج ىن ىنىنل( 1وذم ىن ىنىنره جلبي ىن ىنىناه
الغرناجي(. 2
و جر ىنىنة ل ي ىنىند ار ب ىنىنا أمح ىنىند ب ىنىنا ل ي ىنىند ار اب ىنىنا أ الربي ىن ىن القرش ىنىني
(ت688هىن ه يامر ابا اجل ر جاريم و اجل( 3وذمره ابا القاني(. 4
و جر ىنىنة بىنىند بىنىنا لبىنىنر بىنىنا بىنىند بىنىنا لبىنىنر ابىنىنا رشىنىنيد ال ىنىنر
الس ىن (ت721هىن ىن ه يىنىنامر ابىنىنا اجل ىن ر جىنىناريم و اجىنىنل( 5وذمىنىنره ابىنىنا
القاني(. 6
و جر ىنىنة للىنىني بىنىنا سىنىنليبان بىنىنا أمحىنىند القىنىنرج (ت730هىن ىن ه
يامر ابا اجل ر جاريم و اجل( 7وذمره الذنشريسي وابا القاني(. 8
 ]5حفظ تراجمهم الوا دة في كتب تراجم القراء المفقودة:
جكتةىن متىنىنو التىنىناريم لشىنرات الة ىنىنذا املةقذلىنىنة لىنىنا متىنىنو ج ىنرارم
(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7
(8

يُة ر ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 393/2
يُة ر الغرناجي "صلة ال لة" (. 441/3
يُة ر ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 485/1
يُة ر ابا القاني " ري احلنيال" (. 70/3
يُة ر ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 219/2
يُة ر ابا القاني " ري احلنيال" (. 100/2
يُة ر ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 544/1
يُة ر "و يات الذنشريسي" (ا  25؛ وابا القاني " ري احلنيال" ( 245/3؛
و"لقا ال رائد" لل (. 613/2
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(1

القراء امل قذ ي
جرارم القراء و ا
الكت اااب األول :مت ىنىنا أ ىنذاج القىن ىنراء زب ىنىنا ال ىن ىن ُبةا ال غ ىنىندا
(ت336هىن
جر ىنة بىند بىنا محَّىنا بىنا بكىنر بىنا
نقل لةل اخلطيو ال غىندا
محَّ ىنىنا ال غ ىنىندا (ت267ه ىن ىن ص ىنىنا و يل ىنىنع ب ىنىنا هش ىنىنا وأمح ىنىند ب ىنىنا
ورال يلىنىنع بىنىنا هشىنىنا وأمحىنىند بىنىنا
ب ىنراهيم ال غىنىندا (ت حنىنىنذ 270ه ىن َّ
بد با ل د ار با صد ة الىن ا ظ ال غدا (ت293هىن (. 2
ونقىنل لةىنىنل ابىنىنا لسىنىنامر جررىنىنبة أ ىنىنبد بىنىنا م ىن بد بىنىنا ل ىنىند ار
با صد ة الىن ا ظ ال غدا (ت293هىن ( 3املامذر آن ا ا.
ونقىنىنل لةىنىنل الق طىنىني جر ىنىنة بىنىند بىنىنا سىنىنعدان الكىنىنذ الة ىنىنذ
الءرير (ت231هىن (. 4
الكتاب الثاني :متا جاريم ج قات القىنراء واملقىنرئع مىنا ال ىن ابة
والتابعع وما بعدهم ما اخلال ع أل لبرو الداين (ت444هىن
نقىنىنل لةىنىنل أبىنىنذ جالىنىنو ال ىنىنبرواين جرر ىنىنبة ل ىنىند ار بىنىنا سىنىنعيد بىنىنا
(1
(2
(3
(4

وسف ت ر -

هاا املذن  -للىنِّ متىنابع مىنا متىنو

صىنار ي ىنىنا بالةقىنىنل لىنىنا متىنىنا مىنىنا متىنىنو جىنرارم القىنراء
ىن ُ
ىندت املذانىن الىن ُ
وأما جمر الةقل لا مؤل ي ا ون الةص للِّ الكتو ذ ممجص مست ي .
يُة ر اخلطيو ال غدا "جاريم بغدا " (. 187/6( 12/5( 77/3
يُة ر ابا لسامر "جاريم مشآ" (. 383/5
يُة ر الق طي " ن اه الرواي" (. 140/3
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مىن بد با ل د ار ابا الشَّقَّال القرج (ت426هىن (. 1
ونق ىنىنل لة ىنىنل القان ىنىني لي ىنىناض جرر ىن ىنىنبة اإلم ىنىنا مال ىنىنف ب ىنىنا أن ىن ىن
(ت179ه ىن وجىنىنلبياه مذسىنىنِّ بىنىنا جىنىنارل السكسىنىنكي ول ىنىند ال ىنىنا ي بىنىنا
احلسىنا بىنىنا أ ىنىنبد الدمشىنىنقي (ت بعىنىند 380ه ىن وال ىن سع بىنا للىنىني بىنىنا
الىن ىن ىن سع ال ىن ىنىنر (ت حنىن ىنىنذ 400هىن ىن ىن وللىن ىنىني بىن ىنىنا مىن ىن ىن بد بىن ىنىنا يلىن ىنىنع
الشىن َّىنقال
الىنىنبعا ر ابىنىنا القابسىني (ت403ه ىن ول ىند ار بىنىنا سىنعيد ابىنىنا َّ
القىنىنرج  -ال ىنىنبامذر آن ا ىنىنا  -ومذسىنىنِّ بىنىنا ليسىنىنِّ بىنىنا أ ىنىناج ال اسىنىني
(ت430هىن (. 2
ونقىنل لةىنىنل ابىنىنا بشىنكذال جر ىنىنة ل ىنىند ا يىند  -مىنىنذ ل ىنىند الىنىنرمحا
با بد الةاصر لديا ار  -القىنرج (ت389ه ىن ويلىنع بىنا سىنليبان
ابىنىنا احلنيىنىنا القىنىنرج (ت397هىن ىن وسىنىنعيد بىنىنا بىنىند بىنىنا ل ىنىند الىنىنرب بىنىنا
وهىنىنو المجق ىنىني السر سىنىنطي (ت404ه ىن ووسىنىنيم بىنىنا أمحىنىند بىنىنا ناصىنىنر بىنىنا
وسىنىنيم األمىنىنذ ال ىن يف ةتيفبي القىنىنرج (ت404ه ىن وأمحىنىند بىنىنا بىنىند بىنىنا أ
احل ىنىنا اجل ىنىنديل ال َّني ىنىناين (ت405ه ىن ىن ولطي ىنىنة ب ىنىنا س ىنىنعيد ب ىنىنا ل ىنىند ار
األندلسي (ت407هىن (. 3
( 1يُة ر أبذ جالو املرواين "ليذن اإلمامة" (ا . 89
( 2يُة ر القاني لياض "جرجيو املىندارك" (86/7( 197/3( 81/1
(. 252/7( 248/7( 296/7( 99/7( 78/7
( 3يُة ىن ىن ىن ىنىنر ابىن ىن ىن ىنىنا بشىن ىن ىن ىنىنكذال "ال ىن ىن ىن ىنىنلة" (290/1( 226/1( 483/1
(. 69/2( 62/1( 289/2
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ونقىنىنل لةىنىنل ابىنىنا األبىنَّىنار جر ىنىنة رمريىنىنا بىنىنا حيىنىنى الكاللىنىني (ت بعىنىند
300ه ىن ىن و بىن ىنراهيم ب ىنىنا مح ىنىندان ب ىنىنا ل ىنىند ار األندلس ىنىني (ت318ه ىن ىن
و بىنىند بىنىنا ب ىنراهيم بىنىنا هىنىنانري بىنىنا ليشىنىنذن اإلل ىنىنص (ت بعىنىند 390هىن ىن
وأمح ىنىند ب ىنىنا أ ل ىنىند املل ىنىنف الىن ىن ُىنبكتو الق ىنىنرج ولل ىنىني ب ىنىنا أمح ىنىند األُر
اليف َّنيىنىناين جلبيىنىنا جالميىنىنا ورل و ىنىنرج بىنىنا ل ىنىند ار بىنىنا وهىنىنو ابىنىنا ال ىن َّىنراا
ومطيف ىنارا ب ىنىنا ل ىنىند ال ىنىنرمحا ب ىنىنا
الق ىنىنرج والقاس ىنىنم ب ىنىنا مس ىنىنعذ ال َّني ىنىناين ُ
ال رج ومغصي با أ ن ر الطليطلي(. 1
ونقل لةل ابا ل د امللف جر ة أمحد بىنا أ ل ىند امللىنف الىن ُىنبكتو
القرج والقاسم با مسعذ ال َّنياين( 2املامذريا آن ا ا.
 ]6تصحيح ما وقع في تراجمهم من أخطاء:
وامل ىن ىن ىنرا التة ي ىن ىنىنل لل ىن ىنىنِّ م ىن ىنىنا و ىن ىن ىن ي ىن ىنىنل اي ىن ىنىنتالا ج ىن ىن ىنرارم الق ىن ىن ىنراء
األندلسىنىنيع بىنىنع متىنىنو ج ىنرارم الق ىنراء وامل ىنىنا ر األندلسىنىنية املتعىنىند ي للىنىنِّ
جىن ىنرارم ألالم ىنىنم م ىنىنا ي ىنىنصهم ونقلُ ىنىنم
الت ىنىنار أن األندلس ىنىنيع أ ىنىنر
(3
يكذن بع الرتارم لا جالميا املرترم لل وما هلم صلة بل .
( 1يُة ىن ىن ىن ىن ىنىنر ابىن ىن ىن ىن ىن ىنىنا األبىنَّ ىن ىن ىن ىن ىنىنار "التكبلىن ىن ىن ىن ىن ىنىنة" (32/2( 240/1( 480/1
(. 426/2( 428/2( 30/4( 22/4( 321/3( 72/1
( 2يُة ر ابا ل د امللف "الايل والتكبلة" (. 481/3( 250/1
( 3ا ت ىنىنرت هىنىناا املذن ىن للىنىنِّ مىنىنا ص ىن ت نس ىن تل للبؤلىنىنع ز الةاسىنىنم وأمىنىنا
األيطىنىناء املرتج ىنىنة للىنىنِّ الت ىنىنيع أو الط الىنىنة لىنىنم أجطىنىنرل لي ىنىنا ألاىنىنا ليسىنىنت
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مىنىنا ذلىنىنف مىنىنا ذمىنىنره ابىنىنا اجل ىن ر جر ىنىنة ل ىنىند ار بىنىنا سىنىنعيد بىنىنا
الش رقال األمذ القرج (ت426هىن أنل جذ شىنذال مىنا
ل د ار ابا َّ
(1
السىنىنةة املىنىنامذري ونقىنىنل ابىنىنا بشىنىنكذال لىنىنا ابىنىنا يىنىنان أن ابىنىنا الشىنىنقال
جذ يذ المجالهاء المجاما لشر ما ش ر رمءان ما السةة ذاهتا(. 2
وذم ىنىنر اب ىنىنا اجل ىن ر جر ىنىنة ش ىنىنامر ب ىنىنا ي ىنىنصي الع ىنامر (ت بع ىنىند
470هىن أن مةيتل أبذ أمحد( 3ومةَّاه ابا بشكذال بف امد(. 4

(1

(2
(3
(4

مق ذ ي لااهتا هاا ال .
مىنىنا ذلىنىنف للىنىنِّ س ىن يل الىن ىنبمجال مىنىنا ور جرر ىنىنبة لطيىنىنة بىنىنا سىنىنعيد بىنىنا ل ىنىند ار
الق ىنىني (ت409ه ىن ىنىني ايتل ىنىنت ج عتىنىنا اسىنىنطة ذل والريىنىناض
األندلسىنىني يف
جىن ديد جاريم و اجل ي األو ( 725/2سةة جس وأربعبائة و المجانيىنة
( 393/1سةة س وأربعبائة وال ذا ما ور المجانية وهذ املت آ م ما
م ىنىنا ر جر تىنىنل األيىنىنر ؛ وبعء ىن ا للىنىناه م ىنىن"جاريم اإلس ىنىنال " ( 123/9؛
و"سص ألال الة الء" (. 412/17
يُة ىنر ابىنا اجلىن ر "يايىنة الة ايىنة" ( . 420/1وج ىن ديد جىناريم و اجىنل مت ىنآ
مىن مىنىنا نسىنىنخة "يايىنىنة الة ايىنىنة" خبىن ا
ىنت
ا م ىنةا ا (ل /104أ  .و وىنىنا أ لىن ُ
نسخة امل ةاع للتمج ت ما مطابقتل م ما الةسخة املط ذلة وأنل مةىنل
ولي ما الةسان ونسختل جغت لا بقية الةسم األير .
يُة ر ابا بشكذال "ال لة" (. 352/1
يُة ىنىنر ابىنىنا اجل ىن ر "يايىنىنة الة ايىنىنة" ( . 323/1ومةيتىنىنل مىنىنالف نسىنىنخة "يايىنىنة
الة اية" خب ا
ا م ةا ا (ل /79أ .
يُة ر ابا بشكذال "ال لة" (. 317/1
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وأش ىنىنار اب ىنىنا اجل ىن ىن ر مطل ىن ىن جر ىن ىنىنة ليس ىنىنِّ ب ىنىنا ي ىنىنصي األص ىن ىن خل
أنل ُولىند سىنةة 411ه ىن ومىنات سىنةة 587ه ىن( 1وللىنِّ هىناا
القرج
التىناريم يكىنىنذن لبىنىنره لةىنىند و اجىنىنل  176سىنىنةة وهىنىنذ مسىنىنت عد وال ىنذا مىنىنا
ذمره ابا بشكذال والاه أنل مات سةة 487هىن(. 2
وسىنىنيفو رياىنىنا ج ىن ي مىنىنا ذم ىنره ابىنىنا اجل ىن ر جىنىناريم و ىنىناي رع ىنىنر بىنىنا
مكي الىنبذصلي (ت711هىن .
تتمة:

وجتىنىندر اإلشىنىناري

أن م ىنىنا ر ه ىنراء جىنرارم القىنراء ز جقت ىنىنر للىنىنِّ

( 1يُة ر ابا اجل ر "ياية الة اية" (. 608/1
وجاريم و اجل مالف لدي نسىنم يطيَّىنة لكتىنا "يايىنة الة ايىنة" نسىنخة ار
الكت ىن ىن ىن ىن ىنىنو امل ىن ىن ىن ىن ىنرية (ل  /173؛ ونس ىن ىن ىن ىن ىنىنخة مكت ىن ىن ىن ىن ىنىنة باي ي ىن ىن ىن ىن ىنىند (األو
(ل /188أ ؛ ونس ىنىنخة مكت ىنىنة باي ي ىنىند (المجاني ىنىنة (ل  /224؛ ونسىن ىنىنخة
مك ىنىنت ة رامعىنىنة مرم ىنىنري (ل /179أ ؛ ونسىنىنخة مكت ىنىنة مرا يىنىنة (ل /110أ ؛
ونسخة مكت ة نذر لمجبانية (ل /160أ .
ومالف ج عة ار اللؤلؤي ( 885/2؛ وج عة مكت ة اخلاأي (. 843/1
وه أ ىنىنل نس ىنىنخة امل ىن ىنةاع م ىنىنا "ياي ىنىنة الة اي ىنىنة" ألن اجلىن ىن ء املذر ىنىنذ مة ىنىنا
ىنت م ىنىنا
يةت ىنىني أهة ىنىناء جر ىنىنة لل ىنىنم ال ىنىنديا الس ىنىنخاو حتدي ىن اىندا ل ىنىناا ررع ىن ُ
استطعت حت يلل ما الةُّسم األير للكتا .
( 2يُة ىنىنر ابىنىنا بشىنىنكذال "ال ىنىنلة" ( 57/2؛ والىنىناه "معر ىنىنة القىنراء الك ىنىنار"
(. 844/2
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متىنو التىناريم واملشىنيخات سىنو بىنىنل جشىنبل ما ىنة امل ىنا ر الىن ج يىنىنر
مبعلذم ىن ىنىنات يابىن ىن ىنىنة ز ورىن ىن ىنىنذ هلىن ىن ىنىنا مت ىن ىنىنو ج ىن ىن ىنرارم الق ىن ىن ىنراء ماألسىن ىن ىنىنانيد
أيء ىنىنا الةس ىنىنم اخلطيَّىنىنة لكت ىنىنو الق ىنراءات وم ىنىنا
واإلر ىنىنارات ويش ىنىنبل ذل ىنىنف ا
(1
يت ل با ل ا أهر م ص مبا جكتة ه ما ظالات و رارات ومتلكات .
مىنىنا ذلىنىنف مىنىنا ُمتىنىنو آيىنىنر الةسىنىنخة اخلطيَّىنىنة لكتىنىنا امل يىنىند
مىنىنال ا يىنىند مىنىناهو اإلمىنىنا الربىنىناين مح ىن ي بىنىنا يىنىنو لبىنىند التربي ىن
وهىنىنذ مىنىنا للبىنىناء القىنرنع السىنىناب والمجىنىناما اهلنيىنريع يىن ُمتىنىنو آيىنىنر
(2
الةسىنىنخة اخلطيَّىنىنة مىنىنا يىنىندل للىنىنِّ أن املؤلىنىنع مىنىنان يىنىنا سىنىنةة (711ه
وه جسع ةا متو الىنرتارم برت تىنل أو نقىنل أسىنانيده فصىن لةسىنخة متابىنل
اخلطيَّة ور بارر حتديد رما جفلي ل والع ر الا لال يل املؤلع.
( 1ز يقت ىنىنر األمىنىنر للىنىنِّ الةسىنىنم اخلطيَّىنىنة لكتىنىنو للىنىنم القىنراءات سىنىنو بىنىنل يشىنىنبل
ما ة العلذ و هراء الرتارم ما يالل الةسم اخلطيىنة را ىند م ىنم مىنا روا ىند م ىنا ر
ىندرا أصىنىنيالا ال رملىنىني متابىنىنل "األلىنىنال " ىنىنال  -للىنىنِّ
ال ىنرتارم وممىنىنا التبىنىنده م ىن ا
سىن يل املمجىنىنال  -لةىنىند جر ىنىنة ب ىنراهيم بىنىنا أمحىنىند يىنىناز بىنىنا بىنىند بىنىنا رمريىنىنا األندلسىنىني
ىنرت للىنىنِّ مىنىنا
امللقىنىنو بالربىنىنال (ت حنىنىنذ 1025ه ىن «ه أرىنىند لىنىنل جر ىنىنة ا ت ىن ُ
فطذجة متابل» .ال رملي "األلال " (. 30/1
وية ىن ىنىنر أممجلىن ىنىنة أيىن ىنىنر متعىن ىنىند ي ال رملىن ىنىني "األلىن ىنىنال " (291/2( 30/1
(13/5( 182/4( 150/4( 121/3( 104/3( 298/2
(. 44/8( 242/7( 153/6( 61/6( 26/5( 22/5
( 2بد للي "امل يد مال ا يد للتربي " (ا ( . 25الرسالة العلبية .
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وُمت ىنىنت لل ىنىنِّ جُىن َّىنري نس ىنىنخة يطيَّ ىنىنة م ىنىنا مىن ىنىنتا الكام ىنىنل ال ىن ىن ريد
التنيريىنىند والت ريىنىند أل مذسىنىنِّ رع ىنىنر بىنىنا مك ىنىني ال ىنىنبذصلي (ت711هىن ىن
ع الكتا الىنبذصلي وأه ت ل ا جاريم و اجىنل
يدي يرهي ماجُ ا مؤلا يف
ون ُّىنىنل «ل ىنىنبذزنا ش ىن ا الىنىنديا ل ىنىند ال ىنىنبؤما بىنىنا ل ىنىند اللطيىنىنع  -رمحىنىنل
ار  -مرهيتل لإلما العاه العامل سةد العلباء وال ىن ا والقىنراء ىنو
الىنبلة والىنديا أ مذسىنِّ رع ىنر بىنا مكىني بىنا رع ىنر الىنىنبذصلي ىندس ار
سىنىنره ونىنىنذر نري ىن ل و ىنىند أرىنىنا لىنىنذي ال ىن آ بىنىنع ال ىنىنالجع يىنىنذ ازهةىنىنع
الىنخام لشر ما ربي ا ير لسةة د لشري وس عبائة»(. 1
وور نس ىن ىنىنخة يطيَّ ىن ىنىنة م ىن ىنىنا مت ىن ىنىنا ال ىن ىن ىن دية احلء ىن ىنىنري العليَّ ىن ىنىنة
لىنىنب بد بىنىنا لىنىنبرو العىنىنبا (ت783ه ىن مىنىنا ن ُّىنىنل «انتقىنىنل ويل ار
رىن ىن ىنذار ر ىن ىن ىنىنبة ار الىن ىن ىنىنبقرئ الع ىن ىنىناه الربَّىن ىنىناين ي ىن ىنىنتم الىن ىن ىنىنب دريا أس ىن ىنىنتاذ
الىن ىنىنبقرئع ن ىن ىنىننيم احل ىنىنآ والش ىنىنرع وال ىنىنديا ن ىن ىن ذي ي ىنىنذ الس ىن ىن ت اخل ىنىنام
والعشىنريا مىنا ىنا األول سىنةة هىنال وهىنىنبانع وسىن عبائة ي ىنر ار لىنىنل
وأ ار لليل شآبيو رنذانل ورمحتل ال وسعت مل شيء»( 2وهىنذ نىنص
( 1املذصلي "الكامل ال ريد" نسخة ليدن (ل /1أ .
وج ىن ىنىناريم و اج ىن ىنىنل امل ىن ىنىنامذر خي ىن ىنىنالع م ىن ىنىنا ذم ىن ىنىنره اب ىن ىنىنا اجل ىن ىن ر "ياي ىن ىنىنة الة اي ىن ىنىنة"
( 198/1بفنل جذ سةة (713هىن .
( 2يُة ر نعبان "اهلدية احلءري العليىنة للعبىنا " (ا ( . 399الرسىنالة
العلبي ىنىنة ؛ ول ىنذاري "امل ىنىنر ات الق ىنراءات الس ىن للعب ىنىنا " (. 23/1
(الرسالة العلبية .
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م ىن ىنىنا ور

بع ىن ىن ىن

حتدي ىن ىنىند و اج ىن ىنىنل  -رمحىن ىن ىنىنل ار  -ي ىن ىن ىن
ص ىن ىن ىنري
امل ا ر بفنل مان يا سةة 762هىن(. 1
مبمجال ىنذل جر ىنة يفلليفىن ٍم مىنا ألىنال القىنراءات لىنال
وأيتم هاا امل
لبىنا ور جيَّىنات هىناا امل ىن ز أن شىن رجل وشىن ري متابىنل
ل ر متىنفير َّ
لت ىنىنت لالستشىن ىن ا مب ىنىنا اس ىنىنتنيد م ىنىنا ر جر ت ىنىنل ل ىنىنلت ا الذهيق ىنىنة مبذن ىنىنذع
الةسىنىنم ال ىنىنخطياة وأهرهىنىنا ه ىنراء ال ىنرتارم وهىنىنذ الشىنىنيم سىنىنليبان بىنىنا سىنىنع بىنىنا
م ىن ىن ىن بد ال ىن ىن ىنىننيب ور (ت1227ه ىن ىن ىن صىن ىن ىنىنا و مة ذمىن ىن ىنىنة ج ىن ىن ىن ة األج ىن ىن ىنىنال
والغلبان جىننيذيد القرآن والىنبش ذري ايت اارا بت ة األج ال.
يىن ُمتىنىنو للىنىنِّ هىنىنامش نسىنىنخة يطيَّىنىنة مىنىنا متىنىنا ىنىنت األ ىنىنال
بشىنىنر جىن ىن ة األج ىنىنال للشىنىنيم سىنىنليبان بىنىنا سىنىنع ال ىنىننيب ور «وجىنىنذ
ليل ىنىنة الس ىن ت لمجب ىنىنان لي ىن ٍ
ىنال مء ىنىنع م ىنىنا ذ القع ىنىندي س ىنىنةة سىن ىن ولشىن ىنريا
ومىنىنائتع وألىنىنع»( 2وه أ ىنىنع للىنىنِّ مىنىنا ىن َّىند جىنىناريم و ىنىناي الىنىننيب ور ممىنىنا
( 1يُة ىن ىنىنر ال غ ىن ىنىندا " يءىن ىن ىنىنا املكة ىن ىنىنذن" ( 424/2؛ و"هديىن ىن ىنىنة الع ىن ىنىنار ع" لىن ىن ىنىنل
( 162/2؛ وم الة "معنيم املؤل ع" ( 98/11وهذ التاريم املمج ىنت لىندي
رسىنىنائل للبيىنىنة جءىنىنبةت حتقيىنىنآ بع ىن مت ىنىنل .ية ىنىنر للىنىنِّ س ىن يل املمجىنىنال الغامىنىند
"مربر املعاين شر رر األماين للعبا " (ا ( . 80الرسالة العلبية .
( 2اجلب ىن ور " ىنىنت األ ىنىنال" نس ىنىنخة مكت ىنىنة رامع ىنىنة اإلم ىنىنا ب ىنىند ب ىنىنا س ىنىنعذ
اإلسالمية (ل /11أ .
وُمت ت الع اري ذاهتا م م يد ج يل لا ياجل نسخة املكت ة األرهرية ما
الكتا ن سل (ل . /3
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ورلُّ م ذمىنروا أنىنل مىنان يىنا سىنةة 1198ه ىن( 1وور بعىن
جررم لل ُ
الىنب ا ر أنل مان يا سةة 1213هىن وهذ جىناريم جفلي ىنل لكتىنا رىنام
الدري(. 2
ىنبسري شذاهد الشاج ية و َّ
ال َّ

وأش ىن ىن ىنىنار مؤل ىن ىن ىنىنع مت ىن ىن ىنىنا "اإل ك ىن ىن ىنىنا ن ىن ىن ىن ا اجل ري ىن ىن ىنىنة وحت ىن ىن ىنىنة األج ىن ىن ىنىنال"
أن اجلب ور مان يا سةة 1227هىن.
(ا 61
( 1ية ر للِّ س يل املمجال اجلب ور " ت األ ال" (ا( . 16مقدمة حتقيآ اجلربذع
( 2يُة ر الربماو " متاع ال ءالء" (. 602/2
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اخلامتة:
يس ىن ىنىنر م ىن ىنىنا مت ىن ىنىنا
يت ىن ىنىنا ال ىن ىن ىن أيفمحيفىن ىنىند ار وأش ىن ىنىنكره لل ىن ىنىنِّ م ىن ىنىنا َّ
وأسفلل  -س انل  -التذ يآ والق ذل والع بة ما اخلطف وال لل.
ال
أشىنىنص مىنىنا ذمرجىنىنل يىنىنص مىنىنري جيَّىنىنات ال ىن مىنىنا أن يىنىناي مةىنىنل
متىنىنا مق ىنىنذ مت ىنىنا يف اإلمىنىنامع ال ىنىناه وابىنىنا اجل ىن ر و ىنىنظ م ىنىنا بىنىنازه م ىنىنا
ر ىنىنذ م ارم ىنىنة جىن ىنرارم الس ىنىنا ي القىن ىنراء َّوا ىنىنا الت ىنىناريم مب ىنىندا م ىنىنا ن ىنىنذر وه
ىنت
أ ىنىند ازسىنىنتدراك للي بىنىنا أو جت ىن مذان ىن الىنىنةقص متابي بىنىنا وىنىنا رمىن ُ
ىنتةصا مب ىن ىنىنا متابي ب ىن ىنىنا وال ء ىن ىنىنل  -بع ىن ىنىند ار  -مة ب ىن ىنىنا
مت ىن ىنىنا لبل ب ىن ىنىنا مس ىن ىن ا
و لي با وما ذمرجُل واذج ما ذلف وه أ د ازستيعا .
أ :نتائج البحث:
ُ -1ر ُّل متو جرارم القراء م قذ ي  -حبسو ما و ع لليىنل ال ا ىن
 وبعء ىن ا ُقىنىند رمىنىنا م كىنىنر مكتىنىنا ابىنىنا املةىنىنا ومتىنىناأ العالء اهلبااين.
 -2ه يسىنىنتذلو ابىنىنا اجل ىن ر متابىنىنل يايىنىنة الة ايىنىنة ي ىن ج ىنرارم الق ىنراء
الىن ىنذار ي مت ىنىنا يف ال ىنىنداين وال ىنىناه وسىن ىن و ذل ىنىنف ل ىنىند و ذ ىنىنل لل ىنىنِّ
جذصل ليل ال ا .-
لكل مة با  -حبسو ما َّ
نسخة جامة ٍّ
 -3جرر ىن أبىنىنرر أس ىن ا لىنىند جر ىنىنة الىنىناه وابىنىنا اجل ىن ر ل ىن ع ىنراء
لىنىند و ذ بىنىنا للىنىنِّ بع ىن امل ىنىنا ر األندلسىنىنية ال ىن
األنىنىندل
ذصا ابا اجلىن ر  -ولىند سىن ر ا لألنىندل
جر ت هلم  -ي ا
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باإلنىنىنا ة ا ت ىنىنار الىنىناه  -متابىنىنل  -للىنىنِّ الرت ىنىنة لك ىنىنار
القراء املش ذريا املسةديا.
 -4ج يىنىنر متىنىنو التىنىناريم ب ىنرتارم هريىنَّىنة لعلبىنىناء مت ىنىندريا ه يىنُىنرترم هلىنىنم
متىن ىنىنو ال ىن ىنرتارم املتخ ىن ىنىنة مكتىن ىنىنو ج ىن ىنرارم الق ىن ىنراء وج ىن ىنرارم
الة اي ويصهم.

ب :توصيال البحث:
 -1ل ت لةايىنة األ سىنا العلبيىنة ج رىنت جىنر كىنري ال ىن (جىنرارم القىنراء
يىن ىنىنص م ااىن ىنىنا نىن ىنىنبا ورل العبىن ىنىنل و لقىن ىنىنات الةقىن ىنىنال مىن ىنىنا أرىن ىنىنل
اخلروج بت رذر أوس ذل املذنذع يغطي ما ة رذان ل وأبعا ه.
ىن ىن ن ىن ىنىنذا مت ىن ىنىنو ج ق ىن ىنىنات القىن ىن ىنراء م ىن ىنىنا
 -2جذري ىن ىنىنل ال ىن ىنىنا مجع
امل ىنىنا ر الىن ىن نقل ىنىنت لة ىنىنا مكت ىنىنا اب ىنىنا الىن ىن ُىنبةا ومت ىنىنا أ
لب ىنىنرو ال ىنىنداين ومت ىنىنا أ الع ىنىنالء اهلب ىنىنااين وي ىنىنصهم و راس ىنىنت ا
راسة وص ية جارخيية.
مذسىنىنعة ىنىنذل
 -3ل ىنىنت انت ىنىناه ال ىنىنا مجع أ يىنىنة حتريىنىنر أحبىنىنا للبيىنىنة َّ
ج ىن ىنرارم للب ىنىناء م ىنىنل ىنىنا م ىنىنا ي ىنىنالل ر ىنىنر مت ىنىنو الت ىنىناريم وس ىنىنرب
أيذارها و برار ما ه يُرترم لل متو الرتارم املتخ ة.
هىنىناا بع ىن مىنىنا ظ ىنىنر يل يتىنىنا هىنىناا ال ىن وألتىنىنار لبىنىنا يىنىنل
ما اإلجيار وازيت ار ولا الةقص والتق ىنص وصىنلِّ ار وسىنلم وبىنارك
للِّ ن ىنياةا بد وللِّ آلل وص ل.
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فهرس األعالم املرتجم هلم

ال َاعالَم
م
ب ىن ىنراهيم ب ىن ىنىنا ُم اش ىن ىنىنر ب ىن ىنىنا ش ىن ىنريع أب ىن ىنىنذ س ىن ىن ال
1
ال كر األندلسي
أمحىنىند بىنىنا ب ىنراهيم بىنىنا بىنىند بىنىنا بىنىنار ابىنىنا الق ىن ار
2
القرج
أمحد با رع ىنر بىنا أمحىند بىنا حيىنى بىنا يفي ىنيو أبىنذ
3
ينياجي
الق
القرج
القيسي
اس
الع
يف
4
5
6
7
8

أمحد با امد أبذ الع اس ال يفىنبيفرو

أمحىند بىنىنا يلىنع بىنىنا سىنليبان بىنىنا أ القاسىنم أبىنىنذ رع ىنىنر
السر سطي
وأبذ الع اس األن ار َّ
أمحد با سعيد با ل د ار با سراج أبىنذ رع ىنر
السيف ي السر سطي احلنيار
َّ
أمحد با ل ىند الىنرمحا بىنا أمحىند بىنا ربيىن بىنا أمحىند بىنا
ربي أبذ لامر األشعر القرج
أمحىنىند بىنىنا ل ىنىند الىنىنرمحا بىنىنا بىنىند بىنىنا ل ىنىند الىنىنرمحا
بىن ىنىنا بىن ىنىند بىن ىنىنا ال َّىن ىنىنقر أبىن ىنىنذ الع ىن ىنىناس األن ىن ىنىنار
اخل رري
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1
28
17
29
25
30
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م
9

10
11
12
13
14
15
16
17

ال َاعالَم
أمحد با ل د الع ي با هشا با أمحد با يلع با
يفي يفوان أبذ الع اس ال ر
أمحىنىند بىنىنا ل ىنىند ار بىنىنا بىنىند بىنىنا حيىنىنى ابىنىنا سىنىنيد
الةاس أبذ الع اس الييفىنع ُبر األُبَّا اإلش يلي
أمح ىنىند ب ىنىنا ل ىنىند ار أب ىنىنذ رع ىنىنر اجليفيَّ ىنىناين يُع ىنىنرا
بابا اليتيم
أمحىنىند بىنىنا لتيىنىنآ بىنىنا احلسىنىنا بىنىنا ريىنىنا بىنىنا ُرىنىنرج أبىنىنذ
رع ر وأبذ الع اس ال لةسي الاه
أمحىنىند بىنىنا للىنىني بىنىنا أمحىنىند بىنىنا ل ىنىند ار بىنىنا هابىنىنت
أبذ الع اس األن ار اإلش يلي
أمحىنىند بىنىنا للىنىني بىنىنا أمحىنىند بىنىنا بىنىند بىنىنا ل ىنىند ار
أبذ الع اس الاريغي اليفاياين
أمحىند بىنا للىنىني بىنا أمحىند بىنىنا أ بكىنر أبىنذ رع ىنىنر
التنيي يُعرا بابا ال َّ َّ اا
أمحىنىند بىنىنا للىنىني بىنىنا أمحىنىند أبىنىنذ الع ىنىناس األن ىنىنار
السر سطي يُعرا بابا ال قيل
َّ
أمح ىنىند ب ىنىنا مال ىنىنف ب ىنىنا يال ىنىنو ب ىنىنا س ىنىنعيد ب ىنىنا ل ىنىند
الىنرمحا أبىنذ رع ىنر التنييىن األُبَّىنا يُعىنرا بىنابا
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31
46
39
43
49
7
37
40
47
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م

السقَّاء
َّ

قم الترجمة

ال َاعالَم

ىنخ يفشت
 18أمحىنىند بىنىنا بىنىند بىنىنا بىنراهيم أبىنىنذ رع ىنىنر الىن ُ
يفرر
القرج األ َّ
أمحىنىند بىنىنا بىنىند بىنىنا احلسىنىنا بىنىنا ل ىنىند امللىنىنف أبىنىنذ
19
جار ات الىن يف بر
ر
الق
رسي
ىنب
ل
ا
ر
ال
ر
رع
يف يف
ُ
 20أمحد با بد با صامت أبذ رع ر ال ُىنبرسي
21
22
23
24

أمحد با بد با ل د الىنرمحا بىنا بىند بىنا ل ىند
ار با للي أبذ القاسم اليفىنليفذ اإلش يلي
أمحىنىند بىنىنا مذسىنىنِّ بىنىنا أمحىنىند بىنىنا الىن ُىنب ارج بىنىنا سىنىنعيد
ب ىن ىنىنا أي ىن ىنىنذ ب ىن ىنىنا س ىن ىنىنعد أب ىن ىنىنذ الع ىن ىنىناس األن ىن ىنىنار
اخل رري
أمحد با مذسِّ با ل د ار با بكىنر بىنا مىن ا م
أبذ الع اس اللَّخبي الشال ن يل اس
أمح ىنىند بىن ىنىنا أ ل ىن ىنىند امللىن ىنىنف ال ىن ىن ُىنبكتو أبىن ىنىنذ بكىن ىنىنر
القرج

 25أمحد با أ حيى أبذ بكر ال ُىنبار

 26يفيليفىنىنع بىنىنا سىنىنليبان أبىنىنذ القاسىنىنم القىنىنرج
312

44
45
38
48
33
42
17
16

يُعىنىنرا
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م

27
28
29
30

احلنيا
بابا َّ

ال َاعالَم

جام ىن ىن ىنليفت ب ىن ىنىنا حي ىن ىنىنى أب ىن ىنىنذ القاس ىن ىنىنم
يلي ىن ىنىنة ب ىن ىنىنا يف
اليفىنيفريذاجي
سىنىنعد بىنىنا يىنىنالص بىنىنا م ىنىند ب ىنىنا ل ىنىند ار أب ىنىنذ
لبرو وأبذ لمجبان اللَّذشي
س ىنىنعيد ب ىنىنا ب ىنىند ب ىنىنا ل ىنىند ال ىنىنرب ب ىنىنا وه ىنىنو أب ىنىنذ
لمجبان المجق ي السر سطي
س ىنىنليبان ب ىنىنا ب ىنىند أب ىنىنذ الربي ىن الق ىنىنرج يُع ىنىنرا
بابا الشيم

 31صالد املقرئ أبذ ن ر ال غدا
32
33
34
35

ل ىنىند الىنىنرمحا بىنىنا بىنراهيم بىنىنا ل ىنىند ار بىنىنا مذسىنىنِّ
أبذ القاسم الغيفا قي اإلش يلي
ل ىنىند الىنىنرمحا بىنىنا بىنىند بىنىنا لتَّىنىنا بىنىنا سىنىنا أبىنىنذ
بد القرج
ل ىنىند ار بىنىنا كىنىنم الليمجىنىني مىنىنا أهىنىنل اجل يىنىنري .مىنىنا
للباء القرن المجال اهلنير
ل ىنىند امللىنىنف بىنىنا مسىنىنعذ بىنىنا مذسىنىنِّ بىنىنا بشىنىنكذال
با يذسع أبذ مروان األن ار
313

قم الترجمة
14
50
8
12
3
11
24
2
27
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ال َاعالَم
م
لمجبىن ىنىنان بىن ىنىنا احلسىن ىنىنا بىن ىنىنا لمجبىن ىنىنان بىن ىنىنا أمحىن ىنىند بىن ىنىنا
36
اخل يو أبذ لبرو ال غدا
للىنىني بىنىنا سىنىنعيد بىنىنا بىنىند بىنىنا لبىنىنر أبىنىنذ احلسىنىنا
37
الي
 38للي با شي ان الد ال ال غدا
39
40
41
42
43
44

للىنىني بىنىنا ل ىنىند الع ي ىن بىنىنا بىنىند بىنىنا مسىنىنعذ أبىنىنذ
احلسا القيسي اليفسطي
لل ىن ىنىني ب ىن ىنىنا ب ىن ىنىند أب ىن ىنىنذ احلس ىن ىنىنا الىن ىن ىن ُىنبرا اب ىن ىنىنا
ال لةسي
لب ىنىنر ب ىنىنا أ ال ىنىنت ب ىنىنا س ىنىنعيد ب ىنىنا أمح ىنىند أب ىنىنذ
ص القيسي الداين
ب ىنىند ب ىنىنا بىن ىنراهيم ب ىنىنا س ىنىنعيد ب ىنىنا مذس ىنىنِّ ب ىنىنا نع ىن يفىنم
اخليفليفع أبذ ل د ار الرليت التُّطيفيلي
بىند بىنىنا بىنراهيم بىنىنا بىند بىنىنا بىنراهيم بىنىنا بىنىند
ابا ونَّا أبذ القاسم اللَّخبي الغرناجي

قم الترجمة
8
26
4
32
34
19
21
37

بد با أمحد با بد األن ار القرج

41

بد با باشَّة با أمحد با أرذُمان أبىنذ ل ىند ار
45
الُّهر األُند ال لةسي

22
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ال َاعالَم
م
بىنىند بىنىنا ل ىنىند الىنىنرمحا بىنىنا ل ىنىند ار أبىنىنذ ل ىنىند ار
46
السر سطي
بىنىند بىنىنا ل ىنىند الع يىن بىنىنا أ اخلىنىنص بىنىنا للىنىني أبىنىنذ
47
ل د ار األن ار السر سطي القرج
 48هشا با سليبان أبذ الربي األُ ليشي
حيى با ل ىند امللىنف بىنا ُم ةَّىنا أبىنذ رمريىنا القىنرج
49
ما املسنيد اجلام بقرج ة
يذسىنىنع بىنىنا ل ىنىند ار بىنىنا بىنىند بىنىنا ل ىنىند الىنىنرب أبىنىنذ
50
َّبر القرج
ة
ال
لبر
يف
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20
23
18
10
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املصادر واملراجع

المصاد المخطوطة:
اجلب ور سليبان با سع .فتح األقفال بشرح تحفة األطفال.
 نسىن ىن ىنىنخة املكت ىن ىن ىنىنة األرهريىن ىن ىنىنة القىن ىن ىنىناهري ر ىن ىن ىنىنم ( 2096ىن ىن ىنراءات /
. 12850
 نسخة مكت ة رامعة اإلما بد بىنا سىنعذ اإلسىنالمية الريىناض
ر م (. 6939
ابا اجل ر بد با بد با بد با للي بىنا يذسىنع .غاياة الههاياة
في أسماء جال القراءال أولي الرواية والد اية.
 نسىنىنخة املكت ىنىنة البذ يىنىنة املديةىنىنة املةىنىنذري ر ىنىنم ( . 2559وه ىنىني
خبا املؤلع.
 نسخة ار الكتو امل رية القاهري ر م (. 1616
 نسىن ىن ىن ىنىنخة مكت ىن ىن ىن ىنىنة باي يىن ىن ىن ىنىند العبذميىن ىن ىن ىنىنة اسىن ىن ىن ىنىنطة ذل ر ىن ىن ىن ىنىنم (/ 90
. 18755
 نس ىن ىن ىنىنخة مكت ىن ىن ىنىنة باي ي ىن ىن ىنىند العبذمي ىن ىن ىنىنة اس ىن ىن ىنىنطة ذل ر ىن ىن ىنىنم (/ 234
. 18785
 نسخة مكت ة رامعة مرمري اسطة ذل ر م (. 24
 نسخة مكت ة مرا ية مغيةسا ر م (. 368
 نسخة مكت ة نذر لمجبانية اسطة ذل ر م (. 85
316

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 188الجزء األول

ال ىنىنداين لمجىن ىنىنبان ب ىنىنا س ىنىنعيد .ت ا ا كرة الحا ااافظ لت ا اراجم القا ااراء السا اابعة
واجتماعهم واتفاقهم في حروف ا ختالف.
 نسىن ىنىنخة مكت ىن ىنىنة مىن ىنىنديف أمحىن ىنىند باشىن ىنىنا أ يىن ىنىنذن ىن ىنىنري ىن ىنىنار ر ىن ىنىنم
(. 17575
الداين لمجبان با سعيد .التيساير في القراءال السابع.
 نسخة املكت ة الذجةية الرباط ر م (2012ك .
بىنىند بىنىنا أمحىنىند بىنىنا لمجبىنىنان (ت748ه  .معرفااة الق اراء الكبااا
الىنىناه
على الطبقال واألعصا .
 نسخة مكت ة رامعة اإلما بد بىنا سىنعذ اإلسىنالمية الريىناض
ر م (. 7942
 نسخة مكت ة مذبريلي اسطة ذل ر م (. 1116
 نسخة املكت ة الذجةية باري ر م (. 2084
 نسخة املكت ة الذجةية الرباط ر م (. 119
املذصلي رع ر با مكي .الكامل الفريد في التجريد والتفريد.
 نسخة مكت ة رامعة ليدن هذلةدا ر م (. 2579
المصاد والمراجع المطبوعة:
األ رنىنذ أمحد با بد1417( .هىن  .طباق ااال ال اامفس ارين .حتقيىنآ
 .سليبان با صان اخلىن ( .ط . 1املديةىنة املةىنذري مكت ىنة العلىنذ
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واحلكم.
اإلشىن ىن يلي ب ىنىند ب ىنىنا ي ىنىنص ب ىنىنا لب ىنىنر . 2009( .فهرسا ااة ابا اان خيا اار
اإلشاابيلي .حتقيىنىنآ  .بشىنىنار ل ىنذا معىنىنروا بىنىنذ بشىنىنار ل ىنذا .
ار الغر اإلسالمي.
(ط . 1جذن
األن ىن ىن ىنىنار بىن ىن ىنىند بىن ىن ىنىنا بىن ىن ىنىند بىن ىن ىنىنا ل ىن ىن ىنىند امللىن ىن ىنىنف األوسىن ىن ىنىني املرامشىن ىن ىنىني.
( . 2012ال يل والتكملة لكتابي الموصول والصلة .حتقيىنآ
 .سىنىنان ل ىنىناس  .بىنىند بىنىنا شىنري ة  .بشىنىنار لىنذا معىنىنروا .
ار الغر اإلسالمي.
(ط . 1جذن
ابىنا األبَّىنار بىند بىنا ل ىنىند ار القءىنالي . 2011( .التكملاة لكتاااب
ار
الصا االة .حتقي ىنىنآ  .بش ىنىنار ل ىن ىنذا مع ىنىنروا ( .ط . 1ج ىنىنذن
الغر اإلسالمي.
ابىنا األبَّىنار بىند بىنا ل ىند ار القءىنالي . 2011( .معجام أصااحاب
القاضااي أبااي علااي الصاادفي .حتقيىنىنآ  .بشىنىنار ل ىنذا معىنىنروا .
ار الغر اإلسالمي.
(ط . 1جذن
الربمىنىناو  .ليىنىناس بىنىنا سىنىنع1428( .ه ىن) .إمتاااا الفءااالء بت اراجم
القراء .ط . 1املديةة املةذري ار ال مان.
ظاليىنىنل باشىنىنا بىنىنا بىنىند أمىنىنع .إيءاااح المكهااون فااي الا يل
ال غىنىندا
علا ااى كشا ااف الاها ااون عا اان أسا ااامي الكتا ااب والفها ااون( .ط. 1
بصوت ار ياء الرتا العر .
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ظاليىنىنل باشىنىنا بىنىنا بىنىند أمىنىنع . 1951( .هديااة العااا فين
ال غىنىندا
أس ااماء الم ااؤلفين ولث ااا المص ااهفين)( .ط . 1اس ىنىنطة ذل ومال ىنىنة
املعارا اجلليلة.
ال ىنىنذريلي ُ َّب ىنىند ب ىنىنا أ القاس ىنىنم احلس ىنىنيت . 2013( .التبصا اارة فا ااي
قراءة العشرة .حتقيآ سع ولليلي ( .ط . 1بىنصوت ار ابىنا
.
ابا بشكذال يلع با ل د امللف با مسعذ  . 2010( .الصلة فاي
تا يخ أئماة األنادلس وعلماائهم ومحادثيهم وفقهاائهم وأدباائهم.
ار الغ ىن ىنىنر
حتقي ىن ىنىنآ  .بش ىن ىنىنار ل ىن ىنذا مع ىن ىنىنروا ( .ط . 1ج ىن ىنىنذن
اإلسالمي.
التنييىن ىن القاس ىنىنم ب ىنىنا يذس ىنىنع السىن ىن  . 1981( .برن ااامج التجيب ااي.
حتقي ىن ىنىنآ ل ىن ىنىند احل ىن ىنىنيظ مة ىن ىنىنذر ( .ط . 1ج ىن ىنىنذن ال ىن ىنىندار العربي ىن ىنىنة
للكتا .
اجلعىنىنرب ب ىنراهيم بىنىنا لبىنىنر بىنىنا ب ىنراهيم . 2011( .كهااز المعاااني ف اي
ش اارح ح اارن األم اااني ووجا ا الته اااني .حتقي ىنىنآ ريل ىنىني لرب ىنىناو .
(ط . 1القاهري مكت ة أوز الشيم.
اجلبىن ىن ور س ىنىنليبان ب ىنىنا س ىنىنع1428( .ه ىن ىن  .ف ااتح األقف ااال بش اارح
تحفااة األطفااال .حتقيىنىنآ ل ىنىند الع ي ىن اجلربىنىنذع ( .ط . 2الريىنىناض
ار الامر .
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اب ىن ىنىنا الىن ىن ىنىنني ر مىن ىن ىن بد ب ىن ىنىنا مىن ىن ىن بد ب ىن ىنىنا مىن ىن ىن بد ب ىن ىنىنا لل ىن ىنىني بىن ىن ىنا يذس ىن ىنىنع
1437هىن ىن  .أجوبااة اإلمااام اباان الجااز ي علااى المسااائل التبريزيااة.
حتقيآ ل د الع ي ال ل ( .ط . 1بصوت مؤسسة الء ِّ.
اب ىنىنا الىن ىنىنني ر م ىن ىن بد ب ىنىنا م ىن ىن بد ب ىنىنا م ىن ىن بد ب ىنىنا لل ىنىني ب ىنىنا يذس ىنىنع.
(1435ه ىن  .جااامع أسااانيد اباان الجااز ي .حتقيىنىنآ  .ىنىنار بىنىنا
سعيد يدر ( .ط . 1الريىناض مرسىني جعلىنيم القىنرآن الكىنرمي و رائىنل
عامعة امللف سعذ .
ابا الىنني ر م ىن بد بىنا م ىن بد بىنا م ىن بد بىنا للىني بىنا يذسىنع .غاياة
الههاية في أسماء جال القراءال أولي الرواية والد اية.
1351( ه ( .حتقيىن ىن ىن ىن ىنىنآ بررسرتاسىن ىن ىن ىن ىنىنر  .بىن ىن ىن ىن ىنىنصوت ار الكتىن ىن ىن ىن ىنىنو
العلبية( .وهي الط عة املعتبدي ال
1431( ه ىن ىن ( .حتقي ىنىنآ  .لل ىنىني ب ىنىند لب ىنىنر ( .ط . 1الق ىنىناهري
مكت ة اخلاأي.
1438( هىن ىن ( .حتقيىنىنآ أ ب ىنراهيم لبىنىنرو بىنىنا ل ىنىند ار ( .ط. 1
القاهري ار اللؤلؤي.
اب ىنىنا الىن ىنىنني ر م ىن ىن بد ب ىنىنا م ىن ىن بد ب ىنىنا م ىن ىن بد ب ىنىنا لل ىنىني ب ىنىنا يذس ىنىنع.
(1419ه ىن ىن  .مهج ااد المقا ارئين ومرش ااد الط ااالبين( .الت ىن ب ىنىنل .
للي العبران ( .ط . 1مكة املكرمة ار لاه ال ذائد.
ابا اجل ر بد با بد با بد با للي با يذسع1435( .ه ىن .
الهش اار ف ااي القا اراءال العش اار( .حتقي ىنىنآ أ . .الس ىنىناه ب ىنىنا ب ىنىند
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بذ اجلكت الشةقيطي ( .ط . 1املديةة املةذري جمب امللىنف ىند
لط الة امل ع الشريع.
اري يلي ة م ط ِّ ل د ار .كشاف الاهاون عان أساامي الكتاب
والفهون( .ط . 1بصوت ار ياء الرتا العر .
احلب ىنىنذ ي ىنىنا ذت ب ىنىنا ل ىنىند ار . 1993( .معجا اام األدبا اااء إ شا اااد
األ ي ا ااب إل ا ااى معرف ا ااة األدي ا ااب) .حتقيىن ىنىنآ  .سىن ىنىنان ل ىن ىنىناس .
(ط . 1بصوت ار الغر .
احلب ىنىنذ ي ىنىنا ذت ب ىنىنا ل ىنىند ار1397( .ه  .معج اام البل اادان( .ط. 1
بصوت ار صا ر.
محيت ىن ىنىنذ أ . .ل ىن ىنىند اهل ىن ىنىنا 1424( .ه ىن ىن ىن  .قا ا اراءة اإلم ا ااام ن ا ااافع عه ا ااد
المغا بة من واية أبي سعيد و ش( .ط . 1املبلكىنة املغربيىنة وراري
األو اا والشؤون اإلسالمية.
احلبيىنىند بىنىند بىنىنا تىنىنذ بىنىنا ل ىنىند ار1429( .ه  .جا وة المقتاابس فااي
ذكاار و ة األناادلس .حتقيىنىنآ  .بشىنىنار ل ىنذا معىنىنروا بىنىند بشىنىنار
ار الغر اإلسالمي.
لذا معروا ( .ط . 1جذن
ابىنىنا محيىنىند بىنىند بىنىنا ل ىنىند ار الةنيىنىند 1416( .ه ىن  .السااحب الوابلااة
علاى ضاارائح الحهابلااة .حتقيىنىنآ  .بكىنىنر أبىنذ ريىنىند  .ل ىنىند الىنىنرمحا
العمجيبع ( .ط . 1بصوت مؤسسة الرسالة.
اخلطي ىنىنو ال غ ىنىندا أمحىن ىنىند ب ىنىنا للىن ىنىني ب ىنىنا هابىن ىنىنت1422( .ه ىن ىن  .تا ااا يخ
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بغ ااداد .حتقي ىنىنآ  .بش ىنىنار ل ىن ىنذا مع ىنىنروا ( .ط . 1ب ىنىنصوت ار
الغر اإلسالمي.
اخلشىن ىنىنت بىن ىنىند بىن ىنىنا ىن ىنىنار  . 1991( .أخبا ااا الفقها اااء والمحا اادثين.
حتقي ىنىنآ ماري ىنىنا لذيس ىنىنا آب ىنىنيال ول ىنىنذي مذلية ىنىنا ( .ط . 1مدري ىنىند ا لىن ىن
األللِّ لألحبا العلبية مع د التعاون م العاه العر مدريد.
اب ىنىنا اخلطي ىنىنو ذ ال ىنىنذرارجع ب ىنىند ب ىنىنا ل ىنىند ار ب ىنىنا س ىنىنعيد الس ىنىنلباين.
(1393ه ىن) اإلحاطااة فااي أخبااا غرناطااة .حتقيىنىنآ بىنىند ل ىنىند ار
لةان ( .ط . 2القاهري مكت ة اخلاأي.
ابا يلكان أمحد با بىند بىنا أ بكىنر . 1972( .وفياال األعياان
وأنباء أبهاء الزمان( .حتقيىنآ  .سىنان ل ىناس ( .ط . 1بىنصوت
ار صا ر.
ابا يليل بد با ل ىند ار .) 1959( .اختصا القدح المعلى فاي
التا يخ المحلى بان ساعيد .حتقيىنآ بىنراهيم األبيىنار ( .ط. 1
القاهري وراري المجقا ة واإلرشا القذمي.
الىنىنداين لمجبىنىنان ب ىنا سىنىنعيد1403( .ه ىن  .التعريااف فااي اخااتالف الاارواة
عن ناافع .حتقيىنآ  .الت ىنامي الرارىني ( .ط . 1املبلكىنة املغربيىنة
وراري األو اا والشؤون اإلسالمية.
الداين لمجبان با سعيد .التيساير في القراءال السابع.
1429( ه ( .حتقي ىن ىنىنآ أ . .ىن ىنىناا الء ىن ىنىناما ( .ج . 1الش ىن ىنىنار ة
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مكت ة ال ابة.
1434( هىن ىن ( .حتقيىنىنآ ريىنىند بىنىنا بىنىند ل ىن ور ( .ط . 1مش ىنىنآ
ار ابا ممجص.
1436( ه ىن ىن ( .حتقي ىنىنآ  .يل ىنىنع ب ىنىنا مح ىنىنذ الش ىنىنغديل ( .ط. 1
ائل ار األندل .
1436( هىن ىن ( .حتقيىنىنآ  .للىنىني بىنىند جذ يىنىنآ الة ىنىناس ( .ط. 1
القاهري ار ابا ممجص.
بىنىند بىنىنا للىنىني بىنىنا أمحىنىند1415( .ه ىن  .طبقااال المفس ارين.
ىنداو
الىن ُ
حتقيآ للي بد لبر ( .ط . 2القاهري مكت ة وه ة.
الىنىندلنياين  .جىنىنالل بىنىنا سىنىنعذ 1425( .ه ىن  .مااوا د اباان عساااكر فااي
تا ااا يخ دمش ا ا ( .ط . 1املديةىن ىنىنة املةىن ىنىنذري لبىن ىنىنا ي ال ىن ىن العلبىن ىنىني
باجلامعة اإلسالمية.
ب ىن ىنىند بىن ىنىنا أمح ىن ىنىند بىن ىنىنا لمجب ىن ىنىنان1424( .ه  .ت ا ااا يخ اإلس ا ااالم
الىن ىنىناه
ووفيااال المشاااهير واألعااالم( .حتقيىنىنآ  .بشىنىنار ل ىنذا معىنىنروا .
(ط . 1بصوت ار الغر اإلسالمي.
بىنىند بىنىنا أمحىنىند بىنىنا لمجبىنىنان .ت ا كرة الحفااا  .ص ىن ل ل ىنىند
الىنىناه
الرمحا با حيى املعلبي ( .ط . 1بصوت ار الكتو العلبية.
بىنىند بىنىنا أمحىنىند بىنىنا لمجبىنىنان1422( .ه ىن  .سااير أعااالم الهاابالء.
الىنىناه
أشىن ىن ىنىنرا للىن ىن ىنىنِّ حتقيقىن ىن ىنىنل شىن ىن ىنىنعيو األرنىن ىن ىنىنؤوط ( .ط . 11بىن ىن ىنىنصوت
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مؤسسة الرسالة.
بد با أمحد با لمجبىنان1429( .ه ىن  .المساتملح مان كتااب
الاه
ار
التكملااة .حتقيىنىنآ  .بشىنىنار ل ىنذا معىنىنروا ( .ط . 1جىنىنذن
الغر اإلسالمي.
بد با أمحد با لمجبان .معرفة القراء الكباا علاى الطبقاال
الاه
واألعصا .
1408( ه ىن ىن ىن ىن ىن  .حتقي ىن ىن ىن ىنىنآ (  .بش ىن ىن ىن ىنىنار ل ىن ىن ىن ىنذا مع ىن ىن ىن ىنىنروا ش ىن ىن ىن ىنىنعيو
األرن ىن ىنىناؤوط ص ىن ىنىنان م ىن ىنىند ل ىن ىنىناس ( .ط . 2ب ىن ىنىنصوت مؤسس ىن ىنىنة
الرسالة.
1416( ه ( .حتقيىنىنآ  .جيىنىنار آلىنىنط ىنىنذزج ( .ج . 1اسىنىنطة ذل
مرمىن ال ىنىنذ والدراسىنىنات اإلسىنىنالمية( .وهىنىني الط عىنىنة املعتبىنىندي
ال
1427( ه ىن ىن ( .حتقي ىنىنآ  .أمح ىنىند ي ىنىنان ( .ط . 2الري ىنىناض مرمىن ىن
امللف ي ل لل ذ والدراسات اإلسالمية.
الرليت للي با بىند بىنا للىني1381( .ه ىن  .برناامج شايوا الرعيهاي.
حتقي ىنىنآ بىن ىنراهيم شىن ىن ذ ( .ط . 1مش ىنىنآ وراري المجقا ىنىنة واإلرش ىنىنا
القذمي.
ال رمل ىنىني يىن ىنىنص الىن ىنىنديا . 2002( .األعا ااالم ت ا اراجم ألشا ااهر الرجا ااال
والهس ا اااء م ا اان الع ا اارب والمس ا ااتعربين والمستش ا اارقين( .ط. 15
بصوت ار العلم للباليع.
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س ىن ىن ا اخليىن ىنىناط ل ىن ىنىند ار بىن ىنىنا للىن ىنىني بىن ىنىنا أمحىن ىنىند بىن ىنىنا ل ىن ىنىند ار ال غىن ىنىندا .
(1433ه  .المبهج في القراءال الثمان وقاراءة األعماو وابان
محيصن واختيا خلف واليزيدي .حتقيىنآ  .يالىند أبىنذ اجلىنذ .
(ط . 1بصوت ار ابا .
الس ىنىنخاو ب ىنىند ب ىنىنا ل ىنىند ال ىنىنرمحا ب ىنىنا ب ىنىند1407( .ه ىن ىن  .اإلع ااالن
بااالتوبيخ لماان ذ لم أهاال التااأ يخ( .التىن بىنىنل رانىن رورنمجىنىنال جر ىنىنة
 .صا العلي ( .ط . 1بصوت مؤسسة الرسالة.
السخاو بد با ل د الرمحا با بد1412( .هىن  .الءوء الالماع
ألهل القرن التاسع( .ط . 1بصوت ار مكت ة احلياي.
الس ىنىنيذجي ل ىنىند ال ىنىنرمحا ب ىنىنا أ بك ىنىنر1399( .ه  .بغيا ااة الوعا اااة فا ااي
طبقااال اللغااويين والهحاااة .حتقيىنىنآ بىنىند أبىنىنذ ال ءىنىنل ب ىنراهيم .
(ط . 2بصوت ار ال كر.
ابىنىنا سىنىنعيد للىنىني بىنىنا مذسىنىنِّ األندلسىنىني . 1945( .الغصااون اليانعااة
فااي محاساان شااعراء المائااة السااابعة .حتقيىنىنآ ب ىنراهيم األبيىنىنار .
(ط . 1القاهري ار املعارا.
ابىنىنا سىنىنعيد للىنىني بىنىنا مذسىنىنِّ األندلسىنىني .ال ا ْامغبرب فااي ْحلَااى ال ا َامغبرب.
حتقيآ  .شذ ي نيع ( .ط . 4القاهري ار املعارا.
ابىنىنا السىنىنالر ل ىنىند الذهىنىنا بىنىنا يذس ىنىنع بىنىنا ب ىنراهيم بىنىنا بىنىنص الشىنىنا عي.
(1425ه ىن ىن ىن  .طبق ا ااال الق ا ااراء الس ا اابع .حتقي ىن ىنىنآ أمح ىن ىنىند لةاي ىن ىنىنة .
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(ط . 1بصوت ار الكتا العر .
الشىنىنيم ل ىنىند السىنىنتار1414( .هىن ىن  .الحااافظ ال ا هبي مااؤ ا اإلسااالم.
(ط . 1مشآ ار القلم.
ال ىن د يليىنىنل بىنىنا أي ىنىنف1420( .ه  .ال ااوافي بالوفي ااال .حتقي ىنىنآ
أمحىن ىنىند األرنىن ىنىناؤوط وآيىن ىنىنريا ( .ط . 1بىن ىنىنصوت ار يىن ىنىناء ال ىن ىنرتا
العر .
الء ا أمحد با حيى بىنا أمحىند بىنا لبىنصي1410( .ه ىن  .بغياة الملاتمس
َّ
ف ااي ت ااا يخ ج ااال أه اال األن اادلس .حتقي ىنىنآ بىن ىنراهيم األبي ىنىنار .
(ط . 1القاهري ار الكتا امل ر .
الطرابلسىني ل ىند الىنررال بىنا محىن ي بىنىنا للىني1431( .ه ىن  .نهاياة الغاياة فااي
بعااس أسااماء جااال الق اراءال أولااي الروايااة( .حتقيىنىنآ أ . .لبىنىنر
ل د السال جدمر ( .ط . 1بصوت املكت ة الع رية.
أبذ جالو املرواين ل د الىنني ار با ل د ار با أ ىنبد بىنا أصىن خل القرشىني
القىنىنرج 1431( .ه ىن  .عيااون اإلمامااة ونااواير السياسااة .حتقيىنىنآ
 .بش ىنىنار ل ىنذا مع ىنىنروا ص ىنىنال م ىن ىن بد ر ىن َّىنرار ( .ط . 1ج ىنىنذن
ار الغر اإلسالمي.
العسىنىنقالين أمحىنىند بىنىنا للىنىني بىنىنا نيىنىنر1414( .ه ىن  .الااد الكامهااة فااي
أعي ا ااان المائ ا ااة الثامه ا ااة .ج ىن ىن ي س ىن ىنىناه الكرنك ىن ىنىنذ األمل ىن ىنىناين .
(ط . 1بصوت ار اجليل.
العُ يفبىنر أ . .أمىنر نىنياء1405( .ه ىن  .مااوا د الخطياب البغادادي فااي
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تا يخ بغداد( .ط . 2الرياض ار جي ة.
ابا لسامر للي با احلسا بىنا ه ىنة ار الشىنا عي1415( .ه ىن  .تاا يخ
العب ىن ىنىنرو ( .ط. 1
مديه ا ااة دمشا ا ا ( .حتقي ىن ىنىنآ لب ىن ىنىنر ب ىن ىنىنا يرام ىن ىنىنة يف
بصوت ار ال كر.
ابا العبا ل د احلي بىنا أمحىند العكىنر احلة لىني1406( .ه  .شا ال
ال ا هب فااي أخبااا ماان ذهااب .حتقيىنىنآ ل ىنىند القىنىنا ر األرنىنىناؤوط
وآيريا ( .ط . 1مشآ ار ابا ممجص.
الغرناجي أمحد با براهيم1429( .هىن  .صلة الصالة .حتقيىنآ شىنريع
العدو ( .ط . 1القاهري مكت ة المجقا ة الديةية.
بد با بد1418( .ه ىن  .الكواكاب الساائرة بأعياان المائاة
الغ
العاش اارة .ون ىن ذاش ىنىنيل يليىنىنل املة ىنىنذر ( .ط . 1ب ىنىنصوت ار
الكتو العلبية.
اب ىنىنا ي ىنىنار ب ىنىند ب ىنىنا أمح ىنىند ب ىنىنا ب ىنىند ب ىنىنا ب ىنىند ب ىنىنا لل ىنىني املكةاس ىنىني.
( . 1984فهاار اباان غاااني .حتقيىنىنآ بىنىند ال اهىنىني ( .ط. 1
ار بذسالمة للةشر والتذري .
جذن
فها اار الكتا ااب العربيا ااة با اادا الكتا ااب المص ا ارية1342 .ه ىن ىن  .ط. 1
القاهري مط عة ار الكتو امل رية.
فهاار المخطوطااال العربيااة فااي مكتبااة األوقاااف العامااة فااي بغااداد.
(1393هىن ( .ط . 1بغدا مط عة اإلرشا .
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ابىنىنا ر ىنىنذن ب ىنراهيم ب ىنىنا لل ىنىني .ال ااديباج الما ا هب ف ااي معرف ااة أعي ااان
الما ا ا ا هب( .حتقيىن ىن ىنىنآ  .ب ىن ىن ىنىند األمحىن ىن ىنىند أبىن ىن ىنىنذ الة ىن ىن ىنىنذر ( .ط. 1
القاهري ار الرتا .
ابا ال رني ل د ار با بد با يذسىنع األر 1429( .ه ىن  .تاا يخ
علم ا اااء األن ا اادلس .حتقي ىن ىنىنآ  .بش ىن ىنىنار ل ىن ىنذا مع ىن ىنىنروا ( .ط. 1
ار الغر اإلسالمي.
جذن
ابىنىنا ىنىند بىنىند بىنىنا بىنىند بىنىنا ىنىند اهلىنىنامشي املكىنىني1347( .ه ىن  .لحااظ
األلحا ب يل طبقال الحفا ( .ط . 1مشآ مط عة التذ يآ.
القان ىنىني لي ىنىناض لي ىنىناض ب ىنىنا مذس ىنىنِّ الي ىن ىن 1403( .ه ىن ىن  .ترتيا ااب
الما اادا ر وتقريا ااب المسا ااالذ لمعرفا ااة أعا ااالم م ا ا هب مالا ااذ.
(حتقي ىن ىن ىنىنآ ب ىن ىن ىنىند ب ىن ىن ىنىنا جاوي ىن ىن ىنىنت الطةني ىن ىن ىنىني ( .ط . 2الرب ىن ىن ىنىناط وراري
األو اا والشؤون اإلسالمية.
القان ىنىني ليىن ىنىناض لي ىنىناض بىن ىنىنا مذسىن ىنىنِّ الي ىن ىن 1402( .هىن ىن ىن  .الغهيا ااة
فهرسااش شاايوا القاضااي عيااا ) .حتقيىنىنآ مىنىناهر رهىنىنص ر ىنرار .
(ط . 1بصوت ار الغر اإلسالمي.
ره بلذط للي الرنىنا وأمحىند جىنذران .معجام التاا يخ التاراإل اإلساالمي
في مكتبال العالم( .ط . 1ي ر جرميا ار العق ة.
القىن ويت لبىنىنر بىنىنا للىنىني بىنىنا لبىنىنر1426( .ه ىن  .مشاايخة القزويهااي .حتقيىنىنآ
 .لامر سا صرب ( .ط . 1بصوت ار ال شائر اإلسالمية.
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الق ط ىنىني لل ىنىني ب ىنىنا يذس ىنىنع (1406هىن ىن  .إنب ااا ال اارواة عل ااى أنب ااا الهح اااة،
(حتقيآ بد أبذ ال ءل براهيم ( .ط . 1القاهري ار ال كر العر .
ابا القانىني أ ىنىنبد بىنا م ىن بد بىنا أ العا يىنة املكةاسىني1390( .ه ىن .
د ة الحجال في غرة أسماء الرجال .حتقيآ  .بىند األمحىند
أبذ الةذر ( .ط . 1القاهري ار الرتا .
ابىنا القانىنىني أ ىنىنبد بىنىنا م ىن بد بىنىنا أ العا يىنىنة املكةاسىنىني. 2008( .
لقااط الفرائااد ماان لفايااة ْح َق ا ِ الفوائااد( .حتقيىنىنآ بىنىند نيىنىني .
ار الغر اإلسالمي.
(ط . 2جذن
الكت ىنىناين ب ىنىند ب ىنىنا رع ىنىنر ب ىنىنا ريىن ىن 1425( .ه ىن ىن  .س االوة األنف ااا
ومحادث ااة األكي ااا بم اان أقب اار م اان العلم اااء والص االحاء بف ااا .
حتقيىنىنآ ل ىنىند ار الكتىنىناين وآيىن يفىنريا ( .ط . 1الىنىندار ال يءىنىناء ار
المجقا ة للةشر والتذري .
م الىنىنة لب ىنىنر رن ىنىنا1414( .هىن ىن  .معج اام الم ااؤلفين تا اراجم مص ااهفي
الكتب العربية)( .ط . 1بصوت مؤسسة الرسالة.
امل ىن ل ىنىند الذهىنىنا بىنىنا وه ىنىنان احلة ىنىني1425( .ه  .أحاساان األخبااا
في محاسن السبعة األخيا أئمة الخمسة األمصا ( .حتقيىنآ .
أمحد السلذ ( .ط . 1بصوت ار ابا .
املطىنىنص بىنىند بىنىنا ىنىنال 1429( .ه ىن) .اإلحكااام فااي ضاابط المقدمااة
الجز يا ا ااة وتحف ا ا ااة األطفا ا ااال( .ط . 1الكذيىن ىن ىنىنت ي ىن ىن ىنراس للةشىن ىن ىنىنر
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والتذري .
املقر أمحد با بد التلبساين1388( .هىن  .نفح الطيب مان غصان
األنادلس الرطيااب .حتقيىنآ  .سىنىنان ل ىناس ( .ط . 1بىنىنصوت
ار صا ر.
املكةاسىنىني أمحىنىند ابىنىنا القانىنىني . 1974( .ج ا وة ا قتبااا فااي ذكاار
ماان حاال ماان األعااالم مديهااة فااا ( .ط . 1الربىنىناط ار املة ىنىنذر
للط الة والذرا ة.
املةتىن ىنىنذر بىن ىنىند بىن ىنىنا ل ىن ىنىند امللىن ىنىنف القيسىن ىنىني1421( .ه  .شا اارح الا ااد
اللوامااع فااي أصاال مق ارأ اإلمااام نااافع .حتقيىنىنآ ال ىنىنديقي سىنىنيد
ذر ( .ط . 1املغر .
املةت ىن ىن ىنىنذر ىن ىن ىن ىنىنبد ب ىن ىن ىنىنا ل ىن ىن ىنىند الىن ىن ىن ىنىنبلف القيس ىن ىن ىنىني1432( .ه  .فهرس ا ا ااة
المهتااو ي .حتق ىنىنيآ  .بىنىند بةشىن ىنري ة ( .ط . 1املبلكىنىنة املغربيىنىنة
الرابطة الىنب بدية للعلباء.
اب ىنىنا ناص ىنىنر ال ىنىنديا ب ىنىند ب ىنىنا ل ىنىند ار الدمش ىنىنقي1413( .هىن ىن  .توضا اايح
المش ااتب ف ااي ضا اابط أس ااماء ال اارواة وأنسا ااابهم وألق ااابهم وْكها اااهم.
حتقيآ بد العر سذسي ( .ط . 1بصوت مؤسسة الرسالة.
الة ىنىناهي لل ىنىني ب ىنىنا ل ىنىند ار ب ىنىنا ب ىنىند اجل ىنىناامي امل ىنىنالقي1403( .ه ىن ىن .
تا يخ قءاة األندلس .ط . 5بصوت ار ا ال اجلديدي.
الةىنىندمي بىنىند بىنىنا أ يعقىنىنذ س ىن ال املعىنىنروا بىنىنالذرال1391( .هىن ىن .
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الفهرسش في أخبا العلماء المصاهفين مان القادماء والمحادثين
وأسماء كتبهم .حتقيآ رنا جتد ( .ط . 1ج ران.
الةيسابذر مسلم با احلنيىناج1419( .ه ىن  .صاحيح مسالم( .حتقيىنآ
أ ص يو الكرمي ( .ط . 1الرياض بيت األ كار الدولية.
الىن ىنذا آش ىنىني ب ىنىند ب ىنىنا ر ىنىنابر . 1982( .برن ااامج ال ااوادي لش ااي.
(حتقيآ بد ذ ( .ط . 3بصوت ار الغر اإلسالمي.
الذا براهيم1420( .هىن  .الد اساال القرلنياة باالمغرب فاي القارن الراباع
عشر الهجري( .ط . 1الدار ال يءاء مط عة الةنيا اجلديدي.
ولد أباه  .بىند املختىنار . 2008( .تاا يخ القاراءال فاي المشار
والمغرب( .ط . 2بصوت ار الكتو العلبية.
الذنشريسي أمحد با حيى با بد . 2009( .وفيال الونشريساي.
حتقيآ بد با يذسع القاني ( .ط . 1القاهري نذابخل ال كىنر
للةشر والتذري .
اليا عي ل د ار با أسىنعد بىنا للىني اليبىنت1417( .ه ىن  .مارلة الجهاان
وعبرة اليقاان في معرفة ماا يْعتبار مان حاوادإل الزماان( .حتقيىنآ
يليل املة ذر ( .ط . 1بصوت ار الكتو العلبية.
الرسائل العلمية:
ل ىنذاري  .س ىنىنامي1438( .ه ىن ىن  .المف ااردال ف ااي القا اراءال الس اابع،
لمحم ااد ب اان عم اارو ب اان عل ااي العم ااادي ل783ها اا) ،د اس ااة
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وتحقيا ا  .رس ىنىنالة مت ىنىنذراه .مك ىنىنة املكرم ىنىنة رامع ىنىنة أ الق ىنىنر ملي ىنىنة
الدلذي وأصذل الديا.
الغامىنىند للىنىني بىنىنا ل ىنىند ار بىنىنا يىنىنر ار1429( .هىن ىن  .مباارن ال اامعاني
في شرح قصيدة حرن األماني ووج التهاني ،لمحمد بان عمارو
بان علاي العمااادي ل783هاا) ،د اساة وتحقيا مان أول سااو ة
األع ا اراف إلا ااى نهايا ااة سا ااو ة المؤمها ااون .رس ىنىنالة مارس ىنىنتص .مك ىنىنة
املكرمة رامعة أ القر ملية الدلذي وأصذل الديا.
الجة  .أمع با ري 1430( .هىن  .غاية الههاية في أساماء جاال
الق ا ا اراءال أولا ا ااي الروايا ا ااة والد ايا ا ااة ،للحا ا ااافظ ابا ا اان الجا ا ااز ي
ل833هاا) ،د اسااة وتحقيا ماان أول الكتاااب إلااى لخاار باااب
الحاء .رسالة متذراه .مكة املكرمة رامعة أ القر ملية الىندلذي
وأصذل الديا.
بىنىند للىنىني سىنىنيع اإلسىنىنال بىنىنا سىنىنع1437( .ه ىن  .ال اامفيد فااي كااالم
الاامجيد فااي ما هب اإلمااام الرباااني حاامزة باان حبيااب ،لمحمااد باان
محمااد التبرياازي كااان حيااا سااهة711 :ه اا) ،د اسااة وتحقي ا ماان
أول سو ة الفاتحة إلى لخر ساو ة الكهاف .رسىنالة مارسىنتص .املديةىنة
املةذري اجلامعة اإلسالمية ملية القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية.
نعبىنىنان ىنىنال1431( .ه ىن  .الهديااة إلااى الحءاارة العليااة ،لمحمااد باان
عماارو باان علااي العمااادي ل783هاا) ،د اسااة وتحقيا  .رسىنىنالة
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التمكن الداللي للفرائد القرآنية الواردة يف سياق
احلديث عن القرآن الكريم
The Semantic Accuracy of Quranic Unique
Words Mentioned in the Context of the
Discussion About the Holy Quran

إعداد:
د .حممود علي عثمان عثمان
األتساذ املاسذد قساس اد ااتسذ ادس آنية قكلية ادرتقية جبذعةة املل
فيصل قذألحاسذء
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املستخلص
قذعت ف ضية ادبحث دلى فك ة مجع ادف ائ ادس آنية ادواادة يف
تسيذق احل يث دن ادس آن ادك مي ،وادنظ فيهذ دلى هيئة خمصوصة دبيذن
عةنذهذ واتساخ اج دنذص هذ واقطهذ ق قذط جذعع ،وإثبذ متكنهذ اد اليل
يف تسيذقهذ وتاسذوقهذ عةه أمتّ تاسذوق ،ودذا فس تطلب حتسيق د قيذن
عاسوغذ ادامكن اد اليل دلف ائ ادس آنية أوال ،وق مت د أثنذء
ّ
اد ااتسة قذد اس اد اليل املةجمي هلذه ادف ائ  ،واد اس ادرتكييب هلذ يف
تسيذقهذ اخلذص ،مث مجع ادةالئق قني هذه ادف ائ وادنظ يف ادةالقذ
املةنوية املمكنة قينهذ نظ ا جيةل عن املوضوع وح ة واح ة عاسلاسلة
وع تبة ت تيبذ فنيذ يافق عع ادنمط ادس آين.
الكلمات المفتاحية :ادام ّكن اد ّ اليل ،ادف ائ  ،اداسيذق.

- 350 -

 – الجزء األول188 مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد
Abstract
The hypothesis of the research was informed by the
idea of collecting Quranic unique words mentioned in the
context of the discussion about the Holy Quran, and
considering them in a specific way to explicate their
meaning and extract their elements and to link them with a
bond that will combine them, and to prove their semantic
accuracy in their respective context and their total
consistency. Doing this will require explaining the
rationale for their semantic accuracy in the first place, and
this has been done in the tenor of the research through the
study of the lexical semantics of these unique words, and
the structural study in their respective contexts, followed
by collecting the relationships between these unique words
and considering the possible conceptual relations between
them, in such a way that would carve the subject into one
serialized and well-arranged unit, with a technical
arrangement that would be consistent with the Quranic
style.
Keywords: Semantic Accuracy, Unique Words,
Context.
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املقدمة
وق دجز
احلم هلل ادذي أنزل ادس آن
اجلن إ حت ّ اه إىل قيذم اداسذدة أن يأتوا مبثله ودو
دن جمذااته اإلنس و ّ
اجامةوا ،فسذل تةذىل :ﭐﱹﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ
ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱸ( ،)2وادصالة
واداسالم دلى أقلغ وأفصح ادنذس حمم  ودلى آده وصحذقاه واداذقةني
وعن تسل عنهجه إىل يوم اد ين.
فذدس آن ادك مي عةجزة ادنيب اخلذد ة ،ال تنسضي دجذئبه ودطذئفه
وأتس ااه ،وال تفىن غ ائبه ،وق أنزده احلكي اخلبري مبيزان حكي دقيق ،فجذء
يف اوة ادفصذحة وادبالغة إىل احل ّ ادذي دجز دنه مجيع ادنذس ،فكل
ح ف وكل دفظة فيه ال يغين غريهذ دنهذ ،وال حي ّسق املةىن وادغ ض
املسصود ،فنظمه وأتسلوقه قذد ف ي خذاج دن املةهود عن كالم ادة ب.
وق ه اين اهلل تةذىل إىل ادبحث يف كنز عن كنوز ادس آن ادك مي
املاةلسة قإدجذزه ادلغوي وادبيذين ،وإىل أتسلوب عن األتسذديب املةجزة
دلاةبري ادس آين ،وهي األدفذظ ادف ائ اديت ُك ع ة واح ة يف كاذب اهلل
تةذىل قشأن ادس آن ادك مي دون أن ياكّا جذاهذ ادلغوي دلى أي حذل عن
ﱹﭐﲓ ﲔ ﲕﱸ(،)1

( )1تسواة ادشة اء آية.195 :
( )2تسواة اإلتس اء آية.88 :
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األحوال ،أو صيغة عن ادصيغ ،أو يف تسيذق آخ عشذقه داسيذقهذ ،وق
كذنت هنذك أدفذظ ق يبة عن عةنذهذ تشرتك عةهذ يف احلسل اد اليل ،ودكن
ملذ آث ادس آن ادك مي اتساةمذل تل ادف ائ كذن دذد اإليثذا تسّ قالغي،
وإدجذز قيذين ،جذء ادبحث ديكشف دنهذ حبول اهلل تةذىل ،عثباذ مت ّكنهذ
اد اليل عن عوقةهذ يف اداسيذق ادس آين ادواادة فيه ،مث قيذن اد ؤية ادس آنية
جتذه ادس آن ادك مي اته عن خالل هذه ادف ائ .
وق ادارب دلمذء اإلدجذز "اتساةمذل ادس آن ألفصح األدفذظ
عاضمنة أتسل املةذين ،وأدلى ادوجوه دالدة ،عن خمذئل
قأحاسن املواقع،
ّ
إدجذز ادس آن"( ،)1حىت أوضح اخلطّذيب( )2هذا ادةل قسوده" :وادل أن
( )1حمم حاسني دلي ادصغري" ،تطوا ادبحث اد اليل دااتسة تطبيسية يف ادس آن
ادك مي"( .ط ،1قريو  :داا املؤاخ ادة يب1420 ،هـ1999-م).48 ،
( )2مح قن حمم قن إق اهي اقن اخلطذب ادباسيت ،أقو تسليمذن ،فسيه حم ث ،عن
أهل قُاست (عن قالد كذقل) عن ناسل زي قن اخلطذب (أخي دم قن
اخلطذب) كذن أح أودية ادةل يف زعذنه حذفظذ فسيهذ عربزا دلى أق انه ،ده
تصذنيف عنهذ :عةذمل اداسنن يف ر تسنن أيب داود ،وقيذن إدجذز ادس آن،
وغ يب احل يث ،وإصال غلط احمل ثني وغريهذ ،تويف يف قُاست تسنة مثذن
ومثذنني وثالمثذئة .ينظ ت مجاه يف :أيب ادةبذس أمح قن حاسن قن دلي قن
اخلطيب ادشهري قذقن قنفذ ادساسنطيين" ،ادوفيذ " .حتسيق دذدل نويهض،
(ط ،4قريو  :داا اآلفذق اجل ي ة1403 ،هـ1983-م)222 ،؛ واقن ادةمذد
ي احلنبلي" ،رذاا = =ادذهب يف أخبذا
دب احلي قن أمح قن حمم ادةك ّ
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ادس آن إمنذ صذا عةجزا ألنه جذء قأفصح األدفذظ يف أحاسن نظوم
عضمنذ أصح املةذين"( ،)1و"إ ّن مت ّكن املف دة يف تسيذقهذ ادس آين
اداأديف ّ
دلنص قأكمله وفسذ دسذنون ادانذتسب
ي تبط قذدةالقذ قني ادبىن املاوادية ّ
نص دغوي"(.)2
ادذي جيب أن يكون واضحذ يف كل ّ
املانودة ادواادة يف ادس آن
وعن خالل وقويف دلى ادف ائ ادس آنية ّ
تنوع املوضودذ اديت واد فيهذ ادف ائ ادس آنية،
ادك مي ظه يل ّ
وواودهذ قكث ة يف ثنذيذ احل يث دن ادس آن ادك مي ،يف جوانب عوضودية
عاة دة ت وا حوده ،فةزعت قة اداوّكل دلى اهلل تةذىل دلى دااتسة
ادف ائ ادس آنية ادواادة يف تسيذق احل يث دن ادس آن ادك مي دااتسة
عوضودية دغوية قيذنية.
عن هب" .حتسيق دب ادسذدا األانؤوط ،حممود األانذؤوط( ،د .ط ،دعشق:
داا قن كثري1406 ،هـ)128 :3 ،؛ وخري اد ين قن حممود ادزاكلي اد عشسي،
"األدالم"( .ط ،15قريو -دبنذن :داا ادةل دلماليني2002 ،م).272 :2 ،
( )1اخلطذيب" ،قيذن إدجذز ادس آن" ،عطبوع ضمن :ثالث اتسذئل يف إدجذز
ادس آن ،تسلاسلة :خذئ ادة ب ( .)16حتسيق حمم خلف اهلل ،حمم
زغلول( ،ط ،3عص  :داا املةذاف1976 ،م).27 ،
( )2حمم دب ادزه ة غذفل ،وركيب غذزي قص ي احللفي" ،ادامكن اد اليل
دألدفذظ ادواادة ع ة واح ة يف ادس آن ادك مي" .جملة ادلغة ادة قية وآداهبذ،
1433( ،15هـ2012-م).200 :
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وتكتسب هذه الدراسة أهميتها من االعتبارات اآلتية:
أوال :الفوائد العلمية
 أمهي ــة ا ــذل واملوض ــوع اد ــذي تبح ــث في ــه ،وه ــو جم ــذل ادس ـ آن ادكـ ـ مي
ادذي هـو أتسـذس ادـ ين ،ويف عوضـوع اإلدجـذز ادلغـوي وادبيـذين دلسـ آن
ادكـ مي ،فهــي دااتســة دغويــة قيذنيــة عوضــودية دلف ائـ ادس آنيــة ف ـ ف إىل
قي ــذن اإلدج ــذز ادلغـ ـوي وادبي ــذين دلسـ ـ آن ادكـ ـ مي ،وقـ ـ تنذودـ ـت تفاس ــري
ادف ائ ادس آنية تفاسريا دغويذ قيذنيذ عوضـوديذ مبنهجيـة ج يـ ة؛ عـن أجـل
إثب ــذ تفّده ــذ يف تس ــيذقهذ وأتس ــبذب ه ــذا ادافـ ـّد ،مم ــذ دد ــذ إىل ضـ ـ واة
اداة يف هبذه املنهجية اجل ي ة ،وعةذجلاهذ عةذجلة دلمية.
 قيــذن أمهيــة دااتســة ادف ائـ ادس آنيــة قشــكل دــذم وادف ائـ املوضــودية
قشــكل خــذص ،ودــذا فسـ تســةت اد ااتســة دلخ ـ وج قاصــوا تســلي
حول ح يث ادف ائ ادس آنية دن ادسـ آن ادكـ مي أو اخلـ وج قنظ يـة
ق آنية قص د د .
 قةض األدفـذظ ادف يـ ة ادـيت مت تنذوهلـذ وادـيت مل يـا تنذوهلـذ ال تكـذد
تاس ــاخ م يف ك ــالم ادن ــذس وال يُة ـ ـ ف عةنذه ــذ ح ــىت دـ ـ قة ــض
املاخصصــني يف ادلغــة ،وتكمــن أمهيــة املوضــوع يف أنــه ياســذد يف
ّ
اداة ي ــف هب ــذه ادف ائـ ـ ؛ كوهن ــذ أدف ــذظ فـ ـ ّذة وغ يب ــة يف آن ،وه ــي
خطــوة أوىل ــو تةمــي املة فــة هبــذ وقذتســاخ اعذفذ ،وهــذه اخلطــوة
عهمة داياسري فه ادس آن وت قّ ه.
 تة يــف ادبــذحثني يف احلسلــني ادس ـ آين وادبالغــي قــاخ املاســاج ا
- 355 -

التمكن الداللي للفرائد القرآنية الواردة في سياق الحديث عن القرآن الكريم ،د .محمود علي عثمان عثمان

ادبحثي ــة اد ــيت مت ــت يف دااتس ــة ادف ائـ ـ ادس آني ــة ع ــن قب ــل ادةلم ــذء
وادبــذحثني ،و د ـ عــن خــالل د ـ ض اد ااتســذ اداســذقسة املاةلســة
قذدف ائ ادس آنية ،وعذ تساضيفه هذه اد ااتسة هبذا ادشأن.
 حـ ّـل املشــكلة ادبحثيــة املامثّلــة قبيــذن األتس ـ اا ادبالغيــة دلاةبــري قذدف ائ ـ
ادس آنية اديت تاح ّ ث دن عوضودذ عاة دة عاةلسة قذدس آن ادك مي.
 جـ ـ ّ ة املوض ــوع اد ــذي تبح ــث في ــه اد ااتس ــة ،فلـ ـ تسـ ـ دااتس ــذ
دلميـ ــة عاسـ ــاسلة حم ّكمـ ــة -دلـ ــى ح ـ ـ ّ دلمـ ــي-تنذودـ ــت عوضـ ــوع
ادف ائـ ادس آنيــة املوضــودية ،واتســاخ اج األتسـ اا ادبالغيــة فيهــذ ،ممــذ
اتسـ ــا دى وجـ ــود دااتسـ ــة عاسـ ــاسلة وافيـ ــة تانـ ــذول ادف ائ ـ ـ ادس آنيـ ــة
املوضودية ادواادة يف تسيذق احل يث دن ادس آن ادك مي.

ثانيا :الفوائد التطبيقية
 تاسةى هذه اد ااتسة دفاح آفذق دا قّ ادس آن ادك مي ،فهي عةنية
قذدكشف دن ادام ّكن اد اليل دلف ائ ادس آنية ادواادة يف تسيذق
احل يث دن ادس آن ادك مي ،ودذا فذ ذل ادبحثي عفاو أعذم
ادبذحثني يف احلسلني ادس آين وادبالغي دلوقوف دلى د  ،وتس مي
حبوث تانذول ادف ائ ادس آنية عن جوانب عوضودية أخ
تنذوداهذ ادف ائ يف ادس آن ادك مي ،أو إضذفة اجل ي حوهلذ.
 ميكن أن تكون هذه اد ااتسة نواة داأديف عةج عوضودي دلف ائ
ادس آنية ،دلى غ اا عةذج األدفذظ ،وعةذج اآليذ  ،ودلى غ اا
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عةج ادف ائ ادس آنية ادذي كذن عن فك ة األتساذ قذتس ادباسوعي.
ودذد ميكن دلةلمذء واد ااتسني واملهامني قذد ااتسذ ادس آنية
إف اد عةج عوضودي دلف ائ ادس آنية يسوم دلى اكنني ،األول :إحصذء
األدفذظ ادس آنية اديت مل تاك ا إال ع ة واح ة فسط ،ومل يشاق عن
جذاهذ ادلغوي تسواهذ ،كمذ فةل األتساذ قذتس ادباسوعي ،وادكن اآلخ :
مجع ادف ائ ادس آنية وتصنيفهذ عوضوديذ ،فس تنودت املوضودذ اديت
واد فيهذ ادف ائ ادس آنية ،حيث واد يف ثنذيذ احل يث دن ادس آن،
ويوم ادسيذعة ،واجلنة وادنذا ،وادبةث وادنشوا ،واملؤعنني وادكذف ين وأهل
ادكاذب ،وادشيذطني ،وعظذه ادطبيةة ،واملالئكة ،وكذد يف ثنذيذ
احل يث دن املوىل تسبحذنه ،وقذداذيل ميكن أن تكون هذه اد ااتسة فذحتة
دلسيذم ق ااتسذ عوضودية عاة دة دلف ائ ادس آنية.
وفك ة املةج املوضودي دلف ائ ادس آنية خطوة عهمة و نش
املة فة قذدف ائ ادس آنية واتساخ اعهذ يف كالم ادنذس ،وأوال وأخريا هي خطوة
عهمة داياسري ت قّ ادس آن ادك مي ودسله وادةمل قه.
مشكلة البحث
تامثل عشكلة ادبحث يف اداسؤال اد ئيس اآليت:
املاسوغذ اديت ع ّكنت ادف ائ ادس آنية -ادواادة يف ثنذيذ
عذ ّ
احل يث دن ادس آن ادك مي-دالديذ عن تسيذقهذ ،وعذ اد ؤية ادس آنية اديت
ميكن أن تكشفهذ هذه ادف ائ جتذه ادس آن ادك مي اته؟
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أسئلة البحث
ميكن عةذجلة عشكلة اد ااتسة احلذدية عن خالل اإلجذقة دلى
اداسؤال اد ئيس اآليت:
املاسوغذ اديت ع ّكنت ادف ائ ادس آنية -ادواادة يف ثنذيذ احل يث
عذ ّ
دن ادس آن ادك مي-دالديذ عن تسيذقهذ ،وعذ اد ؤية ادس آنية اديت ميكن أن
تكشفهذ هذه ادف ائ جتذه ادس آن ادك مي اته؟
وتافّع عنه األتسئلة اآلتية:
 عذ ادنكذ ادبالغية اديت ميكن ادكشف دنهذ عن خالل اداةبري
قذدف ائ ادس آنية ادواادة قشأن ادس آن؟
 عذ ادةلل ادلفظية واملةنوية يء صيغة ادف ائ ادس آنية دلى عذ جذء
دليه يف تسيذقهذ ،ود م تك ااهذ يف تسيذق آخ عشذقه داسيذقهذ األول؟
 كيف ميكن ادكشف دن اد ؤية ادس آنية جتذه ادس آن ادك مي اته
عن خالل هذه ادف ائ ؟ وكيف ياح ّسق املسص األتسذس عن
تفاسري ادف ائ ادس آنية عوضوديذ؟
 إىل أي ع ياسه دااتسة ادف ائ ادس آنية املوضودية ادواادة يف
تسيذق احل يث دن ادس آن يف ت قّ ادس آن ادك مي وفهمه وادوقوف
دلى أتس ااه ادلغوية وادبيذنية؟
أهداف البحث
املاسوغذ اديت ع ّكنت ادف ائ ادس آنية -
ف ف اد ااتسة قيذن ّ
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ادواادة يف ثنذيذ احل يث دن ادس آن ادك مي-دالديذ عن تسيذقهذ ،وقيذن
اد ؤية ادس آنية اديت ميكن أن تكشفهذ هذه ادف ائ جتذه ادس آن ادك مي
اته؟ و د ال يا ّ إال قاحسيق األه اف ادف دية اآلتية:
 قيذن املسصود قذدف ائ ادس آنية ،وادام ّكن اد اليل.
 حص ادف ائ ادس آنية ادواادة يف ثنذيذ احل يث دن ادس آن ادك مي
ودااتساهذ عن وجهة دغوية قيذنية تسيذقية؛ دبيذن أتس اا تفّدهذ
واتّاسذقهذ دالديذ يف اداسيذق ادواادة فيه.
 مجع ادةالئق قني ادف ائ ادس آنية -ادواادة يف ثنذيذ احل يث دن
ادس آن ادك مي-ق قذط جذعع مث اخل وج قاصوا تسلي واؤية ق آنية
حول ح يث ادف ائ ادس آنية دن ادس آن ادك مي اته.
 إق از خصوصية اداسيذق وعساضيذ املسذم يف إيثذا ادف ي ة
واتسا دذئهذ دون غريهذ عن ع ادفذفذ ،وقيذن ادةلل ادلفظية
واملةنوية يء صيغة ادف ائ دلى عذ جذء دليه يف تسيذقهذ
ود م تك ااهذ يف تسيذق آخ ممذثل دلاسيذق األول.
الدراسات السابقة
قة االطالع وادبحث مل أقف دلى دااتسة عاساسلة تنذودت
ادام ّكن اد اليل يف ادف ائ ادس آنية املوضودية ادواادة دن ادس آن ادك مي،
فابني يل قنذء دلى د ح اثة وج ّ ة املوضوع ود م ط قه عن قبل
ادبذحثني دلى اد غ عن أمهيّاه.
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املاةلسة مبجذل اد ااتسة يف عوضوع ادف ائ

وعن أه اد ااتسذ
ادس آنية عذ يأيت:
()1
أوال :مفاريد األلفاظ في القرآن دراسة لغوية  ،تنذول ادبذحث
فيهذ منذ ج عن ادف ائ ادس آنية ق ااتسة عةجمية وص فية وصوتية ودالدية
حباة ،دون ادبحث يف املاسذئل ادبالغية فيهذ وإق از ادلمحذ ادفنية اجلمذدية
يف إطذا تسيذقهذ ،ومل ياةّض كذد ألتس اا تف د ادف ائ يف عكذهنذ.
ثانيا :أفانين السورة القرآنية في الداللة على مقصدها دراسة
تطبيقية على سورة مريم( ،)2حيث ه ف ادبحث إىل ادكشف دن أفذنني
اداسواة ادس آنية يف اد الدة دلى عسص هذ ،وكذن ممذ تطّق ده ادف ائ ادس آنية
ودواهذ يف اد الدة دلى عسص تسواة ع مي ،ودكنه مل ياةّض دبيذن اداسّ ادلغوي
وادبيذين ادذي ددذ التساةمذل هذه ادف ائ يف تسيذقهذ دون غريهذ عن ع ادفذفذ.
ثالثا :معجم الفرائد القرآنية( ،)3اص فيه عؤدفه ادف ائ
ادس آنية ،وقذم قذتساخ اج عةذنيهذ عن املةذج ادلغوية وكاب ادافاسري اديت
( )1حممود دب اهلل دب املسصود يونس ،اتسذدة عذجاساري( ،عص  :كلية ادلغة
ادة قية ،جذعةة األزه 1421 ،هـ2000-م).
( )2توفيق قن دلي ع اد زقذدي ،جملة ت قّ 1439( ،3 ،هـ2017-م)-141 :
.232
ادباسوعي( ،اام اهلل :عكز نون دل ااتسذ واألحبذث ادس آنية،
( )3قذتس تسةي
ّ
1422هـ2001-م).
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ت ّكز دلى اجلذنب ادلغوي ،وهي دااتسة عةجمية حباة.
رابعا :بالغة الفرائد الف ّذة في القرآن الكريم "المضارع
نموذجا"( ،)1تاسلط هذه اد ااتسة ادضوء دلى ادفةل املضذاع ادف ّذ،
وتالمس قالغة تفّده ،ود م تك ااه.
فاسوم ق ااتساه يف تسيذقهّ ،
()2
خامسا :األسرار البالغية في الفرائد القرآنية  ،تةّض
دألتس اا ادبالغية يف ادف ائ ادس آنية ادواادة يف ثنذيذ ادسصص ادس آين
فسط ،فيبني عةىن ادف ائ يف كاب ادافاسري وادلغة ،ويذك ع ادفذ
ادف ي ة عوازنذ قينهذ وقني ادف ي ة عوضع اد ااتسة؛ وصوال إىل قيذن
األتس اا ادبالغية اديت كذنت وااء اخايذا تل ادف ي ة دون غريهذ عن
ع ادفذفذ ،ودةل هذه اد ااتسة هي أق ب اد ااتسذ إىل اد ااتسة احلذدية؛
كوهنذ تانذول مجع ادف ائ ادس آنية املاةلسة مبوضوع عن عوضودذ
ادس آن ،إال أهنذ ط قت جذنب ادف ائ يف ادسصص ادس آين.
سادسا :التم ّكن ال ّداللي لأللفاظ الواردة مرة واحدة في القرآن
الكريم( ،)3جذء هذا ادبحث كمحذودة داطبيق نظ ية ادام ّكن اد اليل
دلمف دة عن عوقةهذ يف اداسيذق ادواادة فيه ،فذقاص ادبحث فيه دلى دش ة
( )1كمذل دب ادةزيز إق اهي ( ،ادسذه ة :اد اا ادثسذفية دلنش 1431 ،هـ2010-م).
( )2دب اهلل دب ادغين تس حذن ،عكز ادا قّ دالتساشذاا ادرتقوية واداةليمية،
(اداسةودية :عطذقع جن اداجذاية1433 ،هـ2012-م).
( )3حمم دب ادزه ة غذفل ،وركيب غذزي احللفي ،جملة ادلغة ادة قية وآداهبذ،
1433( ،15هـ2012-م).
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أعثلة عن املف دا اديت واد ع ة واح ة يف دغة ادس آن ادك مي.
سابعا :بالغة الفرائد القرآنية( ،)1حيث قذعت ادبذحثة قذتساس اء
ادف ائ ادس آنية كذعلة وتصنيفهذ ودااتساهذ ،واتساخ اج ادفنون ادبالغية
عنهذ قةلوعهذ ادثالثة (ادبيذن وادب يع واملةذين) ،عع ك عذ يؤيّ ه عن
أوجه قالغية ،ودغوية ،مث قيذن األتس اا ادبالغية اديت ددت التساةمذل
ادف ي ة يف تسيذقهذ عن اآلية دون غريهذ عن ع ادفذفذ ،قة إج اء املوازنة
قينهذ وقني األدفذظ ادس يبة هلذ يف عةنذهذ.
ثامنا :االنفرادات اللفظية ،دالالتها وعالقتها بالوحدة
الموضوعية للسورة القرآنية-دراسة تطبيقية :وهو دنوان عش وع دلمي
تس عت قه رةبة ادافاسري يف قاس أصول اد ين يف اجلذعةة األادنية
ألط وحذ اد كاوااة ،مشل مجيع تسوا ادس آن ادك مي ،وق قُ ّاس املش وع إىل
تسبع أط وحذ  ،متت األط وحة األوىل عن املش وع دذم 2015م ،ومتت
األط وحة األخرية دذم 2017م ،واملش وع دبذاة دن دااتسة دالدية
عوضودية ت قط قني دالال األدفذظ ادف ي ة وقني رخصية وعوضودذ
اداسوا ادواادة فيهذ تل ادف ائ ؛ دلوقوف دلى أث تل ادف ائ يف حت ي

( )1تسذاة قنت جن قن تسذي ادةاييب ،اتسذدة دكاوااه يف ادبالغة وادنس ( ،اململكة ادة قية
اداسةودية :كلية ادلغة ادة قية ،جذعةة اإلعذم حمم قن تسةود اإلتسالعية،
1434هـ2013-م).
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عوضوع اداسواة ادواادة فيهذ(.)1
يهمنذ يف اتساة اض اد ااتسذ اداسذقسة هو إق از ادف وقذ
وعذ ّ
وأوجه االتفذق واالخاالف قني هذه اد ااتسذ وغريهذ ممذ تسيُذك يف ثنذيذ
اد ااتسة وقني اد ااتسة احلذدية ،مبةىن إق از اإلضذفذ ادةلمية اجل ي ة اديت
تساضيفهذ اد ااتسة احلذدية عسذانة قذد ااتسذ اداسذقسة ،فأقول وقذهلل اداوفيق:
إن غذدبية اد ااتسذ املاةلسة قذدف ائ ادس آنية إعذ دااتسذ
عةجمية دغوية اكافت قذك املةىن املةجمي دلف ائ وقشكل عوجز كمذ
هو واضح يف اد ااتساني األوىل وادثذدثة ،وإعذ دااتسذ قالغية حباة
كذد ااتسة اداسذقةة ،وإن تةّضت أحيذنذ يف دااتساهذ د ااتسة قةض
( )1دب املوىل دب اهلل أمح ادزيو  ،االنف ادا ادلفظية ،دالالفذ ودالقاهذ
قذدوح ة املوضودية دلاسوا ادس آنية :دااتسة تطبيسية عن أول تسواة اد محن إىل
هنذية تسواة امل تسال ( ،اململكة األادنية اهلذمشية ،كلية ادش يةة2015 ،م)؛
ودبي ة أتسة  ،دااتسة تطبيسية عن أول تسواة ادفذحتة إىل آخ تسواة املذئ ة،
(2016م)؛ وأمح حاسني إمسذديل حاسني ،دااتسة تطبيسية عن أول تسواة
اد د إىل هنذية تسواة طه (2016م)؛ ورريين فاحي أمح ادةب  ،دااتسة
تطبيسية عن تسواة األنبيذء إىل هنذية تسواة اداسج ة (2016م)؛ وعثسذل أمح
دب احللي د قيذ  ،دااتسة تطبيسية عن أول تسواة األحزاب إىل هنذية تسواة
ادسم (2016م)؛ وعصطفى مح و دب احلمي دليذ ،دااتسة تطبيسية يف
تسوا اجلزء ادثالثني2016( ،م)؛ ودم حمم أمح محذد ،دااتسة تطبيسية عن
أول تسواة األنةذم إىل آخ تسواة يوتسف (2017م).
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ادف ائ ص فيذ وصوتيذ ،كمذ أهنذ مل تاة ض إىل عذ واد يف ادف ائ عن
أتس اا قيذنية ودغوية –إال يف ادسليل ادنذدا-وأتس اا تف دهذ يف تسيذقهذ،
وهي ال تُالم دلى د إ ح ّ د يف عس عة دااتساهذ أهنذ دااتسة
قالغية فسط ،وإعذ دااتسذ جزئية ط قت جذنبذ واح ا عن ادف ائ ،
و د كمذ يف اد ااتسذ اد اقةة واخلذعاسة ،وإعذ دااتسذ اقاص دلى
د د حم ود عن ادف ائ وال جيمةهذ ااقط أو عوضوع كمذ يف اد ااتسة
اداسذدتسة ،وإعذ دااتسذ تةّضت د الدة ادف ي ة دلى عسص تسواة عةينة
دون اداةّض دبيذن اداسّ ادلغوي وادبيذين ادذي ددذ إليثذا هذه ادف ائ
يف تسيذقهذ دون غريهذ عن ع ادفذفذ ،و د كمذ يف اد ااتسة ادثذنية ،وإعذ
دااتسذ تنذودت ادةالقة قني ادلفظ ادف ي ووح ة اداسواة املوضودية؛
دلوقوف دلى أث تل ادف ائ يف حت ي عوضوع اداسواة ادواادة فيهذ،
كمذ يف اد ااتسة ادثذعنة.
دذا يابني د م وجود دااتسة عاساسلة تنذودت ادام ّكن اد اليل يف
ادف ائ ادس آنية املوضودية ادواادة يف تسيذق احل يث دن ادس آن ادك مي ،وعذ
ن ّ ديه هلذه اد ااتسة عن ف وقذ دن غريهذ وعذ تضيفه دلميذ عذ يأيت:
 تافق اد ااتسة احلذدية ناسبيذ عع اد ااتسذ اد اقةة واخلذعاسة
واداسذدتسة عوضودذ وعنهجذ ،فهي دااتسذ قذعت ق ااتسة ادف ائ
عن عنظوا دغوي قالغي تسيذقي؛ إلثبذ تفّدهذ يف تسيذقهذ،
وأتسبذب هذا ادافّد ،إال أن اد ااتسة احلذدية اجتهت د ااتسة ادف ائ
املوضودية ،فس مجةت ادف ائ ادس آنية املوضودية ادواادة يف تسيذق
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احل يث دن ادس آن ادك مي عن جوانب عاة دة عاةلسة قه ممذ تسيأيت
تفصيلهذ الحسذ ،وتصنيفهذ عوضوديذ ،ودااتساهذ عن عنظوا دغوي
قيذين تسيذقي ،مث اخل وج قاصوا تسلي حول ح يث ادف ائ ادس آنية
دن ادس آن ادك مي اته.
فمذ تضيفه اد ااتسة احلذدية هو أهنذ ت اس ادف ائ ادس آنية
املوضودية ادواادة يف تسيذق احل يث دن ادس آن ادك مي عن عنظوا دغوي
قيذين تسيذقي.
 ادوصول إىل عنهج دلمي ينظّ دااتسة املف دة ادس آنية قأتسس
واضحة وعنهج عاكذعل ،جيمع قني دااتساهذ دغويذ وقيذنيذ وقني
تسيذقهذ ادواادة فيه ،فال تُ اس املف دة ادس آنية خذاج تسيذقهذ،
فذالتساةمذل ادس آين أدطى املف دة ادس آنية جمذال واتسةذ عن
اد الال  ،وكل ف ي ة تاساسل مبةىن خذص هبذ يف تسيذقهذ ،ال
يصلح غريهذ عن ع ادفذفذ عكذهنذ ،فهذا املنهج وهذه األتسس
تةني دلى عة فة عذ يالئ ادلفظ ملذ اخاري ده عن دالدة يف تسيذقه
احمل د ادالئق قه ،فاناج دن د عةذن ف ي ة دلمف دة ادس آنية
وأتس اا خفيّة دقيسة هلذ ،ال تظه إال قذداأعل وادا قّ .
وهذا كله –دلى ح ّ دل ادبذحث-ممذ مل يـُانذول ق ااتسة دلمية
عاساسلة حم ّكمة.
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منهج البحث
ودإلجذقة دن أتسئلة اد ااتسة اقاضت طبيةة اد ااتسة تة د املنذهج،
ودذد فإن ادبذحث مجع قني اداحليل وادوصف دلف ائ ادس آنية:
 المنهج التحليلي :يف حتليل ادف ائ ادس آنية دغويذ دبيذن عةنذهذ.
عاسوغذ ادام ّكن
 المنهج الوصفي :ادذي ي ص ويصف ّ
اد اليل دلف ائ ادس آنية ادواادة يف تسيذق احل يث دن ادس آن يف
اداةبري ادس آين؛ دلاوصل إىل ناذئج دملية فُ ِّاس وُوصفت قط يسة
عوضودية دقيسة تناسج عع املةطيذ وادبيذنذ ادصحيحة
دلام ّكن اد اليل ،حبيث نثبت تفّد هذه ادف ائ ومت ّكنهذ عن
تسيذقهذ ،وتسّ هذا ادافّد وادلمحذ اجلمذدية فيه ،وعن مث اخل وج
قاصوا تسلي واؤية ق آنية حول ح يث ادف ائ ادس آنية دن
ادس آن ادك مي اته ،و د قة مجع ادةالئق قني هذه ادف ائ .
كمذ مت ادامذد املنهج ادوصفي يف هذه اد ااتسة يف ادامهي ،
تضمن تة يفذ قذملصطلحذ ادواادة يف دنوان ادبحث ،دبيذن
وادذي ّ
ح ودهذ وعسص هذ ،إ هي اديت تساسوم دليهذ اد ااتسة ،ويُةام دليهذ
يف قنذء اداصوا ادس آين حملذوا اد ااتسة عن خالل ادف ائ ادس آنية ادواادة
يف تسيذق احل يث دن ادس آن ادك مي.
حدود البحث
ت يف هذه اد ااتسة ادف ائ املوضودية ادواادة يف تسيذق احل يث
تنذود ُ
دن ادس آن ادك مي ،واقـاص ُ دلى مثذنية منذ ج عن ادف ائ فسط صنّفاهذ
ضمن مخاسة عواضيع؛ قص ا إىل إثبذ ادفك ة وع ادذة دالخاصذا ،وادازاعذ
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قذدضواقط املنهجية اديت حتك د د صفحذ ادبحث.

إجراءات البحث
 -1مجع ادف ائ اديت تاّصل قذدس آن ادك مي اتّصذال وثيسذ إعذ قوصفه أو
قذحل يث دن جوانب تاةلق قه ،وتساسيمهذ إىل عوضودذ
ف دية ،ودااتسة ادف ائ املاةلسة قكل عوضوع ف دي دلى ح ة.
عاسوغذ
 -2إي اد اآلية ادواادة فيهذ ادف ي ة ادس آنية ،مث قيذن ّ
ادام ّكن اد اليل دلف ي ة يف تسيذقهذ.
 -3ادنظ يف ع ادفذ ادف ي ة ادس آنية واألدفذظ اديت تشرتك عةهذ يف
احلسل اد اليل وادواادة يف ادس آن أو يف كاب ادلغة وادافاسري ،مث
دس عسذانة قني ادف ي ة ادس آنية وع ادفذفذ؛ التسانبذط ادلمحذ
اجلمذدية واألتس اا ادبالغية اديت ددت إىل اخايذا تل ادف ي ة يف
تسيذقهذ دون ع ادفذفذ ،وقيذن ادةلل ادلفظية واملةنوية يف د م ك
هذه ادف ي ة يف تسيذق آخ عشذقه داسيذقهذ ادواادة فيه ،وأث
د كله دلى أداء املةىن املسصود ق قّة.
 -4مجع ادةالئق قني هذه ادف ائ وادنظ يف ادةالقذ املةنوية
املمكنة قينهذ؛ دلخ وج قاصوا تسلي واؤية ق آنية حول ح يث
ادف ائ ادس آنية دن ادس آن ادك مي اته.
خطة البحث
وحتسيسذ دغذية ادبحث وأه افه ،وحمذودة دإلجذقة دن إركذديذته
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اداسذقسة ،فس ااتأيت تساسي ادبحث إىل عس عة ،ومتهي  ،واد ااتسة
اداطبيسية ،وخذمتة.
المقدمة :وق تضمنت د ض عوضوع ادبحث ،وإركذدياه،
وأتسئلاه ،وأه افه ،واد ااتسذ اداسذقسة ،وعنهجيّاه ،وهيكله.
التمهيد :اداة يف قذملصطلحذ ادواادة يف ادبحث :ادام ّكن
اد اليل ،وادف ي ة.
عاسوغذ ادامكن اد اليل دلف ائ ادس آنية
الدراسة التطبيقيةّ :
ادواادة قشأن ادس آن ادك مي ،ومشلت تساة عبذحث كذآليت:
المبحث األول :إنزال ادس آن يف اعضذن.
المبحث الثاني :اإلد اض دن ادس آن ادك مي ،وارامل دلى عطلبني:
املطلب األول :متثيل وتصوي حذل املة ضني دن ادس آن ادك مي
املطلب ادثذين :أتسبذب اإلد اض دن ادس آن ادك مي
المبحث الثالث :د اوة املشكني دلس آن ادك مي ،وارامل دلى عطلبني:
املطلب األول :تأويله وحت يفذف دلس آن ادك مي
املطلب ادثذين :تسطو املشكني قذداذدني دلس آن ادك مي
المبحث الرابع :حمذ ّجة املنك ين واجلذح ين عن ادكفذا واملشكني.
المبحث الخامس :تك ّفل اهلل حبفظ ادس آن ادك مي ومجةه.
المبحث السادس :وجه ادةالقة قني ادف ائ ادس آنية ادواادة
قشأن ادس آن ادك مي.
الخاتمة :وتشامل دلى أه ادناذئج واداوصيذ .
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التمهيد :التعريف باملصطلحات الواردة يف البحث
أوال :الفرائد
لغة :ادف ائ مجع ف ي وف ي ة ،عأخو ة عن (ف د) وهو أصل
صحيح ي ّل دلى ُوح ة ،وادف ي  :اد ّ ّا إ ا نُظ وفُصل قينه قغريه ،وهو
فضة ادذي
ادذي ال عثيل ده يف جودته ،وادف ي ُ وادف ائ ُ ّ :
ادشذ ُا عن ّ
يـفصل قني ادلّؤدؤ وادذهب ،وقيل ادف ي ُ قغري هذء اجلوه ة ادنفياسة كأهنذ
صل قذدف ي  ،وهو اد ّا ادذي يفصل
عف دة يف نودهذ ،و هب ُعفّد عف ّ
املفصلة ،فذد ا فيهذ ف ي وادذهب عفّد(.)1
قني ادذهب يف ادسالدة ّ
اصطالحا :أول عن أواد عصطلح ادف ائ هو اقن أيب اإلصبع
املص ي( )2يف كاذقه (حت ي اداحبري) حتت (قذب ادف ائ ) ،وقذل يف تة يفه:
( )1ينظ عذدة (ف د) يف :أقو احلاسني أمح قن فذاس قن زك يذ" ،عسذييس ادلغة".
حتسيق دب اداسالم حمم هذاون( ،د .ط ،د .م :داا ادفك 1399 ،هـ -
1979م)500 :4 ،؛ ومجذل اد ين قن عك م قن عنظوا" ،داسذن ادة ب".
(ط ،3قريو  :داا صذدا1414 ،هـ).331 :3 ،
( )2هو دب ادةظي قن دب ادواح قن ظذف قن أيب اإلصبع ادة واين املص ي ،رذد
عن ادةلمذء قذألدب ،عود ه مبص  ،ووفذته فيهذ تسنة  654هـ ،ده تصذنيف حاسنة
عثل «ق يع ادس آن» و«حت ي اداحبري» و«اخلواط اداسوانح يف أتس اا ادفواتح»
و«ادربهذن يف إدجذز ادس آن» .ينظ  :يوتسف قن تغ ي ق دي األتذقكي" ،املنهل
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"هذا قذب خماص قذدفصذحة دون ادبالغة؛ ألن عفهوعه إتيذن املاكل قلفظة
حب ادةس ت ل دلى دظ فصذحاه
تانزل عن كالعه عنزدة ادف ي ة عن ّ
وقوة دذاضاه ،ور ة د قياه ،حىت إ ّن هذه ادلفظة دو تسسطت عن ادكالم
دةز دلى ادفصحذء غ اعاهذ (خاس اهنذ وفس اهنذ عن ادكالم)"(.)1
ّ
يابني أن ادف ائ هي
وعن اداة يف ادلغوي واالصطالحي دلف ائ ّ
كل ريء نفيس تفّد دون أن يكون ده نظري أو عثيل ،وق يكون هذا
عذديذ كذدذهب واديذقوتة اديت هي "ف ي ة ادةس ودني ادسالدة
ادشيء ّ
()2
وداة ادشذا"  ،أو عةنويّذ كذدلفظ ادف ي ادذي يفصل قني ادكالم.
وبهذا يرى الباحث أن الفرائد القرآنية هي :األدفذظ اديت
أي
واد يف ادس آن ادك مي ع ة واح ة ،ومل ياك ا جذاهذ ادلغوي دلى ّ
ادصذيف واملاساوىف قة ادوايف" .حتسيق حمم أعني( ،عص  :اهليئة املص ية ادةذعة
دلكاذب1984 ،م)307 :7 ،؛ واقن ادةمذد احلنبلي" ،رذاا ادذهب يف أخبذا
عن هب"265 :5 ،؛ وادزاكلي" ،األدالم".31-30 :4 ،
( )1اقن أيب األصبع" ،حت ي اداحبري يف صنذدة ادشة وادنث وقيذن إدجذز ادس آن".
حتسيق حفين ر ف( ،اجلمهواية ادة قية املاح ة :ا لس األدلى دلشئون
اإلتسالعية ،ادسذه ة :جلنة إحيذء ادرتاث اإلتسالعي1983 ،م).576 ،
( )2هذه اجلملة عساباسة عن :ادسذضي أقو قك حمم قن ادطيب قن حمم قن
جةف قن ادسذتس ادبذقالين" ،إدجذز ادس آن"( .ط ،1د .م :داا عكابة
اهلالل1414 ،هـ1994-م).145 ،
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صواة عن صواهذ ادلفظية(.)1
وهنذ يُلحظ ادانذتسب واالاتبذط قني امل دول ادةذم دلف ائ يف
ادس آن ادك مي-ادذي يةين واودهذ يف ادس آن ادك مي دون أن تاك ا دلى
أي صيغة عن ادصيغ-وقني عذ واد عن عةنذهذ يف املةذج ادلغوية ،ممذ
ي ّل دلى صحة تاسمية هذه األدفذظ قذدف ائ .
وأما الفرائد القرآنية الموضوعية التي ستتم دراستها في هذا
البحث فيمكن تعريفها إجرائيا بأنها :ادف ائ ادس آنية اديت واد يف تسيذق
احل يث دن ادس آن ادك مي ،فيا مجةهذ وادنظ فيهذ دلى هيئة خمصوصة
قش وط خمصوصة عن عنظوا دغوي قالغي تسيذقي ،دبيذن تسّ تفّدهذ
وإدجذزهذ ،واقطهذ ق قذط جذعع مث اخل وج قاصوا تسلي حول ح يث
ادف ائ ادس آنية دن ادس آن ادك مي أو اخل وج قنظ ية ق آنية قص د د (.)2
ت تة يف ادف ائ عن خالل اد جوع إىل د ة ع اجع عنهذ :تس حذن،
صغ ُ
(ُ )1
"األتس اا ادبالغية يف ادف ائ ادس آنية"13 ،؛ وتسذاة ادةاييب" ،قالغة ادف ائ
ادس آنية"2 ،؛ وغذفل ،واحللفي" ،ادامكن اد ّ اليل دألدفذظ ادواادة ع ة واح ة
يف ادس آن ادك مي".203-202 ،
ت هذا اداة يف قذد قط قني دااتسة ادف ائ ادس آنية عوضوديذ عن عنظوا
صغ ُ
( ُ )2
دغوي قالغي تسيذقي ،وقني تة يف ادافاسري املوضودي ،جبذعع اد ااتسة
املوضودية يف كليهمذ ،واتساف يف تة يف ادافاسري املوضودي عن :دب
اداساذا فاح اهلل" ،امل خل إىل ادافاسري املوضودي"( .ط ،2ادسذه ة :داا
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ثانيا :التم ّكن الداللي:
التم ّكن لغة :عن (عكن) مبةىن ادس اة واالتساطذدة وادسوة وادش ة
واالتساس اا ،يسذل (أعكنه) عن ادشيء جةل ده دليه تسلطذنذ وق اة ،ويسذل
فالن ال ميكنه ادنهوض ال يس ا دليه ،ومت ّكن دن ادنذس دال رأنه ،ومتكن
املكذن وقه اتساس فيه ،ومت ّكن عن ادشيء ق ا دليه أو ظف قه(.)1
ادام ّكن ع تبط قذألتسلوب عن حيث عوضع ادبنية عن ادنظ -
إطذا اجلملة ادنحوية ادواح ة-وحاسن عالءعة عةنذهذ ملةىن عذ جيذواهذ
عن أقنية ( ،)2يسول اجل جذين(" :)3وهل قذدوا :دفظة عامكنة ،وعسبودة،
اداوزيع وادنش اإلتسالعية1411 ،هـ).20 ،
( )1ينظ عذدة (عكن) يف :إمسذديل قن محذد اجلوه ي" ،ادصحذ تذج ادلغة
وصحذ ادة قية" .حتسيق أمح دب ادغفوا دطذا( ،ط ،4قريو  :داا ادةل
دلماليني1407 ،ه 1987-م)2205 :6 ،؛ واقن عنظوا" ،داسذن
ادة ب"414 :13 ،؛ وإق اهي أنيس ودب احللي عناص ودطية ادصواحلي
وحمم خلف اهلل" ،املةج ادوتسيط"( .ط ،4جممع ادلغة ادة قية-عكابة
ادش وق اد ودية ،ادسذه ة2004 ،م).882 ،
( )2ينظ  :دب ادسذه اجل جذين" ،دالئل اإلدجذز يف دل املةذين" .حتسيق حممود
رذك ( ،ط ،3ادسذه ة :عطبةة امل ين –ج ة :داا امل ين1413 ،هـ-
1992م) ،ص44؛ وحمم غذفل ،وركيب غذزي" ،ادامكن اد اليل
دألدفذظ ادواادة ع ة واح ة يف ادس آن ادك مي".198 ،
( )3دب ادسذه قن دب اد محن قن حمم اجل جذين ،أقو قك  :واضع أصول
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يةربوا قذدام ّكن
ويف خالفه :قلسلة ونذقية ،وعاساك هة ،إال وغ ُ
ضه أن ّ
عةنذمهذ ،وقذدسلق وادن ِّبو دن
دن حاسن االتفذق قني هذه وتل عن جهة ُ
تسوء اداالؤم ،وأ ّن األُوىل مل تلق قذدثذنية يف عةنذهذ ،وأن اداسذقسة مل
()1
عؤداهذ؟ "(.)2
تصلح أن تكون دفسذ دلاذدية يف ّ
واجل جذين قذد ينفي وجود ادفصذحة يف عف دا عةزودة ،إ يسول:
"وهل جت أح ا يسول :هذه ادلفظة فصيحة ،إال وهو يةارب عكذهنذ عن ادنظ

ادبالغة ،كذن عن أئمة ادلغة .عن أهل ج جذن (قني طربتساذن وخ اتسذن
قبالد فذاس ،عن كابه "أتس اا ادبالغة" ،و"دالئل اإلدجذز" ،و"إدجذز
ادس آن" ،و"اجلمل" يف ادنحو ،و"املغين" يف ر اإليضذ  ،وغريهذ ،تويف
تسنة إح وتسبةني وأاقةمذئة .ينظ ت مجاه يف :حمم قن رذك ادكايب،
"فوا ادوفيذ وادذيل دليهذ" .حتسيق إحاسذن دبذس( ،ط ،1قريو  :داا
صذدا1974 ،م)370 :2 ،؛ وادزاكلي" ،األدالم".48 :4 ،
( )1يسول اقن فذاس" :ادالم وادفذء وادسذف أُصيل ي ل دلى عالءعة األع  ،يسذل:
ست ادثّوب قذدثَّوب دفسذ ،وهذا دف ُق هذا ،أي يوائمه ،وتالفق أع ه  :تالءم.
دف ُ
ينظ عذدة (دفق) يف :اقن فذاس" ،عسذييس ادلغة" .257 :5 ،ويسول اقن عنظوا:
ادش ّسة إىل األخ فاخيطهمذ ،ودفق
دفست ادثوب أدفسه دفسذ وهو أن تض ّ
ادشساني :ض إح امهذ إىل األخ  ،ويطلق اتس "ادلفسني" ،دلى ادصذحبني
املاالزعني .ينظ عذدة (دفق) يف :داسذن ادة ب ،اقن عنظوا.330/10 ،
( )2اجل جذين" ،دالئل اإلدجذز يف دل املةذين".45 ،
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()1

وحاسن عالئمة عةنذهذ ملةىن جذاافذ ،وفضل عؤاناساهذ ألخوافذ"  ،وهو
قذد يش جوه فك ة ادنظ  ،و"إ ّن مت ّكن املف دة يف تسيذقهذ ادس آين ي تبط
دلنص قأكمله وفسذ دسذنون ادانذتسب ادذي جيب
قذدةالقذ قني ادبىن املاوادية ّ
نص دغوي"( ،)2فذدلفظة املف دة يف اأي دب ادسذه
أن يكون واضحذ يف كل ّ
دالعة ت ّل دلى ريء أو فك ة عذ ،ودكنهذ ال حت ث عةىن عفي ا إال يف قنذء
()3
قةضهذ ٍ
قبةض ،ويبين
دغوي  ،و "ال نظ يف ادكل وال ت تيب ،حىت يُةلَّق ُ
وجتةل هذه قاسبب عن تل "(.)4
قةضهذ دلى قةضُ ،
ُ
وأما التم ّكن الداللي للفرائد القرآنية من سياقها فيمكن
تعريفه إجرائيا بأنه :عكذهنذ عن ادنظ  ،وتنذتسسهذ وحاسن عالءعة عةنذهذ
ملةىن عذ جيذواهذ داخل ادرتكيب ،وي تبط مت ّكن ادلفظة قذدةالقذ قني
ادبىن املاوادية دلنص قأكمله دلى وفق عنذتسبة ادلفظة ملةنذهذ وتسيذقهذ
ادذي ت د فيه ،وهذه ادةالقذ املامذتسكة قني هذه ادةنذص جمامةة
مت ّكن ادف ي ة دالديذ عن ادافّد يف تسيذقهذ حبيث تؤدي املةىن املاسوقة عن
( )1املص ا اداسذقق.44 ،
( )2حمم غذفل ،وركيب احللفي" ،ادامكن اد اليل دألدفذظ ادواادة ع ة واح ة
يف ادس آن ادك مي".200 ،
( )3ينظ  :وحي اد ين طذه دب ادةزيز" ،عكونذ ادنظ ية ادلغوية قني اد ااتسة واداطبيق".
(د .ط ،ادسذه ة :األكذدميية احل يثة دلكاذب اجلذعةي2013 ،م).22 ،
( )4اجل جذين" ،دالئل اإلدجذز يف دل املةذين".55 ،
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تسرتب عن دالداهذ ادةذعة غنذءهذ(.)1

أجله ق قة وال تغين دفظة أخ

الدراسة التطبيقية :مسوّغات التمكن الداللي للفرائد القرآنية
الواردة يف سياق احلديث عن القرآن
املبحث األول :إنزال القرآن الكريم يف رمضان
احاو هذا املبحث دلى ف ي ة واح ة وهي ﭐﱹﲈﱸ ،وق
واد يف قوده تةذىل:ﭐ ﭐﱹﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ
()2

ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓﱸ .

أوال :الداللة المعجمية
ﱹﲈﱸ عن (اعض) ،وهو أصل عطّ د ي ّل دلى ح ّ ة ور ّ ة
ض :ر ّ ة وقع ادشمس دلى اد عل وغريه،
يف ريء عن حّ وغريه ،وادّع ُ
حذاة حمرتقة ،واد عضذء:
وادّعض :عط يكون قـبل اخل يف فيج األاض ّ
ض ادفصذل :أن
اد عل احلذا ،واعضت ق ُعه عن اد عضذء ،أي احرتقت ،واع ُ
حترتق ادّعضذءُ وهو ادّع ُل فاربك ادفص ُذل عن ر ّ ة حّهذ وإح اقهذ أخفذفهذ
ت هذا اداة يف عن خالل ادنظ يف د ة ع اجع ،وعنهذ :اجل جذين" ،دالئل
صغ ُ
(ُ )1
اإلدجذز يف دل املةذين"44 ،؛ وطذدب حمم إمسذديل ادزوقةي" ،عن أتسذديب
اداةبري ادس آين دااتسة دغوية وأتسلوقية يف ضوء ادنص ادس آين"( ،ط ،1قريو  :داا
ادنهضة ادة قية1996 ،م)359 ،؛ وحمم غذفل ،وركيب غذزي" ،ادامكن
اد اليل دألدفذظ ادواادة ع ة واح ة يف ادس آن ادك مي".200 ،
( )2تسواة ادبس ة آية.185 :
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ت ادلّح دلى ادّضف إ ا أنضجاه ،واامتضت
وف اتسنهذ ،ويسذل :اعض ُ
كل عذ أوجع(.)1
كب ه :فاس  ،واامتض ُ
ت دفالن :حزنت ده ،واإلاعذض ّ
ت وا عذدة (اعض) يف املةذج حول عةنيني :ر ة احلّ  ،واحل ّ ة
اداوجع وهي إعذ أن تكون عسرتنة قذحلّ أو عنفصلة
واملكذق ة واملش ّسة و ّ
دنه ،وكال املةنيني ي جةذن إىل عةىن ادش ة واحل ّ ة واملكذق ة تسواء
أكذنت تل ادش ة عن حّ أو غريه.

ثانيا :السياق الخاص
تاح ّ ث هذه اآلية واديت قبلهذ قاياني دن ف يضة ادصيذم اديت
ف ضهذ اهلل تةذىل دلى املؤعنني عن أعة حمم  كمذ ف ضهذ دلى املؤعنني
عن أهل امللل قبل أعة حمم  دةلنذ ناسي اهلل تةذىل ،وأن اهلل تةذىل اخاذا
ره اعضذن دف يضة ادصيذم ،وق اقا أ فيه نزول ادس آن دلى ادنيب يف
ديلة ادس ا ،أو أنزل فيه مجلة إىل اداسمذء اد نيذ مث نزل ُعن ّجمذ إىل األاض
حاسبمذ تساضيه املشيئةُ اد قذنية ،أنزده اهلل ه اية دلنذس ،فيه اد الئل
()2

( )1ينظ عذدة (اعض) يف :اجلوه ي" ،ادصحذ تذج ادلغة وصحذ ادة قية":3 ،
1081؛ واقن عنظوا" ،داسذن ادة ب"161-160 :7 ،؛ واقن فذاس" ،عسذييس
ادلغة".440 :2 ،
( )2ومهذ قوده تةذىل :ﱹﭐﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ
ﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ

ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶﱷ ﱸ ﱹ ﱺ

ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﱸ ادبس ة.184 – 183 :
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ادواضحذ عن اهل  ،وادف قذن قني احلق وادبذطل(.)1

سر اختيار الفريدة ﱹﲈﱸ في سياقها وأسرارها البالغية
ثالثاّ :
 اتساةمذل ادةل (اعضذن) دلاةبري دن ره ادصيذم :فبمذ أ ّن دفظ
قذدشه املة وف وال ينص ف إىل ره
(اعضذن) أصبح خذصذ ّ
آخ  ،فس ُجةل االتس (اعضذن) دلمذ دلى ره ادصيذم ،واداةبري
قذملاسمى (ره ادصيذم)
دن هذا ادشه قذدةلميّة أاتسخ يف اداة يف ّ
عن أي اتس آخ دشه ادصيذم كشه اهلل أو نذتق()2؛ ألن ادةل
األصلي (اعضذن) أدخل يف تة يف املاسمى (ره ادصيذم) عن
ادةل قذدغلبة (أمسذء ره ادصيذم األخ )( ،)3وهو يةطي عةىن
( )1ينظ  :أقو اداسةود حمم قن عصطفى ادةمذدي" ،تفاسري أيب اداسةود أو إارذد
ادةسل اداسلي إىل عزايذ ادكاذب ادك مي"( .ط ،1قريو -دبنذن :داا ادكاب
ادةلمية1419 ،هـ1999-م)242 :1 ،؛ ومجذدة عن دلمذء ادافاسري،
"املخاص يف تفاسري ادس آن ادك مي"( .ط ،3عكز تفاسري دل ااتسذ ادس آنية،
1436هـ)= =28 ،ويُنظ اخلالف يف عةىن قوده تةذىل:ﭐﱹﲊ ﲋ ﲌﱸ ﭐ
وكيفية اجلمع قني نزول ادس آن يف ديلة ادس ا وقني نزوده يف ثالث ودش ين
تسنة ،يف كاب دلوم ادس آن ،فليس املسذم عسذم تفصيل د .
( )2تسيأيت ق يبذ قيذن أمسذء ره ادصيذم.
( )3اتساف فك ة (اداةبري قذدةلمية وكون اداةبري قذدةل األصلي أاتسخ وأدخل
قذملاسمى عن ادةل قذدغلبة) عن :اقن دذروا" ،اداح ي وادانوي "،
يف اداة يف
ّ
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االتساسالل واخلصوصيّة هلذا ادشه  ،وق ُعيّز دن قذقي ادشهوا
قذك فضله ور فه وامسه ،ومل يُذك ره غريه قذمسه يف ادس آن
ادك مي؛ دزيذدة مت ّكنه واتساس ااه وإحضذاه يف هن اداسذعع قذمسه
املة وف املشهوا دن اداسذعع ،وعذ د إال داةظيمه واالهامذم قه
ومتييزه دن قذقي ادشهوا ،فكأن هذا ادشه ق تفّد يف دظماه
ور فه وفضله.
ّ أعذ كلمة "اعضذن" ودلة اراسذقهذ فس اخالف ادلغويون فيهذ
املفاس ون يف حمذودة إجيذد ادصلة قني
وىف أصلهذ ،واجاه
ّ
(اعضذن) مبةذنيه ادلغوية املخالفة وقني ادصيذم ،كمذ يأيت:
قيل يف عةىن ادّعض :إنه عن اعض ادنصل مبةىن جةله قني
دريق ،يسول اقن اداس ّكيت (" :)1واد عض عص ا
حج ين أعلاسني ودقّه ّ
ت ادنّصل أاعض اعضذ :إ ا جةلاه قني حج ين ودقـساه دري ّق"(،)2
اعض ُ
.9 :14
( )1يةسوب قن إتسحذق ،أقو يوتسف ،اقن اداسكيت :إعذم يف ادلغة واألدب،
أصله عن خوزتساذن (قني ادبص ة وفذاس) تةل قبغ اد ،واتصل قذملاوكل
ادةبذتسي ،فةه إديه قاأديب أوالده ،عن كابه" :إصال املنطق"،
و"األدفذظ" ،و" األض اد" ،و" ادسلب واإلق ال" ،وغريهذ و" غ يب
ادس آن" ،تويف تسنة 244هـ .ينظ ت مجاه يف :اقن ادةمذد احلنبلي" ،رذاا
ادذهب يف أخبذا عن هب"106 :2 ،؛ وادزاكلي" ،األدالم".195 :8 ،
( )2اقن اداسكيت" ،إصال املنطق" .حتسيق أمح حمم رذك ودب اداسالم
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وادصلة قني هذا املةىن وقني حذل ادصذئ يف اعضذن :أنه كمذ ي ّق
ادنصل إ ا جةلاه قني حج ين ودقـساه ،فكذد ي ّق حذل ادصذئ ادذي
يكذق ادةطش واجلوع قة عذ تضم قطنه العانذده دن ادطةذم وادش اب،
ودن هذ ي ّق قلبه ويزداد إميذنه ،وتاحسق ادةلة عن ادصيذم وهي اداسو .
ض يةين كذد ر َّ ةُ وقع ادشمس دلى ادَّعل وغريه ،وح ق
وادّع ُ
ض ،حمكة :ر َّ ةُ وقع ادشمس
نوب ادصذئ  ،يسول ادفريوزآقذدي" :ادَّع ُ
دلى ادَّعل وغريه ،واعض يـوُعنذ ،كف  :ارا َّ ح ه ،واعضت ق ُعه:
احاـ قت عن ادَّعضذء ،دألاض ادش ي ة احل ااة ...واعض ادصذئ ُ :ارا َّ
ح جوفه ،أو ألنَّهُ حي ُق ادذنوب"( ،)1يسول ادبغوي" :وادصحيح أنه –
أي اعضذن-اتس دلشه مسي قه عن ادَّعضذء وهي احلجذاة املحمذةُ
ُ
ض فيه احلجذاةُ يف
وه كذنوا يصوعونه يف احل ادش ي فكذنت تـُ َّع ُ
احل ااة"( ،)2وادصلة قني هذا املةذين وقني ره اعضذن عن أوجه:
حمم هذاون( ،ط ،4ادسذه ة :داا املةذاف1949 ،م) ،74 ،وينظ  :جم
اد ين حمم قن يةسوب ادفريوزآقذدي" ،ادسذعوس احمليط" .حتسيق عكاب
قاسوتسي( ،ط،8
حتسيق ادرتاث يف عؤتساسة اد تسذدة ،قإر اف :حمم ادة ُ
قريو -دبنذن :عؤتساسة اد تسذدة1426 ،هـ).644 :1 ،
( )1ادفريوزآقذدي" ،ادسذعوس احمليط".644 :1 ،
( )2أقو حمم احلاسني قن عاسةود ادبغوي ،تفاسري ادبغوي "عةذمل ادانزيل" .حتسيسه
حمم دب اهلل ادنم ودثمذن مجةة ضمريية وتسليمذن عاسل احل ش( ،ط،4
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األول :إنه كمذ يشا ّ حّ اد عل واحلجذاة عن ر ّ ة حّ ادشمس،
فكذد ي متض ادصذئ يف هذا
ادشه عن حّ اجلوع وعسذتسذة ر ّ ته ،وحيّ
)
1
(
ٍ
دةل
جوفه وعة ته عن ر ة ادةطش  ،فهو رهُ قالء وتةب وعش ّسة ،و ّ
يف د تذكريا دلصذئمني مبذ يسذتسيه أهل ادنذا فيهذ ،وعذ يكونون فيه عن
ادةطش(.)2
الثاني :إنه كمذ يشا ّ حّ اد عل واحلجذاة وق حترتق عن ر ّ ة
حّ ادشمس ،فكذد ت متض ادذنوب يف هذا ادشه  ،أي ُحت ق وتُذاب
()3
تنزل امحذ اهلل دلى دبذده
وتُزال ملذ يسع فيه عن ادةبذدة  ،أو قاسبب ّ
اد يذض :داا طيبة دلنش واداوزيع 1417 ،هـ 1997-م).198 :1 ،
( )1ينظ  :اد ازي" ،عفذتيح ادغيب"71 :5 ،؛ وحمم قن أمح قن أيب قك قن
ف مشس اد ين ادس طيب" ،اجلذعع ألحكذم ادس آن" .حتسيق مسري ادبخذاي،
(د .ط ،اد يذض :داا دذمل ادكاب2003 ،م).290 :2 ،
( )2ينظ  :حمم قن دم قن أمح األصبهذين امل يين" ،ا موع املغيث يف غ ييب
ادس آن واحل يث" .حتسيق دب ادك مي ادةزقذوي( ،ط ،1عكة املك عة :جذعةة
أم ادس  ،ج ة :داا امل ين1406 ،هـ 1986-م).803 :1 ،
( )3ينظ  :أقو اداسةود ادةمذدي" ،تفاسري أيب اداسةود"242 :1 ،؛ وزين اد ين حمم
امل دو قةب اد ؤوف قن تذج ادةذافني قن دلي املنذوي" ،فيض ادس ي ر
اجلذعع ادصغري"( .ط ،1قريو -دبنذن :داا ادكاب ادةلمية1415 ،هـ-
ض ادذنوب» و و د ،
1994م) ،3 :3 ،ويُ و «إمنذ ُمسّي اعضذن ألنهُ يـ ع ُ
وهو عوضوع :ينظ  :حمم نذص اد ين قن احلذج نو األدبذين" ،تسلاسلة
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اب
ادصذئمني ،فس قذل اتسول ادلَّه " :إ ا كذن اعضذ ُن فـُاّحت أقو ُ
دشيذطني"( ،)1وقيل" :مسي قه
اب جهنّ و ُتسلاسلت ا ّ
ادّمحة وغُلّست أقو ُ
()2
ألنه ي عض ادذنوب حب ااة ادسلوب"  ،مبةىن أن ادسلوب تأخذ فيه عن
ح ااة املودظة وادفك ة يف أع اآلخ ة فاةمل األدمذل ادصذحلة ،كمذ
يأخذ اد عل واحلجذاة عن حّ ادشمس فيشا حّهذ(.)3
وي قةض أهل ادلغة أن تسبب تاسمية هذا ادشه هبذا االتس
أ َّهن د َّمذ نـسلُوا أمسذء ادشهوا دن دغة ادة ب ادةذاقة ،مسَّوهذ قذألزعنة اديت
وقـةت فيهذ ،فذتفق أهن حينمذ أاادوا تغيري اتس "نذتق"-وهو اتس ره
اعضذن دن ادة ب ادةذاقة-كذن احل واد عض يف أر ه ،فاسموه
اعضذن يسول اجلوه ي صذحب ادصحذ " :يسذلَّ :إهن ملذ نسلوا أمسذء
ادشهوا دن ادلغة ادس مية مسَّوهذ قذألزعنة اديت وقةت فيهذ ،فوافق هذا
األحذديث ادضةيفة واملوضودة وأث هذ اداسيئ يف األعة"( .ط ،1اد يذض :داا
املةذاف1412 ،هـ 1992-م) ،ح يث اق .209 :7 ،3223
( )1عاسل قن احلجذج" ،صحيح عاسل " .حتسيق أقو قايبة نظ قن حمم ادفذايذيب،
(ط ،1د .م :داا طيبة1427 ،هـ2006-م) ،ح يث اق (.481 ،)1079
( )2حممود قن أمح قن عوتسى قن أمح قن حاسني ادغياذيب احلنفي ق ا اد ين
ادةيين" ،ر تسنن أيب داود" .حتسيق خذد قن إق اهي املص ي( ،ط،1
اد يذض :عكابة اد ر  1420 ،هـ 1999-م).273 :5 ،
( )3ينظ  :ادس طيب" ،اجلذعع ألحكذم ادس آن".291 :2 ،
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()1

فاسمي قذد "  ،وأ ّك دلى د املذوادي،
ادشه أيذم اعض احلِّ ِّ ،
حيث ك أن اتس اعضذن يف اجلذهلية "نذتق"(.)2
ّقني ادساسطالين( )3أن دشه اعضذن أمسذء د ي ة ،فسذل" :وقذل
ادسذضي أقو ادطيب... :وده أمسذء غري هذا أهنوهذ إىل تساني ،عنهذ ره
اهلل ،وره اآلالء ،وره ادس آن ،وره ادنجذة"( ،)4وعن أمسذئه كذد
( )1ينظ  :اجلوه ي" ،ادصحذ تذج ادلغة وصحذ ادة قية"1081 :3 ،؛ واقن
فذاس" ،عسذييس ادلغة" ،440 :2 ،عذدة (اعض)؛ وأمح قن حمم قن
احلاسن امل زوقي األصفهذين" ،األزعنة واألعكنة" .حتسيق خليل املنصوا،
(ط ،1قريو  :داا ادكاب ادةلمية1417 ،هـ1996-م).147 ،
( )2ينظ  :أقو احلاسن دلي قن حمم  ،ادشهري قذملذوادي " ،ادنكت وادةيون
(تفاسري املذوادي)" .حتسيق اداسي اقن دب املسصود قن دب اد حي ( ،د .ط،
قريو -دبنذن :داا ادكاب ادةلمية ،د.239 :1 ،) .
( )3أمح قن حمم قن أيب قك قن دب املل ادساسطالين ادساييب املص ي ،أقو
ادةبذس ،رهذب اد ين ،عن دلمذء احل يث ،عود ه ووفذته يف ادسذه ة ،ده:
"إارذد اداسذاي دش صحيح ادبخذاي" ،و"املواهب ادل نية يف املنح احملم ية"
يف اداسرية ادنبوية ،و"دطذئف اإلرذاا يف دل ادس اءا " ،و"ادكنز" يف
اداجوي  ،وغريهذ ،تويف 923هـ .ينظ ت مجاه يف :يف :حمم قن دلي قن حمم
قن دب اهلل ادشوكذين اديمين" ،ادب ا ادطذدع مبحذتسن عن قة ادس ن اداسذقع".
(د .ط ،قريو  :املة فة ،د102 :1 ) .؛ وادزاكلي" ،األدالم".232 :1 ،
( )4ادساسطالين" ،إارذد اداسذاي دش صحيح ادبخذاي"( .ط ،7عص  :املطبةة
ادكرب األعريية1323 ،هـ).349 :3 ،
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ره ادصيذم ،وره ادصرب ،وره ادةاق ،وره ادامحيص ،وره
اد محة ،وره اداوقة ،وره املغف ة ،ونذتق وغريهذ.
وأعذ وجه ادام ّكن اد اليل يف اصطفذء ادف ي ة (اعضذن) يف
تسيذقهذ دون غريهذ عن أمسذء ره ادصيذم :فهو دالقة اد الدة املةجمية
دلف ي ة اعضذن وعنذتسبة عةنذهذ اد ال دلى ر ة احلّ  ،واحل ّ ة واملكذق ة
اداوجع داسيذقهذ اخلذص ،فهو ياح ّ ث دن ثالثة دنذص
واملش ّسة و ّ
ائياسة :ف ضية ادصيذم ،وادةلة عن ادصيذم وهي اداسو  ،ودلة اخايذا
ره اعضذن دف يضة ادصيذم ففيه أنزل ادس آن ،ودياست يف أمسذء ره
ادصيذم اداسذقسة ادذك عذ يةطي عةىن االتساسالل هلذا ادشه وخصوصيّاه
ومسذته وعسوعذته ور ّ ته وعش ّساه دلى ادصذئ وأوجهه اإلميذنية وأث ه يف
ادصذئ ويف ح قه دذنوقه وحتسيق ادةلة عن ادصيذم وهي اداسو اديت
حت ّ ثنذ دنهذ تسذقسذ ،واديت أضفت طذقةذ خذصذ هلذا ادشه وعيّزته دن
قسية األره  ،ودذا فس ُعيّز ادشه قذك ادف ي ة (اعضذن) دياسّا
ويام ّكن وياساسّ عةنذه يف هن اداسذعع ،وياح ّسق املةىن وادغ ض
املسصود عن صيذم ره اعضذن.
كمذ أن ادف ي ة (اعضذن) هي ادلفظ األناسب يف قيذن عةىن
ادصيذم ر دذ وقيذن فضله وعذ يرتتّب دليه عن دظي األج وعغف ة
ادذنوب ،وكاس ثواان ادشهوة وفذيبهذ -ملشساه دلى ادصذئ -دن عن

- 383 -

التمكن الداللي للفرائد القرآنية الواردة في سياق الحديث عن القرآن الكريم ،د .محمود علي عثمان عثمان
()1

ال ياساطيع ادزواج عن ادشبذب  ،د أن ادف ي ة (اعضذن) -كمذ
أتسلفنذ-ت ّل دلى عةىن احلبس-وادصيذم حبس دن ادطةذم وادش اب
وادشهوة-ودلى عةىن ح ق ادذنوب ،كمذ ت ل دلى املشسة وادش ّ ة اديت
يةسبهذ اد خذوة وادف دن فط ادصذئ .
ف عضذن قذد ي ّيب ادب ن وي يب ادنفس ،إ ن فذدصيذم هو عنهج
درتقية اإلناسذن ،وهو ادشه ادذي أُنزل فيه ادس آن ،وادس آن إمنذ جذء عنهج
ه اية دلةب  ،فنذتسب أن يوج اداش يع يف ت قية ادب ن وت قية ادسي عع ادزعن
ادذي جذء فيه ادس آن قذدسي  ،وقذد تكون ادف ي ة (اعضذن) هي ادلفظ
األناسب داحسيق عنهج ادرتقية ادذي جذء قه ادس آن ادك مي.
كذد فإن اد الدة املةجمية دلف ي ة (اعضذن) دلى املشسة
وادش ّ ة تانذتسب عع ثسل ور ّ ة عذ أُنزل فيه (وهو ادس آن) فذدنيب 
كذن يلسى عذ يلسذه عن ادش ّ ة دن نزول ادس آن دليه ،قذل تةذىل :ﭐﱹﱖ
ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱸ املزعل ،5 :كمذ أن عذ أُنزل تكذديف ثسيلة رذقة
دلى املكلّفني حياذج محلهذ وادةمل هبذ إىل عشسة.
ويف ضوء د كله يابني مت ّكن ادف ي ة (اعضذن) دالديذ عن
( )1فةن اقن عاسةود أن ادنيب قذل( :يذ عةش ادشَّبذب عن اتساطذع عن ُك ُ
قذدصوم فإنّه ده وجذء) ،ينظ :
ادبذءة
فليازوج ،وعن مل ياساطع فةليه ّ
ّ
ادبخذاي" ،صحيح ادبخذاي" ،ح يث اق 3 :7 ،5065؛ وعاسل ،
"صحيح عاسل " ،ح يث اق .128 :4 ،3381
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تسيذقهذ ،وعذ جةلهذ كذد هو املنذتسبذ وادةالقذ ادسوية اديت ت قط
قني دالال ادف ي ة املةجمية عع تسيذقهذ اخلذص؛ ممذ نشأ دنه تنذتسق
تسوغ مت ّكن ادف ي ة (اعضذن) يف عوضةهذ دون غريهذ ،وتةطي
افيع ّ
دلامةن يف
ادف ي ة (اعضذن) قذد دلنص عيّزة دالدية ت دو املال ّسي ّ
ره اعضذن وفضله ووجوب اغانذم أيذعه وديذديه.
املبحث الثاني :اإلعراض عن القرآن الكريم.
املطلب األول :متثيل وتصوير حال املعرضني عن القرآن الكريم.
وق واد يف هذا املوضوع ف ائ ثالث ،وهي :ﭐﱹﱞﱸﭐ ﭐﭐ[ادبس ة:
 ،]171وﱹﭐ ﱫﱸ [احلج ،]9 :وﱹﭐﱒﱸ [امل ث  ،]51 :وتسأكافي
قة ض منو ج واح وهو ادف ي ة ﱹﭐ ﱞ ﱸ ،وق واد يف قوده تةذىل:

ﱹﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱥ ﱦ ﱧ

ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱸ [ادبس ة.]171 :

أوال :الداللة المعجمية
ادنّـةق :عص ا نـةق ينةق نـةسذ ونةيسذ ،وهو صيذ اد ادي قذدغن
وزج ه إيذهذ ،وادنةيق :ددذء اد ادي ادشذء ،وهي كلمة ت ّل دلى
صو  ،ونةق :نذد  ،ددذ ،مسى( ،)1وعن عةذين (ادنةيق) اديت أضذفهذ
( )1ينظ عذدة (نةق) يف :حمم قن احلاسن قن داي " ،مجه ة ادلغة" .حتسيق اعزي
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دلزج " .
اآلدوتسي" :ادااذقع يف اداصويت دلى ادبهذئ ّ
ثانيا :السياق الخاص
تاح ّ ث هذه اآلية واديت قبلهذ( )2دن ادك ّفذا املة ضني دن ادس آن
واهل  ،فس حكى اهلل تةذىل دن ادكفذا أهن دن ددذئه إىل اتّبذع عذ
أنزل ادلّه تكوا ادنظ وادا قّ  ،وأخل وا إىل اداسلي  ،وقذدوا عةذن ين :قل
ناّبع عذ وج نذ دليه آقذءنذ عن املةاس ا واداسذدي  ،وقة هذ ض ب هل
هذا املثل تنبيهذ دلاسذعةني هل أهن إمنذ وقةوا فيمذ وقةوا فيه قاسبب ت ك
فصريه عن هذا ادوجه مبنزدة األنةذم،
اإلصغذء ،وقلة االهامذم قذد ينّ ،
فمثل ادذين كف وا يف اتبذده آلقذئه كذد ادي ادذي يصيح عنذديذ دلى
ب
ودوي صوته وال تفه قوده ،وض ُ
هبذئمه ،فال تاسمع إال ج س ادنغمة ّ
()3
هذا املثل كنذية دن د م اتساجذقة ادكفذا ملذ أنزل اهلل تةذىل .
عنري قةلبكي( ،ط ،1قريو  :داا ادةل دلماليني1987 ،م)943 :2 ،؛
واجلوه ي" ،ادصحذ تذج ادلغة وصحذ ادة قية" 218 :2؛ واقن عنظوا،
"داسذن ادة ب".356 :10 ،
( )1اآلدوتسي" ،او املةذين".439 :1 ،
( )2وهي قوده تةذىل :ﭐﱹﭐﱁ ﱂﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱋ
ﱌﱍﱎﱏﱐ ﱑﱒﱓ ﱔﱕ ﱖ ﱗﱸ ادبس ة.170 :
( )3ينظ  :اد ازي" ،عفذتيح ادغيب"189 :5 ،؛ ورهذب اد ين حممود قن دب اهلل
اآلدوتسي" ،او املةذين يف تفاسري ادس آن ادةظي واداسبع املثذين" .حتسيق دلي
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سر اختيار الفريدة ﱹﭐﱞﱸ في سياقها وأسرارها البالغية
ثالثاّ :
تشمل ادف ي ة ﱹﭐ ﱞ ﱸ دالال توحي قذم اداسلي  ،وتزيل دن
ادنفس دذدة اإل دذن دغري عذ قذم دليه اد ديل ،وتطه ادسلب عن
األوهذم ادنذرئة دن اإلر اك واد ه ية وعذ قينهمذ ،وهذا عذ جةلهذ
األفضل عالءعة دلاسيذق ،قذإلضذفة إىل األتس اا ادبالغية ادنذرئة دن
د  ،و د كمذ يأيت:
تشري ادف ي ة ﱹﭐ ﱞ ﱸ قذإلضذفة إىل تسيذقهذ ادواادة فيه إىلقذد ة هذعة ،وهي أنه ال ق ّ عن اكامذل احلواس (اداسمع وادبص ادةسل)
دن امل دو ديصل إىل ادفه واإلدااك ملذ يُ دى إديه ،فذدكفذا مل يةسلوا
ومل ياساجيبوا ملذ أنزل اهلل تةذىل عن اهل وادنوا ،فه "كذدص ّ ال
احلق مسذع ت ق وفه  ،وكذدبك ادذين ال ياساجيبون ملذ ددوا
ياسمةون ّ
إديه ،وكذدةمي يف اإلد اض دن األددة حىت كأهن مل يشذه وهذ،
احلق؛ ألن اكااسذقه إمنذ يكون قذدنظ واالتسا الل
ودذد مل يصلوا إىل ّ
()1
أن ملن فس هذه احلواس أن يصل إىل احلق ويسبله؟" .
وّ
تشري ادف ي ة وعن خالل عةنذهذ املةجمي اداسذقق د ضه إىلدب ادبذاي دطية( ،د .ط ،قريو  :داا ادكاب ادةلمية 1415 ،هـ):1 ،
439؛ ومجذدة عن دلمذء ادافاسري" ،املخاص يف تفاسري ادس آن ادك مي".26 ،
( )1أمح عصطفى امل اغي" ،تفاسري امل اغي"( .ط ،1عص  :ركة عكابة وعطبةة
عصطفى ادبذيب احلليب وأوالده1365 ،هـ1946-م).46-2:45 ،
- 387 -

التمكن الداللي للفرائد القرآنية الواردة في سياق الحديث عن القرآن الكريم ،د .محمود علي عثمان عثمان

أن ادكفذا مل ياساجيبوا د دوة ادنيب فبذد غ عن ادصو ادةذيل
املااذقع عن اد ادي دلى غنمه؛ دياسوقهذ إىل امل دى ،وي دوهذ إىل املذء،
ويزج هذ دن احلمى ،فااساجيب ددوته وتنزج قزج ه ،ودكنهذ ال تةسل
ممذ يسول ريئذ ،وكذد حذل ادكفذا ،فبذد غ عن تاذقع ددوة ادنيب
هل دإلميذن قذدس آن ادك مي ووجود عذ يهيّجه وياساثريه دسبول ددوته
عن املةجزا اد ادة دلى ص قه ،إال أن ادكفذا ال يفهمون عنه إال
دوي ادصو .
كمذ تفه ادبهذئ عن ّ
ناسا ل عن املةىن املةجمي دلف ي ة ﱹﭐ ﱞ ﱸ أهنذ حتوي -ٍ
ادزج  ،فذد ادي
قذإلضذفة إىل عةىن ادصيذ قصو دذل وقااذقع-عةىن ّ
ي فع صوته قذدنةيق دياسوقهذ إىل امل دى ،وي دوهذ إىل املذء ،ويزج هذ دن
احلمى ،فذدنةيق فيه عاذقةة وتسومي ملاسري املنةوق قه دلوصول إىل ادغذية
وهي امل دى واملذء ،وهذا جيةل عن ادف ي ة ﱹﭐﱞﱸ ا دالال ددوية
كثرية ،عنهذ تاسلية وتةزية دلنيب  واد دذة عن قة ه دن د م
اتساجذقة امل دوين د دوف  ،فه ف اد دذة ينبغي أن يكون تسومي
احلق ،وادصواة املن ّف ة
دوين وادصرب دليه حىت دو مل يةسلوا وية فوا ّ
امل ّ
اديت ت مسهذ ادف ي ة ﱹﭐﱞﱸ تسابسى عاج دة عاسام ة و د يف كل زعذن
تاسول ده نفاسه اداةذعي دن احلق ،وهذا عذ توحيه
وعكذن دكل عن ّ
صيغة املضذاع دلف ي ة ﱹﭐﱞﱸ اد ادة دلى اتسام اا اداج د.
يذم
إ ّن اصطفذء ادس آن دلف ي ة ﱹﭐ ﱞ ﱸ يف هذا اداسيذق ادذي ّفيه اداسلي قال فه وال دسل وال إدااك ،عام ّكن عن دالداهذ امل ادة يف
- 388 -

مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد  – 188الجزء األول

احلق ومل ياساجيبوا ملذ ُددُوا إديه ،ودليه
أن ادكفذا مل يصلوا إىل عة فة ّ
فذداسيذق يساضي اتساةمذل ادف ي ة ﱹﭐ ﱞ ﱸ دون ع ادفذفذ عن عثل
يصو  ،أو ي دو) ،فهي ال تغين غنذء ادف ي ة
(ينذدي ،أو يصيح ،أو ّ
ﱹﭐ ﱞ ﱸ وال تةذدل (ادنّـةق) يف دالالفذ اخلذصة اديت ك تسذقسذ دلى
ادزج واالتساجذقة
ادصيذ واد دذء وادن اء قصو دذل وقااذقع دلاهييج و ّ
د دوة ادنذدق دون فه عذ يُسذل هلذ.
دلصو ا َّد ،وإيّذه
ادصو وظُُه ُواهُ ،وق يسذل د
َّ
فالنِّ َداء :اف ُع َّ
قص قسوده:ﭐﱹﭐ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ
ادصو ا َّد دون املةىن ادذي
ﱤﱥ ﱸ [ادبس ة ،]171 :أي :ال ية ف ّإال َّ
كيب ادكالم ،ويسذل دلم َّكب ادذي يـُفه عنه املةىن د  ،قذل
يساضيه ت ُ
تةذىل:ﭐﱹﭐﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﱸ [ادشة اء.]10 :
ادصو وخفضه يـُسذل ددوته عن قةي
واد دذء يكون ق فع َّ
ادصو مبذ ال عةىن دهُ وال يكون
وددو اهلل يف نفاسي ،وادصيذ افع َّ
ادصو فهو دذم يف كل ريء ،تسول :صو احلج
إال حليوان ،وأعذ َّ
وصو ادبذب وصو اإلناسذن (.)1
( )1ينظ  :أقو هالل ادةاسك ي" ،ادف وق ادلغوية"38 ،؛ واد اغب األصفهذين،
"املف دا يف غ يب ادس آن"796 ،؛ وأقو ادبسذء أيوب قن عوتسى احلاسيين
ادكفوي" ،ادكليذ عةج يف املصطلحذ وادف وق ادلغوية" ،حتسيق د نذن
داويش وحمم املص ي( ،د .ط ،قريو  :عؤتساسة اد تسذدة1419 ،هـ -
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ودلى هذا فذدن اء أو اداصويت أو اد دذء أو ادصيذ ق تكون
ٍ
دذل ظذه كذدنةيق ،ودكنهذ ختلو عن اد الال اخلذصة األخ
قصو
دلف ي ة ﱹﭐﱞﱸﭐواديت ك تسذقسذ ،كمذ ق يةسل ويفه املنذد وامل دو عذ
كيب
يُسذل ده ،وق ال ية ف ّإال َّ
ادصو ا َّد دون املةىن ادذي يساضيه ت ُ
ادكالم ،خبالف املنةوق قه ادذي ال يةسل عذ يُلسى دليه ،وجذء قوده تةذىل
ديؤِّك هذه اد الدة اخلذصة دلف ي ة ﱹﭐﱞﱸ حيث ك املنةوق قه قالزم عن
دوازعه ،فسذل تةذىل :ﱹﱟﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱸ( ،)1وعذ ال ياسمع أي ال
ي اك قذالتسامذع إال ددذء ون اء ،كمذ أن اد دذء دلس يب وادن اء دلبةي ،
وادف ي ة ﱹﭐﱞﱸ جتمع قني ادس ب وادبة  ،وادكفذا كذنت ددوف عن ق يب
وعن قةي وجبميع ادوتسذئل ،وادف ي ة ﱹﭐﱞ ﱸ حتامل ادس ب وادبة  ،ودكنهذ
تنف د قة م ادفه ملذ يُ دى إديه املنةوق قه.
ددّت ادف ي ة ﱹﭐ ﱞ ﱸ عع تسيذقهذ ادواادة فيه دلى اإلجيذزقأتسلوب االحابذك()2؛ وق اتبةت اآلية اداسذقسة أتسلوب االحابذك
1998م).1466 ،
( )1تسواة ادبس ة آية.171 :
( )2االحابذك" :أن يؤتى قكالعني يف ادنص يف كل عنهمذ عاضذدان ،أو
عاشذهبذن ،أو عانذظ ان ،أو عنفيذن ،أو يشرتك نودذن عنهمذ يف نص واح ،
فيحذف عن أح ادكالعني كلمة ،أو مجلة إجيذزا ويأيت عذ ي ل دلى
احملذوف يف ادثذين ،وحيذف عن ادثذين كلمة أو مجلة أيضذ ق أتى عذ ي ل
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إلصال ادفك واالاتسذء قذدةسل وادانفري عن اداسلي األدمى ،ففي اآلية
حذفذن :حذف عن األول وهو (داديه وهو حمم  )وق أثبت
نظريه يف ادثذين وهو (ادذي ينةق) ،وحذف عن ادثذين (املنةوق قه وهو
ادغن ) وق أثبت نظريه يف األول (وهو ادذين كف وا) ،فيكون اداس ي :
عثل يذ حمم  وعثل ادذين كف وا كمثل ادنذدق واملنةوق قه( ،)1وق
حذف اتس اد تسول  عن األول د الدة ادذي ينةق دليه يف ادثذين،
وحذف املنةوق قه عن ادثذين د الدة (ادذين كف وا) دليه يف األول.
وق كذن دلمحذوف يف ادط فني أث يف املةىن ،ففي حذف األول
وهو اتس اد تسول أو عذ ي ل دليه افع دشأنه ،حىت ال يُس ن قذدذي ينةق مبذ
ال ياسمع ،وأعذ املنةوق قه (ادغن ) فل يصّ قه قل ك ه قالزم عن دوازعه
ﱹﭐ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱥﱸ؛ احاسذاا وحطّذ عن رأهن (.)2
كل عنهمذ دديال دلى عذ حذف عن اآلخ ،
دليهذ يف األول ،فيكون قذقي ّ
وياممه ويفي ه عن غري إخالل يف ادنظ وال
ويكمل كل جزء اجلزء اآلخ ّ
تكلف" ،ينظ  :ق ا اد ين حمم ادزاكشي" ،ادربهذن يف دلوم ادس آن" .حتسيق
حمم أقو ادفضل إق اهي ( ،ط ،1عص  :داا إحيذء ادكاب ادة قية دياسى
ادبذيب احلليب وركذؤه1376 ،هـ1957-م).129 :3 ،
( )1ينظ  :أقو حيذن األن داسي" ،تفاسري ادبح احمليط".106 :2 ،
( )2ينظ  :أمح دب اهلل ادبيلي ادب وي" ،عن قالغة ادس آن"( .د .ط ،ادسذه ة:
داا هنضة2005 ،م).99 ،
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إ ّن اتساخ ام أتسلوب االحابذك عن خالل احملذوف يف ط يف
اآلية غذياه أخ ُذ ادةربة وادةظة دلسذائ ودلاسذعع هلذا املثل ادذي جةل فيه
ادكذف كذدبهيمة ،هبذا األتسلوب ادذي ينفذ إىل دسله وقلبه وفك ه،
س تس ائ نفاسه" ،فيكون يف د هنذية ادزج واد دع ملن ياسمةه دن
ومي ّ
()1
أن ياسل عثل ط يسه يف اداسلي "  ،فيصلح دسي ته قذداوحي  ،وال
ياسل تسبيل ادكفذا ،وإال صذا كذدبهيمة اديت ال تةسل.
املطلب الثاني :أسباب اإلعراض عن القرآن الكريم
وق واد فيه ف ي تذن ،وهي :ﭐﭐﱹ ﱶ ﱸ ،وﱹﲆ ﱸ ،واد
ادف ي ة ﭐﱹ ﱶ ﱸ ﭐيف قوده تةذىل :ﭐﱹﭐﱲﱳ ﱴﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱸ
[املطففني ،]14 :وواد ادف ي ة ﱹﲆ ﱸ يف قوده تةذىل :ﱹﲀ
ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﱸ [حمم  ،]24 :وتسأتنذول ادف ي تني
عةذ؛ كوهنمذ عن املوانع اديت حتجب ادسلب دن ادس آن ادك مي واإلميذن.
أوال :داللة الفريدتين المعجمية
 داللة الفريدة ﭐﱹﱶﱸ المعجمية
اد ين :أصل ي ّل دلى غطذء وتسرت ،واانت اخلم ُ دلى قلبه:
غلباه ،وعن ادبذب :اانت نفاسي ت ين ،أي خبُثت وغثت ،واد ين:
س ،يسذل :اان دلى قلبه نبُهُ أي غطّذه ،وهو ادذنب دلى
ادطّب ُع واد ّ ن ُ
( )1اد ازي" ،عفذتيح ادغيب".189 :5 ،
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حىت ياسوّد ادسلب ،وهذا عن ادغلبة دليه ،وأاان ادسوم ،هلكت
ادذنب ّ
عواريه أو ُهزدت عن ر ّ ة أصذقـاه ألن د ممذ غلبه  ،واد ون
ادش ة ،واونة ادشيء ر ته وعةظمه وغذياه يف ح أو ق د أو ح ب أو
حزن أو غ أو ربهه ،واد ان :ادغطذء واحلجذب ادكثيف وادص أ يةلو
ادشيء اجللي كذداسيف وامل آة و ومهذ وعذ غطى دلى ادسلب واكبه عن
ادساسوة دلذنب قة ادذنب(.)1
 داللة الفريدة ﱹﲆﱸ المعجمية
قفل :أصل صحيح ي ّل أح مهذ دلى ٍ
أوقة (اجوع) عن تسف ،
ٍ
فذألول اد ُسفول ،وهو ادّجوع عن
واآلخ دلى صالقة ور ّ ة يف ريءّ ،
اداسف  ،و َّأعذ األصل اآلخ فذدسفيل ،وهو اخلشب اديذقس ،ويسذل :قفل
ّ
ادنبذ  ،وقفل ادفجل ،و د إ ا ارا هيذجه فيبس وهزل ،وادسفي ُل:
(عغلق) ال ميكن فيه ادة ُو ،وعكذن
ّ
ادشةب ادضيّق كأنّه داب ُعسفل ُ
غليظ ،واملساف ُل عن ادنذس :ادذي ال َي ُ ُج عن ي يه خيـ  ،وعنه اد ُسفل:
ُ
مسّي قذد أل ّن فيه ر ّ ا ور ّ ة(.)2
( )1ينظ عذدة (اين) يف :اقن داي " ،مجه ة ادلغة"449 :1 ،؛ واجلوه ي،
"ادصحذ تذج ادلغة وصحذ ادة قية"281 :1 ،؛ واقن فذاس" ،عسذييس
ادلغة"470 :2 ،؛ واقن عنظوا" ،داسذن ادة ب".192 :13 ،
( )2ينظ عذدة (قفل) يف :إمسذديل قن دبذد ادصذحب" ،احمليط يف ادلغة" .حتسيق
حمم آل يذتسني( ،ط ،1قريو  :دذمل ادكاب1414 ،هـ 1994-م):5 ،
- 393 -

التمكن الداللي للفرائد القرآنية الواردة في سياق الحديث عن القرآن الكريم ،د .محمود علي عثمان عثمان

تفّد هذتذن ادلفظاذن يف اداسيذق اداسذقق دكل عنهمذ -وادذي
ياح ّ ث دن املوانع اديت حتجب ادسلب دن ادس آن-عع وجود عواضع
أخ عشذهبة هلذين اداسيذقني تاح ّ ث أيضذ دن املوانع اديت حتجب ادسلب
يااسىن
دن ادس آن وق اتساةملهذ ادس آن عن عثل( :اخلا  ،وادطبع) ،وحىت ّ
دنذ تفاسري اخلذصيةّ اد الدية وادسص اد اليل التساةمذل كل عذنع عن املذنةني
ادف ي ين ﱹﱶﱸ وﭐﱹﲆﱸ يف تسيذقهمذ دون غريمهذ عن املوانع ،كذن ال
ق ّ عن عة فة عفهوم هذه املوانع ،واقطهذ قاسيذقهذ ادواادة فيه.
ثانيا :داللة الفريدتين ﭐﱹ ﱶ ﱸ و ﭐﱹﲆﱸ السياقية
 داللة الفريدة ﭐﱹﱶﱸ السياقية
واد هذه ادف ي ة يف تسيذق احل يث()1دن ادفجذا ادذين قذدوا
قأن ادس آن ادك مي أتسذطري األودني وأقذصيص األع األوىل ودياست كالم
اهلل تةذىل ،قأتسلوب ادزج واداه ي قذدويل ،مث قيذن األتسبذب اديت
427؛ واقن فذاس" ،عسذييس ادلغة"112 :5 ،؛ واقن عنظوا" ،داسذن
ادة ب"560 :11،؛ وأمح قن يوتسف املة وف اداسمني احلليب" ،دم ة
احلفذظ يف تفاسري أر ف األدفذظ" .حتسيق حمم قذتسل ديون اداسود( ،ط،1
قريو  :داا ادكاب ادةلمية1417 ،هـ).328 :3 ،
( )1وهي اآليذ  :ﭐﭐﱹﭐﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ
ﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦ

ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱸ املطففني.13- 7 :
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احلق ودداه إىل عثل هذا ادسول ادبذطل(.)1
حجبت دنه اؤية ّ
 داللة الفريدة ﱹﲆﱸ السياقية
واد هذه ادف ي ة يف تسيذق احل يث( )2دن املة ضني عن
املنذفسني ادذين يفاس ون يف األاض قاسف اد عذء احل ام ،وادبغي
وادظل  ،ويسطةون أاحذعه  ،فهؤالء املة ضون أقة ه اهلل دن امحاه،
وأص ّ آ اهن دن مسذع احلق مسذع قبول وإ دذن ،وأدمى أقصذاه دن
إقصذاه إقصذا ادابذا ،مث قيّنت اآليذ هلؤالء املة ضني أهن دو ت قّ وا
وتأعلوا عذ فيه د ّهل دلى كل خري ،وأقة ه دن كل رّ ،
ادس آن ّ
ودكن دلى قلوب هؤالء أقفذهلذ ق أحك إغالقهذ ،فال تصل إديهذ
عودظة ،وال تنفةهذ ك (.)3
سر اختيار الفريدتين
ثالثاّ :

ﱹ ﱶ ﱸ و ﭐﱹﲆ ﱸ

في سياقهما

( )1ينظ  :ادبسذدي" ،نظ اد اا" ،359 :8 ،ومجذدة عن دلمذء ادافاسري،
"املخاص يف تفاسري ادس آن ادك مي".588 ،
( )2وهي اآليذ  :ﱹﭐﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ
ﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃ

ﲄ ﲅ ﲆﲇﱸ حمم .24 – 22 :
( )3ينظ  :وهبة قن عصطفى ادزحيلي" ،ادافاسري املنري يف ادةسي ة وادش يةة
واملنهج"( .ط ،2دعشق :داا ادفك املةذص 1418 ،هـ)119 :26 ،؛
واملخاص يف تفاسري ادس آن ادك مي.509 ،
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وأسرارهما البالغية:
ّ قني تسيذق ادف ي تني ﱹ ﱶ ﱸ و ﭐﱹﲆ ﱸ املوانع اديت حجبت ادكفذا
احلق قسلوهب  ،و ّقني املوىل تسبحذنه وتةذىل أن
واملنذفسني دن أن يبص وا ّ
تسبب د ااجع إىل غفلة املكذقني وتطذوهل قذدكرب واملةذصي،
و"غلبت دلى قُـلُوهب ُ ادمةذصي وأحذطت هبذ"( ،)1حىت ع نوا دليهذ،
احلق
وجذوزوا احل ّ وقلغوا ادغذية يف املةصية ،فذنطماست قلوهب دن ّ
وأظلمت ،فحينئذ ي ين دلى ادسلب غطذء وحجذب ثسيل كثيف غليظ
مينع ادنوا واإلميذن وادس آن دن ادوصول إىل هذا ادسلب ،فخبُث وغثذ
وضةف ودلاه ر ّ ة وقاسوة حىت فس اإلحاسذس وتبلّ واّمبذ
وت نّس ُ
عذ قلبه ،كمذ قذل اقن ادسي -امحه اهلل تةذىل" :-عوتذ ال ي جتى عةه
حيذة ينافع هبذ ،قل حيذته حيذة ي اك هبذ األمل فسط"(.)2
وقذل اإلعذم اقن ادسي -امحه اهلل تةذىل -يف ح يثه دن آثذا
املةذصي دلى ادسلب" :يص أ عن املةصية ،فإ ا زاد غلب ادص أ حىت
يصري اانذ ،مث يغلب حىت يصري طبةذ وقفال وخامذ ،فيصري ادسلب يف
غشذوة وغالف ،فإ ا حصل ده د قة اهل وادبصرية انةكس
( )1ادبغوي" ،عةذمل ادانزيل".365 :8 ،
( )2حمم قن أيب قك قن أيوب قن تسة مشس اد ين اقن قي اجلوزية" ،اجلواب
ادكذيف ملن تسأل دن اد واء ادشذيف أو اد اء واد واء"( .ط ،1املغ ب :داا
املة فة1418 ،هـ1997-م).90 ،
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فصذا أداله أتسفله ،فحينئذ ياواله د وه وياسوقه حيث أااد"( ،)1ويسول
عوضحذ عفهوم ادّان" :إ ّن
ادنيب  يف احل يث ادذي اواه أقو ه ي ة ّ 
ادةب إ ا أخطأ خطيئة نُكات يف قلبه نكاة تسوداء ،فإ ا هو نـزع
حىت تـةلُو قلبه،
واتساغف وتذب ُتسسل (جال) قـلبُهُ ،وإن دذد زي فيهذ ّ
()2
وهو ادّان ادذي ك اهلل ﭐﱹﱲﱳ ﱴﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱸ" .
 ناسا ل عن املةىن املةجمي دلف ي تني ﱹ ﱶ ﱸ و ﭐﱹﲆ ﱸ أنه ال
غريمهذ عن األدفذظ ادس يبة عن دالداهمذ
يغين غنذءمهذ يف تسيذقهمذ ُ
عن عثل (اخلا وادطبع) وإن اررتكت مجيةهذ قكوهنذ عن املوانع اديت
احلق
حتجب ادسلب دن اإلميذن ،وحتمل طذقع اإلغالق ادفك ي دن ّ
واإلد اض دنه ،دكنهذ تفرتق يف ناسبة املنع وع ثبوته ودزوعه.
يااسىن تفاسري اخلذصيةّ اد الدية وادسص اد اليل التساةمذل
وحىت ّ
ادف ي تني ﭐﱹﱶﱸ وﱹﲆﱸ يف تسيذقهمذ دون غريمهذ عن ع ادفذفمذ،
( )1امل جع اداسذقق.60 ،
( )2حمم قن دياسى ادرتعذي" ،اجلذعع ادصحيح تسنن ادرتعذي" .حتسيق أمح
حمم رذك وآخ ون( ،ط ،2قريو  :داا إحيذء ادرتاث ادة يب1397 ،هـ-
1977م) ،اق  ،434 :5 ،3334قذل ادرتعذي :ح يث حاسن صحيح،
وقذل األدبذين :حاسن ،انظ ح يث اق  2550 :يف :حمم نذص اد ين
األدبذين" ،صحيح اجلذعع ادصغري وزيذدته (ادفاح ادكبري)"( .ط ،3قريو :
املكاب اإلتسالعي1408 ،هـ 1988-م).342 :1 ،
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كذن ال ق ّ عن قيذن ادف ق قني عفهوم اد ان واخلا وادطبع وادسفل ،وحىت
يظه ادف ق قينهذ كذن ال ق ّ عن تساسي ع احل إغالقه ادفك ي دن
احلق واإلد اض دنه إىل ع احل ثالث:
ّ
املؤدية
المرحلة األولى :اإلغالق ادفك ي املؤقت اجلزئي دلمنذفذ ّ
إىل اإلميذن:
ومتثّل هذه امل حلة ادف ي ة ﱹﱶ ﱸ وق تس ّ م قيذن عفهوعهذ ادذي
ي ل دلى حجذب غليظ كثيف ثسيل ،دكنه ديس قذداسمي ادذي مينع
اد ؤية ،فذدةب كمذ قذل جمذه امحه اهلل تةذىل" :يةمل قذدذنوب فاحيط
قذدسلب ،مث ت تفع ،حىت تغشى ادسلب"( ،)1مبةىن أن ادذنوب حتيط
قذدسلب فإ ا تاذقةت( )2ااتفةت حىت تغشى وتشمل ادسلب كله وتغطيه
وحيجب
حبجذب كثيف ثسيل غليظ (اد ان) ،فيثسل ادسلب عن ادذنوبُ ،
احلق ،فال ينفذ اإلميذن إىل قلبه ،وال
دن ادسيذم قوظيفاه وهي إدااك ّ
ي خله فـه ادس آن ،ودكن هذا ادّان ال يةين د م نفو اإلميذن إىل
املؤدية إىل اإلميذن،
ادسلب هنذئيذ ،فهو إغالق عؤقت جزئي دلمنذفذ ّ
( )1حمم قن ج ي قن يزي قن كثري ادطربي" ،جذعع ادبيذن يف تأويل ادس آن" .حتسيق أمح
حمم رذك ( ،ط ،1د .م :عؤتساسة اد تسذدة1420 ،هـ 2000-م).287 :24 ،
( )2يسول اقن دذروا " :وجميء يكاسبون قصيغة املضذاع دون املذضي إلفذدة
تك ا د ادكاسب وتة ده يف املذضي" ،اقن دذروا" ،اداح ي وادانوي "،
.200 :30
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وديس إغالقذ دائمذ تذعذ هلذ.
وق نذتسبت ادف ي ة ﱹ ﱶ ﱸ عذ هب إديه اداسيذق ادذي ّقني
األتسبذب واملوانع اديت حجبت دنه اؤية احلق ،فذد ان حجذب وغطذء
خفيف يزداد مسكذ وكثذفة وثسال وغلظة كلمذ ااتكبت ادذنوب واملةذصي
ت اجييذ؛ د أن أصل اد ان-كمذ تسبق قيذن د يف املةىن املةجمي
ده-هو ادص أ يةلو ادشيء اجللي كذداسيف وامل آة ،ويةين :اتسوداد
ادسلب عن ادذنوب؛ ألن ادةب إ ا أخطأ خطيئة نُكات يف قلبه نكاة
تسوداء ،فإ ا هو نـزع واتساغف وتذب ُتسسل (جال) قـلبُهُ ،وإن دذد زي
حىت تـةلُو قلبه ،وهو ادّان ادذي ك اهلل ،كمذ جذء يف ح يث
فيهذ ّ
ادنيب  اداسذقق ادذك .
ودذد فذدف ي ة (اد ان) هلذ دالدة خذصة دلى كوهنذ حذجبذ
وعذنةذ قذقال دإلزادة قذداوقة عن املةذصي ،ويف كوهنذ متثّل إغالقذ عؤقاذ
دكن هذا اد ان يزداد مسكذ قذدةودة
جزئيذ دلمنذفذ ّ
املؤدية إىل اإلميذن ،و ّ
إىل املةذصي ت اجييذ حىت يصل ادسلب إىل امل حلة ادثذنية عن اإلغالق.
االتسايثذق عن أن
المرحلة الثانية :اداغطيةُ دلى ادسلب وغلسه و
ُ
ي خله اإلميذن:
ومتثّل هذه امل حلة (ادطبع واخلا ) ومهذ عاسذاقذن دالديّذ؛ فكالمهذ
يثذق عن
ادشيء ،واداغطيةُ دلى ادشيء واالتسا ُ
يةين يف ادلغة :قُلوغ آخ ّ
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أن ي خله ريء  ،دذا فهمذ يشرتكذن يف عةىن اداغطية ود م نفو
اهل وادنوا إىل قلب ادكذف  ،فال يوفّق خلري.
وعع كون (اخلا وادطبع) عاسذاقني دالديذ وال جن فذاقذ قني اخلا
وادطبع يف االتساةمذل ادلغوي إال أن أقذ هالل ادةاسك ي فّق قينهمذ عبيّنذ
افرتاقهمذ يف ناسبة املنع وع ثبوته ودزوعه ،فيسول" :ادف ق قني ادطبع
واخلا  :أن ادطبع أث يثبت يف املطبوع ويلزعه فهو يفي عن عةىن ادثبذ
وادلزوم عذ ال يفي ه اخلا  ،وهلذا يسذل طبع اد اه طبةذ وهو األث ادذي
يؤث ه فيه فال يزول دنه ،كذد قيل أيضذ :طبع اإلناسذن ألنه ثذقت غري
زائل ،وقيل :طُبع فالن دلى هذا اخللق إ ا كذن ال يزول دنه"( ،)2و ك
اد اغب األصفهذين :أ ّن "ادطّبع أد ّ عن اخلا "( ،)3و ك اقن قي
اجلوزية أن اخلا وادطبع يشرتكذن يف عةىن اداغطية دلى ادشيء
واالتسايثذق عنه ،ويفرتقذن يف عةىن آخ وهو أن ادطبع خا يصري
( )1ينظ عذدة (طبع) يف :عسذييس ادلغة ،اقن فذاس ،438/3 ،وداسذن ادة ب ،اقن
عنظوا ،232/8 ،وعذدة (خا ) يف :عسذييس ادلغة ،اقن فذاس.245/2 ،
( )2أقو هالل ادةاسك ي" ،ادف وق ادلغوية" .حتسيق حمم تسلي ( ،د .ط ،ادسذه ة:
داا ادةل  ،د.73 ،) .
( )3احلاسني قن حمم املة وف قذد اغب األصفهذين" ،املف دا يف غ يب ادس آن".
حتسيق صفوان د نذن اد اودي( ،ط ،1دعشق ،قريو  :داا ادسل  ،اد اا
ادشذعية 1412 ،هـ).515 ،
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تسجية وطبيةة فهو تأثري الزم ال يفذاق( ،)1ودذد فذدطبع أر ّ عن
اخلا  ،واخلا أر ّ عن ادّين ،قذل جمذه  :ادّين أياس عن ادطبع ،وادطبع
فذل أر ّ عن د كله(.)2
أياس عن اإلقفذل ،واإلق ُ
يسول ادطربي" :إن ادذنوب إ ا تاذقةت دلى ادسلوب أغلساهذ،
وإ ا أغلساهذ أتذهذ حينئذ اخلا عن قبل اهلل دز وجل وادطبع ،فال يكون
دإلميذن إديهذ عاسل  ،وال دلكف عنهذ خملص ،فذد هو ادطبع واخلا
ادذي ك ه اهلل تبذاك وتةذىل يف قوده :ﱣﭐ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ

ﱒﱢ نظري ادطبع واخلا دلى عذ ت اكه األقصذا عن األودية
وادظ وف اديت ال يوصل إىل عذ فيهذ إال قفض د دنهذ مث حلهذ،
فكذد ال يصل اإلميذن إىل قلوب عن وصف اهلل أنه خا دلى
قلوهب  ،إال قة فضه خذمته وحله اقذطه دنهذ"(.)3
المرحلة الثالثة :ع حلة ادسفل دلى ادسلب واإلغالق اداذم دكل
املؤدية دإلميذن:
املنذفذ ّ
ومتثل هذه امل حلة ادف ي ة ﱹﲆﱸ ﭐفيصل قلب املطبوع حينئذ
( )1ينظ  :حمم قن أيب قك اقن قي اجلوزية" ،رفذء ادةليل يف عاسذئل ادسضذء
وادس ا واحلكمة واداةليل"( .د .ط ،قريو  ،دبنذن :داا املة فة،
1398هـ1978/م).17-16 :17 ،
( )2ينظ  :اقن عنظوا" ،داسذن ادة ب".232 :8 ،
( )3ادطربي" ،جذعع ادبيذن يف تأويل ادس آن".267 :1 ،
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إىل ع حلة ادسفل دلى قلبه ﱹﲃ ﲄﲅ ﲆﱸ ،ويف آيذ ادس آن
ادك مي غذدبذ عذ يسرتن اخلا وادطبع واد ين دلى ادسلوب قذألمسذع أو
األقصذا عبذر ة ،أعذ يف آية ﱹﲃ ﲄﲅ ﲆﱸ فس ّ م أوال ﱹﭐ ﱼ
ﱽ ﱾﱸ [حمم  ،]23 :وقة أن حتسق عن دملية ادص ّ
وادةمى عةذ ،ك ﱹﲄﲅ ﲆﱸ ،ويف هذا دديل دلى اإلغالق
املؤدية دإلميذن ،أي أن ادسفل أر وأقو يف دملية
اداذم دكل املنذفذ ّ
ادغلق عن اد ين واخلا وادطبع.
 وأعذ اداسّ ادذي اقاضى جميء ادف ي ة (اان) يف آية تسواة املطففني دون
غريهذ عن عثل (اخلا وادطبع وادسفل) فهو اداسيذق ادواادة فيه ،فس
واد ادف ي ة (اان) يف تسيذق احل يث دن ادف ّجذا يف ادبيئة املكية،
"وهذا رذعل دكل فذج عن أنواع ادكف ة واملنذفسني وادفذتسسني"( ،)1وه
يوعئذ جبذق ة وتسذدة عكة ،وغذدب ادنذس يوعئذ عن ادكفذا ،ومل يااسلّ
اإلتسالم قة زعذم ادنذس ديحكمه وفق ر يةة ادس آن ،وعن خصذئص
ادس آن املكي جمذددة املشكني وادكفذا واداشنيع دليه  ،ودذا اتساةمل
عةه أتسلوب اداةنيف واداه ي واإلنكذا دليه قلفظ ﭐﱹﱲ ﭐﱸ ،وعن
قالغة ادس آن ادك مي عة فة أحوال املخذطبني وخمذطباه مبذ يساضي
( )1دب اد محن قن نذص قن دب اهلل اداسة ي" ،تياسري ادك مي اد محن يف تفاسري
ادصميل( ،ط ،1اداسةودية :داا اقن
كالم املنذن" .اداىن قه تسة قن ّفواز ّ
اجلوزي1422 ،هـ).1947 ،
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حذهل عن ادسوة أو ادلني ،وادفجذا يف عكة يف عناهى ادسوة واهليمنة دلى
ادنذس ،وعع د فس اتساةمل عةه امل حلة األوىل عن اإلغالق
ادفك ي املؤقت اجلزئي وهي (اد ان) ملذ يأيت:
ديبني أن تسبب كذهب وزدمه أن ادس آن أتسذطري األودني
أوالّ :
هو "كث ة ادسبذئح واملةذصي اديت غطت قلوهب قذد ان وهو احلجذب
ادكثيف ادذي حي ث قاسبب ت اك ادذنوب ،فمنةاهذ عن اؤية احلق
وادبذطل ،وادامييز قني اخلري وادش "( ،)1وهذا إمنذ كذن قاسبب د واهن ،
ﭧﭐﭨﭐ ﭐ ﭐ ﭐﱹﭐ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱸ املطففني ،12 :فة واهن
اد احلق" ،فمن اان دلى
حيمله دلى اداكذيب ،وحيمله كربه دلى ّ
قلبه كاسبُه ،وغطاه عةذصيه ،فإنه حمجوب دن احلق ،وهلذا ُجوزي دلى
د  ،قأن ُحجب دن اهلل ،كمذ حجب قلبه يف اد نيذ دن آيذ اهلل"(.)2
ني قن ادفضل :كمذ حجبـ ُه يف اد نيذ
يسول ادبغوي" :قذل احلاس ُ
()3
دن تـوحي ه حجبـ ُه يف اآلخ ة دن ُاؤياه" .
ثانيا :اداحذي وادرتهيب عن ادذنوب ود م االتساهذنة مبذ يب و اديوم
عنهذ نبذ صغريا غري ي أمهية ،دكنه حيمل يف اته عسوعذ ادنمو اديت جتةل
عنه عهلكة دلةذصي تاود ه يوم ادسيذعة ،فذدذنوب "ت ين دلى ادسلب وتغطيه
( )1ادزحيلي" ،ادافاسري املنري".123 :30 ،
( )2اداسة ي" ،تياسري ادك مي اد محن يف تفاسري كالم املنذن".1948-1947 ،
( )3ادبغوي" ،عةذمل ادانزيل".366 :8 ،
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ريئذ فشيئذ ،حىت ينطمس نواه ،ومتو قصريته ،فانسلب دليه احلسذئق ،فري
ادبذطل حسذ ،واحلق قذطال وهذا عن أدظ دسوقذ ادذنوب"( ،)1مث يناهي
األع قصذحبه أن ُحيجب دن اقه تسبحذنه ،فذتساةمذل ادس آن دل ان يف امل حلة
املكية زج وت هيب دكل عن ياساهني مبةصية وأهنذ ق تودي قه إىل أدظ
فذدفجذا ال يزادون يف عكة ويف ق اية اد دوة اإلتسالعية ،فح ّذاه
ادةسوقذ ّ ،
اقا اء عن املةذصي وت اك ادذنوب اديت تغطي قلوهب قذد ان وأن االتسام اا
دليهذ يودي هب إىل أدظ ادةسوقذ .
 وأعذ دن تسّ جميء ادف ي ة ﭐ ﭐ ﭐﱹﲆﱸ يف آية تسواة حمم دون غريهذ
عن عثل (اد ان واخلا وادطبع) ،فهو اداسيذق واملسذم ادواادة فيه،
فكمذ تس م يف املةىن ادلغوي دلف ي ة (أقفذهلذ) أ ّن عن عةذنيهذ
اإلغالق وادغلظة وادش ة وعذ ال َي ُ ُج عن ي يه خيـ  ،فاخ اخلا
وادطبع ادسفل ،وق واد هذه ادف ي ة يف تسيذق احل يث دن
املنذفسني يف ادبيئة امل نية ،وكأن املنذفسني ق كابوا هنذياه دلى
أنفاسه مبذ كاسبت أي يه  ،فصذا قينه وقني ادس آن وادنيب 
د اوة ونفوا ،ويب و أن املنذفسني يف امل ينة دطّلوا عنذفذ اإلدااك
دن ه فذنسطةت قوادا اإلميذن واهل دن ه  ،ودذا جةلت آية
تسواة حمم األقفذل اعزا إلغالق اإلدااك وادفه د يه  ،واإلغالق
اداذم دكل املنذفذ املؤدية إىل دخول اإلميذن يف قلوهب  ،فال ي خلهذ
إميذن وال َي ج عنهذ نفذق وكف وال أعل يف إصالحه عذ داعت
( )1اداسة ي" ،تياسري ادك مي اد محن يف تفاسري كالم املنذن".1948 ،
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عنذفذ اإلدااك (ادسلب واداسمع واألقصذا) ق ُتس ّ قاسبب كف ه
ونفذقه وإد اضه  ،وق اتسانفذوا كل ع احل اإلنذاا وادزج ،
قذحلق وعنفةاه ،وتة يفه قذدشّ وض اه ،فسذعت
وتكّا تة يفه
ّ
احلجة دليه قذد  ،وال دذا هل قة د دن اهلل تةذىل قة أن
"تنذهوا يف اداسذد ادبذطل ،ومل يلافاوا قوجه إىل ادس آن ،فأواثه
د هيئة متّهن دلى اتساحاسذن ادكف وادبذطل ،فذتساحك ادطبع
واخلا دلى قلوهب وأمسذده وأقصذاه  ،فكأمنذ يُسفل قذد دلى
قلوهب "(.)1
 جذء اداةبري يف اآلية عن خالل ادف ي ة ﭐﱹﲆﱸ قأتسلوب االتساةذاة
املكنية" ،إ ربهت ادسلوب ،أي ادةسول يف د م إدااكهذ املةذين
قذألقواب أو ادصنذديق املغلسة ،واألقفذل ختييل"(.)2
 جذء ادسلوب نك ة وأُضيفت األقفذل إديهذ ،يسول اد ازي يف قيذن
تسّ د  " :وتنكريُ ادسلوب َّإعذ داهويل حذهلذ وتفظيع رأهنذ قإيهذم
أع هذ يف ادساسذوة واجلهذدة كأنَّه قيل دلى ٍ
ف
قلوب عنك ةٍ ال ية ُ
قلوب ٍ
سذدا ق ُاهذ يف ادساسذوة وإعذ َّ
قةض
ألن امل اد هبذ ُ
حذ ُهلذ وال يُ ُ
عنه وه املنذفسون وإضذفةُ األقفذل إديهذ دل الدة دلى َّأهنذ أقفذل
( )1اتساف هذه ادفس ة عن :اد اغب األصفهذين" ،املف دا يف غ يب ادس آن"،
 .275قة أن تصّفت فيهذ تص فذ ياسريا.
( )2اقن دذروا" ،اداح ي وادانوي ".114 :26 ،
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()1
ٍ

غري جمذناسة داسذئ األقفذل املةهودة" .
خمصوصة هبذ عنذتسبة هلذ ُ
املبحث الثالث :عداوة املشركني للقرآن الكريم

املطلب األول :تأويلهم وحتريفاتهم للقرآن الكريم
وميثّل هذا املطلب امل حلة األوىل عن د اوة املشكني دلس آن ادك مي،
واحاو دلى ف ي ة واح ة ،وهي ﱹﭐﱄﱸ ،وق واد يف قوده تةذىل:
ﱹﭐﳊﳋﳌﳍﳎﱁﱂﱃﱄﱅﱸ(.)2
أوال :الداللة المعجمية
اخالف أهل ادة قية يف اراسذق أصل ﱹﭐﱄﱸ فمنه عن قذل
واح هذ دضة ،وادةضة :اجلزء وادسطةة عن ادشيء ،وأصلهذ دضوة فةلة،
وجزأته ،وقذد جةلوا احل ف ادنذقص عن
عن ّ
دض ُ
يت ادشيء ،إ ا فّقاه ّ
أصل ادةضة هو ادواو ،فهي عن (ادةضو) ،وادةضني :ادف ق ،وعنه عن
قذل :أصل ادةضة دضهة ،فذتساثسلوا اجلمع قني هذءين فسذدوا دضة،
وقذد جةلوا احل ف ادنذقص عن أصل ادةضة هو اهلذء ،فهي عن
اداسح قلغة ق يش( ،)3وادةضهُ ادسذدةُ ادسبيحةُ(،)1
(ادةضه) ،وعةىن ادةضهُّ :
( )1أقو اداسةود ادةمذدي" ،تفاسري أيب اداسةود".159 :6 ،
( )2تسواة احلج اآلياذن.91 – 90 :
( )3ينظ عذدة (دضو ،دضه) يف :اجلوه ي" ،ادصحذ تذج ادلغة وصحذ
ادة قية"2241 :6 ،؛ واقن فذاس" ،عسذييس ادلغة".347 :4 ،
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اداسب
وادنّميمةُ ،وقيل :هو عن ادةضه ،وهو :ادكذب ،وادبهاذن ،و ّ
املفحش ،يسذل :دضهُ دضهذ ،ودضيهة ،أي :اعذه قذدبهاذن ،وهذا قول
ادكاسذئي امحه ادلّهُ تةذىل( ،)2وقيل" :هو عن ادةضذه ،وهو كل رج
يةظ وده روك عؤٍ" ،قذده ادفّاء(.)3

ثانيا :السياق الخاص
تاح ّ ث اآلياذن اداسذقساذن دن املسااسمني وجيوز أن ي اد هب مجع
عن املشكني عن ق يش ،فيكون امل اد قذدس آن عاسمى هذا االتس ادةل
وهو كاذب اإلتسالم ،وق اقااسموا ادس آن قأقواهل ادكذ قة ،فسذل
قةضه  :هو رة  ،وقذل قةضه  :هو تسح  ،وقذل قةضه  :كهذنة،
وقذل قةضه  :أتسذطري األودني ،وجيوز أن ي اد هب طوائف أهل ادكاذب
قاسموا كاذهب أقاسذعذ ،عنهذ عذ أظه وه وآعنوا قه وعنهذ عذ أخفوه وكف وا
قه وفسذ ألهوائه وأغ اضه  ،فيكون ادس آن عص اا أطلق مبةنذه ادلغوي،
أي املس وء عن كابه  ،وق أخ ج ادبخذاي دن اقن دبذس ،يف قوده:
{كمذ أنزدنذ دلى املسااسمني ادذين جةلوا ادس آن دضني} قذل" :ه
أهل ادكاذب ،جزؤوه فجةلوه أدضذء أدضذء ،فاعنوا قبةضه ،وكف وا
ﭐ

( )1ينظ عذدة (دضه) يف :اقن عنظوا" ،داسذن ادة ب".515 :13 ،
( )2ينظ  :دلي قن محزة ادكاسذئي" ،عةذين ادس آن" .ق م ده :دياسى رحذته( ،د.
ط ،ادسذه ة :داا قبذء دلطبذدة وادنش 1998 ،م).176-175 ،
( )3ادف اء" ،عةذين ادس آن".67 :3 ،
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قبةضه"  ،أو قاسموا كاذب اإلتسالم ،عنه عذ ص قوا قه وهو عذ وافق
دينه  ،وعنه عذ كذقوا قه وهو عذ خذدف عذ ه دليه ،قذل دك عة ُمسّوا
قذملسااسمني ألهن اقااسموا ادس آن اتساهزاء قه فسذل قةضه تسواة كذا يل
وقذل قةضه تسواة كذا يل وامل اد قذداساسي واداجزئة تف قة ادصفذ
واألحوال ال جتزئه ادذا (.)2
سر اختيار الفريدة ﱹﱄﱸ في سياقها وأسرارها البالغية
ثالثاّ :
 -1ناسا ل عن املةىن املةجمي دلف ي ة ﱹﱄﱸ أن عةذنيهذ ت وا
اداسب
اداسح وادكذب ،وادبهاذن ،و ّ
حول اداف قة واداجزئة و ّ
( )1ادبخذاي" ،صحيح ادبخذاي" )4705( ،كاذب ادافاسري ،قذب قوده تةذىل:
{ادَّذين جةلُوا اد ُس آن دضني} ح يث اق  ،305 :14 ،4336وكذا اواه
ادطربي قنصه يف تفاسريه" ،جذعع ادبيذن يف تأويل ادس آن"،129 :14 ،
و ك عثل هذا ادسول :ادبغوي" ،عةذمل ادانزيل"365 :8 ،؛ واقن كثري يف
تفاسريه .ينظ  :أقو ادف اء إمسذديل قن دم قن كثري ادس ري اد عشسي،
"تفاسري ادس آن ادةظي " .حتسيق تسذعي قن حمم تسالعة( ،ط ،2اد يذض :داا
طيبة دلنش واداوزيع1420 ،هـ1999-م).549 :4 ،
( )2ينظ  :جذا اهلل أقو ادسذتس حممود قن دم ادزخمش ي" ،ادكشذف دن حسذئق
غواعض ادانزيل وديون األقذويل يف وجوه اداأويل"( .د .ط ،قريو  :داا
ادكاذب ادة يب 1407 ،هـ)589 :2 ،؛ واد ازي" ،عفذتيح ادغيب":19 ،
168؛ وحمم األعني ادشنسيطي" ،أضواء ادبيذن يف إيضذ ادس آن قذدس آن"،
318 :2؛ واقن دذروا" ،اداح ي وادانوي ".85 :14 ،
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املفحش ،وادسذدة ادسبيحة ،وادنميمة ،واإليذاء.
 -2يوحي تسيذق ادف ي ة ﱹﱄﱸ مب تكذيب املشكني وأهل
ادكاذب ودنذده وعزي د اوف دلس آن ادك مي ودلنيب ،فمةىن
جةله ادس آن دضني حكمه قأنه عفرت وتكذيبه قه( ،)1حيث
قاسموا ادسول فيه إىل حق وقذطل دنذدا ود وانذ.
 -3إن ادف ي ة ﱹﱄﱸ ال يغين غنذءهذ غريُهذ عن عثل :أجزاء؛ فهي
ال تةذدل ادف ي ة ﱹﭐﱄﱸ يف دالداهذ اخلذصة دلى عذ يلي:
 د م دالدة ادف ي ة ﱹﱄﱸ دلى عطلق اداجزئة واداف يق،
"فذداةبري دن جتزئة ادس آن قذداةضية اديت هي تف يق األدضذء عن
املاسالزم إلزادة حيذته وإقطذل امسه دون عطلق اداجزئة
ي اد و
ُ
واداف يق ادلذين امبذ يوج ان فيمذ ال يض ه ادابةيض عن
()2
جيزئوا ادس آن هب ف تياسري وتاسهيل
املثليذ "  ،عةىن د أهن مل ّ
ق اءته وحفظه وفهمه وادةمل قه ،كمذ هو احلذل يف تساسي ادس آن
ادك مي ثالثني جزءا ،قل كذن ه فه عن اداةضية إيذاء ادس آن جبةله
ا أدضذء وأجزاء عافذصلة عابذينة خمالفة فيمذ قينهذ ودزهلذ وتف يسهذ
دن قةضهذ فهي غري قذقلة دل جوع إىل أصلهذ عثل أدضذء اجلزوا
إ ا قطةت ،مبةىن تف يق وح ة وقنية وااتبذط وادائذم ادس آن ادك مي،
( )1ينظ  :اآلدوتسي" ،او املةذين".325 :7 ،
( )2أقو اداسةود ادةمذدي" ،تفاسري أيب اداسةود".93 :4 ،
- 409 -

التمكن الداللي للفرائد القرآنية الواردة في سياق الحديث عن القرآن الكريم ،د .محمود علي عثمان عثمان

قاف يق عةذنيه ونظمه ،واإلميذن قبةضه وادكف قبةضه اآلخ  ،كمذ
()1
قذل تةذىل :ﭐﱹﭐ ﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱸ .
 اداةبري دن جتزئة ادس آن قذداةضية دلانصيص دلى كمذل قبح ورنذدة
عذ فةلوه قذدس آن ادةظي ( ،)2وقذدنيب إ كذنوا يسص ون قسذداه
ادسبيحة دن ادس آن ادطةن فيه ،وادنميمة واإلفاسذد قني ادنيب وقني
ادنذس؛ إلقةذد ادنذس دن اإلميذن ق ينه.
 اداةبري دن جتزئة ادس آن قذداةضية دل الدة دلى أهن "أكث وا ادبهت
ونودوا ادكذب فيه"( ،)3حيث قذل قةضه  :هو
دلى ادس آن ّ
تسح  ،وقذل قةضه  :كهذنة ،وقذل قةضه  :أتسذطري األودني ،وممذ
ي ّل كذد دلى إكثذاه عن ادبهت دلى ادس آن ادك مي دفظ
ﱹﳍﱸ وهو افاةذل عن قاس إ ا جةل ريئذ أقاسذعذ ،وصيغة
االفاةذل هنذ تساضي تكلف ادفةل وتطلّبه واالجاهذد فيه( )4فةلى
هذا فمةىن (اداةضية) أي فّقوا ادس آن قش ة وجه .
 كمذ أن اداةبري دن جتزئة ادس آن قذداةضية دل الدة دلى اضط اهب
ودبثه  ،فه ال يثباون دلى قول واح حبق ادس آن وادنيب ،فاذاة
( )1تسواة ادبس ة آية.85 :
( )2ينظ  :أقو اداسةود ادةمذدي" ،تفاسري أيب اداسةود".93 :4 ،
( )3ادس طيب" ،اجلذعع ألحكذم ادس آن".59 :10 ،
( )4ينظ  :اقن دذروا" ،اداح ي وادانوي ".85 :14 ،
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حق
يسودون رذد وتذاة كذهن ،وتذاة تسذح  ،كمذ قذل تةذىل يف ّ
املكذقني قذدس آن ادك مي :ﱹﭐﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱸ(.)1
اداسذقسة دلف ي ةﭐ
وأعذ كلمة (أجزاء) فال تةطي اد الال
ﱹﱄﱸ فهي ت ل دلى "عطلق اداجزئة واداف يق ادلذين امبذ
ادابةيض عن املثليذ "( ،)2وادس آن يضّه اداةضية
يوج ان فيمذ ال يض ه
ُ
فهي تاسلب دنه وح ته واوحه ،كمذ ت وا عةذين (جزأ) دلى االكافذء
واالتساغنذء ،مبةىن االتساغنذء دن األصل ،كمذ قذل اقن فذاس" :واجلُزءُ:
اتساغنذء اداسذئمة دن املذء قذدّطُب"(" ،)3إ ّن قـود اجازا يـساضي أنه
دون عذ حياذج إديه وأصله عن اجلُزء وُهو اجازاء اإلقل قذد طب دن املذء
وهي وإن اجازأ قه يـساضي أنه دون عذ حتاذج إديه عنهُ فهي حماذجة
إديه قةض احلذجة"( ،)4وعةىن د أن اجلزء ق ياساغين دن األصل
قغريه ودكن ديس اتساغنذء قذدكلية ،قل يبسى اجلزء حبذجة دألصل ،ويُفه
عن د أنه دو قذل :وجةلوا ادس آن أجزاء ق ل دضني ،دكذنت جتزئاه
( )1تسواة ق آية.5 :
( )2أقو اداسةود ادةمذدي" ،تفاسري أيب اداسةود".93 :4 ،
( )3يسول اقن فذاس( :جزأ) أصل واح ي ل دلى االكافذء قذدشيء ،واجلزء :اتساغنذء
ادشيء ،ينظ  :اقن فذاس،
اداسذئمة دن املذء قذدّطب ،واجلزء :ادطذئفة عن ّ
"عسذييس ادلغة"455 :1 ،؛ واقن عنظوا" ،داسذن ادة ب".46-45 :1 ،
( )4أقو هالل ادةاسك ي" ،ادف وق ادلغوية".120 :1 ،
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غري تذعة ،وقسي اجلزء ادذي قاسموه ده نوع تةلق قذدس آن ،ودكن ملذ قذل
دضني فُه أن جتزئاه تذعة ال دالقة هلذ قذألصل عاساغنية دنه ،وال أعل
يف إاجذع ادةضو املساسوم إىل أصله ،وهذا دديل دلى دظي ُج عه ،
فه ق وصفوا ادس آن قصفذ ياساحيل اداسذؤهذ عع ادس آن حبذل ،كمذ
أهن آعنوا قبةض ادس آن وكف وا قبةضه اآلخ املخذدف ألهوائه عثل
ناسخ ر يةاه وإقطذل قُ ّنوة دياسى هلل تةذىل ،قصواة ياساحيل عةهذ أن
يبسى ق آن قذهليئة واإلدجذز واالدائذم واالاتبذط ادذي أنزده املوىل
حق ادس آن ادك مي فهو وح ة واح ة ،كمذ
تسبحذنه ،وال ميكن هذا يف ّ
قذل دنه ادبسذدي" :عناظ اداأديف أر اناظذم ،عاالئ االاتبذط أحك
ادائذم"( ،)1ومبذ أن اجلزء ده نوع تةلق قذألصل فس تظه فيه خواص
()2
املةضى (ادس آن) فال تظه يف أدضذئه
ادكل وصفذته  ،وأعذ ادشيء ّ
وجّزئت متذعذ
خواص ادس آن وصفذته؛ ألنه األدضذء املاف قة ق فُصلت ُ
دن األصل ،فه قاةضياه دلس آن ق نزدوا اوحه اديت تاس ي فيه،
فكيف تظه يف األدضذء املافّقة صفذ ادس آن ،وعن هنذ نسول ياكون
ادس آن ادك مي عن ثالثني جزءا وديس دضوا؛ ألن األجزاء وح ة واح ة
ال تاساغين دن قةضهذ ،وإمنذ اداجزيء فسط داسهودة احلفظ وتياسري
ادفه  ،وديس إلح اث ادلبس وتشكي ادنذس واإلميذن قبةض ادس آن
( )1ادبسذدي" ،نظ اد اا".237 :4 ،
( )2ينظ  :أمح خماذا" ،عةج ادلغة ادة قية املةذص ة" ،عذدة (تسطو).369 :1 ،
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وتنحية ادبةض اآلخ وادكف قه.
وعن هذا يابني أن دفظ (أجزاء) ال يةطي اد الال اداسذقسة
دلف ي ة ﱹﱄﱸ ،كمذ ال يانذتسب وتسيذق اآلية ادذي يصوا ع
تكذيب املشكني وأهل ادكاذب ودنذده وعزي د اوف دلس آن ادك مي
ودلنيب ويصوا افرتاءاف دلى ادس آن ادك مي اديت ف ف إىل إح اث
قطيةة عة فية عع ادس آن ادك مي ودزده دن عسذص ه وتسيذقه ،وصوال إىل
جتذوزه ،واتساب اده مب جةيذ وضةية ،وال ر أن هذه ادف ي ة تصوا
هذه ادة اوة دلس آن ديس يف زعن ادنيب فحاسب قل ادة اوة واداةضية
أن هل د !
يف كل زعذن وعكذن دلنّيل عن ادس آن ادك مي ،و ّ
 جذء ادف ي ة ﱹﱄﱸ يف مجلة خربية عاساةملة يف الزم
()1
دكن
ادفذئ ة  ،فذملسااسمني دلى دل مبذ فةلوا عن اداساسي  ،و ّ
(" )1األصل يف توجيه ادكالم ادذي ياضمن خربا عذ أن يكون ادغ ض عنه اإلدالم
قذخلرب ادذي دل دليه ادكالم ،أي :إفذدة املخذطب احلك ادذي تضمناه
اجلملة أو اجلمل اخلربية ،وياسمى هذا دن دلمذء ادبالغة فذئ ة اخلرب ،وق
ي اد عن توجيه ادكالم ادذي ياضمن خربا عذ ،إدالم املخذطب قأن املاكل
دذمل قذحلك ادذي تضمناه اجلملة اخلربية ،وال ق دن ئذ عن أن يكون
املخذطب دذملذ قه ،وياسمى هذا دن دلمذء ادبالغة الزم ادفذئ ة" .دب اد محن
قن حاسن حبـنَّكة املي اين اد عشسي" ،ادبالغة ادة قية أتساسهذ ودلوعهذ وفنوهنذ
وصوا عن تطبيسذفذ هبيكل ج ي عن ط يف وتلي "( .ط ،1دعشق :داا
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املاكل وهو املوىل تسبحذنه َيذطبه ديةلموا أنه تسبحذنه عطّلع دلى
قاسماه  ،وع اقب ألقواهل  ،ويف د إيسذظ هل قأن يا ق وا يف
هذا ادذي زدموه دن ادس آن؛ ديظه هل ص قه ،فيوقنوا أن ادس آن
ال يكون إال عن إنزاده تسبحذنه ،وهذا اخلرب عاسوق دااسلية ادنيب
وودي ا ملن افرت دلى ادس آن وجةله دضني.

املطلب الثاني :سطو املشركني بالتالني للقرآن الكريم
وميثّل هذا املطلب امل حلة ادثذنية عن د اوة املشكني دلس آن
ادك مي ،واحاو دلى ف ي ة واح ة ،وهي ﭐﱹﭐﳇﱸ ،وق واد يف
قوده تةذىل :ﭐﱹﭐﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂﳃ

ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳉ ﳊ ﳋﳌﳍﳎ ﳏ ﳐ ﳑﳒﳓ

ﳔ ﳕ ﳖﳗﳘﳙ ﳚﱸ(.)1

أوال :الداللة المعجمية
اداسطو :ر ة
اداسطو :ادباسط دلى ادنذس قسه ه عن فوق ،و ّ
ّ
ادبطش ،وادسه وادةلو قذدبطش واإل الل كذن د قض ب أو قشا أو
قأخذ قذدي  ،وتسطذ املذءُ :إ ا كث  ،وتسطذ ادف س تسطوا وتسطوة :اكب

ادسل  ،قريو  :اد اا ادشذعية 1416 ،هـ1996-م).173 :1 ،
( )1تسواة احلج آية.72 :
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()1
ادشيء :تس قه ،واناهبه يف قطش ،واداسطوة:
اأتسه  ،وتسطذ دلى ّ
ادزدذعة( ،)2وتسطذ دلى
اداسلطة واداأثري وتسطذ قذدذين ينذفاسونه دلى ّ
()3
عذده :اتساوىل دليه حيلة أو خفية أو يف قطش  ،وياسطُون دليه
يةين :يف طون دليه  ،واداسطوة ادةسوقة(.)4
ناسا ل عن املةىن املةجمي دلف ي ة أن عةذنيهذ ت وا حول ر ة
ادبطش وادباسط دلى ادنذس ،وأخذ ادشيء قسه ودلو وإ الل وتكرب
ودنف ،وق يكون أخذ ادشيء واالتسايالء دليه قبطش (ض ب أو را أو
أخذ قذدي ) أو حبيلة أو خفية ،وفيهذ عةىن ادكث ة واإلف اط وادةسوقة وادةنذد
واداسلطة واداأثري واالتسام اا ود م اداوقف دن ادبطش دن ادغضب.

( )1ينظ عذدة (تسطذ) يف :اخلليل قن أمح ادف اهي ي" ،كاذب ادةني" .حتسيق دب
احلمي هن اوي( ،ط ،1قريو -دبنذن :داا ادكاب ادةلمية1424 ،هـ-
2003م)245 :2 ،؛ واقن عنظوا" ،داسذن ادة ب"383 :14 ،؛ وادفيوعي،
"املصبذ املنري يف غ يب ادش ادكبري"237 :4 ،
( )2ينظ ـ ـ ـ  :أمح ـ ـ ـ خماـ ـ ــذا" ،عةج ـ ـ ـ ادلغـ ـ ــة ادة قيـ ـ ــة املةذص ـ ـ ـ ة" ،عـ ـ ــذدة (تسـ ـ ــطو)،
.1066-1065 :2
( )3ينظ  :جربان عاسةود" ،اد ائ عةج دغوي دص ي"( .ط ،7قريو  :داا
ادةل دلماليني1992 ،م.440 ،
املاسمى حب
( )4ينظ  :نص قن حمم قن أمح اداسم قن ي" ،تفاسري اداسم قن ي ّ
ادةلوم" .حتسيق دلي عةوض ودذدل دب املوجود وزك يذ ادنّويت( ،ط،1
قريو  :داا ادكاب ادةلمية1413 ،هـ1993-م).404 :2 ،
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ثانيا :السياق الخاص
قيّنت اآلية اداسذقسة هلذه اآلية وهي قوده تةذىل:

ﱹﭐ ﲦ ﲧ

ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﲴ ﲵ ﲶ ﲷ

ﲸﱸ( ،)1عذ يس م ادكفذا دليه عن دبذدف دغري اهلل تةذىل عع دظي
نةمه ووضو دالئله ،وأن دبذدف دغري اهلل تةذىل دياست عأخو ة دن
دديل مسةي ﭐ ﭐﭐﭐﱹﭐﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﱸ وال دن دديل دسلي ﭐﱹﭐ ﲯ ﲰ ﲱ
ﲲ ﲳﲴ ﱸ وإ ا مل يكن كذد فهو دن تسلي أو جهل أو ُربهة ،مث
تنذودت اآليةُ ادواادة فيهذ ادف ي ةﭐﱹﭐﳇﱸ احل يث دن د اوة املشكني
احلق ،وإضمذاه ادغيظ
دلس آن ادك مي وأهله ،ود م اتسامذده د دوة ّ
وادبغضذء وادشّ يف قلوهب وظهوا دالداهذ دلى وجوهه دلى اداذدني
دليه ادس آن ،ومهّه ادبطش وادوثوب هب دش ة تك هه أن ياسمةوا
ادس آن ويالى دليه ؛ تةظيمذ إلنكذا عذ خوطبوا قه ،وعن ف ط ادغيظ
وادغضب ألقذطيل أخ ُذوهذ تسلي ا ،وهذا ي ل دلى تسيط ة اجلهذدة
وادةنذد وادكف دليه (.)2
تفّد ﱹﭐﳇﱸ يف اداسيذق اداسذقق عع وجود عواضع أخ
( )1تسواة احلج آية.71 :
( )2ينظ  :ادطربي" ،جذعع ادبيذن يف تأويل ادس آن"632 :16 ،؛ وأقو اداسةود
ادةمذدي" ،تفاسري أيب اداسةود"483 :4 ،؛ وادزحيلي" ،ادافاسري املنري"،
.276 :17
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كثرية عشذهبة هلذا اداسيذق ادذي تُالى دلى ادكفذا آيذ ادس آن ادك مي
ودكنه كذنوا يساص ون دلى ادنكوص دن آيذ ادس آن دلى
()2
()1
ع
كمذ
دضني
آن
ادس
جةله
أو
،
قذتساكبذا
اداويل
أو
،
أدسذهب
ّ
يف امل حلة األوىل عن د اوف دلس آن ،قينمذ يف املوضع ادوااد فيه ادف ي ة
ﱹﭐﳇﱸ تب ّ ل حذهل ومل يكافوا قكل عذ تسبق عن وجوه د اوف
دلس آن واداذدني ده ،قل ظه دالدة ادغضب دلى وجوهه  ،وكذدوا
يااسىن دنذ
يبطشون قذدذين يالون دليه آيذ ادس آن ادك مي ،وحىت ّ
تفاسري اخلذصيّة اد الدية وادسص اد اليل التساةمذل ادف ي ة ﱹﭐﳇﱸ
يف تسيذقهذ دون غريمهذ عن ع ادفذفذ ،كذن ال ق ّ عن عة فة عفهوم هذه
ادف ي ة ،واقطهذ قاسيذقهذ ادواادة فيه.
سر اختيار الفريدة ﱹﭐﳇﱸﭐ في سياقها وأسرارها البالغية
ثالثاّ :
وتصوا عذ
 يوحي تسيذق ادف ي ة ﱹﭐﳇﱸ قظالل نفاسية تةكس ّ
يشغل نفوس ادكفذا يف ادبيئة امل نية وعذ َيالجهذ عن ف ط ادغيظ
وادغضب وادك اهة واالنفةذل دن مسذع ادس آن واؤية اداذدني ده ،فل
()1

ﭧﭐ ﭐ ﭐﭨﭐ ﭐ ﭐﱹﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﱸ

()2

ﭧﭐﭨ ﭐﱹﭐﱴ ﱵ ﱶﱷ ﱸ ﱹﱺﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ

املؤعنون.66 :

ﲂ ﲃ ﲄﱸ دسمذن.7 :
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يةودوا يطيسون صربا دلى مسذع ادس آن ،ومل تة احليل واالفرتاءا
دلى ادس آن اديت كذنوا يةملوهنذ يف ادبيئة املكية تنفةه دص ّ ادنذس
دن ادس آن ،ومل يةودوا يكافون قذدنكوص واداويل دن مسذع ادس آن
خذصة دن عذ أدوزف احلجة وخذهل اد ديل دلى إثبذ ددواه
قأن ادس آن إف عفرت وأنه تسح عبني ،ودذا فذدف ي ة ﱹﭐﳇﱸ
تنبئ دن تب ّ ل حذل ادذين كف وا وظهوا دالدة ادغضب وادك اهة
دلى وجوهه عن اداذدني دلس آن ،وق ا دليهذ دزعه دلى إيسذع
ادةسوقة واالناسذم عنه " ،وهذا كنذية دن اعاالء نفوتسه عن
اإلنكذا وادغيظ حىت جتذوز أث ُه قواطنه فظه دلى وجوهه "(،)1
ومهّوا قأخذ اداذدني قأي يه وأداسناه قذداسوء ،يسول ادبغوي:
"ﱥﳆ ﳇﱤ أي :يسةون ويباسطون إديك أي يه قذداسوء.
وقيل :يبطشون"(.)2
 إن ادف ي ة ﱹﭐﳇﱸ ال يغين غنذءهذ غريُهذ عن عثل :قطش؛ ألن
ادبطش ال يةذدل اداسطو يف دالداه اخلذصة دلى عذ يأيت حباسب
املةىن املةجمي ده:
 ر ة ادبطش وادباسط دلى ادنذس قةنف وقوة وح ّ ة وقاسوة ود م
امحة ودكن دلى عهل ودون تس دة.
( )1اقن دذروا" ،اداح ي وادانوي ".334 :17 ،
( )2ادبغوي" ،عةذمل ادانزيل".399 :5 ،
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حق واالتسايالء دليه قسه وإ الل قبطش
 أخذ ادشيء ق ون وجه ّ
(ض ب أو را أو أخذ قذدي ) أو حبيلة أو خفية ،وياسبسه ظالل
نفاسية عن االنفةذل وادفواان وثواة ادغضب ،وعن ادفوقية وادةلو
واداكرب قذداسذده أهن أهل قوة قإعكذهن فةل عذ يشذؤون قذملؤعنني.
حب
 اإلف اط واالتسام اا ود م اداوقف دن ادبطش دن ادغضب ،و ّ
ادزدذعة.
اداسلطة واملنذفاسة دلى ّ
ادش ي وقةنف ،وقطش قه
ي ّ
وأعذ ادبطش في ل دلى األخذ ادسو ّ
()1
قسوة ( ،)2وقذل اقن
تسطذ دليه يف ُتس دة  ،وقطش قذدشيء :أعاسكه ّ
دبذس وجمذه  :ادبطش ادةاسف قاال قذداسيف وض قذ قذداسوط ،وادبطش
يكون قذدي وأقله ادوكز واد فع ،ويليه اداسوط وادةصذ ،ويليه احل ي (.)3
وعن هذا يابني أن دفظ (قطش) ال يةطي اد الال اداسذقسة دلف ي ة
ﱹﭐﳇﱸ فغذية عذ ي ل دليه األخذ قسوة ودنف ودلى وجه اداس دة ،وهذا
عذ ال يانذتسب وتسيذق اآلية ادذي يصوا حذل ادكفذا دن مسذده آليذ
ادس آن وعذ ي وا يف نفوتسه عن االنفةذل وادغضب ادذي ق ا دلى وجوهه
حتول د إىل عسذاقة اداسطو هب  ،كمذ ت ل ادف ي ة ﱹﭐﳇﱸ ﭐ ﭐ ﭐدلى
مث ّ
( )1ينظ عذدة (قطش) يف :اقن فذاس" ،عسذييس ادلغة"262 :1 ،؛ واقن عنظوا،
"داسذن ادة ب" .267 :6 ،واقن فذاس" ،عسذييس ادلغة".262 :1 ،
( )2ينظ عذدة (قطش) يف :إق اهي أنيس وآخ ون" ،املةج ادوتسيط".61 ،
( )3ينظ  :ادس طيب" ،اجلذعع ألحكذم ادس آن".123 :13 ،
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اداكرب وادفوقية وادةنذد ،وأن اداسطو نذقع عن حب ادااسلط وادزدذعة ،وال
صوا ادس آن
يكون اداسطو دلى دجل وتس دة قل دلى عهل وت ّو ،فس ّ
املكي انفةذل ادكفذا وغضبه ونكوصه وتوديه دن مسذع ادس آن وافذعه
قذإلف واداسح كمذ يف آيذ تسوا :املؤعنون( ،)1ودسمذن(،)2
احلج ( )3وغريهذ ،مث ملذ فذض ادكيل هب وأدوزف احلجة وخذهل اد ديل
دلى إثبذ افرتاءاف دلى ادس آن جلؤوا إىل حمذودة اداسطو قذداذدني دلس آن.
كمذ أن اداسطو ق يكون قبطش أو حبيلة أو خفية ،ففيه
اتسانفذ كل ادوتسذئل دلفا قذملؤعنني ،كمذ أن اداسطو يوحي قذإلف اط
يف ادبطش واالتسام اا فيه ود م اداوقف دنه دن ادغضب ،وهذا دديل
دلى اعاالء قلوهب قذدغيظ وادغضب عن اداذدني دلس آن ادك مي( ،)4وأن
( )1قذل تةذىل:
املؤعنون.66 :
( )2ﭧﭐ ﭐﭐﭨﭐﱹﭐﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ
ﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲄﱸ دسمذن.7 :
( )3ﭐﭐﭧﭐ ﭐﭐﭐﭨﭐﱹﭐ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱅﱸ
احلج .91 – 90 :
( )4ممذ ي ل دلى اعاالء قلوهب قذحلس اداةبري قذالتس املوصول ﱹﭐﳂﳃﱸ
دإليذان قأن عةىن ادصلة (ادكف ) ممذ اراه ادكفذا قه ،فـ ُه دة اقاه
وجت ّذاه يف ادكف ؛ قةظي عذ ااتكبوه عن ادكف ومهّه ادفا واداسطو
قذداذدني دلس آن ،جذء اداةبري دنه قذالتس املوصول ،حيث صذا ادصلة
ﭐﱹﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﱸ
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اداسطو قذملؤعنني دي هن طول زعذهن  ،ودذد يسول أقو حيذن يف عةىن
ﭐﱹﭐﳆ ﳇﱸ" :أي ه ده ه هبذه ادصفة فه يسذاقون أن
يصودوا دلى ادذين يالون دليه اآليذ عن ر ة ادغضب وادغيظ عن
مسذع ادس آن طول زعذهن  ،وإن كذن ق وقع عنه تسطو قبةض
ادصحذقة يف رذ عن األوقذ "(.)1
ادش ي
ي ّ
كذد فذدف ي ة ﱹﭐﳇﱸ ت ل دلى األخذ ادسو ّ
وقةنف كمذ هو احلذل يف دفظ (قطش) ودكن دلف ي ة ﱹﭐﳇﱸ
خصوصية دالدية دياست عوجودة يف خصوصية دالدة (قطش) ،وهي أن
اداسطو دديل دلى ادساسوة ود م اد محة قذآلخ  ،فأنت ق تبطش قذآلخ
مث ت محه ،وأعذ اداسطو فأخذ قساسوة ال امحة قة ه.
 جذء اإلطنذب يف ادف ي ة ﱹﭐﳇﱸ ،ومجلة ﭐ ﭐﱹﭐﳆ ﳇ ﱸ يف
عوضع ق ل االرامذل جلملة ﭐﱹ ﭐﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ
ﳄﱸ؛ ألن اهل ّ قذداسطو ممذ يشامل دليه املنك ( ،)2واجلملة
أيضذ "عاساأنفة جواب تسؤال عس ّ ا ،كأنه قيل :عذ د املنك
عغنية دن االتس ادةل (ادكفذا) ،وقذد ة :اداةبري قذالتس املوصول ،أف ّ فذ
عن :تفاسري اقن دذروا" ،اداح ي وادانوي " ،9 :29 ،وقمت قاوظيفهذ هنذ.
( )1تفاسري ادبح احمليط ،أقو حيذن األن داسي.536/7 ،
( )2ينظ  :اقن دذروا" ،اداح ي وادانوي ".335 :17 ،
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()1

ادذي ية ف يف وجوهه ؟ فسيل :يكذدون ياسطون" .
كمذ جذء اإلطنذب قذإلظهذا يف عسذم اإلضمذا يف قوده تةذىل:
ﭐﱹﭐﳂﳃﱸ ،وعساضى ادظذه أن يسول :تة ف يف وجوهه ،
"فخودف عساضى ادظذه دلااسجيل دليه قذإلميذء إىل أن دلة د هو
عذ يبطنونه عن ادكف "(.)2
املبحث الرابع :حماجة املنكرين واجلاحدين من الكفار واملشركني.
احاو هذا املبحث دلى ف ائ أاقع ،وهي ﱹﲇﱸ [األنبيذء:
 ،]18وﭐﱹﱼﱸ [ادةنكبو  ،]48 :وﱹﱽﱸ [احلذقة،]46 :
وﱹﭐﱈﱸ ﭐ[ادف قذن ،]33 :وتسأكافي قة ض منو ج واح عن هذه
ادف ائ  ،وهو ادف ي ة ﭐﱹﭐﱈﱸ وق واد يف قوده تةذىل :ﭐﱹﱁ ﱂ
ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱸ[ادف قذن.]33 :
أوال :داللة الفريدة اللغوية
ادافاسري يف ادلغة :تفةيل عن ادفاس ُ  ،وادفاس ُ  :ادبيذن واداوضيح
واإلظهذا وكشف املُغطّى ،فاس ادشيء يفاس ُه وتـف ُاس ُه فاس ا وف ّاس هُ
وحكمهُ فيه ،واداّـفاسري
أقذنه ،وادفاس واداّفاس ة :نظ ادطّبيب إىل املذء ُ
( )1ادشوكذين" ،فاح ادس ي ".137 :5 ،
( )2اقن دذروا" ،اداح ي وادانوي ".335 :17 ،
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كشف امل اد دن ادلفظ املشكل(.)1
ُ
ُ
اداسف ُ ياسذاب عةنذمهذ كاسذاب دفظيهمذ
و
اس
ادف
أن
اغب
اد
قني
ّ
ُ ّ
دكن ُجةل ادفاس إلظهذا املةىن املةسول ،وعنه قيل ملذ ينبئ دنه ادبول:
وجةل اداسف إلق از األديذن دألقصذا،
تـفاس ة ،ومسي هبذ قذاواة املذءُ ،
()2
فسيل :تسف امل أة دن وجههذ وأتسف ادصبح .
وادافاسري يف االصطال  :دلةلمذء يف تة يفه أقوال كثرية ،وعنهذ:
دل يبحث فيه دن ادس آن ادك مي عن حيث دالداه دلى ع اد اهلل تةذىل
قس ا ادطذقة ادبش ية(.)3
ناسا ل عن املةىن املةجمي دلف ي ة أ ّن عةذنيهذ ت وا حول ادبيذن
واداوضيح واإلظهذا وادكشف.

( )1ينظ عذدة (فاس ) يف :اقن فذاس" ،عسذييس ادلغة"504 :4 ،؛ واقن عنظوا،
"داسذن ادة ب".55 :5 ،
( )2ينظ  :اد اغب األصفهذين" ،املف دا يف غ يب ادس آن"636 ،؛ واد اغب
األصفهذين" ،تفاسري اد اغب األصفهذين" .جزء :1املس عة وتفاسري ادفذحتة
وادبس ة ،حتسيق ودااتسة حمم دب ادةزيز قاسيوين( ،ط ،1عص  :كلية
اآلداب-جذعةة طنطذ 1420 ،هـ1999-م).12-10 :1 ،
( )3ينظ  :حمم دب ادةظي ادزاقذين" ،عنذهل ادة فذن يف دلوم ادس آن"( .ط،3
عص  :عطبةة دياسى ادبذيب احلليب وركذه1362 ،هـ1943-م).3 :2 ،
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ثانيا :السياق الخاص
قة أن حكى ادلّه تةذىل ربهة ملشكي عكة واتساسصى أكث
عةذ ي ه وتةلّالف وأدسمه أحجذا اد د إىل هلواف قسوده تةذىل:ﭐﱹ ﲾ
ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ
ﳍ ﳎﱸ( ،)1حيث قذدوا :إ ا كنت تزد أن اتسول عن دن

ادلّه ،فهال أنزل ادس آن دلي مجلة واح ة ،دطف دلى د فذدكة
جذعةة تة ّ عذ تس م وعذ داسى أن يأتوا قه عن ادشكوك وادامويه قأن
درتهذف  ،فسذل
كل د ع حوض قذحلجة ادواضحة ادكذرفة ّ
تةذىل:ﭐﱹﭐﱁ ﱂﱃﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱸ ،وق أقذن اهلل
تةذىل يف هذه اآلية تأيي نبيه قذدوحي وإقطذل حجج املشكني ،فه
كلمذ جذءوا مبثل أو ربهة جئنذك قذجلواب احلق ادثذقت دليه يف نفس
األع  ،ويكون أص ق يف ادواقع ،وأحاسن تفاسريا وقيذنذ ممذ يسودون(،)2
و"ينسض دليه عذ يأتون قه" (.)3
سر اختيار الفريدة ﱹﱈﱸﭐ في سياقها وأسرارها البالغية
ثالثاّ :
 يوحي تسيذق ادف ي ة ﱹﭐ ﱈﱸ مب جهل وزيغ ودنذد ادكفذا
( )1تسواة ادف قذن آية.32 :
( )2ينظ  :اقن دذروا" ،اداح ي وادانوي "21 :19 ،؛ وادزحيلي" ،ادافاسري
املنري".60-58 :19 ،
( )3ادطربي" ،جذعع ادبيذن يف تأويل ادس آن".116 :15 ،
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ادشبه ويلسون اقرتاحذف وأتسئلاه
واملشكني ادذين ال يفاؤون يثريون ُ
دكن املوىل
ادبذطلة عةذاضة دلنيب إلقطذل أع ه وأع ادس آن ادك مي ،و ّ
يربئ تسذحاه فيجيئه يف عسذقلة أتسئلاه اديت هي عثل يف
تسبحذنه ّ
ادشنيةة اد ّ اعغة هلذ
احلق ادسذدع دة وق أتسئلاه ّ
ادبُطالن قذجلواب ّ
عذدة ادسيل وادسذل ،عع
قذد ُكلّية ،وادذي ينحي دليهذ قذإلقطذل وحياس ّ
كون هذا اجلواب احلق أحاسن تفاسريا وكشفذ وإيضذحذ دلحسذئق(.)1
غريهذ عن عثل :تأويال؛ ألهنذ ال
 إ ّن ادف ي ة ﱹﭐﱈﱸ ال يغين غنذءهذ ُ
تةذدل ادف ي ة ﱹﭐ ﱈ ﱸ يف دالداهذ اخلذصة ،فبذد غ ممذ هو رذئع
املفاس ين كذدطربي وعن قبله عن كوهنمذ مبةىن واح
دن املاس عني عن ِّ
اجح أن هنذك ف قذ قني اداأويل
كن اإلعذم ادزاكشي ّ
وأهنمذ عرتادفذن ،ود ّ
وادافاسري وأهنمذ دياسذ مبةىن واح  ،فسذل" :وادصحيح تغذي مهذ"(،)2
يابني ده اصطفذء ادس آن ادف ي ة ﭐﱹﭐ
واملاأعل يف تسيذق اآلية اداسذقسة ّ
ﱈ ﱸ دون دفظ اداأويل عثال ،وق واد دفظ (اداأويل) يف تسيذقذ
أخ تسبع دش ة ع ة ،قينمذ ادف ي ة ﱹﭐﱈ ﱸ واد ع ة واح ة يف
ادس آن ،وهذا دديل واضح دلى وجود ف وق ودالال وإحيذءا
خذصة قذدف ي ة ﭐﱹﭐﱈﱸ اقاضت اصطفذءهذ دلى كلمة (تأويال)
( )1ينظ  :أقو اداسةود ادةمذدي" ،تفاسري أيب اداسةود"105 :5 ،؛ وادشنسيطي،
"أضواء ادبيذن".299 :5 ،
( )2ادزاكشي" ،ادربهذن يف دلوم ادس آن".149 :2 ،
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وإن اتفساذ دلى كوهنمذ تفاسريا دلفظ وقيذن عةنذه ،وممذ ك ه ادةلمذء يف
ادف ق قني ادافاسري واداأويل ممذ يلزعنذ يف قيذن تسبب اصطفذء ادف ي ة
ﱹﱈ ﱸ دون كلمة (تأويال) أن ادافاسري َيذدف اداأويل قذدةموم
واخلصوص ،حيث ك اد اغب أن ادافاسري أد عن اداأويل ،وأكث
اتساةمذده يف األدفذظ وعف دافذ ،وأكث اتساةمذل اداأويل يف املةذين
واجلمل ،وأكث عذ ياساةمل اداأويل يف ادكاب اإلهلية ،وادافاسري
ياساةمل فيهذ ويف غريهذ( ،)1فهنذ ي اد اغب أن ادافاسري أد ّ عن
اداأويل ،وادةموم يف ادف ي ة ﱹﭐ ﱈ ﱸ ﭐ ﭐيانذتسب عع تنكري ﭐﱹﭐ ﱃ ﱸ
اد ال دلى اداةمي يئه يف تسيذق ادنفي ،يسول اقن دذروا" :وتنكري
{عثل} يف تسيذق ادنفي دلاةمي  ،أي قكل عثل ،واملسصود :عثل عن
ودل دلى إاادة هذا املةىن عن قوده
نوع عذ تس م عن أعثذهل املاس عةّ ...
()2
{مبثل} قوده آنفذ:ﭐﱹﭐﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﱸ دسب قوده :ﭐ
ﱹﲞ ﲟ ﲠﲡ ﲢ ﲣ ﲤﱸ( ،)4(")3ويُفه عن
قشبه كثرية وعانودة يةرتضون هبذ دلى ادس آن،
د أن ادكفذا جذؤوا ُ
ودلى ادنيب  فجذء ادف ي ة ﱹﭐﱈﱸ ﭐدا ّل قةموعهذ دلى كشف

( )1ينظ  :اد اغب األصفهذين" ،تفاسري اد اغب األصفهذين".11 :1 ،
( )2تسواة ادف قذن آية.9 :
( )3تسواة ادف قذن آية.8 :
( )4اقن دذروا" ،اداح ي وادانوي ".21 :19 ،
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وربه
احلجة وجتلية اد ديل وإظهذا ادربهذن يف كل عذ أثذاوه عن أعثذل ُ
احلق وينكشف.
فال يبسى قة د غموض وال ُربهة فيظه حينئذ ّ
وعن ادةلمذء عن ي أن ادافاسري َيذدف اداأويل قذدابذين ،يسول
ي( )1يف قيذن وجه ادابذين" :ادافاسري ادسطع دلى أن امل اد عن
املذتُ ي ّ
()2
ي
ادلفظ هذا ،واداأويل ت جيح أح احملامال ق ون قطع"  ،فذملذتُ ي ّ
ي أن ادافاسري قيذن دفظ ال حيامل إال وجهذ واح ا ،واداأويل توجيه
دفظ ُعاو ّجه إىل عةذن خمالفة إىل واح عنهذ ،مبذ ظه عن األددة وق ون
قطع( ،)3وقنذء دلى هذا ادابذين قني ادافاسري واداأويل يكون اصطفذء
ادف ي ة ﱹﭐﱈﱸ ﭐ ﭐيف هذا اداسيذق يف حملّه وال تغين دنهذ كلمة (تأويل)
فذملسذم عسذم عواجهة وجمذهبة وعسذادة ال تصلح فيه اداأويال
( )1حمم قن حمم قن حممود ،أقو عنصوا املذت ي ي ،عن أئمة دلمذء ادكالم ،ناسباه
إىل عذ ت ي (حملة قاسم قن ) عن كابه (اداوحي ) و(أوهذم املةازدة) و(اد د دلى
ادس اعطة) و(عاخذ ادش ائع) يف أصول ادفسه ،وكاذب (اجل ل) و (تأويال
ادس آن) و (تأويال أهل اداسنة) ،و(ر ادفسه األكرب املناسوب دإلعذم أيب
حنيفة) ،عذ قاسم قن تسنة 333هـ .ينظ  :ادزاكلي" ،األدالم".19 :7 ،
ي (تأويال أهل اداسنة)" .حتسيق
ي" ،تفاسري املذتُ ي ّ
( )2أقو عنصوا املذتُ ي ّ
جم ي قذتسلوم( ،ط ،1قريو -دبنذن :داا ادكاب ادةلمية1426 ،هـ-
2005م).185 :1 ،
( )3ينظ  :اداسيوطي" ،اإلتسذن يف دلوم ادس آن".192 :4 ،
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واالحامذال وامل اوغذ وتس مي احللول احملاملة ،فهو ياطلب قطةذ
دشبهه ودعغذ وقلةذ دة وق أعثذهل ادبذطلة وكشفذ
وكشفذ وحاسمذ ُ
وإيضذحذ دلحسذئق قوجه واح صحيح وق هذن قذطع.
 إن ادف ي ة ﱹﭐﱈﱸ تكشف احلجة دلوصول إىل ادشيء املغطّى
احلق ،وهو ادغذية اديت ياسةى ادس آن دلوصول إديهذ ،وديس
وهو ّ
وحمذجذف ،
إفحذم املةذاضني واالناصذا وادغلبة دليه يف عسذادذف
ّ
يسوي هذا املةىن عذ يأيت:
وممذ ّ
 وعن نكت دقذئق االتساةمذل جميء ﭐﱹﭐ ﱇ ﱸ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐأفةل ادافضيل،
وهي إعذ أال تكون دلى قذهبذ؛ فذدافضيل حينئذ دلمبذدغة ،وعةىن
كونه أحاسن ،أنه أحق يف االتسا الل ،إ ديس يف حجاه حاسن،
احلق ويكشف دنه ،أو أن
وعذ كذن كذد فال ق ّ أن يصل إىل ّ
يكون ادافضيل دلى حسيساه ،وحينئذ يُ اد قذحلُاسن عذ يـب ُ و عن
قـه جة تسفاسطاه و ُربهه فيجيء ادكشف دن احلق أحاسن وقةذ
يف نفوس اداسذعةني عن عغذدطذف (.)1
 جميء اآلية دلى هيئة االتساثنذء املفّغ ،وهو اتساثنذء عن أحوال دذعة
يساضيهذ دموم األعثذل؛ ألن دموم األرخذص ياسالزم دموم
احلق ادذي ال
األحوال ،أي ال يأتون مبث ٍل إال حذل إياذئنذ إيّذك ّ
حمي دنه وأحاسن تفاسريا ،وجةل د عسذانذ إلتيذهن وإن كذن
( )1ينظ  :اقن دذروا" ،اداح ي وادانوي ".23 :19 ،
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قة ه دل الدة دلى املاسذادة إىل إقطذل عذ أتوا قه تثبياذ دفؤاد ادنيب
 ،)1(واملاسذادة يف إقطذل ُربه ادكذف ين دديل دلى قطالن ُربهه
ود م أحسيّاهذ قذالتسا الل ،وصحة اد ّد واإلجذقذ دليهذ ،ممذ يةين
احلق.
حت ّسق ادكشف دن احلجة واد ديل وعن مثّ ادوصول إىل ّ
 جميء ادفةل ﭐﱹﭐ ﱅﱸ قصيغة املذضي دل الدة دلى حتسق ادوقوع ،أو
احلق وأنه أع ع دي مل يرتك إىل أن يفةل
إرذاة إىل تةظي جميء ّ
()2
احلق عن اهلل تةذىل حذل إتيذهن قذملثل،
قة  ،مبةىن حتسق جميء ّ
وحتسق جميء احلق دديل دلى كشفه وإظهذاه وإقطذل أعثذل ادكفذا
وربهه  ،ودديل دلى أحسيّاه يف االتسا الل ،ودظماه دن اهلل
ُ
وقوته قنفاسه ود م ادابذتسه قذدبذطل.
تةذىلّ ،
( )1ينظ  :أقو اداسةود ادةمذدي" ،تفاسري أيب اداسةود"105 :5 ،؛ وامل جع
اداسذقق.22 :19 ،
( )2دالدة املذضي دلى حتسق ادوقوع كثريا عذ كذن ياساخ عهذ اآلدوتسي واقن
دذروا يف تفاسرييهمذ ،دذا وظّفت د يف هذا املسذم .ينظ  :اآلدوتسي،
"او املةذين" ،341 :6 ،دن قوده تةذىل:ﭐﱹﭐ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ
ﲷ ﱸ هود106 :؛  369 :7دن قوده تةذىل:ﱹﭐ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ
ﱤﱥ ﱸ ادنحل28 :؛  480 :15دن قوده تةذىل :ﭐﭐﱹﭐ ﱶ ﱷ ﱸ ﱸ
ادكوث  .1 :واقن دذروا" ،اداح ي وادانوي " ،26 :23 ،دن قوده
تةذىل:ﭐﱹﲬ ﲭ ﲮ ﱸ يس51 :؛  49 :29دن قوده تةذىل :ﭐﭐﱹﭐ ﱁ ﱂ
ﱃﱸ املل .27 :
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 وممذ جت ا اإلرذاة إديه أن ادف ي ة ﱹﭐﱈﱸ ال ت ّل فسط دلى
ف ادفذ يف اتساةمذل ادس آن وحاسب ،قل ت ّل دلى تفّد ادس آن اته
هبذ ،فهي تةكس قصواة واضحة تفّد ادس آن قكون آيذته يف غذية
احلاسن يف تفاسريهذ وقيذهنذ يف ح افذ ،فإن أفةل ادافضيل
ﭐﱹﱇ ﱈ ﱸ دلمبذدغة يف ادثنذء دلى ادس آن ادك مي هبذا
احلاسن ،وكأهنذ تثبت تفّد ادس آن حبججه وأدداه وق اهينه اداسذطةة
وربه ادكفذا ،وال تسبيل دلماسلمني قغريهذ د ّد
ادسوية ق عغ أعثذل ُ
احلق وإظهذاه ،ودذد تفّد هذه
كي ادكفذا وإجلذعه وكشف ّ
ادلفظة يف ادس آن فيه دالدة دلى أن ط يق ادوصول إىل احلق وكشفه
وإقطذل ادبذطل هو ط يق واح  ،وهو ادس آن ادك مي!
املبحث اخلامس :تكفل اهلل حبفظ القرآن الكريم ومجعه وبيانه
احاو املبحث دلى ف ي ة واح ة ،وهي:ﭐ ﭐﱹﭐﳈﱸ وق واد يف
قوده تةذىل :ﭐﱹﭐﳇﳈﳉﳊﳋﳌﱸ [ادسيذعة.]16 :
أوال :الداللة المعجمية
احلكة :ض ّ اداسكون ،ح ُك حي ُك حكة وحكذ( ،)1وحتَّك
( )1ينظ عذدة (ح ك) يف :اقن فذاس" ،عسذييس ادلغة"45 :2 ،؛ واقن عنظوا،
"داسذن ادة ب".410 :10 ،
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َّخص :حذول عضذدفة ادةمل وقذل اجله دينجح( ،)1وال تكون
ادش ُ
()2
احلكة إال دلجاس  ،وهو اناسذل اجلاس عن عكذن إىل عكذن .
واد ادف ي ة ﱹﭐ ﳈ ﱸ يف ادس آن ادك مي ع ة واح ة عع تك ا
املوقف اته ادذي ي ر فيه اهلل تةذىل نبيَّه  إىل كيفية تل ّسي ادس آن
ادك مي دن جربيل دليه  و د يف قوده تةذىل :ﭐﱹﭐ ﱆ ﱇﱈ
دكن املنهي دنه يف آية
ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱸ [طه ،]114 :و ّ
تسواة طه هو ادةجلة ،قينمذ املنهي دنه يف آية تسواة ادسيذعة هو حت ي
ادلاسذن ،وادف ي ة ﭐﱹﭐ ﳈ ﱸ ﭐال تغين غنذءهذ ادف ي ةُ ﭐ ﭐ ﭐﱹﱇﱸ يف تسيذق
يااسىن دنذ تفاسري اخلذصيةّ اد الدية وادسص اد اليل
تسواة ادسيذعة ،وحىت ّ
التساةمذل ادف ي ة ﱹﭐ ﳈ ﭐﱸ يف تسيذقهذ دون ادف ي ة ﭐ ﭐﱹﭐﱇﱸ ،كذن ال
ق ّ عن عة فة عفهوم هذه ادف ي ة ،واقطهذ قاسيذقهذ ادواادة فيه.
ثانيا :السياق الخاص
اداةجل يف حفظ ادس آن
هنى اهلل تةذىل نبيه يف هذه اآلية دن ّ
خمذفة أن يافلّت عنه ،فس كذن اتسول اهلل  حيّك رفايه وداسذنه
قذدس آن إ ا أنزل دليه قبل ف اغ جربيل  عن ق اءة ادوحي ح صذ

( )1ينظ  :خماذا" ،عةج ادلغة ادة قية املةذص ة".479 :1 ،
( )2ينظ  :اد اغب األصفهذين" ،املف دا يف غ يب ادس آن".229 ،
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()1
دلى أن حيفظه  فنزدت هذه اآلية  ،وعثل هذا قوده تةذىل:ﭐﱹﱆ
ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱸ( ،)2يسول ادطربي" :قذل

قةضه  :قيل ده د  ،ألنه كذن إ ا نزل دليه عنه ريء دجل قه ،ي ي
حفظه عن حبه إيذه ،فسيل ده :ال تةجل قه فإنذ تسنحفظه دلي " (.)3

سر اختيار الفريدة ﱹﭐﳇﳈﱸ في سياقها وأسرارها البالغية
ثالثاّ :
 جذء ادف ي ة قصيغة املضذاع اد ادة دلى االتسام اا واداج د ،وهذا
يوحي قأن آيذ ادس آن تساااذقع يف نزوهلذ دلى ادنيب  وهي يف
تزاي  ،ودذد هنذه اهلل تةذىل دن حت ي داسذنه حذل نزول هذه اآلية
وفيمذ قة إىل أن يكامل نزول ادس آن ادك مي ،وهذا إخبذا دن ادغيب
قأنه تسيكامل ،فاسواة ادسيذعة عن أوائل عذ نزل مبكة ،وق أخرب دن
تاذقع نزول ادس آن يف املاساسبل دلى ادنيب  إىل أن يكامل ،وأن اهلل
تسيجمةه يف قلبه  ،وق وقع د ح ّسذ ،فكذن هذا إخبذاا دن
ودل دلى إدجذز ادس آن ووقوع اداح ّ ي قه ،فهل اتساطذع
ادغيبّ ،
أح عن املشكني أن حيول دون نزول ادس آن دلى ادنيب  وه
ياسمةون هذه اآلية خترب قاك ّفل اهلل وود ه جبمع ادس آن يف قلبه ؟!
 ددت ادف ي ة ﱹﭐ ﳇ ﳈ ﱸ دلى آداب تل ّسي ادنيب  ادس آن عن جربيل
( )1ينظ  :ادشوكذين" ،فاح ادس ي ".365 :7 ،
( )2تسواة طه آية.114 :
( )3ادطربي" ،جذعع ادبيذن يف تأويل ادس آن".496 :23 ،
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 ،وق ُهني ادنيب  دن حت ي داسذنه واملبذداة إىل حفظه قبل
أن يُسضى إديه قذدوحي؛ وق يكون هذا ادنهي ملذ فيه عن د م
ادفه  ،فأُع أن يصغي إىل جربيل  قسلبه إىل أن يُسضى إديه
قذدوحي ،وق ك اقن ادة يب أن نـهي ادنيب  يف آية ادسيذعة :ﱹﭐ ﳇ
ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﱸ دن حت ي داسذنه واملبذداة إىل حفظه قبل أن
ض ُ عذ تـس َّم يف ُتسواة اد ُمَّزِّعل( )1عن قـوده:
يُسضى إديه قذدوحي يـُة ِّ
ﭐﱹﭐﱒﱓ ﱔﱕ ﱸ املزعل ،4 :فسذل" :وهذا ادمةىن صحيح،
و د أ َّن اد ُماـلسِّن عن ُحكمه األوك أن يُصغي إىل امللسِّن قسلبه ،وال
ِّ ُ
ه
ذ
ي
ـ
ف
ني قلاسذنه ،فـيشرتك ادفه ُ قني ادسلب وادلاسذن،
ياساة ُ
ب ُاو ُ
ُ
()2
ِّ
اداَّحصيل قـيـنـ ُهمذ ،وَيزُل ادلاسذن قاج د ادسلب دلفه ؛ فـياـي َّاسُ

( )1قذل اقن ادة يب دن تفاسري قوده تةذىل :ﱹﭐﱒﱓ ﱔﱕ ﱸ املزعل" :4 :
ب :ثـغ اتل واتل قفاح ادةني
هل ادلغة :عةنذهُ قـ ِّني ق اءتُهُ ،تـ ُس ُ
ول ادة ُ
قذل أ ُ
ضهُ إثـ قـة ٍ
ض،
وكاس هذ إ ا كذن ُعفلَّجذ ال فضض فيه ،قذل جمذه  :عةنذه قـة ُ
وقذل تسةي قن جبري :عةنذه َّ
فاس ه تـفاسريا ،ي ي تـفاسري ادس اءة ،ح َّىت ال يُاس عُ
ضهُ قبةض" .حمم قن دب اهلل أقو قك قن ادة يب املذدكي،
فيه فـيمازج قـة ُ
"أحكذم ادس آن" .ااجع أصوده وخ ج أحذديثه ودلّق دليه :حمم دب ادسذدا
دطذ( ،ط ،3قريو -دبنذن :داا ادكاب ادةلمية1424 ،هـ).327 :4 ،
ت
( )2اخلذء وادزاء وادالم أصل واح ي ل دلى االنسطذع وادضَّةف ،يسذل خزد ُ
ادشيء :قطةاُه ،واخنزل فُالن :ضةُف .ينظ عذدة (خزل) يف :أقو عنصوا
حمم قن أمح األزه ي" ،فذيب ادلغة" .حتسيق حمم ع دب= = (ط،1
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يل
يل؛ وحت ي ُ ادلِّاسذن ُجيِّ ُد ادسلب دن ادفه  ،فـياـة َّاسُ ادا
اداَّحص
َّح)1ص ُ
ُ
َّق دذي ُعشذه ٍة"( .
قةذدة ادلَّه ادَّيت َّ
ياس هذ؛ و د عةلُوم دذدة فياحس ُ
()2
ادنهي دن ادةجلة وع فذ يف قوده تةذىل :ﭐﱹﱆ
ّ قني اهلل تةذىل ع
ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎﱏﱸ [طه ،]114 :ودكنه مل
يبني د يف آية تسواة ادسيذعة ادواادة فيهذ ادف ي ة ﱹﭐ ﳇ ﳈﱸ ،قل
ّ
ّقني تسبحذنه كيفية ادةجلة قاح ي ادلاسذن؛ ودةل د عنذتسبة
ملسص تسواة ادسيذعة ادسذئ دلى إظهذا ق اة اهلل ،فذكااسذب ادةل
وحفظه ال يكون إال قاوفيق اهلل تةذىل( ،)3ودذا فمجيء هذه ادف ي ة
إلارذد ادنيب  إىل د م االتساةذنة يف طلب احلفظ قذدرتجيع
وحت ي ادلاسذن قل يطلبه عن اهلل تةذىل وق تكفل اهلل حبفظه.
 نـهي املوىل تسبحذنه نبيه يف ادف ي ة ﱹﭐﳇﳈﱸ دن حت ي داسذنه يف
تلسي ادس آن عع كونه أعيذ مث مجع ادس آن يف قلبه عن غري دااتسة وال
تك اا وحفظهذ د مسذده هلذ ،وتبليغهذ دون ناسيذن دلى عّ ادزعن
أع خذاق دلةذدة ي ل دلى كون ادس آن عةجزا ،وتنبيهذ دلى أنه
قريو  :داا إحيذء ادرتاث ادة يب2001 ،م)94 :7 ،؛ واقن فذاس،
"عسذييس ادلغة"177 :2 ،؛ واقن عنظوا" ،داسذن ادة ب".204 :11 ،
( )1اقن ادة يب املذدكي" ،أحكذم ادس آن".349 :4 ،
( )2ينظ  :ادشنسيطي" ،أضواء ادبيذن".374 :8 ،
( )3ينظ  :اد ازي" ،عفذتيح ادغيب".197 :30 ،
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ال كاسب ده يف هذا ادس آن قغري حاسن ادالسي إقةذدا ده دن قول
نبوته ،ومتهي ا مبذ حي ك عن داسذنه قذدس آن قبل متذم
ادبش  ،وإثبذتذ د ّ
()1
دذم عذ طبع دليه اإلناسذن عن ادةجلة ادواادة يف قوده
اإلدسذء ّ
تةذىل:ﭐﱹﭐﱁﱂﱃﱄﱸ[ادسيذعة.]20 :
 ت ّل ادف ي ة ﱹﭐ ﳇ ﳈ ﱸ دلى تل ّسي ادنيب عذ يوحى إديه دلى دجلة،
وهذا يوحي حب ص ادنيب وكمذل ادانذئه قال ّسي ادس آن خشية أن يافلّت
عنه ،كمذ يوحي مبزي حبه دلس آن وح صه دلى أداء اد تسذدة ،قذل
دذع ادشةيب" :إمنذ كذن يةجل قذك ه إ ا نزل دليه عن حبّه ده ،وحالوته
يف داسذنه ،فنُهي دن د حىت جيامع؛ ألن قةضه ع تبط قبةض"(.)2
 ت ل ادف ي ة ﱹﭐﳇﳈﱸ ﭐدلى نـهي ادنيب دن عاسذادة جربيل يف
ق اءته ملذ يوحى إديه ،وهذا ي ّل دلى أ ّن ادس اءة ال تكون إال
قاح ي ادلاسذن قذحل وف ،وق نسل اقن ار ( )3يف "ادبيذن
( )1ينظ  :امل جع اداسذقق128 :31 ،؛ وادبسذدي" ،نظ اد اا".249 :8 ،
( )2ينظ  :ادس طيب" ،اجلذعع ألحكذم ادس آن"106 :19 ،؛ واآلدوتسي" ،او
املةذين".157 :15 ،
( )3حمم قن أمح اقن ار  ،أقو ادودي  :قذضي اجلمذدة قس طبة ،عن أديذن
املذدكية ،وهو ج اقن ار ادفيلاسوف حمم قن أمح  ،ده تاديف عنهذ:
"املس عذ املمه ا " يف األحكذم ادش دية ،و" ادبيذن واداحصيل" يف
ادفسه ،و" خماص ر عةذين اآلثذا دلطحذوي" وغريهذ ،عود ه ووفذته
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واداحصيل" دن اإلعذم عذد امحه اهلل تةذىل أنه تسئل دن ادذي يس أ
يف ادصالة ،ال يُاسمع أح ا وال نفاسه ،وال حي ك قه داسذنذ ،فسذل:
"دياست هذه ق اءة ،وإمنذ ادس اءة عذ ح ك ده ادلاسذن"(.)1
 ت ل ادف ي ة ﱹﭐ ﳇ ﳈ ﱸ ﭐﭐﭐﭐﭐدلى أن دملية تلسي ادنيب دلس آن كذعال
كذن يف اديسظة ،يسول أقو رهبة" :وادس آن ادك مي مل ينزل ريء عنه
إال دن ط يق جربيل ومل يأ ريء عنه دن تكلي أو إهلذم أو
عنذم ،قل كله أوحي قه يف اديسظة وحيذ جليّذ"(.)2
 وممذ جت ا اإلرذاة إديه أن ادف ي ة ﱹﭐ ﳇ ﳈ ﱸ ال ت ّل فسط دلى ف ادفذ
يف اتساةمذل ادس آن وحاسب ،قل توعئ قافّد ادس آن دن ادكاب
اداسمذوية قاك ّفل اهلل تةذىل حبفظه املطلق ده ،ودذد تف د هذه ادلفظة
يف ادس آن ادك مي فيه دالدة دلى تفّد املوىل تسبحذنه حبفظ ادس آن،
أي :ال حتّك قذدس آن داسذن حذل نزول هذه اآلية وفيمذ قة إىل أن
يكامل نزول ادس آن ادك مي ،وال ختش تفلّاه عن  ،وديس د إال تل ّسي
قس طبة ،تويف 520هـ ،ينظ ت مجاه يف :ادزاكلي" ،األدالم".316 :5 ،
( )1اقن ار ادس طيب" ،ادبيذن واداحصيل وادش واداوجيه واداةليل ملاسذئل
املاساخ جة" .حتسيق حمم حجي وآخ ون( ،ط ،2قريو  :داا ادغ ب
اإلتسالعي1408 ،هـ).491 :1 ،
( )2حمم قن حمم قن تسويل أقو ُرهبة" ،امل خل د ااتسة ادس آن ادك مي"( .ط،2
ادسذه ة :عكابة اداسنة1423 ،هـ2003-م).63 ،
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ادس آن وتبليغه؛ ألن اهلل تك ّفل حبفظه ،وأدفذك عن عؤنة اداةب يف
حتصيله ،عص اقذ دسوده تةذىل :ﭐﱹﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﱸ
[احلج  ،]9 :يسول اقن كثري" :أنه دليه اداسالم كذن إ ا جذءه جربيل
قذدوحي ،كلمذ قذل جربيل آية قذهلذ عةه ،عن ر ّ ة ح صه دلى حفظ
ادس آن ،فأار ه اهلل تةذىل إىل عذ هو األتسهل واألخف يف حسه؛ دئال
يشق دليه .فسذل :ﱹﭐ ﳇﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒﱸ
[ادسيذعة ،]17-16 :أي :أن جنمةه يف ص اك ،مث تس أه دلى ادنذس
عن غري أن تناسى عنه ريئذ"(.)1
 إ ّن تاسجيل ادس آن ادك مي حلذدثة تلسي ادنيب دلس آن ادك مي ده دالداه
اخلذصة يف تفّد ادس آن قكونه خذمت ادش ائع اداسمذوية ونذتسخهذ،
ّ
()2
عص اقذ دسوده تةذىل :ﭐﱹﭐﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱸ  ،وقذد أصبح
ادس آن ادك مي كذجلوه ة ادنفياسة وكذد ّا ادذي يفصل قني ادذهب
املفصلة ،فذد ا(ادس آن) فيهذ ف ي
(ادكاب اداسمذوية) يف ادسالدة
ّ
وادذهب (ادكاب اداسمذوية) عفّد.

( )1اقن كثري" ،تفاسري ادس آن ادةظي ".319 :5 ،
( )2تسواة آل دم ان آية.19 :
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املبحث السادس :وجه العالقة بني الفرائد القرآنية الواردة بشأن
()1

القرآن الكريم
تاخذ ادةالقة املةنوية املمكنة قني اآليذ أو املف دا اديت
ع ااهذ حك واح أو قضية واح ة صواا عاة دة ،اداىن دلمذء
األصول قبيذهنذ واداأصيل ملنهج فهمهذ واداةذعل عةهذ ،فس تكون هذه
ادةالقة دالقة دموم وخصوص ،أو إمجذل وتبيني ،أو إطالق وتسيي  ،أو
عاممة
إركذل وحلّه ،أو نذتسخ وعناسوخ ،أو تكون اآليذ أو املف دا
ّ
وعكملة جلوانب ادسضية ادةذعة اديت ت وا حوهلذ اآليذ أو املف دا ،
ّ
وهذه ادةالقذ تشمل مجيع آيذ ادس آن ادك مي دلى اخاالف
عواضيةهذ وقضذيذهذ وال ختاص كمذ ق يُظن قايذ األحكذم.
وعذ يةنينذ يف هذه اد ااتسة ادامثيل دوجوه ااتبذط ادف ائ ادواادة
قشأن ادس آن ادك مي ضمن اداسيذق ادكلي دآليذ ادواادة فيهذ هذه
( )1أف يف عوضوع ادةالقذ املةنوية قني اآليذ عن كاب األصول وعنهذ:
حمم قن دلي قن حمم ادشوكذين" ،إارذد ادفحول إىل حتسيق احلق عن دل
األصول" .حتسيق أمح دزو دنذية( ،ط ،1دعشق :داا ادكاذب ادة يب) ،كمذ
أف يف عنهج ادبحث يف ادافاسري املوضودي عن د ة ع اجع ،وعنهذ :دب
اداساذا فاح اهلل تسةي " ،امل خل إىل ادافاسري املوضودي"؛ وتسذع دب اد محن
ارواين" ،عنهج ادافاسري املوضودي دلس آن ادك مي دااتسة نس ية"( .ط،1
تسواية :داا امللاسى1430 ،هـ1990-م).
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ادف ائ  ،وادصوا اديت أخذفذ هذه ادةالقة:
حت ّ ثت اآلية ﱹﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ
ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓﱸ ﭐ[ادبس ة ،]185 :ادواادة فيهذ ادف ي ة
ﱹﲈﱸ ﭐ ﭐدن ف يضة ادصيذم ودن إنزال ادس آن ادك مي يف اعضذن،
عبيّنة أن املسص األدلى عن نزول ادس آن هو ه اية ادنذس وصالحه
وحتسيسه دلى املاساو ادف دي واجلمذدي وادةم اين ،واخاري هذا ادشه
دلصوم دفضله دنزول ادس آن فيه وفيه ديلة ادس ا ،ودذد أع اهلل تةذىل
دبذده قذإلميذن قذدس آن وادةمل قه ،وهذا عذ كذن ادنيب  يبلّغه قوعه
ويطلبه عنه  ،ودكن ادكفذا أد ضوا دن ادس آن واهل  ،وأخل وا إىل
وصريه مبنزدة
فصوا ادس آن حذل املة ضني دن ادس آن ادك مي ّ
اداسلي ّ ،
األنةذم ﭐﭐ ﱹﱞﱸ يف قوده تةذىل :ﱹﭐ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ
ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱸﭐ [ادبس ة،]171 :
فهي تسبل ق دذء ااديهذ وال تفه ملذ ا ددذ.
دس د ضت اآلياذن اداسذقساذن إركذدية وهي أن اهلل تةذىل أنزل
ادس آن دإلميذن قه وإ ا قذملسل ين عن ادكفذا ال ياساجيبون ملذ ددوا إديه عن
اإلميذن قذدس آن عع وضو احلج وادرباهني اد ادة دلى ص ق ادس آن ،فهذه
حال ،ودكن دن ادنظ إىل ادف ائ األخ تسنلحظ د ضذ
إركذدية تاطلب ّ
وافيذ هلذه اإلركذدية وحلّهذ عن حيث قيذن أتسبذب اإلد اض دن ادس آن
ادك مي ،وهل اكافى ادكفذا قذإلد اض دن ادس آن أم أق زوا د اوف دلس آن
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وأهله ،وعذ وجوه وأركذل د اوف تل  ،وعذ عوقف ادس آن عن هذه
ادة اوة وممذ يأيت قه املنك ون واجلذح ون عن ادكفذا واملشكني عن ادشكوك
جتذه ادس آن ،مث عذ هنذية هذه ادة اوة وادكي دلس آن وأهله؟
فمذ يزيل هذه اإلركذدية هو قيذن تسبب إد اض ادكفذا دن
ادس آن ادك مي ،وقوهل قأن ادس آن ادك مي أتسذطري األودني( )1وأقذصيص
األع األوىل ودياست كالم اهلل تةذىل ،وقيذن تسبب إد اض املنذفسني
ادذين يفاس ون يف األاض قاسف اد عذء احل ام ،وادبغي وادظل ،
ويسطةون أاحذعه  ،وقيذن املوانع اديت حجبت قلوهب دن ادس آن ادك مي
واإلميذن ،وق واد يف د ف ي تذن ،وهي :ﭐﭐﱹﱶﱸ ،وﱹﲆ ﱸ،
واد ادف ي ة ﭐﱹ ﱶ ﱸ ﭐيف قوده تةذىل :ﭐﱹﭐﱲﱳ ﱴﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱸﭐ
[املطففني ،]14 :وواد ادف ي ة ﱹﲆ ﱸ يف قوده تةذىل :ﱹﲀ
ﲁﲂ ﲃﲄﲅﲆﱸ [حمم .]24 :
ودكن هل اكافى ادكفذا قذإلد اض دن ادس آن؟ كال قل أدلنوا
د اوف دلس آن ادك مي عن جهاني ،وضمن ع حلاني ،األوىل :تأويله
وحت يفذف دلس آن ادك مي وإدسذء ادشبه حوده ،وُمتثّل هذه امل حلة ادف ي ة ﱹﭐ
ﱄﱸ ،وق واد يف قوده تةذىل :ﱹﭐ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ
( )1وهي اآليذ

 :ﭐﭐﱹﭐﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ

ﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦ

ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱸ املطففني.13- 7 :
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ﱁﱂﱃﱄﱅﱸ [احلج  ،]91-90 :حيث اقااس مجع
عن املشكني عن ق يش ادس آن قأقواهل ادكذ قة ،فسذدوا هو رة  ،وتسح ،
وكهذنة ،وأتسذطري األودني ،وامل حلة األخ  :تسطو املشكني قذداذدني دلس آن
ادك مي ،وُمتثّل هذه امل حلة ادف ي ة ﭐﱹﭐﳇﱸ ،وق واد يف قوده تةذىل:
ﭐﱹﭐﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂﳃ ﳄ ﳅﳆ

ﳇ ﳉ ﳊ ﳋﳌﱸ ﭐ[احلج ،]72 :حيث أضم املشكون ادغيظ
وادبغضذء وادشّ يف قلوهب دلس آن ادك مي وأهله ،ومهّوا قذدبطش قذملؤعنني.
مث عذ عوقف ادس آن عن هذه ادة اوة وادشكوك وادامويه اديت
يثريوهنذ جتذه ادس آن ادك مي؟
وق تـبـ ّني هذا املوقف عن خالل ادف ي ة ﱹﭐﱈﱸ ﭐفبة أن حكى
ادلّه تةذىل ربهة ملشكي عكة قسوده تةذىل :ﭐﱹ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ
ﳄ ﳅ ﳆﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳍ ﳎﱸ [ادف قذن:
 ،]32دطف دلى د فذدكة جذعةة تة ّ عذ تس م وعذ داسى أن يأتوا قه
عن ادشكوك وادامويه قأ ّن كل د ع حوض قذحلجة ادواضحة ادكذرفة
د ّرتهذف  ،فسذل تةذىل :ﭐﱹﭐﱁ ﱂﱃﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱸ.
مث يف هنذية هذه املةكة قني احلق وادبذطل يُ ّبني املوىل تسبحذنه حسيسة
تسابسى تص ّ اآل ان إىل يوم ادسيذعة ،وهي تك ّفل اهلل حبفظ ادس آن ادك مي
اسول ده نفاسه ادص ّ دن ادس آن
ومجةه وقيذنه ،ديسطع ادط يق دلى كل عن تُ ّ
وادطةن فيه ،وتاسلية دلمؤعنني قأن اهلل نذص كاذقه ودو ك ه ادكذف ون ،وق
ﱹﳈﱸ وق واد يف قوده تةذىل :ﭐﱹﭐﳇﳈﳉﳊ
عثّلت هذه احلسيسة ادف ي ة ﭐ
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ﳋ ﳌ ﱸ [ادسيذعة ،]16 :فذهلل تةذىل أحبط ركوكه وطةنه قذدس آن،
وتسيحبط كل حمذودة دطمس هذا اد ين وهذا ادكاذب ،فهيّأ اهلل عن حيفظه يف
ادص وا واداسطوا ،وقيض اهلل عن يأخذ قيذنه دن اتسول اهلل صلى اهلل دليه
وتسل داج األعة عن قة ه عذ يةينهذ دلى فه ادس آن ادك مي وادةمل قه.
ويمكن جمع العالئق بين هذه الفرائد بالعبارة اآلتية:
أنزل اهلل تةذىل ادس آن ادك مي يف اعضذن ديكون عنهج ت قية
وه اية دلنذس (اعضذن) ،وعن أد ض دنه (ينةق) (اان) (أقفذهلذ)،
ودذداه وأهله (دضني) (ياسطون) ،فإن اهلل تةذىل تسيخذده وينص كاذقه
وأوديذءه (تفاسريا) ،وحيفظ كاذقه (ال حت ك).
دلى هذا ادنحو ت تبط ادةنذص املوضودية دلف ائ ادواادة قشأن
ادس آن ادك مي قةضهذ قبةض ضمن دالقة اإلركذدية وحلّهذ ،كمذ أ ّن هذه
وعكملة جلوانب ادسضية ادةذعة اديت ت وا حوهلذ هذه
عاممة
ّ
ادف ائ ّ
ادف ائ  ،وهي قضية ادس آن ادك مي ،فس تنذودت ادف ائ اديت متت دااتساهذ
جوانب ف ي ة نفياسة تفّد هبذ ادس آن ادك مي دن غريه كمذ تسيأيت قيذهنذ يف
اخلذمتة ،فهي ال تغطّي مجيع اجلوانب اديت ارامل دليهذ ادس آن واملاةلسة
قه ،ودذد ميكن ادابذاهذ كلمذ عفاذحية أتسذتسية واد يف جوانب
أتسذتسية ختص ادس آن ادك مي مت تنظيمهذ يف دنذص عوضودية ،وض ّ هذه
ادةنذص إىل قةضهذ وفق نظذم عنطسي ودالئق عةنوية ،فذتّاسست
ودرب وكشفت دن اد ؤية ادس آنية جتذه ادس آن
ومتذتسكت هذه ادةنذص ّ
ادك مي اته ،وأقذعت قنذء قّا واجب ادةب جتذه ادس آن ،كمذ قينت عوقف
ادصذدين دنه وتك ّفل اهلل حبفظ كاذقه ،وقذد يكون
ادس آن عن خصوعه ّ
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ق حت ّسق املسص األتسذس عن تفاسري ادف ائ ادس آنية عوضوديذ.
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اخلامتة:
وتشامل دلى أه ادناذئج واداوصيذ :
أوال :النتائج
 -1عن دذدا ادس آن ادك مي األتسلوقية اتساةمذده يف احل يث دنه
ف ائ  ،وهي عام ّكنة دالديذ عن تسيذقهذ وياالءم عةنذهذ عع عةىن
عذ جيذواهذ عن األدفذظ داخل ادرتكيب ،وي تبط مت ّكن ادف ي ة
قذدةالقذ قني ادبىن املاوادية دلنص قأكمله دلى وفق عنذتسبة
ادلفظة ملةنذهذ وتسيذقهذ ادذي اتسا دذهذ ،وهذه ادةالقذ
املامذتسكة قني هذه ادةنذص جمامةة مت ّكن ادف ي ة دالديذ عن
ادافّد يف تسيذقهذ حبيث تؤدي املةىن املاسوقة عن أجله ق قة وال
تغين دفظة أخ تسرتب عن دالداهذ ادةذعة غنذءهذ.
 -2أرذا ادف ائ إرذاا وإميذءا عاة دة أوحت هبذ ويف جمذال
خمالفة فسهية وت قوية وأخالقية وددوية...

 -3واد عةظ هذه ادف ائ حمل اد ااتسة يف تسوا عكية؛ وق يُةلَّل
د قأع ين:
 د د اداسوا املكية يفوق قكثري د د اداسوا امل نيّة ،فنذتسب د
كث ة ادف ائ يف اداسوا املكيّة دون اداسوا امل نيّة.
صوا
 ف ادة طبذع وأخالق وعواقف أهل عكة وغ اقاهذ ،حيث ّ
ادف ائ يف اداسوا املكية املواقف ادةجيبة وادطبذع ادف ي ة املاة دة
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ألهل عكة ودكاساهذ قصواة جلية ،فس كذن يغلب دليه ادكف
وادةسذئ املنح فة ،ودذا ددّت ادف ائ ادواادة يف اداسوا املكية دلى
عسذص ادس آن املكي ،وقذعت قبنذء اداصوا ادةس ي املاةلق
قوح انية اهلل تةذىل ،وتس ي نبوة ادنيب  وإثبذ ادبةث واديوم
اآلخ  ،قذإلضذفة إىل عةذجلة هذه ادةسذئ ادف ي ة قأدفذظ ف ي ة
تصوا جربوف ودنذده وإد اضه دن ادس آن قصوا رنيةة
قوية ّ
عن ّف ة ف ي ة كمذ يف ادف ي ة (ينةق) عثال ،ممذ جيةله يشمئزون عن
هذه ادصواة ،اديت فيهذ عذ فيهذ عن احلجة واإلقنذع هل  ،وحينئذ
إعذ أن يها وا أو يُة ضوا فيهلكوا قةذاب اهلل تةذىل.
وأعذ أهل امل ينة فس كذن يغلب دليه اإلميذن وكذنت تاح ث
دن ادف ائض واحل ود وادةبذدا و ك فيهذ املنذفسون ،وفيهذ جمذددة ألهل
ادكاذب ،فال حياذج األع دف ائ كثرية كمذ هو احلذل يف ادس آن املكي،
ودذا فاميَّـز ادس آن امل ينّ قأتسلوب تسهل دني واضح ،وديس فيه عذ ي دو
إلقذعة احلجج إال قةض اآليذ اديت نزدت حتذجج أهل ادكاذب ،ومل يكن
ياساةمل ادس آن امل ين ادف ي ة إال إن كذن هنذك فةال ف ادة فيمذ ت ل
دليه ،عن عثل واود ادف ي ة (أقفذهلذ) يف ادس آن امل ين و د دف ادة وغ اقة
وقشذدة عذ وصل إديه املنذفسون عن اإلد اض دن ادس آن قة كل هذا
االناشذا دإلتسالم وإقذعة احلجج دليه  ،ودكن دلى قلوب هؤالء أقفذهلذ
فح ّق أن
ق أحك إغالقهذ ،فال تصل إديهذ عودظة ،وال تنفةهذ ك ُ ،
قلوهب قف ي ة مل تـُف د دسلوب غريه عن ادبش .
تُف د ُ
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 -4دكاست ادف ائ حمل اد ااتسة ف ادفذ يف اتساةمذل ادس آن ،وديس
د فحاسب قل دكس قةضهذ كذد تفّد ادس آن اته هبذ،
كمذ يف ادف ائ ﭐﱹﲈﭐﱸ ﭐ ﭐوﱹﭐﱈﱸ وﱹﭐ ﳇ ﳈ ﱸ ،اديت ددّت
دلى تفّد ادس آن يف إنزاده يف اعضذن وكونه أحاسن تفاسريا وأنه
حمفوظ حبفظ املوىل تسبحذنه.
 -5دكاست ادف ائ ف ادة احل ث املاسوق يف اآلية ،كمذ يف ادف ي ة ﭐ
ﱹﳇ ﳈ ﱸ فس ددّت دلى ف ادة حذدثة تل ّسي ادنيب  دلس آن عن
جربيل  ،وادف ي ة ﱹﱄﱸ اديت ددّت دلى ف ادة وغ اقة
قاسمة املسااسمني ادذين جةلوا ادس آن دضني.
 -6دكاست ادف ائ تفّد ادس آن مبنهجه يف عةذجلة إد اض ادكفذا
وحت يفذف دلس آن عن خالل وصفه قأوصذف ف ي ة تنبئ دن
عنهج ادس آن ادف ي يف د طبذئةه
طبذع ف ي ة هل  ،فنذتسب ُ
ادف ي ة ،و د عن خالل ادف ائ ﱹﱶﱸ وﭐﱹﭐﲆﱸ وﭐﱹﭐﱞﱸ
وﭐﱹﭐﳇ ﱸ وﭐﱹﭐﱄﱸ.
حمذجة ادكفذا قذحلجة
 -7دكاست ادف ائ تفّد ادس آن مبنهجه يف ّ
وادربهذن ،و د عن خالل ادف ي ة ﱹﭐﱈﱸ ،ويف د إرذاة
ددوية وهي عن قذب قوده تةذىل :ﭐﱹﭐ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ
ﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﱸ ادنحل.125 :
 -8تةلّق ادسلب قذهلل تةذىل ال قذألتسبذب اد نيوية ،وأن حتصيل ادةل ال
يكون إال قاوفيق اهلل تةذىل ،و د عن خالل ادف ي ة ﱹﭐﳇﳈﱸ.
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 -9أن يكون ادوالء وادرباء هلل ود تسوده  ودلمؤعنني ،فال عواالة
دلكفذا فه يكذدون ﭐﱹﭐ ﳇ ﱸ قذملؤعنني وي ي ون ه م اد ين
وتفكيكه جبةله ادس آنﭐﱹﭐﱄﱸ.
ثانيا :التوصيات
 -1عواصلة اص ادف ائ يف ادس آن ادك مي قشكل دذم ،وادف ائ ادواادة
قشأن املوضودذ ادس آنية اديت تنذوداهذ ادف ائ ادس آنية دلى وجه
اخلصوص ،ودااتساهذ قط يسة أكث دمسذ ،وأحاسن د ضذ ،وأمشل نفةذ.
 -2جت ي ق اءتنذ دلس آن ادك مي وع ااتساه مبذ حيسق ت ق وتثوي ادس آن
ادك مي ،ومبذ يةمل دلى اداص ّ ي ملشذايع ادطذدنني يف ادس آن ادك مي
اديت ف ف إىل ه م اد ين.
 -3تأديف عةج عوضودي دلف ائ ادس آنية ،دلى غ اا عةذج األدفذظ،
وعةذج اآليذ .

- 447 -

التمكن الداللي للفرائد القرآنية الواردة في سياق الحديث عن القرآن الكريم ،د .محمود علي عثمان عثمان

املصادر واملراجع

المراجع العربية العامة
اآلدوتسي ،حممود قن دب اهلل" .او املةذين يف تفاسري ادس آن ادةظي
واداسبع املثذين" .حتسيق دلي دب ادبذاي دطية( ،د .ط ،قريو :
داا ادكاب ادةلمية 1415 ،هـ).
ادبذقالين ،حمم قن ادطيب" .إدجذز ادس آن"( .ط ،1د .م :داا عكابة
اهلالل1414 ،هـ).
ادباسوعي ،قذتس تسةي " .عةج ادف ائ ادس آنية"( .د .ط ،اام اهلل :عكز
ّ
نون دل ااتسذ واألحبذث ادس آنية1422 ،هـ).
ادبسذدي ،إق اهي قن دم " .نظ اد اا يف تنذتسب اآليذ واداسوا".
(د .ط ،قريو  :داا ادكاب ادةلمية1415،هـ  1995-م).
أقو قك اجلزائ ي ،جذق قن عوتسى" .أياس ادافذتسري دكالم ادةلي ادكبري".
(ط ،5امل ينة املنواة :عكابة ادةلوم واحلك 1424 ،هـ2003-م).
حذع ي ،دب ادك مي" .عسذص ادس آن عن تش يع األحكذم"( .ط،1
قريو  :داا اقن حزم دلطبذدة وادنش واداوزيع1429 ،هـ2008-م).
أقو حيذن األن داسي ،حمم قن يوتسف" .تفاسري ادبح احمليط" .حتسيق
ص قي حمم مجيل( .د .ط ،قريو  :داا ادفك  1420 ،هـ).
اقن داي  ،حمم قن احلاسن" .مجه ة ادلغة" .حتسيق اعزي عنري قةلبكي.
(ط ،1قريو  :داا ادةل دلماليني1987 ،م).
اد ازي ،حمم قن دم " .عفذتيح ادغيب-ادافاسري ادكبري"( .ط ،3قريو :
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داا إحيذء ادرتاث ادة يب1420 ،هـ).
اد اغب األصفهذين ،احلاسني قن حمم " .تفاسري اد اغب األصفهذين".
ج :1املس عة وتفاسري ادفذحتة وادبس ة ،حتسيق ودااتسة حمم قاسيوين.
(ط ،1عص  :جذعةة طنطذ1420 ،هـ).
اد اغب األصفهذين ،احلاسني قن حمم " .املف دا يف غ يب ادس آن".
حتسيق صفوان د نذن اد اودي( .ط ،1دعشق ،قريو  :داا ادسل ،
اد اا ادشذعية 1412 ،هـ).
اد قيةة ،حمم قن دب اهلل" .دل عسذص اداسوا"( .ط ،1فه تسة عكابة
املل فه ادوطنية1432 ،هـ).
ادزحيلي ،وهبة قن عصطفى" .ادافاسري املنري يف ادةسي ة وادش يةة
واملنهج"( .ط ،2دعشق :داا ادفك املةذص 1418 ،هـ).
ادزاقذين ،حمم دب ادةظي " .عنذهل ادة فذن يف دلوم ادس آن"( .ط،3
عص  :عطبةة دياسى ادبذيب احلليب وركذه1362 ،هـ1943-م).
ادزاكشي ،حمم قن دب اهلل" .ادربهذن يف دلوم ادس آن" .حتسيق حمم أقو
ادفضل إق اهي ( .ط ،1عص  :داا إحيذء ادكاب ادة قية دياسى
ادبذيب احلليب وركذؤه1376 ،هـ1957-م).
تس حذن ،دب اهلل دب ادغين" .األتس اا ادبالغية يف ادف ائ ادس آنية"( .د.
ط ،اداسةودية :عكز ادا قّ دالتساشذاا ادرتقوية واداةليمية ،عطذقع
جن اداجذاية1433 ،هـ2012-م).
اداسة ان ،حممود" .دل ادلغة عس ّ عة دلسذائ ادة يب"( .ط ،2ادسذه ة:
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داا ادفك ادة يب1997 ،م).
أقو اداسةود ادةمذدي ،حمم قن حمم قن عصطفى" .تفاسري أيب اداسةود
أو إارذد ادةسل اداسلي إىل عزايذ ادكاذب ادك مي" .وضع حواريه
دب ادلطيف دب اد محن( .ط ،1قريو -دبنذن :داا ادكاب
ادةلمية1419 ،هـ1999-م).
تسةي  ،دب اداساذا فاح اهلل" .امل خل إىل ادافاسري املوضودي"( .ط،2
ادسذه ة :داا اداوزيع وادنش اإلتسالعية1411 ،هـ1991-م).
اقن اداسكيت ،يةسوب قن إتسحذق" .إصال املنطق" .حتسيق أمح حمم
رذك ودب اداسالم حمم هذاون( .ط ،4ادسذه ة :داا املةذاف،
1949م).
اداسيوطي ،جالل اد ين دب اد محن" .اإلتسذن يف دلوم ادس آن" .حتسيق
حممود ادسياسية وحمم أر ف األتذتسي( .ط ،1أقو ظيب :عؤتساسة
ادن اء1424 ،هـ2003-م).
ادشذطيب ،إق اهي قن عوتسى" .املوافسذ " .حتسيق أقو دبي ة عشهوا قن حاسن
آل تسلمذن( .ط ،1د .م :داا اقن دفذن1417 ،هـ1997 /م).
ادشنسيطي ،حمم األعني قن حمم " .أضواء ادبيذن يف إيضذ ادس آن
قذدس آن"( .د .ط ،قريو -دبنذن :داا ادفك دلطبذدة وادنش
واداوزيع1415 ،هـ1995-م).
أقو ُرهبة ،حمم قن تسويل " .امل خل د ااتسة ادس آن ادك مي"( .ط،2
ادسذه ة :عكابة اداسنة1423 ،هـ2003-م).
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ادشوكذين ،حمم قن دلي" .فاح ادس ي اجلذعع قني فين اد واية واد ااية
عن دل ادافاسري" .حتسيق يوتسف ادغوش( .ط ،4قريو -دبنذن:
داا املة فة1428 ،هـ).
ادطربي حمم قن ج ي " .جذعع ادبيذن يف تأويل ادس آن" .حتسيق أمح
حمم رذك ( .ط ،1عؤتساسة اد تسذدة1420 ،هـ 2000-م).
اقن دذروا ،حمم ادطذه قن حمم " .اداح ي وادانوي «حت ي املةىن
اداس ي وتنوي ادةسل اجل ي عن تفاسري ادكاذب ا ي »( .د .ط،
تونس :داا تسحنون1997 ،م).
اقن دذروا ،حمم ادطذه قن حمم " .عسذص ادش يةة اإلتسالعية".
حتسيق حمم احلبيب اقن اخلوجة( .د .ط ،قط  :وزااة األوقذف
وادشؤون اإلتسالعية1425 ،هـ2004-م).
دبذس ،حاسن" .خصذئص احل وف ادة قية وعةذنيهذ-دااتسة( ."-د .ط،
دعشق :عنشواا احتذد ادكاذب ادة ب.)1998 ،
اقن ادة يب ،حمم قن دب اهلل املذدكي" .أحكذم ادس آن" .ااجع أصوده:
حمم دب ادسذدا دطذ( .ط ،3قريو -دبنذن :داا ادكاب ادةلمية،
1424هـ2003-م).
دم  ،أمح خماذا" .عةج ادلغة ادة قية املةذص ة"( .ط ،1د .م :دذمل
ادكاب1429 ،هـ).
اقن فذاس ،أمح قن زك يذ" .عسذييس ادلغة" .حتسيق دب اداسالم حمم
هذاون( .د .ط ،د .م :داا ادفك 1399 ،هـ 1979-م).
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ادس طيب ،حمم قن أمح " .اجلذعع ألحكذم ادس آن" .حتسيق مسري ادبخذاي.
(د .ط ،اد يذض :داا دذمل ادكاب1423 ،هـ2003-م).
ادسطذن ،عنذع" .عبذحث يف دلوم ادس آن"( .ط ،3د .م :عكابة املةذاف
دلنش واداوزيع1421 ،هـ2000-م).
امل اغي ،أمح عصطفى" .تفاسري امل اغي"( .ط ،1عص  :ركة عكابة
وعطبةة عصطفى ادبذيب احلليب وأوالده1365 ،هـ1946-م).
اقن عنظوا ،مجذل اد ين قن عك م" .داسذن ادة ب"( .ط ،3قريو  :داا
صذدا1414 ،هـ).
المراجع المتعلقة بالدراسات العلمية
زقذدي ،توفيق قن دلي" .أفذنني اداسواة ادس آنية يف اد الدة دلى
عسص هذ دااتسة تطبيسية دلى تسواة ع مي" .جملة ت قّ ،3 ،
(1439هـ2017-م).232-141 :
ادةاييب ،تسذاة قنت جن " .قالغة ادف ائ ادس آنية" .اتسذدة دكاوااه غري
عنشواة( .اداسةودية :كلية ادلغة ادة قية ،جذعةة اإلعذم حمم قن
تسةود اإلتسالعية1434 ،هـ2013-م).
غذفل ،حمم دب ادزه ة؛ واحللفي ،ركيب غذزي" .ادامكن اد ّ اليل
دألدفذظ ادواادة ع ة واح ة يف ادس آن ادك مي" .جملة ادلغة ادة قية
وآداهبذ1433( ،15 ،هـ2012-م).244-197 :
يونس ،حممود دب اهلل" .عفذاي األدفذظ يف ادس آن دااتسة دغوية" .اتسذدة
عذجاساري غري عنشواة( ،عص  :كلية ادلغة ادة قية ،جذعةة األزه ،
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1421هـ2000-م).

المراجع اإللكترونية
اخلذد ي ،صال دب ادفاذ " .عن دطذئف ادس آن-ادكفذا قني اخلا
وادغشذوة".https://goo.gl/fMLWUJ .
د .ن" .ادف ق قني اد ان واخلا وادطبع".https://goo.gl/fMLWUJ ،
حممود ،يذتس كذعل" .دن اعضذن يف ادلغة واداذايخ أحت ث".
.https://goo.gl/qTjLUp
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أهمية دراسة اللغة العربية لطالب الدراسات
القرآنية ووسائل النهوض بها
The importance of studying Arabic
language for the students of Quranic studies
and its means of advancement

إعداد:
أ.د .حممد بن عبد العزيز بن حممد العواجي
األستاذ بقسم التفسري وعلوم القرآن بكلية القرآن الكرمي والدراسات
اإلسالمية باجلامعة اإلسالمية

أهمية دراسة اللغة العربية لطالب الدراسات القرآنية ووسائل النهوض بها ،أ.د .محمد بن عبد العزيز العواجي

املستخلص
العربية من الدين ،وتعلمها لفهم مقاصد الكتاب والسنة قربة من
أج ّلِ القربات ،وتغييبها عن ساحة احلياة بُعد عن سبيل اهلل ،وصدع ال
يُرأب ،فإهنا :شعار اإلسالم وهبا يتميزون .وظهرت احلاجة إىل توثيق
الصلة باللغة ،والتفاين يف تعلمها ،قربة هلل ودينا.
فيجب االعتداد بلغة القرآن الكرمي ،واالعتزاز هبا ،وجعلها لغة
بناء شخصية املسلم.
ورسم خطة وسياسة عامة قياما على خدمة تعليم اللغة العربية،
وتيسري تعليمها ،وتقويتهم فيها إثراء وتفاعال ،مع تركيز االتهتمام
بتحقيق ونشر الرتاث ،واستغالل شبكة املعلومات ووسائل التواصل
والتطبيقات احلديثة يف تعليم اللغة العربية.
وإعداد برامج تعليم العربية ومناتهجها مبا يناسب بيئة العصر
احلاضر ،وتطوير املوجود منها .وحث اجملامع لالتهتمام بتدريس اللغة
العربية للناطقني بغريتها ،وتعليم مهارات تعليمها هلم ،وتقويتهم فيها،
وإعداد موسوعة متكاملة هلذا ،وضرورة تعاون املؤسسات يف جمال
تدريس اللغة العربية للناطقني بغريتها ،وتبادل اخلربات والزيارات.
وتعريب العلوم خدمة للغة القرآن وحفاظا عليها ،ومنه تكليف
الباحثني برتمجة املصطلحات إىل اللغة العربية ،وأن تتبىن ذلك اجملامع
املختصة.
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وتعزيز استخدام اللغة العربية يف اهليئات واملؤسسات العامة واخلاصة
تعامال وختاطبا .وتنظيم احملاضرات والندوات وحلقات البحث للنهوض باللغة
العربية.
والتواصل مع خرجيي التخصصات اإلسالمية الذين تعلموا اللغة
العربية للمحافظة على مستواتهم اللغوي وتنميته مبا يساعدتهم على
التواصل وحتقيق الوعي والتفاتهم ،ويزيدتهم إدراكا يعينهم على االستفادة
من الرتاث ،ونشر اللغة العربية دعما للثقافة اإلسالمية ،وحرصا على
رضا ربه ،وفهما لدينه ،وعمال مبقتضى قرآنه ،قال تعاىل :ﱡﭐ ﲙ ﲚ
ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﱠ [يوسف].
الكلمات المفتاحية:
اللغة العربية ،غري الناطقني بالعربية ،تعلم ،تقوية ،تعزيز،
الدراسات القرآنية واإلسالمية.
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Abstract
The importance of studying Arabic language for the
students of Quranic studies and its means of advancement
Arabic language is part of the religion, and learning it
in order to understanding the purposes of the Quran and
Sunnah is among the highest acts of worships, and its
absence from this life is considered distancing from Allah's
path, as it is the motto of Islam, and they are recognized by
it, the need for a stronger relationship with the language
emerged, and dedication to study it, is a closeness to Allah
and the religion.
It's an obligation to use the language of the Noble
Quran, it should be cherished and made as a language that
builds the Muslim personality.
drawing up a plan and a general policy for the
service of teaching Arabic language, facilitating its
learning strengthen them through enrichment and
interaction, while focusing attention on the investigation
and dissemination of the heritage and the exploitation of
the information network and the means of communication
and modern applications in the teaching of the Arabic
language.
Preparing Arabic education programs and its
curricula to suit the environment of the present era, and
develop the existing ones. urging the academic councils to
pay attention to teaching the Arabic language to nonArabic speakers, to teach them its teaching skills,
strengthen them in it, and the preparation of an integrated
encyclopedia of this, and the need for cooperation
institutions in the field of teaching Arabic to non-speakers,
and the exchange of experiences and visits.
And the Arabization of science to serve the language
of the Quran and to preserve it, and the task of assigning
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researchers to translate the terms into Arabic, and to adopt
that in the competent academic councils.
And to promote the use of Arabic in public and
private bodies and institutions. And organizing lectures,
conferences and seminars to promote the Arabic language.
And to communicate with graduates of Islamic
disciplines who have learned the Arabic language to
maintain and improve their linguistic level, in other to help
them archive awareness and understanding, and also
increase their understanding that will help them to benefit
from the heritage and spreading the Arabic language in
support of Islamic culture, and to be keen on satisfying his
Lord and to understand his religion, and to act upon the
Quran, Allah said in which can be translated as: ( Indeed,
We have sent it (the Quran) down as an Arabic Qur'an that
you might understand) Yusuf verse 2.
Keywords:
The Arabic language, non-Arabic speakers, learning,
strengthen, promoting, the Quranic and Islamic studies.
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املقدمة
إن احلمد هلل حنمده ،ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل
فال تهادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشهد أن
حممدا -صلى اهلل عليه وسلم -عبده ورسوله ،بلغ الرسالة وأدى األمانة
ونصح األمة ،وكشف اهلل به الغُمة ،تركنا على بيضاء نقية ليلها
كنهارتها ،ال يزيغ عنها إال تهالك ،فصلوات ريب وسالمه عليه.
أما بعد:
فإن أصدق احلديث كالم اهلل ،وخري اهلدي تهدي حممد -صلى
اهلل عليه وسلم ،-وإن شر األمور حمدثاهتا ،وكل حمدثة بدعة ،وكل
بدعة ضاللة ،وكل ضاللة يف النار ،وما قل وكفى خري مما كثر وأهلى.
يقول احلق تبارك وتعاىل واصفا القرآن الكرمي :ﭽ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ [فصلت] ،ويقول سبحانه :ﭽﮩ

ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﭼ[يوسف] ،ووصف اللسان الذي

أنزله به بأنه عريب مبني فقال :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﭼ

[الشعراء].
فاللغة العربية لغة شرفها اهلل تعاىل؛ فأنزل هبا كتابه الكرمي،
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وتكفل حبفظه؛ فأضفى عليها حفظا إهليا أبديًّا سرمديًّا ،واصطفاتها
لتكون لغة البيان املبني ،والتعبري األمني ،إهنا اللغة العربية لسان
اإلسالم ،ولغة القرآن الكرمي والسنة الشريفة ،ويف رحاهبا تبدو أبعاد
حضارية ،وتظهر ضرورات حاضرة تدعونا لالجتهاد يف تعليمها ودرسها
ومدارستها ،ومن منطق تهذا املفهوم يف إطار الوعي والتطور املتنامي؛
تأيت تهذه الدراسة لتلقي على تلك املسوغات ضوءا كاشفا يبني لنا
كيف نتفاعل ونتعامل مع لغة القرآن الكرمي والسيما عند طالب
الدراسات القرآنية.
فاللغة العربية من الدين ،وتعلمها لفهم مقاصد الكتاب والسنة
قُربة من أج ّلِ القربات إىل اهلل تعاىل ،وتغييبها عن ساحة احلياة -حتت
أي مسوغ ٌّ -
صد عن ذلك ،وصدع ال يُرأب ،فإن اللسان العريب :شعار
اإلسالم ،وشعار أتهله ،وبه يتميزون.
وعلينا أن نوثق صلتنا باللغة ،وأن نتفاىن يف تعلمها وتعلم
بالغتها ،قربة هلل ودينا ندين به.
وملا شاع اليوم التخصص العلمي الدقيق -وتهو حسن وواجب-
لكن ذلك ال يكون على حساب مقومات التخصص؛ فالعلوم الشرعية
والعربية بينها من األسس والتداخل ما ال ميكن فصله حبال من األحوال
إال هبدم التخصص املراد.
ومن خالل املمارسة واملالحظة يف التدريس والرسائل العلمية يف
ختصص الدراسات القرآنية :رأيت قصورا يف التكوين اللغوي لدى
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طالب التخصص ،مما جعلين أحاول يف تهذا البحث تلمس املوضوع،
واإلسهام يف معاجلة الضعف؛ بالتنبيه ألصل املوضوع ،وبيان قوة العالقة
بني اللغة والقرآن ،إذ مبىن فهم القرآن وتدبره وتفسريه وسائر علومه

على اللغة العربية ﭽﮣ ﮤ ﮥﭼ ،فمن مل يكن قادرا على القراءة
باللغة العربية ،مث الكتابة هبا ،مث فهم نصوصها ،فالتفريق بني ألفاظها
وأساليبها وسياقاهتا ،وداللة كل لفظ وأسلوب وسياق؛ فلن يفهم
الشريعة وأدلتها.
وإن الصرف واالشتقاق والنحو والبالغة هلي أركا ُن اللغة اليت
كان أسالفنا يبدأون هبا التعليم.
وما أُلفت كتب العربية يف القرون املتقدمة إال دفاعا عن القرآن
من أن يقع اللحن يف لفظه أو معناه.
وحاولت اإلشارة إىل وسائل تعزيز اللغة عند طالب الدراسات
القرآنية ،ومعاجلة الصعوبات من خالل جمموعة من األساليب والربامج
املقرتحة.
ولعل هذا البحث يُ ْس ِهم في :تقوية صلة الطالب -الذي تعلم
يف اجلامعة اإلسالمية ومثيالهتا وخرج إىل جمال احلياة -باللغة العربية،
ليكون مرتبطا هبا ارتباطا دائما؛ من أجل حفظ مستواه اللغوي وتنميته
مبا يساعده على التواصل وحتقيق الوعي والتفاتهم مع جمتمعه ،ويزيده
إدراكا يعينه على االستفادة من الرتاث اإلسالمي اخلالد ،ونشر اللغة
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العربية دعما للثقافة اإلسالمية ،وحرصا على رضا ربه ،وفهما لدينه،
وعمال مبقتضى القرآن والسنة ،قال اهلل تعاىل :ﱡﭐ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ
ﲝ ﲞ ﲟ ﱠ [يوسف].
أهداف البحث:
 -1ربط طالب الدراسات القرآنية بلغة كتاب اهلل وسنة نبيه -صلى
اهلل عليه وسلم -البليغة.
 -2إبراز املعاين الشرعية وغرسها يف قلوب املسلمني؛ من خالل فهم
لغة اخلطاب.
 -3تنمية الرتكيز على النواحي العملية اليت ترتقي بلغة الطالب وتطبيقاهتا.
 -4حماولة عالج االنفصام الشديد بني ما ميارسونه من لغة وبني لغة
الشرع.
 -5حماولة التغلب على غياب قيمة اللغة العربية عند كثري من الناس.
 -6معاجلة صعوبات تعلم اللغة العربية عند طالب الدراسات القرآنية
من خالل جمموعة من األساليب والربامج املقرتحة.
الدراسات السابقة
مل أقف على دراسة يف تهذا اجملال مماثلة ،بل الدراسات املتوافرة
يف تعزيز اللغة العربية من خالل الدراسات القرآنية ،وتهناك حبوث تعاجل
جوانب يف املوضوع وستكون مراجع هلذا البحث بإذن اهلل تعاىل.
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القرآن.

خطة البحث:
يشتمل البحث على :مقدمة ومتهيد وستة مباحث وخامتة وفهارس.
مقدمة تشمل :أمهية البحث وأتهدافه ،وخطة البحث ومنهجه.
تمهيد يف :بيان أمهية دراسة اللغة العربية ملعرفة القرآن وفهمه.
المبحث األول :القرآن نزل بلسان عريب مبني.
المبحث الثاني :أمهية تعليم اللغة العربية ألبناء املسلمني يف العامل.
المبحث الثالث :اتهتمام علماء املسلمني باللغة العربية لفهم

المبحث الرابع :ذم العلماء للعجمة يف فهم القرآن.
المبحث الخامس :قواعد ومنطلقات لفهم لغة القرآن.
المبحث السادس :وسائل تعزيز اللغة عند طالب الدراسات
القرآنية.
الخاتمة :وأذكر فيها أتهم النتائج والتوصيات.
قائمة المصادر والمراجع.
فهرس الموضوعات.
منهج البحث
املنهج الذي سلكته يف كتابة البحث يتمثل يف النقاط التالية:
 االقتصار على املشكالت واحللول اخلاصة أو العامة ملشكلة
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ضعف تعلم اللغة العربية وتعزيزه .
ضدا هلا بالسنة
 االستناد لدالالت الكتاب الكرمي على ذلك ُمع ِّ
الشريفة ،والسرية النبوية ،وتهدي السلف الصاحل ،مع حماولة
ربطها بالواقع املعاصر .
 عزو اآليات املستشهد هبا للسورة ورقم اآلية عقب كل آية .
ُ
 االعتماد على كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله -صلى اهلل عليه
وسلم -يف استنباط القواعد واألحكام للبحث.
 االعتماد على كتب التفسري باملأثور خاصة للبحث يف معاين
اآليات ،وعلى كتب التفسري عامة يف صياغة البحث ومسائله .
 التزام إيراد األحاديث الصحيحة فقط ،وال أستشهد حبديث اتُِفق
على ضعفه.
 االعتماد يف تصحيح األحاديث على أقوال أتهل الشأن يف تهذا
اجملال .
 االجتهاد -قدر استطاعيت -أال أذكر قاعدة وال حكما إال وأُدلِّل
عليه من القرآن ،وما يفسره من السنة وأقوال أئمة السلف .
 التزام عدم ذكر اخلالف يف املسائل الفرعية قدر املستطاع؛
حفاظا على موضوعية البحث .
 الرتكيز على النواحي العملية اليت ترتقي بلغة الطالب وتطبيقاهتا.
 حماولة اجلمع بني الدراسات املتعلقة باللغة العربية عند علماء
الشريعة وخرباء الرتبية.
 معاجلة صعوبات تعلم اللغة العربية عند طالب الدراسات القرآنية
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من خالل جمموعة من الطالب.
 االجتهاد يف االستفادة من الدراسات والكتابات املعاصرة يف
املوضوع.
 مع مراعاة املنهجية العلمية يف كتابة البحوث.
واهلل أعلم ،وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه
أمجعني.
العالقة بني البحث والتخصص
إن ربنا -جل وعال-أنزل كتابه باللسان العريب ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖﮗﮘﮙ ﮚ ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ

ﮤ ﮥﮦ ﭼ[الشعراء].
كماا أناه أرساال رساوله عربياا؛ فصااار مان املبااديت الاايت تهاي ُمساالمة
وال ينا ااازع فيها ااا أحا ااد ما اان العلما اااء أن تعلا اام اللغا ااة العربيا ااة أما اار واجا ااب
ض ااروري؛ ألن ال اادين اإلس ااالمي ال يُفه اام إال هب ااا ،ول اايس مع ااىن اللغ ااة
ِ
اب العل اام الن اااس باللغ ااة العربي ااة ،إ ااا املقص ااود:
العربي ااة أن اطا اب طال ا ُ
أن يعاارف لغااة القاارآن ،ويعاارف معاااين القاارآن؛ ألن اللغااة العربيااة تهااي لغاة
القرآن ،فإذا خاطبه اهلل –جل وعال -بشيء ف ِهمه؛ وإذا خاطباه الرساول
ص االى اهلل علي ااه وس االم -بش اايء ف ِهم ااه ،وإذا ن ااع آي ااة م اان كت اااب اهلليفهاام اخلطاااب العااام الااذي يفهمااه العااريب -ولااو مل يفهاام مجيااع مااا أُريااد
هباذه اآليااة-؛ ألن كتااب اهلل اشااتمل علاى علااوم عظيماة وكثاارية ،وال يازال
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طريًّا ،إذ اآلية الواحدة يساتخرج منهاا الادارس أحكاماا كثارية؛ فكاالم اهلل
بتفاوت
ينطوي على أسرار وعلوم وأشياء عظيمة ،وهلذا يتفاوت العلماء ُ
معرفتهم ملعاين كالم اهلل.
وإن اللسان العريب ،ال غىن عنه ملسلم ،أيًّا كان جنسه أو لونه،
وذلك أن اللغة العربية تهي لغة الدِّين؛ فكيف يتلو ويتفهم القرآن الكرمي
بغري معرفة العربية اليت تعين التخصص بالذات.
ويتلخص ذلك بالنقاط التالية:
إن املعرفة العامة للغة العربية ال تؤتى مثارتها يف فهم معاين
القرآن الكرمي -فضال عن تدبره وتفسريه وحتليله واالستنباط منه -إال
بالتعمق فيها من خالل الدراسات القرآنية.
وجوب العناية بتعزيز وتقوية اللغة العربية عند طالب
الدراسات القرآنية من واقع معايشتهم مع القرآن وعلومه ،ومن خالل
ختصصهم ،ليكون ذلك أشد أثرا يف التعليم والتعلم والقدوة والسلوك.
ومن خالل معايشيت لطالب الدراسات القرآنية يف اجلامعة
االسالمية خصوصا وغريتها عموما–مدة تزيد على ربع قرن-؛ رغبت يف
تقدمي شيء من الرؤية والتجربة يف تقوية طالب التخصص يف جانب
اللغة العربية وأثره عليهم.
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توطئة
إن طلب العلم مهمة عظيمة ،ومهمة ذات أبعاد كثرية يف كل
األماكن واألزمان ،بوصفه ركنا أساسيا يف تكوين اجملتمع اإلسالمي،
وتنشئة أجياله ،واحلفاظ على تهويتهم اإلسالمية اليت تنادي بالعلم
والعمل ،وتهي مهمة عظيمة ألهنا خترج الناس من ظلمات اجلهل والغي
إىل نور العلم واهلداية.
ومن مقاصد الشريعة وأتهداف الدين الدعوة إىل تفريغ طائفة من
املسلمني -طلبة علم وعلماء -يدافعون عن اإلسالم وحدوده ،ويدعون
وحييونه من
إليه ويبلغونه وينشرونه ،وحيمون العلم من الذتهابُ ،
االندراس ،ويعلمونه للجاتهل ويوقظون به الغافل والالتهي ،وينذرون به
قومهم لعلهم حيذرون ،قال تعاىل :ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ

ﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴ ﯵﯶ ﯷﯸﯹ

ﯺﯻ ﯼﯽﯾﭼ [التوبة].

وإن ربنا -جل وعال -أنزل كتابه باللسان العريب ﭽ ﮓ ﮔ

ﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚ ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ[الشعراء] ،كما أنه أرسل رسوله عربيا؛ فصار
من املباديت اليت تهي ُمسلمة وال ينازع فيها أحد من العلماء أن تعلم
اللغة العربية أمر واجب ضروري؛ ألن الدين اإلسالمي ال يُفهم إال هبا،
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وليس معىن اللغة العربية أن اطب الناس اليوم باللغة العربية ،إ ا
املقصود باللغة العربية :أن يعرف لغة القرآن ،ويعرف معاين القرآن؛ ألن
اللغة العربية تهي لغة القرآن ،فإذا خاطبه اهلل -جل وعال -بشيء
ف ِهمه؛ وإذا خاطبه الرسول -ﷺ -بشيء ف ِهمه ،وإذا نع آية من
كتاب اهلل يفهم اخلطاب العام الذي يفهمه العريب -ولو مل يفهم مجيع
ما أُريد هبذه اآلية-؛ ألن كتاب اهلل اشتمل على علوم عظيمة وكثرية،
وال يزال طريًّا ،إذ اآلية الواحدة يستخرج منها الدارس أحكاما كثرية؛
يتفاوت
ألن كالم اهلل ينطوي على أسرار وعلوم وأشياء عظيمة ،وهلذا ُ
بتفاوت معرفتهم ملعاين كالم اهلل.
العلماء ُ
وإن إضعاف اللغة العربية سبيل جناح خمطط األعداء يف النيل
من الدين اإلسالمي.
وال متثل اهلوية العربية واإلسالمية فحسب ،بل تهي شعرية من
شعائر اإلسالم؛ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل « :فإن اللسان
العريب شعار اإلسالم وأتهله » . 1
وإن اعتزاز اإلنسان بقيمه ومبادئه تهو أول الطريق إىل انتصاره
ولو طال األمد ،فال ميكن لنا مقاومة تهذا الزحف اللغوي العوملي
جبيوشه اجلرارة جبنود مأل نفوسها اخلور ،وتهد قواتها نظرية «إعجاب
املغلوب بالغالب».
 1ابن تيمية" ،اقتضاء الصراط املستقيم" .ص.203:
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وإن اللسان العريب ،ال غىن عنه ملسلم ،أيًّا كان جنسه أو لونه،
طاملا أن اللغة العربية تهي لغة العبادة وممارسة الشعائر الدينية ،وال
يُكتفى تهنا يف تهذا اجملال مبجرد معرفة قراءة سورة الفاحتة ،وقصار
السور ،أو بعض األدعية بالعربية ،إذ يثور اآلن تساؤل :كيف يُعبد اهللُ
حق عبادة؟ وكيف يُتلى ويُفهم القرآن الكرمي ،بغري معرفة العربية معرفة
تامة؟ أما عن املعرفة السطحية للغة العربية؛ فال تغين شيئا ،وال تؤتى
مثارتها يف ربط أبناء الدين الواحد برباط اإلميان القليب الذي يظهر يف
السلوك ،ويؤدي إىل حتقق األخوة الكاملة واإلعاشة السوية بني أبناء
أمة التوحيد واإلميان ،وفهما ملعطيات القرآن الكرمي؛ جيب علينا أن
نعتين باللغة العربية أشد عناية -تعليما وتعلما ،قدوة وسلوكا.-
ويؤكد تهذا الدكتور حممد عبد الرؤوف بقوله" :إن إجادة الداعية
املسلم للغة العربية أمر أساسي إلدراك املفاتهيم اإلسالمية ،ووعيها وعيا
صحيحا سليما وواضحا؛ لنقل الرسالة اإلسالمية ،وإبالغها كاملة من
غري حتريف أو تشويه" . 1
وهبذا ندرك السر يف هني الشريعة اإلسالمية عن استعمال لغة
الغري -الرطانة -دو ا حاجة  ، 2يف الوقت نفسه الذي جند فيه بعض
 1أضواء على الندوة اإلسالمية العاملية يف املالديف .ص.13-12 :
 2ينظر" :اقتضاء الصراط املستقيم"208-203:1 .
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الفقهاء أوجب تعلم اللغة العربية . 1
وعليه فال بد من محلة جادة حيملها العلماء وقادة الفكر -
أوال -إلعادة ثقة تهذه األمة بلغتها ،واستنهاض مهمهم للذود عنها.
وح ِري بنا اليوم أن نتأسى بالسلف الصاحل يف اتهتمامهم باللغة
َ
العربية ،وأن نقتدي هبم يف سلوكهم جتاه اللغة العربية املتمثل يف:
 العناية بتعليمها وتدريسها وفهم جوانب اإلبداع فيها.
 حفظ األشعار العربية واالستشهاد جبيد الشعر يف املناسبات
املختلفة ،واإلثابة واملكافأة على قول وإنشاد الشعر العريب املبدع
والطرب له.
 البحث واحلوار يف اللغة العربيّة ،ودراسة فروعها دراسة واعية
رامية إىل إبراز مواطن اجلمال ونواحي التميز يف تهذه العلوم
وتهي :البالغة ،البيان ،املعاين ،النحو ،الداللة اللغوية ،وفقه اللغة
وأصوهلا …إخل .وذلك يف مراحل دراسيّة متقدمة بعد إعطاء
الطالب اجلرعة الكافية من التأسيس اللغوي لديهم.
ِ
ومما يدمي القلوب أن جند الغرب يهتم بالدراسات العربية
واإلسالمية يف جامعاته ومراكز البحوث االستشراقية ماديا ومعنويا،
على حني تبدو مثيالهتا شاحبة يف عاملنا العريب واإلسالمي؛ ال جتد
الدعم املادي وال املعنوي الالزمني هلا ،حىت صارت عبئا على جمتمعاتنا
العربية ،ودأبت وسائل اإلعالم على تشويه الفصحى ،والربط بينها وبني
 1الشافعي" ،الرسالة" .ص.49 :
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1

ختلف األمة حضاريا اليوم .

 1ينظر :د حممد سيد حممد" ،الغزو الثقايف واجملتمع العريب املعاصر" .ص:
.234-233
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متهيد
1

أ مفهوم العناية باللغة العربية
إن دراسة أمهيّة اللغة العربية ،وبيان مكانتها ،يرمي إىل حتديد دورتها
املثمر يف مؤسسات التعليم العايل ،وخباصة يف الدراسات العليا ،والبحث
العلمي.
ولعل من املفيد ،أن نستعيد بإمجال أربع ُمسلمات توصل إليها
علماء الرتبية ،وعلم النفس ،والدين ،واالجتماع ،والتاريخ واحلضارة ،واليت
يلزم دوما تذكرتها واالسرتشاد هبا عند معاجلة موضوع اللغة -أي لغة -يف
جمتمعها ،ويف مؤسسات التعليم اليت ينشئها اجملتمع ،ويعهد إليها برعاية
اللغة:
أ -وأول تهذه املسلمات تهي أن اللغة وعاء الفكر ،وأداة التفكير.
ُ
ومع أن الفكر ينطلق فطريا من العقل -كما يقول ْبركلي ،-فإن
تسلسله وحتليالته ومقرراته تتم باستعمال اللغة وألفاظها وتراكيبها
ومنطقها ،وكأ ا حيادث اإلنسان نفسه وتهو يف حال التفكري ،كما
نبه كولردج وبياجيه ومجهور علماء النفس .وقد يلجأ اإلنسان إىل
أسلوب الرسم ،أو استخدام األرقام ،أو تكوين الصور الذتهنية ،أو
 1تهذا العنوان وما حتته خمتصر من حبث بعنوان :اللغة العربية يف مؤسسات
التعليم العام والعايل واألعلى  -أ.د .عز الدين إبراتهيم -املستشار الثقايف
بوزارة شؤون الرئاسة أبو ظيب.
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استحضار األصوات ،أو غري ذلك .ولكن ذلك كله من الوسائط
اللغوية ،اليت ترتابط وتتواىل باأللفاظ والتعبريات اللغوية الصرحية.
وعليه فإن التفكري واللغة مرتابطان ،وارتفاع الذكاء يؤدي إىل الرقي
اللغوي ،كما أن إتقان التعبري اللغوي يؤكد منطقية التفكري ويؤدي
إىل متيزه.
وينبين على إقرار تهذه املسلمة ،أن حيرص املربون على االرتفاع
ُ
مبستوى اللغة لدى الناشئني ،وإغناء ثروهتم من األلفاظ والرتاكيب
واملصطلحات األدبية والعلمية ،والعلو باللغة عن املستوى العامي
والدارج .وتهذا أمر ملحوظ عندما ياُوازن بني تفكري املثقفني وتعبرياهتم،
وبني تفكري احملرومني من الثقافة والصقل اللغوي ،ومقدرة كل من
الفريقني على التوسع الفكري والعلمي واإلبداعي . 1
ب -وثانيهما أن اللغة تهي وسيلة التفاهم والتواصل االجتماعي.
 1حممد عثمان وحممد خريي حريب" ،آراء ومقرتحات بشأن تدريس اللغة
القومية" .القاتهرة 1956 :؛ عبد العزيز القوصي وآخرون" ،اللغة والفكر".
القاتهرة 1946 :؛ مرزوق بن صنيان بن تنباك" ،الفصحى ونظرية الفكر
العامي" .الرياض 1986 :؛ جان بياجيه" ،اللغة والفكر عند الطفل".
ترمجة أمحد عزت راجح  ،القاتهرة ، 1954:ينظر الفصلني الثالث والرابع
والنتائج؛ حممد عبد احلميد أبو العزم" ،املسلك اللغوي ومهاراته".
القاتهرة ، 1953 :ص.168-127 :
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وتهي ُمسلمة ال حتتاج إىل استدالل ،ولكن التواصل االجتماعي
يتقارب أو يتباعد من جهة؛ وينجم عنه توحد اجملتمع أو متيزه
إىل طبقات من جهة أخرى ،وفقا ملستوى اللغة املستعملة،
وكوهنا فصيحة أو عامية ،ومرتفعة أو تهابطة .فالعناية بإشاعة
اللغة اليت يفهمها كل الناس ،واالجتهاد يف االرتفاع مبستواتها،
وتقليل الفارق بني فصاحتها وعاميتها؛ يؤدي إىل إحكام
التواصل االجتماعي والرتقي به . 1
ج -وثالثهما أن اللغة تهي عنوان الهوية للمجتمع .فإذا بدأنا
مبجتمعنا احملدود فالعربية تهي عنوان اهلوية الوطنية ،وإذا نظرنا
إىل العامل العريب املتسع الذي يتكلم اللغة العربية ،فهي إذن
عنوان اهلوية القومية .وقد جيد العريب املسافر من شرق البالد
العربية إىل مغرهبا بعض الصعوبة يف التعامل مع اللهجات
الدارجة احمللية ،ولكنه إذا تصفح اجلريدة يف أي من البالد
العربية ،وإذا استمع إىل خطبة اجلمعة يف أي من مساجدتها،
فإنه جيد نفسه ،وجيد قومه ُممثلني يف تهذا اللسان الواحد الذي
جيمع بينهم.
ومسلمة رابعة ختص موقع اللغة العربية من دراسة ديننا
د ُ -
اإلسالمي احلنيف ،والتعامل مع تراثه وحضارته والعامل
1

John B. Caroll, Language and Thought, New Jersey, 1964, pp. 1-8.
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اإلسالمي ،وتهي أن اللغة العربية لسان الدين اإلسالمي ،فهي
اليت وسعت كتاب اهلل تعاىل ،وسنة نبيه الكرمي  ،--والرتاث
الفقهي واحلضاري للمسلمني .وباللغة العربية نتعبد؛ فال صالة
إال بأم الكتاب وتهي عرفية األلفاظ .وما من مسلم إال ويعرف
التكبري ،واحلمد ،والتسبيح ،والتسليم واالستغفار ،وقدرا من
القرآن الكرمي واألدعية ،وما إىل ذلك باللغة العربية .وطالب
العلوم الشرعية يدرسون ويبحثون باللغة العربية .وعلماء
املسلمني يف كل مكان يتعاملون مع اللغة العربية ومراجعها ،ومع
أن الرتمجات إىل اللغات األخرى مطلوبة ومفيدة ،فإن معرفة
العربية تهي من مقتضيات التخصص يف الدراسات
اإلسالمية . 1
وليس تهذا املوقف من ربط الدين باللغة مقصورا على املسلمني،
بل تهو املعمول به لدى غري املسلمني أيضا .ومن ذلك :أنه ملا
انفصلت إجنلرتا عن كنيسة روما وتبنت املذتهب الربوتستانيت؛ تقرر أن
يكون الوعظ والعبادة يف الكنائس باللغة اإلجنليزية بدال من الالتينية.
ه -ومن جمموع املسلمات األربع السابقة؛ تظهر نتيجة ال ُمشاحة
يف صحتها ،وُتهي أن العناية باللغة العربية يف مؤسسات التعليم
 1عز الدين إبراتهيم وعبد الودود ديفز" ،خمتصر الكلم الطيب البن
تيمية وترمجته إىل اإلجنليزية" .املقدمة .بريوت :دار القرآن الكرمي. 1999 ،
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ضرورة حتمية .وما من أمة يف العامل هلا تاريخ حضاري تعتد به،
وتهوية قومية تتمسك هبا ويتواصل أبناؤتها هبا؛ إال ومتسكت
بلغتها اخلاصة هبا .حىت إسرائيل ،وتهي جمتمع متعدد األعراق
واألصول واأللسنة ،فإهنا تفرض اللغة العربية؛ باعتبارتها لغة اهلوية
والتعليم يف مجيع مؤسسات التعليم هبا .وإذا كانت اإلجنليزية
والفرنسية قد ُزينتا لبعض الدول يف إفريقيا وآسيا؛ بسبب
االستعمار اإلجنليزي والفرنسي ،فإن عددا من تهذه الدول قد
بدأ مؤخرا يتحسس االستعمار ذاته وأصوله ،ويعود إىل لغته
األصلية ويعطيها مكانتها ،مثل كينيا اليت تعترب اللغة السواحلية
لغتها الرنية مع اإلجنليزية ،وكذا احلال يف الدول ذات الظروف
املتشاهبة.
فهي لغة القرآن الكرمي -كالم اهلل تعاىل -والسنة املطهرة.
لغة التخاطب املشرتكة بني ماليني املسلمني.
لغة العبادات واملشاعر املقدسة.
لغة مل ي ِ
صبها التحريف والتبديل .حمفوظة باحلفظ اإلهلي ،لغة
ُ
احلرف الشريف.
لغة متواصلة عرب األجيال مفهومة يف كل جمال.
كاملة متماسكة ال يعيبها نقصان.
لغة حضارية تستوعب التجديد.
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 دقائق اإلعراب ،والرتادف ،واالشتقاق ،والتعريب…إخل .

ب) قصور ترجمات القرآن الكريم عن الوفاء بحاجة المسلمين
من غير العرب إلى فهم القرآن فهما صحيحا وفقا لمراد اهلل
تعالى:
2
لقد تعددت حماوالت ترمجة القرآن الكرمي إىل غري العربية من
لغات؛ باُ ْغية التسهيل والتيسري .ولكن منذ القدمي يثور اجلدل حول
ذلك ما بني مؤيد ومعارض على املستوى الفقهي ،وتهذا ليس من
سبيلنا اآلن التعرض له يف تهذه الدراسة ،وما نود أن نقوله :إنه كانت
تهناك عدة حماوالت فرديّة ومؤسسيّة سعت كل السعي من أجل ذلك،
وكان ذلك جهدا مشكورا لنشر ترمجات القرآن الكرمي بلغات العامل بني
تؤد أغراضها املنشودة بنجاح تام ،وذلك
األمم اإلسالمية ،ولكنها مل ِّ
ألن الرتمجة عاجزة عجزا بيّانا عن نقل املعاين القرآنية السامية ،واملعربة
عن حقيقة مراد اهلل تعاىل منها .واحلقيقة أن الرتمجة عن نقل املعاين
 1يراجع يف ذلك أمهات كتب علم اللغة ،وفقه اللغة ،والنحو ،والتصريف؛
للوقوف على أبعاد تلك املفاتهيم .وتهذه النقاط خاصة ملخصة من حبث
أبعاد حضارية .
 2من املعلوم أن تهناك مئات الرتاجم ملعاين القرآن ختتلف مجيعها فيما بينها
اختالفا واضحا؛ وذلك نظرا لتأثر املرتمجني بآرائهم الشخصية ومعتقداهتم؛
مما أدى إىل االختالف الواضح يف كل لغة ،وفيما بني اللغات.
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املرادة من حقيقة الكالم على املستوى البشري لعاجزة عن ذلك متاما،
ومن مثّ يكون العجز أكرب وأثقل حينما حياول بشر أن ينقل القرآن
الكرمي من لغته األصل -اللغة العربية -إىل لغة أخرى ،وتهو الكالم
نصا ولفظا ومعىن إىل لغة أخرى
الرباين اإلهلي الفائق املتفوق وامل ْع ِجز ًّ
ُ
عرب
من لغته األصل العربية؛ فلن يفهم ،وسيكون التعبري سطحيا غري ُم ِّ
عن املعاين القرآنية السامية ،واليت يتذوقها كل إنسان مبا حباه اهلل تعاىل
من عطاء يف الفهم ،واتساع يف الفكر العقلي؛ لالستيعاب والتدبر
والتأمل والتفكر واحلضور.
ومن تهنا يأيت وينبع اتهتمام أبناء الشعوب اإلسالمية يف البلدان
غري العربية باللغة العربية لغة القرآن الكرمي  1؛ وذلك رغبة منهم يف فهم
املراد احلقيقي من كالم اهلل تعاىل مباشرة ،وسعيا لتذوق حالوته ومجاله،
واإلحساس بعطاء اهلل دون واسطة الرتمجة ،فهم يرغبون يف مباشرة فهم
القرآن الكرمي عن طريقته احلقيقية أال وتهي اللغة العربية اخلالدة ،وإن
تشوه املعىن ،وتضيع املطلوب،
حماوالت فهم القرآن عن طريق الرتمجات ّ
ُ 1ع ِقد مؤمتر حتت عنوان "اللغة العربية يف تشاد" :الواقع واملستقبل" ،نظمته
جامعة امللك فيصل اإلسالمية بدولة تشاد حتت إشراف الدولة ومبشاركة
اجلامعات اإلسالمية والعربية ،وذلك متهيدا لتعريب اللغة الرنية يف البالد،
وذلك ألن اللغة العربية تهي اليت متكنت من فرض نفسها على الشارع
التشادي ،على الرغم من سيطرة اللغة الفرنسية ،وتهذا املؤمتر على مدى ثالثة
أيام يف العاصمة التشادية اجنامينا بداية من  21يناير 2001م.
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وتُ ِ
فقد األسلوب مجاله وبالغته وشفافيته ونفاذه إيل القلوب واألفئدة،
وحنن ال ننفي فائدة الرتمجة على إطالقها فهي -أيضا -تكون مهمة؛
وذلك يف املراحل األوىل للمساعدة يف فهم املعاين ملن ال حيسن اللغة
العربية ابتداء حىت يتعلمها ويتقنها ،فحينئذ ال حيتاج إىل الرتمجة.
ويقول الدكتور حممد أكرم سعد الدين" :وال مندوحة من القول:
جمرد مرددين لرسالة القرآن الصوتية؛ فال
إنه إذا أراد املسلمون أالّ يكونوا ّ
حميد هلم عن تعلم لغة القرآن .فالقرآن الكرمي تهو كالم اهلل -سبحانه
وتعاىل -الذي أنزله على رسوله خامت األنبياء واملرسلني عليه أفضل
الصالة والتسليم ،وكذلك فإن القرآن الكرمي والسنة مها ميثاق اإلميان
وعهد املسلمني على طاعة الرمحن -عز وجل ،-ومها ميثاق اإلميان بني
أبناء األمة اإلسالمية ،ولعله من نافلة القول أن نشري إىل أن القرآن
الكرمي يستعصي على الرتمجة؛ مما يعين أن استخدام ترمجة املعاين يف
العبادات واالستشهاد أمران مرفوضان مجلة وتفصيال؛ ألن الرتمجة حتمل
يف طياهتا معىن التكافؤ ،وألن ترمجة املعاين حتمل يف طياهتا مفهوم قيام
املفسر واملرتجم بغرض رؤيتهما اخلاصة على معاين القرآن الكرمي؛ مما ال
يعىن بالضرورة حفظ الرتمجة على مشولية املعىن القرآين ،وليس بنا حاجة
أن نضيف أيضا أن فهم تعاليم القرآن إ ا تكون يف أضمن حاالته
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حني يستقي من مصدره املباشر ،ال من مصادر ثانوية أو ثالثة" . 1
ومن املعلوم عند علماء األصول أن "ترمجة القرآن بلغة أخرى
غري العربية ال تُسمى قرآنا ،وال يكون هلا حكم من أحكامه ،فال يصح
االعتماد عليها يف استنباط األحكام ،يستوي يف ذلك الرتمجة احلرفية
والرتمجة غري احلرفية ،وذلك ألن الرتمجة تعتمد على التفسري وفهم املراد
من اآليات ،والتعبري عنه بلغة أخرى وكالمها حيتمل اخلطأ ،ومع قيام
تهذا االحتمال ال يصح االعتماد على الرتمجة يف أخذ األحكام منها" . 2
وبناء على تهذه النظرة الدقيقة ،والفهم املتكامل لضرورة تعليم
اللغة العربية وتعلمها لدى أبناء العامل اإلسالمي؛ حىت يتمكنوا التمكن
التام من فهم الشريعة وأحكامها الربانية ومراداهتا؛ من خالل فهم
القرآن الكرمي بلغته املباشرة املعربة –العربية ،-وحىت تُستقى معاين القرآن
الكرمي الصحيحة مباشرة دون اختالف فا ْهم املرتجم وفا ْهم قاريت
الرتمجة ،تهذا االختالف الذي ميثِّل عامل إعاقة تعوق متام عملية الفهم
املطلوب ،فرتمجات القرآن الكرمي املعروفة اآلن يف األوساط اإلسالمية ما
تهي إالّ تفسريات ملعاين القرآن الكرمي ،وكل ترمجة منها حتمل آثار ميول
املرتجم نفسه ،أي تتأثر بتحيز املرتجم مليول فكريّة عقديّة ،كالنازعة
العقالنيّة االعتزالية عند بعضهم ،وتهذا مما قد يؤثر يف قاريت ومستخدم
 1حممد أكرم علي مصطفى سعد الدين" ،التخطيط اللغوي ولغة القرآن" .ص:
.19
 2د .زكي الدين شعبان" ،أصول الفقه اإلسالمي" .ص.30-29:
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الرتمجة؛ فيتبين فكر املرتجم ويفهم أنه تهو املراد من القرآن الكرمي،
والصحيح إن الرتمجات ما تهي إالّ حماوالت اجتهادية تفسرييّة ملعاين
القرآن الكرمي.
فإن للقرآن أسلوبه اخلاص يف التعبري واإلعجاز البالغي مما مييزه
عن غريه من األساليب ،ويف احلقيقة أن غاية كل مسلم عربيًّا –كان-
أو متحدثا بلغة أخرى أن يقرأ القرآن ويستوعب معانيه ،وتهناك أيضا –
كثريون -من أتهل الكتاب والديانات وامللل األخرى لديهم رغبة يف
التعريف على اإلسالم وكتابه املقدس ،ولكن اللغة تقف حائال أمام
حتقيق تهدفهم تهذا .واملطلوب -إذا -تهو إجياد ترمجة تنقل إىل تهؤالء
الراغبني من املسلمني ومن غريتهم معاين القرآن الكرمي ،تهذا مع التسليم
بأن القرآن الكرمي قد ترتجم كلماته حرفيًّا ،أما ما حتمله بباطنها من
مدلوالت ومعاين وأسرار فكيف ننقلها لآلخرين؟
ومن الواضح جدا أن الرتمجة أصبحت جتتهد يف الوصول
بالقاريت إىل اإلحساس باملعىن املقصود ،وبالكلمة كما أراد كاتبها،
وكما أحسها القاريت بلغتها ،وتهي كذلك تتأثر إجيابا بتشابه اللغات
كاإلجنليزية والفرنسية ،وتتأثر سلبا باختالف اللغات كالعربية
واإلجنليزية ،وقله املرتادفات بني اللغتني ،وعدم التشابه يؤدى إىل أخطاء
قد يقع فيها أفضل املرتمجني دون ما قصد منه ،وهلذا تكمن صعوبة
ترمجة القرآن مبعانيه من تهذا اجلانب ،وذلك صعب جدا نظرا ألن
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القرآن كالم اهلل تعاىل وتهو م ِ
عجز؛ حتدى اهلل تعاىل به مجيع العاملني
ُ
حيث قال تعاىل :ﱡﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ
ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ

[اإلسراء .]88 :وواجب على املرتمجني املسلمني أن حياولوا ترمجة
القرآن الكرمي لغري املتحدثني بالعربية نُصحا وبالغا لكتاب اهلل تعاىل،
عرب عن املعاين
مع مراعاة استخدام املفردات اإلسالمية يف الرتمجة لتُ ِّ
واإلسالمية دون حتريف يف املعىن . 1
ولذا نرى األخذ باجلدية الصارمة والصادقة يف عملية تعليم اللغة
العربية ألبناء العامل اإلسالمي مستغلني تهذه الرغبة لديهم وذلك الدافع
القوي النابع منهم ،والعمل على بذل اجلهود تلو اجلهود لالستفادة
القصوى من إمكانات ورغبات تهؤالء ،اليت تساعدنا يف دفع عملية
تعليمهم اللغة العربية إىل األمام خطوات أكثر فعالية وتأثريية ،وجعلها
قضية يؤمن هبا كل مسلم عربيا كان أم أعجميا  -ال فرق بينهما
صادق اإلميان ،وأن ُجينِّد نفسه وطاقاته وكل إمكاناته من أجلها ،ألهنا
لغة إبالغ الدعوة وإيصاهلا إىل الناس كافة بدون حاجة من ترمجة.
ومن تهنا فواجب على املسلم -أيًّا كان جنسه ولغته -تعلم لغة
القرآن وإتقاهنا وفهمها فهما يتمكن به من فهم معاين القرآن الكرمي
مباشرة ،دون اللجوء إىل الرتمجات التفسريية اليت قد تاُغيِّب املراد
 1حممود عشب" ،ترمجة معاين القرآن لغري الناطقني واجب على املسلمني".
- 487 -

أهمية دراسة اللغة العربية لطالب الدراسات القرآنية ووسائل النهوض بها ،أ.د .محمد بن عبد العزيز العواجي

احلقيقي عن القاريت .ومبا أن املستقبل لإلسالم عامليا -بإذن اهلل تعاىل-
؛ فستكون العربية لغة املستقبل املؤتهلة للصدارة والقيادة فهي -إذا-
ستكون لغة إصالح املناتهج اإلسالمية القادرة على حتقيق وصنع
حضارة مستقبلية يفعلها إنسان احلضارة ،املسلم ديانة ،املؤتهل خلالفة
اهلل وفقا لسنن العمارة الكونية اإلهلية ،وحتقيقا ملباديت االستخالف
العمراين يف األرض .واملكلف هبا اإلنسان املسلم ،وتهو الناجح القادر
على التفاعل معها ،والقيام هبا خري قيام ،فاألمانة حباجة إىل تهذا
اإلنسان اخلريي الفاعل لكل قيم اخلري املنوطة به يف املستقبل العظيم؛
إخراجا لألمة من أزمتها املعاصرة ،املكبِّلة جلهودتها ،واملعرقلة لنموتها،
ُ
وتهذا اإلنسان تهو الذي سوف يقدم البديل احلضاري -للحضارة
املادية -مستعينا بالفهم القرآين الذي لن يفهمه بدون فهم اللغة
العربية ،والوعي مبضامينها وقوانينها وأساليبها وتعابريتها ،فالعربية يف
املستقبل –وال شك يف ذلك– سوف تنمو وتزدتهر وتنتشر بني شعوب
العامل اإلسالمي؛ بوصفها لغة احلضارة املؤمنة اإلنسانية القائمة على
احملكمة املنهج ألهنا ربانية يف عطائها،
أسس ومباديت خالفة اإلنسانْ ،
إنسانية يف تذوقها ،متكاملة يف جوانبها ،منقذة اإلنسانية مجعاء من
براثن الضياع.
ويذكر د .عبد الرؤوف" :أنه كان للقرآن الكرمي عظيم األثر يف
نشر اللغة العربية .فقد حرص م ْن أسلم من األعاجم على تالوة القرآن
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وجتويده .ومل يفكر املسلمون األوائل يف ترمجة القرآن؛ فكان أن انتشرت
لغته على مدى انتشار الدين نفسه ،وأصبحت على كل لسان" . 1
وإن تهذا يشري بوضوح إىل أن اإلنسان املسلم امللتزم ،بل مجيع
مسلمي العصر من أوىل واجباهتم احملافظة على القرآن الكرمي ،وعدم
الرتاخي عن حفظه والتخاذل أمام عدوان املعتدين على لغته العربية
السمحة ،ومن مثّ فإنه ليس تهناك خيار حيول بني ذلك.
ويف تهذا يذكر حممد الغزايل" :أن اإلنسان املوصول بالقرآن،
دقيق النظر إىل الكون ،خبري بازدتهار احلضارات واهنيارتها؛ نا ِّري الذتهن
احلس مبشاتهدة القيامة وما
باألناء احلسىن والصفات العلى ،حاضر ِّ
وراءتها ،مشدود إىل أركان األخالق والسلوك ومعاقد اإلميان ،وذلك
كله وفق نِسب ال يطغى بعضها على بعض ،وعندما يضم إىل ذلك
ومت ِّممة هلداياته؛ فقد أويت رشده" . 2
السنن الصحاح مفسرة للقرآن ُ

" 1أضواء على الندوة اإلسالمية العاملية يف مالديف" ص.13:
 2بدران بن احلسن" ،نظرات يف تراث الشيخ الغزايل" .ص.21:
- 489 -

أهمية دراسة اللغة العربية لطالب الدراسات القرآنية ووسائل النهوض بها ،أ.د .محمد بن عبد العزيز العواجي

املبحث األول :القرآن نزل بلسان عربي مبني.
قال تعاىل :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ
[يوسف ،]2 :قال تعاىل :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ

ﮎﮏ ﮐﮑﮒ ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﭼ
[الرعد ،]37 :قال تعاىل :ﭽ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ

ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﭼ [طه ،] 113 :قال تعاىل:
ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ [الزمر ،]28 :قال
تعاىل :ﭽﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟﭼ [فصلت:
 ،] 3قال تعاىل :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ
[الشورى ،] 7 :قال تعاىل :ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﭼ [الزخرف ،] 3 :قال تعاىل :ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃ ﭼ [األحقاف ،] 12 :قال تعاىل :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜﮝﮞ ﮟﮠ ﮡﮢﮣﮤ

ﮥﮦﭼ [الشعراء.]195 – 192 :
قال اإلمام ابن كثري -رمحه اهلل ":-ألن لغة العرب أفصح
اللغات وأبينها وأوسعها ،وأكثرتها تأدية للمعاين اليت تقوم بالنفوس؛
فلهذا أُنْ ِزل أشرف الكتب بأشرف اللغات ،على أشرف الرسل ،بسفارة
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أشرف املالئكة ،وكان ذلك يف أشرف بقاع األرض ،وابتُ ِديت إنزاله يف
أشرف شهور السنة وتهو رمضان ،فك ُمل من كل الوجوه" . 1
قال ابن عاشور -رمحه اهلل" :-أوىل الناس حبسن تالق ِ
ِّيه؛ إذ نزل
ُ
ِ
بلساهنم ،مشتمال على ما فيه صالحهم وتنوير عقوهلم .وقد ُجعل أتهم
بعلو شأن القرآن لفظا ومعىن" . 2
تهذا الغرض التنويهُ ِّ
قال تعاىل :ﭽﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ[احلج.]52 :
قال القرطيب -رمحه اهلل" :-وإ ا وصفه بذلك ألنه أنزله على
اب هبذا احلكم أيضا .وقيل نظْ ُم
حممد  ،وتهو عريب ،فكذب األحز ُ
اآلية :وكما أنزلنا الكتب على الرسل بلغاهتم كذلك أنزلنا إليك القرآن
حكما عربيًّا ،أي بلسان العرب ،ويريد باحلكم ما فيه من األحكام.
وأراد باحلكم العريب القرآن كله ،ألنه يفصل بني احلق والباطل
وحيكم" . 3
قال أبو حيان -رمحه اهلل" :-وأراد باحلكم أنه يفصل بني احلق

" 1تفسري القرآن العظيم". 365:4 .
" 2التحرير والتنوير". 159:13) .
" 3اجلامع ألحكام القرآن". 326:9).
- 491 -

أهمية دراسة اللغة العربية لطالب الدراسات القرآنية ووسائل النهوض بها ،أ.د .محمد بن عبد العزيز العواجي
1

والباطل وحيكم ،واحلكم ما تضمنه القرآن من املعاين" .

قال األلوسي -رمحه اهلل -عند قوله تعاىل ﭽ ﮈ ﮉ

ﮊﭼ ":ﭽ ﮈﭼ حاكما ْحي ُكم يف القضايا والواقعات باحلق،
وحيكم به كذلك ،والتعرض هلذا العنوان مع أن بعضه ليس حبكم؛
ُْ
لرتبيته وجوب مراعاته وحتتم احملافظة عليه ،والتعرض لكونه عربيا؛ أي:
مرتمجا بلسان العرب لإلشارة إىل أن ذلك إحدى مواد املخالفة للكتب
السابقة ،مع أن ذلك مقتضى احلكمة إذ بذلك يسهل فهمه ،وإدراك
إعجازه يعين بالنسبة للعرب ،وأما بالنسبة إىل غريتهم فلعل احلكمة أن
ذلك يكون داعيا لتعلم العلوم اليت يتوقف عليها ما ذُكر.
وقيل :إن اإلشارة إىل إنزال الكتب السالفة على األنبياء عليهم
السالم ،واملعىن كما أنزلنا الكتب على من قبلك أنزلنا تهذا الكتاب عليك

ألن قوله تعاىل :ﭽﭪ ﭫﭼ يتضمن إنزاله تعاىل ذلك ،وتهذا
الذي أنزلناه بلسان العرب ،كما أن الكتب السابقة بلسان من أنزلت

عليه :ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ

[إبراتهيم. 2 "]4:
" 1البحر احمليط". 396:5) .
" 2روح املعاين" 167:13 .باختصار.
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وقال ابن عطية" :كما يسرنا تهؤالء للفرح ،وتهؤالء إلنكار

البعض ،كذلك :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﭼ" " 1واختار بعضهم

أن معىن ﭽﮉ ﭼ حكمة ،كما يف قوله تعاىل :ﭽﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﭼ [األنعام ،] 89 :ونصبه على احلال
أيضا فال تغفل" . 2
قال الشوكاين -رمحه اهلل" :-أي :مثل ذلك اإلنزال البديع أنزلنا
القرآن مشتمال على أصول الشرائع وفروعها .وقيل املعىن :وكما أنزلنا
الكتب على الرسل بلغاهتم ،كذلك أنزلنا عليك القرآن بلسان العرب،
ونريد باحلكم ما فيه من األحكام ،أو حكمة عربية مرتمجة بلسان
العرب" . 3
قال الرازي -رمحه اهلل " :-فيه وجوه :األول :حكمة عربية
مرتمجة بلسان العرب .الثاين :القرآن مشتمل على مجيع أقسام
التكاليف ،فاحلكم ال ميكن إال بالقرآن ،فلما كان القرآن سببا للحكم
جعل نفس احلكم على سبيل املبالغة .الثالث :أنه تعاىل حكم على
مجيع املكلفني بقبول القرآن والعمل به فلما حكم على اخللق بوجوب

" 1احملرر الوجيز". 180:8 .
" 2روح املعاين". 167:13 .
" 3فتح القدير". 365:3 .
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1

قبوله جعله حكما" .
قال السمرقندي -رمحه اهلل" :-القرآن حكما على الكتب كلها

وحمكما ،ﭽ ﮊﭼ يعين :القرآن بلغة العرب" . 2
قال ابن عاشور -رمحه اهلل" :-واملقصود أنه بلغة العرب اليت تهي
أفصح اللغات وأمجلها وأسهلها ،ويف ذلك إعجازه ،فحصل هلذا الكتاب
كماالن :كمال من جهة معانيه ومقاصده وتهو كونه حكما ،وكمال
من جهة ألفاظه وتهو املكىن عنه بكونه عربيا ،وذلك ما مل يبلغ إليه
كتاب قبله ألن احلكمة أشرف املعقوالت ،فيناسب شرفها أن يكون
إبالغها بأشرف لغة وأصلحها للتعبري عن احلكمة ،قال تعاىل :ﭽ ﮓ

ﮔﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚ ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ [سورة الشعراء  .]195-192 :مث يف
كونه عربيًّا امتنان على العرب املخاطبني به ابتداء بأنه بلغتهم وبأن يف
ذلك حسن نعتهم ،ففيه تعريض بأفن رأي الكافرين منهم إذ مل يشكروا
تهذه النعمة" . 3
قال السعدي -رمحه اهلل" :-أي :ولقد أنزلنا تهذا القرآن
" 1تفسري الرازي". 365:19 .
" 2تفسري السمرقندي". 365:2 .
" 3التحرير والتنوير". 365:13 .
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والكتاب حكما ،عربيًّا أي :حمكما متقنا ،بأوضح األلسنة وأفصح
اللغات ،لئال يقع فيه شك واشتباه ،وليوجب أن يتبع وحده ،وال يداتهن
فيه ،وال يتبع ما يضاده ويناقضه من أتهواء الذين ال يعلمون" . 1

" 1تيسري الكرمي الرمحن" .ص.419 :
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املبحث الثاني :أهمية تعليم اللغة العربية ألبناء العامل اإلسالمي
إن تعليم اللغة العربية لغة القرآن الكرمي لشعوب العامل اإلسالمي
يُعد ثغرا من ثغور اإلسالم مثل الثغور احلربية -متاما -اليت تذود عن
حياض الدين والعقيدة ،فهو ثغر تظهر أمهيته من كونه يقف صامدا يف
وجه دعاة التغريب والعلمنة ،وبرت الدين وفصله عن احلياة املعاصرة،
الثقايف ،اليت هتدف إىل تدمري
الفكري
ثابتا أمام تهجمات جيوش الغزو
ّ
ّ
أجيال ومستقبل العامل اإلسالمي ،بعد أن فشلت عسكريًّا يف السيطرة
بقوة السالح والعتاد ،فهذا الثغر مهم جدا ،بل يف غاية األمهية يف
عصرنا احلاضر ،ومن املفرتض علينا حنن املسلمني أال نؤتى من قبله،
مهما كلفنا ذلك من جهد ومال ،فنكون محاة مدافعني عن العقيدة
اإلسالمية ،وذلك يكون باجلهاد واالجتهاد يف عملية تعليم اللغة العربية
ألبناء العامل اإلسالمي وغريتهم املقبلني عليها قلبا وقالبا ،ألهنا لغة
احلرف الشريف ،وتهي لغة ناطقة باإلميان ،جامعة وموحدة لشعوب
العامل اإلسالمي –من خمتلف األجناس واأللوان -برباط الدين
اإلسالمي خامت األديان.
املسوغات اليت جتعل من مسألة تعليم اللغة
تلك تهي بعض ِّ
العربية ألبناء العامل اإلسالمي قضية كربى من قضايا الساعة ،حيملها
كل مؤمن خالص اإلميان ،يذود عنها مبا حباه اهلل تعاىل من قدرات
وإمكانات.
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ولذا حنن نرى أن من أعظم واجبات املسلمني اليوم أن يتخذوا
اللغة العربية األوىل بينهم رابطة مقدسة ،جبانب لغاهتم احمللية يف
بالدتهم ،فمن الوفاء لإلسالم أن تكون تهي اللغة األم اجلامعة الرابطة
بني شعوب العامل اإلسالمي .فهي بذلك تاُعد نعمة إهلية عظمى أنعم
اهلل تعاىل هبا على عباده ،وشكرتها يتطلب منا املزيد من اجلهد املبذول
خلدمتها تعليما وتعلما ،وتهي رابطة إميانية ليس هلا مثيل ،حيث أرادتها
اهلل لنا بسبب إنزال القرآن الكرمي هبا وحسب ،فليست تهي لغة عنصر
معني أو جنس متميز ،بل تهي لغة العقيدة ،ولغة اإلسالم ،والتشريع
الرباينّ ،واملعربة عن جوانب احلضارة اإلنسانية احملققة عمارة األرض
والكون كله ،انطالقا من مهمة استخالف اإلنسان حمققا بذاته مقاصد
الغريب من
الشريعة السامية .وأيضا حىت ال يتم ّكن دعاة الغزو
ّ
الفكري ّ
السيطرة على عقول أبناء األمة؛ بفصلها عن تراث اآلباء اخلالد ،الرتاث
الروحي والعطاء الفكري لألمة ،حماولني فرض لغتهم وفكرتهم وثقافتهم
ّ
املخربة ،اليت تنطلق من حتقيق اللذة اآلنية واملنفعة احلسية ،ملغية كل
القيم واملباديت اخللقية الدينية .وذلك له انعكاس سيئ على أمة ذات
منظور حضاري كاألمة اإلسالمية ،وبناء على ذلك فإنه تربز إشكالية
تتمثل يف الغزو الثقايف الذي يستهدف ضرب األمة اإلسالمية يف العمق
ضربات خمططة.
ومن تهنا تربز أمهية اللغة العربية وأمهية تعليمها ألبناء العامل
اإلسالمي لتقوم بدورتها الرائد يف إعادة ترابط األمة ووحدة كياهنا ،حتت
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لواء دستورتها القرآن الكرمي وتعاليم الشريعة السمحة ،وحىت ال يكون
لآلخر على األمة اإلسالمية من سبيل للسيطرة واإلذعان ،وحىت ال يقع
وبتوحد
بني املسلمني –أنفسهم -التصارع ِّ
املؤدى إىل االنفصام واخلصامّ ،
لسان األمة -ذلكم األمر الذي نرجوه -سيحقق ربط األمة اإلسالمية
ماضيا وحاضرا؛ اسرتشادا بالقيم املوروثة من تعاليم السماء ،مما سيعيد
لألمة تهويتها الفكريّة ومكانتها الرياديّة القياديّة ،يف ظل وحدة لساهنا
العريب "املبني".
إن اللغة العربية تهي أداة تثقيف اإلنسان املسلم ،وجعله ملما
إملاما كافيا بقواعد الدين الشرعيّة ،والسلوكيّة واالجتماعيّة ،ومتده
برصيد ضخم من اإلمكانات اللسانية ،وملكات القول البليغ واخلطاب
اإلنساين اللساين القادر املؤثر يف نفوس السامعني املوجهة إليهم الدعوة
اإلسالمية ،حمققةّ طريق التواصل بني املرتبطني بدين اإلسالم.
ولذا فواجب علينا اليوم ،ويف مطلع القرن احلادي والعشرين،
الذي أطل علينا مبا فيه من حتديات عصريّة ،وما فيه من تقدم علمي
متسارع اخلطى حنو منطلقات الصناعة واالكتشافات ،ففي ظل تهذه
احلياة جيدر بنا أن نكون يف الركاب ،وأن تدخل اللغة العربية عصر
التحديات واملنطلقات املستقبلية ،وذلك يف أسلوب تعليمها وتعلمها
ألبناء العامل اإلسالمي اليوم ،وخباصة أن يف دول املسلمني دوال ترتقي
يف التنمية مع تطورتها يف تقنيات احلضارة احلديثة مثل :ماليزيا
- 498 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 188الجزء األول

وإندونيسيا ،ومها من دول النمور كما يطلق عليها.
وإن عملية تقدمي اللغة العربية تعليما وتعلما يف ظل تلك
الظروف السابقة ،تنطلق من أبعاد حاضرة وضرورات حضارية ،غايتها
إعالء كلمة احلق ،ونشر الشريعة اإلسالمية ذات احلضارة الفاعلة
واملكونات اإلميانية ،اليت تعلى من قدر وقيمة اإلنسان املستخلف
لعمارة الكون؛ وفقا للتصور اإلسالمي ،بغض النظر عن لونه وجنسه.
أ.تها . 1
الرقي بتعريب التعليم اجلامعي والدراسات العليا بات أمرا
إن ُ
ضروريًّا ،نادت به املنظمات العربية وقادة التعليم والفكر ،ألن تكوين
القيادات يف جماالت احلياة املختلفة ال تتم إال بتأصيل اللغة العربية يف
جمال التعليم والبحث واإلنتاج العلمي؛ وذلك بتنمية اللغة العربية
باعتبارتها لغة عاملية معاصرة ،وتنميتها تكون بتطوير أساليب تعليمها،
وحتسني قدراهتا ،وجتديد طاقاهتا ،وإبراز عبقريتها اإلبداعية.
إن أبرز مقومات الشخصية اإلسالمية جبانب قيمها اإلنسانية
نظامها اللغوي ،فحول اللغة تقوم احلضارة ،وباللغة تبلغ األمة
والروحية ُ
رسالتها اخلامتة ،وتنشر ثقافتها وتراثها الذي مل تبلغه أمة يف التاريخ
كما وكيفا وانفعاال وتفاعال وتأثرا وتأثريا يف املعرفة
اإلنساين ،نوعا وحجما و ًّ
اارسي -احملاضر بقسم لغة القرآن مبركز اللغات باجلامعة
 1إباراتهيم أمحاد الف ّ
اإلسالمية العاملية مباليزيا ،-ملخصا من حبث "أبعاد حضارية وضرورات
حاضرة يف تعليم اللغة العربية ألبناء العامل اإلسالمي".
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اإلنسانية.
اللغة إبداع إنساين يليب احلاجات الطبيعية والروحية واالجتماعية،
تصور،
وتهي قابلة دائما الستيعاب اجلديد ،وتهي منهج فكر وأسلوب ّ
ألننا نفكر بلغتنا اليت تعرب عن تهويتنا ِ
وحكْمتنا ،وجتارب حياتنا،
وفلسفتنا وتراثنا وبصريتنا ،مما يؤكد قدرهتا على مواصلة دورتها احلضاري،
واستيعاهبا للمعرفة البشرية يف كل زمان.
والذي جعل العربية لغة العلم يف املاضي قابليتها لذلك ،وما
قل أن تتوافر يف لغة أخرى منها:
تنفرد به من إمكانات ونات ّ
 -1مرونة اللغة العربية وقدرهتا على التفاعل مع غريتها؛ حيث استوعبت
العلوم اإلنسانية كلها ،ترمجة مث حفظا وإضافة وابتكارا ،وعندما
نزل القرآن الكرمي كان سببا يف توسيع دائرة األلفاظ ومدلوالهتا،
واكتسبت األلفاظ مرونة كبرية ،وصالحيات واسعة؛ لتعرب عن
املعاين اجلديدة ،واحلياة اجلديدة ،مث تستوعب بعد ذلك كل
مستحدث يف العلم ،أو جديد يف الفكر ،وأصبحت اللغة العربية
حتمل املعاين اللغوية اليت كانت عليها ،واملعاين االصطالحية اليت
طرأت عليها وثبتت فيها ،فكان القرآن بذلك إضافة ضخمة،
وثروة تهائلة أثرت العربية ،كما أن اللغة النبوية والبالغة احملمدية يف
أحاديث رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -عززت املصطلحات
اجلديدة واملعاين املستحدثة لأللفاظ والرتاكيب العربية .
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وتتمثل تهذه املرونة يف بروز ظاتهريت اللغة األدبية واللغة العلمية،
فالعربية عاشت لغة أدبية برز فيها اخلطباء والشعراء ،حيث كان الشعر
ُسست على مستوى اللغة األدبية،
ديوان العرب ،وإن قواعدتها أ ِّ
واستمرت طرائق التعبري معتمدة على املقاييس األدبية املتعارفة بني
الشعراء والكتّاب ،واليت ظلت عن طريق الرواية حىت هناية القرن الثالث
خاصا يف
اهلجري ،حيث بدأت اللغة العلمية تربز باعتبارتها مستوى ًّ
التعبري عن وصف األشياء لتعيني ماتهيتها؛ على اعتبار أن يراد
با"األشياء كل ما يدخل يف نطاق احلواس اإلنسانية من خملوقات ،ويراد
بالوصف كل جهد يأخذ شكل التقرير أو التحليل أو الرتكيب
العلمي" . 1
وإذا كان األسلوب األديب يتميز بالذوق واجلمال ،فإن األسلوب
العلمي ال لو من جانب مجايل ال يطغى على متيزه بالدقة يف استعمال
الكلمات واجلمل والرحابة واملرونة ،وجتنب الصور البالغية واحملسنات
البديعية.
 -2التعليم اجلامعي باللغة العربية يتناسب مع القدرات املعرفية وطاقات
اإلدراك لدى الطالب اجلامعي ،ألهنا اللغة اليت يتعامل هبا يف حياته
اليومية ،ويعرب هبا عن حاجاته ومشاعره ،وتهي قبل ذلك مرتبطة
بدينه وعقيدته ،والقناعة العقلية والنفسية بأمهية التعليم باللغة
العربية حيقق عملية التفاعل بني الطالب واألستاذ ،ويسهل عملية
 1د .عبدالصبور شاتهني" ،العربية لغة العلوم والتقنية" .دار االعتصام  .ص.78 :
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الفهم واإلفهام "ألن من أتهم مقومات النجاح وأعمقها قبول
التعريب نفسيًّا من اجملتمع والطالب واألستاذ ،وخلق االستعداد
النفسي واالجتماعي يف تقبل الدراسة باللغة العربية ضرورة من
ضرورات اإلبداع ،وخلق الثقة بقابلية العرب يف استيعاب العلوم
احلديثة ،وتهضم احلضارة اجلديدة ،لتكون وحدة روحية تزرع الثقة
العميقة بأصالة العربية ،واالعتداد بالرتاث اإلسالمي ،وبالتايل إعادة
الثقة بقابلية الطالب العريب ،واالعتداد باملستوى العلمي
لألستاذ" . 1
ومبا أن اللغة -كما ذكرنا -تهي أداة التواصل اإلنساين؛ فإن
البعد النفسي للتدريس بالعربية يساعد على اإلبداع واألصالة العلمية،
والقضاء على احلواجز النفسية اليت تنشأ عن التعلم بلغة أجنبية ،ألن
التعليم هبا يفقد الطالب البعد النفسي املطلوب يف العملية التعليمية،
ويضيع اإلحساس هبوية الطالب وذاتيته املعززين بلغة دينه وأمته.
 -3تعمل الرتبية اإلسالمية إلجياد اإلنسان الصاحل املتعلم ،احلاصل
على معرفة منظمة ،والقادر على تطوير مهاراته الفكرية وبصريته
وذوقه احلسي واجلمايل ،ووسيلة الرتبية يف حتقيق تلك األتهداف
تهي اللغة السهلة اليت يفهمها الطالب العريب املسلم ،وتهذه ال
كرمها اهلل -سبحانه وتعاىل -بالقران
تتوافر إال يف اللغة العربية اليت ّ
 1د .يوسف عز الدين" ،األثر النفسي واالجتماعي من تعريب التعليم" .جملة
جممع اللغة العربية ،ج ،51ص.147-146 :
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الكرمي ،الذي جعل عالقة املسلم هبا عالقة تعبدية إميانية ،جتعل
العامل املسلم يتعامل مع العلوم الطبيعية واإلنسانية باعتبارتها من
علوم الدين االستداللية ،وأن تعليم العلوم باللغة العربية من فروض
الكفاية اليت قد ترقى لفروض العني أحيانا ،ألن الطالب عندما
يتعلم بلغته واملعلم عندما يعلّم بلغته يتحقق هلما معا التواؤم
النفسي والديين؛ ألهنما يتعامالن بلغة القرآن الكرمي الذي حقق هبا
املسلمون مشروعهم احلضاري اإلسالمي يف املاضي ،وهبا
يستطيعون تقدمي مشروعهم للعامل املعاصر ،والرتباط العربية
بالدين؛ قال ابن سريين" :إن العلم دين فانظروا عمن تأخذون
دينكم" . 1
 -4حال اللغة العربية في الدول اإلسالمية الناطقة بغيرها:
إن احلرب اليت وجهت للغة العربية وعدم صالحيتها الستيعاب
علوم العصر ،كانت معركة موجهة لإلسالم ولألمم األفريقية واآلسيوية
اليت تتطلع للكتابة باحلروف العربية؛ حىت تبتعد تهذه األمم عن عقيدهتا
واللغة اليت متثلها وتهي لغة القرآن الكرمي ،وإيهامهم بأن العربية عاجزة
عن أن تكون لغة علم وثقافة تستوعب معطيات العصر ومستجدات
" 1مقدمة
ص411؛
والتعديل"
"التمهيد"

مسلم" 84:1 .واللفظ له؛ الرامهرمزي" ،احملدث الفاصل".
ابن عدي" ،الكامل" 157-156:1 .؛ ابن أيب حامت" ،اجلرح
 15:1؛ ابن حبان" ،اجملروحني"  21:1؛ ابن عبد الرب،
 46:1؛ اخلطيب" ،اجلامع"  ، 29:1و"الكفاية" ص.150:
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العلوم .ومحل لواء تهذه الدعوات كتاب عرب -نصارى ومسلمني -رأوا
أن البديل تهو التوجه حنو الغرب بلغته وثقافته ،وجعل العربية لغة شعائر
دينية ،وليست لغة فكر وعلوم ،ألن كثريا من األمم هلا لغتها اليت تفكر
هبا ،ولغتها الدينية اليت تتعبد هبا وتقرأ هبا كتاهبا املق ّدس؛ كالالتينية
واليونانية والقبطية والسريانية .وتذكر الدراسات أن ستني لغة آسيوية
وأفريقية ألمم إسالمية كانت تكتب باحلرف العريب حىت جاء االحتالل
وأهناتها! "إن احلرف العريب الذي نكتب به لغة إسالمية من شانه أن
يكون حلقة الوصل بينهم وبني القرآن الكرمي املكتوب باحلرف نفسه،
وتهو مدخل سهل لتعلم القرآن ولغته ،فالذي يتعلم كيف يكتب لغته
باحلرف العريب يستطيع قراءة القرآن بأقل جهد ،أما إذا كتبت اللغة
باحلرف غري العريب انقطعت الصلة بني متكلميها ،وبني قراءة
القرآن" . 1
وقد حارب احملتل اللغة السواحيلية اليت يتكلم هبا شعوب شرقي
إفريقيا ،ولغة اهلوسا اليت يتكلم هبا شعوب غرب إفريقيا ،ومع ذلك
انتشرت العربية يف تهذه البالد ،ويتقنها معظم املتعلمني الذين درسوا يف
اجلامعات العربية ،يف األزتهر والسودان والسعودية وغريتها ،وتهم الذين
يدعون للعودة بالكتابة باحلرف العريب ،واهلدف من الكتابة به تربز يف
النقاط اآلتية:
 1د .يوسف اخلليفة أبوبكر" ،احلرف العريب واللغات اإلفريقية".
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 -1احملافظة على الرتاث احلضاري يف إفريقيا واستمراره.
 -2التعبري عن أغراض احلياة املعاصرة التعليمية والدينية والثقافية،
وأغراض احلياة اليومية.
 -3االتصال مبصادر احلضارة العربية اإلسالمية.
 -4حمو األمية احلضارية واملساعدة على التنمية احمللية.
ومع احلرب اليت ُو ِّجهت للحرف العريب إال أن اللغة العربية متثل
اللغة الثانية يف البالد اإلسالمية ،وإذا كان العامل كله يتعلم اإلجنليزية
والفرنسية وغريمها ،وجيعالهنما لغة تعلم وثقافة ،فيمكن للبالد اإلسالمية
أن جتعل العربية لغة دينها وثقافتها وتعليمها يف ظل اجلهود املبذولة
لتسهيل تعلم العربية ،وحتديث األساليب والطرق لتعليمها ،واالستفادة
من معطيات التقنية املعاصرة.
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املبحث الثالث :اهتمام املسلمني باللغة العربية لفهم القرآن.
"من اإلنصاف أن نقول :إن اللغة العربية قد ختلت عن ارتباطها
اإلقليمي يوم أن أنزل اهلل القرآن الكرمي هبا ،وال حاجة بنا إىل مناقشة
تهذا األمر مطوال ،فيكفي القاريت أن يرجع إىل القرآن الكرمي وخباصة
سورة يوسف"

1

ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﭼ

[يوسف] ﭽﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ [الرعد ]37 :ﭽ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ [النحل] ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﭼ

[الشعراء] ﭽﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ

[فصلت] ﭽﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﭼ

[الشورى] ﭽﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂﰃﭼ [األحقاف].
ومن العلماء من أوجب تعلم العربية وإتقاهنا ،قال عمر بن اخلطاب
" :تعلموا العربية فإهنا من دينكم ،وتعلموا الفرائض فإهنا من دينكم" ، 2
 1حممد أكرم علي مصطفى سعد الدين" ،التخطيط اللغوي ولغة القرآن".
مذكرات غري منشورات ،اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا1992 ،م  ،ص
.19
 2ابن تيمية" ،اقتضاء الصراط املستقيم"  207:1؛ ابن أيب شيبة،
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وقال" :تعلموا العربية فإهنا تثبت العقل ،وتز ُيد املروءة"  ، 1وكره الشافعي -
رمحه اهلل -ملن يعرف العربية أن يتكلم بغريتها  ، 2وقال ابن تيمية -رمحه اهلل-
" :إن اللغة العربية من الدين ،ومعرفتها فرض واجب ،ألن فهم الكتاب
والسنة فرض ،وال يفهم إال بالعربية ،وما ال يتم الواجب إال به فهو
واجب"  ، 3وقال ابن فارس -رمحه اهلل" :-لذلك قلنا :إن علم اللغة
كالواجب على أتهل العلم لئال حييدوا يف تأليفهم أو فُتياتهم عن سنن
"املصنف" 29926 .بلفظ :تعلموا اللحن والفرائض فإهنا من دينكم ؛
الدارمي" ،السنن"]2850[ 441:2 .؛ البيهقي" ،السنن الكربى".
]11956[ 209:6؛ البيهقي" ،شعب اإلميان" ]2678[ .عن عمر بن
اخلطاب -رضي اهلل عنه -قال :تعلموا العربية وتفقهوا يف الدين ،وأحسنوا
عبارة الرؤيا .
 1البيهقي" ،شعب اإلميان" 187:4 .برقم . 1625
 2رواه السلفي بإسناد معروف إىل حممد بن عبد اهلل بن احلكم قال :نعت حممد
بن إدريس الشافعي يقول" :ال حنب أال ينطق بالعربية فيسمي شيئا بالعجمية،
وذلك أن اللسان الذي اختاره اهلل -عز وجل -لسان العرب ،فأنزل به كتابه
العزيز ،وجعله لسان خامت أنبيائه حممد -صلى اهلل عليه وسلم ،-وهلذا نقول:
ينبغي لكل أحد ي ِ
قدُر على تعلم العربية أن يتعلمها؛ ألهنا اللسان األ ْوىل بأن
يكون مرغوبا فيه ،من غري أن حيرم على أحد أن ينطق بالعجمية" ،وينظر:
الرسالة . 34
 3ابن تيمية" ،اقتضاء الصراط املستقيم". 207:1 .
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1

االستواء"  .وقال أبو تهالل العسكري -رمحه اهلل" :-فعلم العربية على ما
تسمع من خاص ما حيتاج إليه اإلنسان جلماله يف دنياه ،وكمال آلته يف
علوم دينه"  . 2ويف ما خلفه لنا علماء العربية دليل على فضلها ،فما خلفه
ابن جين -رمحه اهلل -الذي كان متمكنا من اليونانية ألنه رومي ،وما خلفه
أبو علي الفارسي -رمحه اهلل -الذي كان متمكنا من الفارسية ،مع أن
الرومية والفارسية كانتا أزتهى لغتني يف زماهنما بعد العربية ،وكذلك كان شأن
الكثري من سلف األمة ،حىت أُثِر عن أيب الرحيان البريوين قوله" :ألن أ ْشتم
بالعربية خري من أن أُمدح بالفارسية"  ، 3وقد قال الشعراء يف مدح اللسان
واللسن أبياتا ال حتصى منثورة يف كتب األدب . 4
تهكذا فعل سلفنا الصاحل يف خدمتهم للغة القرآن؛ أحبوتها حبا
عظيما ،ووتهبوا هلا نفوسهم ،فنقحوتها ووضعوا قواعدتها وأصلوا حنوتها
1
2
3
4

أمحد بن فارس" ،الصاحيب يف فقه اللغة" .حتقيق :السيد أمحد صقر،
ص.55:
ينظر :حبث اللغة العربية التحديات واملواجهة األستاذ /سامل مبارك الفلق،
اليمن -حضرموت.
ينظر :حبث اللغة العربية التحديات واملواجهة األستاذ /سامل مبارك الفلق،
اليمن -حضرموت.
ممن مجع دررتها :اللغة العربية والشرق-كمثال من ديوان مصطفى صادق
الرافعي .درر هبية يف مدح اللغة العربية -الكاتبة شروق حممد سلمان،
اهلواس.
حماضرات يف النقد األديب احلديث -د .عبد احلق محّادي ّ
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وصرفها؛ حىت بلغت درجة الكمال والصفاء ،أما حنن عرب عصر
التكنولوجيا واالخرتاقات الفضائية والثورة املعلوماتية فقد فشا فينا
التخاذل والتكاسل والتقاعس ،فخلف من بعد السلف بعض من تنكروا
للغتهم واحتقروتها ،ونظروا إليها نظرة ازدراء ،واهتموتها بالعجز والقصور وعدم
صالحيتها للعصر.
ويقول د .عبدالرؤوف :كما أن اللغة العربية لغة كتاب اهلل وتراث
نبيه كانت وما زالت عامل وحدة فاعلة بني املسلمني؛ تؤلّف بينهم وتزيل
بشكل طبيعي العوائق اليت تقف يف طريق حتقيق الوحدة اإلسالمية
املنشودة  . 1فاللغة العربية لغة التمايز والخصوصية الحضارية
للمسلمين.
"إن قراء العربية اليوم الذين يستلهمون تراثها احلضاري والتار ي
السابق ال يُع ِوزتهم الدليل على أن يف اللغة العربية من التمايز
واخلصوصيات ألوانا وأنواعا ،ال توجد يف غريتها من اللغات يف العامل
قدميه وحديثه على وجه األرض ،ذلك أن تهذه اخلصوصيات واملميزات
اليت تنفرد هبا العربية ،تهي اليت أتهلتها ألن تكون لغة احلضارة اإلميانية،
واليت تنطلق من مرتكزات عقدية مؤصلة يف نفوس املسلمني ،ومن خالل
تلك املرتكزات والثوابت صارت -بال منازع -لغة احلضارة ،حيث
أنتجت الشعوب الناطقة هبا حضارة إنسانية استيعابية شاملة مازال
 1جملة رسالة اجلهاد ،العدد  ،63السنة السادسة ،مجادى اآلخرة 1397تها/
فرباير 1988م ،ص.13 :
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فضلها ال ينكر!
ويذكر الدكتور أمحد طاتهر حسني أنه " مل تعد العربية اآلن
حمصورة يف حدود جغرافية ضيقة فلقد جتاوزت كل احلدود
التقليدية وصادفت إقباال منقطع النظري من األمم اإلفريقية
واآلسيوية ،ويف أوروبا وأمريكا على السواء "  ، 1ونتفق معه يف
ذلك ،مضيفني أن تهذا اإلقبال املنقطع النظري ما كان له أن
يكون إالّ ألسباب أمهها جمموعة السمات واخلصائص واملميزات
اليت انفردت هبا العربية دون سواتها ومتيزت هبا ،ومتيز –أيض ا  -من
نطق هبا بوصفها لغة الضاد .
تهذا ،وتهناك من العلماء من ينازل اللغة العربية منازلة فوق لغته
األم ،وذلك شأن كثري من علماء املسلمني من غري العرب أمثال:
سيبويه ،والفارايب وابن سينا ،والرازي وغريتهم ،ولقد كان أبو حامت
الرازي واحدا من علماء العربية املربزين يرى أن اللغة العربية تسمو على
كل لغات البشر ،فهي يف القمة العلياء ،بينما حتتل العربية والسريانية
والفارسية مراتب أدىن ،وكان يرى -أيضا -أن اهلندية واليونانية ليس
هلما أي فضل ،ويتضح ذلك من قوله يف كتابه "الزينة" فيقول" :إن
أفضل اللغات األربع لغة العرب ،وتهي أفصح اللغات ،وأكملها ،وأمتها،
 1د .أمحد طاتهر حسنني" ،تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا :بانوراما
تار ية" .ص.57
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وأعذهبا وأبينها ]أكثرتها بيانا[ ،ومل حيرص الناس على تعلم شيء من
اللغات يف دتهر من الدتهور ،وال يف وقت من األوقات ،كحرصهم على
تعلم لغة العرب ،وال رغبوا يف شيء من القرون واألزمنة رغبة تهذه األمة
يف لسان العرب من بني األلسنة ،حىت إن مجيع األمم فيها راغبون،
وعليها مقبلون ،وهلا بالفضل مقرون ،وبفصاحتها معرتفون" . 1
وقال أيضا" :إن أفضل ألسنة األمم كلها أربعة :العربية ،العربانية،
السريانية ،الفارسية"  2إىل أن يقول" :وقال قوم بفضل اللغة اليونانية
واهلندية ،ألن كتب الفالسفة واألطباء وأصحاب النجوم واهلندسة
واحلساب هبا ،وتهذا قول منبوذ عند أتهل امللل"  . 3أي أنه يرفض تفضيل
أي لغة عليها مهما كانت األسباب والدوافع .مث يبني أبو حامت الرازي
فضل اللغة العربية مؤكدا أهنا قد استكملت احلروف واألصوات؛ فصارت
هبذا متمايزة متفوقة على سائر اللغات مبا خصها اهلل تعاىل من مميزات
فقال" :ونقول :إن لغة العرب تهي اللغة التامة احلروف الكاملة األلفاظ مل
ينقص منها شيء من احلروف فيشينها النقصان ،ومل يزد فيها شيء فتعيبها
الزيادة" . 4
ومن نات ومالمح تهذا التمايز الذي انفردت به اللغة العربية:
1
2
3
4

أبو حامت الرازي" ،الزينة يف املصطلحات اإلسالمية والعربية".
املرجع السابق.
املرجع السابق.
أبو حامت الرازي" ،الزينة يف املصطلحات اإلسالمية والعربية".
- 511 -

أهمية دراسة اللغة العربية لطالب الدراسات القرآنية ووسائل النهوض بها ،أ.د .محمد بن عبد العزيز العواجي

كوهنا وعاء الرسالة احملمدية اخلامتة ،فهي الوسيلة اليت محلت تعاليم
اإلسالم إىل ماليني البشر ،وهبا نزل القرآن الكرمي ولقد صمدت
صمودا ال يتزعزع أبدا ،وبقيت حية منطوقة ملء األذتهان واألعيان عرب
األزمان ،بينما اندثرت لغات كثرية وبادت ألسن أخرى وصارت طي
النسيان على مدى األيام ،ولو أن لغة ما قُدِّر هلا أن تستمر إىل اليوم
فلن تكون كما كانت حمافظة على أصالتها األوىل ،فالبد أن تصاب
بالتحريف والتبديل وال يكون هلا ثبات على أصل واحد ،ذلك مثلما ما
حدث مع اللغة العربية ،فعربية اليوم ليست تهي عربية املاضي وشتان ما
بينهما .فلقد متيزت اللغة العربية بسمة تهي اتصال ماضيها حباضرتها
دون فصام.
ومن متايزتها أيضا ،أهنا صارت لغة البالد اإلسالمية اليت فتحت
على أيدي املسلمني األوائل ،والبالد اليت وصلها أبناء املسلمني األوائل
كالتجار والرحالة وغريتهم ممن كانوا قدوة ألتهل تلك البالد ،فأقبل أتهل
تهذه البلدان على اللغة العربية ،وصاروا يستخدموهنا :حتدثا وكتابة
وتعليما وتعلما ،ال فرق يف ذلك بني عريب أو عجمي ،بل شواتهد
تفوق أبناء العجم املسلمني على غريتهم يف اللغة
التاريخ لتؤكد لنا ّ
العربية ،ويؤكد ذلك إنتاجهم الفكري والفلسفي الذي يشمل جوانب
الرتاث املختلفة ،كان ذلك اإلنتاج باللغة العربية الفصحى حيث
كانت العربية تهي اللغة السائدة يف املشرق ،يتحدث هبا العرب
- 512 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 188الجزء األول

الصرحاء والعرب بالوالء .كما كانت لغة التدريس والوعظ والتذكري
واإلمالء ،وكانت بالطبع لغة األدب والشعر والتأليف والتصنيف ،حيث
دونت هبا مجيع العلوم الدينية واللسانية ،والعلوم الدنيوية البحتة كلها،
وكانت تهذه العلوم تدرس يف مدارس الشرق باللغة العربية ألهنا لغة
القرآن ،أما اللغات احمللية فكانت يف العصور اإلسالمية األوىل يعدتها
أتهلها لغة الوثنية ،ولذلك عملوا على تعلّم وتعليم العربية وآداهبا؛ فنبغ
فيها منهم علماء أعالم.
تهذا إضافة إىل أن اللغات القومية للبالد املفتوحة قد حتلت وتزينت
بالعديد من األلفاظ والرتاكيب املستمدة من اللغة العربية مقرتضة إيّاتها من
لغة القرآن الكرمي الستخدامها يف احلياة اليومية وليس فقط يف الشعائر
والعبادات ،فإنك جتد اللغات مثل :الفارسية ،والرتكية ،والسواحيلية،
واملاليوية ،واألوردية ،واهلندية ،بل واللغات األوربية؛ حافلة باأللفاظ العربية
ومستخدمة باملعىن نفسه الذي وضعت له يف اللغة العربية ،حيث دخلت
تلك األلفاظ مع الدين اإلسالمي إىل تهذه األمم والشعوب وخاصة
األلفاظ والكلمات املتعلقة بالعبادات والشعائر اإلسالمية ،وليس ذلك
فقط ،بل جند تهذه اللغات نقلت الكثري من الكلمات العربية غري املرتبطة
بالعبادات؛ فاللغة املاليوية -مثال -جتدتها باإلضافة إىل األلفاظ الدينية
املتصلة بالعبادات والشعائر واألحكام الدينية قد اقرتضت ألفاظا غري ذات
ارتباطات دينية ،حيث استولت لغة القرآن على جوانب حياتية شىت،
وغزت كل جماالت حياة اجملتمع املاليوي ،فالكلمات العربية تستخدم
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حىت اآلن يف احلديث اليومي مع اختالف يسري يف نطقها ،واملعىن نفسه
تهو كما يف اللغة العربية.
وهلذا جتد كثريا من الناس يتساءلون :ما الذي جعل العربية تنفرد
هبذا الدور اخلطري ،وتأسر القلوب وتتفوق على غريتها من اللغات من
الساحة أمامها؟
حناول اإلجابة فنقول :إن الذي ميزتها وأعطاتها تهذه
اخلصوصيات املميزة هلا عن غريتها؛ تهي أهنا تتميز بعدة نات
وخصائص تكمن فيها قد أتهلتها للقيام هبذا الدور الريادي الذكي فها
تهي تلكم اخلصائص ونسردتها تهنا باختصار:
أ  -خصائص عامة:
 فهي لغة القرآن الكرمي -كالم اهلل تعاىل -والسنة املطهرة. لغة التخاطب املشرتكة بني ماليني املسلمني. لغة العبادات واملشاعر املقدسة. لغة مل يصبها التحريف والتبديل .حمفوظة باحلفظ اإلهلي ،لغة احلرفالشريف.
 لغة متواصلة عرب األجيال مفهومة يف كل جمال. كاملة متماسكة ال يعيبها نقصان. لغة حضارية تستوعب التجديد.- 514 -
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 -دقائق اإلعراب ،والرتادف ،واالشتقاق ،والتعريب…إخل . 1

ب) خصائص أخرى :نوردتها على سبيل املثال ال احلصر:
 -1صدق وداللة التعبري.
 -2اللفظ بقدر املعىن زيادة يف املبين تؤدي إىل زيادة املعىن .
 -3اإلطالق والتقييد ،اللفظ مطلق ،مقيد .
 -4التخفيف والتشديد ،اإلفادة التوكيد وتقوية املعىن.
 -5اللفظ الواحد يؤدي عدة معان ،ويف كل سياق له مضمون ومفهوم
متجدد.
 -6السهولة التعبريية ودرجة مفهومية اخلطاب.
 -7الشاعرية املعربة املمزوجة بالساحرية والبيانية ،واآلسرة واملؤثرة مع
التلقائية النابعة من السجية.
 -8االستعارات العجيبة ،والكنايات املفيدة ،واجملاز واحلقيقة.
 -9الذوق واجلمال ،ومدى اإلحساس هبما لدى املرسل واملستقبل.
 -10القدرة املنطقية على االحتجاج واالستدالل وإقامة الربتهان.
 -11لغة التعبري عن الواحد املفرد واملشارك املثىن أو اجلمع .
 -12لغة املواقف :االستفهام وأنواعه ،التقريرية ،االستدراك واالحرتام،
االستنكار ،اإلخبار االستخبار ،التعجب ،املدح ،الذم …إخل.
 1يراجع يف ذلك أمهات كتب علم اللغة ،وفقه اللغة ،والنحو ،والتصريف
للوقوف على أبعاد تلك املفاتهيم.
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 -13لغة الصوت اخلفيف على األذن ،واحلرف الذي يتكامل مع
الصوت ،فالصوت يعرب عن احلرف ومعناه من مهس وجهر ونرب
وقطع وتفخيم وترقيق .ونذكر تهنا ما قاله األستاذ الدكتور الطويل:
"صوتيات اللسان العريب سهلة نحة ميسورة ال حتس عند النطق
باللفظ بإرتهاق يلم بعضالت اللسان والفم وسائر خمارج احلروف،
بل تناسب الكلمات انسياب املاء يف سالسة وسخاء .ولكل
حرف صفات متنوعة جتعل للكلمة العربية قيمة تعبريية وداللية
واسعة ،وثروهتا يف املفردات شاملة ،واعية غزيرة فياضية"  . 1إىل أن
يقول" :وال تعجب -إذا -بعدما عرفنا من تهذه املزايا أن تأتهل
اللسان العريب لنازول أحسن احلديث وأصدق القول وأعذب
الكالم".
 -14لغة املشاعر الوجدانية ،واألحاسيس العاطفية املتنوعة .لغة
غنائية شعرية .
 -15ومن الثبات أن تهذه اخلصائص ال تشاركها فيها أية لغة هبذا
القدر.
مهم -تهي
وإن أتهم خاصية من تلك اخلصائص -وكلها ّ
خاصية اإلعراب .حيث متيزت هبا اللغة العربيّة دون سواتها ،وجعلت
 1الدكتور السيد رزق الطويل" ،اللسان العريب واإلسالم معا يف معركة
املواجهة" .ص.22 :
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تهويتها خاصة هبا؛ مما ساعدتها على احلفاظ على ذاتية وتواصل اللغة
ودعمت مركزتها ودورتها ،كما ساعدت تهذه اخلاصية على
العربيّةّ ،
القيام بوظيفة اللغة العربيّة خري قيام يف التواصل بني شعوب العامل
املسلمة.
ولتلك اخلصائص السابقة الذكر -جمتمعة ومنفردة يف آن واحد،
دور يف غاية األمهية من أجل تطور اللغة العربية واتساعها ومشوهلا
ووفائها مبطالب العصر ،واستيعاب للعلوم العصرية والفنون املتنوعة؛ مما
أكسبها تهذا التمايز ،وتهذه املقدرة الفائقة على تشكيل وجدان وعقل
إنسان احلضارة املسلم العريب والعجمي على السواء ".أ.تها . 1

 1أبعاد حضارية  ، 14-10باختصار يسري.
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املبحث الرابع :ذم العلماء للعجمة يف فهم القرآن.
 -1عدم فهم النصوص الشرعية سبب من أسباب الضالل:
تعرض الشاطيب -رمحه اهلل -يف كتابه القيم االعتصام إىل تعريف
البدعة ،وأنواعها ،وأحكامها ،ومناتهج أتهل البدع يف االستدالل،
وأسباب ضالل أتهل البدع ،وله كالم يف غاية اجلودة ومنه قوله" :الباب
العاشر :يف بيان معىن الصراط املستقيم الذي احنرفت عنه سبل أتهل
االبتداع ،فضلت عن اهلدى بعد البيان. 1 ".
قال" :إن اهلل -عز وجل -أنزل القرآن عربيًّا ال ُعجمة فيه ،مبعىن
أنه جار يف ألفاظه ومعانيه وأساليبه على لسان العرب؛ قال اهلل تعاىل:
ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ [الزخرف ،]3:وقال تعاىل :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﭼ [الزمر ،]28:وقال تعاىل :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ [الشعراء] وكان املنازل
ُ
عليه القرآن عربيًّا أفصح من نطق بالضاد ،وتهو حممد بن عبد اهلل صلى
اهلل عليه وسلم ،وكان الذين بعث فيهم عربا أيضا ،فجرى اخلطاب به
على معتادتهم يف لساهنم.
فليس فيه شيء من األلفاظ واملعاين إال وتهو جار على ما
اعتادوه ،ومل يداخله شيء ،بل نفى عنه أن يكون فيه شيء أعجمي،
 1الشاطيب" ،االعتصام". 801:2 .
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فقال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ [النحل]،
وقال تعاىل يف موضع آخر :ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝﯞﯟ ﯠ ﭼ [فصلت "...]44:إىل آخر كالمه . 1
ومسألة وجود ألفاظ يف القرآن أصلها أعجمي ليس من مقصودنا؛
مع أنه لو وجدت فيه كلمات أصوهلا أعجمية ،فإن الكلمة إذا عربت
واستخدمها العرب صارت عربية ،كما أنه اآلن يف كثري من لغات العامل
كلمات عربية قد صارت من ضمن كالمهم؛ ألهنم عجموتها؛ وتهي كلمات
كثرية؛ والسيما يف اللغات القريبة؛ مثل احلبشية ،والرتكية ،واهلندية،
واإليطالية ،والفارسية ،وتهي يف الفارسية أكثر ،وتهذه قاعدة وأصل من أصول
الفهم.
 -2من أسباب ضالل الفرق :العجمة وعدم فهم القرآن:
واألمثلة على ذلك كثرية ،فهم إما أهنم ال يفهمون القرآن ،وإما
أهنم يستخدمون الكلمة يف غري موضعها ،فمثال يقول اهلل تعاىل :ﭽﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﭼ [املؤمنون ،]88 :وكلمة امللكوت وردت
يف القرآن يف أكثر من موضع ،فيقول أبو حامد الغزايل :العامل عاملان:
عامل الدنيا ،وعامل امللكوت ،وأحيانا يقول :عامل امللكوت ،وعامل
اجلربوت ،والعامل املشهود ،وعامل املالئكة ،وعامل العقول العشرة،
فامللكوت عندتهم عامل آخر ،وليس تهذا تهو معىن امللكوت الوارد يف
 1الشاطيب" ،االعتصام". 801:2 .
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القرآن.

"اجته الغزو الثقايف إىل لغة القرآن فأصاهبا إصابات قاتلة ،إذ عزل
تهذه اللغة عزال تاما عن تدريس العلوم ،فال وجود للغة العربية يف كليات
الطب أو الصيدلة أو اهلندسة أو العلوم ،أو غريتها من الكليات اليت تدرس
الكون واحلياة .وكما أميتت اللغة العربية يف تهذا امليدان أميتت يف ميدان
التقدم احلضاري على اختالف أبعاده املدنية والعسكرية واملنزلية
واالجتماعية ،فإن األلفاظ األجنبية وحدتها اليت تستخدم أللوف األجهزة
والسلع واملصطلحات احلديثة .وزاد الطني بلة أن لغة التخاطب واحلوار
أخذت تتجه بقوة إىل اللهجات العامية ،واستطاع الغزو الثقايف يف كثري من
اإلذاعات والصحف أن يبعد العربية عن تهذا اجملال كذلك! بل إن بعض
الزعماء أخذ طب بالعامية احمللية لقطره ،ويدع احلديث بالعربية وإذا حتدث
هبا فبعد إعالن حرب شعواء على قواعد اللغة وضوابطها ،إنه يستحيي من
أي خطأ يقع فيه لو تكلم باإلنكليزية أو الفرنسية ويرى ذلك نقصا شائنا.
أما اللغة العربية فإن اخلطأ فيها ال حرج فيه ألنه ال مكانة هلا ..واملقصود بعد
موت اللغة العربية ا ال قدر اهلل ا أن يوضع القرآن يف املتاحف ،ألنه ال يوجد
بعد ذلك من يفهمه!
إن احلفاظ على لغة العرب من شعائر اإلسالم ،وإن دحرجة تهذه
اللغة إىل منزلة ثانوية خيانة هلل ورسوله ،وإن تعلم النحو والصرف كتعلم
التفسري واحلديث ،وإن إقرار األخطاء اللغوية كإقرار املعاصي الدينية سواء
بسواء. 1 ".
 1حممد الغزايل" ،ظالم من الغرب" .ص ،120-119 :بتصرف يسري.
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املبحث اخلامس :قواعد ومنطلقات لفهم لغة القرآن.
"لكي تكون اخلربة اللغوية فعالة وجمدية وحمققة ألتهداف تعلم
اللغة العربية ،وقادرة على مساعدة الطالب على التعلم؛ ينبغي أن تتوافر
فيها جمموعة من املقومات والشروط ،منها:
 -1االستمرار:
ونعين به أن تصاغ املواقف اللغوية وتقدم بشكل متدرج ومستمر،
حبيث نبدأ بتقدمي خربة لغوية سهلة وضيقة ،مث مع تقدم الطالب يف
مستويات تعلم اللغة تزداد اخلربة اتساعا وعمقا .مثال ذلك يف القواعد :لو
فرض وأردنا أن نقدم الفاعل ،فال ينبغي أن نقدمه دفعة واحدة ،وإ ا قد
نقدم الفاعل املفرد املرفوع بالضمة ،مث بعد ذلك الفاعل املثىن مث الفاعل
اجلمع مث الفاعل الضمري ،وتهكذا يف مراحل متتالية ،أي أن دراسة تهذا
املبحث ال تتم مرة واحدة ،وإ ا تستمر دراسته مع الطالب يف مستويات
خمتلفة.
 -2التكامل:
ونعين به أن تتكامل جوانب اخلربة اللغوية وترتابط ،حبيث
يتكامل ويرتبط تدريس االستماع بتدريس الكالم بتدريس القراءة
بتدريس الكتابة ،ويرتبط احملتوى اللغوي باحملتوى الثقايف ،ويتكامل كل
ذلك ويرتبط مع أنشطة استعمال اللغة االستعمال الوظيفي؛ حبيث يؤثر
تعلم كل جانب من تهذه اجلوانب على تعلم اجلوانب األخرى ،وحبيث
تتكامل مهارات اللغة يف املوقف الواحد من استماع وحديث وقراءة
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وكتابة ،ومن خالل كل ذلك يتكامل تعليم قواعد اللغة وأدهبا.

 -3التتابع:
ويقصد به البدء بتعلم اجلوانب السهلة والبسيطة واالنتقال منها
إىل الصعب واملعقد؛ حبيث يبىن الالحق على السابق ،ومتهد اخلربات
اللغوية السابقة للخربات الالحقة ،وقد نأخذ مبداخل التتابع كأن نبدأ
باجلزء وننتهي بالكل ،أو نبدأ بالكل ونتجه إىل اجلزء  ...وتهكذا ،طبقا
لطبيعة املادة املقدمة واألتهداف التعليمية اليت نسعى إىل حتقيقها ،وتهذا
التتابع تهو ما يسمى التنظيم املنطقي خلربات التعلم الذي جيعلنا ال
ننتقل بالطالب من خربة لغوية إىل أخرى انتقالة فجائية.
 -4االتزان:
ويعين أال يطغى جانب يف املوقف اللغوي التعليمي على جانب
آخر ،حيث ال ينبغي أن هنتم مبهارة لغوية على حساب مهارة أخرى ،أو
هنتم مبعارف اللغة ومعلوماهتا على حساب تعلم مهاراهتا ومواقف
استخدامها وتوظيفها ،أو هنتم بأغراضنا حنن من تعليم لغتنا على حساب
أغراض املتعلم وأتهدافه ودوافعه .وباستقراء تهذه املقومات للخربة اللغوية
جند أن اخلربة اللغوية أو املوقف التعليمي لتعلم اللغة ينبغي أن تضمن
معلومات ومعارف لغوية وثقافية ،ومهارات لغوية واتصالية وثقافية ،وأنشطة
لغوية متعددة تتيح الفرصة لتنمية كفايات الطالب ومهاراهتم يف استعمال
اللغة؛ حبيث يكون تعلم اللغة تعلما وظيفيا استعماليا وليس تعلما
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نظريا" . 1

ومما يعين على ذلك:
ّ
 -1نشر اللغة العربية في أكبر رقعة جغرافية ممكنة ،وتهذا األمر
تؤيده وتسهل القيام به مسوغات شرعية ،ومسوغات واقعية ،وال
شك أن نتائجه ملموسة وسريعة.
وللقيام هبذه املهمة ال بد من سلوك قنوات عدة أذكر منها على
سبيل املثال ما يلي:
أ -نشر اللغة بني األقليات غري العربية اليت تعيش يف بالد عربية ،ولو
يدرك املسؤولون يف تلك البالد فوائد تهذا األمر -حىت من ناحية
سياسية الستقرار البالد -لسارعوا إليه.
ب -نشر اللغة العربية يف البالد اإلسالمية الناطقة بغري العربية وتهي
كثرية ،ومتثل ثقال سكانيا مثل :إندونيسيا ،والباكستان،
وبنغالديش ،وتركيا ،وبالد أفريقيا الواسعة ،ومسلمي تلك البالد هلم
عاطفة جياشة جتاه اإلسالم ،وجتاه تعلم اللغة العربية ،وال هتمل تهذه
اخلطوة أيضا مع البالد اليت تبدي تعاطفا أقل ،بل جتب املبادرة إليها
أيضا.
ج -ويتلو تهذه البالد يف األولوية البالد الغربية ،والسيما نشر اللغة
العربية بني اجلاليات املسلمة اليت تعيش فيها.
 1رشدي أمحد طعيمة؛ حممود كامل الناقة" ،مفهوم املنهج وأمهية دراسته" .ص.9-8 :
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 -2نشر اللغة العربية الفصيحة بين المتحدثين يف مجيع األقطار
العربية .ومما جاء يف كلمة رئيس جممع اللغة العربية الدكتور شوقي
ضيف يف افتتاح مؤمتر دورة اجملمع السابعة والستني بالقاتهرة :لو
متادت اإلذاعات العربية يف البث بالعاميات النفكت الصالت اليت
تربط بني شعوب األمة ،وانعزل كل شعب عريب وعاش وحده ،بينما
شعوب الغرب يف أوروبا املتعددة اللغات جتمع مشلها يف تكتالت
اقتصادية وسياسية واحدة كاالحتاد األورويب . 1
ومن يستعمل العامية يكون أبعد عن فهم القرآن الكرمي والسنة
النبوية ،وشيئا فشيئا تبىن احلواجز بني كتاب اهلل وسنة نبيه --
اللذين مها مصدر تهذا الدين -وبني أتهل اإلسالم.
 -3على أهل التعليم إتقان اللغة العربية -ال سيما مدرسي معاتهد
اللغة العربية وأساتذهتا ،ومديري اجلامعات وأساتذهتا ،واملشايخ يف
ِحلق املساجد ،واملوجهني يف القنوات اإلعالمية ،-وجعل تهذا
اإلتقان عدوى تنتقل لألجيال اليت تقع بني أيديهم ،فيسامهون يف
إحداث ثورة لغوية تصحيحية.
 -4تكثيف األنشطة والمسابقات اللغوية؛ فقد كانت مدارسنا تقيم
 1املقال منشور يف موقع إسالم ويب -مقاالت ،بتاريخ 2001- 3- 20م

http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&l

. ang=A&id=576
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مسابقات للخطابة واإللقاء ،وكذا مطارحات شعرية ،ومسابقات
للقصة القصرية ،وغريتها من صنوف األدب واللغة ،ولكنها
اضمحلت يف السنوات األخرية ،وليس تهذا واهلل بفأل حسن.
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املبحث السادس :وسائل تعزيز اللغة عند طالب الدراسات العليا
القرآنية.
بناء على ما سبق ،فيلزم أن يكون التدريس يف اجلامعة ويف
الدراسات العليا باللغة العربية ،سواء يف اجملاالت العامة أو اإلسالمية
خصوصا ،إذ إن يف تهذه اللغة من الثراء واملرونة ما تستطيع أن تليب به
مجيع املتطلبات الدراسية والبحثية .ويف مكتبتها الرتاثية واملعاصرة قدر
كاف من املراجع اليت ال جيوز أن يغفل عنها ،مع احلاجة الدائمة إىل
زيادهتا واإلضافة إليها كما تهي احلال يف كل لغة.
بل ومهما طالت املدة اليت يقضيها الطالب يف تلقيه وتعلمه فالبد أن
يصل ملرحلة الفطام العلمي والفكري ،ويبقى اعتماده على برامج أخرى لتنمية
شخصيته.
ويتعني علينا العمل على ابتكار أساليب تواصلية ،واالنفتاح على
جتارب اآلخرين ،وحماولة اإلفادة منها ،مما يزيل الرتابة عن دروسنا
وحماضراتنا ،ويرفع السآمة عن الطالب ،ويشوقهم إىل املعرفة ،ويرغبهم
يف العلم والتحصيل ،وحيرضهم على البذل والعطاء ،والتضحية من أجل
حتصيل لذة املعرفة ،وخدمة اجملتمع.
ويكون ذلك عبر الطرق التالية:
أ -طريق التلقي ومجاالته:
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 السماع:
من التجربة يتضح أن العلم بالنحو نظريًّا ال جيدي يف السالمة
اللغوية ،بل جتدي فيه املمارسة والتدريب واالستماع ،ولذا ال بد أن
نعرض الطالب يف سين تعلمه للغة العربية وما بعدتها لساعات طويلة
ِّ
ِ
من ممارسة الفصحى ناعا وحتدثا ،وتهو ما يعرف علميا با "التغطيس
اللغوي" .والوضع األمثل يف ذلك أن يلتزم األساتذة احلديث مع
أحد أقاربه أو ُزمالئه ممن جيمعه
الطالب بالفصحى ،وكذا لو فعل ذلك ُ
هبم املسكن لفرتة معقولة أكثر أيام األسبوع ،فإن باستطاعة أي
شخص -حبسب متكنه من قواعد اللغة العربية -أن جيعل الطالب
يتحدث بالعربية السليمة؛ إن تهو التزم معه احلديث هبا ،وال يضر أن
يتحدث بقية أفراد اجملتمع معه بالعامية.
ومما جيدر ذكره أن تأخر البداية بذلك يؤخر النتيجة ،ألن املقدرة
على تعلم اللغات فطريا ختبو وتضمر بعد املضي فيها ،ويصبح تعلم
وفهم القواعد النحوية عن طريق التطبيق والتكرار الوسيلة املمكنة
الوحيدة للتعلم .ولتجنيب تهؤالء الطالب املشقة والعناء هبذه الكيفية يف
تعلم اللغة يتحتم تلقينهم الفصحى.
ويزيد حجم التحدي ومقدار املعاناة اللذين يواجههما الطالب
غري العرب يف تعلم القراءة بلغة ال يتحدثون هبا ،وأن تهذا ميكن أن
يكون سببا يف تكون عادة عدم الرغبة يف القراءة لديهم ،حىت يف
اللغات األخرى ،وإن ناع احملادثة بالفصحى ليم ِّكنهم أن يتقنوا
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التحدث باللغة اليت سيقرؤون ويكتبون هبا ،مما يؤدي إىل تيسري تعلمهم
للقراءة والكتابة والقضاء على الصعوبات اليت يواجهوهنا يف تهذا اجملال
بسبب الثنائية اللغوية ،وأن لذلك أثرا لربنامج التغطيس التواصل
الدائم باللغة العربية الفصحى على عالماهتم يف القراءة والتعبري.
فالقرآن وما يليه من النصوص العربية الصحيحة الفصيحة تهي
أوىل وسائل تكوين امللكة بسماعها وقراءهتا وحفظها ،ألن السمع تهو
أبو امللكات اللسانية.
وإن األشرطة الصوتية املوجهة إىل تعليم اللغة العربية مادة علمية
معدة من وجهة نظر قائلها أو جمموعة خرباء ،وتهي وسيلة تقنية جديدة
ينبغي استغالهلا لكن من دون تغييب املعلم احلي ،ومن دون اختفاء
احلوار التفاعلي ،حىت يكتسب الطالب اخلربة الالزمة.
وال بد من توافر بعض املواصفات للدروس املسجلة اليت يسمعها
املتعلم وأمهها:
 -1وضوح الصوت أو الصورة إن كان مرئيا ،أو تكون مفرغة يف
حال عدم وضوح الصوت.
 -2عدم وجود انقطاع يف املادة املطروحة ،سواء بسبب اخللل الفين
أثناء التسجيل أو بسبب نقص يف احلاضرات أو عدم اكتمال
املادة.
 -3من األفضل أن تكون التسجيالت يف اجملاالت القرآنية ،وذلك
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لتحقيق غاية التعلم.
ومن أولويات املواد السمعية املطلوبة للمتعلم أن تكون يف
اإلطارات التالية:
 -1القرآن الكرمي :قراءاته وجتويده نعيًّا أو مرئيًّا  ،بصوت واضح
مسجل جبودة عالية.
 -2اللغة العربية أي شروح توفرت مرئية أو صوتية مثل ألفية ابن
مالك ،..وشروح البالغة ،وأخص علم الصرف لشدة احلاجة
إليه.
 -3القراءات الصوتية ألمهات كتب احلديث كالبخاري ومسلم
وغريمها ،أو التفسري.
 -4املتون العلمية املقروءة صوتيًّا أو مرئية  ،منظومات أو غريتها مما
يعين طالب العلم.
 -5القراءات الصوتية لكتب السرية والتاريخ ،كسري أعالم النبالء،
وتاريخ اإلسالم ،وتاريخ دمشق ،وتاريخ بغداد ،.... ،واألفضل
قراءة صوتيه جمردة.
 -6شروح متون وكتب يف علم احلديث ،أو مصطلح احلديث.
 -7شروح متون الفقه ،والسيما ما كان منها حبسب مذتهب بلد
املتعلم.
 -8كل ما ميكن توفريه من شروح يف الفقه املقارن ،وأصول الفقه،
وقواعده.
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ومن ذلك االستماع الناقد:
فإن الطالب كما حيتاج إىل القراءة السليمة الناقدة ،فهو كذلك
حيتاج إىل االستماع السليم الناقد ،حبيث يستطيع حني يستمع إىل
متحدث أن يلخص الفكرة األساسية اليت أراد املتحدث إيصاهلا،
ويستطيع أن يصدر أحكاما نقدية على ما نع .ومن الشواتهد اليت متر
بنا كثريا وتعطي داللة على افتقاد تهذه املهارة ،أنك حني تسأل مجهورا
ممن صلى اجلمعة عند خطيب معني عن موضوع خطبته وفكرهتا العامة
فإهنم تلفون يف حتديد ذلك ،و لط كثري منهم بني األفكار الفرعية
واالستطرادات ،وبني املوضوع الرئيس والفكرة العامة.
وحىت تنمو تهذه املهارة حيتاج األمر إىل أن تتاح فرص منظمة
لالستماع من خالل :حضور خطبة ،أو حماضرة عامة ،استضافة أحد
املتحدثني ،استماع إىل شريط.
ويقوم الطالب :بتلخيص الفكرة العامة ،واإلشارة إىل األفكار
اجلزئية والشواتهد ،والتفريق بينها ،وتهذا ينجح أكثر يف االستماع
للحديث املسجل؛ إذ يقوم أستاذه باالستماع له واإلعداد السابق حىت
تكون أحكامه وحتليالته أكثر دقة.
ومن األساليب التي يمكن أن يستخدمها األستاذ في التدريب على
هذه المهارة:
 -1املطالبة باالستماع إىل شريط يف املنزل ،وتلخيص الفكرة العامة
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للموضوع واألفكار اجلزئية ،وإبداء الرأي عموما يف طريقة تناول
الفكرة.
 -2مطالبة الطالب بعد حضور اخلطبة أو احملاضرة بذلك.
 -3إجراء مسابقات يف تلخيص الفكرة املسموعة ونقدتها.
 -4االستنباط السليم :القدرة على االستنباط واالستنتاج مهارة مهمة،
ِّ
متكن الشاب من استخدام املعارف واملعلومات يف مواقف جديدة.

وثمة مجاالت يمكن أن تعود على تقوية هذه المهارة ،ومنها:
 -1تعويد الطالب استنباط الفوائد والعرب من آيات القرآن الكرمي
واألحاديث النبوية ،مع مراعاة العمق والبعد عن الفوائد املكررة
اليت اعتاد الشاب عليها.
 -2االعتناء باستنباط الدروس والفوائد العملية عند دراسة السرية
النبوية واألحداث التار ية.
 -3توظيف املقررات الدراسية اليت يتلقاتها الطالب يف املدرسة يف
تنمية قدرة االستنباط ،كما يف الرياضيات ،والتاريخ ،واللغة
العربية.
 -4االستفادة من األلعاب التعليمية؛ فكثري منها تنمي املهارات
العقلية ،ومن بينها مهارة االستنباط ،وميكن للمريب أن ينظم
بعض األلعاب واملسابقات التعليمية ،اليت جتمع بني حتصيل
فوائد علمية ،وحتقيق التسلية ،وتنمية املهارات.
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 القراءة:
ال فى أمهية العناية بتعليم الطالب مهاريت القراءة والكتابة؛
بتعليمهم احلرف مث الكلمة مث اجلملة .ويستحسن تعليم القراءة والكتابة
مضبوطة بالشكل ،واحلرص على قراءة القرآن مضبوطا ،والعناية
بالقراءة ،وتكليفهم القراءة جهرا مع الضبط صيغة وإعرابا ،وتنبيههم إىل
حلنهم .وأن يقرأ املعلم على الطالب بعض القطع بأناة مع اإلعراب
وضبط الصيغ ،وأن يلقنهم بعض القطع مجاعيًّا ،والعناية مبباديت اإلمالء
و ِّ
اخلط ،ودقة اختيار النصوص للقواعد واإلمالء ،وتكليف الطالب
قراءة القطع وكتابتها عدة مرات يف املْنزل .ويتعني مشاركة مجيع
املدرسني يف تصويب األخطاء اإلمالئية.
إن تكوين عادة القراءة وحب االطالع املستمر يعترب نواة للتعلم
الذايت والتعلم املستمر.
يكون لدى الطالب ثروة
إن قراءة النصوص الفصيحة وحفظها ِّ
لغوية ،وذلك بعد أن يغدو قادرا على القراءة ،وعلى أن يباشر ذلك
بنفسه ،وال بد من وضع قائمة من الكتب املشتملة على أفصح
النصوص يقرؤتها الطالب ويتذوق ما فيها ،ويصطفي ما حيسن حفظه
وحيلو ترداده ليكون له زادا يقيم به لسانه ويعلي بيانه ،وال بد له يف
سبيل ذلك من أن يتخذ ُكراسا يكتب فيه اختياراته متهيدا حلفظها ،فإن
حصول ملكة اللسان العريب إ ا تهو بكثرة احلفظ من كالم العرب ،حىت
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يرتسم يف خياله املِنو ُال الذي نسجوا عليه تراكيبهم ،فينسج تهو عليه،
ويتنازل بذلك مْن ِزلة من نشأ معهم.
وال ريب أن أول كتاب يتصدر تهذه القائمة تهو القرآن الكرمي،
وما أفلح من أفلح من أدباء العربية إال حبفظهم إياه ،وتذوقهم لبالغته،
ووقوفهم على روائعه وبدائعه ،ويلي ذلك احلديث الشريف ،وفيه من
عيون البالغة والفصاحة ما ال يوجد يف كتاب سواه ،وال غرو فرسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد ،مث حيفظ من عيون
األشعار للفحول خاصة كأيب متام واملتنيب ...
ومن ذلك القراءة الذكية :فالقراءة مهمة يف بناء الشخصية،
وحىت تكون القراءة أكثر مثرة وأبلغ أثرا يف بناء شخصية الطالب ،البد
من تنمية مهارة القراءة الذكية لديه ،ومما تشمله:
 -1القدرة على االختيار املناسب ملا يقرؤه.
 -2تعلم مهارات القراءة السريعة.
 -3تنمية القدرة على فهم املقروء ،وباألخص استيعاب الفكرة
العامة اليت يريد املؤلف إيصاهلا ،والتفريق بني الفكرة العامة وبني
الشواتهد واألمثلة والتفريعات.
ويقوم ما يقرؤه دون
 -4تنمية القراءة الناقدة اليت جتعل الشاب يفكر ِّ
التلقي اجملرد ،وينبغي أن يلحظ تهنا التدرج ،ومراعاة قدرات
الطالب وثقافته ،وأنه حيتاج إىل مرحلة يعتاد فيها القراءة ،ومرحلة
يفهم فيها وتُبىن ملكاته العلمية ،ومرحلة ينتقل فيها إىل القراءة
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الناقدة.
ومن املناسب أن يوجه يف بداية املرحلة إىل كتابات مناسبة
وُكتاب مناسبني ،مع الربط باملصادر العلمية والفكرية املناسبة .لكن
تهناك قدر طبيعي من النقد والتقومي لألفكار ميكن أن ينمى لدى
الطالب باعتدال وتدرج .وتهذه املهارات ميكن أن تعلم للطالب من
خالل برامج منظمة للقراءة ،أما جمرد إلقاء دروس وتوجيهات حول
القراءة وأساليبها فهذا حمدود اجلدوى والفائدة.
 الحوار:
من خصائص اللغة العربية أن يتعلمها اإلنسان دراسة؛ ألن اللغة
كما تعلمون -لغة تطبيق وممارسة ،وحمادثة ،فهي ليست مما يدرسعن طريق قراءة يف الكتب فقط ،إال إذا مل يكن لإلنسان من يعلمه،
ومن يدرس عليه.
للحوار فوائد عديدة على املستوى التعليمي ،تفوق يف آثارتها
كثريا من األنشطة التعليمية األخرى ،ومن اآلثار اإليجابية للحوار:
 -1تدريب غري تقليدي على التحدث باللغة العربية ،تنمية مهارات
التخاطب اللغوي ،وإجادة احلديث.
 -2تعويد الطالب مواجهة اآلخرين ،وإيصال املعلومات والرسائل
إىل كل من يتعامل معهم.
 -3تفسح اجملال لدخول أنشطة مساعدة إلمتام عملية احلوار مثل:
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القراءة  -التفكري -التخاطب  -القدرة على بناء احلجج  -التقومي
الذايت.
 -4جتعل عملية التعلم أكثر رسوخا وخباصة يف الناحية اللغوية ،فمن
خالل إعداد الطالب للحوار؛ نستطيع أن نتعرف على ما حيتاج
إليه من سند لغوي؛ لكي ينجز املهمة املطلوبة.
 -5تن شيط رغبة الطالب يف التحصيل والتعلم الذايت ،إذ يصدر تهذا
التحصيل عن رغبة جتعل املناظر يؤمن بالتعدد يف اآلراء.
 -6احرتام اختالف الرأي ،وتنظيم عملية االختالف.
ينمي مهارة التدقيق اللغوي ،فيحرص
 -7استخدام األدلة واحلجج مما ِّ
الطالب على جتنب ما يؤدي إىل ضعفه يف األداء ،باإلضافة إىل
امتالكه قدرات التأثري واإلقناع من خالل أساليب حمكمة وأفكار
عميقة.
 -8يوفر احلوار مناخا قادرا على فتح الباب أمام الطالب؛ لكي
جيرب عمليًّا ما تعلمه من لغة تتيح فرصة للعمل اجلماعي
وتبادل اآلراء ،كما أهنا تتيح فرصة التعلم من اآلخرين.
 -9حتقيق الكفاية االتصالية للطالب ليغدو قادرا على التفاعل
اإلنساين ،وليتحقق الطالب مما تعلمه من اللغة.
 -10صقل مهارة التعبري وجتميع األفكار وانتقائها واستدعائها حني
يلزم األمر للتعبري الكتايب أو الشفهي.
 -11تنمية جمموعة من املهارات؛ كاحلديث ،واالستماع ،والكتابة،
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والتفكري النقدي واإلبداعي.
وتهنا من املهم اإلشارة إىل أمهية حتليل احلوار ،ولتحليل الحوار
نقوم بالخطوات التالية:
أ -حتديد قضية احلوار وموضوعها.
ب -حتديد أطراف احلوار.
ج -حتديد املنتصر يف احلوار.
د -حتديد بداية احلوار.
ه -مناسبة مناخ القضية للحوار . 1
ويشري بعض الدارسني ألمهية تفعيل الحوار عبر (المشارك
اللغوي):
واملشارك اللغوي تهو :الشخص الذي يقوم باحلوار مع الطالب؛
حىت تقوى مهارتا التحدث واالستماع عنده ،أو بعبارة أخرى:
الشخص الذي يساعد املتعلم على بلوغ نصف الطريق يف تعلم اللغة؛
إذ إن مهارات اللغة أربعة :التحدث ،واالستماع ،والكتابة ،والقراءة.
واملشارك اللغوي فكرة ضرورية ًّ
جدا يف تعلم أي لغة ،ويسلكه
من يذتهب من العرب لإلقامة بني األسر اإلجنليزية -مثال -لتعلم اللغة،
 1من املهم االطالع على مراجع احلوار ،ومنها على سبيل املثال :أدب احلوار،
احلوار اإلسالمي ،منهج احلوار يف القرآن الكرمي ،وغريتها.
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وألجله ُوجدت املواقع والربامج اإللكرتونية اليت هتتم باملشاركة اللغوية؛
لذلك فالفكرة حمل إمجاع بني ألسن األرض قاطبة.
وإذا نظرنا إىل اللغة العربية ،جند أن دارس اللغة العربية يواجه
صعوبات يف تهذا األمر؛ لقلة املتحدثني بالفصحى يف تهذا الزمان ،...
ولذا ال بد أن حيوي برنامج الطالب مشاركات لغوية من قبل األستاذ،
لكن تهذا وحده ليس كافيا لالعتبارات اآلتية:
 -1من املمكن أن يتمكن الطالب من احلوار مع أستاذه جيدا،
تاما ،أو قاصرا يف احلديث مع اآلخرين،
لكنه يعجز عجزا ًّ
بسبب اخلجل واالرتباك وغري ذلك.
 -2مهما بلغ الشخص مبلغا يف التميز اللغوي ،فإنه سيظل له
قاموسه اللغوي ،الذي يُقدره بعض اللغويني بأنه ميثل ثلث
احلصيلة اللغوية لكل فرد ،فمع كثرة املتحدثني يزداد القاموس
اللغوي للطالب.
 -3ال شك أيضا أن كثرة املتحدثني أبعد عن امللل والسآمة.
 -4فأمهية وجود املشارك اللغوي ال تقل -إن مل تزد -عن الفصل
والدرس املعتاد.
وإن طالب تعليم اللغة العربية اليوم كغريه من طلبة اللغات،
يبحث جاتهدا عن مشارك لغوي ،وكم نرى الفرحة علت وجوه
الطالب ،حينما يتمكنون من احلديث مع غريتهم من العرب بعربية
جيدة .ولكن لألسف الشديد يصاب الطالب بصدمة كبرية حينما يرى
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البون شاسعا بني ما يتعلمه وبني الشارع ،حىت إنه ليُخيل إليه أنه ما
تعلم العربية ،أو أن املتكلمني ليس بينهم وبني العربية نسب!
ففي أحايني كثرية ال يفهم الكالم ،وإن فهم ال يستطيع
اجلواب؛ لعجز املتحدث العريب عن اإلتيان مبثل ما أتى به الطالب
األعجمي  .وتبلغ األزمة ذروهتا حينما يصل األمر إىل السخرية
واالستهزاء ،فال يكتفي املتحدث جبهله بلغته! بل يصل به النزق إىل
االستهزاء بطالب قطع الفيايف والقفار طلبا لتعلم لغة القرآن الكرمي!
وإن الفصحى عند أكثر األمم رمز الرقي والعلو ،فال ينبغي
التفريط فيها ،وال التهوين منها.
ب -طريق التعلُّم ومجاالته:
وملعاجلة ضعف الطالب يف اللغة العربية البد من ضرورة حتديث
أساليب تعليم وتعلم اللغة؛ ومن ذلك األخذ باجتاتهات مساندة ،مثل:
التعلم لإلتقان ،والتعلم اجلماعي ،والتعلم الذايت ،والتعلم املستمر .إذ
معوقات التعلم يف السنوات الدراسية :كثرة املقررات الدراسية
من أتهم ِّ
وطوهلا وتنوعها ،وكثرة ساعات العمل اليت يكلفها األساتذة ،مع كثرة
ظل غياب احلوافز ،وترك
الطالب يف القاعات ،وتساوي األساتذة يف ّ
ِ
ييب ،وتهذه معضالت مؤثرة ميكن التغلب على آثارتها
اجلانب التدر ّ
مبجاالت التعلم املساندة ،ولعل من أمهها:
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 حضور الدروس والدورات والمناقشات العلمية:
إن متابعة الدروس العلمية ،والدورات العلمية ،واحملاضرات
العامة ،ومشاركة الناس فيها ،وحضور مناقشة الرسائل العلمية يف
اجلامعات؛ لتُثمر ثراء لُغويًّا وأسلوبيا مؤثاِّرا على طالب العلم.
وإن من تيسري اهلل -تبارك وتعاىل -أن تهيأ األسباب املعينة يف
التعلم لعلوم الشريعة حىت صارت قريبة لكل أحد ،حىت أولئك الذين
يعيشون يف بالد ال يوجد فيها درس واحد ،فبمقدورتهم حضور الدروس
العلمية وتهم يف بيوهتم من خالل الشبكة بواسطة مواقع علمية ودعوية
يف غاية النفع ،كما يستطيعون استدراك ما فاهتم عرب ما يسجل من
تلك اجملالس ،وتهذه املواقع بعضها متميز مبادته العلمية ،ومنضبط ،مع
التزام آداب البحث واحملاورة واملذاكرة ،بعيدا عن االنفعاالت
واملزايدات ،وتهذا كله من توفيق اهلل تعاىل ولطفه ،مث ما تهيأه من قيام
خنبة من أتهل العلم على تهذه املواقع  ، 1مع ما نعلمه مجيعا من أثر
القرآن والسنة يف املشتغلني هبما من غلبة السكينة عليهم ،وتهذا فضل
اهلل يؤتيه من يشاء واهلل ذو الفضل العظيم.
 القراءة على الشيوخ (العرض):
وطريق العرض والقراءة على الشيوخ يشمل اآليت:
 -1السماع من الشيخ مث العرض عليه ،ويدخل ضمنه التلقني
 1ومنها على سبيل املثال ال احلصر :ملتقى أتهل التفسري ،ملتقى أتهل
احلديث ،منتدى األلوكة ،وغريتها.
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والرتديد.
 -2العرض بالقراءة علي الشيخ مباشرة دون ناع منه.
 -3السماع من الشيخ فيسمع من شيخه ما يريد حتمله ،أو ممن
يقرأه على الشيخ.
 -4اإلذن من الشيخ للطالب اإلجازة  ،بعد عرضه علي الشيخ
لبعض القرآن أو الكتاب.
ويكون تهذا يف الغالب بني أتهل التخصص ،بأن يعلم الشيخ أن
املجاز عامل متقن ملا ُجياز فيه ،وإ ا يريد هبذا علو السند أو تقويته أو
ُ
تعدد الطرق . 1
إن "املشافهة تهي العمدة يف حتصيله ،وبذلك يسهل أخذ العلم
الشك
باملشافهة ،ويزيد به املهارة ،ويُصا ُن به املأخوذ عن طريان
ّ
والتحريف" . 2
التصدي
قال السيوطي" :اإلجازة من الشيخ غري شرط يف جواز ِّ
لإلقراء واإلفادة ،فمن علم يف نفسه األتهلية جاز له ذلك وإن مل جيزه
أحد ،وعلي ذلك السلف األولون والصدر الصاحل ،وكذلك يف كل علم
يف اإلقراء واإلفتاء ،خالفا ملا يتومهه األغبياء من اعتقاد كوهنا شرطا،
وإ ا اصطلح الناس على ذلك اإلجازة ألن أتهلية الشخص ال يعلمها -
 1ينظر :أسانيد القراء العشرة ورواهتم الربرة للشيخ  /السيد أمحد ص.7
" 2جهد املقل" .ص 110:بتصرف.
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غالبا -من يريد األخذ عنه من املبتدئني وحنوتهم ،لقصور مقامهم عن
ذلك ،والبحث عن األتهلية قبل األخذ شرط ،فجعلت اإلجازة
للمجاز باألتهلية  1 ".أ.تها
كالشهادة من الشيخ ُ

 التعلُّم الجماعي ( التعاوني)(:)2
أثبتت الدراسات أمهية التعلم اجلماعي ملا له من تأثري التفاعل يف
العملية التعليمية؛ وتهناك عدة وسائل للتعلم اجلماعي ،مثل:
 المجموعات التدريبية :وتهي ذات أثر حقيقي وملموس يف دعماملتدرب علميًّا ومعنويا.
حيث ميكن األستاذ أن ينشئ جمموعة تدريبية تضم أفرادا من
الطالب ،ويتابع أداء كل فرد منهم ،ويتفاعل معهم بطريقة مميزة،
ويتعرف على مواطن ضعفهم يف النحو اليت قد ال يعرفها الطالب
نفسه ،ويقيس نتائجه مبنتهى الدقة .وميكنه عمل حتفيز لألعضاء بطرق
كثرية ليسريوا قُ ُدما يف التعلم.
وي عترب تهذا النوع تهدية تعليمية قيمة تنفعهم على املدى القريب
والبعيد ،ومن مثاره:
توجه الطالب إىل الكتاب املقرر نفسه لفهمه فهما عميقا،
 ّ" 1اإلتقان". 140:1 .
 2لالستزادة ينظر :فعالية التعلم التعاوين يف اكتساب طلبة املرحلة الثانوية
مهارات التذوق األديب ،حممد سامل ،دراسات يف املناتهج وطرق التدريس.
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وتلخيصه تلخيصا ذاتيا ،بدال من اللجوء إىل استظهار امللخصات
املع ّدة من غريتهم لتلك الكتب.
 إنشاء جيل جديد حمب للعلم واملعرفة واملطالعة والبحث ،متعلّقباللغة العربية ،عامل على نشرتها.
 إشاعة حمبّة اللغة العربية وإدراك حالوهتا وبالغتها ،وذلك بتكريسوقت إضايف للمطالعة باللغة العربية ،وتنمية القدرة على النقد األديب
من خالل مناقشة أفكار القصص والقصائد ،والنصوص األدبية
األخرى.
 إن التعلم اجلماعي يعني على حتقيق مستوى عال من التعلم الذايت،ألن الطلبة يصبحون أكثر فهما ملا يقرأون.
 إن التعلم اجلماعي يزيد الطالب اتهتماما بالدقة وحسن االختيار. إن التعلم اجلماعي يُك ِّمل فيهم ملكة البحث واالجتهاد والنظر ،إذيقدرون على البحث فيما يعرض هلم من املستجدات اليت مل يسبق
النظر فيها من غريتهم.
 أن التعلم اجلماعي أكثر تثبيتا ،واجلماعة كلما تفاعلت استفادبعضهم من بعض ،وأثْاروا بأفكارتهم ومحاسهم اآلخرين.
أعضاؤتها ُ
 يُساعد التعلم التعاوين اجلماعي على االستفادة بشكل أفضل منالشبكة اإلنرتنت  ،نظرا لكثرة املعلومات املتوافرة عرب اإلنرتنت؛
فإنه يصعب على الطالب البحث يف كل القوائم ،لذا ميكن
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استخدام طريقة العمل اجلماعي بني الطالب ،حيث يقوم كل
طالب بالب حث يف قائمة معينة مث جيتمع الطالب ملناقشة ما مت
التوصل إليه.
 يُناقش يف اجملموعة ما أشكل على األعضاء يف الدروس ،كما يناقشطالب العلم بعضهم فيستفيدون ويفيدون ،وما استعصى من
املسائل يُرفع لألستاذ.
 التعلُّم الذاتي(:)1
 إن التعلم الذايت يعني على إتقان الرجوع إىل الكتاب ،والتفوق يفكون لدى الطالب إحساسا راقيا جبمالية
املقررات الدراسية كلها ،وي ِّ
اللغة العربية.
 إن التعلم الذايت يعني على التوجيه للتعمق يف علوم اللغة العربية، 1لالستزادة ينظر :التعلم للحياة :حبث حول تعلم البالغني ،دائرة الرتبية
والعلوم . 2000 ،دبلن " Fischer, Gerhard (2000).التعلم مدى
احلياة  -أكثر من تدريب " inجملة أحباث التعلم التفاعلي ,جملد  11عدد
 4/3صفحات  .294-265تعلم البالغني :ال يوجد وقت متأخر
للتعلم :تهيئة اجملتمعات األوروبية  ". COM (2006) 614التقرير النهائي.
بروكسل 23 ،أكتوبر  .2006تطوير املدرسني :حتدي التعلم مدى احلياة
كريستوفر داي ،باإلجنليزية(Developing Teachers: The Challenge :
) .1998., ،of LifelongLearningكتاب تطوير املدرسني -كتب
غوغل.
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والقدرة على استخراج احلكم واالستنباطات من األدلة.
 إن التعلم الذايت ينشِّط الطالب؛ فيستنتج املعلومة بنفسه بطريقةماتعة.
 إن تزويد طالب اللغة العربية مبهارات التعلم الذايت؛ جيعله قادرا علىمتابعة التغريات اليت تطرأ عل حمتويات املنهج؛ نتيجة للتقدم العلمي
والتقين يف العصر احلديث.
 إن التعلم الذايت يتعلم منه الطالب غالبا باقي املعاين للفظ الواحد،فيكمل له
فيزيده معاين عما تعلمه من خالل ثقافة من يُعلِّمهُ ،
أصالة املعىن العريب.
 إن التعلم الذايت وسيلة فعالة؛ يدعم تكوين طلبة العلوم الشرعية يفتقنيات البحث ومناتهجه ،وعلم املكتبة ،والقدرة على االستفادة من
احلاسب اآليل والربامج املعلوماتية ،واإلنرتنت ،مما جيعلهم قادرين
على الوصول إىل املعلومات اليت حيتاجون إليها ،والقدرة على
توظيفها يف اجملاالت اليت يريدون.
 دعم تكوين طلبة العلوم الشرعية يف تقنيات البحث ومناتهجه ،وعلماملكتبة ،والقدرة على االستفادة من احلاسوب اآليل والربامج
املعلوماتية ،واإلنرتنت ،باعتبار ذلك وسيلة فعالة متكن الطلبة من
التعلم الذايت ،مما جيعلهم قادرين على الوصول إىل املعلومات اليت
حيتاجون إليها ،والقدرة على توظيفها يف اجملاالت اليت يريدون.
 إن التعلم الذايت يُك ِّمل فيهم ملكة الفقه واحلفظ ،إذ يقدرون على- 544 -
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البحث فيما يعرض هلم من قضايا ومشكالت.
 يعد مفهوم التعلم الذايت من أساليب اكتساب مهارة التدبر ،وعلىاألستاذ أن يوجه طالبه هلذا املفهوم.
 التعليم المستمر(:)1
إن العلم حبر ال ساحل له ،وال ميكن الفرد اإلحاطة به ،لذلك
ال بد من االستمرار يف طلبه دون انقطاع ،وقد أمثرت تهذه القيم
الثقافية حركة فكرية زاتهرة ،حيث صار التعلم املستمر وتراكم املعرفة
وجتميع العلم ودراسته بصورة منظمة من أبرز خصائص احلركة الفكرية
يف عصور اإلسالم الذتهبية.
إن سر التميز عند مجيع املتفوقني والسعداء يف حياهتم تهي
خطوة واحدة تهي العزمية القوية ،واالجتهاد الشديد ،والصرب الطويل
اجلميل على التعلم املستمر.
 فهو حتصيل العلم مدى احلياة بدافع ذايت ألسباب شخصية أو مهنية. ويعتمد تهذا املبدأ على فكرة أن التعلم غري حمدد يف فرتة الصغر أو 1لالستزادة ينظر :ندى عبدالرحيم حمامدة" ،التعليم املستمر والتثقيف الذايت"؛
علي بركات" ،التعليم املستمر والتثقيف الذايت"؛ عبدالعزيز بن عبداهلل
السنبل" ،الرتبية املستمرة يف عامل عريب متغري"؛ علي خليل مصطفى أبو
العينني وآخرون" ،األصول الفلسفية للرتبية قراءات ودراسات "؛
ومؤمتر "التعليم املستمر وحتديات جمتمع املعرفة".
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يف غرفة الدراسة بل يتعداتها إىل كل مراحل العمر ويف أي مكان.
 وخالل اخلمسني سنة املنصرمة ،أحدث التطور العلمي تغيريا يفمفهوم التعلم ،ومل يعد حتصيل املعرفة مرتبطا يف مكان وزمان
حمدد أي الصف الدراسي  ،إذ كسب املعرفة مل يعد حمصورا يف
مكان وزمان معني أي مكان العمل .
ويف دراسة أُجريت على تسعني قائدا ،حتدث تهؤالء القادة بأن أتهم

صفة للقائد تهو التعلم املستمر ،واهلل -عز وجل -يقول :ﭽ ﯽ ﯾﯿﰀ

ﰁﰂﰃ ﰄﭼ [املدثر] .فكل كائن يكف عن النمو يبدأ يف املوت.
ومع التعلم املستمر لن حتتاج إىل اخلوف والرتدد ،بل سوف
تتقن اللغة العربية ولكنك حتتاج إىل بعض الوقت.
وميثل التعلم باستخدام احلاسوب نقطة االنطالق حنو التعلم
املستمر ،وسوف يقوم مدرسو املستقبل اجليدون مبا تهو أكثر من
تعريف الطالب بكيفية العثور على املعلومات عرب طريق املعلومات
السريع.
إن مفهوم الرتبية الشاملة املتكاملة يتطلب اعتماد اإلنسان غاية
وأداة ،ويرتتب عليه املشاركة الواسعة يف حتقيقها ،وتنمية املواقف
اإلجيابية واالستعدادات لتقبل التغيري من أجل حتسني مستويات احلياة
وتطوير أساليب اإلنتاج ،اعتمادا على التعلم املستمر.
إن مهمة األستاذ ال تقتصر على تزويد الطالب باملعلومات
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واحلقائق ،وإ ا تتسع لتشمل إكساهبم مهارات التعلم املستمر.
ومن فوائد التعليم المستمر:
 -1التعرف على اجلديد من املعارف واكتساب اخلربات وتطويرتها.
 -2صقل املواتهب واملهارات.
 -3اكتساب مهارات جديدة.
 -4إبداع الفرد وارتقاءه ومن مث ارتقاء باجملتمع.
 -5رفع مستوى الفرد التعليمي والثقايف.
 التدريبات اللغوية:
إن من الالزم لطالب اجلامعة التدريبات اللغوية؛ فقد كتب
حسن شحاته حبثا عن التدريبات اللغوية الالزمة لطالب اجلامعة  ،بني
من خالله أن التدريبات ضرورة لتعليم العربية وتعلمها ،وتهي وسيلة
للحكم على فعالية العملية التعليمية جبوانبها املختلفة ،وتهي وسيلة
لوضع تقومي دقيق أمام اجلهات املعنية عن فعالية التعليم ليفيدوا منها
يف اختاذ القرارات ،وحياول الباحث معرفة مدى استعمال القائمني على
التعليم يف اجلامعات للتدريب ،وما األ اط اليت تشيع يف استعماالهتم،
وأسباب العزوف عن التدريبات اللغوية أو شيوعها ،وما املعايري الفعلية
الالزمة للتدريبات اللغوية ،وحتدث عن التصور املستقبلي ملا جيب أن
تكون عليه التدريبات ،وحتدث عن طريقة البحث اليت اتبعها من إعداد
استمارات أو مقابالت أو مراجعات كتب ومذكرات وامتحانات ،مع
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االستفادة من مثرات البحوث األخرى ،وخرج من ذلك بنتائج من
أمهها :ضآلة التدريبات اللغوية يف اجلامعة ،وأعاد تهذا إىل كثرة
املعلومات ،وقصر الوقت وكثرة الطالب .وتبني من حتليل التدريبات
اجتاتهها إىل قياس الذاكرة ،وأمهل البحث عن العالقات أو املوازنات أو
التعليل والتفسري .وذكر أن معرفة أ اط التدريبات ووظائفها ،والتدرب
على إنتاجها وأساليب استعماهلا من الضرورات للقائمني على تعليم
العربية ،وطرح الباحث مجلة من اإلمكانات التدريبية يف إطار التصور
املستقبلي للتدريبات . 1
وأحسب أن العناية بالتدريبات تهي من أقوى األسلحة اليت ُجيابه
هبا الضعف اللغوي.
وقد كتب :إبراتهيم الشمسان عن أخطاء الطالب الصرفية
واالستفادة منها يف التعليم اجلامعي  ،واتهتم الباحث بدراسة طائفة
كبرية من أخطاء الطالب يف امليزان الصريف من خالل تطبيقات على
النص القرآين؛ ألن ملعرفة امليزان الصريف أمهية بالغة؛ إذ تهو الكاشف
إحاطة املتعلم بسائر املسائل الصرفية من مجود وتصرف واشتقاق ،وجترد
وزيادة ،وصحة واعتالل .ويهدف البحث إىل تعرف ميادين اخلطأ
وأسبابه .وقد تبني أن الطالب طئون يف رسم احلركات على امليزان،
و طئون يف وزن األلفاظ ذات العلل واهلمزات واملشددات ،و طئون يف
 1ينظر :مؤمتر تعليم اللغة العربية يف املستوى اجلامعي ،ص.232 -205 :
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معرفة حدود الكلمة ويف حتديد األحرف األصول والزوائد ،وقد تبني أن
من أتهم األسباب اليت تقف وراء ذلك :الضعف العام يف مهاريت القراءة
والكتابة ،واجلهل برسم املصحف الشريف ،وجهل املباديت الصوتية
والصرفية ،وتأثري اللهجات واألخطاء الشائعة واألشكال املألوفة.
ودراسة األخطاء اليت تقع يف بيان الطالب ألوزان األلفاظ من أناء
وأفعال خري دليل ملعرفة املشكالت الصرفية اليت حتتاج إىل فضل معاجلة
وزيادة يف التدريب ،وتهي كاشفة-عند التحليل -الطريقة اليت يفكر هبا
املتعلم عند اإلجابة وحماولة وزن الكلمات .وميكننا برصد تهذه األخطاء
وحتليلها أن نصل إىل ترتيب املشكالت الصرفية حسب األمهية اليت
يكشف عنها البحث .وتوجيه العناية إليها أثناء التعليم النظري
والتدريب العملي على التحليل الصريف .ويتألف البحث من متهيد ،مث
دراسة لوزن األفعال مرتبة حسب أقسام األفعال ،مث دراسة لوزن األناء
مرتبة حسب ميادين اخلطأ ،وينتهي خبامتة فيها خالصة عامة لألخطاء
حسب ميادين اخلطأ ،مع توصيات عامة حيسن لفت انتباه املتعلمني
إليها .وقد التزم تهذا البحث طريقة الصرفيني القدماء انطالقا من أهنا
تهي املتبعة يف التعليم اجلامعي . 1
ُ
وإ ّن اتباع طرق مالئمة يف التدريس يعتمد على حتليل األخطاء،
والتأثري اللهجي ،وحصر قواعد العربية .والرتكيز على أمهية التدريبات
 1ينظر :مؤمتر تعليم اللغة العربية يف املستوى اجلامعي ص.394-365 :
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يف التعليم .وقد كتب الباحث :عبدالرمحن أيوب عن تعليم اللغة
العربية بني القواعد والنماذج  ،وزود حبثه مبالحق مهمة . 1
ومنه التعبير اللغوي السليم:
فالتعبري اللغوي السليم مهارة مهمة؛ حتتاج أن تُبىن عند الطالب
وتقوى عندتهم ،ومما تشمله:
 -1القدرة على صياغة أفكاره ،والتعبري عنها تعبريا سليما.
 -2القدرة على استخدام اللغة الفصيحة يف احلديث ،والبعد عن
األلفاظ العامية.
 -3القدرة على استخدام املرتادفات ،لتهيئ له التعبري السليم بالقدر
الذي يتناسب مع املوقف .وحيتاج الطالب هلذه القدرة يف
احلوار ودعوة اآلخرين والتأثري عليهم ،ومن استمع لبعض
أحاديث الوعاظ واخلطباء الذين يفتقدون تهذه املهارة أدرك أمهية
ذلك.
ومن الوسائل المعينة على ذلك:
 -1إتاحة الفرصة للطالب ليُاعلِّقوا يف الدروس ويُبدوا مداخالهتم،
مع احلرص على تعويدتهم أن يكون حديثهم باللغة الفصحى.
 1ينظر :ندوة مشكالت اللغة العربية على مستوى اجلامعة يف دول اخلليج
واجلزيرة العربية ص.177-145 :
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 -2أن يرتقي املريب بأسلوبه وطريقته يف حواره معهم ،حىت عند
احلديث الفردي عن مشكالت شخصية ،بدال من أن يكون
حديثا بلهجة عامية تهابطة.
 -3تنظيم أنشطة تتيح فرصا للطالب يف احلديث االرجتايل أمام
زمالئهم ،ويمكن أن تشمل :إلقاء خطب قصرية ،حوارات بني
طالبني حول فكرة حمددة...إخل.
تعود الطالب كتابة أفكاره ،كالكتابة حول
 -4تنظيم أنشطة ِّ
موضوع معني ،أو وصف موقف ،أو احلديث عن ظاتهرة يف
اجملتمع ،مع مراعاة أال يغلب اجلانب األديب والبالغي -رغم
أمهيته -على التعبري السليم والصحيح عن الفكرة.

ج -دراسة المقررات ومجاالتها :
يقترح لتعزيز جانب إتقان اللغة أن يُلزم الطالب عموماُ -
وغير العرب خصوصا:-
 1األصوات العربية :تصنيفاهتا وأنواعها وخمارجها.
 2أساسيات النحو والصرف :تلك اليت تعتمد يف تقدميها على
تصور علم اللغة التطبيقي ،واليت ختتار وتنظم يف ضوء الدراسات
اليت دارت حول تعليم قواعد النحو والصرف يف اللغة العربية،
وبالقدر الذي مي ّكن الدارس من دراسة املقررات األخرى الثقافية
واالتصالية.
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3
4

5
6
7

األساليب البالغية العربية :من خالل نصوص مستمدة من
القرآن الكرمي ،واحلديث النبوي الشريف ،وخمتارات من األدب
العريب ،وأساليب التذوق والنقد.
تعليم مهارات القراءة والكتابة :من خالل جمموعة من
املوضوعات والنصوص للتعرف ونطق وفهم وحتليل األفكار،
وإلجادة مهارات الكتابة ،سواء منها احلركي أو الفكري ،حبيث
تتضمن تهذه النصوص أفكارا تتصل بالثقافة العربية اإلسالمية.
دراسات في المعاجم العربية؛ أنواعها وخصائصها ،وطرق
البحث فيها.
دراسات في علم اللغة الحديث :يتضمن بعض الدراسات
التقابلية بني اللغة العربية وبعض اللغات األخرى على املستوى
الصويت والصريف والنحوي.
دراسات حول أمهات الكتب العربية يف شىت جماالت وفروع
اللغة العربية؛ أنواعها وخصائصها ،وطرق البحث فيها .وجماالت
االستفادة منها . 1

د -ممارسة األنشطة ومجاالتها:
ينبغي التوسع في المشاركة -مع وجود ٍ
حد أدنى يُلزم به
فصليا -في المجاالت التالية:
 1ينظر :رشدي أمحد طعيمة؛ حممود كامل الناقة" ،مفهوم املنهج وأمهية
دراسته" .ص.59-58 :
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 -1قراءة القرآن الكرمي وتالوته وإقراؤه ملن تهو دوهنم.
 -2تفسري القرآن الكرمي وفهمه ،وعقد حلقات علمية للمدارسة
والتدبر.
 -3دراسة احلديث النبوي الشريف والسنة املطهرة ،وعقد حلقات
مدارسة له.
 -4قراءة السرية النبوية ،وحياة اخللفاء الراشدين واملسلمني األوائل،
وإلقاؤتها.
 -5املشاركة الفاعلة يف برامج الدعوة اإلسالمية واخلطابة ،وعقد
مسابقات هلا.
 -6إقامة حفالت وأنشطة ومسابقات تعتمد على التحدث باللغة
العربية.
 -7قراءة يف تاريخ اللغة العربية وخصائصها وتطورتها عرب العصور.
 -8قراءة دراسات يف األدب العريب وتار ه عرب العصور املختلفة.
 -9قراءات واسعة يف بعض اجملالت والصحف والكتب اليت تثري
اجلانب اللغوي.
 -10االستماع إىل برامج اإلذاعة من نشرات وندوات ولقاءات.
 -11كتابة رسائل وبرقيات وبطاقات  ، 1وتصحيحها ،وتقوميها،

 1ينظر :رشدي أمحد طعيمة؛ حممود كامل الناقة" ،مفهوم املنهج وأمهية
دراسته" .ص.60-59 :
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ونقدتها.

ه -البحوث والرسائل والمشروعات العلمية ومجاالتها :
ومن أجل العطاء والنماء لهذه اللغة بين الدارسين -والذي
ندعو اهلل أن يكون وفريا ،وقد ظهرت بوادره املشجعة فيما صدر
ويصدر عن اجلامعات من رسائل رصينة ،ال ختلو من التفحص الدقيق،
والتجديد ،واإلضافة -البد من أن يكون للغة العربية نصيب من جهود
الباحثني ،ومن ذلك:
 -1ضرورة تكليف الباحثني برتمجة ما ميرون به من مصطلحات أجنبية
يف جمال الدراسة إىل اللغة العربية .وقد التزم بذلك عدد من
الباحثني يف علم النفس والرتبية والفلسفة واجلغرافيا والزراعة والطب
وسائر العلوم ،فأحلقوا بكتبهم قوائم باملصطلحات وترمجاهتا العربية،
كما أن بعض مصدري املعاجم قد فعلوا ذلك .وال شك أن تهذه
الرتمجات تبقى فردية حىت يثبتها االستعمال أو تتبناتها اجملامع
املختصة.
 -2تكليف الباحثني الذين يعدون رسائلهم بلغة أجنبية ،أن يلحقوا هبا
ملخصا وافيا باللغة العربية ،حىت يتمكن قراء العربية الذين ال
يتقنون اللغة األجنبية من متابعة األحباث اجلديدة .ويعترب تهذا من
التقاليد اجلامعية العاملية ،عندما تسمح جامعة لطالب دراسات
عليا بكتابة رسالته بلغة غري لغة الدولة اليت هبا اجلامعة ،فحينئذ
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البد من إيراد ملخص بلغة الدولة؛ تعزيزا للغتها وملكتبتها.
 -3إن حتقيق املخطوطات العربية ونشرتها -وما زال يف خزائن املكتبات
العامة والشخصية آالف منها -ضروري لرصد الرتاث العريب يف
اإلنسانيات والعلوم ،ووضعه بني يدي األجيال الصاعدة.
 -4ومثل ذلك القول عن حياة علماء العرب واملسلمني ،الذين مل
ينالوا حقهم من الدراسة ،وكثريا ما تؤدي تهذه الدراسات إىل
اكتشاف املخبوء من املؤلفات الرتاثية ،والتنبيه إليها أو نشرتها . 1
 -5استغالل شبكة املعلومات اإلنرتنت  2يف نشر برامج تعليم اللغة
العربية ألبناء العامل اإلسالمي ،وحتقيق التواصل والتعاون بني
املعاتهد واجملامع وملراكز واملؤسسات اليت تعىن هبذا اجملال احليوي؛
حتقيقا لسرعة وتطور األداء.
ومثال ذلك :منتديات الفصيح لعلوم اللغة العربية  ، 3فإهنا
 1وذلك مثل ما يفعله الدكتور علي الدفاع يف مجيع كتبه من سلسلة إسهام
علماء العرب واملسلمني ؛ وينظر أيضا كتابه "أعالم الفيزياء يف اإلسالم،
باالشرتاك مع د .جالل شوقي ،بريوت :مؤسسة الرسالة. 1984 ،
 2يف احلقيقة أن شركة صخر هلا دور رائد يف تهذا اجملال ،حيث أنتجت برناجما
لتعليم العربية بالكمبيوتر عن طريق شبكة اإلنرتنيت وتهذا الربنامج جمانا،
وميكن أي راغب أن يزرر تهذا املوقع وتهو بعنوان " ،"learn Arabicوموقعه
على اإلنرتنيت تهو.http://www.sakhr.com/ :
 3وتهذا رابطهhttp://www.alfaseeh.net/vb/index.php :
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متخصصة يف تهذا الفن ،إذ يضم النادي خنبة من أساتذة اجلامعات
واحملاضرين واألساتذة واملعلمني والطالب ،جيمعهم من شىت بقاع
األرض احلو ُار العريب ،ويسجلون أطارحيهم يف اللغة والنحو والتصريف
واألدب والنقد والبالغة واإلعجاز القرآين ،ومل ي ِ
غفلوا ناديا لإلبداعات
ُ
اللغوية.

- 556 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 188الجزء األول

اخلامتة
وبعد ،فإنه الشك يف أن اجلهود املبذولة يف جمال تعلم اللغة
العربية واللسان اإلسالمي املبني ما تهي إال واجب كبري ،ميليه علينا
واجبنا الديين لتحقيق إعالء كلمة اهلل العليا ونفع العباد؛ وذلك بأن
نضع يف اعتبارنا أن الدفاع عن الفصحى فرض وواجب حتما يف ظل
السياسات املعادية للدين اإلسالمي اليوم ،فاألعداء يرتبصون بنا
وهبويتنا ،وإن خط الدفاع عن اإلسالم يربز يف نشر العربية بني ربوع
العامل اإلسالمي كله ،وإظهارتها باملظهر الالئق هبا بني متحدثيها ،وتهي
تتألق وحتسن يف أعني اآلخرين ،فيشعرون بقيمتها الفعلية األدائية
عربة ،وأال تكون منحصرة يف قاعات وساحات الدرس ومنابر
امل ِّ
ُ
املساجد فقط ،بل لتكون أسلوب مشاركة فعال ،ولغة جامعة ،ولتكن
لغة احلوار اليومي بني أبناء العامل اإلسالمي ،وتهي اليت جتمعهم قلبا
وقالبا ،يف شعور احتادي ،وتضام أخوي ،ووثاق قوي ،ورباط متني
السند.
فالعربية من الدين ،وتعلمها لفهم مقاصد الكتاب والسنة قربة
أجلِ القربات إىل اهلل تعاىل ،وتغييبها عن ساحة احلياة حتت أي
من ّ
مسوغ بُعد عن سبيل اهلل ،وصدع ال يُرأب ،فإن اللسان العريب :شعار
ِّ
اإلسالم وأتهله الذي به يتميزون ،وظهرت احلاجة اليوم إىل عمل
مؤسسي موسوعي ،لتوثق الصلة باللغة ،وللتفاين يف تعلمها ،قربة هلل
ودينا ،فإن اللسان العريب على حد قول ابن تيمية -رمحه اهلل :-شعار
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اإلسالم وأتهله الذي به يتميزون.

ولعل أبرز النتائج:
 -1جيب علينا االعتداد واالعتزاز بلغة القرآن الكرمي -اللغة العربية-
 ،وجعلها اللغة األوىل ألبناء املسلمني ،وترك القول بأن تعليمها
هلم :لغة ثانية ،أو لغة أجنبية! فالقول هبذه التسمية يؤدى
بالطالب إىل إمهاهلا كلية ،ونسيان ما تعلمه منها ،فتضيع
شخصية املسلم.
 -2الدعوة إلعداد برامج ومناتهج مناسبة لروح العصر احلاضر يف
تعليم اللغة العربية ،لتكون مناسبة للبيئات واجملتمعات اليت
تدرس فيها -فما يناسب الثقافة اإلفريقية ال يناسب الثقافة
األسيوية أو األمريكية ،-فتجب مراعاة ثقافة أبناء الشعوب عند
إعداد الربامج التعليمية ،وعدم اإلبقاء على برامج بذاهتا مدة
طويلة دون تطوير.
 -3دعوة جمامع اللغة العربية -يف البالد العربية -لالتهتمام مبجال
تدريس اللغة العربية للناطقني بغريتها من اللغات ،وإعداد
موسوعة متكاملة يف تهذا اجملال.
 -4تركيز اتهتمامات جمامع اللغة العربية سابقا على حتقيق ونشر الرتاث
ِ
جماالت
واالنشغال مبسائل التعريب وغريتها؛ أدى لضعف اللغة يف
التعليم واالنتشار ،فالبُّد من النظر إىل املستجدات العصرية يف تعليم
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اللغة ،وإجناز متطلبات أبناء العامل اإلسالمي الراغبني يف تعلم اللغة
العربية ،مما يؤكد احلاجة إىل تهذا العمل املؤسسي املوسوعي.
 -5دعوة مجيع املؤسسات واهليئات العاملة يف جمال تدريس اللغة
العربية للناطقني بغريتها من اللغات ،ومعاتهد ختريج إعداد
املدرسني هلذه املهمة؛ إىل التعاون يف تطوير املهمة ،وتبادل
اخلربات والزيارات ،ورسم اخلطط والسياسات العامة للقيام
خبدمة تعليم اللغة العربية ،للمساعدة على زيادة حجم انتشار
اللغة العربية ،وتزايد اإلقبال عليها ،وتطوير مناتهجها.
كل ذلك من أجل خدمة اللغة العربية ،وهو هدف عظيم
لخدمة الدين ،وذلك من خالل:
 1االعتداد واالعتزاز بلغة القرآن الكرمي ،وجعلها اللغة األوىل لبناء
شخصية املسلم.
 2الدعوة إلعداد برامج ومناتهج مناسبة لبيئة العصر احلاضر يف
تعليم العربية وتطويرتها.
 3دعوة اجملامع لالتهتمام بتدريس اللغة العربية للناطقني بغريتها من
اللغات ،وإعداد موسوعة متكاملة يف تهذا اجملال.
 4تركيز االتهتمام بتحقيق ونشر الرتاث والتعريب ،بل وتعلم اللغة
العربية ،فمسيس احلاجة ظاتهر إىل عمل مؤسسي موسوعي.
 5تعاون املؤسسات يف جمال تدريس اللغة العربية للناطقني بغريتها،
وتبادل اخلربات.
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6
7
8
9

رسم خطة وسياسة عامة ،جوتهرتها القيام على خدمة نشر تعليم
اللغة العربية.
تعزيز استخدام اللغة العربية يف اهليئات واملؤسسات العامة
واخلاصة تعامال وختاطبا.
تيسري تعليمها للناشئة ،وتعليمها لغري الناطقني هبا ،وتقويتهم
فيها إثراء وتفاعال.
تنظيم احملاضرات والندوات وحلقات البحث للنهوض باللغة
العربية.

ومما توصلت إليه ،أسطر التوصيات التالية:
ّ
أولها :أن تُدرس اللغة العربية باعتبارتها مادة أساسية ،وأن يكون
جادا ،وشامال على إكساب الطالب مهارات السماع،
تدريسها ًّ
واحلديث ،والكتابة ،والقراءة ،وإتقان قواعد اللغة :حنوا ،وصرفا،
وبالغة ،وتعبريا ،ومدارسة أدهبا :شعرا ،ونثرا ،وفنونا إبداعية.
وثانيها :أن تكون تهذه اللغة تهي لغة التدريس يف اجلامعة ويف
الدراسات العليا جلميع املقررات :اإلنسانية منها والعلمية ،والثقافية،
واملهنية ،إذ تستطيع أن تليب به مجيع املتطلبات الدراسية والبحثية .ويف
مكتبتها الرتاثية واملعاصرة قدر كاف من املراجع اليت ال جيوز أن يغفل
عنها ،مع احلاجة الدائمة إىل زيادهتا واإلضافة إليها ،كما تهي احلال يف
كل لغة.
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وثالثها :أن تكون اللغة العربية تهي لغة التفاتهم ،والتعامل،
واإلدارة ،والتوجيه الرتبوي ،والنشاطات الطالبية ،والصبغة اللغوية الرنية
ملؤسسات التعليم.
ورابعها :أن يكون للغة العربية نصيب من جهود الباحثني ،ومن ذلك:
 -1ضرورة تكليف الباحثني برتمجة املصطلحات إىل اللغة العربية،
وأن تتبناتها اجملامع املختصة.
 -2تكليف الباحثني الذين يكتبون رسائلهم بلغة أجنبية ،أن يلحقوا
هبا ملخصا وافيا باللغة العربية ،حىت يتمكن قراء العربية من
متابعة األحباث اجلديدة ،وتعزيزا للغتها وملكتبتها.
 -3حتقيق املخطوطات العربية ونشرتها بني يدي األجيال الصاعدة.
 -4إبراز حياة علماء العرب واملسلمني الذين مل ينالوا حقهم من
الدراسة ،ففيها اكتشاف املخبوء من املؤلفات الرتاثية ،والتنبيه إليها
أو نشرتها.
 -5استغالل شبكة املعلومات ووسائل التواصل االجتماعي
والتطبيقات الذكية يف نشر برامج تعليم اللغة العربية ألبناء العامل
اإلسالمي ،وحتقيق التواصل والتعاون بني املعاتهد واجملامع واملراكز
واملؤسسات اليت تُعىن هبذا اجملال احليوي؛ حتقيقا لسرعة وتطور
األداء.
ولتكن نصيحتنا إىل العاملني مبجال تدريس اللغة العربية لغري
الناطقني هبا من أبناء املسلمني أن حيملوتها على أهنا لغة عقيدة ودين
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نح ،فيحملوتها يسرية تهينة عليهم ،وأن نسعى لتيسري تعليمها؛ حىت ال
تكون اللغة العربية بعيدة عن روحها ،أو أن يكون دارسها غري متذوق
جلماهلا ،إ ا يتقن قواعدتها صرفا وحنوا ،و طئ يف معناتها التعبريي
السياقي والداليل؛ فيكون تعبريه خطأ ساذجا.
كما نأمل يف اخلتام أن تكون تهناك بصمة للطالب الذي تعلم
وخترج إىل جمال احلياة ،فيكون
العربية يف اجلامعات واملعاتهد اإلسالمية ّ
مستمرا بعد خترجه ،وأن يكون من مهام
مرتبطا باللغة العربية ارتباطا
ًّ
اجلامعة خلرجييها حتسني مستواتهم اللغوي ،وتنمية مهارات األداء اللغوي
السليم لديهم ،مما يساعدتهم على التواصل وحتقيق الوعي والتفاتهم التام
مع جمتمعاهتم بلغة القرآن ،كما أن حتسني مستواتهم اللغوي يزيدتهم
إدراكا ملا حوهلم ،وميدتهم خبلفية ثقافية تعينهم على التفاعل يف جمال
صلتهم بالرتاث اإلسالمي اخلالد ،حىت نراتهم قد أتقنوا اللغة العربية،
وأحبوا اللسان العريب املبني بصدق ،كيف ال؟ وتهو لسان اإلسالم
العظيم.
إن وعد اهلل حق ،وما وعد به البد أن يكون ،يقول اهلل تعاىل:

ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ [احلجر] ،فهذا وعد من
اهلل تبارك وتعاىل :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ [النساء] ،ﭽ ﭑ

ﭒﭓﭔ ﭕ ﭖﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ [الروم].
وخالصة األمر :إذا أحب املسلم لغته ،وعمل على نشرتها،
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وحرص على التخاطب هبا؛ فإن ذلك يكون نابعا من حبه إلسالمه،
وحرصه على دينه ورضا ربه ،والعمل مبقتضى قرآنه  1؛ حيث قال اهلل
تعاىل :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭﮮ ﮯ ﭼ[يوسف].

 1إبراتهيم أمحد الفارسي" ،خطة منهج مقرتح لتعليم اللغة العربية للناطقني
بغريتها" .ص.3:
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املراجع واملصادر:

القرآن الكرمي.
الكتب والبحوث العلمية:
اارسي ،إبا ا اراتهيم أمح ا ااد -احملاضا اار بقسا اام لغا ااة القا اارآن مبركا ااز اللغا ااات
الف ا ا ّ
باجلامع ااة اإلس ااالمية العاملي ااة مباليزي ااا" .-أبع اااد حض ااارية وض اارورات
حاضرة يف تعليم اللغة العربية ألبناء العامل اإلسالمي".
السا اايوطي ،جا ااالل الا اادين" .اإلتقا ااان يف علا ااوم القا اارآن" .القا اااتهرة :دار
الرتاث .
د .يوسف عز الادين" ،األثار النفساي واالجتمااعي مان تعرياب التعلايم".
جملة جممع اللغة العربية.
عل ااي عب ااد اهلل ال اادفاع" ،أث اار علم اااء الع اارب واملس االمني يف تط ااوير عل اام
الفلك" .بريوت :مؤسسة الرسالة1405 ،تها1985 /م( .
مق ااداد ي اااجلن" ،أخالقي ااات املناقش ااة واحمل اااورة واملن اااظرة العلمي ااة وآداهب ااا
ومبادئه ااا وآثارته ااا عل ااى الف اارد واجملتم ااع" .الري اااض :ال اادار الص ااوتية
للرتبية1416 ،تها .
ساايف الاادين حسااني شاااتهني" ،أدب احلاوار يف اإلسااالم" .الرياااض :دار
األفق1413 ،ه .
د .عل ااي جريش ااة" ،أدب احلا اوار واملن اااظرة" .الطبع ااة األوىل ،املنص ااورة:
دار الوفاء 1410،تها .
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حممد عثمان وحمماد خاريي حاريب" ،آراء ومقرتحاات بشاأن تادريس اللغاة
القومية" .القاتهرة1956 ،م .
الش اايخ /الس اايد أمح ااد ب اان عب ااد ال اارحيم" ،أس ااانيد القا اراء العش اارة ورواهت اام
الربرة" .الطبعة الثانية نشار :اجلمعياة اخلريياة لتحفايظ القارآن الكارمي
فرع حمافظة اجلبيل1426 ،-تها 2005 -م .علي عباد اهلل الادفاع" ،إساهام علمااء العارب واملسالمني يف الرياضايات".
بريوت :دار الشروق1401 ،تها1981/م( .
عل ااي عب ااداهلل ال اادفاع" ،إس ااهام علم اااء الع اارب واملس االمني يف الص اايدلة"،
بريوت :مؤسسة الرسالة1407 ،تها1987/م .
علي عبداهلل الادفاع" ،إساهام علمااء العارب واملسالمني يف علام النباات".
بريوت :مؤسسة الرسالة1405 ،تها1985/م .
الندوة العاملية للشباب اإلسالمي" ،أصول احلوار" .الرياض1408 :تها .
د .زكي الدين شعبان" ،أصول الفقه اإلسالمي" .الطبعة الثالثاة ،لبناان،
بريوت :دار العلم1394 ،تها1974 -م .
أض ااواء عل ااى الن اادوة اإلس ااالمية العاملي ااة يف مال ااديف" ،ن اادوة دور اللغ ااة
العربية يف نشر الدعوة اإلسالمية" .جملاة رساالة اجلهااد ،العادد ،63
السنة السادسة ،مجادى اآلخرة 1397تها /فرباير 1988م .
أبو إسحاق الشاطيب" ،االعتصام" .مصر :املكتبة التجارية الكربى .
عل ااي عب ااداهلل ال اادفاع" ،أع ااالم الع اارب واملس االمني يف الط ااب" .ب ااريوت:
مؤسسة الرسالة1407 ،تها1987 /م .
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الدكتور علي الدفاع باالشارتاك ماع د .جاالل شاوقي" ،أعاالم الفيزيااء يف
اإلسالم" .بريوت :مؤسسة الرسالة. 1984 ،
اباان تيميااة" ،اقتضاااء الص اراط املسااتقيم" .حتقيااق :حممااد حامااد الفقااي.
 0بريوت :دار املعرفة ،د ت .
أبو حيان األندلسي ،حممد بن يوسف" .البحر احمليط" .الطبعاة الثانياة،
بريوت :دار الفكر1403 ،تها .
اب ا اان عاش ا ااور" ،التحري ا اار والتن ا ااوير" .ت ا ااونس :ال ا اادار التونس ا ااية للنش ا اار
1984م .
حمما ااد أكا اارم علا ااي مصا ااطفى سا ااعد الا اادين" ،التخط ا اايط اللغا ااوي ولغ ا ااة
الق ا اارآن" .م ا ااذكرات غ ا ااري منش ا ااورات ،اجلامع ا ااة اإلس ا ااالمية العاملي ا ااة
مباليزيا1992 ،م .
عبااد الغااين عكاااك" ،الرتبيااة الفكريااة يف اإلسااالم :أدب احل اوار يف القاارآن
الكرمي" .جملة املوافقات ،ذو احلجة 1414تها .402-392 :
حمم ا ااود عش ا ااب" ،ترمج ا ااة مع ا اااين الق ا اارآن لغ ا ااري الن ا اااطقني واج ا ااب عل ا ااى
املس االمني" .مقابل ااة م ااع د .ليل ااى عب ااد ال ا ارازق رئ اايس قس اام اللغ ااة
اإلجنليزيااة والرتمجااة الفوريااة والدراسااات اإلنسااانية  ،جرياادة األته ارام،
العاادد  23 ،41651رمضااان 1421ته اا 19 /ديساايمرب 2000م
السنة  : 125صفحة أنوار رمضان.
أمح ا ا ااد مك ا ا ااي" ،تعلي ا ا ااق عل ا ا ااى الرس ا ا ااالة املوض ا ا ااوعة يف آداب البح ا ا ااث".
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القاتهرة :مجعية النشر والتأليف األزتهرية 1935م .
د .أمحااد طاااتهر حساانني" ،تعلاايم اللغااة العربيااة لغااري الناااطقني هبااا :بانورامااا
تار يااة" ،جملااة دراسااات عربي ااة وإسااالمية ،سلساالة أحباااث جامعي ااة
يشاارف علااى إصاادارتها حامااد طاااتهر ،العاادد الثاااين ،الساانة األوىل ،
القاتهرة ،كلية دار العلوم.
الس اامرقندي ،أب ااو اللي ااث نص اار ب اان حمم ااد ب اان إب ا اراتهيم الفقي ااه احلنف ااي.
"تفسااري الساامرقندي حباار العلااوم " ا حتقيااق :د.حممااود مطرجااي.
بريوت :دار الفكر .
فخاار الاادين الارازي" .التفسااري الكبااري ومفاااتيح الغيااب" .الطبعااة الثالثااة،
بريوت :دار الفكر1405 ،تها .
ابن كثاري ،إناعيال بان عمار القرشاي " .تفساري القارآن العظايم" .حتقياق:
سا ا ااامي با ا اان حمما ا ااد السا ا ااالمة .الطبعا ا ااة األوىل ،دار طيبا ا ااة للنشا ا اار
والتوزيع1418 ،تها1997-ما .
السااعدي ،عبااد الاارمحن باان ناصاار" .تيسااري الكاارمي الاارمحن يف تفسااري كااالم
املنان" .الطبعة األوىل ،مؤسسة الرسالة 1423تها .
الق اارطيب حمما ااد با اان أمحا ااد األنص اااري" .اجلا ااامع ألحكا ااام القا اارآن" .دار
الكتاب العريب.
سا ا ِ
ااج ْقلي زاده ،حمما ااد با اان أيب بكا اار املرعشا ااي ت1150تها ا ا " .جه ا ااد
امل ِقا ّال" .حتقيااق :د .سااامل قاادوري احلمااد .الطبعااة الثانيااة ،األردن:
ُ
دار عمار2008 /1429 ،م .
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د .يوس ااف اخلليف ااة أب ااوبكر" ،احل اارف الع ااريب واللغ ااات اإلفريقي ااة" .جمل ااة
الثقافة السودانية ،عدد ،20سنة خاصة ،أكتوبر 1983م .
حيىي زمزمي" ،احلاوار آداباه وضاوابطه يف ضاوء الكتااب والسانة" .الطبعاة
الثانية ،عمان :دار املعايل1422 ،تها .
بسااام داود عجااك" ،احلاوار اإلسااالمي املساايحي" .ماجسااتري  .الطبعااة
األوىل ،دار قتيبة1418 ،تها .
املصعيب ،عباد امللاك منصاور حسان" .احلاوار اإلساالمي ماع األدياان التوحيدياة
األخرى :اخللفيات واآلفاق".
http://www.science-islam.net/article.php3?id_article=690&lang=ar

الشاارقاوي ،أمحااد حممااد" .احل اوار القاارآين يف ضااوء سااورة األنعااام ،دراسااة
موضوعية ،حبث مقدم إىل املاؤمتر العااملي حاول احلاوار ماع اآلخار يف
الفكر اإلسالمي ،جبامعة الشارقة".
حسااني محااادة" ،احل اوار القاارآين" .جملااة املعااارج ،اجمللااد األول ،الع ادد ،8
1412تها .37:
سناء بنت حممود عبد اهلل عابد" .احلوار يف القارآن معاملاه وأتهدافاه" .ط
دار األندلس اخلضراء1425 ،تها .
صاحل بن محيد" ،احلوار وآدابه" .الطبعة األوىل ،دار املنارة .
الفارس ا ااي ،إبا ا اراتهيم أمح ا ااد" .خط ا ااة م ا اانهج مق ا اارتح لتعل ا اايم اللغ ا ااة العربي ا ااة
للناطقني بغريتها" .حبث غري منشور.
شااروق حممااد ساالمان" .درر هبيااة يف ماادح اللغااة العربيااة" .برعايااة مجعيااة
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محاية اللغة العربية بالشارقة ودار الرمي خلدمات املطابع.
اإلم ااام الشا ااافعي ،حمما ااد با اان إدريا ااس" .الرسا ااالة" .حتقيا ااق :أمحا ااد حمما ااد
شاكر .لبنان ،بريوت :املكتبة العلمية .
عل ااي عب ااداهلل ال اادفاع" .روائ ااع احلض ااارة العربي ااة واإلس ااالمية يف العل ااوم".
الرياض :دار عامل الكتب للنشر والتوزيع1411 ،تها1991 /م .
األلوسااي ،شااهاب الاادين حممااود" .روح املعاااين يف تفسااري القاارآن العظاايم
والسبع املثاين" .بريوت :دار الفكر1403 :تها .
امليداين ،عبد الرمحن حسان حبنكاة" .ضاوابط املعرفاة وأصاول االساتدالل
واملنا اااظرة :صا ااياغة للمنطا ااق وأصا ااول البحا ااث متمشا ااية ما ااع الفكا اار
اإلسالمي" .دمشق :دار القلم 1993م .
حممد الغزايل" .ظالم من الغرب" .الطبعة األويل ،دار هنضة مصر .
د .عبد الصبور شاتهني" ،العربية لغة العلوم والتقنية" .دار االعتصام.
د .حممد سايد حمماد" .الغازو الثقاايف واجملتماع العاريب املعاصار" .القااتهرة:
دار الفكر .
الشااوكاين ،حممااد باان علااى" .فاتح القاادير اجلااامع بااني فااين الروايااة والدرايااة
ماان علاام التفسااري" .الطبعااة األوىل ،املنص ااورة :دار الوفاااء للطباعااة
والنشر والتوزيع 1415 ،تها.
م ا ا ا ا اارزوق ب ا ا ا ا اان ص ا ا ا ا اانيان ب ا ا ا ا اان تنب ا ا ا ا اااك" .الفص ا ا ا ا ااحى ونظري ا ا ا ا ااة الفك ا ا ا ا اار
العامي" .الرياض. 1986 ،
حممااد سااامل" .فعاليااة الااتعلم التعاااوين يف اكتساااب طلبااة املرحلااة الثانويااة
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مها ااارات التا ااذوق األديب ،دراسا ااات يف املنا اااتهج وطا اارق التا اادريس".
العدد اخلامس واخلمسون1998 ،م.
أبوحامت الرازي" .كتاب الزينة يف املصطلحات اإلسالمية والعربية ،حتقياق
د.حسني اهلمداين .القاتهرة1956 ،م .
كتاااب م اؤمتر تعلاايم اللغااة العربيااة يف املسااتوى اجلااامعي 21-18 :أبرياال
1992م جامعة اإلمارات العربية املتحدة /العني1992،م .
الساايد رزق الطوياال" ،اللسااان العااريب واإلسااالم معاا يف معركااة املواجهااة".
مكاة املكرمااة :رابطااة العااامل اإلساالمي ،سلساالة دعااوة احلااق ،ع،60
س  ، 6ربيع األول 1407تها /نوفمرب .1986
س ا ااامل مب ا ااارك الفل ا ااق" .اللغ ا ااة العربي ا ااة التح ا ااديات واملواجه ا ااة" .ال ا اايمن،
حضرموت .
عااز الاادين إب اراتهيم -املستشااار الثقااايف بااوزارة شااؤون الرئاسااة أبااو ظاايب.-
"اللغة العربية يف مؤسسات التعليم العام والعايل واألعلى".
جا ا ااان بياجيا ا ااه" .اللغا ا ااة والفكا ا اار عنا ا ااد الطفا ا اال" .ترمجا ا ااة أمحا ا ااد عا ا اازت
راجح  .القاتهرة. 1954،
عبد العزيز القوصي وآخرون" .اللغة والفكر" .القاتهرة1946 ،م .
ابا اان عطيا ااة" .احملا اارر الا ااوجيز" .الدوحا ااة :مؤسسا ااة دار العلا ااوم للطباعا ااة
والنشر1403 ،تها .
ع ااز ال اادين إبا اراتهيم وعب ااد ال ااودود ديف ااز" .خمتص اار الكل اام الطي ااب الب اان
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تيمية وترمجته إىل اإلجنليزياة ،املقدماة" .باريوت :دار القارآن الكارمي،
1999م .
أبا ا ا ااو العا ا ا اازم ،حمما ا ا ااد عبا ا ا ااد احلميا ا ا ااد" .املسا ا ا االك اللغا ا ا ااوي ومهاراتا ا ا ااه".
القاتهرة1953 ،م .
رشدي أمحد طعيمة؛ حممود كامل الناقاة" .مفهاوم املانهج وأمهياة دراساته،
منش ااورات املنظم ااة اإلس ااالمية للرتبي ااة والعل ااوم والثقافة ا ا إيسيس ااكو"
ا 1427تها2006 /م .
خلياال إب اراتهيم فاارج" .ماانهج احل اوار يف القاارآن الكاارمي ،آدابااه وفضااائله" .
./http:// www.shamela.ws

ما اؤمتر اللغ ااة العربي ااة يف تش اااد :الواق ااع واملس ااتقبل ،نظمت ااه جامع ااة املل ااك
فيصا اال اإلسا ااالمية بدولا ااة تشا اااد حتا اات إش ا اراف الدولا ااة ،ومبشا اااركة
اجلامعات اإلسالمية والعربية ،العاصمة التشادية اجناميناا 21 ،ينااير
2001م.
نا اادوة مشا ااكالت اللغا ااة العربيا ااة علا ااى مسا ااتوى اجلامعا ااة يف دول اخللا اايج
واجلزيرة العربية جامعة الكويت /الفرتة 6-4نوفمرب 1979م .
ب اادران با اان احلسا اان" .نظ ا ارات يف ت ا اراث الشا اايخ الغ ا ازايل" .إعا ااداد :جملا ااة
إسالمية املعرفة  -عدد خاص عن الشايخ الغازايل ،-العادد الساابع،
رمضان 1417تها يناير 1997م .
مواقع الشبكة العنكبوتية:
ملتقى أتهل التفسريhttp://www.tafsir.net ،
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ملتقى أتهل احلديث،
منتدى األلوكةwww.alukah.net ،
موقع الفصيحhttp://www.alfaseeh.net/vb/index.php :
موقع شركة صخر  -برنامج تعليم العربية بالكمبيوتر عن طريق شبكة
اإلنرتنيت بعنوان " ،"learn Arabicوموقعه على اإلنرتنيت تهو:
.http://www.sakhr.com/
http://www.alhawali.com
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منهج املفسرين يف التعامل مع أسانيد التفسري
Exegetes' Methodology in dealing with
Exegesis chains of transmission

إعداد:
د .عبد احلي بن دخيل اهلل احملمدي
األتساذ املسذعد بقسم الدراتسذت القرآنية جبذعةة ييةة

منهج المفسرين في التعامل مع أسانيد التفسير ،د .عبد الحي بن دخيل اهلل المحمدي

املستخلص
موضوع البحث :عنهج املفسرين يف الاةذعل عع أتسذنيد
الافسري.
هدف البحث :ينحصر هدف الةحث فيمذ يلي:
 -1حترير املواين اليت جيب فيهذ تطةيق عنهج احملدثني يف نقد أتسذنيد
الافسري واملواين اليت ياسذهل فيهذ.
 -2تنقيح املنهج الذي ينةغي السري عليه يف دراتسة أتسذنيد الافسري.
 -3اتساةراض عذ كاب يف عنهج املفسرين يف الاةذعل عع أتسذنيد
الافسري.
مشكلة البحث :كيفية دراتسة أتسذنيد الافسري ،وعىت يةامد
عنهج احملدثني يف دراتساهذ.
نتائج البحث :تكمن أهم ناذئج الةحث فيمذ يلي:
 -1الوصول إىل حترير املواين اليت جيب فيهذ تطةيق عنهج احملدثني
يف نقد أتسذنيد الافسري واملواين اليت ياسذهل فيهذ.
 -2الوصول إىل خالصة املنهج الذي ينةغي السري عليه يف دراتسة
أتسذنيد الافسري.
الكلمات الدالة (المفتاحية):
عنهج  -نقد  -أتسذنيد  -الافسري  -احملدثني  -السنة النةوية -
دراتسة
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Abstract
Research title: Exegetes' Methodology in dealing
with Exegesis chains of transmission.
Research purpose: This research objective is
limited to the following:
1- Editing areas in which the Methodology of Hadith's
transmitters must be applied in criticizing the chains
of Exegesis and the areas in which leniency is
applied.
2- Reviewing the Methodology that should be followed
in the study of the rules of Exegesis.
3- Reviewing what was written in the methodology
study on chains of transmission of Exegesis.
Research problem: how to study the chains of
transmission of Exegesis, and when to adopt the
methodology of Hadith's transmitters.
Research results: The main results of the research
are as follows:
1- Identifying editable areas in which Hadith's
transmitters methodology must be applied in
criticizing the chains of Exegesis and the areas in
which leniency is applied.
2- Enhancing a methodology summary to be followed
in studying of the chains of transmission of
Exegesis.
Keyword (s): Methodology - Criticism – chains of
narration -Transmitters of Hadith - Exegesis - Sunnah –
Study.
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املقدمة
احلمد هلل وحده والصالة والسالم على عن ال نيب بةده ،وبةد:
فإن تفسري كالم اهلل تةذىل عن أشرف الةلوم و لك لاةلقه بكالم
اهلل تةذىل ،وملذ كذن كذلك فإن القول فيه شأنه عظيم فمن يفسر كالم اهلل
تةذىل فهو كذملوقع عن اهلل جل جالله ،فهو كذلذي يقول :أنذ أخربكم عن
عراد اهلل يف قوله كذا أنه كذا .وملذ كذن األعر هبذه اخلطورة ،وكذن كثريٌ عن
كاب الافسري املسندة اليت تنقل عرويذت الافسري بذألتسذنيد ،قد اخالط
غثهذ بسمينهذ ،وتنذثر املنهج الذي ينةغي أن يسري عليه الةذحث يف دراتسة
هذه األتسذنيد ،رأيت أن أكاب فيه خماصراً ،أمجع فيه شاذت عذ كاب،
ومسياه" :منهج المفسرين في التعامل مع أسانيد التفسير"(.)1
أهمية املوضوع والسبب الباعث:
وتاجلى يف عدة أعور:
 -1أن بطون كاب الافسري عليئة بذألقوال الافسريية الضةيفة واملرجوحة
واليت يةاقد بةض النذس خطأً أهنذ عن املةذين املرادة لكالم اهلل
تةذىل ،وحياجون هبذ فاحدث عندهم لةسذً يف الاوفيق بينهذ وبني عذ
صح عن املسذئل الشرعية اليت ختذلف هذه األقوال ،ولرمبذ اتساغل
( )1عنوان الةحث الذي وضةاه أصالً هو" :عنهج دراتسة أتسذنيد الافسري" ولكن
رأت اجمللة تغيريه إىل هذا الةنوان.
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األعداء املغرضون هذه املرويذت ليطةنوا هبذ يف الدين ،ويف كاذب
اهلل تةذىل ،فكذن لزاعذً توضيح احملجة وبيذن اجلذدة لامييز عذ صح
ممذ مل يصح ،والافريق بني عذ كذن عن تفسري النةوة ،وعذ هو عن
اجاهذدات الرجذل؛ فإ ا حصل هذا احنلت عقد شذئكة كثرية قةل.
 -2لقد كذن يف السذبق إمنذ يقرأ يف كاب أهل الةلم أهل الةلم ،وأهل
الةلم مييزون عذ يصلح وعذ ال يصلح ،فلمذ اناشرت الكاب
كثري عن النذس أن كل عذ
اإللكرتونية وأصةح ينذهلذ كل أحد ،رمبذ ظن ٌ
عسلم به ،وخيفى عليه أن كاب الرواية
يف بطون الكاب عن املرويذت ٌ
إمنذ هي للادوين وليست كلهذ ممحصة ،ومل يزعم أصحذهبذ خلوهذ عن
اخلطأ ،وإمنذ وجهوه بأن "عن أتسند لك فقد أحذلك وعن أرتسل فقد
تكفل لك"( )1وجب بيذن عنهج األخذ عن كاب الافسري.
منهج البحث:
 -1دراتسة تةريف أتسذنيد الافسري واخايذر الاةريف اجلذعع املذنع.
 -2عزو اآليذت املساشهد هبذ إىل عواضةهذ يف كاذب اهلل.
 -3ختريج األحذديث النةوية بذخاصذر و لك بذكر عن خرجه
وخالصة احلكم عليه بذلصحة أو الضةف وغذلةذً عذ أكافي
حبكم الشيخ حممد نذصر الدين األلةذين رمحه اهلل.
 -4توثيق املنقوالت عن عراجةهذ األصيلة.
( )1انظر :تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي للسيويي (.)223 /1
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 -5شرح الغريب إ ا لزم األعر عن كاب الغريب املةامدة.
 -6ال أترجم لألعالم ختفيفذً عن جهة ،ولسهولة الةثور على ترامجهم
عن جهة أخرى.
 -7اتةةت يف هذا الةحث املنهج االتساقرائي الاحليلي.
الدراسات السابقة:
 -1عكذتةة بني الشيخ أيب إتسحذق احلويين والشيخ األلةذين.
 -2كيفية الاةذعل عع أتسذنيد الافسري للدكاور /عسذعد الطيذر
 -3عنذقشااذت الاادكاور  /عةااد اهلل اجلااديع ملااذ كاةااه الاادكاور  /عسااذعد
الطيذر.
 -4اخاااالف الساالف يف الافسااري بااني الانظااري والاطةيااق حملمااد صااذ
حممد تسليمذن.
 -5أتسذنيد نسخ الافسري للدكاور /عطية الفقيه.
 -6الاحةري يف أتسذنيد الافسري للشيخ الطريفي.
خطة البحث:
لقد اقتضت طبيعة البحث أن أقسمه إلى مقدمة وتمهيد
ومبحثين وخاتمة وفهارس توضيحية:
المقدمة وتتضمن :أمهية املوضوع والسةب الةذعث؛ خطة
الةحث؛ عنهج الةحث.
التمهيد :ويتضمن أربعة مطالب:
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المطلب األول :تةريف اإلتسنذد يف اللغة واالصطالح.
المطلب الثاني :تةريف الافسري يف اللغة واالصطالح.
المطلب الثالث :الاةريف اإلضذيف ألتسذنيد الافسري.
المطلب الرابع :أمهية اإلتسنذد وعكذناه عند املسلمني.
المطلب الخامس :أمهية دراتسة أتسذنيد الافسري.
المبحث األول :مصادر التفسير المسند .وفيه مطلبان:
المطلب األول :منذ ج عن كاب السنة اليت تضمنت شيئذً عن
عرويذت الافسري املسندة.
المطلب الثاني :منذ ج عن كاب الافسري املسندة اليت تةىن
بافذتسري الصحذبة والاذبةني.
المبحث الثاني :التفريق بين أسانيد السنة النبوية وأسانيد
التفسير .وفيه خمسة مطالب:
المطلب األول :أهم عظذهر الةنذية بأتسذنيد السنة النةوية.
المطلب الثاني :أهم عظذهر القصور يف أتسذنيد الافسري.
المطلب الثالث :أقسذم أتسذنيد الافسري .وحتاه أربةة أقسذم:
 القسم األول :أتسذنيد لنقل الافسري املرفوع للنيب .
 القسم الثاني :أتسذنيد لنقل تفسري الصحذبة ممذ له حكم
الرفع وهو علحق بذلذي قةله.
 القسم الثالث :أتسذنيد لنقل اجاهذدات الرجذل يف الافسري.
وحتاه ثالثة أنواع:
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 النوع األول :تفسري الصحذبة. النوع الثاني :تفسري الاذبةني. النوع الثالث :تفسري تةع األتةذع. القسم الرابع :أتسذنيد نقل اإلتسرائيليذت.
المطلب الرابع :ملذ ا تسذهل الةلمذء يف نقد أتسذنيد الافسري.
المطلب الخامس :توجيه قول اإلعذم أمحد :ثالثة ال أصل هلذ.
المطلب السادس :املراد بقوهلم :ضةط األحذديث املسندة
أتسهل وأهون عن ضةط أتسذنيد الافسري.
المطلب السابع :وقفذت عع أهم عن كاب يف عنهجية الاةذعل
عع أتسذنيد الافسري عن املةذصرين.
 الخاتمة وأهم التوصيات.
 ثبت المراجع والمصادر.
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التمهيد:
املطلب األول :تعريف اإلسناد واملنت يف اللغة واالصطالح.
تعريف اإلسناد في اللغة :ويأتي بعدة معان:
المعنى األول" :كل ما ارتفع من األرض" .قذل ابن عنظور:
"هو عذ ارتفع عن األرض يف قاةل اجلةل أو الوادي ،وعنه تسنود القوم يف
اجلةل أي صةودهم"(.)1
المعنى الثاني" :المعتمد وما يستند عليه" قذل ابن عنظور:
أي :عذ يساند عليه؛ قذل أهل اللغة :وكل شيء أتسندت إليه شيئذ فهو
()2
تسند.
المعنى الثالث :يأتي بمعنى الصعود واالرتفاع والرقي .قذل
ابن عنظور" :وعنه تسنود القوم يف اجلةل أي صةودهم( .)3والةذعة
تطلق السنداء على الطريق الصذعدة يف اجلةل.
تعريف اإلسناد في اصطالح المحدثين وله عدة تعريفات
متقاربة:
()4
قيل اإلتسنذد هو" :يريق عنت احلديث" وقيل هو" :الطريق
( )1انظر :لسذن الةرب (.)220/3
( )2نفس املصدر السذبق
( )3نفس املصدر السذبق
( )4انظر :توجيه النظر إىل أصول األثر لطذهر السمةوين )89/1( :كشذف
=
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()2

املوصلة إىل املنت"( )1وقيل هو" :رفع احلديث إىل قذئله"
"حكذية يريق املنت"(.)3
الفرق بين السند واإلسناد:
مبةىن واحد ،قذل
عن الةلمذء عن ال يفرق بينهمذ فيجةلهمذ ً
الطييب" :السند واإلتسنذد ياقذربذن يف عةىن االعامذد" .وقذل ابن
مجذعة" :احملدثون يساةملون السند واإلتسنذد لشيء واحد"( .)4وعنهم
عن جيةل بينهمذ عموم وخصوص فيطلقون اإلتسنذد على تسلسلة الرواة
املوصلة إىل املنت فيكون بذلك عرادفذً للسند ،وقد يطلقونه على عزو
احلديث إىل قذئله(.)5
السند يقذل لرجذل احلديث
قذل يف شرح عقدعة املشكذةّ " :
السند
السند ،وحينذً مبةىن كر رجذل ّ
الذين رووه .ويأيت اإلتسنذد مبةىن ّ
وقيل هو:

اصطالحذت الفنون والةلوم للاهذنوي ()984/1
( )1انظر :شرح خنةة الفكر للقذري (ص )543 :وعةذحث يف احلديث املسلسل
(.)4/4
( )2انظر :اخلالصة للطييب( :ص.) 141 :
( )3انظر تةريف هذا الاةريف للحذفظ ابن حجر يف :نزهة النظر يف توضيح خنةة
الفكر للرحيلي (ص )195 :وفاح املغيث بشرح ألفية احلديث للسخذوي
( )28/1وعرقذة املفذتيح شرح عشكذة املصذبيح (.)12/1
( )4انظر :املنهل الروي يف خماصر علوم احلديث البن مجذعة( :ص )29 :و
اخلالصة للطييب ( :ص.) 141 :
( )5انظر :أثر علل احلديث يف اخاالف الفقهذء( :ص )34 :قواعد الاحديث
عن فنون عصطلح احلديث (ص.)202 :
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وإظهذر لك أيضذ"(.)1
العالقة بين المعنى اللغوي واالصطالحي:
بني ابن مجذعة رمحه اهلل تةذىل وجه عأخذه فقذل" :وأخذه إعذ
عن السند ،وهو :عذ ارتفع وعال عن تسفح اجلةل؛ ألن املسند يرفةه إىل
قذئله ،أو عن قوهلم :فال ٌن تسن ٌد ،أي :عةام ٌد ،فسمي اإلخةذر عن يريق
املنت تسنداً العامذد احلفذظ يف صحة احلديث وضةفه عليه"(.)2
تعريف المتن لغةً واصطالحاً :يطلق املنت يف اللغة على عدة
عةذن عنهذ:
تقول" :عنت الشيء" أي :صلةه .وتقول" :عذتنه" أي :بذعده يف
الغذية( .)3واملنت هو" :عذ ارتفع عن األرض واتساوى ،وقيل :عذ ارتفع
وصلب"(.)4
تعريف المتن في اصطالح المحدثين:
( )1انظر :كشذف اصطالحذت الفنون والةلوم ( )984/1فيكون عراداً به
حكذية السند.
( )2تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي ( )27/1وقواعد الاحديث عن فنون
عصطلح احلديث (ص )202 :وأثر علل احلديث يف اخاالف الفقهذء (ص:
 )49وشرح املوقظة للذهيب (ص.)72 :
( )3انظر :أتسذس الةالغة للزخمشري.)193/2( :
( )4انظر :لسذن الةرب البن عنظور.)398/13( :
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قذل ابن حجر" :هو غذية عذ يناهى إليه اإلتسنذد عن الكالم"(.)1
وبنحوه قذل ابن مجذعة( .)2ويدخل يف املنت أقوال الرتسول  وأفةذله
وتقريراته ،وكذا أقوال الصحذبة والاذبةني(.)3
املطلب الثاني :تعريف التفسري يف اللغة واالصطالح.
التفسير في اللغة :عأخو عن عذدة :فسر" :وال َفسر هو:
الةَايَذن .تقول :فَ َسر الشيءَ يفسره ،بذل َكسر ،ويفسره ،بذلضَّم ،فَسراً
وفَ َّسَره :أي :أَبذنه ،والااَّفسري عثاله .قذل ابن األَعرايب :ال َفسرَ :كشف
الامغَطّى ،والااَّفسري َكشف الامراد َعن اللَّفظ الامشكل ،واتساَاف َسرته َك َذا
يل :الااَّفسرة الةَاول الَّذي يساَ َد ُّل به َعلَى
أَي تسأَلاه أَن يا َفسره لَ .وق
َ
ال َمَرض َوياَنظر فيه األَيةذء يَساَدلُّو َن بلَونه َعلَى علَّة ال َةليل"( .)4وقذل
السيويي" :الافسري "تفةيل" عن الفسر ،وهو الةيذن والكشف ،ويقذل:
هو عقلوب السفر ،تقول :أتسفر الصةح إ ا أضذء"(.)5
تعريف التفسير في االصطالح:
( )1انظر :شرح خنةة الفكر للقذري (ص.)543 :
( )2انظر :املنهل الروي يف خماصر علوم احلديث البن مجذعة( :ص)29 :
وتدريب الراوي )42/1( :وألفية احلديث للسيويي( :ص.)3:
( )3انظر :شرح خنةة الفكر للقذري (ص.)544 :
( )4انظر :لسذن الةرب البن عنظور )55/5( :باصرف.
( )5انظر :اإلتقذن يف علوم القرآن للسيويي.)192/4( :
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قذل األصةهذين" :اعلم أن الافسري يف عرف الةلمذء كشف
عةذين القرآن وبيذن املراد"( .)1وقذل أبو نصر القشريي" :الافسري عقصور
على االتةذع والسمذع واالتسانةذط ممذ ياةلق بذلاأويل"( .)2وقذل الزركشي:
"الافسري علم يفهم به كاذب اهلل املنزل على نةيه حممد  وبيذن عةذنيه،
واتساخراج أحكذعه وحكمه ،واتسامداد لك عن علم اللغة والنحو
والاصريف وعلم الةيذن وأصول الفقه والقراءات ،وحياذج ملةرفة أتسةذب
النزول والنذتسخ واملنسوخ"( .)3وقذل الزرقذين" :هو علم يةحث فيه عن
القرآن الكرمي عن حيث داللاه على عراد اهلل تةذىل بقدر الطذقة
الةشرية"( .)4وقذل الةيين هو" :الاكشيف عن عدلوالت نظم
القرآن"(.)5
املطلب الثالث :التعريف اإلضايف ألسانيد التفسري.
ميكننذ القول بأن الاةريف اإلضذيف ألتسذنيد الافسري هو(:
األسانيد التي ن قلت إلينا الروايات التفسيرية للقرآن عن النبي 
أو الصحابة أو التابعين ).
شرح التعريف:
( )1انظر :اإلتقذن يف علوم القرآن للسيويي.)192/4( :
( )2اإلتقذن يف علوم القرآن للسيويي.)192/4( :
( )3انظر :الربهذن يف علوم القرآن للزركشي)13/1( :
( )4انظر :عنذهل الةرفذن يف علوم القرآن للزرقذين)3/2( :
( )5انظر :عمدة القذري شرح صحيح الةخذري ()79/18
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خرج بةةذرة(:األسانيد) :الروايذت الافسريية اليت ليس هلذ
أتسذنيد.
وخرج بةةذرة (:التي نقلت إلينا) عذ مل ينقل إلينذ كافذتسري
املةذصرين.
وخرج بةةذرة(:الروايات التفسيرية للقرآن) :املرويذت اليت ال
عالقة هلذ بافسري القرآن كذلفقه واحلديث وحنو لك.
وخرج بةةذرة(:عن النبيأو الصحابة أو التابعين) تفسريات
غريهم وعذ ينقل عن أهل الكاذب عن اإلتسرائيليذت.
املطلب الرابع :أهمية اإلسناد ومكانته عند املسلمني.
تظهر أهمية اإلسناد من خالل وجوه منها:
 - 1أنه ال ميكن حتقيق األحذديث واألخةذر ومتييز الصحيح عن
غريه إال بذلنظر يف األتسذنيد ،وعةرفة الرواة.
 - 2بذإلتسنذد حفظ الةلمذء السنة وصذنوهذ عن الزيذدة
والنقصذن والاحريف ودس األحذديث املوضوعة.
جا  -بذإلتسنذد ظهرت عنزلة السنة النةوية ،وعنذية علمذء اإلتسالم
واهامذعهم هبذ ،فقد نقلت ودرتست بأدق يرق النقد والاحقيق اليت مل
تةرف يف الةشرية عن قةل.
وقد اتسافذض عن األئمة رمحهم اهلل كالعذً كثرياً يف بيذن أمهية
اإلتسنذد واحلث عليه ،حىت جةلوه عن القربذت والدين .وعن لك:
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 - 1عذ روى اإلعذم أمحد بسنده عن عاةة بن أيب حكيم قذل:
مسع الزهري إتسحذق بن عةد اهلل بن أيب فروة يقول :قذل رتسول اهلل :
فقذل الزهري" :قذتلك اهلل يذ بن أيب فروة ،عذ أجرأك على اهلل ،أال تسند
حديثك؟ حتدثنذ بأحذديث ليس هلذ خطم وال أزعة"(.)1
 - 2قذل ابن املةذرك" :اإلتسنذد عندي عن الدين ولوال اإلتسنذد
لقذل عن شذء عذ شذء ،فإ ا قيل له عن حدثك؟ بقي"( .)2وعةنذه أي:
عاحريا ال يدري عذ يقول.
بقي
ً
()3
أيضذ" :بيننذ وبني القوم القوائم" ويةين بذلقوائم:
 - 3وقذل ً
اإلتسنذد.
 - 4وقذل القذضي عيذض " :فذعلم أوالً أن عدار احلديث على
اإلتسنذد فةه تاةني صحاه ويظهر اتصذله"(.)4
 - 5وقذل شةةة بن احلجذج الةاكي" :كل حديث ليس فيه:
( )1انظر :عةرفة علوم احلديث للحذكم (ص )6 :وأدب اإلعالء واالتسامالء
للسمةذين( :ص.)5 :
( )2انظر :اجلذعع ألخالق الراوي وآداب السذعع للخطيب الةغدادي ()213/2
وشرف أصحذب احلديث له أيضذً (ص )41 :واإلملذع إىل عةرفة أصول
الرواية وتقييد السمذع للقذضي عيذض( :ص.)194 :
( )3انظر :عقدعة صحيح عسلم)15/1( :وشرح علل الرتعذي ( )359/1وجيه
النظر إىل أصول األثر لطذهر السمةوين.)88/1( :
( )4اإلملذع إىل عةرفة أصول الرواية وتقييد السمذع للقذضي عيذض( :ص:
.)194
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حدثنذ ،وأخربنذ ،فهو عثل الرجل بذلفالة عةه الةةري ليس له خطذم"(.)1
 - 6وقذل أيضذً " :كنت أنظر إىل فم قاذدة ،فإ ا قذل
بذحلديث :حدثنذ ،عنيت به فوقفاه عليه ،وإ ا مل يقل حدثنذ مل أعن
به"(.)2
 - 7وقذل أيضذً" :كل حديث ليس فيه "أنذ" و"ثنذ" فهو خل
وبقل"(.)3
 - 8وقذل أيضذً" :إمنذ يةلم صحة احلديث بصحة اإلتسنذد"(.)4
 - 9وقذل األوزاعي" :عذ هذب الةلم إال هذب اإلتسنذد"(.)5
 - 10وقذل ابن تسريين" :إن هذا الةلم دين فذنظروا عمن
تأخذون دينكم"(.)6
 - 11وقذل عةد اهلل بن عون" :ال يؤخذ هذا الةلم إال عمن
( )1انظر :عقدعة اجملروحني البن حةذن.)27/1( :
( )2انظر :عقدعة اجملروحني البن حةذن.)27/1( :
( )3انظر :احملدث الفذصل بني الراوي والواعي للراعهرعزي (ص )517 :وأدب
اإلعالء واالتسامالء للسمةذين( :ص )7 :وشرح علل الرتعذي (.)587/2
( )4انظر :شرح علل الرتعذي (.)360/1
( )5نفس املصدر السذبق.
( )6عقدعة صحيح عسلم ( )15/1واحملدث الفذصل ( )209وحتفة األشراف
مبةرفة األيراف (.)356/13
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شهد له بذلطلب"(.)1
 - 12وقذل أبو علي اجليذين" :خص اهلل تةذىل هذه األعة بثالثة
أشيذء مل ياةطهذ َعن قَاةلهذ :اإلتسنذد ،واألنسذب ،واإلعراب"(.)2
 - 13وقذل أبو حذمت" :مل يكن يف أعة عن األعم عن َخلق اهلل
آدم ،أعنذء حيفظون آثذر الرتسل إال يف هذه األعة"( .)3فذإلتسنذد
خصيصة هلذه األعة اليت انفردت به ،فلم يؤثر عن أعة عن األعم الةنذية
برواة أخةذرهذ وأحذديث أنةيذئهذ عذ عرف عن أعة حممد .
 - 14وقذل ابن األثري" :اعلم أن اإلتسنذد يف احلديث هو
األصل وعليه االعامذد وبه تةرف صحاه وتسقمه"(.)4
 - 15وقذل عةد اهلل بن إدريس" :رمبذ حدث األعمش
بذحلديث ،مث يقول :بقى رأس املذل ،حدثين فالن قذل :ثنذ فالن عن
فالن عن فالن"(.)5
 - 16وقذل اإلعذم النووي" :اإلتسنذد تسالح املؤعن ،إ ا مل يكن
( )1انظر :توجيه النظر إىل أصول األثر لطذهر السمةوين.)188/1( :
( )2انظر :النكت على عقدعة ابن الصالح للزركشي ( )87/1وتدريب الراوي
(.)159
( )3انظر :شرف أصحذب احلديث للخطيب الةغدادي (ص.)43 :
( )4انظر :جذعع األصول (.)109/1
( )5انظر :حبوث يف تذريخ السنة املشرفة (ص.)53 :
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عةه تسالح فةأي شيء يقذتل"(.)1
املطلب اخلامس :أهمية دراسة أسانيد التفسري.
النذظر يف عرويذت الافسري جيد أن الغذلب على أتسذنيدهذ
الضةف ،فهي حتت النقد الذي يسري عليه احملدثون ال ترقى لدرجة
املرويذت احلديثية عن حيث الثةوت وتسنةرض هنذ األتسةذب الداعية
لدراتسة أتسذنيد الافسري:
 - 1خطورة القول على اهلل يف كاذبه بال علم ،فذلنذظر يف املأثور
عن كاذب اهلل وتسنة رتسوله  وعذ جذء عن الصحذبة وتسلف األعة
يدرك خطورة هذا األعر ،فقد قذل تةذىل :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑﮒ ﮓﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ [األعراف.]33 :
قذل الةغوي" :هو عذم يف حترمي القول يف الدين عن غري
يقني"( .)2وقذل ابن القيم" :وقد حرم اهلل تسةحذنه القول عليه بغري علم
يف الفايذ والقضذء ،وجةله عن أعظم احملرعذت ،بل جةله يف املرتةة الةليذ
عنهذ ،فرتب احملرعذت أربع عراتب وبدأ بأتسهلهذ وهو الفواحش ،مث ثىن
مبذ هو أشد حترميذً عنه وهو اإلمث والظلم ،مث ثلث مبذ هو أعظم حترميذً
( )1انظر :شرف أصحذب احلديث ( )24وشرح علل الرتعذي (.)360/1
( )2انظر :عةذمل الانزيل للةغوي (.)226/3
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عنهمذ وهو الشرك به تسةحذنه ،مث ربع مبذ هو أشد حترميذ عن لك كله
وهو القول عليه بال علم ،وهذا يةم القول عليه تسةحذنه بال علم يف
أمسذئه وصفذته وأفةذله ويف دينه وشرعه"(.)1
وقد أخرج الرتعذي بسنده عن جندب بن عةد اهلل ،قذل :قذل
رتسول اهلل ( :من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ) مث قذل:
"هذا حديث غريب ،وقد تكلم بةض أهل احلديث يف تسهيل بن أيب
حزم ،وهكذا روي عن بةض أهل الةلم عن أصحذب النيب  وغريهم،
أهنم شددوا يف هذا ،يف أن يفسر القرآن بغري علم ،وأعذ الذي روي عن
جمذهد وقاذدة وغريمهذ عن أهل الةلم أهنم فسروا القرآن ،فليس الظن هبم
أهنم قذلوا يف القرآن أو فسروه بغري علم أو عن قةل أنفسهم .وقد روي
عنهم عذ يدل على عذ قلنذ ،أهنم مل يقولوا عن قةل أنفسهم بغري
علم"(.)2
وعن ابن عةذس قذل :قذل رتسول اهلل ( :من قال في القرآن
بغير علم فليتبوأ مقعده من النار) قذل الرتعذي :هذا حديث
( )1انظر :إعالم املوقةني عن رب الةذملني البن القيم (.)38 :1
( )2احلديث خمرج يف :تسنن الرتعذي ت شذكر ( )200/5وتسنن أيب داود
( )320/3والسنن الكربى للنسذئي ( )286/7وقد حكم عليه اإلعذم
األلةذين بذلضةف كمذ يف ضةيف اجلذعع الصغري وزيذدته (ص)827 :
وضةيف تسنن الرتعذي (ص.)360 :
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حسن(.)1
وقذل أبو بكر الصديق " :أي أرض تقلين وأي مسذء تظلين إن
قلت يف آية عن كاذب اهلل برأيي أو مبذ ال أعلم"(.)2
وقذل ابن عسةود " إن القرآن كالم اهلل تةذىل فمن كذب على
القرآن فإمنذ يكذب على اهلل عز وجل"(.)3
وقذل عةد اهلل بن عمر " :لقد أدركت فقهذء املدينة ،وإهنم
ليةظمون القول يف الافسري ،عنهم تسذمل بن عةداهلل ،والقذتسم بن حممد،
()4
وتسةيد بن املسيب ،ونذفع" وعن ابن أيب عليكة ،أن ابن عةذس 
تسئل عن آية  -لو تسئل عنهذ بةضكم لقذل فيهذ -فأىب إن يقول
فيهذ"( .)5وقذل َعسروق" :اتقوا الافسري فإمنذ هو الرواية عن اهلل"(.)6
( )1احلديث خمرج يف عسند أمحد ( )508/2وتسنن الرتعذي ( )199/5وعسند
الةزار ،الةحر الزخذر ( )288/11وشرح السنة للةغوي ( )257/1وحكم
عليه األلةذين بذلضةف يف ضةيف اجلذعع الصغري وزيذدته (ص)827 :
وضةيف تسنن الرتعذي (ص.)359 :
( )2انظر :تفسري الطربي (.)78/1
( )3انظر :األمسذء والصفذت للةيهقي (.)589/1
( )4انظر :تفسري الطربي (.)79/1
( )5انظر :املصدر السذبق (.)86/1
( )6انظر :فضذئل القرآن أليب عةيد )229( :و كره ابن تيمية يف "جمموع
الفاذوى ( )374/13والقرييب يف تفسريه (.)34/1
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وحكى عذلك عن حيىي بن تسةيد عن تسةيد بن املسيب ،أنه
كذن إ ا تسئل عن تفسري آية عن القرآن قذل" :إنذ ال نقول يف القرآن
شيئًذ"( .)1وقذل ابن شو ب :حدثين يزيد بن أيب يزيد قذل" :كنذ نسأل
تسةيد بن املسيب عن احلالل واحلرام- ،وكذن أعلم النذس -فإ ا تسألنذه
عن تفسري آية عن القرآن ،تسكت كأن مل يسمع"(.)2
قذل ابن تيمية" :عن قذل يف القرآن برأيه ،فقد تكلف عذ ال علم
له به ،وتسلك غري عذ أعر به ،فلو أنه أصذب املةىن يف نفس األعر لكذن
قد أخطأ ،ألنه مل يأت األعر عن بذبه ،كمن حكم بني النذس على
جهل فهو يف النذر ،وإن وافق حكمه الصواب"(.)3
فإ ا كذنت حرعة القول يف كاذب اهلل هبذه املثذبة فإن ب
الكذب وبيذنه وكشف املدتسوس ممذ تزخر به بطون كاب الافسري عن
أوجب الواجةذت املاحامذت على أهل الةلم بل هو نوع عن اجلهذد يف
تسةيل اهلل.
 - 2كثرة الكذب على ابن عةذس  فإنه ملذ متيز يف تفسريه
()4
بازكية النيب  له بقوله( :اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل)
( )1انظر :تفسري القرآن عن اجلذعع البن وهب (.)63/2
( )2انظر :تفسري الطربي .)86/1
( )3انظر :جمموع الفاذوى (.)371/13
( )4احلديث أخرجه الةخذري يف صحيحه )41/1( :بذب وضع املذء عند
اخلالء ،وأخرجه عسلم يف فضذئل الصحذبة بذب فضذئل عةد اهلل بن عةذس
=
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أدى لك إىل كثرة الكذب عليه؛ ولذا قذل ابن تيمية" :وعذ أكثر عذ
حيَّرف قول ابن عةذس ويغلط عليه"( )1وعذ صح عن ابن عةذس جتد
أكثره عن تالعذته الكةذر املشهورين .وممذ يدل على لك عذ رواه
الةيهقي عن شيخه الشذفةي حيث قذل" :مل يثةت عن ابن عةذس يف
الافسري إال شةيه مبئة حديث"( .)2يقول الدكاور حكمت بشري يذتسني
عةلقذً" :رواه عن الشذفةي تلميذه املصري عةد احلكم ،وهو ثقة جممع
عليه .والةيهقي عن أعرف النذس بكالم إعذعه الشذفةي ،وعن أقدرهم
على تاةع كالعه .وكذلك أخرج األثر أبو عةد اهلل حممد بن أمحد بن
()3
شذكر القطذن يف "فضذئل اإلعذم الشذفةي"
ويقول الدكاور حممد حسني الذهيب" :ويةدو أن السر يف كثرة
الوضع على ابن عةذس هو :أنه كذن يف بيت النةوة ،والوضع عليه
يكسب املوضوع ثق ًة وقوًة أكثر ممذ وض َع على غريه .أضف إىل لك
أن ابن عةذس كذن عن نسله اخللفذء الةةذتسيون ،وكذن عن النذس عن
()4
يازلف إليهم وياقرب عنهم مبذ يرويه هلم عن جدهم"
رضي اهلل عنه رقم .2477
( )1انظر :تفسري آيذت أشكلت البن تيمية.)460/1( :
( )2انظر :يةقذت الفقهذء الشذفةية البن الصالح.)193/1( :
( )3انظر :الصحيح املسةور عن الافسري بذملأثور (.)31/1
( )4انظر :الافسري واملفسرون" (.)56/1
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ويقول أيضذً" :وقد نسب إىل ابن عةذس  جزء كةري يف
الافسري ،ويةع يف عصر عراراً بذتسم "تنوير املقةذس عن تفسري ابن
عةذس" مجةه أبو يذهر حممد بن يةقوب الفريوز آبذدي الشذفةي،
صذحب القذعوس احمليط ،وقد ايلةت على هذا الافسري ،فوجدت
جذعةه يسوق عند الكالم عن الةسملة الرواية عن ابن عةذس هبذا
السند" :أخربنذ عةد اهلل الثقة بن املأعون اهلروي ،قذل :أخربنذ أيب ،قذل:
أخربنذ أبو عةد اهلل حممود بن حممد الرازي ،قذل :أخربنذ عمذر بن عةد
اجمليد اهلروي ،قذل :أخربنذ علي بن إتسحذق السمرقندي ،عن حممد بن
عروان ،عن الكليب ،عن أىب صذ  ،عن ابن عةذس" .وعند تفسري أول
تسورة الةقرة ،وجدته يسوق الكالم بإتسنذده إىل عةد اهلل ابن املةذرك،
قذل :حدثنذ علي بن إتسحذق السمرقندي عن حممد بن عروان ،عن
الكليب ،عن أىب صذ  ،عن ابن عةذس .وىف عةدأ كل تسورة يقول:
وبإتسنذده عن ابن عةذس.
وهكذا يظهر لنذ جليذً ،أن مجيع عذ روى عن ابن عةذس يف هذا
الكاذب يدور على حممد بن عروان السدي الصغري ،عن حممد بن
السذئب الكليب ،عن أيب صذ  ،عن ابن عةذس ،وقد عرفنذ عةلغ رواية
السدي الصغري عن الكليب فيمذ تقدم ...وهذا يدلنذ على عقدار عذ
كذن عليه الوضَّذعون عن اجلرأة على اخاالق هذه الكثرة عن الافسري
املنسوبة إىل ابن عةذس ،وليس أدل على لك ،عن أنك تلمس الانذقض
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ظذهراً بني أقوال يف الافسري نسةت إىل ابن عةذس ورويت عنه"(.)1
فهذه حذل املرويذت اليت تروى عن ابن عةذس  ترمجذن القرآن
والذي لكالعه يف كاذب اهلل تةذىل عن املكذنة عذ ال خيفى واليت شحنت
هبذ كاب الافسري بذملأثور ممذ يوجب على أهل االخاصذص متييز عذ جيب
نقده عن غريه لةيذن الصواب عن اخلطأ.
 - 3السري على هنج األئمة احملققني يف نقد املرويذت وفق املنهج
السليم ،وتصفية كاب الافسري عن الدس والدخيل ،وعدم االغرتار
بكثرة النقول وتكررهذ يف كاب الافسري ،ينقلهذ اآلخر عن األول ،فيظن
عن ال دراية له أن كثرة نقلهذ تزيد عن قوهتذ ،ولذا قذل الزركشي رمحه
اهلل" :لطذلب الافسري عآخذ كثرية أعهذهتذ أربةة :األول :النقل عن
رتسول اهلل  وهذا هو الطراز األول ،ولكن جيب احلذر عن الضةيف
واملوضوع ،فإنه كثري وإن تسواد األوراق تسواد يف القلب"( )2وقذل ابن أيب
حذمت" :فإن قيل كيف السةيل إىل عةرفة عذ كرت عن عةذين كاذب اهلل
عز وجل وعةذمل دينه؟ قيل :بذآلثذر الصحيحة عن رتسول اهلل  وعن
أصحذبه النجةذء األلةذء الذين شهدوا الانزيل ،وعرفوا الاأويل ،رضي اهلل
تةذىل عنهم ،فإن قيل فةمذ ا تةرف اآلثذر الصحيحة والسقيمة؟ قيل:
بنقد الةلمذء اجلهذبذة الذين خصهم اهلل عز وجل هبذه الفضيلة،
( )1انظر :الافسري واملفسرون (.)62/1
( )2انظر :الربهذن يف علوم القرآن (.)156/2
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ورزقهم هذه املةرفة ،يف كل دهر وزعذن"(.)1
 - 4أن املرويذت يف الافسري اليت تنقل أقوال الصحذبة والاذبةني
أكثرهذ نسخ عاكررة بإتسنذد واحد تروي جمموعة كةرية عن املرويذت،
فةةضهذ ياكرر بذآلالف وبةضهذ بذملئذت يف تفسري الطربي وتفسري ابن
أيب حذمت .وعن لك:
 إتسنذد علي بن أيب يلحة عن ابن عةذس تكرر يف أكثر عن( )1500عوين يف تفسري الطربي.
 كر الطربي تفسري قاذدة يف أكثر عن ( )3000عوين،والذي رمبذ يكون قد نقل كل عذدته بذإلتسنذد الاذل :حدثنذ بشر بن
عةذ  ،حدثنذ يزيد بن زريع عن تسةيد عن قاذدة .كمذ كره األتساذ
فؤاد تسزكني.
 كمذ نقل الطربي عن تفسري جمذهد حوال ( )700عرةبذإلتسنذد الاذل :حدثنذ حممد بن عمرو الةذهلي حدثنذ أبو عذصم النةيل
حدثين عيسى بن عيمون املكي حدثنذ ابن أيب جنيح عن جمذهد.
 ونقل الطربي عن تفسري عطية الةويف عن ابن عةذس يفتفسريه ( )1560عوضةذ بإتسنذد واحد.
وكذا احلذل يف تفسري ابن أيب حذمت ،وتفسري عةد الرزاق الصنةذين
( )1انظر :اجلرح والاةديل البن أيب حذمت (.)2/1
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()1

الذي روى أغلب تفسريه عن عةمر عن قاذدة.
فدراتسة هذه األتسذنيد املاكررة يسهل على الةذحثني عةرفة
الصحيح عن غريه عن غري عنذء.
 - 5حترير النزاع يف كثري عن املسذئل اخلالفية يف الافسري بانقيح
أتسذنيد عرويذهتذ ،فإ ا اتساةةد عذ مل يصح تسهل عةرفة القول الراجح.

( )1انظر :الصحيح املسةور عن الافسري بذملأثور ( )34/1باصرف.
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املبحث األول :مصادر التفسري املسند.
وفيه مطالبان:
 املطلب األول :منذ ج عن كاب السنة اليت تضمنت شيئذً عنعرويذت الافسري املسندة
 املطلب الثذين :منذ ج عن كاب الافسري املسندة اليت تةىنبافذتسري الصحذبة والاذبةني.
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املطلب األول :مناذج من كتب السنة اليت تضمنت شيئاً من مرويات
التفسري املسندة:
 -1صحيح البخاري :وامسه" :اجلذعع املسند الصحيح املخاصر
عن أعور رتسول اهلل  وتسننه وأيذعه" صنّفه اإلعذم حممد بن إمسذعيل
الةخذري املاوىف تسنة256( :ه) واشاهر بذتسم" :صحيح الةخذري" وهو
أصح كاب احلديث النةوي عن رتسول اهلل  بةد القرآن الكرمي.
واتساغرق يف تأليفه تساة عشر عذعذً ،وأحذديثه عناقذة عن تسامذئة ألف
حديث .وقد شرحه احلذفظ ابن حجر يف كاذبه النفيس املسمى بفاح
الةذري شرح صحيح الةخذري ،علق فيه على الروايذت املةلقة وأشذر إىل
وصلهذ.
وقد تضمن صحيح الةخذري كاذبذً خذصذً بذلافسري مسذه:
"كاذب تفسري القرآن" فيه عدد كةري عن األبواب حيث بلغت عذ
يقذرب األربةمذئة بذب عن غري أبواب كاذب فضذئل القرآن واليت بلغت
تسةةة وثالثني بذبذً .وهذان الكاذبذن قد أخذا اجلزء السذدس بأكمله عن
يةةة بوالق اليت اعاىن هبذ الدكاور حممد زهري بن نذصر النذصر .أعذ
الافسري املافرق يف بقية كاب صحيح الةخذري فهو كثري فمثالً:
اسم الكتاب

تفسير

عدد
األبواب

405

اسم الكتاب

األيمان

عدد
األبواب

4
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مناقب

عدد
األبواب
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القرآن
أحاديث
األنبياء

األنصار

والنذور

45

المحصر
وجزاء الصيد

4

التوحيد

43

الصوم

4

فضائل
القرآن

37

بدء الخلق

4

البيوع

9

االستئذان

3

األدب

8

كفارات

أبواب العمرة
جزاء الصيد
ونحوه
الكفالة
الحرث

والمزارعة

1
1
1
1

2

االستقراض

1

المغازي

8

الفرائض

2

الصلح

1

الوصايا

8

المظالم

2

فرض الخمس

1

الحج

8

المناقب

2

الوضوء

1

القدر

7

اإليمان

2

الحيض

1

الرقاق

6

العلم

2

التيمم

1

6

الجمعة

2

الصالة

1

الديات

5

اإلكراه

1

مواقيت الصالة

1

االعتصام

5

الفتن

1

األذان

1

الحدود

5

األحكام

1

االستسقاء

1

الشهادات

5

1

سجود القرآن

1

الجهاد
والسير

األيمان

وكتاب أخبار
اآلحاد
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الزكاة

5

مجموع األبواب

1

الدعوات

670

التهجد

1

وقد تاةةت أتسذنيد الةخذري ملرويذت الافسري يف كاذب تفسري القرآن
فوجدته ال يسند إال املرفوع للنيب  أو املوقوف على الصحذبة رضي
اهلل عنهم ،أعذ الاذبةني فلم أجد له إال عوينني فقط ومهذ:
 - 1حدثنذ عوتسى بن إمسذعيل ،حدثنذ إبراهيم بن تسةد ،عن
صذ بن كيسذن ،عن ابن شهذب ،عن تسةيد بن املسيب ،قذل:
"الةحرية :اليت مينع درهذ للطواغيت ،فال حيلةهذ أحد عن النذس،
والسذئةة :كذنوا يسيةوهنذ آلهلاهم ال حيمل عليهذ شيء"(.)1
 - 2حدثنذ قايةة ،حدثنذ محذد ،عن حيىي بن عايق ،عن احلسن،
قذل" :اكاب يف املصحف يف أول اإلعذم :بسم اهلل الرمحن الرحيم،
()2
واجةل بني السورتني خطذً".
وهذا الصنيع له داللاه عن اإلعذم حممد بن إمسذعيل الةخذري
فيمذ ياةلق بأتسذنيد الافسري فإن الصحذبة رضي اهلل عنهم شذهدوا
الانزيل ،فقوهلم ليس كقول غريهم عن حيث احلجة ،وأعذ الاذبةون فكل
عذ رواه عنهم كره عةلقذً ،فيقول :وقذل قاذدة؛ وقذل جمذهد؛ وقذل
( )1انظر :صحيح الةخذري (.)54/6
( )2انظر :املصدر السذبق (.)173/6
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عكرعة؛ وهكذا.
 - 2صحيح مسلم بن احلجذج النيسذبوري املاوىف261( :ها)
وضمنه كاذب الافسري ،وهو كاذب صغري مل يزد على تسةةة أبواب كر
فيهذ عرويذت عافرقة حول بةض اآليذت وهي عذ بني أحذديث عرفوعة
أو عن أقوال الصحذبة ،وليس فيهذ شيء عن الاذبةني.
 - 3سنن الترمذي حملمد بن عيسى بن تسورة الرتعذي املاوىف
تسنة279( :ها) .وقد ضمنه كاذب أبواب تفسري القرآن وفيه مخسة
وتسةون بذبذً وأربةمذئة ومخسة عشر حديثذً كلهذ عن النيب  أو
الصحذبة رضي اهلل عنهم عدا النزر اليسري عن الاذبةني؛ عنهذ هذا
اإلتسنذد :حدثنذ حممد بن عةد امللك بن أيب الشوارب ،قذل :حدثنذ يزيد
بن زريع ،عن تسةيد ،عن قاذدة .ويروى عن جمذهد ،يف هذه اآلية :ﭽ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ قذل :فثم قةلة اهلل .حدثنذ بذلك أبو
()1
كريب ،قذل :حدثنذ وكيع ،عن النضر بن عريب ،عن جمذهد ،هبذا.
 - 4كتاب تفسير القرآن من جامع عبد اهلل بن وهب
املصري املاوىف يف تسنة (197ها) وقد تضمن عذئاني وتسةةة ومثذنني
رواية .حققه :عيكلوش عوراين ونشرته دار الغرب اإلتسالعي يف تسنة
 2003م وعدد أجزائه ثالثة أجزاء.
( )1انظر :تسنن الرتعذي (.)206/5
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 - 5سنن سعيد بن منصور اخلراتسذين اجلوزجذين املاوىف يف
تسنة226( :ها) وحققه الدكاور تسةد احلميد ضمنه كاذب الافسري فيه
عن الفذحتة إىل الرعد وجمموع عرويذته ( )1177رواية ليس فيهذ ممذ
يروى عن الاذبةني إال أقل القليل.
 - 6مستدرك أبي عبد اهلل الحاكم النيسذبوري املاوىف يف تسنة:
(405ها) ضمنه كاذب الافسري وجمموع عذ فيه ( )1119رواية ليس
فيهذ ممذ يروى عن الاذبةني إال القليل.
وهنذك بةض الكاب اليت مجةت زوائد دواوين السنة املافرقة
وباَ َّوبَاهذ عع إفراد عرويذت الافسري يف كاب عساقلة ،عع حذف األتسذنيد
عثل:
 جذعع األصول يف أحذديث الرتسول ،أليب السةذدات املةذركبن حممد اجلزري املةروف بذبن األثري املاوىف يف تسنة606( :ها) وفيه عذ
يقرب عن  430رواية تفسريية؛ عن األحذديث.
 جممع الزوائد وعنةع الفوائد أليب احلسن نور الدين علي بنأيب بكر اهليثمي املاوىف يف تسنة (807ها) وفيه عذ يقرب عن  911رواية
تفسريية؛ عن األحذديث أيضذً.
 عوارد الظمآن إىل زوائد ابن حةذن ،وفيه عذ يقرب عن 80رواية تفسريية؛ عن األحذديث.
 املطذلب الةذلية بزوائد املسذنيد الثمذنية ،للحذفظ ابن حجرالةسقالين املاوىف يف تسنة852( :ها) وفيه عذ يقرب عن  280رواية
تفسريية؛ عن األحذديث.
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 إحتذف اخلرية املهرة بزوائد املسذنيد الةشرة أليب الةةذسشهذب الدين أمحد بن أيب بكر الةوصريي املاوىف يف تسنة840( :ها)،
وفيه عذ يقرب عن  407رواية تفسريية؛ عن األحذديث.
هذه أهم دواوين السنة اليت قد حياذج إليهذ النذظر يف أتسذنيد
الافسري اليت تروي الافذتسري النةوية وتفذتسري الصحذبة رضي اهلل عنهم.
واملالحظ أن هذا النوع قد برز فيه األئمة الثقذت كذبن عةني وأمحد
والثوري وابن عيينه وأيب حذمت وابن أيب حذمت وأشةذههم ،وأبرز الدواوين
الصحذح والسنن واملةذجم واملسذنيد واملسادركذت ،وعةهذ كاب الزوائد
لاسهيل الوصول للمافرق.
املطلب الثاني :مناذج من كتب التفسري املسندة اليت تعنى بتفاسري
الصحابة والتابعني:
 - 1تفسري الثوري ،لسفيذن بن تسةيد بن عسروق الثوري املاوىف
تسنة161( :ها) وفيه  908رواية.
 - 2تفسري عةد الرزاق بن مهذم الصنةذين املاوىف تسنة211( :ها)
وفيه  3755رواية.
 - 3وعذ يةع عن تفسري عةد بن محيد (ت249 :ها).
 - 4أحكذم القرآن أليب إتسحذق اجلهضمي املاوىف تسنة:
(282ها) .وفيه  441رواية.
 - 5جذعع الةيذن عن تأويل آي القرآن ،أليب جةفر حممد بن
جرير الطربي املاوىف يف تسنة310( :ها) .وهو عن أوعب كاب الافسري
املسندة.
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 - 6تفسري ابن املنذر ،املاوىف تسنة )319( :وفيه  2107رواية.
 - 7أحكذم القرآن أليب جةفر أمحد بن حممد بن تسالعة
األزدي احلجري املصري املةروف بذلطحذوي املاوىف تسنة321( :ها)
وفيه  2078رواية.
 - 8تفسري القرآن الةظيم ،لإلعذم عةد الرمحن ابن أيب حذمت
الرازي املاوىف تسنة327( :ها) ،وفيه  17456رواية وهو عليء بذلرواية
عن الصحذبة والاذبةني.
 - 9الافسري الوتسيط أليب احلسن علي بن أمحد بن حممد بن
علي الواحدي ،النيسذبوري ،املاوىف تسنة468( :ها) وفيه  1455رواية.
وغريهذ كثري ممذ مل يطةع أو هو يف عداد املفقود.
املبحث الثاني:
التفريق بني أسانيد السنة النبوية وأسانيد التفسري.

الرفع.

وفيه سبعة مطالب:
 المطلب األول :أهم مظاهر العناية بأسانيد السنة النبوية. المطلب الثاني :أهم مظاهر القصور في أسانيد التفسير. المطلب الثالث :أقسام أسانيد التفسير .وتحته أربعة أقسام: oالقسم األول :أسانيد لنقل التفسير المرفوع للنبي .
 oالقسم الثاني :أسانيد لنقل تفسير الصحابة مما له حكم
 oالقسم الثالث :أسانيد لنقل اجتهادات الرجال في التفسير.
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وتحته ثالثة أنواع:
 النوع األول :تفسير الصحابة.
 النوع الثاني :تفسير التابعين.
 النوع الثالث :تفسير تبع األتباع.
 oالقسم الرابع :أسانيد نقل اإلسرائيليات.
 المطلب الرابع :لماذا تساهل العلماء في نقد أسانيدالتفسير.
 المطلب الخامس :توجيه قول اإلمام أحمد :ثالثة ال أصللها.
 المطلب السادس :المراد بقولهم :ضبط األحاديث المسندةأسهل وأهون من ضبط أسانيد التفسير وألفاظها.
 المطلب السابع :وقفات مع أهم من كتب في منهجيةالتعامل مع أسانيد التفسير من المعاصرين.

املطلب األول :أهم مظاهر العناية بأسانيد السنة النبوية.
لقد اعاىن أئمة اإلتسالم بأتسذنيد السنة النةوية عنذية فذئقةً مل
يةرف هلذ عثيل يف الدنيذ ،فقةدوا هلذا الةلم قواعد وضوابط اصطلحوا
عليهذ وتسذروا على وفقهذ ،وألقى اهلل عليهم اجامذعذً عليهذ وفاح عليهم
يف تأتسيسهذ حىت أصةحت عن عجذئب علوم الةشر ،وعذ لك إال
حتقيقذً ملراد اهلل يف قوله تسةحذنه وتةذىل ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﭼ [احلجر ]9:فذلسنة عن الوحي كمذ قذل تةذىل ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ
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ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ [ النجم ]4 :ولذا فإنه يوجد فرق بني
أتسذنيد السنة النةوية وبني أتسذنيد نقل عرويذت الافسري يف اجلملة،
وميكننذ تلخيص لك فيمذ يلي:
 - 1أن هذه األتسذنيد اهام هبذ أئمة احلديث وغربلوهذ ،وعذ
تركوا عنهذ شيئذً إال عيزوا صحيحه عن تسقيمه.
 - 2أهنذ وضةت لدراتساهذ القواعد واالصطالحذت اليت تضمن
تدقيقهذ بدقة عذلية.
 - 3أن هذه األتسذنيد بدأت الةنذية هبذ عن وقت عةكر أول عذ
بدأت الفانة تطل برأتسهذ.
 - 4أهنذ صنفت لدراتساهذ كاب اجلرح والاةديل لامييز الن َقلَة
حبسب ضةطهم وعدالاهم.
 - 5أن دراتساهذ متيزت بذلصراعة الاذعة عن غري حمذبذة ،صيذنة
حلديث رتسول اهلل  ومل ينظر حلسن املقصد أو تسالعة النية.
 - 6لقد متيزت دراتسة هذه األتسذنيد بةدالة املنهج وانضةذيه يف
جرح الراوي وتةديله بذكر عذ له وعذ عليه وعىت يكون اجلرح عؤثراً وعىت
ال يكون عؤثراً.
 - 7انقسم الةلمذء يف دراتسة هذه األتسذنيد عن املةدلني
واجملرحني إىل عاشددين وعاسذهلني وعةادلني.
 -8أن هذه األتسذنيد تسقطت لدراتساهذ حرعة أعراض الرواة
اجملروحني يف عقذبل صيذنة السنة النةوية ،ولذا مل يةاربوا جرحهم عن
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الغيةة احملرعة بل عن األعر الواجب املأعور به.
 - 9أن هذه األتسذنيد برز فيهذ األئمة الكةذر والرواة الثقذت
كذلشذفةي وعذلك وأمحد وحيي بن تسةيد القطذن وحيي بن عةني
وتسفيذن الثوري وتسفيذن ابن عيينة وأضراهبم.
 - 10أهنذ صنفت هلذ الدواوين الكةذر املانوعة فمنهذ السنن
والصحذح واملسذنيد واملةذجم واملسادركذت والزوائد واملساخرجذت
واملوضوعذت واملراتسيل وكاب أيراف األتسذنيد وكاب أيراف
األحذديث ،وهذا عن كمذل الةنذية واالهامذم.
املطلب الثاني :أهم مظاهر القصور يف أسانيد التفسري.
عندعذ ناأعل يريقة السلف يف الاةذعل عع أتسذنيد الافسري فإنه
ياةني لنذ أن عنذياهم كذنت عنصةة بذلدرجة األوىل على أتسذنيد السنة
النةوية ،وأعذ أتسذنيد الافسري وتسذئر كالم أهل الةلم عن الصحذبة
والاذبةني فلم يولوه االهامذم نفسه ،فنجدهم بدرجة أقل اعانوا بافسري
الصحذبة ،وبأقل عنه بافذتسري الاذبةني ،ولذا فإننذ جندهذ قد اتسمت مبذ
يلي:
 - 1أن أتسذنيد الافسري مل تظفر بذلةنذية اليت ظفرت هبذ أتسذنيد
السنة عن حيث الادقيق والامحيص.
 - 2أن عذ كذن عنهذ عرفوعذً للنيب  قد نذل عنذية فذئقة عن
وحي جيب تنقيحه ممذ ال يصح.
الةلمذء كونه عن السنة وهي ٌ
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 - 3أن عذ كذن عنهذ عن تفذتسري الصحذبة رضوان اهلل عليهم
فهو يف الرتةة الثذنية عن الةنذية كوهنم عذصروا الانزيل وعرفوا الاأويل،
وتزداد عنذياهم هبذ عند االخاالف.
 - 4أن هذه األتسذنيد برز فيهذ الرواة الضةفذء كذلضحذك،
وجويرب ،وعطية الةويف ،وليث بن أيب تسليم ،والكليب ،وحممد بن
أتسحذق ،والسدي الكةري ،والسدي الصغري ،وأضراهبم.
 - 5أن مجلة عنهذ تروي صحفذً كةرية بإتسنذد واحد.
 - 6أهنذ ياسذهل فيهذ عند الاحمل ولذا يكثر فيهذ االنقطذع
والادليس وعدم الاصريح بذلسمذع.
 - 7أهنذ يف الغذلب جمذلس لافسري القرآن فال جتد فيهذ الازاعذً
بصيغ الاحمل واألداء املةروفة عند احملدثني.
 - 8ال تكذد جتد عن هذه األتسذنيد يف دواوين السنة إال عذ كذن
لرواية تفسري عرفوع أو كذن عنقوالً عن كةذر الصحذبة رضي اهلل عنهم
جداً.
قليلة
وبأعداد
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املطلب الثالث :أقسام أسانيد التفسري:
القسم األول :أتسذنيد لنقل الوحي وهو عذ كذن عن قةيل تفسري
القرآن بذلقرآن املرفوع للنيب  ،أو تفسري القرآن بذلسنة النةوية ،أو عن
تفسري الصحذبة الذي له حكم املرفوع؛ وأعثلة لك كمذ يلي:
 - 1تفسير القرآن بالسنة المرفوعة ومثاله:
 عذ رواه الةخذري يف كاذب تفسري القرآن :بذب :وقوله تةذىل:

ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ [الةقرة]57 :

قال رحمه اهلل" :حدثنذ أبو نةيم ،حدثنذ تسفيذن ،عن عةد
امللك ،عن عمرو بن حريث ،عن تسةيد بن زيد  قذل :قذل رتسول
اهلل ( :الكمأة من المن ،وماؤها شفاء للعين)"(.)1
 عذ رواه الةخذري يف كاذب تفسري القرآن :بذب قوله تةذىل:

ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ [الةقرة]142 :

قال رحمه اهلل" :حدثنذ أبو نةيم ،مسع زهريا ،عن أيب إتسحذق،
عن الرباء  :أن رتسول اهلل  صلى إىل بيت املقدس تساة عشر
شهرا ،أو تسةةة عشر شهرا ،وكذن يةجةه أن تكون قةلاه قةل الةيت،

( )1انظر :صحيح الةخذري (.)18/6
619

منهج المفسرين في التعامل مع أسانيد التفسير ،د .عبد الحي بن دخيل اهلل المحمدي

وأنه صلى ،أو صالهذ ،صالة الةصر وصلى عةه قوم فخرج رجل ممن
كذن صلى عةه فمر على أهل املسجد وهم راكةون ،قذل :أشهد بذهلل،
لقد صليت عع النيب  قةَل عكة ،فداروا كمذ هم قةل الةيت ،وكذن
رجذل قالوا ،مل نَدر عذ
الذي عذت على القةلة قةل أن حتول قةَل الةيت ٌ
نقول فيهم ،فأنزل اهلل :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﭼ "(.)1
 عذ رواه الةخذري يف كاذب تفسري القرآن :بذب قوله تةذىل:
ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ [النسذء ]69:قال رحمه
اهلل" :حدثنذ حممد بن عةد اهلل بن حوشب ،حدثنذ إبراهيم بن تسةد،
عن أبيه ،عن عروة ،عن عذئشة رضي اهلل عنهذ ،قذلت :مسةت رتسول
اهلل  يقول( :ما من نبي يمرض إال خير بين الدنيا واآلخرة) وكذن
أخذته َحبَّةٌ شديدة ،فسمةاه يقول :ﭽ ﭾ
يف شكواه الذي قةض فيهَ ،
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ

ﮊ ﮋﭼ [النسذء ]69 :فةلمت أنه خري"(.)2
حكم هذا النوع من األسانيد :وهذا النوع عن األتسذنيد جيب
إخضذعه ملةذيري احملدثني يف نقد األتسذنيد ،ألنه عن الوحي املنسوب
( )1انظر :املصدر السذبق (.)21/6
( )2انظر :صحيح الةخذري (.)46/6
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للنيب  فال جيوز حبذل الاسذهل يف نقله ورواياه حبجة أنه عن الافسري،
أو جذء يف نسخة تفسريية ،واملاسذهل يف رواياه خيشى عليه عن
الدخول يف وعيد الكذ ب على رتسول اهلل .
 - 2تفسير القرآن بقول الصحابي الذي له حكم الرفع
ومثاله:
 عذ رواه اإلعذم عسلم رمحه اهلل يف بذب جواز مجَذعه اعرأته يف
قةلهذ ،عن قداعهذ ،وعن ورائهذ عن غري تةرض للدبر قذل" :حدثنذ قايةة
بن تسةيد ،وأبو بكر بن أيب شيةة ،وعمرو النذقد ،واللفظ أليب بكر،
قذلوا :حدثنذ تسفيذن ،عن ابن املنكدر ،مسع جذبراً ،يقول :كذنت اليهود
تقول :إ ا أتى الرجل اعرأته عن دبرهذ يف قةلهذ ،كذن الولد أحول،
فنزلت:
ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ "[الةقرة.)1(]223 :
 عذ رواه اإلعذم الةخذري رمحه اهلل يف كاذب تفسري القرآن،
بذب :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼ [الةقرة ]185:قذل" :حدثنذ
عيذش بن الوليد ،حدثنذ عةد األعلى ،حدثنذ عةيد اهلل ،عن نذفع ،عن
ابن عمر رضي اهلل عنهمذ ،أنه قرأ( :فدية طعام مساكين) قذل :هي

( )1انظر :صحيح عسلم (.)1058/2
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عنسوخة"(.)1
 عذ رواه اإلعذم الةخذري رمحه اهلل يف كاذب تفسري القرآن:
بذب :قوله ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﭼ [الةقرة ]195 :قذل" :حدثنذ إتسحذق ،أخربنذ النضر،
حدثنذ شةةة ،عن تسليمذن ،قذل :مسةت أبذ وائل ،عن حذيفة : ،ﭽ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ [الةقرة ]195 :قذل :نزلت
يف النفقة"(.)2
حكم هذا النوع من األسانيد :وهذا النوع عن األتسذنيد حكمه
كذلذي قةله ،جيب إخضذعه ملةذيري احملدثني يف نقد األتسذنيد ،ألنه
يأخذ حكم الوحي املنسوب للنيب  فال جيوز حبذل الاسذهل يف نقله
واالعامذد عليه ،حبجة أنه عن الافسري ،أو جذء يف نسخة تفسريية.
القسم الثاني :أسانيد لنقل تفسير الصحابة مما له حكم
الرفع للنبي .
وهو كذلذي تسةق.
القسم الثالث :أسانيد لنقل اجتهادات الرجال في التفسير،
وهو ثالثة أنواع:
( )1انظر :صحيح الةخذري (.)25/6
( )2انظر :صحيح الةخذري (.)27/6
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 النوع األول :أسانيد لنقل تفسير الصحابة مما ليس لهحكم الرفع ،ومثاله:
 قذل ابن جرير" :حدثنذ ابن محيد قذل ،حدثنذ تسلمة بن
الفضل قذل ،حدثين ابن إتسحذق ،عن حممد بن أيب حممد ،فيمذ روى
عن تسةيد بن جةري ،أو عكرعة ،عن ابن عةذس ( :فباءوا بغضب على
غضب ) فذلغضب على الغضب ،غضةه عليهم فيمذ كذنوا ضيةوا عن
الاوراة وهي عةهم ،وغضب بكفرهم هبذا النيب الذي أحدث اهلل
إليهم"(.)1
 قذل ابن أيب حذمت" :حدثنذ أبو زرعة ،ثنذ عوتسى بن إمسذعيل،
ثنذ محذد بن تسلمة ،عن قاذدة ،عن عةد اهلل بن أيب عاةة ،عن ابن
عسةود ،أنه تسئل عن الرجل ،جيمع بني األخاني األعاني ،فكرهه فقذل:
يقول اهلل تةذىل :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ [النسذء ]24 :فقذل له ابن
عسةود :بةريك أيضذ ممذ علكت ميينك"(.)2
 قذل ابن املنذر" :حدثنذ عوتسى ،قذل :حدثنذ داود بن عمرو
الضيب أبو تسليمذن ،عن نذفع ،عن ابن أيب عليكة ،قذل :قرأت عذئشة
هؤالء اآليذت " :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ إىل قوله :ﭽ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ قذلت :آعنوا مبحكمه وعاشذهبه ،وال
( )1انظر :تفسري الطربي (.)345/2
( )2انظر :تفسري ابن أيب حذمت (.)914/3
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يةلمونه"(.)1
حكمه :وهذا النوع من األسانيد ال يخلو من الحاالت
التالية:
 - 1أن يكون الافسري املنقول يافق عع غريه عن الافذتسري وعع
املاقرر يف الكاذب والسنة فال خيذلفهمذ وال يزيد عليهذ ،فحينئذ ال
عاقرر وليس فيه نزاع.
حذجة لدراتسة إتسنذده ،فمضمونه ٌ
 - 2أن يكون الافسري املنقول هبذا اإلتسنذد خيالف عع غريه عن
الافذتسري األخرى ،ولكنه عن قةيل اخاالف الانوع ،فهذا أيضذً ال حذجة
ذل و وجوه ،واحلمل على الاأتسيس أوىل عن
لدراتساه ألن القرآن محَّ ٌ
احلمل على الاأكيد عذ داعت اآلية حتامل هذا املةىن املنقول ،وبذعاةذر
أي لقذئله ال رواية له.
أن هذا ر ٌ
 - 3أن يكون الافسري املنقول هبذا اإلتسنذد خيالف عع غريه
اخاالف تضذد ال ميكن عةه اجلمع بوجه عن الوجوه ،فحينئذ البد عن
دراتساه ومتحيص املرويذت قةل االتسادالل هبذ ،خذص ًة إ ا كذن عاةلقذً
مبسذئل احلالل واحلرام والةقذئد.

( )1انظر :تفسري ابن املنذر (.)131/1
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 النوع الثاني :أسانيد لنقل تفسير التابعين .ومثاله: قذل ابن جرير" :حدثين نصر بن عةد الرمحن األودي قذل:
ثنذ احملذريب ،عن حيىي بن أيب أنيسة ،عن ابن أيب جنيح ،عن جمذهد،
وتسئل عن قوله :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﭼ [الةقرة ]196 :فقذل
جمذهد :إ ا قذل اهلل تةذرك وتةذىل لشيء( :أو أو) ،فإن شئت فخذ
بذألول ،وإن شئت فخذ بذآلخر"(.)1
 قذل ابن جرير" :حدثنذ بشر بن عةذ  ،قذل :ثنذ يزيد ،قذل:
ثنذ تسةيد ،عن قاذدة :قوله :ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ [الةقرة]78 :
يقول :ال يةلمون الكاذب وال يدرون عذ فيه"(.)2
 قذل ابن جرير" :حدثنذ ابن املثىن ،قذل :حدثنذ أبو داود،
قذل :حدثنذ شةةة ،عن أيب حصني ،عن تسةيد بن جةري قذل :إمنذ مسي
آدم ألنه خلق عن أدمي األرض"(.)3
حكمه :وهذا النوع من األسانيد حكمه كالذي قبله على ما
سبق من تفصيل.
 النوع الثالث :أسانيد تفسير تبع األتباع .ومثاله: قذل ابن جرير" :حدثين علي بن تسهل ،قذل :ثنذ ضمرة بن
( )1انظر :تفسري الطربي (.)397/3
( )2انظر :املصدر السذبق.)155/2( :
( )3انظر :املصدر السذبق.)512/1( :
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ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ [الطذرق]10 :

ربيةة ،عن تسفيذن الثوري ،يف قوله:
قذل :القوة :الةشرية ،والنذصر :احلليف" .
 قذل ابن جرير" :حدثنذ ابن محيد ،قذل :ثنذ جرير ،عن عطذء
بن السذئب ،قذل" :الافث" :حلق الشةر ،وقص األظفذر ،واألخذ عن
الشذرب ،وحلق الةذنة ،وأعر احلج كله"(.)2
 قذل ابن جرير" :حدثين املثىن ،قذل :ثنذ إتسحذق ،قذل :ثنذ
عةد اهلل بن الزبري ،عن ابن عيينة :يف قوله :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ
[األعراف ]152 :قذل :كل صذحب بدعة ليل"(.)3
حكمه :وهذا النوع من األسانيد حكمه كالذي قبله على ما
سبق من تفصيل.
القسم الرابع :أسانيد نقل اإلسرائيليات ومثاله:
 قذل ابن جرير يف قصة أم عوتسى ملذ ألقاه يف الةحر" :حدثين
عوتسى بن هذرون ،قذل :ثنذ عمرو ،قذل :ثنذ أتسةذط ،عن السدي ،
قذل :ملذ وضةاه أرضةاه مث دعت له جنذراً ،فجةل له تذبوتذً ،وجةل
عفاذح الاذبوت عن داخل ،وجةلاه فيه ،فألقاه يف اليم"(.)4
()1

( )1انظر :تفسري الطربي.)301/24( :
( )2انظر :املصدر السذبق.)528/16( :
( )3املصدر السذبق.)465/10( :
( )4املصدر السذبق.)157/18( :
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حكمه :وهذا النوع عن األتسذنيد ال حذجة لدراتسة إتسنذده ألن
اإلتسرائيليذت ال ختلو عن ثالث حذالت:
 - 1أن توافق شرعنذ ،فذحلجة يف شرعنذ وليس فيهذ.
 - 2أن ختذلف شرعنذ ،وهذه عةلوعة الةطالن قد كفينذ عؤوناهذ.
 - 3أال ختذلف شرعنذ وال توافقه فهذا حكمه قد بينه النيب 
كمذ يف حديث أيب هريرة  يف صحيح الةخذري قذل :كذن أهل
الكاذب يقرءون الاوراة بذلةربانية ،ويفسروهنذ بذلةربية ألهل اإلتسالم،
فقذل رتسول اهلل  ( :ال تصدقوا أهل الكتاب وال تكذبوهم،
وقولوا :ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ [الةقرة ]136 :اآلية )( .)1فدل
احلديث على وجوب الاوقف يف أخةذر بين إتسرائيل وعدم تصديقهذ وال
تكذيةهذ.

املطلب الرابع :ملاذا تساهل العلماء يف نقد أسانيد التفسر.
تتلخص أسباب تساهل العلماء في نقد أسانيد التفسير فيما
يلي:
 - 1أن اهلل إمنذ تكفل حبفظ وحيه إىل نةيه  أعذ كالم الرجذل
فليس عشموالً بذآلية ،واشرتاط تطةيق عنهج احملدثني عليهذ فيه اهتذم
للةلمذء بذلاقصري يف حفظ الشريةة.
( )1صحيح الةخذري (.)20/6
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 - 2أن املرويذت الافسريية تشةه شروح احلديث النةوي ،ومل يقل
أح ٌد بوجوب نقل الشروح بذألتسذنيد.
 - 3أن أصل احلجة يف كاذب اهلل وتسنة رتسوله  بفهم
السلف الصذ ممذ مل خيالفوا فيه وليس يف أقوال الرجذل عن غريهم
حجة ،إال يف حذلة اإلمجذع.
 - 4أن القول يف القرآن بذلرأي احملمود املنضةط بأصول الافسري
جذئز على الصحيح وهو الذي يكون عن قةيل االجاهذد ،فةندعذ يطلق
الةلمذء الافسري بذلرأي ،فإمنذ يقصدون بذلرأي :االجاهذد.
 - 5كثرة هذه املرويذت وعشقة دراتساهذ .قذل األلةذين رمحه اهلل
يف رتسذلاه للحويين" :وعذ كذن تسكوت الةلمذء عنهذ إالّ لكثرهتذ
الافرغ هلذ"(.)1
وصةوبة ّ
 - 6أن الرواة الثقذت كذنت عنذياهم بأعور الديذنة ،وعسذئل
األحكذم الظذهرة اليت خيَذيب هبذ النذس ،فحرصوا عليهذ ،ونقلوهذ،
وشدَّدوا بذلنقل فيهذ ،وتسذهلوا يف غريهذ ألن الةمر يضيق بذلكل،
فذعاَنوا بذألهم .فذألئمة ياسذهلون يف الافسري ،وال ياسذهلون يف أعور
األحكذم .يقول عةد الرمحن بن عهدي " :إ ا روينذ يف الثواب والةقذب
وفضذئل األعمذل ،تسذهلنذ يف األتسذنيد ،وتسذحمنذ يف الرجذل ،وإ ا روينذ
( )1انظر :عقدعة تفسري ابن كثري ط .ابن اجلوزي (.)9/1
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()1

يف احلالل واحلرام واألحكذم ،تشدَّدنذ يف األتسذنيد ،واناقدنذ الرجذل"
ويقول حيىي بن تسةيد " :تسذهلوا يف أخذ الافسري عن قوم ال يوثقوهنم
َّحذك،
ليث بن أيب تسلَيم وج َوي َرب بن تسةيد والض َّ
يف احلديث  -مث كر َ
وحممد بن السذئب .وقذل" :هؤالء ال حي َمد أعرهم ،ويكاب الافسري
عنهم"(.)3()2
 - 7أن الةنذية بةلوم الافسري والسري والاذريخ والفنت واملغذزي
وغريهذ مل تظهر إال لَ َّمذ حفظت الشريةة وبدئ بادوينهذ ،وكذنت الةنذية
يف عصر الاذبةني أظهر عنهذ يف عهد الصحذبة ،ويف أتةذع الاذبةني أظهر
عن الاذبةني ،ويف أتةذع أتةذع الاذبةني أظهر عن أتةذع الاذبةني وهكذا،
توتسةت الةلوم(.)4
حىت َّ
 - 8أن الكاذبة عن نقلة الافسري الضةفذء حماملة؛ ألهنم قد
اعاَنوا بذلك ،فصذروا عن أئمة الافسري ،وكذلك عن أئمة اللغة؛ وحيَ َّدث
عن هؤالء الضةفذء ،وإن كذن بةضهم ال ياةاَمد عليه(.)5
عذعة النذس يف
 - 9أن القرآن نزل بلسذن عريب عةني ،يفهمه َّ
( )1انظر :عسادرك احلذكم النيسذبوري.) 666 / 1 ( :
( )2انظر :دالئل النةوة للةيهقي.) 35/1( :
( )3انظر :الاحةري يف أتسذنيد الافسري للطريفي (ص  )15 :باصرف.
( )4انظر :الاحةري يف أتسذنيد الافسري للطريفي (ص  )15 :باصرف.
( )5انظر :الاحةري يف أتسذنيد الافسري للطريفي (ص  )15 :باصرف.
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الصدر األول ،وتفسري ألفذظه وبيذنه يةارب عن فضول الةلم عند كثري
عنهم ،بل إن فهم األعرايب عنهم أللفذظه وعقذصده يفوق فهم كثري عن
كةذر املفسرين عن املاأخرين ،وعذ نزل القرآن إال ليفهمه النذس بال
تكلُّف وبيذن ،وهذا عقاضى الاكليف مبجرد السمذع وبلوغ احل َجج
لألمسذع ،كمذ قذل تةذىل :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﭼ [الاوبة ]6:ألن األصل أن القرآن عفهوم مبجرد
توتسةت بلدان املسلمني ،وكثرت
مسذعه عند مجهور اخللق ،ولكن ملذ َّ
الفاوحذت ،واخالط الةرب بذلةجم ،دخلت الةجمة على اللسذن
الةريب ،فذحاذج للافسري ،وهذا تسةب قلَّة الافسري املرفوع؛ ألنه ال حذج َة
املفسر
لفسروه مبذ يرادفه فهمذً ،واتساوى َّ
فسروا القرآن َّ
إليه عندهم ،فلو َّ
املفسر به عن مجيع الوجوه أو أكثرهذ ،وألصةَ َح الافسري َحشواً ،يزهد
و َّ
النذس يف النظر فيه ،عع اتساحذلة حصول لك عنهم؛ فذلةرب تكره
تفسر هلذ
نفسهذ عنه ،والنفوس تأىب أن َّ
احلَش َو والاكرار وتانَزه َ
الواضحذت ،ولذلك كله يةرف قلَّة الافسري للقرآن عندهم ،بل إ ا كذن
ب عن مسذع املرتادفذت يف كالعهم ،فذلك يف
نفسه واملخذيَ َ
الةريب يانَزه َ
بني ال حياذج عةه إىل قَلب وال
اضح ٌ
كالم اهلل أوىل؛ ألن ج َّل كالعه و ٌ
اعد
عرب يةربون الكالم تسليقةً ،وال حياذجون إىل قو َ
تَا َة ُّسف  .عع أهنم ٌ
ط حنويَّة ،بل ال يةرفوهنذ ،لذا يقول الشذعر:
وضواب َ
قي أَق ا ااول ف ا ااأعرب
ي ياَل ا ااوك ل َس ا ااذنَه
ولَس ا اات بنَح ا ااو ِ
ولك ا اان َتس ا االي ع
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بذلسليقية( .)1هلذا اعاذز
قذل الشذفةي :كذن عذلك بن أنس يقرأ َّ
لسذن الةصريني عن لسذن الكوفيني؛ ألهنم أخذوه عن عنةةه األصلي،
وهو لسذن األعراب األقحذح ،يقول الريذشي أبو الفضل الةصري ،وهو
يلمز الكوفيني :إمنذ أخذنذ اللغة عن َحَر َش َة الضةذب وأ َكلَة الريابيع،
الشواريز( .)2ويقول
وهؤالء أخذوا اللغة عن أهل السواد أ َكلَة الكواعيخ و َّ
أبو حممد اليزيدي الةصري:
األول
كنَّا ا ا ا ااذ نَقا ا ا ا اايس النحا ا ا ا ا َاو فيما ا ا ا ااذ
الة ا ا ا ا ا َارب َّ
عل ا ا ا ا ااى لس ا ا ا ا ااذن َ
عض ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااى
َعضى

السليقيَّة عن الكالم :عذ كذن الغذلب
( )1انظر :تذريخ دعشق ) 195 / 25 ( :و َّ
السلي َقة ،وهي
عليه السهولة ،وهو عع لك فصيح اللفظ عنسوب إىل َّ
الطةيةة ،وعةنذه عذ مسح به الطةع ،وتسهل على اللسذن ،عن غري أن يااَةهد
بذلسليقيَّة :أي بطةةه -مل يقرأ على القراء ،ومل
إعرابه .يقذل :فالن يقرأ َّ
يأخذه عن تةليم .غريب احلديث للخطذيب (.)59 /3
( )2قذل ابن دريد :رأيت رجالً يف الوراقني بذلةصرة يفضل كاذب املنطق ليةقوب
بن السكيت ويقدم الكوفيني فقيل للريذشي وكذن قذعداً يف الوراقني قذل
فقذل :إمنذ أخذنذ اللغة عن حرشة الضةذب وأكلة الريابيع وهؤالء أخذوا اللغة
عن أهل السواد أصحذب الكواعيخ وأكلة الشواريز أو كالم يشةه هذا.
انظر :أخةذر النحويني الةصريني للسريايف (ص )69 :وتذريخ النحو الةريب
(ص )23 :والشرياز :اللنب املصفى .والكذعخ :إدام ،كمذ يف القذعوس
احمليط.
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فجا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اذءَ أقا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا او ٌام يقيس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااونَه

عل ا اى لغَا ا ا ا اى أش ا اايذخ قطرب ا اال(.)2(.)1

 - 10أن األئمة النقذد جوزوا الرواية يف الافسري عن بةض عن
ال تقةل رواياه يف األحكذم؛ ألن َعَرَّد الافسري إىل اللغة ،وعرد األحكذم
إىل النص ،والنص ال يثةت إال بصحة اإلتسنذد ،واللغة تثةت بوجوه
عدَّة ،ونص القرآن قطةي الثةوت .يقول حيىي بن عةني" :اكاةوا عن أيب
خذصة"( .)3و لك أن رواية أيب عةشر
َعة َشر حديث حممد بن كةب َّ
عن حممد بن كةب إمنذ هي يف الافسري خذصة ،وال يكذد يكون له
أظهر عن غريه،
اضح َ
حديث يف غريه .واملنكر يف بذب الافسري بني و ٌ
لالشرتاك يف خمذلفاه لوجوه اللغة َع َع أصول الشرع ،أو ال يكون له نظذئر

َّم وتسكون
( )1انظر :أخةذر النحويني الةصريني للسريايف (ص )36 :قطربل :بذلض ّ
ي ،أَو
الطذء وضم الراء وتشديد الةذء امل َو ّحدة املضموعةَ ،ك َمذ َ
ضةَطَه اجلَوَهر ّ
َ
باَخفيفهذ وتشديد َّ
يذقوت فَااح القذف
ضةَطَه يذقوت ،وروى َعن
الالمَ ،ك َمذ َ
َ
يب دجلَةًَ ،ك َمذ يف
األول :عوضةذن ،أَحدمهَذ :بذلةراق َغر َّ
أَيضذ يف الضةط ّ
بغداد وعك َرباءَ ،وَكذ َن َجم َمةذً ألهل
شرتك ليذقوت :بَني
الةةذبَ ،ويف امل َ
َ
نسب إلَيه اخلمر ،واملوضع الثَّذين :قَاريَةٌ عقذبل
ال َقصف والشُّةراء واخللَةذء ،ي َ
آع َد ،يةذع ف َيهذ اخلمر أَيضذ .انظر :تذج الةروس (.)259 /30
( )2انظر :الاحةري يف أتسذنيد الافسري للطريفي (ص  )16 :باصرف.
( )3انظر :شرح الةلل البن رجب .)246/2( :
632

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 188الجزء األول

يف القرآن(.)1
 - 11بذلسرب ملرويذت الضةفذء يف الافسري؛ فإهنذ يف غذلةهذ ال
وجهذ فإهنذ حت َمل على
وجهذ عن وجوه الةربية؛ فإن خذلفت ً
ختذلف ً
الوجه اآلخر ،الذي ال خيذلف نصذً وال حكمذً وال أصالً ،والنيب 
كالعه عةني للقرآن عوضح له ،وعع لك فهو جيمع املةذين الكثرية
بذللفظ القليل ،وهو عذ ي َس َّمى جبواعع الكلم؛ قذل النيب ( : إِنَّما
ب ِعثْت بِجو ِام ِع الْكلِ ِم)()2؛ فإ ا كذن هذا لكالم النيب  املةني املوضح
للقرآن؛ فهو لكالم اهلل عن بذب أَوَىل ،فكالم اهلل له وجوهٌ عدةٌ ،كمذ
أخرج ابن تسةد عن ابن عةذس :أن علي بن أيب يذلب أرتسله إىل
حتذجهم بذلقرآن؛ فإنه و
اخلوارج ،فقذل" :ا هب إليهم فخذصمهم وال َّ
وجوه ،ولكن خذصمهم بذلسنة" .وأخرج عن وجه آخر أن ابن عةذس
قذل له" :يذ أعري املؤعنني ،فأنذ أعلَم بكاذب اهلل عنهم؛ يف بيوتنذ نزل.
قذل :صدقت ،ولكن القرآن َمحَّذل و وجوه ،تقول ويقولون ،ولكن
بذلسنن؛ فإهنم لن جيدوا عنهذ َحميصذً .فخرج إليهم
خذصمهم ُّ
حجة"( )3وقد جةل بةض
فخذصمهم بذلسنن ،فلم تةق بأيديهم َّ
الةلمذء لك عن أنواع عةجزات القرآن ،حيث كذنت الكلمة الواحدة
( )1انظر :الاحةري يف أتسذنيد الافسري للطريفي( :ص  )22 :باصرف.
( )2صحيح الةخذري.)54/4( :
( )3انظر :الطةقذت الكربى البن تسةد .)23/3( :
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أقل ،وال يوجد لك يف كالم الةشر؛
تنصرف إىل عشرة أوجه وأكثر و َّ
فقد يشاةه على اإلنسذن اخاالف بةض الصحذبة حبَمل بةض األلفذظ
على تأويل آية وخيذلفه اآلخر وحنو لك ،وهذا كلُّه حي َمل على بذب
الانوع ،وال حي َمل على املخذلفة(.)1
ُّ
 - 12ملذ كذن كثري عن الافسري عن قةيل اخاالف الانوع،
تسذهل الةلمذء بذلرواية َعن الضةفذء؛ ألن األصل األصيل واملقص َد
الةلي عن النقد والاةليل َخوف ورود شيء عن املةذين املنكرة ،واليت
َّ
ختذلف األصول الثذباةَّ ،
وألن تفذتسريهم ال خترج عن الوجوه املشروعة،
واعامذدهم كلَّه على لغة الةرب .وإعمذل عنهج الناقَّذد يف أحذديث
قصور ،إ
األحكذم بقواعده وأصوله وتشدده ،على أحذديث الافسري ٌ
إن املقصود عن نقد احلديث تسالعاه عن الدخيل فيه ،والقرآن ليس
كذلك ،فهو حمفوظ لقوله :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ
الانوع ينةغي أال حيكى خالفذً هكذا(.)2
[احلجر .]9 :وخالف ُّ
كاب يرووهنذ
 - 13أن املرويذت عن الصحذبة والاذبةني إمنذ هي ٌ
أقل
عن بةض ،وليست حمفوظذت حت َفظ يف الصدور ،ولذلك فإن َّ
احملفوظذت يف األبواب يف الشرع هي يف الافسري ،فكذن مثة ن َس ٌخ تروى،
واشاهرت؛ كافسري علي بن أيب يلحة عن ابن عةذس ،وتفسري عطيةَ
( )1انظر :الاحةري يف أتسذنيد الافسري للطريفي( :ص )25 - 24 :باصرف.
( )2انظر :الاحةري يف أتسذنيد الافسري للطريفي( :ص )28 :باصرف.
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السدي عن أشيذخه ،وتفسري قاذدة الذي يرويه عنه
الةويف عنه ،وتفسري ُّ
عةمر بن راشد وتسةيد بن أيب عروبة ،وتفسري الضَّحذك بن عزاحم،
وكذلك تفسري جمذهد بن َجرب الذي يرويه عنه القذتسم بن أيب باََّزة
عاهمذ
وغريهم .وهذه الصحف تروى وحتمل إن كذن الراوي هلذ ليس ً
بذلكذب؛ ألنه حيمل على أنه حيدث عن هذه الصحف؛ فذألئمة
يطلقون القول باضةيف الراوي ،ويريدون بذلك  -غذلةذً  -روايذته يف
األحكذم يف احلالل واحلرام ،وعند الةمل واالحاجذج يفرقون؛ ألن
األحكذم هي املقصودة عن اجلرح والاةديل ،لذا روى اخلطيب يف
"اجلذعع" عن حيىي بن تسةيد قذل :تسذهلوا يف أخذ الافسري عن قوم ال
ليث بن أيب تسلَيم وج َويرب بن تسةيد
يوثقوهنم يف احلديث ،مث كر َ
والضَّحذك وحممد بن السذئب ،وقذل :هؤالء ال حي َمد أعرهم ،ويكاب
الافسري عنهم(.)1
 - 14أن عن ختصص يف ف ِن عن الفنون يقدَّم على غريه ،وإن
كذن غريه عن كةذر الثقذت أو احلفذظ األثةذت فيقدم عن هو دونه عليه
كثري عن
يف الغذلب ،إ ا كذن ًّ
خماصذ مبذ يرويه ،ولذلك اشاهر عن ً
اخاص بةذب عن األبواب ،فقدم على عن هو
األئمة والرواة أنه قد
َّ
أثةت عنه بذحلفظ والرواية ،وأظهر يف بذب الديذنة والصالح؛ فةلم
القراءات األئمة فيه عن الكةذر ،وعنهم عن ال تاقةَل رواياه يف أحذديث
( )1انظر :الاحةري يف أتسذنيد الافسري للطريفي (ص )27 :باصرف.
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األحكذم ،وإن كذن هو عن األئمة الثقذت يف غري هذا الةذب(.)1
 - 15أن أكثر املفسرين ورواة الافسري عن الةرب ،وأن أصل
االحاجذج واالعامذد يف الافسري هو على لغة الةرب ،وإليهذ جيب أن
يرجع ،قذل تةذىل :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﭼ [إبراهيم ]4:وقذل :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ [الشةراء ]195:وقد نص
الةيهقي على هذا فقذل" )2(:وإمنذ تسذهلوا يف أخذ الافسري عنهمَّ ،
ألن
فسروا به؛ ألفذظه تشهد هلم به لغذت الةرب ،وإمنذ عملهم يف لك
عذ َّ
اجلمع والاقريب فقط"(.)3
َّ -16
أن أكثر عرويذت الافسري عن املوقوفذت واملقطوعذت،
والنُّقذد ياسذهلون يف املوقوف واملقطوع عذ ال ياسذهلون يف املرفوع .وإن
املوقوف يف الافسري على الصحذبة يف حكم
كذن بةض األئمة جيةل
َ
عةىن ،قذل احلذكم يف كاذبه املسادرك" :تفسري الصحذيب الذي
املرفوع
ً
حديث عسند"(.)4
شهد الوحي والانزيل عند الشيخني الةخذري وعسلم
ٌ
وقذل يف عوضع آخر عن كاذبه" :هو عندنذ يف حكم املرفوع" َوعراده:
االحاجذج ،ال أنَّه يان َسب عرفوعذً .ألن
أنه يف حكمه يف االتسادالل به و َ
( )1انظر :الاحةري يف أتسذنيد الافسري للطريفي (ص  )30-29 :باصرف.
( )2انظر :دالئل النةوة للةيهقي.)35/1( :
( )3انظر :الاحةري يف أتسذنيد الافسري للطريفي (ص  )32 :باصرف.
( )4انظر :املسادرك على الصحيحني للحذكم (.)283/2
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عأعور بذلةيذن هلم ،لذا قذل تةذىل :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
النيب ٌ 

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ [النحل ]44:واملقطوع به أنه َّبني عذ حياذج إىل
بيذن ،لذا كذن آخر عذ نزل عن القرآن ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ [املذئدة]3:وعن متذم الدين متذم بيذنه املذكور يف
اآلية .وعذ نَ َّد عن الفهم يسأل عنه ،وعذ مل يسأَل عنه ،عوكول إىل
لغاهم اليت نزل هبذ القرآن وفهموه عليهذ ،فكذن تسكوهتم عع علم النيب
 عن فهمهم ،شةيهٌ بذإلقرار .هذا عذ أراده احلذكم(.)1
اهي احلديث ،أو
 – 17إ ا كذن الراوي ممن ي َ
ضةَّف ،أو كذن و َ
عنكراً ،فإنه إن قذل بقوله يف بذب الافسري فإن هذا القول قوله هو ،ال
قول غريه؛ فال يقذل برده بوجه عن الوجوه ،وبةض املةانني َحيكم
بضةف رواية عن الروايذت ألن قذئلهذ ضةيف ،فكيف تكون ضةيف ًة
جدا،
دي أو
فذلس ُّ
وهي صحيحة إليه وهو قذئلهذ؛ ُّ
الكليب واهي احلديث ً
ُّ
إال أنه عن أئمة الافسري ،وعن املاةصرين بلغة الةرب؛ فإ ا قذل قوالً،
فيفرق بني نقله
فينظر إتسنذده إليه فحسب ،وإن كذن قذل عن غريهَّ ،
عن غريه وبني قوله هو؛ فقوله هو يةين أنه قد فسر كالم اهلل تةذىل
على عذ فَه َمه عن لغة الةرب ،وعذ يضةف به هو عذ ينقله عن غريه؛
لذلك يقذل :إن الضةفذء يف الافسري عذ يفسرون عن قوهلم هو أقوى ممذ
( )1انظر :الاحةري يف أتسذنيد الافسري للطريفي (ص )33 :باصرف.
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ينقلونه عن غريهم ،ويدخل الضةف يف نقلهم وال يدخل يف قوهلم؛
ألهنم ال ياكلمون جبهل ،وإمنذ ياكلمون مبةرفة وعلم ،واخلطأ والغلط
عةامدهم الةربية .ويف
يدخل يف حفظهم ،ال يدخل يف عةرفاهم ،ألن
َ
قول حيىي القطذن السذبق" :هؤالء ال حيمد حديثهم ويكاب الافسري
عنهم"( )1أن كالعهم يف الافسري يكاب ويةاىن به عذ ال يةاىن مبرويهم،
فقد يكون فيمذ يكاب عنهم عن الةيذن للقرآن عذ يزيل اللةس عنه،
ويكون امل َفسر عمد ًة يف فهمه ،كمذ تةاَمد عفردات اللغويني يف بيذن
عةذنيه(.)2
املطلب اخلامس :توجيه قول اإلمام أمحد :ثالثة ال أصل هلا.
أخرج اخلطيب الةغدادي يف كاذبه اجلذعع ألخالق الراوي وآداب
السذعع قذل :أنذ أبو تسةد املذليين ،أنذ عةد اهلل بن عدي احلذفظ ،قذل:
مسةت حممد بن تسةيد احلراين ،يقول :مسةت عةد امللك امليموين،
يقول :مسةت أمحد بن حنةل ،يقول ( :ثالثة كتب ليس لها أصول:
المغازي والمالحم والتفسير )(.)3
وقد وجه الةلمذء قدميذً وحديثذً عةذرة اإلعذم أمحد هذه بةدة
( )1انظر :الةدر املنري (.)442/4
( )2انظر :الاحةري يف أتسذنيد الافسري للطريفي (ص  )32 :باصرف.
( )3انظر :اجلذعع ألخالق الراوي وآداب السذعع للخطيب الةغدادي
(.)162/2
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توجيهذت ،نقف عع كل توجيه وننذقشه إن شذء اهلل تةذىل مبذ يفاح اهلل.
التوجيه األول :توجيه اخلطيب الةغدادي حيث يرى أنه إمنذ أراد
به كاةذً خمصوصة يف هذه الةلوم الثالثة ال يةامد عليهذ وال يوثق
بصحاهذ ،لألتسةذب الاذلية:
 - 1تسوء أحوال عصنفيهذ - 2 .عدم عدالة نذقليهذ- 3 .
زيذدات القصذص فيهذ.
قال" :فأما كتب المالحم فجميةهذ هبذه الصفة وليس يصح
يف كر املالحم املرتقةة والفنت املناظرة غري أحذديث يسرية اتصلت
أتسذنيدهذ إىل الرتسول  عن وجوه عرضية ويرق واضحة جلية.
وأما المغازي فمن املشاهرين باصنيفهذ وصرف الةنذية إليهذ
حممد بن إتسحذق املطليب وحممد بن عمر الواقدي فأعذ ابن إتسحذق فقد
تقدعت عنذ احلكذية عنه أنه كذن يأخذ عن أهل الكاذب أخةذرهم
ويضمنهذ كاةه وروي عنه أيضذ أنه كذن يدفع إىل شةراء وقاه أخةذر
املغذزي ،ويسأهلم أن يقولوا فيهذ األشةذر ليلحقهذ هبذ.
وروى بسنده عن "أيب عمرو الشيةذين ،قذل :مسةت أيب يقول:
رأيت حممد بن إتسحذق يةطي الشةراء األحذديث يقولون عليهذ الشةر"
وأعذ الواقدي فسوء ثنذء احملدثني عليه عسافيض وكالم أئماهم فيه يويل
عريض.
وروى بسنده عن يونس بن عةد األعلى ،قذل :قذل ل الشذفةي:
"كاب الواقدي كذب وليس يف املغذزي أصح عن كاذب عوتسى بن
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عقةة عع صغره وخلوه عن أكثر عذ يذكر يف كاب غريه" .فمذ روي عن
هذه األشيذء عمن اشاهر تصنيفه وعرف جبمةه وتأليفه هذا حكمه
فكيف مبذ يورده القصذص يف جمذلسهم ويساميلون به قلوب الةوام عن
زخذرفهم؟ إن النقل ملثل تلك الةجذئب عن املنكرات و هذب الوقت يف
()1
الشغل بأعثذهلذ عن أخسر الاجذرات".أ.ها
قذل اخلطيب" :وأعذ الكاب املصنفة يف تفسري القرآن فمن
أشهرهذ كاذبذ الكليب وعقذتل بن تسليمذن" مث روى بسنده عن عةد
الصمد بن الفضل ،قذل :تسئل أمحد بن حنةل عن تفسري الكليب ،فقذل
أمحد" :عن أوله إىل آخره كذب فقيل له :فيحل النظر فيه؟ قذل :ال.
وروى عن عذلك :أنه بلغه أن عقذتل بن تسليمذن ،جذءه إنسذن فقذل
له :إن إنسذنذً تسألين عذ لون كلب أصحذب الكهف فلم أدر عذ أقول له
قذل :فقذل له عقذتل :أال قلت هو أبقع فلو قلت مل جتد أحداً يرد
عليك"(.)2
وأما زيادات القصاص فذلذي يظهر أن القصذص يساةملون
الافسري يف قصصهم فيزيدون عن قصصهم عذ يظنه السذعع أنه عن
الافسري املنقول ولذا يروي اخلطيب بسنده عن أيوب قذل" :عذ أفسد
( )1انظر :اجلذعع ألخالق الراوي وآداب السذعع للخطيب الةغدادي (-162/2
.)163
( )2انظر :املصدر السذبق.
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على النذس حديثهم إال القصذص" وروى عنه أيضذً أنه قذل" :عذ أعذت
الةلم إال القصذص ،إن الرجل ليجلس إىل القذص برهة عن دهره فال
ياةلق عنه بشيء وإنه ليجلس إىل الرجل الةذمل السذعة فمذ يقوم حىت
يفيد عنه شيئذً"(.)1
وقذل أبو الوليد الطيذلسي" :كنت عع شةةة فدنذ عنه شذب
رقةذين فسأله عن حديث فقذل له شةةة :أقذص أنت؟ قذل :وكذن شةةة
تسيئ الفراتسة فال أدري كيف أصذب يوعئذ قذل :فقذل الشذب :نةم
قذل :ا هب فإنذ ال حندث القصذص قذل :فقلت له :مل يذ أبذ بسطذم؟
()2
قذل :يأخذون احلديث عنذ شرباً فيجةلونه راعذً"
وقذل علي بن املديين" :أكذب النذس ثالثة :القصذص،
والسؤال ،والوجوه ،قلت :فمذ بذل الوجوه؟ قذل :يكذبون يف جمذلسهم
وال يرد عليهم"(.)3
وممن وافق اخلطيب على هذا الاوجيه الشيخ عصطفى السةذعي
يف أحد الاوجيهذت اليت كرهذ ،حيث قذل" :اإلعذم أمحد مل يقل :إنه
مل يصح يف الافسري شيء ،وإمنذ قذل« :ثالثة ليس هلذ أصل» ،والظذهر
( )1انظر :املصدر السذبق.
( )2انظر :اجلذعع ألخالق الراوي وآداب السذعع للخطيب الةغدادي
(.)164/2
( )3انظر :املصدر السذبق (.)165/2
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أن عراده نفي كاب خذصة هبذه الةلوم الثالثة ،بدليل عذ جذء يف الرواية
الثذنية عصرحذ به "ثالثة كاب"(.)1
التوجيه الثاني :أن هذه العبارة ال تصح عن اإلمام أحمد.
يقول الشيخ عصطفى السةذعي رمحه اهلل يف أحد أجوباه على
عةذرة أمحد:
"إن يف النفس عن صحاهذ َشيئًذ ،فإن اإلعذم أمحد نفسه قد كر
يف عسنده أحذديث كثرية يف الافسري .فكيف يةقل أن خير َج هذه
األحذديث ويثةاهذ عن شيوخه يف عسنده ،مث حيكم بأنه مل يصح يف
الافسري شيء"؟
وقذل أيضذً" :إن عقاضى هذه الةةذرة أن يكون كل عذ روي عن
أخةذر الةرب وعغذزي املسلمني عكذوبذً عن أصله ،وعن يقول هبذا"؟
التوجيه الثالث :أن هذا قد يكون اصطالحاً خاصاً باإلمام
أحمد وال يلزم منه الوضع أو الضعف.
يقول الشيخ عصطفى السةذعي رمحه اهلل يف أحد أجوباه على
عةذرة أمحد:
"إ َّن نفي الصحة ال يسالزم الوضع أو الضةف ،وقد عرف عن
اإلعذم أمحد خذصة نفي الصحة عن أحذديث وهي عقةولة ،وقذلوا يف
تأويل لك :إن هذا اصطالح خذص به ،قذل اللَّكنَوي يف الرفع
( )1انظر :املصدر السذبق.
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يظن عنه
والاكميل َكثرياً َعذ ياَقولو َن :الَ يَص ُّح ،والَ ياَثةت َه َذا احلَديثَ ،و ُّ
ين َعلَى َجهله
ضة ٌ
 َعن الَ عل َم لَه -أَنَّه َعوضوعٌ ،أَو َيف َوه َو َعة ع
صَّر َحذهتم .فقد قذل علي القذري يف
مبصطَلَ َحذهتم َو َع َدم وقوفه َعلَى ع َ
الوضع" .وقذل
تذكرة املوضوعذت" :الَ ياَلَزم عن َع َدم الثُّةوت وجود َ
احلذفظ ابن حجر يف ختريج أحذديث األ كذر املسمى باناذئج األفكذر:
ثةت عن أمحد ابن حنةل أنه قذل :ال أعلم يف الاسمية (أي الاسمية
بذلوضوء) َحديثًذ ثذباذً .قلت- :أي ابن حجر :-الَ ياَلَزم عن ناَفي الةلم
الة َدمَ .و َعلَى الاَانَاُّزل :الَ ياَلَزم عن ناَفي الثُّةوت ثاةوت الضَّةف،
ثاةوت َ
()1
الحا َمذل أَن ياَر َاد بَذلثُّةوت الص َّحةَ ،فَالَ ياَناَفي احلسن .اها .
التوجيه الرابع :أن المراد هو أن ما صح من التفسير قليل
بالنسبة لما لم يصح.
قذل ابن تيمية" :وأعذ القسم الذي ميكن عةرفة الصحيح عنه
فهذا عوجود كثريا وهلل احلمد وإن قذل اإلعذم أمحد" :ثالثة ليس هلذ
أصل :الافسري واملالحم واملغذزي" و لك ألن الغالب عليها
()2
المراسيل".
رتس ٌل ليس
وقذل أيضذً" :أعذ أحذديث تسةب النزول ،فغذلةهذ ع َ
مبسنَد .وهلذا قذل اإلعذم أمحد" :ثالث علوم ال إتسنذد هلذ" ويف لفظ:
"ليس هلذ أصل :الافسري واملغذزي واملالحم" .ويةين أن أحذديثهذ
( )1انظر :السنة وعكذناهذ للسةذعي (.)245/1
( )2انظر :عقدعة يف أصول الافسري البن تيمية (ص.)22 :
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رتسلة"( .)1وبنحوه قذل يف الرد على الةكري(.)2
ع َ
وقذل يف املسودة بةد أن كر عةذرة أمحد" :قلت :عةنذه أن
الغذلب أنه ليس هلذ إتسنذد صحيح عاصل"(.)3
وقذل الزركشي" :للنذظر يف القرآن لطذلب الافسري عآخذ كثرية
أعهذهتذ أربةة :األول :النقل عن رتسول اهلل  وهذا هو الطراز األول لكن
يجب الحذر من الضعيف فيه والموضوع فإنه كثير ،وإن تسواد األوراق
تسواد يف القلب .قذل امليموين :مسةت أمحد بن حنةل يقول " :ثالثة كاب
ليس هلذ أصول املغذزي واملالحم والافسري .قذل احملققون عن أصحذبه :وعراده
أن الغذلب أهنذ ليس هلذ أتسذنيد صحذح عاصلة وإال فقد صح عن لك
كثري"(.)4
وقذل أيضذً :بةد كره ملقولة أمحد" :قذل احملققون عن أصحذبه:
صح عن
عراده أن الغذلب أنه ليس هلذ أتسذنيد صحذح عاصلة .وإال فقد ّ
لك كثري ،كافسري الظلم بذلشرك يف آية األنةذم ،واحلسذب اليسري
بذلةرض ،والقوة بذلرعي وغريه"( .)5وبنحوه قذل السيويي يف اإلتقذن(.)6
( )1انظر :عنهذج السنة (.)435/7
( )2انظر :الرد على الةكري (.)18/1
( )3انظر :املسودة يف أصول الفقه (ص.)175 :
( )4انظر :الربهذن يف علوم القرآن (.)156/2
( )5انظر :الربهذن يف علوم القرآن (.)156/2
( )6انظر :اإلتقذن يف علوم القرآن (.)228/2
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وقذل أيضذً" :إن أغلب الروايذت يف الافسري ضةيفة وأن الذي صح عن
لك قليل جداً بل أصل املرفوع عنه يف غذية القلة"( .)1وقذل ابن النجذر
س َغذلةا َهذ الص َّحةَ"(.)2
يف شرح الكوكب املنري" :لَي َ
التوجيه الخامس :أن اإلمام أحمد قال هذا قبل تدوين
الكتب المسندة في التفسير.
وقد أشذر إىل هذا إيذس آل خطذب يف كاذبه القول املةارب يف
عةرض حديثه عن الكاب املسندة يف الافسري حيث يقول" :وعن تاةع
أحواهلم وجد أن أوهلم وهو ابن جرير (ت 310ها) قد بدأ بطلب الةلم
تسنة وفذة اإلعذم أمحد ( 241ها) وكذنت والدة ابن أيب حذمت وابن املنذر
يف ات السنة ،وكأهنم أخذوا بكلمة اإلعذم أمحد نصب أعينهم فصنفوا
عذ مل يصنف عثله أحد ،ومجةوا عرويذت الافذتسري"( .)3فكأنه يقول :إن
عةذرة اإلعذم أمحد حفزت هؤالء على مجع عرويذت الافسري املةاربة أوهلم
الطربي مث ابن أيب حذمت وابن املنذر ،وممذ يةضد هذا الاوجيه أن هؤالء
قول وجيه.
كلهم قد أتسندوا املرويذت يف كاةهم ،وهو ٌ

( )1انظر :اإلتقذن يف علوم القرآن (.)208/4
( )2انظر :خماصر الاحرير شرح الكوكب املنري (.)158/2
( )3انظر :القول املةارب يف بيذن اإلعجذز للحروف املقطةة عن فواتح السور (ص:
.)41
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املطلب السادس :املراد بقوهلم"ضبط األحاديث املسندة أهون من
ضبط أسانيد التفسري وألفاظها".
قذل أمحد بن تسلمة" :مسةت أبذ حذمت الرازي يقول :كرت أليب
زرعة إتسحذق بن راهويه وحفظه ،فقذل أبو زرعة :عذ رؤي أحفظ عن
إتسحذق .قذل أبو حذمت :والةجب عن إتقذنه وتسالعاه عن الغلط ،عع عذ
رزق عن احلفظ .قذل :فقلت أليب حذمت إنه أعلى الافسري عن ظهر
قلةه .فقذل أبو حذمت :فهذا أعجب ،فإن ضةط األحذديث املسندة
أتسهل وأهون عن ضةط أتسذنيد الافسري وألفذظهذ"(.)1
وسأذكر ما قيل من توجيه لعبارة أبي حاتم رحمه اهلل أجمله
هنا ثم أعلق عليه بما يفتح اهلل إن شاء اهلل:
التوجيه األول :أن أتسذنيد الافسري وعرويذته يغلب على أكثرهذ
أهنذ عوقوفة غري عرفوعة ،وأهنذ عن رواية غري املاقنني ،كذملرتوكني
والضةفذء واملدلسني واملخالطني وأشةذههم ،وعثل هذه كثرياً عذ يقع فيهذ
الغلط واالضطراب واالخاالف وتةديل األمسذء وتغيري األتسذنيد وحنو
()2
لك؛ وعثل هذه املرويذت ليس كل أحد يضةطهذ ضةطذً دقيقذً.
( )1انظر :عسذئل اإلعذم أمحد وإتسحذق بن راهوية ( )152/1وتذريخ اإلتسالم
للذهيب ( )44/17وتذريخ بغداد ( )350/6وتذريخ دعشق البن عسذكر
( )137/8وهتذيب الكمذل ( )386/2وتسري أعالم النةالء ()373/11
ويةقذت الشذفةية للسةكي (.)87/2
( )2باصرف عن أرشيف علاقى أهل احلديث.
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التوجيه الثاني :وخالصاه فيمذ يلي:
 أن يرق أتسذنيد الافسري ليست بشهرة يرق أتسذنيد احلديثفمن يضةط أتسذنيد الافسري فضةطه ألتسذنيد احلديث عن بذب أوىل.
 أن بةض رواة الافسري كذلسدي جيمع أقوال الصحذبةبةضهم عع بةض يف تسيذق واحد.
 عدم وجود أصل أو كاب عةامدة جذعةة ملرويذت الافسري،تسهل للمةادئني احلفظ كمذ هو احلذل يف األحذديث حيث وجدت
صحذئف وعسذنيد عافرقة هنذ وهنذك كصحيفة مهذم والصحيفة الصذدقة
واملويآت يف صورهتذ املةدئية وبةض األجزاء املانذثرة اليت كذن يانذقلهذ
الةلمذء.
التوجيه الثالث :أن ضةط أتسذنيد الافسري وألفذظهذ أشق عن
ضةط األحذديث املسندة .وأن لك عرتةة أعلى عن جمرد حفظ
األحذديث املسندة ...،فهو جيمع بني علمني خمالفني ،وألن األحذديث
يسهل حفظهذ خبالف أتسذنيد الافسري وألفذظهذ،
يناشر تكرارهذ ممذ ّ
وكذلك اخاالف املرويذت يف الافسري وكثرهتذ يف املوضع الواحد ،وغري
لك عن الوجوه.)1(.
التوجيه الرابع :وخالصته ما يلي:
 أ ّن عرويذت الصحذبة يف الافسري قد اعاذزت باةدد الروايذت( )1انظر :تةليقذت د .أمنذر ،د .أمحد الربيدي ،حممد خلف تسالعة ،عةداهلل
امليمذن د .نذيف الزهراين يف علاقى أهل الافسريا
./https://vb.tafsir.net/tafsir6412
647

منهج المفسرين في التعامل مع أسانيد التفسير ،د .عبد الحي بن دخيل اهلل المحمدي

واخاالف الكلمذت واإلضذفذت ونقل الكالم حبسب فهم السذعع
وليس بضذبط املنت كمذ يف األحذديث.
 أن الصحذبة مل يفسروا عن كاذب ومل يسمحوا بذلكاذبة عنهميف أغلب األحيذن ،وقد يقولون شيئذً يف جملس ويقولون غريه ممذ ال
ينذقضه يف جملس آخر حبسب السؤال ،فينقل عنهم هذا و اك ،بفهم
عن نقل هذا وعن نقل اك ،والرابط بينهمذ فهم الصحذيب وليس فهم
النذقل أوعن كاب عنهم ،وال تسةيل للوصول هلذا الرابط إال جبهد أكرب،
صةب املهمة على علمذء احلديث عند الةدء جبمع عرويّذت الافسري.
ممذ ّ
 أن رواية احملدثني كذنت تةامد على السمذع أكثر عنالكاذبة ،بينمذ أصةحت رواية املفسرين تةامد على الكاب أكثر عن
كالم احملدثني لطول الةهد ،وعلم اجلرح والاةديل تكفل مبةرفة أحوال
احملدثني ال أحوال الكذتةني ،وإن كذن احملققون قد كروا بةض
املشهورين عن الكاةة وبيّنوا أحواهلم ،ملذ اشاهر عنهم عن أحوال دعت
لةيذن حذهلم ،ولكن ال تسةيل حلصر األوراق وعذ كاب يف جمذلس
الافسري ،إ أكثر روادهذ عن عوام املسلمني .كمذ أن الكاب يقع عليهذ
الاحريف والاصحيف ،وال جمذل ملةرفة الصحيح عنهذ يف كثري عن
األحيذن ،لةدم القدرة على عةرفة خطوط الكذتةني وإضذفذهتم ،أعذ
خطوط احملدثني فقد كذنت حمفوظة يف املكاةذت ،أو يوجد عن هو خةري
هبذ ويساطيع متييزهذ عن غريهذ عن احلواشي ،لذلك مل يكن عن تسةيل
"وعن ياَةَرى
ملةرفة الكثري ممذ روي خبطوط النذس ،وقد قذل اإلعذم أمحدَ :
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عن اخلطأ والاصحيف؟ "(.)1
 أ ّن حب النذس لسمذع عذ هو غريب ،ويلةهم للمزيد يفتأويل القرآن ،كذن عن أهم األتسةذب لكثرة املرويذت املوضوعة عع قلة
الصحيح املدون ...،ممذ أدى لظهور بةض املفسرين احملةّني للشهرة،
املاخذين للكذب واالدعذء مبةرفة الافسري يريقذً هلم ،فكذبوا بذلرواية
()2
عن الصحذبة.
املطلب السابع :وقفات مع أهم من كتب يف منهجية التعامل مع
أسانيد التفسري من املعاصرين:
أوالً :بين الشيخ أبي إسحاق الحويني والشيخ األلباني.
فقد كر أبو إتسحذق حفظه اهلل يف تقدعة حتقيقه لافسري القرآن
الةظيم للحذفظ ابن كثري رمحه اهلل( )3حيث قذل عوضحذً تردده بداية
األعر واخاالفه عع بةض الةلمذء ويلةة الةلم يف املنهج الذي ينةغي أن
يسري عليه يف تةذعله عع عرويذت الافسري ،مث كاب لشيخه الشيخ حممد
نذصر الدين األلةذين يساشريه يف األعر حيث قذل:
"توقفت يويالً يف احلكم على اآلثذر اليت يوردهذ ابن كثري :هل
( )1انظر :الاقييد واإليضذح شرح عقدعة ابن الصالح (ص.)282 :
( )2انظر :القول املةارب يف بيذن اإلعجذز للحروف املقطةة عن فواتح السور،
إيذس حممد آل خطذب (ص.)41 :
( )3انظر :عقدعة تفسري ابن كثري ط .ابن اجلوزي (.)8/1
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أخضةهذ لقواعد احمل ّدثني عن النظر يف رجذل السند ،واعاةذر عذ قيل
فيهم عن جرح وتةديل ،أم أتسذهل يف لك وأداين الةحث والاأعل أنه
نقل ،وأصول
ال بد عن إخضذع كل لك لقواعد احمل ّدثني ،إ الكل ٌ
احلديث إمنذ وضةهذ الةلمذء لذلك؛ وألين أشةر خبطورة األعر ،عرضت
عذ وصلت إليه على َعن أثق بةلمه ورأيه عن شيوخي وإخواين ،فكاةت
لشيخنذ الشيخ اإلعذم ،حسنة األيذم ،أيب عةد الرمحن نذصر الدين
األلةذين حفظه اهلل وعاّع به أ كر له عذ اناهى إليه حبثي ،وعذ اخرتته
عنهجذً ل يف الةمل ،و لك يف آخر شوال  1415ها ،فأجذبين إىل عذ
()1
أردت برغم عرضه الشديد  -آنذاك  -عذفذه اهلل ورفع عنه".
وظهر عوقف الشيخ األلةذين ورأيه عن خالل رده على الشيخ أيب
إتسحذق احلويين حيث قذل:
"إىل األخ الفذضل أيب إتسحذق احلويين حفظه اهلل ،ووفّقه إىل عذ
كرت
حيب ويرضذه .وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركذته ،أعذ بةد ،فقد
َ
 بذرك اهلل فيك  -أنك يف صدد حتقيق تفسري احلذفظ ابن كثري ،وأنالةلمذء ويلةة الةلم اخالفوا عليك يف إخضذع أتسذنيد الافسري كلهذ
لقواعد احمل ّدثني إىل فريقني:
أحدهما :يرى أن اإلخضذع املذكور فيه تضييع للافسري ،إ
كاب؛ كنسخة علي بن أيب يلحة عن ابن عةذس،
غذلةه نسخ و ٌ
( )1انظر :عقدعة تفسري ابن كثري ط .ابن اجلوزي (.)8/1
650

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 188الجزء األول

وكافسري الس ّدي وغريهذ.
نسب إىل اإلعذم أمحد قذل :ثالثة ال
وعن ّ
حجاهم املقذلة اليت ت َ
أصل هلذ؛ عنهذ :الافسري ،قذلوا :عةىن ال أصل هلذ؛ يةين :ال إتسنذد هلذ،
فهذا ُّ
يدل على عدم اعاةذر اإلتسنذد يف الافسري ،فهل هذا صحيح؟
واآلخر :يرى  -عةك  -ضرورة إخضذع لك لقواعد احمل ّدثني.
رجوت أن أتسطر لك جوايب عليه .فأقول عساةينذً بذهلل،
مث
َ
اخلذصة :ال أرى -البتة -عدم
وعةاذراً لك عن اإلجيذز فيه نظراً لظرويف ّ
تطبيق قواعد علم الحديث على اآلثار السلفيّة؛ كيف؟ وهي في
المرتبة الثانية بعد السنّة المحمديّة في تفسير اآليات الكريمة،
فينةغي أن تسذق عسذقهذ يف حتقيق الكالم على أتسذنيدهذ ،وهو الذي
()1
جرى عليه جمرى الةلمذء احمل ّققون"
مث بني الشيخ رمحه اهلل تةذىل بةض عذ يسادل به على عذ هب
إليه فقذل:
فصل السيويي القول يف نسخة علي بن أيب يلحة عن
"وقد ّ
ابن عةذس ،ويف غريهذ عن الروايذت ،وبيّن ما يصح منها وما ال يصح
على تساهل منه في التصحيح معروف ،مث نقل عن الشذفةي أنه
()2
قذل :مل يثةت عن ابن عةذس يف الافسري شةيهٌ مبئة حديث".
()1انظر :عقدعة تفسري ابن كثري ط .ابن اجلوزي (.)8/1
( )2انظر :اإلتقذن يف علوم القرآن (.)189 - 188/2
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وكأن الشيخ األلةذين رمحه اهلل تةذىل يشري إىل أن املاقدعني قد
نقدوا عرويذت الافسري ومل يكن عنهجهم عطرداً يف عدم دراتساهذ
وضرب مبذ نقله عن الشذفةي وبصنيع السيويي املثل للادليل على
لك .مث رد على احملاجني مبقولة اإلعذم أمحد على عدم نقد عرويذت
الافسري فقذل:
احاج هبذ الفريق األول هي  -إن
"وكلمة اإلعذم أمحد اليت ّ
حجةٌ عليهم إ ا فسرت على ظذهرهذ ،ألنه ال جيوز اجلزم مبذ
َّ
صحت ّ -
فسرهذ احملققون عن أصحذبه بأن عراده :أن
ال أصل له اتفذقذً ،ولذلك ّ
صح عن لك
الغذلب أنه ليس هلذ أتسذنيد
صحذح عاصلة ،وإال فقد َّ
ٌ
صح عن
كثريٌ ،وعليه فال جيوز أيضذً الاسوية يف تفسري كالم اهلل بني عذ َّ
يصح ،وأن تسذق عسذقذً واحداً ،هذا عذ ال يقوله عذملٌ،
اآلثذر وعذ مل ّ
()1
وإن قذل خالفه عذمل ،فله وجهة نظر عنده ،وال جيةل قذعد ًة".
ورد بةد لك على عن اتسادل بشيخ اإلتسالم ابن تيمية يف عدم
اعاةذر األتسذنيد يف عرويذت الافسري فقذل:
"فهذا ابن تيمية الذي نسب إليه الفريق األول أنه كان ال
يعتبر اإلسناد يقول يف عق ّدعة الافسري وخلّصه السيويي بقوله:
"واالخاالف يف الافسري على نوعني:
 -1عنه عذ عسانده النقل فقط - 2 .وعنه عذ يةلم بغري لك.
( )1انظر :عقدعة تفسري ابن كثري ط .ابن اجلوزي (.)9/1
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والمنقولّ - 1 :إعذ عن املةصوم - 2 .أو عن غريه.
ومنه - 1 :عذ ميكن عةرفة الصحيح عنه عن غريه - 2 .وعنه عذ
ال ميكن لك.
وهذا القسم الذي ال ميكن عةرفة صحيحه عن ضةيفه عذعاه ممّذ
()2( )1
ال فذئدة فيه ،وال حذجة بنذ إىل عةرفاه" .
وإ ا كذن عن املةلوم وعن املافق عليه أنه ال تسةيل إىل عةرفة
صحيح املنقول عن ضةيفه تسواء كذن حديثذً عرفوعذً أو أثراً عوقوفذً إال
بذإلتسنذد -ولذلك قذل بةض السلف :لوال اإلتسنذد لقذل عن شذء عذ
()3
نسب إىل ابن تيمية وغريه عن احملققني أهنم
ي
أن
يصح
فكيف
شذء-
ُّ
َ
ال يةاربون األتسذنيد يف نسةة األقوال إىل قذئليهذ؟"(.)4
مث نةه الشيخ رمحه اهلل تةذىل إىل أن جزءاً عن عرويذت الافسري
عن املرفوع أو ممذ له حكم الرفع ال تسةيل إىل عةرفة صحاه إال بذإلتسنذد
فقذل:
( )1انظر :عقدعة يف أصول الافسري البن تيمية (ص.)20 :
( )2انظر :اإلتقذن يف علوم القرآن (.)177/2
( )3انظر :اجلذعع ألخالق الراوي وآداب السذعع للخطيب الةغدادي ()213/2
شرف أصحذب احلديث للخطيب الةغدادي (ص )41 :واإلملذع إىل عةرفة
أصول الرواية وتقييد السمذع للقذضي عيذض( :ص.)194 :
( )4انظر :عقدعة تفسري ابن كثري ط .ابن اجلوزي (.)9/1
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"وكيف ميكن عةرفة الصحيح عن غريه إالّ بذإلتسنذد ،ال سيّما
وفي اآلثار قسم كبير له حكم الرفع بشروط عةروفة ال جمذل اآلن
()1
أهمها أن ال يكون من اإلسرائيليات".
لذكرهذ ،من ّ
مث خام رتسذلاه خبالصة رأيه يف هذه املسألة وعذ الذي ينةغي أن
خيَص بذلنقد فقذل:
"وخاذعذً فإين أرى أنه ال بد عن إخضذع أتسذنيد الافسري كلّهذ
للنقد الةلمي احلديثي ،وبذلك ناخلّص عن كثري عن اآلثذر الواهية اليت
ال تزال يف بطون كاب الافسري ،وعذ كذن تسكوت الةلمذء عنهذ إالّ
الافرغ هلذ؛ وعليه :أقترح حصر النقد بما ال ب ّد منه
لكثرهتذ وصةوبة ّ
من اآلثار المتعلّقة بالتفسير ،بما يعين على الفهم الصحيح ،أو
يصرف غيره تصحيحاً وتضعيفاً ،واإلعراض عن نقد ما ال حاجة لنا
به من اآلثار كمذ تقدَّم عن ابن تيميّة ،فإنه ال حذجة لنذ فيه ،واهلل
()2
أعلم.
وهنذ يظهر أن الشيخ األلةذين رمحه اهلل عمم يف أول جوابه
بوجوب اتساةمذل عنهج احملدثني على عرويذت الافسري ،مث خام يف آخر
حديثه بذلاخصيص ،حيث قذل" :أقترح حصر النقد بما ال ب ّد منه
من اآلثار المتعلّقة بالتفسير ،بما يعين على الفهم الصحيح ،أو
( )1انظر :عقدعة تفسري ابن كثري ط .ابن اجلوزي (.)9/1
( )2انظر :عقدعة تفسري ابن كثري ط .ابن اجلوزي (.)9/1
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يصرف غيره تصحيحاً وتضعيفاً ،واإلعراض عن نقد ما ال حاجة لنا
أثر يف
به من اآلثار" فهو يف جممل رأيه يرى أنه ال ينقد إال عذ كذن له ٌ
صحة املةىن وهبذا خيرج عن األتسذنيد عذ كذن عن قةيل اخاالف الانوع
أو عذ كذن عضمونه صحيحذً بأدلة أخرى ،وهذا هو جل أتسذنيد
الافسري.
ثانياً :الشيخ بكر بن عبد اهلل أبو زيد.
وقد كر الشيخ أبو إتسحذق احلويين أنه عرض رأيه السذبق على
الشيخ بكر أبو زيد رمحه اهلل وأنه أيده عليه .ومل يذكر تفصيالً ،فإن
كذن هو عذ تسطره الشيخ األلةذين أو حنوه فال خالف حينئذ.
ثالثاً :بين الدكتور مساعد الطيار والدكتور عبد اهلل الجديع.
ويظهر عنهج الدكاور الطيذر جليذً عن خالل عقذله عن كيفية
()1
الاةذعل عع أتسذنيد الافسري وعوجزه فيمذ يلي:
 - 1أن "ممذ قد ال خيفى أن الافسري قد نق َل بروايذت حيكم
علمذء احلديث عليهذ بذلضةف أو عذ هو أشد عنه ،لكن الذي قد
خيفى هو كيفية تةذعل هؤالء الةلمذء عع هذه الروايذت يف علم
الافسري".
 - 2يرى د الطيذر أنك إ ا نظرت إىل "احلذل الكذئنة يف هذه
( )1انظر :كيفية الاةذعل عع أتسذنيد الافسري للدكاور /عسذعد الطيذر على عوقةه
الرمسي على الشةكة الةنكةوتية:
http://www.attyyar.net/container.php?fun=artview&id=345
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الروايذت ،فإنك تساجد األعر ينقسم بني املةذصرين وبني السذبقني.
فالفريق األول :بةض املةذصرين يدعو إىل الاشدد يف الاةذعل
عع عرويذت السلف يف الافسري.
والفريق الثاني :مجهور علمذء األعة عن احملدثني واملفسرين
وغريهم ممن تلقَّى الافسري واتسافذد عن تلك الروايذت ،بل قد اعامدهذ
يف فهم كالم اهلل".
 - 3مث بني الراجح عنده يف املسألة فقذل" :والظذهر أن
االتسافذدة عن هذه املرويذت ،وعدم الاشدد يف نقدهذ إتسنذديًذ هو
الصواب".
 - 4مث كر األدلة على لك:
الدليل األول :قذل" :إنك ال تكذد جتد عفسراً عن املفسرين
ايرح مجلة عن هذه الروايذت بذلكلية ،بل قد يطرح أحدهذ لرأيه بةدم
صحة االعامذد عليهذ" مث عثل بسلسلة الكذب املشهورة فقذل" :وعن
أشهر الروايذت اليت ميثَّل هبذ هنذ رواية حممد بن عروان السدي الصغري
عن الكليب عن أيب صذ عن ابن عةذس .فذملفسرون اعامدوا اعامذداً
واضحذً على هذه املرويذت ،تسواءً أكذنوا عن احملررين فيه كذإلعذم الطربي
وابن كثري ،أم كذنوا عن ناَ َقلَة الافسري كةةد بن محيد وابن املنذر وابن
أيب حذمت .وهؤالء قد أطبقوا على روايتها بال نكير ،مع علمهم التام
بما فيها من الضعف".
مث رد على القذئلني بأن "عنهج اإلعذم الطربي يف هذه الروايذت
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اعامذدا على قذعدة عن أتسند
اإلتسنذد ،وإنه ليس عن عنهجه الصحة
ً
فقد أحذلك" فقذل:
ففي هذه املقولة غفلة واضحة عن عنهج اإلعذم الطربي الذي مل
ينص أبداً على هذا املنهج يف تفسريه ،والذي اعامد على هذه املرويذت
َّ
يف بيذن عةذين كالم اهلل ،ويف الرتجيح بني أقوال املفسرين ،ومل ياأخر عن
لك إال يف عواضع قليلة ج ّداً ال متثل عنهجذً له يف نقد أتسذنيد
الافسري ،أعين َّ
أن الصةغة الةذعة رواية هذه اآلثذر واالعامذد عليهذ يف
بيذن كالم اهلل .وقس على اإلعذم الطربي غريه عن املفسرين الذين
اعامدوا هذه املرويذت يف الافسري.
الدليل الثانيَّ " :
ني يف قةول
اضح باَ ٌ
أن أئمة احملدثني هلم كالم و ٌ
هذه الروايذت واحامذهلذ واالعامذد عليهذ؛ ألهنم يفرقون بني أتساذنيد
احلالل واحلرام وأتسذنيد غريهذ عن حيث الاشديد والاسذهل ،ونصوصهم
يف لك واضحة ،وعن لك":
 قول "عةد الرمحن بن عهدي :إ ا روينذ يف الثواب والةقذبوفضذئل األعمذل تسذهلنذ يف األتسذنيد ،وتسذحمنذ يف الرجذل؛ وإ ا روينذ
يف احلالل واحلرام واألحكذم تشدَّدنذ يف األتسذنيد واناقدنذ الرجذل"(.)1
 قول "حيىي بن تسةيد القطذن :تسذهلوا يف الافسري عن قوم اليوثقوهنم يف احلديث ،مثَّ كر ليث بن أيب تسليم ،وجويرب بن تسةيد،
( )1انظر :اجلذعع ألخالق الراوي وآداب السذعع للخطيب الةغدادي (.)91/2
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والضحذك ،وحممد بن السذئب؛ يةين :الكليب .وقذل :هؤالء ال حيمد
حديثهم ،ويكاب الافسري عنهم"(.)1
 قول الةيهقي…" :وأعذ النوع الثذين عن األخةذر ،فهيأحاديث اتفق أهل الةلم بذحلديث على ضةف خمرجهذ ،وهذا النوع
على ضربني:
ضرب :رواه عن كذن عةروفذً بوضع احلديث والكذب فيه ،فهذا
الضرب ال يكون عساةمالً يف شيء عن أعور الدين إال على وجه
رف
الاليني … .وضرب :ال يكون راويه عاَّهمذً بذلوضع ،غري أنه ع َ
بسوء احلفظ وكثرة الغلط يف رواياه ،أو يكون جمهوالً مل يثةت عن
عدالاه وشرائط قةول خربه عذ يوجب القةول.
فهذا الضرب من األحاديث :ال يكون عساةمالً يف األحكذم،
كماذ ال تكون شهذدة عن هذه صفاه عقةولةً عند َّ
احلكذم .وقد يساةمل
يف الدعوات ،والرتغيب والرتهيب ،والافسري ،واملغذزي؛ فيمذ ال ياةلق
حكم"(.)2
به ٌ
الدليل الثالث :تفريق احملدثني بني رواة احلديث ورواة الافسري
عند النقد قذل الدكاور عسذعد" :وممذ يةلم عن نقد األتسذنيد َّ
أن
( )1الصواب عذ أثةاه بذلنفي (ال حيمد حديثهم) كمذ جذء يف الةدر املنري
( )442/4وعيزان االعادال ( )427/1ألن الدكاور الطيذر حكذهذ بذلشك.
( )2انظر :دالئل النةوة للةيهقي (.)34/1
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ثني قد َّفرقوا يف نقدهم لةةض األعالم ،فجةلوه يف نقل احلديث
احملد َ
ع هو فيه ،بل قد
عن اجملروحني املاكلَّم فيهم ،وأثنوا عليه يف علم بر َ
يكون فيه إعذعذً يؤخذ قوله يف لك الةلم ،وهذا يةين َّ
أن تضةيفه يف
ينجر إىل تضةيفه يف لك الةلم اآلخر ،وعن األعثلة
رواية احلديث مل َّ
ضرب يف هذا عذ يأيت:
اليت ميكن أن ت َ
 -1عذصم بن أيب النَّجود الكويف (ت128 :ها) ،قذل عنه ابن
حجر الةسقالين (ت852 :ها) :صدوق له أوهذم ،حجة يف القراءة،
وحديثه يف الصحيحني عقرون(.)1
 -2حفص بن تسليمذن األتسدي (ت180 :ها) الراوي عن
عذصم بن أيب النَّجود (ت128 :ها) ،قذل عنه َّ
الذهيب (ت748 :ها)
 بةد أن كر جرح علمذء احلديث فيه :قلت :أعذ يف القراءة فثقةثةت ضذبط ،خبالف حذله يف احلديث( )2وقذل ابن حاجر الةسقاالين
(ت852 :ها) :عارتوك احلاديث عع إعذعاه يف القراءة(.)3
 -3نذفع بن أيب نةيم املدين (ت169 :ها) :صدوق ثةت يف
القراءة(.)4
( )1انظر :تقريب الاهذيب برقم.3054 :
( )2انظر :املغين يف الضةفذء (.)179/1
( )3انظر :تقريب الاهذيب برقم.1411 :
( )4انظر :اجلرح والاةديل البن أيب حذمت (.)457/8
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 -4عيسى بن عينذء املدين ،املةروف بقذلون (ت220 :ها)،
أحد راويَي نذفع املدين (ت169 :ها) ،قذل عنه الذهيب :أعذ يف القراءة
فثةت ،وأعذ يف احلديث فيكاب حديثه يف اجلملة .تسئل أمحد بن صذ
ٌ
()1
املصري عن حديثه فضحك ،وقذل :تكاةون عن كل أحد! .
 -5حفص بن عمر الدُّوري (ت246 :ها) ،قذل ابن حجر
(ت852 :ها) :ال بأس به()2؛ وقذل ابن اجلزري (ت833 :ها) :إعذم
القراءة ،وشيخ النذس يف زعذنه ،ثقة ثةت كةري ضذبط(.)3
ين يف علم عن الةلوم ال
 - 6وال يةةد أن يكو َن بةض املاميز َ
يكذد يةرف هلم روايةٌ للحديث؛ كةثمذن بن تسةيد امللقب بورش (ت:
197ها) أحد راويَي قراءة نذفع املدين (ت169 :ها).
فإ ا كذن لك واضحذً يف علم القراءة ،فإن علم الافسري مل
ختص يةقذت املفسرين وتنقد رواياهم على وجه
كاب ُّ
يوجد له ٌ
اخلصوص ،خبالف عذ وج َد عن علم القراءة الذي متيَّاَز متيُّزاً واضحذً عند
الرتمجة ألحد القراء كمذ تالحظ يف األعثلة السذبقة .ولذا ال جتد يف
الكالم عن املفسرين تسوى اإلشذرة إىل أهنم عفسرون دون الانةيه على
إعذعاهم فيه وضةفهم يف غريه كمذ هو احلذل يف نقد القراء ،وإ ا قرأت
يف تراجم احملدثني تساجد عثل هذه الةةذرات( :املفسر ،صذحب
( )1انظر :عيزان االعادال (.)327/3
( )2انظر :تقريب الاهذيب برقم.1416 :
( )3انظر :غذية النهذية يف يةقذت القراء (.)255/1
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الافسري)( )1وعن لك:
 قذل الذهيب (ت748 :ها) :جمذهد بن جرب ،اإلعذم ،أبواحلجذج ،عوىل السذئب بن أيب السذئب املخزوعي ،املكي ،املقرئ،
املفسر ،أحد األعالم(.)2
 قذل اخلليلي … :ورواه شيخ ضةيف ،عن يونس بن يزيد،عن الزهري ،وهو إمسذعيل ابن أيب زيذد الشذعي صذحب الافسري(.)3
 وقذل :عقذتل بن تسليمذن صذحب الافسري خراتسذين حمله عندأهل الافسري والةلمذء حمل كةري واتسع الةلم لكن احلفذظ ضةفوه يف
الرواة(.)4
 قاذل ابن تسةاد :أبو عذلاك الغافذري صذحب الاافسري ،وكاذنقلايل احلديث(.)5
 قذل ابن تسةد :أبو صذ وامسه بذ ام ،ويقذل بذ ان ،عوىل أمهذنئ بنت أيب يذلب ،وهو صذحب الافسري الذي رواه عن ابن عةذس،

( )1ألن املفسر يف الغذلب يقول رأيه ولذا قيل له عفسر ولو كذن نذقالً لقيل عنه
إنه راويذً.
( )2انظر :عةرفة القراء الكةذر على الطةقذت واألعصذر (ص.)37 :
( )3انظر :اإلرشذد يف عةرفة علمذء احلديث للخليلي (.)448/1
( )4انظر :اإلرشذد يف عةرفة علمذء احلديث للخليلي (.)928/3
( )5انظر :الطةقذت الكربى (.)299/6
661

منهج المفسرين في التعامل مع أسانيد التفسير ،د .عبد الحي بن دخيل اهلل المحمدي

الكليب حممد بن السذئب(.)1
ورواه عن أيب صذ
ُّ
 قذل ابن تسةد :إمسذعيل بن عةدالرمحن السدي صذحبالافسري ،عذت تسنة تسةع وعشرين وعذئة(.)2
 قذل ابن تسةد :أبو روق وامسه عطية بن احلذرث اهلمداين عنبطن عنهم يقذل هلم بنو وثن عن أنفاسهم ،وهاو صاذحب الافاسري،
وروى عن الضاحذك بن عازاحم وغاريه(.)3
 قذل ابن تسةد :عقذتل بن تسليمذن الةلخي صذحب الافسري،روى عن الضحذك بن عزاحم وعطذء وأصحذب احلديث ياقون حديثه
وينكرونه(.)4
 قذل اخلطيب الةغدادي :قذل حيىي بن عةني :السدي الصغريصذحب الافسري حممد بن عروان عوىل اخلطذبيني ليس بثقة(.)5
 قذل اخلطيب الةغدادي :يزيد بن حيذن اخلراتسذين أخو عقذتلبن حيذن صذحب الافسري"(.)6
( )1انظر :املصدر السذبق.
( )2انظر :املصدر السذبق (.)318/6
( )3انظر :املصدر السذبق (.)348/6
( )4انظر :املصدر السذبق (.)263/7
( )5انظر :تذريخ بغداد (.)60/4
( )6انظر :املصدر السذبق (.)333/14
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 - 5يرى الدكاور الطيذر أن "تسةب عدم متييز نقد املفسرين
على وجه اخلصوص أعران عشرتكذن ال ينفكذن عن بةضهمذ:
األول :أن رواية الافسري كذنت خمالط ًة برواية احلديث يف كثري
عن األحيذن.
الثاني :أن كثرياً عن رجذل اإلتسنذد يف الافسري هم عن نقلة
السنة النةوية ،فكذن احلديث يف نقدهم واحلكم عليهم عن جهة
الافسري واحلديث واحداً.
لكن احملدثني مل جيةلوا عقذييس قةوهلم لروايذت احلديث
كمقذييس قةوهلم لروايذت الافسري ،وإن كذنوا حكموا على بةض
روايذت الافسري بذلضةف كمذ تسةقت اإلشذرة إىل كالم بةضهم يف هذا
الافريق.
لكن قد يقع َّ
أن بةض روايذت الافسري تكون عامحض ًة فيه ،وال
تكذد جتد أتسذنيدهذ إال يف علم الافسري ،وقد ال ترى بواتسطاهذ روايةً
قليل ،وعن أعثالة لك رواياة الةوفيني اليت
حلديث نةو ِ
ي ،وإن وج َد فهو ٌ
تناهي بةطيَّة الةويف (ت111 :ها) عن شيخه ابن عةذس (ت68 :ها)،
عةروف يف الافسري ،لكن
عشهور
وهي روايةٌ عسلسلةٌ بذلضُّةفذء ،وأعرهذ
ٌ
ٌ
ال جتد روايةَ أحذديث هبذه السلسلة الةوفيَّة".
 -6يرى الدكاور الطيذر أن "ممذ يةيح تسذهل الاةذعل عع أتسذنيد
املفسرين عن جهة اإلتسنذد أن كثيراً من روايات التفسير روايات
كتب ،وليست روايات تلقين وحفظ؛ ألنك ال تكذد جتد اخاالفذً بني
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عذ رواه نقلة هذه املرويذت هبذه األتسذنيد.
عدونذً كافسري عطية
ولذا جتدهم ينسةون الافسري إىل عن رواه َّ
الةويف (ت111 :ها) عن ابن عةذس (ت68 :ها) ،وتفاسري السدي
(ت128 :ها) عن بةض أشيذخه ،وتفسري قاذدة (ت117 :ها) الذي
يرويه تسةيد ابن أيب عروبة وعةمر بن راشد ،وتفسري علي بن أيب يلحة
عن ابن عةذس (ت68 :ها) ،وتفسري عةد الرمحن بن زيد بن أتسلم
(ت182 :ها) ،وغريهذ عن صحف الافسري .وإ ا كذن كثري عن هذه
الروايذت رواية الكاذب فإن هذا جيةلهذ صذحلة لالعامذد ،أو االتسائنذس
هبذ عن حيث اجلملة.
 -7يرى الدكاور الطيذر أن "تضةيف عفسر عن جهة الرواية ال
يةين تضةيفه عن جهة الرأي والدراية ،لذا يةقى هلم حكم املفسرين
املةاربين ،وحيذكم قوهلم عن جهة املةىن ،فإن كذن فيه خطأ رَّد ،وإن كذن
تأعالً عقليّذً ،فإنَّه تسيظهر لك َّ
أن
تأعلت هذه املسألة ُّ
صوابذً قة َل .وإ ا َّ
الرأي ال يوصف بذلكذب إمنذ يوصف بذخلطأ ،فأنت تنذقش قول فالن
عن جهة صحاه وخطئه يف املةىن ،ال عن جهة كونه كذ بذً أو صذدقذً؛
ألن لك ليس عقذعه ،وهذا يةين أنَّك ال ترفض هذه اآلراء عن جهة
كون قذئلهذ كذابذً يف الرواية ،إمنذ عن جهة خطئهذ يف الاأويل .وهذا
يةين َّ
أن احلكم على الكليب (ت146 :ها) ،وعقذتل بن تسليمذن (ت:
150ها) بذلكذب عن جهة الرواية ،ال يةين أنَّك ال تأخذ بقوهلمذ الذي
هو عن اجاهذدمهذ يف الافسري ،بل إ ا ظهرت عليه أعذرات الصحة عن
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يرد لكون صذحةه َّ
كذابذً .وكذا احلذل يف عن
جهة املةىن يقةل ،وال ُّ
ف بذلضَّةف يف رواياه؛ كةطيَّةَ الةويف (ت111 :ها) ،وعةد الرمحن
وص َ
بن زيد بن أتسلم (ت182 :ها) ،وغريمهذ.
 - 8يرى الدكاور الطيذر أن عدم الافريق بني رأي الراوي وبني
رواياه "يوقع يف أعرين:
األول :يرح أراء هؤالء املفسرين ،وهم عن أعالم عفسري
السلف.
الثاني :اخلطأ يف احلكم على السند الذي يروى عنهم ،فيحكم
عليه عن خالل احلكم عليهم ،وهم هنذ ليسوا روا ًة فيجرى عليهم
احلكم ،بل القول يناهي إليهم ،فأنت تةحث يف توثيق عن نقل عنهم،
وعن األعثلة اليت وقع فيهذ بةض الةذحثني الفضالء" ،ملذ درس اإلتسنذد
الذي أخرجه ابن أيب حذمت فقذل" :حدثنذ أيب ،قذل :حدثنذ احلسن بن
الربيع ،قذل :حدثنذ عةداهلل بن إدريس ،ثنذ حممد بن إتسحذق ،قوله:
﴿احلَ ُّي ال َقيُّوم﴾ [آل عمران :]2 :القذئم على عكذناه الذي ال يزول،
وعيسى حلم ودم ،وقد قضى عليه بذملوت ،زال عنه عكاذنه الذي حيدث
به"(.)1
وملذ درس احملقق رجذل اإلتسنذد خرج مبذ يأيت :احلسن بن الربيع
ثقة ،وعةد اهلل بن إدريس ثقة ،وحمامد بن إتسحذق صدوق ،مثَّ قاذل يف
( )1انظر :تفسري ابن أيب حذمت (.)586/2
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نايجة احلكم :درجة األثر :رجذله ثقذت ،إال ابن إتسحذق صدوق،
حسن.
فذإلتسنذد ٌ
فجةل اإلتسنذد حسنذً بسةب ابن إتسحذق ،وهذا احلكم فيه
نظر ،إ الصحيح أن حيكم على اإلتسنذد بأنه صحيح؛ َّ
ألن الذين نقلوه
ياةرضون للاةديل والاجريح ،أعذ قذئل
عن ابن إتسحذق هم الذين َّ
القول ،فال يدخل يف احلكم"(.)1
 -9يرى الدكاور الطيذر أن الاشدد يف نقد أتسذنيد الافسري
وتطةيق عنهج احملدثني تسيؤدي إىل "أننذ ال جند للسلف إال تفسرياً
قليالً ،وهم الةمدة الذين يةامدون يف هذا الةذب ،فإ ا كذن لك
كذلك فمن أين يؤخذ الافسري بةدهم؟ !".
 - 10كر الدكاور الطيذر حمذجج ًة بينه وبني أحد الذين يرون
وجوب الاشدد يف أتسذنيد الافسري ،فقذل له:
"أنت تةلم َّ
أن اتةذع هذا املنهج تسيخرج كثرياً عن روايذت
الافسري ،وأنه قد ال جند يف بةض اآليذت تفسرياً حمكيذً عن السلف
تسوى عذ يرحاه ،فمن أين تساأخذ الافسري؟ قذل :نرجع للغة ،ألن
القرآن نزل بلغة الةرب .قلت له :فممن تساأخذ اللغة؟ قذل :عن كاةهذ
وأعالعهذ؛ عن اخلليل بن أمحد والفراء وأيب عةيدة وغريهم .فقلت له:
أنت يذلةت بصحة اإلتسنذد يف روايذت الافسري ،فلم مل تةمل هبذ يف
( )1وهذا عأخذ لطيف.
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نقل هؤالء وحكذياهم عن الةرب ،فأنذ أيذلةك بأن تصحح اإلتسنذد يف
نقل هؤالء أن عةىن هذه اللفظة هو كذا عند الةرب نقالً صحيحذً
عاصالً عن الفراء وغريه إىل لك الةريب الذي علَّمه لك".
 - 11يقول الدكاور الطيذرَّ " :
إن يةيةة الةلوم ختالف ،فإثةذت
السنة النةوية ،وإلزام النذس هبذ ليس كإثةذت اللغة ،فذللغة تثةت مبذ ال
يثةت به احلديث ،وكذا احلذل يف الافسري ،فإنه يثةت مبذ ال يثةت به
ينفك
احلديث ،واالعامذد على هذه الروايذت جزءٌ أصيل عن عنهجه ال ُّ
عنه ،وعن ايَّرحهذ فقد عسخ علم الافسري؛ إن الافسري له عقذييس
يةرف هبذ عدا عقذييس اجلرح والاةديل ،إ الافسري يرتةط بةيذن املةىن،
وإدراك املةىن حيصل عن غري جهة احلكم على اإلتسنذد ،لذا فإن عرض
الافسري على جمموعة عن األصول تةني صحيحه عن ضةيفه ،كذلنظر يف
السيذق والنظر يف اللغة ،والنظر يف عذدات القرآن والنظر يف السنة...
اخل .وقد أشذر الةيهقي إىل هذا امللحظ فقذل :وإمنذ تسذهلوا يف أخذ
الافسري عنهم ألن عذ فسروا به ألفذظه تشهد هلم به لغذت الةرب ،وإمنذ
عملهم يف لك اجلمع والاقريب فقط( )1وعن قرأ يف كاب الافسري
وعذرس تدريسه أدرك هذا املةىن ،وإال لرأياه يقف كثرياً حىت ياةني له
أَّن له أن يفسر".
صحة هذه املرويذت ليةامد عليهذ ،ويف هذه احلذل َّ
 -12يرى الدكاور الطيذر أن "ممذ حيسن عالحظاه هنذ َّ
أن
( )1انظر :حترير علوم احلديث (.)1066/2
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الافسري املنقول بطرق فيهذ ضةف له فوائد ،عنهذ أن يكون املةىن الذي
حيمله الافسري ممذ قد اشاهر بني السلف فيسافذد عنه يف حذل اجلدل
عع املةذرضني خصوصذً إ ا كذن يف جمذل االعاقذد؛ لذا ترى بةض
الةلمذء ينص على َّ
أن بةض املةذين الةذيلة يف الافسري املرتةطة بذملةاقد
مل تثةت ال بذلطرق الصحيحة وال الضةيفة".
 -13ويلخص الدكاور الطيذر رأيه "يف هذه املسألة اليت يطول
فرق بني االعامذد الاذم على عنهج أهل احلديث يف
فيهذ اجلدل بأن ي َّ
نقد الروايذت وبني االتسافذدة عنه ،فذلصحيح أن يسافذد عنه ،ويأيت
وجه االتسافذدة عنه يف حذالت عةينة؛ كأن يكون يف الافسري املروي
ظذهر .وعن أعثلة لك عذ تراه عن فةل اإلعذم
غرابة أو نكذرة وشذو ٌ ٌ
ابن كثري يف تفسري قوله تةذىل :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ [املذئدة ]55:حيث تاةع
أتسذنيد املرويذت ونقدهذ ،لكنك جتده يف عواين أخرى يرويهذ وال
ينقدهذ ،وعذ اك إال ملذ يف اخلرب املنقول يف هذه اآلية عن النكذرة اليت
جةلاه يااةع اإلتسنذد ،أعذ يف غريهذ فذألعر حمامل عن جهة املةىن وليس
فيهذ عذ ينكر فقةله ،واهلل أعلم"(.)1
وأما الدكتور/عبد اهلل الجديع فيظهر عوقفه عن خالل تةقيةه
( )1انظر :تفسري ابن كثري (.)135/3
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على عذ كاةه الدكاور عسذعد الطيذر املاقدم(.)1
 - 1يرى اجلديع أن املةذصرين الذين اعانوا بةلم الافسري
يساقون عن مجيع عذ قيل قةلهم دون عراعذة لألتسذنيد أصالً حىت يف
املرفوع يف كثري عن األحيذن.
 - 2ويرى أن الذين تةرضوا لدراتسة أتسذنيد الافسري إمنذ ينقدوهنذ
عن جهة األتسذنيد حبسب الصنذعة احلديثية ،دون الاةرض غذلةذً إىل
شأن االعاداد هبذ أو عدعه يف فهم القرآن ،كصنيع الشيخ أمحد شذكر
يف نقد أتسذنيد تفسري الطربي والدكاور تسةد احلميد يف حتقيقه جلزء
الافسري عن تسنن تسةيد بن عنصور ،والدكاور حكمت بشري ،وغريهم.
 - 3يرى اجلديع أن قةول بةض عرويذت الافسري إمنذ يكون عن
بذب الاسذهل يف االتساةمذل ،ألن الصنذعة احلديثية تأىب أن جتةل عثل
جويرب ثقة ،وال رواية الضحذك عن ابن عةذس عاصلة.
 - 4يافق اجلديع عع د الطيذر يف أن املفسرين الذين تسذهلوا
يف قةول كثري عن عرويذت الافسري ليس لك عنهم لصحاهذ عن جهة
الصنذعة احلديثية ،بل لصحة املةىن املنقول عن جهة أخرى ال يؤثر فيهذ
( )1انظر :عقذل :تةليقذت الشيخ عةد اهلل اجلديع على عقذل أتسذنيد الافسري
للدكاور عسذعد الطيذر على الشةكة الةنكةوتية يف عوقع علاقى أهل الافسري:
.https://vb.tafsir.net/tafsir3577/#.XC0bQlXXI2w
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جرح النذقل ،كموافقاه ألصل اللسذن الةريب ،أو عوافقاه للدالالت
الةذعة للقرآن ،أو عقذصد الشريةة ،أو عرويذت أخرى ،فهو عةاضد.
 - 5يرى اجلديع أنه ال ميكن إيالق القول بأن املاقدعني ال
ينقدون روايذت الافسري .واعرتض على د الطيذر يف اتسادالله بإخراج
املفسرين روايذت ال عسدَّي الصغري حممد بن عروان عن الكليب عن أيب
صذ عن ابن عةذس واملوصوفة بسلسلة الكذب ،على أهنم ال
ياشددون يف تطةيق ضوابط احملدثني على عرويذت الافسري .ألن تفسري
ابن جرير
الكليب كةري تندر آية مل حيك عنه فيهذ شيء ،وعع لك ترى َ
مل يورد عنه إال احلرف بةد احلرف ،ويف أكثر عذ يورده يكون قوله تذبةذً،
عند ابن جرير ،وهذا ابن أيب حذمت وهو أدق نظراً يف
أو عرجوحذً َ
االخايذر قد جذنب تفسري الكليب ،فذلامثيل به ضةيف يةذلغ يف تسهيل
شأنه ،وحني تسئل أمحد بن حنةل عنه قذل" :عن أوله إىل آخره كذب.
فقيل له :فيحل النظر فيه؟ قذل :ال"( .)1وحيىي بن عةني كذن يقول:
"كاذب ينةغي أن يدفن"( .)2وإخراج ابن عردويه هلده السلسلة ال ينةغي
أن يكون عقيذتسذً ملنهج املفسرين ،إمنذ يصلح الامثيل على تسذهل
( )1انظر :اجلذعع ألخالق الراوي وآداب السذعع للخطيب الةغدادي (/2
)163
( )2انظر :تذريخ دعشق البن عسذكر ( )297 /16وهتذيب الكمذل (/8
.)197
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املاقدعني بروايذت عطية الةويف والضحذك بن عزاحم وابن أتسلم ،وعذ
شذهبهذ ال رواية الكذابني واملاهمني.
 - 6يةرتض اجلديع على الطيذر يف تقريره بأن املفسرين قد
اضحذ على هذه املرويذت ،تسواءً أكذنوا عن احملررين
اعامدوا
ً
اعامذدا و ً
فيه كذإلعذم الطربي وابن كثري ،أم كذنوا عن ناَ َقلَة الافسري كةةد بن محيد
وابن املنذر وابن أيب حذمت؛ وأهنم قد أيةقوا على رواياهذ بال نكري ،عع
علمهم الاذم مبذ فيهذ عن الضةف.
يقول اجلديع :نةم خرجوا أو أوردوا تلك املرويذت اليت تةود علل
أتسذنيدهذ إىل الضةف عن قةل احلفظ تذرة كافسري عةد الرمحن بن زيد
بن أتسلم ،وعطيَّة الةويف ،أو عن جهة اإلرتسذل كافسري الضحذك وعلي
بن أيب يلحة .ال عن قةيل روايذت الكليب اليت ندر خترجيهذ أو عدم يف
هذه الكاب.
 - 7يةرتض اجلديع على عةذرة د الطيذر (عع علمهم الاذم
بضةفهذ) يقول :ففي هذا نظر أن يطلق يف حق مجيةهم دون تنصيص
أو وقوف بَني على عةذراهتم املفيدة للةلم ،فيمكن الاسليم بذلك يف
حق ابن أيب حذمت عثالً ،ألنه عن نقذد األتسذنيد ،لكن ال يسلم يف عةد
بن محيد الذي عرف عنه احلفظ ومل يةرف بذالعانذء بامييز النقلة.
 - 8يرى اجلديع أن ابن جرير مل يكن يناهج نقد األتسذنيد ،إمنذ
كذن يذكر كل عذ وقف عليه عن عذاهب قيلت قةله يف تفسري اآلية أو
النص ،ويسندهذ إىل أصحذهبذ ،مث ينقد الرأي وال ينقد السند ،وخياذر
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عن بينهذ عذ يرجحه بذلنظر واالتسادالل لنفسه ،ألن الةربة عنده وعند
غريه ممن يساةمل اآلثذر إمنذ هي بذملةذين ودالالهتذ ،لذا فإنه يقةل املةىن
الصحيح دون عراعذة النقل وال عن قذله ممن جيوز على قوله اخلطأ
والصواب؛ لذا فإنه رمبذ رجح الرأي املنقول بذإلتسنذد الضةيف على
الرأي املنقول بذإلتسنذد الصحيح؛ فذإلتسنذد بذلنسةة له كذن غري عةين
أصالً بذلنظر والاحقيق .ولوضوح عنهجه هذا يف كاذبه مل يكن حماذجذً
للانصيص عليه عن قةل ابن جرير.
 - 9يرى اجلديع أنه ال ينةغي الاشديد يف نقد أتسذنيد الافسري،
كمذ هو احلذل يف نقد أتسذنيد احلالل واحلرام ،لكن بشرط اعاةذر نسةة
الضةف اليت تلغي اعاةذر روايذت عن كذن يف عثل عقذتل والكليب.
 - 10يرى اجلديع أنه ينةغي الافريق بني الاسذهل يف النقل
واحلكذية وبني االعامذد ،وعذ حيكى عن اإلعذم حيىي القطذن أهنم:
"تسذهلوا يف أَخذ الااَّفسري َعن قوم َال يوثقوهم يف احلَديث .مثَّ كر
ذلَ :هؤَالء
لَيث بن أيب تسليم
السذئبَ ،وقَ َ
وجوبريا َوالض َّ
َّحذك َوحمَ ّمد بن َّ
ً
()1
َال حيمد َحديثهم َويكاب الااَّفسري َعناهم" حممول على حكذية
كالعهم ،وليس فيه االعامذد عليهم .وأن الذي يكتب إنما هو
كالمهم هم في التفسير ،ال ما يحدثون به عن غيرهم .وهذا ال
إشكذل فيه ،فقد يكون فيه عن الةيذن للقرآن عن قةل املةاين به عذ يزيل
( )1انظر :الةدر املنري (.)442/4
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اللةس عنه ،كمذ تةامد عفردات اللغويني يف بيذن عةذنيه .وليس عن هذا
تسةب نزول ،وال قول ال جيري يف عثله االجاهذد ،وال رأي أفذد حكمذً
أو اعاقذداً ،وال رأي حيكى على خالف الثذبت ،فهذا كله عقدوح فيه
عن جهة القدح يف نذقله أو حذكيه ،واملنقول عنه بذبه بذب احلديث
الذي جيذنب فيه النقل عن هذا الصنف ،وإن كر وجب كره عع
الةيذن.
وهؤالء املمثل هبم يف كالم حيىي القطذن قد ترك هو نفسه الرواية
عن مجيةهم ،وإمنذ يةين أن بةض األئمة كاب عنهم ،والكاذبة يف جمردهذ
ليست اعامذداً ،فهذا الثوري كاب عن حممد بن السذئب الكليب وعع
لك كذن يقول :عجةذً ملن يروي عن الكليب( )1قذل ابن أيب حذمت:
فذكرته أليب وقلت :إن الثوري قد روى عنه ،قذل :كال ال يقصد الرواية
عنه وحيكي حكذية تةجةذً فيةلقه عن حضره وجيةلونه رواية عنه.
 - 11يةرتض اجلديع على قول د الطيذر" :فإن علم الافسري مل
ختص يةقذت املفسرين وتنقد رواياهم على وجه
كاب ُّ
يوجد له ٌ
اضحذ عند
اخلصوص ،خبالف عذ وج َد عن علم القراءة الذي متيَّاَز متيُّاًزا و ً
الرتمجة ألحد القراء كمذ تالحظ يف األعثلة السذبقة .ولذا ال جتد يف
الكالم عن املفسرين تسوى اإلشذرة إىل أهنم عفسرون دون الانةيه على
إعذعاهم فيه وضةفهم يف غريه كمذ هو احلذل يف نقد القراء ،وإ ا قرأت
( )1انظر :اجلرح والاةديل البن أيب حذمت (.)73/1
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يف تراجم احملدثني تساجد عثل هذه الةةذرات( :املفسر ،صذحب
الافسري) " فقذل:
"وهذا يف الاحقيق ال يدل على شيء ممذ قدم له الشيخ أن
الشخص يكون غري قوي يف احلديث عع ثقاه وإتقذنه يف فن آخر،
فمجرد وصف أحدهم بكونه كذن صذحب تفسري ال يةين أكثر عن
كونه كذن له عؤلف فيه ،أو أنه نقله أو نقل صحيفة فيه عن غريه.
وليس يف هذا تةديل وال عن وجه عن الوجوه يف فن الافسري .نةم هي
زيذدة وصف له تةين اعانذءه هبذا الفن ،لكن أين يف هذا عذ يفيد
لالعامذد عليه؟ عذ هذا إال كمذ يقذل يف آخر( :صذحب تذريخ) فهذا
ال يغين يف االعامذد عليه يف الاذريخ دون النظر يف أهلياه.
لةل ممذ يةيح
 - 12يةرتض اجلديع على د الطيذر يف قوله" :و َّ
كثريا عن
تسذهل الاةذعل عع أتسذنيد املفسرين عن جهة اإلتسنذد أن ً
روايذت الافسري روايذت كاب ،وليست روايذت تلقني وحفظ؛ ألنك ال
تكذد جتد اخاالفًذ بني عذ رواه نقلة هذه املرويذت هبذه األتسذنيد" .بأن
"رواية الكاذب حتاذج إىل الثةوت كمذ حتاذجهذ رواية احلفظ تسواء،
والصحيفة إ ا اناهت عثالً إىل علي بن أيب يلحة عن ابن عةذس ،فقد
أتسذهل عع أيب صذ كذتب الليث راويهذ وأقول روى كاذبذً ،وآخر ال
يقةل يف األصل عةذوية بن صذ  ،ياسذهل عةه يف هذا ألنه كاذب،
حىت يصل إىل علي بن أيب يلحة ،فيقول :عن أين له هذا عن ابن
عةذس ،وهو مل يسمع عنه؟ وكيف الصنيع بقول كقول أمحد بن صذ
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املصري حني تسئل" :علي بن أيب يلحة ممن مسع الافسري؟ قذل :عن ال
أحد" .أترى وجد تلك النسخة إن كذنت كذلك عند آل ابن عةَّذس؟
أم أخذهذ عن بةض أصحذبه؟ أم على قذرعة الطريق؟ َعن بينه وبني ابن
عةذس فيهذ؟( .)1واملقصود أن كوهنذ نسخة ال يةطيهذ عيزة للقةول ،إمنذ
الكاذب الصحيح عيزة لقةول رواية َعن مل يكن عاقن احلفظ إ ا حدث
عنه ،وليس هذا عن اك.
 - 13يافق اجلديع عع د الطيذر يف قوله" :اشاهر بةض هؤالء
ينجر احلكم عليه
األعالم يف الافسري إعذ رواية وإعذ دراية ،وجيب أن ال َّ
يف جمذل الرواية إىل جمذل الدراية ،بل الافريق بني احلذلني هو الصواب،
فاضةيف عفسر عن جهة الرواية ال يةين تضةيفه عن جهة الرأي
والدراية ،لذا يةقى هلم حكم املفسرين املةاربين ،وحيذكم قوهلم عن جهة
تأعلت هذه
املةىن ،فإن كذن فيه خطأ رَّد ،وإن كذن صوابًذ قة َل .إ ا َّ
تأعالً عقليًّذ ،فإنَّه تسيظهر لك َّ
أن الرأي ال يوصف بذلكذب إمنذ
املسألة ُّ
يوصف بذخلطأ ،فأنت تنذقش قول فالن عن جهة صحاه وخطئه يف املةىن،
ال عن جهة كونه كذ بًذ أو صذدقًذ؛ ألن لك ليس عقذعه ،وهذا يةين أنَّك
ال ترفض هذه اآلراء عن جهة كون قذئلهذ كذابًذ يف الرواية ،إمنذ عن جهة
خطئهذ يف الاأويل".
 - 14يافق اجلديع عع د الطيذر يف ختطئة عن ال يفرق عند
( )1انظر :هتذيب الكمذل يف أمسذء الرجذل (.)491/20
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دراتسة السند يف عرويذت الافسري بني قذئل الافسري ونذقله كمذ تسةق يف
تفسري حممد بن إتسحذق للحي القيوم عند ابن أيب حذمت حيث أدخل
احملقق ابن إتسحذق يف الدراتسة عع أنه هو القذئل .فالبد عن "الفصل
بني تفسري أحدهم ،وبني نقله ،فذلنقل جتري فيه قواعد النقد".
 - 15يرى اجلديع أن نقل الافسري "ميكن أن يقع فيه الاسهل،
لكن بذلنظر إىل عذ يرجع إليه نوع لك النقل ،فإن كذن عناهذه إىل
النيب ومل يفد حكمذً جرت فيه شروط الاخفيف يف رواية الضةيف،
وإن أفذد حكمذً فال واهلل حىت يثةت النقل دون شةهة ،وإن اناهى إىل
الصحذبة كذبن عةذس وغريه فال خيلو عن أن يكون بيذن لفظ فال
إشكذل يف قةوله ويكون عن قةيل الرأي ،وإن كذن تسةب نزول ومل يفد
حكمذً أعكن الاسهل فيه ،أعذ إن كذن عثله ال يقذل بذلرأي فحكمه
حكم احلديث املرفوع .فهذا إن أتينذ عليه على هذا الوجه خلص لنذ
عنه تفسري كةري لكاذب اهلل ،وهو الذي جنده يف املأثور حبمد اهلل" .
رابعاً :الدكتور  /محمد صالح محمد سليمان.
ويظهر عنهجه عن خالل عذ كاةه يف رتسذلاه للمذجساري بةنوان:
اخاالف السلف يف الافسري بني الانظري والاطةيق .واليت قدعهذ يف
جذعةة األزهر فرع الزقذزيق تسنة 1428ها وهي رتسذلة قيمة ضمنهذ
فصالً بةنوان :أتسذنيد الافسري بني إشكذلية الاةذعل وعنهج الالقي،
وخالصة عذ كره يف املنهج أوجزه فيمذ يلي:
 - 1أن رواية الكذابني ال جيوز االعامذد عليهذ عطلقذً قذل ابن
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املةذرك" :عن عقوبة الكذاب أن يرد عليه صدقه"(.)1
 - 2عذ يرد عن السلف يف أتسةذب النزول ينةغي الافريق فيه بني
عذ يقصدون به الامثيل ممذ يدخل يف حكم اآلية ممذ هو عشذبه لسةب
النزول ،وبني تسةب النزول الذي نزلت فيه اآلية؛ فذألول ال حذجة فيه
لدراتسة اإلتسنذد خبالف الثذين.
 - 3عذ يرد عن السلف ممذ ال يقذل فيه بذلرأي ينةغي الافريق فيه
بني عذ هو عأخو عن بين إتسرائيل وعذ ليس كذلك؛ فمذ كذن عن
اإلتسرائيليذت فال حذجة لدراتسة إتسنذده خبالف الثذين.
 - 4البد عن دراتسة أتسذنيد املرويذت الافسريية اليت خيذلف عضموهنذ
عذ ثةت عن رتسول اهلل  حىت ال ينسب إىل قذئليهذ عذ ليس صحيحذً.
 - 5البد عن دراتسة أتسذنيد املرويذت الافسريية اليت خيذلف
عضموهنذ الافسري املشهور أو عذ كذن حمل إمجذع بني املفسرين ،أو
خذلف تسيذق اآلية.
 - 6البد عن دراتسة أتسذنيد املرويذت الافسريية إ ا تةذرض
قوالن عن عفسر واحد ملةرفة الثذبت عنه عنهمذ عن القولني حىت ال
ينسب له عذ مل يقله أو عذ ترك القول به.
 - 7البد عن دراتسة أتسذنيد املرويذت الافسريية إ ا كذنت
تاضمن إثةذت قراءة عذ عن أحد الصحذبة ،خذصة إ ا كذنت القراءة
خمذلفةً للقراءة املشهورة.
( )1انظر :الكفذية يف علم الرواية للخطيب الةغدادي (ص.)117 :
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خامساً :الدكتور /عطية بن نوري الفقيه.
و لك عن خالل صنيةه يف رتسذلاه للمذجساري املقدعة لقسم
الكاذب والسنة يف جذعةة أم القرى واليت نوقشت يف عذم 1428ها
بةنوان :أتسذنيد نسخ الافسري واألتسذنيد املاكررة يف الافسري .وقد حذول
الةذحث مجع أتسذنيد النسخ املةلوعة واألتسذنيد اليت تكررت وغلب على
ظنه أهنذ تروي نسخذً ،عن جذعع الةيذن ،وتفسري ابن أيب حذمت ،وتفسري
ابن املنذر ،وتفسري عةد الرزاق الصنةذين؛ مث قرر يف املقدعة بأنه ينةغي
الاسذهل عع أتسذنيد نسخ الافسري كوهنذ تروي كاةذً؛ وعلى هذا املنهج
تسذر يف رتسذلاه .وهذا املنهج حمل نظر عند الاحقيق ليس له عذ يسنده،
فإثةذت عذ يف بطن الكاذب ال ياأتى هبذه الطريقة ،وعذ يف بطون النسخ
عنه عذ قد يكون عرفوعذً ،أو له حكم الرفع ،وعذ له تةلق بذحلالل
واحلرام ،والةقذئد ،وهذا كله ال يثةت هبذه الطريقة ،بل البد عن تطةيق
عنهج احملدثني على أتسذنيدهذ ملةرفة الثةوت عن عدعه(.)1

( )1انظر :أتسذنيد نسخ الافسري (ص.)62 - 59 :
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اخلامتة
وأهم الاوصيذت يف عنهجية الاةذعل عع أتسذنيد الافسري.
بةد هذه اجلولة خنلص إىل أهم الناذئج والاوصيذت اليت خنرج هبذ
عن هذا الةحث وهي كمذ يلي:
 - 1أن تطةيق عنهج احملدثني على أنواع حمددة عن أتسذنيد
الافسري ليس حمل خالف بني أهل الفن وهو صنيع املاقدعني وله أدلة
عاظذفرة تدل عليه ،وكذلك املةذصرين.
صح
 - 2عند تفسري كالم اهلل فإنه ال جيوز لنذ الاسوية بني عذ َّ
يصح ،وأن تسذق عسذقذً واحداً ،فهذا عذ ال يقوله
عن اآلثذر وعذ مل ّ
عذملٌ ،وإن قذل خالفه عذمل ،فله وجهة نظر عنده ،وال جيةل قذعدةً.
 - 3أن عرويذت الافسري اليت ترفع إىل النيب  ال خالف بينهم
يف أهنذ تةذعل عةذعلة األحذديث النةوية فياشدد يف قةوهلذ إن كذن هلذ
تةلق بذحلالل واحلرام وياسذهل فيهذ إن كذنت عن قةيل الرتغيب
والرتهيب.
 - 4أن األخةذر اليت ال ميكن عةرفة صحيحهذ عن تسقيمهذ
بوجه عن الوجوه فإنك جتدهذ ال فذئدة عنهذ ويف غريهذ ممذ ميكن متحيصه
وقةوله عذ يغين عنهذ وهذا هو عقاضى حفظ اهلل للشريةة.
 - 5أن األخةذر املروية عن الصحذبة اليت ال ميكن القول
مبضموهنذ إال بواتسطة عةصوم فإهنذ تأخذ يف النقد حكم األحذديث
املرفوعة للنيب  شريطة أال يكون اخلرب عأخو اً عن بين إتسرائيل.
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 - 6ال حذجة لاطةيق عنهج احملدثني على األخةذر اليت ال قيمة
هلذ يف توضيح عةىن القرآن.
 - 7أن املاقدعني ينصب نظرهم إىل عضمون املرويذت الافسريية
أكثر عن أتسذنيدهذ خذصة إ ا كذن عضموهنذ عن قةيل الرأي ال عن قةيل
الرواية فرتاهم يفرقون بني رأي الراوي ورواياه.
 - 8أن املرويذت اليت يف نسخ الافسري ال تةين صحة عذ يف
بطنهذ إن كذن ممذ يشرتط يف قةوله الادقيق والامحيص ،فكوهنذ نسخة
تفسريية ال يةفيهذ عن النقد عند احلذجة.
 - 9أن إثةذت املرفوع للنيب  ياطلب تشديداً يف الرواية والرواة
ألنه وحي خبالف غريه عن أقوال الرجذل.
 - 10أن تطةيق عنهج احملدثني على املرويذت الافسريية قد
يكون عطلوبذً يف املسذئل اخلالفية املاةلقة بذلةقيدة أو احلالل واحلرام
قول غري صحيح خذصة صحذبة رتسول اهلل .
حىت ال ينسب للسلف ٌ
 - 11أن قةول بةض عرويذت الافسري اليت ينقلهذ الضةفذء ال
يةين دلك توثيق نذقليهذ وإمنذ غذية عذ فيه هو الاسهل يف قةول أخةذرهم
دون توثيقهم ،نظراً العاةذرات أخرى عن جهة اللغة أو املةىن.
 - 12أن القول بأن املاقدعني مل يةانوا مبرويذت الافسري ليس
على إيالقه.
 - 13أن عذ يرد عن أوصذف يف تراجم بةض رواة الافسري عثل
قوهلم " :صذحب تفسري" ،أو "عفسر" وحنو لك ليس شريذً أن يكون
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توثيقذً وتةديالً له.
 - 14جيب الافريق -عند نقد أتسذنيد الافسري -بني قذئل
الافسري ونذقله فينصب النقد على النقلة دون القذئل.
 - 15ينةغي الافريق بني املرويذت اليت تاةلق مبسذئل خالفية
وفيهذ اخاالف تضذد فيطةق عليهذ عنهج احملدثني ،وبني املسذئل اليت
يكون اخلالف فيهذ خالف تنوع فياسذهل يف قةوهلذ.
 - 16أن األئمة املاقدعني كذن جل اهامذعهم بذملرويذت
املرفوعة للنيب  مث أقوال الصحذبة رضي اهلل عنهم.
 - 17أن هذا املنهج يكذد يكون حمل إمجذع بني املاقدعني
واملةذصرين إال يف أشيذء يسرية غري عؤثرة عند الاطةيق.
 - 18عن الناذئج اليت أوصي هبذ عن خالل هذا الةحث الةنذية
حبصر املسذئل الافسريية اخلالفية املاةلقة بذحلالل واحلرام والةقذئد وإفراد
عرويذهتذ بدراتسة حديثية عاخصصة.
 - 19وعن توصيذت هذا الةحث توتسيع الدراتسذت الاطةيقية
على أتسذنيد الافسري يف عراحل الدراتسذت الةليذ.
 - 20جيب الافريق بني تطةيق عنهج احملدثني على أتسذنيد
الافسري وبني تطةيقه على السري واملغذزي ،فأتسذنيد الافسري فيهذ جزء
كةري هو عن قةيل الرأي ال الرواية ،أعذ كاب املغذزي والسري فكلهذ عن
قةيل الرواية ال الرأي.
واهلل تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم وصلى اهلل وسلم
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على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
املراجع واملصادر

القرآن الكرمي.
ابن أيب حذمن ،عةد الرمحن بن حممد".تفسري القرآن الةظيم البن أيب
حذمت" .حتقيق :أتسةد حممد الطيب( ،ظ  ،3اململكة الةربية
السةودبة :عكاةة نزار عصطفى الةذز 1419 ،ها.).
ابن عسذكر ،علي بن احلسن ".تذريخ دعشق" .حتقيق :عمرو بن غراعة
الةمروي( .دار الفكر للطةذعة والنشر والاوزيع  1995م).
ابن أيب حذمت ،عةد الرمحن بن حممد".اجلرح والاةديل"( .ط  ،1بريوت:
جملس دائرة املةذرف الةثمذنية  -حبيدر آبذد الدكن – اهلند :دار
إحيذء الرتاث الةريب  1952 -م).
ابن األثري ،املةذرك بن حممد ".جذعع األصول يف أحذديث الرتسول".
حتقيق :عةد القذدر األرنؤوط  -الاامة حتقيق بشري عيون( ،ط
 ،1عكاةة احللواين  -عطةةة املالح  -عكاةة دار الةيذن).
ابن الةيع ،حممد بن عةد اهلل".عةرفة علوم احلديث" .حتقيق :السيد
عةظم حسني( .ط  ،2بريوت :دار الكاب الةلمية 1977،م).
ابن اجلزري ،حممد بن حممد".غذية النهذية يف يةقذت القراء"( .ط
،1عكاةة ابن تيمية 1351ها).
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ابن الصالح ،عثمذن عةد الرمحن".يةقذت الفقهذء الشذفةية" .حتقيق:
حميي الدين علي جنيب( .ط ،1بريوت :دار الةشذئر اإلتسالعية،
1992م).
ابن القذضي ،حممد بن علي".عوتسوعة كشذف اصطالحذت الفنون
والةلوم" .حتقيق :د .علي دحروج( .ط ،1بريوت :عكاةة لةنذن
نذشرون1996م)..
ابن امللقن ،عمر بن علي ".الةدر املنري يف ختريج األحذديث واألثذر
الواقةة يف الشرح الكةري" .حتقيق :عصطفى أبو الغيط وعةد اهلل
بن تسليمذن ويذتسر بن كمذل( .ط ،1الريذض :ادار اهلجرة للنشر
والاوزيع –2004م).
ابن تيمةة ،أمحد عةد احلليم".عقدعة يف أصول الافسري"( .بريوت :دار
عكاةة احليذة1980،م).
ابن تيمية ،أمحد عةد احلليم".عنهذج السنة النةوية يف نقض كالم الشيةة
القدرية" .حتقيق :حممد رشذد تسذمل( .ظ ،1جذعةة اإلعذم حممد
بن تسةود اإلتسالعية 1986،م).
ابن تيمية"،تفسري آيذت أشكلت البن تيمية" .حتقيق غةد الةزيز اخلليفة
(ط1417 1ها عكاةة الرشد).
ابن تيمية ،أمحد بن عةد احلليم".جمموع الفاذوى" .حتقيق :عةد الرمحن
بن حممد بن قذتسم( .املدينة املنورة :جممع امللك فهد لطةذعة
املصحف الشريف1995 ،م).
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ابن تيمية ،أمحد بن نيمية".االتساغذثة يف الرد على الةكري" :حتقيق :د.
عةد اهلل بن دجني السهلي( .ط  ،1الريذض :عكاةة دار املنهذج
للنشر والاوزيع 1426 :ها.).
ابن حجر ،أمحد بن علي".تقريب الاهذيب" .حتقيق :حممد عواعة.
(ط ،1تسوريذ :دار الرشيد .)1986
ابن حجر ،أمحد بن علي".نزهة النظر يف توضيح خنةة الفكر يف
عصطلح أهل األثر" .حتقيق :عةد اهلل بن ضيف اهلل الرحيلي.
(ط  ،1الريذض :عطةةة تسفري 1422ها).
ابن حنةل ،أمحد بن حممد".عسند اإلعذم أمحد بن حنةل" .حتقيق:
شةيب األرنؤوط  -عذدل عرشد ،وآخرون( ،ط ،1عؤتسسة
الرتسذلة 2001 ،م).
ابن تسةد ،حممد بن تسةد".الطةقذت الكربى" .حتقيق :حممد عةد القذدر
عطذ( .ط ،1بريوت :دار الكاب الةلمية  1990،م).
ابن قيم ،حممد بن أيب بكر ".إعالم املوقةني عن رب الةذملني" .حتقيق:
حممد عةد السالم إبراهيم( .ط  ،1بريوت :دار الكاب الةلمية
1991م.).
ابن كثري"،تفسري ابن كثري" .حتقيق أ.د حكمت بشري يذتسني( .ط ،1
دار ابن اجلوزي .)1431
ابن عنظور ،حممد بن عكرم".لسذن الةرب"( .ط ،3بريوت :دار صذدر
 1414،ها).
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ابن وهب ،عةد اهلل بن وهب" .تفسري القرآن عن اجلذعع البن وهب".
حتقيق :عيكلوش عوراين (ط :1،دار الغرب اإلتسالعي 2003 ،م).
ابن يذتسني ،حكمت بن بشري".عوتسوعة الصحيح املسةور عن الافسري
بذملأثور"( .ط ،1املدينة املنورة :دار املآثر للنشر والاوزيع
والطةذعة 1999 ،م).
أبو داود ،تسليمذن بن األشةث".تسنن أيب داود" .حتقيق :حممد حميي
الدين عةد احلميد( .بريوت :املكاةة الةصرية ،صيدا).
آل تيمية ،جمد الدين عةد السالم ،عةد احلليم بن تيمية ،أمحد بن
تيمية".املسودة يف أصول الفقه" .حتقيق :حممد حميي الدين عةد
احلميد( .دار الكاذب الةريب).
آل خطذب ،إيذس حممد حرب".القول املةارب يف بيذن اإلعجذز
للحروف املقطةة عن فواتح السور"( .ط  ،1اخلريوم :عطذبع
برناك للطةذعة والاغليف.)2011،
األلةذين ،حممد نذصر الدين".ضةيف اجلذعع الصغري وزيذدته"( ..أشرف
على يةةه :زهري الشذويش ،املكاب اإلتسالعي).
األلةذين ،حممد نذصر ."،ضةيف تسنن الرتعذي" .أشرف على يةذعاه
والاةليق عليه :زهري الشذويش( .ط ،1الريذض /بريوت :عكاب
الرتبية الةريب لدول اخلليج  /توزيع :املكاب االتسالعي 1991،
م).
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اين النجذر ،حممد بن أمحد".شرح الكوكب املنري"" .حتقيق :حممد
الزحيلي ونزيه محذد( .ط 2عكاةة الةةيكذن 1997 ،عا.).
الةخذري ،خممد بن إمسذعيل".اجلذعع املسند الصحيح املخاصر عن أعور
رتسول اهلل صلى اهلل عليه وتسلم وتسننه وأيذعه = صحيح
الةخذري" .حنقةق :حممد زهري بن نذصر النذصر( .ط ،1دار
يوق النجذة 1422ها).
بدر الدين ،حممد بن إبراهيم".املنهل الروي يف خماصر علوم احلديث
النةوي" .حتقيق :د .حميي الدين عةد الرمحن رعضذن( .ط ،2
دعشق :دار الفكر.)1406 ،
الةزار ،أمحد بن عمرو".عسند الةزار املنشور بذتسم الةحر الزخذر".
حتقيق :حمفوظ الرمحن زين اهلل ،وعذدل بن تسةد ،وصربي عةد
اخلذلق الشذفةي( .ط ،1املدينة املنورة :عكاةة الةلوم واحلكم -
2009م).
الةغدادي ،أمحد بن علي".اجلذعع ألخالق الراوي وآداب السذعع".
حتقيق :د .حممود الطحذن( .الريذض عكاةة املةذرف).
الةغدادي ،أمحد بن علي ".تذريخ بغداد و يوله" .حتقيق :عصطفى عةد
القذدر عطذ( .ط ،1بريوت :دار الكاب الةلمية  1417ها).
الةغدادي ،أمحدبن علي".شرف أصحذب احلديث" حتقيق :د .حممد
تسةيد خطي اوغلي (أنقرة :دار إحيذء السنة النةوية.).
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الةغدادي ،القذتسم بن تسالم".فضذئل القرآن للقذتسم بن تسالم" .حتقيق:
عروان الةطية ،وحمسن خرابة ،ووفذء تقي الدين( .ط ،1دعشق
/بريوت :دار ابن كثري 1995 ،م).
الةغوي ،احلسني بن عسةود".شرح السنة" ،حتقيق :شةيب األرنؤوط-
حممد زهري الشذويش( .ط :2بريوت /دعشق .املكاب اإلتسالعي
1983م).
الةغوي ،احلسني بن عسةود".عةذمل الانزيل يف تفسري القرآن = تفسري
الةغوي" .حتقيق :حممد عةد اهلل النمر  -عثمذن مجةة ضمريية -
تسليمذن عسلم احلرش( .ط ،4دار ييةة للنشر والاوزيع 1997 ،م).
الةيهقي ،أمحد بن احلسني ".األمسذء والصفذت للةيهقي" .حتقيق :عةد
اهلل بن حممد احلذشدي( .ط،1جدة :عكاةة السوادي 1993
م).
الةيهقي ،أمحد بن احلسني".دالئل النةوة وعةرفة أحوال صذحب
الشريةة"( .ط  ،1بريوت :دار الكاب الةلمية  1405ها.).
الرتعذي ،حممد عةسى "تسنن الرتعذي" .حتقيق :أمحد حممد شذكر (جا
 ،)2 ،1وحممد فؤاد عةد الةذقي (جا  ،)3وإبراهيم عطوة عوض
املدرس يف األزهر الشريف (جا ( .)5 ،4ط ،2عصر :شركة
عكاةة وعطةةة عصطفى الةذيب احلليب  1975م).
الاميمي ،حممد بن حةذن "اجملروحني عن احملدثني والضةفذء واملرتوكني".
حتقيق :حممود إبراهيم( .ط ،1حلب :دار الوعي 1396ها.).
687

منهج المفسرين في التعامل مع أسانيد التفسير ،د .عبد الحي بن دخيل اهلل المحمدي

اجلديع ،عةد اهلل بن يوتسف ".حترير علوم احلديث"( .ط ،1بريوت:
عؤتسسة الريذن للطةذعة والنشر والاوزيع 2003 ،م).
الذهيب ،حممد السيد حسني ".الافسري واملفسرون" (عكاةة وهةة،
القذهرة).
الذهيب ،حممد بن أمحد ".تذريخ اإلتسالم ووفيذت املشذهري واألعالم".
(املكاةة الاوفيقية).
الذهيب ،حممد بن أمحد".عيزان االعادال يف نقد الرجذل" .حتقيق :علي
حممد الةجذوي( .ط ،1بريوت :دار املةرفة للطةذعة والنشر،
 1963،م).
الذهيب ،حممد بن أمحد".تسري أعالم النةالء" :.حتقيق :جمموعة عن
احملققني بإشراف الشيخ شةيب األرنذؤوط( ،ط ،3عؤتسسة
الرتسذلة 1985 ،م).
الذهيب ،حممد بن أمحد".املغين يف الضةفذء" .حتقيق :الدكاور نور الدين
عرت.
الزرقذين ،حممد عةد الةظةم".عنذهل الةرفذن يف علوم القرآن"( .ط،3
عطةةة عيسى الةذيب احلليب وشركذه).
الزركشي ،بدر الدين حممد بن عةد اهلل ".الربهذن يف علوم القرآن".
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حماكمة الغماري وابن عاشور
يف حديث "مدينة العلم"
The judgement of Ghumari and Ibn Ashour
on the Hadeeth of (Madinat Al-Ilm) the
city of knowledge

د .أمحد بن علي احلندودي الغامدي
األستاذ املشارك بقسم السنة وعلومها بكلية الشريعة وأصول الدين
جبامعة املل االد بأهبا

محاكمة الغماري وابن عاشور في حديث "مدينة العلم" ،د .أحمد بن علي الحندودي الغامدي

املستخلص:
يُع ىنىنا اىن ىن ا الكمىن ىن باماري ىنىنة بىن ىن ال ي ىنىنار واب ىنىنن عا ىنىنور ىنىنول
دي " :أنا مدينة العلم وعلي باهبا" وقد قيت بتخرجيه ودراسته وذرىنر
ما فيه من علل واحلكم عليه ،والصت إىل ترجيح رفة ابن عا ور فييىنا
ذاب إليه من ضعف ا ا احلدي بكل طرقىنه ،وأن الصىنوا أنىنه منكىنر،
فيداره على أيب الصلت مىنن ىندي ابىنن عكىناه واىنو منكىنر احلىندي
حيىنىنته بىنىنه إذا انفىنىنرد ،ورىنىنل مىنىنن ىنىند بىنىنه سىنىنرقه منىنىنه ،إضىنىنافة إىل أن م ىن
احلدي منكىنر ألن اىنااره يقت ىني أن العلىنم يإاىن إ مىنن علىني ،فهىنو
الكىنىنا الو يىنىند ملدينىنىنة العلىنىنم ريىنىنا اىنىنو اىنىناار احلىنىندي واىن ا فاسىنىند ومىنىنردود
بىنىنالواق  ،ألن العلىنىنم النكىنىنو نقلىنىنه علىنىني ولىنىناه مىنىنن الصىنىنمابة ،ووصىنىنل إلينىنىنا
منه عن لا طريق علىني الكريىنا مريىنل مىنا رو عىنن عاأشىنة وأيب اريىنر وابىنن
عكاه وابن عيرو ولاام.
الكلم ااال المحياحي ااة :حماري ىنىنة–مدين ىنىنة–العل ىنىنم–ال ي ىنىنار – اب ىنىنن
عا ور–باهبا– علي بن أيب طالب.
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Abstract:
This research is concerned with the authentication
and investigation of the Hadith: "I am the city of
knowledge and Ali is its gate" I have edited ،studied and
mentioned its problems and the ruling regarding its
authenticity. The study concluded by validating the Ibn
Ashour's view that this hadith is weak in its ways ،and that
the truth is that the hadith is denounced (munkar). This
Hadith was narrated exclusively by Abi As-Salt and his
narration is denounced and is not considered a proof when
he is alone in a narration ،and anyone he narrates from him
he is said to be stealing from them ،in addition that the text
of the hadith too is denounced ،because its apparent
meaning entails that ،knowledge is taken only from Ali ،
because he is the only access to the city of knowledge.
This is unacceptable and untrue because the Prophet's
knowledge was transmitted by Ali and other companions
of the Prophet. Moreover ،much of the Prophet’s
knowledge was transmitted to us through people other
than Ali such as what was narrated by Aisha ،Abu
Hurayrah ،Ibn Abbas ،Ibn Amr and others.
Keywords: judgement - city - knowledge AlGhomari - Ibn Ashour - Gate - Ali bin Abi Talib.
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املقدمة
احليد هلل ر العامل  ،وصلى اهلل على نكينا حميد سيد األول
واآلارين ،وعلى آله وأصمابه ومن اس بسنته وااتدى هبديه إىل يوم
الدين ،وبعد:
ف ىن ن مىنىنن أجىنىنل فنىنىنون احلىنىندي الش ىنريف وعلومىنىنه ،معرفىنىنة الصىنىنميح
من ىنىنه وزيي ىنىني ال ىنىنعيف عن ىنىنه ،ف ن ىنىنه أص ىنىنل ا ىن ا الف ىنىنن الشىن ىنريف وعلي ىنىنه م ىنىندار
قواع ىنىنده ومعاق ىنىنده ،فه ىنىنو مع ىنىنول الفقه ىنىنا واملفس ىن ىنرين واملتكلي ىن ىن ي زيي ىنىني
املنقىن ىن ىنىنو ص ومىن ىن ىنىنا يصىن ىن ىنىنلح منهىن ىن ىنىنا ي م ىن ىن ىنواطن احل ىن ىن ىنىنا وتلىن ىن ىنىنيم بىن ىن ىنىنه الديانىن ىن ىنىنة
لليكلف  ،ومبعرفته يتييي العارف امقق ي ا ا الفن من الداال فيه.
و ريب أن اخلالف ي التصميح والت عيف والتعليل من جنس
ا اتالف احلاصل ي مساأل األ كام ،ف ن الناقد جمتهد يعرض له ما
يعرض للفقيه ي استنكاط األ كام من ال لط والصوا  ،وله من األجر
على اجتهاده رأجر احلارم ي اخلطأ والصوا سوا .
وقد علم أن لفن التعليل والتصميح مسال ومنااه سلكها األأية
من النقاد ،وطرقها ختتلف بااتالف أصوهلم ،ومن مثَّ يعرض هلم النياع ي
تعليل ونقد املروياص واألاكار ،فيليم املتخصص أن ينتد لليمارية ب
النقاد ي التعليل والتصميح سالكاً سكيل اإلنصاف حمتكياً إىل قواعد أال
الفن ،ىت يستك وجه الصوا وينمصر ا اتالف قدر الطاقة.
وفن امارية ب العليا ي احلدي واملساأل با من العلم
- 708 -

مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد  – 188الجزء األول

جليل القدر ،وقد سلكه املتقدمون وأفردوه بالتأليف والكم  ،ريا
ارم الشيخ عكد الرمحن الكوصا ب ابن ر والعيين ي رتا
"مكتكراص الاللئ والدرر ي امارية ب العيين وابن ر" ،و ارم
السيد نعيان األلوسي ب ابن تييية وابن ر اهليتيي ي "جال
العين ي حمارية األمحدين" ،وصنف الشوراين "الطود املنيف ي
ا نتصاف للسعد من الشريف" ولا ذل .
ومن انا وق ااتيار على حمل ا ا الكم واو امارية ب
عامل من ركار عليا امل ر ي ااتالفهيا ونياعهيا ي تصميح وتعليل
دي "مدينة العلم" ،ومها احلافظ امد السيد أمحد بن الصديق
ال يار الطن ي (ص1380ه) ،والعالمة حميد الطاار ابن عا ور
التونسي (ص1393ه) ،وقد صنف األول جي اً ي تصميح احلدي
مب يوع طرقه أمساه "فتح املل العلي ي تصميح دي مدينة العلم
علي" ونازعه الرياين فتعقكه ي تصميمه وأفرد مقا ً لطيفاً ي إعالله
والطعن عليه ضين رتابه "حتقيقاص وأنظار ي القرآن والسنة".
أيت أن أفرد حبرياً ي التوسط بينهيا وامارية ي تعليل
وقد ر ُ
اخلرب أو تصميمه وفق قواعد أال احلدي من النظر ي الرجال
وجر هم وتعديلهم وضكطهم ،والكم ي طرق احلدي وعلله ومدى
إمكان تقويته هبا أو تعليله ،مث فمص م احلدي على قواعد وأصول
نقد املتون وبيان وجه موافقة متنه لألصول والقواعد أو خمالفتها.
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واهلل املسئول أن يوفقين فيه للسداد ويلهينا طريق اإلنصاف
والر اد إنه بكل مجيل رفيل واو سكنا ونعم الوريل.
الدراسات السابقة
أعلم أ داً أفرد ا ا احلدي بالكم ي نطاق امارية ب
الشيخ ال يار وابن عا ور ي تصميمه أو تعليله ،وإن ران النقاد من
أال احلدي قد تكليوا عليه ي ل ون تواليفهم احلديريية رالشروح ورتب
التخريه ولا ذل  ،ويأيت ذرر بعض من تكلم عليه ي تأليف مفرد.
أهمية املوضوع وأسباب اختياره
اجة احلدي إىل حب حيسم النياع ي كيه ودرجته من
ي القكول وا ت ا به ،و سييا أن الكالم عليه خمتصر منمصر
ي توجيه الطعن على بعض رواته ،فاد من يصممه بتوثيقه ،دون تتك
طرقه اليت عليها معول من قط بصمته رال يار  ،ف هنا حباجة إىل
الكشف عن عللها وأصوهلا على وفق قواعد امدث  ،حبي يظهر
مدى إمكان ا عتياد عليها ي تقوية احلدي  ،وا ا ما سوف يعا به
ا ا الكم  ،ف الً عن الكالم ي الروا والنظر ي متنه.
وأي اً ف ن موضوع احلدي واو ي ف األ علي  واإلاكار
ميكن حتصيل العلم إ من طريقه ،واو
بأنه با مدينة العلم ال
معا ااتلف فيه قدمياً ب السنة والشيعة ووق النياع ي طريق حتصيل
العلم والكالغ عن اهلل ورسوله ،فين قاأل طريق لا علي اعتياداً
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على منطوق ا ا احلدي ومفهومه ،ومن قاأل إن الطرق متعدد ،
ودعوى احنصاراا ي علي مبقت ى ا ا اخلرب مما يستنكر ي متنه!.
منهج البحث
املنهه ال أسلكه ي دراسة ا ا احلدي او املنهه الوصفي
ال يعتيد على توصيف رالم من أعل احلدي ومن صممه ،وبيان
وجه إعالله وتصميمه بشر ه وتقريكه حمتكياً ي ذل إىل أصول علم
ا صطالح.
مث أسل املنهه التمليلي النقد القاأم على حتليل رالم
ال يار وابن عا ور ي سند احلدي ورواته وطرقه ومتنه ،ودراسته
دراسة نقدية موازنة ،والنظر فيه على وفق قواعد أال احلدي ي
التعليل والتصميح ،ىت يستك وجه الراجح منه.
عملي في البحث:
أولا :ترمجة الشيخ ال يار وابن عا ور ترمجة موجي م
التعريف مبكانتهيا ي احلدي وحملهيا من العلم.
ثانيا :تتك واستقرا رالم ال يار وابن عا ور على احلدي
وطرقه ورواته ومتنه ،وتصنيفه إىل مكا ومطالب.
ثالث ا :دراسة رالمهيا دراسة عليية ديريية موازنة ،بعرضه على
قواعد وأصول علم الرواية ،سالكاً سكيل اإلنصاف مت نكاً طريق
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التعصب وا عتساف.
رابعا :ختريه الطرق والوجوه اليت رو هبا احلدي من مظاهنا ي
رتب السنة.
خامسا :توثيق النصوص املتعلقة بنقل رالم النقاد على احلدي وطرقه
ورواته سوا ال أنقله أو ال تقدم الشيخ إىل نقله وا ستد ل به.
سادسا :ترمجة األعالم من الروا ولاام ترمجة وافية.
سابع ا :احلكم على األ ادي بعد دراستها ،ورمبا ارتفي بقول
إمام من أأية ا ا الفن.
ثامن ا :عيو اآلياص إىل مواضعها من السور ي رتا اهلل.
تاسعا :ختريه األ عار من دواوينها إن وجدص ،والكلدان والفرق
والطواأف من مصادراا األصيلة.
خطة البحث
يتألف الكالم ي ا ا املوضوع من مقدمة وزهيد وثالثة مكا
وعد مطالب:
المقدمة :وتيضمن بيان أهمية الموضوع ،وخطة العمل في البحث.
اليمهيد :ترمجة للشيخ ومدال عام إىل الكم  ،وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :ترمجة ال يار .
املطلب الرياين :ترمجة ابن عا ور.
املطلب الريال  :مدال عام إىل الكم .
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المبحث األول :الكالم في أبي الصلت بين الشيخين ،وفيه مطلبان:
المطلب األول :أبو الصلت ب الت ريح والتعديل.
المطلب الثاني :ي القراأن اخلارجية املتعلقة برواية أيب الصلت.
المبحث الثاني :الكالم في تصحيح الحديث وطرقه ،وفيه
ثالثة مطالب:
المطلب األول :النظر ي تقوية احلدي مب يوع طرقه ب الشيخ .
المطلب الثاني :بيان من تقدم الشيخ لتصميح احلدي وت عيفه.
المطلب الثالث :النظر ي دعوى أن امدث جير ون الراو بالعصكية.
المبحث الثالث :تقوية الحديث وتضعيحه بالقرائن الخارجية
بين الشيخين ،وفيه مطلكان:
المطلب األول :النقد ال ايت للمدي .
المطلب الثاني :تقوية احلدي مبا رو ي علم علي .
الخاتمة.
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التمهيد :ترمجة للشيخني ومعامل البحث
()1

املطلب األول :ترمجة الغماري
أول :اسمه ونسبه ومولده:
اىنىنو ىنىنها الىنىندين أبىنىنو الفىنىنيض أمحىنىند بىنىنن حميىنىند بىنىنن الصىنىنديق بىنىنن
أمحد الت كاين ال يار اإلدريسي احلسين.
ولىنىند ي امل ىنىنر ي قكيلىنىنة بىنىنين سىنىنعيد يىنىنوم اويعىنىنة السىنىناب والعش ىنرين
من رم ان سنة 1320اىن.
ثانيا :نشأته العلمية:
نشىنىنأ ي طن ىنىنة ي جىنىنو عليىنىني ،فكىنىندأ بىنىنتعلم القىنىنرآن الكىنىنر ي سىنىنن
اخلامسىنىنة و فظىنىنه وجىنىنوده وملىنىنا قىنىنرر والىنىنده علىنىنى أبنىنىنا ه فىنىنظ بعىنىنض العلىنىنوم،
صنف ابنه أمحد هلم رتا (رياض التنييه ي ف ل القىنران و امليىنه) واىنو
دون العشرين ،وا ت ل حبفظ املتون العليية ي النمىنو واحلىندي والعقيىند
فمفىن ىنىنظ املقدمىن ىنىنة اآلجروميىن ىنىنة وألفيىن ىنىنة ابىن ىنىنن مال ىن ىن وبلىن ىنىنوغ امل ىن ىنرام والكيقوني ىن ىنىنة
والعقيد السنوسية وخمتصر اليل ولا ذل من املتون.
وي عىنىنام 1339ا ىن سىنىنافر إىل مص ىنر والتمىنىنق باوىنىنام األزاىنىنر الش ىنريف
( )1ينظر ترمجته ي :األعالم لليررلي  ،253/1نرير اوواار والدرر لليرعشلي ص
 ،174اووا املفيد ص  ،65أنيس الرفيق ي ترمجة ابن الصديق لىن عكد اهلل
املرتجم لنفسه ي رتابه الكمر العييق.
التليد  ،وقد ترجم َ
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وهنل من علىنوم ىنيواه ،ورىنان ذا مهىنة عاليىنة ىنىت أنىنه اعتكىنف سىننت ي بيتىنه
مل خيىنىنر منىنىنه إ لصىنىنال اويعىنىنة التنامىنىنا للوقىنىنت وسىنىنهرا ي املطالعىنىنة واحلفىنىنظ،
ىت ران الشيخ حميد إمام السقا يقول له( :أنت تشر العلم ربا)!.
وتصدر لإلقرا وإمال احلدي مبسىن د احلسىن ومسىن د الكخيىنا
ولاا ىنىنا ،وملىن ىنىنا رج ىن ىن إىل امل ىن ىنىنر ت ىنىنوىل التىن ىنىندريس بياوي ىنىنة أبيىن ىنىنه ف ىنىنأملى نيىن ىنىنل
األوطىنىنار ولىنىناه ،وأاهىنىنر ا جتهىنىناد ودعىنىنا إىل العيىنىنل بالسىنىننة ام ىنىنة ونك ىن
التقليد فتكعه الق بامل ر ي لا طن ة.
ومل يقتصىنىنر ي دعوتىنىنه علىنىنى العلىنىنم بىنىنل ا ىنىنرتك ي اوهىنىناد ومقاومىنىنة ال ىنىنيو
والت ريىنىنب ،وقىنىنام بريىنىنورت علىنىنى ا سىنىنتعيار األسىنىنكاين والت ريىنىنب الفرنسىنىني بىنىنامل ر
فس ىن ن ،وملىنىنا ا ىنىنر ضىنىنياق علي ىنىنه فاضىنىنطر للعىنىنود إىل الق ىنىناار و ىنىنه ور ىنىنل إىل
ُ
دمشق و لب ولااا.
ور ىنىنان في ىنىنه مي ىنىنل للتش ىنىني وعص ىنىنكية مفرط ىنىنة عل ىنىنى األ ىنىنعرية واب ىنىنن تييي ىنىنة
وأتكاعىنىنه ،وألجىنىنل ذل ىن رىنىنان ينىنىندف ي تقويىنىنة األ ادي ىن الىنىنيت تىنىنروى ي ف ىنىناأل
آل الكيىنىنت النكىنىنو ريىنىنا يظهىنىنر مىنىنن اسىنىنتقرا منه ىنىنه ،ورىنىنان لشىنىند ميلىنىنه لالتكىنىناع
وذم التقلي ىنىند يتعص ىنىنب عل ىنىنى املالكي ىنىنة وعلي ىنىناأهم وتكل ىنىنم ي الف ىنىنال مري ىنىنل أيب
ىنىنعيب الىنىندرا وتقىنىني الىنىندين اهلىنىنال واطىنىنا السىنىنككي والسىنىنيد ر ىنىنيد رضىنىنا
و ىنىنيخ األزاىنىنر مصىنىنطفى املرالىنىني ولىنىناام ،ىنىنىت قىنىنال عىنىنن الطىنىناار ابىنىنن عا ىنىنور:
(عالمىنىنة مشىنىنارك عنىنىنده حتقيىنىنق ي علىنىنوم اآللىنىنة ،ومشىنىناررة ي الفقىنىنه ولىنىناه ،واىنىنو
من أفراد عليا تونس ذرا وفطنة ومعرفة ،إ أنه دنيو و مييد).
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ثالثا :شيوخه وتالميذه:
ران لل يار يوخ ررير ،منهم بامل ر  :والده حميىند ال يىنار والعىنريب
بن أمحد بودر وحميد بن جعفر الكتاين وحميد إدريس القادر ولاام.
ومىن ىنىنن ىن ىنىنيواه مبصىن ىنىنر :حميىن ىنىند بىن ىنىنن يىن ىنىنت املطيعىن ىنىني مفىن ىنىنيت امليلكىن ىنىنة
املص ىن ىنرية آن ىن ىن اك ،وحميىن ىنىند إمىن ىنىنام السىن ىنىنقا وسىن ىنىنامل الشىن ىنىنرقاو وحميىن ىنىند ىن ىنىنارر
والسيالوطي وعير محدان امرسي التونسي وخملوف العدو ولاام.
أما تالمي ه فينهم:
أاىنىنواه عكىنىند اهلل وعكىنىند العييىنىني ،وعكىنىند اهلل بىنىنن عكىنىند القىنىنادر التليىنىند ،
وحميد بن األم أبو اكي ولاام.
رابعا :مؤلحاته:
تىنىنرك الشىنىنيخ ال يىنىنار مإلفىنىناص رريىنىنا  ،تييىنىند علىنىنى املىنىناأت مىنىنا ب ىن
جملداص ورساأل ص ا  ،من ذل :
-1األما املستظرفة على الرسالة املستطرفة.
-2جإنة العطار ي طرف الفواأد ولطاأف األاكار.
-3املداو لعلل املناو .
خامسا :وفاته:
ت ىنىنوي مبص ىنىنر ي ىنىنوم األ ىنىند أول مج ىنىنادى الرياني ىنىنة س ىنىننة 1380ا ىن ىن بع ىنىند
صراع م املرض أليمه الفراش أ هرا عديد .
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املطلب الثاني :ترمجة ابن عاشور
أول :اسمه ونسبه ومولده:
او حميد بن الطاار الرياين بن الشيخ حميد بن حميد الطاار
األول بن حميد بن الشاذ بن عكد القادر حميد بن عا ور الشريف
األندلسي مث التونسي.
ولد ي ضا ية املرسى قر العاصية التونسية ،ي قصر جده
لألم الوزير آن اك حميد العييي بوعتور سنة 1296اىن 1879 -م.
ثانيا :نشأته العلمية:
نشأ ي جو عليي ،فكدأ بتعلم القرآن الكر ي سن السادسة ،وأتكعه
حبفظ املتون العليية على يد ثلة من الشيوخ ،وي عام 1310اىن التمق
جبام الييتونة وهنل من علوم يواها ،وران ذا مهة عالية يفرت عن ور
جمالس العلم فكرير يواه وتعددص علومه ىت بلغ أنا عظييا.

( )1ينظر ي ترمجته :حميد الطاار بن عا ور عالمة الفقه وأصول التفسا
وعلومه ،إياد الطكاع ص ،30الشيخ حميد الطاار بن عا ور ومنه ه ي
تفساه التمرير والتنوير ايا ثامر العلي ص .25يخ اوام األعظم حميد
الطاار بن عا ور ياته وآثاره ،بالقاسم ال ا ص ،37األعالم ،174/6
نرير اوواار والدرر لىن يوسف املرعشلي .1262
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ثالثا :شيوخه وتالميذه:
ران بن عا ور يوخ ررير ،منهم :جده ألمه حميد العييي
بوعتور ،وأمحد بن بدر الكاي ،وسامل بو اجب ،والشيخ حميد عكده،
ولاام ررياون.
أما تالميذه فينهم:
ابنه حميد الفاضل وتوي قكله فرثاه ي جمي الل ة ،وابنه عكد
املل وحميد الصادق املعروف بىن بسيس.
تصدر للتدريس واإلقرا واإلفتا بالييتونة ولااا ،وع قاضياً
وي سنة 1351اىنىن1932/م صدر مرسوم بتوليته مشيخة اإلسالم
جبام الييتونة واو أول من توىل ا ه اخلطة ،مث مسي عييداً وامعة
الييتونة وع وية اجملي العليي القاار والدمشقي.
وقد برع ي العلوم النقلية والعقلية و سييا العربية فقد رو عنه
(مسمت ل ة العر ) وقام حبررة إصال ية ي التعليم وصنف
أنه قال:
ُ
ي ذل رتابه املعروف (أليس الصكح بقريب) وأدال الفيييا والكيييا
واورب ولااا من العلوم التطكيقية ي التعليم الشرعي ،ونادى باإلصالح
ا جتياعي والرتبو وألف رتابه (النظام ا جتياعي ي اإلسالم).
و ه مراص ور ل إىل ترريا وأوربا واو أول من أ رز جاأي
احلكيب بورقيكة التقديرية للعلم سنة  ،1968وران دم اخللق متواضعا
يأنس إ بالكتب واملطالعة والتصنيف وامل ارر .
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وران لسعة علومه مييل إىل ا جتهاد والنظر وقد انفرد مبساأل
ُ فظت عنه وأُنكرص عليه راملسألة الرتنسفالية ولااا ،وأفىت بقول ابن
العريب ي ل ما يقتل بكندق الرصاص من بىنهيية األنعام!.
رابعا :مؤلحاته:
الف الشيخ ابن عا ور مإلفاص رريا  ،من ذل :
 -1رشف امل طى من املعاين واأللفاظ الواقعة ي املوطأ.
 -2النظر الفسيح عند م ايق األنظار ي اوام الصميح.
 -3التمرير والتنوير واو تفساه الككا احلافل.
 -4ا ية التوضيح والتصميح ملشكالص رتا التنقيح للقراي.
 -5األما على خمتصر اليل ،ولا ذل .
خامسا :وفاته:
توي ابن عا ور يوم األ د  13رجب سنة 1393اىن عن أرب
وتسع سنة ي ضا ية املرسى قر العاصية تونس ودفن مبقرب الي .
املطلب الثالث :مدخل عام إىل البحث
اعلم أن ال يار صنف أو ً رتابه ي تصميح احلدي مث اتفق
اطالع ابن عا ور عليه فمرر مقالة ي ا عرتاض على ما أورده فيه من
مكا لتقويته ،وجعل ا ه ا عرتاضاص مكنية على أصول عامة رلية،
ألنه مل يتعرض للرد عليه مفصالً وإاما أورد عليه إ كا ص تعكر عليه
م اكه ي تصميح اخلرب.
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وهل ا ستكون امارية ب الشيخ مكنية على ا ه الطرق اليت
يتعلق بع ها بروا احلدي وبع ها بأسانيده ومتونه.
و ريب أن الشخصية العليية تإثر ي الكاتب مبا ينعكس على حبريه
وتأليفه حبي يظهر األثر ي النتي ة أو األسلو  ،ومن طال ب معان رتا ال يار
ي الكالم على ا ا احلدي يظهر له بوضوح أنه سل فيه مسل أال احلدي ي
منه ه وحبريه ،ي أن ابن عا ور مج ي تعقيكه على رتا ال يار  ،منهه
أال األصول والفقه والنظر ي أسلو النقد األديب ،وأال احلدي .
وقد مر أن ال يار صنف رتابه أو ً مث اطل عليه ابن عا ور
فكتب تعقيكاً عليه ،ورال الرجل صرح ي صدر رتابه بالنتي ة واحلكم،
فال يار أطلق الصمة عليه ي م يون عنوان رتابه ،وأما ابن عا ور ف نه
افتتح تعقكه باإل ار إىل ترجيح وضعه وأنه من حنل الشيعة ،م أنه مل يعنف
ال يار ي تصميمه معلالً ذل بااتالف أنظار النقاد فيه قدمياً(.)1
و ريب أن ميل ال يار للتشي قد أثر ي كيه على
ترى للي اب تأثااً ي كم ابن عا ور ف نه
احلدي  ،ي
سل ي نقده ي ال الب طريقة أال األصول والنظر ،وسل ال يار
طريقة أال احلدي  ،ومن املعلوم أن ال يار أعلم باحلدي ورجاله
وطرقه ،وابن عا ور أعلم بالتفسا والعربية واألصول واملعقول.
وقد صرح ال يار ي توطئة رتابه سكب تأليفه ،ف رر أن دي
( )1حتقيقاص وأنظار ص.81
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مدينة العلم ا ا مل يفرده أ د من العليا بالتأليف ريا أفردوا لاه من
األ ادي الوارد ي ف األ علي ،مريل دي املوا و دي الطا
ولامها ،وإنه إاما أفرده بالتأليف ألجل ذل  ،مث أ ار إىل أن من أسكا
إفراده بالتأليف او إثكاص صمته والرد على من ضعفه(.)1
وي إطالقه عدم وجود تأليف فيه ممن تقدمه نظر ،فقد وجدص
ملصنف جمهول جي اً مفرداً ي دي مدينة العلم أمساه (سفية اآلل
وطالكها ،املوضمة لقوله  أنا مدينة العلم وعلي بابىنها)(.)2
وللعالمة الشوراين أي اً جي مفرد فيه( ،)3مطكوع ضين جميوع
فتاويه ورساأله املسيى (الفتح الرباين).
وذرر األميين ي حبريه املفرد املتعلق هب ا احلدي ( دي مدينة
العلم) أن لل الل السيوطي جي اً مفرداً ي الكالم على ا ا احلدي ،
ومل أقف عليه ،إ أن السيوطي تكلم عليه ي رتابه ال أفرده ي
األ ادي الوارد ي ف ل أما املإمن علي(.)4

( )1فتح املل العلي .14/12
( )2خمطوط ي حمفوااص اوام الككا بصنعا {رقم 47مه}.
( )3واو ي توجيه متنه والكالم على معانيه وقد ققته الكا رية حمفواة علي
رف الدين.
( )4ص ،9وانظر :رتا ال دير ي السنة والكتا واألد .78/6
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()1
وقد ذرر ال يار ي آار (فتح املل العلي) أنه أفرد رتاباً
قكل ا ا ي دي مدينة العلم أمساه (سكل السعاد وأبوابىنها بصمة
دي أنا مدينة العلم وعلي بابىنها) مث ذرر أنه سيفرد فيه تأليفا ثالريا!.
ريا أفرده من املعاصرين حميد زياد التكلة ،واليفة
الكوار (.)2

( )1ص.198
( )2وا ان الكمريان منشوران على الشككة العنككوتية ،ومل اطل عليهيا إ
بتوجيه من أ د امكي األفاضل لكمريي ا ا.
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املبحث األول :الكالم يف أبي الصلت بني الشيخني
املطلب األول :أبو الصلت بني التجريح والتعديل
فقىنىند مىنىنال ال يىنىنار إىل تعىنىنديل أيب الصىنىنلت عكىنىند السىنىنالم بىنىنن صىنىنا
اهلىنىنرو وعليىنىنه مىنىندار احلىنىندي وخمرجىنىنه ،وقىنىنال ي (فىنىنتح املل ىن العلىنىني) (:)1
"عىنىندل ثقىنىنة مرضىنىني معىنىنروف بطلىنىنب احلىنىندي وا عتنىنىنا بىنىنه" وذرىنىنر ر التىنىنه
ي طلب احلدي مث ساق مجلة من الروا عنه.
مث ذرىنىنر توثيقىنىنه عىنىنن ابىنىنن مع ىن ونفيىنىنه الك ىن عنىنىنه وقىنىنول احلىنىنارم
فيىنىنه" :ثقىنىنة مىنىنأمون" وسىنىناق روايىنىنة الىنىندارقطين عىنىنن دعلىنىنه السىن ي أنىنىنه مسىن
أب ىنىنا س ىنىنعيد اهل ىنىنرو وس ىنىنئل :م ىنىنا تق ىنىنول ي أيب الص ىنىنلت؟ فق ىنىنال :نع ىنىنيم ب ىنىنن
اهليصم ثقة ،قال :إاما سألت عن عكد السالم؟ فقال :نعم ثقة!.
مث ذرر عن اآلجر عن أيب داود قال" :رىنان ضىنابطاً ورأيىنت ابىنن
مع عنده" ونقل عن عكد اهلل بن أمحد روايته عنه وجيم بىنأن ذلىن يىندل
علىنىنى ثقتىنىنه عنىنىنده وعنىنىند أبيىنىنه اإلمىنىنام أمحىنىند ،ألن أبىنىناه أمىنىنره أن يىنىنرو إ
عىنىنن ثقىنىنة ،وسىنىناق روايىنىناص تىنىندل علىنىنى أن عكىنىند اهلل يىنىنرو إ عىنىنن ثقىنىنة،
وعليه ف ن رواية عكد اهلل ابن أمحد بن نكل عنه تدل على ثقته عنده.
ونقل رالم احلافظ ابن ر ي (الته يب) أنه صدوق له منارا.

( )1ص.27 - 19
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وقد تعقكه الطاار ابن عا ور ي (حتقيقاص وأنظار)( ،)1بوجه :
أحدهما :أن األررير على جر ه.
الثاااني :أن اوىنىنرح مقىنىندم ،قىنىنال" :وأنىنىنا آاىن ي اىن ا بقاعىنىند تقىنىند
اورح على التعديل إ إذا ران اجملرح اذا جدا ورىنان متمىنامال سىنييا
ورري ىنىنا مم ىنىنن جر ىن ىنوا أب ىنىنا الص ىنىنلت طعن ىنىنوه طعن ىنىنا عييق ىنىنا" وذر ىنىنر أن األص ىنىنل
ت ليىنىنب جانىنىنب التهيىنىنة ي الىنىنروا ألن امقق ىن علىنىنى أن األصىنىنل ي النىنىناه
او ىنىنرح ري ىنىنا ا ىنىنو م ىن اب مال ىن  ،االف ىنىنا أليب نيف ىنة واب ىنىنن ف ىنىنورك وس ىنىنليم
الراز من الشافعية ،اللهم إ إذا اهر موجب اورح فيكطل اخلالف.
ودعىنىنم م اكىنىنه اىن ا بقولىنىنه ي تقىنىند جىنىنرح أيب الصىنىنلت علىنىنى عدالتىنىنه
بأنىنىنه رىنىنان يىنىنرو أ ادي ىن ي مريالىنىنب الصىنىنمابة ،وب ىنىنأن توثيىنىنق ابىنىنن مع ىن
متناقض ألنه رو عنه جرح أيب الصلت.
ا ىن ا جميىنىنل مىنىنا ااتلىنىنف فيىنىنه الشىنىنيخان ي جهىنىنة توثيىنىنق أيب الصىنىنلت ممىنىنا
يستوجب امارية فيه بينهيا ،فأما اعرتاض ابن عا ور على ال يىنار بت ىنريح
األررير فهو صميح ،فقد وجدص األررير من عليا احلدي على جر ه.
إذ أنااا أبااا الصاالت :اىنىنو عكىنىند السىنىنالم بىنىنن صىنىنا بىنىنن سىنىنلييان بىنىنن
أيو بن ميسر القر ي مو ام أبو الصلت اهلرو .
سئل عنه أمحد بن نكل فقال :روى أ ادي منارا(.)2
( )1ص.84- 82
( )2هت يب الته يب .321/6
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وقال أبو امت" :مل يكن عند بصدوق"(.)1
َّ
واط أبو زرعة الراز على ديريه وقال " :أ د عنه و أرضاه"(.)2
وقال النساأي" :راف ي اكي ليس بريقة و مأمون"(.)3
وقال العقيلي" :راف ي اكي "(.)4
وقال مر  " :ر ا "(.)5
وقال ابن كان " :جيوز ا ت ا به إذا انفرد"(.)6
وقال حميد بن طاار " :ر ا "(.)7
وقال ابن عد " :ولعكد السالم أ ادي منىنارا ي ف ىناأل علىني
وفاطية واحلسن ،واحلس  ،واو متهم ي ا ه األ ادي " (.)8
وقال اووزجاين " :ران زاأ ا عن احلق ماأال عن القصىند ،مسعىنت
مىنىنن ىنىندثين عىنىنن بعىنىنض األأيىنىنة أنىنىنه قىنىنال فيىنىنه اىنىنو أر ىن مىنىنن رو محىنىنار

( )1اورح والتعديل .48 /6
( )2املرج السابق.
( )3تسيية مشايخ أيب عكد الرمحن النساأي ص( 63ص.)112
( )4ال عفا الككا .70/3
( )5هت يب الته يب .321/6
( )6اجملرو .151 /2
( )7هت يب الته يب .321/6
( )8الكامل ي ضعفا الرجال .25 /7
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الدجال وران قدميا متلوثا ي األق ار"(.)1
وق ىن ىنىنال ال ىن ىنىندارقطين " :ر ىن ىنىنان اكيري ىن ىنىنا راف ىن ىنىنيا  -مث ذر ىن ىنىنر ىن ىنىنديريا ي
إسناده أبو الصلت -فقال :او متهم بوضىنعه مل حيىند بىنه إ مىنن سىنرقه
منه فهو ا بتدا ي ا ا احلدي "(.)2
وقال زرريا الساجي" :حيد منارا او عندام ضعيف"(.)3
وقال أبو نعيم" :له أ ادي منكر "(.)4
وقال ال ايب" :واه يعي متهم م صال ه"(.)5
وقال مر " :مرتوك احلدي "(.)6
وقال ي ثالرية " :يعي جلد"(.)7
وذرىنىنر ىنىنديريا ي ترمجىنىنة موسىنىنى بىنىنن القاسىنىنم الت لىنىنيب ي إسىنىنناده أبىنىنو
الصلت فقال" :إسناد مظلم .وعكد السالم أبو الصلت متهم"(.)8
( )1أ وال الرجال ص .) 379 ( 348
( )2تاريخ ب داد  ،52/11هت يب الكيال  ،80/18موسوعة أقوال أيب احلسن
الدارقطين ي رجال احلدي وعلله .411/2
( )3هت يب الته يب .321/6
( )4ال عفا ص( 108 :ص.)140
( )5الكا ف .653 /1
( )6امل ين ي ال عفا .394 /2
( )7مييان ا عتدال .616 /2
( )8املرج السابق .217 /4
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وذرىنىنر أب ىنىنو الف ىنىنل العراقىنىني ي ترمجىنىنة زرري ىنىنا بىنىنن الص ىنىنلت بىنىنن زرري ىنىنا
األصىنىنكهاين ىنىنديريا ي إسىنىنناده أبىنىنو الصىنىنلت فقىنىنال " :آفتىنىنه عكىنىند السىنىنالم بىنىنن
صا أبو الصلت اهلروى"(.)1
وذرره سكط ابن الع يي فيين رمي بوض احلدي (.)2
وقىنىنال ابىنىنن رريىنىنا بعىنىند أن ذرىنىنر ىنىنديريا ي ترمجىنىنة موس ىنىنى بىنىنن قاسىنىنم
ِ
ىنيب الكىنىنوي" :ي إسىنىنناده عكىنىند السىنىنالم بىنىنن صىنىنا أبىنىنو الصىنىنلت اهلىنىنرو ،
التَّىن ْلىن ي
أ د الك اب "(.)3
وقال احلارم" :وأبو الصلت ثقة مأمون"(.)4
وسىنىنئل أبىنىنو سىنىنعد اليااىنىند اهلىنىنرو عنىنىنه فقيىنىنل لىنىنه :مىنىنا تقىنىنول ي عكىنىند
السىنىنالم بىنىنن صىنىنا  ،فقىنىنال نعىنىنيم بىنىنن اهليصىنىنم :ثقىنىنة ،فقيىنىنل :إامىنىنا سىنىنألناك عىنىنن
عكد السالم ،فقال :نعيم ثقة مل ييد على ا ا(.)5
بن

( )1ذيل مييان ا عتدال أبو الف ل زين الدين عكد الر يم بن احلس
عكد الرمحن بن أيب بكر بن إبراايم العراقي ،ص.107 :
( )2الكشف احلريي عين رمي بوض احلدي (ص.)440
( )3التكييل ي اورح والتعديل ومعرفة الريقاص وال عفا واجملاايل .267 /1
( )4املستدرك .137/3
( )5جا ي هت يب الته يب  321/6حتريف لا املعا بالكلية :وفيه :ما تقول
ي أيب الصلت قال :نعيم بن اهل يم ثقة ،قال إاما سألت عن عكد السالم:
فقال :نعم ثقة ومل ييد على ا ا .والصوا ما أثكته من تاريخ ب داد
 ،52/11وهت يب الكيال  ،80/18وموسوعة أقوال أيب احلسن الدارقطين
- 727 -

محاكمة الغماري وابن عاشور في حديث "مدينة العلم" ،د .أحمد بن علي الحندودي الغامدي

وقال ابن
فقال ر ا " .
وهب ىن ىن ا يتك ىن ىن ص ىن ىنوا اع ىن ىنرتاض اب ىن ىنىنن عا ىن ىنىنور وأن ىن ىنىنه مت ىن ىنىنه ج ىن ىنىندا،
والرتجىنىنيح بىنىناألررير أصىنىنل فىن ن رىنىنان التعويىنىنل عليىنىنه فىنىنال إ ىنىنكال ي رجمىنىنان
جىنرح أيب الصىنلت وانتفىنا عدالتىنه ملىنا مىنر ،وقىند أطلىنق بعىنض العليىنا تقىند
العدالة على اورح إذا ران األررير على تعىنديل الىنراو  ،وقىند قىنال العراقىني
ي (ألفيته)(:)2
َّل األ ْرريَىن ىن َىنر فَىن ْه ىن َىنو امل ْعتَكَىن ىن ْىنر
َّموا اوَ ىن ىن ْىنر َح َوقِْي ىن ىن َىنل إ ْن اَ َه ىن ىن ْىنر
َم ىن ْىنن َع ىنىند َ
َوقَ ىن ىنىند ُ
ُ
فكيف ومن جر ىنه اىنو األرريىنر ،وقىند قىنال السىنيوطي" :إذا اجتيىن
مفسىنىنر وتعىنىنديل ،فىنىناورح مقىنىندم ولىنىنو زاد عىنىندد املعىنىندل اىن ا
ي الىنراو جىنىنرح ا
()3
او األصح عند الفقها واألصولي " .
ول ىنىنو ق ىنىندر اس ىنىنتوا او ىنىنرح والتع ىنىنديل ي أيب الص ىنىنلت ،ي ع ىنىندد م ىنىنن
جرح وعدل ،فقىند قطىن األرريىنر بتقىند اوىنرح ،بىنل كىنى اخلطيىنب اتفىناق
أال العلم عليه ولو قل عدد اجملر (.)4
()1

ىنر" :صىندوق لىنه منىنارا ورىنان يتشىني وأفىنرط العقيلىني

ي رجال احلدي وعلله .411/2
( )1تقريب الته يب (ص .)4070
( )2فتح الكاقي .317/1
( )3تدريب الراو .364/1
( )4الكفاية ص.107
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ىنممه الىن ىنراز واآلم ىنىند  ،وب ىنىنه ج ىنىنيم امل ىنىناورد والروي ىنىناين واب ىنىنن
وص ىن ا
القش ىن ىنىنا  ،ونق ىن ىنىنل اب ىن ىنىنن عس ىن ىنىنارر اإلمج ىن ىنىناع علي ىن ىنىنه ،و ك ىن ىنىناه الك ىن ىنىناجي ع ىن ىنىنن
اويهور ،ونسكه النوو إىل ام اقق واويااا(.)1
وإن رىنىنان املعتىنىنرب فىنىنيين ااتلىنىنف فيىنىنه قىنىنول النقىنىناد جر ىناً وتعىنىنديالً اىنىنو الفمىنىنص
ي نفس اورح فقد تك أن جىنرح مىنن جر ىنه مفسىنر فهىنو مقىندم ريىنا تقىنرر ي أصىنول
احلىنىندي  ،وق ىنىند قي ىنىند بع ىنىنض املت ىنىنأارين م ىنىنن أاىنىنل احل ىنىندي تق ىنىند او ىنىنرح املفس ىنىنر عل ىنىنى
العدالىنىنة مبىنىنا إذا مل تكىنىنن انىنىناك قرينىنىنة يشىنىنهد العقىن ُىنل بىنىنأن مريلهىنىنا ُحييىنىنل علىنىنى الوقيعىنىنة مىنىنن
تعصب م ايب أو منافسة دنيوية ،ورجمه السخاو (.)2
واىن ا موجىنىنود ي بعىنض مىنىنن جىنرح أبىنىنا الصىنلت رىنىنأيب إسىنماق اووزجىنىناين
ألنىنىنه رىنىنان ناصىنىنكياً ي لىنىنو ي جىنىنرح الكىنىنوفي ألجىنىنل التشىنىني فىنىنال يقكىنىنل قولىنىنه فىنىنيهم،
لكنه يسقط اورح عن أيب الصىنلت ألن فىنيين جر ىنه جر ىناً مفسىنرا أأيىنة
يرت ىنىنا ي أم ىنىنانتهم ودي ىنىنانتهم رأمح ىنىند ول ىنىناه ول ىنىنيس بي ىنىننهم وب ىن ىن أيب الص ىنىنلت
عىنىنداو أو عصىنىنكية تقت ىنىني رد قىنوهلم فيىنىنه ،بىنىنل فىنىنيين جر ىنىنه مجاعىنىنة ممىنىنن فيىنىنه نىنىنوع
تشي رالنساأي ف ر هم واحلال ا ه مقدم راجح بيق .
( )1انظر :قاعد ي اورح بن السككي ص ،57امصول  ،201/2رح
صميح مسلم  ،231/1رح التكصر والت رر  ،345/1 ،إ كام األ كام
 ،79/2الكمر اميط ي أصول الفقه  .183/6فتح امل ي  ،33/2تدريب
الراو  ،464/1الرف والتكييل ص .118
( )2فتح امل ي .33/2
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وأما اعتياد ال يار على توثيق احلارم فىنال ي ىنين ي مقابلىنة جىنرح
مىنىنن جر ىنىنه مىنىنن األأيىنىنة الككىنىنار و سىنىنييا م ىن مىنىنا عىنىنرف عىنىنن احلىنىنارم مىنىنن
التس ىنىناال ي التوثي ىنىنق والتص ىنىنميح ،ف ن ىنىنه ري ىنىنا ق ىنىنال اب ىنىنن الص ىنىنالح" :واس ىن
اخلطو ي رط الصميح متساال ي الق ا به"(.)1
ري ىنىنا أن احل ىنىنارم م ىنىنتهم بالتش ىنىني  ،ق ىنىنال الىن ىن ايب " :ىنىنيعي مش ىنىنهور
ب ىن ل "( ، .)2وقىنىنال السىنىنككي" :إن الرجىنىنل عنىنىنده ميىنىنل إىل علىنىني  عنىنىنه
يييد على امليل ال يطلب رعا"( )3فال يعترب قوله انا.
واعتيىنىناد ال يىنىنار علىنىنى توثيىنىنق ابىنىنن مع ىن قىنىند مىنىنر أن ابىنىنن عا ىنىنور
نق ه بااتالف قوله ي أيب الصلت ،واو صميح واقىن  ،فىن ن ابىنن معىن
ااتلفت عكاراته فيه:
فير قال " :ما أعرفه"(.)4
ومر قال " :ليس ممن يك "(.)5
وي ثالرية قال " :صدوق"(.)6
( )1املقدمة ص.22
( )2مييان ا عتدال .608/3
( )3طكقاص الشافعية الكربى .167/4
( )4تاريخ ب داد .49/11
( )5تاريخ ابن مع رواية ابن حمرز .79/1
( )6مستدرك احلارم (.)137/3
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وي رابعة قال" :ثقة"(.)1
وريا او واضىنح فىن ن ابىنن معىن مل جيىنيم بتوثيقىنه مطلقىنا ،علىنى أن توثيقىنه
م ىنىنردود ي مقاب ىنىنل او ىنىنرح املفس ىنىنر الص ىنىنادر م ىنىنن س ىنىناأر األأي ىنىنة؛ ل ىن ا ق ىنىنال الىن ىن ايب
معلقىنىنا علىنىنى توثيىنىنق ابىنىنن مع ىن أليب الصىنىنلتُ " :جكِلَىنىنت القلىنىنو علىنىنى ىنىنب مىنىنن
داأيىنا وحنىنته بقولىنه
أ سن إليها ،وران اىن ا ب ًىنارا بيمىنى ،وحنىنن نسىني مىنن حيىنى ً
ي الرجال ،ما مل يتربان لنا َوْا ُن رجل انفرد بتقويته أو قو من وااه"(.)2
وقىنىنال املعليىنىني ي تعليقىنىنه علىنىنى الفواأىنىند اجمليوعىنىنة(" :)3وأبىنىنو الصىنىنلت
فييىنىنا يظهىنىنر رىنىنان داايىنىنة ،مىنىنن جهىنىنة اىنىندم علىن اىني الرضىنىنا بىنىنن موسىنىنى بىنىنن
جعفىنىنر بىنىنن حميىنىند بىنىنن علىن اىني بىنىنن احلس ىن بىنىنن علىن اىني بىنىنن أيب طالىنىنب وتظىنىناار
وجيهىنا عنىند
بالتشي  ،ورواية األاكار اليت تدال التشي  ،ومىنن جهىنة رىنان ً
ب ىنىنين العكىن ىنىناه ،ومىن ىنىنن جهىن ىنىنة تقىن ىنىنر إىل أاىن ىنىنل السىن ىنىننة بىن ىنىنرده علىن ىنىنى اوهييىن ىنىنة،
واسىنتطاع أن يت يىنىنل بىنن معىن ىنىت وثقىنىنه ،وأ سىنن الظىنىنن بىنه ،وأ سىنىنكه
خملصىنىنا لكىنىنين العكىنىناه ،وتظىنىناار بالتشىنىني ألاىنىنل الكيىنىنت مكىن ًىنرا منىنىنه لكىنىني
رىنىنان ً
يصىن ىنىندق فيي ىن ىنىنا يروي ىن ىنىنه ع ىن ىنىننهم ،ف ىن ىنىنروى عىن ىنىنن عل ىن ىن اىني ب ىن ىنىنن موس ىن ىنىنى ع ىن ىنىنن آباأ ىن ىنىنه
املوضىنىنوعاص الفا شىنىنة ،ريىنىنا تىنىنرى بع ىنىنها ي ترمجىنىنه علىن اىني بىنىنن موسىنىنى مىنىنن
"الته ىن يب" ،ولرضىنىنه مىنىنن ذل ىن ىنىنط درجىنىنة علىن اىني بىنىنن موسىنىنى وأاىنىنل بيتىنىنه
( )1مستدرك احلارم ( ،)137/3تاريخ ب داد (.)49/11
( )2سا أعالم النكال .447 /11
( )3ص.293
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عنىنىند النىنىناه ،وأتع ىنىنب مىنىنن احلىنىنافظ ابىنىنن ىنىنر :ي ىن رر ي ترمجىنىنة علىن اىني بىنىنن
موسىنىنى مىنىنن "الته ىن يب" تل ىن الكاليىنىنا وأنىنىنه تفىنىنرد هبىنىنا عنىنىنه أبىنىنو الصىنىنلت ،مث
يق ىنىنول ي ترمج ىنىنة عل ىن اىني م ىنىنن "التقري ىنىنب"" :ص ىنىندوق واخلل ىنىنل مم ىنىنن روى عن ىنىنه"
وال روى عنه او أبو الصلت .وم ذل يقول ي ترمجة أيب الصىنلت
من "التقريب"" :صدوق له منارا وران يتشي ".
وقد علل اخلطيب تناقض أقوال ابىنن معىن ي أيب الصىنلت بأنىنه مل
يعرفه أو ً فوثقىنه فليىنا اسىنتكان لىنه الىنه تكلىنم فيىنه وقد ىنه ،قىنال اخلطيىنب:
"أ سىنىنب عكىنىند اخلىنىنالق سىنىنأل حيىنىنى بىنىنن معىن عىنىنن ىنىنال أيب الصىنىنلت قىنىندميا،
ومل يكن حيى إذ ذاك يعرفه ،مث عرفه بعد"(.)1
وا ىن ا أوىل مىنىنن دعىنىنوى ال ىن ايب أنىنىنه إامىنىنا وثقىنىنه إل سىنىنانه عليىنىنه ،ف ىن ن
ا ا يأباه ما عرف من ديانة ابن مع وعليه وأمانته.
()2
ريا اعتيد ال يار على رالم نقله من هتىن يب التهىن يب عىنن
أيب سعيد اهلىنرو وفيىنه :مىنا تقىنول ي أيب الصىنلت ،قىنال :نىنيعم بىنن اهل ىنيم
ثقة ،قال إاما سألت عن عكد السالم فقال نعم ثقة ومل ييد على ا ا.
فتعقكه ابن عا ور بأن ي الرواية حتريفا ذاىنل عنىنه ال يىنار فتصىنمف
عليه (نعيم ثقة) إىل (نعم ثقة) وا ا ق ،وقد سكق بيان ذل (.)3
( )1تاريخ ب داد .315/12
(.321/6 )2
( )3ص 13اامش رقم .6
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وعليه ينقلب الكالم جر اً ي أقل األ وال.
ري ىن ىنىنا اعتي ىن ىنىند اب ىن ىنىنن عا ىن ىنىنور عل ىن ىنىنى الطع ىن ىنىنن ي أيب الص ىن ىنىنلت ورمي ىن ىنىنه
بالوض على ما كي أنه ي احلدي ي مريالب الصمابة.
قال ابن عا ور حتقيقاص وأنظار" :وقد ثكت أن أبا الصىنلت رىنان
يىنىنرو أ اديىن ي مريالىنىنب ملصىنىنقة مبىنىنن تريلىنىنكهم الشىنىنيعة مىنىنن الصىنىنمابة مريىنىنل
أيب موسىنى األ ىنىنعر ومعاويىنىنة رضىني اهلل عنهيىنىنا ،وذلىن يىندل علىنىنى اكىن
تشيعه ورقة ديانته  . . .فكيف تطيئن النفس للرواية عن مريله"(.)1
وقىنىند يىنُىنرد اىن ا مبىنىنا كىنىناه اخلطيىنىنب عىنىنن أمحىنىند بىنىنن سىنىنيار بىنىنن أيىنىنو أن
أب ىنىنا الص ىنىنلت ر ىنىنان ي ىنىنرد عل ىنىنى أا ىنىنل األاىن ىنوا م ىنىنن املرجئ ىنىنة واوهيي ىنىنة والينادق ىنىنة
والقدريىنة ،ورلىنم بشىنر املريسىني لىنا مىنر بىن يىند املىنأمون مىن لىناه مىنن أاىنىنل
الكالم رل ذلىن رىنان الظفىنر لىنه ،ورىنان يعىنرف بكىنالم الشىنيعة ،وناارتىنه ي
ذل ىن ىن س ىنىنتخر ماعنىن ىنىنده فل ىنىنم أره يفىن ىنىنرط ،ورأيت ىنىنه يق ىنىندم أبىن ىنىنا بك ىنىنر وعيىن ىنىنر،
وي ىنىنرت م عل ىنىنى عل ىنىني وعريي ىنىنان ،و ي ىن رر أص ىنىنما الن ىنىنيب  إ باويي ىنىنل،
ومسعتىنىنه يقىنىنول :ا ىن ا م ىن ايب ال ىن أديىنىنن اهلل بىنىنه ،إ أن مث أ ادي ىن يرويهىنىنا
ي املريالىنىنب . .قىنىنال :وسىنىنألت إسىنىنماق بىنىنن إب ىنراايم عىنىنن تل ىن األ ادي ىن ،
وا ىنىني أ اديىن ىن مروي ىنىنة حن ىنىنو م ىنىنا ج ىنىنا ي أيب موس ىنىنى وم ىنىنا رو ي معاوي ىنىنة،
فق ىنىنال :اىن ىن ه أ اديىن ىن ق ىنىند روي ىنىنت ،قل ىنىنت :فتك ىنىنره رتابته ىنىنا أو روايته ىنىنا ،أو
الروايىنىنة عيىنىنن يرويهىنىنا؟ فقىنىنال :أمىنىنا مىنىنن يرويهىنىنا علىنىنى طريىنىنق املعرفىنىنة فىنىنال أرىنىنره
( )1ص.84
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ذل  ،وأما من يرويها ديانة ويريد عيب القوم ف ين أرى الرواية عنه(.)1
وا ىن ا ص ىنريح ي انتقىنىناض قىنىنول ابىنىنن عا ىنىنور إنىنىنه "اكي ىن التشىنىني "،
لكىنىنن ذرىنىنر احلىنىنافظ ي الته ىن يب ( )2عىنىنن الربقىنىناين قىنىنال " :و كىنىنى لنىنىنا أبىنىنو
احلسىنىنن أنىنىنه– أ أبىنىنو الصىنىنلتُ -مسىن يقىنىنول :رلىنىنب للعلويىنىنة اىنىنا مىنىنن مجيىن
بين أمية ،فقيل :إن فيهم عرييان؟ فقال :فيهم عرييان".
وا ىن ىن ا يىن ىنىندل مل ىن ىنا ذاىن ىنىنب إليىن ىنىنه ابىن ىنىنن عا ىن ىنىنور وإن رىن ىنىنان ال يىن ىنىنار تكلىن ىنىنف رده
وتوجيهىنىنه ي فىنىنتح امللىن ( )3بأنىنىنه ي ىنىنعف ديريىنىنه تيىنىنال أنىنىنه مىنىنا اىنىنر منىنىنه ىنىنال
املنىنىناار وال ىنىنب ،وي مىنىنا قالىنىنه نظىنىنر ،والظىنىناار -واهلل أعلىنىنم  -أنىنىنه رىنىنان يتشىنىني أول
أم ىنره ويرتضىنىنى عىنىنن الصىنىنمابة ،مث مل يىنىنيل ي لىنىنو ي التشىنىني ىنىنىت اىنىنر إىل ضىنىنر مىنىنن
الرفض فوق ي السلف األول ،مريله مريل تليد بن سلييان اماريب(.)4
وبكىنىنل ىنىنال تكقىنىنى الشىنىنكهة قاأيىنىنة ي روايتىنىنه مىنىنن جهىنىنة التشىنىني ال ىن
يىنىنرجح رد ديريىنىنه ي مدينىنىنة العلىنىنم علىنىنى قكولىنىنه ،ملىنىنا تقىنىنرر ي أصىنىنول الروايىنىنة مىنىنن
امتناع قكول دي الراو إذا روى ما يوافىنق بدعتىنه ،ويقويىنه أن إسىنماق بىنن
رااويىنىنه قىنىنال ىن سىنىنئل عىنىنن روايىنىنة أيب الصىنىنلت لأل ادي ىن ال ىنوارد ي ثلىنىنب
( )1تاريخ ب داد .315/12
(.286/6 )2
( )3ص.177
( )4قال ابن كان :ران راف ياً يشتم أصما حميد  وروى ي ف األ أال
بن كان.204/1
الكيت ع اأب .اجملرو
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السلف" :أما مىنن يرويهىنا علىنى طريىنق املعرفىنة فىنال أرىنره ذلىن  ،وأمىنا مىنن يرويهىنا
ديانة ويريد عيىنب القىنوم فىن ين أرى الروايىنة عنىنه"( )1وعليىنه فىنال يقكىنل ىندي
أيب الص ىنىنلت ي ف ىنىناأل اآلل ومريال ىنىنب الص ىنىنمابة مبقت ىنىنى وقيعت ىنىنه ي عريي ىنىنان
رضي اهلل عنه ف ن اااره أنه يقصد ثلب الصمابة.
ف ىنىنالتمقيق ي ىنىنال أيب الص ىنىنلت أن ىنىنه ض ىنىنعيف منك ىنىنر احل ىنىندي
حيته به إذا انفرد.
املطلب الثاني :يف القرائن اخلارجية املتعلقة برواية أبي الصلت
ذرر ال يار لتقوية احلدي ورد الطعن ي راويه أيب الصلت،
اأن اارجةً عن د التوثيق والت ريح والتعديل ،ريا مر عنه أنه وثق
قر َ
أبا الصلت ألن عكد اهلل ابن اإلمام أمحد روى عنه ،واو معروف بعدم
الرواية عن لا ثقة عيال منه بوصية أبيه ،وذاب ال يار أبعد من ا ا
فادعى أن أبا الصلت ثقة عند أمحد أي ا مبقت ى رواية عكد اهلل عنه!.
وهذا الكالم خطأ من وجوه:
أحدها :أن ي توثيق الراو مب رد رواية الريقة عنه االفاً معروفاً
على قول مشهورين مها روايتان عن أمحد ،فاملن ب طالق قول
الشافعية ،والتعديل ب طالق م اب احلنفية ،وال ااتاره امققون واو
رواية عن أمحد ،التفصيل ب ما علم أن من عاد الراو أن يرو
( )1تاريخ ب داد .49/11
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إ عن ثقة فروايته عن لاه تعديل له واحلال ا ه وإ فال (.)1
وعلى تقدير أن عكد اهلل مل يرو إ عن ثقة يستقيم التعلق
هب ا األصل انا ،ألنه عارض أقوال أررير أأية النقد ي جر ه مبا فيهم
والده اإلمام أمحد ،فيأيت الكم املتقدم ي ترجيح اورح املفسر على
التعديل وتقد قول األررير ،وران يكون ا ا الكالم صميما لو قدر
أن أمحد تعارض قوله ي أيب الصلت فوثقه وضعفه رابن مع  ،فأما م
عدم ورود لا اورح عن أمحد فال ،و يعترب بقول ابنه عكد اهلل بتقدير
ورود التوثيق عنه صرا ة فكيف واو جمرد رواية!.
الثاني :قال احلافظ ي تع يل املنفعة ( )2تعقيكا على جتهيل أيب
امت ميد بن زيم النهشلي واو من يوخ عكد اهلل بن اإلمام أمحد،
قال" :قلت :كم يوخ عكد اهلل القكول إ أن يريكت فيه جرح مف اسر،
ألنه ران يكتب إ عن من أذن له أبوه فيه" وقد عرفت أن أبا
الصلت قد ثكت فيه اورح املفسر مبا ي ين معه دعوى ال يار توثيق
أيب الصلت مب رد رواية عكد اهلل بن أمحد عنه.
الثالث :أن عكد اهلل إاما روى عن أيب الصلت ألن أباه اإلمام
روى عنه ريا ي ذيل تاريخ ب داد ( ،)3ومعلوم أن أمحد روى عن ضعفا
( )1رح علل الرتم
(.173/2 )2
(.135/19 )3

 ،376/1نكت اليررشي .470/1
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مريل مإمل بن إمساعيل ولاه ،أو من تُكلم فيه مريل عكد القدوه بن
بكر وحميد بن مصعب القرقساين ،أو من يدرى اله مريل سن ابن
حيى املروز وعكد اهلل بن مييون وعكد اوكار بن أمحد ،ىت قال ابن
مع ُ " :ج َّن أمحد ابن نكل ُحي اد عن عامر بن صا "(.)1
ف ذا ران أمحد قد روى عن ضعفا لنكتة ما ،مريل اجته
حلديريه ألنه فرد ي بابه ريا ا تا الشافعي حلدي إبراايم بن أيب حيى
أو لعدم خمالفته األصول أو ألنه ي الف األ ،فابنه ي أقل األ وال
يرو عن ال عفا ال ين روى عنهم أبوه بأعيانىنهم دون لاام من
ال عفا ثقة بأبيه ،وا ا يفيد توثيقهم إذا ران لاام قد تكلم
فيهم ،زاماً مريل أيب الصلت ف ن عكد اهلل إاما روى عنه ألن أباه روى
عنه ،فروى او عنه دون بيان اله ارتفا منه بظهور اله عند احلفاظ
مبن فيهم أبوه ال تكلم فيه صرا ة ،وعليه يكطل ا عتياد ي توثيقه
على جمرد رواية عكد اهلل عنه.
الرابع :أن عكد اهلل واإلمام أمحد بتقدير أن من رويا عنه فهو ثقة
مب رد روايتهيا عنه ،إاما رويا عن أيب الصلت ما انتقياه من ديريه ال
يوافق م اكه ،ريا روى عنه من طريق أبيه ديريا ي ف ل من امسه حميد
أو أمحد ريا ي ذيل تاريخ ب داد ( ،)2وتنكب أمحد وولده ما د به مما
( )1الكامل .155/6
(.135/19 )2
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يوافق م اكه رمدي مدينة العلم وحنوه ،فال يفيد ا عتياد على رواية
عكد اهلل انا ي توثيق أيب الصلت ،وقد علم من ال أمحد أنه ران ينتقي
لولده دي الشيوخ ال ين تكلم فيهم ،ريا ران ينتقي له دي سويد
بن سعيد ونظراأه ممن تكلم فيهم ،قال عكداهلل بن حميد بن عكدالعييي
الك و " :ران سويد من احلفاظ ،وران أبو عكداهلل أمحد بن نكل ينتقي
عليه لولديه صا و عكد اهلل ،خيتلفان إليه فيسيعان منه"(.)1
ومم ىنىنا ينك ىنىني التنكي ىنىنه علي ىنىنه ي ات ىنىنام اىن ىن ا املكمىن ىن أن اب ىنىنن عا ىنىنور
تعقىنىنب ال يىنىنار ي توثيىنىنق أيب الصىنىنلت مب ىنىنرد رونىنىنه زااىنىندا صىنىناحلا ،فسىنىناق
ي حتقيقاتىنىنه ( ،)2رىنىنالم مال ىن ولىنىناه مىنىنن األأيىنىنة ي طىنىنرح ىنىندي الياىنىناد
لكرير الك واخلطأ فيه ،وا ا ع يب من ابن عا ور ف ن ال يىنار مل
يتعىنىنرض هلىن ا ي موضىن مىنىنن رتابىنىنه ،بىنىنل سىنىناق فيىنىنه فصىنىنال فيىنىنه ص  93ومىنىنا
بع ىنىنداا ،ي بي ىنىنان الك ىن وال ىنىنعف ال ىن ي ىنىندال عل ىنىنى ىنىندي اليا ىنىناد
والصىنىناحل  ،ونىنىنص ي ص  84علىنىنى أن مىنىندار قك ىنىنول الروايىنىنة عل ىنىنى عدالىنىنة
الىن ىنراو وا ىنىني الص ىنىندق وجتن ىنىنب الكىن ىن  ،ف ىنىنال وج ىنىنه لتعق ىنىنب اب ىنىنن عا ىنىنور
لل يار ي ا ا املوض .
الخامس :أن أصل احلكم على الراو بأنه يرو إ عن ثقة
كم ألليب ،وقد خير عنه ي رواياص أارى ،تيال ال اول عن
( )1تاريخ ب داد .316/10
( )2ص.84-83
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قاعدته ،أو رونه مل يسل ذل إ ي آار أمره ،ريا رو أن ابن
مهد ران يتساال أو ي الرواية عن لا وا د حبي ران يرو عن
جابر اوعفي ،مث دد(.)1

( )1فتح امل ي .38/2
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املبحث الثاني :الكالم يف تصحيح احلديث وطرقه ،وفيه ثالثة
مطالب:
املطلب األول :النظر يف تقوية احلديث مبجموع طرقه بني
الشيخني
ذاىنىنب ال يىنىنار إىل اوىنىنيم بتص ىنىنميح احلىنىندي مب ي ىنىنوع طرق ىنىنه ورد
دعىنىنوى انفىنراد أيب الصىنىنلت بىنىنه ،فسىنىناق روايىنىنة أيب الصىنىنلت مىنىنن ىنىندي ابىنىنن
عكىنىناه ،مث ذرىنىنر مىنىنن تابعىنىنه علىنىنى روايتىنىنه واىنىنم حميىنىند بىنىنن جعفىنىنر الفيىنىند ،
وجعفر بن حميىند الفقيىنه ،وعيىنر بىنن إمساعيىنل بىنن االىند ،وأمحىند بىنن سىنلية
اورجىنىناين ،وإب ىنراايم بىنىنن موسىنىنى ال ىنراز  ،ورجىنىنا بىنىنن سىنىنلية ،وموسىنىنى بىنىنن
حميد األنصىنار  ،وحميىنود بىنن اىنداش ،واحلسىنن بىنن علىني بىنن را ىند ،وأبىنو
عكيد القاسم بن سالم (.)1
مث سىنىناق مروياتىنىنهم وارجهىنىنا وأردفهىنىنا مبتىنىنابعت قاصىنرت عنىنىند ابىنىنن عىنىند
من طريق سعيد بن عقكة ،وعيسى بن يونس رالمها عن األعيش به(.)2
مث اىنىنر لىنىنه روايىنىناص أاىنىنرى مىنىنن ىنىندي علىنىني فسىنىناقه عنىنىنه مىنىنن أربىن
طرق( ،)3مث أارجه من دي جابر ،وجيم بالصمة(.)1
( )1فتح املل ص 36وما بعداا.
( )2املرج السابق ص.41
( )3املرج السابق ص.52
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فتعقكه ابن عا ور ي حتقيقاته( )2بأن املتابعاص املرويىنة ي ىندي
ابىنىنن عكىنىناه رلهىنىنا ضىنىنعيفة و تنىنىنتهض لتقويتىنىنه مب يوعهىنىنا ،ور ىن ا املتابعتىنىنان
القاصىن ىنرتان ال ىنىنيت س ىنىناقها ال ي ىنىنار فق ىنىند بىن ىن ا ىنىنو واا ا ىنىنا ،وس ىنىنكت اب ىنىنن
عا ور عن تعقب ال يىنار ي روايىنة ىندي علىني وطرقىنه و ىندي جىنابر
الل ين ذررمها ال يار ي وااد رواية أيب الصلت! .
وبىنىندور أتقصىنىنى طىنىنرق ا ىن ا احلىنىندي ومىنىنن أارجىنىنه مىنىنن الصىنىنمابة
وأتكلم على علله وطرقه مبا يظهر معه وجه الصوا .
أول حديث ابن عباس:
احلدي يرويه جمااد ،وابن جكا كالهما عن ابن عكاه.
أما رواية جمااد فاويهىنا األعيىنش ،عنىنه ،عىنن ابىنن عكىناه ،ولىنه عىنن
األعيش أرب طرق:
األولى :يرويها أبو معاوية محمد الضرير عنه:
أار روايته الطرب ي هت يب اآلثار مسند علي ص 105
( ،)173والطرباين ي املع م الككا  ،)11061( 65 /11وابن عد ي
الكامل  ،131/6واحلارم ي املستدرك ،)4637(137 /3وابن امل از
ي مناقب علي ص ،)121( 139وص،)123( 141
( )1املرج السابق ص.55
( )2ص.86-85
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وص ،)124(141واخلطيب ي تاريخ ب داد  ،49/11وابن عسارر ي
تاريخ دمشق  ،380/42وابن اووز ي املوضوعاص  ،351/1وابن األثا
ي أسد ال ابة  ،87/4واملي ي هت يب الكيال  77/18وال ايب ي ت رر
احلفاظ  21/4كلهم من طريق أيب الصلت عكد السالم بن صا .
وأارجىنىنه الطىنىنرب ي هتىن يب اآلثىنىنار  )174( 105/3عىنىنن إب ىنراايم
بن موسى الراز .
وأارجىن ىنىنه العقيلىن ىنىني ي ال ىن ىنىنعفا  ،149/3وابىن ىنىنن أيب ىن ىنىنامت ي اوىن ىنىنرح
والتعىن ىنىنديل  ،99/6وابىن ىنىنن عىن ىنىند ي الكامىن ىنىنل  ،131/6واخلطيىن ىنىنب ي تىن ىنىناريخ
ب داد  ،204/11وابن عسارر ي تىناريخ دمشىنق  ،379 /42وابىنن اوىنوز
ي املوضوعاص  351/1كلهم من طريق عير بن إمساعيل بن جمالد(.)1
وأارج ىنىنه اب ىنىنن ع ىنىند ي الكام ىنىنل  311/1م ىنىنن طري ااح أحم ااد ب اان
سلمة الجرجاني ،وعن ابن عد أارجه أبو القاسم السهيي ي تىناريخ
جرجىنىنان ص ،165ومىنىنن طريىنىنق ابىنىنن عىنىند ابىنىنن عسىنىنارر ي تىنىناريخ دمشىنىنق
 ،142/42وابىنىنن او ىنىنوز ي املوض ىنىنوعاص  352/1وأارج ىنىنه اب ىنىنن ع ىنىند
ي الكامىنىنل  201/3عىنىنن الحساان باان علااي العاادوي ،حاادثنا الحساان
ابن علي بن راشد ،ومن طريق ابن عىند أارجىنه ابىنن عسىنارر ي تىناريخ
( )1تصمف اسم (عير) إىل (عرييان) ي تاريخ ب داد ،واو اطأ ااار يدل
عليه أن احلدي ساقه اخلطيب ي ترمجة عير وأي ا جا على اواد عند
ابن اووز وقد أارجه من طريق اخلطيب.
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دمشق  ،379/42وابن اووز ي املوضوعاص .352/1
وأارجه ايريية بن سلييان الطارابلسي ي ديريىنه ص  200من طريح
مححوظ بن بحر األنطاكي ،حدثنا موسى بن محمد األنصاري الكوفي.
وأارجىنىنه ابىنىنن كىنىنان ي اجملىنىنرو  130/1ماان طريااح إسااماعيل
بان محماد بان يوسا عان القاساام بان ساالم ،ومىنن طريقىنه ابىنن اوىنىنوز
ي املوضوعاص .352 /1
وأارجه اخلطيب تاريخ ب داد  181/7من طريح جعحر بن محمد
البغدادي ،ومن طريقه ابن عسارر ي تاريخ دمشق  ،381/42وابن
اووز ي املوضوعاص .350/1
وأارجه اخلطيب تاريخ ب داد  110/5من طريح عبد اهلل بن
محمد الشاهد الثالج عن أحمد الطحان عن أحمد بن محمد بن
سليم عن رجاء بن سلمة ،ومن طريقه ابن عسارر ي تاريخ دمشق
 ،379/42وابن اووز ي املوضوعاص .350/1
وذر ىن ىنىنر اب ىن ىنىنن او ىن ىنىنوز ي املوض ىن ىنىنوعاص  351/1أن اب ا اان مردوي ا ااه
أخرجااه عاان الحساان باان عثمااان أخرجااه عاان محمااود باان خاادا  -ومل
أقىن ىنىنف علىن ىنىنى مىن ىنىنن أا ىن ىنر روايتىن ىنىنه فييىن ىنىنا ب ىن ىن يىن ىنىند مىن ىنىنن مصىن ىنىنادر ،-وذرىن ىنىنر
الس ىنىنيوطي ي الاللىن ىنىنئ  303/1أن ابىن ىنىنن عىن ىنىند أارج ىنىنه عىن ىنىنن احلسىن ىنىنن بىن ىنىنن
عرييان به -ومل أقف على من أار روايته فييا ب يد من مصادر.-
ذر ىنىنر ال ىنىندارقطين ي التعليق ىنىناص عل ىنىنى اجمل ىنىنرو ( )179أن رج ىنىنال
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ر ابا من أال الشام رواه عن اشام ،عن أيب معاوية.
جماايعهم (أبىنىنو الصىنىنلت ،إب ىنراايم بىنىنن موسىنىنى ،عيىنىنر بىنىنن إمساعيىنىنل،
أمحد اورجىناين ،احلسىنن بىنن علىني ،موسىنى األنصىنار  ،القاسىنم بىنن سىنالم،
جعفر بن حميد ،رجا بن سلية ،ابن اداش ،اشام) عن أيب معاوية.
وتااابع ماان تقاادم ي الروايىنىنة عىنىنن أيب معاويىنىنة حميىنىند بىنىنن جعفىنىنر الفيىنىند ،
إ أنه ااتلف عنه وعن الراو عنه ابن ال ريس ي اإلسناد على وجه :
 -1في ىنىنر يروي ىنىنه اب ىنىنن ال ىن ىنريس ،ع ىنىنن الفي ىنىند  ،ع ىنىنن أيب معاوي ىنىنة ،ع ىنىنن
األعيش ،عن جمااد ،عن ابن عكاه.
 -2ومىنىنر يرويىنىنه ابىنىنن ال ىنريس ،عىنىنن الفيىنىند  ،عىنىنن حميىنىند بىنىنن الطفيىنىنل،
عن أيب معاوية ،عن األعيش ،عن جمااد ،عن ابن عكاه.
أمااا الوجااه األول :ابىنىنن ال ىنريس ،عىنىنن الفيىنىند  ،عىنىنن أيب معاويىنىنة،
عن األعيش ،عن جمااد ،عن ابن عكاه.
فأارجىنىنه احلىنىنارم ي املسىنىنتدرك  )4638( 137/3مىنىنن طريىنىنق احلسىن
بن فهم ،ثنا حميد بن حيى بن ال ىنريس ،ثنىنا حميىند بىنن جعفىنر الفيىند  ،ثنىنا أبىنو
معاوية ،عىنن األعيىنش ،عىنن جمااىند ،عىنن ابىنن عكىناه قىنال :قىنال رسىنول اهلل :
"أنا مدينة العلم وعلي باهبا ،فين أراد املدينة ،فليأص الكا ".
وأمااا الوجااه الثاااني :ابىنىنن ال ىنريس ،عىنىنن الفيىنىند  ،عىنىنن حميىنىند بىنىنن
الطفيل ،عن أيب معاوية ،عن األعيش ،عن جمااد ،عن ابن عكاه.
فأارجىنىنه ابىنىنن امل ىنىناز ي مناقىنىنب علىنىني ص  )128( 144أاربنىنىنا
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أبو طالب حميد بن أمحىند بىنن عرييىنان الك ىنداد  ،أاربنىنا أبىنو احلسىنن علىني
بن حميد بن لإلإ ،دثين عكد الرمحن بىنن حميىند بىنن امل ىنا  ،ىندثنا حميىند
ابىنن حيىنى ،ىندثنا حميىند بىنن جعفىنىنر الكىنوي عىنن حميىند بىنن الطفيىنل عىنىنن أيب
معاوية عن األعيش عن جمااد عن ابن عكاه قال :قال رسىنول اهلل :
"أنا مدينة احلكية وعلي باهبا ،فين أراد احلكية فليأص الكا ".
النظر في الخيالف:
أما الوجه األول :ابن الضريس ،عن الحيدي ،عن أبي معاوياة،
عن األعمش ،عن مجاهد ،عن ابن عباس.
فأارجىن ىنىنه عىن ىنىنن ابىن ىنىنن ال ىن ىنريس :الحسا ااين با اان محما ااد با اان عبا ااد
الاارحمن باان فهاام :قىنىنال الىنىندارقطين" :لىنىنيس بىنىنالقو "( )1واضىنىنطر ق ىنىنول
احلىنىنارم فيىنىنه ،فيىنىنر وثقىنىنه :فقىنىنال بعىنىند أن أا ىنىنر روايتىنىنه السىنىنابقة " :لىنىنيعلم
املس ىنىنتفيد هلىن ىن ا العل ىنىنم أن احلسىن ىن ب ىنىنن فه ىنىنم ب ىنىنن عك ىنىند ال ىنىنرمحن ثق ىنىنة م ىنىنأمون
افظ"( ،)2ومر تاب يخه الدارقطين فقال" :ليس بالقو "(.)3
وال ىن يظه ىنىنر أن ىنىنه ض ىنىنعيف ،أم ىنىنا توثي ىنىنق احل ىنىنارم ل ىنىنه ي إ ىنىندى
الىنىنروايت ففيىنىنه تسىنىناال ريىنىنا اىنىني عادتىنىنه ي املسىنىنتدرك ،قىنىنال الكشىنىنيا :
( )1امل ين ي ال عفا .173 /1
( )2املستدرك .137/3
( )3لسان املييان .308/2
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" متساال ي ق الروا ي مستدرره"(.)1
وقال ابن تييية " :إن أال العلم متفقون على أن احلارم فيىنه مىنن
التساال والتسامح ي با التصميح- ،إىل أن قال -ورريىنااً مىنا يُصىنمح
احلارم أ ادي ُْجيَيُم بأهنا موضوعة أصل هلا"(.)2
وق ىنىنال الش ىنىنيخ األلكىن ىنىناين" :ور ىنىنل اك ىنىنا هب ىن ىن ا العل ىنىنم الش ىن ىنريف يعلىن ىنىنم
يلتف ىن ىنىنت إلي ىن ىنىنه،
أن احل ىن ىنىنارم متس ىن ىنىناال ي التوثي ىن ىنىنق والتص ىن ىنىنميح ولىن ىن ىن ل
و سييا إذا االف"( ،)3على أن احلارم ران مييل إىل التشي ريا نىنص
على ذل اخلطيب ،وال ايب ولامها(.)4
أمااا الوجااه الثاااني :اباان الضاريس ،عاان الحياادي ،عاان محمااد باان
الطحيل ،عن أبي معاوية ،عن األعمش ،عن مجاهد ،عن ابن عباس.
فأارجه عن ابن ال ريس :عباد الارحمن بان محماد بان المغيار
الكااوفي :قىنىنال ابىنىنن يىنىنونس " :قىنىندم مصىنىنر ،و ىنىند هبىنىنا ،ورىنىنان ثقىنىنة َاىنىنااً
فاضالً" ،وقال اخلطيب " :ران صدوقا"(.)5
( )1العرف الش .285 / 1
( )2الفتاوى الكربى .97/1
( )3سلسلة األ ادي ال عيفة .157 / 1
( )4تاريخ ب داد  ،145/22مييان ا عتدال .216/6
( )5تاريخ ب داد  ،282/10الريقاص ممن مل يق ي الكتب الستة بن قُطْلُ ْوبىنَ َا
.304/6
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الخالصة:
يت ح جليا رجمان الوجه الرياين ال أارجه ابن ال ريس ،عىنن
الفيىنىند  ،عىنىنن حميىنىند بىنىنن الطفي ىنىنل ،عىنىنن أيب معاويىنىنة ،عىنىنن األعي ىنىنش ،ع ىنىنن
جمااد ،عن ابن عكاه ،ي أارجه عنه ثقة ،ي ىن أن الوجىنه األول
أارجه عنه ضعيف.
واىن ىن ه متابع ىنىنة ض ىنىنعيفة ألن حمي ىنىند ب ىنىنن الطفي ىنىنل مل ي ىن ىن رر جب ىنىنرح أو
تعديل وانفرد ابن كان ف رره ي رتابه الريقاص(.)1
الطريح الثانية :يرويها سعيد بن عقبة ،عن األعمش:
أا ىنىنر روايت ىنىنه اب ىنىنن ع ىنىند ي الكام ىنىنل  473/4عا اان أحما ااد با اان
ححا ااع السا ااعدي عنا ااه ،ومىن ىنىنن طريقىن ىنىنه ابىن ىنىنن عسىن ىنىنارر ي تىن ىنىناريخ دمشىن ىنىنق
 ،380/42وابن اووز ي املوضوعاص .352 /1
()2
واىن ىن ا في ىنىنه أمح ىنىند الس ىنىنعد ق ىنىنال الىن ىن ايب" :ص ىنىنا ب من ىنىنارا" ،
أي ىنىنا" :واه لىنىنيس بشىنىني "( ،)3وقىنىنال ي ترمجىنىنة سىنىنعيد بىنىنن عقكىنىنة وذرىنىنر اىن ا
احلىنىندي " :لعلىنىنه ااتلقىنىنه السىنىنعد "( ،)4وفيىنىنه أي ىنىنا سىنىنعيد بىنىنن عقكىنىنة ،ذرىنىنر
( )1هت يب الته يب  ،236/9الريقاص .63/9
( )2مييان ا عتدال .153/2
( )3لسان املييان .162/1
( )4مييان ا عتدال .153/2
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ابن عد ا ا احلدي ي ترمجته وقال" :منكر اإلسناد وامل "(.)1

الطريح الثالثة :يرويها عيسى بن يونس ،عن األعمش:
أارجه ىنا اآلجىنىنر ي الش ىنريعة  1551 2069/4وابىنىنن ع ىنىند ي
الكامل  302/6كالهما من طرياح عثماان بان عباد اهلل بان عمارو بان
عثمااان المغربااي عنااه .وهااذا الطريااح فيااه عثمااان ،قىنىنال ابىنىنن عىنىند " :
د ي رل موض باملنارا عن الريقاص"( ،)2وقال ابن كىنان " :ي ىن
احلدي على الريقاص حيل رتب ديريه إ اعتكارا" (.)3
الطريح الرابعة :يرويها سحيان بن وكيع ،عن أبيه ،عن األعمش.
أار روايته ابن عد أي اً  ،473/4بعىند أن ذرىنر احلىندي مىنن
طريق سعيد بن عقكة ،وثناه عىنن بعىنض الكىن اب  ،عىنن سىنفيان بىنن وريىن ،
عن أبيه ،عن األعيش.
أما رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس:
فأارجه ىنىنا اب ىنىنن امل ىنىناز ي مناق ىنىنب عل ىنىني ص  )127( 143أاربن ىنىنا
حميد بن أمحد بن سهل النمىنو  ،عىنن أيب طىناار إبىنراايم بىنن حميىند بىنن عيىنر
بىنىنن حيىنىنى العلىنىنو  ،ىنىندثنا عيىنىنر بىنىنن عكىنىند اهلل بىنىنن حميىنىند بىنىنن عكيىنىند اهلل ،ىنىندثنا
( )1الكامل .473/4
( )2الكامل .301/1
( )3اجملرو .102/2
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عكد الرزاق بن سلييان بن لالب األزد  ،دثنا رباح وحميىند بىنن سىنعيد بىنن
ىنىنر كيل ،ىنىندثنا أبىنىنو عكىنىند ال ىنىنين احلسىنىنن بىنىنن علىنىني ،ىنىندثنا عكىنىند الواىنىنا بىنىنن
مهىنام ،ىندثين أيب عىنن أبيىنىنه ،عىنن سىنعيد بىنىنن جكىنا ،عىنن ابىنىنن عكىناه ،عىنن النىنىنيب
 قال" :أنا مدينة اونة وعلي باهبا ،فين أراد اونة فليأهتا من باهبا".
ثانيا :حديث جابر :
وله عنه طريقان:
الطريح األولى :عبد الرحمن بن بهمان.
أارجها ابن كان ي اجملىنرو  ،152 /1وابىنن عىند ي الكامىنل
 ،316/1وابىنىنن املقىنىنرا ي املع ىنىنم ص ،)175( 84واحلىنىنارم ي املسىنىنتدرك
 ،)4639( 138/3واخلطي ىنىنب ي ت ىنىناريخ ب ىنىنداد  ،181/3واب ىنىنن امل ىنىناز
ي مناق ىن ىن ىنىنب عل ىن ىن ىنىني ص ،)120( 136واب ىن ىن ىنىنن عس ىن ىن ىنىنارر ي ت ىن ىن ىنىناريخ دمش ىن ىن ىنىنق
 ،384/42وابىنن اوىنىنوز ي املوضىنوعاص  353/1كلهاام مىنن طريىنىنق أمحىند
إد  ،ىندثنا عكىند الىنرزاق ،أاربنىنا سىنفيان الريىنور ،
بن عكد اهلل أبو جعفر امل ا
ُ
عن عكد اهلل بن عرييان بن ارييم ،عن عكد الرمحن بن هبيان.
وذرىنىنر ابىنىنن اوىنىنوز أن أحمااد باان طاااهر باان حرملااة باان يحيااى
المصااري تىنىناب املىنىنإد فأارجىنىنه عىنىنن عكىنىند الىنىنرزاق مريلىنىنه س ىنوا  .ومل أقىنىنف
على من أار روايته.
قىنىنال ابىنىنن عىنىند " :واىن ا ىنىندي منكىنىنر موضىنىنوع ،أعلىنىنم أارجىنىنه
عن عكد الرزاق إ أمحد بن عكد اهلل املإد ا ا".
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وقال ابن اووز  " :ا ا دي

يصح من مجي الوجوه".

الطريح الثانية :الحسين بن علي بن أبي طالب:
أارجها ابن اذان ي :اصاأص علي –ريا ي الآل املصنوعة
 ،-307/1والدارقطين ي املإتلف واملختلف  ،642/2واخلطيب الك داد
ي تلخيص املتشابه  ،161/1وابن عسارر ي تاريخ دمشق 382/42
جميعهم من طريق احلس بن عكد اهلل التيييي ،دثنا كيب بن النعيان،
عن جعفر بن علي بن س بن علي بن أيب طالب ،عن أبيه ،عن جده،
عنه به .وفيه قصة.
ثالثا :حديث علي بن أبي طالب :
له عنه ثالثة طرق:
األول :يرويه سلمة بن كهيل ،عن عبد الرحمن الصنابحي ،عن علي :
وااتلف عن سلية ي إسناده من ستة أوجه:
 -1فير يروى عنه ،عن الصناحبي ،عن علي.
 -2ومر يروى عنه ،عن أيب عكدالرمحن ،عن علي.
 -3ومر يروى عنه ،عن علي.
 -4ومر يروى عنه ،عن رجل ،عن الصناحبي ،عن علي.
 -5ومر يروى عنه ،عن سويد بن لفلة ،عن الصناحبي ،عن علي .
 -6ومر يروى عنىنه ،عىنن سىنويد بىنن لفلىنة ،عىنن الصىنناحبي ،عىنن علىني
 ،ومل يسنده.
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أما الوجه األول :سلمة ،عن الصنابحي ،عن علي .
فأارج ىنىنه اآلج ىنىنر ي الشىن ىنريعة  ،)1550( 2069 /4والقطيع ىنىني
ي جىنىني األلىنىنف دينىنىنار ص  ،)216( 333وأبىنىنو طىنىناار السىنىنلفي ي اوىنىني
الريالىن ىن ىن م ىن ىنىنن املش ىن ىنىنيخة الك دادي ىن ىنىنة ص  ،)48( 68م ىن ىنىنن طري ىن ىنىنق حب ىن ىنىنر ب ىن ىنىنن
الف ىنىنل ،وأبىنىنو نعىنىنيم ي معرفىنىنة الصىنىنمابة  )347( 88 /1ىنىندثنا أبىنىنو بكىنىنر
بىنىنن اىنىنالد وفىنىناروق اخلطىنىنايب ،وابىنىنن عسىنىنارر ي تىنىناريخ دمشىنىنق 378 /42
م ىنىنن طري ىنىنق إمساعي ىنىنل ب ىنىنن موس ىنىنى الفىن ىنيار  ،واب ىنىنن او ىنىنوز ي املوض ىنىنوعاص
 349/1من طريق حميد بن أمحد بن الصواف ثمانييهم عن إبىنراايم بىنن
عكد اهلل الْ َكش يي عن حميد بن عير الرومي.
وأارجه أبو نعيم ي احللية  64 /1من طريق احلسن بىنن سىنفيان،
ثن ىنىنا عك ىنىند احليي ىنىند ب ىنىنن حب ىنىنر ،وم ىنىنن طريق ىنىنه اب ىنىنن او ىنىنير ي مناق ىنىنب األس ىنىند
ال ال ىن ىن ىن ىنىنب عل ىن ىن ىن ىنىني ب ىن ىن ىن ىنىنن أيب طال ىن ىن ىن ىنىنب ص  ،)29( 30واب ىن ىن ىن ىنىنن او ىن ىن ىن ىنىنوز ي
املوضوعاص .349/1
وأارج ىنىنه اب ىنىنن امل ىنىناز ي مناق ىنىنب عل ىنىني ص  ،)129( 144واب ىنىنن
عس ىن ىنىنارر ي ت ىن ىنىناريخ دمش ىن ىنىنق  ،378 /42والىن ىن ىن ايب ي مي ىن ىن ىنيان ا عت ىن ىنىندال
 251/2ثالثتهم من طريق سويد بن سعيد.
ثالثيهم (الرومي ،وابن بحار ،وساويد عىنن ىنري  ،عىنن سىنلية
بىنىنن رهيىنىنل ،عىنىنن الصىنىنناحبي ،عىنىنن علىنىني قىنىنال :قىنىنال رسىنىنول اهلل  " :أنىنىنا
مدينة العلم وعلي باهبا فين أراد العلم فليأص با املدينة".
- 751 -

محاكمة الغماري وابن عاشور في حديث "مدينة العلم" ،د .أحمد بن علي الحندودي الغامدي

أما الوجه الثاني :سلمة ،عن أبي عبدالرحمن ،عن علي.
فأارجىنىنه اآلجىنىنر ي الشىنريعة  ،)1549( 2068 /4وابىنىنن اوىنىنوز
ي املوضوعاص كالهما من طريىنق ىن اع بىنن ىن اع ،ىندثنا عكىند احلييىند
بن حبر ،دثنا ري  ،دثنا سلية بن رهيىنل ،عىنن أ عكىند الىنرمحن ،عىنن
علي  قال :قال رسول اهلل  " :أنا مدينة الفقه وعلي باهبا ".
أما الوجه الثالث :سلمة ،عن علي.
فىن رر الرتمىن ي السىننن  82 /6أن بع ىنىنهم أارجىنه عىنن ىنري
اك ا ومل أقف على من أار ا ه الرواية فييا ب يد من مصادر.
أما الوجه الرابع :سلمة ،عن رجل ،عن الصنابحي ،عن علي.
فقىنىند ذرىنىنر الىنىندارقطين ي العل ىنىنل  247 /3أن ىنريكاً أارجىنىنه ع ىنىنن
سىنىنلية اكىن ا ومل أقىنىنف علىنىنى مىنىنن أارجىنىنه عىنىنن ىنري و مىنىنن أاىنىنر ا ىن ه
الرواية فييا ب يد من مصادر.
أما الوجه الخامس :سلمة ،عن سويد بن غحلة ،عن الصنابحي ،عان
علي .
فأارج ىن ىن ىنىنه الرتم ىن ىن ىن ي الس ىن ىن ىنىننن  ،)3723( 82 /6والط ىن ىن ىنىنرب ي
هت ىن يب اآلثىنىنار مس ىنىنند علىنىني 104 /3كالهم ااا عىنىنن إمساعيىنىنل بىنىنن موس ىنىنى
السد  ،قال :أاربنا حميد بن عير الرومي ،عن ىنري  ،عىنن سىنلية بىنن
رهيل ،عىنن سىنويد بىنن لفلىنة ،عىنن الصىنناحبي ،عىنن علىني ،أن النىنيب 
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قال« :أنا دار احلكية ،وعلي باهبا».
قىنىنال الرتم ىن " :ا ىن ا ىنىندي لريىنىنب منكىنىنر ،وروى بع ىنىنهم ا ىن ا
احلىن ىنىندي عىن ىنىنن ىن ىنري  ،ومل ي ىن ىن رروا فيىن ىنىنه عىن ىنىنن الصىن ىنىنناحبي و نعىن ىنىنرف ا ىن ىن ا
احلدي عن أ د من الريقاص لا ري  ،وي الكا عن ابن عكاه".
وقىنىنال الطىنىنرب " :وا ىن ا اىنىنرب صىنىنميح سىنىننده ،وقىنىند جيىنىنب أن يكىنىنون
على م اب اآلارين سقييا لا صميح ،لعلتىن  :إ ىندامها :أنىنه اىنرب
يعرف له خمر عن علىني عىنن النىنيب  إ مىنن اىن ا الوجىنه ،واألاىنرى :أن
سىنىنلية بىنىنن رهيىنىنل عنىنىندام ممىنىنن يريكىنىنت بنقلىنىنه ىنىنة .وقىنىند وافىنىنق عليىنىنا ي
رواية ا ا اخلرب عن النيب  لاه".
أمااا الوجااه السااادس :ساالمة ،عاان سااويد باان غحلااة ،عاان الصاانابحي،
ولم يسنده.
فقىنىند ذرىنىنر الىنىندارقطين ي العلىنىنل  247 /3أن حيىنىنى بىنىنن سىنىنلية بىنىنن
رهيل ،أارجه عن أبيه اك ا ومل أقف على مىنن أاىنر اىن ه الروايىنة فييىنا
ب يد من مصادر.
النظر في الخيالف:
أما الوجه األول :سلمة ،عن الصنابحي ،عن علي.
فأارجه عنه:
شاريب باان عبااد اهلل النخعااي ،قىنىنال الىن ايب" :أ ىنىند األعىنىنالم علىنىنى
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ل ي ديريىنه ،" . .وقىنال ابىنن رجىنب" :وبكىنل ىنال فهىنو سىني احلفىنظ،
رريا الوام " ،وقال ابن ر " :صدوق خيطى رريىناا ت ىنا فظىنه منىن
و الق ا بالكوفة وران عاد فاضال عابىندا ىنديدا علىنى أاىنل الكىندع"،
وعليه فهو "ضعيف" ،على أنه قد وثقه آارون لكن حتيىنل علىنى العدالىنة
ي الدين دون الرواية (.)1
وقد ااتلف عنه فروى رل األوجه اخليسة عدا الوجه الساده.
أما روايته األوىل فأارجها عنه:
 )1حميد بن عير الرومي ،ضعيف(.)2
وق ىنىند ااتل ىنىنف عن ىنىنه أي ىنىنا ف ىنىنروى اىن ىن ا الوج ىنىنه ع ىنىنن ىن ىنري ري ىنىنا روى الوج ىنىنه
اخلامس عن ري  ،عن سلية ،عن سويد بن لفلة ،عن الصناحبي ،عن علي.
أمىنىنا روايتىنىنه األوىل فأارجه ىنا عنىنىنه :إب ىنراايم بىنىنن عكىنىند اهلل بىنىنن مسىنىنلم
الْ َكش يي ،ثقة(.)3
أم ىنىنا روايت ىنىنه الرياني ىنىنة فأارجهىن ىنا عن ىنىنه :إمساعي ىنىنل ب ىنىنن موس ىنىنى الفىن ىنيار
السد  ،صدوق خيطى رمي بالرفض (.)4
( )1هت يب الكيال  ،462/12السا  ،200/8رح علل الرتم
هت يب الته يب  ،296/4التقريب (ص.) 2787
( )2التقريب (ص.)6169
( )3ت رر احلفاظ .146/2
( )4التقريب (ص.)492
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وري ىنىنا ا ىنىنو واض ىنىنح فىن ىن ن أرج ىنىنح ال ىنىنروايت ع ىنىنن الروم ىنىني ا ىنىني األوىل
وبالتا فالوجه اخلامس عن ري ضعيف.
 )2عكىن ىنىند احلييىن ىنىند بىن ىنىنن حبىن ىنىنر الكصىن ىنىنر  ،قىن ىنىنال ابىن ىنىنن كىن ىنىنان " :رىن ىنىنان يسىن ىنىنرق
احلدي  ،حيل ا ت ا به حبال " ،وبنموه قال ابن عد (.)1
وقىنىند ااتلىنىنف عنىنىنه أي ىنىنا فىنىنروى ا ىن ا الوجىنىنه ع ىنن ىنري ريىنىنا روى
عنه الوجه الرياين :ري  ،سلية ،عن أيب عكد الرمحن ،عن علي.
وال ىن يظهىنىنر أن ال ىن يتميىنىنل علىنىنة ا ىن ا ا اىنىنتالف اىنىنو نفسىنىنه،
على أن ال يظهر أن قوله (عن أيب عكد الرمحن) اطأ والصوا (عىنن
عكد الرمحن) واو الصناحبي  -واهلل أعلم.-
 )3سىنىنويد بىنىنن سىنىنعيد اهلىنىنرو  ،صىنىندوق ي نفسىنىنه إ أنىنىنه عيىنىني فصىنىنار
يتلقن ما ليس من ديريه فأفمش فيه ابن مع القول(.)2
أما الوجه الثاني :سلمة ،عن أبي عبدالرحمن ،عن علي.
فأارج ىنىنه عن ىنىنه :ىنري ب ىنىنن عك ىنىند اهلل ،تق ىنىندم بي ىنىنان ال ىنىنه ،والك ىنىنالم
على روايته ا ه وأهنا لا حمفواة عنه.

( )1لسان املييان .395/3
( )2التقريب (ص.)2690
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أما الوجه الثالث :سلمة ،عن علي.
فأارجىنىنه عنىنىنه :ىنري  ،تقىنىندم بيىنىنان الىنىنه ،لكىنىنن مل أسىنىنتط احلكىنىنم
على روايته ا ه ألين مل أقف على من أارجها عنه.
أما الوجه الرابع :سلمة ،عن رجل ،عن الصنابحي.
فأارجه عنه :ىنري  ،تقىندم بيىنان الىنه ،لكىنن مل أسىنتط دراسىنة اىن ا
الوجه ألين مل أقف على من أارجه ومل أقف على من أارجها عنه.
أما الوجه الخامس :سلمة ،عن سويد بن غحلة ،عن الصنابحي ،عان
علي .
فأارج ىنىنه عن ىنىنه :ىنري ب ىنىنن عك ىنىند اهلل ،تق ىنىندم بي ىنىنان ال ىنىنه ،والك ىنىنالم
على روايته ا ه وأهنا لا حمفواة عنه.
أمااا الوجااه السااادس :ساالمة ،عاان سااويد باان غحلااة ،عاان الصاانابحي،
ولم يسنده.
فأارجه عنه :حيى بن سلية بن رهيل الكوي ،مرتوك وران يعياً(.)1
الخالصة:
يت ىنىنح ممىنىنا تقىنىندم رجمىنىنان الوجىنىنه األول علىنىنى أن ترجيمىنىنه يىنىندل
على صمته.
قال ابىنن كىنان " :حميىند بىنن( )1عيىنر بىنن عكىند اهلل الرومىني ىنيخ يىنرو
( )1التقريب (ص.)7561
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عن ري يقلب األاكار ويأيت عن الريقىناص مبىنا لىنيس مىنن أ ىناديريهم جيىنوز
ا ت ا به حبال روى عن ري عن سلية بىنن رهيىنل عىنن الصىنناحبي عىنن
عل ىنىني ق ىنىنال ق ىنىنال رس ىنىنول اهلل " :أن ىنىنا دار احلكي ىنىنة وعل ىنىني باهب ىنىنا في ىنىنن أراد
احلكية فليأهتا من باهبا" أارجىنه عنىنه أبىنو مسىنلم الك ىني واىن ا اىنرب أصىنل
ل ىنىنه ع ىنىنن الن ىنىنيب  و ىن ىنري ىنىند ب ىنىنه و س ىنىنلية ب ىنىنن رهي ىنىنل أارج ىنىنه و
الصناحبي أسنده ولعل اىن ا الشىنيخ بل ىنه ىندي أيب الصىنلت عىنن أيب معاويىنة
فمفظه مث أقلكه على ري و د هب ا اإلسناد"(.)2
الثاني :األصبغ بن ناُبَاته ،عن علي:
أاىنىنر روايتىنىنه احلىنىنريب ي أماليىنىنه ( ،)247ومىنىنن طريقىنىنه ابىنىنن عسىنىنارر ي
تاريخ دمشق  378 /42دثنا أبىنو العكىناه إسىنماق بىنن مىنروان القطىنان ،ثنىنا
أيب ،نىنىنا عىنىنامر بىنىنن رريىنىنا الس ىنرا  ،عىنىنن أيب االىنىند ،عىنىنن سىنىنعد بىنىنن طريىنىنف ،عىنىنن
األصىنىنكغ بىنىنن نكاتىنىنة ،عىنىنن علىنىني رضىنىني اهلل عنىنىنه قىنىنال :قىنىنال رسىنىنول اهلل  " :أنىنىنا
مدينة اونة ،وأنت باهبا يا علي ر من زعم أنه يدالها من لا باهبا".
قال ابن عسارر " :ر ا قال وامفوظ مدينة احلكية".
( )1وق ي املطكوع عير بن عكد اهلل الرومي ،والتصويب من مييان ا عتدال
 212/3ي قال " :ر ا قال ابن كان فوام ،وقال :يأيت عن الريقاص
مبا ليس من ديريهم .قلت :بل الراو عن ري او حميد بن عير
الرومي ،واو ولد امل رور ،فأما ا فريقة".
( )2اجملرو .94 /2
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وسعد بن طريف اإلسكاف ،مرتوك(.)1

الطريح الثالث والرابع :عاصم بن ضمر  ،والحارث األعور عن علي :
أار روايتهيىنا ابىنن مردويىنه – ريىنا ي الىنآلىل املصىننوعة ي األ اديىن
املوض ىن ىنىنوعة  -345/1واخلطي ىن ىنىنب ي تلخ ىن ىنىنيص املتش ىن ىنىنابه ي الرس ىن ىنىنم ،308/1
ومن طريقه ابىنن عسىنارر ي تىناريخ دمشىنق  383/42كالهماا مىنن طريىنق عكىناد
بن يعقىنو  ،ىندثنا حيىنى بىنن بشىنار الكنىند  ،عىنن عيىنرو بىنن إمساعيىنل اهليىنداين
( ،)2عىنىنن أيب إسىنىنماق ،عىنىنن احلىنىنار  ،عىنىنن علىنىني ،وعىنىنن عاصىنىنم بىنىنن ضىنىنير  ،عىنىنن
علىنىني مرفوعىنىنا" :مريلىنىني مريىنىنل ىن ر أنىنىنا أصىنىنلها وعلىنىني فرعهىنىنا واحلسىنىنن واحلس ىن
مثرهتا والشيعة ورثتها فأ ي خير مىنن الطيىنب إ الطيىنب ،وأنىنا مدينىنة العلىنم
وعلي باهبا ،فين أراداا فليأص الكا ".
وعكىناد بىنن يعقىنىنو الىنرواجين ،قىنىنال ابىنن عىند " :وعكىنىناد بىنن يعقىنىنو
معىنىنروف ي أاىنىنل الكوفىنىنة وفيىنىنه للىنىنو فييىنىنا فيىنىنه مىنىنن التشىنىني وروى أ ادي ىن
أنك ىنىنرص علي ىنىنه ي ف ىنىناأل أا ىنىنل الكي ىنىنت وي مريال ىنىنب ل ىنىناام" ،وق ىنىنال اب ىنىنن
كىنىنان" :ورىنىنان راف ىنىنيا داعيىنىنة إىل ال ىنىنرفض وم ىن ذل ىن ي ىنىنرو املن ىنىنارا عىنىنن
( )1التقريب (ص.)2241
( )2حترف اسم " عيرو بن إمساعيل اهليداين "عند اخلطيب وابن عسارر إىل "إمساعيل
بن إبراايم اهليداين" واو اطأ ااار يدل عليه أنه يوجد من الروا من امسه
إمساعيل بن إبراايم اهليداين فييا اطلعت عليه من رتب ،إضافة إىل أن ال ايب
ذرر ي امل ين ي ال عفا ا ا احلدي ي ترمجة عيرو بن إمساعيل اهليداين،
فقال :عيرو بن إمساعيل اهليداين عن أيب إسماق رب ر ي علي واو مريلي
رش ر وأنا أصلها علي فرعها واحلسن واحلس مثرهتا والشيعة ورقها.
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أق ىنوام مش ىنىنااا فاس ىنىنتمق ال ىنىنرتك" ،وق ىنىنال اب ىنىنن
وعليه فال يقكل اربه ي ا ا الكا (.)1

ىنىنر" :ص ىنىندوق راف ىنىني"،

الطريح الخامسة :الحسين بن علي ،عن أبيه :
أارجهىنىنا ابىنىنن امل ىنىناز ي مناقىنىنب علىنىني ص )126( 142مىنىنن طريىنىنق
حميىنىند بىنىنن عكىنىند اهلل ابىنىنن املطلىنىنب ،ىنىندثنا أمحىنىند بىنىنن حميىنىند بىنىنن عيسىنىنى ،ىنىندثنا
حميد بن عكد اهلل بن عير بن مسلم الال قي الصفار.
وابن الن ار ي تارخيه  270من طريىنق علىني بىنن احلسىنن بىنن بنىندار
بن املريا ،عن علي بن حميد مهروية ،عن داود بن سلييان ال از .
كالهم ااا (الالحق ااي ،وداود ىنىندثنا أب ىنىنو احلس ىنىنن عل ىنىني ب ىنىنن موس ىنىنى
الرضا قال :دثين أيب عن أبيه جعفر بن حميىند عىنن أبيىنه عىنن جىنده علىني بىنن
احلس عن أبيه احلسىن عىنن أبيىنه علىني بىنن أيب طالىنب  قىنال :قىنال رسىنول
اهلل " :أنا مدينة العلم ،وعلي باهبا ،فين أراد العلم فليأص الكا ".
ولفظ ابن امل از " :يا علىني أنىنا مدينىنة العلىنم وأنىنت الكىنا  ،رىن
من زعم أنه يصل إىل املدينة إ من الكا ".
والال قىني ذرىنره اخلطيىنب ي تارخيىنه( )2ومل يىن رر لىنه تعىنىنديال ،وداود
بىنىنن سىنىنلييان ال ىنىناز تفىنىنرد بنسىنىنخة عىنىنن أيب احلسىنىنن الرضىنىنا عليىنىنه السىنىنالم،
وقع ىنىنت ب ىنىنن الن ىنىنار ف ىنىنأار منه ىنىنا ي "ذي ىنىنل ت ىنىناريخ ب ىنىنداد" وق ىنىند ذر ىنىنره
( )1الكامل  ،559/5اجملرو
(.48/3 )2

 ،172/2التقريب (ص.)3153
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ال ىن ايب ي مي ىنيان ا عتىنىندال( )1وقىنىنال" :ر بىنىنه حيىنىنى بىنىنن مع ىن  ،ومل يعرفىنىنه
أبو امت ،وبكل ال فهو يخ ر ا " ،فاخلرب منكر.
الطريح السادسة :الشعبي ،عن علي بن أبي طالب :
أارج ىنىنه اب ىنىنن او ىنىنوز ي املوض ىنىنوعاص معلقىن ىناً  350/1م ىنىنن طري ىنىنق
احلسىنىنن بىنىنن حميىنىند ،عىنىنن جريىنىنر ،عىنىنن حميىنىند بىنىنن قىنىنيس ،عىنىنن الشىنىنعيب ،ع ىنن
علي مرفوعىناً " :أنىنا مدينىنة العلىنم ،وعلىني باهبىنا ،فيىنن أراد العلىنم فليىنأص
الكا " وعياه بن مردويه ،وقال " :حميد بن قيس جمهول ".
ومل أقف علىنى إسىنناده دون احلسىنن بىنن حميىند لننظىنر فيىنه ،عليىنا أن
احلسن وجرير مل أعرفهيا.
الطريح السابعة :جرير الضبي ،عن علي :
أارجه ىنىنا اب ىنىنن امل ىنىناز ي مناق ىنىنب عل ىنىني ص  )122( 139أاربن ىنىنا
حميد بن أمحد بن عرييان ،أاربنىنا أبىنو احلسىن حميىند بىنن املظفىنر بىنن موسىنى
بىن ىنىنن عيسىن ىنىنى احلىن ىنىنافظ الك ىن ىنىنداد  ،ىن ىنىندثنا الكالنىن ىنىند حميىن ىنىند بىن ىنىنن حميىن ىنىند بىن ىنىنن
سلييان ،دثنا حميد بن مصفى ،دثنا فىنص بىنن عيىنر العىندين ،ىندثنا
علىنىني بىنىنن عيىنىنر ،عىنىنن أبيىنىنه ،عىنىنن جريىنىنر ،عىنىنن علىنىني  قىنىنال :قىنىنال رسىنىنول اهلل
" :أنا مدينة العلم وعلي باهبا ،و تإتى الكيوص إ من أبواهبا".

(.8/2 )1
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و فص بن عير العىندين ضىنعيف( ،)1وحميىند بىنن مصىنفى احليصىني
لىنىنه أواىنىنام( ،)2وقىنىند تفىنىنردا بىنىنه ،وعلىنىني ابىنىنن عيىنىنر اىنىنو ابىنىنن علىنىني بىنىنن احلس ىن
اهلامشي ذرره ابن أيب امت ومل ي رر فيه يئا( ،)3فاخلرب منكر.
رابعا :أنس:
فله عنه طريقان:
األولى :الحسن بن تميم بن تمام عنه:
أارجىنىنه ابىنىنن عسىنىنارر ي تىنىناريخ دمشىنىنق  321 /45مىنىنن طريىنىنق أيب
احلسىنن بىنىنن قكىنيس ،نىنىنا عكىند العييىنىني بىنىنن أمحىند نىنىنا أبىنو نصىنىنر عكىند الواىنىنا بىنىنن
عك ىنىند اهلل ب ىنىنن عي ىنىنر امل ىنىنر  ،ن ىنىنا أب ىنىنو القاس ىنىنم عي ىنىنر ب ىنىنن حمي ىنىند ب ىنىنن احلسىن ىن
الكرجىنىني ،نىنىنا علىنىني بىنىنن حميىنىند بىنىنن يعقىنىنو الربدعىنىني ،نىنىنا أمحىنىند بىنىنن حميىنىند بىنىنن
سىنىنلييان قاضىنىني الق ىنىنا  ،ىنىندثين أيب ،نىنىنا احلسىنىنن بىنىنن زىنىنيم بىنىنن زىنىنام ،عىنىنن
أنس بن مال  قال :قال رسول اهلل  " :أنا مدينىنة العلىنم وأبىنو بكىنر
وعير وعرييان سوراا وعلي باهبا فين أراد العلم فليأص الكا ".
وقال بعقكه" :منكر جدا إسناداً ومتناً ".

( )1التقريب (ص.)1420
( )2التقريب (ص.)6304
( )3اورح والتعديل .196/6
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الثاني :حميد الطويل عنه:
أارج ىنىنه حمي ىنىند ب ىنىنن مح ىنىني الفقي ىنىنه ي أ اديري ىنىنه  – 214/2ري ىنىنا ي
السلسىنىنة ال ىنىنعيفة  -528/6قىنىنال حميىنىند بىنىنن جعفىنىنر الشا ىنىني :أاربنىنىنا أبىنىنو
صا أمحد بن مييد ،أاربنا منصور بن سلييان الييامي ،أاربنىنا إبىنراايم
بىنن سىنىنابق ،أاربنىنىنا عاصىنم بىنىنن علىنىني ،ىنىندثين أيب ،عىنن محيىنىند الطويىنىنل ،عنىنىنه
مرفوعا به دون قوله " :فين أراد  " . . .وزاد " :و لقتها معاوية ".
قال األلكاين" :وا ا إسناد ضىنعيف مظلىنم ،مىنن دون عاصىنم بىنن علىني
مل أعىنىنرف أ ىنىندا مىنىننهم ،ووالىنىند عاصىنىنم  -واىنىنو علىنىني بىنىنن عاصىنىنم بىنىنن صىنىنهيب
الواسىنىنطي  -ضىنىنعيف؛ قىنىنال احلىنىنافظ " :صىنىندوق ،خيطىنىنى  ،ويصىنىنر " .ولسىنىنت
أ ىن أن بعىنىنض الكىن اب سىنىنرق احلىنىندي مىنىنن أيب الصىنىنلت وررىنىنب عليىنىنه اىن ه
اليياد انتصارا ملعاوية رضي اهلل عنه بالكاطل ،واو لين عن ذل ".
وهب ىن ا التتك ىن والكم ىن يظهىنىنر أن تقويىنىنة ال يىنىنار للمىنىندي بطرقىنىنه
اطىنىنأ ،ألهنىنىنا داأىنىنر ب ىن ا ضىنىنطرا وال ىنىنعف الشىنىنديد والوض ىن واوهالىنىنة،
فىنىنال تييىنىنده رريىنىنر طرقىنىنه إ وانىنىنا ،وهل ىن ا مل يلتفىنىنت ابىنىنن مع ىن ىنىنال إ ىنىنارته
إىل تقويىنة روايىنىنة أيب الصىنىنلت إ إىل روايىنىنة الفيىنىند عىنىنن أيب معاويىنىنة ،لعليىنىنه
ينتهض للتقوية.
بأن لااا من طرق احلدي
وقد تك بالكمىن أن روايىنة الفيىند اطىنأ وأن الصىنوا فيهىنا الفيىند
ع ىنىنن حمي ىنىند ب ىنىنن الطفي ىنىنل ع ىنىنن أيب معاوي ىنىنة وا ىنىني ض ىنىنعيفة ،وس ىنىناأر املتابع ىنىناص
تص ىنىنح ل ىنىنعفها الش ىنىنديد ،ورىن ىن ا ط ىنىنرق احل ىنىندي األا ىنىنرى ع ىنىنن عل ىنىني وج ىنىنابر
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ولامها تصح و تنتهض لتقوية احلدي ريا تقدم بيانه ،وباهلل التوفيق.
وبه تعلم صوا تعقب ابىنن عا ىنور علىنى ال يىنار ي تصىنميح اخلىنرب
بكريىنىنر طرقىنىنه ،قىنىنال ابىنىنن عا ىنىنور ي التمقيقىنىناص(" :)1أن رريىنىنر الروايىنىناص والطىنىنرق
للمىنىندي ال ىنىنعيف تكلىنىنغ بىنىنه مرتكىنىنة احلسىنىنن أو الصىنىنمة ،واىن ا إذا سىنىنليناه ف امىنىنا
حيتيل ي احلدي اخلفيىنف ضىنعفه ،وأمىنا الىن حنىنن بصىندد اخلىنوض فيىنه فهىنو
موضىنىنوع أو ىنىنديد ال ىنىنعف ،فكريىنىنر املتابعىنىناص تفيىنىند علىنىنى أن امن ىن إطىنىنالق
القاع ىنىند ري ىنىنا ي ىنىندل علي ىنىنه ر ىنىنالم الن ىنىنوو واب ىنىنن الص ىنىنالح ،واخلالص ىنىنة أن ىنىنال
أسىنىنانيد ا ىن ا احلىنىندي مين ىن مىنىنن إداالىنىنه ي قيقىنىنة الصىنىنميح و قيقىنىنة احلسىنىنن
لفقدان روطهيا فيه فيدور أمره ب ال عف والوض ".
املطلب الثاني :بيان من تقدم الشيخني إىل تصحيح احلديث
وتضعيفه
انقسم العليا ي نظرهتم للمدي إىل قسي :
فقسم ضعفه أو كم بوضعه ،وقسم صممه أو سنه.
أول :الذين ضعحوه أو حكموا بوضعه:
ا
 -1حيى بن سعيد:
()2
قال عن ا ا احلدي  " :أصل له" .
( )1ص.68
( )2رشف اخلفا .231/1
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 -2حيى بن مع (:)1
()2
قال" :ما ا ا احلدي بشي ".
()3
ومر سئل عنه فأنكره جدا.
()4
وي ثالرية قال " :ا ا دي ر ليس له أصل".
 -3أمحد بن نكل:
فقىند أنكىنر اىن ا احلىنىندي فقىنال عنىندما سىنئل عىنىنن اىن ا احلىندي "مىنىنا
مسعنىنا هبىن ا"( ،)5وي روايىنىنة قىنال "قىنكاح اهلل أبىنىنا الصىنلت" أ ي روايتىنه هلىن ا
احلدي (.)6
 -4حميد بن إمساعيل الكخار :
()7
قال" :منكر ،ليس له وجه صميح" .
 -5أبو امت حميد بن إدريس:
قال " :أصل له"(.)1
فير ضعفه ريا انا ،ومر صممه

( )1ااتلف قول ابن مع ي ا ا احلدي
ريا سيأيت.
( )2تاريخ ب داد .50/11
( )3تاريخ ب داد .49/11
( )4املنتخب من علل اخلالل  ،208 /1سإا ص ابن اونيد رقم .51
( )5تاريخ ب داد .49 /11
( )6املوضوعاص بن اووز .354 /1
( )7املقاصد احلسنة ص ،170فيض القدير .47/3
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 -6أبو عيسى حميد بن عيسى الرتم :
قال" :ا ا دي لريب منكر"(.)2
 -7أبو جعفر حميد بن عكد اهلل احل رميُ .مط :
قال أبو جعفر" :مل يرو ا ا احلىندي عىنن أيب معاويىنة مىنن الريقىناص
أ د ،أارجه أبو الصلت فك بوه"(.)3
 -8أبو جعفر العقيلي:
()4
قال" :و يصح ي ا ا امل دي " .
 -9ابن كان:
قىن ىنىنال" :وا ىن ىن ا ىن ىنىني أصىن ىنىنل لىن ىنىنه مىن ىنىنن ىن ىنىندي ابىن ىنىنن عكىن ىنىناه ،و
جمااىنىند ،و األعيىنىنش ،و أبىنىنو معاويىنىنة ىنىند بىنىنه ،ورىنىنل مىنىنن ىنىند هب ىن ا
امل ف اما سرقه من أيب الصلت "(.)5
 -10ابن عد :
ق ىن ىنىنال" :وا ىن ىن ا احل ىن ىنىندي يع ىن ىنىنرف ب ىن ىنىنأيب الص ىن ىنىنلت اهل ىن ىنىنرو  ،ع ىن ىنىنن أيب

( )1رشف اخلفا .235 /1
( )2السنن .82 /6
( )3تاريخ ب داد .182/7
( )4تاريخ ب داد ،150 /3ال عفا للعقيلي .149/3
( )5اجملرو .151 /2
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معاوية ،سرقه منه أمحد بن سلية ا ا ،ومعه مجاعة ضعفا "(.)1
أعلىنىنم أارجىنىنه أ ىنىند عىنىنن
وقىنىنال ي موض ىن آاىنىنر :وا ىن ا احلىنىندي
عيس ىنىنى ب ىنىنن ي ىنىنونس ل ىنىنا عريي ىنىنان ب ىنىنن عك ىنىند اهلل ،وا ىن ا احل ىنىندي ي اويل ىنىنة
مع ل عن األعيش ،ويرو عن أيب معاوية ،ويرويىنه عىنن أيب معاويىنة أبىنو
الصلت اهلرو  ،وقد سرقه من أيب الصلت مجاعة ضعفا "(.)2
وقال ي موض ثال " :وا ا دي منكر موضوع "(.)3
 -11أبو الفتح األزد :
قال " :يصح ي ا ا الكا ي "(.)4
 -12الدارقطين:
()5
قال "احلدي م طر  ،لا ثابت" .
واعترب الدارقطين رل من أارجه عىنن أيب معاويىنة سىنارقاً لىنه مىنن أيب
الصلت(.)6
( )1الكامل .193 /1
( )2الكامل .302 /6
( )3الكامل .316/1
( )4الكداية والنهاية .369/7
( )5العلل  247 /3ووق ي املرقا لليال علي القار رقم  6096ط /دار
الفكر ،النقل عن الدارقطين أنه قال( :ثابت) واو للط صوابه (لا ثابت)
والسقط من الناسخ أو الطاب .
( )6املوضوعاص بن اووز .355 /1
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وقىنىنال( :قيىنىنل :إن أبىنىنا الصىنىنلت وضىنىنعه علىنىنى أيب معاويىنىنة ،وسىنىنرقه منىنىنه
مجاعىنىنة فمىنىندثوا بىنىنه عىنىنن أيب معاويىنىنة ،مىنىننهم :عيىنىنر بىنىنن إمساعيىنىنل بىنىنن جمالىنىند
وحميىنىند بىنىنن جعفىنىنر ورجىنىنل ر ىن ا مىنىنن أاىنىنل الشىنىنام ،ىن اد بىنىنه عىنىنن اشىنىنام
عن أيب معاوية ،و اد به يخ ألال الىنر دجىنال ،يقىنال لىنه :حميىند بىنن
يوسف بن يعقو  ،اد به عن يخ له جمهىنول عىنن أيب عكيىند القاسىنم
بن سالم عن أيب معاوية)(.)1
 -13ابن اا :
()2
قال " :دي ليس له أصل" .
 -14ابن طاار املقدسي:
()3
كم على احلدي بالوض .
 -15ابن العريب:
قال" :باطل" ومبريله قال القرطيب(.)4
 -16أبو سعد السيعاين:
قىنىنال" :واىن ا ىنىني أصىنىنل لىنىنه ،لىنىنيس مىنىنن ىنىندي ابىنىنن عكىنىناه و
جمااد و األعيش و أبو معاوية د به ،ورل من ىند هبىن ا املىن
ص.179

( )1تعليقاص الدارقطين على اجملرو
( )2تاريخ أمسا ال عفا ص.123
( )3فتح املل العلي ص.51
( )4أ كام القران  ،86 /3تفسا القرطيب .336/9
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ف اما سرقه من أ الصلت ا ا ،وانقلب إسناده" (.)1
 -17ابن اووز :
يصح من مجي الوجوه ،أصل له"(.)2
قال" :ا ا دي
 -18أبو فص عير بن علي القيويين :ف نه ذرىنره ي مجلىنة األ اديىن
الىنىنيت اسىنىنتنكراا علىنىنى (املصىنىنابيح) للك ىنىنو وقىنىنال" :لريىنىنب يعىنىنرف
عىنىنن أ ىنىند م ىنىنن الريق ىنىناص إ ع ىنىنن ىنري  ،وس ىنىننده م ىنىنطر ) ونق ىنىنل
املناو عنه أنه كم على ا ا احلدي بالوض (.)3
 -19النوو :
()4
قال" :باطل" .
 -20ابن دقيق العيد:
قال" :ا ا احلدي مل يريكتوه ،وقيل :إنه باطل (.)5
 -21يخ ِاإلسالم ابن تييية:
قىن ىنىنال" :ا ىن ىن ا ىن ىنىندي ضىن ىنىنعيف ،بىن ىنىنل موضىن ىنىنوع عنىن ىنىند أاىن ىنىنل املعرفىن ىنىنة

( )1األنسا .404/13
( )2املوضوعاص .349 /1
( )3أجوبة املصابيح للمافظ ابن ر  ،93فيض القدير .46 /3
( )4هت يب األمسا للنوو .348/1
( )5املقاصد احلسنة ص .170
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ولاه ،وم ا ا فهو ر

"(.)1

باحلدي  ،لكن قد أارجه الرتم
 -22أبو عكد اهلل ال ايب:
قال" :موضوع"(.)2
 -23العالأي:
()3
قال" :ي إسناده ضعف" .
 -24ابن امللقن:
()4
قال" :منكر" .
 -25اهليرييي:
قىنىنال" :أارجىنىنه الط ىنرباين وفيىنىنه عكىنىند السىنىنالم بىنىنن صىنىنا اهلىنىنرو واىنىنو
ضعيف"(.)5
 -26احلافظ تقي الدين الفاسي
قال " :دي منكر"(.)6
( )1الفتاوى  ،377 /18أ ادي القصاص ص.62
( )2تلخيص املستدرك  ،126 /3موضوعاص املستدرك ص ،4مييان ا عتدال
.415 /1
( )3إمجال الصمابة ي أقوال الصمابة ص.55
( )4اجملالس للسفا .167/2
( )5جمي اليواأد .114/9
( )6العقد الريي .272/5
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 -27ابن ر اهليتيي والدالو واأللوسي احلفيد:
فقىنىند ذر ىنىنره ابىنىنن ىنىنر ي الص ىنواعق واليواج ىنىنر( )1وق ىنىنال" :مطع ىنىنون
فيىنىنه" ،ورىن ا قىنىنال العالمىنىنة ىنىناه الىنىندالو واأللوسىنىني احلفيىنىند ريىنىنا ي خمتصىنىنر
التمفة(.)2
 -28السيد ر يد رضا:
قال" :ليس له رواية صميمة و سنة"(.)3
 -29عكد الرمحن بن حيى العليي:
قال" :رنت من قكل أميل إىل اعتقاد قو ا ا اخلىنرب ،ىنىت تدبرتىنه
فاحلاصل أن اخلرب أن ثكت عىنن أيب معاويىنة ،مل يريكىنت عىنن األعيىنش ،ولىنو
ثكىنىنت عىنىنن األعيىنىنش ،فىنىنال يريكىنىنت عىنىنن جمااىنىند ،وأن املىنىنروى عىنىنن ىنري ،
يريك ىنىنت عن ىنىنه ،ول ىنىنو ثك ىنىنت مل يتمص ىنىنل من ىنىنه عل ىنىنى ىنىني  ،لت ىنىندليس ىن ىنري
يوثق منه على ي .
واطئه ،وا ضطرا ال
وي الآل طرق أارى ،قد ب سقوطها"(.)4
 -30تقي الدين اهلال :
()1
فقال" :وا ته ل ل باحلدي ال عيف" .
(.86/1 )1
( )2ص.165
( )3رساأل السنة والشيعة ص ،121املنار .290/31
( )4تعليقه على الفواأد اجمليوعة ص .349
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 -31ناصر الدين األلكاين:
قىنىنال موض ىنىنوع – إىل أن قىنىنال -ومجلىنىنة الق ىنىنول؛ أن ىنىندي الرتمجىنىنة
لىنىنيس ي أسىنىنانيده مىنىنا تقىنىنوم بىنىنه احل ىنىنة ،بىنىنل رلهىنىنا ضىنىنعيفة ،وبع ىنىنها أ ىنىند
ضعفا من بعض(.)2
ثاني ا :الذين صححوه أو حسنوه:
 -1ابن مع :
قال" :او صميح" (.)3
 -2حميد بن جرير الطرب :
قال" :وا ا ارب صميح سنده"(.)4
 -3أبو عكد اهلل احلارم النيسابور :
قال" :صميح اإلسناد"(.)5
 -4أبو حميد السيرقند :
أارج ىن ىن ىنىنه ي رتاب ىن ىن ىنىنه املس ىن ىن ىنىنند (حب ىن ىن ىنىنر األس ىن ىن ىنىنانيد) الىن ىن ىن ىن

( )1اهلدية اهلادية ص .136
( )2ضعيف اوام الص ا (ح  ،)1313ال عيفة (ح .)2955
( )3تاريخ ب داد .50/11
( )4هت يب اآلثار مسند علي ص .104
( )5مستدرك احلارم .137/3
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الصمة(.)1
 -5الك و وحمب الدين الطرب :
فقىن ىن ىن ىنىند سىن ىن ىن ىنىننه األول ي (املصىن ىن ىن ىنىنابيح)( ،)2وأقىن ىن ىن ىنىنره امىن ىن ىن ىنىنب الطىن ىن ىن ىنىنرب ي
(ال ااأر)(.)3
 -6العالأي:
ق ىنىنال" :ومل ي ىنىنأص ر ىنىنل م ىنىنن تكل ىنىنم ي اىن ىن ا احل ىنىندي وج ىنىنيم بوض ىنىنعه
جبوا عن ا ه الرواياص الصميمة" وار طرقه وتتك الكىنالم ي رواهتىنا
متعقك ىناً م ىنىنن ك ىنىنم علي ىنىنه ب ىنىنالكطالن مث قط ىن حبس ىنىننه فق ىنىنال" :واحلاص ىنىنل أن
احلىنىندي ينته ىنىني مب ي ىنىنوع طريق ىنىني أيب معاوي ىنىنة و ىنري إىل درج ىنىنة احلس ىنىنن
امته به ،و يكىنون ضىنعيفاً ف ىنالً عىنن أن يكىنون موضىنوعاً ،ومل أجىند ملىنن
(،)4
ذرىنىنره ي املوضىنىنوعاص طعنىناً مىنىنإثراً ي ا ىن ين السىنىنندين ،وبىنىناهلل التوفيىنىنق"
علياً أنه سكق وضعف احلدي ريا تقدم بيانه.
 -7ابن ر العسقالين:
ق ىنىنال" :اىن ىن ا احل ىنىندي ل ىنىنه ط ىنىنرق رري ىنىنا ي مس ىنىنتدرك احل ىنىنارم ،أق ىنىنل
( )1فتح املل العلي ص.35
( )2مصابيح السنة .174/4
( )3ذااأر العقىب ص.77
( )4النقد الصريح للعالأي  ،55/54الآل املصنوعة ي األ ادي
.306/1
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أ واهلا أن يكون للمدي أصل"(.)1
وقىنىنال أي ىنىنا" :احلىنىندي مىنىنن قسىنىنم احلسىنىنن ،يرتقىنىني إىل الصىنىنمة،
و ينمط إىل الك "(.)2
 -8السخاو :
ق ىنىنال -بع ىنىند ذر ىنىنره لط ىنىنرق احل ىنىندي " :-وباويل ىنىنة فكله ىنىنا ض ىنىنعيفة،
وألفاظ أرريراا رريكة ،وأ سنها دي ابن عكاه ،بل او سن"(.)3
 -9السيوطي:
قىنىنال  -بعىنىند ذرىنىنره لقىنىنول ابىنىنن ىنىنر السىنىنابق " :احلىنىندي مىنىنن قسىنىنم
احلسىن ىنىنن" " :-رنىن ىنىنت أجيىن ىنىنب هب ىن ىن ا او ىن ىنوا دا ىن ىنراً ،إىل أن وقفىن ىنىنت علىن ىنىنى
تصميح ابن جريىنر حلىندي علىني ي هتىن يب اآلثىنار ،مىن تصىنميح احلىنارم
حلىنىندي ابىنىنن عكىنىناه ،فاسىنىنتخرص اهلل ،وجيمىنىنت بارتقىنىنا احلىنىندي مىنىنن مرتكىنىنة
احلسن إىل مرتكة الصمة ،واهلل أعلم"(.)4
 -10الصاحلي:
(.)5
صو حتسينه ي سكل اهلدى
( )1لسان املييان .123/2
( )2الآل املصنوعة ي األ ادي املوضوعة .306/1
( )3املقاصد احلسنة ص.170
( )4رني العيال .149 /13
(.509/1 )5
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 -11ابن ر اهليتيي:
قال بعد أن ذرر احلدي  " :فهو دي سن" .
 -12ال ُىنيناو :
()2
قال " :واو سن باعتكار طرقه صميح و ضعيف" .
 -13اليرقاين:
صو حتسينه ي رح املوااب(.)3
 -14املظهر :
قال " :أارجه الرتم بسند صميح"(.)4
 -15الشوراين:
ف نه ذرر ي (الفواأد اجمليوعىنة) ،رىنالم احلىنافظ ي حتسىنينه مث قىنال:
" او الصوا "(.)5
 -16األلوسي اود املفسر:
كاه عنه فيده ي (صب الع ا ) وأنه مال إىل تقويته(.)6
()1

( )1الفتاوى احلديريية ص.192
( )2التيسا بشرح اوام الص ا .377/1
(.215/4 )3
( )4تفسا املظهر .76/5
( )5ص.349
( )6ص.246
- 774 -

مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد  – 188الجزء األول

 -17ال يار :
ي صمته ،بىنل اىنو أصىنح مىنن
قال" :بل احلدي صميح
رريا من األ ادي اليت كيىنوا بصىنمتها ريىنا أوضىنمت ذلىن ي جىني
مفىنىنرد مسيتىنىنه :فىنىنتح املل ىن العلىنىني بصىنىنمة ىنىندي بىنىنا مدينىنىنة العلىنىنم علىنىني،
واو مطكوع فارج إليه تر ما يكهه ااطرك ويسر ناارك"(.)1
وريا تىنرى فالعليىنا ي اىن ا احلىندي علىنى طىنري نقىنيض ،وأرريىنرام
عل ىنىنى وااأ ىنىنه الش ىنىنديد ىنىنىت أطلقىن ىنوا علي ىنىنه الكىن ىن والوضىن ىن  ،وأقله ىنىنم م ىنىنن
سىننه أو صىنىنممه ،والصىنوا أنىنىنه منكىنر معىنىنل با ضىنىنطرا ريىنىنا اهىنىنر
من استقصا طرقه وتتك ال رواته ،واهلل أعلم.
ثالث ا :عبار ُموهمة:
أليب زرعىن ىنىنة َرلِ َي ىن ىنة ُمومهىن ىنىنة ي ىن ىن قىن ىنىنال :ىن ىنىندي أيب معاوي ىن ىنىنة ع ىن ىنىنن
األعيش عن جمااىند عىنن ابىنن عكىناه "أنىنا مدينىنة احلكيىنة وعلىني باهبىنا" رىنم
من الق قد افت موا فيه(.)2
وق ىن ىنىند م ىن ىنىنال اب ىن ىنىنن عا ىن ىنىنور إىل أهن ىن ىنىنا طع ىن ىنىنن ي احل ىن ىنىندي وراوي ىن ىنىنه أيب
الصىنىنلت ،ومىنىنال ال يىنىنار إىل أنىنىنه للىنىنو سىنىنككه حتامىنىنل امىنىندث علىنىنى الىنىنروا
الشيعة لروايتهم أ ادي ف األ آل الكييت ،ىنىت ليىنيوا مىنن ىند هبىنا
ريا يظهر من عكار أيب زرعة.
( ) 1املداوى لعلل اوام الص ا .70/3
( )2تاريخ ب داد .205/11
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وال يظهر أن رلية أيب زرعة حتتيل ثالثة وجوه:
أحدهما :أهنا ف مت ال ال مىنن الشىنيعة ممىنن روى اىن ا احلىندي
املنكر وأصر عليه ريا اىنو ىنال أيب الصىنلت ،ألنىنه رىنان يتظىناار بالتشىني
تىنىنار  ،ويتقىنىنر للعكاسىنىني تىنىنار أاىنىنرى واىنىنم اصىنىنوم العلويىنىنة ،ىنىنىت جىنىنالس
املأمون ونادمه وناار بشر املريسي حب رته ،فه ا احلدي ف مه!.
الثاااني :وحتتيىنىنل رليىنىنة أيب زرعىنىنة أن النواصىنىنب راووزجىنىناين وحنىنىنوه
ممىنىنن يىنىنك ض أمىنىنا املىنىنإمن عليىنىنا رىن ل افت ىنىنموا هبىن ا احلىنىندي  ،مىنىنن جهىنىنة
ا ىنىنتهاره علىنىنى ضىنىنعفه ،والنواصىنىنب يىنىنيع هم ىنىنهر مريلىنىنه فانىنىندفعوا إلنكىنىناره
ب لىنىنو والقىنىندح فىنىنيين يرويىنىنه بىنىنال فهىنىنم أو نظىنىنر ،بىنىنل مبمىنىنض العصىنىنكية علىنىنى
علي رضي اهلل عنه ،فافت موا.
الثالا ااث :أن ممىن ىنىنن افت ىن ىنىنح بروايىن ىنىنة ا ىن ىن ا احلىن ىنىندي أي ىن ىنىنا قىن ىنىنوم مىن ىنىنن
ال ىنىنعفا س ىنىنرقوا اىن ىن ا احل ىنىندي م ىنىنن أيب الص ىنىنلت وادعىن ىنوا مساع ىنىنه م ىنىنن أيب
معاوي ىنىنة ومتابع ىنىنة أيب الص ىنىنلت في ىنىنه ،مري ىنىنل عي ىنىنر ب ىنىنن إمساعي ىنىنل ،وق ىنىند أا ىنىنر
اخلطيىنىنب( )1عىنىنن سىنىنعيد بىنىنن عيىنىنرو قىنىنال :قىنىنال أب ىنو زرعىنىنة :أتينىنىنا ىنىنيخا
بك ىنىنداد يقىنىنال لىنىنه عيىنىنر بىنىنن إمساعيىنىنل بىنىنن جمالىنىند ،فىنىنأار إلينىنىنا رراسىنىنة ألبيىنىنه
فيهىنىنا أ ادي ىن جيىنىناد عىنىنن جمالىنىند وبيىنىنان والنىنىناه ،فكنىنىنا نكتىنىنب إىل العصىنىنر
فيق ىنرأ علينىنىنا ،فليىنىنا أردنىنىنا أن نقىنىنوم قىنىنال :ىنىندثنا أبىنىنو معاويىنىنة عىنىنن األعيىنىنش
هب ا احلدي – ،يعين دي مدينة العلم -فقلت له :و رىنل اىن ا مبىنر .
( )1تاريخ ب داد .205/11
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فأتيىنىنت حيىنىنى بىنىنن مع ىن ف ىن ررص ذل ىن لىنىنه فقىنىنال :قىنىنل لىنىنه يىنىنا عىنىندو اهلل إامىنىنا
رتكت أنت عن أيب معاوية بك داد .فيىت روى او ا ا احلدي بك داد؟
املطلب الثالث :النظر يف دعوى أن احملدثني جيرحون الراوي
بالعصبية
بد من وقفة للنظىنر ي دعىنوى أن النقىناد جير ىنون الىنراو بىناهلوى
والعصىنىنكية ،فىن ن ال يىنىنار رام توثيىنىنق أيب الصىنىنلت ونفىنىني التهيىنىنة عنىنىنه برميهىنىنا
عل ىنىنى علي ىنىنا او ىنىنرح والتع ىنىنديل ،فعق ىنىند فص ىنىنال س ىنىناق في ىنىنه طرف ىنىنا م ىنىنن ر ىنىنالم
امدث ي بعض الروا و سييا الشيعة ،وقصد بىنه إثكىناص أن مىننهم مىنن
جيرح الراو ألجل ااتالفه معه ي امل اب(.)1
وسىنىناق وقىنىناأ ونصوصىنىنا إلثكىنىناص رأيىنىنه منهىنىنا :أن مىنىننهم مىنىنن طعىنىنن ي
راو رآه يكىنىنول قاأيىنىنا ،وآاىنىنر رأى مىنىنن يررىنىنب برذون ىنىنا فطعىنىنن فيىنىنه ،أو مسعىنىنه
يستي ال نا  ،أو ران يصمب الشيعة ،ولا ذل مما ذرره.
ولىنىنيعلم أن مىنىنن ف ىنل اهلل و فظىنىنه هلىن ا الىنىندين احلنيىنىنف أن جعىنىنل فىنىنيهم
أأيىنة ونقىنادا يىنىندققون ي النقىنا والقطيىنا ،ويتكصىنىنرون ي فىنظ آثىنار نكىنىنيهم أمت
التكصىنىنا ،ويتعىنىنوذون بىنىناهلل مىنىنن اهلىنىنوى والتقصىنىنا ،ويتكليىنىنون ي مراتىنىنب الرجىنىنال
وتقرير أ واهلم من الصدق والك والقو وال عف أ سن تقرير(.)2
( )1فتح املل ص 163وما بعداا.
( )2لسان املييان .5/1
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ف ن نقاد عليا احلدي الشريف أو النقىند والتمريىنر رىنانوا مىنن أ ىند
النىنىناه رص ىنىنا علىنىنى ا ىن ا الىنىندين ،وم ىنىنن أرري ىنىنرام لىنىنا عل ىنىنى سىنىننة نكين ىنىنا حمي ىنىند
صىنىنلى اهلل عليىنىنه وسىنىنلم ،ل ىن ا فقىنىند أفن ىنوا األعيىنىنار ي رتابىنىنة األ اي ىن ومجعهىنىنا
ونقىنىنداا لتيييىنىني مىنىنا صىنىنح عيىنىنا مل يصىنىنح مىنىنن سىنىننة رسىنولنا الكىنىنر ابت ىنىنا مرضىنىنا
اهلل وذبا للك عن رسولنا فكانت أ كامهم علىنى الىنروا واملرويىناص خت ىن
ملعايا نقدية منصفة حتايب أ دا بعيد عن اهلوى والعصكية.
وا ا ال ذرىنره ال يىنار صىنميح ي بع ىنه ،فىن ن مىنن النقىناد مىنن
تعصىنىنب لرأيىنىنه فطعىنىنن ي روا مب ىنىنرد خمىنىنالفتهم م اكىنىنه ،مريىنىنل أيب إسىنىنماق
اووزج ىنىناين ف ن ىنىنه ىنىنديد التمام ىنىنل عل ىنىنى روا الش ىنىنيعة الك ىنىنوفي ل ل ىنىنوه ي
النصىنىنب ،لكىنىنن اىن ا لىنىنيس مطىنىنردا وإامىنىنا اىنىنو ي أعيىنىنان معىنىنروف  ،فهىنىنو قليىنىنل
مىنىنن جهىنىنة ،ومل يلتفىنىنت إليىنىنه النقىنىناد و عول ىنوا عليىنىنه ،بىنىنل صىنىنر وا بىنىنرده وأن
الطعن يقكل إذا ح أنه لعداو أو م اب.
وهل ا مل يقكلوا جرح اووزجاين ي الكوفي إذا انفرد بىنه ،و قكلىنوا
رىنىنالم النسىنىناأي ي أمحىنىند بىنىنن صىنىنا املصىنىنر احلىنىنافظ مىنىنن ي ىن تك ىن هلىنىنم
وجهه ،و قكلوا رالم ابن مع ي الشافعي ولا ذل .
واىن ىن ا ل ىنىنا موج ىنىنود ي أيب الص ىنىنلت ،ألن م ىنىنن تكل ىنىنم في ىنىنه مل يقد ىنىنه
()1
ألجىنىنل م ىن اب و عىنىنداو  ،ومىنىنن انىنىنا اعىنىنرتض ابىنىنن عا ىنىنور ي (حتقيقاتىنىنه)
على ال يار بأهنم طعنوه طعنا عييقا ،وفىنيهم مىنن رمىني بالتشىني رالىندارقطين
( )1ص.84
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ف نه ر أبا الصلت فيريل ا ا يقال إنه جر ه ألجل العصكية! .
وقىنىند علىنىنم أن أاىنىنل احلىنىندي يتىنىندينون جبىنىنرح الىنراو محايىنىنة للمىنىندي
ىت ران فيهم من تكلم ي أبيه مريل علي بن املديين فقدسئل عىنن أبيىنه
فقىنىنال" :اسىنىنألوا لىنىنا  ،فقىنىنالوا :سىنىنألناك ،فىنىنأطرق مث رفىن رأسىنىنه وقىنىنال :ا ىن ا
او الدين ،أيب ضعيف"(.)1
وا تهر تك يب أيب داود بنه( ،)2ومريله الكالنىند ف نىنه هنىنى عىنن
الكتابىنىنة عىنىنن ولىنىنده وهنىنىنى ولىنىنده أن يكتىنىنب احلىنىندي عىنىنن أبيىنىنه ،)3( ! .وقىنىنال
عكة" :لو ابيت أ دا ابيت اشام بن سان ،ران اتىنين ولكنىنه مل
يكن حيفظ"(.)4
والىنىنتيس أبىنىنان بىنىنن أيب عيىنىناش مىنىنن محىنىناد بىنىنن زيىنىند أن يشىنىنف لىنىنه عنىنىند
ىنىنعكة رىنىني يك ىنىنف عىنىنن جر ىنىنه ،فق ىنىنال ىنىنعكة " :حيىنىنل الك ىنىنف عنىنىنه ألن ىنىنه
دين"!( ،)5وقال زيد بن أيب أنيسة لعكيد بن عيرو " :حتد عىنن أاىني
حيى بن أيب أنيسة ف نه ر ا "(.)6
( )1اجملرو .15/2
( )2الكامل .118/4
( )3سإا ص السهيي للدارقطين .132
( )4الكامل .151/1
( )5ضعفا العقيلي .39/1
( )6اورح والتعديل.289/2
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ونىنىنص أاىنىنل احلىنىندي علىنىنى امتنىنىناع قكىنىنول اوىنىنرح لىنىنا املفسىنىنر ،وعىنىندم
قكول ىنىنه إذا ر ىنىنان لع ىنىنداو أو عص ىنىنكية ،وم ىنىنن ذلىن ىن إهن ىنىنم ردوا ىنىنهاد القىن ىنرا
بع ىنىنهم ي بعىنىنض ملظنىنىنة التماسىنىند بيىنىننهم ،فلىنىنم يقكلىنوا رىنىنالم مالىن ي ابىنىنن
مسع ىنىنان وابىن ىنىنن إس ىنىنماق ،و قكل ىن ىنوا ر ىنىنالم ابىن ىنىنن إس ىنىنماق فيىن ىنىنه ،وردوا رىن ىنىنالم
ال ىن الي ي الكخىنىنار  ،وأيب نعىنىنيم وابىنىنن منىنىند بع ىنىنهم ي بعىنىنض ،و قكل ىنوا
طعىنىنن احلنابلىنىنة ي ابىنىنن جريىنىنر الطىنىنرب ألجىنىنل التشىنىني  ،ولىنىنا ذل ىن رريىنىنا ممىنىنا
يطول املقام باستقصاأه.
ور ىنىنل األمريل ىنىنة ال ىنىنيت أوردا ىنىنا ال ي ىنىنار تس ىنىناعده فيي ىنىنا حي ىنىناول م ىنىنن
إثكىن ىنىناص أن الىن ىنىنروا جر ىن ىنوا أبىن ىنىنا الصىن ىنىنلت ولىن ىنىناه عصىن ىنىنكية ،وإامىن ىنىنا اىن ىنىنو جىن ىنىنرح
متهافىنىنت مل يلتفىنىنت إليىنىنه عليىنىنا النقىنىند و عول ىنوا عليىنىنه رىنىنالطعن ي الياىنىنر
وإبراايم بن سعد ولا ذلىن  ،مل يعتيىندواا بىنل اطر ىنوا اوىنرح وعيلىنوا مبىنا
استقر عليه رالم أررير النقاد من توثيق اإ السىناد واعتيىناد مرويىناهتم،
ريىنا قىنىنال الىن ايب فىنىنيين جىنىنرح قىنىنيس بىنىنن أيب ىنىنازم" :ومىنىنن تكلىنىنم فيىنىنه آذى
نفسىنىنه"( ،)1وق ىنىنال ي رىنىنالم النس ىنىناأي ي أمحىنىند ب ىنىنن صىنىنا املص ىنىنر " :آذى
النساأي نفسه بكالمه فيه"(.)2
وقىنىنال ي ترمجىنىنة أيب عكىنىنداهلل حميىنىند بىنىنن ىنىنامت بىنىنن مييىنىنون السىنىني :
"وذرىنىنره أبىنىنو فىنىنص الفىنىناله فقىنىنال :لىنىنيس بشىنىني  ،قلىنىنت :ا ىن ا مىنىنن رىنىنالم
( )1مييان ا عتدال .393/3
( )2مييان ا عتدال .103/1
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يسي له ،ف ن الرجل ثكت ة" (.)1
األقران ال
قىن ىنىنال ابىن ىنىنن عكىن ىنىند الىن ىنىنرب" :والصىن ىنىنميح ي ا ىن ىن ا الكىن ىنىنا أن مىن ىنىنن صىن ىنىنمت
عدالتىنىنه ،وثكتىنىنت ي العلىنىنم أمانتىنىنه ،وبانىنىنت ثقتىنىنه وعنايتىنىنه بىنىنالعلم ،مل يلتفىنىنت فيىنىنه
إىل ق ىنىنول أ ىنىند إ أن ي ىنىنأيت ي جر ت ىنىنه بكين ىنىنة عادل ىنىنة تص ىنىنح هب ىنىنا جر ت ىنىنه عل ىنىنى
طريىنىنق الشىنىنهاداص والعيىنىنل فيهىنىنا مىنىنن املشىنىنااد واملعاينىنىنة لىن ل مبىنىنا يوجىنىنب قولىنىنه
م ىنىنن جه ىنىنة الفق ىنىنه والنظ ىنىنر ،و اأم ىنىنا م ىنىنن مل تريك ىنىنت إمامت ىنىنه و ع ىنىنرف عدالت ىنىنه ،و
صىنىنمت لعىنىندم احلفىنىنظ واإلتقىنىنان روايتىنىنه ،ف نىنىنه ينظىنىنر فييىنىنا اتفىنىنق أاىنىنل العلىنىنم عليىنىنه
وجيتهد ي قكول ما جا بىنه علىنى سىنب مىنا يىنإد النظىنر إليىنه والىندليل ،علىنى
أنىنىنه يقكىنىنل فىنىنيين اخت ىن ه مجهىنىنور مىنىنن مجىنىنااا املسىنىنلي إمام ىناً ي الىنىندين قىنىنول
أ ىنىند مىنىنن الطىنىنال  ،أن السىنىنلف رضىنوان اهلل علىنىنيهم قىنىند سىنىنكق مىنىنن بع ىنىنهم ي
بعىنىنض رىنىنالم رريىنىنا ي ىنىنال ال ىنىنب ومنىنىنه مىنىنا محىنىنل عليىنىنه احلسىنىند ريىنىنا قىنىنال ابىنىنن
عكىنىناه ومال ىن ب ىنىنن دين ىنىنار وأب ىنىنو ىنىنازم ،ومنىنىنه عل ىنىنى جه ىنىنة التأوي ىنىنل مم ىنىنا يل ىنىنيم
القىنول فيىنىنه مىنا قالىنىنه القاأىنل فيىنىنه ،وقىند محىنىنل بع ىنهم علىنىنى بعىنض السىنىنيف تىنىنأويالً
ة توجكه"(.)2
واجتهاداً يليم تقليدام ي ي من دون براان و
وقىنىنال ابىنىنن السىنىنككي" :قاعىنىند ي اوىنىنرح والتعىنىنديل ضىنىنرورية نافعىنىنة ترااىنىنا
ي ىنىني مىنىنن رتىنىنب األصىنىنول ف ن ىن إذا مسعىنىنت اوىنىنرح مقىنىندماً علىنىنى التعىنىنديل،
ورأي ىنىنت او ىنىنرح والتعىن ىنىنديل ورن ىنىنت ِل ىن ىناراً ب ىنىناألمور أو ف ىن ىندماً مقتص ىن ىنراً عل ىنىنى منقىن ىنىنول
( )1سا أعالم النكال .451 /11
( )2جام بيان العلم .1093/2
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األصىنىنول ،يىن إن العيىنىنل علىنىنى جر ىنىنه ف يىنىناك مث إيىنىناك واحلىن ر رىنىنل احلىن ر مىنىنن
ا ىن ا احلسىنىنكان ،بىنىنل الص ىنوا عنىنىندنا مىنىنن ثكتىنىنت إمامتىنىنه وعدالتىنىنه ورريىنىنر مىنىناد وه
ومير ىنىنوه ،ون ىنىندر ج ىنىنار وه ،وران ىنىنت ان ىنىناك قرين ىنىنة دال ىنىنة عل ىنىنى س ىنىنكب جر ىنىنه م ىنىنن
تعصىنىنب م ىن ايب أو لىنىناه ،ف ننىنىنا نلتفىنىنت إىل اوىنىنرح فيىنىنه ونعيىنىنل بالعدالىنىنة ،وإ
لفتمنىنىنا ا ىن ا الكىنىنا وأا ىن نا تقىنىند اوىنىنرح علىنىنى إطالقىنىنه ملىنىنا سىنىنلم لنىنىنا أ ىنىند مىنىنن
األأية إ ْذ ما من إمام إ وقد طعن فيه طاعنون وال فيه االكون"(.)1
وا ا ألن اورح عندام يقكل إ مفسرا مك السكب ريا قالىنه
ابن الصالح ولاه( ،)2ف ذا مل يك اوارح سىنكب اوىنرح فىنال عىنرب جبر ىنه،
وإذا بينه نظرنا ي نفس السكب ف ن ران مما يقدح مبريله قكل وإ فال.
وهلىن ا قىنىنال الىن ايب" :والكىنىنالم ي الىنىنروا حيتىنىنا إىل ورع تىنىنام ،وبىنرا
من اهلوى وامليل ،وارب راملة باحلدي وعلله ورجاله" (.)3
ولنأا مريا مما ذرره ال يار ف نه ذرر أن جرير بن عكد احلييد
ضعف مساك بن ر ألنه رآه يكول قاأيا( ،)4وقد تعقب اخلطيب ا ه القصة
بقوله" :فه ا وحنوه جرح بالتأويل واوهل ،والعامل جيرح هب ا وأمرياله)"(.)5
وذرىنر ال يىنىنار رىنىنالم النسىناأي ي ابىنىنن صىنىنا وقىند تقىندم رد الىن ايب
( )1قاعد ي اورح والتعديل ص.19
( )2املقدمة ص.217
( )3املوقظة ص.82
( )4فتح املل ص.164
( )5الكفاية ص.108
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لىنىنه ،وقىنىنال اخلليلىنىني" :اتفىنىنق احلفىنىناظ علىنىنى أن رالمىنىنه فيىنىنه حتامىنىنل ،و يقىنىندح
رالم أمرياله فيه"(.)1
ومل يقك ىنىنل العلي ىنىنا ج ىنىنرح بع ىنىنض أا ىنىنل احل ىنىندي ي ال ىنىنروا إذا تف ىنىنرد،
رأيب الفتح األزد ال جرح بعض احلفىناظ بىندعوى روايتىنه مىنا يتىناب
يعتيد إذا انفرد فكيف إذا اولف" (.)2
عليه ،قال احلافظ" :األزد
ومل يقكىنىنل العليىنىنا جىنىنرح اووزجىنىناين ي الىنىنروا الشىنىنيعة لنصىنىنكه ،وقىنىند
جرح سعيد بن عيرو بن أ وع م توثيق النىناه لىنه ،قىنال احلىنافظَّ " :
وثقىنه
ابىنىنن مع ىن والنسىنىناأي والع لىنىني وإسىنىنماق ابىنىنن رااويىنىنه ،وأمىنىنا أبىنىنو إسىنىنماق
اووزجىنىناين فقىنىنال :رىنىنان زاأ ىناً لالي ىناً يعىنىنين ي التشىنىني  ،قلىنىنت :واووزجىنىناين
لال ي النصب فتعارضا"(.)3
وعكسه مل يقكلوا جىنرح ابىنن اىنراش ورىنان راف ىنياً ،ي الىنروا املخىنالف
ل ىنىنه ي املىن ىن اب ،ىنىنىت ق ىنىنال اب ىنىنن ىنىنر ي ترمج ىنىنة عي ىنىنرو ب ىنىنن س ىنىنليم اليرق ىنىني
األنصىنار " :مىنىنن ثقىنىناص التىنىنابع وأأيىنىنتهم وثقىنه النسىنىناأي والع لىنىني وابىنىنن سىنىنعد
وابىنىنن كىنىنان وآاىنىنرون ،وقىنىنال ابىنىنن ا ىنراش :ثقىنىنة ي ديريىنىنه ااىنىنتالط قلىنىنت-أ
ابن ر :-ابن اراش م رور بالرفض والكدعة فال يلتفت إليه" (.)4
( )1اإلر اد .424/1
( )2اد السار ص.390
( )3املرج السابق ص.406
( )4اد السار ص.431
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وباويلىن ىنىنة فه ىن ىن ا ىن ىنىني رريىن ىنىنا ي تصىن ىنىنرفهم يقط ىن ىن معىن ىنىنه ب نصىن ىنىنافهم
وديانتهم ي اورح والتعديل ،وأهنم إاما يتكليون ي الىنراو بقصىند الىن
عن السنن واآلثار وصيانتها ،و مدال للهوى والعصكية ي ذل .
املبحث الثالث :تقوية احلديث وتضعيفه بالقرائن اخلارجية بني
الشيخني ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :النقد الذاتي للحديث
ذاىنىنب الط ىناار ابىنىنن عا ىنىنور إىل ت ىنىنعيف احلىنىندي مبىنىنا أمسىنىناه النقىنىند
الىن ىن ايت ملتن ىنىنه ،وا ىنىنو أع ىنىنم م ىنىنن الك ىنىنالم ي رجال ىنىنه وطرق ىنىنه ،إذا املقص ىنىنود أن
عليىنا احلىنىندي اسىنىنتنكروا مىن اىنىنرب مدينىنىنة العلىنم ملخالفتىنىنه األصىنىنول ،ىنىنىت
إهنم ي عفون الراو مب رد روايته.
قال ابن عا ىنور" :وألجىنل كيهىنم علىنى ذاص ىندي أنىنا مدينىنة
العلىنىنم بالوض ىن  ،صىنىنار ا ىن ا احلىنىندي س ىنىنكب الطعىنىنن ي أيب الص ىنىنلت ىنىنىت
إن لت د ي رالم بع هم ا عرتاض على من عدل أبىنا الصىنلت بقولىنه:
ألىنىنيس قىنىند روى ىنىندي أنىنىنا مدينىنىنة العلىنىنم ريىنىنا ذرىنىنره احلىنىنارم ي املسىنىنتدرك
عن العكاه بن حميد الدور عن صا بن كيب" (.)1
واملراد هب ا أن متنه خمالف لألصول اليت اقت ت أف لية الشيخ
وأعلييتهيا على علي رضي اهلل عنهم مجيعا عند اويهور ،بل قال يخ
( )1التمقيقاص ص.18
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اإلسالم ابن تييية ي تعقب ابن املطهر احللي الراف ي أن عليا أعلم الناه
بعد النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال" :واووا  :أن أال السنة مينعون
ذل  ،ويقولون ما اتفق عليه علياؤام :إن أعلم الناه بعد رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم أبو بكر مث عير ،وقد ذرر لا وا د اإلمجاع على أن
أبا بكر أعلم الصمابة رلهم" مث ساق د أل ذل وذرر أن ممن نقل
اإلمجاع اإلمام أبو املظفر منصور ابن عكد اوكار السيعاين(.)1
وي دعىن ىنىنوى اإلمجىن ىنىناع نظىن ىنىنر ،فقىن ىنىند اىن ىنىنالف ي املسىن ىنىنألة مجاعىن ىنىنة مىن ىنىنن
السىنىنلف ذاكىنوا إىل أن عليىنىنا أعلىنىنم الصىنىنمابة بىن طالق ،وقىنىند سىنىناق ال يىنىنار
طاأفة منهم(.)2
و ىنىني آاىنىنر اقت ىنىنى رد احلىنىندي مىنىنن جهىنىنة متنىنىنه عنىنىند ابىنىنن عا ىنىنور
وا ىنىنو أن ا ىنىنااره يقت ىنىني أن العل ىنىنم يإاىن ىن إ م ىنىنن عل ىنىني ،ألن ىنىنه الك ىنىنا
الو يد ملدينة العلم ريا اىنو اىناار احلىندي واىن ا فاسىند ومىنردود بىنالواق ،
ألن العلىنىنم النكىنىنو نقلىنىنه علىنىني ولىنىناه مىنىنن الصىنىنمابة ،ووصىنىنل إلينىنىنا منىنىنه عىنىنن
لىنىنا طريىنىنق علىنىني الكريىنىنا مريىنىنل مىنىنا رو عىنىنن عاأشىنىنة وأيب اريىنىنر وابىنىنن عكىنىناه
وابن عيرو ولاام.
قىنىنال ابىنىنن عا ىنىنور :واىن ا –أ دعىنىنوى أن بىنىنا العلىنىنم النكىنىنو علىنىني
دون لاه -من حنل الراف ىنة ،ويقىنو التهيىنة روايىنة األصىنكغ بىنن نكاتىنة هلىن ا
( )1منها السنة .500/7
( )2فتح املل ص.66
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احلدي بلفظ "يا علي ر من زعم أنه يدالها من لا بابىنها" (.)1
لكىنىنن ال يىنىنار اعىنىنرتض ا ىن ا بأنىنىنه تىنىنوام وجمىنىنرد اىنىنن ،وهل ىن ا زاد فيىنىنه
بع ىنىنض الك ىن ىن اب ( أبىن ىنىنو بك ىنىنر وعيىن ىنىنر وعرييىن ىنىنان س ىنىنوراا) لظنىن ىنىنه أنىن ىنىنه خيىن ىنىنالف
م اب أال السنة ي التف يل ،فياد فيه مىنا يإيىنده ،قىنال ال يىنار " :ولىنيس
ي احلىنىندي ىنىني ممىنىنا تومهىنىنوه بىنىنل اىنىنو رقولىنىنه عليىنىنه الصىنىنال والسىنىنالم :أعلىنىنم
أمىنىنيت بىنىناحلالل واحل ىنرام معىنىناذ ،وأقىنىنرؤرم أيب ،ومىنىنا أالىنىنت اخل ىنرا و أقلىنىنت
ال ىنربا أصىنىندق هل ىنىنة مىنىنن أيب ذر ،فقىنىند نص ىنوا علىنىنى أنىنىنه لىنىنيس فيهىنىنا مىنىنا يىنىندل
على أف لية معاذ وأيب وأيب ذر على لاام من اخللفا الر دين"(.)2
واىن ا الىن قالىنه ىنىنق ،لكنىنه يعىنارض مىنىنا قالىنه ابىنن عا ىنىنور ،ألن
احلدي مشكل من جهة احلصر ال يقت يه اااره ،ف نه صىنر جهىنة
تلقىنىني العلىنىنم النكىنىنو ي بىنىنا وا ىنىند اىنىنو علىنىني ،والواق ىن االفىنىنه ،ألن مىنىنن
العلم النكو ما بل نا عن لا طريق علي رضي اهلل عنه.
وعلىنىنى تقىنىندير أنىنىنه أراد الكيىنىنال احلصىنىنر فهىنىنو مشىنىنكل أي ىنىنا ملخالفتىنىنه
اإلمجىنىناع علىنىنى أعلييىنىنة الشىنىنيخ  ،ومىنىنا أورده ال يىنىنار مىنىنن النظىنىناأر احلديرييىنىنة ي
أيب ومعىنىناذ وأيب ذر يىنىندل علىنىنى مىنىنا ذاىنىنب إليىنىنه ،ألن ا ىن ا تف ىنىنيل ي بىنىنا
من العلم واإلميان ،مث او صر فيه ريا ي ا ا اخلرب.
اللهىنىنم إ إن محلنىنىنا ىنىندي مدينىنىنة العلىنىنم علىنىنى أنىنىنه أراد بىنىنالعلم انىنىنا
( )1حتقيقاص ص .86
( )2فتح املل ص.186
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جىن ىنىننس مع ىن ىن معهىن ىنىنود ،واىن ىنىنو العلىن ىنىنم بالق ىن ىنىنا ملىن ىنىنا تقىن ىنىنرر أن أعلىن ىنىنم النىن ىنىناه
بالق ا علي ،في ي بينه وب األاكار القاضىنية بىنأن لىناه أعلىنم منىنه ي
با من العلم ريعاذ أعلم باحلالل واحلرام وأيب أعلم بالقرا وزيد أعلىنم
ب ىنىنالفراأض ،فيك ىنىنون احل ىنىندي م ىنىنن الع ىنىنام ال ىن ىن أري ىنىند ب ىنىنه اخلص ىنىنوص ،و
يقت ي األعلييىنة املطلقىنة لعلىني فيت ىنه متنىنه واحلىنال اىن ه ،وإن رىنان اىناار
لفظه يساعد عليه.
ومىنىنن ال راأىنىنب الىنىنيت أبعىنىند جىنىنداً مىنىنن تىنىنأول احلىنىندي عليهىنىنا مىنىنا ذرىنىنره
اوالل الدواين أن املراد بعلىني باهبىنا :أ  :مرتفىن مىنن العلىنو( ،)1علىنى معىنا
أن بىنىنا املدينىنىنة مرتف ىن  ،ولىنىنيس امل ىنراد ىنىنخص علىنىني ،واىنىنو تكلىنىنف باطىنىنل
()2
ول ا ق لل يار رده.
وقىنىند أاىنىنر القطيعىنىني ي"زواأىنىند الف ىنىناأل" ( )3عىنىنن أيب سىنىنلية قىنىنال:
ىنت النىنىناه يُعرضىنىنون علىنىني وعلىنىنيهم قُيىنىنص ،منهىنىنا
قىنىنال رسىن ُ
ىنول اهلل " :رأيىن ُ
يكلىنىنغ الريىنىند  ،ومنهىنىنا يكلىنىنغ الررىنىنب ،قىنىنال :وعُىنىنرض علىنىني عيىنىنر وعليىنىنه قيىنىنيص
( )1احل ه الكاار ص.189
( )2فتح املل ص.187
( )3ف األ الصمابة ألمحد  ،)360( 272/1وأصله من دي أيب سعيد
اخلدر عند الكخار رتا اإلميان ،با تفاضل أال اإلميان ي األعيال
 ،)23( 13/1ومسلم رتا ف األ الصمابة ،با ف األ عير
.)2390( 1859/4
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جي ىنيره" فقىنىنالوا :مىنىنا اأولتىنىنه؟ قىنىنال" :العلىنىنم" واحلىنىندي ضىنىنعيف إلرسىنىناله لكىنىنن
أصله ي (الصميح) ( )1بلفظ" :الدين".
وي الصىنىنميم ( )2مىنىنن ىنىندي ابىنىنن عيىنىنر رضىنىني اهلل عنهيىنىنا قىنىنال :قىنىنال
رسىنول اهلل صىنلى اهلل عليىنه وسىنلم " :بينىنا أنىنىنا نىناأم ،إذ رأيىنت قىند ا أتيىنت بىنه فيىنىنه
لىنىنن ،فش ىنربت منىنىنه ىنىنىت إين ألرى الىنىنر جيىنىنر ي أافىنىنار  ،مث أعطيىنىنت ف ىنىنلي
عير بن اخلطا " قالوا :فيا أولت ذل ؟ يا رسول اهلل قال" :العلم".
وهل ىن ىن ا ذرىن ىنىنر ابىن ىنىنن تيييىن ىنىنة ي املنهىن ىنىنا ( )3ممىن ىنىنا يستشىن ىنىنكل بىن ىنىنه م ىن ىن
احلدي أنه إذا ران النىنيب  مدينىنة العلىنم ،ومل يكىنن هلىنا إ بىنا وا ىند،
ومل يكل ىنىنغ عن ىنىنه العل ىنىنم إ وا ىنىند ،فس ىنىند أم ىنىنر اإلس ىنىنالم ،ق ىنىنال" :وهلىن ىن ا اتف ىنىنق
املسىنىنليون علىنىنى أنىنىنه جيىنىنوز أن يكىنىنون املكلىنىنغ عنىنىنه العلىنىنم وا ىنىندا ،بىنىنل جيىنىنب
أن يكون املكل ون أال التواتر ال ين حيصل العلم ربام لل اأب".
وق ىنىنال أي ىنىنا" :إن اىن ىن ا ا ىنىنالف املعل ىنىنوم ب ىنىنالتواتر ؛ فىن ىن ن مجيىن ىن م ىنىنداأن
اإلسىنىنالم بل هىنىنم العلىنىنم عىنىنن الرسىنىنول مىنىنن لىنىنا علىنىني ،أمىنىنا أاىنىنل املدينىنىنة ومكىنىنة
( )1الكخار رتا اإلميان ،با تفاضل أال اإلميان ي األعيال 13/1
( ،)23ومسلم رتا ف األ الصمابة ،با من ف األ عير 1859/4
( )2390من دي أيب سعيد اخلدر .
( )2الكخار رتا العلم ،با ف ل العلم  ،)82( 27/1ومسلم رتا
ف األ الصمابة ،با ف األ عير .)2391( 1859/4
(.515/7 )3
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فىنىناألمر فيهيىنىنا اىنىناار ،ور ىن ل الشىنىنام والكصىنىنر  ،ف ىن ن اىنىنإ مل يكون ىنوا يىنىنروون
عن علي إ يئا قلىنيال ،وإامىنا رىنان لالىنب عليىنه ي الكوفىنة ،ومىن اىن ا فأاىنل
الكوفة رانوا يعليون القرآن والسنة قكل أن يتوىل عرييان ف ال عن علي.
وفقها أال املدينة تعليوا الدين ي االفة عير ،وتعليم معاذ ألال
اليين ومقامه فيهم أررير من علي ،وهل ا روى أال اليين عن معاذ بن جكل
أررير مما رووا عن علي ،و ريح ولاه من أرابر التابع إاما تفقهوا على معاذ بن
جكل ،وملا قدم علي الكوفة ران ريح فيها قاضيا ،واو وعكيد السلياين تفقها
على لاه ،فانتشر علم اإلسالم ي املداأن قكل أن يقدم علي الكوفة"(.)1
وقد ذرر ابىنن ىنيم أن علىنم الصىنمايب إامىنا يعىنرف بأ ىند وجهىن
ثال هليا :ررير روايته وفتاويه ،وررير استعيال النيب  لىنه ،فيىنن امىنال
أن يستعيل النيب  من علم له.
مث ذرىنىنر أنىنىنه عليىنىنه الصىنىنال والسىنىنالم اسىنىنتعيل أبىنىنا بكىنىنر علىنىنى أصىنىنول
اإلسىن ىنىنالم وأررانىن ىنىنه ودعاأيىن ىنىنه ،حب ىن ىنىنور أرىن ىنىنابر الص ىن ىنىنمابة فاس ىن ىنىنتعيله علىن ىنىنى
الصال والصدقاص واحله ،فدل على أنه أعلم الصمابة.
وأي ىنىنا ففىنىني الصىنىنمابة مىنىنن اىنىنو أرريىنىنر ىنىنديريا مىنىنن علىنىني رىنىنأيب اريىنىنر ،
وفيهم من يساويه ي الرواية وإن ران دونه ي الفقه(.)2
وقد مج السيوطي املكريرين من الفتوى من الصمابة ي نظم فقال:
( )1منها السنة .516/7
( )2الفصل ي امللل واألاوا .109-107/4
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وََنلُىن ىن ىنىنه وزوج ىن ىن ىنةُ ا ْهلىن ىن ىن ِ
ىناد األَبَىن ىن ىن ْىنر
ىناوى َوعُ َيىن ىن ْىنر
َ ْ ُ ََْ َ َ
َوالْكَ ْمىن ىن ُىنر أ َْوفَىن ىن ُ
ىناا ْم فَىنتَىن ىن َ
()1
ُمثَّ اب ىن ىن ىنىنن مس ىن ىن ىنىنع َ
َوبىنَ ْع ىن ىن ُىند ُا ْم ِع ْش ىن ىن ُىنرو َن تىنُ َقل ىن ىن ِىنل
ود َوَزيْىن ىن ىنىند َو َعلِىن ىن ىنىني
ْ َُْ ُ
فكيف يقال إنه و ده با العلم!.؟
وأي ا فقد ثكت ي صميح الكخىنار ( )2عان أباي ُج َح ْيا َحاةَ ،قاال:
قلت لعلي بن أبي طالاب :هال عنادكم كياا ؟ قاال " :ل ،إل كياا
اهلل ،أو فهاام أعطيااه رجاال مساالم ،أو مااا فااي هااذه الصااحيحة .قااال:
قلاات :فمااا فااي هااذه الصااحيحة؟ قااال :العقاال ،وفكاااأل األسااير ،ول
يقيل مسلم بكافر.
خيصىنىنه بعلىنىنم دون
فقىنىند صىنىنرح علىنىني رضىنىني اهلل عنىنىنه بىنىنأن النىنىنيب  مل ا
ل ىنىناه م ىنىنن الص ىنىنمابة ،فكط ىنىنل رون ىنىنه ب ىنىنا مدين ىنىنة العل ىنىنم و ىنىنده دون ل ىنىناه،
وثكت أن لليدينة أبوابىنا أ ىنداا علىني ،سىنوا ي الروايىنة أو ي الدرايىنة ألنىنه
أاىنىنرب رض ىنىني اهلل عنىنىنه أن اهلل تع ىنىناىل يعط ىنىني م ىنىنن ىنىنا مىنىنن الق ىنىنه فهي ىنىنا ي
رتابه يعطيىنه ل ىناه ،واىن ا مشىنااد واقىن يدفعىنه إ مكىنابر ،مريىنل ابىنن
عكاه رضي اهلل عنه ف نه ترمجان القران.
على أن سنة اهلل الكونية و كيته الربانية اقت تا ذل  ،ألن
العلم رزق وقسم و ظ راملال واواه ،قسيه اهلل ي القه ومل يودعه ي

فرد أو مجاعة ،لئال يك ي بع هم على بعض ،ريا قال :ﭽﮨ ﮩﮪ

( )1ألفية السيوطي ص.110
( )2رتا العلم ،با رتابة العلم .)111( 33/1
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[الشورى.]27 :
وقىن ىنىند ذرىن ىنىنر الشىن ىنىنوراين ي جيأىن ىنىنه املفىن ىنىنرد ي ا ىن ىن ا اخلىن ىنىنرب أن العليىن ىنىنا
استشكلوا م ا ا احلدي من جهة أن الصمابة أا وا العلىنم مىنن لىنا
ب ىنىنا عل ىنىني وأق ىنىنرام الن ىنىنيب  ومل ينك ىنىنر عل ىنىنيهم ،ومل ي ىنىنأمرام ب ىنىنالرجوع إىل
علىنىني ،ولىنىنو رىنىنان األمىنىنر للوجىنىنو ملىنىنا أقىنىندموا علىنىنى خمالفىنىنة الرسىنىنول  واىنىنم
مبرأى ومسي منه .
مث ذر ىنىنر أن ىنىنه ثك ىنىنت أن الص ىنىنمابة والت ىنىنابع يرجع ىنىنون إىل الن ىنىنيب 
آرا اىنىنم ف ىنىنرى جمىنىنرى اإلمجىنىناع علىنىنى األا ىن منىنىنه  مىنىنن لىنىنا طريىنىنق بىنىنا
مدينىنىنة العلىنىنم رضىنىني اهلل عنىنىنه ،وثكىنىنت بىنىنالتواتر املعنىنىنو أنىنىنه أرسىنىنل لىنىنا علىنىني
بالكالغ عنه ،وقال (بل وا عين) ومل حيصر الكالغ ي علي.
مث تىن ىنىنأول األم ىن ىنىنر ال ىن ىنوارد ي احل ىن ىنىندي عل ىن ىنىنى اإلر ىن ىنىناد الوج ىن ىنىنو ،
يقصد قولىنه ي بعىنض الطىنرق "فيىنن أراد العلىنم فليىنأص مىنن باهبىنا" ( ،)1وقىند
تقدم أن ا ا اللفظ منكر يصح.
املطلب الثاني :تقوية احلديث مبا روي يف علم علي 
مىنىنن الق ىنراأن اخلارجيىنىنة ال ىنىنيت س ىنىناقها ال ي ىنىنار لتقويىنىنة م ىن احل ىنىندي
وتصميمه ،ما رو ي ف األ علي اليت تدل على عليه مما يطىنابق مىن
( )1الفتح الرباين  926/2وما بعداا.
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احلدي ويشهد ملعناه.
وقىنىند تعقكىنىنه ابىنىنن عا ىنىنور علىنىنى اىن ا بقولىنىنه" :بىنىنأن ف ىنىنل علىنىني رضىنىني اهلل
عن ىنىنه وعلي ىنىنه ينك ىنىنره إ جاا ىنىنل ض ىنىنعيف اإلمي ىنىنان ،وإام ىنىنا الك ىنىنالم ي ف ىنىنيلة
ااصة واي أن يكون علي او الطريق الواضح لعلم رسول اهلل .)1(" 
وقىند سىنىناق ال يىنار ي فىنىنتح امللىن ( )2أ اديىن ي أن عليىناً رضىنىني
اهلل عنه أعلم الناه بعد النيب  ،ورلها ضعيفة و ختلىنو مىنن مقىنال ريىنا
بينه ال يار نفسه.
وأمريلهىنىنا إسىنىنناداً ىنىندي املسىنىنند( )3وفيىنىنه قىنىنال أبىنىنو عكىنىندالرمحن ،يعىنىنين
ىندص ي رتىنىنا أيب ىنىنط يىنىنده ي ا ىن ا احلىنىندي ،
عكىنىند اهلل بىنىنن أمحىنىند :وجىن ُ
ق ىن ىنىنال " :أوم ىن ىنىنا ترضىن ىن ىن أين ازوجتىن ىن ىن أق ىن ىنىندم أُم ىن ىنىنيت ِس ىن ىنىنليا وأرري ىن ىنىنرام ِعلي ىن ىنىنا
وأعظيهم ِ ليا" وقد نقله ال يار ونقل عن اهليرييي تصميمه.
واىنىنو زويىنىنه فىن ن اهليرييىنىني ذرىنىنر توثيىنىنق رجالىنىنه واقتصىنىنر عليىنىنه ولىنىنيس ي
رالمه إطالق الصمة عليه (.)4
واحلدي أارجه الطرباين( ،)5واخلطيب( ،)1وابن عسارر( ،)2واىنو
( )1التمقيقاص ص.68
( )2ص.66
( )3مسند اإلمام أمحد .)20307( 422/33
( )4جمي اليواأد .)14595( 101/9
( )5املع م الككا .)538( 229/20
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اىنىنرب ضىنىنعيف تفىنىنرد بىنىنه االىنىند بىنىنن طهيىنىنان واىنىنو ىنىنيعي خمىنىنتلط ،ومل يتييىنىني
ديريه( ،)3ومل يتاب على ا ا.
وقىنىند سىنىناق ال يىنىنار لىنىنه طريقىنىنا عنىنىند ابىنىنن عسىنىنارر عىنىنن بريىنىند وفيىنىنه
ج ىنىنابر اوعف ىنىني ،وآا ىنىنر ع ىنىنن أمس ىنىنا بن ىنىنت عي ىنىنيس وفي ىنىنه تلي ىنىند ب ىنىنن س ىنىنلييان
راف ىنىني ضىنىنعيف( ،)4وفيىنىنه أي ىناً أبىنىنو اومىنىناف عىنىنن رجىنىنل جمهىنىنول ،فىنىنالطرق
رلها منكر تصح.
وب ىنىناقي اآلث ىنىنار ال ىنىنيت ذررا ىنىنا لتقوي ىنىنة ىنىندي أيب الص ىنىنلت منك ىنىنر أو
موضىنىنوعة ،و يصىنىنح منهىنىنا إ مىنىنا ورد ي أن عليىنىنا رضىنىني اهلل عنىنىنه أق ىنىنى
الناه وا ا اار عن حمل الكم ومعا احلدي .
على أن النياع ليس ي األعليية ي ا ا املوض  ،ألنه علىنى تقىندير
ثكوص أعلييته على رافة الصمابة فال يدل ذلىن و يشىنهد لتقويىنة معىنا
احل ىنىندي  ،للف ىنىنرق ب ىن رون ىنىنه األعل ىنىنم بىن ىن طالق ،وب ىن أن العل ىنىنم النك ىنىنو
يإا إ مىنن بابىنه ريىنا يقت ىنيه اىناار ىندي مدينىنة العلىنم ،ملىنا تقىنرر مىنن
جواز أا العلم عن العامل م وجود األعلم منه.
وقد اتفىنق أاىنل األصىنول علىنى أنىنه جيىنب تقليىند أعلىنم أاىنل الىندنيا
( )1تلخيص املتشابه ي الرسم .834/2
( )2تاريخ دمشق .126/42
( )3التقريب (ص ،)1644الكوارب النااص (ص.)150
( )4التقريب (ص.)797
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واتفق ىنوا علىنىنى أن مىنىنن بلىنىنغ رتكىنىنة ا جتهىنىناد مل حيىنىنل لىنىنه التقليىنىند ،وتنىنىنازعوا ي
وج ىنىنو تقلي ىنىند األعل ىنىنم ف ىنىناويهور أن ىنىنه جيىن ىنب ب ىنىنل يقل ىنىند م ىنىنن يعرف ىنىنه م ىنىنن
اجملتهدين ،و كي عن حميد وابن سريه والكراي أنه يقلد األعلم(.)1
وقىنىند وجىنىند مىنىنن فتىنىناوى علىنىني مىنىنا مل جيىنىنر عليىنىنه عيىنىنل الفقهىنىنا وتنككىنىنه
أأي ىنىنة ا جته ىنىناد وامل ىن ااب ،مري ىنىنل رراات ىنىنه او ىنىنر  ،ومري ىنىنل إفتاأ ىنىنه أن املت ىنىنوى
عنهىنا زوجهىنا تعتىنىند أبعىنىند األجلىن  ،مىن أن سىنىننة رسىنىنول اهلل  الريابتىنىنة عنىنىنه
املوافق ىنىنة لكت ىنىنا اهلل تقت ىني أهن ىنا حت ىنىنل بوض ىن احلي ىنىنل ،ومري ىنىنل إفتاأ ىنىنه ب ىنىنأن
املفوضة يسقط مهراا بىناملوص ،وقىند أفىنىت ابىنن مسىنعود ولىناه بىنأن هلىنا مهىنر
ا
نس ىنىناأها ري ىنا أارج ىنىنه األ ىن عيون ع ىنىنن الن ىنىنيب  ي ب ىنىنروع بن ىنىنت وا ىنىنق،
ولا ذل مما او مكسوط ي دواوين الفقه(.)2
وم ىنىنا س ىنىناقه ال ي ىنىنار ي رتاب ىنىنه م ىنىنن ىنىنهاداص الص ىنىنمابة واألع ىنىنالم
لعل ىنىني رض ىنىني اهلل عن ىنىنه ب ىنىنالعلم يقت ىنىني إ الش ىنىنهاد ل ىنىنه ب ىنىنالعلم الواسىن ىن
نياع فيه ،و يفيد ي تقوية ااار معىنا احلىندي أنىنه بىنا العلىنم
ال
النك ىنىنو األو ىنىند دون ل ىنىناه ،مل ىنىنا م ىنىنر أن األعليي ىنىنة املطلق ىنىنة عل ىنىنى ل ىنىناه
تقت ىنىني احنصىنىنار أا ىن العلىنىنم عنىنىنه دون لىنىناه ،فكيىنىنف واىنىني تىنىندل علىنىنى
األعليية املطلقة.
فالىن ىن يظه ىنىنر أن اع ىن ىنرتاض اب ىنىنن عا ىنىنور عل ىنىنى ال ي ىنىنار ي ا ىن ىن ه
( )1الكمر اميط .286/6
( )2انظر :اإل راف  ،446/3منها السنة .183/4
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القرينىنىنة صىنىنميح مت ىنىنه ،فريكىنىنت بىن ل نكىنىنار مىن احلىنىندي ونكىنىنار إسىنىنناده
ريا تقدم بيانه ،وباهلل التوفيق.
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اخلامتة
بعد ا ا التطواف ي جنكاص ا ا الكم  ،أمحد اهلل تعاىل أن
من على ب زامه ،وا ا آار ما تيسر حتريره ،ولاية ما وسعا تسطاه ي
َّ
امارية ب اإلمام ولقد توصلت من االله إىل عد نتاأه أمهها:
 -1أن فن امارية ب العليا ي احلدي واملساأل با من العلم
جليل القدر ،وقد سلكه املتقدمون وأفردوه بالتأليف والكم .
 -2أن امارية ب عامل ليست باألمر اليسا ،فهي حتتا لت رد،
وقرا أدلة رل من الطرف  ،والكعد عن التعصب أل منهيا.
 -3رانت امارية ب الشيخ ال يار وابن عا ور مكنية على
طرق دي "أنا مدينة العلم وعلي باهبا" اليت يتعلق بع ها بروا
احلدي وبع ها بأسانيده ومتونه.
 -4ورد احلدي عن أربعة من الصمابة ابن عكاه وجابر وعلي وأنس.
 -5سل ال يار ي الكالم على ا ا احلدي مسل أال احلدي
أن ابن عا ور للب على أسلوبه ي
ي منه ه وحبريه ،ي
تعقيكه على رتا ال يار  ،منهه أال األصول والفقه والنظر ي
أسلو النقد األديب.
 -6أن ال يار أطلق الصمة عليه ،وأما ابن عا ور ف نه رجح ضعفه.
 -7أن ميل ال يار للتشي قد أثر ي كيه على احلدي .
يصح إسناده من مجي طرقه ،والصوا أنه منكر معل
 -8احلدي
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با ضطرا ريا اهر من استقصا طرقه وتتك ال رواته.
حيته
 -9أن مدار احلدي على أيب الصلت واو منكر احلدي
به إذا انفرد.
 -10أن رل من د هب ا امل إاما سرقه من أيب الصلت.
 -11نكار م احلدي  ،فظااره يقت ي أن العلم يإا إ من
علي ،ألنه الكا الو يد ملدينة العلم ريا او ااار احلدي وا ا
فاسد ومردود بالواق  ،ألن العلم النكو نقله علي ولاه من
الصمابة ،ووصل إلينا منه عن لا طريق علي الكريا مريل ما رو
عن عاأشة وأيب ارير وابن عكاه وابن عيرو ولاام.
 -12أنه خمالف لألصول اليت اقت ت أف لية الشيخ وأعلييتهيا
على علي رضي اهلل عنهم مجيعا عند اويهور.
 -13رل األ ادي اليت فيها أن علياً رضي اهلل عنه أعلم الناه
بعد النيب  ،ضعيفة ختلو من مقال ريا بينه ال يار نفسه.
 -14أن نقاد عليا احلدي الشريف أو النقد والتمرير رانوا من أ د
الناه رصا على ا ا الدين ،ومن أرريرام لا على سنة نكينا حميد
صلى اهلل عليه وسلم ،وقد أفنوا األعيار ي رتابة األ ادي ومجعها
ونقداا لتيييي ما صح مما مل يصح من سنة رسولنا الكر ابت ا مرضا
اهلل وذبا للك عن رسولنا فكانت أ كامهم على الروا واملروياص
خت ملعايا نقدية منصفة حتايب أ دا بعيد عن اهلوى والعصكية.
وي اخلتام ا ا عيل بشر  ،فيا ران فيه من صوا فين اهلل
ومن به ،وما ران فيه من اطأ أو َوْا َم فيين،
و ده ،واو ال تف ل َّ
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ودين اهلل وأ كامه بريئة منه ،واهلل أسأل أن يعفو عين.
وصلى اهلل وسلم وبارأل على نبينا محمد و له وصحبه
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املصادر واملراجع
ابن األثا اوير  ،علي بن أيب الكرم "،أسىند ال ابىنة ي معرفىنة الصىنمابة" ،حتقيىنق:
علي حميد معوض وآار( ،دار الكتب العليية ،ط1415 ،1ه).
األطرابيسىنىني ،أبىنىنو احلسىنىنن ايرييىنىنة بىنىنن سىنىنلييان األطرابلسىنىني" ،مىنىنن ىنىندي
ايرييىنة بىنن سىنىنلييان" ،حتقيىنق :د .عيىنىنر عكىند السىنىنالم تىندمر  ،لكنىنىنان:
دار الكتا العريب.
األلك ىنىناين ،حمي ىنىند ناص ىنىنر ال ىنىندين " ،سلس ىنىنلة األ اديىن ىن ال ىنىنعيفة( ".ط،1
باوص ،املكتب اإلسالمي).
األلكاين ،حميىند ناصىنر الىندين " ،ضىنعيف اوىنام الصىن ا وزيادتىنه" ،أ ىنرف
على طكعه :زاا الشاويش( ،ط ،1املكتب اإلسالمي ،باوص).
األلكىنىناين ،حميىنىند ناصىنىنر الىنىندين" ،سلسىنىنلة األ ادي ىن الصىنىنميمة"( ،ط،1
باوص ،املكتب اإلسالمي).
األلوس ىنىني ،حمي ىنىنود ىنىنكر " ،ص ىنىنب العىن ىن ا عل ىنىنى م ىنىنن س ىنىنب األص ىنىنما "،
حتقيق :عكد اهلل الكخار ( ،ط ،1أضوا السلف ،الرياض1417 ،ه).
األميىنىنين ،عك ىنىند امس ىنىنن " ،ىنىندي مدين ىنىنة العل ىنىنم "( ،م ىنىنن رت ىنىنب الش ىنىنيعة،
نشر مرري األحبا العقدية ،الن ف).
الكخىنىنار  ،حميىنىند بىنىنن إمساعيىنىنل "،اوىنىنام الصىنىنميح" ،ققىنىنه ورقيىنىنه :حميىنىند
فىن ىنإاد عك ىنىند الك ىنىناقي وحم ىنىنب ال ىنىندين اخلطي ىنىنب( ،ط ،1الق ىنىناار املطكع ىنىنة
السلفية1403 ،اىن).
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الك و  ،احلس بن مسىنعود "،مصىنابيح السىننة" ،حتقيىنق :د .يوسىنف عكىند
ال ىن ىنىنرمحن املرعش ىن ىنىنلي وآا ىن ىنىنرون( ،ط ،1ب ىن ىنىناوص :دار املعرف ىن ىنىنة للطكاع ىن ىنىنة
والنشر 1407،ه).
ابىنىنن بلكىنىنان ،عىنىنال الىنىندين علىنىنى "،اإل سىنىنان ي تقريىنىنب صىنىنميح ابىنىنن كىنىنان"،
حتقيق :عيب األرناؤط( ،ط ،1باوص مإسسة الرسالة1408 ،اىن).
بلقاسىنىنم ال ىنىنا  " ،ىنىنيخ اوىنىنام األعظىنىنم حميىنىند الطىنىناار بىنىنن عا ىنىنور ياتىنىنه
وآثاره"( ،ط ،1دار ابن يم ،باوص1996 ،م).
الرتم  ،حميد بن عيسى " ،سنن الرتم " ،حتقيق أمحىند حميىند ىنارر،
(ط ،1القاار  ،دار احلدي ).
التليد  ،عكد اهلل "،أنيس الرفيق ي ترمجة ابن الصديق " م رر مصور .
ابن تييية ،أمحىند بىنن عكىند احللىنيم احلىنراين" ،الفتىناوى الكىنربى"( ،ط ،1دار
الكتب العليية ،باوص1408 ،ه).
ابن تيييىنة ،أمحىند بىنن عكىند احللىنيم احلىنراين "،منهىنا السىننة النكويىنة ي نقىنض
رىنىنالم الشىنىنيعة القدريىنىنة" ،حتقيىنىنق :حميىنىند ر ىنىناد سىنىنامل( ،ط ،1جامعىنىنة
اإلمام حميد بن سعود اإلسالمية1406 ،ه).
ابن تييية أمحد بن عكىند احللىنيم "،أ اديىن القصىناص" ،حتقيىنق :د .حميىند بىنن
لطفي الصكاغ( ،املكتب اإلسالمي ،باوص ،ط1408 3اىن).
ابىنىنن جريىنىنر ،حميىنىند الطىنىنرب  "،هت ىن يب اآلثىنىنار وتفصىنىنيل معىنىناين الريابىنىنت عىنىنن
رسول اهلل  من األاكار" ،حتقيق :ناصر بن سعد الر ىنيد( ،مكىنة
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املكرمة مطاب الصفار1402،اىن).
او ىنىنير  ،حمي ىنىند ب ىنىنن حمي ىنىند ب ىنىنن يوس ىنىنف "،مناق ىنىنب األس ىنىند ال ال ىنىنب ُمم ىنىنيق
ومظهر الع اأب لي بن لالىنب أمىنا املىنإمن أيب احلسىنن
الكتاأب ُ
علىنىني بىنىنن أيب طالىنىنب -رضىنىني اهلل عنىنىنه ،"-حتقيىنىنق :طىنىنارق الطنطىنىناو ،
(ط ،1مكتكة القرآن1994 ،م).
اووزج ىنىناين ،إبىن ىنراايم ب ىنىنن يعق ىنىنو الس ىنىنعد  "،أ ىن ىنوال الرج ىنىنال" ،حتقي ىنىنق:
عكد العليم عكد العظيم الكَستو  ( ،دي ارادمي ،بارستان).
ابىنىنن اوىنىنوز  ،مجىنىنال الىنىندين عكىنىند الىنىنرمحن بىنىنن علىنىني "،املوضىنىنوعاص" ،حتقيىنىنق :عكىنىند
الرمحن حميد عرييان( ،ط ،1املدينة املنور  :ا ملكتكة السلفية1286 ،ه).
أبىنىنو ىنىنامت ،عكىنىند الىنىنرمحن بىنىنن حميىنىند ال ىنراز  " ،اوىنىنرح والتعىنىنديل"( ،مطكعىنىنة
جملس داأر املعارف العرييانية حبيدر آباد ،اهلند).
أبىنىنو ىنىنامت ،عكىنىند الىنىنرمحن بىنىنن حميىنىند " ،علىنىنل احلىنىندي " ،حتقيىنىنق حمىنىنب الىنىندين
اخلطيب( ،ط ،1باوص ،دار املعرفة1405 ،اىن).
احلىنىنارم ،حميىنىند بىنىنن عكىنىند اهلل النيسىنىنابور " ،املسىنىنتدرك علىنىنى الصىنىنميم "،
حتقي ىنىنق :مص ىنىنطفي عك ىنىند الق ىنىنادر عط ىنىنا( ،ط ،1ب ىنىناوص :دار الكت ىنىنب
العليية1411 ،اىن).
ابىنىنن كىنىنان ،حميىنىند بىنىنن كىنىنان الكسىنىنيت" .اجملىنىنرو مىنىنن امىنىندث وال ىنىنعفا
واملرتورىن " ،حتقيىنق :حميىنود إبىنراايم زايىند( ،ط ،1لىنب :دار الىنىنوعي
1396اىن).
- 801 -

محاكمة الغماري وابن عاشور في حديث "مدينة العلم" ،د .أحمد بن علي الحندودي الغامدي

ابىنىنن ىنىنر ،أبىنىنو الف ىنىنل أمحىنىند بىنىنن علىنىني العسىنىنقالين "،تقريىنىنب التهىن يب"،
حتقيق :حميد عوامة( ،سوريا دار الر يد ،ط1406 ،1اىن).
اب ىنىنن ىنىنر ،أمح ىنىند ب ىنىنن عل ىنىنى العس ىنىنقالين "،لس ىنىنان امليىن ىنيان" ،دار الكت ىنىنا
اإلسالمي( ،ط ،1باوص ،دار املعرفة1379 ،ه).
اب ىنىنن ىن ىنىنر ،أمح ىنىند بىن ىنىنن علىن ىنىني العس ىنىنقالين "،هت ىن ىن يب الته ىن ىن يب"( ،ط،1
باوص دار الفكر1404 ،اىن).
ابن ر ،أمحد بن علي "،تع يل املنفعة بيواأد رجال األأيىنة األربعىنة"،
حتقي ىنىنق :د .إرىن ىنرام اهلل إم ىنىنداد احل ىنىنق( ،دار الكش ىنىناأر ىن ىن ب ىنىناوص ،ط،1
1996م).
ابن يم ،علي بن أمحد بن سعيد األندلسي" ،الفصىنل ي امللىنل واألاىنوا
والنمل"( ،مكتكة اخلاَني ،القاار ).
ابىنىنن نكىنىنل ،أبىنىنو عكىنىند اهلل أمحىنىند بىنىنن حميىنىند بىنىنن نكىنىنل الشىنىنيكاين " ،ف ىنىناأل
الصىن ىنىنمابة" ،حتقيىن ىنىنق :د .وصىن ىنىني اهلل حميىن ىنىند عكىن ىنىناه( ،ط ،1مإسسىن ىنىنة
الرسالة ،باوص1403 ،ه).
ابن نكل ،أمحد بن حميد الشىنيكاين"،املسىنند" ،حتقيىنق :ىنعيب األرنىناؤوط
وآارون( ،ط ،1باوص :مإسسة الرسالة1414 ،اىن).
اخلطيىن ىنىنب ،أمحىن ىنىند بىن ىنىنن علىن ىنىنى الك ىن ىنىنداد  " ،تىن ىنىناريخ ب ىن ىنىنداد"( ،دار الكتىن ىنىنب
العليية -باوص).
اخلطيب ،أمحد بن علىني بىنن ثابىنت الك ىنداد  "،الكفايىنة ي علىنم الروايىنة"،
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حتقيق :إبراايم محد املدين وآار ،املدينة املنور  .املكتكة العليية.
اخلطي ىنىنب ،أمح ىنىند ب ىنىنن عل ىنىني ب ىنىنن ثاب ىنىنت "،تلخ ىنىنيص املتش ىنىنابه ي الرس ىنىنم "،
حتقيىن ىنىنقُ :سىن ىنىنكينة الشىن ىنىنهايب( ،طىن ىنىناله للدراسىن ىنىناص والرتمجىن ىنىنة والنشىن ىنىنر،
دمشق ،ط1985 ،1م).
اخلليل ىن ىنىني ،الي ىن ىنىنل ب ىن ىنىنن عك ىن ىنىند اهلل الق ىن ىنىنيويين " ،اإلر ىن ىنىناد ي معرف ىن ىنىنة علي ىن ىنىنا
احلىنىندي " ،حتقيىنىنق :د .حميىنىند سىنىنعيد عيىنىنر( ،مكتكىنىنة الر ىنىند ،الريىنىناض،
ط1409 ،1ه).
الدارقطين ،على بن عير ".العلىنل الىنوارد ي األ اديىن النكويىنة ".حتقيىنق:
د .حمفوظ الرمحن السفلي( ،ط ،1الرياض ،دار طيكة).
الىن ىنىندارقطين ،علىن ىنىنى بىن ىنىنن عي ىن ىنىنر " ،العل ىن ىنىنل ال ىن ىنوارد ي األ ادي ىن ىن النكوي ىن ىنىنة"،
(القسىنىنم املىنىنتيم) ،تعليىنىنق :حميىنىند بىنىنن صىنىنا الدباسىنىني( ،ط ،1الىنىندمام
دار ابن اووز 1410 ،اىن).
الىندارقطين ،علىني بىنن عيىنر "،املإتلىنىنف واملختلىنف" ،حتقيىنق :موفىنق بىنن عكىنىند اهلل
بن عكد القادر( ،ط ،1باوص :دار ال ر اإلسالمي1406 ،ه).
الىنىندالو  ،ىنىناه عكىنىند العييىنىني لىنىنالم كىنىنيم"،خمتصىنىنر التمفىنىنة ا ثىنىنين عش ىنرية"،
ترمجه للعربية :لالم حميىند بىنن حميىني الىندين بىنن عيىنر األسىنليي ،ااتصىنره
وا به :العالمة العراق حميود كر األلوسىني ،ققىنه وعلىنق وا ىنيه:
حمب الدين اخلطيب( ،القاار  :املطكعة السلفية 1373 ،اىن).
َّواين ،حميىنىند بىنىنن أسىنىنعد الصىنىنديقي "،احل ىنىنه الكىنىناار ي إفمىنىنام الطاأفىنىنة
الىنىند َّ
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الكىنىنافر الفىنىناجر " ،حتقيىنىنق :د .عكىنىند اهلل ىنىنا علىنىني منيىنىنب( ،مكتكىنىنة
اإلمام الكخار  ،ط1420 ،1ه).
ال ايب ،مشس الدين أبو عكد اهلل حميد بن أمحد " ،سىنا أعىنالم النىنكال "،
(ط ،3مإسسة الرسالة1405 ،ه).
ال ىن ايب ،مشىنىنس الىنىندين أبىنىنو عكىنىند اهلل حميىنىند بىنىنن أمحىنىند " ،ت ىن رر احلفىنىناظ"،
(دار الكتب العليية ،باوص ،ط1419 ،1ه).
الىن ايب ،مشىنىنس الىنىندين حميىنىند بىنىنن أمحىنىند" ،الكا ىنىنف ي معرفىنىنة مىنىنن لىنىنه روايىنىنة
ي الكتىنىنب السىنىنتة" ،حتقيىنىنق :حميىنىند عوامىنىنة( ،ط ،1جىنىند  :دار القكلىنىنة
للريقافة اإلسالمية1413 ،ه).
ال ىن ايب ،مشىنىنس الىنىندين حميىنىند بىنىنن أمحىنىند" ،مي ىنيان ا عتىنىندال ي نقىنىند الرجىنىنال"،
حتقيق :علي حميد الك او ( ،ط ،1باوص :دار املعرفة1382 ،اىن).
ال ىن ىن ايب ،مشىن ىنىنس الىن ىنىندين حميىن ىنىند ب ىن ىنىنن أمح ىن ىنىند " ،املوقظ ىن ىنىنة ي عل ىن ىنىنم مص ىن ىنىنطلح
احلىنىندي " ،اعتىنىنا بىنىنه :عكىنىند الفتىنىناح أبىنىنو لُ ىن اد ( ،ط ،1لىنىنب :مكتكىنىنة
املطكوعاص اإلسالمية1412،ه).
الىن ايب ،مشىنىنس الىندين حميىنىند بىنىنن أمحىند" ،امل ىنىنين ي ال ىنعفا " ،حتقيىنىنق :نىنىنور
الدين عرت.
الىن ايب ،مشىنىنس الىنىندين حميىنىند بىنىنن أمحىنىند "،موضىنىنوعاص املسىنىنتدرك" ،خمطىنىنوط
نُش ىن ىن ىنىنر ي برن ىن ىن ىنىنامه جوامىن ىن ىن ىن الكل ىن ىن ىنىنم اجمل ىن ىن ىنىناين الت ىن ىن ىنىناب ملوقىن ىن ىن ىن الش ىن ىن ىنىنككة
اإلسالمية( ،ط2004 ،1م).
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الىنراز  ،أبىنىنو عكىنىند اهلل حميىنىند بىنىنن عيىنىنر بىنىنن احلسىنىنن"،امصىنىنول" ،حتقيىنىنق :د.
طه جابر العلواين( ،ط ،3باوص ،مإسسة الرسالة1418 ،اىن).
ابىنىنن رجىنىنب ،عكىنىند الىنىنرمحن بىنىنن أمحىنىند " ،ىنىنرح علىنىنل الرتم ىن " ،حتقيىنىنق :مهىنىنام
عكد الر يم سعيد( ،ط ،1عيان ،مكتكة املنار1407 ،اىن).
ر ىنىنيد رض ىنىنا ،حمي ىنىند ر ىنىنيد ب ىنىنن عل ىنىني رض ىنىنا " ،رس ىنىناأل الس ىنىننة والش ىنىنيعة"،
(ط ،2دار املنار ،القاار 1366 ،اىن).
اليررش ىنىني ،ب ىنىندر ال ىنىندين حمي ىنىند ب ىنىنن عك ىنىند اهلل" ،النك ىنىنت عل ىنىنى مقدم ىنىنة اب ىنىنن
الصىن ىن ىنىنالح" ،حتقيىن ىن ىنىنق :د .زيىن ىن ىنىنن العابىن ىن ىنىندين( ،ط ،1الريىن ىن ىنىناض :أض ىن ىن ىنوا
السلف1421 ،اىن).
اليررشىن ىنىني ،بىن ىنىندر الىن ىنىندين حميىن ىنىند بىن ىنىنن عكىن ىنىند اهلل "،الكمىن ىنىنر امىن ىنىنيط ي أصىن ىنىنول
الفقه"( ،دار الكتيب ،ط1414 ،1ه).
اليررلي ،اا الدين بن حميود بىنن حميىند بىنن علىني بىنن فىناره" ،األعىنالم"،
(دار العلم لليالي  ،ط.)2002 ،15
سكط ابن الع يي ،براان الدين إبراايم بن حميد "،ا لتكاط مبعرفىنة مىنن
رمىنىني ب ىنىنا اتالط" ،حتقيىنىنق :ف ىنواز أمحىنىند زم ىنىنر ( ،ط ،1ب ىنىناوص :دار
الكتا العريب1408 ،ه).
سىنىنكط ابىنىنن الع يىنىني ،براىنىنان الىنىندين إبىنراايم بىنىنن حميىنىند "،الكشىنىنف احلرييىن
عي ىنىنن رم ىنىني بوضىن ىن احل ىنىندي " ،حتقي ىنىنق :ص ىنىنكمي الس ىنىنامراأي( ،ط،1
باوص :عامل الكتب1407 ،اىن).
- 805 -

محاكمة الغماري وابن عاشور في حديث "مدينة العلم" ،د .أحمد بن علي الحندودي الغامدي

السىنىنككي ،ت ىنىنا ال ىنىندين عك ىنىند الوا ىنىنا ب ىنىنن تق ىنىني ال ىنىندين "،قاع ىنىند ي او ىنىنرح
والتع ىنىنديل" ،حتقي ىنىنق :عك ىنىند الفت ىنىناح أب ىنىنو ل ىنىند ( ،ب ىنىناوص دار الكش ىنىناأر،
ط1410 ،5اىن).
السىنىنككي ،زيىنىنن الىنىندين أيب حيىنىنى زرريىنىنا بىنىنن حميىنىند األنصىنىنار " ،فىنىنتح الكىنىناقي
بشىن ىنىنرح ألفيىن ىنىنة العراقىن ىنىني" ،حتقيىن ىنىنق :مىن ىنىناار الفمىن ىنىنل وآاىن ىنىنر( ،ط ،1دار
الكتب العليية1422 ،ه).
السىنىنخاو  ،حميىنىند بىنىنن عكىنىند الىنىنرمحن"،املقاصىنىند احلسىنىننة ي بيىنىنان رريىنىنا مىنىنن
األ اديىن املشىنىنتهر علىنىنى األلسىنىننة" ،حتقيىنق :حميىنىند عرييىنىنان اخلشىنىنت،
(ط ،1باوص :دار الكتا العريب1405 ،ه).
الس ىن ىنىنلفي ،أمح ىن ىنىند ب ىن ىنىنن حمي ىن ىنىند األص ىن ىنىنكهاين "،او ىن ىنىني الريالىن ىن ىن م ىن ىنىنن املش ىن ىنىنيخة
الك دادي ىنىنة"( ،خمط ىنىنوط نُش ىنىنر ي برن ىنىنامه جوام ىن الكل ىنىنم اجمل ىنىناين الت ىنىناب
ملوق الشككة اإلسالمية).
السىنيعاين ،عكىند الكىنر بىنن حميىند "،األنسىنا " ،حتقيىنق :عكىند الىنرمحن بىنىنن
حيىنىنى املعليىنىني( ،جملىنىنس داأىنىنر املعىنىنارف العرييانيىنىنة ،يىنىندر آبىنىناد ،ط،1
1382ه).
السىنىنيوطي ،عكىنىند الىنىنرمحن بىنىنن أيب بك ىنىنر "،تىنىندريب ال ىنراو ي ىنىنرح تقري ىنىنب
الن ىن ىنواو " ،حتقيىن ىنىنق :أبىن ىنىنو قتيكىن ىنىنة نظىن ىنىنر حميىن ىنىند الفاريىن ىنىنايب( ،دار طيكىن ىنىنة-
الرياض).
السىنىنيوطي ،عك ىنىند ال ىنىنرمحن ب ىنىنن أيب بك ىنىنر"،ال ىنىنآلىل املص ىنىننوعة ي األ ادي ىن
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املوضىنىنوعة" ،حتقيىنىنق :صىنىنالح بىنىنن حميىنىند بىنىنن عوي ىنىنة( ،ط ،1بىنىناوص:
دار الكتب العليية1417 ،ه).
السىنىنيوطي ،عكىنىند الىنىنرمحن بىنىنن أيب بكىنىنر ألفيىنىنة السىنىنيوطي ي علىنىنم احلىنىندي ،
صممه و ر ه :األستاذ أمحد حميد ارر( ،املكتكة العليية).
ىن ىنىناا  ،عي ىن ىنىنر ب ىن ىنىنن أمح ىن ىنىند "،ت ىن ىنىناريخ أمس ىن ىنىنا الريق ىن ىنىناص" ،حتقي ىن ىنىنق :ص ىن ىنىنكمي
السامراأي( ،الدار السلفية ،الكويت ،ط1404 ،1اىن).
الش ىنىنوراين ،حمي ىنىند ب ىنىنن عل ىنىني " ،الفواأ ىنىند اجمليوع ىنىنة ي األ اديىن ىن املوض ىنىنوعة"،
حتقيق :عكد الرمحن بن حيي املعليي( ،دار الكتب العليية ،باوص).
الصاحلي ،حميد بن يوسف" ،سكل اهلدى والر اد ي سا اا العكىناد"،
حتقي ىنىنق :ع ىنىنادل أمح ىنىند ول ىنىناه( ،ط ،1دار الكت ىنىنب العليي ىنىنة ،ب ىنىناوص،
1414ه).
الطكاع ،إياد" ،حميد الطاار ابىنن عا ىنور عالمىنة الفقىنه وأصىنول التفسىنا"،
سلسلة عليا ومفكرون( ،ط ،1باوص :دار القلم1426 ،اىن).
الطرباين ،سلييان بن أمحد" ،املع ىنم الككىنا" ،حتقيىنق :محىند عكىند اجمليىند
السلفي( ،ط ،2املوصل :العلوم واحلكم1404 ،اىن).
الطىنرب  ،حمىنب الىندين أمحىند بىنن عكىند اهلل "،ذاىناأر العقىنىب ي مناقىنىنب ذو
العقىب"( ،دار الكتب املصرية1356 ،ه).
ابىنىنن عا ىنىنور ،حميىنىند الطىنىناار "،حتقيقىنىناص وأنظىنىنار ي القىنىنرآن والسىنىننة"( ،دار
سمنون ،تونس ط1429 ،2اىن).
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ابن عكد الرب ،يوسف بن عكىند اهلل القىنرطيب "،جىنام بيىنان العلىنم وف ىنله"،
حتقي ىنىنق :أيب األ ىنىنكال ال ىنىنياا ( ،دار اب ىنىنن او ىنىنوز  ،الس ىنىنعودية ،ط1
1414ه).
الع لوين ،إمساعيل بن حميد اورا ي "،رشىنف اخلفىنا ومييىنل اإللكىناه"،
حتقيق :عكد احلييد بن أمحد( ،ط ،1املكتكة العصرية1420 ،اىن).
ابىنىنن عىنىند  ،عكىنىند اهلل بىنىنن عىنىند اورجىنىناين "،الكامىنىنل ي ضىنىنعفا الرجىنىنال"،
حتقيق :حيي خمتار لياو ( ،ط ،3باوص :دار الفكر1409 ،اىن).
العراقىني ،أبىنو الف ىنل زيىنن الىندين عكىنىند الىنر يم بىنن احلسىن  ( ،ىنرح التكصىنىنر
والت ىن رر ) ،حتقيىنىنق :مىنىناار فمىنىنل وآاىنىنر( ،ط ،1بىنىناوص ،دار الكتىنىنب
العليية 1423 ،ه).
العراقىنىني ،زيىنىنن الىنىندين عكىنىند الىنىنر يم بىنىنن احلس ىن  "،ذيىنىنل مي ىنيان ا عتىنىندال"،
حتقيىن ىنىنق :علىن ىنىني حميىن ىنىند معىن ىنىنوض وآاىن ىنىنر( ،ط ،1بىن ىنىناوص ،دار الكتىن ىنىنب
العليية1416 ،اىن).
ابن العريب ،حميىند بىنن عكىند اهلل املعىنافر " ،أ كىنام القىنرآن" ،حتقيىنق :حميىند
عكد القادر عطا( ،دار الكتب العليية ،باوص ،ط 1424 3اىن).
اب ىنىنن عس ىنىنارر ،عل ىنىني ب ىنىنن احلس ىنىنن ب ىنىنن اك ىنىنة اهلل "،ت ىنىناريخ دمش ىنىنق" ،حتقي ىنىنق:
عيرو بن لرامة العيرو ( ،دار الفكر 1415 ،ه).
العقيلىنىني ،أبىنىنو جعفىنىنر حميىنىند بىنىنن عيىنىنرو " ،ال ىنىنعفا الككىنىنا" ،حتقيىنىنق :عكىنىند
املعطي قلع ي( ،ط ،1دار املكتكة العليية ،باوص1404 ،اىن).
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العالأي ،صالح الىندين أبىنو سىنعيد اليىنل بىنن ريكلىند " ،إمجىنال اإلصىنابة
ي أقىن ىنوال الص ىنىنمابة" ،حتقي ىنىنق :د .حمي ىنىند س ىنىنلييان األ ىنىنقر( ،مجعي ىنىنة
إ يا الرتا اإلسالمي ،الكويت ،ط1407 1ه).
العل ىن ىنىني ،اي ىن ىنىنا ث ىن ىنىنامر" ،الش ىن ىنىنيخ حمي ىن ىنىند الط ىن ىنىناار ب ىن ىنىنن عا ىن ىنىنور ومنه ىن ىنىنه ي
التفسا"( .ط ،1دار الريقافة ،قطر1994 ،م).
ال يار  ،أمحىند بىنن الصىنديق "،الكمىنر العييىنق ي مرويىناص ابىنن الصىنديق"،
(دار الكتيب ،القاار  ،ط2007م).
ال يار  ،أمحد بن حميد بن الصديق" ،فتح املل العلي بصىنمة ىندي
با مدينة العلم علي"( ،إصدار وا ة آل الكيت –فلسط ).
ال ُ َيىنىنا ِر  ،أمحىنىند بىنىنن حميىنىند بىنىنن الصىنىنديق "،املىنىنداو لعلىنىنل اوىنىنام الص ىن ا
و ر ي املناو "( ،ط ،1القاار  :دار الكتيب1996 ،م).
ال يار  ،أمحىند بىنن الصىنديق "،اوىنوا املفيىند للسىناأل املسىنتفيد" ،حتقيىنق:
بدر العيراين( ،دار الكتب العليية ،باوص ،ط1423 ،1ه).
الفىنىنتح الربىنىناين مىنىنن فتىنىناوى اإلمىنىنام الشىنىنوراين .للشىنىنوراين ،حميىنىند بىنىنن علىنىني بىنىنن
حمي ىنىند ،حتقي ىنىنق :أب ىنىنو مص ىنىنعب حمي ىنىند ص ىنىنكمي ىنىنالق ،مكتك ىنىنة اوي ىنىنل
اوديد ،صنعا .
فتح امل ي بشرح الفيىنة احلىندي للعراقىني .السىنخاو  ،حميىند بىنن عكىند الىنرمحن.
حتقيق :علي س  ،مصر ،مكتكة السنة ،ط 1424 1اىن.
ابىنىنن قدامىنىنة ،عكىنىند اهلل بىنىنن أمحىنىند بىنىنن حميىنىند اويىنىناعيلي "،املنتخىنىنب مىنىنن علىنىنل
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اخلىنىنالل" ،حتقيىنىنق :طىنىنارق بىنىنن عىنىنوض اهلل بىنىنن حميىنىند ،دار الرايىنىنة للنشىنىنر
والتوزي .
القىنىنرطيب ،حميىنىند بىنىنن أمحىنىند األنصىنىنار  "،اوىنىنام أل كىنىنام القىنرآن" ،حتقيىنىنق :أمحىنىند
الربدوين وآار( ،دار الكتب املصرية ،القاار  ،ط1384 ،2اىن).
القشىنىنا  ،مسىنىنلم بىنىنن احل ىنىنا النيسىنىنابور  " ،صىنىنميح مسىنىنلم" ،حتقيىنىنق:
حميد فإاد عكد الكاقي( ،ط ،1باوص دار إ يا الرتا العريب).
اب ىنىنن قُطْلُْوبىنَ َ ىنىنا ،زي ىنىنن ال ىنىندين قاس ىنىنم اوي ىنىنا  "،الريق ىنىناص مم ىنىنن مل يقىن ىن ي الكت ىنىنب
السىنىنتة" ،حتقيىنىنق :ىنىناد بىنىنن حميىنىند بىنىنن سىنىنامل آل نعيىنىنان( ،مررىنىني النعيىنىنان
للكمو والدراساص اإلسالمية وحتقيق الرتا  ،اليين ،ط1432 1ه).
القطيعىنىني ،أمحىنىند بىنىنن جعفىنىنر "،جىنىني األلىنىنف دينىنىنار" ،حتقيىنىنق :بىنىندر بىنىنن عكىنىند
اهلل الكدر( ،ط ،1الكويت دار النفاأس 1414 ،اىن).
ابىنىنن رريىنىنا ،إمساعيىنىنل بىنىنن عيىنىنر الكصىنىنر  "،الكدايىنىنة والنهايىنىنة" ،حتقيىنىنق :عكىنىند
اهلل بن عكد امسن الرتري( ،دار ا ر ،ط1418 ،1اىن).
ابىنىنن رريىنىنا ،إمساعيىنىنل بىنىنن عيىنىنر الدمشىنىنقي "،التكييىنىنل ي اوىنىنرح والتعىنىنديل
ومعرفىنىنة الريقىنىناص وال ىنىنعفا واجملاايىنىنل" ،حتقيىنىنق :د .ىنىناد بىنىنن حميىنىند
ب ىنىنن س ىنىنامل آل نعي ىنىنان( ،ال ىنىنيين مرر ىنىني النعي ىنىنان للكم ىنىنو والدراس ىنىناص
اإلسالمية وحتقيق الرتا ط1432 ،1ه).
ىنرح سىننن الرتمىن " ،تصىنميح:
الكشيا  ،حميد أنور اه " ،العرف الش
الشيخ حميود ارر( ،ط ،1دار الرتا العريب ،باوص1425 ،ه).
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ابن الكيال ،برراص بن أمحد اخلطيىنب "،الكوارىنب النىنااص ي معرفىنة مىنن
الروا الريقىناص" ،حتقيىنق :عكىند القيىنوم عكىند ر النىنيب( ،ط ،1بىناوص:
دار املأمون1981 ،م).
اللكنىنو  ،حميىند عكىند احلىني بىنن حميىند اهلنىند " ،الرفىن والتكييىنل ي اوىنرح
والتع ىنىنديل" ،حتقي ىنىنق :عك ىنىند الفت ىنىناح أب ىنىنو ل ىنىند ( ،ط ،3ل ىنىنب مكت ىنىنب
املطكوعاص اإلسالمية1407 ،ه).
ابن مردويه ،أمحد بن حميد "،جي فيىنه أ اديىن أبىنو الشىنيخ ابىنن يىنان"،
حتقيق :بدر الكدر( ،ط ،1الرياض مكتكة الر د1414 ،ه).
املرعشلي ،يوسف املرعشلي" ،نريىنر اوىنواار والىندرر ي عليىنا القىنرن الرابىن
عشر"( ،ط ،1باوص :دار املعرفة1427،ه).
املىنىني  ،يوسىنىنف بىنىنن عكىنىند الىنىنرمحن" هتىن يب الكيىنىنال ي أمسىنىنا الرجىنىنال" ،حتقيىنىنق:
د .بشار عواد معروف( ،ط ،4باوص مإسسة الرسالة1406 ،ه).
املظه ىن ىنىنر  ،حمي ىن ىنىند ثن ىن ىنىنا اهلل "،التفس ىن ىنىنا املظه ىن ىنىنر " ،حتقي ىن ىنىنق :ل ىن ىنىنالم ن ىن ىنىنيب
التونسي( ،مكتكة الر دية ،بارستان ،ط1412 ،1ه).
معرفة أنواع علوم احلىندي  ،ابىنن الصىنالح ،عرييىنان بىنن عكىند الىنرمحن .حتقيىنق:
ماار الفمل وآار( ،ط ،1دار الكتب العليية1423 ،اىن).
ابىنىنن مع ىن  ،حيىنىنى بىنىنن مع ىن  " ،س ىنإا ص ابىنىنن اونيىنىند" ،حتقيىنىنق أمحىنىند حميىنىند
نور سيف( ،ط ،1مكتكة الدار ،املدينة املنور 1408 ،اىن).
اب ىنىنن مع ىن  ،حي ىنىنى ب ىنىنن مع ىن " ،معرف ىنىنة الرج ىنىنال رواي ىنىنة أمح ىنىند ب ىنىنن حمي ىنىند ب ىنىنن
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القاس ىنىنم ب ىنىنن حم ىنىنرز" ،حتقي ىنىنق :حمي ىنىند القص ىنىنار( ،ط ،1دمش ىنىنق :نش ىنىنر
جمي الل ة العربية1405 ،ه).
ابن امل از  ،علي بن حميد الواسطي "،مناقب أما املإمن علىني بىنن أيب
طالىنىنب" ،حتقيىنىنق :تررىنىني بىنىنن عكىنىند اهلل ال ىنوادعي( ،ط ،1صىنىننعا  :دار
اآلثار1424 ،ه).
ابىنىنن املقىنىنرا ،حميىنىند بىنىنن إب ىنراايم األصىنىنكهاين "،املع ىنىنم" ،حتقيىنىنق :عىنىنادل بىنىنن
سعد( ،ط ،1الرياض :مكتكة الر د1419 ،اىن).
املال القار  ،علي حميد"،مرقا املفاتيح ىنرح مشىنكا املصىنابيح"( ،ط،1
باوص :دار الفكر1422 ،اىن).
املناو  ،عكد الرؤوف بن تا العىنارف  "،التيسىنا بشىنرح اوىنام الصىن ا"،
(مكتكة اإلمام الشافعي ،الرياض ،ط1408 ،3ه).
املن ىنىناو  ،عك ىنىند ال ىنىنرؤوف ب ىنىنن ت ىنىنا الع ىنىنارف  "،ف ىنىنيض الق ىنىندير ىنىنرح او ىنىنام
الص ا"( ،املكتكة الت ارية الكربى ،مصر ،ط1356 ،1ه).
النسىنىناأي ،أمحىنىند بىنىنن ىنىنعيب "،تسىنىنيية مشىنىنايخ أيب عكىنىند الىنىنرمحن النسىنىناأي"،
حتقيق :الشريف امت بىنن عىنارف العىنوين( ،دار عىنامل الفواأىند  -مكىنة
املكرمة ،ط1423 ،1ه).
أبىنىنو نعىنىنيم ،أمحىنىند بىنىنن عكىنىند اهلل األصىنىنكهاين " ،ال ىنىنعفا " ،حتقيىنىنق :فىنىناروق
محاد ( ،دار الريقافة ،الدار الكي ا  ،ط.)1405 ،1
أبىنىنو نعىنىنيم ،أمحىنىند بىنىنن عكىنىند اهلل األصىنىنكهاين "،معرفىنىنة الصىنىنمابة" ،حتقيىنىنق :عىنىنادل
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بن يوسف الفراز ( ،ط ،1الرياض ،دار الوطن للنشر1419 ،ه).
أبىن ىنىنو نعىن ىنىنيم ،أمحىن ىنىند بىن ىنىنن عكىن ىنىند اهلل األصىن ىنىنفهاين "،ليىن ىنىنة األوليىن ىنىنا وطكقىن ىنىناص
األصفيا "( ،دار الكتب العليية ،باوص).
النىنىنوو  ،حميىنىني الىنىندين حيىنىنى بىنىنن ىنىنرف "،املنهىنىنا ىنىنرح صىنىنميح مسىنىنلم بىنىنن
احل ا "( ،ط ،2باوص :دار إ يا الرتا العريب1392 ،ه).
النوو  ،حميي الدين حيى بن رف "،هت يب األمسا والل ىناص"( ،عنيىنت
بنش ىنىنره وتص ىنىنميمه والتعلي ىنىنق علي ىنىنه ومقابل ىنىنة أص ىن ىنوله :ىنىنررة العلي ىنىنا
مبساعد إدار الطكاعة املناية ،دار الكتب العليية ،باوص).
اهلىنىنال  ،حميىنىند تقىنىني الىنىندين بىنىنن عكىنىند القىنىنادر" ،اهلديىنىنة اهلاديىنىنة إىل الطاأفىنىنة
الت انية"( ،ط1407 ،2ه)
اهليرييي ،على بن سىنلييان "،جميىن اليواأىند ومنكىن الفواأىند"( ،بىناوص :دار
الكتا العريب1407 ،ه).
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dr. Muhammad sulayman al-ashqar ،jameiat 'iihya'
alturath al'iislami ،Kuwait ،1st edt 1407h.
Ibn taymiyah ،ahmad bin abd alhalim alharani. "ahadith
al-qisaas" investigated by: d. Muhammad bin lutfy assabagh ،almaktab al'iislami ،Beirut ،3rd edt ،1408h.
Bin bilbaan ،Alaa ad-deen alaa. "al-ihsaan fee taqrib sahih
ibn hiban". investigated by: shu'aib al'arnaout ،1st edt ،
Beirut muasasat alrisalat ،1408h.
Ibn al-arabii ،Muhammad bin abdillh almu'afiri. "ahkam
alqurani". investigated by: Muhammad abd alqadir
eata ،dar alkutub alealmiat ،Beirut ،3rd edt ،1424 h.
Al-Jawzajani ،Ibrahim bin Ya'qoub as-sa'di. "ahwal
alrijal". investigated by: Abd Alim Abd Al-Azim
Albustwy ،hadith akaidmi ،Pakistan.
. li'abi yaelaa alkhalili ،khalil bin eabd allh alqzwini. "alirshaad fee ma'rifaat ulamaa alhadith". investigated
by: dr. Muhammad sa'eed umar ،maktabat alrushd ،
Riyadh ،1st edt ،1409 h.
Ibn Al-Athir ،Ali bin Abi Alkaram Aljizri. "asada alghabat fee
ma'rifat as-sahaaba". investigated by: eali Muhammad
mueawad ،dar alkutub aleilmiat ،1st edt ،1415 h.
Az-Zarkali ،khayr ad-deen bin mahmoud bin Muhammad bin
ali bin faris. "al-a'laam". dar aleilm lilmalayin ،t 15 2002.
Sabt ibn al-ajami ،Burhan ad-deen Ibrahim bin
Muhammad. "al-ightibaat be ma'rifat man rumiya be
al-ikhtilaat". investigated by: fawaz ahmad zamraly ،
1st edt ،Beirut dar alkitab alearabii ،1408 h.
. alsayutii ،eabd alruhmin bin 'abi bikr "alfiyat as-suyouti fee
ilm alhadithi". Corrected and commented by: Professor
Ahmad Muhammad shakir ،almaktabat aleilmia
Aalfiyat al-iraaqii = sharah at-tabsirat.
As-Sam'aani ،Abd Alkarim bin Muhammad "al-ansaab".
investigated by: abdurahman bin yahyaa almuelimi ،
majlis dayirat almaearif aleuthmaniat ،haydar abad ،
1st edt ،1382h.

- 814 -

 – الجزء األول188 مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد
Abdullah At-Tulaidi. "Anees ar-rafeeq fee tarjimat ibn assadeeq". A photocopied palmflect.
Ahmad bin sadeeq alghamari. "albahr al-Ameeq fee
marwiyaat ibn as-sadeeq. dar alkutubi ،Cairo ،2007
edt.
Az-Zarkashii ،Badr ad-deen Muhammad bin eabd allh.
"albahr almuhit fee usoul alfiqh". dar alkatabi ،1st edt ،
1414 h.
Ibn Kathir ،Isma'eel bun umar albasri "albidayat wa annihaayat". investigated by: abdullah bin abd almuhsin
at-turkii ،dar hjr ،1st edt ،1418 h.
Ibn Shahin ،Oumar bin Ahmad. "taarikh asmaa atthuqaat". investigated by: subhi as-samuraaei ،aldaar
alsalafiat ،Kuwait ،1st edt ،1404 h.
Alkhatib Albaghdadii ،Ahmad bin Ali. "taarikh Baghdad".
Beirut dar alkutub aleilmiati.
Ibn Asaakir ،Ali bun Alhasan bin hibatillah. "taarikh
dimshaqa". investigated by: Amru bin gharamat alamrawi ،dar alfikr 1415 h.
Ibn Ashour ،Muhammad At-Tahir "tahqeeqaat wa anzaar fi
alquran wa as-sunnah. dar shnun ،Tunisia 2nd edt ،1429 h،
As-Suyoutii ،Abdurrahman bin Abibakr. "tadreeb ar-raawi
fee sharah taqrib an-nawawi". investigated by: Abu
Qutaibah nazar Muhammad alfaraabi ،dar tayibat.
Az-Zahabi ،Shams Ad-deen Abu Abdillah Muhammad bin
Ahmad bin Outhman "tazkirat alhufaaz". dar alkutub
al-ilmiat ،Beirut ،1st edt ،1419h.
An-Nasaaei ،Ahmad bun Shu'aib "tasmiat mashayikh abi
abdirahhman an-nasaaei". investigated by: as-sharif
hatim bun arif al-ouny ،dar alam alfawayid - makat
almukaramat ،1st edt ،1423h.
Ibn Hajar ،Ahmad bun Ali. "ta'jeel almanfa'ah be zawaeid
rijaal al-aeimat al-arba'ah". investigated by: dr.
'ikramu Allah imdaad alhaq ،dar albashayir Beirut ،1st
edt ،1996.
tafsir alqurtuby=aljamie li ahkaam alquran.
Al-Muzhiri ،Muhammad
Thanaa
Allah.
"at-tafsir
almuzhiri". investigated by: Ghulam nabii at-tounisy ،
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maktabat ar-rushdiyat ،Pakistan ،1st edt ،1412h.
Ibn Hajar ،abu alfadl ahmad bun ali al-asqalaani. "taqrib
altahdhibi". investigated by: muhammad awaamah ،
swrya dar alrashid ،1st edt ،1406h.
Ibn Kathir ،Abu Alfadaa Isma'eel bun Oumar addamashqi. "at-takmil fee aljarhi wa ta'deel wa ma'rifat
at-thuqaat wa ad-du'afaa wal majaaheel. investigated
by: dr. shadi bin Muhammad bin salim an-nu'man ،
Yemen markaz alnueman lilbihawth waldirasat
al'iislamiat wa tahqiq at-turath 1st edt ،1432h.
Alkhtib ،Ahmad bun Ali bin thabit. "talkhis almutashabih
fee ar-rasmi". investigated by: sukaynat as-shahabi ،
talas lildirasat waltarjimat walnashri ،dimashq ،1st
edt ،1985.
Ibn Jarir ،Muhammad At-Tabary. "Tahzhib al-athaar wa
tafsil ma'aani at-ththabit ann rasulil Allah minal
akhbarr". investigated by: nasir bin sa'eed ar-rashid ،
makat almukaramat matabie alsfar ،1402h.
. alnawwii ،mahyi aldiyn yahyaa bin shrf. "tahzhib alasmaa wa allughat". cared for its publication ،
corrected ،commented and compared its origins by:
sharikat aleulama' bimusaeadat 'iidarat altibaeat
almaniriati ،dar alkutub aleilmiatu ،Beirut.
Ibn Hajar ،Ahmad bun Ali al-asqalaani. "tahzhib attahzhib". 1st edt ،Beirut dar alfikr ،1404h.
Al-mizi ،Yousuf bun Abdirahman. "tahdhib alkimal fi
'asma' alrijal". investigated by: dr. Basharr Iwad
ma'ruf ،4th edt ،Beirut muasasat alrisalati ،1406h.
Almanawi ،Abdu ar-raouf bin taaj al-arifin. "at-tiysir be
sharh aljamie as-saghir". maktabat al'imam
alshshafiei ،alryad ،3rd edt ،1408h.
Qutlubagha ،Zayn ad-deen Qasim aljamaly. "at-thiqaat
min mann lam yaqa' fee alkutub as-sittah".
investigated by: shadi bin Muhammad bin salim anna'man ،markaz alnueman lilbihawth waldirasat
al'iislamiat wainvestigated by alturath ،alyaman ،1st
edt ،1432h.
. alqartabii ،Muhammad bin ahmad al'ansari. "aljamie' li
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ahkaam alquran". investigated by: ahmad albirdunii
and others ،dar alkutub alEgyptiat ،Cairo ،2nd 1384h.
Ibn Abdu Albarr ،Yousuf bun Abdillah Alqurtubi. "jamie'
bayan al-ilm wa fadaailuhu". investigated by: Abu alashbaal az-zuhairi ،dar ibn aljuzi ،alsaeudiat ،1st edt ،
1414h.
Albukhary ،Muhammad bun Isma'eel. "aljamie alsahih.
Investigated and numbered: Muhammad fuad abd
albaqi wamahau aldiyn alkhatib ،1st edt ، ،Cairo
almutbaeat alsalafiat ،1403h.
Ibn Abi Hatim ،Abdurahman bin Muhammad Ar-Razi.
"aljarhu wa ta'deel". mutbaeat majlis dayirat almaearif
aleuthmaniat bihaydar abad ،India.
Alqat'ei ،Ahmad bun Jaf'arr. "juz al-alf dinar".
investigated by: badr bin Abdillah Albadr ،1st edt ،
Kuwait dar alnafayisa ،1414h.
Abou Tahir As-Salafia. Ahmad bun Muhammad
Alasbhany. "Aljuz at-thalith min almashyakhat
albaghdadiyah". makhtut nushr fi barnamaj jawamie
alkalim almajanii alttabie limawqie alshabakat
al'iislamiat.
Ibn mardawaih ،Ahmad bun Muhammad. "juzzoun fee
ahaadith abu as-shaykh ibn hayaan. investigated by:
badr albadar ،1st edt ،Riyadh maktabat alrushud ،
1414h.
Alghimari ،Aahmad bun as-Sadeeq. "aljawaab almufeed
lis saael almustafeed. investigated by: badr al-imraani ،
dar alkutub aleilmiati ،Beirut ،1st edt ،1423h.
Ad-dawwany ،Muhammad bun As'ad As-Sadeeqy.
"alhujaj albahirat fi 'iifham alttayifat alkafirat alfajira".
investigated by: dr. Abdullah Haaj Ali Muni. maktabat
al'imam albukhari ،1st edt ،1420h.
Abdul Muhsin al-amini. ،"hadith madinat al-ilm. " min
kutub as-shi'ah nashr markaz al'abhath aleaqdayati ،
alnijf.
Abu Na'eem ،Ahmad bun Abdillah al'asfhani. "hilyat alawliyaa wa tabaqaat al-asfiyaa". Beirut dar alkutub
aleilmiat.
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At-Tabarii ،Muhib Ad-Deen Ahmad bin Abdillah.
"zhakhaair al-uqbaa fee manaqib zhawyi al-uqbaa".
dar alkutub alEgyptiat ،1356h.
،aleiraqi ،zayn aldiyn eabd alrahim bin alhusayn "zhail
mizaan al-I'tidaal. investigated by: Ali Muhammad
mu'awad and others ،Beirut dar alkutub aleilmiat ،1st
edt 1416h.
Rashid Ridaa ،Muhammad Rashid bun Ali Rida. " rasaayil
as-sunat wa as-shee'at". dar almanar ،Cairo ،2nd edt ،
1366h.
Alkanawi ،Muhammad Abdil Hay bin Muhammad
Alhindi. "alraf'u wa at-takmil fi aljarhi wa ta'deel".
Investigated by: Abd alfattah 'abu ghadat ،halab
maktab almatbueat al'iislamiat ،3rd edt ،1407h.
As-Saalihi ،Muhammad bun Yousuf. "subul alhudaa wa
ar-rashaad fee sirat khayr al-ibaad". investigated by:
Adil 'ahmad and others ،dar alkutub alealmiati ،Beirut ،
1st edt ،1414h.
Al-Albani ،Muhammad Nasir Ad-Deen. "silsilat al-ahadith
as-sahiah" Beirut almaktab al-islami.
Al-Albani ،Muhammad Nasir Ad-Deen. "silsilat al-ahadith
ad-Da'eefah" Beirut almaktab al-islami. .
At-Tirmizhi ،Muhammad bun Esaa. "sunan at-tirmzhy".
investigated by: 'ahmad Muhammad shakir ،Cairo dar
alhadith.
Ibn Mu'een ،Yhyaa bun Mu'eenn al-amari. "suaalaat ibn
aljunaid" investigated by: ahmad Muhammad nur saif ،
maktabat aldaari ،almadinat alminawrt ،1st edt ،
1408h.
Az-Zhahby ،Shams Ad-Deen Abu Abdillah Muhammad
bin Ahamd. "siyar al-a'laam an-nubalaa". muasasat
alrisalat ،3rd edt ،1405h.
Al-Iraqi ،Abu Alfadl Zayn Ad-Deen Abdurahim bin
Alhusain. "sharah at-tabsirat wa tazhkirath".
investigated by: Mahir fahl and others ،Beirut ،dar
alkutub aleilmyat ،1st edt ،1423 h.
sharah sahih muslm=alminhaaj.
Ibn Rajab ،Abdurahman bin Ahmad. "sharah ealal
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altarmadhi". investigated by: Hamam Abdirahim
Sa'eid ،1st edt ،eamman maktabat almanari ،1407h.
Balqasim Alghali. "shaykh aljamie al-a'zam Muhammad
at-taahir bin ashour hayatahu wa atharuhu". dar bin
hizm ،Beirut ،1st edt ،1996.
Hayaa Thamir Al-Ali. "as-shaykh Muhammad at-taahir
bun ashour wa manhajuhu fee at-tafsir". dar
althaqafat ،Qatar ،1st edt ،1994m.
Al-Alousii ،Mahmoud Shukri. "sabbu al-azhaab alaa man
sabba al-ashaab. investigated by: abdullah albakhari ،
'adwa' alsulfi ،Riyadh ،1st edt ،1417 h.
Alqushari ،Muslim bun Alhajaaj An-naisabouri. "sahih
muslim". investigated by: Muhammad fuad abdu
albaaqi ،Beirut dar 'iihya' alturath alearabi.
'Abou Na'eem ،Ahmad bun Abdillah al-asbhany "addu'afaa". investigated by: faruq hamadat ،dar
althaqafat ،aldaar albayda' ،1st edt ،1405.
Al-Uqaili ،Abu Ja'far Muhammad bun Amru. "ad-du'afaa
alkabir". investigated by: Abdu almaeti qaleaji ،dar
almaktabat aleilmiat ،Beirut ،1st edt ،1404h.
Al-Albani ،Muhammad Nasir ad-deen. "da'eef aljamie' assaghir wa ziyadatuh". supervided its printing by:
Zuhair as-shuwaish ،almktb al-islamii
Alkishmiri ،Muhammad Anwar Shaah. "al-urf as-shazi
sharh sunan at-tirmzhi". corrected by: as-shaykh
Mahmoud Shakir ،dar alturath alerby ،Beirut ،1st edt ،
1425 h.
Ibn Abi Hatim Abdirahman bin Muhammad. "al-ilal
alhadith. ". investigated by: Muhib ad-deen alkhatib ،
Beirut dar almaerifat ،1405h.
Ad-Daar Qutni ،Ali bun Amr. "al-ilal alwaridat fee alahadith an-nabawiyat". investigated by: dr. Mahfuz arrahman as-salafi ،Riyadh dar tayibat.
Al-Haitami ،Ahmad bun Muhammad bin Ali bin Hajar asSa'di. "alfataawaa alhadithiyah".
Ibn Taymiyah ،Ahmad bun Abdilhalim Al-Haraani.
"alfatawaa alkubraa". dar alkutub aleilmiat ،Beirut ،1st
edt ،1408h.
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Ibn Hajar ،Ahmad bun Ali As-Qalani "fathu albaari sharh
sahih albukhari". Beirut dar almerft ،1379 h.
Al-Sunaiki ،Zayn Ad-deen Abi Yahyaa Zakariaa bin
Muhammad Al-Ansari. "fathu albaaqi bisharh Alfiat
Al-Iraqii". investigated by: Mahir Alfahl and others ،
dar alkutub aleilmiat ،1st edt ،1422h.
As-Shawkaani ،Muhammad bin Ali bin Muhammad.
"alfath ar-rbbaani min fataawaa al-imam as-shakaani.
investigated by: Abu Mus'ab Muhammad Subhi
Halaaq ،maktabat aljil aljadidi ،sanea'.
. alsakhawii ،Muhammad bin eabd alrhmn. fath almughith
bshrh alfiat alhadith lileiraqi". investigated by: Ali
Husayn ،Egypt ،maktabat alsanat ،t 1 1424h.
Al-Ghimari ،Ahmad bun Muhammad bun As-Sadeeq.
"fathu almalik al-ali be sihat hadith baab madinat alilm ali". isdaar wahat aaal albayt -Palestine
Ibn Hazm ،Ali bun Ahmad bun Sa'eed Al-Andulusi.
"alfasl fee almilal wal ahwaa wa an-nihal muktabat
alkhanijia ،Cairo.
Ahmad bun Hanbal ،Abu Abdillah Ahmad bin
Muhammad bin hanbal as-Shaybani. "fadaail asshahaba". investigated by: dr. Wasiyu Allah
Muhammad Abaas ،muasasat alrasalat ،Beirut ،1st
edt ،1403h.
As-Shawkaani ،Muhammad
bun
Ali.
"alfawaaid
almajmu'at fee al-ahadith almawdu'at". investigated
by: Abduruhman bin Yahya Alma'lami ،dar alkutub
aleilmiat ،Beirut.
Almanaawi ،Abd Ar-Raouf bin Taaj Al-Arifeen. "fayd
alqadir sharh aljamie' ass-saghir". almuktabat altijariat
alkubraa ،Egypt ،1st edt ،1356h.
As-Subki ،Taaj Ad-Deen Abd Al-Wahhaab bin Taqi AdDeen "qaa'idatun fee aljarh wa at-ta'deel. investigated
by: Abd alfattah abu ghaadat ،Beirut dar albashayir ،
5th edt ،1410h.
Az-Zhahabi ،Shams Ad-Deen Muhammad bun Ahmad
Az-Zhahabi. "alkaashif fee ma'rifat mann lahu riwayat
fee alkutub as-sittah". investigated by: Muhammad
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Awamat ،dar alqiblat lilthaqafat al'iislamiati ،jdt ،1st
edt ،1413h.
Ibn Adi ،Abdullah bin Adi Al-Jurjani. "alkamil fee du'afaa
ar-rijaal. Investigated by: Yahya Mukhtaar Ghazaawi ،
3rd edt ،Beirut dar alfikr ،1409h.
Sibt Ibn Al-Ajamii ،Burhaan Ad-Deen Ibrahim bin
Muhammad. "alkashf alhathith anmann rumiya be
wad'i alhadith". Investigated by: Subhi As-Samuraei ،
1st edt ،Beirut alam alkutub ،1407h.
Al-Ajlouni ،Ismaeil bin Muhammad Al-Jarahi. AdDimashqi ،"kashf alkhulafaa wa muzeel al-ilbaas
investigated by: Abd Alhamid bin Ahmad ،almaktabat
aleisriat ،1st edt ،1420h.
Alkhatib ،Ahmad bun Ali bun Thaabit Albaghdady.
"Alkifayat fee eilm ar-riwayat". investigated by:
Ibrahim Hamdi Almadanii and others ،almuktabat
alealmiatu ،almadinat almunawrat.
Ibn Al-Kayaal ،Barakaat bin Ahmad Alkhatibi.
"alkawaakib an-nayiraat fee ma'rifat mann ar-ruwaat
at-thiqaat". investigated bya: Abdu Alqayoum Abdu
Rabi An-Nabi ،dar almamun ،Beirut ،1st edt ،1981.
As-Suyouti ،Abdurahmaan bin Abiabkr. "al-laalli almasnu'at fee al-ahadith almawdu'ah". investigated by:
Salah bun Muhammad bin Uwayda ،dar alkutub
alelmyt ،Beirut ،1st edt ،1417 h.
Ibn Hajarr ،Ahmad bun Ali Al-Asqalaani. "lisaan
almizaan". dar alkitab al-islami.
Ibn Hibaan. Muhammad bun Hibaan Albusty.
"almajrouhin minal muhditheen wa ad-du'afaa wal
matroukeen". investigated by Mahmoud Ibrahim
Zayid ،Halab dar alwa'i ،1st edt ،1396h.
Al-Haithami ،Ali bun Sulayman. "majma' az-zawaaid wa
munba' alfawaaid". Beirut dar alkitab alearabi ،1407h.
Ar-Raazi ،Abu Abdillah Muhammad bun Oumar bin
Alhasan. "al-mahsoul". investigated by: d. Taaha Jabir
Al-Ilwaani ،Beirut muasasat alrisalat ،3rd edt ،1418 h.
Iyaad at-tibaa'. Muhammad At-Taahir ibn Ashour Allaamat
Alfiqih wa Ousoul at-tafsir. silsilat Oulamaa wa
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ufakiroun raqm 26 dar alqalam ،Beirut ،1st edt ،1426h.
Ad-Dahlawi ،Shah Abdu Al-Aziz Ghulaam Hakeem.
"mukhtasarr at-tuhfat al-ithnai ashariaah". Translated
to Arabic by: Ghulam Muhammad bun Muhyi AdDeen bin Oumar al-aslami ،summarized and edited by:
alaamat al-iraaq mahmoud shukri al-alousi ،
investigated and commented on its footnotes: muhib
ad-deen alkhatibi ،almutbaeat alsilfiat ،Cairo ،1373 h.
Al-Ghimari ،Ahmd bun Muhammad bin as-sadeeq
"almudaawi li ilal aljamie' as-saghir wa sharhi
almanawi. . dar alktby ،Cairo ،1st edt ،1996.
Al-Malaa Al-Qaari ،Ali Muhammad. "mirqaat almafaatih
sharh mishkat almasaabih". dar alfikr ،birwt ،1st edt ،
1422h.
Alhakim ،Muhammad bin Abdillah An-Naysaburi.
almustadrak alaa as-sahihayn". investigated by:
Musstafa Abd Alqadir Ataa ،1st edt ، ،Beirut dar
alkutub aleilmiati ،1411h.
Ibn Hanbl ،Ahmad bun Muhammad bin Hanbal.
"Almusnad". investigated by: Shu'aib al-arnaout and
others ،1st edt ، ،Beirut muasasat alrisalati ،1414h.
Al-Bghawy ،Al-Husain bin Mas'oud. "masaabih assunan". investigated by: dr. Yousuf Abd alrahmin
almureshali and others ،dar almaerifat liltabaeat
walnashr ،Beirut ،1st edt ،1407 h.
Ibn Al-Muqri ،Muhammad bin 'iibrahim al'asbhanii.
"almu'jam". investigated by: Adil bin Sa'eed ،maktabat
alrshid ،Riyadh ،1st edt ،1419 h.
At-Tabraani ،Sulayman bun Ahmad. "almu'jam alkabir".
investigated by: Hamdi Abdualmajid as-salafi ،2nd
edt ،almawsil aleulum walhukm ،1404h.
Ibn As-Salaah ،Outhman bun Abdirahman. "ma'rifat anwaa'
Ouloum alhadith". investigated by: Mahir Alfahl and
other ،dar alkutub aleilmiatu ،1st edt ،1423 h.
Ibn Mu'een ،Abou Zakariyaa Yahyaa bun Mue'en riwayat
Ahmad bun Muhammad bun Alqasim bun Muhriz.
"ma'rifat ar-rijaal". investigated by: Muhammad alqasari ،
dimashq majmae allughat alearabiat ،1st edt ،1405h.
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Abu Na'eem ،Ahmad bun Abdillh Al-Aasbhaani. "Ma'rifat assahaaba". investigated by: Adil bun Yousuf alfarazi ،1st
edt ، ،Riyadh dar alwatan lilnashri ،1419h.
Az-Zhahabi ،Muhammad bun Ahmad. "almughni fee addu'faa"'. investigated by: nwr aldiyn etr.
As-Shakhawi ،Muhammad bun Abdurahman. "almaqaasid
alhasanah fee bayani kathirin minal ahaadith
almushtahara alaa alsinah". investigated by:
Muhammad euthman alkhsht ،dar alkitab alearabi ،
Beirut ،1st edt ،1405 h.
Ibn Al-Jazari ،Muhammad bun Muhammad bun Yousuf.
"manaaqib al-asad alghaalba mumaziq alkataaeib wa
muzhir al-ajaaeib Laith bun Ghalib Amir al-mumineen
Abi Alhasan Ali bin Abi Talib radia Allah anhu".
investigated by: Tariq at-tantaawy ،maktabat alqaran ،
1st edt ،1994m.
Ibn Almaghazili ،Ali bun Muhammad alwasity. Manaqib
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حديث "املغريات خلل اهلل"
دراسة نكدية

The Hadith of: “Women Who Change
”the Creation of Allah
A Critical Study
إعداد:
د .عنار أمحد الصياصهة
دكتوراه يف علوم اٟتديث من جامعة ا١تلك سعود

حديث "المغيّرات خلق اهلل"  -دراسة نقديَّة ،د .عمار أحمد الصياصنة

املستخلص
يتنااا البحااث بالدراسااة التحل ا حااديث عبااد ا﵁ باان م ااعود
ال اوارد يف ٖت ا ا الاانال الواا الول ا سنل ا و السااناك سعل ا ذلااك
بكونو من سغ َت خلق ا﵁.
يهاادإ إمج ٚتااق ا ا ث اٟتااديث ر اياسااو ٖت ي ا اللناااظ النبويااة
الثابتة التحقق من ثبوت لنظ (ا١تغَتات خلق ا﵁) رفعاً أ قناً.
ا١ت ا اانهو ا١تتبا ا ااق ىا ا ااو ا١ت ا اانهو ا سا ا ااتق ا ا سا ا ااتنتاج ا١تتاث ا ا ا يف
استقص ااا ك ا ا ا ا ا ث ر اي ااات ى ا ا ا اٟت ااديث اٟتك ا ا عل ه ا اا مث مناقش ااة
التعل بتغ َت خلق ا﵁ مدى ان جامو مق سا النصوص الش ع ة.
وخلص البحث إلى جملة من النتائج من أىمها:
 -1أك ٚتلة (ا١تغَتات خلاق ا﵁) ثابتاة مان قاو عباد ا﵁ بان م اعود
مل سثبت ب ند اح ح م فوعة للنيب الى ا﵁ عل و سل .
ٚ -2ته ا ااور ا١تن ا ا ا ين عل ا ااى أك قول ا ااو سع ا ااامج :ﱣﭐ ﲦ ﲧ
ﲨﲩﱢ ي اد باو سغ اَت الادين الن،ا ة التغ اَت ال ااى يف
اٞت د.
 -3التغ ااَت ا﵀ ا م ِ
للخلقااة ىااو الا يتكااان لاكاً أ سدل ااً ش ااً
ر ر
خ ااداعاً أ ا ا راً أ سش ااويهاً للب اادك أ سش اابهاً ب ى ا الن ااق
النجور.
ٓٔ
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ومما يوصي بو الباحث:
أ٫ت ة ٖت ي ألنااظ الحادياث النبوياة الصاح حة سنقا ح مناااات
الحك ااام س ااتخ اج العلا ا ا١تعت ا ة سلا ا اٟتِكا ا الشا ا ع ة ا١تقاا ااد
ا١ت ع ة ف ها.
الكلمات المفتاحية :سغ َت ا٠تِلقاة عال اات التجا ا الانال

الول .
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 عمار أحمد الصياصنة. د، دراسة نقديَّة- "حديث "المغيّرات خلق اهلل
Abstract
This research studies and analyzes „Abdullah bun
Mas‟uud‟s hadith on prohibiting plucking eyebrows,
fixing hair extensions, tattoos and filing teeth because they
change the creation of Allah.
It aims at bringing together all the texts and
narrations of the hadith, clarifying the proven prophetic
wording, and examining the authenticity of the word:
(women who change the creation of Allah) whether it can
be categorized to be a marfoo‟ or mawqoof hadith.
The methodological approach adopted in this
research is the inductive and deductive approach, through
which all texts and narrations of this hadith are explored
and given the appropriate ruling. After which the
justification with „changing the creation of Allah‟ is
examined and investigated as to what length is it
conformity with the extant texts of the Shari‟ah.
The research led to some significant findings of which
some are as follows:
1- That the statement: (women who change the creation
of Allah) is only proven to be the words of
„Abdullah bun Mas‟uud, and it could not be traced
with an acceptable and authentic chain of narration
to the words of the Prophet –peace and blessings be
upon him-.
2- That majority of the Quranic Exegetes are of the
view that the verse (interpretation of the meaning):
“and indeed I will order them to change the creation
of Allah” means changing the religion and fitrah,
not the human physical appearance.
3- The prohibited changing of nature is that which
involves shirk, or deceit, or harm, or physical
defects, or imitating people of immorality.

ٕٔ

ٔ – الجزء الثانيٛٛ مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد

Research Recommendations:
The importance of clarifying the texts of the
authentic hadiths and identifying the basis of rulings in
order to derive considerable justifications, and finding out
the legal wisdoms and its due objectives.
Keywords:
Changing the appearance, cosmetic surgeries,
plucking eyebrows, tattoos.
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حديث "المغيّرات خلق اهلل"  -دراسة نقديَّة ،د .عمار أحمد الصياصنة

املكدمة
اٟتاد ﵁ ٛتداًكثَتاً ا باً مباركاً ف و أفكا الصا ة أ ا الت ال
ر
علااى نب نااا ٤تاااد خااا النب ااُت إمااام ا١ت ساالُت ا١تبعااوث رٛت اةً للعااا١تُت
على آلو احبو أٚتعُت بعد:
فقااد ثباات يف ال اانة النبويااة الصااح حة لعاان "الواااالة الوامشااة
الوال ة النامصة" أخ العلاا بنحوى ى ه الحادياث باٞتالاة ماق
اخت إ ب نه يف الن ع التنص ت.
إ أك أحااد ى ا ه الحاديااث – ىااو حااديث عبااد ا﵁ باان م ااعود
راا ا﵁ عناو -سكاان اا النااع ت لا لك بكاو"ن "المغيررات خلررق
اهلل" ىااو اا ٭تتاا أك يكااوك كالااناً للواقااق أ مشاَتاً لعلااة ا١تنااق ماان
ىا ه الفعااا ٦تاا أ رث نزاعااً سا دداً بااُت أىا العلا قادٯتاً حااديثاً يف د لتااو
ا١تقصود منو.
ل٫ت ة ى ا اٟتديث كونو أا ى ا الباب أحببت أك أقوم
بدراستو دراس ًة نقديةً ٕتاق ا قو ألناظو رٕتل معان و سواح مقااده.
موضوع البحث:
حااديث عبااد ا﵁ باان م ااعود را ا ا﵁ عنااو ا١تتعل اق ٔتنااق بعااص اااور
التغ َت يف ا١ت ه الباً للزينة اٞتاا ؛ لكو"ا سغ َتاً ل ِ
لخلقة دراسة ى ا التعل
ب اك مدى ان جامو مق كل ات الش يعة النصوص الخ ى.
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مصكلة البحث:
أك الشا ا يعة حثا ات ا١تا ا أة عل ااى الزين ااة أذن اات بص ااور كث ااَتة م اان
التغ ااَت ٖتق قا ااً لل،ه ااارة البا ااً للجا ااا ىا ا ا م ااا يتع ااارض م ااق ظ اااى
التعل الوارد يف حديث ابن م عود را ا﵁ عنو.
يكاد يك ا يف ى ا إذ يا ى
قا ال،اى ابن عالور" :فإك النه
ر
ذل ااك ا اانناً م اان أا ااناإ التا ازيان ا١تا ا ذ ك يف جن ااو للاا ا أة ك ااالتحاَت
ب من النه الغل ظ عنو"(.)1
ا٠تلوث ال واك ف تعج ر
حدود البحث:
يقتص البحث على دراسة حديث ابن م عود ّتا ق ر اياسو
ألناظو دراسة التعل الوارد ف و (ا١تغَتات خلق ا﵁) رفعاً قناً احة
التا ك ب اى ى ا التعل ما رد من مؤيدات لو يف الق آك ال نة
يتعدى إمج دراسة سناا ا١ت ا النقه ة اليت سكانها اٟتديث.
أينية البحث:
يارع اد حديث ابن م عود را ا﵁ عنو أى حديث رد يف ى ا
الباب ب ىو الا ف و من خ لو انبثقت الت ا ت الش ع ة لكثَت
من ا١ت ا النواز ا٠تااة بعال ات التجا ج احتو اور الزينة
ا١تعاا ة.
)(1مقااد الش يعة اإلس م ة (.)269/3
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أيداف البحث:
* ٖت ي القو يف ٚتلة (ا١تغاَتات خلاق ا﵁) ىا ثبتات مان قاو
النيب الى ا﵁ عل و سل ؟
* ب اك مىت يكوك سغ َت ا٠تِلقة مناااً للتح ا.
مهًج البحث:
ا١تنهو ا١تتبق ىو ا١تنهو ا ستق ا التحل ل ا ستنتاج .

الدراسات السابكة:
ركتبت أْتااث كثاَتة سنا لات م اا الزيناة ماا يتعلاق بالواا
ال اانال الول ا ا العال ااات اٞت اح ااة التجا ل ااة( )2أ م ااا سغ ااَت
ا٠تلقة اواب،ها أحكامها(.)3
()1

) (1منهااا كتاااب" :أحكااام ٕتا ا الن ااا يف الش ا يعة اإلس ا م ة" إزدىااار بناات
٤تاود ا١تدين رسالة ماج تَت ابعت يف دار النك لة بال ياض 1422ىا.
) (2منه ااا كت اااب" :اٞت اح ااة التجا ل ااة :ع ا ض ا اايب دراس ااة ٕتا ل ااة منص االة"
لل ا اادكتور ا ا اااز ٤تا ا ااد الن ا ااوزاك رس ا ااالة دكت ا ااوراة ابع ا اات يف دار التدم ي ا ااة
1429ىا.
) (3منها:
"سغ ااَت خلااق ا﵁ منهومااو ٣تا سااو ا اواب،و أحكامااو الش ا ع ة" للاادكتورزرايت رابح دار ابن حزم 1428ىا.
" -سغ ااَت خلااق ا﵁ ج احااة التجا ا  :رؤيااة جدياادة" د أٯتاان ااااز حلقااة
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إ أين مل أق ا ا ا علا ا ااى ما ا اان سع ا ا ا ض ٢ت ا ا ا ا اٟتا ا ااديث -علا ا ااى جا ا ااو
ا٠تصااوص -بدراسااة سنصا ل ة إ٪تااا ى ا أقاوا متناااث ة لى ا العلا يف كتااب
ل ح اٟتديث النقو أ إلارات ي َتة يف الدراسات ا١تعاا ة.
كا ا ا مل أقا ا عل ااى م اان ْت ااث لن ااة (ا١تغا اَتات خل ااق ا﵁) قنا ااً
رفعاً يف ى ا اٟتديث.
إجزاءات البحث:
ٚ ت ااق ستب ااق ر اي ااات ح ااديث اب اان م ااعود را ا ا﵁ عن ااو ا ق ااو
ألناظو ب اك أ جو ا سناث ا خت إ بُت ال اة.
ٗ ت ا يو الحاديااث ا ثااار ماان كتااب ال اانة ا١تشااهورة فااق النحااو
التايل:
 إك كاك اٟتديث أ الث يف أحد الصح حُت؛ فاإين أقتصا يف
التخ يو عل و إ لنا دة.
 إك مل يكن يف أحد٫تا خ جتو من باق الاو ال تة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقاش يف موقق "الشبكة النقه ة".
"ا ااابغ سغ ااَت خل ااق ا﵁" لل اادكتور عب ااد العزي ااز ب اان إب ا اى الش ااب ْت ااثمنشور اان ٣تلة البحوث اإلس م ة الصادرة عن ال اسة العامة لإلفتا
عدد (1437 )108ىا.
"سغ ااَت خلااق ا﵁ حق قتااو حكاااو نوازلااو النقه ااة ا١تعاا ا ة" رسااالة علا ااةمقدمة لن درجة ا١تاج تَت جامعة أم الق ى فاااة بنت ٤تااد القا ين
قد نوقشت يف عام (1439ه).
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 ف ااإك مل يك اان ف ه ااا خ جت ااو م اان َتى ااا مقتصا اًا عل ااى أل ااه
ا١تخ جُت لو.
 إذا جدت من علاا اٟتديث نقاده ا١تتقدمُت أ ا١تتا خ ين مان
حك ا علااى اٟتااديث أ الث ا اعتااادت حكاااو مااا مل ي ه ا يل
ما يقتك ٥تالنتو.
 أس ا ج لل ا اة إ ماان سعلااق بااو اٟتك ا علااى اٟتااديث ف ا بُت درجتااو
منزلتو عند علاا اٞت ح التعدي .
 أسا ج لألعا م ا١تا كورين لصااغ حجا البحااث أكتنا عاان
ذلك ب ك سنة فاة الع م ال ين أنق أقوا٢ت .
 أعا ااز ك ا ا قا ااو إمج قا لا ااو أنق ا ا ر ما اان ا١تصا ااادر الاا اال ة ق ا اادر
ا١ت ت،اع.
 ابغ ما قد يرشك من الكلاات.
 ل ح اللناظ الغ يبة اليت ٖتتاج إمج إيكاح.
خطة البحث:
قااد رأياات سق ا البحااث إمج مقدمااة ٘ته ااد ٜت ااة مباحااث

خا٘تة.
المقدمة :ف هاا ب ااك موااوع البحاث مشاكلتو حاد ده أ٫ت تاو
إج ا اسو خ،ة البحث.
التمهيد :ف و نل اٟتديث ب اك الغ يب.
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المبحث األول :حديث (ا١تغَتات خلق ا﵁) بُت الوق ال فق.
المبحث الثاني :الشاىد الق آين ( م " فل غَتك خلق ا﵁).
المبحث الثالث :سغ َت ا٠تلقة :ا١تش ع ا١ت موم.
المبحر ررث الراب ر ر  :حا ااديث الع ا ا س الا اايت س اااقغ لا ااع ىا :إلا ااكا
جواب.
المبحث الخامس :أقوا العلاا يف ب اك مناط ا١تناق يف حاديث
ابن م عود.
الخاتمة :ف ها أى النتا و اليت سوالت إل ها من خ البحث.
فهرس ا١تصادر ا١ت اجق.
وختاماً:
ى ا جهد ا١تق فاا كاك ف او مان ااواب فهاو بتوف اق ا﵁ حاده ماا
كاك من خ ،فان نن من الش ،اك أس ا﵁ التوف ق لك خَت.
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التنًيد :نص احلديث وبياى الغزيب

الحديث:
عن علقاة عن عبد ا﵁ بن م عود را ا﵁ عنو قا َ ( :لع َن اهللُ
ِ
ات ،والْمَتر َفلِّج ِ
ات والْمَترنَ ِّمص ِ
َّام ِ
ِ ِ
ِ ِ
ات
ص َ ُ َ
ال َْواش َمات َوال ُْم ْسَتر ْوش َماتَ ،والن َ
َ ُ َ
لِلْحس ِن ،الْمغَِّيرر ِ
ْق ِ
اهلل).
ات َخل َ
ُْ ُ َ
قااا  :فبل ا ذلااك ام ا أة ماان بااٍت أسااد يقااا ٢تااا :أم يعقااوب كاناات
اديث بلغااٍت عنااك أنااك لعناات الوامشااات
سقا أ القا آك ف ستااو فقالاات :مااا حا أ
ا١ت تومشات ا١تتناصات ا١تتنلجات للح ن ا١تغَتات خلق ا﵁؟
فقااا عبااد ا﵁ " :مااا يل ألعاان ماان لعاان رسااو ا﵁ ااالى ا﵁ عل ااو
سل ؟! ىو يف كتاب ا﵁".
فقالت ا١ت أة :لقد ق أت ما بُت لوح ا١تصح فاا جدسو!
فقا " :لانن كنات ق أس او لقاد جدس او قاا ا﵁ عاز جا  :ﱣﭐﲐ

ﲑﲒﲓﲔ ﲕﲖﲗﱢ [اٟتش .]7 :
فقالت ا١ت أة :فإين أرى( )1ل ناً من ى ا على ام أسك ا ك.
قا  :اذىيب فان .
ق ااا  :ف اادخلت عل ااى ام ا ا أة عب ااد ا﵁ فل ا ا س ا ا ل ا ا ناً فج ااا ت إل ا ااو
فقالت :ما رأيت ل ناً.
) (1ى ىنا ٔتعٌت :أظن أسوقق.
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فقا " :أما لو كاك ذلك مل ٧تامعها(.)2(")1

غريب الحديث:
ٔ-الواشررمات " :ل ا  :ال اوا الشااُت ا١ت ا كلا اةأ احاادةأ سااد
على س ثَت يف ل سزي ناً لو منو ل ال د :إذا نرقشت ر زت"(.)3
قا ا٠ت،ايب (388ىا) " :كانت ا١تا أة سغا ز معصا يادىا باإب ة أ
م االة ح ااىت سردم ااو مث ٖتش ااوه بالكحا ا ف خكا اا يرنعا ا ذل ااك ب اادارات
نقوش يقا منو مشت ِ
سش ر فه امشة.
س،لب أك يرنع ذلك هبا"(.)4
ا١ت تومشة :ى اليت س
قااا اباان العا يب (543ىاا)" :فالوامشااة ىا الاايت ٕتا ح الباادك نارق،ااً
أ خ،وااً فاإذا جا ى الادم حشاتو ركحا ً ف ا يت خ نااً ااوراً ف تازين
هبا الن ا لل جا "(.)5
ٕ-النَّامصات" :النال :نت الشع ِ ِ ...
النامصةر :ا١تا أة الايت
ر ر
سرازين الن ااا بااالنال"( " )6النامصااة ى ا الاايت سنتا الشااع با١تنااااص
)" (1قا ٚتاىَت العلاا  :معناه مل نصاحبها مل ٧تتاق ٨تن ى
ن،لقها ننارقها" .ل ح اح ح م ل للنو (.)107/14
) (2ر اه البخار ( )4604م ل ( )2125اللنظ لو.
) (3مقاي اللغة ( )113/6مادة ( ل ).
) (4معامل ال نن (.)209/4
) (5أحكام الق آك (.)630/1
) (6الصحاح ساج اللغة ( )1060/3مادة (٪تل).

ٕٔ

ب كنا

حديث "المغيّرات خلق اهلل"  -دراسة نقديَّة ،د .عمار أحمد الصياصنة

ا١تتناصة ى اليت يرنع ذلك هبا"(.)1
معٌت.
ظاى ك م أى اللغة أك النال ىو النت زناً ً
قا ااا إب ا ا اى اٟت ا ا يب (285ى ا اا)ٝ" :تعا اات ابا اان الع ا ا ايب يقا ااو :
النامص ا ااة :الناسن ا ااة ا١تتناص ا ااة :ا١تنع ا ااو ذاك هب ا ااا ب ا ا اااىا ا١تِنا ا اااص:
ا١تنقاش ال ى يرنت بو"(.)2
ا١تنا ا اااص:
ق ا ااا اب ا اان ردري ا ااد (321ى ا ا اا) " :ال ا اانال :النت ا ا ا
ا١تنتاااإ لااع ٪ت ا ل :منتااوإ نباات ٪ت ا ل :إذا ٪تصااتو ا١تال ا ة أ :
نتنتو ب فواىها"(.)3
فج ا ا أق ا اوا٢ت عل ااى
ى ا ا ا م اان ح ااث اللغ ااة أم ااا عن ااد النقه ااا ر
ٗتص صا ااو بنت ا ا لا ااع الوجا ااو أ اٟتا اااجبُت مل أق ا ا علا ااى ما اان عا ا ا
حكاااو علااى ٚت ااق الباادك إ الشا مح اللباااين رٛتااو ا﵁ سعااامج ح ااث قااا :
" ِذك ر اٟتاجب الوجو ل من باب الق د اٟتصا فاإك (الانال) أعا
من ذلك لغةً مثلو يقا يف ال د الوجو يف الول "(.)4
ٖ-المتفلِّجات" :فالاو :الناا الا م اٞتا أاا ك ااح حاك
يد أحد٫تا على فوز لبة ا خ على فر جاة باُت الشا نُت ا١تت اا يُت
 ...النلو يف السناك :سباعد ما بُت الثنايا ال باع ات"(.)5
) (1معامل ال نن (.)209 /4
) (2يب اٟتديث (.)828/2
)ٚ (3ته ة اللغة (.)899/2
) (4اح ح الًت ب الًتى ب (.)485/2
) (5مقاي اللغة (.)448/4
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" ا١تتنلج ااة :ىا ا ا١تن ق ااة ب ااُت أس اانا"ا ا١تت ا ااقة بالنح اات لتبع ااد
بعكها من بعص النلاو :سباعاد ماابُت الشا نُت يقاا  :مناو رجا أفلاو
ام أة فلجا "(.)1
(ا١تتنلجات للح ن)" :أ  :الن ا ال يت ينعلان ذلاك ب سانا"ن
ر بة يف التح ُت"(.)2
"ف ٔتااا ااانعتو ا١ت ا أة الاايت سكااوك أساانا"ا مت اااقة لتصااَت متنلجااة
قااد سنعلااو الكبااَتة سراوى أ"ااا اااغَتة؛ لك الصااغَتة الب ااً سكااوك منلجااة
جديدة ال ن ي ىب ذلك يف الك "(.)3
ق ا ااا البغ ا ااو (516ىا ا اا) " :ا١تتنلج ا ااات :ى ا اان اللا ا اوايت يع ا اااٞتن
أس اانا"ن بع ااد م ااا (لا ا)4عن يف ال اان ح ااىت يك ااوك ٢ت ااا ٖتا ا اد أد رقا اةأ ألا اأ
ف تشبهن بالشواب" .
جا ااا يف بعا ااص ال ايا ااات (الواشر رررة) :ى ا ا "ا١ت ا ا أة الا اايت رٖت ا ادد
أساانا"ا س ق اق أا افهااا سنعلااو ا١ت ا أة الكبااَتة ستشاابو بالش اواب ا١توسش ا ة:
اليت س م من ينع هبا ذلك"(.)5
ف ا ا ااالنلو الول ا ا ا يش ا ا ااًتكاك يف أك ك ا ا ا ً منها ا ا ااا ٭تت ا ا اااج إمج ب ا ا ا د
السناك إ أك ا٢تدإ من ال إظهار فر جة ب نهاا من الثاين س ق اق
) (1ل ح اح ح البخارى بن ب،ا (.)167/9
) (2النهاية يف يب اٟتديث الث (.)468/3
) (3فتح البار بن حج (.)372/10
) (4ل ح ال نة (.)105/12
) (5النهاية يف يب اٟتديث الث (.)188/5
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ال ن ٖتديده سقصَته.
ٗ-الواص ررلة(" :)1الوااا ا ت :ى اان اللا اوايت يص االن ل ااعورىن بش ااعور
ااَتىن م اان الن ااا يرا ا دك با ا لك ا ااو الش ااع ي ااو٫تن أك ذل ااك م اان أا ا ا
()3
لاعورىن فقااد سكاوك ا١تا أة زعا ا ( )2قل لاة الشااع أ يكاوك لااع ىا أااهب
فتص لع ىا بشع أسود ف كوك ذلك ز راً ك باً فنهى عنو"(.)4
فها ا اٟتااديث اا يح يف لعاان ا١تا أة الاايت ِ
سشا ج اادىا أ سنتا
الشع من جهها حاجب ها أ سص لع ىا بشاع آخا أ سنلاو باُت
أسنا"ا فتباعد ب نها س ققها.
قا ااد سباينا اات أق ا اوا العلاا ااا سكا اااربت يف فه ا ا ى ا ا ا اٟت ا ااديث
الوقوإ على علتو سبب الوع د الشديد.
كاك مان ألاه القاوا يف ذلاك الا لااع باُت كثاَت مان الباة
العلا أك ال اابب مااا ف ااو ماان "سغ ااَت ا٠تلقااة" أك ىا ه العلااة منصواااة يف
حديث ابن م عود.
يف ا١تباحاث التال اة ٖتق اق لدراساة حاديث ابان م اعود راا ا﵁
عنو ى ىا ا التعل ا ثابات عان النايب االى ا﵁ عل او سال ماا العلاة
ا١تناسبة ٢ت ا النه الشديد؟
) (1ثبتت يف ر ايات حديث ابن م عود كاا س يت ب انو.
) (2أ قل لة الشع ين  :النهاية يف يب اٟتديث (.)303/2
) " (3الصهبة :لوك مع إ ى من ألواك اإلب  :ب اض يعلوه لاب و بالصان ة".
ٚته ة اللغة (.)352/1
) (4معامل ال نن (.)209/4
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املبحث األول :حديث (املغريات خلل اهلل) بني الوقف والزفع
ىا ا اٟتااديث ي ياو عاان اباان م اعود راا ا﵁ عناو ٜت ااة ىا :
علقاااة باان ق ا النخع ا م ا ث باان الجاادع ىزي ا باان ل ا حب
قب صة بن جاب السد اٟتارث العور(.)1
س ت ب اك سناا ر اياهت يف ث ثة م،الب:
املطلب األول :طزيل علكنة بو قيس الهخعي
ألااه ا يااق يرا ى بااو حااديث عبااد ا﵁ باان م ااعود مااداره علااى:
منصور بن المعتمر ،يرويو عن إبراىيم النخعي ،عرن علقمرة برن ريس
النخعي ،عن عبد اهلل بن مسعود.
ٚتق من ال اة الثقات منه :
قد ر اه عن منصور أ
ٔ -س ررفيان الث رروري :لن ااظ حديث ااو( :ع اان عب ااد ا﵁ ق ااا  :لع اان ا﵁
الوامشا ا ااات ا١تتومشا ا ااات ا١تتناصا ا ااات ا١تتنلجا ا ااات للح ا ا اان
ا١تغَتات خلق ا﵁)  ...اخل القصة.
ىا ه ر ايااة ٤تاااد باان يوسا الن يااايب عاان ساان اك قااد أخ جهااا
البخار (.)2
) (1ى بعص ال اة ف اه من ا يق أيب ا
م عود كاا س يت ب انو.
) (2اح ح البخار (.)4604
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ر اه عاان ساان اك ك ا لك :عبااد ا﵁ باان ا١تبااارك( )1عبااد ال ا زاث
الصنعاين( )2عبد ال ٛتن بن مهد ( )3قب صة بن عقبة( )4ك اق بان
اٞت ا اح( )5أبااو دا د اٟتن ا ( )6عا ا باان أيب ق ا ( )7إب ا اى باان
بشار ال ماد (.)8
) (1اح ح البخار (.)5599
) (2مصن عبد ال زاث (.)145/3
) (3كا ا ا ا ر اه عن ا ااو اإلم ا ااام أٛت ا ااد (٤ )4129تا ا ااد ب ا اان ا١تث ا ااٌت عن ا ااد البخ ا ااار
( )5604م ال (٤ )2125تاااد بان بشااار عناد م اال ( )2125البازار
( )293/4أٛتد بن سناك عند الدارقٍ،ت يف العل (.)354/2
أخ ج ااو اب اان ماج ااو ( )1989ع اان حن اال ب اان عاا ا عب ااد الا ا ٛتن ب اان عاا ا
ا ج ا يف الش ا يعة ( )421/1م اان ا ي ااق ٤تا ااد ب اان أيب بك ا ا١تق اادم عن ااو
بلنااظ( :لعاان رسااو ا﵁ ااالى ا﵁ عل ااو ساال الوامشااات ا١تتومشااات ا١تتناصااات
ا١تتنلجات للح ن ا١تغَتات ٠تلق ا﵁) لك أك ر اية ال لُت عنو أرجح.
) (4م تخ ج أيب عوانة (.)117/17
) (5ك ا ا ا ر اه عنا ااو اإلما ااام أٛتا ااد ( )4230أخ جا ااو إب ا ا اى اٟت ا ا يب يف يا ااب
اٟت ااديث ( )828/2ع اان أٛت ااد ب اان جعن ا ال ااوك ع ع اان ك ااق بلن ااظ( :لع اان
رسو ر الل ِو الى اللو عل ِو الاتاناص ِ
ات).
ر
ر
ر
) (6ك ا ر اه عنو عل بن ح ب كاا يف م اتخ ج أيب عواناة ( )117/17ر اه
عنااو عبااد ال ا ٛتن باان ٤تاااد باان س ا م عنااد الن ااا ( )5099بلنااظ( :لعاان
رسو ا﵁ الى ا﵁ عل و سل الوامشات ا١توسشاات.)...
) (7ا١ت ند لله ث بن كل ب الشال (.)339/1
) (8اح ح ابن حباك ( )5504بلنظ( :بلغٍت أنك سقو  :لرعنت الوامشة ا١ت اتومشة
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ا يق سن اك ىو أاح ا يق ي ى بو ى ا اٟتديث.
قااا عبااد ا﵁ باان ا١تبااارك (181ىاا)" :مااا أٚتااق النااس علااى لا
إٚتاعه على ى ا اإلسناد :سان اك عان منصاور عان إبا اى عان علقااة
عن عبد ا﵁"(.)1
ر اه البخار من ا يق عبد ال ٛتن بن مهد عان سان اك قاا :
ت لعبااد الا ٛتن باان عاااب حااديث منصااور عاان إبا اى عاان علقاااة
ذكا ر
ع اان عب ااد ا﵁ را ا ا﵁ عن ااو ق ااا  " :لع ررن رس ررول اهلل ص ررلى اهلل علي ررو
وسلم الواصلة".
فقااا ٝ :تعتااو ماان ام ا أة يقااا ٢تااا أم يعقااوب عاان عبااد ا﵁ مث ا
حديث منصور(.)2
يف ىا ه ال ايااة زيااادة ذكا الواااالة خ ف ااً ١تاان قااا إك حااديث
ابن م عود ٮتلو من ذك الواالة.
ٕ -سررفيان بررن عيينررة :ر اه عنااو اٟتا ااد بلنااظ :أك ام ا أة ماان بااٍت
أسد أست ابن م عود فقالت لاو :بلغاٍت أناك لعنات ذيات ذيات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا١ت ااتومشة النامص ااة ا١تتناص ااة ق ااد قا ا أت م ااا ب ااُت الل ااوحُت فا ااا ج اادت م ااا
سقو ).
) (1الكناية يف مع فة أاو عل ال اية للخ ،ب البغداد (.)206/2
) (2اا ااح ح البخا ااار ( )4605قا ااا الا اادارقٍ،ت العل ا ا (" :)355/2حا ااديث
الثااور عاان عبااد ال ا ٛتن باان عاااب سن ا د بااو عبااد ال ا ٛتن باان مهااد عنااو
حديثو عن منصور مشهور".
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الوامش ااة ا١ت ااتومشة إين ق ااد قا ا أت م ااا ب ااُت الل ااوحُت فلا ا أج ااد
ال ا سقااو إين لظاان علااى أىلااك منهااا فقااا ٢تااا عبااد ا﵁:
فادخلت ن ا ت فلا سا لا ناً قاا  :فقاا ٢تاا
فادخل ان

عبااد ا﵁ :أمااا ق ا أت ﴿ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﴾ قالت :بلى قا  :فهو ذلك (.)1
ى ر اية ف ها اختصار إٚتا .
ٖ -وجري ررر ب ررن عب ررد الحمي ررد :ر ايت ااو ك اي ااة س اان اك الث ااور م ااق
اخ ا اات إ ي ا ااَت يف اللن ا اااظ ك ا ا ا ا ر اه عن ا ااو :عثا ا اااك ب ا اان أيب
()4
ل ا بة( )2أبااو خ ثاااة زىااَت باان ح ا ب(٤ )3تاااد باان ع ااى
يوس بن موسى( )5أبو ال ب ق الزى اين(.)6
ر اه عنو أيكاً إسحاث بن راىويو اختل يف لن و عل و:
ف اه عنو البخار بلنظ( :لعن عباد ا﵁ الوامشاات ا١تتناصاات

) (1م ند اٟتا د (.)207/1
) (2ر اه عنو البخار (.)5587
) (3م ند أيب يعلى ا١توال (.)73/9
) (4سنن أيب دا د ( )4169زاد ف و " :الواا ت".
) (5م ند البزار (.)295/4
) (6الش يعة لآلج (.)420/1
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ا١تتنلجات للح ن ا١تغَتات خلق ا﵁)(.)1
ر اه عنو م ل بلنظ( :لعن ا﵁ الوامشات ا١ت تومشات.)2( )...
ر اه عنو ٤تاد بن إسحاث بان إبا اى ماومج ثق ا بلناظ( :لعان
رسو ا﵁.)3( )...
يبا ااد أك ى ا ا ا ا خا اات إ ما اان إسا ااحاث فكا اااك ي يا ااو ىك ا ا ا
ىك ا.
ا﵀نوظ عن ج ي بن عبد اٟتا د ىاو ر اياة اٞتااعاة عناو بلناظ:
(لعن ا﵁ .)..
ٗ -والمفضل بن المهلهل :ر اه مان ا يقاو م ال مل ي اق لن او
قا " :كلنظ ر اية ج ي ".
ساث لن و الن ا  ( :لعن ا﵁ الوامشات ا١تولومات ا١تتناصات
ا١تتنلجات للح ن ا١تغَتات خلق ا﵁) مث ذك ستاة القصة(ٗ).
٘ -شعبة بن الحجاج.
ر اه عنو :رندر ٤تاد بن جعن اختل على ندر يف لن و:
*ف اه عنو محمد بن بشار بلنظ( :عان عباد ا﵁ قاا  :لعان ا﵁
ا١تتناصااات ا١تتنلجااات أ ألعاان ماان لعاان رسااو ا﵁ ااالى ا﵁ عل ااو
) (1اح ح البخار (.)5595
) (2اح ح م ل (.)2125
) (3اح ح ابن حباك (.)315/12
) (4اح ح م ل ( )2125ال نن الك ى للن ا (.)293/10
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سل ؟)(.)1
* ر اه عن ااو اإلم ررام أحم ررد بلن ااظ( :ع اان عب ااد ا﵁ ق ااا  :لع اان ا﵁
ا١تتومش ااات ا١تتناصا ااات ا١تتنلج ااات  -قا ااا ل ااعبة :أح ا اابو قا ااا :
ا١تغَتات خلق ا﵁  -إك رسو ا﵁ الى ا﵁ عل و سل "ى عنو)(.)2
* ر اه عنااو محمررد بررن المثنررى بلنااظ( :عاان عبااد ا﵁ :أك الناايب
الى ا﵁ عل و سل لعن الوامشات ا١ت تومشات)(.)3
* ر اه ابررن أبرري شرريبة عنااو بلنااظ( :عاان عبااد ا﵁ أنااو قااا  :لعاان
رسو ا﵁ الى ا﵁ عل و سل ا١تتومشاات ا١تتناصاات ا١تتنلجاات -
ق ااا ل ااعبة  :-للح اان ا١تغا اَتات خل ااق ا﵁ إك رس ااو ا﵁ ا االى ا﵁
عل و سل "ى عنو)(.)4
ف اي ا ااة ن ا اادر ع ا اان ل ا ااعبة للح ا ااديث ٣تال ا ااة ٥تتصا ا ا ة ج ا ااداً ىا ا ا ا
ا ختص ااار أ رث اخت فا ااً يف اللن اااظ أدر ىا ا ى ااو م اان ل ااعبة أ م اان
ندر؟ زيادة (الوا ) يف قولو ( :ا١تغَتات) ٥تال ل ا ال ايات.
أق ب ال ايات عنو ى ر اية ٤تاد بن بشار اإلمام أٛتد.
) (1سنن الن ا (.)5252
) (2م ند أٛتد (.)4434
) (3م ند البزار ( )295/4ر اه ال ،يف جامق الب اك ( )502/7عن ٤تااد
بن ا١تثٌت بلنظ" :لعن ا﵁ ا١تتناصات ا١تتنلجات قا لعبة :أح ابو قاا :
ا١تغَتات خلق ا﵁".
) (4م ند ابن أيب ل بة (ص.)142 :
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اسنقاات ك ا ى ا ه ال ايااات عاان لااعبة علااى عاادم ذك ا قصااة أم
يعقوب قا اإلمام م ل  " :حدثناه أباو بكا بان أيب لا بة ٤تااد بان
ا١تثااٌت اباان بشااار قااالوا :حاادثنا ٤تاااد باان جعن ا حاادثنا لااعبة عاان
منصااور هبا ا اإلسااناد اٟتااديث عاان الناايب ااالى ا﵁ عل ااو ساال مجرررداً
عن سائر القصة من ذك أم يعقوب"(.)1
َ -ٙعبيرردة ب ررن ُحمي ررد :أخ ا ج الًتم ا حديثااو بلنااظ( :ع اان عبااد
ا﵁ :أك النيب الى ا﵁ عل و سل لعان الوامشاات ا١ت اتومشات
ا١تتناصات مبتغ ات للح ن مغَتات خلق ا﵁)(.)2
عب اادة ثقااو كثااَت ماان ال اااة لكاان قااا يعقااوب باان لا بة" :مل
يكن من اٟتناظ ا١تتقنُت"(.)3
يف التق يب" :اد ث ٨تو رٔتا أخ.)4(" ،
 -ٚزائرردة بررن دامررة :أخ جااو ال ،ا اين ماان ا يااق ح ااُت باان عل ا
عن زا دة عان منصاور عان إبا اى عان علقااة عان عباد ا﵁
را ا ا ا﵁ عن ا ااو قا ااا " :لع ا اان رس ا ااو ا﵁ اا االى ا﵁ عل ا ااو س ا اال
الوامشات ا١ت تومشات ا١تتنلجات ا١تغَتات خلق ا﵁"(.)5
) (1اح ح م ل (.)1678/3
) (2سنن الًتم (.)2782
) (3هت يب الته يب (.)81/7
) (4سق يب الته يب (ص.)379 :
) (5الدعا لل ،اين (.)2146
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ىا ا ال ،يااق ر ا ثقااة رجالااو إ أك يف الاانن منااو ل ا ناً ح ااث
يبعااد أك يكااوك اٟتااديث م يااً ماان ا يااق زا اادة باان قدامااة عاان منصااور مث
٧تد لو ذك اً عند أ اة اٟتديث ي ى عنو إ مان ىا ا ال ،ياق
نقا ا عل ااو إ يف مص اادر متا ا خ ن ااب اً م ااق مكان ااة زا اادة منزلت ااو يف
اٟتنظ الكبغ ىو من ن ا سن اك الثور لعبة بن اٟتجاج.
ويتحصل مما سبق بيانو أن الرواة لحديث منصور اختلفوا في ثالثة أمور:
ٔ -االختالف في لفظ اللعن ،ىل ىرو (لَ َع َرن اهلل) أو (لَ َع َرن رسرول
اهلل) أو (لَ َع َن عبد اهلل).
ر اياة ال اااة الثقااات الكثا ىا باااللنظ ال كااا ىا ر ايااة
سن اك الثور ج ي بن عبد اٟتا د ا١تنك بن ا١تهل .
خالنه زا دة عب دة بن ٛت د أبو حنل البار ىاؤ –باساتثنا
زا دة -يكاىوك ال لُت ثقةً حن اً اب،اً خااة سن اك الثور .
ف ا ا ث با ااُت ى ا ا ه اللنا اااظ يف اٟتق قا ااة فالقا ا ا يف ك ا ا ى ا ا ه
ال ايات ىو عبد ا﵁ بان م اعود راا ا﵁ عناو فلا ىاو اخات إ يف
اٟتديث قناً رفعاً إ٪تا اخت إ يف ن بة اللعن إمج ا﵁ أ ن بتو للنايب
الى ا﵁ عل و سل أ لو.
ا﵀ن ااوظ يف أكثا ا ال اي ااات ى ااو اللن ااظ ال الا ا اسن ااق عل ااى
إخ اجو الش خاك.
يؤكااده ماان ح ااث ا١تعااٌت أك ا١ت ا أة اسااتنك ت علااى اباان م ااعود ى ا ا
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اللعن فقا ٢تا ( :ما يل ألعن من لعان رساو ا﵁ االى ا﵁ عل او سال )
لو أنو ن ب اللعن ابتدا للنيب الى ا﵁ عل و سل ١تا احتاج ٢ت ا الت ي .
ك ا ا قااو ا١ت ا أة لااو( :مااا حااديث بلغااٍت عنااك أنااك لعناات الوامشااات
ا١ت اتومشات ا١تتناصاات ا١تتنلجاات )..فن ابت القاو لاو لاو كااك ينقا
اللعن عن النيب الى ا﵁ عل و سل ابتدا ١تا كاك ٢ت ا ا عًتاض جو.
ٕ -االخر ررتالف بر ررين لفير رري (المغي ر ررات خلر ررق اهلل)( ،والمغي ر ررات
خل ررق اهلل) ،ب نها ااا فا ا ث يف ا١تع ااٌت ف ااال اا ا أ ١ت ااا س اابق
الثاين ق أ ٢تن.
مل سا د زيااادة (الاوا ) إ يف ر ايااة اباان أيب لا بة عاان ناادر عاان لااعبة
ع اان منص ااور ر اي ااة أيب حن اال الب ااار ع اان منص ااور ىا ا ٥تالن ااة ل ااا
ر ايات الثقات ا خ ين ٦تا يد على ل ذىا خ،نها.
ٖ -سكانت ر اية سن اك ج ي ا١تنك ذك صة أم يعقوب علاى
اخت إ ي َت ب نه يف اللناظ خلت منها ر اية لعبة زا ادة
عب اادة باان ٛت ااد ماان ذك ىااا أ اااة ثقااات أثبااات فتقبا ماانه
خااة أ"ا ردت من َت ا يق منصور أيكاً.
بااو يتباُت أك ا﵀نااوظ ماان حااديث منصااور باان ا١تعتاا ىااو لنااظ( :لعاان
ا﵁ الوامشاات ا١تتومشااات ا١تتناصاات ا١تتنلجااات للح ان ا١تغاَتات خلااق
ا﵁) مق قصة أم يعقوب اليت اعًتات على ابن م عود.
وترراب منصررور بررن المعتمررر فرري روايتررو عررن إب رراىيم النخعرري:
قاد اختلا عل او يف إساناده فا عناو
سليما ُن بن مهرران األعمر
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متص ً منق،عاً د ك ذك علقاة.
قااا م اال (261ى اا) " :حاادثنا ل ا باك باان ف ا خ حاادثنا ج ي ا
يعااٍت اباان حااازم حاادثنا العاااه عاان إب ا اى عاان علقاااة عاان عبااد
ا﵁ عن النيب الى ا﵁ عل و سل بنحو حديثه ".
س اااث لن ااو اب اان اٞتع ااد يف م اانده ع اان عب ااد ا﵁ ق ااا ( :لرع اان
الوامشات ا١تتنلجات ا١تتناصات ا١تغَتات خلق ا﵁).
فقالت لاو اما أة يقاا ٢تاا أم يعقاوب مان باٍت أساد :إين لظنهاا يف
ف ا ىبت فل ا س ا ل ا ناً فقالاات :مااا
أىلااك فقااا ٢تااا :اذىاايب فااان
جدت ما سقو يف ا١تصح .
()1
فقا  :بلى ا﵁ قالو رسو ا﵁ الى ا﵁ عل و سل .
ق ااد ر اه ع اان ج يا ا ب اان ح ااازم ٚت ا أاق ٣تاا ا ر اي ااته ستن ااق م ااق
ال اث ال ابق بإاافة الوا لقولو( :ا١تغَتات)( )2قولاو يف آخا ه( :قالاو
رس ااو ا﵁) لك اان يف بعك ااها( :لع اان ا﵁) يف بعك ااها( :لع اان رس ااو
ا﵁) يف بعكها( :لرعن ا١تتومشات.)..
يبد أك ج ي بن حازم مل يكبغ ال اية على جههاا فهاو إك
كاك ثقة إ أك لو أ ىاماً.
) (1م ند ابن اٞتعد (ص.)138 :
) (2ر اه الن ا يف الصغ ى ( )5253الك ى ( )338/8من ا يق ىب بان
ج ي عن أب و لكن يف الصغ ى د ك إثبات (الوا ) مق أك ال ند احد.
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" يف س اؤا ت رمهنااا عاان أيب عبااد ا﵁ أٛتااد باان حنب ا  :ىااو كثااَت
الغلغ ١تا ذك ه ابن حباك يف ٚتلة الثقات قاا  :كااك ٮت،األ؛ لك أكثا
ما كاك ٭تدث من حن و"(.)1
كا ا ذكا العلاااا ٫تااو يف ىا ه ال ايااة ماان ح ااث ال ااند ح ااث
ا﵀نوظ من حديث العاه إسقاط (علقاة) من ال ند.
قا النو (676ىا)" :ى ا اإلسناد ٦تا اساتدركو الادارقٍ،ت علاى
م ل قاا  :الصاح ح عان العااه إرساالو قاا  :مل ي انده عناو اَت
ج ي خالنو أبو معا ية َته فا ه عان العااه عان إبا اى م سا
قا  :ا١تنت اح ح من ر اية منصور عن إب اى "(.)2
قااد ر اه لااعبة باان اٟتجاااج عاان العاااه عاان إبا اى قااا  :كاااك
عبد ا﵁ يقو ( :لعن ا﵁ر ا١تتومشات ا١تتناصاات ا١تتنلجاات أ ألعان
من لعن رسو ا﵁ الى ا﵁ عل و سل ؟)(.)3
ر اه عنا ا ااو أبا ا ااو معا يا ا ااة م س ا ا ا ً بلن ا ا ااظ" :لعا ا اان ا﵁ ا١تتنلج ا ا ااات
ا١تتناصات ا١ت تومشات ا١تغَتات خلق ا﵁"(.)4
بااو يتبااُت أك ا﵀نااوظ ماان حااديث العاااه إرسااالو ساانداً أمااا متنااً
) (1إكاا هت يب الكاا (.)180/3
) (2ل ا ا ح ا ا ااح ح م ا اال للن ا ااو ( )108/14ين ا ا  :اإللزام ا ااات التتب ا ااق (ص:
 )232عل الدارقٍ،ت (.)353/2
) (3ال نن للن ا (.)5255
)(4جامق الب اك لل.)501/7( ،
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فكاااا ر اه لااعبة أبااو معا يااة لا يف ر ايتهاااا مااا ذك ا ه ج يا باان حااازم
٦تا يد على أنو ى يف ى ا اٟتديث سنداً متناً.
ومنهم من رواه عن األعم فجعلو عن (أبي عبيدة) بدل (علقمة):
ر اه الن ااا ماان ا يااق عا ا باان حناال حاادثنا العاااه عاان
إب ا ا اى عا اان أيب عب ا اادة عا اان عبا ااد ا﵁ قا ااا ( :لعا اان ا﵁ ا١تتناصا ااات
ا١تتنلجات ا١تؤسشاات ا١تغَتات خلق ا﵁).
ف ستو ام أة فقالت :أنت الا سقاو كا ا كا ا فقاا  :ماا يل
أقو ما قا رسو ا﵁ الى ا﵁ عل و سل ؟!(.)1
يف ىا ه ال ايااة إاااافة الاوا لكلاااة (ا١تغاَتات) قولااو يف آخ ا ه:
( ما يل أقو ما قا رسو ا﵁ الى ا﵁؟!).
ر اه ال،ا اين ماان ا يااق إب ا اى باان ٤تاااد باان أيب عب اادة حاادثٍت
أيب عاان العاااه عاان إب ا اى عاان أيب عب اادة قااا  :قااا عبااد ا﵁( :لعاان
ا﵁ ا١تتنلجات ا١تتناصات ا١تتومشات ا١تغَتات خلق ا﵁).
ف ستاو اما أة مان بااٍت أساد يقاا ٢تاا أم ا١ت ااتورد فقالات :ياا أباا عبااد
ال ٛتن بلغٍت أنك لعنت ا١تتنلجات ا١تتناصات ا١تتومشات.
()2
فقا " :أ ألعن من لعن رسو ا﵁ الى ا﵁ عل و سل ؟!"...
ى ا ا ٮتااال ال ايااة ال ااابقة عاان أيب عب اادة فل ا ي ا ك (ال اوا )
) (1ال نن الك ى للن ا (.)339/8
) (2ا١تعج الكبَت لل ،اين (.)292/9
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قب كلاة (ا١تغَتات) قولو ( :ما يل أقو ما قا رسو ا﵁.)...
ا١تعو عل و يف ى ا الباب ر اياة منصاور كااا قاا الادارقٍ،ت " :أماا
منصور فل رٮتتل عنو ر اه عن إب اى عن علقاة عن عبد ا﵁".
قا يف العل  " :الصح ح ما قالو منصور"(.)1
قا الن ا  " :حديث منصور أ مج بالصواب"(.)2
املطلب الثاني :متابعات رواية علكنة عو ابو مسعود
سابق علقاة يف ر ايتو عن ابن م عود ٜت ة:
األول :مسروق بن األجدع.
ألاه ا قاو :ا يااق قتاادة باان دعاماة ال د سا ي يااو عان عازرة
باان عبااد الا ٛتن ا٠تزاع ا عاان اٟت اان باان عبااد ا﵁ العرا ين عاان ٭تااِت باان
اٞتزار الع ين عن م ث.
ر اه ال ،ا اين ماان ا يااق إب ا اى باان اهااااك عاان الحجرراج بررن
الحجاج ،عن قتادة عن عزرة عن اٟت ن الع ين عان ٭تاِت بان اٞتازار
عاان م ا ث أك ام ا أة ماان بااٍت أسااد أساات عبااد ا﵁ باان م ااعود فقالاات:
إ" يقولوك إنك لعنت الواالة الوامشة النامصة ا١تتناصة.
قا  :أج .
) (1عل الدارقٍ،ت (.)353/2
) (2ال نن الك ى للن ا (.)339/8
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قالت :أل ٝتعتو من رسو ا﵁ الى ا﵁ عل و سل أ لا
ٕتده يف كتاب ا﵁ سعامج؟
فق ااا ٝ :تعت ااو م اان رس ااو ا﵁ ا االى ا﵁ عل ااو س اال أج ااده يف
كتاب ا﵁ سعامج.
قالت :لقد ق أت ما بُت دفيت ا١تصح فل أجد ذلك ف و!
قا ا ااا  :أ ج ا ا اادت ف ا ا ااو ﱣﭐﲐﲑﲒﲓﲔ ﲕ

ﲖ ﲗﱢ ؟
قالت :إين أرى ام أسك سنع ذلك.
ات ا ا ة لااع ب عل ااو ال ا م
قااا  :إك فعل ات ذلااك فاااا حن ا ر
فان،لقت فل ٕتد من ذلك ل ناً(.)1
فادخل فان
ى ا سند رجالو ثقات.
ورواه موسى بن خلف العمي ،عن تادة بلنظ :أك ام أةً أسات
عبااد ا﵁ باان م ااعود را ا ا﵁ عنااو فقالاات :إين ام ا أة زع ا ا أيصاالح أك
أا يف لع ؟.
ق ااا  :قال اات :أل ا ا ٝتعت ااو م اان رس ااو ا﵁ ا االى ا﵁ عل ااو
ساال أ ٕتااده يف كتاااب ا﵁ عااز جا ؟ .قااا  :با ٝتعتااو ماان رسااو ا﵁
()2
الى ا﵁ عل و سل أجده يف كتاب ا﵁ عز ج ...
) (1ر اه ال ،اين يف الدعا (.)2150
) (2ال ا ا ا ا اادعا لل،ا ا ا ا ا ا اين ( )2149س ا ا ا ا اانن الن ا ا ا ا ااا ( )5098يف الكا ا ا ا ا ا ى
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ر اه اإلماام أٛتااد عان عبااد الوىاااب بان ع،ااا أخ ناا سااع د باان أيب
ع بة عن قتاادة ف او" :فاإين ٝتعات رساو ا﵁ االى ا﵁ عل او سال "اى
عن النامصة الوال ة الواالة الوامشة إ من دا "(.)1
ويالحظ في حديث مسروق:
 خلوه من اإللارة للنظ( :ا١تغَتات خلق ا﵁).
 سص ٭تو ب ااع النه أ اللعن من النيب الى ا﵁ عل و سل .
 زي ا ااادة الوالا ا ا ة ب ا ااد م ا اان ا١تتنلج ا ااة ب نها ا ااا فا ا ا ث س ا اابق ب ان ا ااو يف
التاه د.
 قولااو (إ ماان دا ) ى ا زيااادة سن ا د هبااا عبااد الوىاااب باان ع،اااعن سع د عن قتادة.
عبا ااد الوىا اااب ا٠تنا اااإ ف ا ااو ك ا ا م "قا ااا البخا ااار ا  :ل ا ا با ااالقو
عندى ىو ٭تتاا قاا الن اا  :لا باالقو قاا عباد الا ٛتن بان أيب
لت أيب عنو؟ فقا  :يكتب حديثو ٤تلو الصدث"(.)2
حا  :س ر
قا ال ىيب" :اد ث رثق اعنو أٛتد مشاه الدارقٍ،ت".
قا ابن حج يف التق يب" :اد ث رٔتا أخ." ،
كا لك اٟت اان الع ا ين إك كاااك ثقااة إ أنااو لااو أخ،ااا كاااا ذك ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(.)337/8
) (1م ند أٛتد (.)57/7
) (2هت يب الكاا يف أٝتا ال جا (.)513/18
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ابن حباك يف الثقات(.)1
فزي ااادة (إ م اان دا ) ل اااذة يف ح ااديث اب اان م ااعود مل يا ا ك ىا
سا من ر ى اٟتديث عن ابن م عود را ا﵁ عنو.
وروي من وجوه أخرى مختلفة:
 ف ا ا اه ال ،ا ا اين ما اان ا يا ااق عبا ااد الواحا ااد با اان زيا اااد عا اان عاا ا االحو قا ٝ :تعت عزرة يقو  :إك أبا العال ة قا  :قا عباد
ا﵁ باان م ااعود" :لرعناات الواااالة الوامشااة الناٞتااة ا١تتناصااة
قالو رسو ا﵁ الى ا﵁ عل و سل "(.)2
ى ه ال اية ٥تالنة يف سندىا ١تا سبق من ال ايات.
 ر اه ال،ا اين مان ا ياق النكا بان د٢تا عان ٤تااد بان ساَتينعاان م ا ث باان الجاادع عاان عبااد ا﵁ باان م ااعود قااا " :لعاان
رس ااو ا﵁ اا االى ا﵁ عل ا ااو س اال الوااا االة ا١توا ا اولة الوامشا ااة
ا١تول ااومة" فقال اات ام ا ا أة :إك يف أىل ااو م اان ينع ا ا ذل ااك ق ااا :
فن ت فل س ل نا(.)3
اذىيب فان
النك متكل ف و(.)4
) (1هت يب الته يب (.)291/2
) (2ا١تعج الكبَت لل ،اين (.)293/9
) (3ا١تعج ال سغ (.)308/2
قا أبو دا د :ل
)" (4قا ابن معُت :اع
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 ر اه ابن خزٯتة من ا يق ٭تِت بن ع ى عان العااه عان عبادا﵁ با اان م ا ا ة عا اان م ا ا ث قا ااا  :قا ااا عبا ااد ا﵁ " :آك ا ا ال با ااا
الصادقة
موكلو لاىداه إذا علاااه الوامشاة ا١توسشااة
ا١ت سااد أع اب ااً بعااد ا٢تج ا ة ملعونااوك علااى ل اااك ٤تاااد ااالى ا﵁
عل و سل يوم الق امة"(.)1
فه ا ه ا ا ث ٥تتلنااة عاان م ا ث ى ا ٗتلااو ماان زيااادة لنااظ (إ ماان
دا ) ك ا مل يتكان حديث م ث بك ر اياسو لنظ (ا١تغَتات خلق ا﵁).
الثانيَ :بيصة بن جابر األسدي.
أخ ا ا ج حديث ااو الن ااا أٛت ااد ا٢ت ااث ب اان كل ااب الشال ا ا –
أيب
اللنظ لو -من ا يق (ل باك بن عبد الا ٛتن أيب ٛتازة ال اك
عوانة) عان عباد ا١تلاك بان عااَت عان العر يااك بان ا٢ت اث عان قب صاة بان
ات
جاااب قااا  :كنااا نشااارك ا١تا أة يف ال ااورة ماان القا آك نتعلاهااا فان،لقا ر
مااق عجااوز ماان بااٍت أسااد إمج اباان م ااعود يف ب تااو ف ا أى جب نهااا ي ا ث
فقا  :أٖتلق نو؟
فغكبت مث قالت :اليت ٖتلق جب نها ام أسك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حباك :ىو َت ٤تتو بو إذا انن د" .م زاك ا عتدا (.)351/3
) (1اح ح ابن خزٯتة ( )8/4قد أع الدارقٍ،ت ( )290/2ى ه ال اية بُت
أك الثقااات ي نااو عاان العاااه عاان عبااد ا﵁ باان م ا ة عاان اٟتااارث العااور
عن عبد ا﵁ س يت ذك ى ه ال ،يق.
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قا  :فادخل عل ها فإك كانت سنعلو فه مٍت ب ينة.
فان،لقت مث جا ت فقالت :ا﵁ ما رأيتها سنعلو.
فقا ابن م عودٝ" :تعت رساو ا﵁ االى ا﵁ عل او سال يلعان
ا١تتناصات ا١تتنلجات ا١تتومشات ال يغَتك خلق ا﵁ سعامج" (.)1
والعريرران بررن الهيررثم قااا عنااو اباان سااعد" :ماان رجااا م ا ِحو
بالكوفة"(.)2
أل افه ا١ت كورين ِيل ال اش ط ٠تالد بن عبد ا﵁ الق
قا أبو حا ٣" :تهو "(.)3
ابن خ اش :جل من التابعُت(.)4
ذك ه ابن حباك يف الثقات ()5قا ر
قا يف التق يب" :مقبو " .
وعبد الملك بن عمير القرشي "كااك مان أ ع اة العلا يل قكاا
الكوفة بعاد الشاعيب لكناو ااا عاا ه ساا حن او قاا أباو حاا  :لا
ْتافظ سغَت حن و قا أٛتد :اع يغلغ.
قااا اباان معااُت٥ :تلااغ قااا اباان خا اش :كاااك لااعبة ي ااااه
ذك الكوسو عن أٛتد :أنو اعنو جداً.
َته :ل بو ب س ...
ثقو العجل قا الن ا
) (1سنن الن ا ( )5108ا١ت ند للشال (.)256/2
) (2ال،بقات الكبَت (.)333/8
) (3اٞت ح التعدي بن أيب حا (.)38/7
) (4ين  :هت يب الكاا (.)43/20
) (5سق يب الته يب (ص.)390 :
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ال ج من ن ا ال اب ع أيب إساحاث ساع د ا١تقا ١تاا قعاوا
يف ىا اازم الش ا ا خوخة نقا اال حن ه ا ا س ا ااا ت أذىا ااا" مل ٮتتل ،ا اوا
حديثه يف كتب اإلس م كلها"(.)1
ل ا فه ا ال ،يق ف و اع ف يعو على ما رد ف و.
خااال اٟت ااُت باان اقااد ماان ساابق ف ا اه عاان عبااد ا١تلااك باان
عاَت بلنظ( :عن عبد ا﵁ قا ٝ :تعات رساو ا﵁ االى ا﵁ عل او سال
يقو  :لعن ا﵁ ا١تتناصات ا١توسشاات ا١تتنلجات ال يت يغَتك خلاق
ا﵁ عز ج )(.)2
ىا ا ه ر اي ااة ل اااذة ١تخالنته ااا ل اي ااة الثق ااات ع اان عب ااد ا١تل ااك –
فك ا ا ً عا ااا يف أا ا ا ال اي ااة م اان ا ااع ٥ -تالنته ااا ل ااا ر اي ااات
حااديث اباان م ااعود ح ااث جعلاات ذلااك ماان قااو الناايب ااالى ا﵁ عل ااو
سل ى ا ما مل يتابق عل و.
اٟت ُت بن اقد قا ف و ال ىيب " :اد ث اساتنك أٛتاد بعاص
حديثو"(.)3

) (1م ا ا ا ازاك ا عت ا ا اادا ( )660/2ين ا ا ا ا  :اٞتا ا ا ا ح التع ا ا اادي ب ا ا اان أيب ح ا ا ااا
( )361/5هت ا ا يب الكا ااا ( )370/18هت ا ا يب الته ا ا يب ()364/6
إكاا هت يب الكاا (.)329/8
) (2سنن الن ا (.)5109
) (3ا١تغٍت يف الكعنا (.)176/1
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الثالث :الهزيل بن شرحبيل األودي.
ر اه أٛت ااد الن ااا م اان ر اي ااة (أب ااو نع ا النك ا ب اان دك ااُت
أس ااود با اان عا ااام ( )2ال ا ازبَت ( )3قب ص ااة با اان عقبا ااة( ))4عا اان سا اان اك
الثااور عاان أيب قا عبااد الا ٛتن باان ثا اك عاان ا٢تزيا عاان عبااد ا﵁
قا ا ااا " :لعا ا اان رسا ا ااو ا﵁ اا ا االى ا﵁ عل ا ا ااو سا ا اال الوامشا ا ااة ا١تتومشا ا ااة
الواالة ا١تواولة ا١ت ِح ا﵀ل لو آك ال با موكلو".
ر
ى ا سند اح ح رجالو ثقاات ف او زياادات ل ات عناد اَته
خلت ر ايتو من لنظ (ا١تغَتات خلق ا﵁).
قااد ر اه الًتما ٥تتصا اً قااا " :ىا ا حااديث ح اان اااح ح
أبااو قا ال د  :اٝتااو عبااد الا ٛتن باان ثا اك قااد ر ىا ا اٟتااديث
عن النيب الى ا﵁ عل و سل من َت جو"(.)5
()1

الراب  :الحارث األعور.
ر ى (ل ا ااعبة( )6س ا اان اك

()1

()2

أب ا ااو معا يا ا ااة ٤تا ا ااد ب ا اان خا ا ااازم

) (1م ند أٛتد ( )4283مصن ابن أيب ل بة ( )613/12سنن الن ا
(.)3416
) (2م ند أٛتد (.)4284
) (3ر اه أٛتد (.)4403
) (4م ند البزار (.)413/5
) (5سنن الًتم (.)1120
) (6سنن الن ا (.)5102
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معاا ( )3ك ااق( ))4عاان العاااه قااا ٝ :تعاات عبااد ا﵁ باان ما ة ٭تاادث
عاان اٟتااارث عاان عبااد ا﵁ قااا " :آكا ال بااا موكلااو كاسبااو إذا علااوا ذلااك
الصاادقة( )5ا١ت سااد أع اب ااً بعااد ا٢تج ا ة:
الوامشااة ا١ت ااتومشة للح اان
ملعونوك على ل اك ٤تاد الى ا﵁ عل و سل يوم الق امة"(.)6
يف ى ا ا ال ااند" :اٟتااارث باان عبااد ا﵁ العااور ماان كبااار علاااا
ق ااا
الت ااابعُت ق ااا اب اان ا١ت ااديٍت :كا ا اب ق ااا ال اادارقٍ،ت :ا ااع
الن ا  :ل بالقو قد ك بو الشعيب"(.)7
ق ااا ال ا ىيب (748ى اا) " :ح ااديث اٟت ااارث يف ال اانن الربع ااة
الن ا مق سعنتو يف ال جا فقد احتو بو قاوى أما ه اٞتاهاور علاى
س ااوىُت أم ا ه م ااق ر اي ااته ٟتديث ااو يف البا اواب فها ا ا الش ااعيب يك ب ااو مث
ي ا ا عنا ااو ال ا اااى أنا ااو كا اااك يك ا ا ب يف ٢تجتا ااو حكاياسا ااو أما ااا يف
اٟتديث النبو ف كاك من أ ع ة العل "(.)8
ر اه ابا اان خزٯتا ااة ما اان ر ايا ااة ٭تا ااِت با اان ع ا ااى عا اان العاا ااه عا اان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) (1م ند أٛتد (.)3881
) (2م ند أيب دا د ال ،ال (.)317/1
) (3مصن عبد ال زاث الصنعاين (.)144/3
) (4مصن ابن أيب ل بة (.)316/11
) (5أ مانق الصدقة.
) (6سنن الن ا (.)5102
) (7ا١تغٍت يف الكعنا (.)141/1
) (8م زاك ا عتدا (.)437/1
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عبد ا﵁ بن م ة عن م ث قا  :قا عبد ا﵁" :آك ال با موكلو.)1( "...
٭تااِت باان ع ااى قااا عنااو الا ىيب" :اااويلح اااعنو اباان معااُت
ق ا ااا الن ا ااا  :ل ا ا ا ب ا ااالقو خ ا ا ا ج لا ا ااو م ا اال يف الش ا ا اواىد يف
الاو "(.)2
ق ااد ر ع اان العا ااه عل ااى أ ج ااو ٥تتلن ااة ب نه ااا ال اادارقٍ،ت يف
العل ا ا ق ااا  " :الص ا اواب ق ااو أيب معا ي ااة ك ااق م اان س ااابعه ع اان
العاه عن عبد ا﵁ بن م ة عن اٟتارث عن عبد ا﵁.
الشااعيب ي ا ى ا ا اٟتااديث( )3عاان اٟتااارث عاان عل ا باان أيب
االب"(.)4
الخامس :أبو وائل شقيق بن سلمة.
ر اه ال،ا اين ماان ا يااق سااعد باان ا ي ا عاان لااق ق باان ساالاة عاان
عبد ا﵁ بن م عود عن النيب االى ا﵁ عل او سال أناو" :لعان عشا ة :الوامشاة
ا١تول ااومة ال ااافعة جهه ااا الواا االة ا١تواا اولة آكا ا ال ب ااا ل اااىده
مانق الصدقة ال ج ا١تتشبو بالن ا ا١ت أة ا١تتشبهة بال جا "(.)5
"سااعد باان ا ي ا اإلسااكاإ اٟتن ل ا الكااويف :مااًت أك رماااه اباان
) (1اح ح ابن خزٯتة (.)1074/2
) (2من سكل ف و ىو موثق (ص.)198 :
) (3ر اه الن ااا ( )5103ماان ا يااق حصااُت مغااَتة اباان عااوك عاان الشااعيب
عن اٟتارث عن عل .
) (4عل الدارقٍ،ت (.)290/2
) (5ا١تعج ال سغ (.)171/8
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حباك بالواق كاك رافكًا"(.)1
لو ا يق آخ عن أيب ا :
ف خ جو الدقاث يف فوا ده مان ا ياق دا د بان رلا د قاا  :حادثنا أباو
حناال البااار عاان منصااور عاان أيب ا ا عاان عباادا﵁ باان م ااعود را ا
ا﵁ عنا ا ا ااو قا ا ا ااا " :لعا ا ا اان رسا ا ا ااو ا﵁ اا ا ا االى ا﵁ عل ا ا ا ااو سا ا ا اال الوامشا ا ا ااات
ا١توسشاات ا١تتنلجات ا١تتناصات ا١تغَتات خلق ا﵁ عز ج " (.)2
يف ىا ه ال ايااة زيااادة الاوا يف قولااو ( :ا١تغاَتات خلااق ا﵁) ٦تااا ين ااد
أ"ا ق ١تا سبق ا .
قا الدارقٍ،ت (385ىا)" :حادث باو دا د بان رلا د عان أيب حنال
البااار عاان منصااور عاان أيب ا ا عاان عبااد ا﵁ وىررو وىررم الصاواب عاان
منصور عن إب اى عن علقاة عن عبد ا﵁"(.)3
ل ا ف يثبت ى ا اٟتديث من ا يق أيب ا عن ابن م عود.
املطلب الثالث :خالصة التخزيج
ٔ -أن أصررط قرررق حررديث ابررن مسررعود رضرري اهلل عنررو ىااو ا يااق
منصور بن ا١تعتا عن إب اى النخع عن علقااة النخعا ىاو
أله ىا من ا يقو أخ جو الش خاك َتى .
ى ا ٭تة يف كونو موقوفاً على ابن م عود فهو القا ا " :لَ َع َرن
) (1سق يب الته يب (ص )231 :ين  :هت يب الته يب (.)473/3
) (2فوا د ابن أخ م ا الدقاث (ص.)55 :
) (3عل الدارقٍ،ت (.)329/2
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ِ
رات ،والْمتَر َفلِّج ر ر ر ِ
ات ،والْمتَرنَ ِّمص ر ر ر ِ
ات ،والْموتَ ِش ر ر ررم ِ
اش ر ر ررم ِ
رات
َ ُ َ
َ ُ َ
َ
َ ُ
اللَّر ر رروُ ال َْو َ
لِلْحس ِن ،الْمغَيِّرر ِ
ْق ِ
اهلل".
ات َخل َ
ُْ
ُ َ
ى ا اللنظ سكان أم ين:
األول :لعن النامصة ا١تتنلجة الوامشة.
الثاني :سعل ى ا اللعن بكونو سغ َتاً ٠تلق ا﵁.
أمااا الم ا ال فقااد رد مااا يااد علااى كونااو م فوع ااً ىااو قااو
ابن م عود ( :ما يل ألعان مان لعان رساو ا﵁ االى ا﵁ عل او سال )
٦ت ااا ين ااد أك ى ا ا ه الا ااناإ ا١ت ا ا كورة ق ااد لعنه ااا الن اايب ا االى ا﵁ عل ااو
سل .
أمااا سعل ا اللع اان أ ا اانو بكون ااو م اان سغ ااَت ا٠تلق ااة فل ا يف
ل من ال ايات ما يد على أنو من قو النيب الى ا﵁ عل و سال
ف ٧تزم ب فعو لو.
ٕ -اسنق اات ال اي ااات عل ااى أك اب اان م ااعود مل ينق ا يف ىا ا ه ال اي ااة
لفي راً نبوي راً إ٪تااا لعاان أااانافاً ماان الن ااا فلاااا رر جااق يف ى ا ا
اللعن أخ أنو لعنهن كاا أك النيب االى ا﵁ عل او سال لعانهن
لكنو مل ٮت نا بنل اللنظ النبو (.)1
) (1ذك الز٥تش يف الكشاإ حديث ابان م اعود بلناظ( :لعان ا﵁ الوامشاات
ا١تتناصات ا١ت تومشات ا١تغَتات خلق ا﵁).
قا الزيلع يف ٗت يو أحادياث الكشااإ (" :)360/1ىكا ا أ رده ا١تصان
موقوف ا ااً قا ااد ر اه أا ااحاب الكتا ااب ال ا ااتة م فوع ا ااً فالبخا ااار م ا اال يف
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ٖ -ث ثة من ال اة عن ابان م اعود مل يا ك ا ىا ه اللن اة (ا١تغاَتات خلاق
ا﵁) با ذكا ا نقلااو للعاان الناايب ااالى ا﵁ عل ااو ساال ٢تاسااو ا٠تصااا
ى م ث بن الجدع ىزي بن ل حب اٟتارث العور.
ٗ -ثمة روايات يُفهم منها الرف صراحةً أو احتماالً ،وىي ثالث:
األولى :ر اية اٟت ُت بن اقد عان عباد ا١تلاك بان عااَت بلناظ :قاا
اب اان م ااعودٝ :تع اات رس ااو ا﵁ ا االى ا﵁ عل ااو س اال يق ااو " :لع اان ا﵁
ا١تتناصات ا١توسشاات ا١تتنلجات ال يت يغَتك خلق ا﵁ عز ج "(.)1
فن ى ه ال اية سص يح ب ك ى ا الك م كلو من قو النايب االى
ا﵁ عل و سل .
لكن ى ه ال اية يعتاد عل ها ١تا سابق يف ساندىا مان ااع
ل ذ.
الثانيررة :ر ايااة قب صااة السااد لن هاااٝ( :تعاات رسااو ا﵁ ااالى
ا﵁ عل ااو ساال يلعاان ا١تتناصااات ا١تتنلجااات ا١توسشاااات ال ا يت يغااَتك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اللباس أبو دا د يف الًتج الًتما يف ا ساتن اك الن اا ابان ماجاو
يف الزينة كله عن علقاة عن عبد ا﵁ بن م عود قا قا رسو ا﵁ الى
ا﵁ عل ااو ساال ( :لعاان ا﵁ الوامشااات ا١ت ااتومشات ا١تتناصااات ا١تتنلجااات
للح ن ا١تغَتات خلق ا﵁)" انتهى.
ك ا قا رٛتو ا﵁ سعامج ىو ى فال اية اليت ذك ىا جود ٢تا يف ل
من الكتب ال تة.
) (1سنن الن ا (.)5109
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خلا ااق ا﵁ عا ااز ج ا ا ) فه ا ا ٤تتالا ااة ٭تتا ا ا أك سكا ااوك ى ا ا ه اللن ا ااة ما اان
م اوعو من النيب الى ا﵁ عل و سل ٭تتا أك سكوك من سعل لو ىو.
اللنااظ ا﵀قااق ماان ر ايااة الثقااات ىااو (لعاان ا﵁ الوامشااات  )...كاااا
سبق.
والثالثة :ر اية حنل بن اث عن العااه عان إبا اى عان
أيب عب اادة عاان عبااد ا﵁ قااا " :لعررن اهلل المتنمصررات ،والمتفلجررات،
والمتوشررمات ،المغي ررات خلررق اهلل" ،ف ستااو ام ا أة فقالاات :أناات ال ا
سقو ك ا ك ا؟ قاا  :ماا يل أقاو ماا قاا رساو ا﵁ االى ا﵁ عل او
سل ؟!"(.)1
فه ا اللنظ ٭تتا أك يكوك الك م ال اابق كلاو قاو النايب االى
ا﵁ عل و سل .
قد سبق أك حنل خول يف ى ه ال اياة ف اىاا ٤تااد بان أيب
عب دة عن العاه بلنظ( :أ ألعن من لعن رسو ا﵁ .)
ىو اللنظ ا﵀نوظ من ر اية الثقاات كااا يف حاديث علقااة ٦تاا ياد
على أك ر اية حنل با١تعٌت.
٘ -يف بع ااص ال اي ااات زي ااادة (ال ا اوا ) ( ا١تغ ا اَتات خل ااق ا﵁) ى ا ا
زيادة لاذة كاا سبق ب انو.

) (1الن ا (.)5254
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والحاصل:
الا ي ه ا أك ٚتلااة (المغي ررات خلررق اهلل) ل اات لن ااً نبويااً
إ٪تااا ىا ماان قااو عبااد ا﵁ باان م ااعود راا ا﵁ عنااو قا٢تااا سنقهااً ا﵁
أعل ا كو"ااا ماان قااو الناايب ااالى ا﵁ عل ااو ساال أم اأ ٤تتا ا كاااا قااد
ينه من بعص ألناظ ال ايات إ أك ال فق يثبت با حتاا (.)1
٦تاا يؤكااد قنهااا علااى اباان م ااعود راا ا﵁ عنااو :أك ىا ا النها
ثبت عن النيب الى ا﵁ عل و سل من ر اية عدد مان الصاحابة لا
يف ل منها إلارة ٢ت ا التعل ى :
 -1عررن أبرري ىريرررة رضرري اهلل عنررو عاان الناايب ااالى ا﵁ عل ااو ساال
ق ا ا ا ا ا ااا " :لع ا ا ا ا ا اان الل ا ا ا ا ا ااو الو ِ
اا ا ا ا ا ا االة ال را تاو ِا ا ا ا ا ا االة الو ِامش ا ا ا ا ا ااة
ر
ال را تاوِمشة"(.)2
 -2عن عائشة رضري اهلل عنهرا :أك جارياة مان النصاار سز جات أ"اا
م ااات فااتاعغ لااع ىا فا راد ا أك يصاالوىا ف ا لوا الناايب ااالى ا﵁
عل و سل فقا ( :لعن اللو الو ِ
االة ال را تاو ِالة)(.)3
ر
) (1يقااا با ك ىا ا اللنااظ لااو حكا ال فااق فهااو سعل ا أ لِلعاان الاوارد يف ال اانة
للتوسق يف م لة اٟتك بال فق على
ى ا التعل ٦تا يقب ا جتهاد الن
أق اوا الصااحابة يف الحكااام الش ا ع ة ين ا " :ا١ت فااوع حكا ااً دراسااة س ا ا ل ة
س،ب ق ة" (ص )643فن و سنص موسق عن قو الصحايب يف التعبديات.
) (2ر اه البخار (.)5589
) (3ر اه البخار ( )5590م ل (.)2123
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 -3عررن أسررماء بنررب أبرري بكررر الررب" :لعاان الناايب ااالى ا﵁ عل ااو
سل الو ِ
االة ال را تاو ِالة"(.)1
 -4عن عبد اهلل برن عمرر رضري اهلل عنهمرا أك رساو ا﵁ االى ا﵁
عل ااو ساال قااا " :لعاان اللااو الو ِ
اااالة ال را تاو ِااالة الو ِامشااة
ر
ال را تاوِمشة" (.)2
 -5عاان أبرري جحيفررة ررال" :لعاان الناايب ااالى ا﵁ عل ااو ساال الوامشااة
ا١ت ااتومشة آكا ال بااا موكلااو "ااى عاان ٙتاان الكلااب ك ااب
البغ لعن ا١تصورين"(.)3
 -6عاان ٛت ااد باان عبااد ال ا ٛتن باان عااوإ :أنااو ٝتااق معاويررة بررن أبرري
سررفيان عااام حااو ىااو علااى ا١تن ا ىااو يقااو سنااا قصااة ماان
لااع كاناات ب ااد ح س ا أياان علااااؤك ؟ ٝتعاات رسااو ا﵁ ااالى
ا﵁ عل ااو ساال ينهااى عاان مث ا ى ا ه يقااو ( :إ٪تااا ىلكاات بنااو
إس ا حُت اٗت ى ه ن اؤى )(.)4
 -7عن جابر بن عبد اهلل قا " :زج النيب االى ا﵁ عل او سال أك
()5
سص ا١ت أة ب أسها ل نا"

) (1ر اه البخار
) (2ر اه البخار
) (3ر اه البخار
) (4ر اه البخار
) (5اح ح م ل

( )5592م ل (.)2122
( )5593اح ح م ل (.)2124
(.)5032
( )5588م ل (.)2127
(.)2126
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 -8عر ررن ابر ررن عبر رراس" :أك رسا ااو ا﵁ اا االى ا﵁ عل ا ااو سا اال لعا اان
الواالة ا١تواولة ا١تتشبهُت من ال جاا بالن اا ا١تتشابهات
من الن ا بال جا "(. )1
 -9عاان أبرري أمامررة" :أك الناايب ااالى ا﵁ عل ااو ساال لعاان يااوم خ ا :
الوااا االة ا١توا ا اولة الوامشا ااة ا١تولا ااومة ا٠تامشا ااة جهها ااا
الشاقة ج بها"(.)2
فك ا ىااؤ ر ا ى ا ا النه ا أ اللعاان عاان الناايب ااالى ا﵁ عل ااو
سل مل ي ك أحد منه ى ه اللن ة أ ما يد أ يشَت إمج معناىا.
ك ى ا يؤكد أ"ا ل ت م فوعة للنيب الى ا﵁ عل و سل .
ل ا ي تق أك يرقاا إك علاة ٖتا ا ىا ه الفعاا منصوااة يف
اٟتديث؛ لك ى ا التعل -إك رسل بكونو سعل ً -مل يثبت م فوعاً.

) (1ر اه أٛتا ااد ( )2263يف سا اانده ابا اان ٢ت عا ااة لا ااو متابعا ااة عنا ااد أيب دا د يف
ال نن (.)4170
) (2ر اه اباان أيب ل ا بة يف ا١تصاان ( )612/12س اانده اااع ين ا  :أن ا
ال ار ٗت يو أحاديث فتح البار (.)1381/2

ٖ٘

حديث "المغيّرات خلق اهلل"  -دراسة نقديَّة ،د .عمار أحمد الصياصنة
املبحث الثاني :الصايد الكزآني ﱣﭐﲦﲧﲨﲩﱢ

سب ااُت يف ا١تبح ااث ال ااابق أك التعل ا ا بتغ ااَت ا٠تلق ااة مل ٭تن ااظ يف
لا ماان الحاديااث ا١ت فوعاة الاواردة يف ىا ا الباااب إ٪تاا ىااو قااو عبااد
ا﵁ بن م عود را ا﵁ عنو.
لكن قد يقا  :أل قو ابن م اعود راا ا﵁ عناو مت اقاً ماق
قولو سعامج عن الشا ،اك :ﱣﲦ ﲧﲨﲩﱢ ح اث
ي ااد ظ اااى ا ي ااة عل ااى ٖتا ا ا كا ا م ااا ف ااو سغ ااَتأ ٠تل ااق ا﵁ من ااو ىا ا ه
العاا اليت لعن النيب الى ا﵁ عل و سل فاعلها.
ااك ا﵁ِ إ اوا الشا ِ
اٞتواب :أك ى ه ا ية ردت يف سا اث ب ِ
،اك
لعباده ح فه عن سوح ده أم ى بالش ك.
قا سعامج :ﱣﭐ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ

ﱿ ﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ
ﲌﲍﲎﲏﲐﲑ ﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙ

ﲚ ﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡ
ﲢﲣﲤﲥﲦ ﲧ
ﲨ ﲩﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ

ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ
ﲾﲿ ﳀ ﳁﳂ ﳃﳄﳅ ﳆﱢ

[الن ا .]121 - 116 :
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فال ا ا ين يعب ا ااد ك ا ااَت ا﵁ يعب ا ااد ك أ ين ا اااد ك يف اٟتق ق ا ااة إ
ل ا ،اناً عاس ااً متا ا داً خارج ااً عاان ال،اعااة فهااو ال ا زياان ٢ت ا الش ا ك
ف ااعوه فكانت ااعته لو عبادة.
ى ا الش ،اك قد أق على ٜت ة أمور:
* ﱣﭐ ﲚﲛﲜﲝﲞﱢ قدراً ٤تدداً.
* ﱣﭐﲠﱢ ع ا ا اان اٟت ا ا ااق إمج البااا ا ا ا ع ا ا اان التوح ا ا ااد إمج
الش ك.
* ﱣﭐﲡ ﱢبالماين الباالة.
* ﱣﭐﲢﲣﲤﲥﱢ ف ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا م ى
بعبااادة ال ثاااك النااداد حااىت ين ِ اكوا ٢تااا ٭ت م اوا ٭تلل اوا ٢تااا ف شااققوك
آذاك النعام سق باً ٢تا(.)1
* ﱣﭐ ﲦﲧﲨﲩﱢ:
للعلاا يف ا١ت اد با "سغ َت خلق ا﵁" ىهنا – باجملا  -ث ثة أقوا :
فقيل :المرراد برو "إخصراء البهرائم " ،ر عان أنا ( )2لاه
بن حولب عك مة أيب ااز"(.)3
و يل :المراد بو "الوشم" ،ى ا قو اٟت ن البص (.)4
) (1ين  :جامق الب اك ( )492/7التح ي التنوي (.)205/5
) (2يثبت عنو.
) (3التن َت الب غ (.)103/7
) (4جامق الب اك (.)501/7
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والذي عليو جمهرور المفسررين :أن المرراد ب ر "خلرق اهلل" ديرن
اهلل وفطرتو التي فطر الناس عليها.
أخ ج ال ،من ا يق عل بن أيب الحة عن ابن عبااس قاا :
(خلق ا﵁)" :دين ا﵁"(.)1
" ى ااو ق ااو إبا ا اى ٣تاى ااد اٟت اان( )2الك ااحاك قت ااادة
ال ر د سع د بن ا١ت ب سع د بن جبَت"(.)3
عان القاسا بان أيب بازة قاا  :أما ين ٣تاىاد أك أسا عك ماة عان
قول ااو :ﱣﭐﲧﲨﲩﱢ ق ااا  :ى ااو ا٠تص ااا ق ااا  :فا ا خ ت
٣تاىدا فقا  " :أخ ،ﱣﭐﲧﲨﲩﱢ قا  :دين ا﵁"(.)4
ر ى سااع د باان منصااور ب ااند اااح ح عاان ٛت ااد باان قا قااا :
س لت سع د بن جبَت فقا " :ىو دين ا﵁ سبارك سعامج"(.)5
وىذا التغيير يكون من وجهين:
األول :أك ا﵁ سعااامج ف ،ا ا٠تلااق علااى اإلس ا م فااان كن ا فقااد
ااَت ف ،ا ة ا﵁ الاايت ف ،ا الناااس عل هااا ى ا ا معااٌت قولااو ااالى ا﵁ عل ااو
) (1جامق الب اك (.)497/7
) (2يف ر اية عنو.
) (3التن َت الب غ ( )102/7ين  :زاد ا١ت َت (.)205/2
) (4مصن عبد ال زاث الصنعاين (.)457/4
) (5سنن سع د بن منصور (.)1375/4
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ساال  ( :ركا ا مولرااود يرولا راد علااى ال ِن ،ا ةِ فا باواهر يارهوداناِاوِ أ يارنص ا انِِو أ
رٯتج انِِو)(.)1
فا﵁ خلق ا٠تلق ل عباد ه يوحاد ه حاده لا يك ا﵁ ف كاله
الش ،اك عاا رخلقوا لجلو يص فه عنو ب ك ٬تعلوا عبادهت لغَت اللو.
والوجو الثاني :سبدي اٟت ح اماً أ اٟت ام ح ً(.)2
يف اٟتاديث ( :إِين خلقا ِ ِ
ِ
ر
ات عباااد رحنانااا ركل رها إنا رها أس اتا ره ر
ِ ِ
ِ
ِ
ات ٢ت ار ا
الش ا ا اا ر
ُت فاجتا ااالتا ره عا اان ديا اان ِه ح ما اات(3ع)ل ا ا ه ما ااا أحللا ا ر
أم سا ره أك يرش ِركوا ِيب ما مل أرن ِز بِِو رسل،انًا) .
قاا ال،ا (310ىاا) " :أ مج القاوا بالصاواب يف س يا ذلااك قااو
من قا  :معناه :ﱣﲦﲧﲨﲩﱢ قا  :دين ا﵁"(.)4
قا أباو اٟت ان الواحاد (468ه) " :معاٌت سغ اَت ديان ا﵁ علاى
م ااا ذك ا ا ه أى ا ا العل ا ا ىا ااو أك ا﵁ سعا ااامج ف ،ا ا ا٠تل ااق علا ااى اإلس ا ا م يا ااوم
) (1ر اه البخار ( )1319م ل (.)2658
) (2ين  :اللباب يف علوم الكتاب (.)25/7
) (3ر اه م ل يف اح حو ( )2865من ا يق قتادة عن م ،إ بن عبد ا﵁ بن
الشخَت عن ع اض بن ٛتار اجملالع م فوعاً.
ر اه الن ااا يف الك ا ا ى ( )8017م اان ا ي ااق حك ا ا الث ا ا م ق ااا  :ح اادثنا
اٟت اان أنااو حاادثه م،ا إ بااو زاد ف ااو ...( :أما هت أك يغااَت ا خلقا )
ى ا زيااادة لاااذة لتن ا د حك ا هبااا ىااو ٦تاان ٭تتا ا منااو ى ا ا ين ا يف
حالو :إكاا هت يب الكاا (.)127/4
) (4جامق الب اك (.)502/7
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أخ جه مان ظها آدم كالا ر ألاهدى علاى أنن اه أناو رهبا آمناوا
فااان كن ا فقااد ااَت ف ،ا ة ا﵁ الاايت ف ،ا الناااس عل هااا  ....قااا بعكااه :
معٌت سغ َت دين ا﵁ ىو سبدي اٟت ام ح ً اٟت ح ًاما"(.)1
قا ا٠ت ،اب الشا ب ٍت (977ىاا)" :أ  :ف،ا ة ا﵁ الايت ىا ديان
اإلس م بالكن إح ما ح م ا﵁ ٖت ا ما أح ا﵁"(.)2
ق ااا أب ااو إس ااحاث الزج اااج (311ىا اا) " :ق ا ا إِك معن اااه أك ا﵁
خلق النعام لَتكبوىا ي كلوىا فح موىا على أنن ِ ِه خلاق الشاا
القا ا الرض اٟتجااارة رس اخ ة للناااس ينتنعااوك هبااا فعباادىا ا١تش اِكوك
فغ ااَت ا خل ااق الل ااو أ ِدي اان الل ااو لك ا﵁ ف ،ا ا ا٠تل ااق عل ااى ِاإلس ا ا م
خلقه من ب،ان آدم كالا ر ألاهد رى أناو رهبا فا منوا فاان كنا فقاد
َت فِ ،ة ا﵁ اليت ف ،الناس عل ها"(.)3
ومما يرجط أن المراد بها ىنا "دين اهلل وفطرتو" أمور:
األول :أك سا ا اث ا ي ااات يف الش ا ا ك إاا ا الش ا ا ،اك للعب اااد
بصا فه عاان سوح ااد ا﵁ عبااادة ااَته لا ا فا١تناسااب لل ا اث أك يكااوك
التغ ااَت ى ااو سغ ااَت دي اان ا﵁ بع ااص الحك ااام الن ع ااة م اان اإلخص ااا
الول ٨توه.
) (1التن َت الب غ (.)102/7
) (2ال اج ا١تنَت (.)333/1
) (3معاين الق آك إع ابو للزجاج (.)110/2
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الث رراني :أن ى ررذا المعن ررى يش ررهد ل ررو ول ررو تع ررالى ف رري الق ررر ن:

ﱣﲣﲤﲥ ﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰ
ﲱ ﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹ ﲺﲻﱢ

[ال م.]30 :
قااا ال ،ا (310ى اا) " :ذل ااك لد ل ااة ا يااة الخ ا ى عل ااى أك
ذل ااك معن اااه ى ا قول ااو :ﱣﭐﲣﲤﲥ ﲦﲧﲨﲩﲪ
ﲫﲬﲭﲮ ﲯﲰﲱ ﲲﲳﲴﲵﲶﱢ"(.)1
قااا الش ا مح ٤تاااد المااُت الشاانق 1393( ،ى اا) ":ى ا القااو
يب ن ااو يش ااهد ل ااو قول ااو سع ااامج :ﱣﲣﲤﲥ ﲦﲧﲨﲩ

ﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱ ﲲﱢ إذ ا١تعاٌت علاى التحق اق:
سبدلوا ف ،ة ا﵁ اليت خلقك عل ها بالكن .
()2
فقولو :سبدي ٠تلق ا﵁ خ أ أرريد بو اإلنشا " .
الثال ر ر ررث :أن التغي ر ر ررر الجس ر ر رردي س ر ر رربق ر ر ررره ف ر ر رري ول ر ر ررو:
ﱣﲢﲣﲤﲥﱢ.
قااا ال،ا (310ىاا)" :سبت ااك آذاك النعااام ماان سغ ااَت خلااق ا﵁
ال ا ىااو أج ااام قااد مكااى ا٠ت ا عنااو ...من ا اً ف ا جااو إلعااادة
) (1جامق الب اك (.)502/7
) (2جامق الب اك (.)502 /7
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ا٠ت ا عن ااو ب ااو ٣تاا ا ً إذ ك اااك النص ا ح يف كا ا م العا ا ب أك ياراًتج ع اان
با٠تاص عن العاام د ك الًتٚتاة عان ا١تن ا
اجملا من الك م با١تن
باجملا بالعام عن ا٠تاص سوج او كتااب ا﵁ إمج الفصاح مان الكا م
أ مج من سوج هو إمج َته ما جد إل و ال ب "(.)1
الراب  :أك ى ا القو إ٪تا صدر من الشيطان بعرد أن قررده اهلل
مرن الجنرة ف،لاب إن ااره إمج يااوم الادين فتوعاد باإ وا العبااد إاا ٢ت
عن دينه .
يبعااد أك الش ا ،اك يف ذلااك الوقاات يتوعااد بإخصااا البهااا أ
ل اٞت أ ٪تل الشع .
قااا أبااو منصااور ا١تاس ي ااد (333ى اا)  " :٭تتا ا أك يكااوك خ ،ا
ببالو يومن أنو أراد بتغ َت خلاق اللاو ماا قاالوا مان اإلخصاا أ ا١تثلاة الوالا ة
النامصااة؛ لنااو إ٪تااا قااا ذلااك يااوم الااب ماان ربااو الن ِ ا ة إمج يااوم البعااث
٭تتاا أك يكااوك لااو علا أ ٭تا ىا ا أ النها عاان مثلااو؛ إذ قااد ٬تااوز أك سا د
الش يعة يف مثلو؛ ل لك بعد ى ا اللو أعل "(.)2
الخامس :لو كانت ا ية دالة على مناق التغ اَت ال ااى يف اٞت اد
حتو هبا ابن م عود را ا﵁ عنو علاى ا١تا أة الايت قالات عان مناق الانال
الول الوا ( :لقد ق أت ما بُت لوح ا١تصح فاا جدسو).
) (1جامق الب اك (.)502/7
) (2س ي ت أى ال نة (.)366/3
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ر قو ابن م عود را ا﵁ عنو ٢تا( :إنو يف كتااب ا﵁) إ

أنو مل ٭تتو هبا ب احتو بقولاو سعاامج :ﱣﭐﲐﲑﲒﲓ

ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﱢ.
سلااك ا يااة  -لااو كاناات يف التغ ااَت ال اااى  -لكاناات أبل ا يف
اٟتجااة إفااادة ا١تنااق أد علااى قولااو( :إنااو يف كتاااب ا﵁) ماان ا يااة الاايت
ذك ىا.
وفي ختام الكالم عن اآلية:
أ د التنب و إمج أك ٚتعاً من أى العل ا١تن ين اختار القاو با ك
التغ ااَت اٟت ا ا ي اادخ يف عا ااوم ا ي ااة ىا ا ا الق ااو ٮتتلا ا ٘تاما ااً ع اان
ِ
للخلقة.
القو ب ك ا١ت اد با ية التغ َت اٟت
جو الن ث ب نهاا :أك القو بكو"ا ى ا١تا اد با ياة يقتكا أك
يكااوك الا ا ٖت ا ا ك ا سغ ااَت يف ا٠تِلقااة ب ناااا الق ااو الثاااين معناااه أك
"التغ َت ا﵀ م ِ
للخلقة" داخ يف عاوم ا ية ف أث كبَتأ بُت الم ين.
فعلا ااى ال يصا ااح ا سا ااتد با يا ااة علا ااى ٖت ا ا ا أ سغ ا ااَت يف
ا٠تِلقااة ب ناااا علااى القااو الثاااين يصااح ا سااتد هبااا علااى التح ا ا
لك اان م ااا ثب اات ٖت ٯت ااو ٔتقتك ااى الدل ااة الش ا ع ة الخ ا ى ك اااك داخا ا ً يف
عاومه ااا م اان ح ث ااة كون ااو سغ اَتاً للخلق ااة ب ا م اان ح ث ااة كون ااو فعا ا ً
٤ت م ااً ١تااا ف ااو ماان اسااتجابة لم ا الش ا ،اك ٔتعص ا ة ال ا ٛتن ا٠ت ا ج عاان
ااعتو.
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يشااَت ٢تا ا قااو ال،ا  " :إذا كاااك ذلااك معناااه دخا يف ذلااك:
فع ر ك ما "اى ا﵁ عناو مان خصاا ماا ٬تاوز خصااؤه لا ماا "اى
عاان مشااو لا ه ااَت ذلااك ماان ا١تعااا دخا ف ااو سا ك كا مااا أما
ا﵁ بااو؛ لك الش ا ،اك لااك أنااو ياادعو إمج ٚت ااق معاا ا ا﵁ ينهااى
عان ٚت ااق ااعتااو فا لك معااٌت أما ه نصا بو ا١تنا ض ماان عباااد ا﵁ بتغ ااَت
ما خلق ا﵁ من دينو"(.)1

) (1جامق الب اك (.)502/7
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املبحث الثالث :تغيري اخللكة؛ املصزوع واملذموم
أفاااد ى ا ا اٟتااديث ٖت ا ا أربعااة أمااور لعاان فاعلهااا ى ا " :الررنمص،
والوصل ،والفلج ،والوشم".
ىا ا ه الربع ااة سش ااًتك يف كو" ااا ستك ااان سغ ا اَتاً يف ا٠تِلق ااة ل ا ا ا
أالق عل ها ابن م عود را ا﵁ عنو ا (ا١تغَتات خلق ا﵁).
انق
قااا اٟتااافظ اباان حج ا (852ى اا)" :ى ا ااانةأ زم اةأ ١تاان يصا ر
الول النال النلو ك ا الوا على إحدى ال ايات"(.)1
فالوا بالتغ َت ا زم ٢ت ه المور سننك عنو.
لكاان ال اؤا ال ا ي ،حااو البحااث :ى ا ى ا ا التغ ااَت يف ا٠تِلقااة ىااو
سبب علةر ى ا النه الشديد؟
ر
اٞتواب ال يتح ر بعد الت م يف ا١ت لة ق ا ة ك م العلاا :
أن التغيير في ِ
الخلقة نوعان:
ٔ" -التغيير المشروع".
ىو التغ َت اإل٬تايب ال يكوك بادافق الن افاة أ الاب اٟت ان
اٞتاا أ ٭تقق مصلحةً لإلن اك يصاحبو أ مقصد س .
الا عرهااد يف الشا يعة إباحااة ىا ا النااوع ماان التغ ااَت با اٟتااث

) (1فا ااتح البا ااار ( )373/10يف عاا اادة القا ااار ( " :)225 /19قولا ااو( :ا١تغ ا اَتات
خلق ا﵁) يشا ما ذك قبلو لا لك قاا ( :ا١تغاَتات) باد ك الاوا ؛ لك ذلاك كلاو
ق  :ى ا انة زمو للتنلو".
سغ َت ٠تلق ا﵁ سعامج سز ي سدل
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عل و ندبو رٔتا إ٬تابو.
فا اان التغ ااَت الواج ااب يف ا٠تِلق ااة :ا٠تت اااك م ااا ٬تا اب ق،ع ااو م اان
العكا حداً أ قصاااً.
م اان التغ ااَت ا١ت ااتحب :ق اال الش ااارب نتا ا اإلب ااغ حل ااق
العانة سقل الظاف خكاب الش ب خكاب ال دين باٟتنا .
م اان التغ ا ااَت ا١تب اااح :اا ااب الشا ااع ب اااللواك ا١تختلنا ااة الكح ا ا
الزينااة للن ااا ثقااب أذك الصااغَتة للزينااة حلااق لااع ال ا أس خصااا
ا١تا كو ماان البهااا ١تااا ف ااو ماان اا ح اللحا سا الااد اب بالنااار يف
أعناقها أفخاذىا.
ى ا يد على أك "م،لق التغ َت" ل م موماً يف الش يعة.

ٕ" -التغيير المذموم"(ٔ).
ىااو كا سغ ااَت سااليب يتكااان سدل ااً شااً خديعاةً سغ ي ا اً أ
أذى أ يك ااوك بقص ااد
سش ااويهاً ٞت ااد اإلن اااك أ ي اابب ل ااو اا ا راً ً
التشبو ب ى الكن النجور أ يرقصد بو التعبد لغَت ا﵁.
فه ا التغ َت جا ت الش يعة ٔتنعو الزج عنو من أمثلة ذلك:
* ط ر ر ر ر وتشر ر ر ررقيق ان األنعر ر ر ررام ﱣﭐﲢﲣ
ﲤﲥﱢ :ل"ا ا ك ااانوا ينعل ااوك ذل ااك سق با ااً ل ث ااا" فه ااو
سغ ا ااَت يتك ا ااان ل ا اكاً "إذ ك ا ااانوا يق،ع ا ااوك آذاك النع ا ااام ال ا اايت ٬تعلو" ا ااا
) (1إما مك ه أ ٤ت م.
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ل،وا ته ع مةً على أ"ا ٤ت رة لألانام"(.)1
فق،ااق آذاك النعااام علااى الوجااو ال ا ينعلااو أى ا اٞتاىل ااة ٤ت ا أم
١تا ف و من ل ك جمل د كونو سغ َتاً يف ا٠تلقة( )2لا ا لاو قر،عات آذا"اا
) (1التح ي التنوي (.)205/5
) (2قا ابن الق يف ٖتنة ا١تود د ب حكام ا١تولود (ص" :)209 :أما أرذك البنت
ف ج ااوز ثقبه ااا للزين ااة ن اال عل ااو اإلم ااام أٛت ااد ن اال عل ااى ك اىت ااو يف ح ااق
الصاايب النا ث ب نهاااا :أك النثااى ٤تتاجااة للحل ااة فثقااب الذك مصاالحة يف
حقه ااا ٓتا ا إ الص اايب ق ااد ق ااا الن اايب ا االى ا﵁ عل ااو س اال لعا ش ااة يف
حديث أم زرع( :كنت لاك كا يب زرع لم زرع) ماق قو٢تاا( :أنااس مان رحلا
أرذين) أ مألىاا ماان اٟتلا حااىت اااار يناوس ف هااا أ يتحا ك ٬تااو  ...فااإك
ق ا ا  :فق ااد أخا ا ا﵁ س اابحانو ع اان ع ااد ه إبلا ا

أن ااو ق ااا  :ﭽ ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ الن ا  119 :أ  :يق،عو"ا ى ا ياد
على أك ق،ق الذك لقها ثقبها من أم الش ،اك فاإك البتاك ىاو الق،اق
ثقب الذك ق،ق ٢تا فه ا ملحق بق،ق أذك النعام.
ق ا  :ى ا ا ماان أف ااد الق اااس فااإك ال ا أم ا ى بااو الش ا ،اك أ" ا كااانوا إذا
لدت ٢ت الناقة ٜت ة أب،ن فكاك الب،ن ال اادس ذكا ا لاقوا أذك الناقاة
ح م اوا ركوهبااا ا نتناااع هبااا مل سر ،ا د عاان مااا عاان م عااى قااالوا :ى ا ه
ْتَتة فش ع ٢ت الش ،اك يف ذلك ل يعة من عنده.
ف ين ى ا من ٩ت أذك الصب ة ل واق ف ها اٟتل ة اليت أباح ا﵁ ٢تا أك ستحلى
هبا أما ثقب الصايب فا مصالحة لاو ف او ىاو ق،اق عكاو مان أعكاا و با
مصلحة دين ة دن وية ف ٬توز".
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١تصلحة دن وية ف ح ج يف ذلك ٠تلوه من ا١تقصد ال (.)1
المثْلة(ٕ) :فه سغ َت يف ا٠تِلقة ستكان سشويهاً سع يباً.
* النهي عن ُ
* النهرري عررن ال َقر َرزع(ٖ) :ىااو (أك ٭تلااق بعااص رأس الصاايب يااًتك
بعكو) " اخترل يف علة النه فق ا  :لكوناو يشاوه ا٠تِلقاة ق ا  :لناو
ز الش ،اك ق  :لنو ز ال هود"( )4فه إما سشويوأ أ سشبوأ.
* الخصاء :ىو سغ َت يف اٞت د يتكان سع يباً ا راً ( )5لا ا
٬تااوز أنااو سغ ااَت
"مل ٮتتل ا العلاااا يف أك خص ا اباان آدم ٭ت ا
٠تلق اللو سعامج الش ،اك ىو الداع لنعلو" (.)6
* تغيي ررر الش رريب بال ا اواد لل جا ا الكب ااَت يف ال اان ١ت ااا ف ااو م اان
سدل إيهام(.)7
قا ابن الق (751ىا)" :ا٠تكاب بال واد ا١تنه عنو خضراب
) (1ين سن َت سورة الن ا بن عث اُت (.)244/2
) (2البخار ( )2342م ل (.)1731
) (3البخار ( )5576م ل (.)2120
) (4فتح البار بن حج (.)365/10
) (5ا١توسوعة النقه ة الكويت ة (. )121/19
) (6ل ح سنن أيب دا د بن رس ك (.)498/16
) (7عاان جاااب باان عبااد ا﵁ قااا  :أيت با يب قحافااة يااوم فااتح مكااة رأسااو ٟت تااو كالثغامااة
ب ااا فقا رسو ا﵁ الى ا﵁ عل و سل َ ( :ت ا ى ا بشا اجتنباوا ال اواد)
اح ح م ل ( )2102يف ثبوت قولو ( اجتنبوا ال واد) ْتث ن .
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التر رردليس كخك اااب ل ااع اٞتاري ااة ا١ت ا ا أة الكب ااَتة سغرا اا ال ااز ج ال ا ا د
ب لك خكاب الش مح يغا ا١تا أة با لك فإناو مان الغاه ا٠تاداع ف ماا
إذا مل يتكان سدل اً خداعاً فقاد ااح عان اٟت ان اٟت اُت راا
ا﵁ عنهاا أ"اا كانا ٮتكباك بال واد"(.)1
*التشرربو بالرجررال أو بالنسرراء (لعاان رسااو ا﵁ ااالى ا﵁ عل ااو
س ا ا اال ا١تتش ا ا اابهُت م ا ا اان ال ج ا ا ااا بالن ا ا ااا ا١تتش ا ا اابهات م ا ا اان الن ا ا ااا
بال جا )( )2فه ا سغ َت للخلقة يتكان مشاهبة للجن ا خ .
وإ ا ان الشرع د نهى عن "النمص ،والوصل ،والفلج ،والوشم"،
فنحن أمام خيارين:
إماا أك نقااو إك "٣تا د التغ ااَت" الا سكااانتو ىا ه الفعااا ىااوسبب النه ال م ى ا يتعارض مق النصوص الش ع ة الايت دلات علاى
أك التغ اَت يف ا٠تلقااة مشا ع باٞتالااة كااا ساابق ب اناو كاااا قاا القا ايف
(684ىا)" :فإك التغ َت للجاا َت منك يف الش ع"(.)3
أك ال ا م "للتغ ااَت" إ٪تااا كاااك ١تااا رافقااو أ بعااث عل ااو ماان مقااااد
س نة مل يرعهد يف الشا يعة النها عان لا جملا د كوناو سغ اَتاً يف ا٠تلقاة
فك ً عن لعن فاعلو!
) (1زاد ا١تعاد يف ىد خَت العباد (.)337/4
) (2ر اه البخار ( )5546من حديث ابن عباس.
) (3ال خَتة للق ايف (.)314/13
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 إم ااا أك نق ااو إك س اابب النها ا ال ا م ٢تا ا ه الفع ااا لا ا ٣تا ا دالتغ ااَت ب ا مااا يصاااحبو ماان ااه ساادل خااداع أ سشااويو أ ا ا ر
أ َت ذلك من ا١تقااد ال نة إذا خ منها رجق إمج أا اإلباحة.
فررالنمص :ىااو نت ا الشااع ماان اٞت ااد( )1ف ااو زينااة ٚتااا سنعلااو
ا١ت ا أة ااَت ا١تتز جااة إيهام ااً للناااس ٔتزيااد ح اانها ٚتا٢تااا كو"ااا ج ا دا مل ااا
سشبعاً ٔتا مل سرعغ أ سدل اً على ا٠تر،اب ك ذلك م موم.
ى ا ا١تعٌت يتحقق يف ا١ت أة ا١تتز جة اليت ستزين ب لك لز جها.
أذى سنعل ااو ا١ت ا ا أة سدل ا ااً
وتفلر رريج األسر ررنان :يتك ااان ا ا ا راً ً
إيهاماً بصغ سنها فاإك خا مان كا ذلاك فا حا ج ف او خاااة إذا
جدت اٟتاجة أ ا١تصلحة.
والوشم :ف و أز للجلد إسالةأ للادم حش أاو للجا ح ٔتاادة سع ،او
لونا ااً ى ااو يتك ااان إي ما ااً سش ااويهاً ٞت ا ا اإلن اااك مش اااهبةً لىا ا
اٞتاىل ااة( )2أىا الن ااق النجااور لكاان لااو فرعا ٔتقصااد ح اان ك ااًت
ع ب سشوه يف اٞتلد أ مصلحة ٤تققة :ف ح ج ف و.
والوص ر ررل :إذا اس ا ااتعالتو ا١ت ا ا أة الزع ا ا ا أ ذات الش ا ااع القص ا ااَت
) (1ى ا ا ا معن اااه يف اللغ ااة ف ااالنال ى ااو النت ا ا م،لق ا ااً ٗتص ص ااو بالوج ااو أ
اٟتاجبُت ل عل و دل من اللغة أ الش ع أ الع إ إ٪تا ٞت لو كثاَت مان
أى العل ٖت جاً من القو بعاومو.
) (2فن مصن عبد ال زاث الصنعاين ( )145/3عن معا قا  :س لت الزى
عن الول ؟ فقا " :من ز أى اٞتاىل ة".
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إيهاماً خداعاً فهاو ٤تا م ما موم إك فعلتاو ساًتاً لع اب ف هاا أ سزينااً
لز جها :ف ح ج ف و.
ل ا لك رخاال كثااَت ماان العلاااا يف ا ا الشااع بالق ام ا نتنااا
الغه التدل يف ى ه الصورة.
()1
أخ ا ج أبااو دا د ب ااند اااح ح عاان سااع د باان جبااَت قااا ( :
ب س بالق ام ).
" الق ام ٚ :تق قا م -بنتح القاإ ساكوك الا ا  -نب أ
اات اويا ر
الن ا ع لااُت ا١ت ا اد بااو ىنااا :خ ااوط ماان ح ي ا أ اااوإ يعا ا ااانا
سص بو ا١ت أة لع ىا "(.)2
قا أبو عب د (224ىاا) " :قاد رخصات النقهاا يف الق اما كا
ل ا بو الشع ما مل يكن الوا لعًا"(.)3
قااا إسااحاث باان راىويااو (238ى اا) " :ب ا س بك ا ل ا ماان
الق ام ا ماان الصااوإ مااا ألاابهو مااا مل يكاان لااعًا إ أك يكث ا س يااد
ب لك ا١تباىاة"(.)4
قااا ا٠ت،ااايب (388ى اا)" :ف مااا الق ام ا فقااد رخاال ف هااا أى ا
العل و لك أن الغرور ال يق بها؛ لك من ن إل هاا مل يشاك يف أك
) (1كاا قا اٟتافظ يف النتح (.)375/10
) (2فتح البار بن حج (.)375/10
) (3يب اٟتديث (.)167/1
) (4م ا الكوسو (.)4707/9
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ذلك م تعار"(.)1
قاا أبااو جعنا ال،حااا (321ىاا) " :جاادنا أىا العلا ٚت عااً بعااد
أاااحاب رسااو ا﵁ ااالى ا﵁ عل ااو ساال يب حااوك ااالة الشااع بغااَت الشااع
من الصوإ ٦تا ألبهو( )2ي ك يف ذلك عن من سقدمه "(.)3
ق ااا اٟت ااافظ (852ى اا) " :فصا ا بعك ااه ب ااُت م ااا إذا ك اااك م ااا
را بو الشع من َت الشع م توراً بعد عقاده ماق الشاع ْت اث ير ان
أنو من الشع بُت ما إذا كاك ظاى اً فانق ال قوم فقاغ ١تاا ف او مان
ىو قو "(.)4
التدل
م اان ىن ااا ننها ا ما ا ىب ٚته ااور العلا ااا يف الًتخا ا ل ب ااالنال
الوا للا أة ا١تتز جة اليت ستزين هبا لز جها.
فال ا م يتعل ااق ٔتج ا د التغ ااَت ب ا بتغ ااَت ا٠تلق ااة ال ا يتك ااان
()5
خداعاً شاً سدل اً أ ا راً سشويهاً ٞت ا اإلن ااك أ مشااهبةً
) (1معامل ال نن (.)209/4
) (2ك ا ا قااا ا٠ت ا إ ثاباات عاان بعااص ال اال يف منااق ا ا الشااع م،لق ااً
بشع أ َته.
) (3ل ح مشك ا ثار (.)162/3
) (4فتح البار بن حج (.)375/10
) (5يشاابو ذلااك ال ااوم عال ااات التجا ا الاايت ساات إظهاااراً ٞتاااا زا ا ٗتاادع بااو
ا٠تااب أ ستشبق بو ٔتا ل ف ها يف اٟتديث ا١تتنق عل و( :ال راتشب رق ِٔتا مل
يارعغ ك بِ ِ ثاويب رز ر).

ٓٚ

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – ٔٛٛالجزء الثاني

لى الن ق النجور.
رل
ق ااا اب اان ع ،ااة (546ى اا) " :م ا ك سن ااَت ى ا ه ا ي ااة أك ر َّ
تغيير ضار فهو في اآلية ،و َّل تغيير ناف فهو مباح"(.)1

ويدل على لك(ٕ):
ٔ -أن الغ والخداع والتدليس والتشويو والضرر ومشرابهة أىرل
الفسر ررق لهر ررا أوصر رراف مناسر رربة إلناقر ررة ىر ررذه األعمر ررال بهر ررا،
يش ااهد لا ا لك كل ااات الشا ا يعة الق،ع ااة يف ٖتا ا ا ىا ا ه الم ااور
فإنااااة اٟتكا هبااا من ااج مااق فقااو الش ا يعة يف منااق ى ا ه المااور
ك ما يؤد ٢تا.
ٓت إ إنااة اٟتك باالتغ َت اجملا د فهاو اا مل يا د يف الشا ع
ما يشهد على كونو مقصداً م موماً فك ً عن لعن فاعلو.
ب النصوص الش ع ة متكااف ة علاى إباحاة ااور كثاَتة ف هاا سغ اَتأ
للخلقا ااة سا اابق ذك ىا ااا ى ا ا كلها ااا سغ ا اَتات يف ا٠تلقا ااة سق ا ا عا اان
التغ َتات اليت رد اللعن عل ها ب قد سنوقها كا٠تتاك.
) (1ا﵀ ر الوج ز يف سن َت الكتاب العزيز (.)134/2
) (2ذك بعص العلاا سعل ت أخ ى للنه مث سعل الوا بانو انتناع ّتز
من آدم أ كونو لع ا ٧ت اً أ سعل الول بكوك احتباس للدم الانج
 ..قاد أع اات عان ذكا ىا ا مناقشاتو لك البحاث ٥تصاوص ٔتناقشاة علاة
التغ َت اليت ذك ىا ابن م عود.
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ٕ -لو ان مجرد "تغيير الخلقة" علةً مطرردةً للتحرريم ،لكران رل
تغيير ررر ف ر رري جس ر ررد اإلنس ر رران محرمر ر راً ،ى ا ا ا ما ااا يتن ا ااق م ا ااق
النصوص الش ع ة الخ ى.
لا ا ااا ،ب قاو مان يعلا هبا ا الواا يف ااق ااابغ ٤تا ر
ين ث ف و بُت "التغ َت ا﵀ م" "التغ َت ا١تباح".
ق ااا الب اااج (474ىا اا) ":ى ا ف ا ااا يك ااوك باق ا ااً أم ااا م ااا ك اااك
يبقاى إ٪تاا ىاو موااق للجااا ي ا ع إل او التغ اَت كالكحا فقاد قاا مالااك
رٛتو ا﵁ :ب س بالكح للا أة اإلٙتد َته ١تا ذك ناه من قب "(.)1
قااا الق ا ايب (671ى اا)" :ى ا ا ا١تنه ا عنااو إ٪تااا ىااو ف اااا يكااوك
باق ا ااً لنا ااو ما اان با اااب سغ ا ااَت خلا ااق ا﵁ سعا ااامج ف ما ااا ما ااا يكا ااوك باق ا ااً
كالكح التزين بو للن ا فقد أجاز العلاا ذلك"(.)2
لا ااك يف
ي ا ا ِرد علا ااى ما ااا ذك ا ا ه :ا٠تتا اااك فه ا ااو سغ ا ااَت دا ا ا
استحبابو ك ا ثقب أذك النثى للزينة با الانال الا رد الانل يف
النه عنو ل سغ َتاً دا اااً فإناو يبقاى ااوي ً با بقاا اٟتناا أااو
من بقا و.
الشا ااع ل ا ا لا ااو ى نا ااة ثابتا ااة خلقا ااو ا﵁ عل ها ااا ْت ا ااث يقا ااا إك
التعا ض لااو سغ ااَت ٠تلقااة ا﵁ با ىاو يناااو يت اااقغ يكثا يقا جااا
) (1ا١تنتقى ل ح ا١توا (.)267 /7
) (2سن َت الق ايب (.)393/5
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الشا ع ّتاواز حلقااو نتناو حناو(٦ )1تااا ياد علاى أك التعا ض لاو نتنااً أ
حلقااً أ حنااً لا ماان سغ ااَت ا٠تلقااة إ فاااا الا ٬تعا نتا الشااع
من الوجو سغ َتاً للخلقة نتنو من اإلبغ ل سغ َتاً للخلقة!.
قااا الاادكتور عبااد العزيااز الشااب " :اااابغ سغ ااَت خلااق ا﵁ مشااك
جااداً ٭تتاااج إمج س م ا اوي ا قااد يبااد الم ا ااااحاً للوىلااة ال مج
لكن عند الت م ي يت اإللكا "(.)2
من أحدث الدراسات يف ى ا البااب رساالة علا اة يف جامعاة أم
الق ى نوقشت ى ا العام قد ذك ت الباحثة ٚت ق الكاوابغ الايت ذك ىاا
ماان قبلهااا ماان ال ااابقُت ا١تعااا ين ناقشااتها ب ناات مااا ف هااا ماان خلا
حا لت أك ٗت ج بكابغ ٭ت اإللكا إ أ"ا مل سا ت مان را ذلاك
ب،ا (.)3
قاادٯتا قااا الق ا ايف (684ى اا) " :مااا يف اٟتااديث ماان سغ ااَت خلااق
ا﵁ :لم أفهم معناه"(.)4
ل ا ا اااا ،بعااص أاااحاب ى ا ا القااو للخ ا ص ماان ك ا ى ا ه
) (1اٟتلق لشع ال أس النت لإلبغ اٟت للشارب.
) (2اا ا ا ااابغ سغ ا ا ا ااَت خلا ا ا ااق ا﵁ ٣تلا ا ا ااة البحا ا ا ااوث اإلس ا ا ا ا م ة عا ا ا اادد ()108
(ص.)106
) (3سغ َت خلق ا﵁ حق قتو حكاو (ص.)142-127
) (4ال خَتة للق ايف (.)314/13
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اإللكا ت إمج القو ب ك ى ا النه "ساعبا أد سرعبد بو الن ا "(.)1
ىا ا ا ا ق ا ااو ا ا ااع أيكا ا ااً إذ الاا ا ا يف الحك ا ااام –يف ا ااَت
العبادات-التعل القو بالتعبد نوع ا رة يقا باو إ عناد العجاز
عن الواو لعلة اٟتك (.)2
ٖ -ورد فر رري بعر ررإل النصر رروت اإلشر ررارة إلر ررى التعلير ررل بالتر رردليس
والتغرير.
قا ااا سا ااع د با اان ا١ت ا ا ب :قا اادم معا يا ااة ا١تدينا ااة آخ ا ا قدما ااة قا اادمها
فخ،بن ااا ف ا خ ج كب اةً م اان ل ااع ق ااا  :م ااا كن اات أرى أح اادا ينع ا ى ا ا ااَت
ال هود إك النيب الى ا﵁ عل و سل ٝتاه الز ر يعٍت الواالة يف الشع (.)3
ق ااا القااا ا ع اااض (544ىا اا)" :قول ااو يف الش ااع  :ىا ا ا الا ااز رر
أ  :الباا الدال ة"(.)4
ى ا كالنل يف علة النه .
) (1ال سغ يف ال نن اإلٚتاع ا خت إ (.)277 /2
) (2قا ااا الغ ا ازايل يف لا اانا الغل ا ا (ص ٛ" :)199ت ا ا سص ا اافات الشا ااارع علا ااى
يرعا ا إ :ن ااوع اا ا رة ير ج ااق إل ه ااا عن ااد
ال ااتح اك أ عل ااى اجمله ااو الا ا
العجز".
ق ااا ال ا ا وا يف الل ااباه الن ااا (ص " :)640إذا عج ااز النق ااو ع اان سعل ا ا
اٟتك قا  :ى ا سعبد أ ".
) (3اح ح البخار ( )5594م ل (.)2127
) (4م،الق النوار على احاح ا ثار (.)245/3
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فااالنيب ااالى ا﵁ عل ااو ساال ٝتااى ى ا ا العا ا (ز ًرا) إلااارة إمج علااة
التح ا ى الغه التزي التاويو " (الز ر) :الك ب التزين بالباا "(.)1
ٗ -أن عامة العلماء لم يلتزموا بعموم حديث ابن مسرعود إال ابرن
جرير الطبري.
ح ث قا " :يف حديث ابن م عود دل ا علاى أناو ٬تاوز سغ اَت
ل من خلقها ال خلقها ا﵁ عل و بزيادة أ نقصاك التاااس اٟت ان
لااز ج أ ااَته س اوا فلجاات أساانا"ا أ ل ا هتا أ كاااك ٢تااا ساان زا اادة
ف زالتها أ أسناك اوا فق،عت أا افها.
ك ا ا ٬تااوز ٢تااا حلااق ٟت ااة أ لااارب أ عننقااة إك نبتاات ٢تااا لك
ك ذلك سغ َت خلق ا﵁"(.)2
أمااا ااَته ماان العلاااا فلا ي ااوا ىا ا ا١ت االك رأ ا ف ااو نرباواً عاان
كل ات الش يعة مقاادىا(.)3
) (1الكواكب الدرار يف ل ح اح ح البخار (.)110/14
) (2نقلا ااو عنا ااو الق ا ا ايب يف اٞتا ااامق لحكا ااام الق ا ا آك ( )393/5ين ا ا  :ل ا ا ح
اح ح البخارى بن ب،ا (.)167/9
) " (3مل يكن أى العل ا١ت مونوك على نقلو رٮت جوك من حديث قاد ر ه ٤تاتا ً
عان رسااو ا﵁ ااالى ا﵁ عل او ساال لا ناً يوجااب ظااى ه دخولااو ف ااو إ بعااد
علاها ا ٓت ج ااو من ااو ل ااو ذل ااك ل ااقغ ع ااد٢ت ك اااك يف س ااقوط ع ااد٢ت
سقوط ر ايته حاش ﵁ عز ج أك يكونوا ك لك" .لا ح مشاك ا ثاار
(.)163/3
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ق ااا اب اان ا١تلق اان (804ى اا) " :انن ا د اب اان ج ي ا فق ااا ٬ :ت ااوز حل ااق
ٟت ته ا ااا عننقتها ا ااا لا ا ااارهبا سغ ا ا ااَت ل ا ا ا ما ا اان خلقها ا ااا بزيا ا ااادة
علااى خ،اااه سااار الشا مح اللباااين رٛتااو ا﵁ ماان ا١تعااا ين فانااق
من ك سغ َت إ ما رد يف النل الش ع الًتخ ل ف و.
يلاازم ماان ىا ا ن اابة التناااقص للشا يعة ح ااث ٕت ااز الشا ٘تنااق
ينا ث باُت ا١تتاااث ت
ن َته ى ا باا "فاإك ا﵁ حكا عاد
ي و بُت ا١تختلنات"(.)2
قااا اباان الق ا (751ى اا) " :إذا س ملاات أس ا ار ى ا ه الش ا يعة الكاملااة
ج اادهتا يف اي ااة اٟتكا ااة رعاي ااة ا١تص اااز سنا ا ث ب ااُت متا اااثلُت البت ااة
سر ااوى ب ااُت ٥تتلن ااُت ٖت ا م ل ا ناً ١تن اادة سب ا ح م ااا من اادسو م ااا ية ١ت ااا
ح متااو أ رجحتااو عل ااو سبا ح لا ناً ١تصاالحة ٖتا م مااا مصاالحتو س ااا يو ١تااا
اباحتو البتة يوجد ف اا جا بو ال سو ل من ذلك البتة"(.)3
مل يااًتك عامااة العلاااا العا ا بعاااوم ظاااى حااديث اباان م ااعود
سعل ل ااو إ لكون ااو يتن ااق م ااق س ااا النص ااوص الشا ا ع ة الخا ا ى
يتاالى مق مقااد الش يعة يف الب الزينة اٞتاا .

) (1التوا ح لش ح اٞتامق الصح ح (.)370/23
) (2جامق ا١ت ا بن س ا ة  -اجملاوعة الثامنة.)364/1( -
) (3بدا ق النوا د (.)1072/3
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٘ -ورد ع ررن عائش ررة رض رري اهلل عنه ررا م ررا ي رردل عل ررى ج ررواز نت ررف
المرأة لشعر وجهها تتزيَّن بذلك لزوجها.
ر ى عبااد ال ا زاث الصاانعاين يف ا١تصاان عاان معا ا الثااور عاان
أيب إسحاث ال ب ع عن ام أة ابن أيب ال ن أ"اا كانات عناد عا شاة
ف ا لتها ام ا أة فقالاات :يااا أم ا١ت ااؤمنُت إك يف جه ا لااع ات أف ا نتنهن
أسزين ب لك لز ج ؟
فقال اات عا ش ااة" :أم ،ا ا عن ااك الذى سص اانع لز ج ااك كا ااا
سصنعُت للزيارة إذا أم ك فلت ،ع او إذا أق ا عل اك ف ب ياو سا ذين
يف ب تو ١تن يك ه"(.)1
ر اه لااعبة عاان أيب إسااحاث قااا  :دخلاات ام ا أيت علااى عا شااة
أرام لد لز ِ
يد بن أرق فقالت ٢تا أم لد زيد بن أرقا  :إين بعات مان زياد
عبداً بثااك ما ة ن نة الًتيتو منو ب تاا ة نقداً.
فقالت عا شة :أبلغ زيادا أك قاد أب،لات جهاادك ماق رساو ا﵁
الى ا﵁ عل و سل إ أك ستوب بن ما ل يت بن ما الًتيت.
ق ااا  :س ا لتها ام ا أيت ع اان ا١تا ا أة ٖت ا جب نه ااا فقال اات" :أم  ،ا
عنك الذى ما است،عت"(.)2
مدار ى ا الث على ام أة أيب إسحاث ال اب ع اٝتهاا :العال اة
بنت أينق.
) (1مصن عبد ال زاث الصنعاين ( )146/3ين  :ابعة الت ا (.)97/3
) (2م ند ابن اٞتعد (ص.)80 :
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قااد اااع ى ا ا الث ا  :الشااافع الاادارقٍ،ت اباان عبااد ال ا
ابن حزم أعلاوه ّتهالة حا ام أة أيب إسحاث(.)1
ق ااا اب اان عب ااد ال ا (463ىا اا) " :ى ااو ح ااديث ي ااد ر عل ااى اما ا أة
٣تهولة ل عند أى اٟتديث ْترجة"(.)2
اححو :ابن اٞتاوز ابان عباد ا٢تااد ابان القا اساتناض
يف سصح حو(.)3
لكن النق ة ا١تتعلقة باٟت يشهد ٢تا :ماا ر اه ٤تااد بان اٟت ان مان
ا ي ااق ٛت اااد ع اان إبا ا اى ع اان عا ش ااة أم ا١ت ااؤمنُت راا ا ا﵁ عنه ااا أك اما ا أة
س لتها :أح جه ؟ فقالت" :أم  ،عنك الذى"(.)4
قااا  " :أخ نااا أبااو حن نااة قااا  :حاادثنا زياااد باان ع قااة عاان عاا
بن م اوك عن عا شة را ا﵁ عنها أك ام أة س لتها :أح جه ؟(.)5
فقالت :أم  ،عنك الذى.
) (1ين ا ا ا ا ا  :الم للشا ا ا ا ااافع ( )74/4سا ا ا ا اانن الا ا ا ا اادارقٍ،ت ( )477/3ا﵀لا ا ا ا ااى
) (2التاه د (.)20/18
) (3ين ا  :التحق ااق يف أحاديااث ا٠تا إ ( )184/2إعا م ا١تااوقعُت ()56/4
سنق ح التحق ق بن عبد ا٢تاد (.)69/4
) (4ا ثار ﵀اد بن اٟت ن الش باين (.)764/2
) " (5قااا الل ااث :احتناات ا١تا أة إذا أما ت ماان ٭تا لااع جههااا نتنااً ٓت ،ااُت
حنت ا١ت أة جهها ٖتنو حناً حنافا" .هت يب اللغة (.)5/4
يف ا١تغ ب يف س س ب ا١تع ب (ص" :)215حنت ا١ت أة جهها :نتنت لع ىا
حناً منو حديث عا شة."...

ٚٛ

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – ٔٛٛالجزء الثاني

قا ٤تاد :بو ن خ ىو قو أيب حن نة رٛتو ا﵁ سعامج"(.)1
ىا ا سااند رجالااو ثقااات يعكااده أيكااً مااا ساابق ماان ا يااق إبا اى
النخع أيب إسحاث ال ب ع .
قاا القااا ع ااض (544ىاا) " :قاد ر عان عا شاة اخات إ
يف ذلك رخصة يف جواز النال ح ا١ت أة جب نها لز جهاا قالات:
أم  ،عنك الذى"(.)2
وفي ختام ىذا المبحث:
ق ا ااد يق ا ااا  :إذا ك ا اااك الم ا ا ك ا ا لك أك القك ا ا ة م ا اادارىا عل ا ااى
التاادل ا٠تااداع الك ا ر التشااويو التشاابو...اخل فاااا جااد ى اإللااارة
لا"سغ َت خلق ا﵁" يف النصوص الش ع ة؟
اٞت اواب :أك النصااوص الش ا ع ة مل سش ا أبااداً ٢ت ا ا الوا ا مل
ٕتعلااو منااااً ماان منااااات التحا ا كا مااا رد يف ىا ا الباااب ىااو ا يااة
الا اايت يف سا ااورة الن ا ااا قا ااد سبا ااُت أك ا١ت ا ا اد هبا ااا سغ ا ااَت الا اادين الن ،ا ا ة
حااديث اباان م ااعود قااد سبااُت أك ى ا ه اللن ااة مل سثباات م فوعااة للناايب
الى ا﵁ عل و سل .
يوجااد يف الدلااة مااا يااد أ يشااهد ٢ت ا ا التعل ا ب ا سبااُت أك
النصوص الش ع ة ٕت ز أنواعاً من التغ َت يف ا٠تلقة.
) (1ا ثار ﵀اد بن اٟت ن الش باين (.)765/2
) (2إكاا ا١تعل بنوا د م ل (.)655/6
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حااىت لااو قلنااا إك لن ااة (ا١تغ اَتات خلااق ا﵁) م فوعااة للناايب ااالى
ا﵁ عل او سال فا يلازم مان ذلااك أك سكاوك ىا علاةر ا١تناق با ذركا ت
كوا كالا لواقاق ىا ه الفعاا أ ىا جاز علاة علاة م اتقلة
فا﵀ م التغ َت ال يتكان من دة من ا١تناسد اليت سبق ذك ىا.
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املبحث الزابع :حديث العزوس اليت تساقط شعزيا :إشكال وجواب
إذا كاناات علااة ٖتا ا ىا ه الفعااا ىا الغااه ا٠تااداع التاادل
أ الكا ر أ التشاابو فلاااذا مل يا ذك النايب ااالى ا﵁ عل او ساال للاا أة
اليت س اقغ لع ىا بوالو مق الب ز جهاا لا لك علااو باٟتاا كااا
يف القصة اليت ر اىا اإلمام البخار يف اح حو؟
والجواب:
أا ا ا ى ا ا ا اٟتا ااديث متنا ااق عل ااى اا ااحتو فقا ااد ر اه الش ا ا خاك:
البخار م ل يف اح حهاا.
خ اة القصة ْت ب ال ايات ا١تتعددة ٢تا ا اٟتاديث :أك اما أ ًة
أنصااارية سز جه ااا رج ا ١تااا ي اادخ هب ااا بعا راد مث أرا ا بت ٔت ا ض اٟتص اابة
ال ا س اابب يف س اااقغ لااع ىا كاااك ز جهااا ي،الااب أىلهااا باساات م
ز جتااو للبنااا هبااا إ أ" ا كااانوا يتباااانوك عل ااو هبااا ن ا اً ١تااا أااااهبا مث
أراد ا أك يص االوا ل ا اع ىا بش ااع آخ ا ا إخن ااا ً ٢ت ا ا ا الع ااب ٕتا ا ا ً ٢ت ااا
فاساات ذنوا الناايب ااالى ا﵁ عل ااو ساال ب ا لك فل ا ي ا ذك ٢ت ا ١تااا يف ى ا ا
الم من سدل على الز ج خداع لو.
أم ااا ال اي ااة ال اايت سن ااد أك ال ااز ج ى ااو م اان ك اااك ي،ال ااب بوا ا ا
لع ىا فه لاذة؛ لتن د را يها هبا مق ٥تالنتها لل ايات الخ ى.
وبيان لك :أك ى ه القصة ي يها عن النيب االى ا﵁ عل او سال
أٝتا بنت أيب بك الصديق أم ا١تؤمنُت عا شة را ا﵁ عنهاا.
ٔٛ

حديث "المغيّرات خلق اهلل"  -دراسة نقديَّة ،د .عمار أحمد الصياصنة

أما حديث أسماء:
فل ٮتتل ال اة يف أك أىلها ى ال ين أراد ا ا لع ىا.
ف خ جو البخار م ل من ا يق منصور بن عبد ال ٛتن قاا :
حا اادثتٍت أم ا ا عا اان أٝتا ااا بنا اات أيب بك ا ا را ا ا ا﵁ عنهاا ااا :أك ام ا ا أة
جا ت إمج رسو ا﵁ الى ا﵁ عل او سال فقالات :إين أنكحات ابنايت
مث أااهبا لكوى فتا ث رأسها ز جها ي تحثٍت هباا أف اا رأساها؟
( ف ب رسو ر الل ِو الى ا﵁ عل ِو سل الو ِ
االة ا١ت تاو ِالة) (. )1
ر
ر
ر
()2
معٌت ( ز جها ي تحثٍت هبا)" :أ  :٭تكٍت على دخولو" .
عند م ل  ( :ز جها ي تح ِ نرها).
قااا النااو (676ىاا)" :ىك ا ا قااق يف ٚتاعااة ماان الن اامح بإسااكاك
اٟتاا بعادىا سااُت مك اورة مث ناوك ماان ا ستح ااك أ  :ي تح انها فا
يصا عنهااا ي،لااب سعج لهااا إل ااو قااق يف كثااَت منهااا (ي ااتحثن ها) بك ا
اٟتااا بعاادىا ثااا مثلثااة مث نااوك مث يااا مثناااة ٖتاات ماان اٟتااث ىااو س ا عة
الش يف بعكها ي تحثها بعد اٟتا ثا مثلثة فقغ ا﵁ أعل "(.)3
أخ جااو البخااار م اال ماان ا ي ااق ىش ااام باان ع ا ة أنااو ٝت ااق
فاااة بنت ا١تن ر سقاو ٝ :تعات أٝتاا قالات :سا لت اما أة النايب االى
) (1البخار ( )5591م ل (.)2122
) (2إرلاد ال ار (.)476/8
) (3ل ح النو على اح ح م ل (.)105/14
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ا﵁ عل و سال فقالات :ياا رساو ا﵁ إك ابنايت أااابتها اٟتصابة فاام ث
لع ىا إين ز جتها أف ا ف و؟.
()1
ِ
اولة) .
فقا  ( :لعن اللور الواالة ا١تو ر

وأما حديث عائشة:
ف سو عنها :ان ة بنت ل بة(.)2
ر اه عن ان ة :اٟت ن بن م ل بن يناث.
ر اه عاان اٟت اان باان م اال ث ثااة( :أباااك باان ااااز عا ا باان
م ة إب اى بن نافق).
ٔ-أما روايرة أبران برن صرالط :ف خ جهاا اإلماام أٛتاد يف م انده
من ا يق ٤تاد بن إسحاث عن أبااك بان اااز عان اٟت ان بان م ال
ب اان ين اااث ع اان ا اان و بن اات لا ا بة ع اان عا ش ااة قال اات :جا هت ااا اما ا أة
فقالت :ابنة يل سقغ لع ىا أفنجع على رأسها ل ناً ٧تالها بو؟.

) (1البخار ( )5597م ل (.)2122
) (2سابعتها :أم عا بنت خوات.
فا اه اإلمااام أٛتااد ( )24850ماان ا يااق فلا ح باان ساال ااك عاان خااوات باان
ااااز عاان عاتااو أم عا ا بناات خ اوات أك ام ا أة قالاات لعا شااة :إك ابناايت
أس اات ،ق أك أمش اا،و ىا ا
أا اااهبا ما ا ض ف ااقغ ل ااع ىا فه ااو م ااوف
ع ا س أف ا ا يف لااع ىا؟ قالاات عا شااة" :لعاان رسااو ا﵁ ااالى ا﵁ عل ااو
سل الواالة ا١ت توالة" سنده اع ٞتهالة خوات بن اااز عاتاو
كاا يف سعل ق ٤تقق ا١ت ند.
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قالااتٝ :تعاات ام ا أة س ا رسااو ا﵁ ااالى ا﵁ عل ااو ساال عاان
مث ما س لت عنو فقا  ( :لعن ا﵁ الو ِ
االة ال را تاو ِالة ) (. )1
ر
ف و أك ا١ت أة ى اليت س يد ا لع ابنتها ز جها.
ٕ-وأمر ررا رواير ررة عمر رررو بر ررن مر رررة :ف خ جها ااا البخا ااار م ا اال يف
اااح حو ماان ا يااق لااعبة عاان عا ا باان م ا ة قااا ٝ :تعاات اٟت اان باان
م اال ٭تاادث عاان ااان ة بناات ل ا بة عاان عا شااة أك جاريااة ماان النصااار
سز جاات أ"ااا م ااات فتا ا ط لااع ىا ف ا راد ا أك يصاالوه ف ا لوا رسااو ا﵁
 عن ذلك (فالعن الو ِ
االة ال را تاو ِالة)(.)2
ىااو ك ا لك ٔتعااٌت ال ايااات ال ااابقة أك ال ا ااب بوا ا لااع ىا
أىلها ز جها.
وأما رواية إبراىيم بن ناف  :فقد اختل ال اة عنو ف ها:
فرواه عنو يحيى بن أبي بكير ،ريبا من الروايات السابقة.أخ ج حديثو اإلماام أٛتاد يف م انده حادثنا ٭تاِت بان أيب بكاَت قاا :
حاادثنا إبا اى باان نااافق عاان اٟت اان باان م اال عاان ااان ة بناات ل ا بة عاان
عا شا ااة أك ام ا ا أة م ا اان النصا ااار ج ا ااا ت إمج الن ا اايب ا ا االى ا﵁ عل ا ااو س ا اال
فقالاات :يااا رسااو ا﵁ إك ابناايت الااتكت ف ااقغ لااع رأسااها إك ز جهااا
ِ
ت)(.)3
او ر
قد ألقاين أفًتى أك أا ب أسها؟ فقا  ( :فِإنور لرعن الاو ر
) (1أٛتد يف م نده (.)25909
) (2البخار ( )5590م ل يف اح حو (.)2123
) (3م ند أٛتد (.)24852
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ورواه عنو زيد بن الحباب ،بمعنى ما سبق أيضاً.أخ ا ج حديثااو م اال يف اااح حو بلنااظ :أك ام ا أة ماان النصااار
ز جاات ابنااة ٢تااا فالااتكت فت اااقغ لااع ىا ف ساات الناايب ااالى ا﵁ عل ااو
سل فقالت :إك ز جها ي يدىا أف ا لع ىا؟ فقاا رساو ا﵁ االى
ِ
ِ
ت) (.)1
ا﵁ عل و سل  ( :لرعن الواا ر
 ورواه عنو عبد الرحمن بن مهدي.ق ا ااد أخ ا ا ا ج ح ا ااديث اإلم ا ااام م ا اال يف ا ا ااح حو بع ا ااد ال اي ا ااة
ال ابقة مل ي ق لن ها أحا على سند ال اية ال ابقة(. )2
 والراوي األخير عنو ىو :خالد بن يحيى.أخا ج حديثااو البخااار يف اااح حو فقااا  :حاادثنا خا د باان ٭تااِت
ح اادثنا إبا ا اى ب اان ن ااافق ع اان اٟت اان ى ااو اب اان م اال ع اان ا اان ة ع اان
عا شة أك اما أة مان النصاار ز جات ابنتهاا فاتاعغ لاع رأساها فجاا ت
إمج النيب الى ا﵁ عل و سل ف ك ت ذلك لاو فقالات :إن زوجهرا أمرنري
ِ
ِ
ت)(.)3
أن أصل في شعرىا فقا  ( :إِنور قد لرعن ا١تروا ر
قاد سنا د خا د بان ٭تااِت لا مح البخاار هبا ا اللنااظ( :إِك ز جهااا
أم ِين أك أ ِا ِيف لع ِىا) ح اث مل يا ك ه أحاد ٦تان ر ى اٟتاديث اَته
) (1م ل يف اح حو (.)2123
) (2م ل يف اح حو (.)2123
) (3البخار يف اح حو (.)4909
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ب ستابق ال اة يف حديث أٝتاا حاديث عا شاة علاى أك أمهاا أ أىلهاا
ى ال،البُت لوالها أك الز ج كاك ي تحثه هباا ٦تاا ياد علاى خ،ا
خ د بن ٭تِت يف ى ه ال اية ح ث مل يتابعو أحد عل ها.
قا الع ٍت (855ىا) " :ىو من أف اده" (.)1
وخ ررالد ب ررن يحي ررى الك رروفي الس ررلمي إك ك اااك ثق ااة إ أك يف
حن و اب،و ك ماً.
ق ااا اٟت ااافظ اب اان حج ا ا (852ى ا اا)" :خ ا ا د ب اان ٭ت ااِت ب اان ا اانواك
ال ا الا الكااويف أبااو ٤تاااد ماان قاادما ل ا وخ البخااار حديثااو عاان بعااص
الت ااابعُت ثق ااو أٛت ااد العجل ا ا٠تل لا ا ق ااا اب اان ٪ت ااَت :ا ااد ث إ أك يف
حديثااو ل ،ااً قل ا ً قااا اٟتاااك عاان الاادارقٍ،ت :ثقااة إ٪تااا أخ ،ا يف حااديث
احد ...إ٪تا أخ ج لو البخار أحادياث ي اَتة اَت ىا ا( )2قاا أباو حاا :
ل ب لك ا١تع إ ٤تلو الصدث ر ى لو أبو دا د الًتم "(.)3
يف التق يب" :اد ث"(.)4
قا ال ىيب" :ثقة يه "(.)5
) (1عادة القار (.)193/20
) (2يف إكاا هت يب الكاا (" :)234/4ر ى عنو البخار أربعة أحاديث".
) (3مقدما ااة فا ااتح البا ااار (ص )398ين ا ا  :اٞت ا ا ح التعا اادي با اان أيب حا ااا
( )368/3هت يب الكاا (.)361/8
) (4سق يب الته يب (ص.)196
) (5الكال (.)377/1
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وحاصل األمر:
أك ى ا ا اللنااظ سن ا د بااو خ ا د باان ٭تااِت ل ا ىااو ب ا اك اٟتااافظ
ا١تااتقن حااىت يقب ا منااو ىا ا !! فك ا قااد خالنااو ك ا ماان ر ى القصااة
س اوا ماان حااديث عا شااة أ حااديث أٝتااا يبااد أك ذىنااو انتق ا ماان
كوك ز جها ي،الب هبا إمج أنو ي،الب بوا لع ىا.
بااو يتبااُت أن ااو يع ااو عل ااى ى ا ا اللنااظ أك س اابب منااق الن اايب
الى ا﵁ عل و سل ٢ت من ا لاع ابناته ماا يتكاانو ىا ا الواا
من سدل على الز ج سغ ي بو خداع لو.
ق ااا اب اان اٞت ااوز (597ى اا) " :إ٪ت ااا " ا ع اان ذل ااك ١ت ااا ف ااو م اان
الغه ا٠تداع"(.)1

) (1كش ا١تشك من حديث الصح حُت (.)371/4
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املبحث اخلامس :أقوال العلناء يف بياى مهاط املهع يف حديث ابو مسعود
يف ى ا ا١تبحث أسوث ٚتلةً ٦تا قنت عل او مان أقاوا أىا العلا
يف ب ا اااك أك ٣ت ا ا د التغ ا ااَت ل ا ا م ا ا موماً أك التغ ا ااَت ا﵀ ا ا م ىا ااو ال ا ا
اا اااحبو أحا ااد ال اا اااإ الخ ا ا ى ما اان ( التا اادل الغا ااه التشا ااويو
الك ر ا١تشاهبة للكنار أ الن اث) (.)1
ٔ -ررال الخط ررابي (ٖٛٛىر رر) " :إ٪ت ااا " ااى ع اان ذل ااك ١ت اِاا ف ااو م اان
الغااه ا٠تااداع لااو رخاال يف ذلااك رٗتا س ا لةً إمج أناواع ماان
الغه الن اد"(.)2
ٕ -ال القاضي عبرد الوىراب المرالكي (ٕٕٗ) " :اا الشاع
الول ا ا ٦تنا ااوع منا ااو لقولا ااو ( :لعا اان ا﵁ الوااا االة ا١ت توا ا االة
الوامشة ا١ت تومشة) ا١تعٌت يف ذلك :أك ف و ًرا سدل اً"(.)3
ٖ -ال الماوردي (ٓ٘ٗىر)" :ف ما اليت سص لع ىا بشاع اااى
فعلى ا بُت:
أحااد٫تا :أك سكااوك أم اةً مب ع اةً س ِ
قصااد بااو ا ر ا١تشااًت أ ح ا ةً
ٗت ،ااب الز اج ِ
سقص ااد ب ااو س اادل نن ااها علا ا ه فها ا ا حا ا ام لعا ااوم
) (1بعص العلاا ٢ت ٗت ٬تات أخ ى ٥تتلنة قد ذك هتا أيكاً لنو ٦تن ي ى
منحى ٥تتلناً.
أك التغ َت ْتد ذاسو سبباً للتح ا إك كاك لو يف سوج و النل ً
) (2أع م اٟتديث (.)2162/3
) (3ا١تعونة على م ىب عامل ا١تدينة (ص.)1724 :
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النه لقولو الى ا﵁ عل و سل ( :ل منا من ه).
الك ا ا ب الثا اااين :أك سكا ااوك ذات ز ج سنع ا ا ذلا ااك للزينا ااة عنا ااد
ز جهااا أ أماةً سنعا ذلااك ل ا دىا فها ا ااَت حا ام؛ لك ا١تا أة ما مورة
ب خ الزينة لز جها مان الكحا ا٠تكااب ...ف ماا النامصاة ا١تتناصاة:
فه اليت س خ الشع من حو اٟتاجبُت أعايل اٞتبهة النه يف ىا ا
كلو على معٌت النه يف الواالة ا١ت توالة"(.)1
ٗ -ررال أبررو الوليررد البرراجي (ٗٗٚىر ر)" :فك ىااو رسااو ا﵁ ااالى
ا﵁ عل و سل من أج ما ف و من سغ َت ا٠تلقة التدل "(.)2
٘ -ال ابن رشد الجد (ٕٓ٘ىر) " :ا١تعٌت يف ا١تناق مان ذلاك :أك
ف و راً سدل اً"(.)3
 -ٙو ال ابن العربي (ٖٗ٘ىر)" :فك ىو رسو ا﵁ االى ا﵁ عل او
سل لِاا ف و من سغ َت أا ا٠تِلقة التدل على الز ج"(.)4
 -ٚررال ابررن ىبيرررة (ٓ٘ٙىرر) " :إ٪تااا منااق ماان ىا ا لنااو ا ر يااؤد
إمج ا ر فإك الوامشة سؤذ نن اها بااٞت اح ا١تتناصاة سنتا لاع ىا
ف يؤمن أذى البشا ة كا لك ا١تتنلجاات للح ان ف ٔتاا حصا الذى
با١ت د ٬تاق ذلك كلو قولو( :ا١تغَتات خلق ا﵁)"(.)5
) (1اٟتا الكبَت (.)256/2
) (2ا١تنتقى ل ح ا١توا (.)267/7
) (3ا١تقدمات ا١تاهدات (.)459/3
) (4ا١ت الك يف ل ح موا مالك (.)476/7
) (5اإلفصاح عن معاين الصحاح (.)17/2
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 -ٛررال البغرروي (٘ٔٙى رر) " :الواااالة :الاايت سص ا لااع ىا بشااع
َتىااا س يااد ب ا لك أك ير اان هبااا اااو الشااع أ يكااوك لااع ىا
أاهب فتصلو بشع أسود فه ا من باب الز ر"(.)1
 -ٜررال ابررن الجرروزي (ٜ٘ٚى رر) " :ظاااى ى ا ه الحاديااث ٖت ا ا
ىا ا ه الل ا ا ا ال اايت ق ااد ر"ا ا عنه ااا عل ااى ك ا ا ح ااا ق ااد أخ ا ا
بإا ث ذلك ابن م عود على ما ر ينا(.)2
٭تتا أك ٭تا ذلك على أحد ث ثة أل ا :
إما أك يكوك ذلك قد كاك لعار الناج ات ف كن ا١تقصودات بو.
أ أك يكوك منعو ً للتدل على ال ج فه ا ٬توز.
أ أك يكوك يتكاان سغ اَت خلاق ا﵁ سعاامج كالولا الا ياؤذ
ال ااد يؤ١تهااا يكاااد ي تح اان رٔتااا أث ا القش ا يف اٞتلااد ٖت ااناً يف
العاج مث يت ذى بو اٞتلد ف اا بعد.
ٖت ن الوجاو للاز ج فا أرى هباا
أما الد ية اليت سزي الكل
ب سااً كا لك أخا الشااع ماان الوجااو للتح اان للااز ج يكااوك حااديث
النامصة ٤تاو ً على أحد الوجهُت ال لُت.
قااا لنااا ل ا خنا عبااد الوى اااب ب اان ا١تبااارك ال٪تاااا  :إذا أخ ا ت
) (1ل ح ال نة للبغو (.)104/12
) (2يف ى ا ما يشَت إمج أك ابن اٞتوز ي ى التعل الوارد يف اٟتاديث رأيااً بان
م عود را ا﵁ عنو.
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ا١ت أة الشع من جهها لج ز جها بعد رؤيتو إياىا ف ب س باو إ٪تاا
ير م إذا فعلتو قب أك ي اىا لك ف و سدل اً" (.)1
قااا  " :ظ ااى ى ا ا اٟتااديث أك الك ا م م،لااق يف حااق ك ا ماان
فع ى ا قو ابن م عود يد على ذلك.
٭تتا أك ي اد بو ا١تتصانعات مان الن اا للنجاور؛ لك مثا ىا ا
التح اان دأهباان ٭تتاا أك ي ا اد هباان ا١تاوىااات علااى ال جااا ٔتث ا ى ا ه
الفعا لتغ ا١تتز ج"(.)2
ٓٔ -ررال اب ررن دام ررة (ٕٓٙىر رر) " :ال اااى أك ال راح ا م إ٪ت ااا ى ااو
ا الشع بالشاع ١تاا ف او مان التادل اساتعاا ا١تختالا يف
٧تاس ااتو ااَت ذل ااك ٭ت ا ر رم لع اادم ى ا ه ا١تع اااين ف ه ااا حص ااو
ا١تصلحة من ٖت ُت ا١ت أة لز جها من َت مك ة"(.)3
ٔٔ -ررال الن ررووي (ٙٚٙىر رر)" :ىا ا ا النعا ا حا ا ام عل ااى الناعل ااة
ا١تنعااو هبااا ٢تا ه الحاديااث؛ لنااو سغ ااَت ٠تلااق ا﵁ سعااامج لنااو
سز ي لنو سدل "(.)4
ٕٔ -ررال القرافرري (ٗٙٛىرر) " :ساابب ا١تنااق يف اا الشااع مااا
معو :التدل الغ ر.
) (1أحكام الن ا بن اٞتوز (ص.)160 :
) (2كش ا١تشك من حديث الصح حُت (.)274/1
) (3ا١تغٍت (.)107/1
) (4ل ح النو على م ل (.)107/14
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ق ا ااا ا ا اااحب ا١تق ا اادمات :سنب ا ااو مل أر للنقه ا ااا ا١تالك ا ااة الش ا ااافع ة
َتى يف سعل ى ا اٟتديث إ أنو سدل على الز اج ل كث الصداث.
()1
يشك ذلك :إذا كانوا عا١تُت بو بالول فإنو ل ف و سدل .
مااا يف اٟتااديث ماان سغ ااَت خلااق ا﵁ مل أفه ا معناااه ف ر ن التغييررر
للجمررال غيررر منكررر فرري الشرررع كا٠تتاااك قاال ال ن ا الشااع اااب
اٟتنا اب الشع َت ذلك"(.)2
ٖٔ -و ررال الميه ررري (ٕٚٚىر رر) " :جااور النه ا  :أك ى ا ا النع ا
ب؛ لك ا١تا أة سر ها أك لااع ىا اويا أ لا ب،ويا
ا أر كا أ
()3
ى ا أر قد رخل أى العل يف الق ام " .
ٗٔ -و ررال ابررن تيميررة (ٕٚٛى رر) عاان لعاان ا﵀ل ا " :ق نااو بالوامشااة
ا١ت ااتومشة الواااالة ا١توااولة فا بااد ماان قاادر مشااًتك ب نهاااا
ذلك ىو التدل التلب فإك ى ه سر ه من ا٠تلقة ماا لا
٢تا ك لك ا﵀ل ير ه من ال بة ما ل لو"(.)4
) (1سبق أك التدل ل ىو ال بب الوح د ب قد يكوك الك ر أ التشبو أ
التشويو ىو ا١توجود يف الول .
يلاازم ماان ر د ىا ه ا٠تصااا يف ن ااق احااد أك يكااوك ٢تااا علااة احاادة كاااا ىااو
معلوم يف حديث الاناإ ال بوية.
) (2ال خَتة للق ايف (.)314/13
) (3ا١تناس ح يف ل ح ا١تصاب ح (.)42/5
) (4إقامة الدل على إب،ا التحل (.)292/1
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٘ٔ -و ررال اب ررن الق رريم (ٔ٘ٚىر رر)  " :لع اان الواا االة ا١ت توا االة
الوامشااة ا١ت ااتومشة قا ك ب نهاااا بااُت آكا ال بااا موكلااو ا﵀لا
ا﵀لا لااو يف حااديث ابان م ااعود و لررك للقرردر المشررترك بررين
ىؤالء األصناف وىرو التردليس والتلبريس فاإك ىا ه سر ها مان
ا٠تِلقااة مااا ل ا ف هااا ا﵀ل ا ي ه ا ماان ال بااة مااا ل ا عنااده
آك ال باا ي اتحلو بالتادل ا١تخادعاة ف ها مان عقاد التباايق
ما ل لو حق قة"(.)1
 -ٔٙررال الكرمرراني (ٚٛٙى رر) " :ىااو ح ا ام لنااو سغ ااَت ٠تلااق ا﵁
ذلاك إذا كااك البااً للح ان أماا لاو احتاجات
سز ي سادل
إل ااو لع ا ج ٨تااوه ف ا ب ا س بااو فااإك قلاات :ك ا سغ ااَت ٠تلااق ا﵁
ل ا م ا موماً قلاات :ى ا ا ل ا خصاالة م ااتقلة ب ا ىااو ااانة
زمة للتنلو ٢ت ا مل يق ا١تتغَتات بالوا "(.)2
 -ٔٚال الخطيب الشرربيني (ٜٚٚىرر)" :التناا ل :ىاو الخا
ماان لااع الوجااو اٟتاجااب للح اان ١تااا يف ذلااك ماان التغ يا أمااا
إذا أذك ٢تا الاز ج أ ال ا د يف ذلاك فإناو ٬تاوز؛ لك لاو اااً يف
سزي نها لو قد أذك ٢تا ف و"(.)3

) (1إع م ا١توقعُت (.)160/3
) (2الكواكب الدرار يف ل ح اح ح البخار (.)132/18
) (3مغٍت ا﵀تاج (.)191/1
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 -ٔٛو ررال النف رراوي (ٕٔٔٙى رر)" :ل ا ك ا سغ ااَت منه ااً عنااو أ
سا ى أك خصااا الن،ا ة كا٠تتاااك قاال الظنااار الشااع َتىااا ماان
مباح الك من اٟت واك َت ذلك :جا زة"(.)1
خصا ِ ِ
 -ٜٔال أبو الحسن العدوي (ٜٔٔٛىر) " :النه ٤تاو علاى
ا١تا أة ا١تنه ااة عاان اسااتعاا مااا ىااو زينااة ٢تااا كااا١تتو عنهااا ا١تنقااود
ز جهااا فا ينااايف مااا رد عاان عا شااة ماان ج اواز إزالااة الشااع ماان
اٟتاجب الوجو"(.)2
ٕٓ -ررال ابررن عابرردين (ٕٕ٘ٔى رر)" :الاانال :نت ا الشااع منااو
ا١تنااااص ا١تنقاااش لعلااو ٤تاااو علااى مااا إذا فعلتااو لتتازين لألجانااب
إ فلااو كاااك يف جههااا لااع ينن ا ز جهااا عنهااا ب ااببو فن ا ٖت ا ا
إزالتااو بارعاد لك الزينااة للن ااا م،لوبااة للتح ااُت إ أك ٭تا ا علااى
ما ا رة إل و ١تا يف نتنو با١تنااص من اإلي ا "(.)3
ٕٔ -ررال محمررد رشرريد رضررا (ٖٗ٘ٔى رر)ٚ " :تلااة القااو أك التغ ااَت
الصااور ال ا ٬تاادر بال ا م يرعااد ماان إ ا ا الش ا ،اك ىااو مااا كاااك ف ااو
سشويو إ ١تا كاك من ال نة ا٠تتاك ا٠تكاب سقل الظاف "(.)4

) (1النواكو الد اين على رسالة ابن أيب زيد القَت اين (.)314/2
) (2حال ة العد على كناية ال،الب ال باين (.)459/2
) (3الدر ا١تختار حال ة ابن عابدين (.)373/6
) (4سن َت ا١تنار (.)350/5
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ٕٕ -ررال الطرراىر ابررن عاشررور (ٖٖٜٔى رر)" :فااإك النه ا يكاااد يك ا
يف ىا ا ا إذ يا ا ى ذل ااك ا اانناً م اان أا ااناإ التا ازين ا١تا ا ذ ك يف جن ااو
للا أة كالتحاَت ا٠تلوث ال واك ف تعجب من النه الغل ظ عنو.
جه ااو عن ااد الا ا مل أر م اان أفص ااح عن ااو :أك سل ااك الحا اوا
كاناات يف العا ب أمااارات علااى اااع حصااانة ا١تا أة فااالنه عنهااا "ا
عن الباعث عل ها أ عن التع ض ٢تتك الع ض ب ببها" (.)1
قا  " :ل من سغ اَت خلاق ا﵁ التصا إ يف ا١تخلوقاات ٔتاا أذك
ا﵁ ف ااو مااا ياادخ يف معااٌت اٟت اان فااإك ا٠تتاااك ماان سغ ااَت خلااق ا﵁
لكنااو لنوا ااد اااح ة كا لك حلااق الشااع لنا اادة دفااق بعااص الاا ار
سقلا ا الظن ااار لنا اادة س ااَت العاا ا بالي ااد كا ا لك ثق ااب ا ذاك
للن ا لواق الق اط التزين.
أما ماا رد يف ال انة مان لعان الوااا ت ا١تتناصاات ا١تتنلجاات
للح ن فااا ألك س يلو.
أح ب س يلاو أك الغا ض مناو النها عان ٝتاات كانات سعاد مان
ٝتات العواى يف ذلك العهاد أ مان ٝتاات ا١تشاكات إ فلاو ف اانا
ى ه منه ا عنها ١تا بل النه إمج حد لعن فاع ت ذلك.
ما ك الما أك سغ ااَت خلااق ا﵁ إ٪تااا يكااوك إٙتااً إذا كاااك ف ااو حااظ
ماان ااعااة الش ا ،اك با ك ٬تع ا ع مااة لنحلااة لا ،ان ة كاااا ىااو س ا اث
ا ية اسصا اٟتديث هبا"(.)2
) (1مقااد الش يعة اإلس م ة (.)269/3
) (2التح ي التنوي (.)205/5
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ٖٕ -الموسوعة الفقهيرة" :أماا ا١تا أة ا١تتز جاة :فاَتى ٚتهاور النقهاا
أنااو ٬تااوز ٢تااا التاانال إذا كاااك بااإذك الااز ج أ دلاات ق ينااة علااى
ذلك؛ لنو من الزينة الزينة م،لوبة للتحصُت ا١ت أة ما مورة هباا
ل عاً لز جها"(.)1

) (1ا١توسوعة النقه ة الكويت ة (.)81/14
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اخلامتة

وفيها أىم نتائج البحث:
 -1أك لع اان "الواا االة الوامش ااة الوالا ا ة النامص ااة" ثب اات م فوعا ااً
للنيب الى ا﵁ عل و سل يف حديث ابن م عود.
 -2أك ٚتلااة (ا١تغ اَتات خلااق ا﵁) ماان قااو عبااد ا﵁ باان م ااعود مل
سثبت ب ند اح ح م فوعة للنيب الى ا﵁ عل و سل .
 -3رد النه ا ا عا اان الوا ا ا الول ا ا م فوع ا ااً ما اان ا يا ااق س ا ااعة ما اان
الصحابة ل يف أ ر اية منها اإللارة لعلة سغ َت خلق ا﵁.
 -4أك ٚتلة ( ا١تغَتات خلق ا﵁) بإاافة الوا ر اية لاذة سثبت.
 -5زي ااادة (إ م اان دا ) ل اااذة يف ح ااديث اب اان م ااعود ١تخالنته ااا
سا ر ايات الثقات.
ٚ -6تهااور ا١تن ا ين علااى أك قولااو سعااامج :ﱣﭐ ﲦ ﲧ
ﲨﲩﱢ ي ا اد بااو سغ ااَت الاادين الن ،ا ة
يف اٞت د.
" -7سغ ااَت ا٠تلق ااة" لا ا عل ااة للتحا ا ا؛ لك الشا ا يعة أج ااازت ا ااوراً
كث ااَتة م اان ا ااور سغ ااَت ا٠تلق ااة كا٠تت اااك نتا ا اإلب ااغ ا ااب
الشع ا٠تكاب ثقب أذك الصغَتة للزينة ...اخل.
 -8التغ َت ا﵀ م ىو الا يتكاان لاكاً أ سدل ااً شااً خاداعاً
أ ا راً أ سشويهاً للبدك أ سشبهاً ب ى الن ق النجور.
التغ ااَت ال اااى
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 -9ا ااح ع اان عا ش ااة را ا ا﵁ عنه ااا الًتخ ا ل للاا ا أة بنت ا ل ااع
جهها سزيناً للز ج ىو م ىب ٚتهور العلاا .
 -10ال ايااة الاايت ستكااان أك الناايب ا االى ا﵁ عل ااو ساال منااق أى ا
الع ا ا س ما اان ا ا ا لا ااع ىا ما ااق الا ااب ز جها ااا ل ا ا لك :لا اااذة
الصح ح أك أىلها أراد ا سزي نها ب لك سدل اً ٘تويهاً عل و.
ومما يوصي بو الباحث:
أ٫ت ة ٖت ي ألنااظ الحادياث النبوياة الصاح حة سنقا ح مناااات
الحك ااام س ااتخ اج العلا ا ا١تعت ا ة سلا ا اٟتكا ا الشا ا ع ة ا١تقاا ااد
ا١ت ع ة ف ها.
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املصادر واملزاجع
اب اان أيب ح ااا عب ااد الا ا ٛتن ب اان ٤تا ااد (1371ىا اا) الج رررح والتع ررديل
(ط )1ح درآباد الدكن :دا ة العثاان ة مصورة دار الكتب العلا ة.
ابن أيب ل بة عبد ا﵁ بن ٤تاد (1427ىا) ،المصنفٖ( ،تق اق ٤تااد
عوامة) (ط .)1جدة :دار القبلة مؤس ة علوم الق آك.
اباان أيب ل ا بة عبااد ا﵁ باان ٤تاااد (1997م) ،مسررند ابررن أبرري شرريبة
(ٖتق ق عاد بن يوس العزاز أٛتد بن ف ياد ا١تزياد ) (ط.)1
ال ياض :دار الوان.
ابن الثَت ا١تبارك بن ٤تااد (1399ىاا) النهايرة فري غريرب الحرديث
واألثر ررر (ٖتق ا ااق اا اااى أٛتا ااد ال ا ازا ى ٤تاا ااود ٤تاا ااد ال،نا اااح ).
بَت ت :ا١تكتبة العلا ة.
اباان اٞتااوز عبااد الا ٛتن باان علا (1404ىاا) زاد المسررير فرري علررم
التفسير (ط )3بَت ت :ا١تكتب اإلس م .
ابن اٞتوز عبد ال ٛتن بن عل (1409ىا) أحكام النساء (ٖتق اق
زياد ٛتداك) (ط .)1بَت ت :دار النك .
اب ا اان اٞت ا ااوز عب ا ااد ال ا ا ٛتن ب ا اان عل ا ا (1415ىا ا اا) التحقي ر ررق ف ر رري أحادي ر ررث
الخالف (ٖتق ق م عد ال عدين) (ط .)1بَت ت :دار الكتب العلا ة.
اباان الع ا يب ٤تاااد باان عبااد ا﵁ (1424ى اا) أحكررام القررر نٖ( ،تق ااق
٤تاد عبد القادر ع،ا) (ط .)3بَت ت :دار الكتب العلا ة.
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ابن الع يب ٤تاد بن عبد ا﵁ (1428ىا) ،المسرالِك فري شررح موقر
مالك (ٖتق ق ٤تاد بان اٟت اُت ال ال ااين) (ط .)1باَت ت :دار
الغ ب اإلس م .
اباان الق ا ٤تاااد باان أيب بك ا (1391ى اا) تحفررة المررودود ب حكررام
المولررود (ٖتق ااق عبااد القااادر الرناااؤ ط) (ط )1دمشااق :مكتبااة
دار الب اك.
ابن الق ٤تاد بن أيب بكا (1419ى ا) ،زاد المعراد فري ىردي خيرر
العباد (ٖتق ق لع ب الرناؤ ط عبد القادر الرنااؤ ط) (ط.)3
بَت ت :مؤس ة ال سالة.
اباان القا ٤تاااد باان أيب بكا (1437ى ا) إعررالم المررو عين عررن رب
الع ررالمين (ٖتق ااق ٤تا ااد أٚتا ا اإلاا ا ح ) (ط .)1مك ااة :دار
عامل النوا د.
اب اان ا١تلق اان عاا ا ب اان علا ا (1429ىا اا) التوض رريط لش رررح الج ررام
الص ررحيط (ٖتق ااق دار النا ا ح بإلا ا اإ خال ااد ال ب اااط) (ط.)1
الد حة :زارة ال قاإ الق ،ية.
ابا اان ا١تن ا ا ر ٤تاا ااد با اان إب ا ا اى (1431ىا ا ا) ،األوسر ررا فر رري السر ررنن
واالجتماع واالختالف (ط .)2القاى ة :دار الن ح.
اباان ب ،ااا عل ا ب اان خل ا (1423ى ا ا) ش رررح ص ررحيط البخ ررارى
(ٖتق ق أبو ٘ت ياس بن إب اى ) (ط .)2ال ياض :مكتبة ال لد.
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ابا اان س ا ا ااة أٛتا ااد با اان عبا ااد اٟتل ا ا (1416ه) مجمر رروع الفتر رراوى
(ٖتق ق عبد ال ٛتن بن قاس ) .ا١تدينة٣ :تاق ا١تلك فهد.
اباان حجا أٛتااد باان علا (1326ى ا) تهررذيب التهررذيب ،ح اادرآباد
الدكن :دا ة ا١تعارإ العثاان ة.
اباان حج ا أٛتااد باان عل ا (1379ىا ا) فررتط البرراري شرررح صررحيط
البخاري (ٖتق ق ٤تب الدين ا٠ت ،ب) .بَت ت :دار ا١تع فة.
اب اان حج ا أٛت ااد ب اان عل ا (1408ى ا ا) تقري ررب الته ررذيب (ٖتق ااق
٤تاد عوامة) (ط )2بَت ت :دار البشا .
اباان خزٯتااة٤ ،تاااد باان إسااحاث (1424ى ا) صررحيط ابررن خزيمررة (ٖتق ااق
٤تاد مص،نى الع ا ) (ط )3بَت ت :ا١تكتب اإلس م .
اباان دريااد ٤تاااد باان اٟت اان (1987م) جمهرررة اللغررة (ٖتق ااق رمااز
منَت بعلبك ) (ط )1بَت ت :دار العل للا يُت.
ابن رسا ك أٛتاد بان اٟت اُت (1437ىاا) شررح سرنن أبري داود (ٖتق اق
عدد من الباحثُت بدار الن ح) (ط .)1الن وم :دار الن ح.
اباان رلااد ٤تاااد باان أٛتااد (1408ى اا) المقرردمات الممهرردات (ٖتق ااق
الدكتور ٤تاد حج ) (ط .)1بَت ت :دار الغ ب اإلس م .
اب اان عاب اادين ٤تا ااد أم ااُت ب اان عا ا (1415ى اا) رد المحت ررار عل ررى ال رردر
المختارٖ( ،تق ق مكتب البحوث الدراسات) بَت ت :دار النك .
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اباان عاااد عا ا باان عل ا (1419ى اا) اللبرراب فرري علرروم الكترراب
(ٖتق ااق عل ا معااوض عاااد عبااد ا١توجااود) (ط .)1بااَت ت :دار
الكتب العلا ة.
ابا اان عالا ااور ٤تاا ااد ال،ا اااى با اان ٤تاا ااد ( 1425ى ا اا) مقاصر ررد الش ر رريعة
اإلس ر ر ررالميةٖ( ،تق ا ا ااق ٤تا ا ا ااد اٟتب ا ا ااب اب ا ا اان ا٠توج ا ا ااة) الد ح ا ا ااة :زارة
ال قاإ.
اباان عالااور ٤تاااد ال،اااى باان ٤تاااد (1997م) التحريررر والتنرروير
سون  :دار سحنوك.
اب اان عب ااد الا ا يوسا ا ب اان عب ااد ا﵁ (1387ىا اا) التمهي ررد لم ررا ف رري
الموق من المعاني واألسانيد (ٖتق اق مصا،نى بان أٛتاد العلاو
٤تاد عبد الكبَت البك ) .ا١تغ ب :زارة ال قاإ.
اباان عبااد ا٢تاااد ٤تاااد باان أٛتااد (1428ى اا) تنقرريط التحقيررق ف رري
أحادير ررث التعلير ررق (ٖتق ا ااق سا ااام جا اااد ا﵁) (ط )1ال يا اااض:
أاوا ال ل .
اب اان عثا ااُت ٤تا ااد ب اان ا اااز (1430ى اا) تفس ررير الق ررر ن الكر رريم،
سورة النساء (ط .)1الدمام :دار ابن اٞتوز .
اباان ع ،ااة عبااد اٟتااق باان الااب (1428ى اا) المح رررر ال رروجيز ف رري
تفسررير الكترراب العزيررز (ٖتق ااق ال حالااة النااار ث عبااد ا﵁ إبا اى
النصار ) (ط .)2الد حة :زارة ال قاإ.
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اباان قدامااة عبااد ا﵁ باان أٛتااد (1410ىا ا) المغنرري (ٖتق ااق عبااد ا﵁ باان
عب ااد ا﵀ اان الًتكا ا عب ااد النت اااح ٤تا ااد اٟتل ااو) (ط )2الق اااى ة :دار
ىج .
اب اان كث ااَت إٝتاع ا ا ب اان عاا ا (1420ى ا ا) تفس ررير الق ررر ن العي رريم
(ٖتق ق سام س مة) (ط .)2ال ياض :دار ا بة.
ابا اان ماجا ااو ٤تاا ااد با اان يزيا ااد (1430ى ا اا) السر ررننٖ( ،تق ا ااق لا ااع ب
الرن ا ااؤ ط ع ا اااد م ل ا ااد س ا ااع د اللح ا ااام) (ط )1ب ا ااَت ت :دار
ال سالة العا١ت ة.
ابن ىبَتة ٭تِت بن ىبَتة (1435ىا) اإلفصاح عن معراني الصرحاح
(ٖتق ق فؤاد عبد ا١تنع أٛتد) (ط .)1ال ياض :دار العاااة.
ا ج ا ٤تا ااد ب اان اٟت ااُت (1418ى اا) الشر رريعة (ٖتق ااق عب ااد ا﵁
الدم ج ) (ط .)1ال ياض :دار الوان.
الزى ا ٤ ،تاااد باان أٛتااد (1384ى اا) تهررذيب اللغررة (ٖتق ااق :عبااد
ال م ىار ك) (ط .)1القاى ة :ا١تؤس ة ا١تص ية.
اإلساان اي ٍت يعقااوب باان إسااحاث المسررتخرج1435( ،ىا ا)ٖ( ،تق ااق
٣تاوع ااة م اان الب اااحثُت) (ط .)1ا١تدين ااة :عا ااادة البح ااث العلاا ا
باٞتامعة اإلس م ة.
اللب اااين ٤تا ااد نااا ا ال اادين (1421ىا اا) ص ررحيط الترغي ررب والترىي ررب
(ط .)1ال ياض :مكتبة ا١تعارإ.
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الندل ا علا ا ب اان أٛت ااد المحل ررى باآلث ررار (ٖتق ااق أٛت ااد ل اااك ).
بَت ت :دار النك .
أٯتاان ااااز2011( ،م) تغييررر خلررق اهلل وجراحررة التجميررل :رةيررة جديرردة
حلقااة نقاااش يف الشاابكة النقه ااة اسااًتجعت بتاااريح1440/3/1ى ا ماان
موققhttp://www.feqhweb.com/vb/t10045.html :

البا اااج سا اال ااك با اان خل ا ا (البا اااج ) المنتقر ررى ش ر رررح الموقر ر ر
(ط .)1القاى ة :م،بعة ال عادة.
البخار ٤ :تاد بن إٝتاع ا (1410ى ا) الجرام المسرند الصرحيط
(ٖتق ق مص،نى البغا) (ط .)4دمشق :دار ابن كثَت.
البا ازار أٛت ااد ب اان عاا ا (1416ى ا ا) ،مس ررند البر رزار (ٖتق ااق ٤تن ااوظ
ال ٛتن زين ا﵁) (ط .)1ا١تدينة ا١تنورة :دار العلوم اٟتك .
الب ا اايت ٤تاا ااد با اان حبا اااك (1403ى ا اا) الثقر ررات (ط .)1ح ا اادرآباد
الدكن :دا ة العثاان ة.
الب اايت ٤تا ااد ب اان حب اااك (1414ى اا) ص ررحيط اب ررن حب رران (ٖتق ااق
لع ب الرناؤ ط) (ط .)2بَت ت :مؤس ة ال سالة.
البغداد عبد الوىاب بن عل المعونة علرى مرذىب عرالم المدينرة
(ٖتق ق ٛت ه عبد اٟتق) مكة ا١تك مة :ا١تكتبة التجارية.
البغو اٟت ُت بن م عود (1403ىا) شرح السنة (ٖتق ق لاع ب
الرناؤ ط) (ط )2بَت ت :ا١تكتب اإلس م .
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الًتم ا ٤تاااد باان ع ااى (1998م) الجررام ٖ( ،تق ااق بشااار ع اواد
مع إ) (ط .)1بَت ت :دار الغ ب.
اٞتوى إٝتاع بن ٛتاد (1990م) الصحاح تراج اللغرة وصرحاح
العربي ررة (ٖتق ااق أٛت ااد عب ااد الغن ااور ع ،ااار) (ط .)4ب ااَت ت :دار
العل للا يُت.
اٞتااوى عل ا باان اٞتعااد (1417ى اا) مس ررند اب ررن الجع ررد (ٖتق ااق
عام أٛتد ح در) (ط .)2بَت ت :دار الكتب العلا ة.
اٟت اااك الن ااابور ٤تا ااد ب اان عبا اد ا﵁ (1417ىا ا) ،المس ررتدرك عل ررى
الصحيحين (ٖتق ق مقب الوادع ) (ط .)1القاى ة :دار اٟت مُت.
اٟت يب إب اى بن إسحاث (1405ىاا) غريرب الحرديث (ٖتق اق سال ااك
إب اى ٤تاد العايد) (ط )1مكة ا١تك مة :جامعة أم الق ى.
اٟتا ااد عب ااد ا﵁ ب اان الا ازبَت (1996م) المس ررند (ٖتق ااق ح ااُت
أسد الداراين) (ط .)1دمشق :دار ال قا.
اٟتننا ا مغل ،ااا ب اان قلا ا و (1422ه) ،إ م ررال ته ررذيب الكم ررال
(ٖتق ااق ع اااد ب اان ٤تا ااد أس ااامة ب اان إبا ا اى ) (ط .)1الق اااى ة:
النار ث اٟتديثة.
ا٠ت ساين سع د بن منصور (1414ىا) ال نن (ٖتق ق سعد بان عباد
ا﵁ آ ٛت د) (ط )1ال ياض :دار الصا ع .
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ا٠ت ،ااايب ٛت ااد ب اان ٤تا ااد (1352ى ا ا) مع ررالم الس ررنن (ٖتق ااق ٤تا ااد
را ب ال،باخ) (ط .)1حلب :ا١ت،بعة العلا ة.
ا٠ت،ااايب ٛتااد باان ٤تاااد (1409ىاا) أعررالم الحررديثٖ( ،تق ااق ٤تاااد
بن سعد) (ط .)1مكة :جامعة أم الق ى.
ا٠ت ،ا ااب الش ا ا ب ٍت ٤تاا ااد با اان أٛتا ااد (1285ى ا اا) الس ر رراج المنير ررر
القاى ة :م،بعة بو ث (المَتية).
ا٠ت ،ااب الش ا ب ٍت ٤تاااد باان أٛتااد مغنرري المحترراج إلررى معرفررة معرراني
ألفاظ المنهاج .بَت ت :دار النك .
ا٠ت ،ب أٛتد بان علا (1432ى ا) الكفايرة فري معرفرة أصرول علرم
الرواية (ٖتق ق ماى النح ) (ط .)1الدمام :دار ابن اٞتوز .
ا٠توارزم ناا الدين بن عبد ال د ( )1979المغرب فري ترتيرب
المع رررب (ٖتق ااق ٤تا ااود ف اااخور عب ااد اٟتا ااد ٥تت ااار) (ط.)1
حلب :مكتبة أسامة بن زيد.
ال اادارقٍ،ت عل ا ب اان عا ا (1405ى اا) اإللزام ررات والتتبر ر (ٖتق ااق
مقب الوادع ) (ط .)2بَت ت :دار الكتب العلا ة.
الاادارقٍ،ت عل ا ب اان عا ا (1432ى اا) العل ررل (ٖتق ااق ٤تا ااد ا اااز
الدباس ) (ط .)3بَت ت :مؤس ة ال ياك.
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الدقاث ٤تاد بن عبد ا﵁ ( )1426فوائد ابن أخري ميمري الرد اق
(ٖتق ا ااق نب ا ا سا ااعد الا اادين ج ا ا ار) (ط )1ال يا اااض :دار أا ا اوا
ال ل اان سل لة ٣تام ق الجزا اٟتديث ة (.)5
الا ا ىيب ٤تا ااد ب اان أٛت ااد (1402ىا اا) س ررير أع ررالم الن رربالء (ٖتق ااق
٣تاوعا ااة ٤تقق ا ااُت بإل ا ا اإ ل ا ااع ب الرن ا اااؤ ط) (ط .)1ب ا ااَت ت:
مؤس ة ال سالة.
الا ا ىيب ٤تا ااد ب اان أٛت ااد (1406ى ا ا) ،م ررن تكل ررم في ررو وى ررو موث ررق
(ٖتق ااق ٤تا ااد ل ااكور اٟت اااج أم ي ا ا ا١ت اااديٍت) (ط )1الزرق ااا :
مكتبة ا١تنار.
ال ىيب ٤تاد بن أٛتد (1413ىا) الكاشف في معرفة مرن لرو روايرة
في الكتب الستة (ٖتق ق ٤تاد عوامة أٛتد ٤تاد ٪تا ا٠ت ،اب)
(ط .)1جدة :مؤس ة علوم الق آك.
ال ىيب ٤تاد بن أٛتد المغني في الضعفاء (ٖتق ق ناور الادين عاًت)
الد حة :إدارة أح ا الًتاث اإلس م .
ال ا ىيب ٤تاااد باان أٛتااد مي رزان االعترردال فرري نقررد الرجررال (ٖتق ااق
عل البجا ) .بَت ت :دار ا١تع فة.
الا ا از أٛت ااد ب اان ف ااارس (1399ى ا ا) مق رراييس اللغ ررة (ٖتق ااق عب ااد
ال م ىار ك) بَت ت :دار النك .
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الزج اااج إبا ا اى ب اان ال ا ا ( 1408ىا اا) مع رراني الق ررر ن وإعراب ررو
(ٖتق ق عبد اٞتل عبده لليب) (ط )1بَت ت :عامل الكتب.
زرايت رابح1428( ،ى ا) ،تغييرر خلرق اهلل ،مفهومرو ،مجاالترو ،ضروابطو
وأحكامو الشرعية (ط )1بَت ت :دار ابن حزم.
الزىا ٤تاااد باان سااعد (1421ى ا) ،الطبقررات الكبيررر (ٖتق ااق عل ا
٤تاد عا ) (ط )1القاى ة :مكتبة ا٠تا٧ت .
الزيلعا  ،عبااد ا﵁ باان يوسا (1414ىاا) ،تخرريج األحاديررث واآلثررار
الوا عة في تفسير الكشاف (ٖتق اق سال،اك ال،ب شا ) (ط.)1
ال ياض :دار ابن خزٯتة.
ال ج ااتاين ساال ااك باان اللااعث (1414ىا ا) ،سررؤاالت أبرري داود
لإلم ر ررام أحم ر ررد (ٖتق ا ااق زي ا اااد منص ا ااور) (ط )1ا١تدين ا ااة ا١تن ا ااورة:
مكتبة العلوم اٟتك .
ال ج ا ااتاين سا اال ااك با اان الل ا ااعث (1433ىا ا ا) الس ر ررننٖ( ،تق ا ااق
ل ااع ب الرن ااؤ ط ٤تا ااد كام ا ا قا ا ه بللا ا ) (ط .)1ب ااَت ت :دار
ال سالة العا١ت ة.
ال ا وا عبااد ال ا ٛتن باان أيب بك ا (1407ى اا) األشررباه والنيررائر
(ٖتق ا ا ااق ٤تاا ا ااد ا١تعتص ا ا ا با ا ااا﵁ البغا ا ااداد ) (ط )1با ا ااَت ت :دار
الكتاب الع يب.
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الشال ا ا ا٢ت ااث ب اان كل ااب (1410ى ا اا) المسر ررند (ٖتق ااق ٤تن ااوظ
ال ٛتن زين ا﵁) (ط .)1ا١تدينة :مكتبة العلوم اٟتك .
الشااافع ٤تاااد باان إدري ا (1422ى اا) األمٖ( ،تق ااق رفعاات ف ااوز
عبد ا١ت،لب) (ط .)1القاى ة :دار الوفا .
الشااب عبااد العزيااز باان إب ا اى (1437ى اا) اااابغ سغ ااَت خلااق ا﵁
مجلة البحوث اإلسالمية العدد (123-57 )108
الش ا ا باين أٛتا ااد با اان حنب ا ا 1416( ،ىا ا ا) ،المسر ررند (ٖتق ا ااق لا ااع ب
الرناؤ ط آخ ين) (ط .)1بَت ت :مؤس ة ال سالة.
الشا ا باين ٤تا ااد ب اان اٟت اان (1413ى ا اا) اآلث ررارٖ( ،تق ااق أب ااو الوف ااا
الفغاين) (ط .)2بَت ت :دار الكتب العلا ة.
الصنعاين عبد ال زاث بن ٫تام (1403ىاا) المصرنَّفٖ( ،تق اق حب اب
ال ٛتن الع ا ) (ط .)2بَت ت :ا١تكتب اإلس م .
الص ااا اانة عاا ااار با اان أٛتا ااد (1439ى ا اا) المرفر رروع حكم ر راً دراسر ررة
ت صيلية تطبيقية (ط .)1اس،نبو  :دار اللباب.
ال،ا اين سال ااك بان أٛتاد (1404ى ا) ،المعجرم الكبيرر (ٖتق اق ٛتااد
بن عبد اجمل د ال لن ) (ط .)2ا١تدينة :مكتبة العلوم اٟتك .
ال،ا اين ساال ااك بان أٛتااد (1407ى ا) الرردعاء (ٖتق اق ٤تاااد سااع د
البخار ) (ط )1بَت ت :دار البشا .
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ال ،ا اين ساال ااك باان أٛتااد (1415ه) المعجررم األوسررا (ٖتق ااق
اارث بن عوض ا﵁) (ط .)1القاى ة :دار اٟت مُت.
ال ،ا ٤تاااد باان ج ي ا (1422ى اا) جررام البيرران عررن ت ويررل ي
القر ن (ٖتق ق عبد ا﵁ بن عبد ا﵀ ان الًتكا ) (ط .)1القااى ة:
ىج لل،باعة النش .
ال،حا أٛتد بن ٤تااد (1415ىاا) شررح مشركل اآلثرار (ٖتق اق
لع ب الرناؤ ط) (ط .)1بَت ت :مؤس ة ال سالة.
ال ،ال ا ساال ااك باان دا د (1419ىاا) المسررند (ٖتق ااق ٤تاااد باان
عبد ا﵀ ن الًتك ) (ط .)1القاى ة :دار ىج .
الع ااد علا ا ب اان أٛت ااد حاش ررية الع رردوي عل ررى ش رررح فاي ررة الطال ررب
الرباني (ٖتق ق يوس الش مح ٤تاد البقاع ) بَت ت :دار النك .
الع ااٍت ٤تا ااود ب اان أٛت ااد عمر رردة القر رراري شر رررح صر ررحيط البخر رراري،
بَت ت :دار إح ا الًتاث الع يب.
الغ ازايل ٤تاااد باان ٤تاااد (1390ى اا) شررفاء الغليررل فرري بيرران الشرربو
والمخي ررل ومسر ررالك التعلير ررل (ٖتق ااق ٛت ااد الكب ا ا ) (ط)1
بغداد :م،بعة اإلرلاد.
النااوزاك ااااز ٤تاااد (1429ى اا) الجراحررة التجميليررة عررر قبرري
ودراسة تجميلية مفصلة (ط .)2ال ياض :التدم ية.
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الق ا ا ايف أٛتا ااد با اان إدري ا ا (1994م) ال ر ررذخيرة (ٖتق ا ااق ٤تا ا ااد حج ا ا
س ا ا ااع د أع ا ا ا ا ب ٤تا ا ا ااد با ا ا ااو خب ا ا ا ازة) (ط .)1با ا ا ااَت ت :دار الغ ا ا ا ا ب
اإلس م .
القا ايب ٤تاااد باان أٛتااد (1384ى ا) الجررام ألحكررام القررر ن (ٖتق ااق
أٛت ا ا ااد ال ا ا ا د ين إبا ا ا ا اى أان ا ا ا ه) (ط )2الق ا ا اااى ة :دار الكت ا ا ااب
ا١تص ية.
الق ا ا ين فااا ااة بن اات ٤تا ااد (1439ى ا اا) تغيير ررر خلر ررق اهلل حقيقتر ررو،
حكم ررو ،نوازل ررو الفقهي ررة المعاص رررة (رس ااالة علا ااة مقدم ااة لن ا ا
درجة ا١تاج تَت) .مكة :جامعة أم الق ى.
الق اا ،ين أٛت ااد ب اان ٤تا ااد (1323ى ا اا) إرشر رراد السر رراري لشر رررح
صحيط البخاري (ط .)7القاى ة :ا١ت،بعة الك ى المَتية.
القلا ااوين ٤تا ااد رلا ا د ب اان ٤تا ااد را ااأٜٜٓ( ،م) ،تفس ررير الق ررر ن
الحكيم (تفسير المنار) القاى ة :ا٢ت نة ا١تص ية العامة للكتاب.
الك ماين ٤تاد بن يوس (1401ىا) الكوا ب الدراري في شررح
صحيط البخاري (ط .)2بَت ت :دار إح ا الًتاث الع يب.
الكوس ااو إس ااحاث ب اان منص ااور (1431ىا اا) مس ررائل اإلم ررام أحم ررد
وإس ررحاق بر ررن راىوير ررو (ٖتق ااق ٣تاوع ااة م اان الب اااحثُت) (ط.)2
ا١تدينة :عاادة البحث العلا باٞتامعة اإلس م ة.
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ا١تاس يد ٤تاد بان ٤تااد (1426ىاا) تر ويالت أىرل السرنة (ٖتق اق
٣تد باسلوم) (ط )1بَت ت :دار الكتب العلا ة.
ا١تااا رد علا باان ٤تاااد (1414ىاا) الحرراوي الكبيررر (ٖتق ااق علا
مع ا ا ااوض ع ا ا اااد عب ا ا ااد ا١توج ا ا ااود) (ط .)1ب ا ا ااَت ت :دار الكت ا ا ااب
العلا ة.
ا١تاادين ازدىااار بناات ٤تاااود (1422ى اا) أحكررام تجميررل النسرراء فرري
الشريعة اإلسالمية (ط .)1ال ياض :دار النك لة.
ا١ت ااز يوسا ا ب اان عب ااد الا ا ٛتن (1400ى ا ا) ته ررذيب الكم ررال ف رري
أس ررماء الرج ررال (ٖتق ااق بش ااار عا اواد معا ا إ) (ط )1ب ااَت ت:
مؤس ة ال سالة.
ا١ت ها ا ا اٟت ا ااُت ب ا اان ٤تا ا ااود (1433ىا ا اا) المف ر رراتيط ف ر رري ش ر رررح
المصررابيط (ٖتق ااق ٞتنااة ٥تتصااة ماان ا﵀ققااُت بإل ا اإ نااور الاادين
االب) (ط .)1دمشق :دار النوادر.
ا١توال أٛتد بن علا (1404ى ا) ،المسرند (ٖتق اق ح اُت أساد)
(ط .)1دمشق :دار ا١ت موك.
الن ااا أٛتااد باان لااع ب (1414ىا ا) سررنن النَّسررائي (س ا ق عبااد
النتاح أبو دة) (ط .)4حلب :مكتب ا١ت،بوعات اإلس م ة.
الن ااا أٛت ااد ب اان ل ااع ب (1421ى ا ا) السر ررنن الكبر رررى (ٖتق ااق
ح ن عبد ا١تنع لليب) (ط .)1بَت ت :مؤس ة ال سالة.
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النن ا ا أٛتااد باان ااا الفوا ررو الرردواني علررى رسررالة بررن أبرري زيررد
القيرواني بَت ت :ا١تكتبة التجارية الك ى.
النااو ٭تااِت باان ل ا إ (1392ىاا) شرررح صررحيط مسررلم (ط)2
بَت ت :دار إح ا الًتاث الع يب.
الن ااو ٭ت ااِت ب اان ل ا إ المجم رروع ش رررح المه ررذب (ٖتق ااق ٤تا ااد
٧ت ب ا١ت ،ع ) .بَت ت :دار النك .
الن ا ااابور م ا اال ب ا اان اٟتج ا اااج (1374ى ا ا ا) ،المس ر ررند الص ر ررحيط
المختصر (ٖتق اق٤ :تااد فاؤاد عباد البااق ) (ط .)1باَت ت :دار
إح ا الًتاث الع يب.
القاس بن س م (1384ىا) ،غريب الحديث (ٖتق ق ٤تااد
ا٢ت
عبد ا١تع د خاك) (ط )1ح در آباد :دا ة ا١تعارإ العثاان ة.
الواح ااد عل ا ب اان أٛت ااد ( 1430ى اا) ،التفس ررير البس رريا (ط.)1
ال ياض :عاادة البحث العلا ّتامعة اإلمام ٤تاد بن سعود.
زارة ال ق اااإ الكويت ااة (1427ىا اا) الموس رروعة الفقهي ررة الكويتي ررة
الكويت :دار ال س .
ال حص اايب ع اااض ب اان موس ااى (1419ىا اا) إ م ررال المعلِ ررم بفوائ ررد
مسلم (ٖتق ق ٭تِت إٝتاع ) (ط )1مص  :دار الوفا .
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األحاديح الوازدة يف مجال املسأة
دزاسةً حديجيةً موضوعيةً
The Hadeeths which mentioned the
beauty of women An Objective
Hadeeth Study

إعداد:
د .عبد السمحن بن عنسي بن عبد اهلل الصاعدي
األستاذ ا١تشارؾ بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب كالعلوـ
اإلنسانية ّتامعة طيبة

األحاديث الواردة في جمال المرأة  -دراسة حديثية موضوعية ،د .عبد الرحمن بن عمري الصاعدي

املشتخلص
عنوان البحث :األحاديث الواردة يف ٚتاؿ ا١ترأة دراسة حديثية
موضوعية ،الدكتور :عبد الرٛتن بن عمرم بن عبد اهلل الصاعدم،
األستاذ ا١تشارؾ ّتامعة طيبة.
يهدؼ ىذا البحث إىل بياف أف من الدكافع للزكاج اٞتماؿ ،كأف
الشريعة اإلسالمية مل تذـ مبتغي اٞتماؿ يف ا١ترأة.
أىمية الموضوع:
 أنػٍت مل أدػد بعػػد البحػث مػػن درس ىػذا ا١توضػػوع ،كتتبػع األحاديػػث
الواردة يف ىذا ا١توضوع كصنَّفها حسب موضوعاهتا كدالالهتا.
أردت هبػػذا البحػػث تقريػػب السػػنة بػػُت يػػدم األمػػة بدراسػػة موضػػوعات

ي
٥تتلفػة٘ ،تػػح حادػػة النػػاس ٢تػػا ،العامػػة كا٠تاصػػة ،الردػػاؿ كالنسػػاى علػ
حد سواى.
أسباب اختيار الموضوع:
 دفػػع مػػا يتو٫تػػو كثػػَت مػػن النػػاس أف الش ػريعة مل هتػػتم هبػػذا اٞتانػػب
أم اىتماـ أك عناية.
 الػػرد علػ هتافػػم كثػػَت مػػن النػػاس عل ػ مػػا يبثػػو كثػػَت مػػن التغ ػربُت
م ػػن ي ػػبو يف ى ػػذا الب ػػاب ،مثػ ػ  :دعػ ػواىم :أف الشػ ػريعة ال تته ػػتم
باٞتوان ػػب النفس ػ ػية كاالدتماعي ػػة ،مث ػ ػ  :دع ػػول ع ػػدـ اىتمامه ػػا
ّتانب اٞتماؿ يف الزكدة ،مع ظهور أ٫تيتو كأثره يف عفة الزكج.
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 بياف خطأ عدـ مراعاة مػا رػرره علمػاى ا١تسػلمُت ،مػن ضػركرة ٚتػع
النصوص الػوردة يف ا١تسػألة كيف البػاب؛ للوصػوؿ للفهػم الصػحي
للسػػنة ،كخصوص ػان الردػػوع إىل سػػَتة النػػي ،ف ػ ف فيهػػا توضػػيحان
لكثػػَت ٦تػػا أ ػػك أك رػػد يشػػك يف فهػػم النصػػوص الشػػرعية مػػن
الكتاب كالسنة.

منهج البحث:
سار الباحث عل ا١تنهج االستقرائي كالوصفي كالتحليلي.
خطة البحث:
ذكرت فيها أ٫تية ا١توضوع ،كأسباب
رسمم البحث إىل مقدمة
ي
ي
اختياره ،كالدراسات السابقة كمشكلة البحث ،كحدكده ،كتساؤالت
البحث كموضوعو كخطتو ،كمنهج البحث.
المبحث األول :األحاديث الواردة يف ٚتاؿ ا١ترأة ،كفيو أربعة مطالب:
ا١تطلب األكؿ :األحاديث الواردة يف أف اٞتماؿ مطلب مهم.
ا١تطلب الثاين :األحاديث الواردة يف مشركعية النظر إىل ا١تخطوبة.
ا١تطلب الثالث :األحاديث الواردة يف بياف مكانة اٞتماؿ يف
حياة الني 
ا١تطلب الرابع :األحاديث الواردة يف النهي عن التزكج بالنساى اٞتميالت.
المبحث الثاني :دراسة موضوعية لألحاديث الواردة يف ىذا الباب.
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أىم نتائج البحث:
ُ .أف أص حب اٞتماؿ كا١تي إليو أمر مغركس يف الفطرة٣ ،تبولة
النفوس عليو.
ِ .أف الشريعة اإلسالمية داىت ٔتا يوافق الفطرة كيالئمها ،ال ٔتا
ٮتالف الفطرة كينافرىا.
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ٔ – الجزء الثانيٛٛ مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد
Abstract
Research Title: The Hadeeths which mentioned the
beauty of women an Objective Hadeeth Study
This research aims to show that the motives for
marrying beauty ،and that Islamic law did not tarnish
beauty seekers in women.
The importance of this topic:
I have not yet found the study of this subject ،and
follow the Hadeeths contained in this subject and
classified according to their topics and implications.
In this research ،I wanted to bring the Sunnah closer
to the nation by studying different topics that people need ،
both public and private ،men and women alike.
Reasons for choosing the topic:
 Defending what many people thougt that the Sharia
did not care about this aspect or does not give it any
attention or care.
 Explaining the error of not listening to the decisions
of the Muslim scholars ،in the need to collect the
texts which were mentioned regarding that issue in
that chapter ،In order to reach the correct
understanding of the Sunnah ،especially the
reference to the biography of the Prophet ،there is an
explanation for many of what is formed or may be in
understanding the legitimate texts of the Quran and
Sunnah.
The research adopted an inductive ،descriptive and
analytical method.
The research was divided into an introduction and
two chapters. The introduction included: the importance of
the topic ،the reasons for choosing it ،the previous studies ،
problems of the research ،its limits ،its enquiries ،its topics،
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its plan and methodology.
The first chapter dealt: with the Hadeeths which
mentioned the beauty of women.
The second chapter: an objective study of the
Hadeeths mentioned in this topic.
The most important results:
1- That loving the beauty and being attracted to it is a
natural thing and that the people are bound to it.
2- That people need - especially in this age when there
is a lot of fascination with the West and what they
are - to bring the Sharia closer ،and to demonstrate
its eminence and not to violate it.
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املقدمة
اٟتمد هلل رب العا١تُت ،كالصالة كالسالـ عل نبينا ٤تمد كعل
آلو كصحبو ،كبعد:
فلقد بعث اهلل رسولو ٤تمدا  بدين اإلسالـ ،كأخرب أنو ال
يقب من الناس دينا سواه فقاؿ :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ]آؿ عمراف.]ٖٓ :

كأرد اهلل ٢تذا الدين البقاى ،فجعلو كافيا لك ما ٭تتاج إليو الناس
يف أمور دينهم كحاؿ معا هم.
ككذلك دع اهلل يف ىذا الدين من ا٠تصائص كا١تزايا ما ٬تعلو
باريا إىل أف يرث األرض كمن عليها.
فلقد خلق اهلل اإلنساف مركبا من دسد كركح ،كلك منهما حاداتو
كرغباتو ،كحىت يستقيم اٟتاؿ كتتوازف الركح مع اٞتسد فال بد أف ييعطي
العبد دسده حقو من التمتع ٔتا اباح اهلل ،كأف يغذم ركحو بالعبادات.
كالصورة الصحيحة لإلسالـ ٕتلٌم يف سَتة رسوؿ اهلل  روالن
كفعالن ،فمن أراد فهم الدين فهما بينا كصحيحا فعليو بالعلم الشرعي
ككثرة القراىة كإدامة النظر يف سنتو كسَتتو.
فأمر اهلل رسولو  ببياف ىذا الدين فقاؿ :ﭽ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ ]النح [ .ْْ :

كدع اهلل  من رسوؿ اهلل  ردكة عامة يف أمور الدين
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كالدنيا فقاؿ :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ ]األحزاب.[ُِ :

صىر االرتداى برسوؿ اهلل  عل أمور الدين فقط فهو ٥تطئ؛
كمن رى ى
ألف القاعدة تنص عل أف النصوص عل إطالرها ما مل تيقيد ،كمل يقيد اهلل
القدكة برسولو  يف أمور الدين حىت يقتصر االرتداى عليو فيها ،ب إف
األمر باتباع رسوؿ اهلل  يقتضي كيستلزـ إتباعو حىت يف أمور ا١تعاش ،أمل
يقوؿ  . . .« :كأتزكج النساى فمن رغب عن سنيت فليح مٍت»(ُ).
رد رسوؿ اهلل  عل عثماف
كراؿ سعد بن أيب كراصَّ « :
بن مظعوف التبت (ِ) ،كلو أذف لو الختصينا»(ّ).
كإف هلل حكمان يف تشريعاتو كأحكامو ،فمن ذلك :يف تشريعو
النكاح ،فكاف من أعظم مقاصد النكاح اآليت:
(ُ) صػػحي البخػػارم (ٕ)ِ /ررػػم َّٔٓ ،كمسػػلم (ََُِِ /ررػػم (َُُْ)
من حديث أنح بن مالك .
(ِ) رػػاؿ ابػػن اٞتػػوزم" :ص ػ التبت ػ االنقطػػاع .يقػػاؿ :بتلػػم الشػػيى أبتلػػو :إذا أبنتػػو عػػن
غَته كمنو :طلق الرد زكدتو بتة بتلة .كا١تتبت  :ا١تنقطع إىل اهلل عز كدػ  .كا١تػراد بػو
ىاىن ػ ػػا االنقط ػ ػػاع ع ػ ػػن النس ػ ػػاى كت ػ ػػرؾ النك ػ ػػاح ،كمن ػ ػػو ري ػ ػ ١ت ػ ػػر الع ػ ػػذراى :البت ػ ػػوؿ،
النقطاعها عن التزكيج .كإ٪تا هن نبينا  عن التبت ليكثػر ا١توحػدكف كاهاىػدكف".
كاالختصاى :نزع ا٠تص  .كشف ا١تشك من حديث الصحيحُت (ُ)ِّٕ /
(ّ) صحي البخارم (ْٕ /ررمَّٕٓ ) مسلم (ََُِِ /ررمَُِْ)
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 أنػػو مػػن سػػنن األنبيػػاى كا١ترسػػلُت علػػيهم الصػػالة كالسػػالـ ،رػػاؿ النػػي
 . . .« :كأتزكج النساى فمن رغب عن سنيت فليح مٍت»

السكن كاألنح بػُت الػزكدُت ،يقػوؿ اٟتػق :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ

ي

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ [الركـ.]ُِ :
ففي الزكاج سكن نفسي ،بو تنمو ركح ا١تودة كالرٛتة ،كينس الزكج ما
يكابده من عناى يف هناره حُت ٬تتمع بزكدتو ،كىم با١تقاب ٭تنوف إليو

كيأنسوف بو ،كصدؽ اهلل إذ يصور ىذا ا١تورف بقولو :ﮋﮉﮊ
ﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔ

ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮊ [الركـ.]ُِ :
 بق ػػاى الود ػػود اإلنس ػػاين ،فجع ػ ػ اهلل يف ك ػ ػ م ػػن ال ػػذكر كاألنث ػ ػ
خصائص ٕتذب اآلخر إليو.
 اإلحصػػاف كاإلعفػػاؼ ،فقػػاؿ النػػي « :يػػا معشػػر الشػػباب مػػن
اسػػتطاع مػػنكم البػػاىة فليتػػزكج»(ُ) .كرػػاؿ النػػي « :مػػن يضػػمن
يل ما بُت ٟتييو ك ما بُت ردليو أضمن لو اٞتنة»(ِ).
فهذه أ هر كأعظم ما رصده الشارع يف تشريعو للنكاح.
(ُ) أخردو البخارم (ْٖٕٕ) ،كمسلم (ََُْ) من حديث عبداهلل بن مسعود 
(ِ) أخردو البخارم (َُٗٔ) من حديث سه بن سعد 
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كرد َّبُت ا١تصطف  ما تنك ا١ترأة ألدلو فقاؿ« :تنك ا١ترأة ألربع:
١تا٢تا ،كٟتسبها ،كٚتا٢تا ،كلدينها ،فاظفر بذات الدين ،تربم يداؾ»(ُ).
ففهم كثَت من الناس ىذا اٟتديث عل غَت كدهو الصحي ،
ففهموا أف السؤاؿ كالبحث عن الزكدة ال يراعي فيو سول الدين فقط،
نابذين كراى ظهورىم ما ذكره اٟتديث ،السيما ما يتعلق باٞتماؿ الذم ىو
من أعظم أسباب كدود العفة يف الزكاج ،كما سيأيت بيانو إف اى اهلل.
فظن الكثَتكف أف اٞتماؿ غَت معترب رعا مطلقان ،ك٨تن نبُت يف
ىذا البحث خطأ ىذا الفهم كبعده عن الصواب ،كأنو منارض لسَتة
فسر فعلو رولو .
رسوؿ اهلل  الذم ٌ
أهنية املوضوع:
 أنػٍت مل أدػد بعػػد البحػث مػػن درس ىػذا ا١توضػػوع ،كتتبػع األحاديػػث
الواردة يف ىذا ا١توضوع كصنَّفها حسب موضوعاهتا كدالالهتا.
أردت هبػػذا البحػػث تقريػػب السػػنة بػػُت يػػدم األمػػة بدراسػػة موضػػوعات

ي
٥تتلفػة٘ ،تػػح حادػػة النػػاس ٢تػػا ،العامػػة كا٠تاصػػة ،الردػػاؿ كالنسػػاى علػ
حد سواى.

(ُ) صحي البخارم (َِْٖ) ،مسلم (ُْٔٔ) من حديث أيب ىريرة.
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أسباب اختياز املوضوع:
دفػػع مػػا يتو٫تػػو كثػػَت مػػن النػػاس أف الش ػريعة مل هتػػتم هبػػذا اٞتانػػب
أم اىتماـ أك عناية.
الػػرد علػ هتافػػم كثػػَت مػػن النػػاس عل ػ مػػا يبثػػو كثػػَت مػػن التغ ػربُت
م ػػن ي ػػبو يف ى ػػذا الب ػػاب ،مثػ ػ  :دعػ ػواىم :أف الشػ ػريعة ال تته ػػتم
باٞتوان ػػب النفس ػػية كاالدتماعي ػػة ،مث ػ ػ  :دع ػػول ع ػػدـ اىتمامه ػػا
ّتانب اٞتماؿ يف الزكدة ،مع ظهور أ٫تيتو كأثره يف عفة الزكج.
أف ىػ ػػذه القضػ ػػية مل أرػ ػػف فيهػ ػػا عل ػ ػ دراسػ ػػة حديثيػ ػػة مسػ ػػتقلة،
ٚتعم النصوص الواردة يف ىذا الباب.
بيػػاف خطػػأ عػػدـ مراعػػاة مػػا رػػرره علمػػاى ا١تسػػلمُت ،مػػن ضػػركرة ٚتػػع
النصػػوص الػػواردة يف ا١تسػػألة كيف البػػاب؛ للوصػػوؿ للفهػػم الصػػحي
للسػػنة ،كخصوص ػان الردػػوع إىل سػػَتة النػػي ،ف ػ ف فيهػػا توضػػيحان
لكث ػػَت ٦ت ػػا أ ػػك أك ر ػػد يش ػػك يف فه ػػم النص ػػوص الش ػػرعية م ػػن
الكتاب كالسنة.

الدزاسات الشابقة:
مل أرف عل دراسة حديثية موضوعية ٚتعم األدلة الواردة يف
فأحببم ٚتعها كإفراداىا.
ىذه ا١تسألة،
ي
مشكلة البخح:
بياف أف الشرع أكىل ٚتاؿ ا١ترأة اىتمامان؛ حيث دلم النصوص
الشرعية من أرواؿ الني كأفعالو عل ذلك.
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تشاؤالت البخح:
ُ -ى اعترب الشرع اٞتماؿ يف ا١ترأة عند الزكاج؟
ِ -ى فهم كثَت من الناس ١تشركعية النكاح أنو يكوف بأم امرأة
كانم ،كلو مل تكن ٚتيلة؟ مطابق للنصوص الشرعية.
ّ -ى ثبم يف سنة الرسوؿ اهلل ،كيف ىديو يى يتعلق ٔتوضوع
اٞتماؿ؟
منوج البخح:
سار الباحث عل ا١تنهج االستقرائي كالوصفي كالتحليلي.
استقراى النصوص الشرعية من كتب السنة النبوية كمن سَتة الني
 ككتب ترادم الصحابة  ،مث تصنيفها كترتيبها يف ضوى موضوعاهتا.
أردت بو كصف ما يحفظ كعيرؼ من نساى الني
ا١تنهج الوصفي :ي
 كأهنن كن ٚتيالت ،كما يتعلق بذلك من إخبار الصحابة عنو.
كا١تنهج التحلي يظهر من خالؿٖ :تلي النصوص كربط بعضها
ببعض يف ضوى سيارتها كمقاصد الشرعية.
حدود البخح:
كتب السنة النبوية ،ككتب السَت كالًتادم للصحابة .
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خطة البخح:
ذكرت فيها أ٫تية ا١توضوع ،كأسباب
رسمم البحث إىل مقدمة
ي
ي
اختياره ،كالدراسات السابقة كمشكلة البحث ،كحدكده ،كتساؤالت البحث
كموضوعو كخطتو ،كمنهج البحث.
المبحث األول :األحاديث الواردة يف ٚتاؿ ا١ترأة ،كفيو أربعة مطالب:
ا١تطلب األكؿ :األحاديث الواردة يف أف اٞتماؿ مطلب مهم.
ا١تطلب الثاين :األحاديث الواردة يف مشركعية النظر إىل ا١تخطوبة.
ا١تطلب الثالث :األحاديث الواردة يف بياف مكانة اٞتماؿ يف
حياة الني 
ا١تطلب الرابع :األحاديث الواردة يف النهي عن التزكج بالنساى اٞتميالت.
المبحث الثاني :دراسة موضوعية لألحاديث الواردة يف ىذا الباب.





منوج الباحح:
خردم األحاديث من مصادرىا.
ي
إذا كػػاف اٟتػػديث يف الصػػحيحُت ،أك يف أحػػد٫تا اكتفيػػم بػػالعزك
٢تما ،كال أخرج عن ىذا إال لفائدة.
مم عل أسانيد األحاديث كاآلثار ،كفق رواعد احملدثُت.
حك ي
أذكر كالـ أى العلم يف اٟتكم عل الردػاؿ ،كعلػ األحاديػث،
كددت إىل ذلك سبيال.
ما
ي
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املبخح األول :األحاديح الوازدة يف مجال املسأة
املطلب األول :األحاديح الوازدة يف أن اجلنال مطلب موه
ٔ -عن عبد اهلل بن مسعود-رضي اهلل تعاىل عنو ،-عن الني
 راؿ « :ال يدخل الجنة م ن كان في قلبو مثقال ذرة من
كبر» قال رجل :إن الرجل يحب أن يكون ثوبو حسنا
ونعلو حسنة ،قال « :إن اهلل جميل يحب الجمال ،الكبر
بطر الحق ،وغمط الناس».
معٌت« :بطر اٟتق» "دحده كدعلو باطال ،أك تكرب عنو ،كري :
ٕترب عنده".
معنى« :كغمط الناس» :استحقارىم كاستهانتهم"(ُ).
التخريج(ِ):
أخردو مسلم (ّ) ،من حديث عبد اهلل بن مسعود .
كرد داى معٌت ىذا اٟتديث من حديث ٚتاعة من الصحابة
 ،منهم:
(ُ) إكماؿ ا١تعلم بفوائد مسلم (ُ)ُّٔ /
(ِ) مطالع األنوار عل صحاح اآلثار (ُ)ْٖٖ /
(ّ) صحي مسلم (ُ ،ّٗ/حُٗ).
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أ -أبو ىريرة عند أيب داكد(ُ) ،كاٟتاكم(ِ) ،من طريق ىشاـ بن
ىح ٌساف ،عن ٤تمد بن سَتين عنو.
كإسناده صحي  .راؿ اٟتاكم" :ىذا حديث صحي اإلسناد
كمل ٮترداه" .ككافقو الذىي(ّ) .كك صححو األلباين(ْ).
ب -من حديث أيب ر٭تانة عند أٛتد (ٓ) ،صححو األلباين
بشواىده ،راؿ –رٛتو اهلل" :-كاٟتديث صحي عل ك حاؿ ألف لو
واىد من حديث عبد اهلل بن مسعود(ٔ)".
ٕ -عن أيب ىريرة-رضي اهلل تعاىل عنو ،-عن الني  ،راؿ:
«تنكح المرأة ألربع :لمالها ،ولحسبها ،ولجمالها ،ولدينها،
فاظفر بذات الدين تربت يداك»
التخريج:
أخردو البخارم  ،كمسلم  ،كال٫تا من طريق عبيد اهلل بن
(ٕ)

(ٖ)

(ُ) السنن (ٔ.)ُُٗ-َُٗ/
(ِ) ا١تستدرؾ (ْ ،ِٖٗ/حْْْٕ).
(ّ) ا١تصدر السابق
(ْ) السلسلة الصحيحة (ْ ،ُٖٔ/حُِٕٔ).
(ٓ) ا١تسند (ِٖ ،ّْٖ-ّْٕ/حُِٔٔ).
(ٔ) السلسلة الصحيحة (ْ ،ُٔٓ/حُِٔٔ).
(ٕ) صحي البخارم (ٕ ،ٕ/حََٗٓ).
(ٖ) صحي مسلم (ِ ،َُٖٔ/حُْٔٔ)
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سعيد ،عن سعيد بن أيب سعيد ،عن أبيو ،عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو.
كداى :أف الني  ،راؿ« :تنك ا١ترأة ١تيسمها ك١تا٢تا ٟتسبها
فعليك بذات الدين تربم يداؾ».
أخردو أبو عبيد(ُ) راؿ :حدثناه ابن علية ،عن عبيد اهلل بن
العيزار ،عن طلق بن حبيب رفعو.
كىذا إسناد ردالو ثقات ابن علية إماـ مشهور
كعبيد اهلل بن العيزار كثقو القطاف كذكره ابن حباف يف الثقات،
كراؿ الذىي :صدكؽ(ِ).
كطلق بن حبيب ،كثقو ٚتاعة ،منهم أبو زرعة كابن سعد كأبو
اٟتسن الكويف راؿ أبو حامت كابن حجر :صدكؽ (ّ).
كلكنو منقطع طلق تابعي.
راؿ أبو عبيد :أما رولو١" :تيسمها ف نو اٟتسن كىو الوسامة كمنو
يقاؿ :رد كسيم كامرأة كسيمة"(ْ).
(ُ) يف غريب اٟتديث (ْ)ّْ /
(ِ) التاريخ الكبَت للبخارم ْتوا ي ٤تمود خلي (ٓ )ّْٗ /الثقات البن حباف
(ٕ )ُْٖ/تاريخ اإلسالـ (ّ)ِّٗ /
(ّ) إكمػ ػػاؿ هتػ ػػذيب الكمػ ػػاؿ (ٕ )ُٗ /صػ ػػدكؽ الضػ ػػعفاى الصػ ػػغَت (ص)ٕٕ :
تقريب التهذيب (ص)ِّٖ :
(ْ) غريب اٟتديث)ّٗ/ِ( :
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ٖ -حديث سلمة بن األكوع :
أخردو مسلم(ُ) من حديث إياس بن سلمة بن األكوع ،أف أباه
حدثو أنو غزا مع أيب بكر راؿ« :فبيتنا ا١تشركُت ،ككاف عارنا أمم»
راؿ « :فقتلم سبعة أبيات بيدم فنفلٍت أبو بكر امرأة من بٍت فزارة من
فلقيم رسوؿ اهلل  »فقاؿ رسوؿ اهلل
أحسن العرب ،فقدمم هبا،
ي
« :ىب يل ا١ترأة» رلم :يا رسوؿ اهلل كاهلل لقد أعجبتٍت ،كما
كشفم ٢تا عن ثوب مث لقيتو بعد ذلك يف السوؽ ،فقاؿ« :يا سلمة،
ىب يل ا١ترأة هلل أبوؾ» رلم« :ىي لك يا رسوؿ اهلل فأخذىا فبعث
هبا إىل مكة ،ففادل هبا أسرل من ا١تسلمُت كانوا يف أيدم ا١تشركُت،
ككانم ٢تا أـ عندىم».
كدو الداللة من ىذا اٟتديث من أربعة اكدو:
الوجو األول :انتقاى رسوؿ اهلل  ىذه ا١ترأة اٞتميلة من بُت
ٚتيع األسرل رداالن كنساى ،ففي الرداؿ من يكوف فيو صفات تقوـ
مقاـ عدد من أسرل ا١تسلمُت من القوة كاٟتنكة كا١تكانة يف رومو.
الوجو الثاني :دع امرأة كاحدة تقوـ مقاـ ٚتاعة كثر لتكوف
فداى لعدد من أسرل ا١تسلمُت .فكيف تكوف امرأة كاحدة يفدل هبا
ٚتاعة من ا١تسلمُت لوال ٚتا٢تا ،كهبذا نستفيد مكانة اٞتماؿ.
(ُ) صحي مسلم (ّ ُّٕٓ /ررمُٕٓٓ)
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الوحو الثالث :إٟتاحو عل سلمة بن األكوع ،كاإلٟتاح ال
يكوف إال من أد يى عظيم ككبَت لو منزلو كمكانة
الوجو الرابع :مدحو لسلمة بن األكوع بقولو (هلل أبوؾ)
ك لمة مدح تعتاد العرب الثناى هبا ف ف اإلضافة إىل العظيم تشريف ك٢تذا
يقاؿ بيم اهلل كنارة اهلل راؿ صاحب التحرير ف ذا كدد من الولد ما
٭تمد ري لو هلل أبوؾ حيث أت ٔتثلك"(ُ).
املطلب الجاني :األحاديح الوازدة يف مشسوعية النظس إىل املخطوبة،
وأثس ذلك.
ٔ -عن ا١تغَتة بن عبة راؿ :أتيت رسول اهلل  ،فأخبرتو أني
خطبت امرأة ،فقال« :ىل رأيتها»؟ قلت :ال .قال« :فانظر
إليها؛ فإنو أحرى أن يؤدم بينكما» .قال :فأتيتهم فأخبرتهم
بقول رسول اهلل  وعندىا أبوىا ،فسكتا ،فقالت المرأة :إني
أحرج عليك إن كان رسول اهلل لم يأمرك أن تنظر إلي ،وإن
كان رسول اهلل  أمرك أن تنظر إلي لما نظرت .ورفعت
السجف ،فنظرت إليها فتزوجتها ،فما نزلت مني امرأة قط
بمنزلتها ،وقد تزوجت سبعين امرأة أو بضعة وسبعين ".
(ُ) رح النوكم عل مسلم (ِ.)ُُٕ/
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التخريج :صحي .
أخردو  -هبذا اللفظ -عبد الرزاؽ كمن طريقو ابن مادو
(ٔ)
كسعيد بن منصور(ّ) كالًتمذم(ْ) ،كالنسائي(ٓ) ،كابن أيب يبة
كالدارمي(ٕ) ،كأٛتد(ٖ) ،كالطرباين(ٗ) ،كالطحاكم(َُ)كالبيهقي(ُُ) ،كلهم
من طرؽ عن عاصم األحوؿ ،عن بكر بن عبد اهلل ا١تزين ،عن ا١تغَتة
بن عبة .
كتفرد سعيد بن منصور كالبيهقي بلفظ «فما نزلت مني امرأة
قط بمنزلتها ،وقد تزوجت سبعين امرأة أو بضعة وسبعين».
(ُ)

(ُ) ا١تصنف (ٔ ،ُٓٔ/حَُّّٓ).
(ِ) السنن (ّ ،ٖٔ/حُٖٔٔ).
(ّ) السنن (ُ ،ُُٕ/حُٔٓ).
(ْ) اٞتامع (ِ ،ّٖٖ/حَُٕٖ).
(ٓ) السنن الصغرل (ٔ ،ٔٗ/حِّّٓ).
(ٔ)مصنف ابن أيب يبة (ٗ.)ُٕٕٕٔ()ّٗٓ /
(ٕ) السنن (ِ ،َٕٔ/حُِٔٗ).
(ٖ) ا١تسند (َّ ،ٔٔ/حُُّٕٖ).
(ٗ) ا١تعجم الكبَت (َِ ،ّّْ/حَُِٓ).
(َُ) رح معاين اآلثار (ّ ،ُْ/حِِْٖ).
(ُُ) السنن الكربل (ٕ ،ُّٔ/حَُّْٗ).
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كداى عند ابن أيب يبة كالًتمذم ،كالدارمي ،كالطحاكم ٥تتصرا
عل رولو« :فانظر إليها؛ فإنو أحرى أن يؤدم بينكما».
كعند عبد الرزاؽ كأٛتد كابن مادو «قال :فأتيت امرأة من
األنصار ،فخطبتها إلى أبويها ،وأخبرتهما بقول رسول اهلل ،
فسمعت ذلك المرأة وىي في خدرىا،
فكأنهما كرىا ذلك ،قال:
ْ
فقالت :إن كان رسول اهلل  ،أمرك أن تنظر ،فانظر ،وإال فإني
عظمت ذلك عليو ،قال :فنظرت إليها :فتزوجتها،
أنشدك ،كأنها
ْ
فذكر من موافقتها».
دراسة اإلسناد:
مدار ىذا اٟتديث عل عاصم األحوؿ ،عن بكر بن عبد اهلل
ا١تزين ،عن ا١تغَتة بن عبة .
كعاصم :ىو بن سليماف األحوؿ أبو عبد الرٛتن البصرم ،كثقو
ابن ا١تديٍت ك ابن معُت ،كأٛتد ،كابن سعد ،كأبو زرعة ،كابن عمار
كالعجلي كراؿ أبو حامت" :صاحل اٟتديث (ُ)" ،كتكلم فيو ٭تِت بن سعيد

(ُ) ينظ ػ ػػر :الطبق ػ ػػات الك ػ ػػربل (ٕ ،)َُٗ/اٞت ػ ػػرح كالتع ػ ػػدي (ٔ )ّّْ/ميػ ػ ػزاف
االعت ػ ػػداؿ (ِ ،)َّٓ/هت ػ ػػذيب الته ػ ػػذيب (ٓ .)ّْ-ِْ/ى ػ ػػدم الس ػ ػػارم
(ص)ُُْ :
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القطاف ،فقاؿ" :مل يكن باٟتافظ(ُ)" ،راؿ اٟتافظ ابن حجر " :كصفو
بالثقة كاٟتفظ أٛتد بن حنب  ،فقي لو :إف ٭تِت القطاف يتكلم فيو
فعجب"(ِ) كذكره ابن حباف يف الثقات ،كراؿ " :كاف ٭تِت القطاف رلي
(ٓ)
ا١تي إليو(ّ)" .راؿ الذىي " :ثقة"(ْ) كراؿ يف ا١تيزاف " :اٟتافظ الثقة"
كالراد أنو ثقة.
كفيو :بكر بن عبد اهلل بن عمرك ا١تزين ،أبو عبد اهلل البصرم،
كثقو ابن معُت ،كأٛتد ،كابن سعد ،كأبو زرعة ،كالنسائي(ٔ) ،كذكره ابن
حباف يف الثقات(ٕ)".
ف سناد ىذا اٟتديث صحي كالراد ٝتاع بكر بن عبد اهلل ا١تزين
من ا١تغَتة ،كأما النقاد فقد اختلفوا يف ٝتاعو من ا١تغَتة إىل رسمُت:
القسم األول :القائلوف بنفي ٝتاعو منو ،كمن ىؤالى األئمة :٭تِت

(ُ) اٞترح كالتعدي (ٔ.)ّّْ/
(ِ) ىدم السارم (ص.)ُُْ :
(ّ) الثقات (ِّٕ.)ِّٖ-
(ْ) ا١تغٍت يف الضعفاى (ُ.)َِّ /
(ٓ) ميزاف االعتداؿ (ِ.)َّٓ /
(ٔ) ينظر :اٞترح كالتعدي (ِ ،)ّٖٖ/كهتذيب الكماؿ (ْ.)ُِٖ/
(ٕ) الثقات (ْ.)ْٕ/
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بن معُت(ُ) ،كاٟتاكم(ِ) ،كراؿ أبو عوانة" :يف ٝتاع بكر من ا١تغَتة نظر"(ّ).
القسم الثاني :القائلوف بثبوت ٝتاعو من ا١تغَتة ،منهم:
الداررطٍت(ْ) ،كا١تزم(ٓ) ،كالذىي(ٔ) ،كالعالئي مل ينف ٝتاعو سول عن أيب
ذر فقاؿ " :عن أيب ذر  ،راؿ أبو حامت ىو مرس "(ٕ) كابن حجر(ٖ).
كرد صح ىذا اٟتديث ٚتاعة من أى العلم ،راؿ الًتمذم عقب
(َُ)
إخرادو" :ىذا حديث حسن" كالبغوم(ٗ) ،كصححو ابن ا١تلقن
كالبوصَتم(ُُ) كاأللباين(ُِ).
كالراد ٝتاع كاهلل اعلم.
(ُ) ينظر :هتذيب التهذيب (ُ.)ْْٖ/
(ِ) سؤاالت السجزم للحاكم (ص.)َُٓ :
(ّ) مستخرج أيب عوانة (ّ ،ُٖ/حَّْٔ).
(ْ) العل (ٕ.)ُّٖ/
(ٓ) ينظر :هتذيب الكماؿ (ْ.)ُِٕ/
(ٔ) سَت أعالـ النبالى (ْ.)ِّٓ/
(ٕ) دامع التحصي (ص)َُٓ :
(ٖ) هتذيب التهذيب (ُ.)ْْٖ/
(ٗ) رح السنة (ٓ)ُْ/
(َُ) البدر ا١تنَت (ٕ)َّٓ/
(ُُ) مصباح الزدادة (ِ)ََُ/
(ُِ) مشػػكاة ا١تصػػابي (ِ ،ِّٗ/حَُّٕ) ،صػػحي اٞتػػامع الصػػغَت كزياداتػػو
(ُ ،َِٗ/حْٖٓ).
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كرد داى معٌت ىذا اٟتديث من حديث أنح .
أخردو ابن مادو(ُ) ،كالبزار(ِ) ،كابن اٞتاركد(ّ) ،كابن حباف ،
كالداررطٍت(ٓ) ،كاٟتاكم(ٔ) ،كالبيهقي(ٕ) ،كلهم من طرؽ ،عن عبد
الرزاؽ ،عن معمر ،عن ثابم ،عن أنح بن مالك٨ ،توه.
فهذا إسناد صحي  ،كرد صححو اٟتاكم كراؿ" :ىذا حديث
صحي عل رط الشيخُت ،كمل ٮترداه" ،ككافقو الذىي ،كرد تكلم
بعض أى العلم يف ركاية معمر بن را د ،عن ثابم البناين(ٖ) ،راؿ
الداررطي :الصواب عن ثابم عن بكر(ٗ) .يعٍت الطريق السابق.
وجو الداللة من ىذا الحديث على مسألة الجمال ،ما قالو
شراح الحديث رحمهم اهلل؛ حيث راؿ ا١تظهرم يف رحو ٢تذا اٟتديث:
" النظر إىل ا١ترأة رب النكاح يورع األلفة بُت الزكدُت؛ ألنو إذا نظر ،ف ف
ماؿ رلبو إليها كتزكدها ،يكوف تزكدها عن معرفة كرؤية ،كك فع يكوف
(ْ)

(ُ) السنن (ّ ،ٖٔ-ٕٔ/حُٖٓٔ).
(ِ) ا١تسند (ُّ ،ُّٖ/حُٔٗٔ).
(ّ) ا١تنتق (ص ،َُٕ :حٕٔٔ).
(ْ) صحي ابن حباف (ٗ ،ُّٓ/حَّْْ).
(ٓ) السنن (ْ ،ِّٕ/حِِّٔ).
(ٔ) ا١تستدرؾ (ِ ،ُٕٗ/حِٕٗٔ).
(ٕ) السنن الكربل (ٕ ،ُّٓ/حُّْٖٗ).
(ٖ) ينظر :دزى فيو أحاديث ٭تِت بن معُت (ص ،)ٖٗ :كتقريب التهذيب (َٖٗٔ).
(ٗ) السنن (ْ ،ِّٕ/حِِّٔ).
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عن معرفة كٕتربة ،ال تكوف بعده مالمة غالبا ،كإف مل ينظر إليها فرٔتا يظنها
ٚتيلة ،ف ذا تزكدها عن ىذا الظن ،فرٔتا ال تكوف كما ظنها ،فيكوف بعد
ذلك نادما عل تزكدها ،كال يكوف لو هبا ألفة"(ُ).
كزاد ابن ا١تلك ىذا راحا فقاؿ " :ا١تعٌت :ف ف النظر إليها أكىل
باإلصالح كإيقاع األلفة كالوفاؽ بينهما ،فيكوف تزكدها عن معرفة ،فال
يكوف بعده ندامة غالبنا"(ِ).
كراؿ حمزة محمد قاسم يف رحو ٢تذا اٟتديث " :كألنو يستدؿ
بالودو عل اٞتماؿ ،كبالكفُت عل خصوبة البدف ،أك عدمها"(ّ).
ٕ -حديث جابر  ،قال :قال رسول اهلل " :إذا خطب أحدكم
المرأة ،فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها،
(ْ)
فليفعل" قال" :فخطبت جارية ،فكنت أختبئ لها تحت الكرب
حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها ،فتزوجتها".
الحديث صحيح لغيره.

(ُ) ا١تفاتي يف رح ا١تصابي (ْ.)ِّ /
(ِ) رح ا١تصابي البن ا١تلك (ّ.)ْٓٗ /
(ّ) منار القارم رح ٥تتصر صحي البخارم (ٓ.)ُُُ /
(ْ) رولػػو :الكػػرب  -بفتحتػػُت :-أصػػوؿ السػػعف الغػػالظ الع ػراض ،كٝتػػي كػػرب
النخ ػ كربػػا ،ألنػػو اسػػتغٍت عنػػو .ينظػػر :القػػاموس احملػػيط (ص ،)ُٔٔ :تػػاج
العركس (ْ.)ُِّ/
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التخريج:
أخردو أبو داكد يف السنن  ،كابن أيب يبة يف ا١تصنف
كأٛتد يف ا١تسند(ّ) ،كلهم من طريق عبد الواحد بن زياد ،عن ٤تمد
بن إسحاؽ ،عن داكد بن حصُت ،عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد
بن معاذ ،عن دابر بن عبد اهلل.
كعند ابن أيب يبة كأٛتد " فخطبت جارية من بني سلمة".
كأخردو البزار كما يف "بياف الوىم كاإليهاـ(ْ)" عن عمر بن
علي ال ِ
اٟتصُت ،عن
ْمقدمي ،عن ٤تمد بن إسحاؽ ،عن ىد ياكد بن ٍ
َ ّ
واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ بو.
كأخردو أٛتد يف ا١تسند(ٓ) ،عن يعقوب بن إبراىيم بن سعد
الزىرم ،عن أبيو ،كأخردو الطحاكم يف " رح معاين اآلثار(ٔ)،
كالبيهقي يف السنن الكربل(ٕ) ،من طريق أحمد بن خالد الوىبي،
(ُ)

(ُ) (ِ ،َُٗ/حَِْٖ)
(ِ) (ْ ،ّٓٓ/ح ُٖٕٕٔ).
(ّ) (ِِ ،َْْ/حُْٖٓٓ).
(ْ) (ْ.)ِْٗ-ِْٖ/
(ٓ) (ِّ ،ُٓٓ/حُْٖٗٔ).
(ٔ) (ّ ،ُْ/حَِْٖ)
(ٕ) (ٕ ،ْٖ/حُّٖٗٔ).
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كاٟتاكم يف ا١تستدرؾ(ُ) من طريق عمر بن علي المقدمي ،ثالثتهم-
إبراىيم بن سعد الزىري ،وأحمد بن خالد الوىبي ،وعمر بن علي
المقدمي -عن ٤تمد بن إسحاؽ ،عن داكد بن اٟتصُت ،عن واقد بن
عمرو بن سعد بن معاذ ،عن دابر.
دراسة اإلسناد:
ىذا اٟتديث مداره عل ٤تمد بن إسحاؽ ،كرد اختلف عليو
يف تسمية الراكم عن دابر ،فسماه عبد الواحد بن زياد عنو :واقد بن
عبد الرحمن بن سعد ،كما عند أيب داكد ،كابن أيب يبة ،كأٛتد،
ككاقد بن عبد الرحمن بن سعد ىذا ذكره ابن حباف يف الثقات(ِ)،
كراؿ ابن القطاف :إًف كاردا ىى ىذا ال تعرؼ ىحالو ،ىكالٍ ىم ٍذ يكور الٍ ىم ٍع يركؼ،
م،
معاذ ،أىبيو عبد اهلل ٍاألنٍ ى
إًَّ٪تىا يى ىو ىكارد بن ىع ٍمرك بن سعد بن ى
صا ًر ٌ
األ ٍ ىهلًي . . . . . . . .،كيىو ً
مدين ثًىقة ،رىالىو أىبيو ٍزر ىعة(ّ).
ى ى
كركاه عمر بن علي ا١تقدمي عن ابن إسحاؽ فاختلف عليو ،فسماه
مرة كارد بن عبد الرٛتن ،متابعا لعبد الواحد بن زياد ،كما عند البزار ،كراؿ
م ىعن ىدابر إًال من ىى ىذا الٍىو ٍدو ،رى ىاؿ :ىكال
عقب اٟتديث :ىكىى ىذا ال نعلموي يرًك ى
(ُ) (ِ ،ُٔٓ/حِٔٗٔ)
(ِ) الثقات (ٓ.)ْٗٓ/
(ّ) بياف الوىم كاإليهاـ (ْ.)ِْٗ/
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الر ٍٛتىن بن سعد ىعن ىدابر ،إًال ىى ىذا اٟتى ًديث.
أسند ىكارد بن عبد َّ
ٍ
كٝتاه مرة أخرل عنو :كارد بن عمرك بن سعد بن معاذ ،كما
عند اٟتاكم يف ا١تستدرؾ ،كتابعو عل ىذا الودو الثاين إبراىيم بن سعد
الزىرم كما عند أٛتد ،كأٛتد يف ا١تسند ،كأٛتد بن خالد الوىي ،كما
عند الطحاكم يف رح معاين اآلثار ،كالبيهقي يف السنن الكربل ،وىذا
ىو الصواب ،أم تسميتو بػ" كارد بن عمرك بن سعد بن معاذ" كذلك
لتفرد عبد الواحد بن زياد بتسمتو " واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن
معاذ " ،كإف كاف ثقة(ُ) ،إال أنو خالف ٚتاعة الذين ىم بُت ثقة
كصدكؽ(ِ) ،كرد رالوا" :كارد بن عمرك" كىم أكثر ،كركايتهم أكىل كأرد .
كأما ركاية عمر بن علي ا١تقدمي اليت توافق ركاية عبد الواحد،
ف هنا ٖتاؿ عل ركاية اٞتماعة.

(ُ) كثقو غَت كاحد من النقاد ،منهم :ابن معُت كأبػو حػامت كأبػو زرعػة الرازيػاف كالػداررطٍت
كغَتىم ينظر :اٞترح كالتعدي (ٔ ،)ُٗ/كهتذيب التهذيب (ٔ. .)ّٖٔ/
(ِ ) كىم٤ :تمد بن عمر بن علي بن عطػاى بػن مقػدـ ا١تقػدمي البصػرم ،يف أحػد
ال ػػودهُت م ػػن ركايت ػػو ،كإب ػ ػراىيم ب ػػن س ػػعد الزى ػػرم ،أب ػػو إس ػػحاؽ ا١ت ػػدين مث
البغدادم ،كأٛتد بن خالد بن موس الوىي الكندم أبو سعيد.
ينظ ػػر :اٞت ػػرح كالتع ػػدي (ِ ،)ُِْ/ٔ ،ْٗ/ِ ،َُِ/كتقري ػػب الته ػػذيب
(ُٕٕ.)ُُٕٔ ،َّ ،
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ككارد بن عمرك بن سعد بن معاذ األنصارم األ هلي أبو عبد
اهلل ا١تدين ثقة(ُ) ،كىو من رداؿ مسلم(ِ).
ك٤تمد بن إسحاؽ الذم عليو ا١تدار ،اختلف فيو النقاد(ّ)،
كالصواب أنو صدكؽ حسن اٟتديث إذا صرح بالتحديث(ْ).
كرد صرح بالسماع عن داكد بن اٟتصُت عند أٛتد يف ا١تسند(ٓ)،
(ُ) كثقو ٚتاعة من النقاد .ينظر :اٞترح كالتعدي (ٗ ،)ِّ/كالثقات البن حباف
(ٕ.)َٓٔ/
(ِ) ينظر :رداؿ صحي مسلم البن منجويو (ِ ،)َّّ/كتقريب التهذيب (ّٖٖٕ).
(ّ ) أثٌت عليو ٚتاعة من األئمة كالزىرم ،ك عبة ،كابن عيينة ،كغَتىم ،كراؿ ابن
مع ػػُت :ل ػػيح ب ػػذاؾ ى ػػو ض ػػعيف .كر ػػاؿ أٛت ػػد :كث ػػَت الت ػػدليح د ػػدا ،فك ػػاف
أحسن حديثو عندم ما راؿ :أخربين كٝتعم.
كرػػاؿ أبػػو حػػامت :لػػيح عنػػدم يف اٟتػػديث بػػالقول ضػػعيف اٟتػػديث .كرػػاؿ
مالػػك :ددػػاؿ مػػن الددادلػػة .كتكلػػم فيػػو ىشػػاـ بػػن عػػركة ،رػػاؿ اٟتػػافظ يف
التقريب :نزي العراؽ ،إماـ ا١تغازم ،صدكؽ يدلح كرمي بالتشيع كالقدر.
كلع ىذا ىو الراد .
ينظر :اٞترح كالتعدي (ٕ ،)ُْٗ-ُِٗ/كالتقريب (ِٕٓٓ) .تعريف أى
التقديح (ص.)ُٗ :
(ْ) لكون ػػو أكث ػػر م ػػن الت ػػدليح خصوص ػػا ع ػػن الض ػػعفاى .ينظ ػػر :التبي ػػُت ألٝت ػػاى
ا١تدلسُت (ص .)ْٕ :كتقريب التهذيب (ِٕٓٓ).
(ٓ) (ِّ ،ُٓٓ/حُْٖٗٔ)
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عن يعقوب بن إبراىيم بن سعد الزىرم ،عن أبيو ،عنو ،كباري رداؿ
اإلسناد ثقات رداؿ الشيخُت ،وعليو فاإلسناد حسن ،وقد حسنو
الحافظ ابن حجر(ُ).
كذكره يف بلوغ ا١تراـ(ِ) كراؿ" :ردالو ثقات" ،راؿ اٟتاكم يف
ا١تستدرؾ :ىذا حديث صحي عل رط مسلم كمل ٮترداه ،كإ٪تا أخرج
مسلم يف ىذا الباب حديث يزيد بن كيساف عن أيب حازـ ٥تتصرا.
كحسن إسناده اٟتافظ ابن حجر(ّ).
كيشهد لو ما كرد يف دواز النظر إىل ا١ترأة كالندب إليو عند
خطبتها من حديث أيب ىريرة كأيب ٛتيد الساعدم  اآليت رريبان.
أما حديث أيب ىريرة  :أخردو مسلم يف صحيحو(ْ) ،من
طريق ابن عيينة ،عن يزيد بن كيساف ،عن أيب حازـ ،عن أيب ىريرة
راؿ :كنم عند رسوؿ اهلل  فأتاه رد فأخربه أنو تزكج امرأة من
األنصار فقاؿ لو رسوؿ اهلل  :أنظرت إليها؟ راؿ ال راؿ فاذىب
فانظر إليها ف ف يف أعُت األنصار يئا.

(ُ) فت البارم (ٗ)ُُٖ/
(ِ) بلوغ ا١تراـ (ص ،ّٕٔ :حْٕٗ)
(ّ) يف الدراية يف ٗتريج أحاديث ا٢تداية (ِ.)ِِٔ/
(ْ) (ِ ،ََُْ/حُِْْ).
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(ِ)

أما حديث أيب ٛتيد الساعدم  :أخردو اٛتد(ُ) كالطحاكم
كالبزار(ّ) كالطرباين (ْ)من طرؽ عن عبد اهلل بن عيس  ،عن موس بن عبد
اهلل بن يزيد ،عن أيب ٛتيد ،كلفظو« :ذا خطب أحدكم امرأة ،فال دناح
عليو أف ينظر إليها إذا كاف إ٪تا ينظر إليها ٠تطبة ،كإف كانم ال تعلم»
إسناده صحي  ،ردالو ثقات.
وعليو يكون إسناد حديث الباب صحيحا لغيره.
ٖ -عن أيب ىريرة  --راؿ :سئ رسوؿ اهلل  :أم النساى
خَت؟ راؿ« :خير النساء التي تسره إذا نظر ،وتطيعو إذا أمر،
وال تخالفو في نفسها وال مالها بما يكره».
التخريج :حديث حسن.
أخردو -هبذا اللفظ -النسائي(ٓ) ،من طريق الليث بن سعد،
كأٛتد(ٔ) ،عن يحيى بن سعيد ،كمن طريق ٭تِت أخردو اٟتاكم(ٕ) ،كأخردو

(ُ) مسند أٛتد (ّٗ)ُٓ /
(ِ) رح معاين اآلثار (ّ)ُْ /
(ّ) مسند البزار = البحر الزخار (ٗ)ُٔٓ /
(ْ) ا١تعجم األكسط (ُ)ِٕٗ /
(ٓ) السنن الصغرل (ٔ ،ٖٔ/حُِّّ).
(ٔ) ا١تسند (ُٓ ،َّٔ/حٕٖٓٗ).
(ٕ) ا١تصدر السابق (ِ ،ُٕٓ/حِِٖٔ).
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اٟتاكم(ُ) ،كالبيهقي(ِ) ،من طريق أبي عاصم ،ثالثتهم  -٭تِت بن سعيد،
كالليث بن سعد ،كأبو عاصم  -عن ٤تمد بن عجالف ،عن سعيد ا١تقربم،
عن أيب ىريرة.
كلفظو عند أٛتد من طريق ٭تِت بن سعيد« :اليت تسره إذا نظر
إليها ،وتطيعو إذا أمر ،وال تخالفو فيما يكره في نفسها ،وال في مالو»،
كمل يسق اٟتاكم لفظو ،ب أحالو عل ركاية أيب عاصم اآليت ذكرىا.
كيف اللفظ عند اٟتاكم ،كالبيهقي ،من طريق أيب عاصم« :اليت
تسره إذا نظر ،وال تعصيو إذا أمر ،وال تخالفو بما يكره في نفسها
ومالها» .راؿ البيهقي عقب ٗتر٬تو " :كركاه الليث بن سعد ،عن ابن
عجالف ،كراؿ« :في نفسها وال مالها».
(ٓ)
كأخردو الطيالسي(ّ) ،كالبزار(ْ) ،كالطربم  ،من طريق أيب
معشر ،عن سعيد بن أيب سعيد ا١تقربم ،عن أيب ىريرة ٨توه .كلفظو :راؿ
رسوؿ اهلل « :خير النساء التي إذا نظرت إليها سرتك ،وإذا أمرتها
(ُ) ا١تصدر السابق (ِ ،ُٕٓ/حِِٖٔ).
(ِ) عب اإلٯتاف (ُُ ،ُّٕ/حّّٖٔ).
(ّ)ا١تسند (ْ ،ٖٕ/حِْْْ).
(ْ) ا١تسند (ُٓ ،ُٕٓ/حّٕٖٓ).
(ٓ)دامع البياف (ٖ.)ِٗٓ/
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أطاعتك ،وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالها» قال :وتال ىذه

اآلية ﭽﭑﭒ ﭓﭔﭼ [النساء ]ٖٗ :إلى آخر اآلية.
راؿ البزار :كىذا اٟتديث ال نعلمو يركل عن أيب ىريرة إال من
ىذا الودو هبذا اإلسناد.
(ُ)
كأخرج الطرباين ٨ ،توه من طريق يزيد بن ىاركف ،عن ريك،
عن دابر ،عن عطاى ،عن أيب ىريرة راؿ :راؿ رسوؿ اهلل « :ما أفاد
عبد بعد اإلسالم خير لو من زوج مؤمنة :إذا نظر إليها سرتو ،وإذا
غاب عنها حفظتو في نفسها ومالو».
راؿ الطرباين :مل يرك ىذا اٟتديث عن دابر إال ريك ،تفرد بو :يزيد.
دراسة اإلسناد :الحديث حسن
إسناد الحديث األول مداره عل ٤تمد بن عجالف ،عن سعيد
ا١تقربم ،عن أيب ىريرة.
ك٤تمد بن عجالف ا١تدين ،كثقو أٛتد ،كابن معُت ،كأبو حامت كأبو
زرعة الرازياف(ِ) ،كذكره ابن حباف يف الثقات ،كراؿ . . ." :عنده صحيفة
عن سعيد ا١تقربم بعضها عن أبيو عن أيب ىريرة ،كبعضها عن أيب ىريرة
(ُ) ا١تعجم األكسط (ِ ،ِّٓ/حُُِٓ).
(ِ) اٞترح كالتعدي (ٖ،)َٓ/
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نفسو ")ُ( . .كنق البخارم كابن حباف عن ٭تِت القطاف أنو راؿٝ :تعم
٤تمد بن عجالف يقوؿ :كاف سعيد ا١تقربم ٭تدث عن أبيو ،عن أيب ىريرة،
كعن أيب ىريرة ،فاختلط علي ،فجعلتها كلها عن أيب ىريرة(ِ) " .راؿ ابن
حباف –رٛتو اهلل" :كرد ٝتع سعيد ا١تقربم من أيب ىريرة ،كٝتع عن أبيو عن
أيب ىريرة ،فلما اختلط عل ابن عجالف صحيفتو كمل ٯتيز بينهما اختلط
فيها ،كدعلها كلها عن أيب ىريرة ،كليح ىذا ٦تا ييه اإلنساف بو؛ ألف
الصحيفة كلها يف نفسها صحيحة ،فما راؿ ابن عجالف عن سعيد عن أبيو
عن أيب ىريرة ،فذاؾ ٦تا ٛت عنو ردٯتا رب اختالط صحيفتو عليو ،كما راؿ
عن سعيد عن أيب ىريرة فبعضها متص صحي كبعضها منقطع؛ ألنو
أسقط أباه منها ،فال ٬تب االحتجاج عند االحتياط إال ٔتا يركم الثقات
ا١تتقنوف عنو ،عن سعيد ،عن أبيو ،عن أيب ىريرة ،كإ٪تا كاف ييه أمره
كيضعف لو راؿ يف الك  :سعيد عن أيب ىريرة ،ف نو لو راؿ ذلك لكاف
كاذبا يف البعض؛ ألف الك مل يسمعو سعيد عن أيب ىريرة ،فلو راؿ ذلك
لكاف االحتجاج بو سارطا عل حسب ما ذكرناه .)ّ( . .كراؿ العقيلي:

(ُ) الثقات البن حباف (ٕ.)ّٖٔ/
(ِ) التأريخ الكبَت (ُ )ُٗٔ/الثقات البن حباف (ٕ.)ّٖٔ/
(ّ) الثقات البن حباف (ٕ.)ّٖٔ/
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"كاف ابن عجالف مضطرب اٟتديث يف حديث نافع(ُ)" .كراؿ الذىي:
"كيف حفظو يى(ِ)" .كراؿ أيضا " :كرد تكلم ا١تتأخركف من أئمتنا يف سوى
حفظو(ّ) .كري  :إنو كاف يدلح(ْ) ،كراؿ اٟتافظ ابن حجر" :صدكؽ إال
اختلطم عليو أحاديث أيب ىريرة(ٓ) " .كىذا إسناد حسن ،راؿ اٟتاكم:
أنو
ٍ
(ٕ)
(ٔ)
" صحي عل رط مسلم " .ككافقو الذىي  .كحسنو األلباين .
كتابع ابن عجالف عن سعيد ا١تقربم أبو معشر كىو٧ :تي بن عبد
الرٛتن السندم ا١تدين ،موىل بٍت ىا م ،راؿ ال ىف َّالس :كاف ٭تِت ال ٭تدث
ض ِّعفو ،كيضحك إذا ذكره ،ككاف ابن مهدم ي٭تىدِّث عنو .كراؿ ابن
عنو كيي ى
مهدم" :كاف أبو معشر تىعرؼ كتينكر" .كراؿ أٛتد بن حنب " :كاف
(ٖ)
مرة" :حديثو
صدكران ،كلكنو ال يقيم اإلسناد ،ليح بذاؾ " .كراؿ أٛتد َّ
(ُ) الضعفاى للعقيلي (ّ.)ُّ/
(ِ) تذكرة اٟتفاظ (ُ.)ُِٓ/
(ّ) ميزاف االعتداؿ (ْ ،)َِّ/ا١تغٍت يف الضعفاى (ِ.)ُّٔ/
(ْ) ينظ ػ ػػر :ا١تدلس ػ ػػُت (ص ،)ٖٓ :تعري ػ ػػف اىػ ػ ػ التق ػ ػػديح (ص ،)ْْ :أٝت ػ ػػاى
ا١تدلسُت للسيوطي (ص ،)ٖٖ :التبيُت ألٝتاى ا١تدلسُت (ص.)ُٖٗ :
(ٓ) تقريب التهذيب ررم.)ُّٔٔ( :
(ٔ) ا١تستدرؾ للحاكم مع تلخيص الذىي (ِ ،ُٕٓ/حِِٖٔ).
(ٕ) إركاى الغلي (ٔ.)ُٕٗ/
(ٖ) ينظر :اٞترح كالتعدي (ٖ.)ْْٗ/
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عندم مضطرب ،ال يقيم اإلسناد ،كلكن أكتب حديثو أعترب بو(ُ) .كراؿ
ىمَّرنة" :ييكتب من حديثو ما كاف عن ٤تمد بن كعب يف التفسَت(ِ)" .كراؿ
أبو حامت الرازم :كاف أٛتد بن حنب يرضاه يف ا١تغازم ،كيقوؿ :كاف
بصَتان هبا - ،راؿ أبو حامت :-ككنم أىاب أحاديثو حىت رأيم أٛتد
ي٭تىدِّث عن رد عنو ،فتوسعم بىػ ٍع يد يف كتابة حديثو .كراؿ ٭تِت بن معُت:
"ليح بقوم يف اٟتديث(ّ)" .كراؿ ىمَّرة" :ضعيف(ْ)" .كراؿ أبو زرعة:
"صدكؽ يف اٟتديث ،كليح بالقوم(ٓ)".
منكر اٟتديث(ٔ) .كراؿ أبو داكد كالنسائي
كراؿ
البخارم) :ي
(ٕ
كالداررطٍت :ضعيف .
كراؿ ابن حباف" :ككاف ٦تن اختلط يف آخره عمره كبقي رب أف
ٯتوت سنتُت يف تغَت ديد ال يدرم ما ٭تدث بو فكثر ا١تناكَت يف ركايتو
(ُ) تاريخ بغداد ( ُّ.)َّْ/
(ِ) الكام يف ضعفاى الرداؿ (ٖ.)ُِّ/
(ّ) اٞترح كالتعدي (ٖ.)ْْٗ/
(ْ) تاريخ بغداد ( ُّ.)ِّْ/
(ٓ) اٞترح كالتعدي (ٖ.)ْْٗ/
(ٔ) التأريخ الكبَت (ٖ.)ُُْ/
(ٕ) الض ػػعفاى كا١تًتكك ػػوف للنس ػػائي (ص .)َُُ :الض ػػعفاى كا١تًتكك ػػوف لل ػػداررطٍت
(ص.)ُٖٗ :
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من رب اختالطو فبط االحتجاج بو(ُ)" .كراؿ ابن عدم" :رد ركل عنو
َّورم كىشيم كالليث بن سعد كغَتىم من الثقات ،كىو مع ضعفو
الث ٌ
(ّ)
(ِ)
يكتب حديثو " .راؿ اٟتافظ ابن حجر :مشهور بكنيتو ضعيف ".
كأما ما داى عند الطرباين من طريق يزيد بن ىاركف ،عن ريك،
عن دابر ،عن عطاى ،عن أيب ىريرة.
 ففي إسناده ريك ،كىو :ابن عبد اهلل النخعي الكويفالقاضي بواسط مث الكوفة أبو عبد اهلل ،راؿ ٭تِت القطاف :رأيم ٗتليطا
يف أصوؿ ريك .كراؿ ابن معُت :ليح بالقوم.
كيف موضع آخر :ال بأس بو(ْ) .كراؿ ابن عدم :كالغالب عل
حديثو الصحة كاالستواى كالذم يقع يف حديثو من النكرة إ٪تا أيت فيو من
سوى حفظو ،ال أنو يتعمد يف اٟتديث يئا ٦تا يستحق أف ينسب فيو إىل
يى من الضعف(ٓ)" .راؿ ابن حجر" :كاف يتربأ من التدليح كنسبو
عبد اٟتق يف "األحكاـ" إىل التدليح كسبقو إىل كصفو بو الداررطٍت(ٔ)"،
(ُ) اهركحُت (ّ.)َٔ/
(ِ) الكام يف ضعفاى الرداؿ (ٖ.)ُِّ/
(ّ) تقريب التهذيب (ََُٕ).
(ْ) اٞترح كالتعدي (ْ.)ّٕٔ/
(ٓ) الكام يف الضعفاى (ٓ.)ّٓ/
(ٔ) تعريف اى التقديح (ص.)ّّ :
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كذكره ابن حباف يف "الثقات" ،كراؿ" :كاف يف آخر أمره ٮتطئ فيما يركم،
تغَت عليو حفظو فسماع ا١تتقدمُت عنو الذين ٝتعوا منو بواسط ليح فيو
ٗتليط مث يزيد بن ىاركف كإسحاؽ األزرؽ كٝتاع ا١تتأخرين عنو بالكوفة فيو
أكىاـ كثَتة(ُ)" .كراؿ اٟتافظ ابن حجر :صدكؽ ٮتطئ كثَتا ،تغَت حفظو
منذ كيل القضاى بالكوفة ككاف عادال فاضال .")ِ( . . .
كفيو :دابر بن يزيد اٞتعفي ،راؿ البخارم" :تركو ٭تِت بن سعيد،كعبد الرٛتن بن مهدم(ّ)" ،كراؿ الشعي :يا دابر ال ٘توت ،حىت تكذب
عل رسوؿ اهلل  ،راؿ :فما مض األياـ كالليايل ،حىت اهتم بالكذب(ْ).
كراؿ ٭تِت بن معُت :ضعيف .كراؿ أبو حامت الرازم :يكتب حديثو عل
االعتبار كال ٭تتج بو .كراؿ أبو زرعة :لُت .كراؿ عبة :دابر اٞتعفي
صدكؽ يف اٟتديث(ٓ) .كراؿ النسائي :مًتكؾ(ٔ)" .كراؿ العجلي" :كاف
ضعيفا يغلو يف التشيع ككاف يدلح(ٕ)"كراؿ الداررطٍت" :إف اعترب لو ْتديث
(ُ) الثقات البن حباف (ٔ.)ْْْ/
(ِ) تقريب التهذيب (ِٕٖٕ).
(ّ) الضعفاى الصغَت (ص.)ّٕ :
(ْ) الضعفاى الصغَت (ص.)ّٕ :
(ٓ) اٞترح كالتعدي (ِ.)ْٕٗ/
(ٔ) الضعفاى كا١تًتككوف للنسائي (ص.)ِٖ :
(ٕ) الثقات للعجلي (ُ.)ِْٔ/
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يػي ىع ُّد حديثنا صاٟتنا ،إذا كاف عن األئمة(ُ)" .كراؿ اٟتافظ ابن حجر:
"ضعيف رافضي(ِ)" .كىذا إسناد ضعيف ددا ،كيغٍت عنو ما تقدـ.
كداى ٨تو حديث الباب من حديث ابن عباس ،أخردو أبو
(ْ)
(ّ)
داكد  ،كاٟتاكم كصححو  ،كلفظو١ « :تا نزلم ىذه اآلية ﱣﭐﱲ

كرب ذلك
ﱳ ﱴ ﱵ ﱢ [التوبة ،]ّْ :راؿ :ي
عل ا١تسلمُت ،فقاؿ عمر :أنا أفرج عنكم ،فانطلق ،فقاؿ :يا ني اهلل،
كرب عل أصحابك ىذه اآلية ،فقاؿ رسوؿ اهلل  -صل اهلل عليو
إنو ي
كسلم " :-إف اهلل مل يفرض الزكاة إال ليطيب ما بقي من أموالكم ،كإ٪تا
فرض ا١تواريث لتكوف ١تن بعدكم" راؿ :فكرب عمر مث راؿ لو" :أال
أخربؾ ٓتَت ما يكنز ا١ترى؟ ا١ترأة الصاٟتة :إذا نظر إليها سرتو ،كإذا أمرىا
أطاعتو ،كإذا غاب عنها حفظتو"
(ٓ)
كمن حديث سعد بن أيب كراص عند اٟتاكم  ،كراؿ" :ىذا
حديث صحي اإلسناد من خالد بن عبد اهلل الواسطي إىل رسوؿ اهلل
(ُ) الضعفاى كا١تًتككوف للداررطٍت (ص.)ٗٗ :
(ِ) تقريب التهذيب (ٖٕٖ).
(ّ) السنن (ّ ،ٕٗ/حُْٔٔ).
(ْ) ا١تستدرؾ (ُ)ٕٓٔ /
(ٓ) ا١تستدرؾ (ِ)ُٕٓ /
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 ،تفرد بو ٤تمد بن بكَت ،عن خالد إف كاف حفظو ،ف نو صحي
عل رط الشيخُت" .راؿ الذىي٤" :تمد راؿ أبو حامت صدكؽ يغلط.
كراؿ يعقوب بن يبة :ثقة(ُ)" كمن حديث أيب أمامة ،أخردو ابن
مادو(ِ) ،كالطرباين(ّ) ،كإسناده ضعيف.
كيتلخص ٦تا تقدـ أف حديث الباب يرتقي ٔتتابعتو ك واىده
إىل صحي لغَته.
ٗ -حديث الواىبة:
أف «امرأة داىت رسوؿ اهلل  فقالم :يا رسوؿ اهلل دئم
فصعد النظر إليها كصوبو مث
ألىب لك نفسي فنظر إليها رسوؿ اهلل َّ 
طأطأ رأسو.» . . .
أخرجو البخارم من طرؽ عن أيب حازـ ،عن سه بن سعد
٨ توه(ْ).
كعند البخارم(ٓ) أيضان بلفظ آخر" :فجاىتو امرأة تعرض
نفسها عليو ،فخفض فيها النظر كرفعو ،فلم يردىا".
(ُ) ا١تستدرؾ مع تلخيص الذىي (ِ.)ُٕٓ /
(ِ) سنن ابن مادو (ّ ،ِٔ/حُٕٖٓ).
(ّ) ا١تعجم الكبَت (ٖ ،ِِِ/حُٖٖٕ).
(ْ) أخردو البخارم (ٕ.)َٖٕٓ( )ٔ/
(ٓ) أخردو البخارم (ٕ.)ُِّٓ( )ُٕ/
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وأخرجو عبد الرزاؽ – كمن طريقو الطرباين (ُ) ،كأبو يعل (ِ) –
عن معمر ،كالثورم ،عن أيب حازـ ،عن سه بن سعد الساعدم راؿ:
ٝتعتو ٭تدث " :أف امرأة داىت إىل الني  ،فوىبم نفسها لو،
فصمم ،مث عرضم نفسها عليو ،فصمم ،فلقد رأيتها رائمة مليا -
أك راؿ :ىويا  -تعرض نفسها عليو ،كىو صامم " . . .اٟتديث.
ردالو ثقات ،كسنده صحي .
املطلب الجالح :األحاديح الوازدة يف بيان مكانة اجلنال يف حياة النيب .
ٔ -حددديث علددي  قددال علددي :قلددت« :يددا رسددول اهلل ،مالددك
تنوق(ّ) في قريش وتدعنا؟ فقال :وعندكم شيء؟»(ْ).
َّ
أخردو مسلم من طػرؽ عػن األعمػ  ،عػن سػعد بػن عبيػدة ،عػن
أيب عبػػد الػػرٛتن ،عػػن علػػي بػػو ،رػػاؿ :رلػػم :يػػا رسػػوؿ اهلل ،مػػا لػػك تنػػوؽ
يف رري كتػدعنا؟ فقػاؿ :كعنػدكم ػيى؟ رلػم :نعػم ،بنػم ٛتػزة ،فقػاؿ
رسوؿ اهلل  :إهنا ال ٖت يل ،إهنا ابنة أخي من الرضاعة.
كلكػػن دػػاى يف ركايػػة أخػػرل بلفػػظ ص ػري عػػن علػػي  ،كى ػػو:
(ُ) ا١تعجم الكبَت.)َُٗ/ٔ( :
(ِ) مسنده.)ُْٓ/ُّ( :
(ّ) تنوؽ فالف يف مطعمو كملبسو كأموره :إذا ٕتود كبالغ .هتذيب اللغة (ٗ.)ِْْ/
(ْ) أخردو مسلم (ُْْٔ).
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"راؿ علي :رلم لرسػوؿ اهلل  ،أال أدلػك علػ أٚتػ فتػاة يف رػري ؟.
 . .اٟتديث".
)ِ(
)ُ(
أخردو عبد الرزاؽ – كمن طريقػو الطػرباين  -عػن الثػورم،
عن علي بن زيػد بػن دػدعاف ،عػن سػعيد بػن ا١تسػيب ،رػاؿ :رػاؿ علػي:
رلم لرسوؿ اهلل  ، أال أدلػك علػ أٚتػ فتػاة يف رػري ؟ رػاؿ« :كمػن
ى ػػي؟ » رل ػ ػم :ابن ػػة ٛت ػػزة ،ر ػػاؿ« :أم ػػا علم ػػم أهن ػػا ابن ػػة أخ ػػي م ػػن
الرضاعة ،إف اهلل حرـ من الرضاع ما حرـ من النسب» ٨توه.
كأخردػػو أٛتػػد(ّ) عػػن ككيػػع -كمػػن طريػػق ككيػػع؛ أخردػػو ٤تمػػد بػػن
نصر ا١تركزم(ْ) ،كالنسائي)ٓ( ،كالبزار(ٔ) كأبو يعل )ٕ(  -عػن سػفياف ،عػن
علي بن زيد ،عن سػعيد بػن ا١تسػيب ،رػاؿ :رػاؿ علػي :رلػم لرسػوؿ اهلل
 ،أال أدلك عل أٚتػ فتػاة يف رػري ؟ رػاؿ« :كمػن ىػي؟ » رلػم :ابنػة
ٛتػػزة ،رػػاؿ« :أمػػا علمػػم أهنػػا ابنػػة أخػػي مػػن الرضػػاعة ،إف اهلل حػػرـ مػػن
(ُ) مصنفو.)ْٕٓ/ٕ( :
(ِ) ا١تعجم الكبَت.)ُّٖ/ّ( :
(ّ) مسنده.)ّّّ/ِ( :
(ْ) السنة للمركزم( :ص.)ُٖ/
(ٓ) السنن الكربل.)ُّٗ/ٓ( :
(ٔ) مسند البزار.)ُٖٓ/ِ( :
(ٕ) مسند أيب يعل .)َُّ/ُ( :
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الرضاع ما حرـ من النسب» كاللفظ ألٛتد كا١تػركزم ،كأمػا البػزار فلفظػو" :
 . .أال تتزكج ابنة عمك ٛتزة؟ ف هنا من أحسن فتاة يف رري ." . .
مث رػػاؿ" :كىػػذا اٟتػػديث ال نعلػػم أحػػدا رػػاؿ :عػػن علػػي بػػن زيػػد،
عػػن سػػعيد بػػن ا١تسػػيب ،عػػن علػػي إال سػػفياف الثػػورم ،كغػػَته يقػػوؿ :عػػن
علي بن زيد ،عن سعيد بن ا١تسيب ،عن ابن عباس".
كلك ػػن الث ػػورم ر ػػد توب ػػع ،فق ػػد تابع ػػو اب ػػن عيين ػػة ،كاٝتاعي ػ ػ ب ػػن
إبراىيم بن علية ،كعبد الوارث.
أم ػ ػػا ركاي ػ ػػة اب ػ ػػن عيين ػ ػػة :فأخرده ػ ػػا الطػ ػ ػرباين)ُ( م ػ ػػن طري ػ ػػق مس ػ ػػدد،
كالشػافعي(ِ) – كمػن طريقػػو البيهقػي(ّ) -؛ كال٫تػا (مسػػدد ،كالشػافعي) عػػن
سفياف بن عيينة ،عن علي بن زيد ،عن سػعيد بػن ا١تسػيب ،رػاؿ :رػاؿ علػي
" يا رسوؿ اهلل ى لك يف بنم عمك أٚت فتاة يف رري ؟ ".
أمػػا ركايػػة إٝتاعي ػ بػػن إب ػراىيم بػػن عليػػة :فأخردهػػا سػػعيد بػػنمنص ػػور ،كالًتم ػػذم(ْ) كالض ػػياى ا١تقدس ػػي(ٓ) م ػػن طري ػػق أٛت ػػد ب ػػن مني ػػع،
كال٫تا (سػعيد كأٛتػد) عػن علػي بػن زيػد ،عػن سػعيد بػن ا١تسػيب ،رػاؿ:
(ُ) ا١تعجم الكبَت.)ُّٖ/ّ( :
(ِ) مسند الشافعي.)َِ/ِ( :
(ّ) معرفة السنن.)ِْٕ/ُُ( :
(ْ) سننو.)ُُْٔ( )ْْْ/ّ( :
(ٓ) األحاديث ا١تختارة.)َُُ/ِ( :
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رػاؿ علػػي :يػػا رسػػوؿ اهلل ،أال تتػػزكج ابنػػة عمػك ٛتػػزة؟ فإنهددا مددن أحسددن
فتدداة فددي قدريش .رػػاؿ« :إهنػا ابنػػة أخػػي مػػن الرضػػاعة ،كإف اهلل حػػرـ مػػن
الرضاعة ما حرـ من النسب»(ُ).
أما ركاية عبدالوارث :ذكرىا الداررطٍت يف "العل "(ِ).كخالفهم سعيد بن أيب عركبة:
كركايتػػو أخردهػػا النسػػائي)ّ( مػػن طريػػق سػػعيد ىػػو ابػػن أيب عركبػػة،
عن علي بن زيد ،عن سعيد بن ا١تسيب ،عن ابػن عبػاس ،أف عليػا ،رػاؿ
للن ػػي  يف ابن ػػة ٛت ػػزة كذك ػػر م ػػن ٚتا٢ت ػػا ،فق ػػاؿ« :إهن ػػا ابن ػػة أخ ػػي م ػػن
الرضاعة» ،مث راؿ ني اهلل « :أك مػا علمػم أف اهلل حػرـ مػن الرضػاعة
ما حرـ من النسب؟».
كراؿ النسائي" :مل يسمعو سعيد عن علي بن زيد".
مث استشػػهد ٔتػػا ركاه غنػػدر ،رػػاؿ :حػػدثنا سػػعيد ،عػػن رد ػ  ،عػػن
علي بن زيد ،عن سعيد بن ا١تسيب ،عن ابن عباس بو ٨توه.
فركاية سعيد بن أيب عركبة :فيها علتاف:
 عدـ ٝتاع سعيد من علي بن زيد كما سبق عن النسائي.
(ُ) سنن سعيد بن منصور)ِِٕ/ُ( :
(ِ) العل )َِِ/ّ( :
(ّ) السنن الكربل)ُّٗ/ٓ( :
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٥ تالفػػة سػػعيد بػػن أيب عركبػػة ١تػػن ىػػو أكثػػق منػػو كغػػَته مػػن الثقػػات
كالثورم كابن علية كعبد الوارث.
كراؿ الداررطٍت(ُ)" :الصحي روؿ الثورم كمن تابعو".
كهب ػػذا يظه ػػر عػ ػػدـ تود ػػو كػ ػػالـ الب ػ ػزار ،كأنػ ػػو م ػػدفوع با١تتابعػ ػػات
األخ ػػرل للث ػػورم ،لك ػػن يف إس ػػناد الث ػػورم كمتابعي ػػو :عل ػػي ب ػػن زي ػػد ب ػػن
دػػدعاف كىػػو ضػػعيف(ِ) ،مشػػهور بالضػػعف إال أنػػو توبػػع .كلكػػن ا١تتابعػػة
راصرة :كىي حديث علي  ا١تخرج يف صحي مسلم.
(ْ)
كرػػد ص ػػح ح ػػديث اب ػػن د ػػدعاف :الًتم ػػذم(ّ) ،كال ػػداررطٍت ،
كالضػ ػػياى(ٓ) كلع ػ ػ تصػ ػػحيحهم لػ ػػو هبػ ػػذا اللفػ ػػظ بسػ ػػبب معنػ ػػاه ك ػ ػػاىد
حديث مسلم.
والخالصة :أف ىذه الركاية الػيت بلفػظ" :رػاؿ علػي :رلػم لرسػوؿ
اهلل  ،أال أدلك عل أٚت فتاة يف رري ؟ " صحيحة.
تنبيو داى اٟتديث عند بعض ا١تخردُت مػن نفػح ىػذه الطريػق بلفػظ:
(ُ) العل .)َِِ/ّ( :
(ِ) التقريب.)ّْْٕ( :
(ّ) سنن الًتمذم.)ُُْٖ( )ِْٓ/ّ( :
(ْ) العل .)َِِ/ّ( :
(ٓ) األحاديث ا١تختارة.)َُُ/ِ( :
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«رسوؿ اهلل ،ما لك تتوؽ يف رري كتدعنا؟ فقاؿ« :ى عندؾ يى؟»)ُ(.
كالتتوؽ أبلغ يف معٌت اٞتماؿ مػن التنػوؽ" تتػوؽ تفعػ  ،مػن التػوؽ
كىو الشوؽ إىل الشيى كالنزكع إليو"(ِ).
ك ػواىد معػػٌت ىػػذا اٟتػػديث ٧تػػدىا ماثلػػة يف س ػَتتو ،حيػػث كػػاف 
٭ترص عل التزكج بالنساى اٞتميالت ،فغالب نسائو كن ٚتيالت ،كما سيأيت:
كرػػد اختلػػف العلمػػاى يف عػػدد مػػن تػػزكج هبػػن النػػي  فأرصػ مػػا ريػ
أهنػػن ٙتػػاين عش ػرة ام ػرأة كمػػا رػػاؿ أبػػو عبيػػد القاسػػم بػػن سػػالـ ،رٛتػػو اهلل رػػاؿ:
«كرد ثبم كص عندنا أف رسوؿ اهلل  تػزكج ٙتػاين عشػرة امػرأة ،سػبع مػنهن
مػػن ربائػ رػري  ،ككاحػػدة مػػن حلفػػاى رػري  ،كتسػػعة مػػن سػػائر ربائػ العػػرب،
ككاحػػدة مػػن بػػٍت إسػرائي مػػن بػػٍت ىػػاركف بػػن عمػراف أخػػي موسػ بػػن عمػراف»
رػاؿ أبػو عبيػدة« :فػأكؿ مػن تػزكج مػن نسػائو يف اٞتاىليػة خد٬تػة ،مث تػزكج
بعػػد خد٬تػػة سػػودة بنػػم زمعػػة ٔتكػػة يف اإلسػػالـ ،مث تػػزكج عائشػػة رب ػ ا٢تج ػرة
بسػػنتُت ،مث تػػزكج با١تدينػػة بعػػد كرعػػة بػػدر سػػنة اثنتػػُت مػػن التػػاريخ أـ سػػلمة ،مث
تػػزكج حفصػػة بنػػم عمػػر أيضػػا سػػنة اثنتػػُت مػػن التػػاريخ فه ػؤالى ا٠تمسػػة مػػن
ر ػري  ،مث تػػزكج يف سػػنة ثػػالث مػػن التػػاريخ زينػػب بنػػم دح ػ  ،مث تػػزكج يف
(ُ) السػػنة للمػػركزم (ص )ُٖ :كابػػن أيب ػػيبة (ّ ) ََُْٕ()ْٓٗ /الس ػػنن
الكربل للبيهقي (ٕ.)ُُٗ /
(ِ) النهاية يف غريب اٟتديث كاألثر (ُ.)ََِ /

ُُٕ

األحاديث الواردة في جمال المرأة  -دراسة حديثية موضوعية ،د .عبد الرحمن بن عمري الصاعدي

سػػنة ٜتػػح مػػن التػػاريخ دويريػػة بنػػم اٟتػػارث ،مث تػػزكج سػػنة سػػم مػػن التػػاريخ
أـ حبيبػػة بنػػم أيب سػػفياف ،مث تػػزكج سػػنة سػػبع مػػن التػػاريخ صػػفية بنػػم حيػػي،
مث تػػزكج ميمونػػة بنػػم اٟتػػارث ،مث تػػزكج فاطمػػة بنػػم ػري  ،مث تػػزكج زينػػب
بنػػم خزٯتػػة ،مث تػػزكج ىنػػد بنػػم يزيػػد ،مث تػػزكج أٝتػػاى بنػػم النعمػػاف ،مث تػػزكج
(ُ)
رتيلة بنم ريح أخم األ عث ،مث تزكج سناى بنم الصلم السلمية»
كسأرتصػر ىنػػا علػ مػػن كرفػم علػػيهن رضػي اهلل عػػنهن ٦تػن ذيكػػر
عنها اٞتماؿ ،سواى أكانم األسانيد صحيحة أـ ضعيفة.
ٕ -جمال جويرية رضي اهلل عنها:
عػػن عائشػػة أـ ا١تػػؤمنُت -رضػػي اهلل عنهػػا -رالػػم١ :تػػا رسػػم رسػػوؿ
اهلل  سػػبايا بػػٍت ا١تصػػطلق ،كرعػػم دويريػػة بنػػم اٟتػػارث يف السػػهم لثابػػم
بن رػيح بػن الشػماس أك البػن عػم لػو ،ككاتبتػو علػ نفسػها ،وكاندت امدرأة
حل ددوة مالح ددة ال يراى ددا أح ددد إال أخ ددذت بنفس ددو ،فأت ددت رس ددول اهلل 
تس ددتعينو ف ددي كتابته ددا ،قال ددت :فد دواهلل م ددا ى ددو إال أن رأيته ددا عل ددى ب دداب
حجرتددي فكرىتهددا ،وعرفددت أنددو سدديرى منهددا مددا رأيددت ،فػػدخلم عليػػو،
فقالػػم :يػػا رسػػوؿ اهلل ،أنػػا دويريػػة بنػػم اٟتػػارث بػػن أيب ض ػرار سػػيد رومػػو،
كرػػد أصػػابٍت مػػن الػػبالى مػػا مل ٮتػػف عليػػك ،فورعػػم يف السػػهم لثابػػم بػػن
ر ػػيح ب ػػن الش ػػماس  -أك الب ػػن ع ػػم ل ػػو  -فكاتبت ػػو علػ ػ نفس ػػي ،فجئت ػػك
أستعينك عل كتابيت .راؿ « :فهػ لػك يف خػَت مػن ذلػك؟ » .رالػم :كمػا
(ُ) ا١تستدرؾ )ُّٕٔ( )ْ/ْ( :كيينظر يف األرواؿ األخرل السَت (ِ.)ِْٓ/
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ىو يا رسوؿ اهلل؟ راؿ « :أرضي كتابتػك كأتزكدػك » رالػم :نعػم يػا رسػوؿ
اهلل .رػػاؿ « :رػػد فعلػػم » .رالػػم :كخػػرج ا٠تػػرب إىل النػػاس أف رسػػوؿ اهلل 
تػػزكج دويريػػة بنػػم اٟتػػارث ،فقػػاؿ النػػاس :أصػػهار رسػػوؿ اهلل  فأرسػػلوا مػػا
بأيديهم ،رالم :فلقد أعتػق بتزك٬تػو إياىػا مائػة أىػ بيػم مػن بػٍت ا١تصػطلق،
فما أعلم امرأة كانم أعظم بركة عل رومها منها ".
التخريج :حديث صحي .
أخردو ،أبو داكد(ُ) ،أٛتد ، ،كابن اٞتػاركد  ،كالطحػاكم ،
كابػػن حبػػاف(ٓ) ،كالط ػرباين(ٔ) ،كاٟتػػاكم٥ -تتص ػرا(ٕ) -كالبيهقػػي(ٖ) ،كلهػػم
مػػن طػػرؽ عػػن ٤تمػػد بػػن إسػػحاؽ ،عػػن ٤تمػػد بػػن دعفػػر بػػن ال ػزبَت ،عػػن
عركة بن الزبَت ،عن عائشة- ،رضي اهلل عنها.-
(ِ)

(ّ)

(ْ)

(ُ) السنن (ٔ.)ُّّٗ ،ٕٓ-ْٕ/
(ِ) ا١تسند (ّْ ،ّٖٓ-ّْٖ/حِّٓٔٔ).
(ّ) ا١تنتق من السنن ا١تسندة (ص ،ُٕٔ :حَٕٓ).
(ْ) ػ ػ ػػرح مش ػ ػ ػػك اآلث ػ ػ ػػار (ُِ ،ُْٗ/حْْٖٕ) ،كيف ػ ػ ػػرح مع ػ ػ ػػاين اآلث ػ ػ ػػار
(ّ ،ُِ/حَِّْ).
(ٓ) الصحي (ٗ ،ُّٔ/حَْْٓ).
(ٔ) ا١تعجم الكبَت (ِْ ،َٔ/حُٗٓ).
(ٕ) ا١تستدرؾ (ْ ،ِٕ/حٕٕٗٔ).
(ٖ) السنن الكربل (ٗ ،ُِٕ/حَُّٕٖ).
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دراسة اإلسناد:
مدار ىذا اٟتديث عل ابن إسحاؽ ،كىو ٤تمػد بػن إسػحاؽ بػن
صاحب ا١تغازم،
رػػاؿ ابػػن معػػُت" :ثقػػة لػػيح ْتجػػة " .كرػػاؿ أبػػو زرعػػة :صػػدكؽ.
كراؿ أبو حامت :يكتب حديثو .)ُ( .كراؿ عبة صدكؽ .كرػاؿ أٛتػد بػن
حنب  :حسن اٟتديث كليح ْتجػة .كرػاؿ البخػارم رأيػم علػ بػن عبػد
اهلل ٭تتج ْتديث ابن إسحاؽ .كراؿ ابن ا١تػديٍت :حديثػو عنػدم صػحي
مل أدد لو إال حديثُت منكرين.
(ِ)
كراؿ العجلي" :مدين ثقة ".
كر ػػد َّ
كذب ػػو س ػػليماف التيم ػػي كىش ػػاـ بػ ػن ع ػػركة كمال ػػك ك٭ت ػػِت القط ػػاف
ككىيب .كراؿ ٤تمد بػن عبػد اهلل بػن ٪تػَت رمػي بالقػدر ،ككػاف أبعػد النػاس منػو.
كرػػاؿ أبػػو داكد رػػدرم معتػػزيل كرػاؿ الػػداررطٍت :ال ٭تػػتج بػػو .كرػػاؿ عبػػد الػػرٛتن
بن مهدم تكلػم أربعػة يف ابػن اسػحاؽ فأمػا ػعبة كسػفياف فكانػا يقػوالف فيػو:
أمَت ا١تؤمنُت يف اٟتديث(ّ) ركل لو مسلم يف ا١تتابعة متابعة(ْ).
راؿ الذىي" :كاف صدكرا من ْتور العلم كلو غرائب يف سػعة مػا
(ُ) ينظر :تاريخ ابن معُت (ركاية الدكرم) (ّ.)ُٕٓ/
(ِ) الثقات للعجلي (ص.)ََْ :
(ّ) ينظر :التأريخ الكبَت (ُ ،)َْ/اٞترح كالتعدي (ٕ.)ُِٗ/
(ْ) ا١تغٍت يف الضعفاى (ِ .)ّٓٓ-ِٓٓ/هتذيب التهذيب (ٗ.)ّٖ/
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ركل تس ػػتنكر كاختلػػف يف االحتج ػػاج بػػو كحديثػػو حسػػن كرػػد ص ػػححو
ٚتاعة ")ُ( . . .،كراؿ اٟتافظ ابن حجر٤ :تمد ابػن إسػحاؽ ابػن يسػار
أبػػو بكػػر ا١تطلػػي مػػوالىم ا١تػػدين نزيػ العػراؽ إمػػاـ ا١تغػػازم صػػدكؽ يػػدلح
كرمي بالتشيع كالقدر"(ِ).
كرػػد صػػرح بالتحػػديث ىنػػا فانتفػػم ػػبهة تدليسػػو .كبقيػػة ردالػػو
ثقات رداؿ الشيخُت.
كذكػػره ابػػن تيميػػة ىػػذا اٟتػػديث ضػػمن أحاديػػث ،كرػػاؿ" :كىػػذه
األحاديػػث ك٨توىػػا مشػػهورة؛ ب ػ مت ػواترة :أف النػػي كػػاف يسػػي العػػرب
(ّ)
حسن إسناده األلباين(ْ).
ككذلك خلفاؤه بعده"  .كرد َّ
ٖ -جمال صفية بندت حيدي  -رضػي اهلل عنهػا -دػاى يف أكثػر مػن
حػػديث ،يف بعضػػها تص ػري ّتما٢تػػا ،كأحاديػػث أخػػرل إمػػا لػػيح
فيها تصري  ،أك تصري يسَت.
أمػػا الػػيت فيهػػا تصػري  ،فحػػديث أنػػح بػػن مالػػك  يف "صػػحي
البخارم" ،راؿ :ردـ الني  خيرب ،فلما فػت اهلل عليػو اٟتصػن ذيكػر لػو

(ُ) الكا ف (ِ .)ُٓٔ/هتذيب التهذيب (ٗ.)ّٖ/
(ِ) تقريب التهذيب (ص )ْٕٔ :ترٚتةِٕٓٓ.
(ّ) ٣تموع الفتاكل (ُّ.)ّٕٗ /
(ْ) إركاى الغلي يف ٗتريج أحاديث منار السبي (ٓ.)ّٖ/
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ٚتاؿ صفية بنم يحيي بن أخطب ،كرد رت زكدها "
أمػػا الػػيت لػػيح فيهػػا تصػري ففػػي حػػديث طويػ  . . . " :فجمػػع
السػػي ،فجػػاى دحيػػة الكلػػي  ،فقػػاؿ :يػػا نػػي اهلل ،أعطػػٍت داريػػة مػػن
السػػي ،رػػاؿ« :اذىػػب فخػػذ داريػػة» ،فأخػػذ صػػفية بنػػم حيػػي ،فجػػاى
ردػ إىل النػػي  فقػػاؿ :يػػا نػػي اهلل! أعطيػػم دحيػػة صػػفية بنػػم حيػػي،
سػػيدة رريظػػة كالنضػػَت؟ ال تصػػل إال لػػك ،رػػاؿ« :ادعػػوه هبػػا» فجػػاى هبػػا،
فلمػػا نظػػر إليهػػا النػػي  رػػاؿ« :خػػذ داريػػة مػػن السػػي غَتىػػا» ،رػػاؿ:
فأعتقهػػا النػػي  كتزكدهػػا ،فقػػاؿ لػػو ثابػػم :يػػا أبػػا ٛتػػزة ،مػػا أصػػدرها؟
رػػاؿ :نفس ػػها ،أعتقه ػػا كتزكده ػػا ،ح ػػىت إذا ك ػػاف ب ػػالطريق ،دهزهت ػػا ل ػػو أـ
سليم ،فأىدهتا لو من اللي  ،فأصػب النػي  عركسػا ،فقػاؿ« :مػن كػاف
عنده يى فليجئ بو» كبسط نطعا ،فجع الرد ٬تيى بالتمر ،كدعػ
الرد ػ ٬تػػيى بالسػػمن ،رػػاؿ :كأحسػػبو رػػد ذكػػر السػػويق ،رػػاؿ :فحاس ػوا
حيسا ،فكانم كليمة رسوؿ اهلل ."
التخريج:
أخردػػو البخػػارم كمسػػلم مػػن طريػػق إٝتاعيػ بػػن عليػػة ،عػػن
عبد العزيز بن صهيب ،عن أنح بن مالك.
(ِ)

)ّ(

(ُ) صحي البخارم (ّ ،ْٖ/ررمِِّٓ).
(ِ) صحي البخارم (ُ.)ُّٕ ،ّٖ/
(ّ) صحي مسلم (ِ.)ُّٔٓ ،َُّْ/
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راؿ اٟتافظ ابن حجر :كذكر ابػن سػعد مػن طريػق عطػاى بػن يسػار
راؿ١" :تا ردمم صفية من خيرب أنزلم يف بيػم ٟتارثػة بػن النعمػاف فسػمع
نسػ ػػاى األنصػ ػػار فجػ ػػئن ينظػ ػػرف إىل ٚتا٢تػ ػػا كدػ ػػاىت عائشػ ػػة متنقبػ ػػة فلمػ ػػا
ػي  عل ػ أثرىػػا فقػػاؿ كيػػف رأيػػم يػػا عائشػػة؟ رالػػم:
خردػػم خػػرج النَّػ ٌ
(ُ)
رأيم يهودية .فقاؿ :ال تقويل ذلك؛ ف هنا أسلمم كحسن إسالمها" .
كعػػن عبػػد اهلل بػػن عمػػر العيمػػرم رػػاؿ١ :تػػا ادتل ػ النػػي  صػػفية
رأل عائشػػة متنقبػػة يف كسػػط النػػاس فعرفهػػا فأدركهػػا فأخػػذ بثوهبػػا ،فقػػاؿ:
«يا قَتاى كيف رأيم؟» رالم :رأيم يهودية بُت يهوديات".
أخردو ابن سعد(ِ) ،راؿ :أخربنا أٛتػد بػن ٤تمػد بػن الوليػد األزررػي،
حدثنا عبد الرٛتن بن أيب الرداؿ ،عن عبداهلل بن عمر.
دراسة إسناده
ردال ػ ػػو ثق ػ ػػات ،كالعيم ػ ػػرم ٥تتل ػ ػػف في ػ ػػو ،لكن ػ ػػو يص ػ ػػل للشػ ػ ػواىد
كا١تتابعػػات ،إال أنػػو منقطػػع مل يػػذكركا ركايػػة لعبػػد الػػرٛتن عػػن عبػػد اهلل بػػن
عمر العيمرم.
أٛتػػد بػػن ٤تمػػد بػػن الوليػػد األزررػػي ،كثقػػو أبػػو حػػامت كابػػن سػػعدكالذىي كابن حجر(ّ).
(ُ) اإلصابة يف ٘تييز الصحابة (ُّ.)ّٓٔ/
(ِ) الطبقات الكربل (ٖ.)ُِٓ /
(ّ) الطبق ػ ػ ػ ػ ػػات الك ػ ػ ػ ػ ػػربل (ٓ )َِٓ/ت ػ ػ ػ ػ ػػاريخ اإلس ػ ػ ػ ػ ػػالـ (ٓ )ُِٔ/الكا ػ ػ ػ ػ ػػف
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عبػد الػرٛتن بػن أيب الردػاؿ ،كثقػو اٛتػد كابػن مغػُت كالػػداررطٍت،ىكرىاؿ أىبيو حامت :صاحل ،ىو مث ىعٍبد الرٛتن بٍن زيد بٍن أسلم.
ىكرىػػاؿ أىبػيػو عيبىيػػد اآلدػػرم :سػػئ أىبػيػو ىد ياكىد ىعػ ٍػن ىعٍبػ ًػد الػ َّػر ٍٛتىن بٍػػن أىيب
الرداؿ ،فقاؿ :أحاديث عي ىمرة ٬تعلها كلها من عائشة.
ىكرىاؿ ًيف موضػع آخػر :لػيح بػو بػأس .كذكػره اب يػن ًحبَّػاف يف كتػاب
"الثقػػات" ىكرىػػاؿ :رٔتػػا أخطػػأ(ُ) كرػػاؿ ابػػن عػػدم " :كابػػن أيب الردػػاؿ ىػػذا
رد كثقة الناس كلوال أف يف مقدار ما ذكرت من األخبار بعض النكرة ١تػا
ذكػػرت كحػػديث ىٍ٭تػػِت بٍػػن ىسػػعًيد عػػن عمػػرة عػػن أـ ىشػػاـ بػػن أيب الردػػاؿ
يركي ػػو عن ػػو كح ػػديث عم ػػارة ب ػػن غزي ػػة يركي ػػو ب ػػن أيب الرد ػػاؿ كالب ػػن أيب
الرداؿ غَت ما ذكرت من اٟتديث ،عن أبيػو عػن عمػرة عػن عائشػة كعػن
غَت أبيو كأردو أنو ال بأس بو"(ِ).
رػػاؿ الػػذىي " :مػػدين مشػػهور صػػدكؽ كثقػػو غػػَت كاحػػد كرػػاؿ أبػػو
حامت كغَته :إنو لُت اٟتديث"(ّ) كراؿ أيضا " :صاحل حديثو مشهور"(ْ).
الظاىر أف حديثو ال ينزؿ عن رتبة اٟتسن.
(ُ )َِّ/تقريب التهذيب (ص.)ْٖ :
(ُ) هتذيب الكماؿ (ُٕ.)َٗ/
(ِ) الكام يف ضعفاى الرداؿ (ٓ.)ْٕٔ-ْٔٔ /
(ّ) من تكلم فيو كىو موثق (ص.)ُُٗ :
(ْ) ديواف الضعفاى (ص.)ُِْ :
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كلو طريق أخػرل أحردهػا ابػن سػعد(ُ) رػاؿ :أخربنػا ٤تمػد بػن عمػر،
حدثٍت أسامة بػن زيػد بػن أسػلم ،عػن أبيػو ،عػن عطػاى بػن يسػار ،رػاؿ١ " :تػا
ردـ رسوؿ اهلل  من خيرب كمعو صفية أنز٢تػا يف بيػم مػن بيػوت حارثػة بػن
النعم ػػاف فس ػػمع هب ػػا نس ػػاى األنص ػػار كّتما٢ت ػػا فج ػػئن ينظ ػػرف إليه ػػا كد ػػاىت
عائشة متنقبة حىت دخلم عليها فعرفها فلمػا خردػم خػرج رسػوؿ اهلل علػ
أثرىػػا ،فقػػاؿ« :كيػػف رأيتهػػا يػػا عائشػػة» ،رالػػم :رأيػػم يهوديػػة ،رػػاؿ« :ال
تقويل ىذا يا عائشة ف هنا رد أسلمم فحسن إسالمها».
وىذا إسناد ضعيف فيو ثالث علل:
العلددة األول دى :الوارػػدم كلكػػن رػػد يقػػاؿ ىػػو أخبػػارم كىػػذا فنػػو
فيقب ػ مػػا ركاه .رػػاؿ الػػذىي " :صػػاحب التصػػانيف ،كأحػػد أكعيػػة العلػػم
عل ػ ضػػعفو . . .كػػاف إىل حفظػػو ا١تنته ػ يف االخبػػار كالسػػَت ،كا١تغػػازم
كاٟتوادث كاياـ الناس ،كالفقو ،كغَت ذلك"(ِ).
العل ددة الثاني ددة :ض ددعف أس ػػامة ب ػػن زي ػػد ب ػػن أس ػػلم فيك ػػاد النق ػػاد أف
٬تمعوا عل ضعفو ،نب راؿ أبو العرب :ال أعلم أحدا كثقو .كما سيأيت.
العلة الثالثة االنقطاع عطاى يسار تابعي.

(ُ) الطبقات الكربل (ٖ.)ُِٔ /
(ِ) ا١تيزاف.)ْٔٔ-ِٔٔ/ّ( :
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أسامة بن زيػد بػن أسػلم ،رػاؿ ٤تمػد بػن سػعد :كػاف كثػَت اٟتػديثكلػػيح ْتجػػة ،كيف موضػػع آخػػر :كػػاف كثػػَت اٟتػػديث مستضػػعف ،كرػػاؿ أبػػو
حامت ابن حباف :كاف كاىيا يهم يف األخبار فَتفع ا١توروؼ كيص ا١تقطوع.
كيف ركايػػة أٛتػػد بػػن أيب مػػر عػػن ٭تػػِت :ضػػعيف يكتػػب حديثػػو.
كيف ركاية عباس :ليح بػذاؾ كىػو أصػغر مػن الليثػي .كيف ركايػة ا٢تيػثم بػن
طهماف :ليح يف بٍت زيد ثقة ،كأسامة أثبتهم.
كيف ركاي ػػة أيب طال ػػب ع ػػن أٛت ػػد :أس ػػامة كعب ػػد ال ػػرٛتن متقارب ػػاف
ضعيفاف .كيف ركاية عبد اهلل :أخش أف ال يكوف ثقة يف اٟتديث.
كراؿ علي بن ا١تديٍت :ليح يف كلد زيد بن أسلم ثقة.
كيف «ت ػػاريخ البخ ػػارم» :ض ػػعف عل ػػي عب ػػد ال ػػرٛتن ب ػػن زي ػػد ب ػػن
أسلم ،راؿ :كأما أخواه أسامة كعبد اهلل ،فذكر عنهما صػحة يف نسػخة:
خَتا.
صالحا .كيف موضع آخر :كثقو علي كأثٌت عليو ن
كيف «كتاب السادي» عن أٛتد :عبػد اهلل أرفعهػم ،كيف «كتػاب
العقيلي» عنو :أخش أف ال يكوف رويا يف اٟتديث.
كراؿ عمرك بن علي الفالس :كاف عبد الرٛتن ٭تدث عنو.
كذكػػره الربرػػي يف كتػػاب «الطبقػػات» يف بػػاب «الضػػعفاى مػػن ركاة
اٟتديث من أى ا١تدينة».
كراؿ يف موضع آخر :ىو مدين ٦تن يضعف كيكتب حديثو.
ك١تا ذكره أبو العرب يف كتاب «الضعفاى» راؿ :ال أعلم أحدا كثقو.
كذك ػػره يعق ػػوب ب ػػن س ػػفياف الفس ػػوم يف «ب ػػاب م ػػن يرغ ػػب ع ػػن
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الركاية عنهم ككنم أٝتع أصحابنا يضعفوهنم».
كيف «كتػ ػػاب ابػ ػػن اٞتػ ػػاركد» :كىػ ػػو ٦تػ ػػن ٭تتم ػ ػ حديثػ ػػو .كذكػ ػػره
أبو القاسم البلخي يف كتاب «الضعفاى».
كيف «كتاب ابن اٞتوزم» :ترؾ ٭تِت بن سعيد يعٍت القطاف حديثو.
كراؿ النسائي  -يف بعض النسخ  :-ضعيف.
كراؿ أبو داكد :ضعيف رلي اٟتديث(ُ).
كيف «كت ػػاب أيب يعلػ ػ » ع ػػن ٭ت ػػِت ب ػػن مع ػػُت :أس ػػامة أحس ػػنهم
حديثا يعٍت أحسن إخوتو.
كراؿ أبػو أٛتػد بػن عػدم :مل أدػد لػو حػديثان منكػران ال إسػنادان كال
متن ػان ،كأردػػو أنػػو صػػاحل ،كبنػػو زيػػد عل ػ أف القػػوؿ فػػيهم :إهنػػم ضػػعفاى،
أهنم يكتب حػديثهم ،كلكػ كاحػد مػنهم مػن األخبػار مػا ٭تتمػ كيقػرب
بعضهم من بعض يف باب الركايات"(ِ).
ر ػػاؿ ال ػػذىي" :ض ػػعفوه" كر ػػاؿ اب ػػن حج ػػر " :ض ػػعيف م ػػن ربػ ػ
حفظو"(ّ).
كأررب األرواؿ فيو ما رالو ابن عدم كابن حجر ،كاهلل أعلم.
(ُ) إكماؿ هتذيب الكماؿ (ِ )ّٓ-ُٓ /بتصرؼ.
(ِ) الكام يف ضعفاى الرداؿ (ِ.)ِٖ /
(ّ) الكا ف (ُ )ِِّ /تقريب التهذيب (ص.)ٖٗ :
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زيػػد بػػن اسػػلم مشػػهور بالثقػػة ،رػػاؿ الػػذىي " :تناكػػد ابػػن عػػدمبػػذكره يف الكام ػ  ،ف نػػو ثقػػة حجػػة "(ُ) كرػػاؿ اٟتػػافظ ابػػن حجػػر " :ثقػػة
عامل ككاف يرس "(ِ).
عطػػاى ب ػػن يسػػار فه ػػو إم ػػاـ مهش ػػور بالثق ػػة ،ر ػػاؿ اٟت ػػافظ اب ػػنحجر" :ا٢تاليل أبو ٤تمد ا١تدين موىل ميمونة ثقة فاض صاحب مػواعظ
كعبادة من صغار الثانية"(ّ).
كأم ػػا ال ػػيت فيه ػػا تص ػري يس ػػَت ،فعن ػػد مس ػػلم)ْ( م ػػن طري ػػق ٛت ػػاد ب ػػنسػػلمة ،عػػن ثابػػم ،عػػن أنػػح - -كفيػػو" كرػػاؿ رسػػوؿ اهلل « :خربػػم

خيػػرب ،إنػػا إذا نزلنػػا بسػػاحة رػػوـ ﭽﯭﯮﯯﭼ [الصػػافات]ُٕٕ :
رػاؿ :كىػزمهم اهلل عػز كدػ  ،ككرعػم يف سػهم دحيػة جاريدة جميلدة ،فا ػًتاىا
رسػ ػػوؿ اهلل  بسػ ػػبعة أرؤس ،مث دفعهػ ػػا إىل أـ سػ ػػليم تصػ ػػنعها لػ ػػو كهتيئهػ ػػا -
رػػاؿ :كأحسػػبو رػػاؿ  -كتعتػػد يف بيتهػػا ،كىػػي صػػفية بنػػم حيػػي ،رػػاؿ :كدع ػ
رس ػػوؿ اهلل  كليمته ػػا التم ػػر كاألر ػػط كالس ػػمن ،فحص ػػم األرض أف ػػاحيص،
كدػػيى باألنطػػاع ،فوضػػعم فيهػػا ،كدػػيى بػػاألرط كالسػػمن فشػػبع النػػاس ،رػػاؿ:
(ُ) ميزاف االعتداؿ (ِ.)ٖٗ /
(ِ) تقريب التهذيب (ص.)ِِِ :
(ّ) تقريب التهذيب (ص.)ِّٗ :
(ْ) ا١تصدر السابق (ِ.)ُّٔٓ ،َُْٓ/
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كرػػاؿ الن ػػاس :ال ن ػػدرم أتزكدهػػا ،أـ اٗت ػػذىا أـ كل ػػد؟ رػػالوا :إف حجبه ػػا فه ػػي
امرأت ػػو ،كإف مل ٭تجبه ػػا فه ػػي أـ كل ػػد ،فلم ػػا أراد أف يرك ػػب حجبه ػػا ،فقع ػػدت
عل عجز البعَت ،فعرفوا أنو رد تزكدهػا ،فلمػا دنػوا مػن ا١تدينػة ،دفػع رسػوؿ اهلل
 ،كدفعنا ،راؿ :فعثرت النارػة العضػباى ،كنػدر رسػوؿ اهلل  ،كنػدرت ،فقػاـ
فسػػًتىا ،كرػػد أ ػرفم النسػػاى ،فقلػػن :أبعػػد اهلل اليهوديػػة ،رػػاؿ :رلػػم :يػػا أبػػا
ٛتزة ،أكرع رسوؿ اهلل ؟ راؿ :إم كاهلل ،لقد كرع".
ٗ -جمددال عائشددة رضددي اهلل عنهددا :رػػاؿ اإلمػػاـ الػػذىي رٛتػػو اهلل "
ككانم امرأة بيضاى ٚتيلة .كمن مثَّ يقاؿ ٢تا :اٟتمَتاى"(ُ).
 حددديث عائشددة رضددي اهلل عنهددا :رالػػم أ ِّيـ ركمػػاف ٢تػػا يف حادثػػة
اإلفػػك" :يػػا بنيػػة ىػػوين عل ػ نفسػػك الشػػأف ،ف ػواهلل لقلمػػا كانػػم
امرأة رط كضيئة عنػد ردػ ٭تبهػا ك٢تػا ضػرائر ،إال أكثػرف عليهػا".
أخردو البخارم(ِ) كمسلم(ّ).
قددال ابددن األثيددر " :الوضػػاىة :اٟتسػػن كالبهجػػة .يقػػاؿ :كضػػأت
فهي كضيئة"(ْ).
كيف ركايػػة عنػػد البخػػارم " :كاهلل لقلمػػا كانػػم ام ػرأة حسػػناى عنػػد
(ُ) سَت أعالـ النبالى (ػ ػِ.)َُْ/
(ِ) صحي البخارم (ّ ،ُّٕ/ررم (ُِٔٔ).
(ّ) صحي مسلم ُِِٗ/ْ( ،ررم (َِٕٕ).
(ْ) النهاية يف غريب اٟتديث كاألثر (ٓ.)ُٗٓ/
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رد ٭تبها ٢تا ضرائر إال حسدهنا "(ُ).
 حػ ػػديث عمػ ػػر  :يقػ ػػوؿ فيػ ػػو لبنتػ ػػو حفصػ ػػة رضػ ػػي اهلل عنهػ ػػا:
"ال يغرنػػك أف كانػػم دارتػػك ىػػي أكضػػأ منػػك ،كأحػػب إىل النػػي
 - يريد عائشة – " أخردو البخارم(ِ) كمسلم(ّ).
كراؿ ابن ا١تلقن" :أم :أحسن كأٚت من الوضاىة كىو اٞتماؿ"(ْ).
كيف ركايػ ػػة عنػ ػػد البخػ ػػارم(ٓ) " :يػ ػػا بينيَّػ ػػة ،ال يغرنػ ػػك ىػ ػػذه الػ ػػيت رػ ػػد
أعجبها حسنها " .كرالوا أيضان يف صفتها :رضػي اهلل عنهػا أهنػا كانػم امػرأةن
ٚتيلػةن ،بيضػػاى مشػربة ْتي ٍمػ ىػرة؛ ك٢تػػذا يقػػاؿ ٢تػػا :اٟتم ػَتاى ،كالعػػرب تطلػػق عل ػ
األب ػػيض األٛت ػػر ،كراى ػػة الس ػػم البي ػػاض لكون ػػو يش ػػبو ال ػػربص ،فه ػػي كان ػػم
ناعما مشربنا ْتمرة ،كىو أحسن األلواف(ٔ).
رضي اهلل عنها بيضاى ن
بياضا ن
رػػد كردت كلمػػة اٟتم ػَتاى يف كثػػَت مػػن النصػػوص ،كلكػػن الغالػػب
فيه ػػا ض ػػعيف ،ر ػػاؿ ا١ت ػػزم رٛت ػػو اهلل" :كػ ػ ح ػديث في ػػو ي ػػا ٛت ػَتاى فه ػػو
(ُ) صحي البخارم َُٕ/ٔ( ،ررم (ْٕٕٓ).
(ِ) صحي البخارم ( ّ ُّّ /ررم (ِْٖٔ).
(ّ) صحي مسلم (ِ ُُُُ /ررم (ُْٕٗ).
(ْ) التوضي لشرح اٞتامع الصحي (ُٓ.)ٔٓٗ /
(ٓ) صحي البخارم (ٔ ُٓٔ /ررم (ُّْٗ).
(ٔ) ينظػ ػػر :هتػ ػػذيب اللغػ ػػة ،)ّٕ/ٓ( :البػ ػػدى كالتػ ػػاريخ ،)ُُ/ٓ( :كسػ ػػَت أعػ ػػالـ
النبالى.)ِْٖ/ّ( :
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موضوع إال حديثان عند النسائي"(ُ).
كرػػاؿ ابػػن القػػيم رٛتػػو اهلل" :ك ػ حػػديث فيػػو يػػا ٛت ػَتاى أك ذكػػر
اٟتمَتاى فهو كذب ٥تتلق"(ِ) .كلكن ىذا الكالـ ليح ىذا علػ إطالرػو
فقد كرد حديث فيو كلمة (اٟتمَتاى) ،كىو صحي .
 أخردػػو النسػػائي(ّ) ،كالطَّ ىحػػاكم(ْ) ،كال٫تػػا مػػن طريػػق ابػػن ا٢تػػاد،
عن ٤تمد بن إبراىيم ،عن أيب سلمة بن عبد الرٛتن ،عػن عائشػة
رضػػي اهلل عنهػػا بػػو رالػػم " :دخػ اٟتبشػػة ا١تسػػجد يلعبػػوف فقػػاؿ
يل  « :يا ٛتَتاى أٖتبُت أف تنظرم إليهم؟ » فقلػم :نعػم فقػاـ
بالبػػاب كدئتػػو فوضػػعم ذرػػٍت عل ػ عاتقػػو كأسػػندت كده ػػي إىل
خده . .اٟتديث".
(ٓ)
رػػاؿ العرارػػي" :سػػنده صػػحي "  .كرػػاؿ الشػػيخ األلبػػاين" :رػػاؿ
الزركشي راؿ يف ا١تعترب ُٗ""َِ/كذكر ػيخنا ابػن كثػَت عػن ػيخو أيب
اٟتجاج ا١تزم أنو يقوؿ" :ك حديث فيو ذكر اٟتمػَتاى باطػ إال حػديثا
يف الصػػوـ يف سػػنن النسػػائي" .رلػػم :كحػػديث آخػػر يف النسػػائي :دخ ػ
(ُ) ينظر :مرراة ا١تفاتي .)ََِّ/ٓ( :
(ِ) ا١تنار ا١تنيف :ص (َٔ).
(ّ) السنن الكربل ،)ُُٖ/ٖ( :ررم (ُٖٓٗ) ،عشرة النساى :ص(ٗٔ).
(ْ) رح مشك اآلثار ،)ِٖٔ/ُ( :ررم (ِِٗ).
(ٓ) ا١تغٍت عن ٛت األسفار( :ص.)ِْٖ :
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اٟتبشػػة ا١تسػػجد يلعبػػوف فقػػاؿ يل" :يػػاٛتَتاى! أٖتبػػُت أف تنظػػرم إلػػيهم".
كإسناده صحي "(ُ).
كر ػػاؿ اب ػػن حج ػػر" :إس ػػناده ص ػػحي  ،كمل أر يف ح ػػديث ص ػػحي
ذكر اٟتمَتاى إال يف ىذا"(ِ).
 كأخرد ػػو اٟت ػػاكم(ّ) م ػػن طري ػػق عب ػػد اٞتب ػػار ب ػػن ال ػػورد ع ػػن عم ػػار
الدىٍت عن سامل بن أيب اٞتعػد عػن أـ سػلمة رالػم " :ذكػر النػي
 خػػركج بعػػض أمهػػات ا١تػػؤمنُت .فضػػحكم عائشػػة .فقػػاؿ 
«انظرم يا ٛتَتاى أف ال تكوين أنم»".
راؿ اٟتاكم " :صحي عل رط البخارم كمسلم".
رػ ػػاؿ الشػ ػػيخ ٤تمػ ػػد ف ػ ػؤاد عبػ ػػد البػ ػػاري(ْ) " :رػ ػػاؿ بعضػ ػػهم ك ػ ػ
حديث كرد فيو (اٟتمَتاى) ضعيف .كاستثٌت من ذلك مػا أخردػو اٟتػاكم
من طريق عبد اٞتبار بن الورد عن عمػار الػذىي عػن سػامل بػن أيب اٞتعػد
عن أـ سلمة . . .مث ذكر اٟتديث".
عب ػػد اٞتب ػػار ب ػػن ال ػػورد٥ :تتل ػػف في ػػو؛ كثق ػػو أٛت ػػد ،كاب ػػن مع ػػُت،
كأبو حامت ،كأبو داكد.
(ُ) آداب الزفاؼ يف السنة ا١تطهرة (ص.)ِّٕ -ِِٕ :
(ِ) فت البارم.)ْْْ/ِ( :
(ّ) ا١تستدرؾ.)ُُٗ/ّ( :
(ْ) تعليقو عل ابن مادو. )ِٖٔ/ِ( :
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كرػ ػػاؿ عل ػ ػ ابػ ػػن ا١تػ ػػديٍت" :مل يكػ ػػن بػ ػػو بػ ػػأس" ،كرػ ػػاؿ البخػ ػػارم:
"ٮتالف يف بعض حديثو" ،كذكره ابن حباف يف كتػاب " الثقػات " ،كرػاؿ:
"ٮتط ػ ػػئ ك يه ػ ػػم" ،كر ػ ػػاؿ ال ػ ػػداررطٍت" :ل ػ ػػُت"(ُ) ،ك رم ػ ػػز ال ػ ػػذىي ل ػ ػػو بػ ػ ػ
"ص "(ِ) ،ككثقػو يف "الػديواف"(ّ) مث أعقبػو بكػالـ البخػارم السػابق ،كرػاؿ
يف "الكا ف" (ْ)" :صدكؽ" .كراؿ ابن حجر" :صدكؽ يهم"(ٓ).
فهو ثقة إال أنو ٮتطئ كٮتالف فىػييتىنبو لو حاؿ ا١تخالفة.
كأيض ػػا في ػػو س ػػامل ب ػػن أيب اٞتع ػػد كإف ك ػػاف ثق ػػة إال أن ػػو مل يس ػػمع ع ػػن
أـ سلمة رضي اهلل عنها كما راؿ العالئي(ٔ) فركايتو عن أـ سلمة مرسلة ضعيفة.
فكالـ الشيخ عبد الباري بصحة ىذا اٟتديث ينػارض كػالـ ا١تػزم،
كابػػن القػػيم ،كابػػن حجػػر ،كىػػم أعلػػم النػػاس بعل ػ اٟتػػديث ،كينػػايف أيض ػان
حاؿ السند كما بيناه.
كىناؾ ركايات أخرل ثابتة تبُت ٚتا٢تا رضي اهلل عنها.

(ُ) هتذيب التهذيب.)َُٔ/ ٔ( :
(ِ) ا١تيزاف.)ّٓٓ/ِ( :
(ّ) ديواف الضعفاى( :ص.)ِّٓ/
(ْ) الكا ف.)َّٖٗ( :
(ٓ) التقريب.)ّْٕٓ( :
(ٔ) دامع التحصي  :ص (ُٕٗ).

ُٕٖ

األحاديث الواردة في جمال المرأة  -دراسة حديثية موضوعية ،د .عبد الرحمن بن عمري الصاعدي

٘ -جمال أم سلمة رضي اهلل عنها:
ػم حزن ػ ػان
 عػ ػػن عائشػ ػػة رالػ ػػم ١تػ ػػا تػ ػػزكج النػ ػػي  أـ سػ ػػلمة حزنػ ػ ي
ػم حػ ػػىت رأيتهػ ػػا ،كاهلل
ػ ػػديدان١ ،تػ ػػا ذيكػ ػػر لنػ ػػا مػ ػػن ٚتا٢تػ ػػا ،فتلطَّفػ ػ ي
أضعاؼ ما كصف يل من اٟتسن فذكرت ذلك ٟتفصػة – ككانتػا
ي ػػدان كاح ػػد نة – فقال ػػم :ال كاهلل إف ى ػػذه إال الغى ػػَتة م ػػا ى ػػي كم ػػا
تق ػولُت ،كإهنػػا ٞتميلػػة ،فرأيتهػػا بعػػد ،فكانػػم كمػػا رالػػم حفصػػة
كلكٍت كنم غَتل.
(ُ)
أخرد ػػو اب ػػن س ػػعد أخربن ػػا ٤تم ػػد ب ػػن عم ػػر ،أخربن ػػا ابػ ػػن أيب
عن ىشاـ بن عركة ،عن أبيو ،عن عائشة بو.
كيف اإلس ػػناد الوار ػػدم؛ ر ػػاؿ ٤تم ػػد بػ ػن س ػػعد" :ك ػػاف عا١ت ػػا با١تغ ػػازم،
كالسَتة ،كالفتوح ،كباختالؼ الناس يف اٟتديث ،كاألحكاـ ،كادتماعهم علػ
ما ادتمعوا عليو ،كرد فسر ذلك يف كتب استخردها ككضعها كحدث هبا".
كرػ ػػاؿ أبػ ػػو بكػ ػػر ا٠تطيػ ػػب" :رػ ػػدـ الوار ػ ػػدم بغػ ػػداد ،ككىل رض ػ ػػاى
اٞتانب الشرري منها،
كىو ٦تن طبق رؽ األرض كغرهبػا ذكػره ،كمل ٮتػف علػ أحػد عػرؼ
أخبار الناس أمره كسارت الركباف بكتبػو يف فنػوف العلػم مػن ا١تغػازم ،كالسػَت،
كالطبقػػات ،كأخبػػار النػػي  كاألحػػداث الػػيت كانػػم يف كرتػػو ،كبعػػد كفاتػػو
(ُ) طبقات ابن سعد (ٖ.)ْٗ/
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 ،ككتب الفقو ،كاختالؼ الناس يف اٟتديث ،كغَت ذلك"(ُ).
كرػ ػػاؿ الػ ػػذىي " :صػ ػػاحب التصػ ػػانيف ،كأحػ ػػد أكعيػ ػػة العلػ ػػم عل ػ ػ
ضعفو . . .كػاف إىل حفظػو ا١تنتهػ يف األخبػار كالسػَت ،كا١تغػازم كاٟتػوادث
كأياـ الناس ،كالفقو ،كغَت ذلك"(ِ).
كراؿ ابن كثَت " :الواردم عنده زيادات حسػنة كتػاريخ ٤تػرر غالبػا؛
ف نو من أئمة ىذا الشأف الكبار كىو صدكؽ يف نفسو مكثار"(ّ).
كراؿ ابن حجر" :مًتكؾ مع سعة علمو"(ْ).
 كأخردػػو أبػػو نعػػيم(ٓ) كابػػن عسػػاكر(ٔ) كال٫تػػا مػػن طريػػق البغػػوم ،ثنػػا
العالى بن موس أبو اٞتهم ،ثنا ا٢تيثم بن عدم الطائي ،ثنػا سػعيد بػن
أيب عركبػػة ،عػػن رتػػادة ،عػػن سػػعيد بػػن ا١تسػػيب ،رػػاؿ :كحػػدثنا ببعضػػو
٤تمد بػن إسػحاؽ ،عػن الزىػرم ،رػاؿ :كحػدثنا ببعضػو عبػد الػرٛتن بػن
الغسػػي كببعضػػو٣ ،تالػػد ،عػػن الشػػعي ،كصػػلب اٟتػػديث ،عػػن رتػػادة،
عن سعيد بن ا١تسيب " :أف أـ سلمة كانم من أٚت الناس".
(ُ) هتذيب الكماؿ.)ُٖٖ/ِٔ( :
(ِ) ا١تيزاف.)ْٔٔ-ِٔٔ/ّ( :
(ّ) البداية كالنهاية (ْ.)َٖٓ/
(ْ) التقريب.)ُٕٔٓ( :
(ٓ) معرفة الصحابة.)َِّٓ/ٔ( :
(ٔ) تاريخ دمشق.)ُِٕ/ّ( :
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كراؿ األزىػرم :كركينػا يف تػاريخ دمشػق ،عػن ابػن ا١تسػيب " :أف
أـ سلمة كانم من أٚت الناس"(ُ).
كاألسػػانيد تػػدكر عل ػ ا٢تيػػثم بػػن عػػدم الطػػائي ،كلػػيح فيهػػا مػػن
ينظر يف حالو سواه.
كى ػػو يف اٟت ػػديث ض ػػعيف د ػػدا ،كر ػػد كذب ػػو البخ ػػارم كأب ػػوداكد
كغَت٫ت ػػا ،كر ػػاؿ اب ػػن ا١ت ػػديٍت " :ى ػػو أكث ػػق م ػػن الوار ػػدم ،ىكال أرض ػػاه يف
يى" .كراؿ أبو حامت" :مًتكؾ اٟتديث ٤تلو ٤ت الواردم"(ِ).
كراؿ ابن ىع ًدم :ما أر ما لو من ا١تسند إ٪تا ىو صاحب أخبار.
رػػاؿ ابػػن حجػر" :ككػػاف أخباريػػا عالَّمػػة ركل عػػن ىشػػاـ بػػن عػػركة
كعبد اهلل بن عياش ا١تنتوؼ ك٣تالد".
فكػوف الوارػدم كا٢تيػثم بػن عػدم ٦تػن كصػف بأخبػارم يػوحي إىل
كفػػرة م ػػادة أخباري ػػة عنػػد٫تا فركاي ػػة مث ػ ى ػػؤالى يف األخب ػػار إذا مل يًتت ػػب
عليػػو ػػيى مػػن األحكػػاـ الشػػرعية كالعقائػػد الدينيػػة مقبولػػة ،كيػػرد علػ
غَت٫تا يف الباب.
 -ٙجمال أم حبيبة رضي اهلل عنها:
أخرجو مسلم عن ابن عباس ،راؿ " :كاف ا١تسلموف ال ينظػركف

(ُ) هتذيب األٝتاى كاللغات.)ِّٔ/ِ( :
(ِ) لساف ا١تيزاف.)ُّٔ/ٖ( :
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إىل أيب س ػ ػ ػػفياف كال يقاعدكن ػ ػ ػػو ،فق ػ ػ ػػاؿ للن ػ ػ ػػي  :ي ػ ػ ػػا ن ػ ػ ػػي اهلل ث ػ ػ ػػالث
أعطيػػتهن ،رػػاؿ« :نعػػم» ،رػػاؿ :عنػػدم أحسػػن العػػرب كأٚتلػػو ،أـ حبيبػػة
بنػػم أيب سػػفياف ،أزكدكهػػا ،رػػاؿ« :نعػػم» ،رػػاؿ :كمعاكيػػةٕ ،تعلػػو كاتبػػا
بُت يديك ،رػاؿ« :نعػم» ،رػاؿ :كتػؤمرين حػىت أراتػ الكفػار ،كمػا كنػم
أرات ا١تسلمُت ،راؿ« :نعم»(ُ).
كعنػ ػػد ابػ ػػن حبػ ػػاف(ِ) بلفػ ػػظ " :عنػ ػػدم أٚت ػ ػ العػ ػػرب كأحس ػ ػػنها
أـ حبيبة أزكدكها".
(ّ)
كعنػػد الطػرباين بلفػػظ " :عنػػدم أحسػػن نسػػاى العػػرب كأٚتلػػو أـ
حبيبة بنم أيب سفياف أزكدكها؟ ".
 -ٚجمال حفصة رضي اهلل عنها:
 حػػديث عمػػر  :يقػػوؿ فيػػو لبنتػػو حفصػػة رضػػي اهلل عنهػػا " :ال
يغرنك أف كانم دارتك ىي أكضأ منك ،كأحػب إىل النػي -
يريد عائشة – " أخردو البخارم(ْ) كمسلم(ٓ).

(ُ) (ْ.)َُِٓ( )ُْٗٓ/
(ِ) صحي ابن حباف.)ُٕٗ/ُٔ( :
(ّ) ا١تعجم الكبَت)َِِ/ِّ( :
(ْ) صحي البخارم ُّّ /ّ ( ،ررم (ِْٖٔ).
(ٓ) صحي مسلم ُُُُ /ِ ( ،ررم (ُْٕٗ).
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كيف ركايػػة عنػػد البخػػارم(ُ) " :يػػا بينيػػة ،ال يغرنػػك ىػػذه الػػيت رػػد
أعجبها حسنها ".
رػ ػػاؿ ابػ ػػن رررػ ػػوؿ " :أم :أحسػ ػػن منػ ػػك ،ككػ ػػذلك رولػ ػػو" :ككػ ػػاف
الفض ردال كضيئا" كامرأة كضيئة :حسنة"(ِ).
كراؿ ابن ا١تلقن" :أم :أحسن كأٚت من الوضاىة كىو اٞتماؿ"(ّ).
 -ٛجمال زينب بنت جحش رضي اهلل عنها:
كرد كردت عدة ركايات يف ٚتا٢تا ،منها:
(ٔ)
أ -حديث عائشدة رضدي اهلل عنهدا :عنػد أٛتػد(ْ) كالبخػارم(ٓ) كمسػلم
أهنػػا رالػػم يف زينػػب بنػػم دح ػ رضػػي اهلل عنهػػا" :ىػػي الػػيت كانػػم
تساميٍت من أزكاج رسوؿ اهلل ."
رػ ػػاؿ القاضػ ػػي عيػ ػػاض " :أم تعانػ ػػدين كتضػ ػػاىيٍت ّتما٢تػ ػػا أيض ػ ػان
كمكانتها عند الني  كأصلو من السمو كىو االرتفاع"(ٕ).
(ُ) صحي البخارم (ٔ ُٓٔ /ررم ُّْٗ).
(ِ) مطالع األنوار عل صحاح اآلثار (ٔ.)ُِٗ/
(ّ) التوضي لشرح اٞتامع الصحي (ُٓ.)ٔٓٗ/
(ْ) مسند أٛتد (ِْ.)ّٗ/
(ٓ) صحي البخارم (ّ ُّٕ/ررمُِٔٔ).
(ٔ) صحي مسلم (ْ ُُٖٗ/ررم ِِْْ).
(ٕ) إكماؿ ا١تعلم بفوائد مسلم (ٖ.)ََّ/
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كر ػػاؿ الن ػػوكم " :أم تف ػػاخرين كتض ػػاىيٍت ّتما٢ت ػػا كمكاهن ػػا عن ػػد
الني صل اهلل عليو كسلم كىي مفاعلة من السمو كىو االرتفاع"(ُ).
كيف ط ػػرح التثري ػػب " :أم تف ػػاخرين كتض ػػاىيٍت ّتما٢ت ػػا كمكانته ػػا
عند رسوؿ اهلل  -صل اهلل عليو كسلم  -كىػي مفاعلػة مػن السػمو كىػو
االرتفاع كفيو فضيلة ظاىرة لزينب أـ ا١تؤمنُت"(ِ).
ب -حددديث عثمددان الجحشددي كفيػػو الوارػػدم  -أخردػػو ابػػن سػػعد
فقػػاؿ أخربنػػا ٤تمػػد بػػن عمػػر ،حػػدثٍت عمػػر بػػن عثمػػاف اٞتحشػػي،
عن أبيو ،راؿ" :ردـ النػي  ا١تدينػة ككانػم زينػب بنػم دحػ
٦تػ ػػن ىػ ػػادر مػ ػػع رسػ ػػوؿ اهلل  إىل ا١تدينػ ػػة ككانػ ػػم ام ػ ػرأة ٚتيلػ ػػة
فخطبها رسوؿ اهلل  عل زيد بػن حارثػة فقالػم :يػا رسػوؿ اهلل
ال أرضػػاه لنفسػػي كأنػػا أ ر ػري  ،رػػاؿ« :ف ػ ين رػػد رضػػيتو ل ػػك»
فتزكدها زيد بن حارثة"(ّ).
ج -ح ددديث محم ددد ب ددن عل ددي الب دداقر كإس ػػناده ض ػػعيف -أخرد ػػو
النسػػابة ٭تػػِت بػػن اٟتسػػن العبيػػديل العقيقػػي ا١تتػػو( سػػنة (ِٕٕى ػ)
فقاؿ :أخربنا اٟتسُت بن دعفر راؿ حدثنا سلمة بن ػبيب رػاؿ
(ُ) رح النوكم عل مسلم (ُٕ.)ُُّ/
(ِ) طرح التثريب يف رح التقريب (ٖ.)ُٕ/
(ّ) طبقات ابن سعد (ٖ.)َُُ/
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ح ػػدثنا دعف ػػر ب ػػن ٤تم ػػد (الص ػػادؽ) ع ػػن أبي ػػو (٤تم ػػد ب ػػن عل ػػي
البارر)رػػاؿ" :كانػػم زينػػب ٦تػػن ىػػادر مػػع رسػػوؿ اهلل ككانػػم
امرأة ٚتيلػة فخطبهػا رسػوؿ اهلل  علػ زيػد بػن حارثػة ،فقالػم:
يػػا رسػػوؿ اهلل ،ال أرضػػاه لنفسػػي كأنػػا أ ر ػري  ،رػػاؿ« :ف ػ ين رػػد
رضيتو لك » .فتزكدها زيد بن حارثة "(ُ).
الحس ددين بد دن جعف ددر :ى ػػو اٟتس ػػُت بػػن دعف ػػر بػػن عبي ػػد اهلل ب ػػن
اٟتس ػػُت األص ػػغر ب ػػن زي ػػن العاب ػػدين ذك ػػره الفخ ػػر الػ ػرازم يف "األنس ػػاب
الطالبية"(ِ) ،كمل يرد فيو درح كال تعدي .
وسددلمة بددن شددبيب ،رػػاؿ الػػذىي" :حجػػة"(ّ) ،كرػػاؿ ابػػن حجػػر:
"ثقة"(ْ).
كأما رواية جعفر الصادق عن أبيو محمد بن علي الباقر:
فق ػػاؿ عب ػػد ال ػػرٛتن ب ػػن أ ح ػػامتٝ :تع ػػم أب ػػا زرع ػػة ك س ػػئ ع ػػن
دعفػػر بػػن ٤تمػػد عػػن ابيػػو ،ك سػػهي عػػن أبيػػو ،ك العػػالى عػػن أبيػػو :أيهػػا
أص ؟ راؿ :ال يقرف دعفر إىل ىؤالى ،ك رػاؿٝ :تعػم أ يقػوؿ :دعفػر
(ُ) أخبار الزينبات( :ص.)ِ/
(ِ) الشجرة ا١تباركة يف األنساب الطالبية( :ص)ُْٖ/
(ّ) الكا ف)َُِّ( :
(ْ) التقريب)ِْْٗ( :
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بن ٤تمد ثقة ،ال يسأؿ عن مثلو(ُ).
كرػػاؿ أبػػو أٛتػػد بػػن عػػدل" :كٞتعفػػر حػػديث كثػػَت ،عػػن أبيػػو ،عػػن
دابر ،عن النىب صل اهلل عليو كسلم ،كعن أبيو عن آبائو ،كنسخ ألىػ
البيم ،كرد حدث عنو من األئمػة مثػ ابػن دػريج ك ػعبة كغَت٫تػا ،كىػو
من ثقات الناس كما راؿ ٭تِت ابن معُت"(ِ).
كذك ػػره اب ػػن حب ػػاف يف "الثق ػػات" ،كر ػػاؿ" :ك ػػاف م ػػن س ػػادات أىػ ػ
البيػػم فقهػػا كعلمػػا كفضػػال ،٭تػػتج ْتديثػػو مػػن غػػَت ركايػػة أكالده عنػػو ،كرػػد
اعتػػربت حػػديث الثقػػات عنػػو ،فرأيػػم أحاديػػث مسػػتقيمة لػػيح فيهػػا ػػيى
ٮتالف حديث األثبات ،كمن احملاؿ أف يلصق بو ما دناه غَته"(ّ).
كرػػاؿ السػػادي " :كػػاف صػػدكرا مأمونػػا ،إذا حػػدَّث عنػػو الثقػػات
فحديثو مستقيم"(ْ).
فهنا يركم عن دعفر :سلمة بن بيب كىو ثقة كما سبق.
فهددذا إسػػناد مرس ػ ٤ ،تمػػد بػػن علػػي البػػارر مل يػػدرؾ زينػػب بنػػم
دح رضي اهلل عنها.
(ُ) اٞترح كالتعدي )ْْٖ/ِ( :
(ِ) الكام )ّٕٓ/ِ( :
(ّ) الثقات.)ُِٓ/ّ( :
(ْ) التهذيب.)َُْ/ِ( :
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يكلً ىد بعد كفاة زينب أكثر مػن ثالثػُت سػنة ،رػاؿ ابػن الربرػي :كػاف
مولده سنة سم كٜتسُت(ُ).
كراؿ الواردم" :ماتم زينب سنة عشرين من ا٢تجرة(ِ).
كراؿ العالئي " :أرس عن دديو اٟتسن كاٟتسػُت كدػده األعلػ
علي كعن عائشة كأيب ىريرة  أيضا".
فهؤالى الصحابة ٦ تن تىوفوا بعد زينب رضي اهلل عنها بفًتة طويلة.
 وأخرجددو النسػػابة ٭تػػِت بػػن اٟتسػػن العبيػػديل العقيقػػي ا١تتػػو( سػػنة
(ِٕٕىػ ػػ) فق ػػاؿ :ح ػػدثٍت د ػػدم (دعف ػػر الص ػػادؽ) بس ػػنده إىل
علي بن اٟتسُت عن أبيو راؿ:
داى رسوؿ اهلل  ببيػم زيػد بػن حارثػة يطلبػو فلػم ٬تػده ،فقامػم إليػو
زينػػب بنػػم دح ػ كرالػػم لػػو :لػػيح ىػػو ىهنػػا يػػا رسػػوؿ اهلل ،فأدخ ػ بػػأيب
أن ػػم كأم ػػي .ف ػػأ رس ػػوؿ اهلل  أف ي ػػدخ ككىل معلنػ ػان بالتس ػػبي يق ػػوؿ« :
سبحاف اهلل العظيم ،سبحاف مصػرؼ القلػوب » .فجػاى زيػد إىل منزلػو فأخربتػو
امرأتػو أف رسػوؿ اهلل  أتػ منزلػو ،فقػاؿ زيػد :أال رلػم لػو أف يػدخ ؟ رالػػم:
رػػد عرضػػم ذلػػك عليػػو فػػأ  ،رػػاؿ :أفسػػمعم منػػو ػػيئان؟ رالػػمٝ :تعتػػو حػػُت
كىل يق ػػوؿ « :س ػػبحاف اهلل العظ ػػيم ،س ػػبحاف مص ػػرؼ القل ػػوب » فج ػػاى زي ػػد
(ُ) التهذيب.)ُّٓ/ٗ( :
(ِ) الوايف بالوفيات.)ّٗ/ُٓ( :
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حػػىت أت ػ رسػػوؿ اهلل  فقػػاؿ :يػػا رسػػوؿ اهلل بلغػػٍت أنػػك دئػػم منػػزيل فهػػال
دخلم بأيب أنم كأمي يا رسوؿ اهلل ،لعػ زينػب أعجبتػك أفأفاررهػا؟ فقػاؿ لػو
رسوؿ اهلل  « :أمسػك عليػك زكدػك» .فمػا اسػتطاع زيػد إليهػا سػبيالن بعػد
ذلػػك اليػػوـ ،ككػػاف يػػأيت إىل رسػػوؿ اهلل  فيخػػربه فيقػػوؿ لػػو « :أمسػػك عليػػك
زكدػػك » .ففاررهػػا زيػػد كاعتز٢تػػا كحلػػم .رػػاؿ :فبينمػػا رسػػوؿ اهلل  دػػالح
يتحػػدث مػػع عائشػػة أخذتػػو غشػػية فسػػرل كىػػو يتبسػػم كيقػػوؿ « :مػػن يػػذىب

إىل زين ػػب يبش ػػرىا أف اهلل ر ػػد زكدنيه ػػا يف الس ػػماى» كت ػػال ﭽﭫﭬﭭ

ﭮﭯﭰﭱﭲﭼ [األحزاب.]ّٕ :
رالم عائشة :فأخػذين مػا رػرب كمػا بعػد ١تػا يبلغنػا مػن ٚتا٢تػا ،كمػا ىػو
صػنع ٢تػا ،زكدهػا اهلل مػن السػماى ،فخردػم
أعظم من ىذا مفاخرهتا علينػا ٔتػا ي
(ُ)
سلم خادمة رسوؿ اهلل  فحدثتها بذلك ،فأعطتها أكضاحان عليها .
ىذا إسناد يظهر أنو ضعيف ألمور:
 ٭تِت مل يدرؾ دده دعفر الصادؽ فيما يظهر ،بينهما فًتة طويلة.(ِ)
ككلًػػد ٭تػػِت العقيقػػي سػػنة
،
دعفػػر الصػػادؽ تػػويف سػػنة (ُْٖق)
ي
(ُِْق)(ّ).
(ُ) أخبار الزينبات( :ص.)ّ/
(ِ) الوايف بالوفيات.)ٗٗ/ُُ( :
(ّ) األعالـ.)َُْ/ٖ( :
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 تود ػػد أس ػػانيد فيهػ ػا كاس ػػطتاف ب ػػُت ٭ت ػػِت العقيق ػػي كد ػػده دعف ػػرالصادؽ كما سبق يف كتابو (الزينبات).
 كرولػػو "بسػػنده" ظػػاىره أنػػو يقصػػد سػػنده ا١تعهػػود لديػػو ،كمل أرػػفعلػ تص ػري ١تث ػ ىػػذا ،كلكػػن رػػد يفهػػم مػػن رولػػو " بسػػنده" أنػػو
سند دعفر الصادؽ عن أبيو.
يقوؿ الذىي" :كليح ىو با١تكثر إال عن أبيو"(ُ).
تنبي ددو :لق ػػد كرد يف س ػػبب زكاج الن ػػي  م ػػن زين ػػب رض ػػي اهلل عنه ػػا
ركاي ػػات غريب ػػة كمنكػ ػرة ،كإف ك ػػاف فيه ػػا التنص ػػيص علػ ػ ٚتا٢ت ػػا ضػ ػربنا عنه ػػا
صفحان ،كرد نص ٚتاعة من أى العلم رٛتهم اهلل تعاىل عل نكارهتا ،منهم:
أ -ابن العريب حيث رػاؿ بعػد أف ذكػر ملخػص ىػذه الركايػات ،كبػُت
عصمة الني " :ىذه الركايات كلها سارطة األسانيد"(ِ).
ب -القرطي حيث راؿ بعد أف ذكر التفسَت الصحي ١تا كػاف ٮتفيػو
 ،ك مػػا الػػذم كػػاف ٮتشػػاه مػػن النػػاس " :ك ىػػذا القػػوؿ أحسػػن
ما ري يف تأكي ىذه اآليػة ،ك ىػو الػذم عليػو أىػ التحقيػق مػن
ا١تفسػرين كالعلمػػاى الراسػػخُت ،كػػالزىرم كالقاضػػي بكػػر بػػن العػػالى
القشَتم كالقاضي أيب بكر بن العريب ك غػَتىم .فأمػا مػا ركم أف
(ُ) سَت أعالـ النبالى.)ِٓٓ/ٔ( :
(ِ) أحكاـ القرآف (ّ)ٕٕٓ/
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النػػي  ىػػول زينػػب ام ػرأة زيػػد ك رٔتػػا أطلػػق بعػػض ا١ت ٌجػػاف لفػػظ
ي
عشق فهذا إ٪تا صدر عن داى بعصمة الني  عن مثػ ىػذا،
أك مستخف ْترمتو"(ُ).
ج -ابػػن كثػػَت حيػػث رػػاؿ بعػػد أف ذكػػر الركايػػات الصػػحيحة" :ذكػػر
اب ػػن أيب ح ػػامت كاب ػػن دري ػػر ىاىن ػػا آث ػػاران ع ػػن بع ػػض الس ػػلف 
أحببنػػا أف نضػػرب عنهػػا صػػفحان لعػػدـ صػػحتها فػػال نوردىػػا ،كرػػد
ركل اإلمػاـ أٛتػد ىاىنػا أيضػان حػديثان مػن ركايػة ٛتػاد بػن زيػد عػن
ثابم عن أنح  فيو غرابة تركنا سيارو أيضان"(ِ).
د -ابن حجر حيث راؿ بعد أف ذكػر الركايػات الصػحيحة" :ككردت
آث ػػار أخ ػػرل أخرده ػػا اب ػػن أيب ح ػػامت كالط ػػربم كنقله ػػا كث ػػَت م ػػن
ا١تفسرين ال ينبغي التشاغ هبا"(ّ).
 -ٜجمال خديجة رضي اهلل عنها:
 أخردهػػا ابػػن سػػعد فقػػاؿ :أخربنػػا ٤تمػػد بػػن عمػػر بػػن كارػػد األسػػلمي
أخربنا موس بػن ػيبة عػن عمػَتة بنػم عبيػد اهلل بػن كعػب بػن مالػك
عن أـ سعد بنم سعد بن الربيع عػن نفيسػة بنػم منيػة رالػم :كانػم

(ُ)اٞتامع ألحكاـ القرآف (ُْ)ُُٗ/
(ِ) تفسَت القرآف العظيم (ٔ.)ِْٓ-ِْْ/
(ّ) فت البارم (ٖ.)ِْٓ/
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خد٬تػػة بنػػم خويلػػد بػػن أسػػد بػػن عبػػد العػػزل بػػن رصػػي امػرأة حازمػػة.
دلػػدة .ػريفة .مػػع م ػػا أراد اهلل هبػػا م ػػن الكرامػػة كا٠ت ػػَت .كىػػي يومئ ػػذ
أكسػط رػري نسػػبا .كأعظمهػم ػرفا .كأكثػرىم مػاال .ككػ رومهػا كػػاف
حريص ػػا علػ ػ نكاحه ػػا ل ػػو ر ػػدر علػ ػ ذل ػػك .ر ػػد طلبوى ػػا كب ػػذلوا ٢ت ػػا
األمواؿ .فأرسلتٍت دسيسا إىل ٤تمد بعد أف ردع يف عَتىا من الشاـ.
فقلػػم :يػػا ٤تمػػد مػػا ٯتنعػػك أف تػػزكج؟ فقػػاؿ :مػػا بيػػدم مػػا أتػػزكج
ب ػ ػػو .رل ػ ػػم :فػ ػ ػ ف كفي ػ ػػم ذل ػ ػػك كدعي ػ ػػم إىل اٞتم ػ ػػاؿ كا١ت ػ ػػاؿ كالش ػ ػػرؼ
كالكفػػاىة أال ٕتيػػب؟ رػػاؿ :فمػػن ىػػي؟ رلػػم :خد٬تػػة .رػػاؿ :ككيػػف يل
بذلك؟ رالم رلم :علي .رػاؿ :فأنػا أفعػ  .فػذىبم فأخربهتػا .فأرسػلم
إلي ػػو أف ائ ػػم لس ػػاعة ك ػػذا كك ػػذا .كأرس ػػلم إىل عمه ػػا عم ػػرك ب ػػن أس ػػد
ليزكدها .فحضر كدخ رسوؿ اهلل  - -يف عمومتو .فزكدػو أحػدىم.
فقػػاؿ عمػػرك بػػن أسػػد :ىػػذا البضػػع ال يقػػرع أنفػػو .كتزكدهػػا رسػػوؿ اهلل -
 -كىػػو ابػػن ٜتػػح كعش ػرين سػػنة .كخد٬تػػة يومئػػذ بنػػم أربعػػُت سػػنة.
كلدت رب الفي ٓتمح عشرة سنة"(ُ).
كيف ىذا اإلسناد علتاف:
العلة األولى :الواردم كرد تقدـ أنو ضعيف ددا.
والعلة الثانية :موس بن يبة :اثناف؛ أحد٫تا يػركم عػن النػي 
(ُ) الطبقات الكربل.)ُُّ/ُ( :
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مرسػػال ،كاآلخػػر ىػػو موسػ بػػن ػػيبة بػػن عمػػرك بػػن عبػػد اهلل بػػن كعػػب بػػن
مالػػك األنصػػارم السػػلمي ا١تػػدين ركل عػػن عمومػػة أبيػػو خاردػػة كالنعمػػاف
كعمَتة أكالد عبد اهلل بن كعب كعنو الواردم ،كىو الذم معنا.
رػػاؿ اإلمػػاـ أٛتػػد " :أحاديثػػو منػػاكَت" ،كرػػاؿ أبػػو حػػامت" :صػػاحل
اٟتديث"(ُ) .كذكره ابن حباف يف " الثقات"(ِ).
كارتص ػػار ال ػػذىي يف بع ػػض كتب ػػو كػ ػ "ت ػػاريخ اإلس ػػالـ" كا٠تزرد ػػي يف
خالصػ ػػتو عل ػ ػ كػ ػػالـ أيب حػ ػػامت٦ ،تػ ػػا يفهػ ػػم منػ ػػو أف األص ػ ػ فيػ ػػو أنػ ػػو صػ ػػاحل
اٟتديث ،كبو ييتنىبٌو ما يف روؿ ا٢تيثمي " :فيػو :موسػ بػن ػيبة مػن كلػد كعػب
ب ػػن مال ػػك ،ض ػػعفو أٛت ػػد ،ككثق ػػو أب ػػو ح ػػامت ،كذك ػ ػره اب ػػن حب ػػاف يف الثق ػػات
أيضػػا"(ّ) ،ف ػ ف رولػػو " كثقػػو أبػػو حػػامت" فيػػو نظػػر؛ ف نأبػػا حػػامت رػػاؿ" :ص ػاحل
اٟتػػديث" ،كىػػذه العبػػارة ال تعػػٍت توثيػػق أيب حػػامت لل ػراكم إال إف كػػاف م ػراد أيب
حامت بصاحل اٟتديث أنو ثقة فال يى يف كالـ ا٢تيثمي.
كماؿ ابن القطاف إىل تضعيفو حيث راؿ" :موس بن ػيبة ،فػ ف
ابن حنب راؿ :أحاديثو مناكَت ،كإف كاف أبو حػامت رػد رػاؿ فيػو" :صػاحل
اٟتديث" ف ف كالـ أٛتد فيو درح مفسر"(ْ).
(ُ) اٞترح كالتعدي .)ُْٔ /ٖ( :
(ِ) الثقات البن حباف (ٗ.)ُٖٓ /
(ّ) اهمع.)ٔٔ/ِ( :
(ْ) بياف الوىم كاإليهاـ.)ّٓٓ/ِ( :
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كلعلو ٢تذا راؿ ابن حجر" :لُت اٟتديث"(ُ).
كأما عمَتة بنم عبيد اهلل بن كعب بن مالك :ذكرىا ابػن سػعدم ػػن أكالد عبي ػػد اهلل ب ػػن كع ػػب ب ػػن مال ػػك (ِ) ،مل أر ػػف عل ػ حا٢ت ػػا م ػػن
حيػث اٞتػػرح كالتعػػدي  ،لكػػن رػػاؿ الػػذىي " :فصػ يف النسػػوة اههػػوالت
كمػػا علم ػم يف النسػػاى مػػن اهتمػػم كال مػػن تركوىػػا " ،ىكػػذا يف ا١تطبػػوع
مػػن "ا١تيػزاف" كلكػػن زاد السػػيوطي رٛتػػو اهلل يف " التػػدريب" عنػػو" :كٚتيػػع
من ضعف منهن إ٪تا ىو للجهالة".
كعبارة الذىي رٛتو اهلل ليسم تعديال ،كالظاىر منها أهنن ٣تهوالت.
كال يعًتض عل ىذا ٔتقالتو ا١تشهورة " :أمػا اههولػوف مػن الػركاة؛
فػ ف كػاف الردػ مػػن كبػار التػابعُت ،أك أكسػػاطهم احتمػ حديثػو ،كتلقػػي
ْتس ػػن الظ ػػن إذا س ػػلم م ػػن ٥تالف ػػة األص ػػوؿ كركاك ػػة األلف ػػاظ ،كإف ك ػػاف
الرد ػ ػ مػ ػػن صػ ػػغار التػ ػػابعُت فييتى ػ ػأى َّ يف ركايػ ػػة خػ ػػربه ،كٮتتلػ ػػف يف ذلػ ػػك
كٖتريػػو كعػػدـ ذلػػك ،كإف كػػاف الرد ػ مػػن
بػػاختالؼ داللػػة ال ػراكم عنػػو ٌ
أتبػػاع التػػابعُت فمػػن بعػػدىم فهػػو أضػػعف ٠تػػربه سػػيما إذا انفػػرد بػػو" ف ػ ف
اٞتواب عن ىذا من كدهُت:
الوجو األول :ىذا نص يف الرداؿ ،كا١تتقدـ نص يف النساى.
(ُ) التقريب.)ٕٔٗٔ( :
(ِ) الطبقات الكربل.)ِّٕ/ٓ( :
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والوجو الثاني :ف نو ذكر يف الفص ا١تتقػدـ نسػوة مػن التابعيػات،
كمل يأت يف كالمو ما رد ييفهم منو استثناى النساى كاسػتثنائو للردػاؿ٦ ،تػا
يػدؿ علػ أنػػو ال تعػػارض بػػُت النصػُت ،كال ٭تمػ كالمػػو يف الردػػاؿ علػ
النساى أيضا ،كاهلل أعلم.
ر ػ ػػاؿ ال ػ ػػذىي" :ركل رص ػ ػػة خركد ػ ػػو  - -إىل الش ػ ػػاـ ت ػ ػػادرا،
احملػػاملي ،عػػن عبػػد اهلل بػػن ػػبيب كىػػو واه ،رػػاؿ :حػػدثنا أبػػو بكػػر بػػن
ػػيبة ،رػػاؿ حػػدثٍت عمػػر بػػن أيب بكػػر الع ػدكم (مػػًتكؾ ذاىػػب اٟتػػديث
رالػػو أبػػو حػػامت(ُ)) ،رػػاؿ :حػػدثٍت موسػ بػػن ػػيبة ،رػػاؿ :حػػدثتٍت عمػػَتة
بنػػم عبػػد اهلل بػػن كعػػب بػػن مالػػك ،عػػن أـ سػػعد بنػػم سػػعد بػػن الربيػػع،
عػػن نفيسػػة بنػػم منيػػة أخػػم يعل ػ  ،رالػػم١ :تػػا بلػػغ رسػػوؿ اهلل - -
ٜتسا كعشرين سنة .فذكر اٟتديث بطولو ،كىو حديث منكر"(ِ).
ٓٔ -جمال مارية رضي اهلل عنها.
رػػاؿ ابػػن كثػػَت " :ككانػػم ماريػػة ٚتيلػػة بيضػػاى أعجػػب هبػػا رسػػوؿ اهلل
 ،كأحبها كحظيم عنده ،كال سيما بعد ما كضعم إبراىيم كلده"(ّ).
"كػػاف رسػػوؿ اهلل  يعجػػب ٔتاريػػة القبطيػػة ككانػػم بيضػػاى دعػػدة
(ُ) لساف ا١تيزاف.)ّٕ/ٔ( :
(ِ) السَت ،)ُُٕ/ُ( :تاريخ اإلسالـ.)َٓٔ/ُ( :
(ّ) البداية كالنهاية (ٖ.)ِِٖ/
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ٚتيلة ،فأنز٢تا رسوؿ اهلل  كأختهػا علػ أـ سػليم بنػم ملحػاف ،فػدخ
عليهمػػا رس ػػوؿ اهلل  فع ػػرض عليهم ػػا اإلس ػػالـ فأس ػػلمتا ،ف ػػوطئ ماري ػػة
با١تلػك كحو٢تػػا إىل مػاؿ لػػو بالعاليػػة ،كػاف مػػن أمػواؿ بػٍت النضػػَت ،فكانػػم
في ػػو يف الص ػػيف كيف خراف ػػة النخ ػ ػ  ،فك ػػاف يأتيه ػػا ىن ػػاؾ" أخرد ػػو اب ػػن
سػػعد(ُ) رػػاؿ :أخربنػػا ٤تمػػد بػػن عمػػر ،أخربنػػا يعقػػوب بػػن ٤تمػػد بػػن أيب
صعصػػعة ،ع ػن عبػػد اهلل ب ػػن عب ػػد ال ػػرٛتن ب ػػن أيب صعصػػعة ر ػػاؿ ف ػػذكره،
كبنحػػوه كعن ػػده أيض ػان مطػػوال باإلس ػػناد نفس ػػو(ِ) بلفػػظ" ك ػػاف رس ػػوؿ اهلل
معجبا بأـ إبراىيم ككانم بيضاى ٚتيلة".
كىذا إسناد فيو علتاف:
األولى :الواردم.
يعقوب بن ٤تمد بن أيب صعصعة ،مل أرف لو عل ترٚتة.
عبد اهلل بن عبد الرٛتن بن أيب صعصعة ثقة(ّ).
الثانية :أنو إسناد مرس .
كمن طريق عمػرة ،ىعػن عائشػة رالػم مػا ع َّػزت عل َّػي امػرأة إال دكف
مػػا عػ َّػزت علػػي ماريػػة كذلػػك أهنػػا كانػػم ٚتيلػػة دعػػدة فأعجػػب هبػػا رسػػوؿ
(ُ) الطبقات الكربل (ُ.)ُّْ/
(ِ) ا١تصدر السابق (ٖ.)ُِِ/
(ّ) تقريب التهذيب (ص ،ُُّ :ترٚتة ُّّْ).
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اهلل  ،ككػاف أنز٢تػا أكؿ مػا رػػدـ هبػا يف بيػم ٟتارثػػة بػن النعمػاف فكانػػم
دارتنػػا فكػػاف عامػػة الليػ كالنهػػار عنػػدىا حػػىت فزعنػػا ٢تػػا فجزعػػم فحو٢تػػا
إىل العالية ،ككاف ٮتتلف إليها ىناؾ فكاف ذلك أ د علينا"(ُ).
كمل أرف عل ىذه الطريق.
ػم :مػػن ا١تعلػػوؿ أف ماريػػة رضػػي اهلل عنهػػا كانػػم ىديػػة أىػػدىا
رلػ ي
ا١تق ػػورح مل ػػك مص ػػر للنػ ػػي  كع ػػادة ا١ته ػػدين أف ينتق ػ ػوا كيتخػ ػػَتكا يف
ىػػداياىم ،فكيػػف لػػو كػػاف ا١تهػػدم ملك ػان ،ككيػػف لػػو كػػاف ا١تهػػدل إليػػو
رسوؿ ني؟ ال ك أف ا١تهدل سيبالغ يف االختيار كاالنتقاى.
ٔٔ -جمال أسماء بنت النعمان رضي اهلل عنها:
أ -أخردو ابن سعد فقػاؿ :أخربنػا ىشػاـ بػن ٤تمػد بػن السػائب عػن أبيػو
عػػن أيب صػػاحل عػػن ابػػن عبػػاس رضػػي اهلل عنهمػػا رػػاؿ" :تػػزكج رسػػوؿ
اهلل  أٝتاى بنم النعماف ككانم من أٚت أى زماهنا كأ بو"(ِ).
كىذا اإلسناد مسلس بالضعفاى ا١تًتككُت كىم ثالثة:
األول :ىشػاـ بػن ٤تمػد بػػن السػائب :مػًتكؾ يف اٟتػديث كعمػػدة
يف األنساب كاألخبار.
راؿ أٛتد بن حنب " :إ٪تا كاف صاحب ٝتر كنسب مػا ظننػم أف
(ُ) اإلصابة يف ٘تييز الصحابة (ُْ.)ُٗٔ/
(ِ) الطبقات الكربل.)ُُٓ/ٖ( :
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أحدا ٭تدث عنو".
كراؿ الداررطٍت ،كغَته" :مًتكؾ" .
كر ػػاؿ ٭ت ػػِت ب ػػن مع ػػُت" :الكل ػػي ىش ػػاـ ،ك ػػاف م ػػن أعل ػػم الن ػػاس
بالنس ػػب")ِ( ،ر ػػاؿ اٟت ػػافظ اب ػػن م ػػاكوال" :اب ػػن الكل ػػي الق ػػدكة يف ى ػػذا
الشأف ،كالك عنو نقلوا األنساب"(ّ).
راؿ الذىي" :األخبارم النسابة العالمة"(ْ).
كراؿ ابن حجر " :ابن الكلي ،إماـ أى النسب"(ٓ).
كالث دداني( :أب ػػوه) ٤تم ػػد ب ػػن الس ػػائب فه ػػو الكل ػػي ،أب ػػو النض ػػر
الكويف ،النسابة ا١تفسر ،متهم بالكذب ،كرمي بالرفض(ٔ).
والثالث :أبو صاحل ىو باذاـ ك يقاؿ باذاف ،ضعيف مدلح يرس (ٕ).
(ٖ)
فهذا اإلسناد مسلسػ بالضػعفاى كا١تًتككػُت ،كرػد نقػ الػدارمي
(ُ)

(ُ) لساف ا١تيزاف.)ّّٖ/ٖ( :
(ِ) سؤاالت أيب إسحاؽ إبراىيم اٞتنيد( :صُٕٗ).
(ّ) هتذيب مستمر األكىاـ( :صَُٗ).
(ْ) ا١تيزاف ،)َّْ/ْ( :تاريخ اإلسالـ (ٓ ،)ُُِ/العرب يف خرب من عرب (ُ.)ُِٕ/
(ٓ) فت البارم.)ّٓٓ/ٔ( :
(ٔ) التقريب.)ّٖٓٗ( :
(ٕ) التقريب.)ّْٔ( :
(ٖ) نقضو عل ا١تريسي.)ْْٔ/ِ( :
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إٚتػػاع أى ػ العلػػم عل ػ تػػرؾ ىػػذا اإلسػػناد كأمػػا يف األخبػػار فيتعػػرب بػػو إذا
مل يًتتب عليو حكم رعي أك نقض يى ٦تا ثبم يف الدين.
كى ػػذا األث ػػر م ػػن ب ػػاب األخب ػػار كل ػػيح في ػػو ػػيى م ػػن األحك ػػاـ
فحينئذ يعترب بو.
(ُ)
ب -أخردػػو ابػػن سػػعد كاٟتػػاكم مػػن طريػػق ٤تمػػد بػػن عمػػر حػػدثنا
٤تمد بن يعقوب بن عتبة عػن عبػد الواحػد بػن أيب عػوف الدكسػي
راؿ" :رػدـ النعمػاف بػن أيب اٞتػوف الكنػدم .ككػاف ينػزؿ كبػٍت أبيػو
٧تػدا ٦تػا يلػي الشػربة .فقػدـ علػ رسػوؿ اهلل  مسػلما فقػاؿ :يػا
رسػػوؿ اهلل أال أزكدػػك أٚت ػ أ يف العػػرب كانػػم ٖتػػم ابػػن عػػم
٢تا فتػويف عنهػا فتأٯتػم كرػد رغبػم فيػك كحطػم إليػك .فتزكدهػا
رسوؿ اهلل  علػ اثنػيت عشػرة أكريػة كنػ  .فقػاؿ :يػا رسػوؿ اهلل
ال تقصػر هبػػا يف ا١تهػر ،فقػػاؿ رسػوؿ اهلل« :مػػا أصػدرم أحػػدا مػػن
نسػػائي فػػوؽ ىػػذا كال أصػػدؽ أحػػدا مػػن بنػػايت فػػوؽ ىػػذا» ،فقػػاؿ
نعماف :ففيك األسػ  .رػاؿ :فابعػث يػا رسػوؿ اهلل إىل أىلػك مػن
٭تملهم إليك فأنا خػارج مػع رسػولك فمرسػ أىلػك معػو .فبعػث
رسػػوؿ اهلل معػػو أبػػا أسػػيد السػػاعدم .فلمػػا رػػدما عليهػػا دلسػػم

(ُ) ا١تستدرؾ (ْ.)ّٗ/
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يف بيتهػػا كأذنػػم لػػو أف يػػدخ  .فقػػاؿ أبػػو أسػػيد :إف نسػػاى رسػػوؿ
اهلل ال ي ػراىن أحػػد مػػن الردػػاؿ .فقػػاؿ أبػػو أسػػيد :كذلػػك بعػػد أف
نزؿ اٟتجاب .فأرسلم إليو فيسرين ألمػرم .رػاؿ :حجػاب بينػك
كبػػُت مػػن تكلمػػُت مػػن الردػػاؿ إال ذا ٤تػػرـ منػػك .ففعلػػم .رػػاؿ
أبو أسيد :فأرمم ثالثة أياـ مث ٖتملم معي عل ٚت ظعينػة يف
٤تف ػػة فأربل ػػم هب ػػا ح ػػىت ر ػػدمم ا١تدين ػػة فأنزلته ػػا يف ب ػػٍت س ػػاعدة
فػػدخ عليهػػا نسػػاى اٟتػػي فػػرح هبػػا كسػػهلن كخػػردن مػػن عنػػدىا
فػ ػػذكرف مػ ػػن ٚتا٢تػ ػػا ،ك ػ ػػاع با١تدينػ ػػة رػ ػػدكمها ،رػ ػػاؿ أبػ ػػو أسػ ػػيد:
ككده ػػم إىل الن ػػي  كى ػػو يف ب ػػٍت عم ػػرك ب ػػن ع ػػوؼ فأخربت ػػو.
كدخ ػ عليهػػا داخ ػ مػػن النسػػاى فػػدأين ٢تػػا ١تػػا بلغهػػن مػػن ٚتا٢تػػا
ككانػػم مػػن أٚت ػ النسػػاى .فقال ػػم :إنػػك مػػن ا١تل ػػوؾ ف ػ ف كن ػػم
تريػػدين أف ٖتظػػي عنػػد رسػػوؿ اهلل  فػ ذا دػػاىؾ فاسػػتعيذم منػػو
ف نك ٖتظُت عنده كيرغب فيك"(ُ).
وىدذا إسددناد ضددعيف جدددا ،ففيػو علتػػاف :العلػة االكىل :الوارػػدم،
كالثاني ػػة :اإلرس ػػاؿ ،عب ػػد الواح ػػد ب ػػن أيب ع ػػوف الدكس ػػي م ػػن كب ػػار أتب ػػاع
التابعُت(ِ) مل يدرؾ زمن الني .
(ُ) الطبقات الكربل.)ُّْ/ٖ( :
(ِ) التقريب.)ِْْٔ( :
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(ِ)

ك٤تمػػد بػػن يعقػػوب بػػن عتبػػة :ذكػػره البخػػارم(ُ) كابػػن أيب حػػامت
كمل يذكرا فيو درحا كال تعديال.
فاإلسناد ضعيف ددان .ك٢تذا راؿ الذىي يف التلخيص" :سنده كاه".
ٕٔ -جمال قتيلة رضي اهلل عنها:
أخردو ابػن سػعد فقػاؿ :أخربنػا ىشػاـ بػن ٤تمػد بػن السػائب عػن
أبيو عن أيب صاحل عن ابن عبػاس رضػي اهلل عنهمػا رػاؿ١ " :تػا اسػتعاذت
أٝتاى بنػم النعمػاف مػن النػي  خػرج كالغضػب يعػرؼ يف كدهػو .فقػاؿ
لو األ عث بن ريح :ال يسوىؾ اهلل يا رسوؿ اهلل .أال أزكدك مػن لػيح
دكهن ػػا يف اٞتم ػػاؿ كاٟتس ػػب؟ ر ػػاؿ :م ػػن؟ ر ػػاؿ :أخ ػػيت رتيل ػػة .ر ػػاؿ :ر ػػد
تزكدته ػػا .ر ػػاؿ :فانص ػػرؼ األ ػػعث إىل حض ػػرموت مث ٛتله ػػا ح ػػىت إذا
فص من اليمن بلغو كفاة الني  - -فردىا إىل بالده"(ّ).
ٖٔ -جمال مليكة بنت كعب رضي اهلل عنها.
" تػػزكج النػػي  مليك ػػة بن ػػم كع ػػب ككانػػم ت ػػذكر ّتمػػاؿ ب ػػارع
فدخلم عليها عائشة فقالم ٢تا :أما تستحيُت أف تنكحي رات أبيػك؟
فاسػػتعاذت مػػن رسػػوؿ اهلل فطلقهػػا فجػػاى رومهػػا إىل النػػي  فقػػالوا :يػػا
(ُ) التاريخ الكبَت.)ِٕٔ/ُ( :
(ِ) اٞترح كالتعدي .)ُُِ/ْ( :
(ّ) اٞترح كالتعدي .)ُُٔ/ٖ( :
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رسوؿ اهلل إهنا صغَتة كإهنا ال رأم ٢تا كإهنا خدعم فارٕتعها فػأ رسػوؿ
اهلل فاسػػتأذنوه أف يتزكدهػػا رريػػب ٢تػػا مػػن بػػٍت عػػذرة فػػأذف ٢تػػم فتزكدهػػا
العذرم ككاف أبوىا رتػ يػوـ فػت مكػة رتلػو خالػد بػن الوليػد با٠تندمػة ".
راؿ ٤تمد بن عمر٦ :تا يضعف ىذا اٟتديث ذكر عائشة أهنػا رالػم ٢تػا:
أال تسػػتحيُت ،كعائشػػة مل تكػػن مػػع رسػػوؿ اهلل يف ذلػػك السػػفر .أخردػػو
ابن سعد(ُ) راؿ :أخربنا ٤تمد بن عمر ،حدثٍت أبو معشر فذكره
وىذا إسناد ضعيف ،ومتنو منكر كما قال الواقداي
أبػػو معشػػر ىػػو٧ :تػػي بػػن عبػػد الػػرٛتن السػػندم ،رػػاؿ البخػػارم:
منكر اٟتديث كنق عن ابن مهدم راؿ أبو معشر تعػرؼ كتنكػر .كرػاؿ
أٛتد :كاف صدكرا لكنو ال يقيم اإلسناد لػيح بػذاؾ .كرػاؿ أيضػا :كػاف
بصَتا با١تغازم.
كراؿ أبو حامت" :ليح بػالقوم يف اٟتػديث" ،كرػاؿ أيضػا" :كنػم
أىػػاب حػػديث أيب معشػػر حػػىت رأيػػم أٛتػػد بػػن حنب ػ ٭تػػدث عػػن رد ػ
عنو أحاديث فتوسعم بعد يف كتابػة حديثػو" ،كنقػ عنػو أيضػا أنػو رػاؿ:
"صدكؽ".
كراؿ أبو زرعة" :صدكؽ يف اٟتديث كليح بالقوم".
(ُ) الطبقات الكربل (ٖ.)ُْٖ/
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كرػاؿ ابػػن حبػػاف" :كػػاف ٦تػػن اخػتلط يف آخػػر عمػػره كبقػػي ربػ أف
ٯت ػػوت س ػػنتُت يف تغ ػػَت ػػديد ال ي ػػدرم م ػػا ٭ت ػػدث ب ػػو فكث ػػر ا١تن ػػاكَت يف
ركايتو من رب اختالطو فبط االحتجاج بو "(ُ).
كر ػ ػػاؿ ال ػ ػػذىي " :اإلم ػ ػػاـ احمل ػ ػػدث ص ػ ػػاحب ا١تغ ػ ػػازم "(ِ) كر ػ ػػاؿ
الذىي " :ككاف من أكعية العلم عل نقص يف حفظو . . .رػد احػتج بػو
النسائي كمل ٮترج لو الشيخاف"(ّ).
كراؿ ابن حجر " :ضعيف من السادسة أسن كاختلط"(ْ).
ٗٔ -جمال ريحانة بنت زيد بن عمرو رضي اهلل عنها.
عػن عمػػر بػػن اٟتكػػم رػػاؿ :أعتػػق رسػػوؿ اهلل ر٭تانػػة بنػػم زيػػد بػػن عمػػرك
بػػن خنافػػة ككانػػم عنػػد زكج ٢تػػا ٤تػػب ٢تػػا مكػػرـ فقالػػم :ال أسػػتخلف بعػػده
أبدا ،ككانم ذات ٚتػاؿ فلمػا سػبيم بنػو رريظػة عػرض السػي علػ رسػوؿ اهلل
فكن ػػم ف ػػيمن ع ػػرض علي ػػو ف ػػأمر يب فعزل ػػم كك ػػاف يك ػػوف ل ػػو ص ػػفي م ػػن ك ػ
غنيمػػة فلمػػا عزلػػم خػػار اهلل يل فأرسػ يب إىل منػػزؿ أـ ا١تنػػذر بنػػم رػػيح أيامػػا
حػػىت رت ػ األسػػرل كفػػرؽ السػػي مث دخ ػ علػػي رسػػوؿ اهلل فتحييػػم منػػو حيػػاى
(ُ) الكواكب النَتات (ص.)َٖٓ :
(ِ) ا١تصدر السابق.
(ّ) تذكرة اٟتفاظ (ُ.)ُِٕ /
(ْ) تقريب التهذيب (ص.)ٓٓٗ :
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فػػدعاين فأدلسػػٍت بػػُت يديػػو ،فقػػاؿ« :إف اخػػًتت اهلل كرس ػولو اختػػارؾ رسػػوؿ
اهلل لنفس ػػو» فقل ػػم :إين أخت ػػار اهلل كرس ػولو فلم ػػا أس ػػلمم أعتق ػػٍت رس ػػوؿ اهلل
كتزكدٍت كأصدرٍت اثنيت عشػرة أكريػة كنشػا كمػا كػاف يصػدؽ نسػاىه كأعػرس يب
يف بي ػػم أـ ا١تنػ ػػذر ككػ ػػاف يقسػ ػػم يل كمػ ػػا ك ػػاف يقسػ ػػم لنسػ ػػائو كضػ ػػرب علػ ػػي
اٟتجاب ككاف رسوؿ اهلل معجبػا هبػا ككانػم ال تسػألو إال أعطاىػا ذلػك ،كلقػد
ري ٢تػا لػو كنػم سػألم رسػوؿ اهلل بػٍت رريظػة ألعػتقهم ككانػم تقػوؿ :مل ٮتػ
يب حػػىت فػػرؽ السػػي كلقػػد كػػاف ٮتلػػو هبػػا كيسػػتكثر منهػػا فلػػم تػػزؿ عنػػده حػػىت
ماتم مردعو من حجة الػوداع فػدفنها بػالبقيع ككػاف تزك٬تػو إياىػا يف احملػرـ سػنة
س ػػم م ػػن ا٢تجػ ػرة" أخرد ػػو اب ػػن س ػػعد(ُ) م ػػن طري ػػق أخربن ػػا ٤تم ػػد ب ػػن عم ػػر،
حدثنا عاصم بن عبد اهلل بن اٟتكم ،عن عمر.
كىذا إسناد ضعيف منقطع عمر بن اٟتكم تابعي.
 عاصم بن عبد اهلل بن اٟتكم مل أرف لو عل ترٚتة.
 عمػػر بػػن اٟتكػػم كثقػػو ابػػن س ػعد العجلػػي ،كذكػػره ابػػن خلفػػوف يف
كت ػ ػػاب " الثق ػ ػػات" زاد اب ػ ػػن س ػ ػػعد ل ػ ػػو أحادي ػ ػػث ص ػ ػػاٟتة كر ػ ػػاؿ
الػػذىي" :صػػدكؽ ،مل ٮتػػرج لػػو البخػػارم"(ِ) ،كرػػاؿ أيضػػا" :كثػػق"
(ُ) الطبقات الكربل (ٖ.)َُّ -ُِٗ/
(ِ) الطبقػػات الكػػربل (ٓ ،)ُِٖ/إكمػػاؿ هتػػذيب الكمػػاؿ (َُ ،)ّٖ /مي ػزاف
االعتداؿ (ّ ،)ُُٗ/الكا ف (ِ ،)ٕٓ/تقريب التهذيب (ص.)ُُْ :
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كىكا ىف ثًىقةن كلىو أ ً
صالً ى كراؿ ابن حجر" :صدكؽ".
ىحاد ي
يث ى
ىي ى
ى
(ُ)
كلو اىد أخردو ابن سعد .
عػػن ٤تمػػد بػػن كعػػب رػػاؿ« :كانػػم ر٭تانػػة ٦تػػا أفػػاى اهلل عليػػو فكانػػم
امػرأة ٚتيلػػة كسػػيمة فلمػػا رتػ زكدهػػا كرعػػم يف السػػي فكانػػم صػػفي رسػػوؿ
اهلل  يوـ بػٍت رريظػة فخَتىػا رسػوؿ اهلل بػُت اإلسػالـ كبػُت دينهػا فاختػارت
اإلسػػالـ فأعتقهػػا رسػػوؿ اهلل كتزكدهػػا كضػػرب عليهػػا اٟتجػػاب فغػػارت عليػػو
غَتة ػديدة فطلقهػا تطليقػة كىػي يف موضػعها مل تػربح فشػق عليهػا كأكثػرت
البكػاى فػػدخ عليهػا رسػػوؿ اهلل  كىػػي علػ تلػػك اٟتػاؿ فرادعهػػا فكانػػم
عنده حىت ماتػم عنػده ربػ أف تػويف  .» رػاؿ ابػن سػعد أخربنػا ٤تمػد بػن
عمر ،حدثٍت صاحل بن دعفر ،عن ٤تمد بن كعب.
كىذا إسنا ضعيف النقطاعو.
صاحل بن ٤تمد مل أرف لو عل ترٚتة.
كرفم عليو من نسػاى النػي الػاليت ذكػر عػنهن اٞتمػاؿ
فهذا ما ي
سواى أصحم الركاية هبا ،أـ كاف فيها ضعفا.
كأمػػا ال ػػيت فيه ػػا ضػػعف فه ػػي م ػػن ركايػػة األخب ػػارين كالوار ػػدم كالكل ػػي
كا٢تيثم بن عدم ،فهؤالى ركايػاهتم يف مثػ ىػذا البػاب تقبػ  ،كٓتاصػة أف ٚتػاؿ

(ُ) الطبقات الكربل (ٖ.)َُّ/
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مػن تقػدـ ذكػرىن مػن نسػائو مشػػهور كمتػواتر يف السػَتة ك ػهرتو تغػٍت عػن تتبػػع
أسانيده ،كلكٍت تتبعتها من باب بياف حاؿ تلك األخبار من حيث اٞتملة.
تنبيو :كمل أذكر سودة رضي اهلل عنها ،ألنو مل يذكر يف ترٚتتها مػا
يدؿ عل ٚتا٢تا رضي اهلل عنها.
فائ د دددة :وى د ددذه س د ددارة زوج د ددة خلي د ددل اهلل إبد د دراىيم-علي د ددو الص د ددالة
والسالم -كانت من أحسن النساء.
فعػػن أيب ىري ػػرة رض ػػي اهلل عن ػػو ،ر ػػاؿ " :مل يك ػػذب إب ػراىيم علي ػػو
الس ػػالـ إال ث ػػالث ك ػػذبات ،ثنت ػػُت م ػػنهن يف ذات اهلل ع ػػز كد ػ  ،رول ػػو:
ﱣﲃﲄﱢ [الصػ ػػافات .]ٖٗ :كرولػ ػػو :ﱣﭐﱬﱭﱮ ﱯﱢ
[األنبياى .]ّٔ :كراؿ :بينا ىو ذات يوـ كسارة ،إذ أتػ علػ دبػار مػن
اٞتبابرة ،فقي لو :إف ىا ىنػا ردػال معػو امػرأة مػن أحسػن النػاس ،فأرسػ
إليو فسألو عنها ،فقاؿ :من ىذه؟ راؿ :أخيت.)ُ(» . . .
املطلب السابع :األحاديح الوازدة يف النوي عن التزوج بالنشاء اجلنيالت.
كرفم يف ىذا الباب عل ٜتسة أحاديث:
ٔ -ح ددديث" :أن رج ددال ذك ددر للنب ددي  أن ددو أص دداب امد درأة ذات
جمال ومنصب".
(ُ) صحي البخارم (ْ/ررم ّّٖٓ) ،كمسلم (ْ ،َُْٖ/ررم (ُِّٕ).
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 أخرد ػػو أب ػػوداكد(ُ) كاب ػػن حب ػػاف(ِ) ،كاٟت ػػاكم(ّ) كله ػػم م ػػن طري ػػق
منصػػور بػػن زاذاف ،عػػن معاكيػػة بػػن رػػرة ،عػػن معقػ بػػن يسػػار ،أف
ردػػال ذكػػر للنػػي  أنػػو أصػػاب امػرأة ذات ٚتػػاؿ كمنصػػب ،غػػَت
أهن ػػا ال تل ػػد فنه ػػاه عنه ػػا ،مث ع ػػاد فنه ػػاه عنه ػػا ،كر ػػاؿ« :تزكدػ ػوا
الولود الودكد ف ين مكاثر بكم».
كيف اإلسػ ػػناد :ا١تسػ ػػتلم بػ ػػن سػ ػػعيد كثق ػ ػػو أٛت ػ ػػد ،كرػ ػػاؿ اب ػ ػػن مع ػ ػػُت:
"صويل " ،كراؿ النسائي" :ال بأس بو" كذكره ابن حبػاف يف الثقػات ،كرػاؿ:
"رٔتا خالف"(ْ).
فهو حسن اٟتديث إف اى اهلل ،كباري ردالو ثقات ،كالسند حسن.
كرػػاؿ اٟتػػاكم " :ىػػذا حػػديث صػػحي اإلسػػناد ،كمل ٮتردػػاه هبػػذه
السيارة" .كرد ذكره ابن ا١تلقن ضمن أحاديث يرل أنو صحيحة(ٓ).
ٕ -ح ددديث« :ال تزوج ددوا النس دداء لحس ددنهن فعس ددى حس ددنهن أن
يرديهن وال تزوجوىن ألموالهن».
درجتو :ضعيف.
(ُ) سننو (ّ.)ََِٓ( )ّٗٓ/
(ِ) صحي ابن حباف.)ّّٔ/ٗ( :
(ّ) ا١تستدرؾ.)ُٕٔ/ِ( :
(ْ) التهذيب.)َُْ/َُ( :
(ٓ) البدر ا١تنَت (ٕ.)ِّْ /
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أخردو ابن مادو)ُ( ،كسعيد بن منصػور(ِ) ،كابػن أيب عمػر العػدين يف
"مسػػنده" كمػػا يف إٖتػػاؼ ا٠تػػَتة ا١ته ػرة بزكائػػد ا١تسػػانيد العش ػرة"(ّ) ،كعبػػد بػػن
ٛتيد(ْ) ،كالبزار(ٓ) ،كالطرباين(ٔ) ،كابن حزـ(ٕ) ،كالبيهقي(ٖ) ،من طرؽ عن عبد
الرٛتن بن زياد بن أنعم األفريقي ،عن عبد اهلل بن يزيد عن عبد اهلل بن عمرك،
راؿ :رػاؿ رسػوؿ اهلل « :-  -ال تزكدػوا النسػاى ٟتسػنهن ،فعسػ حسػنهن
أف ي ػ ػػرديهن ،كال تزكد ػ ػػوىن ألمػ ػ ػوا٢تن ،فعسػ ػ ػ أمػ ػ ػوا٢تن أف تطغ ػ ػػيهن ،كلك ػ ػػن
تزكدوىن عل الدين ،كألمة خرماى سوداى ذات دين أفض ».
ىذا إسناد ضعيف من أد عبد الػرٛتن بػن زيػاد بػن أىنٍػعيػم-بفػت
أكلو كسكوف النوف كضم ا١تهملة -األفريقي ،فهو ضػعيف ،رػاؿ الػذىي:
" ض ػػعفوه ،ك ر ػػاؿ الًتم ػػذم :رأي ػػم البخ ػػارم يق ػػول أم ػػره ك يق ػػوؿ :ى ػػو

(ُ) سننو.)ُٖٓٗ( )ّٔ/ّ( :
(ِ) سننو.)َٓٓ( )ُِْ/ُ( :
(ّ) (ْ.)ٕ/
(ْ) مسند عبد بن ٛتيد( :ص ُّّ ،ررم ِّٖ).
(ٓ) مسند البزار ،ُّْ/ٔ( :ررم ِّْٖ).
(ٔ) ا١تعجم الكبَت /ُّ( :حديث ررم ّٔ).
(ٕ) احملل .)ُِِ /ُُ( :
(ٖ) السنن الكربل.)َٖ/ٕ( :
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مق ػػارب اٟت ػػديث"(ُ) ،كر ػػاؿ اٟت ػػافظ اب ػػن حج ػػر" :ض ػػعيف يف حفظ ػػو،
ككاف ردال صاٟتا"(ِ).
كر ػػد ض ػػعف ى ػػذا اٟت ػػديث البوص ػػَتم(ّ) كاأللب ػػاين(ْ) حي ػػث ر ػػاؿ
األخَت :ضعيف ددا.
ٖ -حددديث« :مددن تددزوج الم درأة لجمالهددا أذلددو اهلل ،مددن تزوجهددا
لمالها أفقدره اهلل مدن تزوجهدا لحسدبها زاده اهلل دنداءة ،فعليدك
بذات الدين تربت يداك».
أكرده السػػخاكم يف ا١تقاصػػد كرػػاؿ" :مل أرػػف عليػػو ،كلكػػن عنػػد
أيب نعيم يف اٟتلية من حديث عبد السالـ بن عبػد القػدكس عػن إبػراىيم
عن أنح رفعو"(ٓ).
(ٕ)
رلم :ىػذا اٟتػديث أخردػو ابػن حبػاف يف " اهػركحُت"(ٔ) كالطػرباين
– كمن طريقو أبػو نعػيم(ٖ)-مػن طػرؽ عػن عبػد السػالـ بػن عبػد القػدكس
(ُ) الكا ف.)َُّٗ( )ِٕٔ/ُ( :
(ِ) التقريب.)ِّٖٔ( :
(ّ) مصباح الزدادة.)ٕٗ/ِ( :
(ْ) سلسلة األحاديث الضعيفة.)ُِٕ/ّ( :
(ٓ) ا١تقاصد اٟتسنة (ص.)ّٕٔ :
(ٔ) (ِ.)ُُٓ/
(ٕ) مسند الشاميُت.)ِٗ/ُ( :
(ٖ) حلية األكلياى.)ِْٓ/ٓ( :
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راؿ :حدثنا إبػراىيم بػن أيب عبلػة رػاؿ :رػاؿ أنػح بػن مالػك ٝ:تعػم
رسػػوؿ اهلل  يقػػوؿ « :مػػن تػػزكج ام ػرأة لعزىػػا مل يػػزده اهلل إال ذال كمػػن
تػزكج امػرأة ١تا٢تػا مل يػزده اهلل إال فقػرا كمػن تػزكج امػرأة ٟتسػبها مل يػػزده اهلل
إال دنػاىة كمػن تػزكج امػرأة لػيغض بصػره ،أك ٭تصػن فردػو ،أك يصػ رٛتػو
بارؾ اهلل لو فيها كبارؾ ٢تا فيو».
(ُ)
كراؿ الطرباين" :مل يرك ىذا اٟتديث عن إبراىيم إال عبد السالـ" .
درجتو حديث ضعيف جداً
كعب ػ ػػد الس ػ ػػالـ ب ػ ػػن عب ػ ػػد الق ػ ػػدكس :ض ػ ػػعفو أب ػ ػػو ح ػ ػػامت ،كص ػ ػػاحل
ابن ٤تمد البغدادم ،كراؿ أبو داكد " :ليح بشيى كابنو ر منو".
كراؿ أبو دعفر العقيلػي" :ال يتػابع علػ ػيى مػن حديثػو كلػيح
٦تن يقيم اٟتديث".
كراؿ أبو أٛتد بػن عػدل " :مػا يركيػو غػَت ٤تفػوظ ،كرػد ركل عػن
األعم أحاديث مناكَت"
كراؿ اٟتاكم أبو أٛتد" :يركل عن ىشػاـ بػن عػركة كثػور بػن يزيػد
أحاديث مناكَت".
كراؿ أبو نعيم األصبهاين" :ال يى ".
كراؿ ابن حباف" :يركل ا١توضوعات ،ال ٭ت االحتجاج بو ،منهػا
(ُ) ا١تعجم األكسط.)ُِ/ّ( :
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حػػديث :أربػػع ال يسػػتغٌت مػػن أربػػع .مث رػػاؿ :ىػػذا منكػػر ،كلػػو مػػن ىػػذا
الضرب غَته ٦تا ال يتابع عليو" (ُ).
كر ػػاؿ اب ػػن ط ػػاىر" :عب ػػد الس ػػالـ ػػيخ م ػػن أى ػ ػ الش ػػاـ ي ػػركم
ا١توضوعات عن الثقات"(ِ).
كر ػػاؿ الش ػػوكاين" :ركاه اب ػػن حب ػػاف ع ػػن أن ػػح كيف إس ػػناده عب ػػد
السػػالـ بػػن عبػػد القػػدكس يػػركم ا١توضػػوعات كعمػػرك بػػن عثمػػاف مػػًتكؾ،
كر ػػد ركل ل ػػألكؿ اب ػػن ماد ػػو كر ػػد ثب ػػم يف الص ػػحي ت ػػنك ا١تػ ػرأة ١تا٢ت ػػا
كحسبها كٚتا٢تا"(ّ) ،ك٨توا من ىذا أيضان ذكره العجلوين(ْ).
ٗ -حديث« :إياكم وخضدراء الددمن!» قدالوا :يدا رسدول اهلل  ،ومدا
خضراء الدمن؟! قال :المرأة الحسناء في المنبت السوء».
أخردػ ػػو الػ ػػداررطٍت(ٓ) ،كالرامهرمػ ػػزم(ٔ) كالعسػ ػػكرم(ٕ) ،كابػ ػػن عػ ػػدم(ٖ)،
(ُ) التهذيب.)ِّْ/ٔ( :
(ِ) تذكرة اٟتفاظ( :ص.)ُّٔ/
(ّ) الفوائد اهموعة( :ص.)ُُِ/
(ْ) كشف ا٠تفاى.)ُِّ/ِ( :
(ٓ) مل أرػ ػػف عليػ ػػو يف ا١تطبػ ػػوع مػ ػػن كتابػ ػػو األف ػ ػراد ،كع ػ ػزاه لػ ػػو العرارػ ػػي يف ٗت ػ ػريج
أحاديث اإلحياى( :ص )ْٕٗ/كابن ا١تلقن يف البدر ا١تنَت.)ْٖٗ/ٕ( :
(ٔ) األمثاؿ( :ص.)ُٖٖ/
(ٕ) األمثاؿ.)ُٕ/ُ( :
(ٖ )مل أرػػف عليػػو يف ا١تطبػػوع مػػن "الكامػ  ،كعػزاه لػػو العرارػػي يف ٗتػريج أحاديػػث
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كالقضاعي(ُ) ،كا٠تطيب (ِ) ،كالديلمي(ّ) كلهم مػن طػرؽ عػن الوارػدم،
عػػن ٭تػػِت بػػن سػػعيد بػػن دينػػار ،عػػن أيب كدػػزة يزيػػد بػػن عبيػػد ،عػػن عطػػاى
بن يزيد الليثي ،عن أيب سعيد ا٠تدرم  بو ٨توه مرفوعا.
درجتو :حديث ضعيف جداً.
راؿ ابن عدم :تفرد بو الواردم(ْ) ،كراؿ الداررطٍت :ال يصل من كدو(ٓ).
كر ػػاؿ اب ػػن ط ػػاىر يف "ٗت ػريج أحادي ػػث الش ػػهاب" :ى ػػذا اٟت ػػديث
يعد يف أفراده ،كىو ضعيف .ككذا راؿ ابن الصالح يف "مشكلو"(ٔ).
كرػػاؿ العرارػػي :إنػػو حػػديث ضػػعيف(ٕ) ،كضػػعفو ابػػن ا١تلقػػن كعللػػو
بالواردم(ٖ) ،كراؿ األلباين :ضعيف ددان)ٗ(.
اإلحياى( :ص )ْٕٗ/كابن ا١تلقن يف البدر ا١تنَت.)ْٖٗ/ٕ( :
(ُ) مسند الشهاب.)ٗٔ/ِ( :
(ِ) تايل تلخيص ا١تتشابو.)َٓٗ/ِ( :
(ّ) الفردكس.)ِّٖ/ُ( :
(ْ) البدر ا١تنَت.)ْٖٗ/ٕ( :
(ٓ) البدر ا١تنَت.)ْٖٗ/ٕ( :
(ٔ) رح مشك الوسيط (ّ.)ِٖٓ/
(ٕ) ٗتريج أحاديث اإلحياى( :ص.)ْٕٗ/
(ٖ) ا١تصدر نفسو.
(ٗ) سلسلة األحاديث الضعيفة.)ٔٗ/ُ( :
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كرػػاؿ ابػػن ا١تلقػػن " :ركاه الوارػػدم مػػن ركايػػة أيب سػػعيد ا٠تػػدرم،
كىو معدكد من أفراده ،كرد علم ضعفو"(ُ).
فهو كما راؿ األلباين ،كعلة اٟتديث الواردم ،رد تقدـ أنو مًتكؾ.
ر ػػاؿ أب ػػو اس ػػحاؽ اٟتػ ػويٍت( :ر ػػاؿ الكػ ػوثرم -كى ػػو حنف ػػي دل ػػد-يف
"مقاالت ػػو" (ُْ  )ْْ -بع ػػد ذك ػػر ح ػػديث" :اتقػ ػوا خضػ ػراى ال ػػدمن ،". . .
ر ػػاؿ" :انف ػػرد ب ػػو م ػػن كذب ػػو ٚته ػرة أئم ػػة النق ػػد ٓت ػػط ع ػريض .فق ػػاؿ النس ػػائي:
الكػػذابوف ا١تعركفػػوف بالكػػذب علػ رسػػوؿ اهلل  أربعػػة :الوارػػدم با١تدينػػة . .
 .كرػ ػػاؿ البخػ ػػارم :رػ ػػاؿ أٛتػ ػػد :كػ ػػذاب . .مث ر ػ ػػاؿ :كدػ ػػرح ى ػ ػؤالى مفس ػ ػػر،
ال ٭تتم ػ أف ٭تم ػ التكػػذيب يف كالمهػػم عل ػ مػػا ٭تتم ػ الػػوىم كمػػا تػػرل،
كإ٪تا مػدار اٟتكػم علػ ا٠تػرب بالوضػع أك الضػعف الشػديد مػن حيػث الصػناعة
اٟتديثية ىو انفراد الكػذاب ،أك ا١تػتهم بالكػذب ،أك الفػاح ا٠تطػأ ،ال النظػر
إىل مػػا يف نفػػح األمػػر ألنػػو غيػػب ،فالعمػػدة يف ىػػذا البػػاب ىػػي علػػم أح ػواؿ
الردػػاؿ .كاحتمػػاؿ أف يصػػدؽ الكػػذاب يف ىػػذه الركايػػة مػػثال ،احتمػػاؿ مل ينشػػأ
من دلي  ،فيكوف ك٫تا منبوذان  " . . .اىػ ،رلم :كىذا ٖتقيق حسن)(ِ).
كرد ذكر ابن أيب حامت ىذا اٟتديث يف موطنُت للتعريف بػراكيُت،
فالموطن األول يف ترٚتة سليماف بػن ٤تمػد التيمػي ،فقػاؿ :سػليماف بػن
(ُ) خالصة البدر ا١تنَت (ِ.)ُٕٗ/
(ِ) نث النباؿ.)ْٕٓ/ْ( :
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٤تمػػد التيمػػي ركل عػػن عبػػد ا١تلػػك بػػن ٤تمػػد األنصػػارم رػػاؿ رػػاؿ النػػي
 :إياكم كخضراى الدمن ،رالوا يا رسوؿ اهلل كما خضػراى الػدمن؟ رػاؿ:
ا١ترأة اٟتسناى يف منبم السوى ركل عنو ابن أيب فديك"(ُ).
والمد ددوطن الثد دداني يف ترٚتػ ػػة عبػ ػػد ا١تلػ ػػك بػ ػػن ٤تمػ ػػد األنصػ ػػارم ،فقػ ػػاؿ:
"عبد ا١تلك بن ٤تمد األنصارم ركل عن النػي  أنػو رػاؿ :إيػاكم كخضػراى الػدمن،
رالوا يا رسوؿ اهلل كما خضراى الدمن؟ راؿ :ا١ترأة اٟتسناى يف منبم السوى.
ركل اب ػػن أيب ف ػػديك ع ػػن س ػػليماف اب ػػن ٤تم ػػد التيمػ ػ عن ػػو رالػ ػو
أبو ٤تمد"(ِ).
كاب ػػن أيب فػ ػػديك مشػ ػػهور صػ ػػدكؽ ،كأمػ ػػا الراكيػ ػػاف اآلخ ػ ػراف فلػ ػػم
يتيس ػ ػر يل معرفتهمػ ػػا ،عل ػ ػ أنػ ػػو لوكان ػػا ثقتػ ػػُت ف نن ػػا ال نسػ ػػتطيع اٟتكػ ػػم
بصحة اٟتديث ألمرين:
األمر األول :الواسطة بُت ابن أيب حامت كسليماف بن ٤تمد التيمي.
األمر الثاني :كػالـ أىػ العلػم ا١تتقػدمُت كىػم :ابػن عػدم ،كابػن
طاىر ،كابن الصالح ،ككافقهم العراري كابن ا١تلقن عل أف ىذا اٟتػديث
مػػن أف ػراد الوارػػدم ،فل ػو كانػػم ىػػذه الطريػػق معتػػربة ١تػػا خفيػػم علػػيهم،
كرػػوؿ ابػػن ا١تلقػػن " :ىػػذا اٟتػػديث مل ٮتردػػو أحػػد مػػن أصػػحاب الكتػػب
(ُ) اٞترح كالتعدي .)ُّٗ/ْ( :
(ِ) اٞترح كالتعدي .)ُّٗ/ْ( :
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ا١تعتمػػدة"(ُ) ،يفهػػم منػػو أنػػو ال يفػػرح بػػو ،كإف كػػاف ٦تػػا يتقنػػو الوارػػدم يف
فتو رن األخبار ،كاهلل اعلم.
كأمػػا ذكػػر ابػػن أيب حػػامت ٢ت ػذا اٟتػػديث فالظػػاىر إ٪تػػا ىػػو للتعريػػف
بالراكيُت فقط ،كاهلل أعلم.
٘ -حددديث جميلددة رضددي اهلل عنهددا :وقددد اختلددف فددي اسددمها ،وىددل
ىي امرأة واحدة أم أكثر ،وىذا ال ينبني عليو ثمرة كبيرة(ِ).
ىذا الحديث روي من ستة طرق ،كلها ضعيفة وفي بعضها نكارة.
 الطريق األولى :عن ابن عباس رضي اهلل عنهما:
أخردهػػا ابػػن دريػػر(ّ)؛ مػػن طري ػق ا١تعتمػػر بػػن سػػليماف ،رػػاؿ :ر ػرأت
عل ػ فضػػي  ،عػػن أيب حريػػز " ،أنػػو سػػأؿ عكرمػػة ،ى ػ كػػاف للخلػػع أص ػ ؟
ر ػػاؿ :ك ػػاف اب ػػن عب ػػاس رض ػػي اهلل عنهم ػػا يق ػػوؿ " :إف أكؿ خل ػػع ك ػػاف يف
اإلسػػالـ أخػػم عبػػد اهلل بػػن أ ىييب ،أهنػػا أتػػم رسػػوؿ اهلل  فقالػػم :يػػا رسػػوؿ
اهلل ال ٬تمع رأسي كرأسػو ػيى أبػدا إين رفعػم دانػب ا٠تبػاى فرأيتػو أربػ يف
عػ ػػدة ،ف ػ ػ ذا ىػ ػػو أ ػ ػػدىم س ػ ػوادا ،كأرصػ ػػرىم رامػ ػػة ،كأرػ ػػبحهم كدهػ ػػا .رػ ػػاؿ
(ُ) البدر ا١تنَت (ٕ.)ْٕٗ/
(ِ) ينظر االستيعاب ،)َِٖ/ْ( :اإلصابة يف ٘تييز الصحابة (ٖ ،)ٔٔ /الفت :
(ٗ.)ّٗٗ-ّٖٗ/
(ّ) تفسَت ابن درير.)ُّٕ/ْ( :
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زكدهػػا :يػػا رسػػوؿ اهلل إين أعطيتهػػا أفض ػ مػػايل حديقػػة فلػػًتد علػ َّػي حػػديقيت
راؿ« :ما تقولُت؟ » رالم :نعم ،كإف اى زدتو راؿ :ففرؽ بينهما".
كيف ا١تطبػػوع مػػن ٖتقيػػق د/الًتكػػي " أبػػو دريػػر " كالص ػواب أبػػو حريػػز
بفػػت ا١تهملػػة ككسػػر ال ػراى -كمػػا أثبتػػو الشػػيخ أٛتػػد ػػاكر يف نسػػختو(ُ)،كىو عبد اهلل بن اٟتسُت األزدم ،البصرل.
(راضػ سجسػػتاف)٥ ،تتلػػف فيػػو؛ كثقػػو أبػػو زرعػػة(ِ) كاختلػػف فيػػو
روؿ ٭تِت بن معُت(ّ).
كراؿ أٛتد :أبو حريز حديثو حديث منكر ،ركل عن معتمر عػن
فضي عنو أحاديث مناكَت(ْ).
كراؿ النسائي" :ضعيف"(ٓ).

(ُ) كىكذا ضبطو ابن حجر ،حيث راؿ- :با١تهملة كالراى كالػزام .-فػت البػارم
البػػن حجػػر (ْ )ُٗٔ/كيف التقريػػب :أبػػو حريػػز ،بفػػت ا١تهملػػة ،ككسػػر الػراى
كآخره زام.
(ِ) اٞترح كالتعدي .)ّٓ/ٓ( :
(ّ) كثقو يف ركاية ابػن أيب خيثمػة كابػن طهمػاف ،كضػعفو يف ركايػة معاكيػة .ينظػر:
اٞترح كالتعدي  ،)ّٓ/ٓ( :الكام .َِٔ/ٓ( :
(ْ) العل .)ِّٕ/ِ( :
(ٓ) الضعفاى( :ص.)ُٔ/
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كرػػاؿ أبػػو حػػامت" :حسػػن اٟتػػديث ،لػػيح ٔتنكػػر اٟتػػديث ،يكتػػب
حديثو"(ُ).
كراؿ سعيد بن أيب مػر " :كػاف صػاحب ريػاف كلػيح يف اٟتػديث
بشيى"(ِ).
كراؿ اٞتوزداين" :غَت ٤تمود اٟتديث"(ّ).
ك ذكره ابن حباف يف كتاب " الثقات "(ْ) ،كراؿ" :صدكؽ ".
كراؿ ابن عدل" :عامة ما يركيو ال يتابعو عليو أحد"(ٓ).
ك راؿ الداررطٍت " :يعترب بو"(ٔ).
كرػػاؿ الػػذىي٥ " :تتلػػف فيػػو كرػػد يكثػِّػق"(ٕ) ،كرػػاؿ أيضػػا" :صػػاحل
اٟتػػديث"(ٖ) ،كرػػاؿ ابػػن حجػػر" :صػػدكؽ ٮتطػػئ"(ٗ) .كخػ َّػرج ابػػن حبػػاف
(ُ) اٞترح كالتعدي .)ّٓ/ٓ( :
(ِ) الكام .)َِٔ/ٓ( :
(ّ) أحواؿ الرداؿ( :ص.)ُٔٔ/
(ْ) الثقات.)ِٓ/ٕ( :
(ٓ) الكام .)َِٔ/ٓ( :
(ٔ) التهذيب.)ُٖٖ/ٓ( :
(ٕ) الكا ف.)ْٓٓ/ُ( :
(ٖ) تاريخ اإلسالـ.)ٕٔٔ/ّ( :
(ٗ) التقريب.)ِّٕٔ( :
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حديثو يف " صحيحو " ككذلك اٟتاكم(ُ).
راؿ اٟتافظ ابن حجر" :كأبو حريز  . .اٝتو عبد اهلل بن حسػُت،
علَّػػق لػػو البخػػارم .ككثقػػو ابػػن معػػُت ،كأبػػو زرعػػة ،كضػػعفو ٚتاعػػة ،فهػػو
حسن اٟتديث"(ِ).
فالظاىر أنو حسن اٟتديث يعترب بو كما راؿ أبو حامت كغَته.
كإف كػػاف األمػػر رػػد تػػرد يف أيب حريػػز أنػػو حسػػن اٟتػػديث لكػػن
األئمة تكلموا يف ركاية الفضي بن ميسرة ،عن أيب حريز خاصة.
كالفضي بن ميسرة ،ف نػو مػع كونػو صػدكران ثقػة ،ففػي ركايتػو عػن
أيب حريػػز نظػػر ،فقػػد ذكػػركا يف ترٚتتػػو :عػػن ٭تػػِت بػػن سػػعيد رػػاؿ" :رلػػم
للفضػػي بػػن ميسػػرة :أحاديػػث أيب حري ػػز؟ رػػاؿٝ :تعتهػػا فػػذىب كتػػايب،
فأخذتو بعد ذلك من إنساف"(ّ).
فاإلسناد ضعيف.
 الطريق الثانية :عن عبد اهلل بن رباح  كىو إسناد ضعيف ددان.
أخردها ابن أيب خيثمة(ْ) ،كابن درير(ٓ) ،كابن عبدالرب(ٔ)؛ كلهػم
(ُ) إكماؿ هتذيب الكماؿ (ٕ.)َّٖ/
(ِ) التلخيص اٟتبَت (ّ.)ُٕٔ /
(ّ) اٞترح كالتعدي .)ّٓ/ٓ( :
(ْ) تارٮتو.)ََٖ/ِ( :
(ٓ) تفسَته.)ُّٗ/ْ( :
(ٔ) االستيعاب.)َِٖ/ْ( :
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من طريق اٟتسُت بن كارد ،عن ثابم البناين عن عبػد اهلل بػن ربػاح عػن
ٚتيلػػة بنػػم أيب سػػلوؿ أهنػػا كانػػم ٖتػػم ثابػػم بػػن رػػيح؛ فنشػػزت عليػػو،
فأرسػ ػ إليه ػػا رس ػػوؿ اهلل  فق ػػاؿ :ي ػػا ٚتيل ػػة! م ػػا كرى ػػم م ػػن ثاب ػػم؟
فقالػػم :كاهلل مػػا كرىػػم منػػو ػػيئا؛ إال أين كرىػػم دمامتػػو ،رػػاؿ :فقػػاؿ
٢تا :أتردين اٟتديقة؟ رالم :نعم ،فردت اٟتديقة كفرؽ بينهما.
رػػاؿ ابػػن حجػػر(ُ)" :كركايػػة ابػػن ٛتيػػد الػػيت أ ػػار إليهػػا ابػػن منػػده
أخردها ابن أيب خيثمة ،كالطرباين عنو".
مل أر ػػف عليه ػا يف ا١تطب ػػوع م ػػن كت ػػب الط ػرباين ،فلعل ػػو م ػػن رس ػػم
ا١تفقود من "الكبَت".
كيف اإلسػػناد٤ :تمػػد بػػن ٛتيػػد بػػن حيػػاف ال ػرازم ،كذبػػو ٚتاعػػة كػػأيب
زرعػػة كابػػن كارة كإسػػحاؽ بػػن منصػػور كصػػاحل بػػن ٤تمػػد األسػػدم اٟتػػافظ(ِ)،
كراؿ ابن حجر" :حافظ ضعيف ،ككاف ابن معُت حسن الرأم فيو"(ّ).
فص ػ أبػػو زرعػػة القػػوؿ فيػػو ،كاٞتػػرح
ك ٌذبػػو أى ػ بل ػده ،رلػػم :رػػد ٌ
ا١تفسر مقدـ عل التعدي .
فاإلسناد ضعيف ددا.
(ُ) اإلصابة.)ٔٔ/ٖ( :
(ِ) ينظػ ػػر :تػ ػػاريخ بغػ ػػداد ،)َِٔ/ِ( :هتػ ػػذيب الكمػ ػػاؿ،)َُٓ-َُْ/ِٓ( :
كالتهذيب (ٗ.)ُُّ/
(ّ) التقريب (ّْٖٓ).
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 الطريق الثالثة :بالغات معمر.
أخردهػا عبػد الػرزاؽ(ُ) عػن معمػر ،رػاؿ :بلغػٍت أهنػا ٚ-تيلػة بنػػم
أ ىييب -رالم" :يا رسوؿ اهلل! كيب من اٞتماؿ ما ترل كثابم رد دميم".
فهذا من بالغات معمر ،مل يسنده كال ذكر راكيو ،كمل أرػف علػ
سنده ،فهو يف حكم ا١تنقطع .السند ضعيف من أد االنقطاع.
 الطريق الرابعة :وىي ضعيفة وفي متنها نكارة
(ْ)
أخردها أٛتػد(ِ) – كمػن طريقػو الطػرباين(ّ) -كابػن مادػو ؛ كلهػم
مػػن طريػػق حجػػاج ،عػػن عمػػرك بػػن ػػعيب ،عػػن أبيػػو ،عػػن دػػده ،رػػاؿ:
كانػػم حبيبػػة بنػػم سػػه ٖتػػم ثابػػم بػػن رػػيح بػػن ػػاس ،ككػػاف ردػػال
ػقم
دميما ،فقالم :يا رسوؿ اهلل ،كاهلل ،لوال ٥تافػة اهلل إذا دخػ عل َّػي لبص ي
يف كدهػػو ،فقػػاؿ رسػػوؿ اهلل « :أتػػردين عليػػو حديقتػػو؟ » رالػػم :نعػػم،
راؿ :فردت عليو حديقتو ،راؿ« :ففرؽ بينهما رسوؿ اهلل .»
حجػػاج :ىػػو ابػػن أرطػػاة الكػػويف ،رػػاؿ ابػػن ا١تبػػارؾ" :كػػاف اٟتجػػاجيػػدلح ،كك ػػاف ٭تػػدثنا اٟت ػػديث ع ػػن عمػػرك ب ػػن ػػعيب ٦تػػا ٭تدث ػػو العرزم ػػي،
(ُ) مصنفو (ٓ.)َْٕ/
(ِ) مسنده (ِٔ.)ُٖ/
(ّ) ا١تعجم الكبَت (ِْ.)ِِّ/
(ْ) سننو (ّ.)َِٖٓ( )َِٖ/
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كالعرزمي مًتكؾ ال نقػر بػوُ" ،كرػاؿ أٛتػد :ال ٭تػتج بػو ،يزيػد يف األحاديػث،
كرػػاؿ ابػػن معػػُت" :صػػدكؽ لػػيح بػػالقوم ،يػػدلح عػػن ٤تمػػد بػػن عبيػػد اهلل
العرزمػي عػػن عمػػرك بػػن ػػعيب" كرػػاؿ أبػػو زرعػػة" :صػػدكؽ مػػدلح" ،كرػػاؿ
أبػػو حػػامت" :صػػدكؽ يػػدلح عػػن الضػػعفاى ،يكتػػب حديثػػو ،كإذا رػػاؿ :حػػدثنا
فه ػ ػػو ص ػ ػػاحل ،ال يرت ػ ػػاب يف ص ػ ػػدرو كحفظ ػ ػػو إذا ب ػ ػ َّػُت الس ػ ػػماع ،كال ٭ت ػ ػػتج
ْتديثػػو" ،كرػػاؿ النسػػائي" :لػػيح بػػالقوم"(ِ) ،كرػػاؿ ابػػن عػػدم " :إ٪تػػا عػػاب
النػػاس عليػػو تدليسػػو عػػن الزىػػرم كعػػن غػػَته ،كرٔتػػا أخطػػأ يف بعػػض الركايػػات،
فأما أف يتعمد الكذب فال ،كىو ٦تػن يكتػب حديثػو" (ّ) ،كرػاؿ ابػن حجػر:
"صػػدكؽ كثػػَت ا٠تطػػأ كالتػػدليح"(ْ) ،كرػػد عػػده يف الطبقػػة الرابعػػة مػػن طبقػػات
(ُ( اختلفم ا١تصادر يف ىذه العبارة ،فجاى يف هتذيب الكماؿ كما ىنا كيف
كتاب الكام طبعة الر د ] :ال نىقربيو[ ،كيف التاريخ األكسط طبعة الر د
قويو[ ،كيف نسخة ا٠تضرم من التاريخ األكسط راؿ احملقق يف ا٢تام
]ال ني ٌ
يف ركاية ا٠تفاؼ ]ال نقر بو[ .ينظر :هتذيب الكماؿ (ٓ ،)ِْٓ/التاريخ
األكسط طبعة الر د (ّ ،)ُِٓ/الكام البن عدم (ّ.)ِٕٖ/
(ِ) اٞتػ ػ ػ ػ ػػرح كالتعػ ػ ػ ػ ػػدي (ّ ،)ُْٓ/الكام ػ ػ ػ ػ ػ (ِ ،)ُْٔ/ا١تي ػ ػ ػ ػ ػزاف (ُ،)ْٖٓ/
التهذيب (ِ.)ُٗٔ/
(ّ) الكام (ِ.)ُْٔ/
(ْ) التقريب.)ُُُٗ( :
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ا١تدلسػػُت(ُ) ،كىػػم مػػن اتفػػق عل ػ أنػػو ال ٭تػػتج بشػػيى مػػن حػػديثهم إال ٔتػػا
صرحوا فيو بالسماع؛ لكثرة تدليسهم عن الضعفاى كاهاىي .
كا٠تالصػػة يف حالػػو مػػا رالػػو ا١تعلمػػي(ِ) رٛتػػو اهلل" :حاص ػ كالمهػػم
يف حديثػػو أنػػو صػػدكؽ مػػدلح ،يػػركم بػػا١تعٌت ،كرػػد ٠تػػص ذلػػك ٤تمػػد بػػن
نص ػ ػػر ا١ت ػ ػػركزم ر ػ ػػاؿ" :كالغال ػ ػػب علػ ػ ػ حديث ػ ػػو اإلرس ػ ػػاؿ كالت ػ ػػدليح كتغي ػ ػػَت
األلفػػاظ" فػ ذا صػػرح بالسػػماع فقػػد أمنػػا تدليسػػو كىػػو فقيػػو عػػارؼ ال ٮتش ػ
من ركايتو با١تعٌت لكن إذا خالفػو يف اللفػظ ثقػة يتحػرل الركايػة بػاللفظ ،ككػاف
بُت اللفظُت اختالؼ ما يف ا١تعٌت ريدـ فيما اختلفا فيو لفظ الثقة اآلخر".
كأما طريق عمرك بن عيب عن أبيو عن دػده فهػي طريػق حسػنة كرػد
فص ػ الكػػالـ فيػػو الشػػيخ األلبػػاين(ّ) كرد ػ ٖتسػػينو ،مث خػػتم الكػػالـ بقػػوؿ
البخػػارم " :رأيػػم أٛتػػد بػػن حنبػ كعلػػي بػػن ا١تػػديٍت كإسػػحاؽ بػػن راىويػػو كأبػػا
عبيػد كعامػػة أصػػحابنا ٭تتجػػوف ْتػػديث عمػػرك بػن ػػعيب عػػن أبيػػو عػػن دػػده،
ما تركو أحد من ا١تسلمُت " .راؿ البخارم " :من الناس بعدىم؟ ".
فاإلسناد ضعيف من أد حجػاج؛ مػدلح كمل يصػرح بالتحػديث
عن عمرك.
(ُ) طبقات ا١تدلسُت( :ص.)ُِٓ :
(ِ) التنكي .)ّْْ/ُ( :
(ّ) صحي سنن أيب داكد.)ِِٖ-ِِّ/ُ( :
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 الطريق الخامسة ،كإسنادىا ضعيف:
أخردهػا أٛتػػد(ُ) – كمػػن طريقػػو الط ػرباين(ِ) -مػػن طريػػق حجػػاج عػػن
٤تمد بن سليماف بن أيب حثمة ،عن عمو سه بن أيب حثمة  بو ٨توه.
٤تمد بن سليماف بن أيب حٙت ػ ػػة ،مل ي ػ ػػذكركا يف ال ػ ػػركاة عن ػ ػػو غ ػ ػػَت اثن ػ ػػُت حج ػ ػػاج ك٤تم ػ ػػد ب ػ ػػن
إسػػحاؽ ،كذكػػره ابػػن حبػػاف يف "الثقػػات"(ّ) ،كرػػاؿ الػػذىي " كثػػق"(ْ)،
كراؿ ابن حجر مقبوؿ كإال فلُت اٟتديث كما نص عليو يف ا١تقدمة(ٓ).
فالسػػند ضػػعيف مػػن أد ػ ضػػعف حجػػاج  -كىػػو ابػػن أرطػػاة-
كىو مدلح كمل يصرح بالتحديث عن يخو.
 الطريد ددق السادسد ددة :عػ ػػن عمػ ػػرة ع ػ ػػن عائشػ ػػة رضػ ػػي اهلل عنهػ ػػا:
إسنادىا حسن كيف متنو نكارة.
(ٕ)
أخرده ػا أبػػو داكد(ٔ) ،كالبيهق ػػي كال٫ت ػػا مػػن طريػػق أيب عم ػػرك
(ُ) مسنده.)ُٖ/ِٔ( :
(ِ) ا١تعجم الكبَت.)ِِّ/ِْ( :
(ّ) الثقات.)ُُٔ/ّ( :
(ْ) الكا ف.)ّْٖٖ ( :
(ٓ) التقريب.)ِٓٗٔ( :
(ٔ) سننو.)ِِِٖ( )ْٓٓ/ّ( :
(ٕ) السنن الكربل.) ُّٓ /ٕ( :
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السدكسػػي ا١تػػديٍت ،عػػن عبػػد اهلل بػػن أيب بكػػر بػػن ٤تمػػد بػػن عمػػرك ابػػن
حزـ ،عن عمرة عن عائشػة :أف حبيبػة بنػم سػه كانػم عنػد ثابػم بػن
رػػيح بػػن ػػاس فضػرهبا ،فكسػػر بعضػػها ،فأتػػم رسػػوؿ اهلل  - -بعػػد
الصػػب فا ػػتكتو إليػػو ،فػػدعا النػػي  - -ثابتػػا فقػػاؿ" :خػػذ بعػػض ما٢تػػا
كفارره ػػا" فق ػػاؿ :كيص ػػل ذل ػػك ي ػػا رس ػػوؿ اهلل؟ ر ػػاؿ "نع ػػم" ر ػػاؿ :فػ ػ ين
أصدرتها حديقتُت ك٫تا بيدىا ،فقاؿ الني " :خذ٫تا كفاررها" ففع .
كىذا اسناد حسن مػن أدػ أيب عمػرك السدكسػي ا١تػديٍت  -كىػو سػعيد
ب ػػن س ػػلمة ب ػػن أيب اٟتس ػػاـ  -اعتم ػػده مس ػػلم يف ص ػػحيحو ،كخ ػ َّػرج أب ػػو عوان ػػة
حديثو يف «صحيحو» ،ككذلك اٟتاكم ،كضعفو النسائي ،ك١تا ذكره ابن خلفػوف
يف «الثقات» راؿ" :ضعفو بعضهم كال بأس ْتديثو ،كىو عندىم صدكؽ"(ُ).
ككثقػو الػذىي(ِ) ،كرػػاؿ ابػن حجػر " :صػػدكؽ صػحي الكتػػاب
ٮتط ى من حفظو"(ّ) .فالظاىر بأنو حسن اٟتديث.
وأما النكارة فمن أربعة أوجو:
الوجد ددو األول :مػ ػػا دػ ػػاى يف ىػ ػػذا اٟتػ ػػديث مػ ػػن أنػ ػػو ض ػ ػرهبا فكسػ ػػر
بعض ػػها كى ػػو ٥ت ػػالف ١ت ػػا يف "ص ػػحي البخ ػػارم" م ػػن رو٢ت ػػا رض ػػي اهلل عنه ػػا
(ُ) اكماؿ هتذيب الكماؿ ،)َّٓ/ٓ( :هتذيب التهذيب.)ِْ/ْ( :
(ِ) ذي الديواف( :ص.)ّٓ/
(ّ) التقريب.)ِِّٔ( :
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حػػُت س ػػأ٢تا الن ػػي  فقالػػم" :م ػػا أعت ػػب عليػػو يف يخليػػق كال دي ػػن ،كلك ػػٍت
أكره الكفر يف اإلسػالـ" ،فالضػرب هبػذه الصػورة لػيح مػن األخػالؽ اٟتسػنة
كىي تقوؿ " :ما أعتب عليو يف يخليق كال دين ".
الوجو الثاني :أهنا نسبم سبب الطالؽ إىل نفسها كأنو بسػببها
ىي ،كىذا كاض يف رولوىا " :كلكٍت أكره الكفر يف اإلسالـ" كلػو كػاف
الضػػرب صػػحيحا ألبػػدت عػػذرىا للنػػي  يف طلػػب ا٠تلػػع منػػو .صػحي
البخػػارم)ُ( "أف امػرأة ثابػػم بػػن رػػيح أتػػم النػػي  ،فقالػػم :يػػا رسػػوؿ
اهلل ،ثاب ػػم ب ػػن ر ػػيح ،م ػػا أعت ػػب علي ػػو يف خل ػػق كال دي ػػن ،كلك ػػٍت أك ػػره
الكفػ ػػر يف اإلس ػ ػػالـ ،فقػ ػػاؿ رس ػ ػػوؿ اهلل« :أتػ ػػردين علي ػ ػػو حديقت ػ ػػو؟ »
رالم :نعم ،راؿ رسوؿ اهلل « :ارب اٟتديقة كطلقها تطليقة».
رػاؿ اٟتػافظ ابػن حجػر " :أم أكػػره إف أرمػم عنػده أف أرػع فيمػػا
يقتضي الكفر كانتف أهنا أرادت أف ٭تملها عل الكفر كيأمرىا بػو نفارػا
بقو٢تا ال أعتب عليو يف دين فتعُت اٟتم عل ما رلناه"(ِ).
كرػػاؿ الطيػػي يف ػػرح ٚتلػػة " أعتػػب عليػػو يف خلػػق كال ديػػن ،كلكػػٍت
أكره الكفر يف اإلسػالـ " :أم ال أغضػب عليػو كال أريػد مفاررتػو لسػوى خلقػو،
كال لنقصػاف يف دينػػو ،كلكػػن أكرىػػو طبعػان فأخػاؼ علػػي نفسػػي يف اإلسػػالـ مػػا
(ُ) (ٕ.) ِّٕٓ( )ْٔ /
(ِ) فت البارم البن حجر (ٗ.)ََْ/

ِّّ

األحاديث الواردة في جمال المرأة  -دراسة حديثية موضوعية ،د .عبد الرحمن بن عمري الصاعدي

ين ػػايف حكم ػػو م ػػن بغ ػػض نش ػػوز كغ ػػَت ذل ػػك٦ ،ت ػػا يتور ػػع م ػػن الش ػػابة ا١تبغض ػػة
لزكدها ،فنسبم ما ينايف مقتض اإلسالـ باسم ما بنافيو نفسو"(ُ).
الوجددو الثالددث :كمػػا أف ىنػػاؾ نكػػارة أخػػرل كىػػو أنػػو إذا ي ػػرع
ضػػرب الرد ػ لزكدت ػػو ل ػػيح ٟت ػػد أف يكس ػػر بعض ػػها ،فل ػػو ك ػػاف الض ػػرب
صحيحا إىل حد الكسر ألنكر الني عل ثابم بن رػيح ذلػك؛ ألنػو
 ال يسكم عل منكر.
الوجد ددو الرابد ددع :ب ػ ػ لكػ ػػاف ألزمػ ػػو بػ ػػالطالؽ كلػ ػػيح بػ ػػا٠تلع ،ألف
الضرب هبذه الصورة ٤ترـ رعان.
 الطريق السابعة :حميد عن أنس بن مالك :
أخرده ػا الض ػػياى(ِ) م ػػن طري ػػق أيب دعف ػػر الػ ػرازم ع ػػن ٛتي ػػد ع ػػن
أنح بن مالك رػاؿ دػاىت امػرأة ثابػم بػن رػيح بػن ػاس إىل النػي
 فقالم :يا ني اهلل إين أخاؼ أف أدخػ النػار ال أصػرب ،فقػاؿ أتػردين
اٟتديقػػة الػػيت أخػػذتيها منػػو رالػػم نعػػم فأرس ػ إىل ثابػػم فقػػاؿ خػػذ منهػػا
اٟتديقة كخ عنها ففرؽ الني بينهما.
ىذا اإلسناد ردالػو ثقػات إال أبػو دعفػر الػرازم ،ف نػو ٥تتلػف فيػو ،كرػد
كثقو ابن ا١تديٍت كابن معػُت ،كابػن سػعد كابػن أيب ػيبة كابػن عمػار كأبػو حػامت،
كزاد" :صدكؽ صػاحل اٟتػديث " ،كرػاؿ اإلمػاـ أٛتػد" :صػاحل اٟتػديث" ،كرػاؿ
(ُ) رح ا١تشكاة للطيي الكا ف عن حقائق السنن (ٕ.)ِّّٗ/
(ِ) األحاديث ا١تختارة (ٔ.)ٗٔ-ٗٓ /
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أبػػو زرعػػة :يهػػم كثػػَتا ،كرػػاؿ أٛتػػد يف رػػوؿ لػػو كالنسػػائي :لػػيح بػػالقوم ،كرػػاؿ
أٛتػػد م ػرة "مضػػطرب اٟتػػديث" كرػػاؿ ابػػن ا١تػػديٍت :أبػػو دعفػػر عيس ػ بػػن أيب
عيس الرازم ثقة ،ككاف ٮتلط ،كراؿ مرة :يكتب حديثو إال أنو ٮتطئ".
كرػػاؿ ابػػن معػػُت م ػرة" :ثقػػة ،كىػػو يغلط"كرػػاؿ عمػػرك بػػن علػػي" :فيػػو
ضعف سيئ اٟتفػظ" .كرػاؿ السػادي" :صػدكؽ لػيح ٔتػتقن" .كرػاؿ الفػالس:
"سيئ اٟتفظ".
كر ػػاؿ اب ػػن حب ػػاف " :ك ػػاف ٦ت ػػن ينف ػػرد با١تن ػػاكَت ع ػػن ا١تش ػػاىَت ال
يعجبػػٍت االحتجػػاج ٓتػػربه إال فيمػػا كافػػق الثقػػات كال ٬تػػوز االعتبػػار بركايتػػو
إال فيما مل ٮتالف األثبات".
كرػاؿ ابػن عػدم " :لػو أحاديػػث صػاٟتة مسػتقيمة يركيهػا ،كرػد ركل عنػػو
الناس ،كأحاديثو عامتها مستقيمة ،كأردو أنو ال بأس بو" ،كرػاؿ الػذىي" :صػاحل
اٟتديث" كراؿ ابن حجر" :صدكؽ سيى اٟتفظ خصوصا عن مغَتة"(ُ).
كالظػػاىر يف حالػػو مػػا رالػػو ابػػن حبػػاف ،كيػػدؿ علػ ىػػذا يف ركايتػػو
"ففرؽ الني  بينهما " .فيفهم منهػا أنػو طػالؽ بػائن ،بينمػا
رولو فيهاَّ :
الركايػػة الػػيت يف الصػػحي ا١تتقػػدـ ذكرىػػا «ارب ػ اٟتديقػػة كطلقهػػا تطليقػػة»
فركل اٟتديث با١تعن ،فهذه علة يف اٟتديث.

(ُ) الكامػ ػ ػ (ٖ )ُِٓ/الطبق ػ ػػات الك ػ ػػربل (ٕ )َّٖ/اه ػ ػػركحُت الب ػ ػػن حب ػ ػػاف
(ِ )َُِ/ت ػػاريخ أص ػػبهاف (ُ )ُْٕ/ا١تي ػ ػزاف )ُّٗ/ّ( :ت ػػاريخ اإلس ػػالـ
(ْ )ِٓٗ/التهذيب (ُِ )ٕٓ/التقريب (َُٖٗ).
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املبخح الجاني :دزاسة موضوعية لألحاديح الوازدة يف هرا الباب.
أوالً :لقد دلم النصوص الشرعية من الكتاب كالسنة ،كالعق
كالفطرة عل ٤تبة االنساف للشيى اٞتمي  ،فلقد فطر اهلل  اإلنساف
عل ًخلقة معينة ،فقولو تعاىل :ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﭼ [الركـ.]َّ :
كىذه الفطرة كما أهنا تشم عقيدة التوحيد كأف اإلنساف مفطور
عل التوحيد ،فكذلك تشم الفطرة حب اإلنساف للطعاـ كالشرب،
كحبو للنوـ ،ككذلك تشم حبو ألمور أخرل من األكالد كالنساى
كالطيب كالزينة.
"إف الكالـ يف ىذه الشهوات بياف ١تا فيطر عليو الناس من حبها
كزينو يف نفوسهم ،لبياف ربحها يف نفسها كما يتوىم بعض الناس رليلي
العلم ،ف ف اهلل  -تعاىل  -ما فطر الناس عل يى ربي  ،ب خلقهم يف
أحسن تقو  ،كال دع دينو ٥تالفا لفطرتو ب موافقا ٢تا ،ككيف يكوف
حب النساى يف أص الفطرة مذموما ،كىو كسيلة إ٘تاـ حكمتو  -تعاىل
 يف بقاى النوع إىل األد ا١تسم  ،كىو من آياتو  -تعاىل  -الدالةعل حكمتو كرٛتتو ،كما راؿ :ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ِّٔ

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – ٔٛٛالجزء الثاني

ﮜ ﮝﭼ [الركـ ،]ُِ :ككاف  ٭تب النساى كرد راؿ « :يحبب
إيل من دنياكم النساى كالطيب كدعلم ررة عيٍت ( الصالة»(ُ)(ِ).
ٌ
ثانياً :كمن العق  :ف ف ٤تبة اإلنساف للشيى اٞتمي أمر يسلم بو
العق  ،كترغب فيو النفوس ك٘تي إليو كتريده ،فحب الناس للبساتُت كما
فيها من ا٠تضرة كالرياحُت كالزىور يفوؽ حبهم للصحراى اٞترداى
القاحلة ،ب ال ٣تاؿ للمقارنة أصال.
كلو يخَت اإلنساف بُت اف ييعط أرضان درداى ،كبُت اف ييعط
أرضان خضراى لورع إختياره عل األرض ا٠تضراى.
كلو يخَت بُت الشيى اٞتمي  ،كبُت الشيى غَت اٞتمي لقاؿ ٔت ى
فيو ال ٣تاؿ للمقارنة.
ثالثاً :راؿ اهلل عز كد  :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﭼ [النساى.]ّ :

(ُ) أخرد ػ ػػو أٛت ػ ػػد (ّ ،ُِٖ/ح ُُِّٓ) ،كالنس ػ ػػائي (ٕ ،ُٔ/ح ّّٗٗ)،
كاب ػ ػ ػػن س ػ ػ ػػعد (ُ ،)ّٖٗ/كأب ػ ػ ػػو يعل ػ ػ ػ ػ (ٔ ،ِّٕ/ح َّّٓ) ،كاٟت ػ ػ ػػاكم
(ِ ،ُْٕ/ح ِٕٔٔ) كرػاؿ :صػػحي علػ ػػرط مسػػلم .رػاؿ ابػػن ا١تلقػػن:
إسناد صحي  .البػدر ا١تنػَت (ُ )َُٓ/كصػححو األلبػاين يف صػحي اٞتػامع
(ُ ٓٗٗ /ررم ُِّْ).
(ِ) يينظر :تفسَت ا١تنار (ّ )َِِ/بتصرؼ.
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عرب
كىذا خطاب امتناف كإذف كإباحة ٦تن خلق ا٠تلق ،فلماذا َّ
القرآف الكر بقولو :ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ كلو كاف ا١تقصود ٣ترد الزكاج دكف
نظر العتبارات أخرل لقاؿ :تزكدوا كمل يق  :ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ فمعٌت
ﭽﮋ ﮌ ﮍ ﭼ أم ما استطابتو النفح كماؿ إليو القلب .كك إنساف
٭تن للجماؿ كيشتهيو ك٭تب ك ٚتي كيراعيو كيفضلو عل غَته .راؿ
السيوطي " :فيو اإل ارة إىل النظر رب النكاح ألف الطيب إ٪تا عرؼ
بو ،كفيو استحباب نكاح اٞتميلة ألنو أررب إىل اإلعفاؼ"(ُ).
كصف
نفوسكم من األدنبيات. . .
ى
" فانكحوا من استطابتها ي
ً
النساى بالطيب عل الودو الذم أ َت إليو فيو مبالغةه يف االستمالة
إليهن ك ً
بص ٍرفهم عن نكاح اليتام
الًتغيب فيهن كك ُّ ذلك لالعتناى ى
مٍت إىل النكاح ا١ت ىًترَّ ً
ب"(ِ).
كىو ُّ
السر يف توديو النهي الض ِّ
ي
"من ط لنفوسكم من دهة اٞتماؿ كاٟتسن أك العق أك
الصالح منهن"(ّ).

(ُ) اإلكلي يف استنباط التنزي (ص.)ٕٔ :
(ِ) تفسػ ػ ػػَت أيب السػ ػ ػػعود = إر ػ ػ ػػاد العق ػ ػ ػ الس ػ ػ ػليم إىل مزايػ ػ ػػا الكتػ ػ ػػاب الكػ ػ ػػر
(ِ.)ُِْ-ُُْ/
(ّ) تفسَت القاٝتي = ٤تاسن التأكي (ّ.)ُِ/
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كيف رولو :ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ إ ارة من ا١توىل إىل تعدد اىتمامات
البشر يف مقاصد اختيار الزكدة ،كلك خص مالم معينة يف اختيار
الزكدة ،فقد تكوف اٞتماؿ يرضاىا دكف غَتىا ،كرد يكوف غَتىا ،فأذف
اٟتق سبحانو يف مطلق االختيار.
فػ"ينبغي أف ٗتتاركا منهن الطيبات يف أنفسهن الاليت تطيب لكم
اٟتياة باالتصاؿ هبن ،اٞتامعات للدين كاٟتسب كالعق كاآلداب اٟتسنة
كغَت ذلك من األكصاؼ الداعية لنكاحهن"(ُ).
"فما كرع عليهن اختياركم من ذكات الدين ،كا١تاؿ ،كاٞتماؿ،
كاٟتسب ،كالنسب ،كغَت ذلك من الصفات الداعية لنكاحهن،
فاختاركا عل نظركم(ِ).
كمن مباحث اللفظ يف اآلية :النكتة يف اختيار (ما) عل "من"
يف رولو :ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ كىي إرادة الوصف كأنو راؿ:
فانكحوا أم صنف من أصنافهن من الثيبات كاألبكار كذكات اٞتماؿ
كذكات ا١تاؿ(ّ).
كرد تقدـ أف الشخص ٭تب أف يكوف يف مظهر حسن ،ك٭تب
(ُ) تيسَت اللطيف ا١تناف يف خالصة تفسَت القرآف (ُ.)ُِٗ/
(ِ) تفسَت السعدم = تيسَت الكر الرٛتن (ص.)ُْٔ :
(ّ) تفسَت ا١تنار (ْ.)َّٕ /
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أف يكوف نعلو حسنة ،فكيف ال ٭تب أف تكوف من ٗتالطو يف بيتو
امرأة حسناى تسره إذا نظر!!
رابعاً :أف العرب كانم تويل ٚتاؿ ا١ترأة مكانة خاصة ،فقد تقدـ
حديث سلمة بن األكوع حُت كرعم امرأة ٚتيلة يف نصيبو ،أف رسوؿ
اهلل طلبها منو ،فأخذىا كفدل هبا ٚتاعة من ا١تسلمُت ،فلوال مكانة
اٞتماؿ عند العرب كأنو مستقر يف النفوس ك٤تبب يف القلوب ١تا فدل
رسوؿ اهلل ،ىذه ا١ترأة ّتما٢تا ٚتاعة من ا١تسلمُت.
خامساًَّ :
أف أعظم مقاصد الزكاج حصوؿ العفة كاالستغناى ٔتا
حرـ ،راؿ « :يا معشر الشباب من استطاع الباىة
أباحو اهلل عما َّ
(ُ)
فليتزكج؛ ف نو أغض للبصر كأحصن للفرج« .
راؿ مال علي القارمى" :كالتحصُت ا١تطلوب بالنكاح ال ٭تص
إال بالرغبة يف ا١تنكوحة"(ِ).
أكثر ٚتاالن كلما كاف
كال يشك عار أنو كلما كانم ا١ترأةي ى
حصوؿ اإلعفاؼ هبا أكثر ٦تن ىي دكف ذلك أك مل تكن كذلك،
ً ً ً
ِّس ًاى ىخٍيػهر؟ راؿ:
ِّس ًاى ١تا سئ رسوؿ اهلل أ ُّ
ىم الن ى
كثبم يف ص ىفة ىخ ٍَت الن ى
«خَت النساى اليت تسره إذا نظر ،كتطيعو إذا أمر ،كال ٗتالفو يف نفسها
(ُ) أخردو البخارم (ْٕٕٗ) كمسلم (ََُْ).
(ِ) مرراة ا١تفاتي (ٓ.)َِّٓ/
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كال ما٢تا ٔتا يكره»(ُ).
سادساً :أف النكاح يراعي فيو حظ النفح ،فلما سأؿ الني :
«تزكدم يا دابر؟» فقلم :نعم ،فقاؿ« :بكرا أـ ثيبا؟» رلم :ب ثيبا،
راؿ« :فهال دارية تالعبها كتالعبك ،كتضاحكها كتضاحكك»(ِ) كدو
الداللة من ىذا اٟتديث :أف النكاح يراعي فيو حظ النفح كىو
فض الني  البكر عل الثيب ،فكذلك تفض
االستمتاع ،كمن ىنا َّ
ا١ترأة اٞتميلة عل غَتىا؛ ألف اإلعفاؼ هبا يكوف أكثر كما تقدـ يف
كالـ السيوطي.

بُت فض األبكار يف رولو تعاىل :ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
كالقرآف ٌ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼَّ [الوارعة.]ّٕ - ّٓ :

كمراعاة اٞتماؿ من ىذا الباب أيضان.
سابعاً :ك١تا كاف اٞتماؿ مهمان يف النكاح أكىل الني  النظر
للمخطوبة اىتمامان ،سواى من رولو  أك فعلو.
أما من فعلو ،فقد ص أف الني كاف يتأم ٚتاؿ ا١ترأة رب
الزكاج هبا ،فقد «داىت امرأة رسوؿ اهلل  فقالم :يا رسوؿ اهلل

(ُ) حسن ،الصحيحة (ُّٖٖ).
(ِ) صحي البخارم (ٕ.) ّٕٓٔ()ٔٔ /
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دئم ألىب لك نفسي فنظر إليها رسوؿ اهلل  فصعَّد النظر إليها
كصوبو مث طأطأ رأسو.» . . .
َّ
كدو الداللة يف ىذا اٟتديث من كدهُت:
صعَّ ىد النَّظىر
الوجو األول :راؿ راح اٟتديث« :فىػنىظىىر إًلىٍيػ ىها فى ى
ً ًً
ً
ص َّع ىد ىكالٍ يمىراد أىنَّوي نىظىىر أ ٍىع ىال ىىا
ص َّوبىوي» ىكيى ىو بتى ٍشديد الٍ ىع ٍُت م ٍن ى
إًلىٍيػ ىها ىك ى
ً ً
ً ً ً ً
ىم نىظىىر
ىكأ ٍ
ىس ىف ىلها ،ىكالتَّ ٍشديد إ َّما ل ٍل يمبىالىغىة ًيف التَّأ ُّىم ىكإ َّما للتَّ ٍك ًري ًر :أ ٍ
أىع ىالىا كأىس ىفلها ًمرارا ،ككرىع ًيف ًركاية" :فىخف ً
صر ىكىرفَّػ ىعوي".
ى ى
َّض ف ىيها الٍبى ى
ٍ ى ى ٍ ى ى ن ىى ى ى ى
راؿ القاضي عياض عند رحو ٢تذا اٟتديث :دلي عل دواز
النظر للمتزكج كتكراره كتأم احملاسن عل ما تقدـ"(ُ).
كراؿ القرطي " :أم :نظر أعالىا ،كأسفلها مر نارا .ك(طأطأ) أم:
كتأملو
خفض كأىطرؽ .كىذا دلي عل دواز نظر ا٠تاطب إىل ا١تخطوبةُّ ،
ما الح من ٤تاسنها؛ لكن كعليها ثياهبا ،كما راؿ مالك"(ِ) ،أم فرفع
إليها بصره ،ك خص فيها بعينيو ،كتفحصها ديدان ،مث خفض بصره عنها،
" مث طأطأ رأسو " أم أرخ رأسو كمل يرد عليها بشيى مل تعجبو"(ّ).
راؿ ٤تمد بن علي بن آدـ" :كا١تراد أنو نظر أعالىا كأسفلها،
(ُ) إكماؿ ا١تعلم بفوائد مسلم (ْ. )ٕٖٓ /
(ِ) ا١تفهم ١تا أ ك من تلخيص كتاب مسلم (ْ.)ُِٖ /
(ّ) منار القارم رح ٥تتصر صحي البخارم (ٓ.)َُٗ /
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كالتشديد للمبالغة يف التأم  ،كإما للتكرير ،كبالثاين دزـ القرطي يف
"ا١تفهم" ،راؿ :أم نظر أعالىا كأسفلها مراران .ككرع يف ركاية فضي بن
سليماف" :فخفض فيها البصر ،كرفعو" ،ك٫تا بالتشديد أيضا"(ُ).
كألف النظرة األكىل ال تكاد تثبم ما عليو ا١ترئي ،فلماذا كرر
رسوؿ اهلل النظر يف ا١ترأة لو مل يكن مريدا للجماؿ؟
الوجو الثاني :كتكرير النظر يدؿ ىعلى أىنَّوي  ىكا ىف ييًريد التػ ٍَّزًكيج
اٟتى ًديث :ىم ًايل ًيف
لى ٍو أ ٍىع ىجبىٍتوي ،ككرعم منو  كرعان حسنان فى ىكا ىف ىم ٍع ىٌت ٍ
النِّساى إً ىذا يك َّن ًهب ًذ ًه ِّ ً
ادة ،أم من رلة اٞتماؿ.
ى
الص ىفة م ٍن ىح ى
ى
وأما من ندبو  أمتو لالىتمام بالجمال ،فإنو  ندب من يريد
الزكاج عل أف ينظر ١تن يريدىا زكدة لو ،فقد راؿ « :إذا خطب أح يدكم
ا١ترأ ىة ف ف استطاع أف ينظر منها إىل ما يدعوه إىل ً
نكاحها فليفع ٍ»(ِ).
ى
كيستفاد الندب من رولو « : ف ف يف أعُت األنصار يئان».
كما الذم يدعو الرد من نظرة كاحدة يف النكاح سول اٞتماؿ
يف ا١ترأة ،لو كاف اٞتماؿ غَت مرغوب فيو كال لو ٤ت من االىتماـ يف
فبُت الني  القصد الشرعي
الشرع ١تا رع الشرع النظر إىل ا١تخطوبةَّ ،
ينظر منها إىل ما
من الرؤية ىو ما داى يف رولو « :ف ف استطاع أف ى
(ُ) ذخَتة العقىب يف رح اهتىب (ِٔ.)ّّٕ/
(ِ) حسن ،صحي اٞتامع (َٔٓ).
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يدعوه إىل ً
نكاحها فليفع ٍ » فقولو " :ما يدعوه" أم ما يريده ا٠تاطب
من الصفات اٞتسمية كالبدنية يف ا١ترأة؛ ك٢تذا ص أنو «١تا داىت ا١ترأة
رسوؿ اهلل  فقالم :يا رسوؿ اهلل دئم ألىب لك نفسي ،فنظر إليها
فصعد النظر إليها كصوبو مث طأطأ رأسو»(ُ).
رسوؿ اهلل َّ 
ك٢تذا ١تا داى رد للني  كأخربه أنو تزكج امرأة من األنصار
فقاؿ لو رسوؿ اهلل  :أنظرت إليها؟ راؿ :ال ،راؿ :فاذىب فانظر
إليها ف ف يف أعُت األنصار يئا»(ِ).
كسبب ٗتصيص رسوؿ اهلل العُت ٔتث ىذا ىو" ف ف يف أعُت
الطبع عنو ،فقي  :ىو صفرة
األنصار يئنا"؛ أم :من العيب الذم ينفِّر ى
صغرىا ،كري  :ىع ىم يشها ،كري  :أراد بذلك
العُت ،كري  :ىو ضي يقها ،كري  :ي
اٟتىىوؿ ،كمعرفتو عليو الصالة كالسالـ بذلك ألنو رآه يف الرداؿ فقاس
الغائب عليهم؛ ألهنن قائقهم ،كإما لتحدث الناس بو ،أك بالوحي(ّ).
ى
فلماذا رد رسوؿ اهلل  الرد لرؤية ا١ترأة؛ ألف يف أعُت األنصار
يئا من صغر العُت كما ذكره راح اٟتديث ،ألف صغر العُت عيب يف
ا١ترأة ك ليح ّتماؿ يف ا١ترأة رطعان ،كرد يكوف ذاؾ الرد ال ٭تب ا١ترأة ذات
(ُ) أخردو البخارم (ِْْٕ).
(ِ) أخردو مسلم (ُِْْ).
(ّ) رح ا١تصابي البن ا١تلك (ّ.)ْٓٓ/
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العُت الصغَتة ،فيفادئ بعد الزكاج بذلك ،ف ما أف يطلقها ،كإما أف ٯتسكها
عل مضض ،كيصب كالقابض عل اٞتمر يو ك أف يطرحو من يده(ُ).
راؿ النوكم " :ري ا١تراد صغر كري  :زررة كيف ىذا داللة ٞتواز
ذكر مث ىذا للنصيحة ،كفيو استحباب النظر إىل كدو من يريد تزكدها
كىو مذىبنا كمذىب مالك كأيب حنيفة كسائر الكوفيُت كأٛتد كٚتاىَت
العلماى ،كحك القاضي عن روـ كراىتو ،كىذا خطأ ٥تالف لصري
ىذا اٟتديث ك٥تالف إلٚتاع األمة عل دواز النظر للحادة عند البيع
كالشراى كالشهادة ك٨توىا ،مث إنو إ٪تا يباح لو النظر إىل كدهها ككفيها
فقط ألهنما ليسا بعورة كألنو يستدؿ بالودو عل اٞتماؿ أك ضده
كبالكفُت عل خصوبة البدف أك عدمها ىذا مذىبنا كمذىب األكثرين
كراؿ األكزاعي ينظر إىل مواضع اللحم . . .مذىبنا كمذىب مالك
كأٛتد كاٞتمهور أنو ال يشًتط يف دواز ىذا النظر رضاىا ،ب لو ذلك
يف غفلتها كمن غَت تقدـ إعالـ"(ِ).
(ُ) ينظ ػ ػػر :ف ػ ػػت الب ػ ػػارم الب ػ ػػن حج ػ ػػر (ٗ )ُُٖ/ك ػ ػػرح الن ػ ػػوكم علػ ػ ػ مس ػ ػػلم
(ٗ )َُِ/كرػػاؿ اٟتػػافظ ابػػن حجػػر–رٛتػػو اهلل" :-رػػاؿ الغ ػزايل يف اإلحيػػاى
اختلػف يف ا١تػراد بقولػو« ػيئا» فقيػ عمػ كريػ صػغر رلػم الثػاين كرػع يف
ركاية أيب عوانة يف مستخردو فهو ا١تعتمد".
(ِ) رح النوكم عل مسلم (ٗ.)َُِ/
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كراؿ مال علي القارم :راؿ القاضي  -رٛتو اهلل  :-لع ا١تراد
بقولو تزكدم خطبم ليفيد األمر بالنظر إليها ،كللعلماى خالؼ يف
دواز النظر إىل ا١ترأة اليت يريد أف يتزكدها ،فجوزه األكزاعي كالثورم
كأبو حنيفة كالشافعي كأٛتد كإسحاؽ  -رٛتهم اهلل  -مطلقا ،أذنم
ا١ترأة أـ مل تأذفٟ ،تديثي دابر كا١تغَتة ا١تذكورين . . .راؿ النوكم :كٔتا
يباح لو النظر إىل كدهها ككفيها فحسب ،ألهنما ليسا بعورة يف حقو،
فيستدؿ بالودو عل اٞتماؿ كضده ،كبالكفُت عل سائر أعضائها باللُت
كا٠تشونة .مث عقب عل كالـ النوكم فقاؿ :كظاىر دواز إمساسها ف ف بو
يتبُت اللُت كضده"(ُ).
كالعرب معركؼ عنها أهنا تويل العُت اىتمامان بالغان ،كٕتعلو
مقياسان للجماؿ ،فقد ري لرد من بٍت عذرة :ما باؿ العشق يقتلكم
يا بٍت عذرة؟ راؿ ألف فينا ٚتاالن كعفة(ِ).
كري آلخر منهم :ما باؿ الرد منكم ٯتوت يف ىول امرأة؟ إ٪تا
ذلك ضعف فيكم يا بٍت عذرة .فقاؿ :أما كاهلل! لو رأيتم النواظر الدعج،
ٖتتها ا١تباسم الفلج ،كفورها اٟتوادب الزج ،الٗتذ٘توىا الالت كالعزل(ّ).
(ُ) مرراة ا١تفاتي رح مشكاة ا١تصابي (ٓ.)ََِٓ/
(ِ) نثر الدر يف احملاضرات (ٔ.)ِْ/
(ّ) ديواف الصبابة (ص )ٖٗ :صب األعش يف صناعة اإلنشاى (ُ )ّٖٔ/ك(ِ.)َُ/
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"كمنها :حسن العينُت؛ كيستحسن يف العُت اٟتور؛ كىو خلوص
بياض العُت؛ كالدعج؛ كىو دة سواد اٟتدرة"(ُ) راؿ الشاعر:
إف العيػ ػ ػ ػ ػػوف الػ ػ ػ ػ ػػيت يف طرفهػ ػ ػ ػ ػػا حػ ػ ػ ػ ػػور رتلنن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا مث مل ٭تي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػُت رتالن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
(ِ)
يصػ ػ ػ ػػرعن ذا اللػ ػ ػ ػػب حػ ػ ػ ػػىت ال ح ػ ػ ػ ػراؾ كى ػ ػػن أض ػ ػػعف خل ػ ػػق اهلل أركان ػ ػػا
نظرةػوللعيوف اٞتميلة:
أثر ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
اصفاػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
ردػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
كراؿ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػم ب ػ ػ ػ ػ ػػال يد ػ ػ ػ ػ ػ وػرـ ،كر ػ ػ ػ ػ ػػاتليت
إين ريتل ػ ػ ػ ػ ػ ي

يػ ػ ػ ػػا رػ ػ ػ ػ ً
ػوـ ،داري ػ ػ ػ ػةه يف طىرفهػ ػ ػ ػػا ىحػ ػ ػ ػ ىػوير
(ّ)
ػم رت ػ ػ ػػيالن م ػ ػ ػػا ل ػ ػ ػػو ىخطىػ ػ ػ يػر"
إين رتل ػ ػ ػ ي

١تػ ػ ػػا ىرمػ ػ ػػم يمهجػ ػ ػػيت رالػ ػ ػػم ٞتارهتػ ػ ػػا

فالعيناف من أكرب دالئ اٞتماؿ يف اإلنساف سواى ا١ترأة أك الرد ؛
٢تذا ندب كحث رسوؿ اهلل ذاؾ الرد عل الرؤية ،يف أعُت االنصار
ك٢تذا أيضان ١تا خطب ا١تغَتة بن عبة امرأة ،راؿ لو الني :
ىحىرل أف يػي ٍؤىد ىـ بينكما راؿ :فأتيتها كعندىا أبواىا
فانظر إليها ف نو أ ٍ
« ٍ
اذىب ٍ
كىي يف ًخدرىا ،راؿ :فقلم :إف رسوؿ اهلل  أمرين أف أنظر إليها ،راؿ:
فسكتا ،راؿ :فرفعم اٞتارية دانب ا٠تدر ،فقالم :أخرج عليك إف كاف
رسوؿ اهلل  أمرؾ أف تنظر١ ،تا نظرت ،كإف كاف رسوؿ اهلل  مل يأمرؾ

(ُ) صب األعش يف صناعة اإلنشاى (ِ.)ٗ/
(ِ) البيتاف ٞترير ديواف درير (ص.)َٔٔ :
(ّ) ا١تو = الظرؼ كالظرفاى (ص.)ٗٓ :
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أف تنظر ،فال تنظر ،راؿ :فنظرت إليها ،مث تزكدتها ،فما كرعم عندم
امرأة ٔتنزلتها ،كلقد تزكدم سبعُت ،أك بضعا كسبعُت امرأة».
كراؿ النوكم كغَته من راح اٟتديث معلالن دواز النظر
للمخطوبة" :ألنو يستدؿ بالودو عل اٞتماؿ أك ضده كبالكفُت عل
خصوبة البدف أك عدمها"(ُ).
كرؤية ا٠تاطب ١تخطوبتو من أىم األمور اليت يتبُت هبا الزكداف
ما ٫تا مقدماف عليو ،كلذلك فقد أمر الشرع اٟتكيم هبا كحث عليها ١تا
يف ذلك من ا١تصلحة اليت ال ينبغي تفويتها ،لذا راؿ العلماى :النظر إىل
ا١ترأة رب العقد فيو مصلحة تردع إىل العقد؛ فالنظر إذف من مصلحة
العقد ،حيث يتقول بذلك كيكوف نافعا مفيدا إف أردما عليو ،كإف
عدال عنو فينتفي الضرر الذم ٯتكن أف ٭تص لو أردـ الزكداف عل
الزكاج بدكف رؤية كركيٌة ،كىذا كاض من صري رولو « :اذىب
كانظر إليها ف نو أحرل أف يؤدـ بينكما»(ِ).
فاطالع ك من الزكدُت كاطمئنانو عل مواصفات صاحبو
اٞتسمية ،كمدل موافقتها للمواصفات اليت ينشدىا كيهتم هبا؛ ألنو
مهما كصف الواصفوف فلن يستطيع عن طريق التعبَت كالوصف نق
(ُ) رح النوكم عل مسلم (ٗ.)َُِ/
(ِ) صحي  ،الصحيحة (ٔٗ).
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الصورة كاملة كما ىي.
فاالىتماـ باٞتماؿ ككافة الصفات اٞتسمية أمور نسبيةٗ ،تتلف
من خص إىل آخر ،فما يراه الشخص ٚتاال رد ال يراه غَته كذلك.
العلماى اختلفوا يف ىذا ،كالظاىر يف سبب ىذا أف األحاديث
اليت كردت يف إباحة نظر ا٠تاطب إىل ٥تطوبتو رب العقد ،داىت
مطلقة ،فلم ٖتدد ما يراه ا٠تاطب من ٥تطوبتو؛ إال أهنا نصم عل
ا٢تدؼ من الرؤية ،كىو االطمئناف عل أكصاؼ ا١ترأة ،كاٟترص عل
تقوية العقد كتأكيده ،كمن ىنا اختلفم أروا٢تم يف ٖتديد ما ٯتكن أف
يراه ا٠تاطب من ٥تطوبتو ،ألهنم نظركا إىل ا٢تدؼ من الرؤية الذم
أ ارت إليو األحاديث ،فاختلفوا يف تفسَته كٖتديده ،كبناى عليو فال
يظن بأى العلم أهنم ٮتتلفوف هرد االختالؼ أك ٢تول كالعياذ باهلل.
٦تا يدخ يف اٞتماؿ تفضي الني  زكاج البكر عل الثيب،
ففي حديث دابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما ،راؿ :تزكدم ،فقاؿ
يل رسوؿ اهلل صل اهلل عليو كسلم« :ما تزكدم؟ » فقلم :تزكدم
ثيبا ،فقاؿ« :ما لك كللعذارل كلعاهبا» فذكرت ذلك لعمرك بن دينار،
فقاؿ عمركٝ :تعم دابر بن عبد اهلل يقوؿ :راؿ يل رسوؿ اهلل صل
اهلل عليو كسلم« :ىال دارية تالعبها كتالعبك»(ُ) كلفظ مسلم فقاؿ
(ُ) صحي البخارم (ٕ.) ََٖٓ( )ٓ/
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يل رسوؿ اهلل صل اهلل عليو كسلم« :ى تزكدم؟ » رلم :نعم ،راؿ:
«أبكرا ،أـ ثيبا؟» رلم :ثيبا ،راؿ« :فأين أنم من العذارل ،كلعاهبا»،
راؿ عبة :فذكرتو لعمرك بن دينار ،فقاؿ :رد ٝتعتو من دابر ،كإ٪تا
راؿ« :فهال دارية تالعبها كتالعبك»(ُ).
راؿ ا١تازرم " :راؿ الشيخ :راؿ بعضهم :٭تتم أف يكوف أراد
بقولو -عليو السالـ" :-تالعبها" من اللُّعاب .كيدؿ عليو ما كرع يف
الطريق األيخرل كىو رولو "كلي ىع ياهبا" .كما داى يف اٟتديث اآلخر يف
"إهن ٌن أطيب أفواىا كأنتق أرحاما" ،كركاية أيب ذر يف البخارم
األبكارٌ :
(ِ)
ً
أنم من األبكار" كليعاهبا بالضم" .
من طريق ا١تستى ٍملي" :فىأيٍن ى
كراؿ النوكم" :راؿ بعضهم ٭تتم أف يكوف من اللعاب كىو
الريق"(ّ).
كراؿ القاضي " :كركايتنا يف كتاب مسلم " :لًعاهبا " بكسر الالـ،
كىو مصدر العب ،من ا١تالعبة ،كالقتاؿ من ا١تقاتلة"(ْ).
كراؿ اٟتافظ ابن حجر " :رولو تالعبها كتالعبك ري ىو من
اللعب كري من اللعاب بكسر الالـ كتدؿ عليو الركاية األخرل أين
(ُ) صحي مسلم (ِ.)ُٕٓ( )َُٖٕ/
(ِ) ا١تعلم بفوائد مسلم (ِ.)ُُٖ/
(ّ) رح النوكم عل مسلم (َُ.)ّٓ/
(ْ) إكماؿ ا١تعلم بفوائد مسلم (ْ.)ْٕٔ/
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أنم من العذارل كلعاهبا كركاه الكشميهٍت بضم الالـ فَتدع إىل ا١تعٌت
األكؿ كيشَت الثاين إىل مص ريقها كارتشافو رولو رد لعاب أم مزاح
بصيغة مبالغة من اللعب"(ُ).
كراؿ أيضان " :فقد ضبطو األكثر -بكسر الالـ -كىو مصدر
من ا١تالعبة أيضا يقاؿ العب لعابا كمالعبة مث رات رتاال كمقاتلة
ككرع يف ركاية ا١تستملي بضم الالـ كا١تراد بو الريق كفيو إ ارة إىل مص
لساهنا كر ف فتيها كذلك يقع عند ا١تالعبة كالتقبي كليح ىو ببعيد
كما راؿ القرطي كيؤيد أنو ٔتعٌت آخر غَت ا١تعٌت األكؿ"(ِ).
رلم :ايان ما كاف ا١تعٌت فال منافاة بينهما ،فكال٫تا مطلوب
ي
كيدخ ضمن اٟتديث.
مث راؿ كىو يعدد فوائد اٟتديث" :كأف مرغوب النكاح
االستمتاع كاالستلذاذ ،كبقدر ذلك تكوف األلفة ،كذلك ( األبكار
أكدد"(ّ).
رلم :كال ك أف اٞتماؿ أرول دكاعي االستمتاع كاالستلذاذ.
ي
ثامناً :أف اهلل عز كد َّبُت أف رسولو تعجبو النساى اٞتميالت،
(ُ) ىدم السارم ( ص.)ُّٖ :
(ِ) فت البارم البن حجر (ٗ.)ُِِ/
(ّ)إكماؿ ا١تعلم بفوائد مسلم (ْ)ْٕٔ /
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فقاؿ لو :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ [األحزاب.]ِٓ :

الشاىد من اآلية الكرٯتة رولو سبحانو :ﭽ ﮆ ﮇ

ﮈﭼ كيشرح اآلية الكرٯتة روؿ علي رلم« :يا رسوؿ اهلل،
تنوؽ يف رري كتدعنا؟ فقاؿ :كعندكم يى؟»(ُ).
مالك َّ

وجو الداللة من ىذا الحديث:
خص علي رضي اهلل عنو من ٮتتارىا رسوؿ
الوجو األول١ :تاذا َّ
اهلل للزكاج هبا بكلمة" تنوؽ" دكف غَتىا من األلفاظ؟
ألف كلمة تنوؽ أبلغ من كلمة ٗتتار ،ب كداى " تتوؽ" كىذه
ٚتلة ٦تا رالو راح اٟتديث يف ىذا ،حيث راؿ ابن ررروؿ" :كيف
النكاح" :ما لك تنوؽ يف رري كتدعنا؟ "أم :تتابع يف االختيار،
كأصلو عل ىذا من النيقة كىي ا٠تيار ،ككذا ركل ىذه الكلمة أكثرىم،
كعند العذرم كابن اٟتذاى" :تتوؽ" من التوؽ ،أم٘ :تي كتشتهي"(ِ).
كراؿ أيضان " :رولو" :ما لك تتوؽ يف رري " من التوؽ كىو
الشوؽ ،أمٖ :تب ،كللكافة" :تنوؽ" بالنوف ،أمٗ :تتار كتبالغ فيما
(ُ) أخردو مسلم (ُْْٔ).
(ِ) مطالع األنوار عل صحاح اآلثار (ُ.)ُّْ/
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يى :خياره ،يقاؿ منو:

يعجبك ،كاألنيق :ا١تعجب ا١تختار ،كنيقة ك
تأنق كتنوؽ كتنيق"(ُ).
كراؿ القاضي عياض " :ككرع عند العذرل كا٢تركل كابن اٟتذاى:
" تنوؽ " بضم التاى ،كمعناه :ٯتي كيشته كيربع"(ِ).
كراؿ ابن اٞتوزم :" :تنوؽ :تفع من التوراف إىل الشيى :كىو
التشوؽ إليو ،راؿ :كمن راؿ تنوؽ ف نو ٔتعٌت يستجيد ،من النيقة"(ّ).
كراؿ اٟتافظ ابن حجر" :كرولو تنوؽ ضبط -بفت ا١تثناة كالنوف
كتشديد الواك بعدىا راؼ -أم ٗتتار مشتق من النيقة بكسر النوف
كسكوف التحتانية بعدىا راؼ كىي ا٠تيار من الشيى يقاؿ تنوؽ تنورا
أم بالغ يف اختيار الشيى كانتقائو كعند بعض ركاة مسلم تتوؽ ٔتثناة
مضمومة بدؿ النوف كسكوف الواك من التوؽ أم ٘تي كتشتهي"(ْ).
كيف ذخَتة العقىب يف رح اهتىب "(يف رري ) متعلق بػ"تنوؽ"،
أم ٗتتار نساى رري غَت بٍت ىا م فتنكحهن (كتدعنا؟) أم تًتكنا
معا ر بٍت ىا م ،فال تنك نساىىم"(ٓ).
(ُ) مطالع األنوار عل صحاح اآلثار (ِ.)ّٔ/
(ِ) إكماؿ ا١تعلم بفوائد مسلم (ْ.)ُّٔ/
(ّ) كشف ا١تشك من حديث الصحيحُت (ُ.)َُِ/
(ْ) فت البارم البن حجر (ٗ.)ُِْ/
(ٓ) (ِٕ.)ِٗٗ /
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كراؿ صاحب الكوكب الوىاج رح صحي مسلم " :رولو:
(تنوؽ يف رري ) من التنوؽ كىو ا١تبالغة يف اختيار الشيى يريد عل أنك
تبالغ يف اختيار الزكاج من رري غَتنا كتدعنا معا ر بٍت ىا م"(ُ).
كرولو( :تنوؽ) :أم ٗتتار كتبالغ يف االختيار كىو من التَّػنىػ ُّوؽ يف
استً ٍحساف كإعجاب بو.
الشيى إذا عيم عل ٍ
تتىػ َّوؽ تىػ ىف َّع من التػ ٍَّوؽ كىو الشَّوؽ إىل الشيى كالنُّزكع إليو(ِ).
ٕتود كبالغ .تنوؽ فالف يف منطقو كملبسو
ك"تنوؽ يف أمورهَّ :
كأموره إذا ٕتود كبالغ (ّ) ،كيقاؿ أيضا" :تأنق فالف يف الركضة إذا كرع
فيها معجبا هبا"(ْ) كيقاؿ" :كرعم يف ركضات دمثات اتأنق فيهن،
أم :أتتبع ٤تاسنهن كأعجب هبن"(ٓ).
تنوؽ يف مطعمو
كراؿ يف "اإلفصاح يف فقو اللغة"" :التنُّوؽَّ :
كملبسو كأيموره ك ً
ٕتود كبالغ يف إدادهتا.
منطقو كتنيَّق فيها كانتاؽ فيهاَّ :
ى
ى
(ٔ)
كالنَّورة :اٟتىذارة يف ك يى .كانتاؽ الشيى :انتقاه" .
(ُ) (ُٔ.)ٓٗ /
(ِ) النهاية يف غريب اٟتديث كاألثر (ُ.)ََِ/
(ّ) يينظر :العُت (ٓ )َِِ/هتذيب اللغة (ٗ )ِْْ/لساف العرب (َُ.)ّّٔ/
(ْ) الصحاح (ْ٣ )ُْْٕ/تم اللغة (ص )َُٓ :لساف العرب (َُ.)َُ/
(ٓ) هتذيب اللغة (ٗ )ِْْ/لساف العرب (َُ.)َُ/
(ٔ) (ِ.)ُّٕٖ/
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أمراف:

الوجو الثاني :أف اٞتماؿ مشهور يف بٍت ىا م ،كيدؿ عل ىذا

األمر األول :كالـ علي السابق ،كإدابة الني لو ،كىو ظاىر
١تن تأملو.
األمر الثاني :الوارع التارٮتي لبٍت ىا م ،فقصة ٚتاؿ الفض بن
عباس ،كما يف صحي مسلم يف حديث دابر بن عبد اهلل ،يف صفة
حج الني " :كأردؼ الفض بن عباس ،ككاف ردال حسن الشعر
أبيض كسيما ،فلما دفع رسوؿ اهلل مرت بو ظعن ٬ترين ،فطفق الفض
ينظر إليهن ،فوضع رسوؿ اهلل  يده عل كدو الفض  ،فحوؿ الفض
كدهو إىل الشق اآلخر ينظر ،فحوؿ رسوؿ اهلل  يده من الشق اآلخر
عل كدو الفض  ،يصرؼ كدهو من الشق اآلخر ينظر"(ُ).
ككاف عبد اهلل بن عباس طويال مشربا صفرة ،دسيما ،كسيما،
صبي الودو ،لو كفرة ،ٮتضب باٟتناى"(ِ).
كراؿ مسركؽ " :كنم إذا رأيم ابن عباس رلم :أٚت الناس
ف ذا نطق رلم :أفص الناس ف ذا ٖتدث رلم :أعلم الناس"(ّ).
(ُ) صحي مسلم (ِ. )ُُِٖ( )ُٖٗ/
(ِ) تاريخ دمشق البن عساكر (ّٕ )ُٕٖ/كيينظر :سَت أعالـ النبالى (ّ.)ّّّ/
(ّ) اإلصابة يف ٘تييز الصحابة (ٔ.)ِِْ/
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كخالتهم ميمونة زكدة الني .
ككذلك أحفادىم ،منهم علي بن عبداهلل الشهَت بالسجاد ككاف
كسيما ٚتيال كثَت الصالة ككاف يقاؿ لو السجاد لعبادتو كفضلو"(ُ).
كتتبع ىذا يطوؿ؛ ك٢تذا راؿ علي للني :ابنة ٛتزة"
فباف ٔتا تقدـ تقريره أف الني  كاف يرغب يف الزكاج با١ترأة
اٞتميلة.
فهذا ىو ا١تعٌت ،أم أنو يعجب بنساى رري فيتخَت منهن
أزكادو ،كأنو يدع بٌت ىا م فال يتزكج منهم ،كلذلك عرض عليو علي
ابنة عمو ٛتزة بن عبد ا١تطلب.
غَتنا كتدعينا يعٍت بٍت ىا م ،كيركل
أرادً :ملى تىػتىػىزَّكج يف رري
ى
تىػنىػ َّوؽ بالنوف .يقاؿ تىػنىػ ٌوؽ كتىأنَّق.
أم مل أخرج عن بٍت ىا م كىي ربيليت إال أين مل أدد ما
يناسبٍت من ٚتاؿ نسائها.
تاسعاً :أف كارع حاؿ سَتة الني  يقرر اىتمامو  بالشيى
الطيب كاٞتمي  ،راؿ اإلماـ البخارم :باب استعذاب ا١تاى ،مث ذكر
حديث أنح بن مالك :،كاف أبو طلحة أكثر أنصارم با١تدينة ماال من

(ُ) تاريخ دمشق البن عساكر (ّْ.)ِْ/
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٩ت  ،ككاف أحب مالو إليو بَتحاى ،ككانم مستقب ا١تسجد ،ككاف
رسوؿ اهلل  يدخلها كيشرب من ماى فيها طيب.(ُ)» . . .،
راؿ ابن بطاؿ " :راب ا١تاى العذب كطلبو مباح للصاٟتُت
كالفضالى ،كليح رب ا١تاى الزعاؽ أفض من رب العذب؛ ألف الني
 عليو السالـ  -كاف يشرب العذب كيوثره ،كفيو القدكة كاألسوةاٟتسنة ،ك٤تاؿ أف يًتؾ األفض ( يى من أفعالو ،ك( ىذا اٟتديث
دلي عل استعذاب األطعمة كٚتيع ا١تآك دائز ألكىل الفض  ،كأف
ذلك من أفعاؿ الصاٟتُت ،كلو أراد اهلل أال تؤك لذيذ ا١تطاعم مل ٮتلقها
لعباده ،كال امنت هبا عليهم ،ب أراد تعاىل منهم أكلها كمقابلتها من
الشكر اٞتزي عليها كاٟتمدٔ ،تا ىم َّن بو منها؛ ٔتا ينبغ لكرـ كدهو كعز
سلطانو ،كإف كانم نعمة ال يكافئ كر أرلها إال بتجاكزه عن
تقصَتنا ،كرد راؿ أى التأكي ( رولو تعاىل :ﱥﭐ ﱪ ﱫ ﱬ
ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱤ أهنا نزلم فيمن حرـ عل
نفسو لذيذ ا١تطاعم"(ِ).
ً
ح
كراؿ ابن ا١تنَت" :إف ى
التماس ا١تىاى العذب الطيٌ (بّ) دكف ىغَته لىٍي ى
منافيان ًيف الزىد ،كىال د ً
اخال ًيف الًتفٌو كالًتؼ الٍ ىمك يٍركه " .
ٌٍ ى ى
(ُ) صحي البخارم (ٕ.)ُُٓٔ( )َُٗ/
(ِ) رح صحي البخارم البن بطاؿ (ٔ.)ٖٔ-ٕٔ/
(ّ) ا١تتوارم عل أبػواب البخػارم (ص )ُِٔ :التوضػي لشػرح اٞتػامع الصػحي
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كعن عائشة رضي اهلل عنها ،رالم« :كاف رسوؿ اهلل  ٭تب
اٟتلواى كالعس »(ُ).
راؿ ابن بطاؿ " :فهذا اٟتالؿ الذل ال ك يف طيبو ،فاٟتلواى
تطبخ حىت تنعقد كالعس ٯتزج با١تاى فيشرب من ساعتو فهذا ال ك
( طيبو كحلو"(ِ).
كراؿ ا٠تطايب " :كفيو دلي عل دواز اٗتاذ اٟتالكات كاألطعمة
يًتخص ألف
من أخالط ىت ككاف بعض أى الورع يكره ذلك كال
ي
كدوىره كالعس كالتمر ك٨توىا
حلوا بطبعو ى
يأك من اٟتالكة إال ما كاف ن
من غَت أف يٮتلطا و
بلم أك دسم ،كاسم اٟتلواى ال يقع إال عل ما
الصنعة كٚتع أف يكوف حالكة كدٝتنا مستهلكُت يف ثف "(ّ).
دخلتو َّ
كراؿ ابن اٞتوزم " :كرد كاف بعض ا١تتزىدين ال يأك إال ما
كاف حلوا ّتوىره كالعس كالتمر ،كاتباع الرسوؿ عليو السالـ كأصحابو
ىو ا١تنهج ا١تستقيم ،ف نو رد تعم اهموعات ما ال تعم ا١تفردات،
كللنفح حظ ،كللطبيعة تدبَت ،كللشهوة تأثَت يف تناكؿ ما يصل البدف،
(ِٕ.)ُٕٖ/
(ُ) صحي البخارم (ٕ.)ُّْٓ( )ٕٕ/
(ِ) رح صحي البخارم البن بطاؿ (ٔ.)َٔ/
(ّ) أعالـ اٟتديث ( رح صحي البخارم) (ّ.)َِّٓ -َِِٓ/
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فال يلتفم إىل ا١تتزىدين اٞتهالى ،كعليك بالعلم.
كرد كاف رسوؿ اهلل يعجبو الذراع ،ككاف يأك القثاى
بالرطب ،كالبطيخ بالرطب .كريدـ إىل علي عليو السالـ فالوذج فقاؿ:
ما ىذا؟ فقالوا :اليوـ النَتكز .راؿ :فنورزكا ك يوـ .ككاف سفياف الثورم
مع كرعو إذا سافر ففي سفرتو اٟتم ا١تشوم كالفالوذج .كردـ إىل
اٟتسن البصرم ا٠تبيص ،فقاؿ رد  :ال آكلو ،ألين ال أؤدم كره.
فقاؿ اٟتسن :أك تؤدم كر ا١تاى البارد؟(ُ).
كراؿ ابن حباف :ذكر إباحة استعذاب ا١ترى ا١تاى ليشربو إذا كاف
يف موضع فيو ا١تياه غَت عذبة ،مث ذكر حديث عائشة ،أف الني  كاف
يستعذب لو ا١تاى من بيوت السقي»(ِ).
كراؿ ابن القيم " :كاف-يقصد الني -٭تب اللحم ،كأحبو
إليو الذراع ،كمقدـ الشاة ،كلذلك سم فيو ،كيف " الصحيحُت "« :أيت
رسوؿ اهلل  بلحم فرفع إليو الذراع ،ككانم تعجبو».
كذكر أبو عبيدة كغَته عن ضباعة بنم الزبَت ،أهنا ذْتم يف
بيتها اة فأرس إليها رسوؿ اهلل  أف أطعمينا من اتكم ،فقالم
للرسوؿ :ما بقي عندنا إال الرربة ،كإين ألستحيي أف أرس هبا إىل
(ُ) كشف ا١تشك من حديث الصحيحُت (ْ.)ّّٓ-ّّْ/
(ِ) صحي ابن حباف (ُِ.)ِّّٓ( )ُْٗ/
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رسوؿ اهلل  ،فردع الرسوؿ فأخربه ،فقاؿ« :اردع إليها فق ٢تا:
أرسلي هبا ،ف هنا ىادية الشاة ،كأررب إىل ا٠تَت ،كأبعدىا من األذل».
كال ريب أف أخف ٟتم الشاة ٟتم الرربة كٟتم الذراع ،كالعضد كىو
أخف عل ا١تعدة ،كأسرع اهنضاما ،كيف ىذا مراعاة األغذية اليت ٕتمع
ثالثة أكصاؼ .أحدىا :كثرة نفعها كتأثَتىا يف القول .الثاين :خفتها عل
ا١تعدة ،كعدـ ثقلها عليها .الثالث :سرعة ىضمها ،كىذا أفض ما يكوف
من الغذاى ،كالتغذم باليسَت من ىذا أنفع من الكثَت من غَته.
ككاف ٭تب اٟتلواى كالعس  ،كىذه الثالثة  -أعٍت :اللحم
كالعس كاٟتلواى  -من أفض األغذية ،كأنفعها للبدف ،كالكبد
كاألعضاى ،كلالغتذاى هبا نفع عظيم يف حفظ الصحة كالقوة ،كال ينفر
منها إال من بو علة كآفة"(ُ).
كإذا كاف الني  يطلب ا١تاى الطيب كيبحث كيتخَت أعذب
ا١تياه ،فمن باب أكىل اف يتخَت خَت النساى ،كأٚتلهن.
كيشرح اآلية الكرٯتة ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﭼَّ [األحزاب.]ِٓ :
راؿ البغوم" :رولو عز كد  :ﭽﮆﮇﮈﭼ يعٍت :ليح
(ُ) زاد ا١تعاد يف ىدم خَت العباد (ْ.)ََُ-ُٗٗ/
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لك أف تطلق أحدا من نسائك كتنك بد٢تا أخرل كلو أعجبك ٚتا٢تا.
راؿ ابن عباس :يعٍت أٝتاى بنم عميح ا٠تثعمية امرأة دعفر بن أيب
طالب ،فلما استشهد دعفر أراد رسوؿ اهلل  أف ٮتطبها فنهي عن ذلك"(ُ).
راؿ البيضاكم" :كلو أعجبك حسنهن حسن األزكاج ا١تستبدلة،
كىو حاؿ من فاع تبدؿ دكف مفعولو كىو من أزكاج لتوغلو يف
التنكَت ،كتقديره مفركضا إعجابك هبن"(ِ).
"كرولو تعاىل يف نفح السياؽ :ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ،
توكيد لوصف (البشرية) الذم ال يعد كصمة ،كإ٪تا يعد كماال ،يف حق
(اإلنساف الكام ) الذم ىو الرسوؿ األعظم ،فقد اصطفاه اهلل لرسالتو،
كاختار أف يكوف (بشران رسوالن) ،كفيو إ ارة إىل أف النظر إىل ا١تخطوبة
عند خطبتها دائز ،كإىل أف حسن ا١ترأة من ٚتلة الدكافع الطبيعية
للزكاج هبا ،كإف اعتبار ىذا العنصر ال حرج فيو يف نظر اإلسالـ ،لكن
٬تب أف يكوف مدعما بعنصر (التدين) الذم ىو صماـ األماف ،من
تقلبات القلوب كطوارئ الزماف"(ّ).
كراؿ أبو حياف " :كلو أعجبك حسنهن ،مفركضا إعجابك ٢تن
(ُ) تفسَت البغوم (ٔ.)ّٖٔ/
(ِ) تفسَت البيضاكم = أنوار التنزي كأسرار التأكي (ْ.)ِّٔ/
(ّ) التيسَت يف أحاديث التفسَت (ٓ.)ُْٖ-ُْٕ/
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كتقدـ لنا يف مث ىذا الًتكيب أنو معطوؼ عل حاؿ ٤تذكفة ،أم كال
أف تبدؿ هبن من أزكاج عل ك حاؿ ،كلو يف ىذه اٟتاؿ اليت تقتضي
التبدؿ ،كىي حالة اإلعجاب باٟتسن"(ُ).
ك يا أكم الرس النِّساىي ال تزكدهن ًم ٍن بىػ ٍع يد أل
كراؿ " :ال ىً٭ت ُّ لى ى
بعد أف يتفقن أكلئك التسعة عل حكمك كأمرؾ كفوضن امورىن إليك ىكال
َّؿ هبًً َّن يعٌت اف تطلق بعضهن كتبد٢تن ًم ٍن أ ٍىزك واج أخر
٭ت لك ايضا أى ٍف تىػبىد ى
ك يح ٍسنيػ يه َّن يعٌت حسن األدنبيات"(ِ).
من االدنبيات ىكلىٍو أ ٍىع ىجبى ى
راؿ الشوكاين" :كا١تعٌت :أنو ال ٭ت التبدؿ بأزكادك ،كلو
أعجبك حسن غَتىن ٦تن أردت أف ٕتعلها بدال من إحداىن"(ّ).
راؿ ا١تراغي(" :كال أف تبدؿ هبن من أزكاج كلو أعجبك حسنهن
إال ما ملكم ٯتينك) أم كال ٭ت لك أف تستبدؿ هبن أزكادا غَتىن،
بأف تطلق كاحدة منهن كتنك بد٢تا أخرل مهما كانم بارعة (
اٟتسب كاٞتماؿ إال ما ملكم ٯتينك منهن"(ْ).
حديث علي بن أيب طالب رلم :يا رسوؿ اهلل ،ما لك تنوؽ
(ُ) البحر احمليط يف التفسَت (ٖ.)ْٕٗ/
(ِ) الفوات اإل٢تية كا١تفات الغيبية (ِ.)ُُٔ/
(ّ) فت القدير للشوكاين (ْ.)ّّٖ/
(ْ) تفسَت ا١تراغي (ِِ.)ِٔ/
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يف رري كتدعنا؟ فقاؿ :كعندكم يى؟  ،". . .ف ف نساى رسوؿ اهلل
 غالبهن كن ٚتيالت ،فهذه صفية بنم يحيي-رضي اهلل عنها-
عندما فت اهلل عل رسولو  خيرب نزؿ هبا عل بريد من خيرب كىناؾ
مشطتها أـ يسليم كعطرهتا ،رالم أـ سناف األسلمية" :ككانم من أضوأ
ما يكوف من النساى ،فدخ عل أىلو".
كتقدـ حديث أنح بن مالك " ردـ الني  خيرب ،فلما فت اهلل
عليو اٟتصن ذكر لو ٚتاؿ صفية بنم حيي بن أخطب ،كرد رت زكدها".
ردمم من خيرب أنزلم يف بيم ٟتارثة بن
كيف ٚتاؿ صفية أهنا «١تا ٍ
النعماف فسمع نساى األنصار فجئن ينظرف إىل ٚتا٢تا ،كداىت عائشة متنقبة
فلما خردم خرج الني  عل أثرىا فقاؿ :كيف رأيم يا عائشة؟ .». . .
كأنو يشَت كٯتازح عائشة رضي اهلل عنها ،ى كاف اختيارم
مناسبان ٢تا كأهنا ٚتيلة؟ ك٢تذا رالم عائشة مغضبة ٛتلتها الغَتة" :رأيم
يهودية". . .
كيف ٚتاؿ عائشة رالم أ ِّيـ ركماف ٢تا يف حادثة اإلفك" :يا بنية
ىوين عل نفسك الشأف ،فواهلل لقلما كانم امرأة رط كضيئة عند رد
٭تبها ك٢تا ضرائر ،إال أكثرف عليها.
كيف ركاية عند البخارم" :كاهلل لقلما كانم امرأة حسناى عند
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رد ٭تبها ٢تا ضرائر إال حسدهنا"(ُ).
حديث عمر  :يقوؿ فيو لبنتو حفصة رضي اهلل عنها:
"ال يغرنك أف كانم دارتك ىي أكضأ منك ،كأحب إىل الني - 
يريد عائشة –.
كيف ٚتاؿ أـ سلمة رالم عائشة١ :تا تزكج الني  أـ سلمة
فم حىت رأيتها ،كاهلل
نم حزنان ديدان١ ،تا ذيكر لنا من ٚتا٢تا ،فتلطَّ ي
حز ي
أضعاؼ ما كصف يل من اٟتسن فذكرت ذلك ٟتفصة – ككانتا يدان
كاحد نة – فقالم :ال كاهلل إف ىذه إال الغىَتة ما ىي كما تقولُت ،كإهنا
ٞتميلة ،فرأيتها بعد ،فكانم كما رالم حفصة كلكٍت كنم غَتل.
كيف ٚتاؿ اـ حبيبة حديث ابن عباس راؿ " :كاف ا١تسلموف ال
ينظركف إىل أيب سفياف كال يقاعدكنو ،فقاؿ للني  :يا ني اهلل ثالث
أعطيتهن ،راؿ« :نعم» ،راؿ :عندم أحسن العرب كأٚتلو ،أـ حبيبة
بنم أيب سفياف ،أزكدكها ،راؿ« :نعم».
كيف ٚتاؿ زينب رالم عائشة فيها" :ىي اليت كانم تساميٍت من
أزكاج رسوؿ اهلل ." 
كيف ٚتاؿ دويرية رضي اهلل عنها رالم عائشة رضي اهلل عنها:
«ككانم امرأة حلوة مالحة ال يراىا أحد إال أخذت بنفسو».
(ُ) صحي البخارم َُٕ /ٔ ( ،ررم (ْٕٕٓ).
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ك هرة ٚتاؿ مارية رضي اهلل عنها ،فقد تقدـ أف رسوؿ اهلل 
كاف يعجب ٔتارية القبطية ككانم بيضاى دعدة ٚتيلة.
عزت علي
عزت علي امرأة إال دكف ما َّ
ك ىعن عائشة رالم" :ما َّ
مارية كذلك أهنا كانم ٚتيلة دعدة فأعجب هبا رسوؿ اهلل .". . .
كثبم ٚتاؿ حفصة رضي اهلل عنها ،كما تقدـ ،كا تهر ٚتاؿ
خد٬تة كمارية يف كتب السَت ٔتا ال مطعن يف هرتو ،كما تقدـ.
كالني  يف ىذا كلو عل بشريتو ،فال يفهمن فاىم أف الني 
خرج عنها ريد أ٪تلة أك أنو رد ييتوس هبذا إىل الطعن فيو-حا ا ككال،-
فقد كاف يقوـ الي حىت تتورـ ردماه من طوؿ ريامو ،ككاف إذا دخ
العشر األكاخر َّد مئزره كأيقظ أىلو ،إ ارة عل اعتزاؿ النساى يف ذركة
كرم العبادة ،إىل غَت ىذا من ا١توارف كالنصوص الشرعية الدالة عل
اعتداؿ الني كتوسطو يف أموره كلها ،فكاف يعطي اٞتسد حقو
كحظو ٦تا ٭تتاج إليو من الطعاـ كالشراب كالراحة كا١تتعة أيضان ،فعن أيب
سألم األسود بن يزيد عما حدثتو عائشة ،عن صالة
إسحاؽ ،راؿ:
ي
رسوؿ اهلل  ،رالم« :كاف يناـ أكؿ اللي  ،ك٭تيي آخره ،مث إف كانم
لو حادة إىل أىلو رض حادتو ،مث يناـ ،ف ذا كاف عند النداى األكؿ -
رالم  -كثب  -كال كاهلل ما رالم راـ  -فأفاض عليو ا١تاى  -كال كاهلل
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ما رالم اغتس  ،كأنا أعلم ما تريد  -كإف مل يكن دنبا توضأ كضوى
الرد للصالة ،مث صل الركعتُت»(ُ).
ككذلك بعطي ركحو حظها من ركح العبادة كلذهتا ،كرد ٚتع
الني بُت ىذين األمرين يف حديثُت مشهورين:
األول :حديث« :داى ثالثة رىط إىل بيوت أزكاج الني ،
يسألوف عن عبادة الني  ،فلما أخربكا كأهنم تقالوىا ،فقالوا :كأين
٨تن من الني ؟ رد غفر لو ما تقدـ من ذنبو كما تأخر ،راؿ
أحدىم :أما أنا ف ين أصلي اللي أبدا ،كراؿ آخر :أنا أصوـ الدىر كال
أفطر ،كراؿ آخر :أنا أعتزؿ النساى فال أتزكج أبدا ،فجاى رسوؿ اهلل 
إليهم ،فقاؿ« :أنتم الذين رلتم كذا ككذا ،أما كاهلل إين ألخشاكم هلل
كأتقاكم لو ،لكٍت أصوـ كأفطر ،كأصلي كأررد ،كأتزكج النساى ،فمن
رغب عن سنيت فليح مٍت»(ِ).
والثاني :روؿ الني  « :يحبب إيل من الدنيا :النساى ،كالطيب،
كدع ررة عيٍت يف الصالة »(ّ).
(ُ) صحي مسلم (ُ.)ّٕٗ(()َُٓ/
(ِ) ص ػ ػػحي البخ ػ ػػارم (ٕ )َّٓٔ( )ِ/كمس ػ ػػلم (ِ )َُُْ( )ََُِ/م ػ ػػن
حديث أنح بن مالك .
(ّ) مسند أٛتد (ُٗ ،َّٕ/ررم ُِِْٗ) كالنسائي (ٕ ،ُٔ/ررم ّّٗٗ) ،كابن
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كأما األحاديث اليت داى فيها النهي عن التزكج بالنساى اٞتميالت،
فغالبها ضعيفة ،كأما بعض الطرؽ اليت رد ي٭ت ٌسن إسنادىا ففي متوهنا
نكارة ،كلو صحم مل تكن فيو داللة عل ا١توضوع؛ ألنو ٭تم عل
طلب اٞتماؿ احملض الصرؼ الذم ال ٮتالطو يى من الدين.
كلقائ أف يقوؿ فكيف نفهم حديث عبد اهلل بن عمرك ،أف
رسوؿ اهلل ،راؿ« :الدنيا متاع ،كخَت متاع الدنيا ا١ترأة الصاٟتة»(ُ).
كحديث« :تنك ا١ترأة ألربع ١تا٢تا كٟتسبها كٚتا٢تا كلدينها
فاظفر بذات الدين تربم يداؾ».
أما اٟتديث األكؿ :فقولو« :الدنيا متاع » فػ "ا١تتاع يف األص
(ِ)
فك يى ينتفع بو كيتبلغ بو كيتزكد؛ كالفناى يأيت عليو يف الدنيا" ،
فاٟتديث يدؿ بتشبيهو البليغ أنو ٦تا ينبغي اٟترص عليو يف الدنيا ا١ترأة،
فهي خَت متاع الدنيا ،كما أف استعماؿ أسلوب التفضي كىو ا٠تَتية
س ػػعد (ُ ،)ّٖٗ/كأب ػػو يعل ػ ػ (ٔ ،ِّٕ/رر ػػم َّّٓ) ،كاٟتػ ػػاكم (ِ،ُْٕ/
ررم ِٕٔٔ) كراؿ :صحي عل رط مسلم .من حديث أنح بػن مالػك.
كرػػاؿ اٟتػػافظ ابػػن حجػػر" ثبػػم" فػػت البػػارم البػػن حجػػر (ّ )ّٗٗ/كصػػححو
األلباين .صحي اٞتامع الصغَت كزيادتو (ُ ،ٓٗٗ/ررمُِّْ).
(ُ) صحي مسلم (ِ.)ُْٕٔ( )ََُٗ/
(ِ) هتذيب اللغة (ِ.)ُّٕ/
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فتفيد ا٠تَتية ا١تطلقة ١تتاع الدنيا .كأما اٞتملة األخَتة من اٟتديث فهي
داخلة يف معٌت اٟتديث التايل ،كما سيايت.
َّ ً
َّي " أخرب ٔتا
فمعٌت اٟتديث أنو داى عل سبب كىو أىف الن ٌ
يفعلو الناس يف العادة ف هنم يقصدكف ىذه ا٠تصاؿ األربع كآخرىا
عندىم ذات الدين " كىذا القوؿ ىو الذم صححو النوكم(ُ).
راؿ القرطي" :معٌت اٟتديث أف ىذه ا٠تصاؿ األربع ىي اليت
يرغب يف نكاح ا١ترأة ألدلها فهو خرب عما يف الودود من ذلك ال أنو
كرع األمر بذلك ب ظاىره إباحة النكاح لقصد ك من ذلك"(ِ).
كإذا مل ٯتكن أف ٕتتمع مثال صفة اٞتماؿ كالدين ،فالدين بال
ك أكىل يف اٟترص عليو.
راؿ اٟتافظ ابن حجر :كرولو يف اٟتديث " كٞتما٢تا "يؤخذ منو
استحباب تزكج اٞتميلة إال أف تعارض اٞتميلة الغَت دينة كالغَت ٚتيلة
الدينة ،نعم لو تساكتا يف الدين فاٞتميلة أكىل"(ّ).
كراؿ ا١تاكردم " :ف ف كاف عقد النكاح ألد ا١تاؿ ككاف أرول
الدكاعي إليو فا١تاؿ إذف ىو ا١تنكوح ،ف ف ارًتف بذلك أحد األسباب
(ُ) رح النوكم عل مسلم (َُ.)ِٓ-ُٓ/
(ِ) فت البارم البن حجر (ٗ.)ُّٔ/
(ّ) ا١تصدر السابق (ٗ.)ُّٓ/
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الباعثة عل االئتالؼ داز أف يثبم العقد كتدكـ األلفة ،كإف ٕترد عن
غَته فأخلق بالعقد أف ينح كباأللفة أف تزكؿ سيما إذا غلب الطمع
كر الوفاى كإف كاف العقد رغبة يف اٞتماؿ فذلك أدكـ ألفة من ا١تاؿ؛
ألف اٞتماؿ صفة الزمة كا١تاؿ صفة زائلة ،ف ف سلم اٟتاؿ من اإلدالؿ
ا١تفضي للمل دامم األلفة كاستحكمم الوصلة.
كرد كرىوا دة اٞتماؿ البارع ١تا ٭تدث عنو من دة اإلدالؿ
ا١تؤدم إىل ربضة اإلذالؿ"(ُ).
راؿ الطيي  -رٛتو اهلل  " :-الداعي إىل النكاح إما ا١تاؿ أك
اٟتسب أك اٞتماؿ أك الدين ،فمن غرضو اٞتماؿ فليتحر يف النظر إىل
ما رصده بأف ينظر إليها بنفسو ،أك أف يبعث من ينعتها لو ،ىذا معٌت
االستطاعة ،كفيو إف مل يكن غرضو اٞتماؿ ال يفتقر إىل رؤيتها ،كٯتكن
أف ٭تم الداعي عل كسر الشهوة كغض البصر من غَت احملارـ،
فحينئذ يكوف اٞتماؿ مطلوبا إذ بو ٭تص التحصُت ،كالطبع ال يكتفي
بالذميمة غالبا ،كيف كالغالب أف حسن ا٠تىٍلق كا٠تيليق ال يفًتراف؟ كأف
ما ركل أف ا١ترأة ال تنك ٞتما٢تا ،ليح زدرا عن رعاية اٞتماؿ ،ب ىو
زدر عن النكاح ألد اٞتماؿ احملض مع الفساد يف الدين"(ِ).
(ُ) فيض القدير (ّ.)َِٕ/
(ِ) رح ا١تشكاة للطيي (ٕ.)ُِِٕ/
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كىذه القواؿ ال تنايف بينها ،كالنصوص ٯتكن أف يستفاد منها
ىذا كلو ،كإف كاف يف ما يظهر يل أف ٤تص ما تقدـ أنو ال ينبغي فهم
ا ٟتديث ٔتعزؿ عن نصوص الشريعة كمقاصدىا ال سيما النظر يف سَتة
رسوؿ اهلل  ،كرد دلم نصوص الشريعة كسَتتو عل اعتبار اٞتماؿ
كالنظر إليو ،لكن ال يكوف ذلك ىم اإلنساف الكبَت دكف النظر للدين،
كلرٔتا ْتث الشخص عن ىذه ا١ترأة فطاؿ عليو األمد كمل ٬تد فتأخر يف
الزكاج ككرع فيما ال ٖتمد عقباه.
كرد تبُت لنا من خالؿ ما تقدـ أف الشريعة داىت ٔتا يوافق
الفطرة كيالئمها ،ال ٔتا يضادىا ،فراعم اٞتوانب النفسية يف البشر
فأباحم ٢تم التمتع باٟتالؿ كالطيب كمن ذلك اٞتماؿ ،كاهلل أعلم.
وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو ،آمين.
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اخلامتة

تبُت ٦تا تقدـ:
رد َّ
ُ -أف الشريعة اإلسالمية داىت ٔتا يوافق الفطرة كيالئمها ،ال ٔتا
ٮتالف الفطرة كينافرىا.
ِ -كأف أص حب اٞتماؿ كا١تي إليو أمر مغركس يف الفطرة٣ ،تبولة
النفوس عليو.
ّ -كالشريعة داىت موافقة للفطرة ،فلم تذـ الزكاج كاالرًتاف با١ترأة
اٞتميلة ب أباحتو.
ْ -كأف سنة الني –عليو الصالة كالسالـ -كسَتتو رد دلَّم عل ما
يدبلم عليو الفطرة ،فكاف غالب نساى الني كن ٚتيالت
حبو للنساى اٞتميالت؛ كاآلية الكرٯتة ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆ ﮇ ﮈﮉﮊﮋ

ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼَّ كحديث علي بن أيب طالب
رلم :يا رسوؿ اهلل ،ما لك تنوؽ يف رري كتدعنا؟ فقاؿ:
كعندكم يى؟  ". . .اٟتديث ،نصاف صر٭تاف ككاضحاف،
ال ٭تتمالف التأكي .
ٓ -كأف ا١ترأة اٞتميلة أدع لغض بصر الزكج من التطلع إىل غَت
زكدتو ،كأدع ٟتصوؿ العفة كٖتصُت فردو ،كىذا من مقاصد
النكاح ،كما تقدـ.
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ٔ -ضركرة ٚتع النصوص الواردة يف الباب حىت ٭تص التفقو
الصحي  ،كأنو ال ٯتكن االكتفاى ببعض النصوص عن بعض يف
الفقو.
ٕ -ضركرة رياـ ّتوث تؤص ٢تذه القاعدةٚ-تع النصوص الواردة يف
الباب.
ٖ -أف الناس ْتادة -ال سيما يف ىذا العصر الذم كثر فيو االفتتاف
بالغرب كما ىم عليو  -لتقريب الشريعة ،كبياف ٝتاحتها كعدـ
٥تالفتها للفطرة ،كأف موضوع االىتماـ ّتماؿ ا١ترأة راعتو الشريعة
فلم تذمو.
وصلى اهلل وسلم على خير خلقو نبينا محمد وعلى آلو وصحبو.
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ُّّْ ىػ  َُِِ -ـ
ابن أيب حامت .الجرح والتعديل .النا ػر٣ :تلػح دائػرة ا١تعػارؼ العثمانيػة
الطبعة :األكىل ُُِٕ ،ىػ
ابػػن أيب حػػامت .المراسدديلٖ .تقيػػق :ػػكر اهلل ،النا ػػر :مؤسسػػة الرسػػالة،
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ابػػن أيب حػػامت .تفسددير القددرآن العظدديمٖ .تقيػػق :أسػػعد الطيػػب ،النا ػػر:
مكتبة الباز الطبعة :الثالثة ُُْٗ ىػ.
ابن أيب عاصػم .اآلحداد والمثدانيٖ ،تقيػق :باسػم فيصػ أٛتػد اٞتػوابرة .
دار الراية – الرياض ،الطبعة األكىلُُُْ ،ىػ ُُٗٗ -ـ.
اب ػػن أيب عاص ػػم .كت دداب الس ددنةٗ .تػ ػريج األلب ػػاين ،ا١تكت ػػب اإلس ػػالمي،
الطبعة الثانيةَُْٓ ،ىػُٖٗٓ-ـ.

ِّٕ

األحاديث الواردة في جمال المرأة  -دراسة حديثية موضوعية ،د .عبد الرحمن بن عمري الصاعدي

ابن األثَت .النهاية في غريب الحديث واألثرٖ .تقيػق :طػاىر الػزاكل -
ا١تكتبة العلمية ُّٗٗىػ.
ابن اٞتاركد .المنتقى من السدنن المسدندة عدن رسدول اهلل  .احملقػق:
دارالتأصي  ،الطبعة :األكىل ُّْٓ ،ىػ
ابن اٞتنيد ،٭تي بن معُت .سدؤاالت ابدن الجنيدد ألبدي زكريدا يحيدى بدن
مع دينٖ ،تقيػػق :د أٛتػػد ٤تمػػد نػػور سػػيف .مكتبػػة الػػدار با١تدينػػة
النبوية ،الطبعةاألكىل َُْٖىػ.
ابن الصػالح .علدوم الحدديثٖ .تقيػق :نػور الػدين عػًت .دار النشػر :دار
الفكر ا١تعاصر ُّٕٗق
ابن العػريب .أحكام القرآنٖ .تقيػق ٤تمػد عبػد القػادر عطػا ،النا ػر :دار
الكتب العلمية ،بَتكت – لبناف ،الطبعة :الثالثة ُِْْ ،ىػ
ابن القطاف .بيان الوىم واإليهام فدي كتداب األحكدام .احملقػق :د .اٟتسػُت
آيم سعيد ،النا ر :دار طيبة الطبعة :األكىلُُْٖ ،ىػ.
ابن الكياؿ .الكواكب النيدرات فدي معرفدة مدن الدرواة الثقداتٖ .تقيػق عبػد
القيوـ عبد رب الني /دار ا١تأموف ػ بَتكت ،الطبعة األكىلُُٖٗ ،ـ.
ابػػن ا١تلقػػن .البدددر المنيددر فددي تخ دريج األحاديددث واألثددار الواقعددة فددي
الشددرح الكبيددر .احملقػػق :مصػػطف أبػػو الغػػيط النا ػػر :دار ا٢تجػػرة
للنشر كالتوزيع  -الرياض-السعودية ،الطبعة :االكىلُِْٓ ،ىػ.
ابػػن ا١تلقػػن .التوضدديح لشددرح الجددامع الصددحيحٖ .تقيػػق :دار الفػػالح

ِْٕ

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – ٔٛٛالجزء الثاني

النا ر :دار النوادر الطبعة :األكىل ُِْٗ ،ىػ
ابػػن بلبػػاف .اإلحسددان فددي تقريددب صددحيح ابددن حبددان .حققػػو :ػػعيب
األرن ػ ػػؤكط ،النا ػ ػػر :مؤسس ػ ػػة الرس ػ ػػالة ،ب ػ ػػَتكت ،الطبع ػ ػػة :األكىل،
َُْٖ ىػ ُٖٖٗ -ـ.
ابػ ػػن تيميػ ػػة اٟت ػ ػراين .مجمد ددوع الفتد دداوى .النا ػ ػػر :دار الوفػ ػػاى ،الطبعػ ػػة:
الثالثة ُِْٔ ،ىػ ََِٓ /ـ.
اب ػػن حب ػػاف .الثقد دداتٖ .تقي ػػق الس ػػيد ػػرؼ ال ػػدين أٛت ػػد /دار الفك ػػر،
الطبعة األكىلُّٗٓ ،ىػ ُٕٗٓ -ـ.
ابن حباف .المجروحين مدن المحددثينٖ .تقيػق ٤تمػود إبػراىيم  /الطبعػة
الثانيةَُِْ ،ىػ.
ابػػن حجػػر .الدرايددة فددي تخدريج أحاديددث الهدايددة .احملقػػق :السػػيد عبػػد
اهلل ىا م النا ر :دار ا١تعرفة.
ابن حجر .المطالدب العاليدة بزوائدد المسدانيد الثمانيدة .دار العاصػمة،
الطبعة األكىلُُْٗ ،ىػ.
ابػػن حجػػر .لسددان المي دزانٖ .تقيػػق عبػػد الفتػػاح أبػػو غػػدة .دار البشػػائر
اإلسالمية ،الطبعة األكىلُِّْ ،ىػ.
اب ػػن ح ػػزـ .المحل ددى باآلث ددار .النا ػػر :دار الفك ػػر – ب ػػَتكت ،الطبع ػػة:
بدكف طبعة.
ابػػن خزٯتػػة .صددحيح ابددن خزيمددةٖ .تقيػػق د٤ .تمػػد مصػػطف األعظمػػي/
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ا١تكتب اإلسالمي َُّٗ.
اب ػػن راىوي ػػو ،أب ػػو يعق ػػوب إس ػػحاؽ ب ػػن إبػ ػراىيم .مسد ددند إسد ددحاق بد ددن
راىويددوٖ .تقيػػق :د .عبػػد الغفػػور البلو ػػي ،النا ػػر :مكتبػػة اإلٯتػػاف
الطبعة :األكىلُُِْ ،ىػ.
ابػػن ردػػب .شددرح علددل الترمددذيٖ .تقيػػق :الػػدكتور ٫تػػاـ عبػػد ال ػػرحيم
سعيد .دار النشر :مكتبة ا١تنار الطبعة :األكىلَُْٕ ،ىػ.
اب ػػن س ػػعد .الطبقد ددات الكبد ددرىٖ .تقي ػػق إحس ػػاف عب ػػاس .دار ص ػػادر-
بَتكت ،الطبعة األكىلُٖٗٔ ،ـ.
ابػػن ػػاىُت .تدداريس أسددماء الضددعفاء والكددذابينٖ .تقيػػق عبػػد الػػرحيم
القشقرم .الطبعة األكىلَُْٗ ،ىػ.
ابػػن عبػػد الػػرب .االسددتيعاب فددي معرفددة األصددحاب .احملقػػق :علػػي ٤تمػػد
البجاكم ،النا ر :دار اٞتي  ،بَتكت ،الطبعة :األكىلُُِْ ،ىػ.
ابػػن عسػػاكر .تدداريس مدينددة دمشددقٖ .تقيػػق ٤تػػب الػػدين العمػػركم .دار
الفكر ُُْٓ ،ىػ.
ابػػن فػػارس ،أٛتػػد بػػن فػػارس .مجمددل اللغددة .دراسػػة :زىػػَت سػػلطاف ،دار
النشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثانية َُْٔ ىػ.
ابن رػيم اٞتوزيػة .المندار المنيدف فدي الصدحيح والضدعيفٖ .تقيػق عبػد
الفتاح أبو غدة /مكتب ا١تطبوعات اإلسالمية ،الطبعة الثانية.
ابػػن كثػػَت .تفسددير القددرآن العظدديم .احملقػػق :سػػامي سػػالمة ،النا ػػر :دار
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طيبة الطبعة :الثانية َُِْىػ
ابػن مادػة .سدنن ابددن ماجدوٖ ،تقيػق :ػػعيب األرنػؤكط كآخػركف النا ػػر:
دار الرسالة العا١تية ،ط ُ َُّْىػ.
ابػػن مادػػة .مصددباح الزجاجددة فددي زوائددد ابددن ماجددو .البوصػػَتم احملقػػق:
٤تمد ا١تنتق النا ر :دار العربية الطبعة :الثانيةَُّْ ،ىػ.
ابػػن مػػاكوال .تهددذيب مسددتمر األوىددام .النا ػػر :دار الكتػػب العلميػػة –
الطبعة :األكىل.َُُْ ،
ابػػن معػػُت ،أبػػو زكريػػا ٭تػػي بػػن معػػُت .تدداريس ابددن معددين  -روايددة الدددوري،
ٖتقيػػق د .أٛتػػد ٤تمػػد نػػور سػػيف/مركز البحػػث العلمػػي كإحيػػاى ال ػًتاث
اإلسالمي  -مكة ا١تكرمة ،الطبعة األكىلُّٗٗ ،ىػ – ُٕٗٗـ.
ابن ىمٍن يجويىو .رجال صحيح مسلم .احملقػق :عبػد اهلل الليثػي النا ػر :دار
ا١تعرفة – بَتكت الطبعة :األكىل.َُْٕ ،
اب ػػن منظ ػػور .لسد ددان الع ددرب .النا ػػر :دار ص ػػادر – ب ػػَتكت ،الطبع ػػة:
الثالثة  ُُْْ -ىػ.
ابػن ىػانئ .مدن سدؤاالت ابدن ىدانئ ألحمدد بدن حنبدلٖ/ ،تقيػق عػامر حسػػن
صربم /دار البشائر اإلسالمية-بَتكت ،الطبعة األكىلُِْٓ ،ىػ.
أبػػو الطيػػب ،ا١تعػػركؼ بالو ػػاى .الموشددى ا الظددرل والظرفدداء .احملقػػق:
كماؿ مصػطف  ،النا ػر :مكتبػة ا٠تػا٧تي ،ػارع عبػد العزيػز ،مصػر
 -مطبعة االعتماد ،الطبعة :الثانية ُُّٕ ،ىػ  ُّٗٓ -ـ
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أب ػػو بك ػػر اب ػػن الع ػػريب .عارض ددة األح ددوذي بش ددرح ص ددحيح الترم ددذي.
النا ر :دار الكتب العلمية بَتكت لبناف.
أب ػ ػػو بك ػ ػػر ب ػ ػ ػن أيب ػ ػػيبة .مصد د ددنف ابد د ددن أبد د ددي شد د دديبةٖ .تقي ػ ػػق ٤تم ػ ػػد
عوامة/مؤسسة علوـ القرآف ،الطبعة األكىل ُِْٕىػ.
أبػػو بك ػػر عب ػػد ال ػػرزاؽ .مص ددنف عب ددد ال ددرزاقٖ / ،تقي ػػق حبي ػػب ال ػػرٛتن
األعظمي /ا١تكتب اإلسالمي ،الطبعة الثانيةَُّْ ،ىػ.
أبػػو حيػػاف األندلسػػي .البحددر المحدديط فددي التفسددير .احملقػػق :صػػدري
٤تمد ٚتي  ،النا ر :دار الفكر – بَتكت ،الطبعةَُِْ :ىػ.
أبػػو زرعػػة .تحفددة التحصدديل فددي ذكددر رواة المراسدديل .احملقػػق :عبػػد اهلل
نوارة ،النا ر :مكتبة الر د.
أب ػػو س ػػعيد ،عب ػػد ال ػػرٛتن ب ػػن أٛت ػػد .ت دداريس اب ددن ي ددونس المص ددري .دار
الكتب العلمية ،بَتكت ،الطبعة :األكىلُُِْ ،ىػ.
أبػػو عبيػػد القاسػػم بػػن س ػالٌـ .غريددب الحددديث .احملقػػق :د٤ .تمػػد عبػػد
ا١تعيػػد خػػاف ،النا ػػر :مطبعػػة دائػػرة ا١تعػػارؼ العثمانيػػة ،حيػػدر آبػػاد-
الدكن نالطبعة :األكىلُّْٖ ،ىػ.
أبػػو عوانػػة ،يعقػػوب بػػن إسػػحاؽ .مسددتخرج أبددي عوانددةٖ ،تقيػػق :أٯتػػن
الدمشقي النا ر :دار ا١تعرفة – بَتكت الطبعة :األكىلُُْٗ ،ىػ.
أب ػػو ٤تم ػػد عب ػػد اهلل ب ػػن ٤تم ػػد ا١تع ػػركؼ ب ػػأيب الش ػػيخ األص ػػبهاين .طبق ددات
المحدثين بأصدبهان والدواردين عليهدا .احملقػق :عبػد الغفػور عبػد اٟتػق
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حسػػُت البلو ػػي ،النا ػػر :مؤسسػػة الرسػػالة – بػػَتكت ،الطبعػػة :الثانيػػة،
ُُِْ – ُِٗٗـ.
أب ػػو نع ػػيم األص ػػبهاين .حلي ددة األولي دداء دار الكت ػػاب الع ػػريب – ب ػػَتكت،
الطبعة الرابعةَُْٓ ،ىػ.
أبو يعل  ،أٛتد بن علي .مسند أبي يعلىٖ .تقيػق :حسػُت سػليم أسػد،
النا ر :دار ا١تأموف للًتاث الطبعة :األكىل.َُْْ ،
أبػػوبكر أٛتػػد بػػن عمػػرك .مسددند الب دزارٖ .تقيػػق٤ :تفػػوظ الػػرٛتن زيػػن اهلل
النا ر :مكتبة العلوـ كاٟتكم الطبعة :األكىل
اآل  ،منصور أبو سعد .نثر الدر في المحاضرات.
أيب حجلة ا١تغريب ،هاب الدين أٛتد .ديوان الصبابة.
الولَّ ًوم٤ ،تمد بن علي بن آدـ بن موس  .شرح سنن النسدائي
اإلثيويب ى
المسد ددمى «ذخ ػػَتة العق ػػىب يف ػػرح اهت ػػىب» .النا ػػر :دار ا١تع ػ ػراج
الدكلية للنشر [دػ ُ  - ،]ٓ -دار آؿ بركـ للنشر كالتوزيػع [د ػ ٔ
 َْ] ،الطبعة :األكىل.أٛتػػد بػػن حنب ػ  .العل ددل ومعرف ددة الرج ددالٖ .تقي ػػق كصػػي اهلل  /ا١تكت ػػب
اإلسالمي الطبعة األكىلَُْٖ ،ىػ
أٛت ػػد ب ػػن حنبػ ػ  .مس ددند اإلم ددام أحم ددد ب ددن حنب ددلٖ / ،تقي ػػق ػػعيب
األرناؤكط مؤسسة الرسالة .الطبعة الثانية َُِْىػ
أٛتد بن حنب  .من كدالم أحمدد بدن حنبدل فدي علدل الحدديث ومعرفدة
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الرجددالٖ .تقيػػق :صػػبحي البػػدرم السػػامرائي .دار النشػػر :مكتبػػة
ا١تعارؼ  -الرياض الطبعة :األكىل – َُْٗ.
األزى ػػرم .ته ددذيب اللغ ددة .احملق ػػق٤ :تم ػػد ع ػػوض مرع ػػب ،النا ػػر :دار
إحياى الًتاث العريب – بَتكت ،الطبعة :األكىلََُِ ،ـ.
األصػػبهاين ،أبػػو نعػػيم .المسدند المسددتخرج علددى صددحيح اإلمددام مسددلم.
دار النشر :دار الكتب العلمية  -بَتكت الطبعة :األكىلُُْٕ ،ىػ.
األص ػػبهاين ،أب ػػو نع ػػيم .معرفد ددة الصد ددحابةٖ .تقي ػػق :ع ػػادؿ ب ػػن يوس ػػف
العزازين .النا ر :دار الطبعة :األكىل ُُْٗ ىػ
األلباين ،أبو عبد الرٛتن ٤تمد بن ناصر الدين .صحيح الترمذي.
األلبػػاين٤ ،تمػػد ناصػػر الػػدين .آداب الزفددال فددي السددنة المطهددرة .النا ػػر:
دار السالـ ،الطبعة :الطبعة الشرعية الوحيدة ُِّْىػََِِ/مػ
األلبػاين٤ ،تمػد ناصػر الػػدين .إرواء الغليدل .إ ػراؼ :زىػَت الشػاكي  ،النا ػػر:
ا١تكتب اإلسالمي – بَتكت ،الطبعة :الثانية َُْٓ ىػ ُٖٗٓ -ـ.
األلبػ ػػاين٤ ،تمػ ػػد ناصػ ػػر الػ ػػدين .السلسد ددة الصد ددحيحة .مكتبػ ػػة ا١تعػ ػػارؼ
بالرياضُُْٓ ،ىػ.
األلبػػاين٤ ،تمػػد ناصػػر الػػدين .السلسددلة الضددعيفة والموضددوعة .مكتبػػة
ا١تعارؼ ،الطبعة األكىل ُُْٓىػ.
األلبػاين .التعليقدات الحسدان علدى صدحيح ابدن حبدان .النا ػر :دار بػػا
كزير الطبعة :األكىل ُِْْ ،ىػ
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األلبػاين .صحيح أبي داود .النا ػر :مؤسسػة غػراس ،الكويػم ،الطبعػة:
األكىل ُِّْ ،ىػ.
األلب ػػاين .ص ددحيح الترغي ددب والترىي ددب .النا ػػر :مكتب ػػة ا١تع ػػارؼ
الطبعة ا٠تامسة.
األلباين .صحيح الجامع الصغير .النا ر :ا١تكتب اإلسالمي.
البخارم٤ ،تمد بن إٝتاعي  .التداريس األوسدطٖ .تقيػق تيسػَت بػن سػعد.
دار الر د – الرياض ،الطبعة األكىلُِْٔ ،ىػ.
البخػػارم٤ ،تمػػد بػػن إٝتاعيػ  .التدداريس الصددغير .تحقيددق ٤تمػػود إبػراىيم
زايد / ،دار ا١تعرفة -بَتكت.
البخارم٤ ،تمد بن إٝتاعيػ  .التاريس الكبيرٖ .تقيػق الشػيخ عبػد الػرٛتن
ا١تعلمي/ ،دار الكتب العلمية.
البخػػارم .الجددامع الصددحيحٖ .تقيػػق ٤تمػػد زىػػَت بػػن ناصػػر الناصػػر /دار
طوؽ النجاة ،الطبعة األكىل.
البخػارم .كتاب الضدعفاء .احملقػق :أٛتػد بػن أيب العينػُت النا ػر :مكتبػة
ابن عباس ،الطبعة :األكىل ُِْٔىػ.
البغدادم ،أٛتد بن علي بن الثابم ا٠تطيب .تدالي تلخديا المتشدابو.
احملقػػق :مشػػهور بػػن حسػػن آؿ سػػلماف ،أٛتػػد الشػػقَتات ،النا ػػر:
دار الصميعي – الرياض ،الطبعة :األكىل.ُُْٕ ،
البغػ ػػوم .شد ددرح السد ددنةٖ .تقيػ ػػق :ػ ػػعيب األرنػ ػػؤكط .النا ػ ػػر :ا١تكتػ ػػب
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اإلسالمي ،الطبعة :الثانيةَُّْ ،ىػ.
البغػػوم .معددالم التنزيددل فددي تفسددير القددرآن ا تفسددير البغددوي .احملقػػق:
حققػو كخػػرج أحاديثػػو ٤تمػػد عبػد اهلل النمػػر  -عثمػػاف ٚتعػػة ضػػمَتية
 س ػ ػػليماف مس ػ ػػلم اٟت ػ ػػرش ،النا ػ ػػر :دار طيب ػ ػػة للنش ػ ػػر كالتوزي ػ ػػع،الطبعة :الرابعة ُُْٕ ،ىػ ُٕٗٗ -ـ.
البيضػػاكم ،ناصػػر الػػدين .أنددوار التنزيددل وأسدرار التأويددل .احملقػػق٤ :تمػػد
عبد الرٛتن ا١ترعشلي ،النا ػر :دار إحيػاى الػًتاث العػريب – بػَتكت،
الطبعة :األكىل ُُْٖ -ىػ.
البيهقػػي .الجددامع لشددعب اإليمددانٖ .تقيػػق :عبػػد العلػػي حامػػد ،النا ػػر:
مكتبة الطبعة :األكىل ُِّْ ،ىػ.
البيهقػػي .السددنن الكبددرى النا ػػر ٣تلػػح دائػػرة الطبعػػة :الطبعػػة :األكىل ػ
ُّْْ ىػ.
البيهقػػي .س ددنن ال دددارميٖ .تقي ػػق ف ػواز أٛتػػد زم ػػريل دار الكت ػػاب الع ػػريب
الطبعة األكىلَُْٕ ،ىػ.
البيهقي .معرفة السنن واآلثارٖ .تقيق :سيد كسركم .دار النشػر :دائػرة
ا١تعرؼ النظامية ،دار الكتب العلمية.
الًتمذم٤ ،تمد بن عيس  .علل الترمذي الكبيدر .رتبػو علػ كتػب اٞتػامع:
أبػػو طالػػب القاضػػي ،احملقػػق :صػػبحي السػػامرائي النا ػػر :عػػامل الكتػػب،
مكتبة النهضة العربية – بَتكت ،الطبعة :األكىلَُْٗ ،ق.
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الًتمػ ػػذم .س د ددنن الترمد ددذيٖ .تقي ػ ػػق :بشػ ػػار ع ػ ػواد النا ػ ػػر :دار الغػ ػػرب
اإلسالمي – بَتكت ،سنة النشر ُٖٗٗ :ـ.
السيوطي .الآللي المصنوعة فدي األحاديدث الموضدوعة.
دالؿ الدين ُّ
دار الكتب العليمةَُّْ ،ىػ.
اٞتوزدػػاين ،أبػػو إسػػحاؽ إب ػراىيم بػػن يعقػػوب .أحددوال الرجددالٖ ،تقيػػق
السيد صبحي البدرم السامرائي .مؤسسة الرسالة ،الطبعة األكىل.
اٞت ػػوزم .الض ددعفاء والمت ددروكينٖ .تقي ػػق عب ػػد اهلل القاض ػػي .دار الكت ػػب
العلمية َُْٔىػ.
اٞت ػػوىرم ،إٝتاعي ػ ػ بػ ػػن ٛت ػػاد .الصد ددحاحٖ .تقي ػػق :أٛتػ ػػد عب ػػد الغفػ ػػور
عطار ،النا ر :دار العلم للماليُت ،الطبعة :الرابعة َُْٕ ىػ.
اٞتياين .تقييد المهمل وتمييز المشكل (شيوخ البخداري المهملدون).
احملق ػ ػػق :األس ػ ػػتاذ ٤تم ػ ػػد أب ػ ػػو الفضػ ػ ػ  ،النا ػ ػػر :كزارة األكر ػ ػػاؼ -
ا١تملكة ا١تغربية ،الطبعة :بالُُْٖ ،ىػُٕٗٗ-ـ.
اٟتاكم٤ ،تمد بن عبػد اهلل .المستدرك علدى الصدحيحينٖ .تقيػق مصػطف
عبد القادر عطا .دار الكتب العلمية الطبعة األكىلُُُْ ،ىػ.
ػهور ب ػػا١تظٍ ًهرم .المف دداتيح ف ددي ش ددرح المص ددابيح.
اٟتسػػُت بػػن ٤تمػػود ا١تشػ
ي ي
ٖتقيق كدراسةٞ :تنة ٥تتصػة مػن احملققػُت ب ػراؼ :نػور الػدين طالػب .
النا ػػر :دار الن ػ ػوادر ،كى ػػو م ػػن إص ػػدارات إدارة الثقاف ػػة اإلس ػػالمية -
كزارة األكراؼ الكويتية ،الطبعة :األكىل ُّّْ ،ىػ َُِِ -ـ.
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اٟتلي ،برىاف الدين .التبيين ألسدماء المدلسدينٖ .تقيػق٤ :تمػد إبػراىيم
داكد ا١توصػػلي .النا ػػر :مؤسسػػة الريػػاف للطباعػػة كالنشػػر كالتوزيػػع –
بَتكت ،الطبعة األكىل.ُْٗٗ – ُُْْ ،
اٟتلػػي ،برىػػاف الػػدين .الكشددف الحثيددث عمددن رمددي بوضددع الحددديث.
ٖتقيق صبحي السامرائي .كزارة األكراؼ بالعراؽ ،مطبعة العاين.
ٛت ػػزة ٤تم ػػد راس ػػم .من ددار الق دداري ش ددرح مختص ددر ص ددحيح البخ دداري.
رادعو :الشيخ عبد القادر األرناؤكط ،عٍت بتصحيحو كنشره :بشػَت
٤تم ػ ػػد عي ػ ػػوف ،النا ػ ػػر :مكتب ػ ػػة دار البي ػ ػػاف ،دمش ػ ػػق ٞ ،-تمهوري ػ ػػة
العربية السورية ،مكتبة ا١تؤيد ،الطائف  -ا١تملكة العربية السػعودية،
عاـ النشر َُُْ :ىػ  َُٗٗ -ـ
اٟتويٍت ،الشػيخ أبػو إسػحاؽ .نثدل النبدال بمعجدم الرجدال الدذين تدرجم
لهددم فضدديلة الشدديس أبددو إسددحاق الحددوينيٚ ،تعػػو أٛتػػد الوكي ػ ،
النا ر :دار ابن عباس ،الطبعة :األكىل ُّّْ ،ىػ
ا٠تزردػػي السػػعدم .إتحددال ذوي الرسددوخ بمددن رمددي بالتدددليس مددن
الشيوخ.
ا٠تطيػػب البغػػدادم .ت دداريس بغ ددداد ،احملقػػق :د بش ػػار ع ػواد النا ػػر :دار
الغرب اإلسالمي –الطبعة :األكىلُِِْ ،ىػ
الدار رطٍت .الضعفاء والمتروكدونٖ .تقيػق عبػد الػرحيم ٤تمػد القشػقرم/
نشر يف ٣تلة اٞتامعة اإلسالمية،
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الػػدار رطػػٍت .العلددل الددواردة فددي األحاديددث النبويددةٖ .تقيػػق د٤ .تفػػوظ
الرٛتن زين اهلل .دار طيبة الطبعة األكىلَُْٓ ،ىػ
الػػدار رطػػٍت .سددؤاالت الحدداكم النيسددابوريٖ .تقيػػق :د .موفػػق بػػن عبػػد
اهلل ب ػ ػػن عب ػ ػػد الق ػ ػػادر دار النش ػ ػػر :مكتب ػ ػػة ا١تع ػ ػػارؼ  -الري ػ ػػاض -
الطبعة :األكىل،ُْٖٗ - َُْْ ،
الذىي .الكاشدفٖ .تقيػق ٤تمػد عوامػة  -أٛتػد ٤تمػد ٪تػر ا٠تطيػب /دار
القبلة ،الطبعة األكىل.
الذىي .المغني في الضعفاء ،احملقق :الدكتور نور الدين عًت.
ال ػػذىي .ت دداريس اإلس ددالمٖ .تقي ػػق :د .عم ػػر عب ػػد الس ػػالـ ت ػػدمرم .دار
النشػ ػ ػ ػػر :دار العػ ػ ػ ػػريب ،/بػ ػ ػ ػػَتكت .الطبعػ ػ ػ ػػة :األكىل ،سػ ػ ػ ػػنة النشػ ػ ػ ػػر:
َُْٕىػ.
ال ػػذىي .تد ددذكرة الحفد ددا ٖ .تقي ػػق زكري ػػا عم ػ ػَتات/دار الكت ػػب العلمي ػػة
الطبعة األكىلُُْٗ ،ىػ
الذىي .ديوان الضعفاء والمتروكين ٖتقيػقٛ :تػاد بػن ٤تمػد األنصػارم.
مكتبة النهضة اٟتديثة.
الػ ػػذىي .ذيد ددل دي د دوان الضد ددعفاء والمتد ددروكين .احملقػ ػػقٛ :تػ ػػاد بػ ػػن ٤تمػ ػػد
األنصارم ،النا ر :مكتبة النهضة اٟتديثة – مكة ،الطبعة :األكىل.
الػ ػػذىي .سد ددير أعد ددالم الند ددبالءٖ .تقيػ ػػق :ػ ػػعيب األرنػ ػػاؤكط٤ ،تمػ ػػد نعػ ػػيم
العررسوسي .دار النشر :مؤسسة الطبعة :التاسعة ،الرسالة ُُّْ.
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الذىي .ميزان االعتدال في نقد الرجدالٖ .تقيػق علػي ٤تمػد البجػاكم/
دار ا١تعرفة بَتكت.
الرامهرمزم .أمثال الحديث .احملقق :عبد العلي عبد اٟتميػد األعظمػي،
دار النشر :الدار السلفية ،بومبائي الطبعة :األكىلَُْْ ،
الزبيػػدم .تدداج العددروس .النا ػػر :دار الفكػػر – بػػَتكت ،الطبعػػة :األكىل
َّ
 ُُْْ/ىػ
الزركلي .األعالم ،دار العلم للماليُت ،الطبعة :ا٠تامسة عشر.
الزيلعػ ػػي .نص د ددب الراي د ددة ألحادي د ددث الهدايد ددةٖ .تقي ػ ػػق٤ :تم ػ ػػد يوسػ ػػف
البنورم .دار النشر :دار اٟتديث ُّٕٓ
السجس ػ ػػتاين ،ال ػ ػػدارمي .نق د ددض اإلم د ددام أب د ددي س د ددعيد ال د دددارمي عل د ددى
المريسدي .احملقػق :ر ػيد بػن حسػن األ١تعػي .مكتبػة الر ػد ،الطبعػة
األكىل ُُْٖىػ.
السجسػػتاين ،سػػليماف بػػن األ ػػعث .سددنن أبددي داودٖ ،تقيػػق :ػ ىػعيب
األرنؤكط النا ر :دار الرسالة العا١تية ،الطبعة األكىل َُّْ ،ىػ
السجسػػتاين ،سػػليماف بػػن األ ػػعث .سددؤاالت أبددي داود ل مددام أحمددد.
ٖتقيق دَ زياد ٤تمد منصور  /مكتبة العلوـ كاٟتكم ،الطبعة األكىل.
الس ػػخاكم .المقاص ددد الحس ددنة .احملق ػػق٤ :تم ػػد ا٠تش ػػم .النا ػػر :دار
الكتاب العريب الطبعة :األكىل َُْٓ ،ىػ.
س ػػعيد ب ػػن منص ػػور .س ددنن س ددعيد ب ددن منص ددور .احملق ػػق :حبي ػػب ال ػػرٛتن
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األعظمي ،النا ر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :األكىلُٖٗٓ ،ـ.
سػػليماف بػػن داكد .مسددند أبددي داود الطيالسددي .النا ػػر :دار ا١تعرفػػة –
بَتكت.
السػػيوطي .أسددماء المدلسددين .احملقػػق٤ :تمػػود ٤تمػػد ٤تمػػود النا ػػر :دار
اٞتي – بَتكت.
الشػػافعي .المسددند .النا ػػر :دار الكتػػب العلميػػة ،بػػَتكت – لبنػػاف .عػػاـ
النشر ََُْ :ىػ.
الش ػ ػػوكاين٤ ،تم ػ ػػد ب ػ ػػن عل ػ ػػي .الفوائد د ددد المجموعد د ددة فد د ددي األحاديد د ددث
الموضوعةٖ .تقيق عبد الرٛتن ا١تعلمي .الكتب اإلسػالمي ،الطبعػة
الثالثةَُْٕ ،ىػ.
الش ػػوكاين٤ ،تم ػػد ب ػػن عل ػػي .ف ددتح الق دددير .النا ػػر :دار اب ػػن كث ػػَت ،دار
الكلم الطيب  -دمشق ،بَتكت ،الطبعة :األكىل  ُُْْ -ىػ
ػديلمي ا٢تمػذاين .الفدردوس بمدأثور الخطداب .احملقػق :السػعيد
ػَتكيو ال ٌ
بن بسيوين زغلوؿ ،النا ر :دار الكتب العلميػة – بػَتكت ،الطبعػة:
األكىل َُْٔ ،ىػ ُٖٗٔ -ـ.
الصػ ػػفدم .ال د دوافي بالوفيد ددات ،احملقػ ػػق :أٛتػ ػػد األرنػ ػػاؤكط كتركػ ػػي مصػ ػػطف ،
النا ر :دار إحياى الًتاث – بَتكت ،عاـ النشرَُِْ :ىػَََِ -ـ
ض ػػياى ال ػػدين ا١تقدس ػػي .األحاديد ددث المخت ددارةٖ .تقي ػػق :د عب ػػد ا١تل ػػك
دىي  ،النا ر :دار خضر الطبعة :الثالثة َُِْ ،ىػ

ِٕٖ

األحاديث الواردة في جمال المرأة  -دراسة حديثية موضوعية ،د .عبد الرحمن بن عمري الصاعدي

الط ػ ػرباين ،أبػ ػػو القاسػ ػػم .مسد ددند الشد دداميينٖ .تقيػ ػػقٛ :تػ ػػدم السػ ػػلفي،
النا ر :مؤسسة الرسالة الطبعة :األكىلَُْٓ ،ق
الطرباين .المعجم األوسدطٖ .تقيػق طػارؽ بػن عػوض اهلل .دار اٟتػرمُت-
القاىرةُُْٓ ،ىػ.
الصددغيرٖ .تقيػػق ٤تمػػد ػػكور .ا١تكتػػب اإلسػػالمي،
الط ػرباين .الْمعجددم َّ
الطبعة األكىلَُْٓ ،ىػ ػ
الط ػػربم٤ ،تم ػػد ب ػػن دري ػػر .تفسد ددير الطبد ددريٖ .تقي ػػق عب ػػد اهلل الًتك ػػي،
النا ر :دار ىجر الطبعة :األكىل ُِِْ ،ىػ
الطػػربم٤ ،تػب الػػدين .ذخددائر العقبددى فددي مناقددب ذوي القربددى .عنيػػم
بنشػػره :مكتبػػة القدسػػي ،عػػن نسػػخة :دار الكتػػب ا١تصػرية ،كنسػػخة
ا٠تزانة التيمورية ،عاـ النشر ُّٓٔ :ىػ
الطح ػػاكم .ش ددرح مش ددكل اآلث ددارٖ .تقي ػػق ػػعيب األرن ػػؤكط .مؤسس ػػة
الرسالة ،الطبعة األكىل ُُْٓ ،ق.
الطحػػاكم .شددرح معدداني اآلثددار .حققػػو٤ :تمػػد زىػػرم النجػػار ،النا ػػر:
عامل الكتب ،ط ُ ُُْْ ىػ.
عبػػد الػػرٛتن ا١تعلمػػي .التنكيددل بمددا فددي تأنيددب الكددوثري مددن األباطيددل.
ٗتػ ػريج :األلب ػػاين  -زى ػػَت الش ػػاكي  -عب ػػد ال ػػرزاؽ ٛت ػػزة ،النا ػػر:
ا١تكتب اإلسالمي ،الطبعة :الثانية َُْٔ ،ىػ  ُٖٗٔ -ـ.
عبػػد بػػن ٛتيػػد .المنتخددب مددن مسددند عبددد بددن حميدددٖ ،تقيػػق :الشػػيخ
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مصطف العدكم ،النا ر :دار بلنسية ،الطبعة :الثانية ُِّْىػ
العجلػػوين .كشددف الخفدداء ومزيددل اإللبدداس .النا ػػر :ا١تكتبػػة العص ػرية،
ٖتقيق :عبد اٟتميد ىنداكم ،الطبعة :األكىلَُِْ ،ىػ
العجل ػ ػ الك ػ ػػو( .معرف د ددة الثق د دداتٖ .تقي ػ ػػق عب ػ ػػد العل ػ ػػيم عب ػ ػػد العظ ػ ػػيم
البستوم .مكتبة الدار الطبعة األكىلَُْٓ ،ىػ.
العرارػي .المغني عدن حمدل األسدفار فدي األسدفارٖ/ .تقيػق أ ػرؼ عبػد
ا١تقصود /مكتبة طربيةُُْٓ ،ىػ
العسػػقالين ،أٛتػػد بػػن حجػػر التلخدديا الحبيددر فددي تخ دريج أحاديددث
الرافعي الكبير .دار الكتب العلمية ،الطبعة األكىلُُْٗ ،ىػ
العسػقالين ،أٛتػد بػػن حجػر .ىدددي السداري مقدمددة فدتح البدداري شددرح
صحيح البخاري .دار النشػر :دار ا١تعرفػة  -بػَتكت ،- ُّٕٗ -
ٖتقيق٤ :تمد فؤاد عبد الباري٤ ،تب الدين ا٠تطيب.
العسقالين ،أٛتد ابن حجػر اإلصابة في تمييدز الصدحابةٖ .تقيػق :مركػز
ىجر للبحوث ،النا ر :دار ىجر.
العسػقالين ،أٛتػد ابػن حجػر .تقريدب التهدذيبٖ .تقيػق٤ :تمػد عوامػة .
دار النشر :دار الر يد  -سوريا  -الطبعة :األكىلَُْٔ ،ق.
العسػ ػ ػػقالين ،أٛتػ ػ ػػد بػ ػ ػػن حجػ ػ ػػر .تعريد د ددف اىد د ددل التقد د ددديس بمراتد د ددب
الموصوفين بالتدليس .احملقق :د .عاصم القريػويت ،النا ػر :مكتبػة
ا١تنار الطبعة :األكىلَُّْ ،
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العسػػقالين ،أٛتػػد بػػن حجػػر .تهددذيب التهددذيب .النا ػػر :مطبعػػة دائػػرة
ا١تعارؼ النظامية ،ا٢تند ،الطبعة األكىلُِّٔ ،ىػ.
العسقالين ،أٛتد بن علػي بػن حجػر .فدتح البداري .ررػم أحاديثػو٤ :تمػد
ف ػؤاد عبػػد البػػاري ،عليػػو تعليقػػات العالمػػة :عبػػد العزيػػز بػػن عبػػد اهلل
ابن باز .النا ر :دار ا١تعرفة ُّٕٗ.
العسكرم ،أبو ىالؿ .جمهرة األمثال .النا ر :دار الفكر – بَتكت.
العقيقي ،النسابة ٭تِت بن اٟتسن العبيديل .أخبار الزينبات.
العقيلػي ،أبػو دعفػر ٤تمػد بػن عمػػرك .الضدعفاء الكبيدر .احملقػق :رلعجػػي
النا ر :دار ا١تكتبة العلمية الطبعة :األكىلَُْْ ،ىػ
العالئ ػػي ،أب ػػو س ػػعيد .المختلط ددين .احملق ػػق :د .رفع ػػم فػ ػوزم ،النا ػػر:
مكتبة ا٠تا٧تي الطبعة :األكىلُُْٕ ،ىػ
العالئػػي .جددامع التحصدديلٖ .تقيػػق ٛتػػدم عبػػد اهيػػد السػػلفي .دار
النشر :عامل الكتب الطبعة :الثانية َُْٕق.
العيٌت ،بدر الدين .مغانى األخيار .دار النشر :دار الكتب العلمية.
الفخػ ػػر ال ػ ػرازم .الشد ددجرة المباركد ددة فد ددي األنسد دداب الطالبيد ددة .مصػ ػػدر
الكتاب :مورع الوراؽhttp: //www. alwarraq. com ،
الفسوم .المعرفة والتاريس .احملقق :خلي ا١تنصور ،النا ر :دار الكتػب
العلمية  -بَتكت
القارم ،علي بن ٤تمد .مرقاة المفداتيح شدرح مشدكاة المصدابيح .دار
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النشػ ػػر :دار الكتػ ػػب العلميػ ػػة ُِِْىػ ػ ػ ،الطبعػ ػػة :األكىلٖ ،تقيػ ػػق:
ٚتاؿ عيتاين
اض ًعيػاضَ .شدرح ص ِدحيح مسدلِ ِمٖ .تقيػق :الػدكتور ٭تػِت إً ٍٝت ً
ال ىق ً
اعيػ ،
ٍى ى
ْ َ
ْ
ى
النا ر :دار الوفاى الطبعة :األكىل ُُْٗ ،ىػ  ُٖٗٗ -ـ.
القرطي .أبو العباس أٛتد بن عمر بػن إبػراىيم .المفهدم لمدا أشدكل مدن
تلخدديا كتدداب مسددلم .حققػػو كعلػػق عليػػو كرػػدـ لػػو٤ :تيػػي الػػدين
ديب ميستو  -أٛتد ٤تمد السيد  -يوسػف علػي بػديوم ٤ -تمػود
إب ػ ػراىيم ب ػ ػزاؿ ،النا ػػر( :دار اب ػػن كث ػػَت ،دمش ػػق  -ب ػػَتكت)( ،دار
الكلم الطيب ،دمشق  -بَتكت) ،الطبعة :األكىل ُُْٕ ،ىد
القػػرطي .الجددامع ألحكددام القددرآن ا تفسددير القرطبدديٖ ،تقيػػق :أٛتػػد
الػػربدكين كإبػراىيم أطفػػي  ،النا ػػر :دار الكتػػب ا١تصػرية – القػػاىرة،
الطبعة :الثانيةُّْٖ ،ق
القشػػَتم ،مسػػلم بػػن اٟتجػػاج .صددحيح مسددلمٖ .تقيػػق٤ :تمػػد فػؤاد عبػػد
الباري .دار النشر :دار إحياى الًتاث العريب.
القضػػاعي ،أبػػو عبػػد اهلل ٤تمػػد بػػن سػػالمة .مسددند الشددهاب .احملقػػقٛ :تػػدم
السلفي .النا ر :مؤسسة الرسالة الطبعة :الثانيةُٖٗٔ – َُْٕ ،ـ.
القلقشندم .صبح األعشدى فدي صدناعة اإلنشداء .النا ػر :دار الكتػب
العلمية ،بَتكت.
الكالباذم .الهداية واإلرشاد فدي معرفدة أىدل الثقدة والسدداد .احملقػق:
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عبد اهلل الليثي ،النا ر :دار ا١تعرفة الطبعة :األكىلَُْٕ :ق.
مؤس ىسػػة
السػػماحةَّ ،
السدداري .النا ػػرَّ :
الكػوييت ،نبيػ البصػػارة .أنِدديس َّ
مؤس ىسػػة َّ
الريَّاف ،بَتكت – لبناف ،الطبعة :األكىل ُِْٔ ،ىػ ََِٓ -ـ.
٣تموع ػػة م ػػن ا١ت ػؤلفُت .موس ددوعة أق ددوال أب ددي الحس ددن ال دددارقطني ف ددي
رجال الحديث وعللو .الطبعة :األكىل ََُِ ،ـ.
احملقػػق :خالػػد عبػػد الغػػٍت ٤تفػػوط ،النا ػػر :دار الكتػػب العلميػػة ،الطبعػػة:
األكىلُِْْ ،ىػ
٤تمػػد ا١تكػػي الناصػػرم .التيسددير فددي أحاديددث التفسددير .النا ػػر :دار الغػػرب
اإلسالمي ،بَتكت – لبناف ،الطبعة :األكىل َُْٓ ،ىػ ُٖٗٓ -ـ.
بن ع ِّػز الػدِّي ًن عب ًػد اللطيػف ا١تشػهور ب ػ ابػن ا١تلىػك .شدرح مصدابيح
َّ
٤تم يد ي
ى
السددنة ل مددام البغددويٖ .تقيػػق كدراسػػةٞ :تنػػة ٥تتصػػة مػػن احملققػػُت
ب ػ ػراؼ :نػ ػػور ال ػ ػػدين طالػ ػػب ،النا ػ ػػر :إدارة الثقاف ػ ػػة اإلس ػ ػػالمية،
الطبعة :األكىل ُّّْ ،ىػ  َُِِ -ـ
ا١تراغ ػػي ،أٛت ػػد ب ػػن مص ػػطف  .تفس ددير المراغ ددي .النا ػػر :ػػركة مكتب ػػة
كمطبع ػ ػػة مص ػ ػػطف الب ػ ػػا اٟتل ػ ػػي كأكالده ٔتص ػ ػػر ،الطبع ػ ػػة :األكىل،
ُّٓٔ ىػ  ُْٗٔ -ـ
ا١تػ ٍػرىكًزم .السددنة .احملقػػق :سػػامل أٛتػػد السػػلفي .النا ػػر :مؤسسػػة الكتػػب
ى
الثقافية الطبعة :األكىل.َُْٖ ،
ا١تػػزم .ته ددذيب الكم ددال ف ددي أس ددماء الرج ددالٖ .تقيػػق د بشػػار ع ػواد /
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مؤسسة الرسالة ،الطبعة األكىل.
الطرباين .المعجم الكبيرٖ ،تقيػق ٛتػدم بػن عبػد احمليػد السػلفي .مكتبػة
ابن تيمية.
مغلطػػام .إكمددال تهددذيب الكمددال :احملقػػق :أبػػو عبػػد ،الطبعػػة :األكىل،
ُِِْ ىػ  ََُِ -ـ.
ا١تقدس ػ ػػي ،اب ػ ػػن ط ػ ػػاىر .كت د دداب معرف د ددة الت د ددذكرة / ،مؤسس ػ ػػة الكت ػ ػػب
الثقافية.
ا١تقدس ػػي ،ا١تطه ػػر ب ػػن ط ػػاىر .الب دددء والت دداريس .النا ػػر :مكتب ػػة الثقاف ػػة
الدينية ،بور سعيد.
ا١تنػػاكم .فدديض القدددير .مصػػدر الكتػػاب :مورػػع يعس ػوب ،دار الكتػػب
العلمية بَتكت – لبناف.
النخج ػواين ،نعم ػػة اهلل ب ػػن ٤تم ػػود .الف ددواتح اإللهي ددة والمف دداتح الغيبي ددة
الموضددحة للكلددم القرآنيددة والحكددم الفرقانيددة .النا ػػر :دار ركػػايب
للنشر  -الغورية ،مصر ،الطبعة :األكىل ُُْٗ ،ىػ  ُٗٗٗ -ـ
النس ػ ػػائي ،أٛت ػ ػػد ب ػ ػػن ػ ػػعيب .الض د ددعفاء والمت د ددروكينٖ .تقي ػ ػػق ب ػ ػػوراف
الضناكم مؤسسة الكتب الثقافية.
النسػػائي .السددنن الكبددرىٖ .تقيػػق د .عبػػد الغفػػار البنػػدارم دار الكتػػب
العلمية الطبعة األكىلُُُْ ،ىػ.
الن ػػوكم .المنه دداج ش ددرح ص ددحيح مس ددلم :النا ػػر :دار إحي ػػاى الػ ػًتاث

ِّٗ

األحاديث الواردة في جمال المرأة  -دراسة حديثية موضوعية ،د .عبد الرحمن بن عمري الصاعدي

العريب الطبعة :الثانيةُِّٗ ،ىػ.
النوكم .تهذيب األسماء واللغات .عنيم بنشره :ركة العلماى.
العلىػػوم .الكوك ددب الوى دداج
ا٢ت ػى ىػررم٤ ،تم ػػد األم ػػُت ب ػػن عب ػػد اهلل األ ىيرم ػػي ى
شددرح صددحيح مسددلم .النا ػػر :دار ا١تنهػػاج  -دار طػػوؽ النجػػاة،
الطبعة :األكىل َُّْ ،ىػ  ََِٗ -ـ
ا٢تيثمػػي ،مددوارد الظمددلن إلددى زوائددد ابددن حبددانٖ .تقيػػق :حسػػُت سػػليم
أسد النا ر :دار الثقافة العربية ،الطبعة :األكىلُُُْ ،
للًتاث.
ا٢تيثمي .مجمع الزوائد .ح ٌققو :حسُت أسد ،النا ر :دار ا١تأموف ٌ
الرزاز ا١تعركؼ ببحش  .تاريس واسط.
الواسطي ،أسلم بن سه ٌ
٭تػػِت بػػن معػػُت .جددزء فيددو أحاديددث يحيددى بددن معددين بروايددة أبددي منصددور
يحيددى بددن أحمددد الشدديباني .احملقػػق :د .عب ػد اهلل ٤تمػػد حسػػن دمفػػو،
النا ػ ػػر دامعػ ػػة اإلم ػ ػػاـ ٤تمػ ػػد ب ػ ػػن س ػ ػػعود اإلس ػ ػػالمية  -ربي ػ ػػع اآلخ ػ ػػر
ُُْٗ  -العدد ِِ.
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الضوابط الفقهية املتعلقة بالوقف اإللكرتوني
الشبكة الفقهية أمنوذجاً
The Jurisprudential Controls Related to
Electronic Endowment
“A Jurisprudential Network As An
”Example
إعداد:
د .عبد احلميد بن صاحل بن عبد الكريم الكراني الغامدي
األستاذ املساعد بقسم العلوم اإلنسانية كلية العلوم والدراسات النظرية،
اجلامعة السعودية اإللكرتونية
املشرف العام على الشبكة الفقهية feqhweb.com -
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املستخلص
يدرس هذا البحث« :الضوابط الفقهية املتعلقة بالوقف
اإللكرتوين ،الشبكة الفقهية أمنوذجا»؛ وقد اشتمل البحث على
مقدمة ،ومتهيد ،وأربعة مباحث ،وخامتة تشتمل على أهم النتائج
والتوصيات.
وظهر يل من خالل الدراسة والبحث عدة نتائج؛ من أمهها:
ضرورة تفعيل دور الوقف يف وسائل التقنية احلديثة املعاصرة ،واليت
تتجدد بشكل هائل ،وتتطور بقوة مذهلة؛ وينبغي أن يكون للوقف
مواكبة عالية تليق بدوره احليوي للنهوض باألمة املسلمة؛ وخاصة إنشاء
األوقاف على املواقع اإللكرتونية والتطبيقات الرقمية؛ اليت تبث العلم
النافع ،وتنشر العقيدة الصحيحة ،وتبني األحكام الشرعية للناس،
وتشيع فيهم األخالق الفاضلة ،وتقيهم من الشبهات اخلطافة،
وحتفظهم من موجة التشكيك جتاه تعاليم اإلسالم.
الكلمات االفتتاحية :الضوابط الفقهية ،الوقف اإللكرتوين،
الوقف ،األوقاف.
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Abstract
The research included an introduction, preface, four
sections, and a conclusion containing the most important
findings and recommendations.
The necessity of activating the role of the
endowment in the modern technologies, which are
developing rapidly and forcefully, in order to
accommodate the endowment vital role in promoting
Islamic nation, especially the establishment of
endowments on electronic websites and digital
applications that broadcast a useful science, spread the
correct doctrine, clarifying the canons of Islam to people,
promote a good morals to them, and protect them from the
wave of the suspicions toward Islamic teachings.
Key words:
Jurisprudential controls, electronic endowment,
endowments, waqf.
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بعد:

املقدمة
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،أما

حمررة،
فإن علم الفقه حبوره زاخرة ،وجنومه زاهرة ،وفروعه َّ
بضوابط مقررة ،مجعت شتات ما تفرق ،وبينت معامل الطريق لكل
مريد ،وجاءت الشريعة اإلسالمية باحلث على عمل اخلري ،واإلنفاق يف
سبيل اهلل ،ومن ذلك توقيف األموال وحتبيسها على أبواب الرب
واإلحسان؛ إلن الوقف من الصدقات اجلارية يف حياة املتصدق وبعد
وفاته ،يعم خريها ،ويكثر برها ،ال سيما يف عصرنا احلديث الذي طغى
فيه التطور التكنولوجي وأصبح من املمكن أن يشمل العمل الوقفي
أكرب عدد من الناس ،ويعم اخلري أماكن شىت يف العامل ،األمر الذي
جيعل ثوابه أكرب بكثري مما كان فيما سبق ،وقد ظل الوقف طول تاريخ
اإلسالم يؤدي دوره على أكمل الوجوه وأمتّها.
وقد جعلت حبثي هذا بعنوان« :الضوابط الفقهية المتعلقة
بالوقف اإللكتروني ،الشبكة الفقهية أنموذجا»؛ ألديل بدلوي متناوال
فيه بعض الضوابط الفقهية ،املعنيَّة بالعمل اخلريي ،مع مراعاة املقاصد
والقواعد ،وما ينبين عليها من تطبيقات للعمل الوقفي ،واهلل املوفق؛
وهو وحده املستعان.
وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد ،وعلى آله ،وصحبه،
ٍ
بإحسان إىل يوم الدين.
والتابعني هلم
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أهمية البحث وحيثياته:
أوالً :أهمية البحث:
تظهر أهمية هذا البحث في نقاط أذكر منها:
 -1أن الدين اإلسالمي احلنيف جاء برتتيب وتنظيم شؤون
اإلنسان ،وتعليمه كيف يستثمر أمواله فيما حُيصل له الثواب يف
الدنيا واآلخرة ،فوجهته إىل أبواب الرب واخلري اليت يثاب عليها يف
الدنيا وميتد له أجرها يف اآلخرة.
 -2كما تظهر أمهية هذا البحث من خالل اهتمام أهل العلم
بتطبيق القواعد والضوابط الشرعية العامة على املسائل الفقهية؛
فيكون يف ذلك بيان قول الشرع يف أي مسألة من املسائل
القدمية واملعاصرة ،وهبذا تكون الشريعة اإلسالمية صاحلة لكل
زمان ومكان.
 -3أن هذا املوضوع من املوضوعات املهمة ،السيما أنه جاء يف
وقت احلاجة إليه ،فقد زادت األزمات والنكبات باجملتمعات
العربية واإلسالمية ،ومن أمثل احللول الناجعة تفعيل العمل
الوقفي يف مجيع اجملاالت.
ثاني ًا :أسباب اختيار املوضوع:
تظهر بواعث اختياري لهذا الموضوع في نقاط؛ أذكر منها:
 -1إعمال الضوابط الفقهية الشرعية الشريفة ،وتنزيلها على العمل
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اخلريي يف مسائله وفروعه الفقهية الرتاثية واملعاصرة؛ وخصوصا
العمل الوقفي.
 -2توظيف الضوابط الشرعية يف االستعمال األقوم ،واالستثمار
األمثل؛ لتحل هبا أقضية العمل اخلريي ونوازله ،ويعم نفعها –إن
شاء اهلل -يف منوه وازدهاره.
 -3إحكام أعمال ومشروعات العمل اخلريي بعامة والوقفي خباصة
من خالل الضوابط الفقهية ،إلسهام هذه الضوابط بتنظيم
العمل اخلريي والتطوعي.
 -4إن من حماسن الشريعة اإلسالمية ومكارمها أهنا أمرت بالتعاون
على الرب والتقوى وحرمت التعاون على اإلمث والعدوان ،والعمل
اخلريي باب من أبواب التعاون على الرب والتقوى ،قال اهلل عز
وجل :ﮋﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶﯷﮊ( .)1وقد جعلت عنوان هذا البحث« :الضوابط الفقهية
املتعلقة بالوقف اإللكرتوين ،الشبكة الفقهية أمنوذجا» ،ليسهم مع

أهل اخلري يف خريهم ،امتثاال لقول اهلل سبحانه وتعاىل :ﮋﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮊ(. )2

([ )1املائدة.]2:
([ )2احلج.]77:
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 -5صدور العديد من الفتاوى عن جمامع الفقه اإلسالمي ،وقرارات
وتوصيات فقهاء وعلماء العامل اإلسالمي اليت توجب ضرورة
االجتهاد واالحرتاز بتقدير املال املكتسب من حرام، ،
والتخلص منه يف وجوه اخلري وليس بنية التصدق؛ ألن اهلل طيب
ال يقبل إال طيبا.

ثالثاً :الدراسات السابقة:
هناك العديد من األحباث اليت تناولت األوقاف وحتدياهتا
وتطبيقاهتا من خالل املستجدات الفقهية املعاصرة عموما ،وبعض هذه
األحباث تقع ضمن مراجعي املنثورة خالل هذا البحث؛ إال أن دراسيت
تناولت بالتحديد الدقيق« :الوقف اإللكرتوين» وأبرزته ،ورَّكزت على
دراسة« :الضوابط الفقهية» ونوازهلا املعاصرة؛ وبه متيزت دراسيت عن
غريها من الدراسات فيما اطلعت عليها وما وقع عليه نظري حسب
طاقيت؛ وهذا ما دفعين الختيار هذا املوضوع ،فهو حري بالدراسة؛
وجدير بالبحث؛ إذ يعني على االطالع الواسع ،والتطبيق اجليد لقواعد
الشرع ،وتوسيع نطاق االستثمار يف أوجه الرب ،ولفت األنظار إليها يف
واقعنا املعاصر مع جتدد الوسائل وتكاثرها.
رابعاً :أهداف البحث:
تظهر أهداف هذا البحث في نقاط؛ أذكر منها:
 -1يف تنزيل القواعد على العمل اخلريي داللة واضحة على مكانة
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هذه القواعد الفقهية وصالحها لكل زمان ومكان.
 -2مقصد البحث هنا هو اختيار أهم الضوابط الفقهية اليت ميكن
من خالهلا تنزيل الفروع الفقهية الرتاثية واملعاصرة اليت ختص
العمل اخلريي.
 -3العمل على تنظيم وترتيب األعمال اخلريية من خالل الضوابط
الفقهية اليت تنظم العمل التطوعي والتصرفات يف عقود التربعات.
 -4بيان الضوابط اليت تنظم األعمال اخلريية اإللكرتونية كاألعمال
التطوعية اليت تتم عن طريق احلاسب اآليل مثل األجهزة التقنية،
وأيضا األعمال اخلريية اليت تتم عن طريق الشبكة املعلوماتية
العاملية وخصوصا شبكات التواصل االجتماعي ،وكذلك
منصات التطبيقات اإللكرتونية.
 -5العمل على إنشاء املؤسسات اخلريية اليت تساعد الناس ،السيما
يف وقت األزمات ،والقيام أيضا باستثمار األموال التطوعية يف
املشروعات اليت تحد حر دخال ثابتا ،وهذا من باب العمل على مناء
هذه األموال باالستثمار فيها ،كما يف استثمار أموال الزكوات.

خامساً :املنهج العلمي للبحث:
ميكن أن أذكر منهجي يف دراسة هذا املوضوع يف عدة نقاط
على النحو التايل:
أوال :عرض الضوابط الفقهية مع توضيح موجز وبيان رأي
الفقهاء فيها ،معتمدا يف ذلك على املصنفات املعتمدة لكل مذهب،
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مراعيا الرتتيب الزمين.
ثانيا :أبدأ بذكر نص الضوابط ،مث شرحها بإجياز ،وذكر بعض
األدلة عليها ،مث أبني عالقتها باألعمال اخلريية ،مفرعا عليها تطبيقات
ونوازل معاصرة يف موضوعها وهو األعمال الوقفية.
ثالثا :أحرص -قدر اإلمكان -على تدعيم هذا البحث يف مادته
يضخمه.
يطعم البحث وال ِّ
العلمية باألحباث املعاصرة بدون استقصاء مبا ِّ
رابعا :أمجع املصادر واملراجع يف ثبت بآخر البحث مرتبة على
احلروف اهلجائية.
خامسا :أراعي يف حبثي الرسم اإلمالئي املستقر عليه يف اجملامع
اللغوية ،كما أراعي توظيف عالمات الرتقيم – بال إسهاب -إليضاح
املعىن.
سادسا :أحرص على نسخ اآليات القرآنية من املصحف باخلط
العثماين ،وأعزوها إىل سورها ذاكرا أرقامها باحلاشية.
سابعا :أخرج األحاديث النبوية واآلثار من دواوين السنة ذاكرا
اجلزء والصفحة والكتاب والباب إذا كان الكتاب مرتبا على الكتب
واألبواب الفقهية ،أو مسند الصحايب إذا كان مرتبا على املسانيد ،مع
ذكر اجلزء والصفحة.
وإذا كان احلديث يف الصحيحني أو يف أحدمها أكتفي بتخرجيه
منهما وال أذكر غريمها ممن خرجه – غالبا ،وإال خرجته من كتب السنن
ومسند اإلمام أمحد وغريها.
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سادساً :خطة البحث:
قسمت هذا البحث إىل مقدمة ،ومتهيد ،وأربعة مباحث،
وخامتة ،وما يتلوها من ثبت املصادر واملراجع التفصيلية ،وذلك على
النحو التايل:
المقدمة :وذكرت فيها أسباب اختيار املوضوع وأمهيته ،وخطة
البحث ومنهجه.
تمهيد :الشبكة الفقهية أمنوذجا للوقف اإللكرتوين.
أوال :تعريف موجز بالشبكة الفقهية.
ثانيا :مميزات الشبكة الفقهية.
ثالثا :مثرات الشبكة الفقهية.
رابعا :طموح الشبكة الفقهية.
خامسا :أمهية الشبكة الفقهية.
المبحث األول :تعريف القاعدة الفقهية ،وبيان الفرق بينها
وبني القاعدة األصولية.
المبحث الثاني :تعريف الضابط الفقهي ،وبيان الفرق بينه وبني
القاعدة الفقهية.
المبحث الثالث :التعريف بالعمل اخلريي ،واألدلة على مشروعيته.
المبحث الرابع :الضوابط الفقهية املنظمة لنوازل األوقاف اخلريية.
ويشتمل هذا املبحث على تسعة ضوابط:
الضابط األول :مبىن الوقف على مراعاة املصلحة.
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الضابط الثاين :وقف املعصية ال يصح.
الضابط الثالث :ال يصح وقف ما ال ميلك.
الضابط الرابع :وقف ما ال ينتفع به ال يصح.
الضابط اخلامس :كل عني يصح االنتفاع هبا مع بقاء عينها
صح وقفها وما ال فال.
الضابط السادس :شرط الواقف كنص الشارع.
الضابط السابع :الوقف ال ُيتمل التأقيت وال التعليق باخلطر.
الضابط الثامن :صحة الوقف منوطة بأهلية الواقف واملوقوف عليه.
الضابط التاسع :الوقف ال يبطل بالشروط الفاسدة.
الخاتمة :وفيها ذكرت أهم النتائج والتوصيات اليت خرجت هبا
من البحث ،ويليها ذكرت املصادر واملراجع التفصيلية.
هذا ونسأل اهلل أن يوفقنا إىل صواب القول والفعل ،وأن يرزقنا
اجتناب أسباب الزيغ والزلل ،إنه نعم املوىل ونعم اجمليب.
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متهيد :الشبكة الفقهية أمنوذج ًا للوقف اإللكرتوني.
أوال :تعريف موجز بالشبكة الفقهية:
الشبكة الفقهية :هو املشروع العاملي األول املتخصص يف الفقه
وأصوله وما يتصل به من علوم اآللة عرب نافذة اإلنرتنت على الرابط:
()feqhweb.com؛ يسد ثغرة مل يحسبق إليها من قبل؛ ومت تسجيل
«وقف الشبكة الفقهية» بوزارة العدل السعودية بصك الوقفية رقم:
( ،)3813868وتاريخ الثالثاء (1438/1/10هـ) ،ويرتأس جملس
إشراف الوقف معايل الشيخ الدكتور صاحل بن عبداهلل بن محيد ،إمام
وخطيب املسجد احلرام ،وعضو هيئة كبار العلماء بالسعودية.
تاريخ النشأة :يعود تاريخ انطالق فكرة مشروع «الشبكة
الفقهية» الفتتاح منتداها احلواري« :الملتقى الفقهي» عرب اإلنرتنت
على الرابط)feqhweb.com/vb( :؛ يوم السبت (1428/8/12هـ)،
املوافق (2007/8/25م).
مقرها :افتتح مقر «الشبكة الفقهية» عصر يوم السبت بتاريخ
(1437/4/13هـ) ،املوافق (2016/1/23م) ،وذلك حبضور معايل
الشيخ الدكتور صاحل بن عبداهلل بن محيد ،إمام وخطيب املسجد
احلرام ،وعضو هيئة كبار العلماء بالسعودية ،رئيس جملس إشراف
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«وقف الشبكة الفقهية»(.)1
هويتها :مؤسسة عاملية وقفية ،تنطلق من مكة املكرمة ،توفر بيئة
علمية؛ خلدمة الفقه ومدارسه بأساليب عصرية.
الصناعة الفقهيَّة عامليا.
الريادةح يف خدمة ِّ
رؤيتهاِّ :
الصناعة البحثية؛ خدمة
رسالتها :تنميةح امللَكة الفقهيَّة،
وجتويد ِّ
ح
َ
املهتمني بشؤونه؛ إلثراء الرتاث الفقه ِّي
ِّ
للمتخصصني يف الفقه وأصوله ،و ِّ
ٍ
عاملي مبدع.
ومدارسه ونوازله تأصيال وجتديدا؛ من خالل حميط
تفاعلي ٍّ
ٍّ
قيمها( :التأصيل – التجديد  -أدب احلوار –االحتساب– اإلتقان).
أهداف الشبكة الفقهية االستراتيجية:
 .1توفري بيئة تفاعلية تثري الصناعة الفقهية.
 .2ترسيخ مهارات البحث الفقهي ،وفق منهج علمي حديث.
 .3وضع نظام إداري مؤسسي يتسم بالكفاءة واملرونة.
 .4توظيف اإلعالم يف التعريف باملؤسسة ورسالتها.
 .5توفري مصادر دخل كافية ومتنوعة ومستدمية.
 .6االستثمار األمثل للتقنية ومواكبة مستجداهتا.
( )1وقد أشاد معاليه مبشروع «الشبكة الفقهية»؛ إذ وصفها بأهنا :ولدت
ناضجة ،سواء يف التخطيط أو التنفيذ؛ وبأن هذا املشروع يثلج صدر كل
حمب؛ وعلى هذا الرابط فيديو لكلمته عن املشروع:
https://youtu.be/8GO0R1fygIU
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ثانيا :مميزات الشبكة الفقهية:
من أعظم ما متتاز هبا «الشبكة الفقهية» بعدها العاملي؛
الستثمارها التقنية لطي عامل الزمان واملكان واحلال معا دفعة واحدة؛
وهذا ما ال يتحقق إال مبا فتح اهلل علينا يف عصر العوملة وانتشار التقنية؛
حىت غدت مجيع بقاع األرض تستوعبها منصة واحدة بااللتقاء مع
اختالف الظروف واألحوال ،وميكن تسليط الضوء على مميزات
«الشبكة الفقهية» من خالل هذه اإلشارات املوجزة:
عامل الزمان« :الشبكة الفقهية» تعمل على مدار الساعة؛ فال
ختلو من الزوار واألعضاء للمطالعة أو املشاركة على مدار اليوم والليلة.
عامل المكان :إذ بفضل اهلل تعاىل وتسخريه هذه التقنية فال
ينحصر الدخول على موقع «الشبكة الفقهية» من ٍ
مكان حمدد؛ بل
االستفادة منها أو املشاركة فيها متاحة من مجيع أحناء العامل؛ فهي
جامعة حبق؛ جيتمع إليها طالب العلم من شرق األرض وغرهبا يف ٍ
آن
و ٍ
احد معا حىت سجلت إحصائياهتا الدخول عليها من أكثر من
ٍ
ازدحام أو ما يشوب
( )200دولة من دول العامل ،وتسعهم مجيعا بال
اللقاء املعهود على أرض الواقع.
عامل الحال :فالتخفف مسة بارزة؛ إذ يباشر طالب وطالبات
العلم اإلفادة من «الشبكة الفقهية» على احلال اليت هو عليها؛ بال
ملبس ،أو جتهيز مر ٍ
حاجة إىل كلفة إلصالح ٍ
كب ،أو هتيئة أو استعداد،
بعيدا عن التحفز كما يف واقع اللقاءات املعهودة يف جمامع الناس العامة.
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عامل المال :فموقع «الشبكة الفقهية» موقع جمَّاين ال خيضع
االلتحاق به إىل رسوم كما احلال يف اجلامعات األهلية واملعاهد ومراكز
التدريب والتعليم؛ بل يوفِّر لطالب العلم قائمة كبرية من الكتب واملراجع
باجملان عرب« :خزانة الفقيه» على الرابط)feqhbook.com( :؛ الذي
ُيوي آالفا من أمهات كتب املذاهب األربعة الفقهية ما بني مطبوع
وحمقق وخمطوط؛ فضال عن الكتب واألحباث املتعلقة بصناعة البحث
العلمي وآدابه ،ويعرضها بفهرسة دقيقة وباعتبارات كثرية ،مع إمكانية
تصفح الكتب املصورة مباشرة ،والعزو والتوثيق من خالهلا؛ خدمة
لطالب العلم يف أحناء العامل ،كما يتيح هلم الطلب عن حاجتهم للكتب
عرب «الملتقى الفقهي» ليجعل منه رافدا لتحقيق حصوهلم عليها.
ثالثا :ثمرات الشبكة الفقهية:
يشهد موقع «الشبكة الفقهية» حبمد اهلل تعاىل حضورا الفتا،
ومجهورا عريضا من مجيع أحناء العامل ،وحني تكون لغة األرقام حاضرة
ٍ
شاهد من خالل ما يظهره التصنيف الدقيق للمواقع العاملية
فهي خري
اليت تزود هبا املشرتكني يف املواقع اإللكرتونية باإلنرتنت؛ إسهاما يف
التقييم الذي يشكل فارقا كبريا يف التخطيط ،ومؤشرا خطريا يف التأثري؛
ولذا أضعك أمام مجلة من اإلحصائيات اليت تعطي تصورا كبريا عن
أبعاد هذا املشروع وعامليته:
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 إحصائيات الزوار والزيارات بنهاية عام 1439هـ ،حتديدا بنهاية
عام 2018م من خالل األرقام اآلتية:
المتوسط الشهري للزيارات )1،300،000( :زيارة.
إجمالي عدد الزيارات:

إجمالي عدد الزوار )14،888،325( :زائر.

( )102،689،460زيارة.
عدد الدول الزائرة )200( :دولة.

الترتيب العالمي للموقع )48،859( :بين المواقع.

ترتيب الموقع في المملكة العربية السعودية )2،657( :بين المواقع اإللكترونية.

متوسط زيارات دول العالم العربي سنويا:
السعودية )3،300،249( :زيارة.

مصر )1،832،553( :زيارة.

الجزائر )1،950،410( :زيارة.

المغرب )1،747،528( :زيارة.

بقية الدول )7،211،401( :زيارة.

328

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 188الجزء الثاني

رسم يبين عدد الزوار والزيارات ،وترتيب الدول ،وترتيب الموقع بين المواقع العالمية والمحلية.
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رسم يبين عدد مرفقات «الشبكة الفقهية» وتحميلها ،وعدد األعضاء ومواضيعهم ومشاركاتهم:
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( )12،807،167زيارة:

الزيارات األعلى للشبكة الفقهية مرتبة بين الدول العربية لعام (2018م) بإجمالي بلغ

331

الضوابط الفقهية المتعلقة بالوقف اإللكتروني  -الشبكة الفقهية أنموذجا ،د .عبدالحميد بن صالح الكراني الغامدي

الزيارات األعلى للشبكة الفقهية مرتبة بين الدول اإلسالمية بإجمالي بلغ (:)1،803،944
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الزيارات األعلى للشبكة الفقهية مرتبة بين الدول األجنبية بإجمالي بلغ (:)1،431،030
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مقارنة إحصائيات الشبكة الفقهية بين عامي  2017و2018م:
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وهذه املقارنة تؤكد جبالء أثر النفع املتزايد ملوقع «الشبكة
الفقهية» عاما بعد عام؛ كما تحظهر مدى اإلقبال عليه ،واإلفادة منه؛
وأن الوقف عليها سيشكل أكرب ر ٍ
افد ملسريهتا العلمية والتعليمية.
رابعا :طموح الشبكة الفقهية:
«للشبكة الفقهية» طموحات عريضة ميكن لكل مهتم بشأن
اإلسهام يف إدارة عجلة العلوم الشرعية من خالل التقنية املعاصرة مراجعة
الكتيب التعريفي هبا لالستزادة()1؛ وتتلخص طموحاهتا يف جهتني:
الجهة األولى :إنشاء األوقاف اليت تضمن استدامة أعماهلا،
واستمرار مشاريعها ،واستقرار مسارها.
الجهة األخرى :إنشاء أكادميية فقهية؛ تكون خمرجا مؤسسيا
معتمدا لكافة مشاريعها وبراجمها.
خامسا :أهمية الشبكة الفقهية:
ومن خالل ما مضى وما حظي به من تزكيات العلماء يف مجيع
أقطار العامل اإلسالمي()2؛ وعليه تربز أمهية املشروع العاملي« :الشبكة
( )1لالطالع على الكتيب التعريفي للمشروع العاملي «الشبكة الفقهية» من
خالل الرابط اآليتhttp://www.feqhup.com/do.php?id=6268 :
وملطالعة اخلطة االسرتاتيجية ملشروع «الشبكة الفقهية» ينظر الرابط اآليت:
http://www.feqhup.com/do.php?id=6280

( )2لالطالع على ما سطره علماء العامل اإلسالمي من إشاداهتم وثناءاهتم على
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الفقهية» وتغذيته من خالل :الوقف اإللكرتوين؛ وتنميته واستثماره
ليكون أقوى وأقدر ،وليتحقق من خالل الوقف عليه االستدامة املالية
اليت متكنه من القيام برسالته ،وأداء مهمته على أكمل الوجوه.
وعليه فإن «وقف الشبكة الفقهية» وقف علمي يعمل لتأصيل
العلم الشرعي ،وخدمة طلبة العلم والباحثني والعلماء ،من خالل
حضورها العلمي املتمكن من خالل موقعها اإللكرتوين ،بسياسة علمية
راسخة ،تقوم على منهج االعتدال يف تناول القضايا ،واحلرص على
مجع الكلمة؛ انطالقا من الدليل الشرعي ،واحملافظة على املدارس
الفقهية وخدمتها ،إضافة إىل العناية بفقه الدليل ،سعيا إىل تنمية امللكة
الفقهية لدى الباحثني وطالب العلم ،وبناء شخصية الباحث املؤصل
تأصيال علميا.
كما ختدم «الشبكة الفقهية» الباحثني والعلماء واملتخصصني،
واجلهات الدعوية من خالل مشاريعها العلمية ،حيث يلتقي آالف
املتخصصني يف الفقه واألصول من خالل موقعها اإللكرتوين «الملتقى
الفقهي»؛ مما يتيح هلم التعاون ،ويكون له كبري األثر يف ريادة رموز
األمة ومتيزهم ،واالستفادة من توظيف التقنية برتشيد عامل الزمان
واملكان واحلال.
مشروع« :الشبكة الفقهية» من خالل تقرير( :تزكيات العلماء) على هذا
الرابطhttp://www.feqhup.com/do.php?id=6269 :
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املبحث األول :تعريف القاعدة الفقهية ،وبيان الفرق بينها وبني
القاعدة األصولية.
أوال :تعريف القاعدة الفقهية:
القاعدة لغة :األساس اليت يبىن عليها غريها ،كاألعمدة للبناء،
وعند إضافتها للفقه فإهنا تعين األساس الذي يبين عليه الفقيه الفروع(.)1
واصطالحا :حكم أغليب ينطبق على أكثر الفرعيات أو اجلزئيات(. )2
شرح التعريف:
حكم أغلبي :أي أكثري ال كلي ،ألن هناك نوادر ومستثنيات
خترج منها ،كما يف مسألة :بيع املعدوم فإنه ال يصح ،بيع كل معدوم
يف األصل وفقا للقاعدة ،لكن يستثىن منها استثناءات ،كبيع السلم،
والسلم هذا بيع معدوم؛ لذلك كانت القاعدة أغلبية ال كلية(.)3
ينطبق على أكثر الفرعيات :أي يدخل حتته كثري من املسائل
الفرعية يتعرف من خالله على أحكام تلك املسائل(.)4
( )1ينظر :الكليات (ص ،)122املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري (.)510/2
( )2ينظر :األشباه والنظائر للسبكي ( ،)11/1جمموعة الفوائد البهية على
منظومة القواعد الفقهية (ص.)19
( )3ينظر :القواعد والضوابط الفقهية املتضمنة للتيسري ( ،)39/1جمموعة الفوائد
البهية على منظومة القواعد الفقهية (ص.)19
( )4ينظر :جمموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية (ص ،)19القواعد
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ثانيا :الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة األصولية:
ختتلف القاعدة الفقهية عن األصولية من عدة وجوه ،منها:
أوال :من جهة املوضوع؛ إذ إن موضوع القاعدة الفقهية أفعال
املكلفني ،وموضوع القاعدة األصولية األدلة الشرعية .فالقاعدة
األصولية( :النهي يقتضي الفساد) موضوعها :كل دليل يف الشريعة ورد
فيه هني ،بينما القاعدة الفقهية( :املشقة جتلب التيسري) موضوعها :كل
فعل من أفعال املكلَّف جيد فيه مشقة معتربة شرعا(.)1
ثانيا :من جهة كون كل منهما كلية أم ال ،فالقواعد األصولية
كلية مطردة خالفا للقواعد الفقهية فليست كلية ،بل هي أغلبية
أكثرية؛ ألن هلا استثناءات باإلضافة إىل فروق أخرى(.)2
ثالثا :أن القواعد األصولية وسيلة الستنباط األحكام الشرعية
العملية .أما القواعد الفقهية فهي جمموعة من األحكام املتشاهبة اليت
ترجع إىل علَّة واحدة جتمعها ،أو ضابط فقهي ُييط هبا ،والغرض من
ذلك هو تسهيل املسائل الفقهية وتقريبها.
رابعا :أن القواعد األصولية ضابط وميزان الستنباط األحكام
والضوابط الفقهية املتضمنة للتيسري (.)33/1
( )1ينظر :الفروق للقرايف ( ،)103/2األشباه والنظائر للسبكي (،)12/1
املنثور يف القواعد الفقهية (.)123/1
( )2ينظر :جمموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية (ص.)8
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الفقهية ،ويحبني االستنباط الصحيح من غريه ،فهو بالنسبة لعلم الفقه
كعلم املنطق يضبط سائر العلوم الفلسفية ،وكعلم النحو يضبط النطق
والكتابة خبالف القواعد الفقهية(.)1
خامسا :أن القواعد األصولية قد وجدت قبل الفروع؛ حيث إهنا
القيود اليت أخذ الفقيه نفسه هبا عند االستنباط ،أما القواعد الفقهية
فإهنا قد وجدت بعد وجود الفروع(.)2

( )1ينظر :القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة (.)24/1
( )2ينظر :املهذب يف علم أصول الفقه املقارن ،د .عبد الكرمي النملة (.)36 -35/1
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املبحث الثاني :تعريف الضابط الفقهي ،وبيان الفرق بينه وبني
القاعدة الفقهية.
أوال :تعريف الضابط الفقهي
هو حكم أغليب يتعرف منه أحكام اجلزئيات الفقهية املتعلقة
بباب واحد من أبواب الفقه(.)1
شرح التعريف:
حكم أغلبي :أي أكثري ال كلي ،ألن هناك نوادر ومستثنيات
تخرج منه(.)2
يتعرف منه أحكام الجزئيات الفقهية :أي يضبط مسائل
الفروع وجيمع بينها عند وجود ما جيمعها.
المتعلقة بباب واحد من أبواب الفقه :أي أن الضابط متعلق
مبسائل يف باب معني ال يتعداه إىل غريه ،حنو( :كل ماء مطلق مل يتغري
فهو طهور) ،فإنه ال يضبط إال ما يتعلق بالطهارة من مسائل(.)3
ثانيا :الفرق بني القاعدة الفقهية والضابط الفقهي:
أوال :تعترب القواعد أعم وأمشل من الضوابط ،من حيث مجع
( ) 1ينظر :القواعد والضوابط الفقهية املتضمنة للتيسري ،لعبدالرمحن بن صاحل
العبد اللطيف (.)40/1
( )2ينظر :األشباه والنظائر للسبكي (.)11/1
( )3ينظر :جمموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية (ص.)20
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()1

الفروع ومشول املعاين .
ثانيا :القواعد تشمل أبوابا متعددة ،خمتلفة يربطها جانب فقهي
مشرتك ،كقاعدة( :املشقة جتلب التيسري)؛ فإهنا تدخل يف أبواب كثرية،
بينما الضوابط تضبط موضوعا واحدا بباب واحد حنو( :كل ماء مطلق
مل يتغري فهو طهور) ،ومثل« :أيما إهاب ُدبغ فقد طَ ُهر» ،وهو نص
حديث شريف( ،)2ومثل( :الكفار خماطبون بفروع الشريعة) عند
الشافعية( ،)3ومثل( :اإلسالم جيب ما قبله يف حقوق اهلل ،دون ما تعلق
به حق آدمي كالقصاص وضمان املال) ،فالضابط الفقهي جماله أضيق
من القاعدة الفقهية(.)4

( )1ينظر :الفروق للقرايف ( ،)120/1املدخل إىل دراسة املذاهب الفقهية (ص.)330
( )2أخرجه مسلم يف «صحيحه» ،كتاب احليض ،باب إذا دبغ اإلهاب فقد
طهر ،رقم.)366( :
( )3ينظر :اجملموع شرح املهذب للنووي (.)252/6
( )4ينظر :األشباه والنظائر للسبكي ( ،)168/1جمموعة الفوائد البهية على
منظومة القواعد الفقهية (ص ،)20القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب
األربعة ،د .حممد مصطفى الزحيلي (.)23/1
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املبحث الثالث :التعريف بالعمل اخلريي:
العمل اخلريي التطوعي املنظم هو تنظيم حتكمه تشريعات
حمددة ،تنظم أعماله كافة ،ويعتمد الشفافية وخيضع للمساءلة القانونية
واألخالقية ألعماله ،وما يتوافر لديه من أموال منقولة وغري منقولة (.)1
األدلة على مشروعية العمل الخيري:
أوال :القرآن الكريم:

 -1قال تعاىل :ﮋ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﮊ(.)2

ووجه الداللة من هذه اآلية :أن اهلل -تعاىل -يأمر عباده
املؤمنني باملعاونة على فعل اخلريات ،وهو الرب ،وترك املنكرات وهو
التقوى ،وينهاهم عن التناصر على الباطل(.)3

 -2وقال تعاىل :ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﮊ(.)4
( )1ينظر :العمل اجلماعي التطوعي ،للدكتور /عبداهلل عبداحلميد اخلطيب (ص.)11
([ )2املائدة.]2:
( )3ينظر :تفسري القرآن العظيم البن كثري (.)12/2
([ )4النساء.]114:

315

الضوابط الفقهية المتعلقة بالوقف اإللكتروني  -الشبكة الفقهية أنموذجا ،د .عبدالحميد بن صالح الكراني الغامدي

ووجه الداللة من هذه اآلية :أن اهلل تعاىل نفى اخلريية عن
أعمال الناس كلها ،إال تلك األعمال اليت تعود بتحقيق التكافل،
والرتابط ،واأللفة ،واحملبة ،والتصاحل ،على اجملتمع بأسره (.)1

 -3وقال تعاىل :ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮊ (.)2
ووجه الداللة من هذه اآلية :أن اإلحسان فضيلة مستحب
وذلك كنفع الناس باملال والبدن والعلم ،وغري ذلك من أنواع النفع حىت
إنه يدخل فيه اإلحسان إىل احليوان البهيم املأكول وغريه (.)3

 -4وقال تعاىل :ﮋﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴ ﯵﯶﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ

ﰄ ﰅﮊ(.)4

( )1ينظر :صور اإلعالم اإلسالمي يف القرآن الكرمي  -دراسة يف التفسري
املوضوعي  ،-لعاطف إبراهيم املتويل (ص.)260
([ )2النحل.]90:
( )3ينظر :تيسري الكرمي الرمحن للسعدي (ص.)447
([ )4احلشر.]9:
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ووجه الداللة من هذه اآلية :أن اهلل -تعاىل -أثىن على
األنصار أهنم يقدمون احملاويج على حاجة أنفسهم ،ويبدءون بالناس
قبلهم يف حال احتياجهم إىل ذلك (.)1
ثانيا :السنة النبوية:
 -1عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل « :كل سالمى من
الناس عليه صدقة ،كل يوم تطلع فيه الشمس ،يعدل بني
االثنني صدقة ،ويعني الرجل على دابته فيحمل عليها ،أو يرفع
عليها متاعه صدقة ،والكلمة الطيبة صدقة ،وكل خطوة خيطوها
إىل الصالة صدقة ،ومييط األذى عن الطريق صدقة» (.)2
 -2عن أيب موسى األشعري  ،عن النيب  قال« :على كل
مسلم صدقة» ،فقالوا :يا نيب اهلل ،فمن مل جيد؟ قال« :يعمل
بيده ،فينفع نفسه ويتصدق» ،قالوا :فإن مل جيد؟ قال« :يعني
ذا احلاجة امللهوف» قالوا :فإن مل جيد؟ قال« :فليعمل
باملعروف ،وليمسك عن الشر ،فإهنا له صدقة»(.)3
( )1ينظر :تفسري القرآن العظيم البن كثري (.)70/8
( )2أخرجه البخاري يف «صحيحه» ،كتاب :اجلهاد والسري ،باب :من أخذ
بالركاب وحنوه ،رقم ( ،)2989ومسلم يف «صحيحه» ،كتاب :الزكاة،
باب :بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من املعروف ،رقم (.)1009
( )3أخرجه البخاري يف «صحيحه» ،كتاب :الزكاة ،باب :على كل مسلم صدقة،
فمن مل جيد فليعمل باملعروف ،رقم ( ،)1445ومسلم يف «صحيحه» ،كتاب:
الزكاة ،باب :بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من املعروف ،رقم (.)1008
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قال ابن حجر( :ومقصود هذا الباب أن أعمال اخلري تنزل منزلة
الصدقات يف األجر ،وال سيما يف حق من ال يقدر عليها .ويفهم منه
أن الصدقة يف حق القادر عليها أفضل من األعمال القاصرة .وحمصل
ما ذكر يف حديث الباب أنه ال بد من الشفقة على خلق اهلل وهي إما
باملال أو غريه ،واملال إما حاصل أو مكتسب ،وغري املال إما فعل وهو
اإلغاثة ،وإما ترك وهو اإلمساك) (.)1
 -3عن النعمان بن بشري  ،قال :قال رسول اهلل « :مثل
املؤمنني يف توادهم ،وترامحهم ،وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى
منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى» (.)2
ففي هذا احلديث تعظيم حقوق املسلمني بعضهم على بعض،
وحثهم على الرتاحم واملالطفة والتعاضد يف غري إمث وال مكروه (.)3
 -4عن أنس بن مالك  ،قال :قال رسول اهلل « :ما من
مسلم يغرس غرسا ،أو يزرع زرعا ،فيأكل منه طري أو إنسان أو
هبيمة ،إال كان له به صدقة»(.)4
( )1فتح الباري البن حجر (.)308/3
( )2أخرجه مسلم يف «صحيحه» ،كتاب :الرب والصلة ،باب :تراحم املؤمنني
وتعاطفهم وتعاضدهم ،رقم (.)2586
( )3ينظر :شرح النووي على صحيح مسلم (.)139/16
( )4أخرجه البخاري يف «صحيحه» ،كتاب :املزارعة ،باب :فضل الزرع والغرس
إذا أكل منه ،رقم ( ،)2320ومسلم يف «صحيحه» ،كتاب :املساقاة،
باب :فضل الغرس والزرع ،رقم (.)1553

318

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 188الجزء الثاني

 -5عن أيب سعيد اخلدري  ،قال :بينما حنن يف سفر مع النيب
 إذ جاء رجل على راحلة له ،قال :فجعل يصرف بصره ميينا
ومشاال ،فقال رسول اهلل « :من كان معه فضل ظهر ،فليعد
به على من ال ظهر له ،ومن كان له فضل من زاد ،فليعد به
على من ال زاد له» ،قال :فذكر من أصناف املال ما ذكر حىت
رأينا أنه ال حق ألحد منا يف فضل (.)1
ويف هذا احلديث :احلث على الصدقة واجلود واملواساة،
واإلحسان إىل الرفقة واألصحاب ،واالعتناء مبصاحل األصحاب ،وأمر
كبري القوم أصحابه مبواساة احملتاج ،وأنه يكتفى يف حاجة احملتاج
بتعرضه للعطاء وتعريضه من غري سؤال(.)2

( )1أخرجه مسلم يف «صحيحه» ،كتاب :اللقطة ،باب :استحباب املؤاساة
بفضول املال ،رقم (.)1728
( )2ينظر :شرح النووي على صحيح مسلم (.)33/12
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املبحث الرابع :الضوابط الفقهية املنظمة لنوازل األوقاف اخلريية:
الضابط األول :مبنى الوقف على مراعاة المصلحة:
أوال :معنى الضابط:
أن علة جواز الوقف وجود املصلحة فيه للناس من حيث املعاش
واملعاد ،كالرجل يكون له الدار مبكة فيجعلها سكىن للحاج واملعتمرين
ويل يقوم عليها ويسكن فيها من زار فليس له بعد ذلك أن
ويدفعها إىل ٍّ
يرجع فيها ،وإن مات مل تكن مرياثا ،وإن مل يسكنها أحد؛ ألنه حني
ويل يقوم عليها فقد أخرجها من ملكه ويده (.)1
سلمها إىل ٍّ
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :ما علمت أحدا اشرتط أن يكون
البدل يف بلد الوقف األول؛ بل النصوص عند أمحد وأصوله وعموم
كالمه وكالم أصحابه وإطالقه يقتضي أن يفعل يف ذلك ما هو
مصلحة أهل الوقف؛ فإن أصله يف هذا الباب مراعاة مصلحة الوقف؛
بل أصله يف عامة العقود اعتبار مصلحة الناس؛ فإن اهلل أمر بالصالح
وهنى ع ن الفساد وبعث رسله بتحصيل املصاحل وتكميلها وتعطيل

املفاسد وتقليلها .قال تعاىل :ﮋ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮊ( ،)2وقال على لسان شعيب

( )1ينظر :املبسوط للسرخسي (.)33/12
([ )2األعراف.]142:
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 :ﮋ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﮊ(.)2()1

ثانيا :تطبيقات الضابط في نوازل العمل الوقفي:
إن تطوير املؤسسات الوقفية من جهة أنظمتها واستثمار مواردها
من أعظم سبل جناح تلك املؤسسات  ،األمر الذي يزيد من ريعها
وتغطيتها ألوجه كثرية من جماالت الوقف ،هذا من ناحية ومن ناحية
أخرى استخدام التطور التكنولوجي يف أعمال الوقف من أهم األمور
اليت تعود بالنفع على الناس ،فالتطور التكنولوجي هو التزايد التدرجيي
يف االخرتاعات املادية املتمثلة يف اآلالت كالسيارات والطائرات
واحلاسبات اآللية وشبكة املعلومات العاملية … إخل واالخرتاعات غري
املادية املتمثلة يف مهارات استخدام تلك اآلالت واملعرفة بفنوهنا اليت قد
يكون هلا تأثري مباشر على نفع القطاع األكرب من اجملتمع ،وال يقتصر
األمر على نفع اجملتمع الذي يعيش فيه املرء ،بل من املمكن إيصال
النفع واخلري إىل كثري من الناس يف أماكن خمتلفة من العامل عن طريق
التواصل معهم على مواقع االنرتنت املختلفة ومواقع التواصل
ومنصات لتطبيقات اإللكرتونية للهواتف احملمولة واألجهزة
االجتماعي َّ
اللوحيَّة الذكيَّة اليت باتت لصيقة بأيدي الناس ويف متناوهلم غالب
أوقاهتم؛ وهبذا يكون التطور التكنولوجي قد حقق نفعا أكرب على كثري
([ )1سورة هود.]88:
( )2جمموع الفتاوى (.)267-266/31
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()1

من الوسائل التقليدية .
الضابط الثاني :وقف المعصية ال يصح:

أوال :معنى الضابط:
أن الوقف على ما ال قربة فيه كالبيَع والكنائس ،وعلى من يقطع
الطريق ،أو يرتد عن الدين ال يصح ()2؛ وذلك ألن الوقف طاعة تنايف
()3
املعصية ،فال بد أن تصادف حمال تظهر فيه القربة والطاعة.
قال القرايف( :مىت كان الوقف على قربة صح أو معصية بطل

كالبيَع وقطع الطريق؛ لقوله تعاىل :ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮊ (.)4

وقال الشافعي وأمحد :فإن عرا عن املعصية ،وال ظهرت القربة صح؛
ألن صرف املال يف املباح مباح ،وكرهه مالك؛ ألن الوقف باب معروف
فال يعمل غري معروف) (.)5
( )1ينظر :احلضارة اإلسالمية  ،...لعبدالرمحن َحبَـنَّ َكة امليداين( ،ص.)25
( )2ينظر :املهذب يف فقه اإلمام الشافعي للشريازي (.)323/2
( )3ينظر :احلاوي الكبري للماوردي ( ،)524/7الوقف على القرآن ،للدكتور
بدر بن ناصر البدر ،حبث منشور مبجلة البحوث اإلسالمية ،العدد السابع
والسبعون (.)128/77
([ )4سورة النحل.]90:
( )5الذخرية (.)312/6
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كذلك اإلمث مرفوع عمن أبطل شيئا من شروط الواقفني ما مل
ف أو إمث أو حيف ،وال ُيل ألحد أن
يكن إصالحا ،وما كان فيه جنَ َ
جيعل هذا الشرط الباطل املخالف لكتاب اهلل أو سنة رسوله  مبنزلة
نص الشارع ،ومل يقل هذا أحد من أئمة اإلسالم وأعالمه الكرام.
ولذا ال يصح أن توقف اآلالت احملرمة كسائر آالت املعاصي،
وما ال نفع وال قربة فيه؛ ألن ذلك ال يعد وقفا ،وإن حبسه صاحبه
هلل-ظنا منه أنه وقف-النعدام القربة فيه على وجهها الصحيح(. )1
ثانيا :تطبيقات الضابط في نوازل العمل الوقفي:
إن التكنولوجيا احلديثة كما أهنا تكون وسيلة للطاعة إذا
استخدمت فيما خيدم الشريعة اإلسالمية وينفع الناس ،إال أهنا قد
تكون وسيلة فساد وإفساد أيضا إذا مل تراع الضوابط الشرعية يف
استخدامها ،حىت وإن كان فيها بعض النفع للناس ،فإن ذلك ليس
مربرا الستخدامها ،كالربامج التلفزيونية اليت تقدمها نساء متربجات،
فحىت لو كانت برامج هادفة إال أن وجود معصية فيها جيعلها حمرمة،
كذلك من يشارك على مواقع التواصل االجتماعي مبنشورات ومقاطع
( )1ينظر :كفاية األخيار يف حل غاية االختصار لتقي الدين احلصين
(ص ،) 306أثر املصلحة يف الوقف ،لعبداهلل بن الشيخ احملفوظ بن بيه ،من
جملة البحوث الفقهية املعاصرة ،عدد ( ،)47ربيع اآلخر  -مجادى اآلخرة
(1421هـ).
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ال يعلم صحتها من عدمها كمن ينشر أحاديث رمبا كانت موضوعة،
لكنه ينشرها ظنا منه أهنا تدعوا إىل فعل اخلري ،فإن ذلك ال جيوز
ِ
ِ َّ ِ
َحدَ ،م ْن
س َك َكذب َعلَى أ َ
إطالقا ،لقوله « : إن َكذبا َعلَ َّي لَْي َ
ب َعلَ َّي ُمتَ َع ِّمدا ،فَ لْيَتَبَ َّوأْ َم ْق َع َدهُ ِم َن النَّا ِر»( ،)1وكذلك من يسمح
َك َذ َ
على قناته بعرض إعالنات للمحرمات كاخلمور وحنو ذلك ،أو
ري ،لتكون مصدر يدر الدخل على
إعالنات حتتوي على صور فيها عح ّ
قناته الوقفية ،فإن ذلك ال جيوز ،ومثل ذلك كل عمل اشتمل على
معصية؛ فإنه حمرم حىت وإن كان يف ذلك نفع ،فاخلمر على الرغم من
وجود بعض النفع هبا إال أن اهلل تعاىل ذمها وحرمها( ،)2فقال جل

شأنه :ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﮊ (.)3

الضابط الثالث :ال يصح وقف ما ال يملك:
أوال :معنى الضابط:
يصح أن يوقف اإلنسان شيئا ال ميلكه؛ ألن يف الوقف نقال
ال ّ
( )1أخرجه البخاري يف «صحيحه» ،كتاب اجلنائز ،باب ما يكره من النياحة
على امليت ( ،)80/2رقم (.)1291
( )2ينظر :تيسري الكرمي الرمحن (ص ،)61أسس العمل اخلريي وفنون تسويقه
عيسى حممد صوفان (ص.)25
([ )3البقرة.]219:
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مللكية املوقوف من َحوزة املالك .وما ال ميلكه كيف تحنقل ملكيته منه.
ف ما ال ميلك ال غيا(.)1
لذلك كان وق ح
كما ال جيوز وقف مجيع ما ملك بعضه؛ (فإن حمل صحة ما
وقف مبلكه منه إذا كان غري عامل وقت وقفه أن بعضه مستحق ،وأما
إذا كان عاملا أن بعضه مستحق وقت التوقيف ،فإن كان يعلم نصيبه
من نصيب غريه ووقف اجلميع صح يف نصيبه دون غريه ،وإن كان
جيهل نصيبه ووقف اجلميع ،مل يصح)(.)2
وكما ال يجوز وقف ما ال يملك؛ كذلك ال يجوز لناظر
الوقف والقائم عليه التصرف فيه وكأنه ملكه ،فال جيوز ألحد أن
يأخذ شيئا مما هو موقوف على املساجد كاملصاحف والكتب والسجاد
واحلصري وغري ذلك من األشياء ،فهذه األشياء املوقوفة يكون االنتفاع
هبا داخل املسجد فقط ،وال جيوز ألحد أن يأخذ شيئا لنفسه منها،
وإن أذن بذلك إمام املسجد أو مؤذنه؛ ألهنما يتصرفان فيما ال ميلكان.
قال النووي( :ال جيوز أخذ شيء من أجزاء املسجد كحجر وحصاة
وتراب وغريه)(.)3
فإذا كان ال جيوز إخراج احلصى فغري احلصى أوىل باملنع من باب أوىل.
( )1ينظر :غمز عيون البصائر للحموي ( ،)72/2النجم الوهاج يف شرح املنهاج
للدمريي (.)354/5
( )2جمموعة الرسائل واملسائل النجدية (اجلزء الرابع /القسم الثاين) (ص.)586
( )3اجملموع شرح املهذب (.)179/2
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ثانيا :تطبيقات الضابط في نوازل العمل الوقفي:
إن نشر األحباث واملقاالت الدينية والدعوية ،على مواقع االنرتنت
املختلفة ،ومواقع التواصل االجتماعي كالفيس بوك وتويرت واليوتيوب من
أعظم األعمال الوقفية اليت يعم ثواهبا األرجاء؛ ملا هلذه املواقع من تداول
كبري بني الناس غري مسبوق يف حياة البشرية من قبل؛ حىت غدت مرجعا
للوقوف على املعلومة ،األمر الذي جيعل انتشار تلك األحباث واملقاالت
الدعوية سريعا للغاية؛ بل وُيقق أرقاما مليونية تتضاعف من اطالع الناس
يوما بعد يوم ،لكن ينبغي مراعاة عدم االعتداء على حقوق الناشرين يف
ذلك ،حىت يصح العمل الوقفي ويعظم أجره ،فال جيوز سرقة جمهودات
اآلخرين بنشر ما مل يأذن صاحبه بنشره ،أو نشر ما أذن صاحبه لكن مع
نسبة الناشر العمل لنفسه وهكذا ،كما ال جيوز سرقة االخرتاعات حىت لو
بغرض وقفها ،كذلك ال جيوز سرقة التطبيقات العلمية املغلقة بأرقام سرية،
مثل بعض إصدارات املكتبات اإللكرتونية ،واملوسوعات احلديثية واملصاحف
الرقمية وغريها من التطبيقات الرقمية أو الربامج اإللكرتونية املغلقة بأرقام
سرية ،يتم سرقتها عن طريق فك األمان املغلق حلمايتها وحنو ذلك بغرض
انتفاع الناس هبا ،لكن ذلك ال جيوز ملا فيه من وقف اإلنسان ملا ال ميلك،
ومن االعتداء على حقوق اآلخرين وسرقة جمهوداهتم(.)1
( ) 1ينظر :أمحد اخلالدي" ،سرقة جهود اآلخرين جرمية ال تغتفر" مقال منشور
بتاريخ ( )15كانون أول /ديسمرب (2017م) ،عرب احلساب الشخصي
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الضابط الرابع :وقف ما ال ينتفع به ال يصح:

أوال :معنى الضابط:
أنه ال يصح وقف ما ال ينتفع به مع بقاء عينه ،كاملأكول
واملشروب ،والشمع؛ ألنه ال ُيصل تسبيل مثرته مع بقائه (.)1
وإلن مقصود الوقف إمنا هو التقرب إىل اهلل -تعاىل -وحصول
الثواب للواقف من صرف غلته يف وجوه الرب ،وال يكون الوقف حمصال
الثواب إال إذا كان على اجلهة اخلريية (.)2
ووقف ما ال ينتفع به ال يصح من وجهني:
األول :أن بذل املال ال جيوز إال ملنفعة يف الدين أو الدنيا .وهذا
أصل متفق عليه بني العلماء ،ومن خرج عن ذلك كان سفيها وحجر
عليه عند مجهور العلماء الذين ُيجرون على السفيه ،وكان مبذرا ملاله،
وقد هنى اهلل يف كتابه عن تبذير املال :ﮋ ﯵ ﯶ ﯷ ﮊ( ،)3وهو

إنفاقه يف غري مصلحة ،وكان مضيِّـعا ملاله ،وقد هنى النيب  عن
إضاعة املال كما يف حديث املغرية بن شعبة  قال :مسعت النيب 
للكاتب :أمحد اخلالدي ،مبوقع .http://sudaneseonline.com
( )1ينظر :الكايف يف فقه اإلمام أمحد البن قدامة (.)250/2
( ) 2ينظر :استثمار األوقاف يف الفقه اإلسالمي ،أ.د .حممود أمحد أبو ليل،
حبث منشور مبجلة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد الثالث عشر( ،ص.)558
([ )3اإلسراء.]26:

327

الضوابط الفقهية المتعلقة بالوقف اإللكتروني  -الشبكة الفقهية أنموذجا ،د .عبدالحميد بن صالح الكراني الغامدي

يقول« :إن اهلل كره لكم ثالثا :قيل وقال ،وإضاعة المال ،وكثرة
السؤال» ( ،)1وصرف املال فيما ال ينفع يف الدين وال الدنيا من أعظم
السفه فيكون ذلك منهيا عنه يف الشرع.
الوجه الثاني :الوقف فيما ال ينتفع به فضال أن صاحبه ال
ينتفع به يف الدنيا وال يف اآلخرة فيه حبس املال عن أهل املواريث(.)2
ثانيا :تطبيقات الضابط في نوازل العمل الوقفي:
إن انتشار التطبيقات واأللعاب اإللكرتونية بشكل غري مسبوق،
وكذلك انتشار مواقع الشات ،وكل ما من شأنه اإلفراط يف اللهو اجملرد
وإهدار األوقات والطاقات يعد من أكرب األسباب اليت هتدم القيم اليت
هي سبب تناسق ومتاسك النظام االجتماعي بأكمله ،األمر الذي
يرتتب عليه تفكك اجملتمع وخلق مشاكل اجتماعية تؤدى إىل احنراف
السلوك ،وتصيب من يداوم عليها باألمراض العقلية كالصرع وحنوه أو
األمراض االجتماعية كالتوحد وانفصام الشخصية والعزلة عن الناس؛
فذلك جيب التعامل مع التكنولوجيا حبذر فبدون ترشيد تستنفذ
الطاقات ،وتضيع املواهب ،ويكثر أهل البطالة ممن ال ُيملون رسالة
( )1أخرجه البخاري يف «صحيحه» ،كتاب :الزكاة ،باب :قول اهلل -تعاىل:-
ﲞﲟﲠﱠ [البقرة ،]273:رقم ( ،)1477ومسلم يف «صحيحه»،
كتاب :األقضية ،باب :النهي عن كثرة املسائل من غري حاجة ،رقم (.)593
( )2ينظر :جمموع الفتاوى البن تيمية (.)35-32/31

ﭐﱡﲝ
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العمل والنجاح يف حياهتم ،فيفنون حياهتم بال إنتاج ،ويهدرون أوقاهتم
وأعمارهم اليت هي أغلى ما ميلكون ،ويقضون أيامهم يف ما ال ينفع(.)1
بنحو ُيقق
وميكن توجيه هذه التطبيقات واأللعاب اإللكرتونية ٍّ
النفع من خالهلا ،ويوقف عليها وقفا صحيحا؛ ألن انتشارها عامليا
بات حقيقة ملموسة تشغل حياة األطفال والناشئة منذ نعومة
أظفارهم ،وهبا يستفتحون صباحهم ،وعليها غالب انشغاالهتم طيلة
يومهم حىت مباهتم!
فتوطني هذه التطبيقات بات ضرورة حياتية لتتوالَّها األوقاف ،ويسند
إليها القيام بإنشاء ألعاب عاملية بال حماذير شرعية حتفظ األجيال ،وحتمل يف
طيات مراحلها دعوة لإلسالم وتعاليمه وأخالقه بشىت اللغات ،وهبذا ُيصل
النفع العميم من الدعوة إىل اإلسالم وغرس قيمه ومبادئه العظام.
الضابط الخامس :كل عين يصح االنتفاع بها مع بقاء عينها صح
وقفها وما ال فال:
أوال :معنى الضابط:
أي أنه يشرتط يف الوقف أن تكون منفعته دائمة ال مؤقتة
تنقضي سريعا بانقضاء الوقت(.)2
( )1ينظر :التطور التكنولوجي واجلرمية (ص ،)8د .السيد عوض ،املركز
الدميوجرايف بالقاهرة ،أعمال املؤمتر السنوي الرابع والثالثون ،قضايا السكان
والتنمية )22-19( ،ديسمرب (2004م).
( )2ينظر :كفاية النبيه يف شرح التنبيه البن الرفعة (.)8/12
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قال الرملي( :املراد بدوام املوقوف كون املوقوف يفيد فائدة مع
بقاء مدته كما عرب به مجاعة ،واحرتزوا بذلك عما ال ينتفع به إال بفواته
كاألطعمة والنقدين ،وعما يسرع إليه الفساد كالرُيان احملصود) (.)1
وقد ذهب الفقهاء إىل أنه يشرتط يف املوقوف أن يكون مما ينتفع
به مع بقاء عينه ( ،)2وقد صرح مجهور الفقهاء ( )3بأنه ال يصح وقف
ما يستهلك كالطعام والشراب؛ ألن منفعة املطعوم واملشروب يف
استهالكه ،كما ال جيوز يف األصح املنصوص عليه عند الشافعية (،)4
ويف املذهب عند احلنابلة ( )5وقف الدراهم والدنانري للتزيني والتحلي
هبا ،أو للوزن ،أو لينتفع بإقراضها ،ألن الوقف حتبيس األصل وتسبيل
املنفعة ،وما ال ينتفع به إال بإتالفه ال يصح فيه ذلك.
ويف قول عند الشافعية واحلنابلة يصح وقف الدراهم والدنانري
على قول من أجاز إجارهتا(.)6
( )1فتاوى الرملي (.)26/3
( )2ينظر :فتح القدير البن اهلمام ( ،)218/6مواهب اجلليل يف شرح خمتصر
خليل للحطاب ( ،)20/6املهذب يف فقه اإلمام الشافعي للشريازي
( ،)322/2وخمتصر اخلرقي (ص.)81
( )3ينظر :الذخرية للقرايف ( ،)315/6املهذب يف فقه اإلمام الشافعي للشريازي
( .)322/2املغين البن قدامة (.)34/6
( )4ينظر :البيان يف مذهب اإلمام الشافعي للعمراين (.)62/8
( )5ينظر :اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي (.)10/7
( )6ينظر :روضة الطالبني للنووي ( ،)315/5املغين البن قدامة (.)34/6
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ثانيا :تطبيقات الضابط في نوازل العمل الوقفي:
جيوز الوقف لصاحل املواقع والربامج والتطبيقات اإللكرتونية اليت
تبث العلم النافع وتنشره عقيدة وأحكاما وأخالقا وتزيل الشبه ،وهذا
أج ّل ما توقف له األموال وتنفق فيه ،بل إن ذلك أوىل وأحق ما
من َ
تصرف فيه األموال ،وذلك ألمرين:
األمر األول :أنه جمال رحب لنشر العلم والدعوة إىل اهلل
والسعي يف إزالة اجلهل الذي عم وطم مع يسر احلصول على املعلومة
باالنفتاح على أدواهتا ووسائلها املعاصرة ،والذي هو من أقوى أسباب
اهلداية للناس واألخذ حبجزاهتم إىل سبيل االستقامة والعبادة عن علم ال
يوازيه غريه من املشاريع اخلريية بل وال يدانيه.
األمر الثاني :أن االستفادة من التقنية احلديثة واملواقع
اإللكرتونية وتطبيقات اهلواتف الذكية واللوحية يف نشر العلم أعم من
أي طريق آخر لنشره يف هذا العصر كما هو معلوم.
فإن توقف املوقع أو التطبيق أو ألغي فال يلزم منه توقف االستفادة
من املال املوقوف للموقع يف جماالت أخرى ،فبإمكان ناظر الوقف إذا
تعذر عليه استمرار املوقع أو التطبيق أن جيعل هذا املال يف مشروع خريي
آخر جيري ثوابه على الواقف ،فقد نص احملققون من أهل العلم على جواز
تغيري صورة الوقف من صورة إىل صورة أصلح منها ويظل األجر جاريا(.)1
( )1ينظر :فتاوى الشبكة اإلسالمية ( )4406/12مفرغة ضمن املكتبة
الشاملة؛ فتوى عن وقف املال على املواقع اإللكرتونية الدعوية ،وهي من
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الضابط السادس :شرط الواقف كنص الشارع:
أوال :معنى الضابط:
أي أن شرط الواقف كنص الشارع يف وجوب العمل به ،ويف املفهوم
والداللة ،ما مل يفض إىل اإلخالل باملقصود ،فشروط الواقف حترتم وتصان
طاملا كانت يف تناغم واتساق مع القواعد الشرعية ،ومع مقاصد ومرامي
الوقف من جهة أخرى ،وإال تسلب عنها هذه املكانة واالحرتام(.)1
وهذا التشبيه بنص الشارع إمنا هو من ناحيتني:
 -1أنه يتبع يف فهم شرط الواقف وتفسريه القواعد األصولية اليت
جيب حتكيمها يف تفسري نص الشارع.
 -2أنه جيب احرتامه وتنفيذه كوجوب العمل بنص الشارع؛ ألنه
صادر عن إرادة حمرتمة ،نظري الوصية.
وهذا ليس على إطالقه؛ ألن شروط الواقفني ال ختلو من ثالثة
أنواع :نوع باطل ال يعمل به؛ ونوع صحيح حمرتم ولكن جتوز خمالفته
إصدار جلنة الفتوى بالشبكة اإلسالمية ،اسرتجع من اإلنرتنت بتاريخ:
(1430/12/1هـ) ،املوافق (18نوفمرب2009،م) .على موقع إسالم ويب،
على الرابط التايلhttp://www.islamweb.net :
( )1ينظر :األشباه والنظائر البن جنيم (ص ،)163دليل الطالب لنيل املطالب ملرعي
الكرمي (ص ،)189-188الوقف النقدي ،مدخل لتفعيل دور الوقف يف حياتنا
املعاصرة ،الدكتور شوقي أمحد دنيا ،أستاذ االقتصاد جبامعة األزهر ،حبث منشور
مبجلة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد الثالث عشر( ،ص.)500
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عند االقتضاء؛ ونوع حمرتم مطلقا ال جتوز خمالفته حبال .وهذا هو الذي
تطبق عليه هذه القاعدة (.)1
ومن املعلوم أن شرط الواقف إذا مل يكن إصالحا أو كان إمثا فال جيوز
اعتباره وال حرمة له ،كما لو شرط التعزب يف املوقوف عليه أو الرتهب.
بل لو شرط ما هو مكروه ،أو تضمن شرط ترك ما هو أحب إىل اهلل
تعاىل ورسوله  فال حرمة لشرطه ،وال إمث على من غري شرطه(.)2
ثانيا :تطبيقات الضابط في نوازل العمل الوقفي:
جند يف العصر احلاضر صورا متنوعة هلذا الضابط ،فمثال لو
مطور لبعض التقنيات احلديثة أو الربامج التقنية أو
أوقف خمرتع أو ِّ
التطبيقات اإللكرتونية يف اهلواتف الذكيَّة واألجهزة اللوحية والكفية ألي
ٍ
عمل نفعي؛ شريطة اإلبقاء على امسه وهيئة عمله وجب العمل به
واحرتامه ،وعدم خمالفة شرطه.
يسخره كثري من الناس بتحويل
وال يثرب على هذا ما
ِّ
استخدامات التقنية على وجهها الصحيح إىل ٍ
أوجه فاسدة خالفا ملا
أراده من اخرتعها؛ ألن ما يقوم به كثري من املخرتعني واملطورين إمنا كان
ألجل تقدمي خري كبري للبشرية بالتطور التكنولوجي يف كثري من
( )1ينظر :شرح القواعد الفقهية (ص.)484
( ) 2ينظر :الوقف على القرآن ،الدكتور بدر بن ناصر البدر ،حبث منشور مبجلة
البحوث اإلسالمية ،العدد السابع والسبعون.)129/77( ،
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اجملاالت ،لكن من املؤسف أن كثريا من الناس غريوا تلك األغراض
الصاحلة إىل أخرى فاسدة؛ ومن ذلك التطور اهلائل يف علوم الكيمياء؛
إذ استخدمه بعض الناس يف عمل صناعة املواد املخدرة ،وبسببها
دخلت فئات عمرية جديدة يف دائرة اإلدمان .والتطور يف جمال
تكنولوجيا السيارات استخدمه البعض يف جرائم القتل وجرائم السطو
على البنوك واحملالت التجارية الكبرية وجرائم اخلطف وجرائم التهريب.
والتقدم يف تكنولوجيا اإلعالم استخدمته كثري من الدول واملنظمات
واألفراد استخداما سيئا جعل وسائل اإلعالم متخمة بتقارير عن جرائم
العنف بكافة أمناطها ،األمر الذي يزيد من انتشار اجلرمية ويشجع
عليها ،وكذلك عرض األفالم السنمائية اليت حتمل يف طياهتا مشاهد
اإلغراء ،أو اإلُياءات اجلنسية ،أو هدم القيم والتمرد عليها ،أو غري
ذلك من األفكار املسمومة اليت هتدم اجليل بعد اآلخر ،وكذلك
كامريات املراقبة فالبعض يستخدمها للتجسس وحنو ذلك من األعمال
غري املشروعة ،متبعني يف ذلك أهواءهم خمالفني قصد كثري من
املخرتعني الذين أرادوا أن يقدموا اخلري للبشرية(.)1

( )1ينظر :التطور التكنولوجي واجلرمية (ص ،)8د .السيد عوض ،املركز
الدميوجرايف بالقاهرة ،أعمال املؤمتر السنوي الرابع والثالثون ،قضايا السكان
والتنمية )22-19( ،ديسمرب (2004م).
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الضابط السابع :الوقف ال يحتمل التأقيت وال التعليق بالخطر:

أوال :معنى الضابط:
أي أن الوقف يشرتط فيه التأبيد ال التأقيت عند مجهور
الفقهاء( )1خالفا للمالكية()2؛ فال يصح تأقيته َك َوقفه على زيد سنة،
كذلك يشرتط فيه التنجيز ،فال يقبل التعليق باخلطر :أي مبا ال تعرف
عاقبته؛ وذلك ألن الوقف مبنزلة متليك اهلبة من املوقوف عليه والتمليك
غري الوصية ال تتعلق باخلطر(.)3
قال ابن اهلمام( :والوقف ال يقبل التعليق بالشرط؛ ولذا لو قال :إذا
مت من مرضي هذا فقد وقفت أرضي إىل آخره فمات مل تصر وقفا وله أن
يبيعها قبل املوت ،خبالف ما لو قال :إذا مت فاجعلوها وقفا فإنه جيوز؛
ألنه تعليق التوكيل ال تعليق الوقف نفسه ،وهذا ألن الوقف مبنزلة متليك اهلبة
من املوقوف عليه ،والتمليكات غري الوصية ال تتعلق باخلطر)(.)4
ثانيا :تطبيقات الضابط في نوازل العمل الوقفي:
بعض الناس ممن يقومون بالعمل اخلريي جيعلونه وقفا هلل؛ كمن جيعل
مشروعا جتاريا أو قناة تلفزيونية ،أو موقعا إلكرتونيا وقفا هلل تعاىل ،فإذا ما منا
( )1ينظر :املبسوط للسرخسي ( ،)41/12احلاوي الكبري للماوردي (.)521/7
( )2ينظر :الفروق للقرايف (.)12/3
( )3ينظر :البحر الرائق شرح كنز الدقائق البن جنيم (.)208-202/5
( )4فتح القدير (.)208/6
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هذا العمل الوقفي وكرب عائده وذاع صيته رمبا طمع صاحبه يف شيء من
ذلك؛ فيجعل الوقف مؤقتا مبدة يعود بعدها إىل واقفه ،وقد ينوي تأقيت هذا
العمل الوقفي منذ البداية؛ وهذا ال جيوز من ناحية الشرع ،وال من ناحية
العمل الوقفي؛ كي يكتب له االستمرار وُيافظ على االستقرار؛ ليكون أقوم
يف احلفاظ على استدامة نظامه وكيانه وعمالئه والقائمني عليه ،وبذلك
ُيقق النفع األكرب املرجو من هذا العمل الوقفي(.)1
الضابط الثامن :صحة الوقف منوطة بأهلية الواقف والموقوف عليه:
أوال :معنى الضابط:

أن كون الواقف أهال للتربع شرط يف صحة الوقف ،وتتحقق
أهليته للتربع مبا يأيت:
أ -أن يكون الواقف مكلفا( ،)2أي أن يكون عاقال بالغا فال يصح
الوقف من الصيب واجملنون؛ ألن الوقف من التصرفات اليت تزيل
امللك بغري عوض ،والصيب واجملنون ليسا من أهل هذه
التصرفات.
ب -أن يكون ححرا  ،فال يصح الوقف من العبد؛ ألن الوقف إزالة

( )1ينظر :األوقاف يف العصر احلديث (ص.)53
( )2ينظر :حاشية الصاوي على الشرح الصغري ( ،)101/4اإلقناع يف فقه اإلمام
أمحد للحجاوي (.)7/3
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ملك ،والعبد ليس من أهل امللك(.)1
ج -أن يكون خمتارا ،فال يصح وقف املكره(.)2
د -أال يكون حمجورا عليه لسفه أو فَـلَس()3؛ ألن الوقف تربع،
واحملجور عليه ليس من أهل التربع ،وهذا باتفاق يف اجلملة.
وأما املوقوف عليه فهو اجلهة اليت تنتفع باملوقوف سواء أكانت

اجلهة معينة كشخص معني ،أو كانت غري معينة كالفقراء واملساكني،
ويشرتط فيه شرطان أساسيان:
الشرط األول :كون الموقوف عليه جهة بر وقربة:
فال جيوز أن يكون املوقوف عليه جهة معصية كبناء الكنائس وقطع
الطريق()4؛ ملا فيه من التعاون على اإلمث والعدوان ،واهلل -تعاىل -يقول:

ﮋﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﮊ( ،)5وألن يف الوقف على املعصية
إشاعة هلا وتقوية جلانبها ،وهذا ٍ
مناف ملقاصد الشرع يف األوقاف ،وألن
( )1ينظر :املغين البن قدامة (.)39/6
( )2ينظر :الشرح الكبري للدردير ( ،)77/4فتح الوهاب بشرح منهج الطالب
لزكريا األنصاري (.)306/1
( )3ينظر :فتح القدير البن اهلمام ( ،)201/6نيل املآرب بشرح دليل الطالب
البن أيب تغلب (.)11/2
( )4ينظر :الوسيط يف املذهب للغزايل (.)241/4
([ )5سورة املائدة.]2:
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()1

الوقف قربة وطاعة فكيف يتقرب إىل اهلل – تعاىل  -باملعصية؟ .
الشرط الثاني :أن يكون الموقوف عليه ممن يصح أن يملك:
أي أن يكون أهال للتملك حقيقة كزيد والفقراء ،أو حكما
كمسجد ورباط وسبيل( ،)2وألن الوقف على املساجد وحنوها يعترب
وقفا على املسلمني إال أنه عني يف نفع خاص هلم (.)3
ثانيا :تطبيقات الضابط في نوازل العمل الوقفي:
من أهم عوامل جناح العمل الوقفي أن يستعان بأصحاب
اخلربات والتخصصات كل يف جماله ،حىت لو كان صاحب اخلربة أو
التخصص من غري املسلمني ،أو كان اآلالت أو الوسائل اليت سيتم
استخدامها يف العمل الوقفي من صناعات غري املسلمني ،بل إن أغلب
األجهزة احلديثة واملواقع اإللكرتونية املختلفة من صناعات وتصميم غري
املسلمني ،بل رمبا صمم بعض الناس ممن يريدون مهامجة اإلسالم برامج
أو تطبيقات اهلدف منها النيل من اإلسالم وأهله ،فال مانع على
املسلم من استخدام ذلك كله إذا َو َّج َههح يف مصلحة اإلسالم وخدمة
الناس ،لكن أهم ما يف األمر أال نرتك ذوو األهلية وأصحاب اخلربات
( ) 1ينظر :الوقف على القرآن ،الدكتور بدر بن ناصر البدر ،حبث منشور مبجلة
البحوث اإلسالمية ،العدد السابع والسبعون.)128/77( ،
( )2ينظر :شرح خمتصر خليل للخرشي (.)80/7
( )3ينظر :املبدع يف شرح املقنع البن مفلح ( .)160/5املغين البن قدامة (.)39/6
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والتخصصات ،ونلجأ إىل غريهم؛ فإن ذلك عائق كبري يف جناح العمل
الوقفي ،بل على املشتغلني به والقائمني عليه مراعاة التطور التكنولوجي
واحلصول على كل جديد أي كان مصدره.
وكذلك الوقف على تعليم أبناء املسلمني مهارات استخدام
التقنية احلديثة ،وإعدادهم لتصميم كل ما هو جديد مما خيدم الدين
والعمل الوقفي ،ولو عن طريق االستعانة بغري املسلمني يف تدريبهم
وتعليمهم( ،)1أو حىت إذا اقتضى احلال ابتعاثهم للدراسة يف البالد
األجنبية حيث دعت إليه احلاجة ،كما استعان النيب  بعبداهلل بن
أريقط دليال له يف اهلجرة؛ ألنه كان من أعلم الناس بالطرق(.)2
الضابط التاسع :الوقف ال يبطل بالشروط الفاسدة:
أوال :معنى الضابط:
أي أنه إن وجد يف الوقف شرط فاسد خيالف مقتضى عقد
الوقف ،أو خيالف تعاليم الدين احلنيف؛ فإن ذلك الشرط يلغى ويظل
الوقف صحيحا ،وهو بذلك يشبه العتق من حيث إنه ال يبطل
بالشروط الفاسدة(.)3
والشروط اليت تعترب يف الوقف ثالثة:
( )1ينظر :دور املسلم ورسالته يف الثلث األخري من القرن العشرين (ص.)39
( )2ينظر :السرية النبوية البن هشام ( ،)96/2عيون األثر (.)216/1
( )3ينظر :احمليط الربهاين يف الفقه النعماين البن مازة (.)117/6
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أ -شرط باطل :وهو ما ينايف مقتضى الوقف ،كأن يشرتط إبقاء
املوقوف على ملكه ،وحكمه :أنه يبطل به الوقف ،ملنافاته حقيقة
الوقف .وكذا لو شرط لنفسه الرجوع يف الوقف مىت شاء ،يبطل به
الوقف ملنافاته حكم الوقف وهو اللزوم .ولو شرط بيع الوقف وصرف
مثنه حلاجته ،بطل الوقف.
ب -شرط فاسد :وهو ما خيل باالنتفاع باملوقوف ،أو مبصلحة
املوقوف عليه ،أو خيالف الشرع .مثال األول :أن يشرتط صرف الريع
إىل املستحقني ،ولو احتاج املوقوف إىل التعمري ،فهو فاسد؛ ألنه خيل
باالنتفاع باملوقوف .ومثال الثاين :أن يشرتط أال يعزل الناظر من أوالده
ولو خان ،فهو فاسد؛ ألنه خيل مبصلحة املوقوف عليه .ومثال الثالث:
أن خيصص جزءا من الريع الرتكاب جرمية ،فهو شرط فاسد؛ ألنه
خيالف الشريعة .وحكمه :أنه ال يبطل الوقف ،بل يصح ويبطل الشرط.
ج  -شرط صحيح :هو كل شرط ال ينايف مقتضى الوقف ،وال
خيل باملنفعة ،وال يصادم الشرع ،مثل اشرتاط البدء من الريع بأداء
الضرائب املستحقة ،أو البدء بالتعمري قبل الصرف إىل املستحقني.
وحكمه :أنه جيب اتباعه وتنفيذه(.)1
فلو وقف أرضا على رجل على أن يقرضه دراهم جاز الوقف
وبطل الشرط(.)2
( )1ينظر :الفقه اإلسالمي وأدلته للزحيلي (.)7661-7660/10
( )2ينظر :فتح القدير البن اهلمام (.)230/6
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وقال ابن عابدين( :وقد جياب أن الشرط الفاسد إمنا ال يبطل
التربعات إذا مل يكن موجبه نقض عقد التربع من أصله ،فإن اشرتط أن
تبقى رقبة األرض له ،أو أنه ال يزول ملكه عنها ،أو أنه يبيع أصلها بال
استبدال شيء مكاهنا ،نقض التربع؛ ألنه بذلك الشرط مل يوجد التربع
أصال ،كما إذا قال يف اهلبة :وهبتك هذه الدار بشرط أن ال خترج عن
ملكي ،خبالف ما إذا قال :بشرط أن ختدمين سنة تأمل)(.)1
ثانيا :تطبيقات الضابط في نوازل العمل الوقفي:
كثري من الوسائل التكنولوجية صنعت بأيدي غري مسلمة كما
سبق بيانه ،وهناك كثري ممن سامهوا يف التطور التكنولوجي من غري
امل سلمني ،وقد تعدد أغراضهم من وراء تلك األعمال اليت سامهت يف
التطور الرهيب الذي نعيشه ،فمنهم من كان قصده بذلك العمل نفع
البشرية ،ومنهم من كان قصده الشهرة ،ومنهم من كان قصده الربح
املادي ،ومنهم من كان له غرض آخر.
إال أن الذي يعنينا هنا أن أكثر هذه الوسائل التكنولوجية
احلديثة مل يكن الغرض من وراء إنشائها ابتغاء وجه اهلل تعاىل؛ ولذا فإن
أكثرها ال خيضع ألحكام الشريعة اإلسالمية وضوابطها؛ فنجد كثريا من
املواقع اإللكرتونية تضم بني حمتوياهتا حماذير شرعية كإبراز صور النساء
العاريات أو الدعوة إىل التعرف هبن والتواصل معهن واختاذهن خالئل،
( )1منحة اخلالق (.)203/6
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أو الدعوة إىل اإلحلاد واحلرية مبقاالت وشبهات ،أو التسويق أللعاب
القمار وأكل أموال الناس بالباطل وغري ذلك مما ال حصر له وال عد،
وكذلك الفيديوهات املنتشرة على اليوتيوب والفيس بوك وغالب املقاطع
ال تلتزم بالضوابط اإلسالمية ،وكذلك جند يف أفالم الكرتون ما خيالف
الشريعة اإلسالمية من ترويج لفكر ملحد أو تغرس فاسد األخالق إىل
غري ذلك  ،فكل ذلك مما يشبه الشرط الفاسد يف العمل الوقفي ،ودور
املسلم عند ذلك حماولة تنقية تلك الوسائل احلديثة مما شاهبا وعرضها
مرة أخرى بشكل خمتلف يتوافق مع ضوابط وأحكام الشريعة اإلسالمية
بدال من إمهاهلا وعدم االنتفاع هبا(.)1
ويف واقعنا املعاصر جند صورا متنوعة هلذا الضابط ،فمثال لو
أوقف ممثِّل أو مغ ٍن ملكا له ملسجد أو لعمل نفعي أو ملوق ٍع إلكرتوين؛
شريطة نشر أفالمه وأغانيه عرب مواقع التواصل االجتماعي املختلفة صح
وقفه وبطل شرطه.

( )1ينظر :منهج القرآن الكرمي يف دعوة غري املسلمني لإلسالم ،د .زكريا إبراهيم
الزميلي (ص.)22
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اخلامتة:
وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات
أوال :أهم النتائج:
 -1للضوابط الفقهية دور كبري يف ضبط مسائل الفروع املتعلقة
بالباب الواحد وما ينبين عليها من مسائل.
 -2تطوير املؤسسات الوقفية من جهة أنظمتها واستثمار مواردها
من أعظم سبل جناح تلك املؤسسات.
 -3ينبغي على أهل اإلسالم تطويع التكنولوجيا احلديثة لتكون
وسيلة للطاعة خدمة للشريعة اإلسالمية وما ينفع الناس ،وال
يقفوا عند كوهنا وسيلة من وسائل اإلفساد فحسب!
ُ -4يسن بأهل العلم املبادرة إىل حتويل كل ما من شأنه اللهو اجملرد
وإهدار األوقات والطاقات ألن يكون فرصة لتطويعه وتطويره
وتوجه الناشئة ،وتسد
ليكون من أكرب األسباب اليت تبين القيمِّ ،
ثغرة واسعة يف حفظ األجيال.
 -5ينبغي مراعاة عدم االعتداء على حقوق الغري يف األعمال
الوقفية ،حىت يصح ذلك الوقف ويعظم أجره.
 -6جيوز وقف املال لصاحل املواقع اإللكرتونية والتطبيقات الرقمية اليت
تبث العلم النافع وتنشره عقيدة وأحكاما وأخالقا وتزيل الشبه.
 -7ال بد من االستعانة بأصحاب اخلربات والتخصصات كل يف جماله،
343

الضوابط الفقهية المتعلقة بالوقف اإللكتروني  -الشبكة الفقهية أنموذجا ،د .عبدالحميد بن صالح الكراني الغامدي

حىت لو كان صاحب اخلربة أو التخصص من غري املسلمني.
 -8ينبغي على املسلم حماولة تنقية تلك الوسائل احلديثة مما شاهبا،
وعرضها مرة أخرى بشكل خمتلف يتوافق مع ضوابط وأحكام
الشريعة اإلسالمية.

ثانيا :أهم التوصيات:
 -1محاية أموال الواقفني وعدم املساس هبا ما دامت ال ختالف
أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.
 -2توفري احلماية الشرعية والقانونية ملؤسسات العمل الوقفي ،وإجياد
ٍ
قانونية تنظم األعمال الوقفية وترتبها حسب األولويات،
هيئات
وتدفع هبا حنو الرتقّي تبعا ملستجدات العصر.
 -3استصدار لوائح وقوانني للوقف تواكب التطورات املعاصرة ،وال خترج
عن أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية إلدارة أموال الوقف.
 -4العمل على زيادة الوعي الديين لدى أغنياء املسلمني وأثريائهم
وترغيبهم يف األعمال الوقفية ،وبيان ثواهبا.
 -5لفت االنتباه لدى الوجهاء وأهل العلم إىل حث املوسرين
وتوجيههم إىل الوقف اإللكرتوين ،وتفعيل أثره ،وجعله ميدانا
جديدا فسيحا يتبارى أهل اخلري فيه.
 -6م ارع ـ ـ ـ ــاة األولوي ـ ـ ـ ــات اإلس ـ ـ ـ ــالمية يف األعم ـ ـ ـ ــال الوقفي ـ ـ ـ ــة :الض ـ ـ ـ ــروريات،
فاحلاجيات ،فالتحسينات؛ وذلك حسب احتياجات اجملتمع اإلسالمي.
 -7الدعوة إىل إنشاء مؤمترات ختتص بالوقف اإللكرتوين؛ إذ هو
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حباجة ماسة لتوجه األنظار إليه ،ودعوة املوسرين لإلسهام فيه؛
ملواكبة التطورات املذهلة يف التقنية احلديثة ،وسد ثغرة يف البناء
اجلديد يف احلياة املعاصرة من خالل اإلنرتنت.
 -8إنشاء شركات وقفية؛ لصناعة الربامج الوقفية اإللكرتونية اليت
تسهم يف رقي األمة املسلمة ،وحتفظ هلا أجياهلا مبا يتوافق مع
هويتها ،ويتالءم مع قيمها ،وُيمي مبادئها.
 -9توجيه مؤسسات اإلعالم ورجاله إىل إبراز أمهية الوقف
اإللكرتوين واإلسهام فيه ،وجعله ثقافة مشاعة بني أفراد اجملتمع؛
ألثره البالغ ،ونفعه الواقع.
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املصادر واملراجع:

جل مقامه.
القرآن الكرمي َّ
ابن الرفعة ،أمحد بن حممد" .كفاية النبيه يف شرح التنبيه" ،احملقق:
جمدي حممد سرور باسلوم ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة:
األوىل2009( ،م).
ابن السبكي ،تاج الدين" .األشباه والنظائر" ط :دار الكتب العلمية،
الطبعة األوىل1411( ،هـ1991/م).
ابن اهلمام ،حممد بن عبدالواحد" .فتح القدير" ،ط :دار الفكر ،بدون
طبعة ،وبدون تاريخ.
ابن تيمية ،أمحد عبداحلليم" .جمموع الفتاوى" ،الطبعة :الثانية ،حتقيق:
عبدالرمحن بن حممد بن قاسم.
ابن حجر ،أمحد بن علي" .فتح الباري شرح صحيح البخاري" ،دار
املعرفة  -بريوت ،حتقيق :حمب الدين اخلطيب.
ابن سيد الناس ،حممد بن حممد" .عيون األثر يف فنون املغازي
والشمائل والسري" ،تعليق :إبراهيم حممد رمضان ،دار القلم –
بريوت ،الطبعة :األوىل1993/1414( ،م).
ابن عابدين" ،منحة اخلالق" ،دار الكتاب اإلسالمي ،الطبعة :الثانية -
بدون تاريخ.
ابن قدامة ،عبداهلل بن أمحد" .املغين" ،ط :دار عامل الكتب -
الرياض -الطبعة الثامنة1434( ،هـ2013-م) ،حتقيق :د /عبد
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اهلل ابن عبد احملسن الرتكي ،د /عبد الفتاح حممد احللو.
ابن قدامة ،موفق الدين" .الكايف يف فقه اإلمام أمحد" ،دار الكتب
العلمية ،الطبعة األوىل1414( ،هـ1994-م).
ابن مفلح ،إبراهيم بن حممد" .املبدع يف شرح املقنع" ،املكتب
اإلسالمي  -بريوت – (1400هـ).
ابن جنيم ،زين الدين بن إبراهيم" .األشباه والنظائر على مذهب أيب
حنيفة النعمان" ،ط :دار الكتب العلمية ،بريوت  -لبنان ،الطبعة
األوىل1419( ،هـ1999/م).
ابن جنيم ،زين الدين بن إبراهيم" .البحر الرائق شرح كنز الدقائق" ،ط:
دار الكتاب اإلسالمي ،الطبعة الثانية بدون تاريخ.
ابن جنيم ،زين الدين بن إبراهيم" .غمز عيون البصائر شرح كتاب
األشباه والنظائر" ،دار الكتب العلمية  -لبنان/بريوت –
(1405هـ) – (1985م) ،الطبعة :األوىل ،حتقيق :شرح موالنا
السيد أمحد بن حممد احلنفي احلموي.
ابن هشام ،عبدامللك بن هشام" .السرية النبوية" ،حتقيق :مصطفى
السقا ،وإبراهيم األبياري ،وعبد احلفيظ الشليب ،الناشر :شركة
مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر ،الطبعة:
الثانية1375( ،هـ1955-م).
أبو ليل ،حممود أمحد" .استثمار األوقاف يف الفقه اإلسالمي" .حبث
منشور مبجلة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد الثالث عشر.
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األمسري ،صاحل بن حممد" .جمموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد
البهية" ،دار الصميعي ،الرياض ،الطبعة :الطبعة األوىل،
(1420ه ـ2000-م).
األنصاري ،زكريا بن حممد" .فتح الوهاب بشرح منهج الطالب" ،دار
الفكر للطباعة والنشر ،الطبعة1414( :هـ1994/م).
البخاري ،حممد بن إمساعيل" .اجلامع املسند الصحيح املختصر من
أمور رسول اهلل  وسننه وأيامه ،املعروف بصحيح البخاري"،
ط :الرسالة العاملية ،الطبعة األوىل1432(،هـ2011/م) ،حتقيق
شعيب األرنوؤط ،وعادل مرشد وجمموعة من احملققني.
البخاري ،حممود بن أمحد" .احمليط الربهاين يف الفقه النعماين" ،احملقق:
عبد الكرمي سامي اجلندي ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان،
الطبعة :األوىل1424( ،هـ2004-م).
البدر ،بدر بن ناصر" .الوقف على القرآن" ،حبث منشور مبجلة
البحوث اإلسالمية ،العدد السابع والسبعون.
ا بن بيه ،عبداهلل بن الشيخ احملفوظ" .أثر املصلحة يف الوقف" .جملة
البحوث الفقهية املعاصرة ،عدد ( ،)47ربيع اآلخر /مجادى
اآلخرة (1421هـ).
ابن نيب ،مالك" .دور املسلم ورسالته يف الثلث األخري من القرن
العشرين" ،دار الفكر -دمشق سورية  /دار الفكر – اجلزائر،
الطبعة :األوىل1412( ،هـ1991-م).
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التغليب ،عبدالقادر بن عمر" .نيل املآرب بشرح دليل الطالب" ،احملقق:
الدكتور حممد حسليمان األشقر ،مكتبة الفالح ،الكويت ،الطبعة:
األوىل1403( ،هـ1983-م).
احلجاوي ،موسى بن أمحد" .اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل"،
طبعة دار املعرفة بريوت  -لبنان ،بدون تاريخ .حتقيق :عبد
اللطيف حممد موسى السبكي.
احلصين ،أيب بكر بن حممد" .كفاية األخيار يف حل غاية االختصار"،
دار اخلري  -دمشق – (1994م) ،الطبعة :األوىل ،حتقيق :علي
عبد احلميد بلطجي وحممد وهيب سليمان.
اخلالدي ،أمحد" .سرقة جهود اآلخرين جرمية ال تغتفر" ،مقال منشور
بتاريخ ( )15كانون أول/ديسمرب (2017م) ،عرب احلساب
الشخصي للكاتب:مبوقع http://sudaneseonline.com
اخلرشي ،حممد بن عبداهلل" .شرح خمتصر خليل" دار الفكر للطباعة –
بريوت ،بدون طبعة وبدون تاريخ.
اخلرقي ،عمر بن احلسني" .خمتصر اخلرقي" ،دار الصحابة للرتاث،
الطبعة1413( :هـ1993-م).
اخلطيب ،عبداهلل عبداحلميد" .العمل اجلماعي التطوعي" ،عمان،
جامعة القدس املفتوحة ،طبعة عام (2010م).
الدردير ،سيدي أمحد" .الشرح الكبري" ،دار الفكر  -بريوت ،حتقيق:
حممد عليش.
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الدَّمريي ،حممد بن موسى" .النجم الوهاج يف شرح املنهاج" ،دار
املنهاج (جدة) ،احملقق :جلنة علمية ،الطبعة :األوىل1425( ،هـ-
2004م).
دنيا ،شوقي أمحد" .الوقف النقدي ،مدخل لتفعيل دور الوقف يف
حياتنا املعاصرة" ،حبث منشور مبجلة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد
الثالث عشر.
رفاعي ،عاطف إبراهيم" .صور اإلعالم اإلسالمي يف القرآن الكرمي"،
رسالة ماجستري ،كلية العلوم اإلسالمية ،جامعة املدينة العاملية
(ماليزيا)1432( ،هـ2011-م).
الرملي ،شهاب الدين أمحد" .فتاوى الرملي" ،املكتبة اإلسالمية.
الزحيلي ،حممد مصطفى" .القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب
األربعة" ،دار الفكر  -دمشق ،الطبعة :األوىل1427( ،هـ-
2006م).
الزحيلي ،وهبة مصطفى" .الفقه اإلسالمي وأدلته" ،دار الفكرـ سوريا،
دمشق ،الطبعة الرابعة ،الطبعة املنقحة الثانية عشرة.
الزرقا ،أمحد بن الشيخ حممد" .شرح القواعد الفقهية" ،ط :دار القلم –
دمشق ،الطبعة الثانية1989( ،م) ،صححه وعلق عليه :مصطفى
أمحد الزرقا.
الزركشي ،حممد بن هبادر" .املنثور يف القواعد" ،وزارة األوقاف
بالكويت1405(-هـ) ،الطبعة :الثانية ،حتقيق :د .تيسري فائق
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أمحد حممود.
الزميلي ،زكريا إبراهيم" .منهج القرآن الكرمي يف دعوة غري املسلمني
لإلسالم" ،حبث لدى مؤمتر الدعوة اإلسالمية ومتغريات العصر،
باجلامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطني 8( ،ربيع األول 1426هـ17/
أبريل 2005م).
السرخسي ،مشس الدين" .املبسوط" ،دار املعرفة – بريوت ،بدون
طبعة ،وبدون تاريخ.
السعدي ،عبدالرمحن بن ناصر" .تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم
املنان" ،مؤسسة الرسالة ،بريوت – (1421هـ2000-م).
السيد عوض" ،التطور التكنولوجي واجلرمية" ،املركز الدميوجرايف بالقاهرة،
أعمال املؤمتر السنوي الرابع والثالثون ،قضايا السكان والتنمية،
( )22-19ديسمرب (2004م).
الشريازي ،إبراهيم بن علي" .املهذب يف فقه اإلمام الشافعي" ،دار
الفكر – بريوت ،بدون تاريخ.
الصاوي ،أمحد بن حممد" .حاشية الصاوي على الشرح الصغري (بلغة
السالك ألقرب املسالك)" ،دار املعارف ،بدون تاريخ طبعة.
صوفان ،عيسى حممد" .أسس العمل اخلريي وفنون تسويقه" .الطبعة
األوىل ،الكويت2008( ،م).
العبد اللطيف ،عبدالرمحن بن صاحل" .القواعد والضوابط الفقهية
املتضمنة للتيسري" ،عمادة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية،
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املدينة املنورة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل،
(1423هـ2003/م).
على مجعة" ،املدخل إىل دراسة املذاهب الفقهية" ،دار السالم -
القاهرة ،الطبعة :الثانية (1422هـ2001م).
العمراينُ ،يىي بن أيب اخلري" .البيان يف مذهب اإلمام الشافعي" ،ط:
دار املنهاج – جدة ،الطبعة الثانية1428( ،هـ2007/م) ،بعناية
قاسم حممد النوري.
الغزايل ،حممد بن حممد" .الوسيط يف املذهب" ،دار السالم  -القاهرة
– (1417هـ) ،الطبعة :األوىل ،حتقيق :أمحد حممود إبراهيم ،حممد
حممد تامر.
فتاوى الشبكة اإلسالمية ،جلنة الفتوى بالشبكة اإلسالمية ،اسرتجع من
اإلنرتنت بتاريخ :يف (1430/12/1هـ) ،املوافق
(18نوفمرب2009،م) .على موقع إسالم ويب ،على الرابط /
 .http://www.islamweb.netفتوى عن وقف املال
على املواقع اإللكرتونية الدعوية .فتاوى الشبكة اإلسالمية/12( ،
 .)4406ضمن املكتبة الشاملة.
الفيومي ،أمحد بن حممد" .املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري" ،دار
الرسالة العاملية  -بريوت -الطبعة األوىل1431( ،هـ2010-م)،
اعتىن به عادل مرشد.
القرايف ،أمحد بن إدريس" .الفروق" ،دار الكتب العلمية  -بريوت –
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(1418هـ1998-م) ،الطبعة :األوىل ،حتقيق :خليل املنصور.
القرايف ،شهاب الدين أمحد" .الذخرية" ،دار الغرب  -بريوت –
(1994م) ،حتقيق :حممد حجي.
الكرمي ،مرعي بن يوسف" .دليل الطالب لنيل املطالب" ،احملقق :أبو
قتيبة نظر حممد الفاريايب،دار طيبة ،الرياض ،الطبعة :األوىل
(1425هـ2004/م).
الكفومي ،أيوب بن موسى" .الكليات معجم يف املصطلحات والفروق
اللغوية" ،مؤسسة الرسالة  -بريوت – (1419هـ1998-م)،
حتقيق :عدنان درويش  -حممد املصري.
املاوردي ،علي بن حممد" .احلاوي الكبري" ،ط :دار الكتب العلمية،
بريوت – لبنان ،الطبعة األوىل1414( ،هـ1994/م) ،حتقيق:
علي معوض ،عادل عبداملوجود.
جمموعة الرسائل واملسائل النجدية (اجلزء الرابع ،القسم الثاين) ،املؤلف:
لبعض علماء جند األعالم ،احملقق :األوىل ،مبصر
(1349هـ)/النشرة الثالثة1412( ،هـ) ،الناشر :دار العاصمة،
الرياض ،اململكة العربية السعودية.
املرداوي ،علي بن سليمان" .اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف"،
دار النشر :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت ،حتقيق :حممد حامد
الفقي.
مسلم ،مسلم بن احلجاج" .اجلامع الصحيح املسمى بصحيح مسلم"،
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ط :دار ابن رجب – مصر – الطبعة الثانية،
(1427ه2006/م).
املشيقح ،خالد بن علي" .األوقاف يف العصر احلديث ،كيف نوجهها
لدعم اجلامعات وتنمية مواردها" ،دراسة فقهية ،بدون طبعة
وبدون تاريخ.
املغريب ،حممد بن عبدالرمحن" .مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل" ،دار
الفكر  -بريوت – (1398هـ) ،الطبعة :الثانية.
امليداين ،عبدالرمحن بن حسن َحبَـنَّ َكة" .احلضارة اإلسالمية أسسها
ووسائلها وصور من تطبيقات املسلمني هلا وحملات من تأثريها يف
سائر األمم" ،دار القلم -دمشق ،الطبعة :األوىل (1418هـ-
1998م).
النملة ،عبدالكرمي بن علي" .املهذب يف علم أصول الفقه املقارن" ،ط:
مكتبة الرشد  -الرياض ،الطبعة األوىل1420( ،هـ1999/م).
النووي" ،اجملموع شرح املهذب" ،دار الفكر  -بريوت – (1997م).
النووي" ،روضة الطالبني وعمدة املفتني" ،دار املعرفة  -بريوت -الطبعة
األوىل1427( ،هـ2006/م) ،حتقيق :د /خليل مأمون شيحا.
النووي" ،شرح النووي على صحيح مسلم" ،دار إحياء الرتاث العريب -
بريوت – (1392م) ،الطبعة :الثانية.
المواقع اإللكترونية على شبكة اإلنترنت:
كلمة معايل الشيخ الدكتور /صاحل بن عبداهلل بن محيد إمام وخطيب
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املسجد احلرام ،وعضو هيئة كبار العلماء عن املشروع العاملي:
«الشبكة الفقهية» فيديو على الرابط اآليت:

https://youtu.be/8GO0R1fygIU

الكتيب التعريفي للمشروع العاملي «الشبكة الفقهية» على الرابط اآليت:
http://www.feqhup.com/do.php?id=6268

اخلطة االسرتاتيجية ملشروع «الشبكة الفقهية» على الرابط اآليت:
http://www.feqhup.com/do.php?id=6280

تزكيات العلماء للمشروع العاملي «الشبكة الفقهية» على الرابط اآليت:

http://www.feqhup.com/do.php?id=6269

حساب املوقع الشخصي للكاتب :أمحد اخلالدي عرب اإلنرتنت على
الرابط اآليت:

http://sudaneseonline.com

املوقع اإللكرتوين :إسالم ويب ،على الرابط اآليت:

http://www.islamweb.net
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باب بيع األصول والثمار من كتاب شرح احملرر
لصفي الدين عبد املؤمن بن عبد احلق البغدادي احلنبلي املتوفى سنة 739هـ

دراسةً وحتقيقًا
The Sale Of The Roots And The Fruits From The
"Book "Sharh Al Muharrar
By Safiyyu Ad-Deen Abdul Mumine Bin Abdul Haq Al
Died In 739h.،Bagdaadi Al Hanbali
Studying And Investigating

إِ ْعداد
د .عبد اللطيف بن مرشد بن سلمان العويف
األستاذ املشارك بقسم الفقه بكليّة الشريعة باجلامعة اإلسالمية

باب بيع األصول والثمار منكتاب شرح المحرر لصفي الدين البغدادي  -دراسةً وتحقيًقا ،د .عبد اللطيف بن مرشد العوفي

املستخلص

تتكون مادة هذا البحث من مق ّد ٍ
مة ،وقسمني رئيسني:
ّ
تتضمن :االفتتاحيّة ،وخطّة البحث ،ومنهج التّحقيق.
المق ّدمة ّ
لش ارح اإلم اص ي ف ّ ال ّدين عب د امل من
والقسمما األول :يف الّتةمج ة ل ّ
الش رح إلي ه ،ووي ن النّس ة
احلق
البغدادي احلنبل ّ  ،وإثبات نس بة ّ
بن عبد ّ
ّ
اخلطّية للكتاب.
ويتضمن حتقيق ب اب بي ا األي و
والقسا الثّاني :يف النّص احمل ّقق،
ّ
احملرر ،لإلماص يف ّ الدين احلنبل ّ -رمحه اهلل.-
والثّمار من كتاب شرح ّ
مث ذيّلت البحث بثبت املراجا واملصادر ،والفهارس الفنّ يّة.
ويل التّوفيق
واهلل ّ
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Abstract
The subject of this research includes an introduction
and two principal sections.
The Introduction includes the preface، the proposal
and the methodology of the investigation.
The first section is about the explainer's biography:
safiyyu ad-dine abdul mumine bin abdul haq al bagdaadi
al hanbali، the proof that the explanation is from him، and
the description of the handwritten copy of the book.
The second section deals with the investigated text
and constitutes the chapter: the sale of the roots and the
fruits from the book "sharh al muharrar" by safiyyu addine abdul mumine bin abdul haq al bagdaadi al hanbali –
may Allah have mercy on himFinally، I followed the research with the table of
references and the technical contents.
And Allah is the Arbiter of success
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املقدمة

االفتتاحية:
احلمد هلل ج يف ع ال ،،والص الة والس الص األامت ان األكم الن عل ر خ
خلق اهلل؛ نبينا حممد بن عبد اهلل ،وعلر آله ويحبه ومن واال .،أمابعد:
فإن االشتغا بطلب العلم الشرع من أج األعما وأنب الغايات،
فق د تض افرت يف مدح ه والتبي ب في ه نص و ال وح احملكم ات ،ال ت تغ
شهرهتا عن اإلطناب بذكر نصويها لكوهنا من املسلمات البينات.
أال وإن م ن أه م فن ون العل م الش رع  :عل م الفق ه ال ذي ب ه ي ب ني
املأمورات واملنهيات واملباحات ،يف العبادات ،واملعامالت ،وسائر اجل ئيات.
وق د ع ب ه علم ا األم ة عل ر م ر العص ور وت وايل الطبق ات ،ف أنفقوا
يف س بي حتص يله ج الطاق ات ونف ائ األوق ات ،ف ألفوا في ه الكث م ن
امل لف ات م ن خمتص رات ،وش روح ،ومط والت ،وأودع وا فيه ا م ن األحك اص
والقواعد والفوائد النفيسات ،ما هو معلوص مشهور عند أه العنايات.
وم ن أولل ء العلم ا األج ال ذوي ا م م العالي ات ،اإلم اص د
ال دين اب ن تيمي ة أب و الاك ات ي احب امل لف ات احملكم ات ال ت م ن أنفس ها
كتابه :احملرر يف الفقه علر مذهب اإلم اص أمح د ب ن حنب  ،اجته د م لف ه يف
هتذيبه ،واجياز لفظه تيس اً لطالب حفظه ،فجا خمتص راً حم رراً ب أار احلل ،
()1
وأسه العبارات ،حاوياً ألكثر أيو املسائ  ،خالي اً م ن العل وال دالئ
) (1انظر :عبد السالص بن عبد اهلل احلراين" ،احملرر يف الفقه" ،حتقيق :د /عبد اهلل
بن عبداحملسن التك  ،وحممد معت كرمي الدين( ،ط ،1ب وت :م سسة =
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مما جعله حم عناية العلم ا احملقق ني األثب ات ف دمو ،بالعدي د م ن امل لف ات
من شروح وحو ٍ
اش ونكت وتعليقات.
وم ن أنف ش روح احمل رر القيم ات :ش رح احمل رر لإلم اص ي ف
ال دين عب د امل من اب ن عب د احل ق البغ دادي احلنبل  ،ش رح في ه مس ائ
احمل رر ببي ان مقاي دها ،ومنطوقه ا ومفهومه ا ،وم ا تنط وي علي ه م ن
املباحث ذاكراً الدلي  ،والتعلي  ،والتحقيق(.)1
وربب ة م يف املش اركة يف اإلس هاص يف إث را املكتب ة اإلس المية وق ا
اختي اري عل ر حتقي ق ب اب :بي ا األي و والثم ار م ن ه ذا الكت اب النف ي ؛ نظ راً
لنفاس ته ،ونفاس ة أي له ،واملكان ة العلمي ة الرفيع ة مل لفيهم ا؛ واس تكماالً مل ا ق اص ب ه
ي احبا الفض يلة :فض يلة األس تاذ ال دكتور :عل ب ن أمح د الغام دي األس تاذ يف
قس م الفق ه باجلامع ة اإلس المية باملدين ة املن ورة ،وفض يلة األس تاذ ال دكتور :عب داهلل
ب ن حمم د الس اعدي األس تاذ يف قس م الفق ه باجلامع ة اإلس المية باملدين ة املن ورة،
حي ث س بقاين إا حتقي ق م ا قب ه ذا اجل ( )2س ائال اهلل ج وع ال أن جيع
= الرسالة 1428ه 2007 -ص).)25 ( .
) (1انظر :عبد القادر بن بدران الدمشق " ،املدخ إا مذهب اإلماص أمحد بن
حنب " ،يححه وقدص له وعلّق عليه :د /عبد اهلل بن عبداحملسن التك ،
(ط ،1م سسة الرسالة 1401ه 1981 -ص) ( .)433
) (2حيث حقق األستاذ الدكتور :عل الغامدي يف رسالته لني درجة الدكتورا،
(شرح احملرر لصف الدين عبد امل من بن عبداحلق البغدادي احلنبل من أو =
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أعمالنا خالصة لوجهه الكرمي ،نافعة لعباد ،،إنه جواد كرمي.
= الكتاب إا هناية كتاب احلج) وحقق يف حبث تقدص به للتقية إا درجة أستاذ
ج ًا آخر من هذا الكتاب (من بداية كتاب البيوع إا أو قو ياحب احملرر:
باب ما جيوز بيعه وما يشتط لصحته) مث حقق األستاذ الدكتور عبداهلل
الساعدي (باب الشروط يف البيا من هذا الشرح) وها أنا ذا أشاركهما اإلسهاص
يف حتقيق (باب بيا األيو والثمار) من هذا الشرح النفي الذي يأيت يف
التتيب بعد باب الشروط يف البيا الذي حققه األستاذ الدكتور عبداهلل
الساعدي ،ويعقبه باب الربا الذي قاص بتحقيقه األستاذ الدكتور عل الغامدي
يف حبث تقدص به للتقية إا درجة أستاذ مشارك (من بداية باب الربا إا هناية
باب حكم قبض املبيا وتلفه قبله) مث حقق الدكتور أمحد بن عايش امل ي (باب
الرد بالعيب من شرح احملرر) يف حبث تقدص به للتقية إا درجة أستاذ مشارك مث
تقدص األستاذ الدكتور خلين بن مبط السهل بتحقيق ج من هذا الشرح
(من بداية باب خيار التدلي إا باب اختالف املتبايعني) وقد حقق الدكتور
هشاص بن سليمان العبيد (باب القرض من هذا الشرح) كما حقق األستاذ
الدكتور عبدالع ي بن مطيا احلجيل (كتاب التفلي ) يف حبث تقدص به للتقية
إا درجة أستاذ وقاص األستاذ الدكتور فهد بن سليمان الصاعدي بتحقيق (باب
الضمان والكفالة) يف حبث تقدص به لني درجة أستاذ ،وحقق الدكتور رجا بن
عابد املطريف (كتايب الشهادات واإلقرار من هذا الشرح النفي ) وقد أفدت مما
سطروا يف خدمة هذا الكتاب ،نفا اهلل ام وجبهودهم وأج م املثوبة.
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خطة البحث:
قسمت البحث إا مقدمة وقسمني:
أوالً :المقدمة :وتشتم علر ما يل :
 -1االفتتاحية.
 -2خطة البحث.
 -3منهج يف التحقيق.
ثانياً :القسا األول وهو :القسا الدراسي ويشتم علر مبحثني:
المبحمما األول :يف ترةمج ة الش ارح اإلم اص ي ف ال دين احلنبل ،
وفيه :سبعة مطالب:
المطلب األول :امسه ،ونسبه.
المطلب الثاني :طلبه للعلم ،ورحالته.
المطلب الثالا :شيوخه.
المطلب الرابع :تالميذ.،
المطلب الخامس :ثنا العلما عليه.
المطلب السادس :م لفاته.
المطلب السابع :وفاته.
المبحا الثاني :إثبات نسبة شرح احملرر إا اإلم اص ي ف ال دين
احلنبل  ،ووين نس ته اخلطية وفيه مطلبان:
المطلب األول :إثبات نسبة شرح احملرر إا اإلماص يف الدين احلنبل .
369

باب بيع األصول والثمار منكتاب شرح المحرر لصفي الدين البغدادي  -دراسةً وتحقيًقا ،د .عبد اللطيف بن مرشد العوفي

المطلب الثاني :وين النس ة اخلطية للكتاب.
ثالثماً :القسما الثماني وهمو :قس م التحقي ق (ال نص احملق ق) ،ويش تم
عل ر حتقي ق ب اب بي ا األي و والثم ار م ن كت اب ش رح احمل رر لإلم اص ي ف
الدين احلنبل رمحه اهلل.
منهجي يف التحقيق:
سرت يف التحقيق علر املنهج اآليت- :
 -1نس ت اجل املراد حتقيقه معتم داً عل ر نس ة املكتب ة الظاهري ة،
ملت ماً قواعد اإلمال احلديثة.
 -2عند وجود خطأ يف امل طوط فإين أي ححه يف امل و وأجعل ه ب ني
معق وفتني [ ] وأش يف احلاش ية إا مص در ،إن وج د ،وم ا
ج م ت ئطل ه ود أج د مس تنداً لتص ويبه ف إين أورد االحتم االت
الواردة حل إشكاله يف احلاشية دون اجل ص بش منها.
 -3وثق ت األق وا والرواي ات والوج و ،ال ت ي ذكرها امل ل ن م ن
مصادرها امل تصة ،مبيناً الصحيح من امل ذهب يف ح ا س كوت
الشارح عن بيانه.
 -4خرج ت األحادي ث النبوي ة م ن كت ب الس نة ،ف إن ك ان احل ديث يف
الص حيحني أو يف أح د ا ،اكتفي ت بت رجي ه فق  ،وإن ك ان يف
ب ا اجتهدت يف خترجيه ،وذكر كالص أه العلم يف احلكم عليه.
 -5خرجت اآلثار من مظاهنا.
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 -6ترةمجت لألعالص الوارد ذكرهم يف البحث.
 -7عرفت المصطلحات العلمية ،والكلم ات الغريب ة ،ال ت رأي ت أهن ا
حباجة إا تعرين.
 -8وضعت فهارس فنية عامة علر النحو اآليت:
 -9فهرس املصادر واملراجا.
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املبحث األول :ترمجة الشارح صفي الدين
وفيه سبعة مطالب
المطلب األول :امسه ،ومولد.،
المطلب الثاني :طلبه للعلم ،ورحالته.
المطلب الثالا :أشهر شيوخه.
المطلب الرابع :أشهر تالميذ.،
المطلب الخامس :ثنا العلما عليه.
المطلب السادس :م لفاته.
المطلب السابع :وفاته.
املطلب األول :امسه ،ومولده:
ه و :اإلم اص عب د امل من ب ن عب د احل ق ب ن عب د اهلل ب ن عل ب ن
مس عود القطيع  ،البغ دادي ،لقب ه :ي ف ال دين ،وكنيت ه :أب و الفض ،
وقي  :أبو حممد.
ولد يف السابا والعشرين ،وقي  :السابا عش ر م ن ةمجادآل اآلخ رة س نة
(658ه )(.)1
) (1انظر :إبراهيم بن حممد ابن مفلح" ،املقصد األرشد يف ذكر أيحاب اإلماص
أمحد" ،حتقيق :عبدالرمحن العثيمني( ،ط ،1الرياض :مكتبة الرشد 1410ه -
1990ص) ( ،)167/2وعبدالرمحن بن حممد العلم " ،املنهج األمحد يف تراجم =
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املطلب الثاني :طلبه للعلم ،ورحالته.
اش تغ ي ف ال دين بطل ب العل م يف وق ت مبك ر م ن حيات ه،
وكان ت بداي ة طلب ه للعل م يف بغ داد ،فأخ ذ ع ن كب ار علمائه ا ،يف ش
العل وص والفن ون ،مث رح إا دمش ق ،ومس ا م ن ع دد م ن علمائه ا ،وأق اص
ا ا م دة ،مث رج ا إا بغ داد ،ومنه ا رح إا مك ة املكرم ة ،وأخ ذ فيه ا
عن شي ه ف ر الدين التوزري(.)1

= أيحاب أمحد" ،حتقيق :حممد حم الدين عبد احلليم( ،ط ،1مطبعة املدين
1388ه ) ( ،)115/2وعبد الرمحن حممد العليم " ،الدر املنضد يف ذكر
أيحاب اإلماص أمحد" ،حتقيق :عبد الرمحن سليمان العثيمني( ،مكتبة التوبة)
العكري" ،شذرات الذهب يف أخبار من
( ،)495/2وعبد احل بن أمحد َ
ذهب" (ب وت :دار الكتب العلمية) ( ،)121/6والدمشق "املدخ البن
بدران" ( ،)433وأمحد ابن عل العسقالين" ،الدرر الكامنة يف أعيان املائة
الثامنة"( ،دار الكتب احلديثة ،مصر) ( ،)32/3وحممد بن عل الشوكاين،
"البدر الطالا حملاسن من بعد القرن التاسا"( ،ب وت :دار املعرفة) (،)404/1
وإمساعي باشا البغدادي" ،هدية العارفني أمسا امل لفني وآثار املصنفني،
(ب وت :دار الكتب العلمية ط 1413ه 1992 -ص) (.)631/5
) (1انظر :ابن مفلح" ،املقصد األرشد" ( ،)168 -167/2والعلم " ،املنهج
األمحد" ( ،)115/2والعكري" ،شذرات الذهب" ( ،)121/6والعسقالين
"الدرر الكامنة ( ،)32/3والشوكاين" ،البدر الطالا" (.)404/1
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املطلب الثالث :أشهر شيوخه:
تلق ر اإلم اص ي ف ال دين البغ دادي -رمح ه اهلل -العل م ع ن ع دد
كب م ن علم ا زمان ه ،وق د أل ن معجم اً لش يوخه ال ذين تفق ه ،ودرس
عليهم ،أو روآل عنهم.
ومن أشهرهم:
 -1عبد الرزاق بن رزق اهلل بن أيب بكر بن خلن الرسع  ،أبو حممد،
ع الدين ،الفقيه ،احملدث ،املفسر ،تويف سنة (661ه )(.)1
 -2عل بن أيب بالب بن عل بيالنه البغدادي ،القطيع موفق
الدين ،تويف سنة (674ه )(.)2
 -3عبد الصمد بن أمحد بن عبدالقادر بن أيب اجليش البغدادي،
أبو اخل  ،املقرئ ،احملدث ،النحوي ،تويف سنة (676ه )(.)3
) (1انظر :ابن مفلح" ،املقصد األرشد" ( ،)132/2وحممد بن أمحد الذهيب" ،العا
يف خا من با" حتقيق :حممد زبلو ( ،ط ،1ب وت :دار الكتب العلمية
1405ه 1985 -ص) ( ،)32/3والعكري" ،شذرات الذهب" (.)305/5
) (2انظر :ابن مفلح" ،املقصد األرشد" ( ،)250/2والعكري" ،شذرات
الذهب" (.)342/5
) (3انظر :ابن مفلح" ،املقصد األرشد" ( ،)120/2وحممد بن أمحد الذهيب" ،تذكرة

احلفاظ" حتقيق :حممد الكوثري( ،ط ،1دار احيا التاث العريب
1424ه 2003-ص) ( ،)1474/4والعكري" ،شذرات الذهب" (.)353/5
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 -4عبد اجلبار بن عبداخلالق بن حممد بن عكا البغدادي ،العكاي،
الفقيه ،املفسر ،األيويل ،الواعظ ،أبو حممد ،تويف سنة (681ه )(.)1
 -5يوسن بن جاما بن أيب الاكات القفع  ،البغدادي ،ةمجا الدين،
أبو إسحاق ،املقرئ ،النحوي ،برع يف القرا ات ،والفرائض،
والعربية ،تويف سنة (682ه )(.)2
 -6د الدين عبد اهلل بن حممود بن مودود املويل  ،أبو الفض  ،كان
شي اً فاضالً ،عاملاً ،فقيهاً عارفا باملذهب ،تويف سنة (683ه )(.)3
 -7أمحد بن شيبان بن تغلب بن حيدرة الشيباين ،الصاحل  ،العطار ،بدر
الدين ،أبو العباس ،راوي مسند اإلماص أمحد ،تويف سنة (685ه )(.)4
 -8عل بن أمحد بن عبدالواحد بن أمحد السعدي ،املقدس ،
الصاحل  ،ف ر الدين ،الفقيه ،احملدث ،تويف سنة (690ه )(.)5

) (1انظر ابن مفلح" ،املقصد األرشد" ( ،)165/2والعكري" ،شذرات الذهب"
( ،)374/5والبغدادي" ،هدية العارفني" (.)499/5
) (2انظر :ابن مفلح" ،املقصد األرشد" ( ،)130/3والذهيب" ،تذكرة احلافظ"
( ،)1492/4والعكري" ،شذرات الذهب" (.)375/5
) (3انظر :عبد القادر بن حممد القرش " ،اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية"،
حتقيق :عبد الفتاح احللو( ،ط ،2م سسة الرسالة1413 ،ه 1993 -ص)
( ،)349/2والبغدادي "هدية العارفني" (.)462/5
) (4انظر :الذهيب" ،العا" ( ،)358/3والعكري" ،شذرات الذهب" (.)390/5
) (5انظر :ابن مفلح" ،املقصد األرشد" ( ،)210/2والعكري" ،شذرات =
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املطلب الرابع :تالميذه:
ذاع ييت اإلماص يف الدين ،فأقب طالب العلم علر الرحلة
إليه ،وطلب العلم علر يديه ،ومن أشهر أوللء:
 -1القاسم بن حممد بن يوسن بن حممد الازايل ،الشافع  ،علم
الدين ،حمدث الشاص ،كان يضرب به املث يف فصاحته ،تويف
سنة (739ه )(.)1
 -2عمر بن عل بن موسر بن اخللي البغدادي ،األزج  ،الب ار،
سراج الدين ،أبو حفص ،الفقيه ،احلنبل  ،احملدث ،ينن يف
احلديث وعلومه ،تويف سنة (749ه )(.)2
 -3أمحد بن عل بن حممد البابصري ،البغدادي ،ةمجا الدين ،أبو
العباس ،الفقيه ،الفرض  ،تويف سنة (750ه )(.)3
 -4أمحد بن عل بن أمحد الكويف ،ا مداين ،احلنف  ،عرف بابن الفصيح
ف ر الدين ،أبو طالب ،كان إماماً ،عاملاً ،تويف سنة (755ه )(.)4
= الذهب" ( ،)414/5والبغدادي" ،هدية العارفني" (.)714/5
) (1انظر :الذهيب" ،تذكرة احلافظ" ( ،)200/4والعكري" ،شذرات الذهب"
(.)122/6
) (2انظر :ابن مفلح" ،املقصد األرشد" ( ،)304/2والعكري" ،شذرات الذهب" (.)263/6
) (3انظر :ابن مفلح" ،املقصد األرشد" ( ،)147/1والعكري" ،شذرات الذهب" (.)166/6
) (4انظر :القرش " ،اجلواهر املضية" ( ،)203/1والبغدادي "هدية العارفني" =
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 -5عبد اهلل بن حممد بن أمحد املطري ،اخل رج  ،العبادي ،عاد،
فاض  ،حمدث ،تويف سنة (765ه )(.)1
 -6يوسن بن حممد بن مسعود بن حممد بن عل العبادي ،برع يف
العربية ،والفرائض ،تويف سنة (776ه )(.)2

املطلب اخلامس :ثناء العلماء عليه:
احت اإلماص يف الدين من لة عالية بني علما زمانه ،وأشاد
بذلء عدد ممن عاير ،،أو أتر بعد ،،وترجم له ،ومن أقوا م يف ذلء
ما يل :
قا الذهيب –رمحه اهلل( :-عبد امل من بن عبد احلق اإلماص ،العالمة،
من علما العراق ،له تصانين حمررة ،واعتنا باحلديث ،وكتبه)(.)3
وقا القاض برهان الدين ال رع (( :)4هو :إمامنا يف علم الفرائض،
= (.)111/5
) (1انظر :القسطنطي "كشن الظنون" ( ،)1106/2وخ الدين بن حممود ال ركل ،
"األعالص"( ،ط ،7ب وت :دار العلم للماليني1986 ،ص) (.)126/4
) (2انظر :العكري" ،شذرات الذهب" ( ،)249/6وال ركل "األعالص" (.)250/8
) (3انظر :حممد بن أمحد الذهيب" ،املعجم امل تص باحملدثني" حتقيق :د /حممد احلبيب
ا يلة( ،ط ،1الطائن :مكتبة الصديق1408 ،ه 1988 -ص).)152 ( .
) (4هو :إبراهيم بن أمحد بن هال ال رع  ،مث الدمشق  ،الفقيه ،األيويل ،املناظر،
تويف سنة (741ه ) .انظر :ابن مفلح" ،املقصد األرشد" ( ،)215/1والعكري= ،
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واجلا واملقابلة ،وكان يث عليه ويقو  :لو أمكن الرحلة إليه لفعلت)(.)1
وقا ابن رافا السالم (( :)2وكان فقيهاً ،بارعاً ،وعاملاً ،زاهداً،
متواضعاً ،حسن األخالق ،طارحاً للتكلن علر طريقة السلن.)3()...
وقا ابن رجب(( :)4وكان إماماً فاضالً ،ذا مرو ة وأخالق
حسنة ...عظيم احلرمة ،شرين النف  ...وتفرد يف وقته ببغداد يف علم
الفرائض ،واحلساب)(.)5
= "شذرات الذهب" (.)129/6
) (1انظر :ابن مفلح" ،املقصد األرشد" (.)168/2
) (2هو :تق الدين ،أبو املعايل ،حممد بن ةمجا الدين بن رافا بن هجرس بن
حممد السالم  ،املصري ،مث الدمشق  ،له مصنفات ،كان متقناً ،ضابطاً،
تويف سنة (774ه ) .انظر :أمحد ابن حممد بن قاض شهبه الشهيب،
"طبقات الشافعية"( ،ط ،1ب وت :عاد الكتب 1407ه ،)123/3( .
والعكري" ،شذرات الذهب" (.)244/6
) (3انظر :منت ب امل تار ( .)124
) (4هو :اإلماص احلافظ ،زين الدين ،أبو الفرج ،عبد الرمحن بن أمحد بن شهاب
الدين ،ابن رجب البغدادي ،احلنبل  ،الشه بابن رجب ،له مصنفات
كث ة ،تويف سنة (795ه ) .انظر :ابن مفلح" ،املقصد األرشد" (،)81/2
والعكري" ،شذرات الذهب" (.)339/9
) (5انظر :العلم "املنهج األمحد" (.)115/2
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املطلب السادس :مؤلفاته:
ع اإلماص يف الدين بالتألين يف فنون ش كالفقه وأيوله،
واحلساب ،والتاريخ ،واحلديث ،ومن أبرز م لفاته(:)1
 شرح احملرر(.)2
) (1انظر :ابن مفلح" ،املقصد األرشد" ( ،)168/2والعليم " ،الدر املنضد" (،)495/2
والبغدادي "هدية العارفني" ( ،)631/5والعكري" ،شذرات الذهب" ()121/6
) (2سيأيت يف املبحث الثاين ،الكالص عن إثبات نسبته إا الشارح اإلماص يف الدين ،ووين
نس ته اخلطية .وأيله احملرر من تألين العالمة د الدين ،أبو الاكات ،عبد السالص بن
عبداهلل ابن اخلضر بن حممد بن عل بن تيمية اجلد احلراين ،ولد سنة ( )590يف حران له
العديد من امل لفات القيمة ،تويف رمحه اهلل سنة ( )652وقب سنة ( .)653انظر :حممد
بن أمحد الذهيب" ،س أعالص النبال " حتقيق شعيب األرن وط وآخرين( ،ط ،3م سسة
الرسالة 1405ه  )292/23( )1985 -وابن مفلح" ،املقصد األرشد" (،)162/2
والعكري" ،شذرات الذهب" ( ،)257/5مقدمة كتاب احملرر (  ،)7قا العالمة عبد
القادر بن بدران يف املدخ إا مذهب اإلماص أمحد ،يححه وقدص له وعلّق عليه :د/
عبد اهلل بن عبداحملسن التك ( ،ط ،1م سسة الرسالة 1401ه 1981 -ص)
(  :)433احملرر :كتاب يف الفقه لإلماص د الدين عبدالسالص ابن تيمية احلراين حذا
فيه حذو " ا داية" أليب اخلطاب ،يذكر الروايات :فتارة يرسلها ،وتارة يبني اختيار ،فيها،
وقد شرحه الفقيه الفرض عبد امل من بن عبداحلق بن عبداهلل بن عل  ...امللقب بصف
الدين املتوىف سنة (739ه ) ،...وقد كفاين ياحب الفضيلة األستاذ الدكتور  :عبداهلل
بن حممد الساعدي م ونة اإلطناب يف احلديث عن كتاب احملرر وم لفه شيخ اإلماص ابن
تيمية اجلد يف القسم الدراس يف حتقيقه لباب الشروط يف البيا منكتاب شرح احملرر وهو =
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العدة يف شرح العمدة.

إدراك الغاية يف اختصار ا داية.

التمهيد.

جتريد العناية يف شرح اختصار ا داية.
اإليضاح والبيان يف الرعاية الكاآل.
الالما املغيث يف علم معرفة املواريث.
قواعد األيو ومعاقد الفصو .
ال هر الناضر يف روضة الناظر.

تسهي الويو إا علم األيو .

املطلب السابع :وفاته:
تويف رمحه اهلل يف العاشر من يفر سنة (739ه ) ،ودفن مبقاة
اإلماص أمحد بباب حرب بعد حياة حافلة بالطلب والعطا  ،وخدمة
العلم تَ َعلُّماً ،وتعليماً ،وتصنيفاً –رمحه اهلل رمحة واسعة.)1(-
= اجل الذي يسبق هذا اجل الذي قمت بتحقيقه ،وقد أفدت منه كث اً ومن ما كتبه
فضيلة األستاذ الدكتور عل بن أمحد الغامدي خصوياً يف القسم الدراس  .فلهما م
ج ي الشكر واالمتنان .وانظر :لالست ادة باب شروط البيا من شرح احملرر لصف الدين
احلنبل بتحقيق أ.د /عبد اهلل بن حممد الساعدي (  ،)14 -9ومقدمة شرح احملرر
لألستاذ الدكتور :عل بن أمحد الغامدي.
) (1انظر :ابن مفلح "املقصد األرشد" ( ،)168/2والعلم " ،املنهج األمحد" =
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املبحث الثالث :يف إثبات نسبة شرح احملرر إىل اإلمام صفي الدين
ووصف نسخته اخلطية

وفيه مطلبان
المطلب األول :إثبات نسبة شرح احملرر إا اإلماص يف الدين.
المطلب الثاني :وين النس ة.
املطلب األول :إثبات نسبة شرح احملرر إىل اإلمام صفي الدين
تضافرت الشواهد والدالئ علر إثبات نسبة شرح احملرر إا
اإلماص يف الدين – رمحه اهلل – ومن أبرز تلء الشواهد والدالئ :
 -1أين د أقن علر تشكيء يف نسبة هذا الشرح لإلماص يف
الدين احلنبل رمحه اهلل.
 -2إن أبلب من ترجم له نسبه له باسم (شرح احملرر) ،أو (حترير املقرر
يف تقرير احملرر) ،أو (تقرير احملرر يف شرح احملرر) ،كالدر املنضد
( ،)495/2وشذرات الذهب ( ،)121/6وهدية العارفني
( ،)631/5واملدخ إا مذهب اإلماص أمحد ( .)433
 -3تصريح بعض فقها احلنابلة بالنق عنه يف كتبهم كما يف املبدع
( ،)470/1واإلنصاف (.)107/5 – 15 ،20/1
= ( ،)115/2والعليم " ،الدر املنضد" ( ،)495/2والعكري" ،شذرات الذهب"
( ،)122/6والدمشق "املدخ البن بدران" ( .)433
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املطلب الثاني :وصف النسخة
د نقن حنن معشر الباحثني بعد البحث والتتبا عن نسخ اجل
األو من كتاب شرح احملرر لإلماص يف الدين احلنبل إال علر نس ة
فريدة توجد ضمن خمطوطات الظاهرية بسوريا برقم ( ،)2751و ا يورة
مبرك البحث العلم جبامعة أص القرآل حتت رقم ( ،)251وأخرآل مبكتبة
احلرص املدين .مكتوبة ئ نسخ معتاد ،وه جيدة مبجملها ،واضحة اخل
قليلة األخطا  ،وعدد لوحات هذا اجل ( )247لوحة ،وقد حققت منها
اللوحات من (  ،)206 – 203وحتتوي اللوحة علر ( )62سطراً،
وتتاوح الكلمات يف السطر الواحد بني ( ) 17 – 13كلمة تقريباً ،ويبدأ
هذا اجل بكتاب الطهارة ،وينته بكتاب احلجر ،وكان الفراغ من نس ه
بعد أذان الصبح ،وقب يالته ،يبيحة يوص األربعا السابا والعشرين من
شهر رجب سنة مخ وستني وسبعمائة(.)1

) (1انظر :مقدمة شرح احملرر بتحقيق األستاذ الدكتور عل بن أمحد الغامدي
( ،)121 – 116/1شرح احملرر باب الشروط يف البيا بتحقيق األستاذ الدكتور
عبداهلل بن حممد الساعدي ( .)22
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النص احملقق
باب بيع األصول والثمار
قا ( )1رمحه اهلل" :إذا باع أرضاً فيها غراس أو بناء ،دخل في
البيع .وقيل :ال يدخل حتى /يقول :بحقوقها"(.)2
()3
أقو  :إذا باع أرضاً ما له أي ثابت فيها كالغراس والبنا  ،دخ

[/203ب]

) (1أي ياحب احملرر ،د الدين ابن تيمية –رمحه اهلل.-
) (2يف امل طوط (ح يقو ح حبقوقها) والصواب ما أثبت كما يف د الدين
ابن تيمية "احملرر" حتقيق د .عبد اهلل بن عبد احملسن التك  ،مبشاركة حممد
معت كرمي الدين( ،ط ،1ب وت :م سسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيا
1428ه 2007ص) .465/1
) (3انظر :حمفوظ بن أمحد الكلوذاين "ا داية علر مذهب اإلماص أيب عبد اهلل أمحد بن
حنب " ،حتقيق :عبد اللطين محيم وماهر ياسني( ،ط ،1دار براس 1425ه -
2004ص)  ،244وابن قدامة املقدس " ،املغ " ،حتقيق :د /عبداهلل بن
عبداحملسن التك  ،و د/عبدالفتاح حممد احللو( ،ط ،1القاهرة :هجر للطباعة
والنشر والتوزيا واالعالن 1408ه1988-ص)  ،142/6وابن قدامة املقدس ،
"الكايف" ،حتقيق :د/عبداهلل بن عبداحملسن التك ( ،ط ،1دار هجر1417 ،ه –
1997ص)  ،105/3وأمحد بن محدان احلراين" ،الرعاية الصغرآل يف الفقه علر
مذهب اإلماص أمحد بن حنب " ،حتقيق :ناير بن سعود السالمة( ،ط ،1دار
إشبيلية 1423ه – 2002ص)  327/1وأبو بكر بن زيد ،اجلراع " ،باية =
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= املطلب يف معرفة املذهب" ،حتقيق :ناير بن سعود السالمة( ،مكتبة الرشد
1427ه – 2006ص)  ،259وإبراهيم ابن مفلح" ،املبدع يف شرح املقنا"،
(ب وت :املكتب اإلسالم 1400،ه 1980 -ص)  ،159/4وحممد بن مفلح
املقدس " ،الفروع" ،حتقيق :د /عبداهلل عبد احملسن التك ( ،ط ،1م سسة الرسالة
1424ه 2003 -ص)  ،197/6وعل بن سليمان املرداوي" ،اإلنصاف يف
معرفة الراجح من اخلالف علر مذهب اإلماص أمحد بن حنب " ،تدقيق وتصحيح:
حممد املرعشل ( ،ط ،1ب وت :دار إحيا التاث العريب1419 ،ه 1998 -ص)
 ،46/5وأمحد بن حممد الشويك " ،التوضيح يف اجلما بني املقنا والتنقيح"،
حتقيق :ناير ابن عبداهلل امليمان( ،ط ،1املكتبة امللكية 1418ه 1997 -ص)
 ،640/2وموسر بن أمحد احلجاوي" ،اإلقناع لطالب االنتفاع" ،حتقيق :د.
عبداهلل بن عبد احملسن التك ( ،ط ،1دار هجر 1418ه 1997 -ص).
 ،267/2وحممد بن أمحد الفتوح  ،الشه بابن النجار" ،معونة أويل النهر شرح
املنتهر" ،حتقيق :عبدامللء بن الدهيش( ،ط ،1ب وت :دار خضر 1415 ،ه
 1995ص)  ،241/4واملنجر بن عثمان التنوخ " ،املمتا يف شرح املقنا"،حتقيق :عبد امللء الدهيش( ،ط ،1دار خضر 1418ه 1997 -ص) ،162/3
ومنصور بن يون البهويت" ،شرح منتهر اإلرادات" ،حتقيق :عبداهلل بن عبداحملسن
التك ( ،ط ،1م سسة الرسالة 1421ه 2000 -ص)  ،280/3ومنصور بن
يون البهويت" ،كشاف القناع عن اإلقناع" ،حتقيق :جلنة مت صصة يف و ازرة العد
(ط ،1و ازرة العد 1427ه 2006 -ص)  ،61/8وحممد بن ياحل العثيمني= ،
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يف البيا()1؛ أل ّن الغراس والبنا أعيان متصلة باألرض فدخلت يف البيا
كسائر أج ا األرض(.)2
وقي  :ال تدخ ما اإلطالق()3؛ ألن اإلطالق ال يتناو إال
األرض دون الغراس والبنا ؛ ألهنما ليسا من األرض(.)4
= "الشرح املمتا علر زاد املستقنا"( ،ط ،1دار ابن اجلوزي1425 ،ه) .10/9
) (1وهو املذهب .انظر :اجلراع " ،باية املطلب يف معرفة املذهب"،259 ،
واملقدس " ،املبدع يف شرح املقنا" ،159/4 ،واملرداوي "اإلنصاف" ،46/5
والشويك " ،التوضيح يف اجلما بني املقنا والتنقيح"  ،640/2والبهويت "شرح
منتهر اإلرادات"  ،280/3والبهويت" ،كشاف القناع عن اإلقناع" .61/8
) (2انظر :ابن قدامة املقدس "املغ "  ،142/6وابن قدامة املقدس "الكايف"
 ،105/3وإبراهيم ابن مفلح "املبدع يف شرح املقنا"  ،159/4والفتوح "معونة
أويل النهر"  ،241/4والتنوخ "املمتا يف شرح املقنا"  ،162/3والبهويت
"شرح منتهر اإلرادات"  ،280/3والبهويت "كشاف القناع" .60/8
) (3انظر :الكلوذاين "ا داية "  ،244وابن قدامة املقدس "املغ " ،142/6
وابن قدامة املقدس "الكايف" ،105/3واحلراين" ،الرعاية الصغرآل"
 ،327/1وإبراهيم ابن مفلح "املبدع يف شرح املقنا"  ،159/4وابن مفلح،
"الفروع"  ،197/6واملرداوي "اإلنصاف"  ،46/5والفتوح "معونة أويل
النهر"  ،241/4والتنوخ "املمتا يف شرح املقنا" .162/3
) (4انظر :ابن قدامة املقدس "املغ "  ،162/6وابن قدامة املقدس "الكايف"
 ،105/3وإبراهيم ابن مفلح "املبدع يف شرح املقنا"  ،159/4والعثيمني =
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فإن قا حبقوقها دخ ()1؛ ألنه من حقوق األرض التابعة ا،
نص عليه(.)2
فدخ يف ذلء؛ كما لو ّ
= "املمتا يف شرح املقنا" .159/3
) (1انظر :الكلوذاين "ا داية"  ،244وابن قدامة املقدس "املغ " ،142/6
وابن قدامة املقدس "الكايف"  ،105/3واحلراين" ،الرعاية الصغرآل" ،327/1
واحلسني بن يوسن بن حممد" ،الوجي يف الفقه علر مذهب اإلماص أمحد بن
حنب " حتقيق :ناير بن سعود السالمة( ،ط ،1مصر :دار الفالح 1423ه
– 2003ص)  ،138واآلدم  ،أمحد بن حممد" ،املنور يف راجح احملرر علر
مذهب اإلماص أمحد بن حنب " ،حتقيق :وليد عبداهلل( ،ط ،1ب وت :دار
البشائر اإلسالمية 1424ه – 2003ص)  ،247واجلراع "باية املطلب
يف معرفة املذهب" ،259 ،وإبراهيم ابن مفلح "املبدع يف شرح املقنا"
 ،159/4وابن مفلح "الفروع"  ،197/6واملرداوي "اإلنصاف" ،46/5
ويوسن بن احلسن بن عبدا ادي" ،مغ ذوي األفهاص عن الكتب الكث ة يف
األحكاص علر مذهب اإلماص أمحد" ،اعتىن به :أشرف عبد املقصود( ،ط،1
مكتبة طاية 1416ه 199 -ص)  ،244والشويك " ،التوضيح يف اجلما
بني املقنا والتنقيح"  ، 640/2واحلجاوي "اإلقناع"  ،267/2والفتوح
"معون أويل النهر"  ،241/4والتنوخ "املمتا يف شرح املقنا" ،162/3
والبهويت "شرح منتهر اإلرادات"  ،280/3والبهويت "كشاف القناع" ،61/8
والعثيمني "الشرح املمتا" 10/9
) (2انظر :املقدس "املبدع يف شرح املقنا"  ،159/4والفتوح "معونة أويل
النهر" .241/4
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قا رمحه اهلل" :وإذا باع نخالً قد تشقق طلعه ،أو شجراً بدا
ثمره ،أو أرضاً فيها زرع ،فالثمر أو( )1الزرع للبائع مبم ّقى إلى أوان
أخذه ،إال أن يشترطه المشتري ،وللبائع سقيه للحاجة وإن أضر
باألصل"(. )2
أقو  :إذا باع خنالً قد تشقق طلعه( ،)3أو شجراً قد بدا مثر ،يع
ظهر من كمامه ،أو أرضاً فيها زرع فالثمرة وال رع للبائا()4؛ ملا روآل
) (1هكذا يف امل طوط ،أما يف احملرر  465/1فجا العطن حبرف (الواو).
) (2انظر :اجملد ،ابن تيمية اجلد "احملرر" .465/1
) (3الطلا :ما يطلا من الن لة مث يص مثراً إن كانت أنثر ،وإن كانت الن لة ذكراً
د يصر مثراً ب ي ك رطباً ويتك علر الن لة ح يص فيه ش أبيض مث
الدقيق فتلقح به أنثر الن  .فهو ما يبدو من مثرة الن يف أو ظهورها،
وقشر ،يسمر الكفّرآل وهو وعا الثمرة .انظر :البعل "املطلا علر أبواب
املقنا"  ،141وأمحد بن حممد الفيّوم " ،املصباح املن يف بريب الشرح
الكب "( ،ط ،1ب وت :دار الكتب العلمية 1414ه 1994 -ص) ،375
وحممد بن يعقوب الف وزآبادآل" ،القاموس احملي " ،حتقيق :يوسن الشيخ حممد
البقاع ( ،ب وت :دار الفكر 1415ه1995-ص)  ،670وحممود عبد
الرمحن عبد املنعم" ،معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية"( ،القاهرة :دار
الفضيلة) .434/2
) (4انظر :الكلوذاين "ا داية"  ،244وابن قدامة املقدس "املغ "  ،131/6وابن قدامة
املقدس "الكايف"  ،101/3واحلراين "الرعاية الصغرآل"  ،327/1واحلسني بن يوسن
املنور يف =
"الوجي يف الفقه علر مذهب اإلماص أمحد بن حنب "  ،138واآلدم " ّ
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ابن عمر( )1أن النيب  قا " :من ابتاع خنالً بعد أن ت بّر فثمرها للذي
باعها إال أن يشتط املبتاع" .روا ،اجلماعة(.)2
= راجح احملرر"  ،247باية املطلب  ،259وإبراهيم ابن مفلح "املبدع يف شرح
املقنا"  ،162/4وابن مفلح "الفروع"  ،197/6واملرداوي "اإلنصاف" ،49/5
والشويك "التوضيح يف اجلما بني املقنا والتنقيح"  ،641/2واحلجاوي "اإلقناع"
 ،270/2والتنوخ "املمتا يف شرح املقنا"  ،164/3والبهويت "شرح منتهر اإلرادات"
 ،284/3والبهويت "كشاف القناع" .67/8
) (1هو الصحايب اجللي  :عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب بن نفي القرش العدوي
أسلم ما أبيه وهاجر قبله أو مشاهد ،اخلندق علر الصحيح وشهد ما
بعدها من املشاهد ما رسو اهلل  ،كان  شديد االتباع آلثار النيب ،
وهو من املكثرين من الرواية عن رسو اهلل يلر اهلل عليه وسلم ،تويف 
مبكة سنة ( )73من ا جرة وقي ب ذلء  .انظر :ابن عبد الا النمري
"االستيعاب"  ،950/3والعسقالين "اإليابة"  ،461/4وحيىي بن شرف
النووي" ،هتذيب األمسا واللغات"( ،ب وت :دار الكتب العلمية) .278/2
) (2أخرجه :مالء يف املوطأ  617/2يف كتاب البيوع ،باب ما جا يف مثر املا يباع
أيله ،والب اري يف يحيحه  102/3يف كتاب بد الوح برقم (،)2204
ومسلم يف يحيحه  16/5يف كتاب البيوع ،باب من باع خنالً عليها مثر برقم
( ،)3982وأبو داود يف سننه  280/3يف كتاب اإلجارة ،باب بيا العبد يباع
وله ما برقم ( ،)3435والتمذي يف جامعه  546/3يف كتاب البيوع ،باب
ابتياع الن بعد التأب والعبد له ما برقم ( ،)1244والنسائ يف سننه 296/7
يف كتاب البيوع ،باب الن يباع أيلها ويستث املشتي مثرها برقم (= ،)4635
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وع ن عب ادة ب ن الص امت(" )1أن الن يب  قض ر أن مث رة
مل ن أبره ا إال أن يش تط املبت اع"([ .)2روا ،عب داهلل ب ن
الن
()4()3
يف املسند.
أمحد]
[وأي ]( )5التأب  :التلقيح( )6إال أنّه مس تشقيق الطلا ملالزمته
= وابن ماجه يف سننه  ،327/3يف كتاب التجارات ،باب من باع خنالً م براً أو
عبداً له ما برقم ( ،)2210وأمحد يف مسند 6/2 ،برقم (.)4502
) (1هو الصحايب اجللي  :عبادة بن أيب عبادة الصامت بن قي بن أيرص األنصاري
اخل رج  ،كان من النقبا ليلة العقبة ،شهد املشاهد كلها ما رسو اهلل  تويف
 ببيت املقدس وقي بالرملة سنة 34ه وقي ب ذلء .انظر :النووي
"هتذيب األمسا واللغات" .256/1
) (2انظر :مسند اإلماص أمحد  326/5احلديث رقم (.)22830
) (3يف امل طوط ( روا ،وعبداهلل بن أمحد ) والسياق يقتض حذف الواو.
وحيتم أن تكون الواو متصحفة عن (أبو) أو تكون اجلملة متصحفة عن
(روا ،عنه به) أي عن عبادة بن الصامت اذا اللفظ واهلل أعلم بالصواب.
) (4هو عبد اهلل بن اإلماص أمحد بن حممد بن حنب  ،حدث عن أبيه وعن عبداهلل بن
محاد وحيىي ابن معني وشيبان بن فروح وخلق ب هم وكان ثبتاً ثقة ولد سنة
ثالث عشرة ومائتني وتويف يف ةمجادآل اآلخرة سنة تسعني ومائتني وعمر ،سبا
وسبعون سنة .انظر :ابن مفلح "املقصد األرشد" .5/2
) (5يف امل طوط (وأيلح) والسياق يقتض ما أثبت كما يف  :املغ ،130/6
واملبدع يف شرح املقنا .162/4
) (6انظر :األزهري "ال اهر"ط  ،282وابن فارس "حلية العلما " ،126
وابن منظور "لسان العرب" .3/4
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إيا،؛ ألن التلقيح يكون عند تشقيق الطلا(.)1
يقا أبرت الن وأبّرهتا بالت فين والتشديد وتأبرت الن لة
تشققت ،وأنشد علر ذلء:
تأبري يا خ ة [الفسي ](.)3()2
واحلكم يتعلق بالتشقيق()5()4؛ ألنه وقت التلقيح فلذلء علق
) (1انظر :ابن قدامة املقدس "املغ "  ،130/6وإبراهيم ابن مفلح "املبدع يف شرح
املقنا"  ،162/4واملرداوي "اإلنصاف"  ،49/5والبهويت "شرح منتهر اإلرادات"
 ،284/3والبهويت "كشاف القناع" .67/8
) (2أورد هذا الرج ابن منظور يف "لسان العرب"  ،3/4وال بيدي يف "تاج
العروس"  ،11/10وامتامه :إذ ظن أه الن بالفحو .
) (3يف امل طوط (السفي ) والسياق يقتض ما أثبت كما يف لسان العرب  ،3/4وتاج
ي ،واجلما :فسالن ،مث :
الوِد ُّ
العروس  .11/10والفسي  :يغار الن  ،وهو َ
األص ،أو تقلا من األرض
ربين وربفان ،الواحدة :فسيلة ،وه الت تقطا من ّ
فتغرس .انظر :الفيوم "املصباح املن " .473/2
) (4انظر :ابن قدامة املقدس "املغ "  ،130/6واحلراين "الرعاية الصغرآل" ،327/1
واحلسني ابن يوسن "الوجي يف الفقه علر مذهب اإلماص أمحد" ،138
املنور يف راجح احملرر"  ،247وابن مفلح "الفروع"  ،197/6وإبراهيم
واآلدم " ّ
ابن مفلح "املبدع يف شرح املقنا"  ،162/4واملرداوي "اإلنصاف" ،49/5
والشويك "التوضيح"  ،641/2واحلجاوي "اإلقناع"  ،270/2والبهويت "شرح
منتهر اإلرادات"  ،284/3والبهويت "كشاف القناع" .67/8
) (5هذا هو املذهب ،وعنه رواية ثانية :أن احلكم يتعلق بالتأب ال بالتشقق .انظر= :
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احلكم به وإن د يلقح.
وألنه منا [كامن] لظهور ،باية ،فكان تابعاً أليله قب
ظهور ،،وب تابا له بعد ،،كاحلم يف احليوان(.)2
والشجر الذي قد بدا مثر ،كالن امل بر()3؛ ألنه مثر ظاهر فلم
يدخ يف بيا األي  ،كاحلم بعد الوالدة.
()1

= ابن مفلح "الفروع"  ،197/6وإبراهيم ابن مفلح "املبدع يف شرح املقنا"
 ،162/4واملرداوي "اإلنصاف" .49/5
) (1يف امل طوط (كان) واملثبت من املغ  ،131/6والكايف  101/3وهو
األليق بالسياق.
) (2انظر :ابن قدامة املقدس "املغ "  ،131/6وابن قدامة املقدس "الكايف" .101/3
) (3انظر :الكلوذاين "ا داية"  ،244وابن قدامة املقدس "املغ " ،135/6
وابن قدامة املقدس "الكايف"  ،103/3واحلراين "الرعاية الصغرآل" ،327/1
واحلسني بن يوسن "الوجي يف الفقه علر مذهب اإلماص أمحد" ،138
املنور يف راجح احملرر"  ،247واجلراع "باية املطلب" ،259
واآلدم " ّ
وابن مفلح "كتاب الفروع"  ،197/6وإبراهيم ابن مفلح "املبدع يف شرح
املقنا"  ،163/4واملرداوي "اإلنصاف"  ،50/5ويوسن ابن احلسن "مغ
ذوي األفهاص"  ،244والشويك "التوضيح يف اجلما بني املقنا والتنقيح"
 ،642/2واحلجاوي "اإلقناع"  ،271/2والتنوخ "املمتا يف شرح املقنا"
 ،165/3والبهويت "شرح منتهر اإلرادات"  ،285/3والبهويت "كشاف
القناع"  ،69/8والعثيمني "الشرح املمتا" .20/9
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كذلء ال رع سوا كان ظاهراً يف ظاهر قوله [أو]( )1د يظهر
بعد ،وهذا حيتاج إا تفصي ؛ وهو أنه إن كان مما جي مرة بعد أخرآل
ويبقر عرقه يف األرض ،كالرطبة( ،)2والبقو ( ،)3فالظاهر هو للبائا،
وما د يظهر للمشتي(.)4
) (1يف امل طوط (و) والسياق يقتض ما أثبت.
الرطبة :نبت معروف كلما ج نبت  .قا اجلوهري يف الصحاح ،158/1
)ّ (2
((الرطبة بالفتح :القضب خاية ما داص رطباً ،واجلما رطاب)) ،وقا الشيخ
حممد بن ياحل العثيمني يف الشرح املمتا (( ،24/9الرطبة :وه املعروفة
عندنا بالاسيم  )) ...وانظر :الق وي  ،أمحد ابن فارس" ،معجم مقايي
اللغة" ،حتقيق :عبدالسالص حممد هارون( ،ب وت :دار اجلي ) ،404/2
والبعل "املطلا علر أبواب املقنا" .233
) (3البقو  :ةمجا بق  ،والبق من النبات هو ما نبت يف ب ر ،ال يف أرومة ثابتة.
وأرومة الشجر :ما يف جوف األرض من أيولهّ ،أما البقو فليست ا أرومة
اخضرت به األرض ،أو ك ّ ما ال ينبت أيله
ثابتة ،وتطلق علر ك ّ بات
ّ
وفرعه يف الشتا  .انظر :الف وزآبادي "القاموس احملي "  ،870وعبد
الفتاح الصعيدي ،وحسني يوسن موسر "اإلفصاح يف فقه اللغة" (ط،1
ب وت :دار الكتب العلمية1407 ،ه – 1987ص)  ،600وحممود عبد
الرمحن "معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية" .393/1
) (4انظر :ابن قدامة املقدس "املغ "  ،140/6وابن قدامة املقدس "الكايف"
 ،106/3وإبراهيم ابن مفلح "املبدع يف شرح املقنا"  ،160/4والفتوح
"معونة أويل النهر شرح املنتهر"  ،242/4واحلجاوي "اإلقناع" = ،268/2
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وإن كان مما حيصد مرة واحدة ،وال يبقر له عرق يف األرض
كاحلنطة ،والشع  ،والدخن والذرة وسائر احلبوب فهو للبائا ،سوا
كان قد ظهر أو د يظهر بعد ،وذلء؛ ألن البذر والعرق فيما يبقر يف
األرض ،أودع يف األرض ليبقر فدخ عرقه يف البيا كما دخ الشجر
تبعاً ،ود يدخ ما ظهر منه؛ ألنه عني د تدخ يف مسمر البيا فلم
تدخ يف البيا ،كالثمرة بعد التأب .
وأما ما حيصد مرة فإمنا دخ وإن د يظهر؛ ألنه إمنا أودع
األرض لي خذ ثانياً من ب استبقا فكان للبائا كالكن والقماش.
وتبقر الثمرة وال رع يف األرض إا أوان أخذ ،وإدراكه()1؛ ألن
إطالق العقد اقتضر ترك ذلء إا حني إدراكه ،فهو كما لو كان
مستثىن يف العقد.
إال إذا د يكن فيه ضرر عليه بقطعه يف احلا كالرطبة والبقو ،
فإنه ي خذ جب ها يف احلا  ،هكذا قا أيحابنا ،ألنه لي له حد
ينته إليه ،والظاهر( )2يف الفقه أن العادة( )1متبعة يف ذلء .فإن كان
= والبهويت "شرح منتهر اإلرادات"  ،281/3والبهويت "كشاف القناع" .64/8
املنور يف راجح احملرر"
) (1انظر :ابن قدامة املقدس "املغ "  ،139/6واآلدم ّ " ّ
 ،247وإبراهيم ابن مفلح "املبدع يف شرح املقنا"  ،161/4واحلجاوي
"اإلقناع"  ،268/2والبهويت "شرح منتهر اإلرادات"  ،280/3والبهويت
"كشاف القناع" .64/8
) (2الظاهر :فاع من الظهور ،ومن معانيه :الوضوح واالنكشاف ،يقا  :ظهر =
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مما استحكم أن يقطا وجب عليه ج  ،يف احلا  ،وإال وجب تركه إا
حني كماله ،كما جيب ترك الثمرة إا حني كما ا ونضجها ،وال رع إا
حني حصاد ،،كذلء هاهنا(.)2
وجيب امتكني البائا من سقيه إذا احتاج إا ذلء وإن أضر
باألي ؛ ألنه حق وجب للبائا فله استبقاؤ ،وإن تعثر كسائر احلقوق.
فإن اشتط /املشتي الثمرة أو ال رع فهو له ،ود يبق للبائا فيه
= الش ظهوراً ،أي :برز بعد اخلفا  ،وح ّد :،اللفظ الذي انكشن معنا،
مبجرد السماع من ب قرينة ،ومن
اللغوي واتّضح للساما من أه اللسان ّ
الساما وال حيتاج إا
ب ّ
تأم  ،وهو يف االيطالح :املعىن املتبادر إا ذهن ّ
دلي  .انظر :الفيوم "املصباح املن "  ،385/2وحممود عبد الرمحن عبد
املنعم "معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية" .445/2
تكرر ،واشتقاقها من (عاد يعود) إذا رجا .وه الديدن
) (1العادة لغة :ك ّ ما ّ
مرة بعد
يعاد إليه ،مسّيت بذلء؛ أل ّن ياحبها يعاودها ،أي :يرجا إليها ّ
أخرآل ،وقي  :ه األمور املتكررة من ب عالقة عقلية.
استمر الناس عليه علر حكم املعقو وعادوا إليه
ويف االيطالح :ه ما
ّ
مرة بعد أخرآل .انظر :د /حممود عبد الرمحن عبد املنعم "معجم املصطلحات
ّ
واأللفاظ الفقهية" .457/2
) (2انظر :املقدس "املبدع يف شرح املقنا"  ،161،160/4واحلجاوي "اإلقناع"
 ،268/2واملقدس "معونة أويل النهر"  ،242/4والبهويت "شرح منتهر
اإلرادات"  ،280/3والبهويت "كشاف القناع" .64/8
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حق ،لقوله ( :إال أن يشتطه املبتاع) (.)1
وألن ذلء يدخ تبعاً بالشرط ،فكان له كسائر حقوق املبيا(.)2
قا رمحه اهلل" :فإن اختلفا هل بدا الثمر قبل البيع أو بعده
فالقول قول البائع"(.)3
أق و  :م اختلف ا فق ا الب ائا :ب دا الثم ر قب البي ا ،وق ا املش تي:
ب دا الثم ر بع د ،،ف القو ق و الب ائا( ،)4ألن ه من ا ملك ه واملش تي ي دعر
انتقال ه إلي ه ،وال حيك م ب ه إال بس بب ظ اهر وال حج ة مع ه فيبق ر عل ر
األي  ،وهو عدص انتقاله ،وعليه الثمن لقطا اخلصومة يف ذلء(.)5
قا رمحه اهلل" :ولو باع نوعاً من بستان بدا ثمر بعضه ،فله ما بدا،
) (1سبق خترجيه.
) (2انظر :الكلوذاين "ا داية علر مذهب اإلماص أمحد بن حنب "  ،246وابن
قدامة املقدس "املغ "  ،158 ،137/6واحلراين "الرعاية الصغرآل" ،329/1
وإبراهيم ابن مفلح "املبدع يف شرح املقنا"  ،170 ،165/4واملرداوي
"اإلنصاف"  ،52/5واحلجاوي "اإلقناع"  ،273/2والتنوخ "املمتا يف شرح
املقنا"  ،167/3والبهويت "شرح منتهر اإلرادات"  ،387/3والبهويت "كشاف
القناع"  ،78 ،71/8والعثيمني "الشرح املمتا" .37/9
) (3انظر :البغدادي "احملرر" .465/1
املنور يف راجح احملرر"  ،248وابن مفلح "كتاب الفروع"
) (4انظر :اآلدم ّ " ّ
 ،199/6واملردوي "اإلنصاف"  ،52/5واحلجاوي "اإلقناع"  ،272/2والبهويت
"شرح منتهر اإلرادات" .286/3
) (5انظر :البهويت "شرح منتهر اإلرادات" 287/3
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وما لا يبد للمشتري نص عليه .وقال ابن حامد( :)1الكل للبائع"(.)2
أقو  :إذا باعه نوعاً من بستان وقد بدا بعض مثرة ذلء النوع
دون بعض ،فما بدا منه فهو للبائا ،وما د يبد للمشتي()3؛ ملا تقدص
من احلديث( )4فإنه يد مبنطوقه علر أن ما أبر للبائا ،وما د ي بر
للمشتي؛ وألن املبيا د يتعذر تسليمه وإمنا اختل بغ  ،،فهو كما
[لو]( )5اشتآل طعاماً يف مكان فاختل بطعاص للبائا ود يعرف ك

) (1هو احلسن بن حامد بن عل بن مروان البغدادي إماص احلنابلة يف زمانه
وم دام ومعلمهم له عدة مصنفات ،منها :اجلاما يف املذهب وشرح خمتصر
اخلرق  ،تويف رمحه اهلل راجعاً من مكة سنة 403ه  .انظر :ابن مفلح
"املقصد األرشد" .319/1
) (2انظر :البغدادي "احملرر" .465/1
) (3هذا هو املذهب .انظر :املقدس "الكايف"  ،116/3احلسني بن يوسن
"الوجي يف الفقه علر مذهب اإلماص أمحد بن حنب "  ،138وابن مفلح
"كتاب الفروع"  ،199/6وإبراهيم ابن مفلح "املبدع يف شرح املقنا"
 ،164/4واملرداوي "اإلنصاف"  ،51/5والشويك "التوضيح يف اجلما بني
املقنا والتنقيح"  ،642/2واحلجاوي "اإلقناع"  ،272/2والتنوخ "املمتا
يف شرح املقنا"  ،166/3والبهويت "شرح منتهر اإلرادات" ،287/3
والبهويت "كشاف القناع" .70/8
) (4أي حديث ابن عمر رض اهلل عنه املتقدص.
) (5ساقطة من امل طوط ،والسياق يقتض إثباهتا.
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واحد منهما[ ،فيكونا]( )1شريكني فيه [يصطلحا]( )2علر ما يريانه (.)3
وقا ابن حامد :يكون الك للبائا()4؛ ألنه إذا د حيص الك
إا البائا أدآل إا الضرر باشتاك األيدي يف البستان؛ وألن الباطن
تابا الظاهر كأساسات احليطان (.)5
قا رمحه اهلل" :وال يجوز بيع الرطبة ،وال الزرع قبل اشتداده،
وال الثمر قبل بدو صالحه ،إال بشرط القطع في الحال ،إال أن
يبيعه بأصله  ،فإن باعه من مالك األصل فعلى وجهين ،فإن شرط
القطع ثا تركه حتى طالت الجزة ،واشتد الحب ،وصلحت الثمرة
فسد العقد ،وكان المبيع بزيادته للبائع ،وعنه :ال يفسد ،والزيادة
لهما ،وعنه :يتصدقان بها ،وقال القاضي( :)6هي للمشتري"(.)7
) (1يف امل طوط[ :فيكونان] ،والصواب حذف النون.
) (2يف امل طوط[ :يصطلحا] حبذف النون ،والصواب ما أثبت.
) (3انظر :املقدس "املبدع يف شرح املقنا"  ،164/4والتنوخ "املمتا يف شرح املقنا" .166/3
) (4انظر :ابن مفلح "كتاب الفروع"  ،199/6وإبراهيم ابن مفلح "املبدع يف
شرح املقنا"  ،164/4واملرداوي "اإلنصاف"  ،52/5والتنوخ "املمتا يف
شرح املقنا" . 166/3
) (5انظر :املقدس "املبدع يف شرح املقنا"  ،164/4والتنوخ "املمتا يف شرح املقنا" .166/3
) (6هو القاض حممد بن احلسني بن حممد بن خلن البغدادي بن الفرا  ،شيخ احلنابلة
يف زمانه ،ياحب التصانين املفيدة يف املذهب ،تويف رمحه اهلل سنة ()358ه .
انظر :ابن مفلح "املقصد األرشد"  ،395/2والعليم "الدر املنضد" .198/1
"احملرر" .465/1
) (7انظر :اجملد ابن تيمية احلراينّ ،
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أقو  :بيا الرطبة وال رع قب اشتداد ،والثمر قب بدو يالحه؛ إما
أن يبيعه من ب مالء ،وإما أن يبيعه بشرط التبقية ،أو يطلق العقد ،أو
يبيعه بشرط القطا يف احلا  .فإن باعه بشرط التبقية د جي ()1؛ ملا روي
أن ( )2أ ّن النيب " هنر عن بيا العنب ح يسود ،وعن بيا احلب
) (1انظر :ابن قدامة املقدس "املغ "  ،150 ،148/6وابن قدامة املقدس
"الكايف"  ،109/3واحلراين "الرعاية الصغرآل"  ،328/1واحلسني بن
يوسن "الوجي يف الفقه علر مذهب اإلماص أمحد ابن حنب " ،138
املنور يف راجح احملرر"  ،248وابن مفلح "كتاب الفروع"
واآلدم " ّ
 ،200/6واجلراع "باية املطلب"  ،260وإبراهيم ابن مفلح "املبدع يف
شرح املقنا"  ،165/4واملرداوي "اإلنصاف"  ،53/5ويوسن بن احلسن
"مغ ذوي اإلفهاص"  ،244والشويك "التوضيح يف اجلما بني املقنا
والتنقيح"  ،642/2واحلجاوي اإلقناع  ،273/2والتنوخ "املمتا يف شرح
املقنا"  ،168/3والبهويت "شرح منتهر اإلرادات"  ،288/3والبهويت
"كشاف القناع" . 70/8
) (2هو الصحايب اجللي  :أن بن مالء بن النضر األنصاري اخل رج ،
خادص رسو اهلل  وأحد املكثرين من الرواية عنه يلر اهلل عليه وسلم،
أمه أص سليم بنت ملحان األنصارية ،شهد املشاهد كلها ما رسو اهلل
يلر اهلل عليه وسلم ،وكان آخر من مات بالبصرة من أيحاب رسو
اهلل يلر اهلل عليه وسلم وذلء سنة  93ه وقي ب ذلء .انظر :ابن
سعد "الطبقات الكاآل"  ،12/7وابن عبد الا النمري "االستيعاب"
 ،109/1والعسقالين "اإليابة" .276/1
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ح يشتد" ،روا ،اخلمسة إال النسائ (.)1
وعن ابن عمر أن النيب " هنر عن بيا الثمار ح يبدو
يالحها ،هنر البائا واملبتاع" .روا ،اجلماعة إال التمذي (.)2
ويف لفظ" :هنر عن بيا الن ح ي هو ،أو عن بيا السنب

) (1أخرجه :أبو داوود يف سننه  ،260/3يف كتاب البيوع ،باب يف بيا الثمار
قب أن يبدو يالحها ،برقم ( ،)3373والتمذي يف جامعه  ،530/3يف
كتاب البيوع ،باب كراهية بيا الثمرة ح يبدو يالحها ،برقم (،)1228
والبيهق يف السنن الكاآل  ،303/5يف كتاب البيوع ،باب ما يذكر يف بيا
احلنطة ،برقم ( ،)10921وابن ماجه يف سننه  ،332/3يف كتاب
التجارات ،برقم ( ،)2217واحلاكم يف مستدركه  ،23/2برقم (،)2192
وقا ( :هذا حديث يحيح علر شرط مسلم ).
) (2أخرجه :مالء يف املوطأ  618/2يف كتاب البيوع ،باب النه عن بيا الثمر
ح يبدو يالحها برقم ( ،)1280والب اري يف يحيحه  ،100/3يف كتاب
بد الوح  ،برقم ( ،)2194ومسلم يف يحيحه  ،11/5يف كتاب البيوع،
باب النه عن بيا الثمار قب بدو يالحها بغ شرط القطا ،برقم (،)3941
وأبو داوود يف سننه  ،259/3يف كتاب البيوع ،باب يف بيا الثمار قب أن يبدو
يالحها برقم ( ،)3369وابن ماجه يف سننه  ،330/3يف كتاب التجارات،
باب النه عن بيا الثمار قب أن يبدو يالحها برقم ( ،)2214والنسائ يف
السنن  ،262/7يف كتاب البيوع ،باب بيا الثمر قب أن يبدو يالحه برقم
( ،)4519وأمحد يف املسند  62/2برقم (.)5292
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ح يبيض ،ويأمن العاهة" .روا ،اجلماعة إال الب اري وابن ماجه(.)1
قي ألن " :ما ي هو؟ قا  :حيمر أو يصفر"(. )2
وعن أيب هريرة( )3قا  :قا رسو اهلل " :ال تبتاعوا الثمار
ح يبدو يالحها" روا ،أمحد ومسلم والنسائ وابن ماجه (.)4
) (1أخرجه :مسلم يف يحيحه  ،11/5يف كتاب البيوع ،باب النه عن بيا
الثمار قب بدو يالحها بغ شرط القطا برقم ( ،)3943وأبو داوود يف
سننه  ،259/3يف كتاب البيوع ،باب يف بيا الثمار قب أن يبدو يالحها
برقم ( ،)3370والتمذي يف جامعه  ،529/3يف كتاب البيوع ،باب كراهية
بيا الثمرة ح يبدو يالحها برقم ( ،)1227والنسائ يف سننه ،270/7
يف كتاب البيوع ،باب بيا السنب ح يبيض ،برقم ( ،)4551وأمحد يف
املسند  5/2برقم (.)4493
) (2أخرجه :الب اري يف يحيحه  ،101/3يف كتاب بد الوح برقم
( ،)2208ومسلم يف يحيحه  ،29/5يف كتاب املساقاة ،باب وضا
اجلوائح برقم ( )4060والبيهق يف السنن الكاآل  ،300/5يف كتاب
البيوع ،باب الوقت الذي حي فيه بيا الثمار ،برقم (.)10902
) (3هو الصحايب اجللي  :أبو هريرة عبدالرمحن وقي عبداهلل بن ي ر الدوس
ياحب رسو اهلل  وأكثر أيحابه حديثاً عنه ،أسلم عاص خيا وشهدها
ما رسو اهلل  مث ل مه وواظب عليه رببة يف العلم ،تويف سنة ()57ه
وقي بعدها .انظر :ابن عبد الا النمري "االستيعاب"  ،220/1واجلوزي
"يفة الصفوة"  ،328/1والعسقالين "اإليابة" .547/1
) (4أخرجه :أمحد يف املسند  ،261/2برقم ( ،)7549ومسلم يف يحيحه =
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وعن جابر(" )1أن النيب " هنر عن بيا الثمرة ح يبدو يالحها".
ويف لفظ" :ح يطيب" .ويف رواية" :ح تطعم" .متفق عليها(.)2
وألن ال رع والثمر قب اإلدراك ال يأمن اآلفة واجلائحة في ّدي إا

=  ،12/5يف كتاب البيوع ،باب النه عن بيا الثمار قب بدو يالحها بغ
شرط القطا ،برقم ( ،)3954والنسائ يف سننه  ،263/7يف كتاب البيوع،
باب بيا الثمر قب أن يبدو يالحه ،برقم ( ،)4521وابن ماجه يف سننه
 ،331/3يف كتاب التجارات ،برقم (.)2215
) (1هو الصحايب اجللي  :جابر بن عبداهلل بن عمرو بن حراص األنصاري
السلم  ،كان من املكثرين من الرواية عن النيب يلر اهلل عليه وسلم تويف
باملدينة سنة 74ه وقي سنة 78ه وكان قد كن بصر ،يف آخر عمر ،رض
اهلل عنه .انظر :ابن عبد الا النمري "االستيعاب"  ،220/1واجلوزي "يفة
الصفوة"  ،328/1والعسقالين "اإليابة" .547/1
) (2أخرجه باللّفظ األو الب اري يف يحيحه  ،151/3يف كتاب بد الوح ،
برقم ( ،)2381ومسلم يف يحيحه  ،12/5يف كتاب البيوع ،باب النه
عن بيا الثمار قب بدو يالحها بغ شرط القطا ،برقم (.)3952
وأخرجه بلفظ ( ...ح يطيب) الب اري يف يحيحه  ،99/3يف كتاب
بد الوح  ،برقم ( ،)2189ومسلم يف يحيحه  ،12/5يف كتاب البيوع،
باب النه عن بيا الثمار قب بدو يالحها بغ شرط القطا ،برقم
( .)3951وبلفظ ( ...ح يطعم) أخرجه مسلم يف يحيحه  ،17/5يف
كتاب البيوع ،باب النه عن احملاقلة وامل ابنة وعن امل ابرة وبيا الثمرة قب
بدو يالحها وعن بيا املعاومة برقم (.)3991
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أك املا بالباط .
وإليه أشار  فقا يف حديث أن ( :إذا منا اهلل [الثمرة]
[فبم]( )2تستح ما أخيء؟) .أخرجا.)3( ،
وكذا إن أطلق العقد()4؛ ألن إطالق العقد داخ يف عموص
()1

) (1ساقطة من امل طوط ،والصواب إثباهتا كما يف يحيح مسلم .29/5
) (2يف امل طوط (فبما) ،واملثبت ما يف يحيح مسلم .29/5
) (3أخرجه اذا اللفظ :اإلماص مسلم يف يحيحه  ،29/5يف كتاب املساقاة،
باب وضا اجلوائح ،برقم ( ،)4058أبو داوود يف سننه  ،294/3يف كتاب
اإلجارة ،باب يف وضا اجلائحة ،برقم ( ،)3472وابن ماجه يف سننه
 ،333/3يف كتاب التجارات ،باب النه عن بيا الثمار قب أن يبدو
يالحها ،برقم ( ،)2219والنسائ يف السنن الصغرآل  ،264/7يف كتاب
البيوع ،باب وضا اجلوائح ،برقم ( ،)4527والدارقط يف سننه ،434/3
برقم ( ،)2909والبيهق يف السنن الكاآل  ،306/5يف كتاب البيوع ،باب
ما جا يف وضا اجلائحة ،برقم (.)10941
) (4انظر :ابن قدامة املقدس "املغ "  ،149/6وابن قدامة املقدس "الكايف"
 ،109/3واحلراين "الرعاية الصغرآل"  ،328/1واحلسني بن يوسن "الوجي
املنور يف
يف الفقه علر مذهب اإلماص أمحد بن حنب "  ،138واآلدم " ّ
راجح احملرر"  ،248وابن مفلح "كتاب الفروع"  ،200/6واجلراع
"باية املطلب"  ،260واملرداوي "اإلنصاف"  ،53/5ويوسن بن احلسن
"مغ ذوي األفهاص"  ،244والشويك "التوضيح يف اجلما بني املقنا
والتنقيح"  ،642/2واحلجاوي "اإلقناع"  ،273/2والتنوخ "املمتا يف =
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النه ؛ ألنه بيا الثمرة قب بدو يالحها.
وألن إطالق العقد يقتض التبقية ،والتبقية ممنوع منها فلم
يصح ،كما لو شرطها يف العقد(.)1
وإن باعه بشرط القطا يف احلا جاز باإلةمجاع(.)2
ألنه إمنا منا البيا خوفاً من تلن املبيا قب أخذ ،فيفض  /إا [/204ب]
أخذ الثمن يف مقابلة ب ش  ،وهو املشار إليه يف علة النه  ،فإذا
= شرح املقنا"  ،168/3والبهويت "شرح منتهر اإلرادات" .288/3
) (1انظر :ابن قدامة املقدس "املغ " .149/6
) (2انظر :ابن ح ص األندلس "مراتب اإلةمجاع"  ،153والصعيدي "اإلفصاح
عن معاين الصحاح"  ،197/5والدمشق "رمحة األمة يف اختالف األئمة"
 ،278والسرخس "املبسوط"  ،195/12والقرطيب "بداية اجملتهد"
 ،542/4والعمراين "البيان"  ،252/5وابن قدامة املقدس "املغ "
 ،149/6وابن قدامة املقدس "الكايف"  ،110/3واحلراين "الرعاية
الصغرآل"  ،328/1واحلسني بن يوسن "الوجي يف الفقه علر مذهب
املنور يف راجح احملرر" ،248
اإلماص أمحد بن حنب "  ،138واآلدم " ّ
وابن مفلح "كتاب الفروع"  ،200/6واجلراع "باية املطلب" ،260
واملرداوي "اإلنصاف"  ،53/5ويوسن بن احلسن "مغ ذوي األفهاص"
 ،244والشويك "التوضيح يف اجلما بني املقنا والتنقيح" ،642/2
والتنوخ "املمتا يف شرح املقنا"  ،168/3والبهويت "شرح منتهر اإلرادات"
 ،288/3والبهويت "كشاف القناع" .72/8
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شرط القطا يف احلا اندفا هذا احملذور(.)1
وألهنا عني مرئية وال ضرر يف بيعها علر البائا ،وال علر
املشتي ،فصح بيعها بشرط القطا يف احلا  ،كما بعد بدو الصالح(.)2
وإما أن يبيعه من مالء األي ففيه وجهان:
أحد ا :ال يصح(.)3
لعموص النه  ،ووجود علته فيه من الغرر فلم يصح كغ .،
وألن الغرر فيما يتناوله العقد خاية نا الصحة فلم يصح لذلء(.)4
والثاين :يصح(.)5
) (1انظر :ابن قدامة املقدس "املغ "  ،149/6وابن قدامة املقدس "الكايف"
 ،110/3وإبراهيم ابن مفلح "املبدع يف شرح املقنا"  ،166/4والتنوخ
"املمتا يف شرح املقنا"  ،169/3والبهويت "كشاف القناع" .72/8
) (2انظر :املقدس "املبدع يف شرح املقنا"  ،166/4والتنوخ "املمتا يف شرح
املقنا" .169/3
) (3انظر :ابن قدامة املقدس "املغ "  ،150/6وابن قدامة املقدس "الكايف"
 ،110/3واملرداوي "تصحيح الفروع"  ،202/6وإبراهيم ابن مفلح "املبدع يف
شرح املقنا"  ،167/4واملرداوي "اإلنصاف" .53/5
) (4انظر :ابن قدامة املقدس "املغ " .150/6
) (5وهو املذهب انظر :الكلوذاين "ا داية"  ،245وابن قدامة املقدس "املغ "
 ،150/6وابن قدامة املقدس "الكايف"  ،110/3واملرداوي "تصحيح الفروع"
 ،202/6واملرداوي "اإلنصاف"  ،53/5والشويك "التوضيح يف اجلما بني
املقنا والتنقيح"  ،642/2واحلجاوي "اإلقناع"  ،273/2والبهويت "شرح منتهر =
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أل ّن قوله عليه السالص( :إال أن يشتط املبتاع)( )1دلي علر
يحة دخو ا يف البيا ،وإذا يح بيعها ما األي يح بيعها منفردة،
كما لو استثىن بعض حقوق املبيا مث باعه منفرداً(.)2
فإن شرط القطا مث تركه ح طالت اجل ة ،واشتد احلب،
ويلحت الثمرة فسد العقد يف إحدآل الروايتني(.)3
()4
أل ّن النيب " هنر عن بيا الثمرة قب بدو يالحها"  ،فد ّ
مبنطوقه علر حترمي بيا [ما د يبد]( )5يالحه ،فاستثىن منه ما بيا
= اإلرادات"  ،289/3والبهويت "كشاف القناع" .72/8
) (1سبق خترجيه.
) (2انظر :ابن قدامة املقدس "املغ "  ،150/6والبهويت "شرح منتهر
اإلرادات" .289/3
) (3وه الصحيح من املذهب .انظر :الكلوذاين "ا داية أليب اخلطاب" ،246
وابن قدامة املقدس "املغ "  ،153/6واحلراين "الرعاية الصغرآل" ،329/1
واحلسني بن يوسن "الوجي يف الفقه علر مذهب اإلماص أمحد بن حنب "
املنور يف راجح احملرر"  ،248واجلراع "باية املطلب"
 ،139واآلدم " ّ
 ،261وإبراهيم ابن مفلح "املبدع يف شرح املقنا"  ،168/4واملرداوي
"اإلنصاف"  ،56/5والتنوخ "املمتا يف شرح املقنا"  ،171/3والبهويت "شرح
منتهر اإلرادات"  ،290/3والبهويت "كشاف القناع" .76/8
) (4سبق خترجيه.
) (5يف امل طوط[ :ما د يبدو] ،والصواب حذف الواو.
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بشرط القطا وقطا باإلةمجاع فيبقر ما عدا ،علر أي التحرمي(.)1
وأل ّن التبقية معىن حرص الشرع اشتاطه حلق اهلل تعاا ،فأبط
العقد وجود ،كالنسيلة( )2فيما حيرص فيه النسأ ،وترك التقابض فيما
يشتط فيه القبض ،أو الفض فيما جيب فيه التساوي(.)3
وألن يحة البيا جتع ذلء ذريعة إا شرا الثمرة قب بدو
يالحها ،وتركها ح يبدو يالحها ،ووسائ احلراص حراص كبيا العينة(.)5()4
) (1انظر :ابن قدامة املقدس "املغ "  ،154/6وإبراهيم ابن مفلح "املبدع يف
شرح املقنا  ،168/4والتنوخ "املمتا يف شرح املقنا" .171/3
) (2النسيلة :التأخ  .انظر :القاسم بن سالص ا روي "بريب احلديث" (ط،1
ب وت :دار الكتب العلمية 1406ه 1986 -ص)  ،23/1واألزهري
"ال اهر"  ،282وإبراهيم مصطفر وب " ،املعجم الوسي " .916/2
) (3انظر :ابن قدامة املقدس "املغ "  ،154/6وإبراهيم ابن مفلح "املبدع يف
شرح املقنا"  ،168/4والتنوخ "املمتا يف شرح املقنا" .171/3
) (4العينة :لغة السلن .انظر :معجم مقايي اللغة  ،204/4الصحاح
 ،1589/2معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية  ،560/2وه يف
االيطالح :أن يشتي سلعة بثمن معلوص إا أج مسمر مث يبيعها من
بائعها بالنقد دون الثمن الذي اشتاها به .قاله األزهري يف ال اهر .289
) (5انظر :ابن قدامة املقدس "املغ "  ،154/6وإبراهيم ابن مفلح "املبدع يف
شرح املقنا"  ،168/4والتنوخ "املمتا يف شرح املقنا"  ،171/3والبهويت
"شرح منتهر اإلرادات"  ،290/3والبهويت "كشاف القناع" .76/8
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فعلر هذ ،الرواية؛ الثمرة كلها للبائا ويرد الثمن( ،)1ألن العقد
فسد واملبيا باق ،فوجب رد ،وأخذ الثمن(.)2
والرواية الثانية :ال يفسد العقد()3؛ ألن أكثر ما فيه أن املبيا
اختل بغ  ،،وذلء ال نا الصحة كما تقدص(.)4
فعلر هذا تكون ال يادة ما يشتكان فيها ،ألهنا حدثت علر ملكهما(.)5
وعنه :يتصدقان اا ،ألن عني املبيا زاد جبهة حمظورة فوجب
الصدقة بال يادة(.)6
) (1انظر :ابن قدامة املقدس "املغ "  ،153/6واحلراين "الرعاية الصغرآل"
 ،329/1واحلسني ابن يوسن "الوجي يف الفقه علر مذهب اإلماص أمحد
املنور يف راجح احملرر"  ،248واجلراع
ابن حنب "  ،139واآلدم " ّ
"باية املطلب"  ،261وإبراهيم ابن مفلح "املبدع يف شرح املقنا"
 ،169/4واملرداوي "اإلنصاف"  ،56/5والبهويت "كشاف القناع" .76/8
) (2انظر :ابن قدامة املقدس "املغ "  ،154 ،153/6والتنوخ "املمتا يف
شرح املقنا"  ،172/3والبهويت "كشاف القناع" .76/8
) (3انظر :الكلوذاين "ا داية"  ،246وابن قدامة املقدس "املغ "  ،153/6واحلراين "الرعاية
الصغرآل"  ،329/1واجلراع "باية املطلب"  ،261والتنوخ "املبدع يف شرح املقنا"
 ،169/4واملرداوي "اإلنصاف"  ،56/5والتنوخ "املمتا يف شرح املقنا" .171/3
) (4انظر :ابن قدامة املقدس "املغ "  ،153/6وإبراهيم ابن مفلح "املبدع يف
شرح املقنا"  ،169/4والتنوخ "املمتا يف شرح املقنا" .171/3
) (5انظر :املراجا السابقة.
) (6انظر :ابن قدامة املقدس "املغ "  ،154/6وإبراهيم ابن مفلح "املبدع يف =
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وقا القاض  :ه للمشتي كما لو مسن العبد(.)1
والفرق بني مسألتنا وبني السمن ظاهر.
ألن ال يادة هاهنا حدثت من أي البائا فكان له حق اا،
ئالف السمن ،فإنه حادث من نف املبيا ،وال يادة ه ما بني
قيمتهما حني الشرا وقيمتها حني أخذها؛ ألن ما اختلن به حا
الثمرة يف هذ ،املدة فهو زيادة علر املبيا(.)2
قا رمحه اهلل" :وإذا بدا صالح الثمر ،بأن يطيب أكله ويظهر
نضجه ،جاز بيعه مطلقاً ،وبشرط التبقية .وعلى البائع سقيه تمكيناً ومؤونة
وإن أضر بأصله ،وهل لمشتريه بيعه قبل ج ّده()3؟ على روايتين"(.)4
أقو  :بدو الصالح يف الثمر أن يطيب أكله ويظهر نضجه
محر وايفّر()5؛
فتذهب محوضته ويالبته ،وذلء يكون يف الن إذا ا ّ
= شرح املقنا" .169/4
) (1انظر :ابن قدامة املقدس "املغ "  ،154/6وإبراهيم ابن مفلح "املبدع يف
شرح املقنا"  ،169/4والتنوخ "املمتا يف شرح املقنا" .171/3
) (2انظر :ابن قدامة املقدس "املغ " .154/6
) (3أي :قب قطعه ويرامه .انظر :اجلوهري "الصحاح"  ،454/2والفيوم
"املصباح املن "  ،95/1مادة (ج د د).
) (4انظر :البغدادي "احملرر" .466/1
) (5انظر :ابن قدامة املقدس "املغ "  ،159/6وابن قدامة املقدس "الكايف" ،110/3
املنور يف راجح احملرر" = ،248
واحلراين "الرعاية الصغرآل"  ،328/1واآلدم " ّ
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ألنه قد جا يف تفس قوله" :هنر عن بيا الثمار ح ت هو".
قي ألن  :ما ت هو؟ قا " :حتمر أو تصفر"(.)1
وحيمر
فيسود األسود،
والعنب أن تذهب محوضته وخضرته
ّ
ّ
ويبيض األبيض(.)2
األمحر،
ّ
وقد تقدص ذلء يف حديث أن "هنر عن بيا العنب ح
يسود".
ّ
واحلمرة من ةمجلة السواد ،والظاهر أن األبيض د يكن عندهم،
وكذلء سائر الثمار فيَطيب أكلها ،وتظهر ألواهنا الت تكون عليها عند
الكما واإلدراك(.)3
= وإبراهيم ابن مفلح "املبدع يف شرح املقنا"  ،173/4واملرداوي "اإلنصاف" ،63/5
والتنوخ "املمتا يف شرح املقنا"  ،175/3والبهويت "كشاف القناع" .81/8
) (1أخرجه :الب اري يف يحيحه  ،103/3يف كتاب بد الوح  ،برقم
( ،)2208ومسلم يف يحيحه  ،29/5يف كتاب املساقاة ،باب وضا
اجلوائح ،برقم ( ،)4060والبيهق يف السنن الكاآل  ،300/5يف كتاب
البيوع ،باب الوقت الذي حي فيه بيا الثمار ،برقم (.)10902
) (2انظر :ابن قدامة املقدس "املغ "  ،159 /6وابن قدامة املقدس "الكايف"
املنور يف راجح احملرر  ،248وإبراهيم ابن مفلح "املبدع يف شرح
ّ ،110/3
املقنا"  ،174/4واملرداوي "اإلنصاف"  ،63/5والتنوخ "املمتا يف شرح
املقنا"  ،175/3والبهويت "كشاف القناع" .81/8
) (3انظر :ابن قدامة املقدس "املغ "  ،159 /6واحلراين "الرعاية الصغرآل" =
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فإذا بدا الصالح فيه جاز بيعه ود نا منه بوجه ،سوا باعه
مطلقاً ،أو بشرط التبقية ،أو ب شرط القطا أو ب ذلء()1؛ أل ّن النيب
" هنر عن بيا الثمر ح ي هو"(.)2
فيد علر أن ما بعد ال هو ال نا من بيعه كما منا قبله؛ وألن
ما منا قبله ألجله زا ؛ وهو أنه مبعرض اآلفة واجلائحة( )3ئالف ما
املنور يف راجح احملرر"  ،248وإبراهيم ابن مفلح
=  ،110/3واآلدم " ّ
"املبدع يف شرح املقنا"  ،174/4واملرداوي "اإلنصاف"  ،63/5والتنوخ
"املمتا يف شرح املقنا"  ،176/3والبهويت "كشاف القناع" .82/8
) (1انظر :الكلوذاين "ا داية"  ،245وابن قدامة املقدس "املغ " ،155/6
وابن قدامة املقدس "الكايف"  ،110/3واحلراين "الرعاية الصغرآل" ،328/1
املنور يف راجح احملرر"  ،248وابن مفلح "كتاب الفروع"
واآلدم " ّ
 ،207/6وإبراهيم ابن مفلح "املبدع يف شرح املقنا"  ،170/4واملرداوي
"اإلنصاف"  ،59/5ويوسن بن احلسن "مغ ذوي األفهاص" ،245
واحلجاوي "اإلقناع"  ،276/2والتنوخ "املمتا يف شرح املقنا" ،172/3
والبهويت "شرح منتهر اإلرادات"  ،291/3والبهويت "كشاف القناع" ،77/8
والعثيمني "الشرح املمتا" .35/9
) (2سبق خترجيه.
) (3اجلائحة :ه اآلفة الت هتلء الثمار واألموا وتستأيلها ،وك مصيبة
عظيمة ،واجلما جوائح ،وجاحهم جيوحهم جوحاً :إذا بشيهم باجلوائح
وأهلكهم .انظر :األزهري "ال اهر"  ،484واجل ري "النهاية يف بريب =
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بدا يالحه فإنه قد أمنت عليه اآلفات(.)1
والسق علر البائا امتكيناً وموؤنة يع م احتاجت /الثمرة إا [/205أ]
سقر د يكن له االمتناع من ذلء ،وعليه أن كنه منه وإن احتاج إا
م نة فه عليه()2؛ ألن تسليم الثمرة مستحق والسق من امتاص التسليم؛
ألنه إذا د يسقها تلفت الثمرة فال كنه تسليمها فوجب عليه كذلء
وإن أضر باألي ؛ ألنه دخ علر ذلء؛ فإنه مبجرد البيا وجب عليه
تسليم املبيا فيل مه وإن تضرر بذلء(.)3
= احلديث واألثر"  ،311/1والبعل "املطلا علر أبواب املقنا" .244
) (1انظر :ابن قدامة املقدس "املغ "  ،156/6وإبراهيم ابن مفلح "املبدع يف
شرح املقنا"  ،170/4والتنوخ "املمتا يف شرح املقنا"  ،172/3والبهويت
"شرح منتهر اإلرادات"  ،291/3والبهويت "كشاف القناع" .77/8
) (2انظر :ا داية أليب اخلطاب  ،246وابن قدامة املقدس "املغ "
 ،158/6وابن قدامة املقدس "الكايف"  ،112/3واحلسني بن يوسن
املنور يف
"الوجي يف الفقه علر مذهب اإلماص أمحد"  ،139واآلدم " ّ
راجح احملرر"  ،248وإبراهيم ابن مفلح "املبدع يف شرح املقنا" ،170/4
والشويك "التوضيح يف اجلما بني املقنا والتنقيح"  ،643/2والتنوخ
"املمتا يف شرح املقنا"  ،172/3والبهويت "شرح منتهر اإلرادات"
 ،292/3والبهويت "كشاف القناع" .78/8
) (3انظر :ابن قدامة املقدس "املغ "  ،158/6وابن قدامة املقدس "الكايف"
 ،112/3وإبراهيم ابن مفلح "املبدع يف شرح املقنا"  ،170/4والتنوخ
"املمتا يف شرح املقنا"  ،172/3والبهويت "شرح منتهر اإلرادات" =
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وه للمشتي بيا الثمرة قب جدها؟ فيه روايتان:
إحدا ا :لي له ذلء(.)1
ملا روآل حكيم بن ح اص( )2قا  :قلت :يا رسو اهلل إين أشتي
بيوعاً فما حي ّ يل منها وما حيرص عل ّ ؟ قا " :إذا اشتيت شيلاً فال تبعه
ح ّ تقبضه" .روا ،أمحد(.)3
()4
النيب " هنر أن تبتاع السلا حيث
وعن زيد بن ثابت أ ّن ّ
=  ،292/3والبهويت "كشاف القناع" .78/8
) (1انظر :ابن مفلح "كتاب الفروع"  ،207/6واملرداوي "اإلنصاف" .59/5
) (2هو الصحايب اجللي  :حكيم بن ح اص بن خويلد بن أسلم األسدي ،أسلم
عاص الفتح وشهد حنيناً وأعط من بنائمها مائة بع  ،كان من سادات قريش
تويف رض اهلل عنه سنة 54ه وقي ب ذلء  .انظر :النووي "هتذيب األمسا
واللغات"  ،166/1والعسقالين "اإليابة" .98/2
) (3أخرجه أمحد يف املسند  ،402/3برقم ( ،)15351وعلق عليه شعيب
األرن وط بقوله (حديث يحيح لغ  )،والبيهق يف السنن الكاآل ،313/5
يف كتاب البيوع ،باب النه عن بيا ما د يقبض ،برقم ( ،)10989وقا :
(هذا إسناد حسن متص ) ،والدارقط يف سننه  ،120/7يف كتاب البيوع،
برقم ( ،)2857وعبدالرزاق يف مصنفه  ،39/8يف كتاب البيوع ،باب النه
عن بيا الطعاص ح يستوىف ،برقم (.)14214
) (4هو الصحايب اجللي  :زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد األنصاري الب اري
املدين الفرض كاتب الوح  ،كان عمر ،حني قدص النيب يلر اهلل عليه وسلم
إا املدينة احدآل عشرة سنة ،كان أحد الثالثة الذين ةمجعوا القرآن يف عهد =
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التجار إا رحا م" .روا ،أبو داوود والدارقط (.)1
تبتاع ح حيوزها ّ
()2
وهذا يعم ذلء ،ألنه مبيا د يقبضه فال جيوز بيعه قب ذلء .
والثانية :جيوز()3؛ أل ّن النّه إ ّمن ا ورد يف املكي واملوزون؛ أل ّن
ابن عمر روي أ ّن النّيب  قا " :من ابتاع طعاماً بكي أو وزن فال
يبتعه ح ّ يقبضه" .روا ،أمحد(.)4
= أيب بكر الصديق رض اهلل عنهما ،تويف باملدينة سنة 54ه وقي ب ذلء .
انظر :النووي "هتذيب األمسا واللغات" .172:1
) (1أخرجه :أبو داوود يف سننه  ،304/2يف كتاب اإلجارة ،باب بيا الطعاص
قب أن يستوىف ،برقم ( ،)3499والدارقط يف سننه  ،398/3برقم
( ،)2831والبيهق يف السنن الكاآل  ،314/5يف كتاب البيوع ،باب
قبض ما ابتاعه ج افاً بالنق والتحوي إذا كان مثله ينق  ،برقم (،)11005
واحلاكم يف مستدركه  ،40/2يف كتاب البيوع ،برقم ( ،)2271والطااين
يف املعجم الكب  ،19/5برقم ( )4648وحسنه الشيخ األلباين يف يحيح
وضعين سنن أيب داوود .499/7
) (2انظر :ابن قدامة املقدس "املغ " .158/6
) (3وه الصحيح من املذهب .انظر :ابن قدامة املقدس "املغ " ،158/6
املنور يف راجح احملرر"  ،248وابن مفلح "كتاب الفروع"
واآلدم " ّ
 ،207/6واملرداوي "اإلنصاف"  ،59/5واحلجاوي "اإلقناع" ،276/2
والبهويت "شرح منتهر اإلرادات"  ،391/3والبهويت "كشاف القناع" .78/8
) (4أخرجه :أمحد يف املسند  ،111/2برقم ( ،)5900وقا عنه شعيب
األرن وط(( :يحيح ،وهذا إسناد ضعين لضعن ابن يعة)).
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وأليب داوود والنسائ "هنر أن يبيا طعاماً اشتا ،بكي ح
يستوفيه" (.)1
فلو د يكن مقصوراً علر املكي واملوزون د يقيد ،بالكي أو
الوزن ،فيد علر أن ما اشتي ج افاً من ذلء جيوز بيعه قب قبضه،
وهذا مما اشتي ج افاً فجاز لذلء(.)2
قا رمحه اهلل" :وإذا غلب صالح نوع في بستان ،جاز بيع
جميعه .نص عليه .وفي بيع ما لا [يصلح]( )3منه مفرداً وجهان،
وعنه :ال يباع منه إال ما بدا صالحه"(.)4
أقو  :ال خالف يف أن يالح بعض مثرة الشجرة يالح

) (1أخرجه :أبو داوود يف سننه  ،299/3يف كتاب اإلجارة ،باب يف بيا الطعاص
قب أن يستوىف برقم ( ،)3497والنسائ يف السنن الصغرآل  ،286/7يف
كتاب البيوع ،باب النه عن بيا ما اشتآل من الطعاص بكي ح يستوىف،
برقم ( ،)4604والبيهق يف السنن الكاآل  ،314/5يف كتاب البيوع ،باب
قبض ما ابتاعه كيالً باالكتيا  ،برقم ( ،)11001ويححه الشيخ األلباين
يف يحيح وضعين سنن النسائ .176/10
) (2انظر :ابن قدامة املقدس "املغ "  ،158/6واملرداوي "اإلنصاف" ،59/5
والبهويت "شرح منتهر اإلرادات" .292/3
) (3يف امل طوط (حيص ) والسياق يقتض ما أثبت كما يف احملرر .466/1
) (4انظر :املرجا السابق.
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جلميعها ،فيجوز بيعها مفردة بغ خالف(.)1
وأما يالح بعض أشجار نوع من بستان ه يكون يالحاً
جلميا ذلء النوع منه؟ فيه روايتان .إحدا ا :يكون يالحاً له فيجوز
بيعه()2؛ ألنه أو الصالح يف نوعه ،فلم يعتا امتامه كما لو د يعتا امتاص
النضج وال امتامه يف الشجرة الواحدة(.)3
وألنه إذا بدا يالح بعض الثمرة تالحق به الباق  ،في دي إا
االختالط واختالف األيدي ،فوجب أن يتبا ما د يبدأ يالحه مبا بدأ
) (1انظر :الكلوذاين "ا داية"  ،245وابن قدامة املقدس "املغ "
 ،156/6وابن قدامة املقدس "الكايف"  ،111/3واحلراين "الرعاية
الصغرآل"  ،328/1واحلسني بن يوسن "الوجي يف الفقه علر مذهب
اإلماص أمحد"  ،139واملرداوي "اإلنصاف"  ،62/5واحلجاوي
"اإلقناع"  ،277/2والتنوخ "املمتا يف شرح املقنا"  ،175/3والبهويت
"كشاف القناع" .81/8
) (2وه املذهب .انظر :الكلوذاين "ا داية"  ،245وابن قدامة املقدس
املنور يف راجح احملرر"  ،248واملرداوي
"املغ "  ،156/6واآلدم " ّ
"اإلنصاف"  ،62/5واحلجاوي "اإلقناع"  ،277/2والتنوخ "املمتا يف
شرح املقنا"  ،175/3والبهويت "شرح منتهر اإلرادات"  ،294/3والبهويت
"كشاف القناع" .81/8
) (3انظر :ابن قدامة املقدس "املغ "  ،156/6والبهويت "شرح منتهر
اإلرادات"  ،294/3والبهويت "كشاف القناع" .81/8
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دفعاً للضرر احلاي باالختالط(.)1
والرواية الثانية :ال يكون يالحاً للنوع ،وال يباع إال ما بدا
يالحه()2؛ لعموص النه عنه(.)3
وإمنا قا ( :في بستان) احتازاً من أن يظن ظان ما اإلطالق
أنه إذا بدا الصالح يف نوع يف بلد أو قرية أنه يالح ملا يف ذلء البلد
أو القرية من ذلء النوع فإنه ب معتا.
فعلر األوا ه جيوز بيا ما د يصلح منه مفرداً ،مث أن يبيا
ما بدا يالحه من الشجر مث يبيا [ما د يبد]( )4يالحه بعد ذلء،
إما من املشتي األو أو من ب  ،،فيه وجهان:
()6
أحد ا :ال جيوز()5؛ ألنّه بيا [ما د يبد] يالحه ،فلم جي
) (1انظر :ابن قدامة املقدس "املغ "  ،156/6والتنوخ "املمتا يف شرح
املقنا" .175/3
) (2انظر :الكلوذاين "ا داية"  ،245وابن قدامة املقدس "املغ " ،156/6
واملرداوي "اإلنصاف"  ،62/5والتنوخ "املمتا يف شرح املقنا" .175/3
) (3انظر :ابن قدامة املقدس "املغ "  ،156/6والتنوخ "املمتا يف شرح
املقنا" .175/3
) (4يف امل طوط [ما د يبدو] والصواب حذف الواو.
) (5انظر :ابن قدامة املقدس "املغ "  ،157/6وابن قدامة املقدس "الكايف"
 ،111/3واملرداوي "اإلنصاف" .63/5
) (6يف امل طوط [ما د يبدو] والصواب حذف الواو.
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كما لو د يبد يالح ش من النوع(.)1
والثاين :جيوز()2؛ ألنه جاز بيعه ما ما بدا يالحه ،فجاز بيعه
مفرداً كما لو أفرد ،بعد يالحه(.)3
قا رمحه اهلل" :ويجوز بيع الباقِ ّالء( )4والجوز واللوز في
قشرته ،وبيع الحب المشتد في سنبله إال بجنسه ،فإن باعه بمكيل
من غير جنسه ،فعلى وجهين"(.)5
أقو  :جيوز بيا ما له قشران :أعلر وأسف يف قشرته،
كالباقِ ّال واجلوز واللوز ،وبيا احلب املشتد يف سنبله( ،)6حلديث
) (1انظر :ابن قدامة املقدس "املغ "  ،157/6وابن قدامة املقدس "الكايف"
.111/3
) (2وهو الصحيح من املذهب .انظر :ابن قدامة املقدس "املغ " ،157/6
وابن قدامة املقدس "الكايف"  ،111/3واملرداوي "اإلنصاف" ،63/5
واحلجاوي "اإلقناع" .277/2
) (3انظر :ابن قدامة املقدس "املغ "  ،158/6وابن قدامة املقدس "الكايف"
.111/3
) (4الباقال  :الفو  .انظر :الف وزآبادي "القاموس احملي "  ،870والصعيدي
"اإلفصاح يف فقه اللغة" .595
) (5انظر :البغدادي "احملرر" .466/1
) (6انظر الكلوذاين "ا داية"  ،245وابن قدامة املقدس "املغ " ،161/6
املنور يف راجح احملرر"  ،248واحلراين "باية املطلب"  ،261وابن
واآلدم " ّ
مفلح "الفروع"  ،305/6وإبراهيم ابن مفلح "املبدع يف شرح املقنا" = ،139/4
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أن أ ّن النّيب " هنر عن بيا احلب ح يشت ّد".
وحديث ابن عمر "وعن السنب ح يبيض ويأمن /العاهة"/205[ .ب]
احلب باية للمنا من البيا ،فيد علر جواز
فجع اشتداد ّ
البيا بعد االشتداد وإن كان مستوراً مبا خلق له ،فجاز بيعه كالذي
مأكوله يف جوفه(.)1
وألن قشر ،األعلر من مصلحته؛ ألنّه حيفظ رطوبته(.)2
وإذا حاز( )3احلب يف سنبله أبقر له فجاز بيعه كالسلت واألرز
[هذا]( )4إذا باعه بغ جنسه.
فإن باعه جبنسه د جي ()5؛ ألنه باع ربويا جبنسه من ب حتقق
= واملرداوي "تصحيح الفروع"  ،305/6واملرداوي "اإلنصاف"  ،26/5والفتوح
"معونة أويل النهر"  ،202/4والبهويت "شرح منتهر اإلرادات" .252/3
) (1انظر :ابن قدامة املقدس "املغ "  ،162/6والفتوح "معونة أويل النهر"
 ،202/4والتنوخ "املمتا يف شرح املقنا" .146/3
) (2انظر :ابن قدامة املقدس "املغ " .162/6
) (3هكذا يف امل طوط ،ولع ّ الصواب (يار) ،واهلل أعلم.
) (4يف امل طوط ( هذ ) والسياق يقتض ما أثبت.
) (5انظر :ابن مفلح "الفروع"  ،305/6وإبراهيم ابن مفلح "املبدع يف شرح
املقنا"  ،139/4واملرداوي "اإلنصاف"  ،26/5والفتوح "معونة أويل
النهر"  ،201/4والتنوخ "املمتا يف شرح املقنا"  ،146/3شرح منتهر
اإلرادات .252/3
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املماثلة ،فلم جي كما لو باع إحدآل الصاتني باألخرآل(.)1
فإن باعه مبكي من ب جنسه ،ففيه وجهان:
أحد ا :يصح()2؛ لقوله " :فإذا اختلفت هذ ،األيناف
فبيعوا كين شلتم إذا كان يداً بيد"( .)3وسيج احلديث.
وألنه باعه بغ جنسه فلم يشتط التساوي فيه ،فصح كما لو
كان التفاض فيه معلوماً(.)4
واآلخر :ال يصح( ،)5وهو اختيار القاض والشريفني()6؛ ألنه قد
) (1انظر :املقدس "املبدع يف شرح املقنا"  ،139/4والفتوح "معونة أويل
النهر"  ،202/4والتنوخ "املمتا يف شرح املقنا"  ،146/3والبهويت "شرح
منتهر اإلرادات" .252/3
) (2وهو الصحيح من املذهب .انظر :ابن مفلح "الفروع"  ،305/6وإبراهيم ابن
مفلح "املبدع يف شرح املقنا"  ،140/4واملرداوي "تصحيح الفروع" ،305/6
واملرداوي "اإلنصاف" .26/5
) (3أخرجه :عن عبادة بن الصامت اإلماص مسلم يف يحيحه  ،44/5يف كتاب
املساقاة ،باب الصرف وبيا الذهب بالورق نقداً ،برقم ( ،)4147وأمحد يف املسند
 ،320/5برقم ( ،)22779وأبو داوود يف سننه  ،254/3يف كتاب البيوع ،باب
يف الصرف ،برقم ( ،)3352والدارقط يف سننه  ،419/3برقم (،)2876
والبيهق يف السنن الكاآل  ،284/5يف كتاب البيوع ،باب التقابض يف اجملل يف
الصرف وما يف معنا ،من بيا الطعاص بعضه ببعض ،برقم (.)10818
) (4انظر :املقدس "املبدع يف شرح املقنا" .140/4
) (5انظر ابن مفلح "الفروع"  ،305/6وإبراهيم ابن مفلح "املبدع يف شرح املقنا"
 ،140/4واملرداوي "تصحيح الفروع"  ،305/6واملرداوي "اإلنصاف" .36/5
) (6انظر :البغدادي "اإلرشاد إا سبي الرشاد"  ،187وابن قدامة املقدس =
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يب " أنّه هنر عن بيا الطعاص بالطعاص ازفة" ( .)2()1وهذا
روي عن النّ ّ
بيا طعاص بطعاص.
= "املغ " .71/6
واملراد بالشريفني هنا -1 :الشرين حممد بن أمحد بن حممد ،ابن أيب موسر ،ا امش
البغدادي ،احلنبل ولد ببغداد سنة (345ه) ،ومسا من حممد بن املظفر ،وابن مسعون،
وأخذ عنه اخلطيب البغدادي ،والفقيه الش ازي – ياحب الطبقات -اشتغ بالتدري
واإلفتا وتوا قضا الكوفة ،وكان عفيفاً شريفاً ،من مصنفاته (اإلرشاد إا سبي الرشاد)
تويف -رمحه اهلل -سنة (428ه) انظر :الفرا "طبقات احلنابلة"  ،281/2والبغدادي
"تاريخ بغداد"  ،215/2وابن اجلوزي "مناقب اإلماص أمحد" (.)691
 -2والشرين عبد اخلالق بن عيسر بن أمحد أبو جعفر بن أيب موسر ا امش  ،ولد سنة
(411ه) وكان عاملاً فقيهاً ،ورعاً عابداً زاهداً ،مسا من أيب القاسم بن بشران،
أيب حممد اخلال  ،وتفقه علر القاض أيب يعلر ،وأخذ عنه ابن أيب يعلر – ياحب
الطبقات -من مصنفاته (رؤوس املسائ يف اخلالف) ،تويف رمحه اهلل سنة (470ه)
انظر :الفرا "طبقات احلنابلة"  ،241/2وابن اجلوزي "املنتظم" .195/16
) (1أخرجه اإلماص مسلم يف يحيحه  ،47/5يف كتاب املساقاة ،باب بيا الطعاص
مثالً مبث حديثاً مبعنا ،بلفظ ( ...الطعاص بالطعاص مثالً مبث ) برقم (،)4164
وكذا أخرجه أمحد يف املسند  ،400/6برقم ( ،)27291والدارقط يف سننه
 ،420/3برقم ( )2878والبيهق يف السنن الكاآل  ،283/5يف كتاب
البيوع ،باب جواز التفاض يف اجلنسني ،برقم (.)10813
) (2اجملازفة :أخذ الش بال كي وال وزن ،واجل اف :أخذ الش ازفة وج افاً.
انظر :الفيوم "املصباح املن "  ،99/1وقاسم بن عبد اهلل القونوي "أني
الفقها يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقها " ،حتقيق :أمحد بن
عبد الرزاق الكبيس ( ،ط ،1دار ابن اجلوزي 1427ه ) .199
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وألنه بيا مكي مبكي فأشبه اجلن الواحد (.)1
قا رمحه اهلل" :وما تلف من الزرع والثمر( )2بأمر سماوي قبل
قطعه ،فهو من ضمان البائع إال إذا تجاوز وقت أخذه ،أو اشتري مع
أصله ،فإنه ال يضمنه .وعنه :وإن تلف ما دون الثلا لا يضمنه
بحال ،ويعتبر الثلا بالقيمة ،وقيل :بالقدر" (.)3
أقو  :ما بيا من ال رع أو الثمر قب قطعه إذا بيا مفرداً عن
أيله ود يتجاوز أخذ ،فهو من ضمان البائا إذا تلن بآفة مساوية (.)4
) (1انظر :البغدادي "اإلرشاد إا سبي الرشاد"
"املغ " .71/6

 ،187وابن قدامة املقدس

) (2هكذا يف امل طوط ويف احملرر ( 466/1أو الثمر)
) (3انظر :احملرر .466/1
) (4انظر :الكلوذاين "ا داية"  ،246وابن قدامة املقدس "املغ " ،177/6
وابن قدامة املقدس "الكايف"  ،112/3واحلراين "الرعاية الصغرآل" ،329/1
واحلسني بن يوسن "الوجي يف الفقه علر مذهب اإلماص أمحد" ،139
"املنور يف راجح احملرر"  ،248واجلراع "باية املطلب" ،262
واآلدم
ّ
ويوسن بن احلسن "مغ ذوي األفهاص"  ،245وابن مفلح "الفروع"
 ،208/6وإبراهيم ابن مفلح "املبدع يف شرح املقنا"  ،170/4واملرداوي
"اإلنصاف"  ،59/5والشويك "التوضيح يف اجلما بني املقنا والتنقيح"
 ،643/2والتنوخ "املمتا يف شرح املقنا"  ،173/3والبهويت "شرح منتهر
اإلرادات"  ،292/3والبهويت "كشاف القناع" .78/8
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ونع باآلفة السماوية ما ال ينا آلدم فيه كالريح ،والاد،
واجلراد ،وانقطاع املا وحنو ذلء(.)1
ملا روآل جابر أن النيب " وضا اجلوائح" .روا ،أمحد والنسائ
وأبو داوود(.)2
ويف لفظ ملسلم" :أمر بوضا اجلوائح"(.)3
) (1انظر :األزهري "ال اهر"  ،284وابن قدامة املقدس "املغ " ،179/6
وابن قدامة املقدس "الكايف البن قدامة"  ،113/3وإبراهيم ابن مفلح
"املبدع يف شرح املقنا"  ،170/4واملرداوي "اإلنصاف"  ،61/5واملرداوي
"تصحيح الفروع"  ،208/6والشويك "التوضيح يف اجلما بني املقنا
والتنقيح"  ،643/2والبهويت "شرح منتهر اإلرادات"  ،292/3والبهويت
"كشاف القناع" .78/8
) (2أخرجه اذا اللفظ :النسائ يف السنن الصغرآل  ،265/7يف كتاب البيوع،
باب وضا اجلوائح ،برقم ( ،)4529والبيهق يف السنن الكاآل ،306/5
يف كتاب البيوع ،باب ما جا يف وضا اجلائحة ،برقم ( ،)10939واحلاكم
يف مستدركه  ،47/2برقم ( ،)2274وقا عنه ( هذا حديث يحيح علر
شرط مسلم )
) (3أخرجه اذا اللفظ اإلماص مسلم يف يحيحه  ،29/5يف كتاب املساقاة،
باب وضا اجلوائح ،برقم ( ،)4063والدارقط يف سننه  ،435/3برقم
( ،)2912والبيهق يف السنن الكاآل  ،306/5يف كتاب البيوع ،باب ما
جا يف وضا اجلائحة ،برقم ( ،)10936وابن حبان يف يحيحه
 ،407/11يف كتاب البيوع ،باب اجلائحة ،برقم (.)5031
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ويف لفظ" :إن بعت من أخيء مثراً فأيااا جائحة فال حي لء
أن تأخذ منه شيلاً ،مب تأخذ ما أخيء بغ حق" .روا ،مسلم وأبو
داوود وابن ماجه(.)1
وقد روي عن جابر قا " :اجلائحة تكون يف الاد واجلراد ويف
السي  ،ويف الريح"(.)2
كالصاة(.)3
وألنه بيا مكي أو موزون ج افاً فاعتا فيه القبضُّ ،
وإذا اعتا القبض وجب الرجوع ،ألنه تلن قب قبضه ،فكان
من ما البائا كغ  ،مما يعتا القبض فيه(.)4
) (1سبق خترجيه.
) (2د أقن علر هذا األثر عن جابر رض اهلل عنه ،وقد أخرج أبو داوود يف
سننه  298/3عن عطا قا (اجلوائح :ك ظاهر مفسد من مطر أو برد أو
جراد أو ريح أو حريق) يف كتاب اإلجارة ،باب يف تفس اجلائحة ،برقم
( ،)3471وأخرجه البيهق يف السنن الكاآل  ،306/5يف كتاب البيوع،
باب ما جا يف وضا اجلائحة ،برقم (.)10944
الصاة :ه الكومة اجملموعة من الطعاص ،مسيت ياة إلفراغ بعضها علر
)ُّ (3
بعض .وه واحدة يا الطعاص ،تقو اشتيت الش ياة :أي بال كي
وال وزن .انظر :األزهري "ال اهر"  ،286وقلعج وقنييب "لغة الفقها "
 ،176والقونوي "أني الفقها " .199
) (4انظر :ابن قدامة املقدس "املغ "  ،180/6وإبراهيم ابن مفلح "املبدع يف
شرح املقنا"  ،171/4والتنوخ "املمتا يف شرح املقنا"  ،173/3والبهويت
"كشاف القناع" .78/8
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فإن بيا ما أيله فال ضمان()1؛ ألنه دخ يف املبيا تبعاً وقد
قبضه بالت لية ،فإذا تلن فهو من ضمانه ،كأج ا األي .
وكذا إن بلغ وقت األخذ فلم يأخذ)2(،؛ ألنّه مفرط بتك األخذ
يف وقته.
()3
وسوا كانت اجلائحة قليلة أو كث ة يف إحدآل الروايتني لعموص
اخلا [ )4(]...القلي والكث .
) (1انظر :باية املطلب  ،262وابن مفلح "الفروع"  ،209/6وإبراهيم ابن
مفلح "املبدع يف شرح املقنا"  ،171/4واملرداوي "اإلنصاف" ،60/5
والشويك "التوضيح يف اجلما بني املقنا والتنقيح"  ،643/2والبهويت "شرح
منتهر اإلرادات" .293/3
) (2انظر :باية املطلب  ،262الفروع  ،209/6وإبراهيم ابن مفلح "املبدع
يف شرح املقنا"  ،171/4والشويك "التوضيح يف اجلما بني املقنا
والتنقيح"  ،643/2والبهويت "شرح منتهر اإلرادات" .293/3
) (3وه املذهب .انظر :الكلوذاين "ا داية"  ،246وابن قدامة املقدس
"املغ "  ،179/6وابن قدامة املقدس "الكايف"  ،113/3واحلراين "الرعاية
الصغرآل"  ،329/1وابن مفلح "الفروع"  ،208/6وإبراهيم ابن مفلح
"املبدع يف شرح املقنا"  ،170/4واملرداوي "اإلنصاف"  ،59/5والتنوخ
"املمتا يف شرح املقنا"  ،174/3والبهويت "شرح منتهر اإلرادات"
 ،292/3والبهويت "كشاف القناع" .78/8
) (4بياض يف امل طوط مبقدار كلمة لعلها (يف).
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والرواية األخرآل :م كان التالن دون الثلث د يضمنه(.)1
ألن اليس من الثمار التالفة كالذي أك الط منها ونثر ،الريح
ويسق  ،من ضمان املشتي والكث من ضمان البائا(.)2
فل م يك ن ب د م ن ض اب وح د فاي ب ني م ا يض من وم ا
ال يض من ،وق د رأين ا الش ارع اعت ا الثل ث يف مواض ا كالوي ية
وعطي ة امل ريض ومس اواة ج راح امل رأة ج راح الرج إا الثل ث( ،)3ق ا
أمح د( :)4إهن م يس تعملون الثل ث يف س با عش رة مس ألة( ،)1وألن م ا
) (1انظر :الكلوذاين "ا داية"  ،246وابن قدامة املقدس "املغ " ،179/6
وابن قدامة املقدس "الكايف"  ،113/3واحلراين "الرعاية الصغرآل" ،329/1
وابن مفلح "الفروع"  ،209/6وإبراهيم ابن مفلح "املبدع يف شرح املقنا"
 ،171/4واملرداوي "اإلنصاف"  ،60/5والتنوخ "املمتا" .174/3
) (2انظر :ابن قدامة املقدس "املغ "  ،179/6وإبراهيم ابن مفلح "املبدع يف
شرح املقنا"  ،171/4والتنوخ "املمتا يف شرح املقنا"  ،174/3والبهويت
"شرح منتهر اإلرادات" .292/3
) (3انظر :ابن قدامة املقدس "املغ "  ،179/6والتنوخ "املمتا يف شرح
املقنا" .174/3
) (4هو أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنب بن هال بن أسد بن إدري
الشيباين املروزي ،مث البغدادي ،أحد األئمة ،حافظ ،فقيه ،زاهد ،ورع ،ولد
ببغداد سنة 164ه ونشأ اا  .من مصنفاته :املسند ،والتفس  ،والناسخ
واملنسوخ ،والعل  ،وال هد ،والرد علر اجلهمية وب ها ،تويف رمحه اهلل ببغداد
سنة ( 241ه ) ودفن اا .انظر :الفرا "طبقات احلنابلة"  ،4/1والش ازي
"طبقات الفقها "  ،101والنووي "هتذيب األمسا واللغات" = ،110/1
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دون الثلث يف حد القلة ،والثلث يف حد الكثرة(.)2
ألن النيب  منا الويية فيما زاد علر الثلث لكثرته( )3وإمنا
رخص فيه لذلء(.)4
واملعتا يف الثلث بالقيمة()5؛ ألن الثمرة قد ختتلن قيمتها فتكون
= والداوودي "طبقات املفسرين" .71/1
) (1انظر :ابن قدامة املقدس "املغ "  ،179/6وإبراهيم ابن مفلح "املبدع يف
شرح املقنا"  ،171/4والتنوخ "املمتا يف شرح املقنا" .174/3
) (2انظر :املراجا السابقة.
) (3كما يف حديث سعد بن أيب وقا الذي أخرجه مالء يف املوطأ ،763/2
يف كتاب الويية ،باب الويية يف الثلث ال تتعدآل ،برقم (،)1456
والب اري يف يحيحه  ،3/4كتاب بد الوح  ،برقم ( ،)2742ومسلم يف
يحيحه  ،71/5يف كتاب الويية ،باب الويية بالثلث ،برقم (،)4296
وأبو داوود يف سننه  ،71/3يف كتاب الويايا ،باب ما جا يف ما ال جيوز
للموي يف ماله ،برقم ( ،)2866والتمذي يف جامعه  ،305/3يف كتاب
اجلنائ  ،باب الويية بالثلث والربا ،برقم ( ،)975وابن ماجه يف سننه
 ،13/4يف كتاب الويايا ،باب الويية بالثلث ،برقم ( ،)2708والنسائ
يف السنن الصغرآل  ،241/6يف كتاب الويايا ،باب الويية بالثلث ،برقم
( ،)3626وأمحد يف املسند  ،173/1برقم ( ،)1488والبيهق يف السنن
الكاآل  ،268/6يف كتاب الويايا ،باب الويية بالثلث ،برقم ()12941
) (4انظر :املغ .179/6
) (5انظر :الكلوذاين "ا داية"  ،247وابن قدامة املقدس "املغ " = ،180/6
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قيمة ما يتلن ضعن قيمة ما بق وأكثر ،وهو يف القدر أعلر /من
نصفه الباق .
فإذا اعتا بالقدر د يوضا لقلته وهو معظم الثمرة.
وألن هذا الضمان إتالف ف جا فيه إا القيمة كما يف ب الثمار.
وقي بالقدر( )1وهو قو ياحب املغ (.)2
ألن النسبة بالقلة والكثرة إا قدر الثمرة ،ال إا قدر قيمتها،
فإن الثمرة قد تكون قليلة يف القدر كث ة يف القيمة.
فإذا اعتات القيمة كثرت ود يطلق القلي عليها ئالف
القدر؛ فإنه قد يكون إذا نسب التالن إا اجلميا كان قليالً يف
النسبة فاعتبار ،بالقدر أوا ألن النسبة إليه.
قا رمحه اهلل" :وما تكرر حمله من أصول الخضر كالبطيخ
= واحلراين "الرعاية الصغرآل"  ،329/1وابن مفلح "الفروع"  ،209/6وإبراهيم
ابن مفلح "املبدع يف شرح املقنا"  ،171/4واملرداوي "اإلنصاف" ،60/5
والتنوخ "املمتا يف شرح املقنا" .174/3
) (1وهو الصحيح من املذهب .انظر :الكلوذاين "ا داية"  ،247واحلراين
"الرعاية الصغرآل"  ،329/1وابن مفلح "الفروع"  ،209/6وإبراهيم ابن
مفلح "املبدع يف شرح املقنا"  ،171/4واملرداوي "اإلنصاف" ،60/5
واملرداوي "تصحيح الفروع" .209/6
) (2انظر :ابن قدامة املقدس "املغ " .180/6
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والقثاء ونحوه ،فهو كالشجر ،وثمرته كثمرته في جميع ما ذكرنا"(.)1
أقو  :يريد أن ما يتكرر محله ما بقا أيله يف األرض من اخلضر
كالبطيخ والقثا وحنو ،كالشجر يف أنه إذا بيعت األرض الذي هو فيها
فهو تابا ا يف ك موضا قلنا يتبا أيو الشجر ،وما ال فال.
ومثرته الظاهرة وه ما تناثر زهر ،للبائا إال أن يشتطها املبتاع.
وال جيوز بيعها مفردة عن األي ح يبدو يالحها ،بأن
يطيب أكلها ويظهر نضجها.
وإذا بيعت بعد ذلء جاز تركها ح تتناهر.
وكذلء سائر أحكامها حكم الثمار()2؛ ألهنا أشبه اا من
حيث أن الثمار ت خذ وتبقر األيو يف األرض فه كالشجر الذي
ي خذ مثر ،وتبقر أيوله فكان حكمه حكمه( ،)3واهلل أعلم.

) (1انظر :البغدادي "احملرر" .466/1
) (2انظر :ابن قدامة املقدس "املغ "  ،160/6وابن قدامة املقدس "الكايف"
 ،116 ،115/3واحلراين "الرعاية الصغرآل"  ،329/1وإبراهيم ابن مفلح "املبدع
"  ،167 ،166/4واملرداوي "اإلنصاف"  ،55 ،54/5واحلجاوي "اإلقناع"
 ،277/2والبهويت "شرح منتهر اإلرادات" .293/3
) (3انظر :املقدس "الكايف"  ،116/3وإبراهيم ابن مفلح "املبدع يف شرح املقنا" .167/4
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املصادر املراجع
ابن مفلح ،إبراهيم بن حممد "املقصد األرشد يف ذكر أيحاب اإلماص
أمحد" ،حتقيق :عبد الرمحن العثيمني( ،ط ،1الرياض :مكتبة
الرشد1410 ،ه 1990 -ص).
اآلدم  ،أمحد بن حممد" ،املنور يف راجح احملرر علر مذهب اإلماص
أمحد بن حنب " ،حتقيق :وليد عبد اهلل( ،ط ،1ب وت :دار
البشائر اإلسالمية 1424ه – 2003ص).
األلباين ،حممد ناير الدين "يحيح وضعين سنن أيب داوود".
األلباين ،حممد ناير الدين "يحيح وضعين سنن النسائ " (إنتاج
مرك نور اإلسالص ألحباث القرآن والسنة باإلسكندرية).
الب اري ،حممد بن إمساعي "اجلاما الصحيح" (يحيح الب اري)،
(ط ،1القاهرة :دار الشعب1407 ،ه 1987 -ص.،
البغدادي ،إمساعي باشا "هدية العارفني أمسا امل لفني وآثار املصنفني،
(ب وت :دار الكتب العلمية ط 1413ه 1992 -ص).
البهويت ،منصور بن يون "شرح منتهر اإلرادات" ،حتقيق :عبد اهلل بن
عبد احملسن التك ( ،ط ،1م سسة الرسالة 1421ه 2000 -ص).
البهويت ،منصور بن يون "كشاف القناع عن اإلقناع" ،حتقيق :جلنة
مت صصة يف وزارة العد (ط ،1وزارة العد 1427ه -
2006ص).
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البيهق  ،أمحد بن احلسني" ،السنن الكاآل" حتقيق :حممد عبد القادر
عطا.
التمذي ،حممد بن عيسر" ،اجلاما الصحيح" (سنن التمذي) ،حتقيق:
أمحد ابن حممد شاكر( ،ب وت :دار إحيا التاث العريب).
التميم  ،حممد بن حبان "يحيح ابن حبان" ترتيب :عل بن بلبان
بن عبد اهلل ،عال الدين الفارس ( ،م سسة الرسالة).
التنوخ  ،املنجر بن عثمان" ،املمتا يف شرح املقنا" ،حتقيق :عبد امللء
الدهيش( ،ط ،1دار خضر 1418ه 1997 -ص).
اجلراع  ،أبو بكر بن زيد "باية املطلب يف معرفة املذهب" ،حتقيق:
ناير بن سعود السالمة( ،مكتبة الرشد 1427ه – 2006ص).
اجل ري ،املبارك بن حممد "النهاية يف بريب احلديث واألثر" ،حتقيق:
طاهر أمحد ال اوي ،وحممود حممد الطناج ( ،ط ،1ب وت :دار
الفكر).
اجلوهري ،إمساعي بن محاد "الصحاح" حتقيق :شهاب الدين
أبو عمرو( ،ط1418 ،1ه ب وت :دار الفكر1998 ،ص).
احلجاوي ،موسر بن أمحد" ،اإلقناع لطالب االنتفاع" ،حتقيق :د.
عبد اهلل بن عبد احملسن التك ( ،ط ،1دار هجر 1418ه -
1997ص).
احلراين ،أمحد بن محدان" ،الرعاية الصغرآل يف الفقه علر مذهب اإلماص
أمحد بن حنب " ،حتقيق :ناير بن سعود السالمة( ،ط ،1دار
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إشبيلية 1423ه – 2002ص).
احلراين ،عبد السالص بن عبد اهلل" ،احملرر يف الفقه" ،حتقيق :د /عبد اهلل
بن عبد احملسن التك  ،وحممد معت كرمي الدين( ،ط ،1ب وت:
م سسة الرسالة 1428ه 2007 -ص).
احلسني بن يوسن بن حممد" ،الوجي يف الفقه علر مذهب اإلماص
أمحد بن حنب " حتقيق :ناير بن سعود السالمة( ،ط ،1مصر:
دار الفالح 1423ه – 2003ص).
الدارقط  ،عل بن عمر" ،سنن الدارقط " (طبعة دار الرسالة).
الدمشق  ،عبد القادر بن بدران "املدخ إا مذهب اإلماص أمحد بن
حنب " ،يححه وقدص له وعلّق عليه :د /عبد اهلل بن عبد احملسن
التك ( ،ط ،1م سسة الرسالة 1401ه 1981 -ص).
الذهيب ،حممد بن أمحد "املعجم امل تص باحملدثني" حتقيق :د /حممد
احلبيب ا يلة( ،ط ،1الطائن :مكتبة الصديق1408 ،ه -
1988ص).
الذهيب ،حممد بن أمحد" ،العا يف خا من با" حتقيق :حممد زبلو ،
(ط ،1ب وت :دار الكتب العلمية 1405ه 1985 -ص)
الذهيب ،حممد بن أمحد" ،تذكرة احلفاظ" حتقيق :حممد الكوثري،
(ط ،1دار احيا التاث العريب  1424ه 2003-ص).
الذهيب ،حممد بن أمحد" ،س أعالص النبال " حتقيق :شعيب األرن وط
وآخرون( ،ط ،3م سسة الرسالة  1405ه 1985-ص)
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الرازي ،أمحد بن فارس "حلية الفقها " ،حتقيق :عبد اهلل بن عبد احملسن
التك (ط1403 ،1ه – 1983ص).
الرويفع  ،حممد بن مكرص بن منظور "لسان العرب"( ،ط ،1ب وت:
دار يادر).
ال ركل  ،خ الدين بن حممود "األعالص"( ،ط ،7ب وت :دار العلم
للماليني1986 ،ص).
السجستاين ،سليمان بن األشعث" ،سنن أيب داوود"( ،ب وت :دار
الكتاب العريب).
السرخس  ،حممد بن أمحد "املبسوط" (ب وت :دار املعرفة 1414ه –
1993ص).
السالم  ،حممد بن رافا" ،تاريخ علما بغداد" (ب وت :الدار العربية
للموسوعات1420 ،ه 2000 -ص).
الشهيب ،أمحد بن حممد بن قاض شهبه" ،طبقات الشافعية"( ،ط،1
ب وت :عاد الكتب 1407ه .
الشوكاين ،حممد بن عل " ،البدر الطالا حملاسن من بعد القرن
التاسا"( ،ب وت :دار املعرفة).
الشويك  ،أمحد بن حممد "التوضيح يف اجلما بني املقنا والتنقيح"،
حتقيق :ناير بن عبد اهلل امليمان( ،ط ،1املكتبة امللكية 1418ه
 1997ص).الشيباين ،أمحد بن عبد اهلل "مسند أمحد بن حنب "( ،القاهرة :م سسة
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قرطبة).
الصعيدي ،عبد الفتاح ،وحسني يوسن موسر" ،اإلفصاح يف فقه
اللغة"( ،ط ،1ب وت :دار الكتب العلمية1407 ،ه –
1987ص).
الصنعاين ،عبد الرزاق بن اص "مصنن عبد الرزاق بن اص" 1403
حتقيق :حبيب الرمحن األعظم (ط ،2ب وت :املكتب
اإلسالم ).
الضيب ،حممد بن عبد اهلل" ،املستدرك علر الصحيحني"( ،ط،1
 1427ه )
الطااين ،سليمان بن أمحد "املعجم الكب ".
العثيمني ،حممد بن ياحل "الشرح املمتا علر زاد املستقنا"( ،ط ،1دار
ابن اجلوزي1425 ،ه ).
العسقالين ،أمحد بن عل " ،الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة"( ،دار
الكتب احلديثة ،مصر).
العكري ،عبد احل بن أمحد "شذرات الذهب يف أخبار من ذهب"
َ
(ب وت :دار الكتب العلمية).
العلم  ،عبد الرمحن بن حممد" ،املنهج األمحد يف تراجم أيحاب
أمحد" ،حتقيق :حممد حم الدين عبد احلليم( ،ط ،1مطبعة املدين
1388ه ).
العليم  ،عبد الرمحن حممد "الدر املنضد يف ذكر أيحاب اإلماص
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أمحد" ،حتقيق :عبد الرمحن سليمان العثيمني( ،مكتبة التوبة).
الفتوح  ،حممد بن أمحد الشه بابن النجار" ،معونة أويل النهر شرح
املنتهر" ،حتقيق :عبد امللء بن الدهيش( ،ط ،1ب وت :دار
خضر 1415 ،ه 1995 -ص).
الف وزآبادآل ،حممد بن يعقوب" ،القاموس احملي " ،حتقيق :يوسن
الشيخ حممد البقاع ( ،ب وت :دار الفكر 1415ه1995-ص).
الفيوم  ،أمحد بن حممد "املصباح املن يف بريب الشرح الكب "،
(ط ،1ب وت :دار الكتب العلمية 1414ه 1994 -ص).
القرش  ،عبد القادر بن حممد" ،اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية"،
حتقيق :عبد الفتاح احللو( ،ط ،2م سسة الرسالة1413 ،ه -
1993ص).
الق وي  ،حممد بن ي يد "سنن ابن ماجه"( ،مكتبة أيب املعاط ).
الق وي  ،أمحد بن فارس" ،معجم مقايي اللغة" ،حتقيق :عبد السالص
حممد هارون( ،ب وت :دار اجلي ).
القسطنطي  ،مصطفر بن عبد اهلل املشهور ب حاج خليفة "كشن
الظنون عن أسام الكتب والفنون"( ،دار الكتب العلمية).
القش ي ،مسلم بن احلجاج" ،يحيح مسلم"( ،ب وت :دار اجلي
ب وت  +دار األفاق اجلديدة).
القونوي ،قاسم بن عبد اهلل" ،أني الفقها يف تعريفات األلفاظ
املتداولة بني الفقها " ،حتقيق :أمحد بن عبد الرزاق الكبيس ،
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(ط ،1دار ابن اجلوزي 1427ه ).
الكلوذاين ،حمفوظ بن أمحد "ا داية علر مذهب اإلماص أيب عبد اهلل
أمحد بن حنب " ،حتقيق :عبد اللطين محيم وماهر ياسني( ،ط،1
دار براس 1425ه 2004 -ص).
املاوردي ،عل بن حممد "احلاوي الكب يف فقه مذهب اإلماص
الشافع " ،حتقيق :الشيخ عل حممد معوض ،والشيخ عاد أمحد
عبد املوجود( ،ط ،1ب وت :دار الكتب العلمية 1414ه-
1994ص).
حممود عبد الرمحن عبد املنعم" ،معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية"،
(القاهرة :دار الفضيلة).
املرداوي ،عل بن سليمان "اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف
علر مذهب االماص أمحد بن حنب " ،تدقيق وتصحيح :حممد
املرعشل ( ،ط ،1ب وت :دار إحيا التاث العريب1419 ،ه -
1998ص).
املقدس  ،إبراهيم بن حممد "املبدع يف شرح املقنا"( ،ب وت :املكتب
اإلسالم 1400،ه 1980 -ص).
املقدس  ،عبد اهلل بن أمحد "الكايف" ،حتقيق :د/عبد اهلل بن عبد
احملسن التك ( ،ط ،1دار هجر1417 ،ه – 1997ص).
املقدس  ،عبد اهلل بن أمحد "املغ " ،حتقيق :د/عبد اهلل بن عبد احملسن
التك  ،ود/عبد الفتاح حممد احللو( ،ط ،1القاهرة :هجر للطباعة
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والنشر والتوزيا واالعالن 1408ه1988-ص).
املقدس  ،حممد بن مفلح "الفروع" ،حتقيق :د /عبد اهلل عبد احملسن
التك ( ،ط ،1م سسة الرسالة 1424ه 2003 -ص).
النسائ  ،أمحد بن شعيب "اجملتىب من السنن" (سنن النسائ الصغرآل)،
حتقيق :عبدالفتاح أبو بدة( ،ط ،2حلب :مكتبة املطبوعات
اإلسالمية1406 ،ه 1986 -ص).
النسائ  ،أمحد بن شعيب" ،السنن الكاآل" حتقيق :حسن عبد املنعم
حسن شليب (م سسة الرسالة)
النووي ،حيىي بن شرف" ،هتذيب األمسا واللغات"( ،ب وت :دار
الكتب العلمية).
ا امش  ،حممد بن أمحد" ،اإلرشاد إا سبي الرشاد"( ،ط ،1ب وت:
م سسة الرسالة1419 ،ه 1998 -ص).
ا روي ،القاسم بن سالص "بريب احلديث"( ،ط ،1ب وت :دار الكتب
العلمية 1406ه 1986 -ص).
يوسن بن احلسن بن عبد ا ادي" ،مغ ذوي األفهاص عن الكتب
الكث ة يف األحكاص علر مذهب اإلماص أمحد" ،اعتىن به :أشرف
عبد املقصود( ،ط ،1مكتبة طاية 1416ه 199 -ص).
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معامل املنهج الفقهي عند اإلمام الشافعي رمحه اهلل
من خالل كتابه :األم
دراسة وتطبيق على كتابي" :اجلهاد" و"قتال أهل البغي"
The Features of Imam Shafi’ee’s Jurisprudence
Methodology through his work: Al-Ummu
A Study and Application on two chapters:
”“Jihad and Fighting the Transgressors

إعداد:
حممد بن عبد الرمحن بن عبد اهلل الشهري
احملرضا ف ت  صص ا اقه ب مارضاة أ ا اق ف

معالم المنهج الفقهي عند اإلمام الشافعي من خاللكتابه :األم  -دراسة وتطبيقا ،محمد بن عبد الرحمن َّ
الشهري

املتستلل
ت  هذا اقبحث حديث عن ة رضامل املنهج اقه هي عند اإلةرضاا
اقشرضاف ي رمحب اهلل ،وهي :األةور اقظرضاهفة املتكفرة ت  عدد ةن املسرضائل،
اقيت اصصذهرضا اإلةرضاا اقشرضاف ي رمحب اهلل طفي أ ت  اقبحث اقه هي وبنرضاء
األحكرضاا اقشفعيأ.
ويهدف إىل إبفاز ة رضامل املنهج اقه هي عند اإلةرضاا اقشرضاف ي ،عرب
املنهج اق لمي اقتحليلي ،وذقك بدراسأ كالا اإلةرضاا اقشرضاف ي ،واستنبرضاط
ة رضامل ةنهجب اقه هي ةنب ،وإيفاد اقشواهد عليهرضا.
ومن نتائج البحث :ظهور ة رضامل ةنهجيأ عديدة ت  كترضاب األا،
سبق إقيهرضا اإلةرضاا اقشرضاف ي رمحب اهلل ،فحفي بطرضاقب اق لم ن يهيد ةنهرضا
ت  حبثب اقه هي.
ومن نتائجه :ظهور ة طلحرضات خرضاصأ برضاإلةرضاا اقشرضاف ي رمحب
اهلل  ،يتبني هبرضا دقتب ت  اق لم ،وورعب ت  اإلبرضانأ عنب ،ويرتجم هبرضا عن آرائب
اقه هيأ ،واجتهرضاداتب اق لميأ.
ومن توصيات البحث :اق نرضايأ بكتب ئمأ اقسلف واق لمرضاء
وتههمرضا،
اجملتهدين ةن صحرضاب املذاهب املتبوعأ وغريهم؛ قفاءة،
ً
واستهرضادة ممرضا فيهرضا ةن املنرضاهج اقه هيأ ،واملسرضاقك االستدالقيأ.
ومن توصياته :مهيأ اق نرضايأ مب طلحرضات اإلةرضاا اقشرضاف ي ت 
كترضابب األا ،مج ًرضا هلرضا ،واست فاءً إلطالقرضاهترضا ،وجتليأ مل رضانيهرضا.
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ومن توصياته :االستهرضادة ممرضا ميكن ن يُستخفج ةن كترضاب األا
ةن األفكرضار اقبحثيأ ،ت  األطفوحرضات األكرضادمييأ ،واألحبرضاث اق لميأ،
و وراق األعمرضال ت  املؤمتفات واقندوات.
الكلمات المفتاحية :ة رضامل ،املنهج ،ة طلحرضات.
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َّ  محمد بن عبد الرحمن، دراسة وتطبيقا-  األم:معالم المنهج الفقهي عند اإلمام الشافعي من خاللكتابه
الشهري

Abstract
This research is a discussion about the features of
Imam Shafi’ee's jurisprudence methodology، (May Allah
be pleased with him) which are: the recurrent phenomena
in a number of issues employed by Imam Shafi’ee as a
methodology in the study of jurisprudence and the
formulation of the (Sharia) legitimacy rulings.
It aims to highlight the features of the Imam
Shafi’ee's jurisprudence methodology، through the
analytical scientific method by studying the sayings of
Imam As-Shafi’ee and deriving the features of his
jurisprudence methodology from it and bring forth
evidence on them.
Among the results of the research: The emergence of
many methodological features in the book “Al-Ummu”،
discussed firstly by Imam Shafi'ee، so it is proper for the
student of knowledge to benefit from it in his jurisprudence
research.
Among the results: The emergence of terminologies
specific to Imam Shafi’h، which shows his accuracy in
knowledge، his devoutness in elucidating it، and explains
his jurisprudence views and intellectual efforts.
Among the recommendations of the research: To
take care of the works of the predecessors among the
Imams and the Intellectual Scholars who have doctrines
followed by people and others، through reading،
understanding and benefiting from the jurisprudential
approaches and the evidentiary paths in it.
Among its recommendations: The importance of
studying the terminologies of Imam As-Shafi’ee in his
book “ Al-Ummu”، by compiling them، extrapolating their
generalization and revealing their meanings.
Among its recommendations: To benefit from what
can be extracted from the book “Al-Ummu” in terms of
research ideas for academic thesis، scientific researches
and papers in conferences and seminars.
Key Words: Features، Methodology، Terminologies.
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مقدمة
احلمد هلل عدد خل ب وآيرضاتب ،وةلء ر ب ومسرضاواتب ،وزنأ عفشب
وةداد كلمرضاتب ،سبحرضانب ال إقب إال هو ،خلق اإلنسرضان وعلمب ،ورفع قدر
اق لم وعظمب ،ووفق قلته ب ت  دينب ةن اخترضاره وفهمب ،شهد ال إقب
حممدا عبده ورسوقب ،ب ثب ربب
غريه ،وال ة بود ٍّ
حبق سواه ،و شهد ن ً
ةنريا ،فأو ح
بشريا
برضاهلد
ونذيفا ،وداعيًرضا إىل اهلل بإذنب وسف ً
اجرضا ً
ً
ً
اقدالقأ ،و زاح اجلهرضاقأ ،وفل اقسهب ،وثل اقشبب ،صلى اهلل عليب وعلى
كثريا ( .)1وب د:
آقب و صحرضابب و زواجب وذريرضاتب ،وسلم ً
تسليمرضا ً
فإن اهلل ت رضاىل قيض هلذه األةأ ئمأ علمرضاء ،وجمتهدين ف هرضاء،
حهظ هبم علوا اقشفي أ ،وصرضاهنرضا ةن اقضالالت اقشني أ ،فكرضانوا -
حبق -عالا اهلد  ،وة رضابيح اقدجى ،فف ي اهلل عنهم ت  اآلخفة
ٍّ
واألوىل ،ورفع ةنرضازهلم ت  اقدرجرضات اق لى.
وةن وقئك األئمأ املهديني :اإلةرضاا حممد بن إدريس اقشرضاف ي
رمحب اهلل ،ف يب اق فاق وة ف ،وإةرضاا املذهب املتبوع ب ده ت  كل ع ف،

( )1يُنظف :عالء اقدين بن ةس ود اقكرضاسرضاين" ،بدائع اق نرضائع ت  تفتيب اقشفائع".
(ط ،2بريوت :دار اقكتب اق لميأ1406 ،ه1986-ا)2 :1 ،؛ إبفاهيم
بن حممد بن ةهلح" ،املبدع ت  شفح امل نع"( .ط ،1بريوت :دار اقكتب
اق لميأ1418 ،ه1997-ا).13 :1 ،
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إةرضاا اقه ب و صوقب ،وإةرضاا اق فبيأ واقبيرضان ،اقذي مجع بني ف ب ةدرسيت
هل احلديث و هل اقف ي ،فأخفج قنرضا ف ًهرضا ةستنبطًرضا ةن اقن ل ،ةواف ً رضا
قل ل ،ينري اهلل بب طفيق ةن شرضاء ةن عبرضاده.
وةن نترضاج ف ب هذا اإلةرضاا اقلوذعي :كترضاب األا ،اقذي يُ د شرضاةأ
ت  اقه ب اإلسالةي ،جرضاة ًرضا قكثري ةن اق لوا وامل رضارف ،حرضاويًرضا قبديع
املسرضائل واقلطرضائف ،كتبب اإلةرضاا بنهسب ،و ةلى ب ضب على تالةذتب،
ةشتمال على صول ةذهب إةرضاا ف يب
ف در ديوانًرضا ف هيًّرضا بدي ًرضا،
ً
جمتهد ،وطفائق اجتهرضاده واستنبرضاطب.
قذا؛ حببت ت  هذا اقبحث ن غوص ت  جلأ هذا اقبحف اخلضم،
ألق ط نهرضائس فوائده ،و مجع عجرضائب ففائده ،ةن خالل دراسأ حتليليأ
قن وصب و قهرضاظب ،بفز ةن خالهلرضا ة رضامل املنهج اقه هي عند اإلةرضاا
اقشرضاف ي رمحب اهلل.
و ق د برضامل رضامل :األةور اقظرضاهفة املتكفرة ت  عدد ةن املسرضائل ،اقيت
اصصذهرضا اإلةرضاا طفي أ ت  اقبحث اقه هي وبنرضاء األحكرضاا اقشفعيأ.
وكرضان الختيرضار هذا املو وع سبرضاب ةنهرضا :اقفغبأ ت  االطالع على
اقرتاث اقه هي هلذا اإلةرضاا اجلهبذ ،واالستهرضادة ةن ةنهجب ت  اقته ب
واستنبرضاط األحكرضاا ،وإظهرضار ذقك املنهج قطالب اق لم واملهتمني.
وقد اتب ت ت  هذا اقبحث املنهج اقتحليلي ،بدراسأ كالا اإلةرضاا
اقشرضاف ي ،وتهسري ن وصب ،مث استنبرضاط طفائ ب ت  اقبحث اقه هي،
وإبفازهرضا على هيئأ ة رضامل ظرضاهفة ،يستهيد ةنهرضا طرضاقب اق لم واملته ب.
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وقد رتبت هذا اقبحث ،فرضانتظم ت  ة دةأ ومتهيد ورب أ ةبرضاحث
وخرضامتأ.
مقدمة ،وفيهرضا سبب اختيرضار املو وع وخطأ اقبحث.
تمهيد ،وفيب ةطلبرضان:
املطلب األول :تفمجأ اإلةرضاا اقشرضاف ي رمحب اهلل.
املطلب اقثرضاين :اقت فيف بكترضاب األا.
المبحث األول :ة رضامل اقبحث اقه هي وتفتيب املسرضائل.
المبحث الثاني :ة رضامل االستدالل اقه هي واستنبرضاط األحكرضاا.
المبحث الثالث :ة رضامل األدب اق لمي.
المبحث الرابع :ة طلحرضات اإلةرضاا اقشرضاف ي رمحب اهلل.
خاتمة ،وفيهرضا اقنترضائج واقتوصيرضات ،وسفد عدد ةن األفكرضار اقبحثيأ
املستهرضادة ةن كترضاب األا.
وخت ًرضاةرضا؛ سأل اهلل ت رضاىل ن يفزقين ت  هذا اق مل اقتوفيق واقسداد،
واهلد واقفشرضاد ،و ن جي لب خرضاق ً رضا قوجهب اقكف،م ،وةددق ًهرضا إىل ر وانب
وإىل جنرضات اقن يم ،واحلمد هلل رب اق رضاملني.
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متهيد ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :ترمجة اإلمام الشافعي رمحه اهلل(.)1
اسمه ونسبه وكنيته:
هو حممد بن إدريس بن اق برضاس بن عثمرضان بن شرضافع بن اقسرضائب بن
عبيد بن عبد يديد بن هشرضاا بن املطلب بن عبد ةنرضاف بن ق ي بن كالب
بن ةفة بن ك ب بن قؤي بن غرضاقب ،بو عبد اهلل اق فشي ،مث املطليب،
اقشرضاف ي.
مولده ونشأته:
وقد بغدة عرضاا مخسني وةئأ قلهجفة ،وكرضانت واقدتب قد رت ملرضا محلت بب
كأن املشرتي خفج ةن رمحهرضا حىت ان ض مب ف ،مث وقع ت  كل بلدة ةنب
شظيأ ،فتأوقب امل ربون هنرضا تلد عرضاقـ ًمرضا ،خيا علمب هل ة ف ،مث يتهفق ت 
اقبلدان.
( )1ة رضادر اقرتمجأ :عبد اقفمحن بن حممد اقفازي" ،آداب اقشرضاف ي وةنرضاقبب".
حت يق عبد اقغين عبد اخلرضاقق( ،ط ،1بريوت :دار اقكتب اق لميأ،
1424ه2003-ا)؛ محد بن احلسني اقبيه ي" ،ةنرضاقب اقشرضاف ي" .حت يق
اقسيد محد ص ف( ،ط ،1اق رضاهفة :دار اقرتاث1390 ،ه1970-ا)؛ حممد
بن محد اقذهيب" ،سري عالا اقنبالء" .حت يق ش يب األرنرضاؤوط وآخفين،
(ط ،3بريوت :ةؤسسأ اقفسرضاقأ1405 ،ه1985-ا).99-5 :10 ،
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يتيمرضا ت  حجف ةب ،فخرضافت
وقد ةرضات بوه إدريس شرضابًّرضا ،فنشأ ً
عليب اقضي أ ،فتحوقت بب إىل حمتده وهو ابن عرضاةني ،فنشأ مبكأ ،و قبل
على اقفةي حىت فرضاق فيب األقفان ،وصرضار ي يب ةن عشفة سهم تس أ،
مث قبل على طلب علوا اقشفي أ ،فربع ت  ذقك وبد قفانب.
سيرته العلمية وذكر مشايخه:
قبل ت  ول شأنب على علوا اق فبيأ ،فربع ت  ذقك ،وحهظ اق فآن
وهو ابن سبع سنني ،وحهظ (املوطأ) وهو ابن عشف ،مث حبب إقيب
يتيمرضا ت  حجف ةي،
اقه ب ،فسرضاد هل زةرضانب ،قرضال عن نهسب« :كنت ً
ومل يكن هلرضا ةرضا ت طيين قلم لم ،وكرضان امل لم قد ر ي ةين ن قوا على
يضرضا« :كنت كتب ت 
اق بيرضان إذا غرضاب ،و خهف عنب» ،وقرضال ً
األكترضاف واق ظرضاا ،وكنت ذهب إىل اقديوان ،فأستوهب اقظهور،
فأكتب فيهرضا».
خذ اق لم ببلده عن طرضائهأ ةن هل اق لم ،ةنهم :ةسلم بن
خرضاقد اقدجني ،وداود بن عبد اقفمحن اق طرضار ،وعمب؛ حممد بن علي بن
شرضافع ،وسهيرضان بن عيينأ ،وعبد اقفمحن بن يب بكف املليكي ،وس يد بن
سرضامل ،وفضيل بن عيرضاض رمحب اهلل ،مث ارحتل -وهو ابن نيف وعشفين
سنأ وقد فىت وتأهل قإلةرضاةأ -إىل املدينأ ،فحمل عن اإلةرضاا ةرضاقك بن
نس رمحب اهلل (املوطأ) ،عف ب ةن حهظب ،ومحل عن :إبفاهيم بن يب
حيىي ،وعبد اق ديد اقدراوردي ،وعطرضاف بن خرضاقد ،وإمسرضاعيل بن ج هف،
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وإبفاهيم بن س د رمحب اهلل  ،و خذ برضاقيمن عنُ :ةطفف بن ةرضازن،
وهشرضاا بن يوسف اق رضا ي ،وطرضائهأ ،وببغداد عن :حممد بن احلسن ؛
ف يب اق فاق ،والزةب ،ومحل عنب وقف ب ري ،وعن :إمسرضاعيل ابن عليأ،
وعبد اقوهرضاب اقث هي ،وخلق.
وصنف اقت رضانيف ،ودون اق لم ،ورد على األئمأ ةتب ًرضا األثف،
وصنف ت  صول اقه ب وففوعب ،وب د صيتب ،وتكرضاثف عليب اقطلبأ ،وقدا
سنأ مخس وتس ني إىل بغداد ،مث خفج ب د ذقك إىل ةكأ ،مث رجع
شهفا ،مث خفج إىل ة ف سنأ تسع وتس ني وةرضائأ ،فب ي
فأقرضاا ببغداد ً
هبرضا ربع سنني ،وو ع فيهرضا غرضاقب كتبب.
تالميذه:
حدث عنب :احلميدي ،و بو عبيد اق رضاسم بن سالا ،و محد بن
حنبل ،وسليمرضان بن داود اهلرضامشي ،و بو ي وب يوسف اقبويطي ،و بو
ثور إبفاهيم بن خرضاقد اقكليب ،وحفةلأ بن حيىي ،وةوسى بن يب اجلرضارود
املكي ،وعبد اق ديد املكي ،و محد بن حممد األزرقي ،وابن عمب؛ إبفاهيم
بن حممد اقشرضاف ي ،وإسحرضاق بن راهويب ،وإسحرضاق بن هبلول ،و بو عبد
اقفمحن محد بن حيىي اقشرضاف ي املتكلم ،واحلرضارث بن سفيج اقن رضال،
وحرضاةد بن حيىي اقبلخي ،ويونس بن عبد األعلى ،واقفبيع بن سليمرضان
املفادي ،واقفبيع بن سليمرضان اجليدي ،وحممد بن عبد اهلل بن عبد احلكم،
وحبف بن ن ف اخلوالين ،وخلق سواهم.
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خلقه وعبادته:
نبيال ،وكرضان ةن مسح اقنرضاس،
كرضان اقشرضاف ي
جسيمرضا ،طو ًاالً ،
ً
و سخى اقنرضاس مبرضا جيد ،وكرضان قد جد اقليل :فثلثب األول يكتب ،واقثرضاين
ي لي ،واقثرضاقث ينرضاا ،وكرضان خيتم اق فآن ت  شهف رةضرضان ستني ختمأ.
من عيون كلماته:
« ةن ت لم اق فآن عظمت قيمتب ،وةن تكلم ت  اقه ب منرضا قدره،
وةن كتب احلديث قويت حجتب ،وةن نظف ت  اقلغأ رق طب ب،
وةن نظف ت  احلسرضاب جدل ريب ،وةن مل ي ن نهسب مل ينه ب
علمب».
علمرضا ب د احلالل واحلفاا نبل ةن اقطب ،إال ن هل
« ال علم ً
اقكترضاب قد غلبونرضا عليب».
« اق لم علمرضان :علم اقدين وهو اقه ب ،وعلم اقدنيرضا وهو اقطب،
وةرضا سواه ةن اقش ف وغريه ف نرضاء وعبث».
« قيس إىل اقسالةأ ةن اقنرضاس سبيل ،فرضانظف اقذي فيب صالحك فرضاقدةب».
« بئس اقداد إىل امل رضاد؛ اق دوان على اق برضاد».
« ةرضا ارتد حد برضاقكالا فأفلح».
« إذا صح احلديث فهو ةذهيب ،وإذا صح احلديث فرضا فبوا ب ويل
احلرضائط».
« كل ةرضا قلتب فكرضان ةن رسول اهلل  خالف قويل ممرضا صح؛
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فهو وىل ،وال ت لدوين».
 « ي مسرضاء تُظلين ،و ي رض تُ لين؛ إذا رويت عن رسول اهلل
 حديثرضا فلم قل بب».
وفاته:
شديدا،
رضاسور ةف ًرضا
ً
ةفض اقشرضاف ي رمحب اهلل ت  آخف حيرضاتب برضاقن ُ
واشتدت عليب اق لأ ،حىت قفمبرضا خفج اقدا ةنب وهو راكب فتمتلئ
سفاويلب وةفكبب وخهب ،وةرضا زاقت بب اق لأ حىت توت  ةع اق شرضاء اآلخفة
قيلأ اجلم أ ،ودفن يوا اجلم أ ب د اق ف آخف يوا ةن رجب ،سنأ
ربع وةرضائتني ،وقب نيف ومخسون سنأ ،ر ي اهلل عنب ورمحب رمحأ واس أ.
املطلب الثاني :التعريف بكتاب (األم)(.)1
يُ د بكترضاب األا :كترضاب ت  ففوع اقه ب ،حيوي اجتهرضادات
اإلةرضاا اقشرضاف ي رمحب اهلل وآراءه ت  ةسرضائل اقه ب ،ويشتمل على ثالثأ
و رب ني برضابًرضا ،بدءًا ةن كترضاب اقطهرضارة ،وانتهرضاءً بكترضاب املكرضاتب.
وال يشمل كترضاب األا ب يأ ةؤقهرضات اإلةرضاا اقشرضاف ي رمحب اهلل  ،سواء
ةرضا كرضان ةنهرضا ت  اخلالف ككترضاب اختالف يب حنيهأ وابن يب قيلى رمحهمرضا
اهلل ،وكترضاب اختالف علي وعبد اهلل بن ةس ود  ،و ةرضا كرضان ت  صول
اقه ب ،ككترضاب اقفسرضاقأ ،وإبطرضال االستحسرضان ،وهذا ظرضاهف كالا اإلةرضاا:
( )1يُنظف :كفا يوسف اق وامسي" ،املدخل إىل ةذهب اإلةرضاا اقشرضاف ي"( .ط،2
األردن :دار اقنهرضائس1434 ،ه2013-ا) ،ص .211-204
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يب بكف اقبيه ي( ،)1وترضاب ب على ذقك احلرضافظ ابن حجف اق س الين(.)2
وبنرضاءً على ذقك؛ فإن كترضاب األا قيست قب ة دةأ خرضاصأ بب،
جمفدا عن ة دةأ ،خالفًرضا ملن زعم ن ة دةأ
وإمنرضا يبد بكترضاب اقطهرضارة ً
كترضاب اقفسرضاقأ ة دةأ قكترضاب األا؛ برضاعتبرضار ن اقفسرضاقأ ةن األا ،بل
الال
كترضاب اقفسرضاقأ ةست ل عن األا ،كتبب اقشرضاف ي رمحب اهلل است ً
ةفتني ،ةفة برضاق فاق -وهي اق دميأ ،-وةفة مب ف وهي -اجلديدة.)3(-
وقد كتب اق سم األكرب ةن كترضاب األا :اإلةرضاا اقشرضاف ي رمحب اهلل
ب لمب ،مث قفه عليب تالةذتب -وةنهم اقفبيع بن سليمرضان املفادي -فأجرضازهم
بب ،و ةلى ب ضب -وهو جدء يسري -على تلميذه اقفبيع املفادي ،مث رو
رضاةال ب د ذقك عن اإلةرضاا اقشرضاف ي.
اقفبيع املفادي اقكترضاب ك ً
فأةرضا ةرضا كتبب اإلةرضاا ب لمب؛ فهو اقذي ي ول فيب اقفبيع ت  بدايأ
كل برضاب و ةسأقأ و ف فة " :خربنرضا اقشرضاف ي" ،و" :قرضال اقشرضاف ي"،
ةرضا ةرضا خذه اقفبيع عن اإلةرضاا إةالءً؛ فإنب ينا عليب ،وهو ال يديد على
املوا ع احملدودة اقيت نبب عليهرضا اقفبيع ،وهي قليلأ ة رضارنأ برضاق دد اقكبري
نظفا الشتهرضار اقفبيع املفادي برضاقث أ واإلت رضان ت  احلهظ
ملسرضائل اقكترضابً ،
( )1يُنظف :اقبيه ي" ،ةنرضاقب اقشرضاف ي".254-247 :1 ،
( )2يُنظف :محد بن علي بن حجف اق س الين" ،توايل اقتأسيس مب رضايل ابن إدريس" .حت يق
عبد اهلل حممد اقكندري( ،ط ،1دار ابن حدا1429 ،ه2008-ا) ،ص.179
( )3وألجل ذقك؛ مل ج ل ة دةأ كترضاب اقفسرضاقأ ةيدانًرضا الستخفاج امل رضامل،
واكتهيت مبنت كترضاب األا.
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واقن ل ،وألنب ال فرضائدة ةن ت ييده صيغأ إخبرضاره عن اإلةرضاا اقشرضاف ي
برضاإلةالء ترضارة ،وعدا ت ييدهرضا بب ترضارة خف -وهو األكثف -إال اقتمييد
بني احلرضاقتني ،فيكون ةرضا ن لب اقفبيع ةن كترضاب األا بطفيق إةالء اإلةرضاا
اقشرضاف ي عليب ة ت ًفا على املوا ع اقيت صفح فيهرضا برضاإلةالء ،واقبرضاقي ةن
ت نيف اإلةرضاا اقشرضاف ي ب لمب ،و قف ه عليب اقفبيع فحدث بب.
وقد يتدخل اقفبيع ت  ب ض األحرضايني ةبديًرضا ريب ت  املسأقأ اقيت هي
حمل اقبحث ،ةثل ةرضا جرضاء ت  كترضاب األا ت  عالقأ ثبوت اقنسب برضاستح رضاق
املرياث« :قرضال اقشرضاف ي رمحب اهلل :وقرضال ب ض اقنرضاس :وقو تفك ثلثمرضائأ دينرضار
ف سمهرضا ابنرضان قب ،فيأخذ كل واحد ةنهمرضا مخسني وةرضائأ ،مث ي ف حدمهرضا
بفجل؛ في ول :هذا خي ،وينكفه اآلخف ،فرضاقذي حهظ ةن قول املدنيني
كثريا ،وذقك
املت دا ن نسبب ال يلحق بب ،و نب ال يأخذ ةن املرضال ً
قليال وال ً
ن األخ مل ي ف قب بدين وال وصيأ ،إمنرضا زعم ن قب حق ةرياث ،وإذا كرضان قب
حق بأن يكون وارثًرضا؛ ورث كمرضا يفث ،وع ل ت  اجلنرضايأ ،فلمرضا كرضان هذا ال
يثبت عليب؛ مل يثبت قب وال يثبت قب ةرياث ،إال بأن يثبت قب نسب ،وهذا
صح ةرضا فيب عندنرضا ،واهلل ت رضاىل علم ،قرضال بو حممد اقفبيع :ال يثبت نسبب،
وال يأخذ ةن املرياث شيئًرضا ،ألن املرضال ففع اقنسب ،وإذا مل يثبت اقنسب وهو
األصل؛ مل يثبت اقهفع اقذي هو تبع قألصل»(.)1
( )1حممد بن إدريس اقشرضاف ي" ،األا" .حت يق رف ت فوزي عبد املطلب( ،ط،4
املن ورة :دار اقوفرضاء1432 ،ه2011-ا).489-488 :7 ،
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املبحث األول :معامل البحث الفقهي وترتيب املتسائل

 المعلم األول :البدء في الكالم على المسائل بذكر آية من
كتاب اهلل تعالى:
جف اإلةرضاا اقشرضاف ي رمحب اهلل على ابتداء املسأقأ بذكف آيأ كفميأ
ةن كترضاب اهلل ت رضاىل ،يبين عليهرضا األحكرضاا املذكورة ب دهرضا ،ويستنبط
ةنهرضا اقدالالت وةآخذ األحكرضاا ،وةن ةثلأ ذقك:
« كترضاب اجلهرضاد واجلديأ ،برضاب ،خربنرضا اقفبيع بن سليمرضان قرضال :خربنرضا
اقشرضاف ي رمحب اهلل قرضال :قرضال اهلل تبرضارك وت رضاىل :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ [اقذاريرضات ،]56 :خلق اهلل ت رضاىل اخللق
ق برضادتب ،مث برضان جل وعال ن خريتب ةن خل ب نبيرضاؤه .)1(»...
« ةن قب عذر برضاقض ف واملفض واقدةرضانأ ت  تفك اجلهرضاد ،قرضال اقشرضاف ي
رمحب اهلل :قرضال اهلل ت رضاىل ت  اجلهرضاد :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ

ﮡ ﭼ [اقتوبأ ،]91 :وقرضال ت رضاىل :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ [اقنور ،]61 :وقيل:
األعفج :امل د ،واألغلب نب األعفج ت  اقفجل اقواحدة ،وقيل :ندقت
ت  ن ال حفج ن ال جيرضاهدوا .)2(»...

( )1اقشرضاف ي" ،األا".361 :5 ،
( )2اقشرضاف ي" ،األا".369 :5 ،
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« كيف تهضيل ففض اجلهرضاد ،خربنرضا اقفبيع قرضال :قرضال اقشرضاف ي
ت رضاىل :قرضال اهلل تبرضارك وت رضاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭼ [اقب فة ،]216 :ةع ةرضا وجب ةن اق ترضال ت  غري آيأ ةن
كترضابب ،وقد وصهنرضا ن ذقك على األحفار املسلمني اقبرضاقغني غري
ذوي اق ذر بدالئل اقكترضاب واقسنأ .)1(»...
 المعلم الثاني :إيراد أسباب نزول اآليات:
يورد اإلةرضاا اقشرضاف ي رمحب اهلل سبرضاب ندول اآليرضات ،وال جيدا هبرضا،
وإمنرضا يذكفهرضا ب يغأ املبين ملرضا مل يُسم فرضاعلب" :يُ رضال" ،وةن ةثلأ ذقك:
« و برضاح هلم اق ترضال؛ مب ىن برضانب ت  كترضابب ،ف رضال :ﭽ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ [اقب فة،190 :
 ،]191قف اقفبيع إىل :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ [اقب فة،]191 :
يُ رضال :ندل هذا ت  هل ةكأ ،وهم كرضانوا شد اق دو على
املسلمني ،وففض عليهم ت  قترضاهلم ةرضا ذكف اهلل .)2(»...

( )1اقشرضاف ي" ،األا".383 :5 ،
( )2اقشرضاف ي" ،األا".365 :5 ،

458

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 188الجزء الثاني

 المعلم الثالث :إيراد الناسخ والمنسوخ:
يورد اإلةرضاا اقشرضاف ي رمحب اهلل اقنرضاسخ واملنسوخ ةن اقن وص،
وال جيدا برضاقنسخ ،وإمنرضا يذكفه ب يغأ املبين ملرضا مل يُسم فرضاعلب" :يُ رضال"،
وةن ةثلأ ذقك:
« فتم اق لح بني اقنيب  وبني هل ةكأ على هذا ،حىت
جرضاءتب ا كلثوا بنت ع بأ بن يب ة يط ةسلمأ ةهرضاجفة ،فنسخ
اهلل اق لح ت  اقنسرضاء ،و ندل اهلل تبرضارك وت رضاىل :ﭽ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ [املمتحنأ]10 :
اآليأ كلهرضا وةرضا ب دهرضا»(.)1
« فإن قرضال قرضائل :كيف كرضان اقنيب  صرضاحل هل احلديبيأ وةن
صرضاحل ةن املشفكني؟ قيل :كرضان صلحب هلم طرضاعأ هلل ،إةرضا عن
ةف اهلل عد وجل مبرضا صنع ن ًّ رضا ،وإةرضا ن يكون اهلل تبرضارك وت رضاىل
ج ل قب ن ي د ملن ر مبرضا ر  ،مث ندل قضرضاءه عليب ،ف رضاروا
إىل قضرضاء اهلل جل ثنرضاؤه ،ونسخ رسول اهلل  ف لب به لب بأةف
اهلل ،وكل كرضان هلل طرضاعأ ت  وقتب»(.)2
« فأذن هلم بأحد اجلهرضادين :برضاهلجفة قبل ن يُؤذن هلم بأن
( )1اقشرضاف ي" ،األا".458 :5 ،
( )2اقشرضاف ي" ،األا".440 :5 ،
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يبتدئوا ةشفًكرضا ب ترضال ،مث ذن هلم بأن يبتدئوا املشفكني ب ترضال،
قرضال اهلل ت رضاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ [احلج:
 ]40 ،39اآليأ ،و برضاح هلم اق ترضال؛ مب ىن برضانب ت  كترضابب ،ف رضال:

ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻ ﯼ ﯽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ [اقب فة،190 :
 ،]191قف اقفبيع إىل :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ [اقب فة:
 ،]191يُ رضال :ندل هذا ت  هل ةكأ ،وهم كرضانوا شد اق دو
على املسلمني ،وففض عليهم ت  قترضاهلم ةرضا ذكف اهلل ،مث يُ رضال:
نُسخ هذا كلب برضاقنهي عن اق ترضال حىت ي رضاتلوا ،و اقنهي عن
اق ترضال ت  اقشهف احلفاا ،ي ول اهلل :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭼ [اقب فة ،]193 :وندول هذه اآليأ ب د ففض اجلهرضاد ،وهي
ةو وعأ ت  ةو هرضا .)1(»...
 المعلم الرابع :عرض المسائل بطريقة السؤال والجواب:
ممرضا سرضار عليب اإلةرضاا اقشرضاف ي رمحب اهلل ت  إيفاد املسرضائل :عف هرضا
بطفي أ اقسؤال واجلواب ،وهي طفي أ تورث اقتشويق قلسرضاةع ،وتثري

( )1اقشرضاف ي" ،األا".365 :5 ،
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انتبرضاهب ،وةن ةثلأ ذقك:
« فإن قرضال قرضائل :فهل ةن دقيل على ةرضا وصهت؟ قيل :جرضاهد
ابن عتبأ بن ربي أ ةع اقنيب  ،و ةفه اقنيب  برضاجلهرضاد ،و بوه
جيرضاهد اقنيب .)1(»... 
« فإن قرضال قرضائل :ةرضا دل على ةرضا وصهت واألةف فيب كلب ةطلق؟ وةن ين
عهدا بكل حرضال؟ قيل :اقكترضاب مث اقسنأ .)2(»...
كرضان ألحد ن ين ض ً
« وكل ةرضا وصهت نب جيب قسمب؛ فإن تفكب اإلةرضاا ومل ي سمب
فوقهب املسلمون و تفكب ألهلب رد حكم اإلةرضاا فيب ،ألنب خمرضاقف
قلكترضاب مث اقسنأ ة ًرضا ،فإن قيل :فأين ذكف ذقك ت  اقكترضاب؟
قيل :قرضال اهلل :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭼ اآليأ [األنهرضال ،]41 :وقسم رسول اهلل  األرب أ
األمخرضاس على ةن وجف عليب برضاخليل واقفكرضاب ةن كل ةرضا
وجف عليب ةن رض و عمرضارة و ةرضال»(.)3
 المعلم الخامس :عرض المسائل بطريقة التقسيم:
ممرضا سرضار عليب اإلةرضاا اقشرضاف ي رمحب اهلل ت  إيفاد املسرضائل :عف هرضا
( )1اقشرضاف ي" ،األا".371 :5 ،
( )2اقشرضاف ي" ،األا".438 :5 ،
( )3اقشرضاف ي" ،األا".432 :5 ،
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بطفي أ اقت سيم ،وهي طفي أ تورث تفتيب امل لوةأ قطرضاقب اق لم ،وت ينب
على بطهرضا ،وةن ةثلأ ذقك:
« واقذين ال يأمثون برتك اق ترضال -واهلل علم -حبرضال فبرضان:
فب حفار برضاقغون ة ذورون مبرضا وصهت ،و فب ال ففض
عليهم حبرضال؛ وهم اق بيد و ةن مل يبلغ ةن اقفجرضال األحفار
واقنسرضاء ،وال حيفا على اإلةرضاا ن يشهد ة ب اق ترضال اق نهرضان
ة ًرضا ،وال على واحد ةن اق نهني ن يشهد ة ب اق ترضال .)1(»...
« و هل اقفدة ب د رسول اهلل  فبرضان :ةنهم قوا كهفوا ب د
إسالةهم ،ةثل :طليحأ ،وةسيلمأ ،واق نسي ،و صحرضاهبم،
وةنهم قوا متسكوا برضاإلسالا وةن وا اق دقرضات.)2(»...
 المعلم السادس :الجمع بين مشكل النصوص الشرعية:
ممرضا متيد بب اإلةرضاا اقشرضاف ي رمحب اهلل ثنرضاء ذكفه قلمسرضائل اقه هيأ:
اجلمع بني ةشكل اقن وص اقشفعيأ ،مبنهج قطيف يؤقف فيب بني
اآليرضات واآلثرضار ،وينهي اقت رضارض عنهرضا ،وةن ةثلأ ذقك:
« فأندل اهلل على رسوقب  ففض قترضال املشفكني ةن هل اقكترضاب،
ف رضال  :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

( )1اقشرضاف ي" ،األا".376-375 :5 ،
( )2اقشرضاف ي" ،األا".516 :5 ،
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ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ اآليأ [اقتوبأ ،]29 :فهفق اهلل كمرضا
شرضاء ال ة ب حلكمب بني قترضال هل األوثرضان؛ فهفض ن ي رضاتلوا
حىت يسلموا ،وقترضال هل اقكترضاب؛ فهفض ن ي رضاتلوا حىت ي طوا
اجلديأ و ن يسلموا ،وففق اهلل ت رضاىل بني قترضاهلم ،خربنرضا اقث أ حيىي
بن حسرضان عن حممد بن برضان عن عل مأ بن ةفثد عن سليمرضان بن
جيشرضا ةف
بفيدة عن بيب ن رسول اهلل  كرضان إذا ب ث سفيأ و ً
عدوا ةن املشفكني فرضادعهم إىل ثالث
عليهم ،قرضال(( :إذا ق يت ًّ
خ رضال ،و :ثالث خالل -شك عل مأ ،-ادعهم إىل اإلسالا،
فإن جرضابوك فرضاقبل ةنهم وكف عنهم ،مث ادعهم إىل اقتحول ةن
دارهم إىل دار املهرضاجفين ،فإن جرضابوك فرضاقبل ةنهم و خربهم هنم
إن ف لوا ن هلم ةرضا قلمهرضاجفين وعليهم ةرضا عليهم ،وإن اخترضاروا
امل رضاا ت  دارهم هنم كأعفاب املسلمني ،جيفي عليهم حكم اهلل
كمرضا جيفي على املسلمني ،وقيس هلم ت  اقهيء شيء إال ن
جيرضاهدوا ةع املسلمني ،فإن مل جييبوك إىل اإلسالا فرضادعهم إىل
إعطرضاء اجلديأ ،فإن ف لوا فرضاقبل ةنهم ودعهم ،فإن بوا فرضاست ن برضاهلل
عليهم وقرضاتلهم)) ،قرضال اقشرضاف ي رمحب اهلل :وهذا ت  هل اقكترضاب
خرضاصأ دون هل األوثرضان ،وقيس خيرضاقف هذا احلديث حديث يب
هفيفة  ن رسول اهلل  قرضال (( :ةفت ن قرضاتل اقنرضاس حىت
ي وقوا ال إقب إال اهلل)) ،وقكن وقئك اقنرضاس هل األوثرضان ،واقذين
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ةف اهلل ن ت بل ةنهم اجلديأ هل اقكترضاب ،واقدقيل على ذقك ةرضا
وصهت ةن ففق اهلل بني اق ترضاقني ،وال خيرضاقف ةف اهلل ن ي رضاتل
املشفكون حىت يكون اقدين هلل وي تلوا حيث وجدوا حىت يتوبوا
وي يموا اق الة؛ و ةف اهلل ب ترضال هل اقكترضاب حىت ي طوا اجلديأ،
وال تنسخ واحدة ةن اآلي غريهرضا ،وال واحد ةن احلديثني غريه،
وكل فيمرضا ندل اهلل مث سن رسوقب فيب»(.)1
 المعلم السابع :الجمع بين األحكام الفقهية والمعاني
اإليمانية:
جيمع اإلةرضاا اقشرضاف ي رمحب اهلل ثنرضاء عف ب قلمسرضائل بني إيفاد
األحكرضاا اقه هيأ واإلشرضارة قلم رضاين اإلميرضانيأ ،وت  ذقك دقيل على قوة
ي ينب وإةرضاةتب ت  اقدين ،وةن ةثلأ ذقك:
 إشرضارتب ملبد اقتسليم قلن وص اقشفعيأ ،وذقك ت  قوقب« :فأندل اهلل
على رسوقب ففض قترضال املشفكني ةن هل اقكترضاب ف رضال  :ﭽ

ﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ اآليأ [اقتوبأ ،]29 :فهفق اهلل كمرضا شرضاء ال
ة ب حلكمب بني قترضال هل األوثرضان فهفض ن ي رضاتلوا حىت
يسلموا ،وقترضال هل اقكترضاب فهفض ن ي رضاتلوا حىت ي طوا اجلديأ

( )1اقشرضاف ي" ،األا".403-402 :5 ،
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.)1(»...

 المعلم الثامن :ذكر الفروق بين المسائل المتشابهة:
يذكف اإلةرضاا اقشرضاف ي رمحب اهلل اقهفوق بني املسرضائل املتشرضاهبأ
رضاهفا ،ةستنبطًرضا تلك اقهفوق ةن ن وص اقكترضاب واقسنأ ،وةن ةثلأ
ظ ً
ذقك:
« فأندل اهلل على رسوقب ففض قترضال املشفكني ةن هل اقكترضاب
ف رضال :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ اآليأ [اقتوبأ ،]29 :فهفق اهلل
كمرضا شرضاء ال ة ب حلكمب بني قترضال هل األوثرضان؛ فهفض ن
ي رضاتلوا حىت يسلموا ،وقتل هل اقكترضاب؛ فهفض ن ي رضاتلوا حىت
ي طوا اجلديأ و ن يسلموا ،وففق اهلل ت رضاىل بني قترضاهلم»(.)2
ةسلمرضا و ةأ ةسلمأ،
« و كفه ن يبيع املسلم ةن اقن فاين ً
عبدا ً
وإن برضاعب مل ينب يل ن فسخ اقبيع ،وجربت اقن فاين على بي ب
ةكرضانب إىل ن ي ت ب ،و يت ذر اقسوق عليب ت  ةو ب فأحل ب
برضاقسوق ،ويتأىن بب اقيوا واقيوةني واقثالثأ؛ مث جربه على بي ب،
قرضال :وفيب قول آخف :إن اقبيع ةهسوخ ،وإن برضاع ةسلم ةن
( )1اقشرضاف ي" ،األا".402 :5 ،
( )2امل در نهسب .402 :5
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دفرتا فيب
ن فاين ة ح ًهرضا؛ فرضاقبيع ةهسوخ ،وكذقك إن برضاع ةنب ً
حرضاديث عن رسول اهلل  ،وإمنرضا ففق بني هذا وبني اق بد
واألةأ؛ ن اق بد واألةأ قد ي ت رضان في ت رضان ب تق اقن فاين ،وهذا
ةرضال ال خيفج ةن ةلك ةرضاقكب إال إىل ةرضاقك غريه .)1(»...
 المعلم التاسع :ذكر شروط المسألة:
يذكف اإلةرضاا اقشرضاف ي رمحب اهلل شفوط املسأقأ من كالةب
عليهرضا ،ت  سلوب جيمع بني اق ن أ اقه هيأ واقلغأ اقسهلأ ،وةن ةثلأ
ذقك:
« قرضال اهلل تبرضارك وت رضاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ
[اقب فة ،]216 :ةع ةرضا وجب ةن اق ترضال ت  غري آيأ ةن كترضابب،
وقد وصهنرضا ن ذقك على األحفار املسلمني اقبرضاقغني غري ذوي
اق ذر؛ بدالئل اقكترضاب واقسنأ .)2(»...
 المعلم العاشر :إيراد سؤاالته للعلماء:
يورد اإلةرضاا اقشرضاف ي رمحب اهلل سؤاالتب ملشرضاخيب وقل لمرضاء اقذين
ق يهم و خذ عنهم ،وت  ذقك إسنرضاد قل لم إىل ربرضابب ،وتوثيق مل در
امل لوةأ ،واعرتاف برضاقهضل ألهلب ،وةن ةثلأ ذقك:
 « خربين ةطفف بن ةرضازن وهشرضاا بن يوسف بإسنرضاد ال حهظب
( )1اقشرضاف ي" ،األا".509 :5 ،
( )2اقشرضاف ي" ،األا".383 :5 ،
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غري نب حسن (( :ن اقنيب  ففض على هل اقذةأ ةن هل
اقيمن دين ًرضارا كل سنأ)) ،قلت ملطفف بن ةرضازن :فإنب ي رضال:
يضرضا؟ ف رضال :قيس ن اقنيب  خذ ةن اقنسرضاء
وعلى اقنسرضاء ً
ثرضابتًرضا عندنرضا ،قرضال اقشرضاف ي رمحب اهلل :وسأقت حممد بن خرضاقد
وعبد اهلل بن عمفو بن ةسلم وعدة ةن علمرضاء هل اقيمن فكل
حكى عن عدد ةضوا قبلهم كلهم ث أ ن صلح اقنيب  هلم
كرضان ألهل ذةأ اقيمن على دينرضار كل سنأ»(.)1

 المعلم الحادي عشر :إيراد سؤاالته لعامة الناس:
يورد اإلةرضاا اقشرضاف ي رمحب اهلل سؤاالتب قلنرضاس ،قلتثبت ةن اقواقع،
وقلتأكد ةن احلرضال ،وي ترب قوهلم قفينأ ت  إثبرضات احلكم اقشفعي ،وت 
ذقك دالقأ على اتسرضاع دواتب اق لميأ ،وجودة نظفه اقه هي ،وةن ةثلأ
ذقك:
كثريا ةن ذةأ هل اقيمن ةهرتقني ت  بلدان
« سأقت ً
عددا ً
اقيمن؛ فكلهم ثبت يل ال خيتلف قوهلم ن ة رضا ًذا خذ ةنهم
دين ًرضارا على كل برضاقغ ،ومسوا اقبرضاقغ احلرضامل»(.)2

( )1اقشرضاف ي" ،األا".425-424 :5 ،
( )2امل در نهسب .425 :5
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 المعلم الثاني عشر :التعريف ببعض األماكن الواردة في كالمه:
ي فف اإلةرضاا اقشرضاف ي رمحب اهلل بب ض األةرضاكن اقواردة ت  كالةب
ت في ًهرضا جيلي امل ود ةنهرضا ،وهذا ةنهج حبثي ة رضاصف ،سبق إقيب اإلةرضاا
اقشرضاف ي رمحب اهلل ،وةن ةثلأ ذقك:
« وإن سأل ةن تؤخذ ةنب اجلديأ ن ي طيهرضا وجيفي عليب احلكم
على ن يسكن احلجرضاز مل يكن ذقك قب ،واحلجرضاز ةكأ واملدينأ
واقيمرضاةأ وخمرضاقهيهرضا كلهرضا ،ألن تفكهم سكىن احلجرضاز ةنسوخ»(.)1
 المعلم الثالث عشر :استعمال األلفاظ الغريبة بسالسة ويسر:
يست مل اإلةرضاا اقشرضاف ي رمحب اهلل األقهرضاظ اقغفيبأ ت  ثنرضاء كالةب
بسالسأ ويسف ،ممرضا يؤيد متكنب ةن قغأ اق فب وكونب حجأ فيهرضا ،وةن ةثلأ
ذقك:
()2
حممدا 
« انتوت قبرضائل ةن اق فب قبل ن يب ث اهلل رسوقب ً
ويندل عليب اقهفقرضان ،فدانت دين هل اقكترضاب ،وقرضارب ب ض
هل اقكترضاب اق فب ةن هل اقيمن ،فدان ب ضهم دينهم
.)3(»...
« وقد كف رسول اهلل  عن قترضال كثري ةن هل األوثرضان بال
( )1اقشرضاف ي" ،األا".420-419 :5 ،
( )2ي :عدةت .يُنظف :مجرضال اقدين ابن ةنظور األن رضاري" ،قسرضان اق فب".
(ط ،3بريوت :دار صرضادر1414 ،ه).348 :15 ،
( )3اقشرضاف ي" ،األا".403 :5 ،
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ةهرضادنأ إذا تنرضاطت( )1دورهم عنهم ،ةثل :بين متيم وربي أ و سد
وطيئ ،حىت كرضانوا هم اقذين سلموا ،وهرضادن رسول اهلل 
يهودا على غري ةرضا خفج خذه ةنب
رضاسرضا ،ووادع حني قدا املدينأ ً
ن ً
.)2(»...

 المعلم الرابع عشر :إيراد االعتراضات التي قد يُعترض بها
على كالمه ،وإجابته عنها:
ت  ثنرضاء عفض املسرضائل؛ يورد اإلةرضاا اقشرضاف ي رمحب اهلل
االعرتا رضات اقيت قد يُ رتض هبرضا على كالةب ،وجييب عنهرضا برضاقدقيل
واقت ليل ،ت  جتفد قلحق ،ون يحأ قلخلق ،وةن ةثلأ ذقك:
« فإن قرضال قرضائل :كيف ت ول :ال جتب عليب طرضاعأ بويب وال واحد
ةسلمرضا ت  اجلهرضاد؛ ومل ت لب ت  اقدين؟
ةنهمرضا حىت يكون املطرضاع ً
قيل :اقدين ةرضال قدةب ملن هو قب ،ال خيتلف فيب ةن وجب قب ةن
ةؤةن وال كرضافف .)3(»...
« فإن قيل :ف د رد اقنيب  يوا بدر ةشفًكرضا ،قيل :ن م ،فأسلم

( )1ي :ب دت .يُنظف :ابن ةنظور" ،قسرضان اق فب".332 :15 ،
( )2اقشرضاف ي" ،األا".450 :5 ،
( )3اقشرضاف ي" ،األا".371 :5 ،
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املشفك ،وق لب رده رجرضاء إسالةب ،وذقك واسع قإلةرضاا .)1(»...
 المعلم الخامس عشر :ذكر اإليرادات الضعيفة وتفنيدها:
يذكف اإلةرضاا اقشرضاف ي رمحب اهلل -ب د ت فيفه ألحكرضاا املسرضائل-؛
اإليفادات اقض يهأ اقيت ميكن ن تفد على ةرضا قفره ،مث يهندهرضا ويديل وجب
االشتبرضاه فيهرضا ،وةن ةثلأ ذقك:
« وقو جهل رجل ف رضال :إن ةف اهلل برضاجلديأ نسخ ةفه ب ترضال
املشفكني حىت يسلموا؛ جرضاز عليب ن ي ول جرضاهل ةثلب :بل
اجلديأ ةنسوخأ ب ترضال املشفكني حىت يسلموا ،وقكن قيس فيهمرضا
نرضاسخ ق رضاحبب ،وال خمرضاقف قب»(.)2
املبحث الثاني :معامل االستدالل الفقهي واستنباط األحكام
 المعلم األول :كثرة االستشهاد بآيات القرآن الكريم،
واستنباط األحكام منها على نسق بديع:
يكثف اإلةرضاا اقشرضاف ي رمحب اهلل االستشهرضاد بآيرضات اق فآن اقكف،م ت 
خلل كالةب ،ةع ذكفه وجب استنبرضاط األحكرضاا ةنهرضا ،وتفتيب ذقك كلب
على نسق بديع ،تتجلى فيب بالغتب املبهفة ،وف رضاحتب اقظرضاهفة ،وةن ةثلأ
ذقك:
( )1اقشرضاف ي" ،األا".382 :5 ،
( )2امل در نهسب .403 :5
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«وي رضال -واهلل علم :-إن ول ةرضا ندل اهلل عليب :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ [اق لق ،]1 :مث ندل عليب ب دهرضا ةرضا مل يؤةف فيب
بأن يدعو إقيب املشفكني ،فمفت قذقك ةدة ،مث ي رضال :ترضاه جربيل
 عن اهلل بأن ي لمهم ندول اقوحي عليب ويدعوهم إىل اإلميرضان
بب ،فكرب ذقك عليب وخرضاف اقتكذيب و ن يُتنرضاول ،فندل عليب:

ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ [املرضائدة ،]67 :ف رضال:
ي مك ةن قتلهم ن ي تلوك حني تبلغ ةرضا ندل إقيك ،فبلغ ةرضا
ةف بب ،فرضاستهد بب قوا ،فندل عليب :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ [احلجف،94 :
 ،]95و علمب ةن علمب ةنهم نب ال يؤةن بب ف رضال :ﭽ ﭿ ﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆ ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ [اإلسفاء:
 ،]91 ،90قف اقفبيع إىل :ﭽ ﯭ ﯮ ﭼ  ،و ندل اهلل فيمرضا
يثبتب بب إذا رضاق ةن ذاهم :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ [احلجف ]98 ،97 :إىل آخف
اقسورة ،فهفض عليب إبالغهم وعبرضادتب ،ومل يهفض عليب قترضاهلم،
و برضان ذقك ت  غري آيأ ةن كترضابب ،ومل يأةفه ب دقتهم ،و ندل عليب:
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ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ
[اقكرضاففون ،]2 ،1 :وقوقب :ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭼ [اقنور ،]54 :قف اقفبيع اآليأ ،وقوقب :ﭽ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ [املرضائدة ،]99 :ةع شيرضاء ذكفت ت  اق فآن
ت  غري ةو ع ت  ةثل هذا امل ىن ،و ةفهم اهلل بأال يسبوا ندادهم،
ف رضال :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﭼ [األن رضاا ]108 :اآليأ ،ةع ةرضا يشبههرضا ،مث ندل اهلل
تبرضارك وت رضاىل ب د هذا ت  احلرضال اقيت ففض فيهرضا عدقأ املشفكني
ف رضال :ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃ ﭼ [األن رضاا ،]68 :و برضان ملن تب ب ةرضا ففض عليهم ممرضا
ففض عليب ف رضال :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ [اقنسرضاء ،]140 :قف اقفبيع إىل:
ﭽﯽ ﯾ ﯿﭼ(.)1
 المعلم الثاني :كثرة االستشهاد باألحاديث النبوية المسندة:
يكثف اإلةرضاا اقشرضاف ي رمحب اهلل االستشهرضاد برضاألحرضاديث اقنبويأ
املسندة ،فيورد احلديث بسنده إىل اقنيب  ،وعليب؛ في ترب كترضاب األا
( )1اقشرضاف ي" ،األا".364-362 :5 ،
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ةن امل رضادر احلديثيأ األصليأ ،ألن األحرضاديث اقواردة فيب ةسوقأ بسند
املؤقف نهسب إىل اقنيب  ،كمرضا ت فر ت  علم صصفيج احلديث ،ال سيمرضا
و ن اإلةرضاا اقشرضاف ي رمحب اهلل ةت دا زةنيًّرضا ،ف د عرضاش ت  اق ف اقذهيب
قتدوين احلديث ،وت  ح بأ األئمأ اقهحول ةن حهرضاظ احلديث ونرضاقديب
واملدونني قب ،وةن ةثلأ ذقك:
 « خربنرضا ابن عيينأ عن اقدهفي عن س يد بن املسيب عن يب
هفيفة  ن رسول اهلل  قرضال(( :إذا هلك كسف فال كسف
ب ده ،وإذا هلك قي ف فال قي ف ب ده ،واقذي نهسي بيده
قتنه ن كنوزمهرضا ت  سبيل اهلل))»(.)1
 « خربنرضا سهيرضان بن عيينأ عن عبد اهلل و عبيد اهلل عن نرضافع عن
ابن عمف - شك اقفبيع -قرضال :عُف ت على اقنيب  يوا
حد و نرضا ابن ربع عشفة سنأ ففدين ،وعف ت عليب عرضاا اخلندق
و نرضا ابن مخس عشفة سنأ فأجرضازين»(.)2
 المعلم الثالث :االحتجاج بالحديث المرسل:
يورد اإلةرضاا اقشرضاف ي رمحب اهلل احلديث املفسل ت  سيرضاق
االحتجرضاج بب ت  األحكرضاا اقشفعيأ ،وذقك إذا كرضان ةواف ً رضا قشفوطب اقيت
( )1اقشرضاف ي" ،األا".397 :5 ،
( )2امل در نهسب .368 :5
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اختطهرضا ت  كترضابب :اقفسرضاقأ( ،)1وةن األةثلأ على ذقك:
« وكرضان رسول اهلل  املبني عن اهلل ة ىن ةرضا راد ،فأخذ رسول اهلل
 جديأ هل اقيمن دين ًرضارا ت  كل سنأ ،و قيمتب ةن اقـم رضاففي،
وهي اقثيرضاب ،وكذقك ُروي نب خذ ةن هل يلأ وةن ن رضار ةكأ
دين ًرضارا عن كل إنسرضان ،قرضال :و خذ اجلديأ ةن هل جنفان فيهرضا كسوة،
وال دري ةرضا غرضايأ ةرضا خذ ةنهم ،وقد مس ت ب ض هل اق لم ةن
املسلمني وةن هل اقذةأ ةن هل جنفان يذكف ن قيمأ ةرضا خذ ةن
كل واحد كثف ةن دينرضار ،و خذهرضا ةن كيدر ،وةن جموس
حدا قط
اقبحفين ،ال دري كم غرضايأ ةرضا خذ ةنهم ،ومل علم ً
حكى عنب نب خذ ةن حد قل ةن دينرضار ،خربنرضا إبفاهيم بن
حممد قرضال :خربين إمسرضاعيل بن يب حكيم عن عمف بن عبد اق ديد:
(( ن اقنيب  كتب إىل هل اقيمن :إن على كل إنسرضان ةنكم
دين ًرضارا و قيمتب ةن اقـم رضاففي)) ،ي ين :هل اقذةأ ةنهم»(.)2
 المعلم الرابع :إيراد الحديث معلقا في معرض االستشهاد به:
ةستشهدا هبرضا
يورد اإلةرضاا اقشرضاف ي األحرضاديث امل ل أ ت  كترضابب،
ً

( )1يُنظف :حممد بن إدريس اقشرضاف ي" ،اقفسرضاقأ" (ةطبوع ةع األا) .حت يق رف ت
فوزي عبد املطلب( ،ط ،4املن ورة :دار اقوفرضاء1432 ،ه2011-ا)،
.219-214 :1
( )2اقشرضاف ي" ،األا".424 :5 ،
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على األحكرضاا اقه هيأ ،وةن ةثلأ ذقك:
« قرضال اقشرضاف ي رمحب اهلل :ملرضا ُيت كسف بكترضاب رسول اهلل 
ةدقب ،ف رضال رسول اهلل ُ (( :ميدق ةلكب)) ،قرضال اقشرضاف ي:
وحهظنرضا ن قي ف كفا كترضاب اقنيب  وو ب ت  ةسك ،ف رضال
اقنيب (( :يثبت ةلكب))»(.)1
 المعلم الخامس :ذكر األحاديث المنقطعة؛ واستنباط األحكام
منها إن كانت ثابتة:
يذكف اإلةرضاا اقشرضاف ي األحرضاديث املن ط أ ت  كترضابب ،مث يستنبط
األحكرضاا ةنهرضا ،ة ل ً رضا ذقك على ثبوهترضا ،وةن ةثلأ ذقك:
« وقد روي ةن حديث احلجرضاز حديثرضان ةن ط رضان بأخذ اجلديأ
ةن اجملوس ،خربنرضا ةرضاقك عن ج هف بن حممد عن بيب ن عمف
بن اخلطرضاب  ذُكف قب اجملوس ،ف رضال :ةرضا دري كيف صنع ت 
ةفهم؟ ف رضال قب عبد اقفمحن بن عوف :شهد قسم ت رسول
اهلل  ي ولُ (( :سنوا هبم سنأ هل اقكترضاب)) ،قرضال اقشرضاف ي:
إن كرضان ثرضابتًرضا؛ في ين :ت  خذ اجلديأ ،ألهنم هل كترضاب ،ال نب
ي رضال :إذا قرضالُ (( :سنوا هبم سنأ هل اقكترضاب)) -واهلل ت رضاىل
علم -ت  ن تنكح نسرضاؤهم وتؤكل ذبرضائحهم ،قرضال :وقو راد
( )1اقشرضاف ي" ،األا".398-397 :5 ،
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مجيع املشفكني غري هل اقكترضاب؛ ق رضال -واهلل ت رضاىل علم:-
ُسنوا ماميع املشفكني سنأ هل اقكترضاب ،وقكن ملرضا قرضالُ :سنوا
هبم؛ ف د خ هم ،وإذا خ هم فغريهم خمرضاقف ،وال خيرضاقههم إال
غري هل اقكترضاب ،خربنرضا ةرضاقك عن ابن شهرضاب نب بلغب " ن
رسول اهلل  خذ اجلديأ ةن جموس اقبحفين ،و ن عثمرضان بن
عهرضان  خذهرضا ةن اقرببف"»(.)1
 المعلم السادس :االحتجاج برواية المجاهيل الثقات:
حيتج اإلةرضاا اقشرضاف ي رمحب اهلل بفوايأ اجملرضاهيل ةن اقفواة؛ إذا كرضانوا ث رضاتًرضا
عنده ،وال ميتنع ةن االستدالل بفوايرضاهتم على األحكرضاا اقشفعيأ ،وةن ةثلأ
ذقك:
 « خربنرضا سهيرضان عن ابن شهرضاب ن عمف بن اخلطرضاب  قرضال:
قيس قرضال رسول اهلل  (( :ةفت ن قرضاتل اقنرضاس حىت ي وقوا ال
إقب إال اهلل ،فإذا قرضاقوهرضا؛ ع موا ةين دةرضاءهم و ةواهلم إال حب هرضا،
وحسرضاهبم على اهلل))؟ قرضال بو بكف  :هذا ةن ح هرضا ،قو
ةن وين ع ًرضاال ممرضا عطوا رسول اهلل  ق رضاتلتهم عليب» ،قرضال
اقشرضاف ي رمحب اهلل :ي ين :ةن ةنع اق دقأ ومل يفتد ،خربنرضا اقث أ
عن ة مف عن اقدهفي عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبأ عن يب
( )1اقشرضاف ي" ،األا".409-408 :5 ،
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هفيفة  :ن عمف  قرضال أليب بكف  هذا اق ول و ةرضا
ة نرضاه»(.)1
« حدثين عدد كلهم ث أ عن غري واحد كلهم ث أ ال علم إال ن
فيهم سهيرضان اقثوري عن عل مأ مبثل ة ىن هذا احلديث ال
خيرضاقهب»(.)2
« وسأقت حممد بن خرضاقد وعبد اهلل بن عمفو بن ةسلم وعدة ةن
علمرضاء هل اقيمن فكل حكى عن عدد ةضوا قبلهم كلهم ث أ ن
صلح اقنيب  هلم كرضان ألهل ذةأ اقيمن على دينرضار كل سنأ»(.)3

 المعلم السابع :الحكم على األحاديث النبوية:
حيكم اإلةرضاا اقشرضاف ي رمحب اهلل على األحرضاديث اقنبويأ صحأ
و ًهرضا ،ويبني ات رضاهلرضا وان طرضاعهرضا ،ويذكف ر يب فيهرضا ،وةن ةثلأ ذقك:
 « خربنرضا سهيرضان بن عيينأ عن عمفو نب مسع مارضاقأ ي ول :ومل
يكن عمف  خذ اجلديأ ةن اجملوس حىت شهد عبد اقفمحن بن
عوف  ن رسول اهلل  خذهرضا ةن جموس هل هجف ،قرضال
اقشرضاف ي رمحب اهلل :وحديث مارضاقأ ةت ل ثرضابت ،ألنب درك عمف
رجال ت  زةرضانب كرضاتبًرضا ق مرضاقب ،وحديث ن ف بن عرضاصم
 ،وكرضان ً
( )1اقشرضاف ي" ،األا".401 :5 ،
( )2امل در نهسب .403 :5
( )3امل در نهسب .425 :5
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عن علي  عن اقنيب  ةت ل ،وبب نأخذ ،وقد روي ةن
حديث احلجرضاز حديثرضان ةن ط رضان بأخذ اجلديأ ةن اجملوس
.)1(»...
 « خربين ةطفف بن ةرضازن وهشرضاا بن يوسف بإسنرضاد ال حهظب
غري نب حسن (( :ن اقنيب  ففض على هل اقذةأ ةن هل
اقيمن دين ًرضارا كل سنأ))»(.)2

 المعلم الثامن :التعويل في االحتجاج بالسنة على ثبوتها:
يُ ول اإلةرضاا اقشرضاف ي رمحب اهلل ت  احتجرضاجب برضاقسنأ على صحتهرضا
وثبوهترضا ،وهذا يشهد ق وقب رمحب اهلل« :إذا صح احلديث فهو ةذهيب ،وإذا
صح احلديث فرضا فبوا ب ويل احلرضائط» ،وقوقب« :كل ةرضا قلتب فكرضان ةن
رسول اهلل  خالف قويل ممرضا صح؛ فهو وىل ،وال ت لدوين» ،وةن ةثلأ
ذقك:
« وقد روي ةن حديث احلجرضاز حديثرضان ةن ط رضان بأخذ اجلديأ ةن
اجملوس ،خربنرضا ةرضاقك عن ج هف بن حممد عن بيب ن عمف بن
اخلطرضاب  ذُكف قب اجملوس ،ف رضال :ةرضا دري كيف صنع ت 
ةفهم؟ ف رضال قب عبد اقفمحن بن عوف :شهد قسم ت رسول اهلل

( )1اقشرضاف ي" ،األا".408 :5 ،
( )2امل در نهسب .424 :5
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 ي ولُ (( :سنوا هبم سنأ هل اقكترضاب)) ،قرضال اقشرضاف ي رمحب
اهلل :إن كرضان ثرضابتًرضا؛ في ين :ت  خذ اجلديأ ،ألهنم هل كترضاب
.)1(»...

 المعلم التاسع :االستدالل بالقياس في المسائل الفقهية:
يُ مل اإلةرضاا اقشرضاف ي رمحب اهلل اق يرضاس ت  املسرضائل اقه هيأ ،ويستدل
بب إىل جرضانب استدالقب برضاآلثرضار واقن وص اقسم يأ ،وةن ةثلأ ذقك:
« فإن قرضال :ةن ين فبت هلؤالء وقيس عليهم ففض اق ترضال ،وال
هلم غنرضاء بسهم ،ومل تضفب بب قل بيد وهلم غنرضاء ،وال قلنسرضاء
واملفاه ني وإن غنوا ،وكل قيس عليب ففض اق ترضال؟ قيل قب :قلنرضا:
رضاسرضا :فأةرضا اخلرب ،فإن اقنيب  حذ اقنسرضاء ةن اقغنرضائم،
خربا وقي ً
ً
وكرضان اق بيد واق بيرضان ممن ال ففض عليهم وإن كرضانوا هل قوة على
اق ترضال قيس ب ذر ت  بداهنم ،وكذقك اق بيد قو نهق عليهم مل
يكن عليهم اق ترضال ،فكرضانوا غري هل جهرضاد حبرضال ،كمرضا حيج اق يب
واق بد وال جيدئ عنهمرضا ةن حجأ اإلسالا؛ ألهنمرضا قيسرضا ةن هل
اقهفض حبرضال ،وحيج اقفجل واملف ة اقدةنرضان اقلذان هلمرضا اق ذر برتك
احلج واقه ريان اقدةنرضان فيجدئ عنهمرضا عن حجأ اإلسالا؛ ألهنمرضا
إمنرضا زال اقهفض عنهمرضا ب ذر ت  بداهنمرضا و ةواهلمرضا ةىت فرضارقهمرضا
( )1اقشرضاف ي" ،األا".408 :5 ،
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ذقك كرضانرضا ةن هلب ،ومل يكن هكذا اق يب واق بد ت  احلج
.)1(»...
قوةرضا فأغرضاروا على قوا ةوادعني و هل ذةأ و
« وإذا وادع اإلةرضاا ً
ةسلمني ف تلوا و خذوا ةواهلم قبل ن يظهفوا ن ض اق لح؛
فلإلةرضاا غدوهم وقتلهم وسبرضاؤهم ،وإذا ظهف عليهم قدةهم مبن
قتلوا وجفحوا و خذوا ةرضاقب احلكم ،كمرضا يلدا هل اقذةأ ةن ع ل
وقود و مرضان ،قرضال :وإن ن ضوا اق هد وآذنوا اإلةرضاا حبفب ،و
ظهفوا ن ض اق هد وإن مل يؤذنوا اإلةرضاا حبفب إال هنم قد
ظهفوا االةتنرضاع ت  نرضاحيتهم مث غرضاروا ،و غري عليهم ف تلوا ،و
جفحوا و خذوا املرضال؛ حوربوا وسبوا وقتلوا ،فإن ظهف عليهم
فهيهرضا قوالن :حدمهرضا ال يكون عليهم قود ت  دا وال جفح،
و خذ ةنهم ةرضا وجد عندهم ةن ةرضال ب ينب ،ومل يضمنوا ةرضا هلك
ةن املرضال ،وةن قرضال هذا قرضال :إمنرضا ففقت بني هذا ،وقد حكم اهلل
بني املؤةنني برضاق ود ،وزعمت نك حتكم بني امل رضاهدين بب وجيفي
استدالال برضاقسنأ
على امل رضاهدين ةرضا جيفي على املؤةنني ،قلت:
ً
رضاسرضا عليهم ،مث ةرضا مل علم فيب خمرضاق ًهرضا
ت  هل احلفب ،وقي ً
.)2(»...
( )1اقشرضاف ي" ،األا".377 :5 ،
( )2اقشرضاف ي" ،األا".446 :5 ،
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 المعلم العاشر :االحتجاج بقول الصحابي:
حمتجرضا بب ت  املسرضائل
يورد اإلةرضاا اقشرضاف ي رمحب اهلل قول اق حرضايب ًّ
اقه هيأ ،وهذا صل ةن صول ةذهبب اقه هي ،كمرضا نا عليب ت  كترضابب:
اقفسرضاقأ( ،)1وةن ةثلأ ذقك:
 « خربنرضا ابن عيينأ عن يب س د س يد بن املفزبرضان عن ن ف بن
عرضاصم قرضال :قرضال ففوة بن نوفل األشج ي :عالا تؤخذ اجلديأ
ةن اجملوس وقيسوا بأهل كترضاب؟ ف رضاا إقيب املستورد فأخذ بلببب
وقرضال :يرضا عدو اهلل ،تط ن على يب بكف وعلى ةري املؤةنني -
ي ين عليًّرضا -وقد خذوا ةنهم اجلديأ؟ فذهب بب إىل اق ف،
فخفج علي عليهمرضا ،ف رضال :قبدا ،فجلسرضا ت  ظل اق ف ،ف رضال
علي :نرضا علم اقنرضاس برضاجملوس ،كرضان هلم علم ي لمونب ،وكترضاب
يدرسونب ،وإن ةلكهم سكف فوقع على ابنتب و ختب ،فرضاطلع
عليب ب ض هل مملكتب ،فلمرضا صحرضا؛ خرضاف ن ي يموا عليب
احلد ،فرضاةتنع ةنهم ،فدعرضا هل مملكتب ،فلمرضا توه قرضال :ت لمون
خريا ةن دين آدا؟ وقد كرضان آدا ينكح بنيب بنرضاتب ،و نرضا على
دينًرضا ً
دين آدا ،ةرضا يفغب بكم عن دينب؟ فترضاب وه وقرضاتلوا اقذين خرضاقهوه
حىت قتلوهم ،فأصبحوا وقد ُسفي على كترضاهبم فففع ةن بني

( )1يُنظف :اقشرضاف ي" ،اقفسرضاقأ".275 :1 ،
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ظهفهم ،وذهب اق لم اقذي ت  صدورهم ،فهم هل كترضاب،
وقد خذ رسول اهلل  و بو بكف وعمف ر ي اهلل عنهمرضا ةنهم
اجلديأ ،قرضال اقشرضاف ي رمحب اهلل :وةرضا روي عن علي ةن هذا دقيل
على ةرضا وصهت ن اجملوس هل كترضاب ،ودقيل ن عليًّرضا كفا اهلل
وجهب خرب ن رسول اهلل  يأخذ اجلديأ ةنهم إال وهم هل
كترضاب وال ةن ب ده ،فلو كرضان جيوز خذ اجلديأ ةن غري هل
اقكترضاب ق رضال علي :اجلديأ تؤخذ ةنهم كرضانوا هل كترضاب و مل
حدا جرضاز ن
يكونوا هلب ،ومل علم ممن سلف ةن املسلمني ً
تؤخذ اجلديأ ةن غري هل اقكترضاب .)1(»...
 المعلم الحادي عشر :إعمال القواعد األصولية في استنباط
األحكام الشرعية:
ممرضا متيد بب اإلةرضاا اقشرضاف ي رمحب اهلل ت  حتفيفه قلمسرضائل اقه هيأ:
إعمرضال اق واعد األصوقيأ ت  استنبرضاط األحكرضاا اقشفعيأ ،وقد كرضانت تلك
اق واعد ةوجودة ت  األذهرضان ةنذ زةن اقنيب  و صحرضابب ،وسرضار عليهرضا
ةن ب دهم األئمأ اجملتهدون ،وةنهم اإلةرضاا اقشرضاف ي رمحب اهلل ،ويظهف
ذقك جليًّرضا قلنرضاظف ت  كالةب ،وال غفو؛ فهو اقذي ن ل تلك اق واعد ةن
األذهرضان إىل اق يرضان ،وةن اق دور إىل اقسطور ،وذقك ت  كترضابب:
( )1اقشرضاف ي" ،األا".407-406 :5 ،
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اقفسرضاقأ ،اقذي يُ د ول ُةدون صويل على اإلطالق ،وةن املوا ع اقيت
يظهف فيهرضا إعمرضاقب قتلك اق واعد:
 قرضاعدة" :اقلهظ اق رضاا نواع :عرضاا ةطلق ،وعرضاا يُفاد بب اخل وص،
وعرضاا خم ا ،ويبني ذقك األدقأ واق فائن ،فيُ مل مبرضا دقت
عليب"« :قرضال اهلل تبرضارك وت رضاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭼ [اقب فة ،]216 :ةع ةرضا وجب ةن اق ترضال ت  غري آيأ ةن
كترضابب ،وقد وصهنرضا ن ذقك على األحفار املسلمني اقبرضاقغني غري
ذوي اق ذر بدالئل اقكترضاب واقسنأ ،فإذا كرضان ففض اجلهرضاد على
حمتمال ألن يكون كهفض اق الة وغريهرضا ع ًّرضاةرضا،
ةن ففض عليب ً
وحمتمال ألن يكون على غري اق موا؛ فدل كترضاب اهلل وسنأ نبيب
ً
 على ن ففض اجلهرضاد إمنرضا هو على ن ي وا بب ةن فيب كهرضايأ
قل يرضاا بب حىت جيتمع ةفان :حدمهرضا :ن يكون بإزاء اق دو
املخوف على املسلمني ةن مين ب ،واآلخف :ن جيرضاهد ةن
املسلمني ةن ت  جهرضاده كهرضايأ حىت يسلم هل األوثرضان ،و
ي طي هل اقكترضاب اجلديأ ،قرضال :فإذا قرضاا هبذا ةن املسلمني ةن
فيب اقكهرضايأ بب خفج املتخلف ةنهم ةن املأمث ت  تفك اجلهرضاد
.)1(»...

( )1اقشرضاف ي" ،األا".383 :5 ،
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 قرضاعدة " :اقلهظ اق رضاا إذا ورد ت  اقنا اقشفعي؛ وجب محلب
على ظرضاهفه وهو اق موا ،وال ُخيا إال بدقيل"« :مجرضاع اقوفرضاء
برضاقنذر وبرضاق هد كرضان بيمني و غريهرضا ت  قول اهلل ت رضاىل :ﭽﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ [املرضائدة ،]1 :وت  قوقب ت رضاىل:
ﭽﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ [اإلنسرضان،]7 :
وقد ذكف اهلل اقوفرضاء برضاق ود برضاألميرضان ت  غري آيأ ةن كترضابب ،ةنهرضا
قوقب :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﭼ [اقنحل ]91 :قف اقفبيع اآليأ ،وقوقب :ﭽ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ [اقفعد ،]20 :ةع ةرضا
ذكف بب اقوفرضاء برضاق هد ،قرضال اقشرضاف ي :وهذا ةن س أ قسرضان
اق فب اقذي خوطبت بب ،وظرضاهفه عرضاا على كل ع د ،ويشبب -
واهلل ت رضاىل علم -ن يكون راد اهلل ن يوت  بكل ع د نذر إذا
كرضانت ت  اق د هلل طرضاعأ ،ومل يكن فيمرضا ةف برضاقوفرضاء ةنهرضا
ة يأ»(.)1
يدا ت  دقيل آخف ،ةع
 قرضاعدة" :إذا ورد اقلهظ ةطل ً رضا ت  دقيل ،ة ً
اتهرضاقهمرضا ت  احلكمُ ،محل املطلق على امل يد" « :خربنرضا سهيرضان
عن ابن شهرضاب ن عمف بن اخلطرضاب  قرضال :قيس قرضال رسول
( )1اقشرضاف ي" ،األا".438 :5 ،
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اهلل  (( :ةفت ن قرضاتل اقنرضاس حىت ي وقوا ال إقب إال اهلل ،فإذا
قرضاقوهرضا؛ ع موا ةين دةرضاءهم و ةواهلم إال حب هرضا ،وحسرضاهبم على
اهلل))؟ قرضال بو بكف  :هذا ةن ح هرضا ،قو ةن وين ع ًرضاال ممرضا
عطوا رسول اهلل  ق رضاتلتهم عليب» ،قرضال اقشرضاف ي رمحب اهلل:
ي ين :ةن ةنع اق دقأ ومل يفتد ... ،قرضال اقشرضاف ي رمحب اهلل:
وهذا ةثل احلديثني قبلب ت  املشفكني ةطل ً رضا ،وإمنرضا يفاد بب واهلل
ت رضاىل علم ةشفكو هل األوثرضان .)1(»...
رضاصرضا بطرضائهأ ة ينأ؛ ُمحل احلكم عليهم
 قرضاعدة" :إذا ورد اقلهظ خ ًّ
دون غريهم ،وصص ي هم برضاقذكف يدل على ن ةن سواهم
خمرضاقف هلم ت  احلكم"« :وقد روي ةن حديث احلجرضاز حديثرضان
ةن ط رضان بأخذ اجلديأ ةن اجملوس ،خربنرضا ةرضاقك عن ج هف بن
حممد عن بيب ن عمف بن اخلطرضاب  ذُكف قب اجملوس ،ف رضال:
ةرضا دري كيف صنع ت  ةفهم؟ ف رضال قب عبد اقفمحن بن عوف:
شهد قسم ت رسول اهلل  ي ولُ (( :سنوا هبم سنأ هل
اقكترضاب)) ،قرضال اقشرضاف ي :إن كرضان ثرضابتًرضا؛ في ين :ت  خذ اجلديأ،
ألهنم هل كترضاب ،ال نب ي رضال :إذا قرضالُ (( :سنوا هبم سنأ هل
اقكترضاب)) -واهلل ت رضاىل علم -ت  ن تنكح نسرضاؤهم وتؤكل

( )1اقشرضاف ي" ،األا".401 :5 ،
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ذبرضائحهم ،قرضال :وقو راد مجيع املشفكني غري هل اقكترضاب؛ ق رضال
واهلل ت رضاىل علمُ :-سنوا ماميع املشفكني سنأ هل اقكترضاب،وقكن ملرضا قرضالُ :سنوا هبم؛ ف د خ هم ،وإذا خ هم فغريهم
خمرضاقف ،وال خيرضاقههم إال غري هل اقكترضاب ،خربنرضا ةرضاقك عن ابن
شهرضاب نب بلغب " ن رسول اهلل  خذ اجلديأ ةن جموس
اقبحفين ،و ن عثمرضان بن عهرضان  خذهرضا ةن اقرببف"»(.)1
 المعلم الثاني عشر :تقعيد القواعد الفقهية ،وإعمالها في
استنباط األحكام الشرعية:
ممرضا متيد بب اإلةرضاا اقشرضاف ي رمحب اهلل ت  حتفيفه قلمسرضائل اقه هيأ:
ت يد اق واعد اقه هيأ اجلرضاة أ قهفوع ف هيأ ةتشرضاهبأ ،وةن مث؛ إعمرضاهلرضا
ت  استنبرضاط األحكرضاا اقشفعيأ ،وةن املوا ع اقيت يظهف فيهرضا ت يده
وإعمرضاقب قتلك اق واعد:
« فإن اختلف حرضال اق دو فكرضان ب ضهم نكى ةن ب ض و
خوف ةن ب ض؛ فليبد اإلةرضاا برضاق دو األخوف و األنكى،
وال بأس ن يه ل وإن كرضانت داره ب د إن شرضاء اهلل ت رضاىل حىت
يكف ةرضا خيرضاف ممن بد بب ممرضا ال خيرضاف ةن غريه ةثلب ،وتكون
هذه مبندقأ فورة؛ ألنب جيوز ت  اقضفورة ةرضا ال جيوز ت  غريهرضا،
( )1اقشرضاف ي" ،األا".409-408 :5 ،
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وقد بلغ اقنيب  عن احلرضارث بن يب فار نب جيمع قب ،فأغرضار
اقنيب  عليب ،وقفبب عدو قفب ةنب .)1(»...

 المعلم الثالث عشر :اهتمامه بالتاريخ وبسيرة النبي :
يهتم اإلةرضاا اقشرضاف ي رمحب اهلل برضاقترضاريخ وبسرية اقنيب ،
ويستهيد ةنهرضا ت  استنبرضاط األحكرضاا اقشفعيأ ،وةن ةثلأ ذقك:
« ومل يغد رسول اهلل  غداة علمتهرضا إال صصلف عنب فيهرضا بشف ،فغدا
بدرا وصصلف عنب رجرضال ة فوفون ،وكذقك صصلف عنب عرضاا اقهتح
ً
وغريه ةن غدواتب  ،وقرضال ت  غدوة تبوك وت  جتهده قلجمع قلفوا:
((قيخفج ةن كل رجلني رجل ،فيخلف اقبرضاقي اقغرضازي ت  هلب
جيوشرضا وسفايرضا صصلف
وةرضاقب)) ،قرضال اقشرضاف ي :وب ث رسول اهلل ً 
عنهرضا بنهسب ةع حفصب على اجلهرضاد على ةرضا ذكفت ،قرضال اقشرضاف ي:
و برضان ن قو صصلهوا ة ًرضا مثوا ة ًرضا برضاقتخلف ب وقب :ﭽ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ [اقتوبأ ،]39 :ي ين -واهلل ت رضاىل
علم :-إال إن تفكتم اقنهري كلكم عذبتكم ،قرضال :فهفض اجلهرضاد
على ةرضا وصهت خيفج املتخلهني ةن املأمث برضاقكهرضايأ فيب ،ويأمثون ة ًرضا
إذا صصلهوا ة ًرضا .)2(»...
( )1اقشرضاف ي" ،األا".387-386 :5 ،
( )2امل در نهسب .385-384 :5
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« ففض اهلل قترضال غري هل اقكترضاب حىت يسلموا ،و هل اقكترضاب
حىت ي طوا اجلديأ ،وقرضال :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ
[اقب فة ،]286 :فهذا ففض اهلل على املسلمني ةرضا طرضاقوه ،وإذا
عجدوا عنب فإمنرضا كلهوا ةنب ةرضا طرضاقوا ،فال بأس ن يكهوا عن
قترضال اقهفي ني ةن املشفكني و ن يهرضادنوهم ،وقد كف رسول اهلل
 عن قترضال كثري ةن هل األوثرضان بال ةهرضادنأ إذا تنرضاطت دورهم
عنهم ،ةثل :بين متيم وربي أ و سد وطيئ ،حىت كرضانوا هم اقذين
رضاسرضا ،ووادع حني قدا املدينأ
سلموا ،وهرضادن رسول اهلل  ن ً
()1
يهودا على غري ةرضا خفج خذه ةنب . »...
ً

 المعلم الرابع عشر :حشد األدلة في المسألة الواحدة:
ت  ب ض األحرضايني؛ حيشد اإلةرضاا اقشرضاف ي رمحب اهلل األدقأ ت 
املسأقأ اقواحدة ،ت ويأ قلحكم اقذي قفره ،وإظه ًرضارا قوجب احلق فيب ،وةن
ةثلأ ذقك:
 قوقب ب د ت فيفه ملسأقأ :ةن تُؤخذ ةنهم اجلديأ؛ وإقرضاةأ األدقأ عليهرضا
ةن اقكترضاب واقسنأ وآثرضار اق حرضابأ« :وت  كل ةرضا حكيت ةرضا يدل
على نب ال يس ب خذ اجلديأ ةن غري هل اقكترضاب»(.)2
( )1اقشرضاف ي" ،األا".450 :5 ،
( )2امل در نهسب .409 :5
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املبحث الثالث :معامل األدب العلمي

 المعلم األول :الوضوح والبعد عن التصنع:
يتجلى ت  خلل كالا اإلةرضاا اقشرضاف ي ةبد اقو وح واقب د عن
اقت نع واقتشبع مبرضا مل يُ ط ،وتلك قيمأ دبيأ عرضاقيأ ،ال حيسنهرضا إال
ربرضاب اقهضل و وقو اق لم ،وةن ةثلأ ذقك:
 االعرتاف ب دا احلهظ ت  قوقب « :خربين ةطفف بن ةرضازن
وهشرضاا بن يوسف بإسنرضاد ال حهظب غري نب حسن (( :ن اقنيب
 ففض على هل اقذةأ ةن هل اقيمن دين ًرضارا كل سنأ))»(.)1

 المعلم الثاني :مراعاة قضاء الصحابة:
ت  ثنرضاء ت فيفه املسرضائل اقه هيأ؛ يفاعي اإلةرضاا اقشرضاف ي قضرضاء
اق حرضابأ ،وال يت دا عليهم ت  االجتهرضاد وإثبرضات األحكرضاا ،وت  ذقك دالقأ
على ت ظيمب ألصحرضاب اقنيب  وتوقريهم واقتأدب ة هم ،وةن ةثلأ ذقك:
« و حب إيل ن ال يدخل احلجرضاز ةشفك حبرضال ،ملرضا وصهت ةن
ةف اقنيب  ،قرضال :وال يبني يل ن حيفا ن ميف ذةي برضاحلجرضاز
ة ًّرضارا ال ي يم ببلد ةنهرضا كثف ةن ثالث قيرضال ،وذقك ة رضاا
ةسرضافف ،ألنب قد حيتمل ةف اقنيب  بإجالئهم عنهرضا ن ال
يسكنوهرضا ،وحيتمل قو ثبت عنب(( :ال يب ني دينرضان بأرض
( )1اقشرضاف ي" ،األا".424 :5 ،

489

معالم المنهج الفقهي عند اإلمام الشافعي من خاللكتابه :األم  -دراسة وتطبيقا ،محمد بن عبد الرحمن َّ
الشهري

اق فب)) :ال يب ني دينرضان ة يمرضان ،وقوال ن عمف  ويل إخفاج
هل اقذةأ ملرضا ثبت عنده ةن ةف رسول اهلل  ،و ن ةف رسول
اهلل  حمتمل ةرضا ر عمف  ةن ن جل ةن قدا ةن هل
رضاجفا ثالثًرضا ال ي يم فيهرضا ب د ذقك؛ قف يت ن ال ي رضاحلوا
اقذةأ ت ً
()1
بدخوهلرضا بكل حرضال» .
 المعلم الثالث :رد العلم إلى اهلل تعالى:
ت  ثنرضاء حتفيفه قلمسرضائل اقه هيأ؛ يفد اإلةرضاا اقشرضاف ي رمحب اهلل
اق لم إىل اهلل ت رضاىل ،وهذا كثري ت  كالةب ،يورده حيرضانًرضا ت  خلل كالةب
عن املسأقأ ،و حيرضانًرضا ب د انتهرضائب ةن بيرضاهنرضا ،وهذا يدل على ديرضانتب
وت واه ،وجتفده ةن اقغفور واالعتداد برضاقنهس ،وةن ةثلأ ذقك:
 « خربنرضا سهيرضان عن ابن شهرضاب ن عمف بن اخلطرضاب  قرضال:
قيس قرضال رسول اهلل  (( :ةفت ن قرضاتل اقنرضاس حىت ي وقوا ال
إقب إال اهلل ،فإذا قرضاقوهرضا؛ ع موا ةين دةرضاءهم و ةواهلم إال حب هرضا،
وحسرضاهبم على اهلل))؟ قرضال بو بكف  :هذا ةن ح هرضا ،قو
ةن وين ع ًرضاال ممرضا عطوا رسول اهلل  ق رضاتلتهم عليب» ،قرضال
اقشرضاف ي رمحب اهلل :ي ين :ةن ةنع اق دقأ ومل يفتد ،خربنرضا اقث أ
عن ة مف عن اقدهفي عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبأ عن يب
( )1اقشرضاف ي" ،األا".421 :5 ،
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هفيفة  :ن عمف  قرضال أليب بكف  هذا اق ول و ةرضا
ة نرضاه ،قرضال اقشرضاف ي  :وهذا ةثل احلديثني قبلب ت  املشفكني
ةطل ً رضا ،وإمنرضا يفاد بب -واهلل ت رضاىل علم -ةشفكو هل األوثرضان ،ومل
يكن حبضفة رسول اهلل  وال قفبب حد ةن ةشفكي هل
اقكترضاب إال يهود املدينأ ،وكرضانوا حلهرضاء األن رضار»(.)1
« مجرضاع اقوفرضاء برضاقنذر وبرضاق هد كرضان بيمني و غريهرضا ت  قول اهلل ت رضاىل:
ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ [املرضائدة ،]1 :وت  قوقب
ت رضاىل :ﭽﭙﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞﭟﭠﭼ [اإلنسرضان،]7 :
وقد ذكف اهلل اقوفرضاء برضاق ود برضاألميرضان ت  غري آيأ ةن كترضابب ،ةنهرضا قوقب:
ﭽﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕﮖ

ﭼ [اقنحل ]91 :قف اقفبيع اآليأ ،وقوقب :ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭼ [اقفعد ،]20 :ةع ةرضا ذكف بب اقوفرضاء برضاق هد ،قرضال
اقشرضاف ي رمحب اهلل :وهذا ةن س أ قسرضان اق فب اقذي خوطبت بب،
وظرضاهفه عرضاا على كل ع د ،ويشبب -واهلل ت رضاىل علم -ن يكون
راد اهلل ن يوت  بكل ع د نذر إذا كرضانت ت  اق د هلل طرضاعأ ،ومل
يكن فيمرضا ةف برضاقوفرضاء ةنهرضا ة يأ»(.)2
« و حل اهلل نسرضاء هل اقكترضاب وط رضاةهم ،ف يل :ط رضاةهم
ذبرضائحهم ،فرضاحتمل إحالل اهلل نكرضاح نسرضاء هل اقكترضاب
( )1اقشرضاف ي" ،األا".401 :5 ،
( )2امل در نهسب .438 :5

491

معالم المنهج الفقهي عند اإلمام الشافعي من خاللكتابه :األم  -دراسة وتطبيقا ،محمد بن عبد الرحمن َّ
الشهري

وط رضاةهم كل هل اقكترضاب وكل ةن دان دينهم ،واحتمل ن
يكون راد بذقك ب ض هل اقكترضاب دون ب ض ،فكرضانت دالقأ
ةرضا يفو عن اقنيب  مث ةرضا ال علم فيب خمرضاق ًهرضا نب راد هل
اقتوراة واإلجنيل ةن بين إسفائيل دون اجملوس ،فكرضان ت  ذقك
دالقأ على ن بين إسفائيل املفادون بإحالل اقنسرضاء واقذبرضائح،
واهلل ت رضاىل علم»(.)1
 المعلم الرابع :تقييد الكالم بما بلغه من العلم:
ي يد اإلةرضاا اقشرضاف ي -ت  ب ض األحيرضان -كالةب ت  املسرضائل
اقه هيأ مبرضا بلغب ةن اق لم ،وهذا يدل على دقتب ت  حتفيف املسرضائل وورعب
ت  احلكم عليهرضا ،وةن ةثلأ ذقك:
« ومل يكن برضاحلجرضاز علمتب إال يهودي و ن فاين قليل بنجفان،
وكرضانت اجملوس هبجف وبالد اقرببف وفرضارس نرضائني عن احلجرضاز دوهنم
ةشفكون هل وثرضان كثري»(.)2
« ومل يغد رسول اهلل  غداة علمتهرضا إال صصلف عنب فيهرضا بشف،
بدرا وصصلف عنب رجرضال ة فوفون ،وكذقك صصلف عنب عرضاا
فغدا ً
()3
اقهتح ،وغريه ةن غدواتب . »

( )1اقشرضاف ي" ،األا".434 :5 ،
( )2امل در نهسب .402 :5
( )3امل در نهسب .384 :5
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املبحث الرابع :مصطلحات اإلمام الشافعي
جف عمل اإلةرضاا اقشرضاف ي ت  كترضابب :األا؛ على اقت بري
مب طلحرضات ة ينأ ،هلرضا ةدقوالت ة ودة ،يظهف ةنهرضا ريب ت  املسرضائل
اقه هيأ ،ويهيض ةنهرضا اقت و واقورع ،وحيههرضا اقتأين واقتثبت ،ويهوح ةنهرضا
احلذر ةن اق ول على اهلل بغري علم ،وتلك امل طلحرضات على قسمني:
القتسم األول :مصطلحات تتعلق ببيان رأيه يف املتسائل الفقهية.
 المصطلح األول :مصطلح" :أحب إلي"" ،فال أحب" ،ونحوهما:
« وإذا وجد هذا كلب؛ دخل ت  مجلأ ةن يلدةب ففض اجلهرضاد ،فإن
هتيأ قلغدو ومل خيفج ،و خفج ومل يبلغ ةو ع اقغدو ،و بلغب مث
صرضابب ةفض ،و صرضار ممن ال جيد؛ ت  ي هذه املوا ع كرضان؛
فلب ن يفجع ،وقد صرضار ةن هل اق ذر ،فإن ثبت كرضان حب
إيل ووس ب اقثبوت .)1(»...
« وإن سأقب بواه و حدمهرضا اقفجوع وقيس عليب خوف ت  اقطفيق
وال قب عذر؛ ف ليب ن يفجع قل ذر ،وإذا قلت قيس قب ن يفجع؛
فال حب ن يبرضادر ،وال يسفع ت  وائل اخليل ،وال اقفجل ،وال
ي ف املوقف اقذي ي هب ةن يت فض قل تل .)2(»...
( )1اقشرضاف ي" ،األا".370 :5 ،
( )2امل در نهسب .372 :5
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 « فيجب على اخلليهأ إذا استوت حرضال اق دو و كرضانت
برضاملسلمني عليهم قوة ن يبد بأقفب اق دو ةن ديرضار املسلمني؛
ألهنم اقذين يلوهنم ،وال يتنرضاول ةن خلههم ةن طفيق املسلمني
على عدو دونب حىت حيكم ةف اق دو دونب بأن يسلموا و ي طوا
اجلديأ إن كرضانوا هل كترضاب ،و حب قب إن مل يفد تنرضاول عدو
وراءهم ومل يطل على املسلمني عدو ن يبد بأقفهبم ةن
املسلمني؛ ألهنم وىل برضاسم اقذين يلون املسلمني ،وإن كرضان كل
يلي طرضائهأ ةن املسلمني؛ فال حب ن يبد ب ترضال طرضائهأ تلي
قوةرضا ةن املسلمني دون آخفين ،وإن كرضانت قفب ةنهم ةن
ً
()1
األخف إىل قوا غريهم . »...
« فإذا وقع قذةي حق برضاحلجرضاز وكل بب ،ومل حب ن يدخلهرضا
حبرضال ،وال يدخلهرضا ملنه أ ألهلهرضا ،وال غري ذقك ةن سبرضاب
اقدخول كتجرضارة ي طي ةنهرضا شيئًرضا .)2(»...
والذي يظهر للباحث ت  امل ود هبذا امل طلح :االستحبرضاب
ت  اإلثبرضات " :حب" ،واقكفاهأ ت  اقنهي "ال حب" ،واهلل علم.

( )1اقشرضاف ي" ،األا".386 :5 ،
( )2امل در نهسب .423 :5
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 المصطلح الثاني" :يبين"" ،يتبين" ،ونحوهما:
« و حب إيل ن ال يدخل احلجرضاز ةشفك حبرضال ،ملرضا وصهت ةن ةف
اقنيب  ،قرضال :وال يبني يل ن حيفا ن ميف ذةي برضاحلجرضاز ة ًّرضارا ال
ي يم ببلد ةنهرضا كثف ةن ثالث قيرضال ،وذقك ة رضاا ةسرضافف»(.)1
« فإذا وقع قذةي حق برضاحلجرضاز وكل بب ،ومل حب ن يدخلهرضا
حبرضال ،وال يدخلهرضا ملنه أ ألهلهرضا ،وال غري ذقك ةن سبرضاب
اقدخول كتجرضارة ي طي ةنهرضا شيئًرضا ،وال كفاء يكفيب ةسلم وال
غريه ،فإن ةف بإجالئب ةن ةو ع ،ف د مينع ةن املو ع اقذي
جلي ةنب ،وهذا إذا ف ل فليس ت  اقنهس ةنب شيء ،وإذا كرضان
هذا هكذا فال يتبني ن مين وا ركوب حبف احلجرضاز ومين ون امل رضاا
ت  سواحلب ،وكذقك إن كرضانت ت  حبف احلجرضاز جدائف وجبرضال
تسكن ةن وا سكنرضاهرضا ،ألهنرضا ةن رض احلجرضاز»(.)2
ةسلمرضا و ةأ ةسلمأ،
« و كفه ن يبيع املسلم ةن اقن فاين ً
عبدا ً
وإن برضاعب مل ينب يل ن فسخ اقبيع ،وجربت اقن فاين على بي ب
ةكرضانب إىل ن ي ت ب ،و يت ذر اقسوق عليب ت  ةو ب فأحل ب
برضاقسوق ،ويتأىن بب اقيوا واقيوةني واقثالثأ؛ مث جربه على بي ب»(.)3
( )1اقشرضاف ي" ،األا".421-420 :5 ،
( )2امل در نهسب .423 :5
( )3امل در نهسب .509 :5
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والذي يظهر للباحث ت  امل ود هبذا امل طلح :عدا ظهور
احلكم قإلةرضاا وتوقهب فيب ،واهلل علم.
 المصطلح الثالث" :أحسب":
« فإن ظهف اإلةرضاا على بالد عنوة فخمسهرضا مث سأل هل األرب أ
األمخرضاس تفك ح وقهم ةنهرضا فأعطوه ذقك طيبأ بب نهسهم؛ فلب
قبوقب إن عطوه إيرضاه ،يض ب حيث يف  ،فإن تفكوه كرضاقوقف على
املسلمني؛ فال بأس ن ي بلب ةن هلب وغري هلب مبرضا جيوز قلفجل
ن ي بل بب ر ب ،و حسب عمف بن اخلطرضاب  إن كرضان صنع
هذا ت  شيء ةن بالد اق نوة إمنرضا استطرضاب نهس هلهرضا عنهرضا
ف نع ةرضا وصهت فيهرضا ،كمرضا استطرضاب اقنيب  نهس ةن صرضار
نهسرضا رده ،وةن مل يطب
ت  يديب سيب هوازن حبنني ،فمن طرضاب(ً )1
نهسرضا مل يكفهب على خذ ةرضا ت  يديب» .
ً
« وينبغي ن يبتدئ صلحهم على اقبيرضان ةن مجيع ةرضا وصهت ،مث
يلدةهم ةرضا صرضاحلوا عليب ،فإن غهلهم ةن هم احلجرضاز كلب ،فإن
دخلوه بغري صلح مل يأخذ ةنهم شيئًرضا ،وال يبني يل ن قب ن مين هم
غري احلجرضاز ةن اقبلدان ،قرضال :وال حسب عمف بن اخلطرضاب 
وال عمف بن عبد اق ديد خذا ةنهم ةرضا خذا وال خذا ذقك ةنهم

( )1اقشرضاف ي" ،األا".433-432 :5 ،
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إال عن ر ى ةنهم مبرضا ُخذ ةنهم ،فأخذه ةنهم كمرضا تؤخذ اجلديأ،
فإةرضا ن يكون قدةهموه بغري ر ى ةنهم فال حسبب»(.)1
والذي يظهر للباحث ت  امل ود هبذا امل طلح :غلبأ ظن
اإلةرضاا برضاحلكم وعدا جدةب بب ،واهلل علم.
 المصطلح الرابع" :يشبه":
« مجرضاع اقوفرضاء برضاقنذر وبرضاق هد كرضان بيمني و غريهرضا ت  قول اهلل
ت رضاىل :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ [املرضائدة،]1 :
وت  قوقب ت رضاىل :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ
[اإلنسرضان ،]7 :وقد ذكف اهلل اقوفرضاء برضاق ود برضاألميرضان ت  غري آيأ
ةن كترضابب ،ةنهرضا قوقب  :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ [اقنحل ]91 :قف اقفبيع
اآليأ ،وقوقب :ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ [اقفعد:
 ،]20ةع ةرضا ذكف بب اقوفرضاء برضاق هد ،قرضال اقشرضاف ي رمحب اهلل:
وهذا ةن س أ قسرضان اق فب اقذي خوطبت بب ،وظرضاهفه عرضاا
على كل ع د ،ويشبب -واهلل ت رضاىل علم -ن يكون راد اهلل ن
يوت  بكل ع د نذر إذا كرضانت ت  اق د هلل طرضاعأ ،ومل يكن فيمرضا
ةف برضاقوفرضاء ةنهرضا ة يأ»(.)2
( )1اقشرضاف ي" ،األا".490 :5 ،
( )2امل در نهسب .438 :5

497

معالم المنهج الفقهي عند اإلمام الشافعي من خاللكتابه :األم  -دراسة وتطبيقا ،محمد بن عبد الرحمن َّ
الشهري

 ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ [املرضائدة ،]108 :ي ين:
اقداريـني واقنرضاس ن ي ودوا ملثل ذقك ،قرضال اقشرضاف ي :ي ين ةن كرضان
ت  ةثل حرضال اقداريـني ةن اقنرضاس ،وال علم اآليأ حتتمل ة ىن غري
محلب على ةرضا قرضال ،وإن كرضان مل يو ح ب ضب ،ألن اقفجلني اقلذين
كشرضاهدي اقوصيأ كرضانرضا ةيين امليت ،فيشبب ن يكون إذا كرضان
شرضاهدان ةنكم و ةن غريكم ةينني على ةرضا شهدا عليب فطلب
ورثأ امليت ميرضاهنمرضا؛ حلهرضا بأهنمرضا ةينرضان ال ت  اقشهود»(.)1
والذي يظهر للباحث ت  امل ود هبذا امل طلح :غلبأ ظن
اإلةرضاا برضاحلكم وعدا جدةب بب ،واهلل علم.
القتسم الثاني :مصطلحات تتعلق حبكايته األخبار واإلمجاع.
 المصطلح األول" :حفظنا" في األخبار التاريخية:
« وحهظنرضا ن قي ف كفا كترضاب اقنيب  وو ب ت  ةسك،
ف رضال اقنيب (( :يثبت ةلكب))»(.)2
« حهظنرضا ن رسول اهلل  صرضاحل هل احلديبيأ اق لح اقذي
وصهت ،فخلى بني ةن قدا عليب ةن اقفجرضال ووقيب ،وقدةت
عليهم ا كلثوا بنت ع بأ بن يب ة يط ةسلمأ ةهرضاجفة ،فجرضاء
( )1اقشرضاف ي" ،األا".501 :5 ،
( )2امل در نهسب .398-397 :5
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خواهرضا يطلبرضاهنرضا ،فمن هرضا ةنهمرضا»(.)1
 المصطلح الثاني :حكاية اإلجماع:
حدا جرضاز ن تؤخذ اجلديأ
« ومل علم ممن سلف ةن املسلمني ً
ةن غري هل اقكترضاب»(.)2
« حكم اهلل ت  املشفكني حكمرضان :فحكم ن ي رضاتل هل األوثرضان
حىت يسلموا ،و هل اقكترضاب حىت ي طوا اجلديأ و يسلموا ،قرضال:
و حل اهلل نسرضاء هل اقكترضاب وط رضاةهم ،ف يل :ط رضاةهم ذبرضائحهم،
فرضاحتمل إحالل اهلل نكرضاح نسرضاء هل اقكترضاب وط رضاةهم كل هل
اقكترضاب وكل ةن دان دينهم ،واحتمل ن يكون راد بذقك ب ض
هل اقكترضاب دون ب ض ،فكرضانت دالقأ ةرضا يفو عن اقنيب  مث
ةرضا ال علم فيب خمرضاق ًهرضا نب راد هل اقتوراة واإلجنيل ةن بين إسفائيل
دون اجملوس ،فكرضان ت  ذقك دالقأ على ن بين إسفائيل املفادون
بإحالل اقنسرضاء واقذبرضائح ،واهلل ت رضاىل علم»(.)3
« ومل علم خمرضاق ًهرضا ت  ن ال تنكح نسرضاء اجملوس ،وال تؤكل
ذبرضائحهم .)4(»...
( )1اقشرضاف ي" ،األا".461 :5 ،
( )2امل در نهسب .407 :5
( )3امل در نهسب .434 :5
( )4امل در نهسب .434 :5
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 المصطلح الثالث :الرواية عن المجاهيل:

« قرضال اهلل تبرضارك وت رضاىل :ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ [اقتوبأ]28 :
اآليأ ،قرضال اإلةرضاا اقشرضاف ي :فسم ت ب ض هل اق لم ي ول:
املسجد احلفاا احلفا»(.)1
عددا ةن هل اق لم برضاملغرضازي يفوون نب كرضان ت  رسرضاقأ
« ومس ت ً
اقنيب (( :ال جيتمع ةسلم وةشفك ت  احلفا ب د عرضاةهم
هذا))»(.)2
 « خربنرضا سهيرضان عن ابن شهرضاب ن عمف بن اخلطرضاب  قرضال:
قيس قرضال رسول اهلل  (( :ةفت ن قرضاتل اقنرضاس حىت ي وقوا ال
إقب إال اهلل ،فإذا قرضاقوهرضا؛ ع موا ةين دةرضاءهم و ةواهلم إال حب هرضا،
وحسرضاهبم على اهلل))؟ قرضال بو بكف  :هذا ةن ح هرضا ،قو
ةن وين ع ًرضاال ممرضا عطوا رسول اهلل  ق رضاتلتهم عليب» ،قرضال
اقشرضاف ي رمحب اهلل :ي ين :ةن ةنع اق دقأ ومل يفتد ،خربنرضا اقث أ
عن ة مف عن اقدهفي عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبأ عن يب
هفيفة  :ن عمف  قرضال أليب بكف  هذا اق ول و ةرضا
ة نرضاه»(.)3

( )1اقشرضاف ي" ،األا".418 :5 ،
( )2امل در نهسب .419 :5
( )3امل در نهسب .401 :5
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« حدثين عدد كلهم ث أ عن غري واحد كلهم ث أ ال علم إال ن
فيهم سهيرضان اقثوري عن عل مأ مبثل ة ىن هذا احلديث ال
خيرضاقهب»(.)1
« وسأقت حممد بن خرضاقد وعبد اهلل بن عمفو بن ةسلم وعدة ةن
علمرضاء هل اقيمن فكل حكى عن عدد ةضوا قبلهم كلهم ث أ ن
صلح اقنيب  هلم كرضان ألهل ذةأ اقيمن على دينرضار كل سنأ»(.)2
والذي يظهر للباحث ت  امل ود هبذا امل طلح :شخا و
شخرضاص خمتلهأ عيرضاهنم ،مل يه ح عنهم اإلةرضاا اقشرضاف ي قسببني
حمتملني :أولهما :ةرضا ُثف عنب ةن قوقب :ال حتدث عن حي؛ فإن احلي ال
يؤةن عليب اقنسيرضان ،فكرضان ال يسمي ةن حيدث عنب وهو حي هلذا
امل ىن ،ثانيهما :نب حني صنف اقكتب اجلديدة مب ف؛ مل يكن ة ب كثف
كتبب ،وكذقك حني صنف اقكتب اق دميأ برضاق فاق مل يكن ة ب كثف
كتبب ،ففمبرضا كرضان يشك فيمن حدثب وال يشك ت  ث تب ،في ول :خربنرضا
اقث أ( ،)3واهلل علم.

( )1امل در نهسب .403 :5
( )2اقشرضاف ي" ،األا".425 :5 ،
( )3ويُنظف ت  ذقك :اقبيه ي" ،ةنرضاقب اقشرضاف ي".317 :2 ،
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اخلامتة
 نتائج البحث.
وت  خترضاا هذا اقبحث؛ ذكف هم اقنترضائج اقيت توصلت إقيهرضا:
 )1اجتم ــت ت  كت ـ ـرضاب األا عل ــوا اإلة ـ ـرضاا اقش ـ ـرضاف ي رمح ــب اهلل ،ة ــن
خمتلــف اقهنــون ،فكرضانــت ة ــربة –حبــق -عــن شخ ــيتب اق لميــأ،
وإةرضاةتب ت  اق لم واقدين.
 )2بــفزت ت  كت ـرضاب األا ة ـرضامل ةنهجي ــأ عدي ــدة ،ســبق إقيه ـرضا اإلة ـرضاا
اقشـرضاف ي رمحــب اهلل ةــن جـرضاء ب ــده ،فحــفي بطرضاقــب اق لــم ن يهيــد
ةنهرضا ت  حبثب اق لمي ،قيكون سنده فيهـرضا سـلهيًّرضا عـن ئمـأ اقسـلف
اجملتهدين.
 )3قإلةـرضاا اقشـرضاف ي رمحـب اهلل ة ـطلحرضات خرضاصــأ بـب ،يتبـني هبـرضا دقتــب
ت  اق لــم ،وورعــب ت  اإلبرضانــأ عنــب ،ويــرتجم هب ـرضا عــن آرائــب اقه هيــأ،
واجتهرضاداتب اق لميأ.
 توصيات البحث.
يوص ــي اقبرضاح ــث -ب ــد ت ــو اهلل واالس ــت رضاةأ عل ــى دين ــب وق ــدوا
طرضاعتب -برضاألةور اقترضاقيأ:
 )1اق نرضاي ــأ بكت ــب ئم ــأ اقس ــلف واق لمـ ـرضاء اجملته ــدين ة ــن صـ ـحرضاب
وتههمـرضا ،واسـتهرضادة ممـرضا فيهـرضا ةـن
املذاهب املتبوعـأ وغـريهم؛ قـفاءةً ،
األحكرضاا اقه هيأ ،واملنرضاهج اق لميأ ،واملسرضاقك االستدالقيأ.
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 )2اق نرضايأ مب طلحرضات اإلةرضاا اقشرضاف ي رمحـب اهلل ت  كترضابـب األا ،مج ًـرضا
هلـرضا ،واســت فاءً إلطالقرضاهتـرضا ،وجتليــأ مل رضانيهـرضا ،خدةــأ قل لــم اقشــفعي،
ون ًحرضا ألهلب.
 )3االس ــتهرضادة ممـ ـرضا ميك ــن ن يُس ــتخفج ة ــن كتـ ـرضاب األا ة ــن األفكـ ـرضار
اقبحثي ــأ ،ت  األطفوح ـرضات األكرضادميي ــأ ،واألحب ـرضاث اق لمي ــأ ،و وراق
األعمرضال ت  املؤمتفات واقندوات.
وت  اقسـطور اقترضاقيـأ سـفد قـب ض األفكـرضار اقبحثيـأ اقـيت اسـتخفجتهرضا
ةن كترضاب األا ،وال علم هل سبق حبثهرضا ا ال.
 أفكار بحثية من كتاب األم لإلمام الشافعي رحمه اهلل:
 )1سبرضاب اقندول ةن كترضاب األا؛ مج ًرضا ودراسأ.
 )2اقنرضاسخ واملنسوخ ةن كترضاب األا؛ مج ًرضا ودراسأ.
 )3بيرضان ةشكل اقن وص اقشفعيأ ةن خالل كترضاب األا؛ مج ًرضا ودراسأ.
 )4بديع االستنبرضاطرضات ت  كترضاب األا؛ مج ًرضا ودراسأ.
 )5اق واعد اقه هيأ ت  كترضاب األا؛ مج ًرضا ودراسأ.
 )6اقهفوق اقه هيأ ت  كترضاب األا؛ مج ًرضا ودراسأ.
 )7ة طلحرضات اإلةرضاا اقشرضاف ي رمحب اهلل ت  كترضاب األا؛ مج ًرضا ودراسأ.
 )8حكرضايأ اإلمجرضاع ت  كترضاب األا؛ مج ًرضا ودراسأ.
 )9اقتطبي رضات األصوقيأ ت  كترضاب األا؛ مج ًرضا ودراسأ.
 )10ةسند اإلةرضاا اقشرضاف ي ةن كترضاب األا.
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 )11األحكـ ـ ـ ـرضاا احلديثي ـ ـ ــأ قإلةـ ـ ـ ـرضاا اقشـ ـ ـ ـرضاف ي ت  كتـ ـ ـ ـرضاب األا؛ مج ًـ ـ ـ ـرضا
ودراسأ.
 )12ة ل رضات اإلةرضاا اقشرضاف ي ت  كترضاب األا؛ مج ًرضا ودراسأ.
 )13امل ـ ـرضاين اإلميرضاني ـ ــأ ة ـ ــن خ ـ ــالل املس ـ ـرضائل اقه هي ـ ــأ ت  كت ـ ـرضاب األا؛ مج ً ـ ـرضا
ودراسأ.
 )14اقفوايرضات اقترضارخييأ قإلةرضاا اقشرضاف ي ت  كترضاب األا؛ مج ًرضا ودراسأ.
 )15سؤاالت اإلةرضاا اقشرضاف ي قل لمرضاء ةن خالل كترضاب األا.
 )16امل رضاين اقرتبويأ ت  كترضاب األا؛ مج ًرضا ودراسأ.
وب ــد خــي اق ـرضارئ؛ فهــذا ة ـرضا تيســف إي ـفاده ،وتســهل إعــداده ،قــك
غُنمـب ،وعلــي غُفةــب ،وقــك فرضائدتــب ،وعلــي عرضائدتــب ،فمـرضا كـرضان فيــب ةــن توفيــق
وصـواب؛ فــذاك ةــن اقــفب اقكــف،م اقوه ـرضاب ،وة ـرضا ك ـرضان ةــن خطــأ ون ـرضان؛
فـذاك ةـن نهســي واقشـيطرضان ،و سـتغهف اهلل ةــن ذقـك كلـب ،دقــب وجلـب ،كمـرضا
سأقب ت رضاىل ن يبـرضارك ت  هـذا اجلهـد املتوا ـع ،و ن يكتـب قـب اق بـول ،و ن
جي لــب ةــن اق لــم اقــذي يُنتهــع بــب ت  حي ـرضايت وب ــد ممـرضايت ،و ن جي لــب خرضاق ً ـرضا
قوجهــب اقكــف،م ،ةوصـ ًـال إىل ر ـوانب وإىل جن ـرضات اقن ــيم ،ســبحرضان ربن ـرضا رب
اق دة عمرضا ي هون ،وسالا على املفسلني ،واحلمد هلل رب اق رضاملني.
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ص ف( .ط ،1اق رضاهفة :دار اقرتاث1390 ،ه1970-ا).
اقذهيب ،حممد بن محد" .سري عالا اقنبالء" .حت يق ش يب األرنرضاؤوط
وآخفين( .ط ،3بريوت :ةؤسسأ اقفسرضاقأ1405 ،ه1985-ا).
اقفازي ،عبد اقفمحن بن حممد" .آداب اقشرضاف ي وةنرضاقبب" .حت يق عبد اقغين عبد
اخلرضاقق( .ط ،1بريوت :دار اقكتب اق لميأ1424 ،ه2003-ا).
اقشرضاف ي ،حممد بن إدريس" .األا" .حت يق رف ت فوزي عبد املطلب( .ط،4
املن ورة :دار اقوفرضاء1432 ،ه2011-ا) .وحيوي ت  وقب كترضاب اقفسرضاقأ.
اق س الين ،محد بن علي بن حجف" .توايل اقتأسيس مب رضايل ابن إدريس" .حت يق
عبد اهلل حممد اقكندري( .ط ،1دار ابن حدا1429 ،ه2008-ا).
اق وامسي ،كفا يوسف" .املدخل إىل ةذهب اإلةرضاا اقشرضاف ي"( .ط،2
األردن :دار اقنهرضائس1434 ،ه2013-ا).
اقكرضاسرضاين ،عالء اقدين بن ةس ود" .بدائع اق نرضائع ت  تفتيب اقشفائع".
(ط ،2بريوت :دار اقكتب اق لميأ1406 ،ه1986-ا).
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قوادح العلة يف الكياس
بني عله أصول الفكُ وعله اجلدل
The extractions of causation of the measurement
between Islamic Jurisprudence (Osoul Al-fiqh) and
"the science of controversy

إعداد:
د .أزيج فَد عابد اجلابسي
األستاذ املساعد بقسم الشريعة بكلية الشريعة والدراسات اإلسبلمية
جبامعة أـ القرى
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املستدلص
يػػدرس ػػحا ال ػ « :ق ػحااح العِل ػة يف القيػػاس بػػأ علػػم أ ػػحؿ
الفقػػو وعلػػم ا َػ َدؿ»؛ وقػػد امػػتلب ال ػ علػ مقدمػػة و يػػد وأربعػػة
م اح وخا ة تشتلب عل أ م النتائج والتح يات.
وظ ػػر ن م ػػا خ ػػبلؿ الدراس ػػة وال ػ ػ ع ػػدة ئت ػػائج؛ م ػػا أ ػػا
إمجاالً:
 أف علم أ حؿ الفقو ما أكثر العلحـ املتعقلة بعلػم ا ػدؿ واملتػة رة
بػػو وأف األ ػحليأ مػػا أكثػػر العللػػام اسػػتمداماً لعلػػم ا ػػدؿ يف
تقريػػر القحاعػػد األ ػػحلية واالحتجػػاج وػػا والػػد،اع عن ػػا وئق ػ
م و املمالفأ.
 أف علم ا دؿ أاخب علػ علػم األ ػحؿ ارقػاَ ةديػدة كػا جج
العقليػ ػػة املتنحعػ ػػة الػ ػػك اعتلػ ػػد علي ػ ػػا أكثػ ػػر األ ػ ػػحليأ يف تقريػ ػػر
مح م و ي ارؽ ةديػدة تكػا معرو،ػة يف القػرف األوؿ بػأ
الص ابة والتابعأ.
 أف ا دؿ علم مستقب بحاتو وتة ر بػو كثػ مػا عللػام األ ػحؿ؛
وأ ر ذلك يف بع ا حائػ املحوػحعية واملن جيػة لعلػم األ ػحؿ
،ة ح بين لا كث ما املسائب والفروع املتداخلة.
الكلمات االفتتاحية :قحااح العلة القيػاس علػم أ ػحؿ الفقػو
علم ا دؿ.
٘ٓٛ

ٔ – الجزء الثانيٛٛ مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد
Abstract
This study examines: "The invectives of the
effective cause (Al-'llah) in the measurement between the
fundamental of Jurisprudence (Usoul Alfiqh) and the
science of controversy". The study included an
introduction, a preface, four chapters, and a conclusion
that includes the most important findings and
recommendations.
My research and study showed me several findings,
and the most important of these are the following:
 The fundamental of Jurisprudence is one of the most
sciences that is related to the science of controversy
and influenced by it. and that the fundamentalists
(Al-Ousouliyeen) are considered the most scholars
who used the science of controversy in determining
rules, protesting and defending them repealing the
suspicious of the violators.
 That the science of controversy has introduced new
methods to the fundamental of Jurisprudence, as
various mental pretension which was adopted by
many fundamentalists in the establishment of their
mazhab (doctrine), they are new methods which
were not known in the first century between the
companions (Sahaabah) and those who followed
them (Tabi'een).
 That the controversy is a science of its own, and many
of the jurisprudential scholars were influenced by it,
and it has affected some substantive and
methodological aspects of the science of
Jurisprudence, so several issues and overlapping
branches become between them.
Keywords:
The invectives, cause (Al-'llah), measurement, The
fundamentals of Jurisprudence, the science of controversy.
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املكدمة
ا لػػد ر رب العػػاملأ وأ،لػػب الصػػبلة وأم التسػػليم علػ سػػيدئا
حملػػد خػػام األئ يػػام واملرسػػلأ وعل ػ لػػو وأ ػ ابو أمجعػػأ والتػػابعأ
ما ت ع دا م بإحساف إىل يحـ الديا .وبعد:
 ،ػػإف عل ػػم أ ػػحؿ الفق ػػو م ػػا أر ،ػػع عل ػػحـ الش ػ ػريعة ق ػػدراً وأةل ػػا
املسػػائب؛  ،ػػح
وػ
مكائػػة  ،ػػح علػػم لػػحالظ مػػا ائت،لػ الفػػروع وال ُ
مسػػتل ٌد مػػا الكتػػاب والسػػنة وعلػػم الكػػبلـ والل ػػة العربيػػة وعلػػم ا ػػدؿ
ػيب
علػ ٌػم ع،ػػيم القػػدر ر،يػػع الشػػةف لػػو قحاعػػدظ وأركائػػو  ،ػػح مكػ صحف أ ػ ٌ
مػػا م اح ػ علػػم األ ػػحؿ؛ ألف أ ػحلو مسػػتلدة مػػا كتػػاب ار وسػػنة
ئ يػ ػػو  وعلػ ػػب الص ػ ػ ابة  و ػ ػػح يف حقيقػ ػػة األمػ ػػر علػ ػ ٌػم مسػ ػػتقب
بحاتػػو لكػػا لػػو أ ػػر ك ػ يف ةحائػ محوػػحعية ومن جيػػة لعلػػم األ ػػحؿ
و ح ااخب يف ناياظ وبين لا كثػ مػا املسػائب والفػروع املتداخلػة وتػة ر
بو كث ما عللام األ حؿ السيلا ما سلك من م اريقة املتكللأ.
ومػػا أ ػػم املسػػائب الػػك تناووػػا األ ػحليحف وا ػػدليحف وئاقشػػح ا:
قحااح العلة وما تعلق هبا ما مسائب ،لقػد تناووػا األ ػحليحف مػا حيػ
كحهنا مػا مكلػبلت القيػاس وتنػاولحا ،ي ػا العلػة والػدليب واالع اوػات
وتناوو ػػا ا ػػدليحف م ػػا حيػ ػ كحهن ػػا اع او ػػات وأةحب ػػة واستفس ػػارات
متعلقةً بفا املناظرة وا داؿ؛ وكاف لػحلك أ ػرظ يف إ ػرام ال ػ يف قػحااح
العلػػة وتناولػػو مػػا عػػدة ةحائػ وعلػ الػػرام مػػا كػػحف بػػاب الق ػحااح يف
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القياس قائلاً علػ علػم ا ػدؿ مػع اسػتثلار األ ػحليأ لتلػك القحاعػد يف
التعامب مع العلة وإب اوػا إال أئػو قػد ورا خػبلؼ مشػت ر بػأ أ ػب العلػم
يف أف تلك القحااح ما علم األ حؿ أو ما علم ا دؿ.
وال مػك أف ققيػػق الكػػبلـ يف تلػػك املسػػةلة لػػو أ يتػػو ا ا ػػة؛ ملػػا
ي تػ علػ مػػا يتح ػػب إليػػو ال احػ مػػا ػػار ال عفػ علػ أ ػػب العلػػم
س ػػيةك ذك ػػر بعل ػ ا يف ناي ػػا ال ػ م ػػا ن ػػا أح ػ الكتاب ػػة يف ػػحا
املحوػػحع؛ ويي ػ ثػػي« :قوووادح العلووة فووي القيوواس بووين علووم أصووول
الفقه وعلم الجدل»؛ سائلة املحىل ةل قدرتو التح،يق والسداا.
أسباب اختياز البحح:
ن ػػاؾ ع ػػدة أم ػػحر اعتػ ػ إىل اختي ػػار ػػحا املحو ػػحع لل ػ ػ م ػػا
أ ا ما يلي:
أوالً :الرا ة يف خدمة ِع ْلل ِ
أ ع،يلأ ةليلَي القدر كعلػم أ ػحؿ
َ
الفقو وعلم ا دؿ.
ثاني و واً :الرا ػ ػػة يف إظ ػ ػػار أ يػ ػػة ق ػ ػحااح العلػ ػػة ومكائت ػ ػػا بالنس ػ ػ ة
للقياس.
ثالثو واً :اراس ػػة محو ػػحع مشػ ػ ؾ ب ػػأ عل ػػم األ ػػحؿ وعل ػػم ا ػػدؿ
يف ئس تو إىل أ ٍي من لا.
وال
رابعو واً :إ ػػاـ الفائ ػػدة ال ػػك ب ػػدأ ا كثػ ػ م ػػا ال ػػاحثأ ،يل ػػا يتعل ػػق
قيقة قحااح العلة.
ٔٔ٘
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الدزاسات السابكة:
وقف عل عناويا متعلقة قيقة قحااح العلة يف ا ائ الن،ػري
والت يقػي ولكػا أقػػى علػ مػػا أ،ػرا ػحا املحوػػحع يف ػ مسػػتقب؛
ودما وقف عليو ما حظ الدراسات:
ٔ« -قوادح القياس عند األصوليين» ،ا .احل با ع د العزيز
العقيب .رسالة اكتػحراظ ما ةامعة اإلماـ حملد با سػعحا
اإلسػبلمية كليػة الػشريعة بالريػاض قػسم أ حؿ الفقو.
ٕ« -االعتراضات الواردة عولى القيواس» ،لل اح  :حملػد يحسػى
خنػد ةاف ئيازي .و ػي أاروحػة لدرةػة الػدكتحراظ يف قػسم
الدراسػات العليا بكليػة الػشريعة جبامعة أـ القرى بإمراؼ
الدكتحر :أمحد  ،لي أبح سنة عاـ ٔٗٔٙػٜٜٔ٘-ـ.
ٖ« -قوادح فوساد اعتبوار القيواس» ،اراسػة تة ػيلية ت يقيػة أ.ا.
منشحر يف جملة ا قحؽ لل حث
علي با احل احمللااي
القائحئية واالقتصااية العدا (ٕ) ٕ٘ٓٓـ كلية ا قحؽ
ةامعة االسكندرية.
ٗ« -قوادح العلة وأثرها في اختالف الفقهاء» ،لل اح  :خليب
رادام حملد و ي رسالة مقدمة لنيب ارةة املاةست جبامعة أـ
ارماف اإلسبلمية.
٘« -قادح فساد اعتبار القياس» ،اراسة أ حلية ت يقية
لل احثة، :االة بن حملد با علي الشيمي و ي رسالة
مقدمة لنيب ارةة املاةست يف عصص أ حؿ الفقو بكلية
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الشريعة والدراسات اإلسبلمية جبامعة أـ القرى  ٖٔٗٙػ-
ٕ٘ٔٓـ.
واملبلحػػع علػ ػػحظ الدراسػػات أهنػػا تناولػ كػػب قػػااح اصح ػػو؛ إمػػا
اختص بل ع ا بلؼ
عل وةو الن،ر أو الت يق بينلا اراسك يف ال
عللي أ حؿ الفقو وا دؿ.
يف قحااح العلة يف القياس بأ َ
ميَجي يف البحح:
ديكػػا أف أذكػػر من جػػي إمجػػاالً يف اراسػػة ػػحا املحوػػحع يف عػػدة
ئقاط محةزة عل الن ح اآلك:
أوالً :ب ػ ػ ػػدأت بتعريػ ػ ػ ػػى املص ػ ػ ػ ػ ل ات اوام ػ ػ ػػة يف ال ػ ػ ػ ػ ل ػ ػ ػ ػػة
وا بلحاً.
ثاني واً :مػػرح التعريػػى اال ػ بلحي ووو ػ حم زاتػػو وذكػػرت
العبلقة بينو وبأ املعىن الل حي.
ثالثاً :عرو املسػةلة األ ػحلية امل لحبػة بشػكب مػحةز مػع عزو ػا
ما مصاار ا األ لية.
رابعواً :بعػػد عروػػي لللسػػةلة األ ػحلية أبػػدأ بػػحكر رام العللػػام
أالة كب قحؿ ومناقشت ا ما أمكا مع ال ةيح.
خامسو واً :راعيػ ػ يف ث ػػي الرس ػػم اإلمبلئ ػػي املس ػػتقر علي ػػو يف ا ػػامع
الل حية كلا راعي تحظيى عبلمات ال قيم – ببل إس اب -إليلاح املعىن.
سادس و واً :حر ػ ػ عل ػ ػ ئس ػ ػ اآلي ػػات القر ئي ػػة م ػػا املص ػ ػ ى
با ط العثلاين وأعزو ا إىل سحر ا ذاكراً أرقام ا با امية.
بآخر ال .
سابعاً :مجع املصاار واملراةع يف
ٖٔ٘

ِ
الج َدل ،د .أريج فهد الجابري
قوادح العلَّة في القياس بين علم أصول الفقه وعلم َ

خطة البحح:
اقتل ػ محوػػحع ال ػ أف أقسػػلو إىل :مقدمػػة و يػػد وأربعػػة
م اح وخا ة و ،ارس.
المقدم و ووة :ام ػ ػػتلل علػ ػ ػ  :م ػ ػػدخب لل ػ ػ ػ وال اعػ ػ ػ علػ ػ ػ
اختيارظ والدراسات السابقة ومن جي ،يو وخ تو.
و،يو بل ة م ال :
التمهيد :التعريى مبفراات ال
امل ل األوؿ :تعريى القحااح ل ة وا بلحا.
امل ل الثاين :تعريى العلة ل ة وا بلحا.
امل ل الثال  :تعريى القياس ل ة وا بلحا.
المبح ووأل األول :عبلق ػػة عل ػػم أ ػػحؿ الفق ػػو بعل ػػم ا ػػدؿ و،ي ػػو
بل ة م ال :
امل ل األوؿ :تعريى علم أ حؿ الفقو ل ة وا بلحاً.
امل ل الثاين :تعريى علم ا دؿ ل ة وا بلحاً.
امل ل الثال  :العبلقة بأ علم أ حؿ الفقو وعلم ا دؿ
المبحأل الثاني :خبلؼ العللام يف قحااح العلة و،يو م ل اف:
امل ل ػ األوؿ :مػػحا العللػػام يف ق ػحااح العلػػة ػػب ػػي مػػا علػػم
أ حؿ الفقو أو ما علم ا دؿ؟
امل لػ الثػػاين :أالػػة كػػب مػػح علػ مػػا ذ ػحا إليػػو ومناقشػػت ا
وال ةيح بين ا.
المبحووأل الثالووأل :اآل ػػار امل ت ػػة عل ػ ا ػػبلؼ يف ق ػحااح العلػػة
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و،يو م ل اف:
امل ل ػ األوؿ :اآل ػػار امل ت ػة عل ػ الق ػػحؿ بػػةف ق ػحااح العلػػة م ػػا
أ حؿ الفقو.
امل ل الثاين :اآل ار امل ت ة عل القحؿ بةف قحااح العلة مػا علػم
ا دؿ.
المبحأل الرابع :املقارئػة بػأ قػحااح العلػة ومػا يشػاهب ا مػا علػحـ
أخرى يف علم أ حؿ الفقو و،يو م ل اف:
امل ل ػ األوؿ :املقارئػػة بػػأ ق ػحااح العلػػة وبػػأ امل اح ػ املػػةخحذة
ما علحـ الكتاب والسنة.
امل ل ػ الثػػاين :املقارئػػة بػػأ ق ػحااح العلػػة وبػػأ امل اح ػ املػػةخحذة
ما علحـ الل ة.
الخاتمة :تشتلب عل :
النتائج والتح يات.
الفهارس العامة :تشتلب عل :
قائلة املصاار واملراةع.
 ،رس املحوحعات.
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التنَيد :التعسيف مبفسدات البحح:
املطلب األول :تعسيف الكوادح لغة واصطالحا.
القوادح لغة:
مجع قااح والقدح يف الل ة يةك عل عدة ٍ
معاف من ا:
 التعييب والطعن ،يقاؿ :قَ َد َح يػَ ْق َد ُح يف الشيم قَ ْد ًحا :إذا َعيَووقَ َد َح يف عرض أَخيو يػَ ْق َدح ق ْدحاً :عابو واعا ،يو.
حس يف األسناف ق ْدحاً :أي :أكب
 التآكل :يقاؿ :وقَ َد َح ُّالس ُ
،ي ا.
 الخرق :ومنو قدح اإلئام :إذا خرقة(ٔ).واصطالحاً:
و ػػي م ػػا ي ع ػػا يف ال ػػدليب سػ ػحام ك ػػاف عل ػػة أـ ا ػػا وتس ػػل
بق ػحااح العلػػة مػػا بػػاب الت لي ػ ؛ ألف مع،ػػم االع اوػػات ال ػحاراة عل ػ
القياس منص ةٌ عل العلة(ٕ).
(ٔ) ين،ػ ػػر :الص ػ ػ اح للجػ ػػح ري (ٔ )ٖٜٗ/معجػ ػػم مقػ ػػاييغ الل ػ ػػة (٘ )ٙٚ/م ػ ػػااة
(قدح).
َ
(ٕ) ين ،ػػر :الت ػ ػ م ػػرح الت ري ػػر ( )ٖ٘ٗٗ/ٚمعج ػػم مص ػ ػ ل ات األ ػػحؿ
لق ػ ػ ػ س ػ ػػائح (ص .)ٖٕٗ:واختل ػ ػػى األ ػ ػػحليحف يف ع ػ ػػدا ػ ػػحظ القػ ػ ػحااح
وأقسػػام ا؛ ،لػػن م مػػا عػػد ا مخسػػة وعش ػريا قااح ػاً كاآلمػػدي ومػػن م مػػا
عػػد ا سػػتة قػحااح علػ سػ يب اإلمجػػاؿ كال يلػػاوي وال سػ يب للحقػػحؼ علػ
عدا معأ من ا؛ إذ يقحؿ العلد اإلجيي( :وقد عللػ أف ا صػر العقلػي يف
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فهو و ووي إذاً :الطو و وورق الدالو و ووة علو و ووى أن الوص و و و ال يكو و ووون علو و ووة
للحكم(ٔ).
شرح التعري :
الط وورق :أي السػ ػ ب املح ػػلة ل ػػنق ال ػػدليب أو اػ ػ ظ م ػػا قػ ػحااح
العلة.
الدالة على أن الوصو  :أي املرمػدة علػ أف العلػة الػك ةعلػ
ةامعةً بأ األ ب والفرع ا ا ة للتعليب(ٕ).
ال يك و ووون عل و ووة للحك و ووم :أي :ال يك ػ ػػحف و ػ ػػفاً ةامعػ ػ ػاً و ػ ػػح
كتملػػى ا كػػم عػػا العلػػة وذلػػك بػػةف ي ػػدي املع ػ ض الح ػػى املػػدع
عليتػػو اوف وةػػحا ا كػػم يف ػػحرة مػػا الصػػحر واملعػػروؼ أف مػػا مػػروط
العل ػػة ااراا ػ ػػا وذل ػػك بػ ػػةف يحة ػػد ا كػ ػػم عن ػػد وةحا ػ ػػا وينع ػػدـ عنػ ػػد
عػ ػػدم ا ،ػ ػػإذا وةػ ػػدت العلػ ػػة و يحةػ ػػد ا كػ ػػم ت ػ ػػأ عػ ػػدـ ػ ػػبلحيت ا
للتعليب وذلك كقحؿ بع الفق ام يف حق ما ي يػ النيػة يف الصػياـ:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ػكب؛ سػػيلا و ػػح أمػ ٌػر لبل ػ بلح واملحاوػػعة ،يػػو
مثػػب ػػحظ االع اوػػات مشػ ٌ
مػػدخب) .مػػرح العلػػد ملمتصػػر ابػػا ا اةػ (ٖ .)ٗٚٗ/وين،ػػر :اإلحكػػاـ
لآلمدي (ٗ )ٜٙ/خمتصر ابا ا اة مع مرح العلد (ٖ )ٗٛٓ/املن اج
مع مرح اإلهباج (ٖ.)ٛٗ/
(ٔ) ين ،ػ ػػر :احملص ػ ػػحؿ للػ ػ ػرازي (٘ )ٕٖ٘/ئف ػ ػػائغ األ ػ ػػحؿ يف م ػ ػػرح احملص ػ ػػحؿ
(.)ٖٖٛٔ/ٛ
(ٕ) ين،ر :الرب اف يف أ حؿ الفقو (ٕ )ٕٔٓ/قحااع األالة يف األ حؿ (ٕ.)ٕٖٓ/
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خبل أوؿ حمو عا النية ،بل يصح حمو ،يجعػب خلػح أوؿ الصػحـ عػا
النية علة لل بلف(ٔ).
العالقة بين المعنى اللغوي والمعنى االصطالحي:
املعػػىن الل ػػحي أعػػم مػػا املعػػىن اال ػ بلحي؛ إذا إف املعػ الل ػػحي
م ػػامب لك ػػب تعي ػ ػ واع ػػا وك ػػحلك ك ػػب تآك ػػب أو خ ػػرؽ أم ػػا املع ػػىن
اال ػ بلحي ،مػػاص مبػػا يتعلػػق بالعلػػة مػػامب لكث ػ مػػا املعػػاين الل حيػػة
للق ػ ػ ػ ػػدح إال أف التعيػ ػ ػ ػ ػ وال ع ػ ػ ػ ػػا م ػ ػ ػ ػػا أئسػ ػ ػ ػ ػ املع ػ ػ ػ ػػاين للق ػ ػ ػ ػػدح يف
اال بلح(ٕ).
املطلب الجاىي :تعسيف العلة لغة واصطالحا.

ِ
العلَّة لغة:
وا عدة ٍ
معاف:
أولها :املرض و احُ ا ُم ْعتَ ٌب.
العلَب و ح الشربة الثائيػة يقػاؿَ :علَػب
ثانيها :يفيد التكرر ومنو َ
بعد ئػَ َ ب.
ثالثها :العائق و ي هبحا املعىن :حدث يَ ْش َ ُب اح و عا وة و(ٖ).
(ٔ) ين،ػػر :احملصػػحؿ لل ػرازي (ٔ )ٖٔٛ/رووػػة النػػاظر وةنػػة املنػػاظر (ٕ )ٕٚٔ/اإلحكػػاـ
يف أ حؿ األحكاـ لآلمدي (ٗ.)ٜٛ/
(ٕ) ين،ر :أساس ال بلاة (ٕ )٘٘/تاج العروس (.)ٗٓ/ٚ
(ٖ) ين،ػػر :العػػأ (ٔ )ٛٛ/الص ػ اح تػػاج الل ػػة و ػ اح العربيػػة (٘ )ٖٔٚٚ/خمت ػػار
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واصطالحاً:
عُصر ،ػ ػ بتعػ ػػاريى كث ػ ػ ة؛ ئ ،ػ ػراً الخ ػ ػػتبل ،م يف تعليػ ػػب أ،ع ػ ػػاؿ ار
تعاىل وتة ُّر م بالن،ريات الكبلمية ومن ا:
 أهنا الح ى املؤ ر يف ا كم ال بحاتو بب جبعب الشارع و ح تعريػى
السرخسي وال زان(ٔ).
 أهنا املؤ ر يف ا كم بحاهتا ال جبعب ار وا علة و ح تعريى املعتزلة(ٕ).
 أهنا الح ى ال اع علػ ا كػم أي مشػتللة علػ حكلػة ػا ة
تكحف مقصحاة للشارع يف مرع ا كم و ح قحؿ اآلمدي(ٖ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الص اح (ص )ٕٔٚ :مااة (عب).
(ٔ) ين،ػػر :أ ػػحؿ السرخسػػي (ٕ )ٖٓٔ/مػػفام ال ليػػب (ص )ٕٓ:املستصػػف
(ٔ.)ٕٛٔ/
(ٕ) ين،ر :املعتلد (ٕ .)ٕٓٓ/و حا التعريى بنػامً علػ قاعػدة املعتزلػة يف الت سػأ
والتق ػػيح؛ ،ا سػػا والقػ ح عنػػد م ػػفات ذاتيػػة والشػػرع كامػػى وػػا ال مث ػ
وأف اإلئسػػاف مكل ػػى بالش ػرائع ق ػػب وةحا ػػا و ػػحا تق ػػد مػػن م للعق ػػب عل ػ
الشػػرع؛ أمػػا مػػح أ ػػب السػػنة وا لاعػػة  ،ػػح أف ا ُسػػا والق ػ ح قػػد يُػ ْدركاف
بالعقب أما الثحاب والعقاب يف اآلخرة ال يقعاف إال بالشرع؛ قاؿ تعاىل :ﮋﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﮊ [اإلس ػرام .]ٔ٘:ين،ػػر :امللػػب والن ػػب (ٔ)٘٘/
جملحع ،تاوى ابا تيلية ( )ٖٗ٘/ٛمدارج السالكأ (ٔ.)ٕٗٚ/
(ٖ) ين ،ػػر :اإلحك ػػاـ لآلم ػػدي (ٖ .)ٕٕٓ/و ػػحا التعري ػػى م ػ عل ػ مس ػػةلة تعلي ػػب
أ،ع ػ ػػاؿ ار تع ػ ػػاىل ب ػ ػػاألاراض؛ إذ ي ػ ػػرى األم ػ ػػاعرة أف أ،ع ػ ػػاؿ ار تع ػ ػػاىل ال تعل ػ ػػب
بػػاألاراض وال ايػػات وإلػػا يفع ػػب تعػػاىل مب ػ املشػػيقة واإلرااة اوف أف يتحق ػػى
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 أهن ػػا الح ػػى املع ػصرؼ لل ك ػػم بحو ػػع الش ػػارع .و ػػح اختي ػػار ال ػرازي
وال يلاوي(ٔ).
وأحسوون هوولت التعوواري هووو :أهنػػا و ػػى ظػػا ر منل ػ ط مناس ػ
يكحف م،نة وةحا ا كلة(ٕ).
شرح التعري :
وص و روواهر :أي :واوػػح كاإلجيػػاب والق ػػحؿ يف ال يػػع ولػػيغ
با في كالرو يف ال يع.
منضووب  :أي :ال خيتلػػى بالنس ػ واإلوػػا،ات والكثػػرة والقلػػة
كاملش ػ ػػقة ب ػ ػػالن،ر إىل القص ػ ػػر والف ػ ػػر  ،ػ ػػبل يعل ػ ػػب هب ػ ػػا ألهن ػ ػػا عتل ػ ػػى
باختبلؼ األ،راا واألححاؿ والزماف ،لم تنل ط(ٖ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،علو عل ا كلة؛ ،بل ي عثو باع علػ الفعػب وي تػ علػ ،علػو ِحكػم ولكن ػا
ا ػ مقصػػحاة بػػب ػػي م ت ػػة عل ػ الفعػػب وحا ػػلة عق ػػو .واملعتزلػػة يػػروف أف مػػا
يفعب ال ل رض يعد عابثاً وار تعػاىل منػزظ عػا الع ػ ؛ وأمػا مػح أ ػب السػنة:
أف ار تعػػاىل حكػػيم وال خيلػػح ،عػػب مػػا أ،عالػػو مػػا ا كلػػة ال ال ػػة و ػػحظ ا ِكػػم
املشتللة علي ا علب الشرع ومصا ا كل ا راةعة إىل ا لق وار ا بحاتو ال ىن
امل ل ػػق ع ػػا ك ػػب م ػػيم حمت ػػاج إلي ػػو ك ػػب م ػػيم .ين ،ػػر :امل ػ ػ يف أبػ ػحاب الع ػػدؿ
والتححي ػػد للقاوػ ػػي ع ػػد ا ػ ػػار (ٔٔ )ٜٖ-ٜٕ/املحاق ػػى لئلجيػ ػػي (ٖ)ٕٙٚ/
مفام العليب (ص )ٜٔٓ:ئثر الحروا مرح مراقي السعحا (ٕ.)ٕٗٙ/
(ٔ) ين،ر :احملصحؿ للرازي (٘ )ٖٔٓ/املن اج مع مرح اإلهباج (ٖ )ٗٓ/رووة
الناظر وةنة املناظر (ٕ.)ٔٗٗ/
(ٕ) ين ،ػ ػ ػػر :األم ػ ػ ػ اظ والن ،ػ ػ ػػائر للسػ ػ ػ ػ كي (ٕ )ٕٕ/روو ػ ػ ػػة الن ػ ػ ػػاظر وةن ػ ػ ػػة املن ػ ػ ػػاظر
(ٕ )ٔٗٗ/مرح خمتصر الرووة (ٖ )ٖٛٗ/الت لللرااوي (.)ٖٔٚٛ/ٚ
(ٖ) ين،ر :هناية السحؿ مرح من اج الح حؿ (ص )ٖٕ٘:املحا،قات (ٔ.)ٗٔٔ/
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مناسب :أي :جيل ئفعاً أو يد،ع وراً.
يكووون مةنووة واووود الحكمووة :أي :مشػػتلب علػ حكلػػة ػػا ة
ألف تكحف مقصحااً للشارع ما مرع ا كم(ٔ).
العالقة بين المعنى اللغوي واالصطالحي:
أم ػػا كحهن ػػا مبع ػػىن امل ػػرض ، :ػػؤلف و ػػحظ العل ػػة ت ػػة يف بي ػػاف ا ك ػػم
كتػػة العلػػة يف ذات املػري  .وقيػػب :ييػ العلػػة علػػة ألهنػػا ئاقلػػة كػػم
األ ب إىل الفرع كاالئتقاؿ بالعلة ما الص ة إىل املرض.
العلَػػب بعػػد الن ػػب و ػػح :معػػاواة مػػرب
وأمػػا كحهنػػا مػػةخحذة مػػا َ
املام مرة بعد مرة ،ؤلف ا ت د يف استمراة ا يعاوا الن،ر بعد الن،ر(ٕ).
املطلب الجالح :تعسيف الكياس لغة واصطالحا.
القياس لغة:
ي لق القياس يف الل ة عل معنيأ:
األول :التقدير :أي :معر،ة قدر الشيم ومنو يقاؿ :قس
األرض بالقص ة وقس الثحب بالحراع أي :قدرتو بحلك.
(ٔ) ين،ػػر :مػػرح التلػػحيح علػ التحوػػيح (ٕ )ٕٔٛ/التقريػػر والت ػ علػ قريػػر
الكلاؿ با اولاـ (ٖ.)ٔٗٔ/
(ٕ) ين ،ػػر :قحاا ػػع األال ػػة يف األ ػػحؿ (ٕ )ٔٗٓ/ال ػػر احمل ػػيط يف أ ػػحؿ الفق ػػو
(.)ٕٔٗ/ٚ
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والثاني :املساواة(ٔ) :سحام كائ املساواة حسية؛ رمح :قاس
النعب بالنعب إذا حاذاظ ،ساواظ أـ معنحية مثب، :بلف ال يقاس ب ظ؛
أي :ال يساويو قدراً ومكائة(ٕ).
و حا املعىن ح األقرب لللعىن اال بلحي(ٖ).
واصطالحاً :مساواة ،رٍع أل ٍب يف عل ِة حكلو(ٗ).
شرح التعري
مساواة :املساواة ي امللا لة و ي ةنغ يف التعريى يشلب
كب مساواة حسية أو معنحية.
فوورع :أي ا كم املقيغ الحي ح أحد أركاف القياس.
ألصول :أي ا كم املقيغ عليو و ح الركا الثاين للقياس
وخيرج هبحا القيد مساواة ،رع لفرع كلساواة األرز للحرة يف الربحية
(ٔ) ين،ػػر :هتػػحي الل ػػة ( )ٜٔٚ/ٜمعجػػم مقػػاييغ الل ػػة (٘ )ٗٓ/القػػامحس
احمليط (ص.)ٜ٘ٙ:
(ٕ) ين،ػػر :الكليػػات (ص )ٚٔٙ :تػػاج العػػروس ( )ٕٗٔ/ٔٙتكللػػة املعػػاةم
العربية (.)ٖٗٗ/ٛ
(ٖ) ين ،ػ ػػر :اإلحك ػ ػػاـ يف أ ػ ػػحؿ األحك ػ ػػاـ لآلم ػ ػػدي (ٖ )ٖٔٛ/م ػ ػػرح تنق ػ ػػيح
الفصحؿ (ص )ٖٛٗ:مرح خمتصر الرووة (ٖ.)ٖ٘ٓ/
(ٗ) ين ،ػػر :خمتصػ ػػر ابػ ػػا ا اة ػ ػ م ػػع مػ ػػرحو :بيػ ػػاف املمتصػ ػػر (ٖ )٘/كشػ ػػى
األسرار مرح أ حؿ ال زاوي (ٖ.)ٖٓ٘/
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،كبل ا ،رع أل ب ح الرب(ٔ).
في علة :أي :الح ى ا امع بأ األ ب والفرع املقتلي لل كم
،ي لا و ي الركا الثال ما أركاف القياس وخرج هبحا القيد مساواة
الفرع لؤل ب يف ا العلة كاملساواة بالنص أو باإلمجاع(ٕ).
حكو وومه :أي :حك ػػم األ ػػب ال ػػحي يػ ػراا إ ػػات مثل ػػو يف الف ػػرع
وحكم األ ب قد يكحف ابتاً بالكتاب أو السنة أو باإلمجاع(ٖ).

(ٔ) ين،ر :املستصف (ص )ٕٜٜ:أ حؿ السرخسي (ٕ.)ٕٔٔ/
(ٕ) ين،ر :مرح خمتصر الرووة (ٖ )ٖ٘ٓ/كشى األسرار مرح أ ػحؿ ال ػزاوي
(ٖ.)ٖٓ٘/
(ٖ) ين،ر :الرب اف يف أ حؿ الفقو (ٕ )ٖٔ٘/أ حؿ السرخسي (ٕ.)ٕٔٔ/
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املبحح األول :عالقة عله أصول الفكُ بعله اجلدل
املطلب األول :تعسيف عله أصول الفكُ لغةً واصطالح ًا
باعتبارين:
عرف أصول الفقه
يُ َّ
َ

األول :باعتِبارت مركباً إضافياً:
أي كللة «أصول» عل ِحدة وكللة «فقه» عل ِحدة.
،األ ػ ػػحؿ يف الل ػ ػػةَ :مج ػ ػػع أ ػ ػػب و ػ ػػح م ػ ػػا يُ ػ ػػىن علي ػ ػػو اػ ػ ػ ُظ
كاألسػػاس ،إئػػو أ ػػب للجػػدار وكعػػروؽ الشػػجرة  ،ػػي أ ػػب وػػا يتفػػرع
)ٔ(

من ػػا سػػاق ا ؛ قػػاؿ تعػػاىل :ﮋ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﮊ [إبرا يم.]ٕٗ:
وفي االصطالح:
ي لق عل عدة ٍ
معاف أ ا:
 القاعدة العامة ،كقحوم :األمر للحةحب والن ي يقتلي الت ر .

 الدليل :كقحوم أ ب وةحب ا ج قحلو تعاىل :ﮋﮬﮭﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼ﮊ [ ؿ
علراف ]ٜٚ:و حا اإلابلؽ ح املراا لللعىن اال بلحي لؤل ب.

(ٔ) ين ،ػػر :املصػ ػ اح املنػ ػ يف اريػ ػ الش ػػرح الك ػ ػ (ٔ )ٔٙ/التعريف ػػات (ص:
 )ٕٛتاج العروس (.)ٗٗٚ/ٕٚ
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أما الفقه:
 ،ػػح يف الل ػػة مبعػػىن :الْعلػػم بالشػ ْػيم والف ػػم لَػػوُ والف نػػة وِ،قػػو كعلػػم:
كلنع :س ق َا ظ بالف م ُخص بو علم الشريعة والعا بو ،قيوٌ(ٔ).
،م وَ
كتس مػا
وفي
االصطالح :العلم باألحكاـ الشرعية العللية املُ َ
(ٕ)
أالت ا التفصيلية .
ِ
لما ولقبًا:
الثاني :تعري أصول الفقه باعتبارت ع ً
أالة الفقو اإلمجالية وارؽ استفااة ةزئياهتا وحاؿ مستفيد ا(ٖ).
شرح التعري :
أدلووة الفقووه اإلاماليووة :أي :األالػػة الشػػرعية اػ املعينػػة كل لػػق
األم ػػر واإلمجػ ػػاع م ػػا حي ػ ػ إئػ ػػو ي ػ ػ عػ ػػا ّأوول ػػا بةئػ ػػو الحةػ ػػحب
حقيقة وعا ائي لا بةئو حجة.
وطوورق اسووتفادة از ياتهووا :أي :الػػك ػػي أالػػة الفقػػو التفصػػيلية
املستفاا ح من ا واملراا بال رؽ :املرة ات(ٗ) .
وحال مستفيدها :أي و فات مستفيد ةزئيات أالة الفقو اإلمجالية
و ح ا ت د؛ ألئو الحي يستفيد ا باملرة ات عند تعارو ا اوف املقلد(٘).
(ٔ) ين،ر :خمتار الص اح (ص )ٕٕٗ:الكليات (ص.)ٜٙٓ:
(ٕ) من اج الح حؿ مع مرح هناية السحؿ (ص.)ٔٔ:
(ٖ) ين،ر :ااية الح حؿ يف مرح ل األ حؿ (ص.)ٗ:
(ٗ) ين،ر :ااية الح حؿ يف مرح ل األ حؿ (ص )ٗ:امل ػحب يف علػم أ ػحؿ
الفقو املقارف (ٔ.)ٖٗ/
(٘) ين،ر :حامية الع ار عل مرح ا بلؿ احمللي عل مجع ا حامع (ٔ.)ٗٚ/
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املطلب الجاىي :تعسيف عله اجلدل لغةً واصطالحاً.
تعري




علم الجدل:
ي لق ا دؿ يف الل ة عل عدة ٍ
معاف من ا:
ِ
َة ِدلُو َة ْدًال إذا مدات
َ
وة َدلْ ُ ا ب أ ْ
الج ْدل :مدة ال َفْتب َ
ِ
َ،ػْتلو وَ،ػتَػ ْلتَو َ،ػْت ًبل حمكلا؛ ومنو قيب لزماـ الناقة ا َديب.
وة َدلَوُ َة ْدًال ،اذمدؿ:
َ
والج ْدل :الص ْرعُ واإللقام عل األرض َ
رعو وأسق و عل األرض.
الج َد ُل :مقابلة ا جة با جة؛ واللدا يف ا صحمة والقدرة
َ
علي ا وا االة :املناظرة واملما لة

(ٔ)

ومنو قحلو تعاىل :ﮋ ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ [ا االة.]ٔ :
ِ 
الِ :مرامٌ يتعلق ب ل امل ال ة والتما م مبا يش ب عا
الج َد ُ
ظ حر ا ق وووحح الصحاب(ٕ) استعلب عل لساف محلة
حملحا إف
الشرع يف مقابلة األالة ل ،حر أرة ا وتقرير ا و ح ٌ
كاف للحقحؼ عل ا ق وإال ،لحمحـ.

(ٔ) ين ،ػػر :لس ػػاف الع ػػرب (ٔٔ )ٔٓ٘/ت ػػاج الع ػػروس ( )ٜٔٗ/ٕٛالتعريف ػػات
(ص )ٚٗ:مااة (ةدؿ).
(ٕ) ين،ر :املص اح املن (ص )ٜٖ:تاج العروس ( )ٜٔٗ/ٕٛمااة (ةدؿ).
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اصطالحاً:
عر،و اإلماـ أبح الحليد ال اةي بةئو( :تردُّد الكالم بين اثنين إذا
قصد كل واحد منهما إحكام قوله ليدفع به قول صاحبه)(ٔ).
وعر،و ا حي بةئو( :إرهار المتنازعين مقتضى نةرتهما على
التدافع والتنافي بالعبارة ،أو ما يقوم مقامها من اإلشارة والداللة)(ٕ).
و حا التعريى كسابقو قري ما املعىن الل حي؛ ألئو قائم عل
التدا،ع بأ ا صلأ.
وذكر ابا خلدوف تعريفاً عاماً للجدؿ ،قاؿ إئو( :معرفة
بالقواعد من الحدود واآلداب في االستدالل التي يتوصل بها إلى
حفظ رأي أو هدمه ،كان ذلك الرأي من الفقه أو غيرت)(ٖ).
واملتةمب يف تعريفات العللام للجدؿ جيد أف التدا،ع والتفاعب
ركا أ لي يف حقيقة ا دؿ سحام عند عللام األ حؿ أـ عند
ا دليأ أـ ا م سحام كاف ذلك التدا،ع بأ ا نأ يف الكبلـ
حقيقة أـ كاف ما ممص واحد يعرض رأيو وحجتو ورأي املمالى
وحجتو يع ض عل كبلـ املمالى ويناقشو.
(ٔ) املن اج يف ترتي ا جاج (ص .)ٔٔ:وين،ر :رسالة يف أ حؿ الفقو للعكربي
(صٕٗٔ) العدة يف أ حؿ الفقو (ٔ.)ٔٛٗ/
(ٕ) الكا،ية يف ا دؿ للجحي (ص.)ٕٔ:
(ٖ) مقدمة ابا خلدوف (ص.)ٕٕٓ:

ٕ٘ٚ

ِ
الج َدل ،د .أريج فهد الجابري
قوادح العلَّة في القياس بين علم أصول الفقه وعلم َ

املطلب الجالح :العالقة بني عله أصول الفكُ وعله اجلدل
إف علم أ حؿ الفقو ما أكثر العلحـ املتعقلة بعلم ا دؿ واملتة رة
بو وإف األ حليأ ما أكثر العللام استمداماً لعلم ا دؿ يف تقرير
القحاعد األ حلية واالحتجاج وا والد،اع عن ا وئق م و املمالفأ
وما يت ع ذلك ما و ط ا دوا واملص ل ات وامل اائ الك ال يست
عن ا العلم؛ ألف علم أ حؿ الفقو قائم عل التحا،ق بأ العقب والسلع
والرأي والشرع(ٔ).
وسةعقد نا عدة مقار ٍ
ئات بأ العللأ؛ ما حي املن ج وما
حي املحوحع وما حي العلحـ وا صحص.
أوالً :من حيأل المنهج:
املتةمب يف كت عللام األ حؿ يدرؾ العبلقة بأ علم األ حؿ
وعلم ا دؿ ما خبلؿ عناية األ حليأ ب تي املااة األ حلية عل
وةو اإلمجاؿ والتفصيب وبنام القحاعد عل أسغ من جية سليلة مع
ا رص عل إقامة ا جج والربا أ عل كب قاعدة مبا يناس ا ما
الدالئب الشرعية أو العقلية أو الل حية ويحرا حجج املمالفأ ويرا
علي ا بب إف كث اً من م ذمدظ يحرا اع اوات مقدرة وجيي عن ا
،يص ح وكةئو يف ةداؿ مع ئفسو أو كةئو يناظر ئفسو.
(ٔ) ين،ر :املستصف (ٔ )ٖ/العبلقة بأ علم ا جاج وعلػم أ ػحؿ الفقػو ا .أمحػد
ع دار اللححيي (ص.)ٖٔ:
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ولقد سلك اإلماـ الشا،عي ذلك املن ج يف كتابو :الرسالة وما
نى بعدظ يف علم األ حؿ السيلا ما سار عل اريقة املتكللأ بب
إهنم تحسعحا يف ذلك املن ج بشكب أكرب دما كاف عليو اإلماـ الشا،عي(ٔ).
ثانياً :من حيأل الموضوع:
ي ،ر ذلك ما خبلؿ ا جج العقلية املتنحعة الك اعتلد علي ا
أكثر األ حليأ يف تقرير مح م و ي ارؽ ةديدة عل علم
األ حؿ أ ُِخحت ما علم ا دؿ و تكا معرو،ة يف القرف األوؿ بأ
الص ابة والتابعأ إوا،ة إىل القحااح واالع اوات الحاراة عل
االستدالالت والك اختلى العللام ،ي ا ب تدخب ق علم األ حؿ
أـ عل ا دؿ كلا سيةك بيائو(ٕ).
ثالثاً :من حيأل العموم والخصوص:
املتةمب يف كب ما عللي األ حؿ وا دؿ جيد أف كث اً ما
قلايا ا دؿ ااخلة يف بع ا حائ املحوحعية لعلم األ حؿ األمر
الحي اعا بع األ حليأ كابا ا اة وا ظ أف يعد ا دؿ ةزمًا
ما أ حؿ الفقو ولقد ي ابا ا اة كتابو :منت السحؿ واألمب
(ٔ) ين،ػر :أ ػحؿ الفقػػو البػا مفلػػح (ٔ )ٗٙ/مقا ػد الشػريعة اإلسػبلمية حمللػػد
ال ا ر ابا عامحر (ٖ.)ٛ/
(ٕ) ين،ر :املستصف (ٕ )ٖ٘ٓ/املدخب املفصب ملح اإلماـ أمحد (ٕ.)ٜٜٗ/
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يف عللي األ حؿ وا دؿ(ٔ).
قاؿ ال حيف( :واعلم أف مااة ا دؿ :أ حؿ الفقو ما حي
ي إذ ئس تو إلي ا ئس ة معر،ة ئ،م الشعر إىل معر،ة أ ب الل ة
،ا دؿ إذف أ حؿ ،قو خاص  ،ي تلزـ ا دؿ و ح ال يلزم ا؛ ألهنا
أعم منو و ح أخص من ا)(ٕ).

(ٔ) ين،ر :املدخب املفصب ملح اإلماـ أمحد (ٕ.)ٜ٘ٓ/
(ٕ) ين،ر :علم ا حؿ يف علم ا دؿ لل حيف (ص.)ٗ:
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املبحح الجاىي :خالف العلناء يف قوادح العلة
املطلب األول :مراٍب العلناء يف قوادح العلة ٍل ٍي مً عله أصول
الفكُ أو مً عله اجلدل؟
أوالً :تحرير محل النزاع:
اتفق األ حليحف عل أف العلة وما يتعلق هبا ما أحكاـ ااخلة يف
علم األ حؿ إال أهنم اختلفحا يف قحااح العلة باعت ار إيراا ا يف م اح
القياس؛ ب ي ااخلة يف علم األ حؿ أو علم ا دؿ؟
وكان اختالفهم على قولين:
القول األول :أف قحااح العلة ما علم األ حؿ.
(ٔ)
مج حر األ حليأ كال زان يف «املنمحؿ»
وإليو ذ
(٘)
(ٗ)
(ٖ)
والكلاؿ با اولاـ وا م .
واآلمدي(ٕ) وابا ا اة
القول الثاني :أف قحااح العلة ما علم ا دؿ وإلا تُحكر يف
كت األ حؿ ما باب تعلم كيفية االع اض وا حاب عا االع اض.
(ٔ) ين،ر :املنمحؿ (ص.)ٗٓٔ:
(ٕ) ين،ر :اإلحكاـ لآلمدي (ٗ.)ٛ٘/
(ٖ) ين،ر :خمتصر ابا ا اة مع مرحو :بياف املمتصر (ٖ.)ٔٚٛ/
(ٗ) ين،ر :تيس الت رير (ٗ.)ٔٔٗ/
(٘) ين،ر :اإلحكاـ لآلمدي (ٗ.)ٛ٘/
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وإليو ذ

(ٔ)

إماـ ا رمأ

(ٕ)

وال زان يف «املستصف »

ثانياً :سبب الخالف:
يرةع الس يف اختبلؼ العللام يف قحااح العلة ب ي ما علم
أ حؿ الفقو أو ما علم ا دؿ إىل كحهنا ما مكلبلت القياس ما ئاحية
وما ئاحية أخرى ع ارة عا اع اوات وأةحبة  ،ي إذف ليس خا ة
بالعلة بب ي أعم ما العلة ،لا ئ،ر إلي ا عل أهنا ما مكلبلت
القياس قاؿ بةئو ما أ حؿ الفقو وما ئ،ر إلي ا ما ةائ االع اوات
واألةحبة؛ رأى أهنا إىل علم ا دؿ أقرب(ٗ).
ومحصله أن سبب الخالف يراع إلى أمرين:
األمر األولُّ :
عد القحااح ما مكلبلت القياس ومكلب
الشيم يةخح حكلو.
األمر اآلخر :املااة الك ت ىن علي ا القحااح ي مااة ةدلية.

(ٔ) ين،ر :الرب اف (ٕ.)ٔٗٙ/
(ٕ) ين،ر :املستصف (ٕ.)ٖٚٛ-ٖٚٚ/
(ٖ) ين،ر :مرح خمتصر الرووة (ٖ )ٜٗ٘/املحا،قات (٘.)ٖٜٙ/
(ٗ) ين،ػ ػػر :ال ػ ػػر احملػ ػػيط يف أ ػ ػػحؿ الفقػ ػػو ( )ٖٕٛ/ٚالت ػ ػ مػ ػػرح الت ريػ ػػر
( )ٖ٘ٗ٘/ٚإةابة السائب مرح ب ية اآلمب (ص.)ٕٕٔ:
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املطلب الجاىي :أدلة كل مرٍب على ما ذٍبوا إليُ ،ومياقشتَا
والرتجيح بييَا.
أدلة القول األول:
استدؿ أ اب القحؿ األوؿ عل أف قحااح العلة ما علم األ حؿ
مبا يلي:
أوالً :أهنا ما مكلبلت القياس ومكلبلت العلم أو الفا تعد
منو ولحلك أكثر قحـ ما ذكر املن ق والعربية واألحكاـ الكبلمية
ألهنا ما محااظ ومكلبلتو(ٔ).
حكم بالقياس وأورات عليو اع اوات
ثانياً :أئو إذا ما أ
ٌ
عل مقدمة أو ئتيجة ،حلك كلو ااخب يف علم األ حؿ(ٕ)؛ ألف
ة القياس وسبلمتو تن عل ذلك.
المناقشة :أف االع اض ا حاب متعلق بفا املناظرة وا داؿ
 ،ح ااخب يف علم ا دؿ(ٖ).
ثالثاً :أف أوؿ ما يُحكر ما القحااح االستفسار ويراا بو الكشى
علا قد يقع ما إمجاؿ أو ارابة يف لفع املستدؿ واإلمجاؿ ال يُف م منو
ٍ
ميم إال باالستفسار ،إف حصب ا حاب ٍ
وحينقح
حينقح  ِ ،م املع ض
(ٔ) ين،ر :ال ر احمليط يف أ حؿ الفقو (.)ٖٕٛ/ٚ
(ٕ) ين،ر :املحا،قات (٘.)ٖٜٙ/
(ٖ) ين،ر :ال ر احمليط يف أ حؿ الفقو (.)ٖٕٛ/ٚ
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ساغ لو أف يع ض واالستفسار ااخب يف علم األ حؿ(ٔ).
المناقشة :إف االستفسار ال يعد ما القحااح يف األ ب وإلا
ُيصي قااحاً ما باب الت لي أو التحسع يف الع ارة أو ما باب ا از؛
 ،ب املدع (ٕ) .
الجواب :تلك التسلية ا ازية أمر لف،ي لكنو ااخب حقيقة
يف قحااح العلة (ٖ).
أدلة القول الثاني:
استدؿ أ اب القحؿ الثاين عل أف قحااح العلة ما علم
ا دؿ مبا يلي:
أوالً :أف االع اوات راةعة إما إىل منع ِيف مقدمة ِم ْا مقدمات
و ٍة ِيف النتيجة.
القياس أ َْو ُم َع َار َ
إذاً :إما املقدمة وإما النتيجة و حا اؿ عل أف القحااح ليس
خا ة بالعلة بب ي أعم ما العلة دما جيعل ا إىل علم ا دؿ أقرب(ٗ).
المناقشة :إف قحااح العلة وإف امتلل عل منع مقدمة أو ئتيجة
(ٔ) ين،ػػر :الت ػ مػػرح الت ريػػر ( )ٖ٘ٗ٘/ٚإةابػػة السػػائب مػػرح ب يػػة اآلمػػب
(ص.)ٕٕٔ:
(ٕ) ين،ر :الت مرح الت رير (.)ٖ٘ٗٙ/ٚ
(ٖ) ين،ر :ااية الح حؿ يف مرح ل األ حؿ (ص.)ٖٖٔ:
(ٗ) ين،ر :الت مرح الت رير (.)ٖ٘ٗ٘/ٚ
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أو اع اض إال أف ذلك كلو متعلق بالعلة ،بل عرج عا علم األ حؿ(ٔ).
ثانياً :أف االع اوات إما أف تكحف راةعة إىل منع يف إحدى
املقدمات أو معاروة يف ا كم؛ وعليو ،لىت حصب ا حاب اكتلب
الدليب و ي ق لللع ض عليو جماؿ؛ وذلك ااخب يف علم ا دؿ(ٕ).
المناقشة :ال ئسلم أف تعلق ذلك بعلم ا دؿ يع أئو ااخب
،يو بالكلية ال سيلا و ناؾ قاسم مش ؾ بأ علم ا دؿ وعلم
األ حؿ(ٖ).
ثالثاً :أف م ىن حا العلم قائم عل التدا،ع والتنايف سحام
ما االع اض عل العلة باالستفسار
باألمكاؿ املعرو،ة يف حا امل
و،ساا االعت ار و،ساا الحوع أو ا ا ما االع اوات الك تكحف
تدا،عا بأ ،قيو و خر(ٗ).
يف قحااح العلة ليغ قائلاً بالكلية عل
المناقشة :إف ال
قائم عل العلة و ،ل ا وما يرا علي ا ما
التدا،ع والتنايف بب ح ٌ
(٘)
اع اوات والتدا،ع قائم وم عل ذلك .
(ٔ) ين،ر :املحا،قات (٘.)ٖٜٙ/
(ٕ) ين،ر :الت مرح الت رير (.)ٖ٘ٗٗ/ٚ
(ٖ) ين،ر :إةابة السائب مرح ب ية اآلمب (ص.)ٕٕٔ:
(ٗ) ين،ر :امل حب يف علم أ حؿ الفقو املقارف (ٔ.)٘ٓ/
(٘) ين،ر :الت مرح الت رير (.)ٖ٘ٗ٘/ٚ
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الترايح:
بعد عرض أقحاؿ العللام وأالت م ومناقشت ا؛ ،إين أميب إىل
ا لع بأ القحلأ؛ ،تكحف أُسغ القحااح وقحاعد ا ما أ حؿ الفقو
وتفصيبلهتا ما علم ا دؿ؛ وذلك ملا يلي:
أوالً :أف قحااح العلة محوحع ا العلب واألالة وأما االع اوات
والراوا ،إلا ي األاوات الك تقحـ علي ا اريقة ا دليأ وقد
استمدم ا األ حليحف يف مناقشت م ححؿ العلب واألالة؛ ،بل مائع ما
ذكر ا يف كت م األ حلية.
ثانياً :أف علم ا دؿ ااخب يف نايا علم األ حؿ ومسائلو وال
تكاا علح مسةلة ما مسائلو ما قحاعد ا دؿ.
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املبحح الجالح :اآلثاز املرتتبة على اخلالف يف قوادح العلة
املطلب األول :اآلثاز املرتتبة على الكول بأٌ قوادح العلة مً أصول الفكُ.
ي ت عل القحؿ بةف قحااح العلة ما علم أ حؿ الفقو عدة
ا ٍر من ا:
أوالً :إاراة ا بالتفصيب وما يتعلق هبا ما مسائب يف كت
األ حؿ؛ ،إف ما عد ا ما العللام ما علم األ حؿ أارة ا يف كت و
و،رع علي ا وتحسع ،يلا يتعلق هبا ما مسائب.
ثانياً :ت لي ةائ الدليب والعلة وما يحرا علي ا أكثر ما تناوؿ
االع اوات وا حاب علي ا(ٔ).
ثالثاً :تسليت ا وذكر ا بالقحااح؛ ،إف ما عد ا ما العللام
ااخلة يف علم األ حؿ اال اً ما يعرب عن ا بالقحااح وما عد ا ااخلة
يف علم ا دؿ  ،ال اً ما يعرب عن ا باملحائع أو االع اوات(ٕ).

(ٔ) ين،ر :التقرير والت عل قرير الكلاؿ با اولاـ (ٔ.)ٕٙ/
(ٕ) ين،ر :الت مرح الت رير (.)ٖ٘ٗ٘/ٚ
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املطلب الجاىي :اآلثاز املرتتبة على الكول بأٌ قوادح العلة مً عله اجلدل.
ي ت عل القحؿ بةف قحااح العلة ما علم ا دؿ عدة ا ٍر من ا:
أوالً :إاراة ا يف كت ا دؿ اوف األ حؿ وذكر ا يف كت
األ حؿ اوف تحسع أو إس اب؛ ،ال زان عل س يب املثاؿ دما اعتربوا
قحااح العلة ااخلة يف علم ا دؿ و يحكر ا يف مصنفاتو األ حلية
كاملستصف وا ظ وقاؿ ( :ي ما علم ا دؿ ،ين ي أف تفرا بالن،ر
وال زج باأل حؿ الك يقصد هبا تحليب ارؽ االةت اا لللجت ديا)(ٔ).
تناوُوا بشكب أعم أي :ما ةائ االع اوات والراوا
ثانياًُ :
علي ا أكثر ما ةائ الدليب والعلة ،ا دؿ يتح ب بو إىل حفع رأي
أو دمو و ح أعم ما أف يكحف يف األحكاـ الشرعية أو ا ا؛ ،إف
ا دن إما جمي حيفع ووعا أو مع ض ي دـ ووعا(ٕ).
ثالثاً :تسليت ا وذكر ا باالع اوات؛ ،إف ما عد ا ما العللام
أهنا ااخلة يف علم ا دؿ اال اً ما عرب عن ا باالع اوات أو املحائع وما
عد ا ااخلة يف علم األ حؿ  ،ال اً ما يعرب عن ا القحااح(ٖ).

(ٔ) املستصف (ص.)ٖٕٗ:
(ٕ) ين،ر :التقرير والت عل قرير الكلاؿ با اولاـ (ٔ.)ٕٙ/
(ٖ) ين،ر :الت مرح الت رير (.)ٖ٘ٗٗ/ٚ
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املبحح السابع :املكازىة بني قوادح العلة وما يشابََا مً علوو
أخسى يف عله أصول الفكُ
املطلب األول :املكازىة بني قوادح العلة وبني املباحح املأخوذة مً
علوو الكتاب والسية(ٔ).

تتشابو قحااح العلة بامل اح املةخحذة ما الكتاب والسنة يف
بع األمحر ما حي إف كبلً من لا خيدـ العلم الحي يُ ْستَ َل ّد منو
سحام كائ خاامة أل ب العلم م امرة كامل اح املةخحذة ما
علحـ الكتاب والسنة  ،ي عدـ الكتاب والسنة م امرة أـ عدـ ،رعاً
ما الفروع كالقياس والعلة وما يتعلق هبلا ما أحكاـ كقحااح العلة
وتف قاف يف العديد ما األمحر وبياف ذلك كلا يلي-:
أوالً :من حيأل التصور:
قحااح العلة محةحاة يف التصحر الح بعد العلحـ املستلدة ما
الكتاب والسنة كالتفس وعلحـ القر ف ومص لح ا دي وعلحمو
(ٔ) ين،ر :ال ػر احملػيط يف أ ػحؿ الفقػو ( )ٖٕٛ/ٚالتقريػر والت ػ علػ قريػر
الكلػاؿ بػا اولػاـ (ٔ )ٙٛ/الت ػ مػرح الت ريػر ( )ٖ٘ٗ٘ /ٚةػزم مػا
مرح تنقيح الفصحؿ يف علم األ حؿ  -رسالة ماةست (ٔ )ٕٕٔ/امل حب
يف عل ػ ػػم أ ػ ػػحؿ الفقػ ػ ػػو املق ػ ػػارف (ٔ )ٖ٘-٘ٓ/الحاوػ ػ ػػح يف أ ػ ػػحؿ الفقػ ػ ػػو
(مقدم ػ ػػة )ٖٕ/التمػ ػ ػريج عن ػ ػػد الفق ػ ػػام واأل ػ ػػحليأ (ص )ٖ٘:محس ػ ػػحعة
كشاؼ ا بلحات الفنحف والعلحـ (ٔ.)ٖ٘٘/
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والفقو وأ حلو ،حةحا ا ي ت عل وةحا العلة الك ي ةزم ما
القياس و ح أحد األالة املندرةة ق علم أ حؿ الفقو.
ثانياً :من حيأل الموضوع:
يف القياس والعلة أما محوحع العلحـ
،لحوحع قحااح العلة ال
املستلدة ما الكتاب والسنة ،ة ب ذلك العلم وما يتعلق بو ما قحاعد.
ثالثاً :من حيأل المصدر والتعلق:
اخحؿ قحااح العلة يف علم األ حؿ خيتلى عا اخحؿ مقدمات
علحـ القر ف يف الكتاب وعلم املص لح يف ا دي ما حي إف
ٍ
ألحد االستدالؿ بدليب القياس واعت ارظ حىت
قحااح العلة ال ينت،م
ٍ
تامة هبا وارؽ االح از من ا وا حاب
يكحف عل إملاـ كاؼ واراية ّ
عن ا وأما مقدمات علحـ القر ف والسنة؛ ،إهنا أحد ،روع حا العلم
وكب ،رع من ا لو قحاعد مستقلة و،روع خمتلفة (ٔ).
املطلب الجاىي :املكازىة بني قوادح العلة وبني املباحح املأخوذة مً علوو اللغة.
هناك ارتباط وثيق بين قوادح العلة وبين علوم اللغة من حيأل
إف قحااح العلة حيتاج ،ي ا إىل  ،م االمتقاؽ واالالت األلفاظ وم اائ
الل ة وما يتعلق بالن ح؛ لف م العلة وما يقدح ،ي ا لكن لا خيتلفاف
ما عدة وةحظ أ ا ما يلي:
(ٔ) ين ،ػػر :م ػػرح خمتص ػػر الروو ػػة (ٖ )ٜٗ٘/م ػػرح الكحك ػ املن ػ (ٗ)ٕٖٓ/
امل حب يف علم أ حؿ الفقو املقارف (ٔ.)ٖ٘-٘ٓ/
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أوالً :من حيأل التصور:
قحااح العلة محةحاة يف التصحر الح ق ب العلحـ املستلدة ما
علم الل ة  ،ي متعلقة باملعىن الحي عند حدو و حيدث ا كم، .يكحف
وةحا ا كم متعلقا بحةحا ا أما ما يتعلق بالل ة كا قيقة وا از
واالمتقاؽ ورمح ذلك ،يةك بعدظ يف التصحر الح (ٔ).
ثانياً :من حيأل االستمداد والمصدر:
مصدر قحااح العلة الدليب وعلتو ومحوحع ث ا يف القياس
والعلة أما االمتقاؽ وا قيقة وا از وم اائ الل ة وما يتعلق
بالن ح وا از ،كل ا مةخحذة ما ،ا الل ة وإذا كاف كحلك ،يكحف
العلدة املرةع إىل الفا ئفسو(ٕ).
ثالثاً :من حيأل األهمية:
لكب ما قحااح العلة والعلحـ املتعلقة بالل ة العربية أ ية ع،يلة
لكن لا خيتلفاف ما حي إف قحااح العلة ما مكلبلت القياس؛ وهبا يتم
الدليب الرابع ما األالة الشرعية ومكلب الدليب يعد منو ولو ئفغ أحكامو؛
،لا ال يتم الحاة إال بو  ،ح واة (ٖ) أما علحـ الل ة ،ل ا أ ية ع،يلة
لف م معاين الل ة السيلا ألفاظ الكتاب والسنة ومدلحالهتا واملراا من ا (ٗ).
(ٔ) ين،ر :الفصحؿ يف األ حؿ (ٗ.)ٜ/
(ٕ) ين،ر :امل حب يف علم أ حؿ الفقو املقارف (ٔ.)٘ٓ/
(ٖ) ين ،ػ ػػر :املعتل ػ ػػد (ٔ )ٖٓٓ/الع ػ ػػدة يف أ ػ ػػحؿ الفق ػ ػػو (ٕ )ٜٗٔ/احملص ػ ػػحؿ
للرازي (ٔ.)ٖٗ/
(ٗ) ين،ر :العدة يف أ حؿ الفقو (ٗ )ٕٖٔٚ/احملصحؿ للرازي (ٔ )ٖٛ/رووة
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اخلامتة:
تشتلب عل أ م النتائج والتح يات.
أوالً :النتا ج:
مػػع هنايػػة ػػحا ال ػ أخلػػص إىل ذكػػر أ ػػم النتػػائج دمػػا تح ػػل
إليو ما خبلؿ النقاط اآلتية:
ٔ -أف علػػم أ ػػحؿ الفقػػو مػػا أكثػػر العلػػحـ املتعقلػػة بعلػػم ا ػػدؿ واملتػػة رة بػػو
وإف األ ػ ػ ػحليأ م ػ ػػا أكث ػ ػػر العلل ػ ػػام اس ػ ػػتمداماً لعل ػ ػػم ا ػ ػػدؿ يف تقري ػ ػػر
القحاع ػ ػ ػػد األ ػ ػ ػحلية واالحتج ػ ػ ػػاج و ػ ػ ػػا وال ػ ػ ػػد،اع عن ػ ػ ػػا وئق ػ ػ ػ مػ ػ ػ ػ و
املمالفأ.
ٕ -أف علم ا دؿ أاخب علػ علػم األ ػحؿ ارقػاَ ةديػدة كػا جج
العقليػ ػػة املتنحعػ ػػة الػ ػػك اعتلػ ػػد علي ػ ػػا أكثػ ػػر األ ػ ػػحليأ يف تقريػ ػػر
مح م و ي ارؽ ةديػدة تكػا معرو،ػة يف القػرف األوؿ بػأ
الص ابة والتابعأ.
ٖ -ا ػػدؿ علػػم مسػػتقب بحاتػػو لكػػا لػػو أ ػػر ك ػ يف بع ػ ا حائ ػ
املحو ػ ػػحعية واملن جي ػ ػػة لعل ػ ػػم األ ػ ػػحؿ و ػ ػػح ااخ ػ ػػب يف ناي ػ ػػاظ
وبين لػا كثػ مػػا املسػائب والفػروع املتداخلػػة؛ لػحا ،ػإف القػحااح يف
منػػو مػػةهنا مػػةف
بػػاب القيػػاس مػػا علػػم أ ػػحؿ الفقػػو أ ػ
العلػػحـ املتعػدصاة الداخلػػة مػػا علػػحـ أخػػرى يف ا ػػحؿ الفقػػو؛ كعلػػحـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الناظر وةنة املناظر (ٕ.)ٔ٘ٔ/
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القر ف وا دي والل ة وا ا.
ٗ -كث ػ م ػػا علل ػػام األ ػػحؿ ق ػػد ت ػػة روا بعل ػػم ا ػػدؿ الس ػػيلا م ػػا
سلك من م اريقة املتكللأ.
٘ -أف ق ػحااح العلػػة تػػدخب يف علػػم األ ػػحؿ مػػا بػػاب التتلػػيم لػػدليب
القيػػاس وليس ػ ،رع ػاً مػػا ،روعػػو؛ إذ محوػػحع ق ػحااح العلػػة مكلػ ٌػب
ملحوحع مسالك العلة؛ ،بلبد منو وال يصح االست نام عنو.
 -ٙأف ق ػ ػحااح العل ػ ػػة أم ػ ػػر يتعل ػ ػػق بال ػ ػػدليب والعلي ػ ػػة أكث ػ ػػر دم ػ ػػا يتعل ػ ػػق
باملعاروػػة والتػػدا،ع؛ دمػػا جيعلػػو إىل علػػم األ ػػحؿ أقػػرب كلػػا ػػح
قحؿ مج حر األ حليأ.
 -ٚأف ال ػ ػ يف ق ػ ػحااح العلػ ػػة لػ ػػيغ قائل ػ ػاً بالكليػ ػػة عل ػ ػ التػ ػػدا،ع
والتن ػػايف ب ػػب ػػح ق ػػائم علػ ػ العل ػػة و ،ل ػػا وم ػػا ي ػػرا علي ػػا م ػػا
اع اوات.
ثانياً :التوصيات:
تتجل أ م تح ياك يف النقاط اآلتية:
ٔ -إ،راا مصػنفات لقػحااح العلػة ومػا يتعلػق هبػا بشػكب أوسػع دمػا ػح
عليو؛  ،ي ةزم ال اىن عنو يف علم األ حؿ.
ٕ -تن ػ ػػاوؿ قػ ػ ػحااح العل ػ ػػة يف مص ػ ػػنفات خا ػ ػػة هب ػ ػػا م ػ ػػع الت يق ػ ػػات
املعا رة والتفريعات علي ا.
ٖ -و ػػرورة اال تل ػػاـ بق ػ ػحااح العل ػػة وتدريس ػ ػ ا لل ػػبلب يف املراح ػػب
التعليلية املمتلفة ولا منا ج أ حؿ الفقو ومقرراتو.
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ِ
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قوادح العلَّة في القياس بين علم أصول الفقه وعلم َ

املصادز واملساجع

القر ف الكر ةب مقامو.
الس كي تاج الدصيا .ت ٚٚٔ :ػػ .ااألمػ اظ والن،ػائرا( .طٔ .اار
ابا ُّ
ال ُكتُ العِ ِ
للية ٔٔٗٔ ػ ٜٜٔٔ/ػ).
ابػػا الفػػرام ُحملػػد بِػػا ا سػػأ .ت ٗ٘ٛ :ػػ .االعػػدة يف أُ ػػحؿ ِ
الفقػػوا.
ُ
َّ
َُ
تعليػ ػػق :ا .أمحَػ ػػد امل ػ ػػاركي األُسػ ػػتاذ املشػ ػػا ِرؾ يف ُكليػ ػػة الش ػ ػريعة -
ُ
ُ
ةامع ػ ػػة امللِ ػ ػػك ُحمَ ّل ػ ػػد بِ ػ ػػا ُس ػ ػػعحا اإلس ػ ػػبلمية  -الري ػ ػػاض( .طٕ.
ٓٔٗٔ ػٜٜٔٓ/ـ).
اب ػػا النج ػػار ُحمَ ّل ػػد بِػػا أمحَ ػػد .ت ٜٕٚ :ػ ػػ .ام ػػرح الكحَكػ ػ املنػ ػ ا.
ُ
الز َحيل ػ ػػي ئزي ػ ػػو محّػ ػػاا)( .طٕ .مكتَ ػ ػػة العِ يك ػ ػػاف
ققي ػ ػػق ُ
(حمَ ّل ػ ػػد ُ
 ٔٗٔٛػٜٜٔٚ/ـ).
اب ػػا تيلي ػػة أمحَػ ػد بِ ػػا ع ػػد ا ل ػػيم .ت ٕٚٛ :ػ ػػ .اجمل ػػحع الفت ػػاوىا.
ققيػػق ع ػػدالرمحا بِػػا ُحملػػد بِػػا ِ
قاسػػم( .املدينػػة املنػػحرةُ :جمَ ّلػػع امللِػػك
َ
َّ
 ،د لِ اعة املص َ ى الشريى  ٔٗٔٙػٜٜٔ٘/ـ).
ُ
دالرمحَا بِ
ام َق ِدمػة ابػا خلػدوفا.
ػ.
ٛٓٛ
ت:
د.
ل
حم
ا
ابا خلدوف ع
ُ
َ
ُ
ّ
(طٔ .ب وت :اار ال ُكتُ العِ ِ
للية ٖٔٗٔ ػٖٜٖٔ/ـ).
ِ
ِ
العلي ػػب يف
اب ػػا ق ػػيم ا حزي ػػة ُحمَ ّل ػػد ب ػػا أ بك ػػر .ت ٚ٘ٔ :ػػ .ام ػػفام َ
مسػػائب ال َقلػػام وال َقػػدر وا ِكلػػة والتعليػػبا( .ب ػ وت :اار املع ِر،ػػة
 ٖٜٔٛػٜٔٚٛ/ـ).
ابػػا قػػيم ا حزيػػة ُحمَ ّلػػد بِػػا أ بكػػر .ت ٚ٘ٔ :ػػ .امػػدارِج السػػالكأ
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بػػأ منػػا ِزؿ إيػػاؾ ئع ػػد وإيػػاؾ ئسػػتَعأا .ققيػػق ُحملػػد امل ِ
عتصػػم بِػػار
َ
ّ ُ ّ
ِ ّ ُ
ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدااي( .طٖ .ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ وت :اار الكتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاب العػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َػر
 ٔٗٔٙػٜٜٔٙ/ـ).
ِ
ػدخب املَُفصػػب للػػح َ
أبػػح زيػػد بكػػر بِػػا ع ػػد ار .ت ٕٜٔٗ :ػػ .ااملػ َ
اإلمػػاـ أمحَػػد وعرجيػػات األ ػ ابا( .طٔ .ةػػدة :اار العا ِ ػػلة
م حعات ُجملع ِ
الفقو اإلسبلمي  ٔٗٔٚػ).
َّ
األز ػػري ُحمَ ّلػػد بِػػا أمحَػػد .ت ٖٚٓ :ػػ .اهتػػحي اللُ ػػةا .ققيػػق ُحمَ ّلػػد
ِ
الع ػ ػ ػ ػػر
ع ػ ػ ػ ػ َػحض ُمرع ػ ػ ػ ػ ( .طٔ .ب ػ ػ ػ ػ وت :اار إحي ػ ػ ػ ػػام ال ػ ػ ػ ػ ُ اث َ
ٕٔٓٓـ).
ِ
السػػحؿ مػػرح
اإلسػػنَحي مجػػاؿ ال ػدصيا ع ػػد الػػرحيم .ت ٕٚٚ :ػػ .اهنايػػة ُ
ِ
ِ
ِ
السػ ػػحؿ -
الح ػ ػػحؿا .ومعػ ػػو ُ
اسػ ػػلم ُ
من ػ ػػاج ُ
الح ػ ػػحؿ ل َشػ ػػرح هناي ػ ػة ُ
للل يع ػػي ُحمَ ّل ػػد ذمي ػ ػ ُ -مف ػػك ال ػ ِػديار املص ػ ػرية س ػػابقاًاُ ( .كلي ػػة
ُ
الشريعة جبامعة األز ر ما  ٕٔٗٙػ إىل ٕٜٔٗـ).
اخمتصػػر ابػػا ا ِ
ِ
اةػ
األ ػػف اين حملػػحا بػػا ع ػػدالرمحَا .ت ٜٚٗ :ػػَ َ ُ .
ِ
ص ػ ػػرا .ققي ػ ػػق ُحمَ ّل ػ ػػد م َ ،ػ ػػر بق ػ ػػا( .طٔ.
م ػ ػ َػع م ػ ػػرحو :بي ػ ػػاف املُمتَ َ
السعحاية :اار املدين  ٔٗٓٙػٜٔٛٙ/ـ).
ِ
اآلم ػػدي أب ػػح ا َس ػػا س ػػيد ال ػػديا عل ػػي ب ػػا أ عل ػػي .ت ٖٙٔ :ػ ػػ.
ااإلحكاـ يف أُ حؿ األحكاـا .ققيق ع دالرازؽ عفيفي( .بػ وت:
املكتَ اإلسبلمي).
ِ ِ
الح ػػحؿ يف مػػرح لُػ
األئصػػاري زكريػػا بػػا ُحمَ ّلػػد .ت ٜٕٙ :ػػ .ااايػػة ُ
٘ٗ٘

ِ
الج َدل ،د .أريج فهد الجابري
قوادح العلَّة في القياس بين علم أصول الفقه وعلم َ

األُ حؿا( .مصر :اار ال ُكتُ العَربية ال ُكربى).
األئصػ ػػاري ُحمَ ّلػ ػػد بِػ ػػا ُمكػ ػ َػرـ .ت ٚٔٔ :ػ ػػ .الِسػ ػػاف العػ ػ َػربا( .طٖ.
ب وت :اار ِاار ٗٔٗٔ ػ).
اإلجي ػػي ع ػػدالرمحا .ام ػػرح العل ػػد لِلمتص ػػر اب ػػا ا ِ
اة ػ ػ ا .ققي ػػق
َ
ُ ََ
( ،ػ ػػااي ئص ػ ػػيى ا ػ ػػا ِرؽ حي ػ ػػُ)( .بػ ػ ػ وت :اار ال ُكتُػ ػ ػ العِ ِ
للي ػ ػػة
ٕٔٗٔ ػٕٓٓٓ/ـ).
اإلجيػػي ع ػػدالرمحَا .اكِتػػاب املحاقِػػىا .ققيػػق ا .ع ػػدالرمحَا عُل ػ ة( .طٔ.
ب وت :اار ا ِيب ٜٜٔٚـ).
ال ػ ػػاةي ُس ػ ػػليلاف بِ ػ ػػا خلَ ػ ػػى ٗٚٗ-ٖٗٓ .ػ ػ ػػ .ااملِن ػ ػػاج يف ترتي ػ ػ ػ
ا ِجاجا .ققيق ع د ا يد تُركػي( .بػ وت :اار ال ػرب اإلسػبلمي
ٕٔٓٓـ).
الُماري عبلم الدصيا ع ػد العزيػز .ت ٖٚٓ :ػػ .اكشػى األسػرار مػرح
أُ حؿ ال زاويا( .اار ِ
الكتاب اإلسبلمي).
الُمػػاري ُحمَ ّلػػد أمػػأ .ت ٜٕٚ :ػػ .اتيس ػ الت ريػػرا( .مصػػرُ :مص ػ َف ال ػػا
ا ْ لَ ػ ػ ػِ ٖٔ٘ٔ ػ ػ ػػٜٖٕٔ/ـ .و ػ ػ ػػحرتو :اار ال ُكتُ ػ ػ ػ العِ ِلليػ ػ ػػة  -ب ػ ػ ػ وت
ٖٓٗٔ ػٜٖٔٛ/ـ واار ِ
الفكر  -ب وت  ٔٗٔٚػٜٜٔٙ/ـ).
ال ص ػػري ُحمل ػػد بِ ػػا عل ػػي .ت ٖٗٙ :ػ ػػ .ااملعتل ػػد يف أُ ػػحؿ ِ
الفق ػػوا.
َْ
َّ
ُ َ
ققيػ ػ ػ ػػق خليػ ػ ػ ػػب املػ ػ ػ ػػيغ( .طٔ .ب ػ ػ ػ ػ وت :اار ال ُكتُ ػ ػ ػ ػ العِ ِ
لليػ ػ ػ ػػة
ٖٓٗٔ ػ).
مرحو اإلهبػاجا .وم ِ
ال يلاوي ع د ار .ت ٚٛ٘ :ػ .ااملِن اج مع ِ
ػرحو
٘ٗٙ
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للس ػ كي علػػي بِػػا ع ػػدالكايف .وولَػ ِػدظ ع ػػدالحّ اب( .ب ػ وت :اار
ُّ
ال ُكتُ العِ ِ
للية  ٔٗٔٙػٜٜٔ٘/ـ).
التفت ػ ػػازاين س ػ ػػعد الػ ػ ػدصيا بِػ ػػا عُل ػ ػػر .ت ٜٖٚ :ػ ػ ػػ .ام ػ ػػرح التل ػ ػػحيح علػ ػ ػ
التحويحا( .مصر :مكت ة يح).
التليلي يعقحب بِا ع دالح اب .االتمريج ِعند ال ُف َق ػام واألُ ػحليأ -
الرمد ٗٔٗٔ ػ).
ِاراسة ئَ،رية ت يقية تة يليةا( .مكت ة ُّ
الت ػ ػػائحي ُحمَ ّلػ ػػد بِػ ػػا علػ ػػي .ت :بعػ ػػد  ٔٔ٘ٛػ ػػ .امحسػ ػػحعة كش ػ ػػاؼ
ا ػ ِ بلحات ال ُفنػػحف والعُلػػحـا .تقػػد وإم ػراؼ ومراةعػػة :ا .ر،يػػق
ِ
العربيػػة:
العجػػم .ققيػػق ا .علػػي احػػروج .ئقػػب الػػنص الفارسػػي إىل َ
ا .ع ػػد ار ا ال ػػدي .ال مج ػػة األةن ي ػػة :اُ .ة ػػحرج زين ػػاين( .طٔ.
ب وت :مكت ة ل ناف ِ
ئامروف ٜٜٔٙـ).
ا رةاين علػي بِػا ُحمَ ّلػد .ت ٛٔٙ :ػػ .االتعريفػاتا .وػَ َوُ و َػ َ َ وُ
مجاع ػػة ِم ػػا العلَل ػػام بِإمػ ػراؼ ِ
النام ػػر( .طٔ .بػ ػ وت :اار ال ُكتُػ ػ
ُ
العِ ِ
للية ٖٓٗٔ ػٜٖٔٛ/ـ).
ا صاص أمحَد بِا علي .ت ٖٚٓ :ػػ .اال ُفصػحؿ يف األُ ػحؿا( .طٕ.
ِوزارة األوقاؼ الكحيتية ٗٔٗٔ ػٜٜٔٗ/ـ).
االرب ػػاف يف
ا ُػ َػحي أبػػح املعػػان ركػػا الػػديا ع ػػد امللػػك .ت ٗٚٛ :ػػُ .
أُ ػ ػػحؿ ِ
الفقػ ػػوا .ققيػ ػػق ػ ػػبلح بِػ ػػا عُحيلػ ػػة( .طٔ .ب ػ ػ وت :اار
ال ُكتُ العِ ِ
للية  ٔٗٔٛػٜٜٔٚ/ـ).
ا ُػ َػحي ع ػػدامللِك بِ ػػا ع ػػد ار .ت ٗٚٛ :ػ ػػ .االكاِ،ي ػػة يف ا ػ َػدؿا.
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ققيػػق ،حقيػػة ُح َسػػأ حملػػحا( .القػػا رة :م عػػة ِعيسػ ال ػػا ا لػ
 ٖٜٜٔػٜٜٔٚ/ـ).
حسػ ػػا الع ػ ػػار .احامػ ػػية الع ػ ػػار عل ػ ػ مجػ ػػع ا ح ِامػ ػػعا( .ب ػ ػ وت :اار
َ
ال ُكتُ العِ ِ
للية ٕٓٗٔ ػٜٜٜٔ/ـ).
ا ُ َسػػي ُحمَ ّلػػد بِػػا ع ػػدالرزاؽ .ت ٕٔٓ٘ :ػػ .اتػػاج العػػروس ِمػػا ة ػحا ِ ر
القامحسا( .طٔ .اار اوِداية).
ا نَفي أبح ع د ار مشغ الدصيا .ت ٜٛٚ :ػػ .االتقريػر والت ػ و ػح
ِ
بلحي
مرح عل قرير ابا اولاـ يف علم األُ ػحؿ ا ػامع بػأ ا ػ َ
ا نَفي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة والش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاِ،عيةا( .طٕ .اار ال ُكتُػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ العِ ِ
للي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
ٖٓٗٔ ػٜٖٔٛ/ـ).
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
العربيةا .ئقلػو
ُاوزي رين ارت بي َ ف .ت ٖٔٓٓ :ػ .اتكللة املعاةم َ
النعيلػي (ة ػ ٜ
العربية وعلق عليو (ةػ ٔ ُ :)ٛ -حمَ ّلد َسػليم َ
إىل َ
ٓٔ) :مج ػ ػ ػػاؿ ا ي ػ ػ ػػاط( .طٔ .ا ل حري ػ ػ ػػة العراقي ػ ػ ػػةِ :وزارة الثقا ،ػ ػ ػػة
واإلعبلـ ما ٜٜٔٚـ إىل ٕٓٓٓـ).
ِ
عجػػم مقػػاييغ اللُ ػػةا .ققيػػق
ام َ
الػرازي أمحَػػد بػػا ،ػػا ِرس .ت ٖٜ٘ :ػػُ .
ع د السبلـ اروف( .اار ِ
الفكر  ٖٜٜٔػٜٜٔٚ/ـ).
ال ػرازي ،مػػر ال ػدصيا .ااحملصػػحؿا .ققيػػق ا .اػػوَ ةػػابِر العل ػحاين( .طٖ.
ُم َؤ َسسة ال ِرسالة  ٔٗٔٛػٜٜٔٚ/ـ).
اخمت ػػار ِ
الصػ ػ احا .ققي ػػق
الػ ػرازي ُحمَ ّل ػػد بِ ػػا أ بك ػػر .ت ٙٙٙ :ػ ػػُ .
حملحا ِ
خاار( .القا رة :اار ا دي ٕٗٗٔ ػٕٖٓٓ/ـ).
٘ٗٛ
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الزركشي بدر الدصيا .اال ػر امل ػيط يف أُ ػحؿ ِ
الفقػوا .ققيػق نػة ِمػا
ُ
عُلَلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػام األزَ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر الش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػريى( .طٖ .القػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا رة :اار ال ُكتُ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
ٕٗٗٔ ػٕٓٓ٘/ـ).
الزخمش ػ ػػري أب ػ ػػح ِ
القاس ػ ػػم حمل ػ ػػحا ب ػ ػػا عل ػ ػػرو .ت ٖ٘ٛ :ػ ػ ػػ .اأس ػ ػػاس
َ
ِ
ِ
ِ
ال بلاةا .ققيػق ُحمَ ّلػد باسػب( .طٔ .بػ وت :اار ال ُكتُػ العلليػة
 ٜٔٗٔػٜٜٔٛ/ـ).
عج ػ ػػم ُمص ػ ػ ل ات األُ ػ ػػحؿا .تعلي ػ ػػق
ام َ
سػ ػػائح ا .قُ ػ ػ ُمص ػ ػ َف ُ .
ومراةع ػ ػ ػ ػػة :أ.اُ .حمل ػ ػ ػ ػػد قلعج ػ ػ ػ ػػي( .طٔ .امش ػ ػ ػ ػػق :اار ِ
الفك ػ ػ ػ ػػر
َ
َّ
ٕٓٗٔ ػٕٓٓٓ/ـ).
السرخسػ ػ ػػيا.
السرخس ػ ػػي ُحمَ ّل ػ ػػد بِػ ػ ػػا أمحَ ػ ػػد .ت ٖٗٛ :ػ ػ ػػ .اأُ ػ ػػحؿ َ
َ
(ب وت :اار املع ِر،ة).
السلعاين منصحر بِا ُحملد .ت ٜٗٛ :ػ .اقحااع ِ
األالػة يف األُ ػحؿا.
َّ
ِ
ِ
ِ
حسػا الشػا،عي( .طٔ .بػ وت :اار ال ُكتُػ العلليػػة
ققيػق ُحمَ ّلػد َ
 ٔٗٔٛػٜٜٜٔ/ـ).
ِ
السػ ػػعحا
الش ػػنقي ي ُحمَ ّل ػػد األم ػػأ ب ػػا ُحمَ ّلػ ػػد املُمت ػػار .ام ػػرح مراق ػػي ُ
املسػػل ئثػػر الػ ُػحرواا .ققيػػق علػػي بِػػا ُحمَ ّلػػد العُلػراف( .ةػػدةُ :جمَ ّلػػع
ُِ
الفقو اإلسبلمي  -اار عا َ الفحائد  ٕٔٗٙػ).
الش رس ػػتاين ُحمَ ّل ػػد بِ ػػا ع ػػد الك ػػر  .ت ٘ٗٛ :ػ ػػ .ااملِلَ ػػب والنِ َ ػػبا.
(م َؤ َسسة ا لَ ).
ُ
ِ
الشػػحكاين ُحمَ ّلػػد بػػا علػػي .ت ٕٔ٘ٓ :ػػ .اإرمػػاا ال ُف ػػحؿ إىل ققيػػق
ٜ٘ٗ
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ا ػػق ِمػػا ِعلػػم األُ ػػحؿا .ققيػػق الشػػي أمحَػػد ِعػ ّػزو ِعنايػػة( .طٔ.
ِ
العر  ٜٔٗٔػٜٜٜٔ/ـ).
اار الكتاب َ
الصػػالِح ا .ػ ي إبػرا يم .ت ٔٗٓٚ :ػػِ .
ااراسػػات يف ِ،قػػو اللُ ػػةا.
ُ
ِ
ِ
للبليأ  ٖٜٔٚػٜٔٙٓ/ـ).
(طٔ .اار العلم ل َ
ص ػػر الروو ػػةا.
الصر َ ػػري ُس ػػليلاف ال ُ ػػحيف .ت ٚٔٙ :ػ ػػ .ام ػػرح ُخمتَ َ
ققي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػق ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ار ال ُك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي( .طُٔ .م َؤ َسس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ال ِرس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالة
 ٔٗٓٚػٜٔٛٚ/ـ).
الصػنعاين ُحمَ ّلػد بِػا إياعيػب األمػ  .اإةابػة السػائب مػرح بُ يػة اآلمػػبا.
حس ػ ػػا مق ػ ػ ػػحن األ ػ ػ ػ َػدؿ( .طٔ
ققي ػ ػػق ُح َسػ ػ ػػأ السػ ػ ػػيااي و اَ .
ب وتُ :م َؤ َسسة ال ِرسالة ٜٔٛٙـ).
اللححيي ا .أمحد بِا ع د ار .االعبلقة بأ ِعلػم ا جػاج ِ
وعلػم أُ ػحؿ
ُ
َ
ِ
الفقػػوا .ػ منشػػحر عػػاـ  ٖٔٗٙملػػلا يف ػػف تو اإللك وئيػػة
بِ ُكلية الشريعة  -الرياض.
ال ُػػحيف ذم ػػم ال ػدصياِ .
اعل ػػم ا ػ َحؿ يف ِعل ػػم ا ػ َػدؿا .ققي ػػق ،حل َف ػػارت
اينر ِ
يشغِ،( .رائز ْمتاينِر بْفيس ِااف  ٔٗٓٛػٜٔٛٚ/ـ).
او ػػح يف أُ ػػحؿ ِ
ال،ف ػػري عل ػػي بِػػا عقي ػػب .ت ٖ٘ٔ :ػ ػػ .االح ِ
الفق ػػوا.
ققيػػق اَ .ع ػػدار ال ُكػػي( .طٔ .بػ وتُ :م َؤ َسسػػة ال ِرسػػالة لل اعػػة
والنشر والتحزيع ٕٓٗٔ ػٜٜٜٔ/ـ).
عامػػحر ُحمَ ّلػػد ال ػػا ِ ر .امقا ِ ػػد الشػريعة اإلسػػبلميةا .ققيػػق ُحمَ ّلػػد ابػػا
ُخحة ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة( .ق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرِ :وزارة األوق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؼ والش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؤوف اإلس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبلمية
ٓ٘٘
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ٕ٘ٗٔ ػٕٓٓٗ/ـ).
العثيل ػ ػػأ ُحمَ ّل ػ ػػد بِػ ػػا ػ ػػالِح .ت ٕٔٗٔ :ػ ػػ .ااألُ ػ ػػحؿ ِم ػ ػػا ِعل ػ ػػم األُ ػ ػػحؿا.
ُ
(الرياض :اار ابا ا حزي  ٕٔٗٙػ).
العكػػربي ا سػػا بِػػا ِمػ اب .ت ٕٗٛ :ػػ .ا ِرسػػالة يف أُ ػػحؿ ِ
الفقػػوا.
َ
ِ
ِ
ققيق اُ .م َح،ق با ع دالقاار( .طٔ .مكة املكرمة :املكتَ ة املكيػة
ٖٔٗٔ ػٜٜٕٔ/ـ).
ال ػزان أبػػح ِ
حامػػد ُحمَ ّلػػد .ااملنمػػحؿ ِمػػا تعليقػػات األُ ػػحؿا .ققيػػق ا.
ُحمَ ّل ػ ػػد يت ػ ػػح( .طٖ .بػ ػ ػ وت :اار ا ِلفك ػ ػػر املعا ِ ػ ػػر امش ػ ػػق :اار
ُ
ِ
الفكر  ٜٔٗٔػٜٜٔٛ/ـ).
ال ػ ػ ػزان أبػ ػ ػػح ِ
حامػ ػ ػػد ُحمَ ّلػ ػ ػػد .ت ٘ٓ٘ :ػ ػ ػػ .االُلستَصػ ػ ػػف ِمػ ػ ػػا ِعلػ ػ ػػم
األُ حؿا .ققيق اُ .حمَ ّلد األمقر( .طٕ .ب وت :ال ِرسالة العامليػة
ٖٖٗٔ ػػٕٕٓٔ/ـ) .ا عػة أخػرى بت قيػػق ُحمَ ّلػد ع ػد السػبلـ ع ػػد
الشايف( .طٔ .اار ال ُكتُ العِ ِ
للية ٖٔٗٔ ػٜٜٖٔ/ـ).
الفارا إياعيب بِا محاا .ت ٖٜٖ :ػػِ .
االصػ اح تػاج اللُ ػة و ِ ػ اح
ِ ِ
للبليأ  ٔٗٓٚػٜٔٛٚ/ـ).
العربيةا( .طٗ .ب وت :اار العلم ل َ
َ
الفرا يدي ا ليب بِػا أمحَػد .االعػأا .ققيػق (ا .م ػدي املمزومػي ا.
إبرا يم ِ
السامرائي)( .اار ومكت ة اوِبلؿ).
الف ػ وز بػػااي ُحمَ ّلػػد بِػػا يعقػػحب .ت ٛٔٚ :ػػ .االقػػامحس امل ػػيطا.
ُ
ققيػػق مكتَ ػ ققيػػق ال ػ ُ اث يف ُم َؤ َسسػػة ال ِرسػػالة( .ط .ٛب ػ وت:
ُم َؤ َسسة ال ِرسالة  ٕٔٗٙػٕٓٓ٘/ـ).
ٔ٘٘
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الفيحمي أمحَد بِا ُحمَ ّلد .ت ٚٚٓ :ػػ .ااملِصػ اح املنػ يف اريػ الشػرح
ُ
ِ
ػااؿ م ِ
رم ػ ػػد( .طٔ .ب ػ ػ وت :اار ال ِرس ػ ػػالة
الك ػ ػ ا .اعت ػ ػػىن ب ػ ػػو :ع ػ ػ ُ
العاملية ٖٔٗٔ ػٕٓٔٓ/ـ).
ال ُق ػرايف ِم ػ اب ال ػدصيا أمحَػػد .ت ٙٛٗ :ػػ .ائفػػائغ األُ ػػحؿ يف مػػرح
احملصػػحؿا .ققيػػق (عػ ِ
ػااؿ أمحَػػد ع ػػداملحةحا علػػي ُحمَ ّلػػد ُم َعػ َػحض).
(طٔ .مكت ة ئِزار ُمص َف ال از  ٔٗٔٙػٜٜٔ٘/ـ).
ِ
اةػزم ِمػا مػرح تنقػيح ال ُفصػحؿ يف
القرايف م اب ال صديا .ت ٙٛٗ :ػُ .
ِعلػػم األُ ػػحؿا .إعػػداا ال ال ػ  :ئا ِ ػػر بِػػا علػػي ال ِامػػدي ( ِرسػػالة
ماةس ػػت ) .إم ػراؼ :ا .مح ػػزة بِػػا حس ػػأ ِ
الفع ػػرِ ( .رس ػػالة ِع ِ
للي ػػة
َُ
ُكلية الشريعة  -ةامعة أُـ ال ُقرى ٕٔٗٔ ػٕٓٓٓ/ـ).
ِ
عج ػ ػػم يف
الكف ػ ػػحي أي ػ ػػحب ب ػ ػػا ُمحسػ ػ ػ  .ت ٜٔٓٗ :ػ ػ ػػ .اال ُكلي ػ ػػات ُم َ
املص ػ ػ ل ات وال ُفػ ػػروؽ الل َحيػ ػػةا .ققيػ ػػق (عػ ػػدئاف اروي ػ ػ ُحمَ ّلػ ػػد
ُ
املصري)( .ب وتُ :م َؤ َسسة ال ِرسالة).
اللمل ػ ػػي إبػ ػ ػرا يم بِػ ػػا ُمحسػ ػ ػ  .ت ٜٚٓ :ػ ػ ػػ .ااملحاَ،ق ػ ػػات يف أُ ػ ػػحؿ
ُ
الش ػ ػ ػ ػ ػريعةا .تعلي ػ ػ ػ ػ ػػق :ع ػ ػ ػ ػ ػػد ار ِاراز( .الق ػ ػ ػ ػ ػػا رة :اار ا ػ ػ ػ ػ ػػدي
 ٕٔٗٚػٕٓٓٙ/ـ).
املرااوي عبلم الدصيا بِا ُسليلاف .ت ٛٛ٘ :ػػ .االت ػ مػرح الت ريػر
يف أُ حؿ ِ
الفقوا .ققيػق (ا .ع ػدالرمحَا ا ِػربيا اَ .عػحض القػرين
الرم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد
ا .أمحَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد السػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراح)( .طٔ .الري ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاض :مكت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ُّ
ٕٔٗٔ ػٕٓٓٓ/ـ).
ٕ٘٘
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ال ػ ُلعتَِزن ع ػػدا ّار بِػػا أمحَػػد .اال ػ ُل يف أب ػحاب العػػدؿ والتححيػػدا( .طٔ.
الدار املصرية لِلنشر ٓ ٖٔٛػ).
املقدسي ُحملد بِا مفلح .ت ٖٚٙ :ػ .اأُ حؿ ِ
الفقوا .ققيػق ا ، .ػد
َ
ُ
َّ
الس َد َحاف( .طٔ .مكت ة العِ يكاف ٕٓٗٔ ػٜٜٜٔ/ـ).
املقدسي مح،ق الدصيا بِا قُدامة .ت ٕٙٓ :ػ .ارووة الن ِ
ػاظرا .تعليػق:
َ
َُ
ِ
ُحمَ ّل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرا ( .طٔ .ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ وتُ :م َؤ َسس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة ال ِرس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالة
ٖٓٗٔ ػٕٜٓٓ/ـ).
النللػػة ع ػػد الكػػر بِػػا علػػي .اال ػل َحب يف ِعلػػم أُ ػػحؿ ِ
الفقػػو املقػػارفا.
َُ
ُ
الرمد ٕٓٗٔ ػٜٜٜٔ/ـ).
(طٔ .الرياض :مكت ة ُّ

ٖ٘٘
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تقليد جمهول احلال ،تعريفه ،وحكمه
Imitating the Anonymous: Its definition and
ruling

إعداد:
د .علي عبده حممد عصيمي حكمي
األتساذ املاسذد بقاسم أصول الفقه بكلية الشريعة جبذععة جنران

تقليد مجهول الحال ،تعريفه ،وحكمه ،د .علي عبده محمد عصيمي حكمي

املستخلص
موضوع البحث:
يف دص رراذ ارذاررر اااشررر القا روا الف ررذاية تسررذا الاواص ر
االجام ررذدمل املاة ررو ك ال ررا يل رااي ع ررذ يلن ر الي ررذ بع ر الا ررذ ؛ التس ررافاذ
بع األشخذص اجمل ولني الذين تظ رهم هذه الوتسذا يف صرو ك دلمرذ
اتسخني ،فيقعوا يف تقلي هم ظاذي عا م أهنم عن أه العلم الع الة.
أهداف البحث:
اشررر الررودمل بررني املاسررلمني عررن ر ل بيررذن تعرير جم ررول ارررذل
دا األصوليني؛ لاحقيق الوقذية عن الابذ جم ويل اررذل بذلراتسرخني عرن
العلمذ  ،مث يواح البحث حكم تقلي جم ويل ارذل.
منهج البحث:
يف هررذا البحررث ق اتسرراقرا توليررق أق روال العلمررذ أ لررا م حررول
تعري جم رول اررذل ،ق حتلير هرذه األقروال عاذقشرا ذ ،تررجيح أقرو
هذه األقوال يف االتسا الل دلى حكم تقلي جم ول ارذل.
النتائج:

ا ر ررحا ال اتسر ر ررة أن ععظ ر ررم ء ا أق ر ر روال العلم ر ررذ الر ر ررا ر ر ررا
عاذقشا ذ تافق حول تعري جم رول اررذل الرذق يقصر ه يلرا عرن الارذ
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بغرر الفارو  .أن ير عرن لج لررا د الاره أ لج ر دلمره ف رو جم ررول
حذل.
خالصة وتوصيات البحث:
لص هذا البحرث ىل أن اتسرافاذ جم رول اررذل ال يرذم الذعرة،
ال جيوز تقلي ه فيمذ يقوله أ يفعله.
يف حررذل لررف االتسررافاذ توصررمل ال اتسررة بررذلرجوىل ىل العلمررذ
الراتسخني ممن ييعلم أ يغلف دلى الظن أهنم عن أه العلم الع الة.
لياس ر الاواص ر عررم العلمررذ الراتسررخني توصررمل ال اتسررة ب اشررذ
قاذك أ د ك قاوا ف ذاية؛ تاس م يف اشرر أ صرذا العلمرذ الراتسرخني،
تذزهم للاذ  ،تلاشر فاذ اهم يف يذفة تسذا الاواص االجامذدمل.
فاو .

كلما ااات مفتاحيا ااة :جم ر ررول ارر ررذل ،تقلي ر ر ه ،تعريفر رره ،حكم ر رره،
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 علي عبده محمد عصيمي حكمي. د، وحكمه، تعريفه،تقليد مجهول الحال
Abstract
Background:
In today's era ،satellite channels and sophisticated
social media prevail and often many people resort to them
seeking fatwas from some anonymous individuals whom
these communication means present as well-wellestablished Islamic scholars. Consequently ،the people
imitate and follow their fatwa (advice) ،thinking that they
are well-established scholars of justice.
Purpose of the research:
To raise awareness among Muslims ،this research
explains the concept of anonymous individual and its
meaning ،which is confused with the status of the wellestablished Islamic scholars. Thereafter ،the research gave
an opinion on imitating the anonymous.
Research Methodology:
this study extrapolates and authenticate the sayings
of the Islamic scholars and their evidences regarding the
definition of the anonymous. These sayings were
analyzed ،discussed and validated based on the most
powerful evident in the ruling on imitating the
anonymous.
Results:
The study results showed that most of the opinions
and statements of the Islamic scholars discussed conform
on the definition of the anonymous whom many people
seek fatwa from. All Islamic scholars agree that anyone
whose just and knowledge are unknown is an anonymous.
Conclusions and recommendations:
This research concluded that seeking fatwa from an
anonymous does not absolve zima (liability) and it is not
permissible to imitate an anonymous in what he says or
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does. And in case a fatwa is requested ،the study
recommends referring to the Islamic scholars who are
known or most likely known for knowledge and just.
To make the communication with the wellestablished Islamic scholars ،the study recommends the
establishment of a satellite channel(s) that contribute to
disseminating the characteristics of the well-established
Islamic scholars ،highlighting them to the people and
spreading their fatwas in all means of social
communication.
Key words:
Anonymous ،imitation ،definition ،ruling ،fatwa.
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بع :

املقدمة
ارمر ر ح حر ر ه ،الصر ر ك الاسر ر دل ررى ع ررن ال ار ر بعر ر ه ،أع ررذ

فر ن الاررذ بذلااسرربة للعلررم الشررردمل ىلنررذال ياقاسررمون ىل بقاررني:
جما ر عقلر  ،مهررذ ررا عااسررذ ياني ،مل لررن يااسررذ يذ ،بر ىلارره عررم تقررذ
الزع ر ررذن يااس ر ررم الف ر ررر بيا م ر ررذ؛ لازاي ر ر ر قاس ر ررم املقلر ر ر ين تا ر ررذقص قاس ر ررم
اجملا ر ر ين ،ىل ا تق ررر ه ررذا فقر ر دظم ررا أمهي ررة ععرف ررة تعرير ر الاقلير ر ،
جمذالته ،عن الذق تذأ الذعة باقلير ه اتسرافاذاه التسريمذ يفرن يف دصرر
تازاي فيه الاوازل الفق ية دلى املكل لي هنذ ا.
عررن املعلررو أن فررر العررذعمل الاقلي ر  ،دلررى ادابررذ أارره لرري عررن
أه االجا ذ الاظر.
حيث ىلاه قر رررأ الكلرا دلرى أدلرى بقرذ اجملا ر ين ،ممرن ياةبرق
رف قَربر ر َ أَن يرَاَ َحص ر َرر " ،التس رريمذ قر ر أتسر ر ما القار روا
دل رري م امللر ر " :تَرَزب ر َ
الف ر ررذاية عواقر ررم الاواص ر ر االجام ر ررذدمل يف ىلظ ر ررذ ه ر ر ال بلب ر ررذ العلم ر ررذ
الراتسررخني ،هلررذا ا الةررا دلررى املقل ر ين اهليوررذ فر ررذ أ ررذ ا ي را م عررن
أ لوررا الررذين تزي روا بررزق العلمررذ  ،هررم يف دمرروع م ج ج ررذل ،الااينررة
أهنررم اررلوا أاررلوا ،يمررذ قررذل ابررن حررز  -محرره اح" :-ال ءفررة دلررى العلررو
في ررذ ،ه ررم ع ررن ررا أهل ررذ ،فر ر هنم جي ل ررون،
أهل ررذ ،أا ررر ع ررن الر ر
568

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 188الجزء الثاني

يظاررون أهنررم يعلمررون يفاسر ن يقر ن أهنررم يصررلحون"( ،)1يمررذ أ اررح
الشر ررذ  -محر رره اح :-أار رره قلمر ررذ تقر ررم املخذلفر ررة لعم ر ر املاق ر ر عني ىلال ممر ررن
"أ ر ر ر افاسر ر رره يف أه ر ر ر االجا ر ر ررذ لةر ر ررذ أ عغذلةر ر ررة؛ ىل مل يش ر ر ر لر ر رره
بذالتساحقذ أه الرتبة ،ال أ ه أه لل ول عع م"(.)2
ممن خيالط دلى العذعة حرذهلم الكلرا عرن الارذ -دلرى ا را ا
عر ر رراتب م ظ ر ررذاف م أدم ر ررذهلم -مم ر ررن يظ ر ررر دل ر رري م تس ر رريمذ الصر ر ر ،
نيعررذ
د عرذ الاقرو  ،ممررذ جيعر قلير ا رذك ،در ا املعرفرة يظررن أهنرم ي
جة تسوا عن العلم ،هم قةعذي لياسوا دلى ٍ
دلى ٍ
جة اح ك.
رذعمل أ املقل ر األ ررذ
ىل ا تقررر عررذ تق ر  ،فمررن الررذق جيرروز للعر أل
رذعمل
بقولرره اتسررافاذاه ،االدامررذ دلررى أيرره؟! يف حررذل ررذل هررذا العر أل
تس ل عن مل يصح له تس اله؛ فمذ اركم؟
ع ررن ر ر ل ت ر ر علمل هل ررذه املش رركلة الاس ررذا ك يف دص ر رراذ ارذار ررر
رل ررا يل – بف ر ر اح – فك رررك ه ررذا البح ررث ال ررذق ءل ررر أن يك ررون
بعاوان" :تقليد مجهول الحاال ،تعريفاه ،وحكماه" ،لرا لستسر ذ يف
تودية الشرااح املااودة عن اجملامم عن ل الوقروا دلرى حتريرر عاسرذا
هذا البحث ،ااذانه؛ ليق اجلميم دلرى عاسر ليذ م يف ععرفرة عرن ترذأ
الذعررة باس ر اله تقلير ه ،يعرررا ي ر اح ر حكمرره عوقعرره؛ يابر ألرني يوارره
( )1تسذا ابن حز (.)345/1
( )2املوافقذ (.)287 -286/3
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عن أه االجا ذ أ الاقلي ؛ حىت ال يقم فيمذ ال يليق.

أهمية البحث:
ممذ ي ذا ىل عذ تق لبيذن أمهية هذا البحث عذ يلمل:
 -1بيذن املقصو ن ول ارذل دا األصوليني.
 -2اتساقرا أقوال أ لة أه العلم يف حكم تقلي جم ول ارذل.
 -3بيذن الراجح عن أقوال أه العلم.
الدراسات السابقة:
ععلرو أن جر يارف األصررول -ىل ا مل تكرن يل رذ -الق ميرة املعذصرررك
التسريمذ الرا ادااررا ببرذ الاقلير تعرارا ملاسر لة تقلير جم ررول اررذل تسروا
در ىلنذيل أ تفصيلمل ياسرا ،لكر مل أقر دلرى اتسرة تسرذبقة عاسراقلة
ررث هررذا املواروىل بعيارره ،عررم العلررم أل بررذلا ج ر ق يف البحررث
أفررر
د ررن ري ررق اري ررذ البح ررث ،اتساش ررذ ك الكل ررا ع ررن املاخصص ررني يف الفق رره
أصروله؛ هلررذا دزعررا دلررى ل ررذ ىلفرا هررذ عاسرراقلة؛ لاابررم أق روال األص روليني
يف املاسر لة ،عاذقشررة هررذه األقروال عررم ال جرريح ،ال ياعررذ هرذا عررم يوهنررذ
عبلول ررة يف بة ررون بعر ر يا ررف األص ررول الق مي ررة املعذص رررك ا ررمن عبذح ررث
الاقلير ر ر يف ر رروه ن تفص ر رري ؛ ألن يف ىلفرا ه ر ررذ ببح ر ررث عاس ر رراق يعر ر ر ع ر ررن
اإلاذفذ الاذفعة التسيمذ يف دصراذ ارذار .اح أدلم.
هلررذا ال ياسررو – عررن ج ررة اظرررق – د ر الكاررف الررا تاذ لررا
عاس ر ررذا أص ر ررول الفق ر رره يذعل ر ررة أ اقاص ر ررر دل ر ررى عاس ر ررذا الاقلير ر ر ع ر ررن
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ال اتسررذ الاسررذبقة؛ يوهنررذ تعرا ررا ملاس ر لة تقلي ر جم ررول ارررذل ،ا ر
هررذه الكاررف يف املصررذ املراجررم هلررذا البحررث؛ ألارره يكفررمل أل لررا
هرذه املاسر لة فيمرذ يزير درن ل لرني صررفحة عاارذ ال أ راف رذ ،تقاسرريمذ ذ،
حترير ا الازاىل في ذ ،اق أقروال العلمرذ في رذ ،هرو نرم مل ياسربق أن
أفر يف ث عاساق .
يمذ ىلل تابعا أقوال العلمذ يف جم ول اررذل اتسراخرجا عا رذ
هلذا املصةلح تعريفذ دا األصوليني يف ارو األقروال الرا قفرا دلي رذ،
أد هذا الاعري عن تفر ا هذا البحث؛ ىل مل أقر دلرى عرن دررا
جم ول ارذل دا األصوليني عن قب – اح أدلم .-
مل ررذ تس رربق أيافر ررمل ب ررذير األ ررذئ الر ررا اداا ررا بع ررر عاسر ررذا
عشررذ ة ملاس ر لة لررمل ،عررم بيررذن جرره اال ررا ا ب جيررذز ،عررن أبرررز هررذه
األ ذئ عذ يلمل:
ررث بعا ر روان" :حكا اات التقليا ااد لواسا االة الوسا ااائ الحديثا ااة"؛
لألتسرراذ ال ر ياو  :أمح ر بررن دب ر اح ال ررو مل ،يف هررذا البحررث ج ر
ف ر دظرريم؛ حيررث تاررذ ل صررو الاقلي ر يف الوتسررذا ار يلررة ب جيررذز،
د الوتسذا ار يلة اوابط الاقلي عن هلذ.
ىلال أن هذا البحث مل ياعر ملاسذا لمل؛ حيث درفرا جم رول
ارررذل ،قاسررما املٍاس ر لة ،فصررلا األق روال في ررذ ،مث دراررا للماذقشررة
ال جيح؛ هلذا ف و خمال دن لمل ،اح أدلم.
571

تقليد مجهول الحال ،تعريفه ،وحكمه ،د .علي عبده محمد عصيمي حكمي

منهج البحث:
تسلكا يف ياذبة هذا البحث املا ج الاذيل:
 -1اتس ر رراقرأ – يم ر ررذ يغل ر ررف دل ر ررى ظ ر ر ر – تعريف ر ررذ األص ر رروليني
للاقلي ر ر  ،مث اتس رراابةا تعريف ررذ للاقلي ر ر اس ررف ع ررذ أيا رره عاذتس رربذ
جذعع ررذ ملع ررذل قي ررو تعريف ررذ األص رروليني للاقلير ر  ،عذاع ررذ ع ررن
ول املعذل األ ر ا املاذتسبة لاعري الاقلي .
 -2بياا حكم الاقلي  ،جمذالته.
 -3بياا ععىن اجل ذلة ،املقصو ن ول ارذل يف البحث.
 -4نعا أقوال العلمذ يف عاس لة تقلي جم ول ارذل ،مث:
 حر ا الازاىل يف املاس لة.
 ير أقوال املذاعني عن تقلي جم ول ارذل أ لا م.
 ير أقوال اجمليزين أ لا م.
 اما املاس لة اذقشة أ لة اجمليزين عم ال جيح.
 -5أ رجر ر ر ررا اجير ر ر ررذ أ جر ر ر ررز ا عا ر ر ر ررذ برتسر ر ر ررم عصر ر ر ررح امل يار ر ر ررة
اإللك ل ،عم اتسم الاسو ك قم اجية أ جزا ذ.
 -6رج ررا األحذ ي ررث ع ررن عص ررذ هذ ،ع ررذ ي ررذن عا ررذ يف الص ررحيحني
ايافيررا بررذجلز الصررفحة قررم ار ر يث ،عررذ يررذن يف اهررذ أاررفا
ملذ تسبق اركم دليه عن أقوال أه العلم ق ميذ ح يلذ بذ اصذ .
 -7دز أقوال أه العلم ىل عصذ هذ عراجع ذ املعاذك.
 -8رذ ز الاعري بذألد ؛ عرادذك د الاوتسم يف د الصفحذ .
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 -9اما البحث بذلااذاج الاوصيذ .
 -11أافا بع ا ذ ة ،ف رتسذ للمصذ املراجم ،ء ر للمواودذ .

خطة البحث:
اشام البحث دلى عق عة ،ي  ،عبحلني ،ذ ة ،ف ذ .
المقدمااة :هررمل هررذه تشررم  :املق عررة ،أمهيررة البحررث ،ال اتسررذ
الاسذبقة ،عا ج البحث ،ةاه.
التمهيد :اشام دلى بيذن ععىن الاقلي  ،حكمه جمذالته ،فيه عةلبذن:
املةلف األ ل :تعري الاقلي لغة اصة حذ.
املةلف اللذل :حكم الاقلي جمذالته.
المبحث األول :بيذن تعري جم ول ارذل ،فيه عةلبذن:
املةلف األ ل :تعري اجل ذلة.
املةلف اللذل :تعري جم ول ارذل.
المبحث الثاني :تقلي جم ول ارذل ،فيه أ بعة عةذلف:
املةلف األ ل :حترير ا الازاىل.
املةلف اللذل :املذاعون أ لا م.
املةلف اللذلث :اجمليز ن أ لا م.
املةلف الرابم :املاذقشة ال جيح.
الخاتمة :اشاملا دلى الااذاج الاوصيذ .
الفهارس :اشاملا دلى ف ر املصذ .
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التمهيد :تعريف التقليد ،وحكمه وجماالته.
الاقلير ر ع ررذ ياعل ررق ب رره ع ررن الق ررذيذ األصر رولية ال ررا اس ررن تاذ هل ررذ
بذلبح ررث ،دار ر حر ر يلمل د ررن تقلير ر جم ررول ار ررذل اتساحاس رراا أن أقر ر
باعري الاقلي حكمه جمذالته يف عةلبني دلى الاحو الاذيل:
املطلب األول :تعريف التقليد لغة واصطالحا.
التقليد في اللغة:
عر ررن قلأل ر ر " ،القر ررذا ال ر ر ال ر ر ال أص ر ر ن ص ر ررحيحذن ،ي ر ر ل
أح ر ر مهذ دل ررى تعلي ررق ش ررمل دل ررى ش ررمل لي ر ره ب رره ،اج ررر دل ررى ح ر ر
اصيف"( ،)1األ ل هو الاقلي  :عشاق عن الق ك الا توام يف العارق
عم اإلحذ ة به ،اجلمم ق ا .
عارره تقلي ر اهل ر ق هررو :أن يعلررق بعاررق البعررا قةعررة عررن جل ر ؛
ليعلم أاه ه ق ،فيك

()2

الاذ داه  ،يمذ يف قوله تعرذ  :ﭽﮮ ﮯ

ﮰ ﮱﭼ [املذا ر ر ك ،]2 :قول ر رره  يف ا ي ر ر « :قَرلِّ ر ر ل ا ا َي ر ر َ ََال
ترل َقلِّ ل َهذ بِذألَ تَذ ِ»(.)3

( )1ععنم عقذيي اللغة؛ البن فذ ( ،)19/5عذ ك :قل .
( )2ااظر :خماذ الصحذ ؛ زين ال ين امر الررازق (ص ،)259 :لاسرذن العرر ؛
البن عاظو ( ،)365/3املصبذ املاا؛ للفيوعمل( ،)513/2عذ ك :قل .
( )3أ رجر رره تسر ررعي بر ررن عاصر ررو يف تسر ررااه ( ،)211/2قر ررم ( ،)2433حاسر رراه
األلبذل يف صحيح اجلذعم الصغا زيذ ته (.)3356( )633/1
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ياساعم الاقلي  :يف تفروي األعرر ىل الشرخص اتسراعذ ك ي اره
بط األعر بعاقه( ،)1يمذ قذل الشذدر(:)2
حررف الررذ اىل بر عر ارررر
قلأل ر ر ر ر ر ر ر ا أعر ر ر ر ر ر ررريم ،ح ألير ر ر ر ر ر ررم
رةلعذ
تقلي ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر
قلأل ر ه األعررر :ألزعرره ىليررذه ،عارره ع
العذ ر رعر ر ر ر ر ر ر ر:ر ر ر رتر ر ر رور رلير رار ر ر ررهر ر ر ر رير ر ر رار ر ر ررهر ر ر رجع ر
قر ك يف داقرره ،عارره الاقلير يف الر ين( ،)3ير ن املقلِّر يةررو اجملا ر ىلمث
ع ررذ ش رره ب رره يف يا رره ،يام رره دا رره ع ررن دلم رره أ ررذا ع ررن قول رره تع ررذ :
ﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣﭼ[اإلتسرا  ]13 :دلى ج ة االتساعذ ك(.)4
املا ع يف املعىن اللغوق للاقلير جير أاره يابر درن االتِّبرذىل أي رذ؛
حيررث ي ر دلررى ععررذن عررن أمه ررذ :الاعليررق ،اللررز ( ،)5مهررذ عا ررماذن
ملعىن االتبذىل االقافذ .
هلذا فذلاقلي االتبذىل بيا مرذ دمرو صروص يف اللغرة ،هرو عرذ
يقا مل االش اك يف املاذبعة األ ذ عن املقلِّ للمقل (.)6

( )1ااظر :اة الاذظر؛ البن ق اعة (.)381/2
( )2ااظر :الشعر الشعرا ؛ البن قايبة (.)196/1
( )3ااظر :خماذ الصحذ (ص ،)259 :لاسذن العر ( ،)367/3املصبذ املاا
( ،)513/2عذ ك :قل .
( )4ااظر :شر خماصر الر اة؛ للةويف (.)651/3
( )5ااظر :الالخيص يف أصول الفقه؛ للنوي ( ،)423/3لاسذن العر (،)367/3
املصبذ املاا ( ،)513/2عذ ك :قل .
( )6ااظر :عيزان األصول؛ للاسمرقا ق ( ،)676-675/1الاقلي أحكذعه؛
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التقليد في االصلالح:
ا الفررا دبررذ ا األصرروليني يف تعري ر الاقلي ر فمررا م عررن دررذ
بلف " :قبول القول بغا لي "( ،)1عا م عن درذ بلفر " :العمر بقرول
الغررا عررن ررا حنررة علزعررة"( ،)2عررا م عررن دررذ بلف ر " :أ ررذ عررذهف
الغررا ب ر ععرفررة ليلرره"( ،)3عررا م عررن دررذ بلف ر " :اتبررذىل الرج ر رراه،
دلررى تق ر ير أارره اررق ،)4(" . . .عررا م عررن دررذ بلف ر " :الا رزا عررذهف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للشلرق (ص.)33 :
( )1العر ك يف أصررول الفقرره؛ ألى يعلررى ( ،)1216/4ااظررر :الالخرريص يف أصررول
الفق ر ر ر ر رره ( )424/3املاساص ر ر ر ر ررفى؛ للغر ر ر ر ر رزايل (ص ،)371 :ا ر ر ر ر ررة الا ر ر ر ر ررذظر
( ،)381/2ء ا الفا ر ررو املف ر ررا املاس ر ررافا؛ للا ر ررو ق (ص ،)71 :ش ر ررر
خماص ر ر ررر الر ا ر ر ررة ( ،)651/3البح ر ر ررر اص ر ر رريط يف أص ر ر ررول الفق ر ر رره؛ للزيش ر ر ررمل
ىل عذهف اإلعذ أمح البن ب ان (ص.)388 :
( ،)316/8امل
( )2اإلحكر ررذ ؛ ل ع ر ر ق ( ،)221/4ااظر ررر :بير ررذن املخاصر ررر شر ررر خماصر ررر ابر ررن
ارذج ر ر ررف؛ أب ر ر ررو اللا ر ر ررذ األَص ر ر رربَ ذل ( ،)349/3ب ر ر ر يم الاظ ر ر ررذ ؛ للاس ر ر ررذدذ
( ،)679/2أصرول الفقرره؛ البررن عفلرح ( ،)1531/4الاقريررر الاحبررا؛ البررن
أعا ارذج ( ،)341/3ىل شذ الفحول؛ للشويذل (.)239/2
( )3الاحبررا شررر الاحريررر؛ للمررر ا ق ( ،)4111/8ااظررر :شررر الكويررف املاررا؛
البن الانرذ ( ،)529/4حذشرية العةرذ دلرى شرر اجلر ل اصلرمل دلرى نرم
اجلواعم (.)432/2
( )4عيزان األصول (ص ،)675 :ااظر :األصول عن دلم األصول؛ البن دليمني
(ص.)87 :
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الغررا ،)1(" . .عررا م عررن درفرره ب ارره" :اداقررذ قررول الغررا عررن ررا ععرفررة
ليله الافصيلمل العم به"( ،)2ا لا(.)3
نلة هرذه الاعريفرذ تر حرول املعرىن افاسره ،عرم زيرذ ك اقرص
يف القيررو  ،بذتسررالاذ عررن فررر بررني االتبررذىل الاقلي ر يف املعررىن( ،)4الررذق
دليرره أهر العلررم أارره ال فررر بررني املصررةلحني اصررة حذ ،ىلن جر ررة
دمو صوص بيا مذ عن الاذحية اللغوية(.)5
ممذ ي ل دلى أن االتبذىل الاقلي

عىن اح قوله تعرذ  :ﭽﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ [البقر ر رررك]171 :؛ حير ر ررث
ىلن االتبذىل يف اجية عىن الاقلي (.)6
( )1اشر الباو دلى عراقمل الاسعو ؛ دب اح الشاقيةمل ( ،)335/2ااظر :الاقلي
أحكذعه (ص.)29 :
( )2فاح اجملي ب حكذ الاقلي ؛ البن اجلمذل (ص.)123 :
( )3ااظر :الاقلي أحكذعه (ص.)29 :
( )4ااظ ر ر ررر :ىلد ر ر ر ر امل ر ر رروقعني؛ الب ر ر ررن الق ر ر رريم ( ،)447/3االداص ر ر ررذ للش ر ر ررذ
(.)688/2
( )5ااظر :عيزان األصول (ص ،)675 :األصول عرن دلرم األصرول (ص،)87 :
الاقلي أحكذعه(ص.)33 :
( )6ااظررر :عيرزان األصررول (ص ،)675 :تفاسررا القررر ( ،)211/2ىلدر املرروقعني
( ،)447/3االداصر ررذ ( .)688/2فر رراح الق ر ر ير للشر ررويذل ( ،)193/1أا ر روا
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ممذ تسربق ميكرن اتسراخ ص تعرير الاقلير اصرة حذ يمرذ يظ رر
يل ب اه" :اتباع مذهب من ليس قوله حجة في ذاته".
قولاررذ( :اتباااع)؛ لرريعم تقلير العررذعمل للمنا ر تس روا درررا لي ر
اجا ذ ه أ مل يعرفه(.)1
قولار ررذ( :ما ااذهب)؛ ليشر ررم القر ررول العم ر ر االداقر ررذ  ،خير رررج
الق ذ بش ذ ك الش و  ،عذ لي عن االجا ذ (.)2
قولاذ( :من ليس قوله حجة)؛ ليخرج اتبذىل الار صرلى اح دليره
تسررلم ،االنررذىل ،قررول الصررحذى دا ر عررن يلبررا حنيارره؛ فلرري اتبررذىل
شمل عن هذه تقلي ا ىلال دلى تسبي اجملذز(.)3
قولار ررذ( :فا ااي ذاتا ااه)؛ لبير ررذن أن اتبر ررذىل اجملا ر ر اعالر ررذال للاصر رروص
الشردية املوجبة التبذده تس اله ،لي لذا اجملا (.)4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البيذن؛ للشاقيةمل ( ،)147/3الاقلي أحكذعه (ص.)33 :
( )1ااظر :شر األصرول عرن دلرم األصرول؛ البرن دليمرني (ص ،)683 :الاقلير
أحكذعه (ص.)31 :
( )2ااظر :املرجعني الاسذبقني.
( )3ااظر :املرجم الاسذبق ،الاقلي أحكذعه (ص.)31 :
( )4ااظر :الاقلي أحكذعه (ص.)31 :
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املطلب الثاني :حكم التقليد وجماالته.
ا ال ر العلم ررذ يف حك ررم الاقلير ر ؛ تبع ررذ ال ررا ف م يف الاعرير ر  ،أ
ب رذلاظر يف ا ررا ا عراتررف الاررذ يف العلررم ،لررو ياشررعف ار ر يث يف هررذا
املواوىل ايافمل فيه ببيذن حكم الاقلي يف حق العذعمل حقيقة أ حكمذ(.)1
اتفررق العلمررذ  -ىلنررذالي -دلررى أن فررر العررذعمل الاقلير ( ،)2قررذل
ابررن دب ر الررذ  -محرره اح " :-مل ختال ر العلمررذ أن العذعررة دلي ررذ تقلي ر

دلمذا ررذ ،أهن ررم املر ررا ن بق ررول اح د ررز جر ر  :ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠﭼ[الاحر  ،43 :األابيررذ  ،]7 :أنعروا دلررى أن األدمررى
ال ب له عن تقلي اه ممن يلق يزه بذلقبلة ىل ا أشركلا دليره ،فكرذلا

( )1ااظر :اإلحكذ ل ع ق ( ،)222/4الاقرير الاحبا(.)344/3
( )2ااظ ررر :املعام ر ر ؛ أبر ررو اراس ررني البَص رررق ( ،)361/2الع ر ر ك يف أص ررول الفقر رره
( ،)1225/4اإلشر ر ر ررذ ك يف أصر ر ر ررول الفقر ر ر رره؛ للبر ر ر ررذجمل (ص ،)17 :اللمر ر ر ررم؛
للشر راازق (ص ،)126 :قوا ررم األ ل ررة ،للاس ررمعذل ( ،)341/2املاساص ررفى
(ص ،)372 :الام ي يف أصول الفقره؛ ألى ا ةرذ الكلرو ال (،396/4
 ،)399الواا ررح يف أص ررول الفق رره؛ الب ررن دقي ر ( ،)459/5عي رزان األص ررول
( ،)676-675/1اصص ر ررول لل ر ررازق ( ،)73/6الاحقي ر ررق البي ر ررذن يف ش ر ررر
الذهررذن؛ لألبيررذ ق ( ،)212/4اررة الاررذظر ( ،)382/2اإلحكررذ ل عر ق
( ،)222/4افررذا األصررول يف شررر اصصررول؛ للق ررايف ( ،)3928/9بيررذن
املخاصررر شررر خماصررر ابررن ارذجررف ( ،)355/3البحررر اصرريط (،)348/8
الاقرير الاحبا(.)344/3
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عن ال دلم له ال بصر عىن عذ ي ين به ال ب له عن تقلي دذمله"(.)1
ق ررذل اب ررن تيمي ررة  -مح رره اح " :-ال ررذق دلي رره ن ررذها األع ررة أن
االجا ر ررذ ج ر ررذاز يف اجلمل ر ررة ،الاقلير ر ر ج ر ررذاز يف اجلمل ر ررة ،ال يوجب ر ررون
االجا ررذ دلررى ير أحر رعررون الاقلير  ،ال يوجبررون الاقلير دلررى ير
أح رعون االجا ذ "(.)2
قذل الشذ  -محه اح -دار عذ يرر أقاسرذ املكلر  " :اللرذل:
أن يكررون لعقلِّر اي صرررفذ ليررذ عررن العلررم ارررذيم نلررة ،ف بر لرره عررن قذا ر
يقو ه ،حذيم كم دليه ،دذمل يقا ق به"(.)3
ىل ا لبرا أن فررر العررذعمل الاقلير  ،فررذلك يف اجملررذال الررا ياسررو
في ذ الاقلي  ،الا ال ياسو له في ذ الاقلي  ،نلاه :أن العلو اربذن:
األول :ع ررذ ال ياس ررو في رره الاقلي ر ر  :ه ررو ععرف ررة اح تع ررذ  ،أا رره
اح  ،ععرفة صحة الرتسذلة ،به قذل دذعة العلمذ  ،يللحرق بره عرذ يلعلرم
ا ررر ك ع ررن ال ر ين يذلص ررلوا ا م ر  ،الزي ررذك ،ص ررو ش ر ر ع ررذن،
ارر ررج ،حتر رررا الزار ررذ شر ررر ا مر ررر يفوهر ررذ ،هر ررو عر ررذ جحر رره نر ررذها
العلمر ررذ ()4؛ ألن الاقلي ر ر يف هر ررذه املاسر ررذا عر ررذعو شر ررردذي ،قر ررذل تعر ررذ :
( )1جذعم بيذن العلم ف له؛ البن دب الذ (.)989/2
( )2جمموىل الفاذ ؛ البن تيمية (.)214-213/21
( )3االداصذ (.)859/2
( )4ااظ ررر :املعام ر ( ،)365/2الع ر ك ( ،)1217/4الفقي رره املافق رره ،للخةي ررف
البغر ر ر ا ق ( ،)132 ،128/2الابص ر رررك يف أص ر ررول الفق ر رره ،للشر ر راازق (ص:
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ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﭼ [العاكبر ر ر ر ر ر ر ر ررو :
رمن املقلر ل للمقلِّر َك عرذ قلر ه
 ،]12هذا أدلى عاذزل الاقلير  :أن ي َ
فيرره ،أن ياحم ر دارره ىل رره ،فق ر عررة اح تعررذ دليرره يذبرره فيرره ،قررذل

تع ر ر ررذ  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ [البقر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رررك:

 ،]171قرذل تعرذ  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ[الز ر ر ر ر رررا:
 ،]23فررذ قوعررذ اتبع روا ءبررذ هم يف ال ر ين ف ر ل دلررى أن لررا ال جيرروز؛
ألن ريررق هررذه األحكررذ العق ر  ،الاررذ يل ررم يش ر يون يف العق ر ف ر
ععىن للاقلي فيه(.)1
الثااني :عرذ ياسرو فيره الاقلير  :هرو فرر ىل الر ين أحكذعره ممرذ ال
يعلررم ىلال بررذلاظر االتسررا الل :يفررر ىل العبررذ ا  ،املعررذع  ،الفررر ج،
ا لا عن األحكذ (.)2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،)411الام ي ر ر يف أصر ررول الفقر رره ( ،)396/4ار ررة الار ررذظر (-381/2
 ،)382شر الكويف املاا (.)538 ،533/4
( )1ااظر :الع ك ( ،)1218/4اللمم (ص ،)125 :الام ي (.)398/4
( )2ااظ ررر :العر ر ك ( ،)1225/4الفقي رره املافق رره ( ،)132/2الابص رررك (ص،)414 :
الام ي ر ر ر ( ،)399/4عي ر ر رزان األص ر ر ررول ( ،)676/1ا ر ر ررة الا ر ر ررذظر ()382/2
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ه ررو ع ررذ دلي رره ن ررذها العلم ررذ ؛ لقول رره تع ررذ  :ﭽﯧﯨﯩ

ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴﯵﯶ

ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﭼ[الاوبة.]122 :

لعم ررو قول رره تعر ررذ  :ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭼ

[الاح  ،43 :األابيذ .]7 :
ألاه لرو لعارم الاقلير يف هرذه املاسرذا الحارذج ير أحر أن يراعلم
لا ،يف ىلجيذ الاعلم بلو جة االجا ذ يشق دلى الارذ ؛ ملرذ فيره
عن قةم املعذش ه ك اررئ الزىل ،فلز أن ياسقط هذا اإلجيذ (.)1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املاسو ك ،جل تيمية (ص ،)458 :شر الكويف املاا (.)539/4
( )1ااظر :اللمم (ص.)126 :
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املبحث األول :تعريف جمهول احلال.
يشررا ر هررذا عصررةلح جم ررول ارررذل دار اصر لني يل راا ،هلررذا أيررا
أن أحر ععاذه دا األصوليني عن ل هذا املبحث يف املةلبني الاذليني:
املطلب األول :تعريف اجلهالة.
الجهال ااة ف ااي اللغ ااة :عررن اجل ر  ،اجل رريم اهلررذ ال ر أص ر ن:
أح مهذ ا العلم ،اج ر ا فة ا الةم اياة.
والجهال ا ااة :أَن تفعر ر ر فعر ر ر ي بغ ر ررا العل ر ررمَ ،ج ِ لَ ر رره فلر ر ر َ ن َج ر ر ر ي
َج َ ذلَة ،ىلِن ف ايذ جلذه ِعن فل ن أَق جذه به(.)1
والجهالة اصلالحا :دلى ل لة أار :
األول :أللو الاف عن العلم ،هذا هو األص .
الثاني :اداقذ الشمل خب ا عذ هو دليه.
حقه أن يفع  ،تسوا اداق فيره
والثالث :فع الشمل خب ا عذ أل
()2
اداقذ ا صحيحذ أ فذتس ا ،يمن ي ك الص ك عاعم ا .
قر ررذل ا ةير ررف البغ ر ر ا ق  -محر رره اح -در ررن اجمل ر ررول دا ر ر أصر ررحذ
ار يث" :هو ي عن مل يشا ر بةلرف العلرم يف افاسره ،ال درفره العلمرذ بره،
( )1ااظر :ععنرم عقرذيي اللغرة ( ،)489/1خمارذ الصرحذ (ص ،)63 :لاسرذن
العر ( ،)129/11عذ ك (ج ).
( )2ااظر :املفر ا يف ريف القرءن؛ لألصف ذىن (ص ،)219 :املعنم الوتسريط
(.)144/1
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عن مل يعرا ح يله ىلال عن ج ة ا اح "(.)1
باذ دلى عذ تق ميكن تعري اجمل ول ب اره :ير عرن مل تلعررا
دياه أ صفاه.
هلررذا فك ر عررن ال اعرررا أارره عاسررلم ،أ يررذفر ،أ ال اعرررا أارره
عكلر أ ال ،أ ال اعرررا أارره اررذبط يف ايارره أ ال ،أ ال اعرررا أارره
در ل أ ال ،أ ال اعرررا أارره دررذمل ي ررذ العلررم دارره أ ال ،أ ال اعرررا
أاه صحيح العقي ك أ ال ،يكون جم وال(.)2
املطلب الثاني :تعريف جمهول احلال.
قاسررم العلمررذ اجل ذلررة ىلنررذال ىل قاسررمني :ج ذلررة دررني ،ج ذلررة
حذل ،تفصي قاسم ذ العلمذ ىل ل لة أقاسذ ( )3همل:
األول :جم ول العني :هو عن مل يشا ر ،مل ير داه ىلال ا اح .
الثاااني :جم ررول ارررذل هررو :اجمل ررول يف الع الررة ظررذهرا بذ اررذ عررم
( )1الكفذية يف دلم الر اية؛ للخةيف البغ ا ق (ص.)88 :
( )2ااظ ررر :هنذي ررة الوص ررول يف اي ررة األص ررول؛ لأل ع رروق ( ،)2919/7الاقري ررف
الاياسا يف أصول ار يث؛ للاو ق (ص.)48 :
( )3ااظر :الع ك ( ،)916/3الذهذن؛ للنوي ( ،)234/1عق عة ابرن الصر
(ص ،)321 :البحر ر ررر اصر ر رريط ( ،)161 ،159/6شر ر ررر الابصر ر رررك الار ر ررذيرك
للعراق ررمل ( ،)351/1ازه ررة الاظ ررر؛ الب ررن حن ررر(ص ،)232تر ر يف الر ررا ق؛
للاسيو مل (.)371/1
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يواه ععر ا العني بر اية د لني داه.
الثال ااث :عاس رراو ار ررذل ه ررو :ال ررذق مل يظ ررر عا رره اق رري الع ال ررة،
أق :الع ل ظذهرا اجمل ول بذ اذ.
قررذل ابررن الص ر  -محرره اح" :-اجمل ررول الررذق ج لررا د الارره
البذ اررة ،هررو د ر ل يف الظررذهر ،هررو املاسرراو  ،فق ر قررذل بع ر أامااررذ:
املاساو عن يكون د ال يف الظذهر ،ال تعرا د الة بذ اه"(.)1
هررذا تقاسرريم أصررحذ ارر يث تررذبع م الفق ررذ يف اركررم دلررى
الررا ق؛ حيررث "أنررم املشررذها عررن أامررة ارر يث الفقرره أارره يشر فيرره
أن يك ررون در ر الي ا ررذبةذي ،بر ر ن يك ررون :عاس ررلمذي بذلغر رذي د ررذق ي تس ررليمذي ع ررن
أتسرربذ الفاسررق روا املررر ك عايقظ رذي ،حذفظ رذي ىلن ح ر ئ عررن حفظرره،
به"(.)2
اذبةذي لكاذبه ىلن ح ئ عاه ،دذملذي ذ خيي املعىن ىلن
ىل ا يذاررا الع الررة ال رربط تكفررمل لقبررول الر ايررة ،ف هنررذ ال تكفررمل
ليكون العر ل ال رذبط عفايرذ جيروز تقلير ه؛ ألن الاقلير يا رمن ععرىن زاار اي
هو قبول الرأق.
قذل الشو ِ
الر ايرة
يذلأل  -محه اح " :-ال يشا عن يف رم أن قبرول ِّ
الر ايررة هرو قبرول للحنررة ،الاقلير ىلمررذ هرو قبررول
لري باقلير ؛ فر ن قبرول ِّ
الر ايررة لرري عررن
الر ايررة قبررول الرررأق؛ فر ن قبررول ِّ
الرررأق ،فررر بررني قبررول ِّ
( )1ععرفة أاواىل دلو ار يث ،للاياسذبو ق ابن البيم (ص)223 :
( )2الاقريف الاياسا يف أصول ار يث (ص.)48 :
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الاقلي يف شمل  ،ب هو دك تسم المقلأل "(.)1
هلذا يش العلمذ فيمن جيوز تقلي ه ىلاذفة ىل الع الة أن
يكون ق بلغ تبة االجا ذ ؛ ألن عن شر اجملا أن يكون دذملذ
بذلفقه أص فردذ فذ عذهبذ ،أن يكون يذع األ لة يف االجا ذ
دذ فذ ذ اج ىلليه يف اتساابذ األحكذ  ،تفاسا اجيذ الوا ك يف
األحكذ األ بذ الوا ك في ذ(.)2
قذل أبو ز دة العراقمل  -محه اح" :-ىل ا فرداذ دلى جرواز الاقلير
جذز اتسافاذ عن درا ب هلية اإلفاذ  ،همل العلم الع الة"(.)3
با ر ررذ دل ر ررى ع ر ررذ تس ر رربق ف ا ر ره ميك ر ررن تعري ر ر جم ر ررول ار ر ررذل دا ر ر
األصرروليني يف هررذا البحررث ب ارره :هااو الااذ لاات تعاارف أهليتااه للتقليااد
واإلفتاء علما أو عدالة(.)4
املقصو بقولاذ (العلات) :أق يكرون عر ه تر هي دلميرذ يبلرغ بره
عرتبة الاظر االجا ذ  ،تاحقق فيه صفذ اجملا شر ه(.)5
( )1القول املفي يف أ لة االجا ذ الاقلي ؛ للشويذل (ص.)36 :
( )2ااظر :الو قذ ؛ للنوي (ص ،)29 :ء ا الفاو (ص ،)19 :املوافقذ ؛
للشذ (.)299/5
( )3الغيث اهلذعم شر نم اجلواعم؛ ألى ز دة العراقمل (ص.)716 :
( )4ااظر :الاحقيرق البيرذن ( ،)213/4ارة الارذظر ( ،)384/2الغيرث اهلرذعم
شر نم اجلواعم (ص ،)716 :تياسا الاحرير؛ ألعا بذ شذه (.)248/4
( )5ااظر :قوا م األ لة ( ،)313/2بذل الاظر؛ لألمسا ق (ص ،)689 :ء ا
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(العدالااة ماان حيااث اللغااة :الاوتسررط يف األعررر عررن ررا زيررذ ك ال
اقصررذن ،العر ل عررن الاررذ  :املراررمل قولرره حكمرره ،املاسرراوق يف ريقارره(،)1

قذل تعذ  :ﭽﮈﮉﮊﮋﭼ [الة .]2 :
واصلالحا همل :صفة اتسخة يف الاف حتمر دلرى ع زعرة الاقرو
امل ررر ك نيع ررذ ،ت رررك الكب ررذار البر ر ىل الر اار ر ؛ ح ررىت حتصر ر لق ررة الاف ررو
بص قه ،ف لقة بقول عن ال خيذا اح تعذ وفذ ازدذ دن الكذ (.)2
الع الة اودذن( :)3ظذهرك ،بذ اة.
الظررذهرك :تلبررا بذلر ين العقر دلررى ععررىن أن عررن أصررذ ذ ف ررو در ل
ظذهرا؛ ألن ال ين العق م اه دلى االتساقذعة ي دوااه ىل لا.
فذلع الررة الظررذهرك تعرررا بظررذهر األعررر ،تقا ررمل الارزا أ اعررر اح اواهيرره،
د ىلظ ذ ا لا(.)4
البذ ار ررة :ال تلعر رررا ىلال ع ر ررن ر ر ل ر ررول املعذشر رررك املخذلة ر ررة،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفاو (ص ،)19 :البحر اصيط (.)229/8
( )1ااظر :ععنم عقذيي اللغة ( ،)246/4خماذ الصحذ (ص ،)212 :عذ ك:
(د ل )
( )2ااظر :أصول الاسر اسمل ( ،)351/1املاساصفى (ص ،)125 :الاحبا شر
الاحرير (.)1858/4
( )3ااظ ر ررر :أص ر ررول الاسر اسر ر ررمل ( ،)351 -351/1تياس ر ررا الاحرير ر ررر (-48/3
 ،)49البحر اصيط (.)161/6
( )4ااظر :املراجم الاسذبقة.
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املررر  ،ال ميكررن الوقرروا دلررى هنذيررة لررا؛ لافررذ

الاظررر يف ععررذع
بني الاذ في مذ.
لكررن ي ر عررن يررذن ممااعررذ عررن ا تكررذ عررذ يعاق ر اررعررة فيرره ف ررو دلررى
ريق االتساقذعة يف ح ال ين(.)1
عرن ر ل تعرير جم رول ارررذل اعلررم أارره يقرو دلررى ياررني مهررذ:
العلررم ،الع الررة ،دليرره ف ر ن تعري ر جم ررول ارررذل يص ر دلررى ل ر ئ
صو  ،همل:
األولى :جم ول العلم الع الة ععذ.
الثانية :جم ول العلم ععلو الع الة.
الثالثة :جم ول الع الة ععلو العلم.

( )1ااظ ر ررر :أص ر ررول الاسر اسر ر ررمل ( ،)351 -351/1تياس ر ررا الاحرير ر ررر (-48/3
 ،)49البحر اصيط (.)161/6
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املبحث الثاني :تقليد جمهول احلال.
بع ر تعري ر الاقلي ر  ،بيررذن حكمرره ،بيررذن ععررىن جم ررول ارررذل دا ر
األصوليني ،أ لر ىل عاسر لة البحرث جروهره الرا أ بيذهنرذ ،حتريرر ار
الا رزاىل في ررذ ،ىلظ ررذ عررذاهف العلمررذ في ررذ ،عاذقشررة ال رراجح عررن املررذاهف
في ذ ،همل :عاس لة تقلي جم ول ارذل ،لا عن ل املةذلف الاذلية:
املطلب األول :حترير حمل النزاع فيها.
شخصررذ فر خيلررو يف
ععلررو أن العررذعمل ىل ا أ ا أن يقلر ياسررافا
ي
العلم ذل عن ياسافايه عن ل لة أقاسذ :
يظن أن عرن ياسرافايه أهر للاقلير الفايرذ ،هرذا
األول :أن يعلم ،أ أل
عافق دلى جواز اتسافاذاه تقلي ه فيمذ أفىت به دا َعن أجذز الاقلي (.)1
الث اااني :أن يعل ررم ،أ يظ ر ألرن أن ع ررن ياس ررافايه جذه ر  ،أق :ل رري أه ر
للاقلي الفايذ ،هذا عافق دلى د جواز اتسافاذاه تقلي ه فيمذ أفىت به(.)2
ه ررذان القاس ررمذن عاف ررق دلي م ررذ؛ ق ررذل اب ررن ق اع ررة مح رره اح " :ال
العذعمل ىلال عن لرف دلرى ظاره أاره عرن أهر االجا رذ  . . .ف عرذ
ياسافا أل
عن درفه بذجل  :ف جيوز أن ياقله اتفذقيذ"(.)3
( )1ااظر :شر خماصر الر اة (.)663/3
( )2ااظر :املرجم الاسذبق.
( )3اة الاذظر (.)384/2
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ق  -مح رره اح" :-الق ررذالون بوج ررو االتس ررافاذ دل ررى
قررذل اجع ر أل
الع ررذعمل اتفقر روا دل ررى جر رواز اتس ررافاذاه مل ررن درف رره ب ررذلعلم أهلي ررة االجا ررذ
الع الرة ،بر ن يرراه عااصربذ للفارو الارذ عافقرون دلرى تسر اله االداقررذ
فيه ،دلى اعااذده فيمن درفه بذل عن لا"(.)1
قررذل الةررويف  -محرره اح" :-العررذعمل يقلر عررن دلررم أ ظررن أهليارره
ل جا ذ بةريق عذ ،ن عن درفه بذجل اتفذقذ في مذ"(.)2
الثالااث :أن جي ر حررذل عررن ياسررافايه؛ ف ر يعلررم أهليارره يف العلررم
الع الة ،أ أحر مهذ ،ير ن يكرون دذملرذ ال تلعلرم د الاره ،أ يكرون در ال
لجي دلمه.
هررذا القاسررم قررم يف حكمرره ر ا بررني العلمررذ  ،قررذل اجع ر ق -
محه اح " :-ا الفوا يف جواز اتسافاذ عن مل يعرفه بعلم ال ج ذلة"(.)3
قررذل الةررويف  -محرره اح -عبياررذ هررذه القاسررمة " :حتقيررق القاسررمة
فيرره :أن العررذعمل ىل ا أ ا أن ياسررافا شخصررذ ،ف عررذ أن يعلررم ،أ يظررن أارره
أه ر للفايررذ ،أ يعلررم أارره جذه ر ال يصررلح لررذلا ،أ جي ر حذلرره ،ف ر
يعلم أهلياه ال د ع ذ"(.)4
( )1اإلحكذ (.)232/4
( )2شر خماصر الر اة (.)663/3
( )3اإلحكذ (.)232/4
( )4شر خماصر الر اة (.)664-663/3
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ق ر ررذل اإلتس ر رراوق -مح ر رره اح " :-ع ر ررذ ا د ر ررذه اإلع ر ررذ [الرازق] ع ر ررن
االتف ررذ دل ررى املا ررم ع ررن اتس ررافاذ اجمل ررول ل رري ي ررذلا ،ففي رره ر ر ا
حكذه :الغزايل ،اجع ق ،ابن ارذجف"(.)1
هررذا القاسررم هررو اررو البحررث ىلنررذال ،عررذ يررام لرره عاذقشررة
ا ر ا فيرره يف املةذلررف الاذليررة عررن هررذا املبحررث ،اإلجذبررة عررن هلررذ
دلى الاس ال:
عررذ حكررم تقلي ر جم ررول ارررذل ،أق :عررذ حكررم تقلي ر ه ملررن جي ر
أهلياه دلمذي أ د الة؟
املطلب الثاني :املانعون من تقليد جمهول احلال وأدلتهم.
هف ن و العلمذ ىل املام عن تقلي جم ول ارذل اتسافاذاه،
جعلوا شر الاقلي االتسافاذ  :أن يغلف دلى ظن املقلِّ أن عن
يقلأل َ ه عن أه االجا ذ  ،أن يغلف دلى ظاه أاه عن أه ال ين ذ
يراه عن مسذ الاس ال ين ،ال شب ة يف أاه لي للعذعمل أن يقل عن
يظاه ا دذمل ال عا ين(.)2
قذل القذامل أبو يعلى  -مح مذ اح " :-ىل ا صذ عن أه
( )1الام ي ر ر يف خت ر رريج الف ررر ىل دل ررى األص ررول؛ لستس رراوق (ص ،)531 :ااظ ررر:
املاساصفى (ص ،)373 :اإلحكذ ( ،)232/4بيذن املخاصرر شرر خماصرر
ابن ارذجف ( ،)361/3البحر اصيط (.)363/8
( )2ااظر :املعام ( ،)364-363/2حتفة املاس ل ،أبو زيريذ الرهول (.)294/4
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االجا ذ ذ يراذ( ،)1مل جيف قبول قوله فيمذ يفا به ىلال أن يكون لقة
ع عواذي يف ياه"(.)2
مل خيال دلمذ املاسلمني يف أن الفذتسق ا عقبول الفاو يف
أحكذ ال ين ،ىلن يذن بصاا ذ هذا ابا ا  ،مث جيف أن يكون دذملذ
بذألحكذ الشردية(.)3
قررذل الشراازق -محرره اح " :-أعررذ املاسررافا فر جيرروز أن ياسررافا
عن شرذ دلرى اإل ر ؛ ألاره رذ اتسرافىت عرن ال يعررا الفقره ،بر جيرف
أن ياعرررا حررذل الفقيرره يف الفقرره األعذاررة ،يكفيرره يف ععرفررة لررا ررذ
الع ل الواح "(.)4
ب ر ررني اب ر ررن الاس ر ررمعذل  -مح ر رره اح -أن املف ر ررا ع ر ررن العلم ر ررذ ع ر ررن
اتساكملا فيه ل ئ شرااط:
أح هذ :أن يكون عن أه االجا ذ .
اللذىن :أن ياساكم أ صذا الع الة يف ال ين.
الش ررر اللذل ررث :أن يك ررون ا ررذبةذ افاس رره ع ررن الااسر ر ي يذف ررذ د ررن
ال يص؛ حىت يقو ق اح تعذ يف ىلظ ذ ياه ،يقو ق عاسافايه(.)5
( )1أق :ذ ير عن شر االجا ذ .
( )2الع ك (.)1595/5
( )3ااظر :الفقيه املافقه (.)331/2
( )4اللمم (ص.)128 :
( )5ااظر :قوا م األ لة ()353/2
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قررذل ابررن دقي ر  -محرره اح" :-العررذعمل ملررذ مل يكررن لرره ريررق ىل
ععرفررة اركررم ،صررذ فرارره الرج روىل ىل قررول املفررا العررذمل الع ر ل ،الررذق
يغلف دلى الظن ص قه ،ىلصذباه فيمذ أَفىت به"(.)1
اق ر ر اب ر ررن اهلم ر ررذ اراف ر ررمل  -مح ر رره اح" :-االتف ر ررذ دل ر ررى حر ر ر
اتسافاذ عن درا عن أه العلرم بذالجا رذ الع الرة . . .دلرى اعااذدره
ىلن ظن د أح مهذ"(.)2
أق :االجا ذ أ الع الة ف دن ظن د ع مذ نيعذ(.)3
ق ررذل األبي ررذ ق  -مح رره اح" :-ال ياس ررافا الع ررذعمل ىلال ع ررن درف رره
بذلعلم الع الة.)4(" . . .
أدلااة الجمهااور :اتسررا ل املررذاعون عررن تقلي ر جم ررول ارررذل بع ر ك
أ لة ،عا ذ عذ يلمل:
 -1دمررو الا ررمل يف ءيررذ يلرراك دررن اتب رذىل اإلااسررذن عررذ لرري لرره برره دلررم،

عا ررذ -ع ررل  -قول رره تع ررذ  :ﭽﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ

ﯹﯺﯻ ﯼﯽ ﯾﯿﭼ [اإلتسرا .]36 :

( )1الوااح يف أصول الفقه (.)288/1
( )2الاقرير الاحبا؛ البن أعا حذج (.)345/3
( )3ااظر :الاقرير الاحبا؛ البن أعا حذج (.)345/3
( )4الاحقير ررق البير ررذن ( ،)213/4ااظر ررر :املاساصر ررفى (ص ،)373 :اإلحكر ررذ
(.)232/4
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قر ررذل الشر رراقيةمل  -محر رره اح" :-هنر ررى ج ر ر د ر ر يف هر ررذه اجير ررة
الكرمي ررة د ررن اتب ررذىل اإلااس ررذن ع ررذ ل رري ل رره ب رره دل ررم ،يش ررم ل ررا قول رره:
فيره ير
أيا ،مل ير ،مسعرا ،مل ياسرمم ،دلمرا ،مل يعلرم .ير
قول ب دلم ،أن يعمر اإلااسرذن رذ ال يعلرم ،قر أشرذ جر در ىل
هرذا املعرىن يف ءيرذ أ رر . . .اجيررذ لر هرذا يف اتبرذىل را العلررم
املا ررمل دارره يف هررذه اجيررة الكرميررة يلرراك جر ا"( ،)1تقلير عررن ال يلعلررم أ
يف دمرو الا رمل الروا يف
يغلف دلى الظن أاه عن أه االجا ذ ير
اجية  -اح أدلم.-

 -2األع ررر ب ش ر ر ذ العر ر ل ،يم ررذ ق ررذل تع ررذ  :ﭽﮈ ﮉ ﮊ

ﮋﭼ [الةر

 ،]2 :الا ررمل دررن قبررول ش ر ذ ك الفذتسررق ،يمررذ

قر ر ر ر ررذل تعر ر ر ر ررذ  :ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭼ

[ارنرا  ] 6 :الفاسق قاسيم الع الة ،مث ىلن األعرر بذلالبرا عرن
ذ الفذتسق يعم جو الالبا عن د الة جم ول ارذل.
 -3دمررو الاحررذير عررن اتب رذىل اجلل ررذل عررذ ي تررف دليرره يف اصرروص يلرراك،
عا رذ – عرل – قولرره صرلى اح دليره تسررلم« :ىلِن اللرهَ الَ يرَقربِ ل العِلر َرم
اااَِز يادذ يرَااَ ِزدلهل ِع َرن العِبَرذ َِ ،لَ ِكرن يرَقربِ ل العِل َرم بَِقرب ِ العللَ َمرذ َِ ،حرىت ىلِ َا
َمل يرلب ر ِرق َدذلِ يم ررذ اختَ ر َذ الا ررذ ل ل ل يتس ررذ لج ر يرذال ،فَ لاس رروِلوا فَ ر َفرَاروا بِغَر ِرا ِدلر ر ٍم،
( )1أاوا البيذن (.)146 -145/3
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َالوا»(.)1
فَ َلوا َأ َ
عن قل جم ول اررذل ال ير عن عرن تسر ال اجلل رذل ،عرذ يابعره عرن
ال ل؛ ألن األص يف الاذ اجل .
 -4ملذ يذاا الع الة شرر يف قبرول الشر ذ ك بذإلنرذىل( ،)2الشر ذ ك ن
الق ررذ لررز أن يكررون القذاررمل دذملررذ در ال ،الق ررذ ن الفاررو ؛ لررز
أن يكون ادابذ الع الة يف الفاو عن بذ أ (.)3
 -5القيذ دلرى عرذ جيرف دلرى األعرة عرن ععرفرة حرذل الرتسرول برذلاظر
يف ععنزاترره؛ ف ر ي ر عن بك ر جم ررول ي ر دمل أارره تسررول اح ،عررذ
جيف دلى ارذيم عرن ععرفرة حرذل الشرذه يف الع الرة ،عرذ جيرف
دلى العرذمل ععرفرة حرذل ا ق ارر يث؛ ف اره جيرف دلرى املقلِر أن
يعرا حذل املقلَ ؛ جبذعم أن ي عن جف دليه قبرول قرول راه
فيلزعه ععرفة حذله(.)4
 -6ألن املقلِ ذ قل َ عن ال يعرا الفقه ،فيكون ق أ ذ دن
املاسذ ق له أ ممن هو اه ،فكي ياس ل عن ياصو أن يكون
( )1أ رجرره البخررذ ق يف صررحيحه ( )32/1قررم ( ،)111عاسررلم يف صررحيحه
( )2159/4قم (.)14
( )2ااظر :اإلنذىل البن املاذ (ص.)67-66 :
( )3ااظر :قوا م األ لة (.)355/2
( )4ااظر :املاساصفى (ص.)373 :
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أج عن الاسذا ؟! ! ؛ " لا أن الاسذا ال يصح له أن ياس ل
عن ال يعاذ يف الشريعة جوابه؛ ألاه ىلتساذ أعر ىل ا أهله؛
اإلنذىل دلى د صحة عل هذا ،ب ال ميكن يف الواقم؛ ألن
الاسذا يقول ملن لي ب ه ملذ تسو داه :أ ذل دمذ ال ت ق ،أاذ
أتسا أعرق لا فيمذ يفن بذجل به دلى تسوا  ،عل هذا ال ي
يف زعرك العق ؛ ىل لو قذل له :ل يف هذه املفذزك دلى الةريق ىل
املوام الف ل ،ق دلم أهنمذ يف اجل بذلةريق تسوا ؛ لع عن
زعرك اجملذاني؛ فذلةريق الشردمل أ ؛ ألاه ه ك أ ر ق ،لا
ه ك ايوق ذصة ،اإل اذ يف هذا أي ذ ا ااذج ىلليه؛ ا
أاذ اقول بع ه :ىل ا تعني دليه الاس ال؛ فحق دليه أن ال ياس ل ىلال
عن هو عن أه لا املعىن الذق ياس ل داه"(.)1
املطلب الثالث :اجمليزون وأدلتهم.
دا عذ ااابم أقوال جميزق تقلي جم ول ارذل جن أهنذ خمالفة تبعذ ملذ تق
بيذاه عن صو جم ول ارذل ،هلذا ميكن تقاسيم أقواهلم دلى الاحو الاذيل:
أ الي -المجياازوت تقليااد مجهااول الحااال ،سااواء كانااج الجهالااة
للعلت والعدالة معا ،أو كانج الجهالة للعلت دوت العدالة:
فأما جهالة العلت والعدالة معا :ف مل أ تسم صو اجل ذلة أش هذ.
( )1املوافقذ (.)285/5
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هلررذا ال يوجر قررول صرريح ألحر عررن العلمررذ املعارذين أجررذز الاقلير في ررذ
– حاسف تابعمل اح أدلم.-
ععلررو أن عررن درررا بذجل ر د ر الع الررة فيمااررم تقلي ر ه ،لق ر
حكررى اجعر ق  -محرره اح-االتفررذ دلررى لررا( ،)1تذبعرره ابررن ارذجررف
 محه اح.)2(-أعررذ اال ررا ا يف تقلي ر جم ررول العلررم الع الررة ععررذ فق ر اررص دليرره
األ عر رروق – محر رره اح -فقر ررذل " :ا الف ر روا يف ج ر رواز االتس ر ررافاذ ع ر ررن ال يعرف ر رره
املاسررافا بعلررم ال ج ذلررة ،ال بفاسررق ال د الررة ،املخاررذ در جروازه بر ررذ
جيف القةم بذلا ،ا ا فيه يف ذية البع لو صح ا ا فيه"(.)3
اق داه الزيشمل  -محه اح -فقذل" :ا الفوا يف جواز اتسرافاذ
عررن ال يعرفرره املاسررافا بعلررم ال ج ذلررة ،ال بفاسررق ال د الررة ،املخاررذ
د جوازه ،ب ذ جيف القةم به ،قرذل اهلار ق :ا ر ا فيره يف ذيرة
البعر ر ل ررو ص ررح ا ر ر ا . . .أا رره ال جي رروز قي ررذ اجمل ررول دلم رره دل ررى
اجمل ول د الاه لظ و الفذ "(.)4

( )1ااظر :اإلحكذ (.)232/4
( )2ااظر :بيذن املخاصر شر خماصر ابن ارذجف (.)361/3
( )3هنذية الوصول يف اية األصول؛ لأل عوق (.)3914/8
( )4تشاي املاسذعم جبمم اجلواعم؛ للزيشمل (.)612/4
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وأما ااا جهالا ااة العلا اات دوت العدالا ااة :ف ر ررمل ال تق ر ر ةر ررو ك در ررن
تسررذبقا ذ ،ال ختال ر دا ررذ؛ ف ر يوج ر عررن يص ررر جب رواز تقلي ر جم ررول
العلم تسو عذ يشا ىلليه عذاعوا تقلي جم ول ارذل.
مم ررن أش ررذ هل ررذا :اجع ر ق  -مح رره اح -بع ر أن حك ررى االتف ررذ
دلى اعااذىل تقلير جم رول اررذل يف العلرم الع الرة ععرذ ،فقرذل " :ا الفروا
يف جواز اتسافاذ عن مل يعرفه بعلم ال ج ذلة"(.)1
قررذل الكمررذل ابررن اهلمررذ  -محرره اح -بعر أن اقر االتفررذ دلررى
اعااررذىل تقلي ر أ اتس ررافاذ عررن ظلررن ج ل رره أ د ر د الا رره" :ف ر ن ج ر
اجا ذ ه ن د الاه :فذملخاذ عام اتسافاذاه"(.)2
ا ،هلذا جرح عارم اتسرافاذ
قوله :املخاذ ي ل دلى جو
جم ول االجا ذ .
قذل شيخ اإلتسر ابرن تيميرة  -محره اح" :-ف عرذ عرن ال يرراه عشراغ
بذلعلم ير دليه تسيمذ ال ين ف جيوز له اتسافاذجه نر لا"(.)3
هو عرذ قرر ه الغرزايل  -محره اح -بقولره " :ىلن تسر ل عرن ال يعررا
ج له فق قذل قو  :جيوز لي دليه البحث؛ هذا فذتس "(.)4
( )1اإلحكذ (.)232/4
( )2الاقرير الاحبا (.)345/3
( )3املاسو ك يف أصول الفقه (ص.)472 :
( )4املاساصفى (ص.)373 :
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تذبع رره اب ررن ق اع ررة ،اقل رره أي ررذ األبي ررذ ق ،رراهم  -مح ررم اح
نيعذ.)1(-
ذية عذ قفا دليه عن اإلشذ ك ىل جو عن قذل :جبرواز تقلير
جم ررول ارررذل يف العلررم الع الررة ععررذ ،أ جم ررول ارررذل يف العلررم ،هررو عررذ
اص دليه عن عام تقلي جم ول ارذل(.)2
أدلة المجيزين تقليد مجهول العلت أو العلت والعدالة:
اتسررال ل ملررن ألشررا ىللرري م أهنررم أجررذز ا تقلير جم ررول ارررذل يف هررذه
الصررو ك بررذلعرا العررذ ك؛ ألن العررذعمل ىل ا ر بل ر ك تس ر ل دررن حكررم
حذ لرة ال ياسر ل درن د الررة عررن ياسرافايه ،ال دررن دلمره ،ىلن عاعررام عررن
الاس ال دن دلمه ،ف ميكن عام الاس ال دن د الاه ،هرذا شرذام اارم
ال اذج ىل برهذن ،هو حنة لاذ يف الصو ك املماودة.
ف ن قي  :ىل ا مل يعرا العذعمل د الة املفا ه يلزعه البحث؟
ف ن قلام :يلزعه البحث فقر رذلفام العرذ ك؛ ألن عرن ر بلر ك
فياس ل دذمل البل ك ،ال يةلف حنة دلى د الاه.

( )1ااظررر :اررة الاررذظر ( ،)384/2الاحقيررق البيررذن ( ،)213/4ب ر يم الاظررذ
(.)682/2
( )2ااظررر :اررة الاررذظر ( ،)384/2الاحقيررق البيررذن ( ،)213/4ب ر يم الاظررذ
(.)682/2

599

تقليد مجهول الحال ،تعريفه ،وحكمه ،د .علي عبده محمد عصيمي حكمي

ىلن قلام :ال يلزعه البحرث درن الع الرة عرم اجل ر فكرذلا العلرم
علله ال فر  ،فااج أن العذعمل ال ياس ل دمن ياسافايه(.)1
ص ررة اتس ررا الل الق ررذالني جبر رواز االتس ررافاذ ع ررن جم ررول ار ررذل
أهنررم" :قررذلوا :لررو اعااررم االتسررافاذ عررن اجمل ررول لررذلا ،أق للن ر ذلرره،
العاام االتسافاذ ممن دلم دلمه ن د الاه"(.)2
ثانيا -المجيزوت تقليد مجهول العدالة دوت العلت:
ا ال العلمرذ يف اشر ا الع الرة يف اجملا ر  ،ىلال أهنرم مل خيالفروا
يف اش ا الع الة لقبول فاو املفا تقلي ه(.)3

( )1ااظررر :املاساصررفى (ص ،)373 :اررة الاررذظر ( ،)384/2افررذا األصررول
( ،)3951/9احت ر ر ر ر ررذا ق البص ر ر ر ر ررذار بش ر ر ر ر ررر ا ر ر ر ر ررة الا ر ر ر ر ررذظر؛ للامل ر ر ر ر ررة
(.)2635/4
( )2بيذن املخاصر شر خماصر ابن ارذجف (.)361 ،355/3
( )3الع ك ( ،)1595/5الفقيه املافقه ( ،)331/2اللمرم (ص ،)127 :قوا رم
األ لر ررة ( ،)353/2ار ررة الار ررذظر ( ،)334/2اإلحكر ررذ ( ،)232/4أ
املفا املاسافا؛ البن الص (ص ،)117 :ب يم الاظذ ( ،)682/2بيرذن
املخاصررر شررر خماصررر ابررن ارذجررف ( ،)361/3البحررر اصرريط (،)362/8
الاقري ررر الاحب ررا ( ،)345/3ذي ررة الوص ررول يف ش ررر ل ررف األص ررول؛ (ص:
 ،)156تياسا الاحرير (.)183/4
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ق ررذل الار ررو ق  -مح رره اح " :-اتفق ر روا دل ررى أن الفذتسر ررق ال تصر ررح
فا رواه ،اق ر ا ةيررف فيرره ىلن ررذىل املاسررلمني :جيررف دليرره ىل ا قع ررا ل رره
اقعة أن يعم بذجا ذ افاسه"(.)1
قذل ابن القيم  -محه اح " :-أعذ فايذ الفذتسق ،ف ن أفىت راه مل
تلقب فاواه لي للماسافا أن ياسافايه"(.)2
ال ياعذ قوله هذا عم اتسالاذاه حذلة ال ر ك الا اف ا ذ،
همل الا يعم في ذ الفاسق ،ياع في ذ املفا الع ل ،ف جذز فاو
الفذتسق ا ال ادمل ىل فاسقه ،فقذل " :ىل ا دم الفاسو لف دلى
اعااعا ىلعذعة الفاسذ ش ذ ا م أحكذع م فاذ ي م،
أه األ
اليذ م لعةلا األحكذ  ،فاس اظذ ا لق بةلا أيلر ارقو ،
عم هذا فذلواجف ادابذ األصلح فذألَصلح ،هذا دا الق ك
اال ايذ  ،أعذ دا ال ر ك الغلبة بذلبذ فلي ىلال االصةبذ القيذ
ب اع عراتف اإلاكذ "(.)3
ق ررذل اب ررن جن رريم اراف ررمل  -مح رره اح " :-يشر ر ىلتسر ر املف ررا،
د الاه؛ ف فاو الفذتسق يعم لافاسه بذجا ذ ه"(.)4
( )1ء ا الفاو املفا املاسافا (ص.)21 :
( )2ىلد املوقعني (.)138/6
( )3ىلد املوقعني (.)139/6
( )4البحر الرااق شر ياز ال قذاق؛ البن جنيم املصرق (.)291/6
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لك ررن مل ررذ يذا ررا الع ال ررة تاقاس ررم ىل ظ ررذهرك بذ ا ررة ،فق ر أج ررذز
بع العلمذ فاو تقلي عن لباا له الع الة الظذهرك(.)1
قذل ابن الص  -محه اح " :-أعذ املاساو  :هو عرن يرذن ظرذهره
الع ال ررة مل تعر رررا د الار رره البذ ار ررة ففر ررمل جر رره ال رر رروز فاير ررذه يذلش ر ر ذ ك،
األظ ررر أهنررذ ررروز؛ ألن الع الررة البذ اررة تعاسررر ععرفا ررذ دلررى ررا اركررذ
ففمل اش ا ذ يف املفاني حرج دلى املاسافاني ،اح أدلم"(.)2
ق ررذل اب ررن أع ررا ح ررذج  -مح رره اح " :-أع ررذ ظ ررذهر الع ال ررة فعر ر ل
اجف القبول ،ىلمذ مسذه عاساو ا بع عن الشذفعية ،يذلبغوق"(.)3
قر ر ر ررذل الاسر ر ر رريو مل  -محر ر ر رره اح" :-املفر ر ر ررا ال يش ر ر ر ر فير ر ر رره الع الر ر ر ررة
البذ اة"(.)4
عررن ها ررذ فق ر ع ررذل بع ر ع ررن عاررم تقلي ر جم ررول ار ررذل ىل ج رواز
تقلي ر ع ررن ل ررف دل ررى الظ ررن أهليا رره يف العل ررم االجا ررذ ىلن ي ررذن جم ررول
الع الة (.)5

( )1ااظر :تشاي املاسذعم جبمم اجلواعم (.)612/4
( )2أ املفا املاسافا (ص.)117 :
( )3الاقرير الاحبا (.)247/2
( )4األشبذه الاظذار؛ للاسيو مل (ص.)389 :
( )5ااظررر :اررة الاررذظر ( ،)385/2شررر خماصررر الر اررة ( ،)665/3يش ر
األتسرا ( ،)15/4حتفة املاس ل (.)295/4
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قررذل الغ رزايل  -محرره اح" :-عررن درف رره بذلفاسررق ف ر ياس ر له ،ع ررن
درفرره بذلع الررة فياسر له ،عررن مل يعرررا فيحامر أن يقررذل :ال ي نررم ،ب ر
ياسر ل دررن د الارره أ ال؛ ف ارره ال ي ر عن يذبرره تلبياسرره ،ام ر أن يقررذل:
ظذهر حذل العذمل الع الة ال تسيمذ ىل ا اشا ر بذلفاو "(.)1
قررذل اجعر ق  -محرره اح" :-الغذلررف عررن حررذل املاسررلم ال تسرريمذ
املش ر و بررذلعلم االجا ررذ ىلمررذ هررو الع الررة ،هررو يررذا يف ىلفررذ ك الظررن،
ال يذلا يف العلم"(.)2
قذل أعا بذ شذه ارافمل  -محه اح" :-ىلرذ جم ول الع الة
لغذلف اجملا ين أ جح دق شردذ عن اإلرذ ذ هو األص يف
لي اعي  ،خب ا
األشيذ هو الع ؛ ألن االتساصحذ
()3
االجا ذ ؛ ىل لي االجا ذ ذلبذ يف أه العلم يف اجلملة" .
أدلة المجيزين تقليد مجهول العدالة دوت العلت:
 -1أن ظر ر ررذهر ح ر ر ررذل العر ر ررذمل الع ال ر ر ررة ،أق :أن الغذلر ر ررف يف العلم ر ر ررذ
اجملا ر ين الع الررة ،فيلحررق العررذمل اجملا ر اجمل ررول الع الررة بررذألدم
األ لف(.)4
( )1املاساصفى (ص.)373 :
( )2اإلحكذ (.)232/4
( )3تياسا الاحرير (.)248/4
( )4ااظر ر ر ررر :املاساصر ر ر ررفى (ص ،)373 :ار ر ر ررة الار ر ر ررذظر ( ،)385/2اإلحكر ر ر ررذ
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 -2أن الع الررة البذ اررة تعاسررر ععرفا ررذ دلررى ررا الق ررذك أ اركررذ ؛
فيشق دلى العوا ععرفة د الة املفا ،يعاسر تكليف م ععرفاه(.)1
 -3القي ررذ دل ررى قب ررول اي ررة جم ررول الع ال ررة ،جب ررذعم اإل ب ررذ د ررن
اركم الشردمل(.)2
 -4القيذ دلى جواز اتسافاذ الفقيره الفذتسرق دار عرن قرذل رذا؛ اانرذ
ب ر ر ن الفذتس ررق يك ررره أن خيةو رره الفق ررذ ( ،)3ع ررن ب ررذ أ جم ررول
الع الة؛ ألاه يكره أن خيةوه الفق ذ مل يعرا بفاسق.
()4
 -5القيررذ دلررى شر ذ ك ىلعذعررة الفذتسررق؛ ل ررر ك حفر اظررذ ا لررق ،
عن بذ أ جم ول الع الة.
املطلب الرابع :املناقشة والرتجيح.
اذقش املذاعون عن تقلي جم ول ارذل أ لة اجمليرزين أجرذبوا دا رذ،
لا دلى الاحو الاذيل:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ،)232/4حذشية العةذ (.)435/2
( )1ااظر :أ املفا املاسافا (ص ،)117 :البحر اصيط (.)364/8
( )2ااظر :اللمم (ص ،)78 :شر خماصر الر اة (.)147/2
( )3ااظر :الباذية شر اهل اية؛ للعي (.)8/9
( )4ااظر :ىلد املوقعني؛ البن القيم (.)139/6
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أوال :اجل روا د ررن االتس ررا الل ب ر ن" :الع ررذ ك أن عررن ر بل ر ك
أ ا االتسافاسررذ دررن عاسر لة قعررا لرره ،ف ارره يكافررمل عرفررة عكررذن املفررا
فياسافايه ن البحث دن د الاه ال دن دلمه".
ق جذ اجلوا دن هذا االتسا الل عن ج ني:
 -1د الااسليم ابا ا ب ن العذ ك الا جر دلي رذ العذعرة تعر لري
شرديذ؛ ملذ تقا يه عن الااسذه يف ش ن الاقلي االتسافاذ .
 -2ىلن تسررلماذ لكررم بر ن العررذمل اجمل ررول يف د الارره جيرروز تقلير ه ،فررألن
الظر ررذهر عر ررن حر ررذل العر ررذمل الع الر ررة ،الغذلر ررف عر ررن حر ررذل املاسر ررلم
الع الة ،ال تسيمذ املشر و برذلعلم االجا رذ الفايرذ ،هرذا يرذا
يف ىلفذ ك الظن ،ف اذ ال ااسرلم لكرم لرا يف حرذل اجل ر ذلره يف
العلررم؛ ألن األص ر يف دمررو الاررذ اجل ر  ،فظ ررر بررذلا الفررر
ب ررني الع ال ررة العل ررم ،هل ررذا ق ر ر جي رروز الااس ررذه يف الاس ر ر ال د ررن
الع الة؛ ألن األص جو هذ ،ال جيوز ذل الااسذه يف الاسر ال
دن العلم؛ ألن األص د عه( .)1اح أدلم.
ثانيا :اجلوا دن اتسا الل اجمليزين تقلير جم رول الع الرة ن العلرم،
لا عن جوه يمذ يلمل:

( )1ااظ ر ررر :املاساص ر ررفى (ص ،)373 :ا ر ررة الا ر ررذظر ( ،)384/2احت ر ررذا ق
البصذار بشر اة الاذظر (.)2635/4
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 -1ال ااسررلم قيررذ الفاررو دلررى اإلعذعررة؛ ألن اإلعذعررة اليررة الفاررو
ررذ ،أعررذ قيررذ الفاررو دلررى الش ر ذ ك فماسررلم؛ لكوهنمررذ ررذ،
دليرره ف ر ن فاررو الفذتسررق ال حت ر قيذتس رذي دلررى ش ر ذ ته الررا يافررق
األام ررة دل ررى ه ررذ؛ لقول رره تع ررذ  :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﭼ
[الة .)1(]2 :
 -2قيذ االتسافاذ الاقلي دلى الشر ذ ك فكر عرذ يلرر عرن الفذتسرق
يرلرر عررن جم ررول الع الررة؛ ألن جم ررول الع الررة لرري بع ر ل ال هررو
يف ععررىن الع ر ل يف حصررول اللقررة بفا رواه ،ب ر االتسررافاذ الاقلي ر
أ ص فشر ه أ ل (.)2
 -3أعذ القيذ دلى قبرول بعر العلمرذ ايرة جم رول الع الرة ،جبرذعم
اإل بذ دن اركم الشردمل :فمر عن جوه ،يمذ يلمل:
أوال :أن هذا القيرذ ال يلاسرلألم بره؛ ف رو قيرذ عرم الفرذ ؛ لرا ملرذ
يف الفاررو عررن املعررىن الزاار دررن الر ايررة ،فررذلفاو ال تقاصررر دلررى اقر الرراص
( )1ااظر :الوااح يف أصول الفقه ( ،)18/5عذيرك يف أصول الفقره؛ للشراقيةمل
(ص ،)139 :الفاو أمهيا ذ؛ للاسلممل (ص.)57 :
( )2ااظ ر ررر :العر ر ر ك ( ،)936/3اللم ر ررم (ص ،)78 :ا ر ررة الا ر ررذظر (،)334/1
أص ررول الفق رره الب ررن عفل ررح ( ،)544/2الاحب ررا ش ررر الاحري ررر (،)1911/4
ذيررة الوصررول يف شررر لررف األصررول (ص ،)156 :عررذيرك يف أصررول الفقرره
(ص.)139 :
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اياه ،ب تزي ب دمذل املفا الذهن االجا ذ االتساابذ .
ثانيا :دا الاحقيق اعلم اتفذ العلمذ دلى د قبول اية
جم ول أ عاساو ارذل التسيمذ يف القر ن الا تلا القر ن املف لة؛ ألن
ن و العلمذ دلى د قبول اية جم ول الع الة أ عن يعرا اساو
ارذل(.)1
قذل الزيشمل  -محه اح" :-اجمل ول بذ اذ هرو در ل يف الظرذهر،
هو املاساو  ،فعا أى حايفة يقب عرذ مل يعلرم اجلرر  ،دار الشرذفعمل ال
يقب عذ مل تعلم الع الة يذلش ذ ك ،يذا قذل املذ ق الر يرذل امهرذ،
ممررن اقلرره دررن جررز الشررذفعمل أبررو اراسررني بررن القةررذن ،اقلرره ىللكيررذ دررن
األيلرين ،اقله مش األامة دن ام بن اراسن قذل :ارص يف يارذ
االتساحاسذن دلى أن ذ املاساو يخذ الفذتسق"(.)2
عذ الق دن اإلعذ أى حايفة  -محه اح -عن قبوله اية جم ول
ارذل فاحقيقه :أاه قي قبول اية جم ول ارذل بذلقر ن املف لة(،)3
( )1ااظ ر ررر :العر ر ر ك ( ،)936/3اللم ر ررم (ص ،)78 :ا ر ررة الا ر ررذظر (،)334/1
اإل ذج يف شر املا ذج ( ،)319/2حتفة املاس ل ( ،)372/2ذية الوصول
يف شر لف األصول (ص ،)156 :تياسا الاحرير (.)64/3
( )2البحر اصيط (.)159/6
( )3ااظ ر ررر :الفص ر ررول يف األص ر ررول؛ للنص ر ررذص ( ،)134/3ىلحك ر ررذ الفص ر ررول؛
للبررذجمل ( ،)643/2اصص ررول ( ،)412/4املغ ر يف أص ررول الفق رره للخب ررذزق
(ص ،)212 :الالررويح للافاررذزال ( ،)13 ،11/2البحررر اصرريط (،)161/6
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قذل الاسر اسمل  -محه اح" :-اجمل ول عن القر ن الل لة َد ل باع ي
صذحف الشرىل ىليذه عذ مل يابني عاه عذ يزي د الاه ،فيكون ذه
حنة.)1("..
قذل د ال ين البخذ ق  -محه اح " :-لكون الع الة أص
يف تلا األزعاة جوز أبو حايفة  -محه اح  -الق ذ بظذهر الع الة،
أق :بش ذ ك املاساو  ،مل جيف دلى القذامل الق ذ به؛ ألاه يذن يف
القرن اللذلث ،الغذلف دلى أهله الص  ،ف عذ يف زعذااذ فخذ عل هذا
اجمل ول ال يقب  ،ال يصح العم به عذ مل يا ي بقبول الع ل؛ لغلبة
الفاسق دلى أه هذا الزعذن؛ هلذا مل جيوز أبو يوتس ام مح مذ
اح الق ذ بش ذ ك املاساو ؛ ألهنمذ يذاذ يف زعذن فشو الكذ "(،)2
فكي بذلكذ يف زعذااذ؟! ! !
قذل ا بذزق  -محه اح " :-املاساو يذلفذتسق ال يكون ذه
حنة يف بذ ار يث عذ مل تظ ر د الاه ىلال يف الص األ ل؛ ألن
الع الة هاذك ذلبة"(.)3
ممذ ي ي هذا حترير ىلعذ اررعني اجلوي  -محه اح-؛ حيث قذل:
"يف اية املاساو الذق مل يظ ر عاه اقي الع الة مل يافق البحث البذ ن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تياسا الاحرير(.)48/3
( )1أصول الاسر اسمل ()352/1
( )2يش األتسرا ()388/2
( )3املغ يف أصول الفقه (ص.)212 :
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دن د الاه :تر اص لون يف اياه ،الذق صذ ىلليه املعاذ ن عن
األصوليني :أاه ال تقب اياه هو املقةوىل به دا اذ ،املعام فيه الرجوىل
ىل انذىل الصحذبة؛ ف اذ اعلم عا م اسلا االتسافذاة الاواتر أهنم يذاوا
ال يقبلون ايذ اجملذن الفاسقة أصحذ ا دة ،لو اذ اهم ىلااسذن
بر اية ال يبا ا العم بر اياه عذ مل يبحلوا دن حذلاه يةلعوا دلى بذ ن
د الاه ،عن ظن أهنم يذاوا يعملون بر اية ي جم ول ارذل فق ظن اذال،
ظ و لا عغن دن تقريره ،ىل ا ياذ ااعلق يف العم بذلر اية ب نذد م
ف ن مل ااحقق ىلنذد م دلى الاوق يف العم بر اية املاساو مل جن عاعلقذ
ااماسا به يف قبول اياه ،فكي ق اتسامر لاذ قةعذ عا م الاوق يف
اجمل ول املاساو ارذل؟.
اية املاساو ال قبوهلذ،
الذق أ لره يف هذه املاس لة أال اةلق
ب يقذل اية الع ل عقبولة ،اية الفذتسق عر ك ،اية املاساو عوقوفة
ىل اتسابذاة حذلاه ،لو ياذ دلى اداقذ يف ح شمل فر لاذ عاساو
حترميه فذلذق أ اه جو االاكفذا دمذ ياذ ااساحله ىل اتساامذ البحث
دن حذل الرا ق ،هذا هو املعلو عن دذ م شيم م ،لي لا
حكمذ عا م بذرظر امل تف دلى الر اية ىلمذ هو توق يف األعر؛ فذلاوق
دن اإلبذحة يا من االيفنذز ،هو يف ععىن ارظر ف و ىل ا حظر ع و
عن قذد ك يف الشريعة مم ك ،همل الاوق دا ب ظواهر األعو ىل
اتساابذ ذ ف ا لباا الع الة فذركم بذلر اية ىل اك.
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لررو فررر فررذ الابررذ حررذل ال ررا ق الي ر عررن البحررث دا ررذ
يف مررذ الاررذ يعاسررر العلررو دليرره ف ررذه
ب ر ن يررر ق جم ررول مث ي ر
عاس ر لة اجا ذ يررة دا ر ق الظررذهر أن األعررر ىل ا ااا ررى ىل الي ر مل يلررز
االاكفذا ااقلبا اإلبذحة يراهية.
أن أدرابيذ ش دا تسول اح صلى اح
ف ن قي  :ألي
دليه تسلم دلى جية اهل ل ف عر الا دليه [الص ك] الاس بذلصيذ
مل يبحث دن حذل األدراى قلاذ :لعله دلمه أحذ به دلمذ ف يصح
الاماسا ل هذا عم تعذ االحامذال فيه املةلو القةم.
ف ن قذلوا :األص اقي الفاسق فليةر قبول الر اية ىل حتقق
الفاسق قلاذ :هذه دو درية دن الذهذن هو يف الاحقيق اقاصذ دلى
ترنة املذهف ف اذ اقول :الر اية قبوهلذ عوقوا دلى ظ و الع الة عن
خيذل يزدم أن الر عاو بظ و الفاسق دلى اجلملة لاساذ ارت مل
الاماسا بذلاخيي يف عاسذلا القةعيذ يف ي أص عن األصول
قذد ك يلية ععاذك فك تفصي جم ىل األص ف و جذ دلى الاسبي
املةلو  ،ي عذ مل جن عاساا ا فيه عاعلقه ختيي ظن ف و عةر ،
األص يف العم بذأل بذ ىلنذىل الصحذبة ق قر اذ تسبيله فمذ ير ه
لي قذ حذ فيه ف اف به.
ف ن قي  :لبا يف الشرىل األعر باحاسني الظرن بححرذ املاسرلمني ىل
أن يظ ررر ع ررذ يا ررذق ل ررا ىل ا ا ررذ اي ررة املاس رراو ي ررذن ل ررا عاذفي ررذ
لاحاسني الظن به .قلاذ :هذا عن الةراز األ ل ف احافذل به.
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دلررى أاررذ أعراررذ باحاسررني الظررن؛ حررىت ال تةلررق األلاسرراة بذملةررذدن ف ررذا
فذا ك حتاسرني الظرن ف عرذ أن يقرذل :ابار ىل ىل اقرة الر عذ حتلير الفرر ج بر ايرة
ير هررذجم دلررى الر ايررة باررذ دلررى حتاسررني الظررن ف ررذا ال ياخيلرره ىلال لررو عررن
الاحصي  .اح املوفق"( ،)1عن بذ أ أن يقذل هذا يف جم ول ارذل.
 -4أعر ررذ عر ررن ايافر ررى ب عر ررذ ك العلر ررم بيار ررة االااصر ررذ للفاير ررذ بيا ر ررة يف
حصررول لبررة الظررن بذلع الررة ،ف ر يلاس رلألم لرره؛ ألن عررن ال تعرررا
حقه حذصلة(.)2
د الاه فذلا مة يف أل
هلررذا ال يصررح ىل ر القررول :ب ر ن الغذلررف يف العلمررذ اجملا ر ين
الع الة ،فيلحق العذمل اجملا اجمل ول الع الرة برذألدم األ لرف ،بر األ
أن يقررذل :ىلن املفررا ىل ا بلررغ جررة االجا ررذ لشررا يف د الارره ،أق :ال
يعلم ه هو د ل أ فذتسق؛ ف ن هذا الشا ميام عن قبول فاواه.
قذل دب الكرا الاملة  -محه اح" :-ىلن املفا ىل ا بلغ جة
االجا ذ لشا يف د الاه ،أق :ال يعلم ه هو د ل أ فذتسق؛ ف ن
هذا الشا عام عن قبول فاواه"( ،)3التسيمذ يف دصراذ ارذار الذق
اااشر فيه تقاسيم العلم الشردمل ىل ختصصذ  ،أبرز فيه الكلا عن
الف ذايذ ال دذك امللقفني بذتسم العلمذ  ،ف دن جو ا ةبذ
( )1الذهذن؛ للنوي ()234-236/1
( )2ااظر :الوااح يف أصول الفقه (.)21/5
( )3امل ذ يف دلم أصول الفقه املقذ ن؛ للاملة (.)723/2
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املاحماسني ،عن لب دبذ ك العلمذ اهم ممن حص دلمذ هو
عقي يف ب ىل ا ل ارزبية الا تقو ه للااسذه  ،أ تابم الر ص ،أ
لف العلمذ
الا ي البذ ؛ ف ال نيعذ قرا لياسوا فق ذ  ،ف
يف ا اله العذك بذرقذاق ال بذأللقذ  ،فكلا عن
دلى ه ال ىل
جيي الك ياسامي العوا هو ا فقيه.
الترجيح:
الذق ي جح بع املاذقشة  -اح أدلم -هو د قبول تقلي جم ول
ارذل عةلقذ تسوا ج دلمه أ د الاه ،دليه ف يصح اتسافاذ أ
تقلي ىلال عن لدلم أ لف دلى الظن أهلياه ل جا ذ د الاه ععذي.
قذل ابن مح ان  -محه اح -عبياذ عذ يلز العذعمل " :جيف دليه
البحث حىت يعرا ص حية عن ياسافايه للفايذ ىل ا مل يكن ق درفه. .
 .ال يكافمل بكواه دذملذ أ عاااسبذ ىل العلم ىلن اتاصف يف عاصف
الا ي أ اه عن عاذصف أه العلم ف يكافمل نر لا").)1
هلذا ف تذأ عة املاسافا أ املقل بذتسافاذ أ تقلي ي عن ءه
عااصبذ للفاو يف قاذك ف ذاية ،أ أق تسيلة عن تسذا الاواص
اإللك ل ،أ ءه عااسامذ عاصبذ ظيفيذ له اوىل د قة بذلعلم الشردمل،
يكواه ىلعذ أ ةيف عاسن  ،أ أتساذ عقر شردمل ،أ ريج
ختصص شردمل يفو لا ،ن العلم أ لبة الظن بع الاه أهلياه
( )1صفة الفاو (ص)68 :
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للاقلي الفاو .
ال ر ا يف أارره ال ياسررافا أه ر ال ررأق املخررذلفني لاسرراة تسررول
اح صررلى اح دليرره تسررلم " ،ال تسرريمذ يلررا عررن املاااسرربني ىل الفاررو يف
ه ررذا الزع ررذن رراه ،قر ر أ جر ر بيع ررة ب ررن أى دبر ر ال رررمحن يبك ررمل،
فقرذل :عرذ يبكيررا؟ فقرذل اتسررافىت عرن ال دلررم لره ،ظ ررر يف اإلتسر أعررر
دظيم ،قذل :لبع عن يفا ه اذ أحق بذلاسنن عن الاسرا .
قررذل بع ر العلمررذ  :فكي ر لررو أ بيعررة زعذااررذ ،ىلق ر ا عررن ال
دلررم دار ه دلررى الفايررذ ،تولبرره دلي ررذ ،ع ر بررذىل الاكلر ىللي ررذ ،تاسررلقه
بذجل اجلرأك دلي ذ عم قلة ا ذك تسو الاساك شر الاسرريرك ،هرو عرن
بني أه العلم عاكر أ ريف ،فلي له يف ععرفة الكاذ الاسراة ءلرذ
الاسل اصيف ،ال يب ق جوابذ ب حاسذن").)1
قذل لا العلمذ  -مح م اح -يف زعا م هو خيلو عن
م لو أ ا
الف ذايذ  ،عواقم االا اا ،تسذا الاواص  ،فكي
حذل دصراذ ارذار؟! !  ،تعذ لمل املانرأين دلى الفاو االجا ذ يف
هذا العصر عن الصحفيني أ أصحذ الاخصصذ األ ر ا
الشردية ،أ ا امل هلني عن أصحذ الاخصصذ الشردية ،اهم
عن علاق الشب ذ  ،دذك الااس ي الذين ال تع ب ذدا م
االحانذج بذ ا يف املاس لة ،أ اشر القصص الر ايذ  ،ن
( )1ىلد

املوقعني (.)118/6
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الاحقيق يف املاسذا تسذ األ لة ،عذ يابم لا عن ال يج للب ىل
االيف ل الافريط اجملون.
ألجر ر ه ررذا ع ررذ ش ررذ ه ق ررر دلم ررذ ارافي ررة  -مح ررم اح :-أن
جمون املفا عن أتسبذ ارنر؛ ألن املفا املذجن( )1يفاس أ يذن الاذ .
قذل الكذتسذل  -محه اح " :-ق دن أى حايفة  -محه اح -
أاه يذن ال جيرق ارنر ىلال دلى ل لة :املفا املذجن ،الةبيف اجلذه ،
املكذ ق املفل  ،لي املرا عاه حقيقة ارنر ،هو املعىن الشردمل
الذق ميام افو الاصرا . . .ىلمذ أ ا به املام اراسمل أق :ميام ه ال
الل لة دن دمل م حاسذ؛ ألن املام دن لا عن بذ األعر بذملعر ا،
الا مل دن املاكر؛ ألن املفا املذجن يفاس أ يذن املاسلمني ،الةبيف
اجلذه يفاس أب ان املاسلمني ،املكذ ق املفل يفاس أعوال الاذ "(.)2
قذل الزيلعمل  -محه اح . . ." :-يذرنر دلى املفا املذجن
هو الذق يعلم العوا اري البذ لة ،ياعليم اال ت ا لابني املرأك عن
ز ج ذ ،أ لااسقط دا ذ الزيذك ،ال يبذيل ذ يفع عن حتلي اررا أ

( )1املفررا املررذجن :هررو "الررذق يعلررم الاررذ اري ر يفررا دررن ج ر  ،أ يفررا ررذ
خي ررذل الش ر ررىل لِغَ ررر أ ه ررو " .عوتس ررودة القواد ر ر الفق ي ررة؛ ام ر ر بو ا ررو
()91/3
( )2ب اام الصاذام ()169/7
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حترا ار ل"(.)1
يقذب أ لوا حذل عن تاسلحوا بذرمذ العذ فة اصبوا
أافاس م للفاذ يف الق ذيذ العذعة لألعة ،اختذ ا تسذا الاواص
عواقم االا اا عاذبر بث لفاذ الاكفا الافنا ال دوك ىل ا ر ج
دلى اركذ تكفاهم ،عم عذ يابم لا عن ال دوك ىل عبذيعة قذ ك
الفر ال ذلة تافيذ خمةةذ م املخالفة.
فذلذين ياسافاون ه ال ىلمذ ياسافاوهنم اخن ادذ ب شكذهلم أ
عاذصب م يفو لا ،هو عذ صفه ابن القيم  -محه اح ،-فقذل:
" هذا ال ر ىلمذ ياسافاون بذلشك ال بذلف  ،بذملاذصف ال
بذألهلية ،ق رهم دكوا عن ال دلم دا ه دلي م ،عاسذ دة عن
أج عا م ىللي م ،تعج عا م ارقو ىل اح  -تعذ  -دنينذ،
ت ج عا م األحكذ ىل عن أازهلذ انينذ.
فمن أق بذجلرأك دلى عذ لي له ب ه عن فايذ أ ق ذ أ
ت ي  ،اتساحق اتسم الذ  ،مل قبول فايذه ال ق ذاه ،هذا حكم
ين اإلتس ").)2
ممررذ يرررجح در قبررول تقلي ر جم ررول ارررذل يف دص رراذ ارذاررر عررذ
أ رجه عاسرلم يف صرحيحه يف األلرر درن ابرن تسراين  -محره اح-؛ حيرث
( )1تبيني ارقذاق شر ياز ال قذاق حذشية الشل ()193/5
( )2ىلد املوقعني (.)119/6
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اإلتسرراَذ ِ ،فَرلَمررذ قَرعر ِ
قررذل دررن تسررلفاذ الصررذحَ " :مل يَ لكوالروا يَاسر َلو َن َدر ِن ِ
را
َ َ
ال ِفاراَةل ،قَذلواَ :مسوا لَاَرذ ِ َجرذلَ لكم ،فَريلراظَ لرر ىلِ َ أَهر ِ الاسرا ِة فَريلر َ ر لذ َحر ِيلرل ل م،
َ يرلاظَلر ىلِ َ أَه ِ البِ َ ِىل فَ َ يرل َ لذ َح ِيلرل ل م ").)1
ال خيفى عذ يف هذا العصر عن ع اااشذ الفنت تسوا عذ يذن
عا ذ يف را الشب ذ  ،أ عذ يذن يف را الش وا  ،عذ تبم لا
عن اااشذ الب ىل املبا دني ،ظ و عاظرق الفر املبا دة يف القاوا
الف ذاية عواقم االا اا تسذا الاواص  ،يفوهم عن املااسذهلني أ
املاعصبني ،يلباسون دلى الاذ أعو يا م ايذهم.
لذا فق لزعاذ يف هذا العصر أن اكون أيلر حذ ا عرن االااسريذ
ا تقلي جم ويل ارذل.
قذل الاسيو مل  -محه اح" :-فذش ا الع الة يف الش ذ ك الر اية
يف ا ال ر ا ؛ ألن ال ر ك ت دو ىل حف الشريعة يف اقل ذ
صوهنذ دن الكذ .
يذلا يف الفاو أي ذ لصون األحكذ ؛ رف عذ الاذ
أعواهلم أب ذد م أدراا م دن ال يذىل ،فلو قب في ذ قول الفاسقة
عن ال يولق به ل ذدا"(.)2
( )1صحيح عاسلم ( ،)15/1بَذ ل يف أَن ِ
اإلتساَذ َ ِع َن ال ِّي ِن أن الر اية ال تكون
ىلال دن اللقذ .
( )2األشبذه الاظذار؛ للاسيو مل (ص.)387 :
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اح أدلم ،ارم ح أ الي ء راي ،صلى تسلم دلى ابياذ ام
دلى ءله صحبه تسلم تاسليمذ يلاا.
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اخلامتة

النتائج:
ياساخلص عن هذا البحث ااذاج د ك ،عن أمه ذ:
 ف ررر الع ررذعمل الاقلير ر  ،ل رري ععا ررذه أن يقلر ر ع ررن ش ررذ يف ير ر ع ررذ
يشذ  ،ىلمذ له أن يقل امل ه دلمذ د الة فيمذ ياسو فيه الاقلي .
 لري ير عررن ظ رر يف القاروا الف ررذاية يفوهرذ ،أ تقلر عاصرربذ
فه يع جما ا تذأ الذعة باس اله تقلي ه.
ظيفيذ شرديذ أ
 يلرك املاص ين للفارذ يف دصرراذ ارذارر هرم را عر هلني هلرذ،
ال جيوز تقلي هم.
 عررن أتسرربذ الفواررى اشررر الفرقررة اال ررا ا ا ررا ل األعررن
فاسذ ار ا ال ين ال ايذ تقلي جم ول ارذل.
 ار ك اررص البحث دن العذمل الراتسخ الذق تذأ الذعة باقلي ه.
التوصيات:
 ىلاشرذ قاروا للعلمرذ الراتسرخني اهليورذ العلميرة ،يذللنارة ال اامرة،
هيو ررة يب ررذ العلم ررذ يف نير ررم تس ررذا الاواص ر ر بذإلا ررذفة ىل قار ررذك
ف ذاية ذصة باشر فاذ اهم أجوبا م يف الق ذيذ العذعة.
 ىلجيذ ارلول تاس ي الاسب للوصول ىل العلمذ الراتسخني
املولوقني بشىت الوتسذا .
 جر روىل زا ك اإلد ر ر ىل العلم ررذ الراتس ررخني؛ ملعرف ررة ع ررن امل ه ر ر
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لسفا ررذ للا ررذ دلم ررذ د ال ررة لامكيا رره ع ررن الظ ررو  ،عا ررم ع ررن
د اه.
 اتسة اجلذ امل تبة دلى تقلي جم ول ارذل تسوا يف أعو الر ين
أ أعو ال ايذ.
 اتسة تسب ععرفة العلمذ الراتسخني ،بيذن أ صذف م.
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املصادر واملراجع
األبيذ ق ،دلمل بن ىلمسذدي " .الاحقيق البيذن يف شر الذهرذن يف أصرول
الفقرره" .حتقي رق . :دل ررمل اجلزاا رررق ،1 ( .الكوي ررا :ا ال رريذ ،
.) 2113
األ ع رروق ،ام ر ب ررن دب ر ال رررحيم" .هنذي ررة الوص ررول يف اي ررة األص ررول"،
حتقيق . :صرذح برن تسرليمذن اليوتسر  .تسرع برن تسرذمل الاسرويح،
(  ،1عكة املكرعة :املكابة الانذ ية .) 1996
اإلتس رراوق ،دبر ر ال رررحيم ب ررن اراس ررن" .الام ير ر يف ختر رريج الف ررر ىل دل ررى
األصررول" .اصقررق . :ام ر حاسررن هياررو (  ،1بررا  :ع تساسررة
الرتسذلة1411 ،هر).
األصررف ذل ،امررو بررن دب ر الرررمحن" .بيررذن املخاصررر شررر خماصررر ابررن
ارذج ررف" .اصقر ررق :ام ر ر عظ ر ررر ،1 ( .الاس ررعو ية :ا امل ر ر ل،
.) 1986
األلب ر ررذل ،امر ر ر اذص ر ررر الر ر ر ين" .ص ر ررحيح اجل ر ررذعم الص ر ررغا زيذ ات ر رره".
( عشق :املكاف اإلتس عمل).
اجعر ق ،دلررمل بررن امر " .اإلحكررذ يف أصررول األحكررذ " .اصقررق :دبر
الرزا دفيفمل ،2 ( .با  :املكاف اإلتس عمل .) 1982
أع ررا ارر رذج ،امر ر ب ررن امر ر " .الاقري ررر الاحب ررا" ،2 ( .ب ررا  :ا
الكاف العلمية.) 1983 ،
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أعا بذ شذه ،ام أعني" .تياسا الاحرير"( .با  :ا الفكر).
البررذجمل ،تسررليمذن بررن لر " .ىلحكررذ الفصررول يف دلررم األصررول" .حتقيررق:
أ . .دمران العرى ،1 ( .ليبيذ :جذععة املرقف) 2115 ،
البررذجمل ،تسررليمذن بررن لر " .اإلشررذ ك يف أصررول الفقرره" .حتقيررق :ام ر
حاسن ىلمسذدي  ، . ( ،با  :ا الكاف العلمية.) 2113 ،
البخذ ق ،دب العزيز بن أمح " .يشر األتسررا شرر أصرول البرز ق".
(  ، .عشق :ا الكاذ اإلتس عمل).
البخررذ ق ،ام ر بررن ىلمسذدي ر " .صررحيح البخررذ ق" .اصقررق :ام ر زهررا
بن اذصر الاذصر (  ،1الاذشر :ا و الانذك1422 ،هر).
ىل ع ررذهف اإلع ررذ أمحر ر ب ررن
بر ر ان ،دبر ر الق ررذ ب ررن أمحر ر " .املر ر
حاب " ،اصقق . :دب اح بن دب اصاسن ال يمل ،2 ( .برا :
ع تساسة الرتسذلة1411 ،هر).
البص رررق ،امر ر ب ررن دل ررمل" .املعامر ر يف أص ررول الفق رره" ،اصق ررق :لير ر
املي  ،1 ( ،با  :ا الكاف العلمية1413 ،ه).
البغر ا ق ،أبررو بكررر أمحر بررن دلررمل" .الفقيرره املافقرره" .اصقررق :أبررو دب ر
ال ر رررمحن د ر ررذ ل ب ر ررن يوتسر ر ر الغ ر ررازق ،2 ( .الاس ر ررعو ية :ا اب ر ررن
اجلوزق1421 ،هر).
البغ ر ا ق ،أبررو بكررر أمح ر بررن دلررمل" .الكفذيررة يف دلررم الر ايررة" .اصقررق:
أبو دب اح الاسو قمل ،ىلبراهيم مح ق امل ل( .امل ياة املاو ك :املكابرة
العلمية).
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البي ررم ،أب ررو دبر ر اح امر ر ب ررن دبر ر اح" .ععرف ررة دل ررو ارر ر يث" ،اصق ررق:
الاس ر ر ر رري ععظ ر ر ر ررم حاس ر ر ر ررني ،2 ( ،ب ر ر ر ررا  :ا الكا ر ر ر ررف العلمي ر ر ر ررة،
.) 1977
الافاذزال ،تسع ال ين عاسعو برن دمرر" .شرر الالرويح دلرى الاواريح".
(عصر :عكابة صبيح).
توصيذ ع ر الشيشذن ،عاشو ىللك ايذ.
ابن تيمية ،أبرو العبرذ أمحر برن دبر ارلريم" .جممروىل الفارذ " ،حتقيرق:
دبر ر ال رررمحن ب ررن قذتس ررم . ( ،امل يا ررة املا ررو ك :جمم ررم املل ررا ف ر ر
لةبذدة املصح الشري .) 1995 ،
ءل تيمية ،اجل أل  :دب الاس  ،األ  ،دب ارليم االبن ارفير  :أمحر ،
"املاسو ك يف أصول الفقره" ،اصقرق :امر ايرمل الر ين دبر ارمير ،
(الاذشر :ا الكاذ العرى).
اجلصذص ،أمح بن دلمل" .الفصول يف األصول" ،2 ( .زا ك األ قرذا
الكوياية.) 1994 ،
اجلمررذل ،اررو ال ر ين دلررمل بررن أى بكررر" .فرراح اجملي ر ب حكررذ الاقلي ر ".
حتقي ر ررق :أ .دب ر ر ال ر رررمحن الق ر رررل ،1 ( .عك ر ررة املكرع ر ررة :املكاب ر ررة
األتس ية.) 2113 ،
اجلوزجذل ،أبو دلمذن تسرعي برن عاصرو " .تسران تسرعي برن عاصرو " .اصقرق:
حبيف الرمحن األدظممل ،1 ( .اهلا  :ال ا الاسلفية.) 1982 ،
اجلوزق ،أبو الفرج دب الرمحن بن دلمل" .الابصرك" .اصقرق . :عصرةفى
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دبر ر الواحر ر ( .عص ررر :ا الكا ررذ املص رررق ،لبا ررذن :ا الكا ررذ
اللباذل) 1971 ،
اجلوي  ،أبو املعذيل دب امللا بن دب اح" .الذهذن يف أصول الفقه".
حتقيق :ص بن ام بن دوي ة ،1 ( .با  :ا الكاف
العلمية.) 1997 ،
اجلوي  ،أبو املعذيل دب امللا بن دب اح" .ياذ الالخيص يف أصول
الفقه" .اصقق :دب اح أمح العمرق( .با  :ا البشذار
اإلتس عية).
اجلوي  ،أبو املعذيل دب امللرا برن دبر اح" ،الو قرذ " ،حتقيرق . :دبر
اللةي ام العب .
ارر ألررال ،أمح ر بررن مح ر ان" .صررفة الفاررو املفررا املاسررافا" .اصقررق :ام ر
اذصر ال ين األلبذل ،3 ( .با  :املكاف اإلتس عمل1397 ،هر).
ا ب ررذزق ،ج ر ر ل ال ر ر ين أى ام ر ر دمر ررر ب ررن ام ر ر " .املغ ر ر يف أصر ررول
الفق رره" ،حتقي ررق . :امر ر عظ ررر بق ررذ ،1 ( ،عك ررة :عري ررز ىلحي ررذ
ال ائ العلممل جبذععة أ القر ).
ال عشررقمل ،تقررمل ال ر ين أبررو العبررذ أمح ر بررن دب ر ارلرريم "عا ررذج الاسرراة
الابويررة يف اق ر ي ر الشرريعة الق يررة" اصقررق :ام ر شررذ تسررذمل،
(  ،1جذععة اإلعذ ام بن تسعو اإلتس عية) 1986 ،
الر ررازق ،أب ررو دب ر ر اح امر ر ب ررن أى بك ررر" .خما ررذ الص ررحذ " ،اصق ررق:
يوتس ر ر الش رريخ ام ر ر ( ،ب ررا  :املكاب ررة العص ر ررية ،ص رري ا :ال ر ر ا
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الامو جية.) 1999 ،
ال ررازق ،ام ر بررن دمررر" .اصصررول" ،حتقيررق :ال ر ياو رره جررذبر فيررذ
العلوال ،3 ( ،ع تساسة الرتسذلة.) 1997 ،
الرا ف األصف ذل ،أبرو القذتسرم اراسرني برن امر " .املفرر ا يف ريرف
القر رررءن" .اصق ر ررق :ص ر ررفوان ال ر ر ا ق ،1 ( ،عش ر ررق :ا القل ر ررم،
1412هر).
الره ر ررول ،ر ررم ب ر ررن عوتس ر ررى" .حتف ر ررة املاس ر ر ل يف ش ر ررر خماص ر ررر عاا ر ررى
الاسر ررول" .اصق ر ررق :ال ر ر ياو اهل ر ررذ ق ب ر ررن اراس ر ررني شر رربيلمل ،تس ر ر
األ ررر الق رريم ،1 ( .ى :ا البح رروئ لل اتس ررذ اإلتس ر ر عية
ىلحيذ ال ائ.) 2112 ،
الزيشمل ،أبو دب اح ب ال ين امر برن دبر اح" .املالرو يف القوادر
الفق ية" ،2 ( ،الكويا :زا ك األ قذا الكوياية.) 1985 ،
الزيشرمل ،امر برن دبر اح" .تشراي املاسرذعم جبمرم اجلواعرم" .حتقيررق:
 .تسي دب العزيز . ،دب اح بيم ،1 ( .عكابة قر برة للبحرث
العلممل ىلحيذ ال ائ ،توزيم املكابة املكية.) 1998 ،
الزيشررمل ،ام ر بررن دب ر اح" .البحررر اصرريط يف أصررول الفقرره" ،حتقيررق:
 .ام تذعر ،1 ( .با  :ا الكاف العلمية.) 2111 ،
أبو زي  ،بكر بن دبر اح" .الراعلم ألرره دلرى الفكرر الكارذ " ،عاشرو
ىللك ايذ.
الزيلعررمل ،دلمررذن بررن دلررمل" .تبيررني ارقررذاق شررر ياررز ال ر قذاق حذشررية
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الشِّلِ ِّ" ،1 ( .القذهرك :املةبعة الكذ األعاية1313 ،ه).
الاسر ررذدذ  ،أمح ر ر ب ر ررن دلر ررمل "ب ر ر يم الاظ ر ررذ " ،اصق ر ررق :تس ر ررع بر ررن ري ر ررر
الاسلممل( .عكة :جذععة أ القر .) 1985 ،
الاسبكمل ،دلمل بن دب الكذيف" ،اإل ذج يف شر املا ذج" .حتقيرق :أمحر
الزعزع ر ررمل ،ا ر ررو ال ر ر ين ص ر ررغاق ،1 ( .اإلع ر ررذ ا  :ا البح ر رروئ
لل اتسذ اإلتس عية ىلحيذ ال ائ.) 2114 ،
الاسر اس ررمل ،امر ر ب ررن أمحر ر " .أص ررول الاسر اس ررمل" .حتقي ررق :أب ررو الوف ررذ
األفغذل ،1 ( ،با  :ا الكاف العلمية.) 1993 ،
الاس ررلممل ،دي ررذ ب ررن ا ررذعمل" ،الفا ررو أمهيا ررذ"( .عك ررة :ابة ررة الع ررذمل
اإلتس عمل ،اجملمم الفق مل.) 2118 ،
الاسمرقا ق ،أبو بكر ام بن أمح "عيزان األصرول يف اارذاج العقرول"،
حققرره :الر ياو امر زيررمل دبر الررذ ،1 ( ،قةررر :عةررذبم ال حررة
ار يلة) 1984 ،
الاسمعذل ،عاصو بن ام " .قوا رم األ لرة يف األصرول" .اصقرق :امر
حاسرن امر حاسرن امسذدير الشرذفعمل ،1 ( .برا  :ا الكارف
العلمية.) 1999 ،
الاس ررايكمل ،زيري ررذ بر ررن ام ر ر األاص ررذ ق " .ذير ررة الوص ررول يف ش ررر لر ررف
األصول"( .عصر :ا الكاف العربية الكذ ).
الاس ر رريو مل ،دبر ر ر ال ر رررمحن ب ر ررن أى بك ر ررر" .تر ر ر يف الر ر ررا ق يف ش ر ررر تقري ر ررف
الاوا ق" .اصقق :أبو قايبة اظر ام الفذ يذى( .الاذشر :ا يبة).
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الاسيو مل ،دب الرمحن بن أى بكر" ،األشربذه الاظرذار" ،1 ( .برا :
ا الكاف العلمية.) 1991 ،
الشذ  ،ىلبراهيم بن عوتسى "املوافقرذ " ،اصقرق :أبرو دبير ك عشر و برن
حاسن ،1 ( ،ا ابن دفذن.) 1997 ،
ِ
صررذ " .حتقيررق . :ام ر بررن دب ر
الشررذ  ،ىلب رراهيم بررن عوتسررى" .االدا َ
الر رررمحن تسر ررع بر ررن دب ر ر اح هشر ررذ بر ررن ىلمسذدي ر ر ،1 ( .
الاسعو ية :ا ابن اجلوزق.) 2118 ،
الش ر ررلرق ،تس ر ررع ب ر ررن اذص ر ررر" .الاقلي ر ر أحكذع ر رره" ،1 ( .ا ال ر ررو ن،
1416هر).
الش رراقيةمل ،دبر ر اح ب ررن ىلبر رراهيم "اش ررر البا ررو دل ررى عراق ررمل الاس ررعو "،
(املغر  :عةبعة ف ذلة).
الشرراقيةمل ،ام ر األعررني بررن ام ر " .عررذيرك يف أصررول الفقرره"،5 ( ،
امل ياة املاو ك :عكابة العلو اركم.) 2111 ،
الش رراقيةمل ،ام ر األع ررني ب ررن ام ر " ،أار روا البي ررذن يف ىلي ررذ الق رررءن
برذلقرءن" .حتقيرق :امر دبر العزيررز ا ذلر ق ، . ( .بررا  :ا
الكاف العلمية با .) 1995 ،
الش ررويذل ،ام ر بررن دل ررمل" .ىل شررذ الفح ررول ىليل حتقيررق ار ررق عررن دل ررم
األصررول" .حتقيررق :أمح ر دررز داذيررة ،1 ( .عشررق :ا الكاررذ
العرى.) 1999 ،
الشررويذل ،ام ر بررن دلررمل" .القررول املفي ر يف أ لررة االجا ررذ الاقلي ر ".
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اصق ر ررق :دب ر ر ال ر رررمحن دب ر ر ا ر ررذلق ،1 ( .الكوي ر ررا :ا القل ر ررم،
1396ه).
الشويذل ،ام بن دلمل" .فراح القر ير" ،1 ( .عشرق :ا ابرن يلرا،
با  :ا الكلم الةيف 1414 ،هر).
الشاازق ،ىلبراهيم بن دلمل" .الابصرك يف أصول الفقه" .اصقرق . :امر
حاسن هياو ،1 ( .عشق :ا الفكر1413 ،ه).
الشر راازق ،أب ررو اتس ررحذ ىلبر رراهيم ب ررن دل ررمل" .اللم ررم يف أص ررول الفق رره".
(  ،2با  :ا الكاف العلمية) 2113 ،ر.
ععرفررة
ابررن الص ر  ،دلمررذن بررن دب ر الرررمحن" .عق عررة ابررن الص ر
أا رواىل دلررو ار ر يث" اصقررق :دب ر اللةي ر اهلمرريم  -عررذهر يذتسررني
الفح  ،1 ( ،ا الكاف العلمية) 2112 ،
ابررن الصر  ،دلمررذن بررن دبر الرررمحن" .أ املفررا املاسررافا" ،حتقيررق:
عوف ررق دبر ر اح دبر ر الق ررذ  ،2 ( .امل يا ررة املا ررو ك :عكاب ررة العل ررو
اركم .) 2112
الةويف ،تسليمذن بن دب القوق" .شر خماصر الر اة" .اصقق :دب
اح بن دب اصاسن ال يمل ،1 ( .الاذشر :ع تساسة الرتسذلة،
.) 1987
دذب ر ين ،ام ر أعررني بررن دمررر " .اصاررذ دلررى ال ر املخاررذ "،2 ( .
با  :ا الفكر.) 1992 ،
ابن دب الذ ،يوتس بن دب اح" .جذعم بيذن العلم ف له" .حتقيق:
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أى األشبذل الزهاق ،1 ( .الاسعو ية :ا ابن اجلوزق،
.) 1994
العليمني ،ام بن صذح" .األصول عن دلم األصرول" ،1 ( .ا ابرن
اجلوزق.) 2119 ،
العليمررني ،ام ر بررن صررذح" .شررر األصررول عررن دلررم األصررول" ( ،1
الريذ  :ا ابن اجلوزق1431 ،هر).
العراق ررمل ،أبر رو ز د ررة أمحر ر ب ررن دبر ر ال رررحيم" .الغي ررث اهل ررذعم ش ررر ن ررم
اجلواعم" .اصقق :امر ترذعر حنرذزق ،1 ( .برا  :ا الكارف
العلمية.) 2114 ،
العراقررمل ،زيررن ال ر ين دب ر الرررحيم بررن اراسررني" .شررر الابصرررك الاررذيرك"
اصقررق :دب ر اللةي ر اهلمرريم ،عررذهر يذتسررني فح ر  ،1 ( .بررا :
ا الكاف العلمية.) 2112 ،
العاس ررق ل ،أب ررو الف ر ر أمحر ر ب ررن دل ررمل "ازه ررة الاظ ررر يف توا رريح خنب ررة
الفك ررر يف عص ررةلح أهر ر األل ررر" ،اصق ررق :دبر ر اح ب ررن ا رري اح
الرحيلمل ،1 ( ،الريذ  :عةبعة تسفا1422 ،هر) .
العةذ  ،حاسن بن ام " .حذشية العةذ "( .با  :ا الكاف العلمية).
رول ِ
ابن دقير  ،دلرمل برن دقير " ،الو ِ
اارح يف أص ِ
الفقره" ،حتقيرقَ . :دبر
ل
َ
اح بر ررن َدب ر ر املحاسر ررن ال ير ررمل ،1 ( ،بر ررا  :ع تساسر ررة الرتسر ررذلة،
ل
.) 1999
العي  ،امو بن أمح " .الباذية شر اهل اية" ،1 ( .با  :ا
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الكاف العلمية.) 2111 ،
الغ رزايل ،أبررو حذع ر ام ر بررن ام ر " .املاساصررفى" ،حتقيررق :ام ر دب ر
الاس دب الشذيف ،1 ( ،ا الكاف العلمية.) 1993 ،
ادر ر ر ِ
الفق ِ ي ر ررة": ( ،
رودة ال َقو ِ ل
الغ ر ررزق ،امر ر ر صر ر ر قمل ب ر ررن أمحر ر ر " لعو لتس ر ر َ
1با  :ع تساسة الرتسذلة) 2113 ،
الفررا  ،أبرو يعلررى امر بررن اراسرني" .العر ك يف أصررول الفقره" .حتقيررق:
أمح بن دلمل بن تسا املبذيمل ،2 ( .ب ن اذشر.) 1991 ،
الفي رروعمل ،أمحر ر ب ررن امر ر " .املص رربذ املا ررا يف ري ررف الش ررر الكب ررا"،
(با  :املكابة العلمية).
ابن قايبة ،دب اح بن عاسلم" .الشعر الشعرا "( .القذهرك :ا
ار يث1423 ،ه).
ابررن ق اع ررة ،عوفررق ال ر ين دب ر اح بررن أمح ر  " .اررة الا ررذظر" .حتقي ررق:
ش ررعبذن ام ر ر ىلمسذدي ر ر  ،2 ( .الاذش ررر :ع تساسر ررة الريرأل ررذن للةبذدر ررة
الاشر الاوزيم.) 2112 ،
الق ررايف ،أمح ر بررن ىل ي ر " .الررذ اك" .حتقيررق :ام ر حنررمل ،تسررعي أد ررا ،
ام بو بزك ،1 ( .با  :ا الغر اإلتس عمل.) 1994 ،
الق ررايف ،أمح ر بررن ىل ي ر " .افررذا األصررول يف شررر اصصررول" حتقي رق:
دذ ل أمح دب املوجرو  ،دلرمل امر ععرو  ،1 ( ،عكرة :عكابرة
ازا البذز.) 1995 ،
القررر  ،ام ر بررن أمح ر " .اجلررذعم ألحكررذ الق ررءن" .حتقيررق :أمح ر الررذ ل
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ىلبراهيم أ فيش ،2 ( .القذهرك :ا الكاف املصرية.) 1964 ،
القرز ي  ،أمحر بررن فرذ " .ععنررم عقرذيي اللغرة" ،اصقررق :دبر الاسر
هذ ن ( ،ا الفكر.) 1979 ،
ابن القيم ،ام بن أى بكر "ىلدر املروقعني درن العرذملني" ،حتقيرق:
أبررو دبي ر ك عش ر و بررن حاسررن ءل تسررلمذن ،1 ( .الاسررعو ية :ا
ابن اجلوزق1423 ،ه)
الكذتسررذل ،أبررو بكررر بررن عاسررعو بررن أمح ر " .ب ر اام الصرراذام يف ترتي ررف
الشراام" ،2 ( ،با  :ا الكاف العلمية.) 1986 ،
الكل ر ررو ال ،اف ر ررومح ب ر ررن أمحر ر ر " .الام ير ر ر يف أص ر ررول الفق ر رره" .حتقي ر ررق:
ال ر ياو  :عفي ر ام ر أبررو دمشررة ،1 ( .الاسررعو ية :عريررز البحررث
العلممل ىلحيذ الارائ اإلتس عمل جبذععة أ القر .) 1985 ،
جممم اللغة العربية بذلقذهرك" ،املعنم الوتسيط"( .عصر :ا ال دوك).
املررر ا ق ،دلررمل بررن تسررليمذن" .الاحبررا شررر الاحريررر يف أصررول الفقرره".
حتقيق . :دب الرمحن اجلذين . ،دو القرل . ،أمحر الاسررا .
(  ،1الريذ  :عكابة الرش .) 2111 ،
املق تسررمل ،ام ر بررن عفلررح" .أصررول الفقرره" .حتقيررق . :ف ر بررن ام ر
الاس َ َحذن ،1 ( .عكابة العبيكذن.) 1999 ،
ابر ررن عاظر ررو  ،ام ر ر بر ررن عكر ررر " .لاسر ررذن العر ررر " ،3 ( .بر ررا  :ا
صذ 1414 ،هر).
ابن الانذ  ،ام برن أمحر الفاروحمل" .شرر الكويرف املارا" .اصقرق :امر
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الزحيلمل ازيه محذ  ،2 ( .الاذشر :عكابة العبيكذن.) 1997 ،
ابن جنيم ،زين ال ين بن ىلبراهيم املصرق" .األَشبَذهل الاظَذاِر َدلَى َعرذ َه ِ
ف
َ ل
أَِى َحاِير َفر رةَ" .حتقي ررق :زيري ررذ دمر راا  ،1 ( .ب ررا  :ا الكا ررف
العلمية.) 1999 ،
اب ررن جن رريم ،زي ررن الر ر ين ب ررن ىلبر رراهيم املص رررق" .البح ررر الراا ررق ش ررر يا ررز
ال قذاق" ،2 ( .عشق :ا الكاذ اإلتس عمل).
رول ِ
الاملة ،دب الكررا برن دلرمل" ،الم رذ يف ِدلر ِم ألص ِ
الفق ِره ال لم َقرذ َ ِن".
ل
لَ ل
(  ،1الريذ  :عكابة الرش ) 1999
الاملرة ،دبر الكرررا دلرمل" ،احترذا ق البصررذار بشرر ارة الاررذظر ".
(  ،6الريذ  :عكابة الرش .) 2112
الاو ق ،مل بن شرا" .ء ا الفاو املفا املاسافا" .اصقق :باسرذ
دب الوهذ  ،1 ( .عشق :ا الفكر1418 ،هر).
الا ررو ق ،ررم ب ررن ش رررا" .الاقري ررف الاياس ررا" .حتقي ررق تعلي ررق :امر ر
دلمذن ا شا ،1 ( .با  :ا الكاذ العرى.) 1985 ،
الاياسذبو ق ،ام بن ىلبراهيم" .اإلنرذىل البرن املارذ " .حتقيرق :فر ا دبر
املاعم أمح  ،1 . ( .ا املاسلم للاشر الاوزيم).
الاياسررذبو ق ،عاسررلم بررن ارنررذج" .صررحيح عاسررلم" ،اصقررق :ام ر ف ر ا
دب البذقمل( ،با  :ا ىلحيذ ال ائ العرى).
الظ ر ررذهرق ،أب ر ررو ام ر ر دل ر ررمل ب ر ررن أمح ر ر ب ر ررن ح ر ررز  " .تس ر ررذا اب ر ررن ح ر ررز
األا لاس ر ررمل" ،اصق ر ررق :ىلحاس ر ررذن دب ر ررذ  ،1 ( ،ب ر ررا  :امل تساس ر ررة
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العربية لل اتسذ

الاشر.) 1981 ،
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