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 جملة العلوم الشرعية 
 ( األول)اجلزء   هـ1443 رجب الستونو  لرابعا العدد

 

 

 
 

 قواعد النشر

 

مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية )العلووم الرويةيةد دية وة ةلميوة مح موة   

 تصدة ةن ةمادة البحث العلمي بالجامعة. يتُعنى بنري البحوث العلمية يفق الضوابط اآلتية :  

 يشترطًفيًالبحثًليقبلًللنشرًفيًالمجلةً::   أولاً

 لجدة العلمية يالمنهجية  يسالمة االتجاه .أن  تسم باألصالة ياالبت اة  يا -1

 أن  لتزم بالمناهج ياألديات يالوسائل العلمية المعتبية في مجاله . -2

 أن   ون البحث دقيقاً في التوثيق يالتخي ج . -3

 أن  تسم بالسالمة اللغو ة . -4

 أال   ون قد سبق نريه . -5

احوث نسسوه  أي كتاب  سواء أكان ذلك للب  أال   ون مستالً من بحث أي ةسالة أي -6

 لغييه . 

:ًيشترطًعندًتقديمًالبحثً: ًا ًثانيا

مرووسوةاً بسووييته الةاتية)مختصوويةد يًقووياةاً   أن  قوودم الباحووث ًلبوواً بنروويه -1

 تضمن امتالك الباحث لحقوق المل ية الس ي وة للبحوث كوامالً  يالتزامواً بعودم 

 نري البحث  ًال بعد موافقة خطية من هيئة التحي ي .

 د .A4د صسحة مقاس )60ات البحث ةن )أال تز د صسح  -2

د 13  يالهووام  بونط )Traditional Arabicد 17أن   وون بونط الموتن )  -3

 يأن   ون تباةد المسافات بين األسطي ) مسيدد .

 قدم الباحوث ثوالث نسوط مطبوةوة مون البحوث   موب ملخوي بواللغتين العيبيوة   -4

 احدة .. ياإلنجليز ة  ال تز د كلماته ةن مائتي كلمة أي صسحة ي 
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ا:ًالتوثيقً: ًثالثا

 توضب هوام  كل صسحة أسسلها ةلى حدة .  -1

 تثبت المصادة يالمياجب في فهيس  لحق بآخي البحث .  -2

 توضب نماذج من صوة ال تاب المخطوً المحقق في م انها المناسب .  - 3

 تيفق جميب الصوة ياليسومات المتعلقة بالبحث  ةلى أن ت ون ياضحة جلية .  - 4

اً : ةند يةيد أسماء األةالم في موتن البحوث أي الدةاسوة توةكي سونة الوفواة بالتواة ط   رابعا

 الهجيي ًذا كان العَلَم متوفى .

اً : ةند يةيد األةوالم األجنبيوة فوي موتن البحوث أي الدةاسوة فكنهوا ت توب بحويي    خامسا

ةيبية يتوضب بين قوسين بحيي  التينية  مب االكتسواء بوةكي االسوم كوامالً 

 ةند يةيده أليل مية .

اً  تُح َّم البحوث المقدمة للنري في المجلة من قبل اثنين من المح مين ةلى األقل.  :  سادسا

 أي تيسل ةلى البي د اإلل تييني للمجلة .   CD: تُعاد البحوث معدلة  ةلى أسطوانة مدمجة    سابعااً

اً  : ال تعاد البحوث ًلى أصحابها  ةند ةدم قبولها للنري . ثامنا

 من المجلة  يةري مستالت من بحثه . نسختين:  ُعطى الباحث ًااسعات

ًعنوانًالمجلةً:

 رئيس تحرير مجلة العلوم الشرعيةجميع املراسالت باسم 

 5701ص ب   -11432الرياض   

 2590261ناسوخ ) فاكس (   - 2582051هاتف : 

  www. imamu.edu.sa 

E.mail: islamicjournal@imamu.edu.sa 
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  هـ 1442 /6 / 18: تاريخ قبول البحث هـ  1442 /1 / 15: تاريخ تقديم البحث 

 
 : ملخص الدراسة 

، يد األانم نبينا حممد  ساحلمد هللا خلق اإلنسان، علمه البيان، والصالة والسالم على  
الب يوافق فكرة  الناحية، فحيث نظرَت يف آايت األحكام جتد هلا نظما عجيبا  حث يف هذه 

بقبول   املخاطب  األمر على ذلك، بل جند مراعاة حال  يقتصر  إثباته، ومل  املراد  تقرير احلكم 
أتمل، وثبات    لهذا احلكم واإلذعان له، واحلرص على االمتثال له، وإذا أمعنت النظر، بطو 

القرآنية تتسم يف هتيئة النفوس لقبوهلا، أربع خصائص ال تنفك عنها،    صرب، جتد أن األحكام
املهدئة لسبب فرض احلكم والعلة  املهيج، واحلكم،  املثري  قد تكون ظاهرة وقد  -وهي: وجود 

 ، واحلافز أو اجلزاء ملن امتثل هلذا احلكم، وملن رفضه.-تكون خفية
  

استجابة املكلف لألحكام، منهج القرآن يف استجابة األحكام، أحكام :  احيةتالكلمات املف
   القرآن



 

 

The Qur'an approach of obligated Muslims' compliance with 

the provisions of Islamic Shari'ah - applied study 
 

Dr. Dakheel ALDakheel 

Department of Quran and its Sciences- College of Fundamentals of Religion 

Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 

 

 

Abstract  : 

Praise be to Allah, created man, taught him eloquence, and blessings and 

peace be upon the noblest of messengers, the master of humankind peace be 

upon our him. The idea of research in this area, where you looked at the verses of 

rules, you will find a wondrous approach that is suitable for the provisions to be 

proven and not only that.  Moreover, we find the observance of the receiver case 

to accept these provisions and compliance with them.  If you think about it you 

will find that the Qur'anic provisions are characterized by the readiness of the 

souls to accept it. Four characteristics must be in; the presence of the stimulus, 

provisions, the cause of the provisions imposition -it could be obvious or hidden- 

and the reward of those who comply with it or the punishment of violators. 

 

 

key words: The obligated Muslims' compliance with the provisions -The Qur'an 

approach of compliance with the provisions - The provisions of Qur'an. 
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 لة العلوم الشرعيةجم

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

 :مةد   اْلُمق  
الص أبكمل  وشرفه  البيان،  علمه  اإلنسان،  خلق  هللا  وميزه احلمد  فات، 

وا والصالة  والتكليف،  ابلعقل  املخلوقات  نبينا  على  األانم  سيد  على  لسالم 
، أنزل عليه خري كتبه، الذي ال أيتيه الباطل من بني يديه وال من  حممد  

اك إال لعلو كعبه، فأعجز العرب ه، وما ذل خلفه، حتدى به الثقلني أن أيتوا مبث
العبارا أبعذب  اخلليقة  وخاطب  وأعلى الفصحاء،  الرتاكيب،  وأرصن  ت، 

ذعنت له العقول؛ ألنه كالم  األساليب، قريب، سهل، انقادت له القلوب، وأ
ينساقون   به، وكيف  الذي ال غىن للخلق عنه، وما خياطبهم  الداين،  الواحد 

قهم وأعلم هبم، ومن هنا جاءت فكرة البحث ، هو خالهألوامره ويتجنبوا نواهي
يف آايت األحكام جتد هلا نظماً عجيباً يوافق يف هذه الناحية، فحيث نظرَت  

إثبا املراد  احلكم  مراعاة حال  تقرير  جند  بل  ذلك،  على  األمر  يقتصر  ومل  ته، 
وإذا  له،  االمتثال  على  واحلرص  له،  واإلذعان  احلكم  هذا  بقبول  املخاطب 

النظرعأم القرآنية تتسم يف  نت  ، بطول أتمل، وثبات صرب، جتد أن األحكام 
النف  املثري هتيئة  وجود  وهي:  عنها،  تنفك  ال  خصائص  أربع  لقبوهلا،  وس 

واحل احلكم  املهيج،  فرض  لسبب  املهدئة  والعلة  وقد  -كم،  ظاهرة  تكون  قد 
  ، واحلافز أو اجلزاء ملن امتثل هلذا احلكم، وملن رفضه.-تكون خفية

ما   القرآن يف   -إبذن هللا–سأوضحه  وهو  )منهج  بـ  الذي ومسته  البحث  يف 
 دراسة تطبيقية(.-املكلف لألحكام الشرعيةاستجابة 
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 دراسة تطبيقية منهج القرآن يف استجابة املكلف لألحكام الشرعية

 د. دخيل بن عبد هللا الدخيل 

 أمهية املوضوع وأسباب اختياره:
عرضه   عظيم  على  والوقوف  اإلسالمي،  التشريع  إعجاز  به  لبيان  لمأمور 

 واملنهي عنه.
 ام الشرعية. ليل األحكعلوقوف على مقاصد التشريع اإلسالمي وتا

واجملتمع    اجةح هللا  الفرد  رمحة  ال الشرعيةاألحكام    تشريعيف  لبيان  وأنه   ،
 .يقصد هبا التعسري

 هداف البحث:أ
 بيان املنهج القرآين يف عرض األحكام الشرعية مبقاصدها وتعليلها.  .1
 براز العناية اإلهلية مبراعاة النفس البشرية يف قبول األحكام الشرعية. إ .2
 ملرتتب على قبول احلكم الشرعي على الفرد واجملتمع. األثر ان ايب .3

 ألحكام الشرعية. تشريعي يف آايت الية اإلعجاز الجت .4
 دود البحث:ح

العبادة،  أنواع  من  نوع  لكل  مثالني  على  مقتصرًا  القرآن،  أحكام  آايت 
وهي األربعة  الركائز  م  :مربزًا  اليت  والعلة  واحلكم،  واملهيج،  النفسي    ن التأثري 

فر  يرتتب  أجلها  ما  غالب  وهو  عليها،  املرتتب  اجلزاء  أو  واحلافز  احلكم،  ض 
وعلوم  عليه   التفسري  على كتب  معتمًدا  الدارين،  يف  السعادة  من  االمتثال 

هبا  الق البحث  لتعلق  األوجه  الثالثة  يف  لإلعجاز  تناويل  سيكون  عليه  رآن. 
 لروحي(.تأثريي )الوهي: اإلعجاز البياين، واإلعجاز التشريعي، واإلعجاز ا
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 لة العلوم الشرعيةجم

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

 الدراسات السابقة:
تناوله لألحك الباحثني يف  األحكام اعتىن كثري من  تعليل  إىل  الشرعية  ام 

ة األصولية أو البالغية وغريها؛ ولكنها مل تتناول ما تناولته يف هذا من الناحي
وهو منهج القرآن يف استجابة املكلف لألحكام   -حسب اطالعي–البحث  

ربعة السابقة، ومراعاة حال املخاطب هبا، وتطبيق  وانب األجلا  الشرعية، مربزاً 
اآل من  عدد  على  به  هذا  تقدم  حبث  الدراسة  هلذه  عنوان  وأقرب  ايت، 
الكر  عبد  الكرمي يف عرض  )مي خصاونه وعنوانه  الدكتور/ عماد  القرآن  منهج 

البحث    وبعد  (األحكام هذه  قراءة  يف  به  تقدمت  ملا  جلية  مغايرته  تظهر 
داللة القرآن على  -على منهج العرض لألحكام الشرعية  رتكز  يو  فه  ،الدراسة

 نص القطعي الداللة. ب. النص الظين الداللة.أ. ال –األحكام 
أنواع منها:  القرآن وذكر عدة  اليت اشتمل عليها  واثنًيا: عرض األحكام 

  ث، وهو حبالِعرَبية وغريها  د.  .العالقات الدولية  ج.  .املالية  ب.  .أ.الدستورية
 أصويل.
عليها  ومل دار  اليت  األربع  ابلنواحي  دراسيت  يف  إليه  تطرقت  ملا  يتطرق   

 البحث.
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 دراسة تطبيقية منهج القرآن يف استجابة املكلف لألحكام الشرعية

 د. دخيل بن عبد هللا الدخيل 

 خطة البحث:
 يتكون هذا البحث من: مقدمة، وفصلني، وخامتة، وفهارس. 

البحث، وحدود  أهداف  البحث وسبب اختياره،  املقدمة: مشلت: أمهية 
 الدراسة، والدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهجه.

 عجاز القرآين.بيان اختالف العلماء يف أوجه اإلوفيه:   هيد:مالت
 وفيه ثالثة مباحث:  ة النظرية،الفصل األول: الدراس

 املبحث األول: اإلعجاز البياين.
 املبحث الثاين: اإلعجاز التشريعي، وفيه ثالثة مطالب: 

 أقسام أحكام القرآن الكرمي. املطلب األول: 
 األحكام. كرمي يف عرضلمنهج القرآن ا املطلب الثاين: 

 أسلوب القرآن يف تعليل األحكام. املطلب الثالث:
 التأثري النفسي العاطفي يف القرآن الكرمي. لثالث:املبحث ا

 وفيه أربعة مباحث:  الفصل الثاين: الدراسة التطبيقية،
 املبحث األول: تعليل األحكام يف آايت العقيدة.

 العبادات. املبحث الثاين: تعليل األحكام يف آايت 
 ملبحث الثالث: تعليل األحكام يف آايت املعامالت.ا

 ت العقوابت. ليل األحكام يف آاياملبحث الرابع: تع
 وفيها أهم النتائج والتوصيات. :اخلامتة

 ثبت املصادر واملراجع.
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 لة العلوم الشرعيةجم

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

  منهج البحث:
اتبعت فيه املنهج الوصفي يف القسم النظري، واملنهج االستقرائي التحليلي  

 التطبيقي. ميف القس
 كان على النحو التايل: و 

ا .1 اليت  القرآن  وعلوم  الفقه  أصول  لكتب  إعجاز  الرجوع  بوجوه  عتنت 
 يد جلانب البحث.القرآن، يف التنظري والتقع

لألحكام، ج  .2 واملعللة  الشرعية  ابألحكام  املتعلقة  اآلايت  من  عدد  ع 
 ، مقتصرا على مثالني لكل نوع منها.وترتيبها موضوعياً 

يف موضوع الدراسة، املهيج واملثري، واحلكم، والعلة،   ئيسة وانب الر براز اجلإ .3
 ناول اآلايت.واحلافز، يف ت

ابلرسم ع  .4 مع كتابتها  اآلية،  ورقم  السورة  اسم  بذكر  القرآنية،  اآلايت  زو 
 العثماين.

يف خت .5 ما  على  معتمداً  األصلية،  مصادرها  من  النبوية  األحاديث  ريج 
البخاري ومسلم أو أح يف غريمها خرجته من    ا، وما جاءمهدالصحيحني 

 انه، مع بيان حكم أهل العلم يف درجة صحته.مظ
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 دراسة تطبيقية منهج القرآن يف استجابة املكلف لألحكام الشرعية

 د. دخيل بن عبد هللا الدخيل 

 متهيد:
تباينت أقوال العلماء يف حتديد أوجه اإلعجاز يف القرآن الكرمي، بني مقل 
جيد كثرياً   وحديثا  قدميا  العلماء  ذكرها  اليت  األوجه  هذه  يتتبع  ومن  ومكثر، 

إرج وميكن  تتشابه،  أو  تتداخل  أصوهلامنها  إىل  اإلعجاز، عها  وجوه  من  ا 
أوجه هناك  أن  جيد  القرآن  إعجاز  يف كتب  على  والناظر  العلماء  اتفق  ا 

غري    حد منهم يرجح وجهاً اعتمادها ومناقشتها وأخرى اختلفوا فيها، فكل وا
الذي يراه اآلخر، وذلك انتج عن أتمله، وتدبره وتعقله له أكثر من غريه، وال 

العل  إن  نقول  أن  القائلني  مميكن  منها  اء  بعض  أو  اإلعجاز  بوجه من وجوه 
األ الوجوه  تيمينكر  ابن  قال  يف  ":  يةخرى،  الوجوه  من  الناس  ذكره  ما  وكل 

؛ بل كل قوم تنبهوا  إعجاز القرآن هو حجة على إعجازه وال تناقض يف ذلك
 .(1)ملا تنبهوا له"

اثين عشر وجهاً  الزركشي بعد أن ذكر  به  سمن وجوه اإلعجاز، ون  وقال 
إن اإلعجاز وقع جبميع ما سبق من األقوال ال بكل واحد ":  قيق ألهل التح

شتماله اده فإنه جع كله فال معىن لنسبته إىل واحد منها مبفرده مع اعن انفر 
 .(2) "على اجلميع بل وغري ذلك مما مل يسبق

فذكروا يف ذلك وجوهاً كثرية كلها  ":  ونقل السيوطي عن ابن سراقة فقال
وصو  بلغوااِحكمة  وما  ُعْشِر    ب،  من  واحداً،  جزءاً  إعجازه  وجوه  يف 

 
 . 3/496 اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح:( 1)

 . 2/106 الربهان يف علوم القرآن:( 2)
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 لة العلوم الشرعيةجم

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

 . (1)معشاره"
العلم املتأ-اء  وجهور  وجوه   -خرينمن  إىل  اإلعجاز  مرجع  على حصر 

 أربعة:
 أوال: اإلعجاز البياين. 

 : اإلعجاز العلمي التجرييب.اثنياً 
 : اإلعجاز التشريعي. اثلثاً 
 .(2): اإلعجاز الغييبرابعاً 

"وذلك  :  عجاز، وتعلقه هبذا البحث، قوله من وجه اإليبوفيما ذكر اخلطا
، كما سيأيت زايدة إيضاح يف اإلعجاز  (3) نفوس"صنيعه ابلقلوب وأتثريه يف ال

 التأثريي.
 

*** 

 
 . 4/16اإلتقان يف علوم القرآن:( 1)

 . 113مصطفى مسلم: مباحث يف إعجاز القرآن:( 2)

 .82:بيان إعجاز القرآن للخطايب( 3)
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 دراسة تطبيقية منهج القرآن يف استجابة املكلف لألحكام الشرعية

 د. دخيل بن عبد هللا الدخيل 

 وفيه ثالثة مباحث:  الفصل األول: الدراسة النظرية،
 املبحث األول: اإلعجاز البياين.

البيانية والتشريع القرآن معجز من وجوهه  فإعجازه   ة والغيبية وغريها،يإن 
ألف يف  األلباب  حتار  بياين  إعجاز  والبيان،  البالغة  جهة  ومعانيه  من  اظه، 

العرب األق حاح جماراته، والتسليم  اإلفرادية ونظمه الرتكييب، الذي ما استطاع 
ال يليق مبكاهنا سواها، وال حيمل    بعلو كعبه، فاملفردة كاللؤلؤة يف العقد نظماً 

م من  انتظاعقالبها  مع  غريها،  النظري  ىن  منقطع  وسبك  حببك  العقد،  هذا  م 
ال البالغة  "فعمود هذه  الصفات هو وضع كل نوع  بالغًة  يت جتتمع هلا هذه 
موضعه األخص األشكل به،   ،ا فصول الكالممن األلفاظ اليت تشتمل عليه

تـَبَّد   إما  إذا أبدل مكانه غريه جاء منه  الذي يكون منه فساالذي  املعىن   د ل 
 .(1)الرونق الذي يكون معه سقوط البالغة" الكالم، وإما ذهاب

اخلإإذ   يقول  الكالم كما  أمن  بثالثة  يقوم  وجودها  طايب  من  بد  ال  ور 
 . (2) وهي: لفظ حامل، ومعىن به قائم، ورابط هلما انظم

وعند التأمل يف القرآن جتد "هذه األمور منه يف غاية الشرف والفضيلة،  
ألفاظه، وال لفاظ أفصح وال  األ  نم  حىت ال ترى شيئاً  أجزل وال أعذب من 

نظماً  أتليفاً   ترى  تالؤماً   أحسن  فال   وتشاكالً   وأشد  املعاين  وأما  نظمه،  من 
خفاء على ذي عقل أهنا هي اليت تشهد هلا العقول ابلتقدم يف أبواهبا، والرتقي  

 
 .35املصدر السابق: ( 1)

 .42بق:ينظر: املصدر السا( 2)



 

 

25 
 لة العلوم الشرعيةجم

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

نعوهتا وصفاهتا" الفضل من  أعلى درجات  فالقرآن معجز يف حروف(1)إىل   ه، 
 وكلماته وجله. 

كمن اإلعجاز البالغي يف مراعاة مقتضى احلال من الغرض املسوق له،  وي
القصصي، كا والسرد  والنهي،  واألمر  والوعيد،  والوعد  والرتهيب،  لرتغيب 

لحظ التباين يف فنون البالغة بينها، وليس التقليل من فنون البديع يف األمر ي
  -األمر والنهي–ا يكثر يف غريمها  موالنهي مثال هو نزول عن درجة البالغة ك

املسوق الغرض  خيتلف  إذ  البالغة،  درجات  أمسى  يف  هو  قال   بل  له، 
البالغي اإلعجاز  مرتبة  يف  يركبوا  ":  اآلقسرائي  أن  للبشر  ميكن  ال  اليت  هي 

فيها، وهي مرتبة البالغة القرآنية، وذلك ألن العلم جبميع األمور اليت    كالماً 
 .(2)هلل تعاىل" احلال ال ميكن إال ىيطابق هبا الكالم مقتض

الفن   وأيضاً  املفاضلة بني األساليب ليست بكثرة  البالغية وقلتها،  فإن  ون 
يف   األسلوب  حيسن  ويستدعيه  وإمنا  الغرض  حيتاجه  وما  به،  الالئق  املوضع 

قد تكون االستعارة يف ":  حلال املخاطب، ولذا يقول اخلطايب  السياق، مراعياً 
 . (3)من احلقيقة" بعض املواضع أبلغ

 . (4)مواقع البالغة معتربة ملواضعها من احلاجة"": ؤكد ذلك بقولهوي

 
 .32املصدر السابق: (1)

 . 242إيضاح اإليضاح: (2)

 .53بيان إعجاز القرآن: (3)

 .64املصدر السابق: (4)
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 دراسة تطبيقية منهج القرآن يف استجابة املكلف لألحكام الشرعية

 د. دخيل بن عبد هللا الدخيل 

 الثاين: اإلعجاز التشريعي:  بحثامل 
 الشرع يف اللغة: مصدر شرع ابلتخفيف، والتشريع: مصدر شرَّع ابلتشديد.

 الشريعة: ما َشرَع هللا لعباده من الدين، وقد َشرََع هلم َيْشرَُع َشْرعاً، أي: 
الط والشارع:  تعاىل  َسنَّ.  قوله  ومنه  الشريعة،  والِشرَعُة:  األعظم.  ڱ چ ريُق 

 . (1)48ائدة: ملا چڱ ڱ ڱ ں
 الشريعة اإلسالمية يف االصطالح:

ونظم   واملعامالت  واألخالق  والعبادات  العقائد  من  لعباده  هللا  شرعه  ما 
 . (2)احلياة، يف شعبها املختلفة، لتحقيق سعادهتم يف الدنيا واآلخرة

إىل هداية اإلنسان يف حياته الدنيا إىل أقوم السبل اليت إن الشريعة هتدف  
ان إنسانيته وتطلق طاقاته اإلجيابية حنو الكمال البشري، وتوفر له  حتفظ لإلنس

يف ا اتم  انسجام  مع  الروحية  وتطلعاته  املادية  متطلباته  يف  املستقيم  لتوازن 
الطمأنينة   يثمر  مما  العقلية،  املستو احملاكمات  من  القلق  يف  زوال  مراعية  قبل 

يت بدورها موصلة إىل ذلك ما فطرت عليه، وبث السعادة يف حياته الدنيا، وال
 . (3) الدار اآلخرة

قال حممد أبو زهرة: "إن ما اشتمل عليه القرآن من أحكام تتعلق بتنظيم  
مل   ،ةاجملتمع وإقامة العالقات بني آحاده على دعائم من املودة والرمحة والعدال

 .(4)عة من الشرائع األرضية"يسبق به يف شري
 

 . 2/1141)شرع(:، والنهاية يف غريب األثر، مادة 543ينظر: الصحاح، مادة )شرع(:( 1)

 .15ي:اتريخ التشريع اإلسالم ينظر:( 2)

 . 257مباحث يف إعجاز القرآن ملصطفى مسلم:( 3)

 385املعجزة الكربى: ( 4)
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 لة العلوم الشرعيةجم

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

 الكرمي:  املطلب األول: أقسام األحكام يف القرآن 
الكرمي، جند هناك   القرآن  العلماء حول تقسيم أحكام  النظر ملؤلفات  يف 
فروقًا بينهم، من زايدة ونقص، وذلك من إفراد بعض اجلزئيات وجعلها قسًما  

ألصلهامستقالً  ردها  إمكان  مع  الغا  ،  وإن كان  عدم  الكلي،  عليهم  لب 
 اخلروج عن ثالثة أقسام هي: 

جي ما  وفيه  العقيدة:  اإلميان  أواًل:  من  املكلف  على  ومالئكته، ب  هللا، 
وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، والقضاء خبري وشره، ووحدة الرساالت السماوية،  

 وامليثاق، والبعث واحلساب واجلزاء 
املك وفيه ما جي  التشريع:  اثنياً: به وهُني  لف من االب على  أمر  ملا  متثال 

ملعامالت واحلدود والقصاص، عنه، وما يصدر منه من أفعال يف العبادات وا
 ني األفراد واجلماعات وغري ذلك. وما يقوي أواصر اجلماعة ويثبت التعاضد ب

وفيه حث القرآن الكرمي على التمسك بفضائل األخالق   اثلثاً: األخالق:
 .(1)الطرقرتكاب مرذوهلا بشىت اوالتحذير من 

 تعريف احلكم الشرعي:
 تعريف احلكم لغًة: 

الرجوع   اللغويةمن خالل  معان   للمعاجم  على  تدور  )حكم(  مادة  جند 
 منها: العلم، والفقه، والقضاء، والعدل، واملنع، والرد.

الرجل حيكم احُلْكمف وَحَكَم  والعدل،  القضاء  مبعىن  والفقه، وأتيت  العلم   :
معناه مدحاً الزماً، واستحكم الرجل إذ تناهى عما    إذا بلغ النهاية يف  حكماً 

دنياه، وَحَكم الشيء إذا منعه من الفساد، وحكم فالن عن  يضره يف دينه أو  
 

 . 256-233ينظر: مباحث يف إعجاز القرآن:( 1)



 

 

28 
 دراسة تطبيقية منهج القرآن يف استجابة املكلف لألحكام الشرعية

 د. دخيل بن عبد هللا الدخيل 

 .(1)ء، إذ رجع عنهاألمر والشي
   اصطالحاً:احلكم  

األصوليني:   عند  الشرعي  املكلفني  "احلكم  أبفعال  املتعلق  هللا  خطاب 
 .(2)"و التخيري أو الوضعأابالقتضاء 

 شرح التعريف:
خبطاب هللا    . واملراددهكالمه لعباتوجيه    هللا  (، خطاب)خطاب هللا  :قوهلم

أمره وهنيه، وخربه وما تفرع عنه من وعد ووعيد، وتعليق على سبب أو    :هنا
يشمل   وهو  ذلك.  وحنو  أ  ما كانشرط  فعل    و قرآان  من  عرف  وما  سنة، 

  .ئر األدلةا، وما عرف من سالرسول 
ن  )املتعلق أبفعال املكلفني(، أي: الذي له ارتباط أبفعال املكلفني م   وقوهلم: 

 ذلك.   جهة كوهنا مطلوبة أو غري مطلوبة، ومن جهة صحتها وفسادها وما يتبع 

األعمال   فتشمل  املكلف،  قدرة  حتت  يدخل  ما  املكلفني: كل  وأفعال 
ته وكتبه إلميان ابهلل ومالئكاالقلبية، وأعمال اجلوارح فيدخل يف ذلك إجياب  

وشره،   خريه  ابلقدر  واإلميان  اآلخر  ابليوم  واإلميان  أفعال ورسله  تدخل  كما 
 اجلوارح من صالة وحج وزكاة وحنو ذلك. 

وتشمل اإلقدام على الفعل والكف عنه، فيدخل إجياب الصوم الذي هو  
هي    كف عن الطعام والشراب واجلماع بنية، كما يدخل إجياب الصالة اليت

 وأقوال خمصوصة.عبارة عن أفعال 

األوىل أن يعرب بلفظ  من توافرت فيهم شروط التكليف. و   :واملراد ابملكلفني
 

 لسان العرب، مادة)حكم(:( 1)

 .57، خمتصر ابن اللحام:1/254شرح خمتصر الروضة للطويف:( 2)
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 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

مل املكلف وغريه؛ ألن من األحكام ما يتعلق ابلصغري واجملنون،  العباد؛ ليش
 وليسا مكلفني.

الطلب، سواء أكان طلب فعل أم   :)ابالقتضاء(، املراد ابالقتضاء  :وقوهلم
 ب ترك.ل ط

ن الفعل  إجيااب،  وطلب  يسمى  وهذا  جازما،  طلبا  الفعل  طلب  وعان: 
  جازم ويسمى الندب.وطلب الفعل طلبا غري

طلب الرتك طلبا جازما، وهو املسمى    :وأما طلب الرتك فنوعان أيضا ومها
 ابلتحرمي، وطلب الرتك طلبا غري جازم، وهو املسمى ابلكراهة.

م احلكم التكليفي لقسم اخلامس من أقساا)أو التخيري(؛ إلدخال    :وقوهلم
  .وهو اإلابحة، وهو ختيري الشارع بني الفعل والرتك

جْعُل الشيِء سبباً أو شرطاً أو مانعاً    :)أو الوضع(، املراد ابلوضع  :وقوهلم
 .(1) أو وصفه ابلصحة أو الفساد أو البطالن

علق  املت   هللا  طابخب  ما ثبت وأما تعريف احلكم الشرعي عند الفقهاء فهو:  
  ، على وجه االقتضاء أو التخيري أو الوضع.كلفنيأبفعال امل

ابمل الشرعي  هو صفةفاحلكم  األصويل  اإلجياب    عىن  يعين  الشارع وشرعه 
أو مانعاً،  أو شرطاً  الشيء سبباً  والندب والتحرمي والكراهة واإلابحة، وجعل 

 .(2)صلة بتصرفاته وابملعىن الفقهي هو صفة تصرفات اإلنسان والوقائع اليت هلا

 
 . 20-18الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله، للسلمي:ينظر: أصول ( 1)

 . 2/9لزملي:أصول الفقه اإلسالمي يف نسيجه اجلديد: ل ينظر:( 2)



 

 

30 
 دراسة تطبيقية منهج القرآن يف استجابة املكلف لألحكام الشرعية

 د. دخيل بن عبد هللا الدخيل 

 منهج القرآن يف عرض األحكام:  طلب الثاين:امل 
مسلكاً  القرآن  سلك  وأنواعها،    عاً ديب   لقد  وأساليبها  األحكام  عرض  يف 

 ومن ذلك:
 وهي يف أقسام ثالثة:  التفاوت يف عرض آايت األحكام،املسلك األول:  

 العرض اإلمجايل لألحكام:  :أوالً 
لبعض آاي الكرمي  القرآن  إجااًل ويك   تيعرض  النيب  األحكام  هو    ون 
تعاىل    چ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤچ املبني واملفصل هلا كما قال 

 وهو الغالب يف القرآن الكرمي، ومن آايت األحكام: ،44النحل: 
، فإن هللا  43البقرة:    چڱ ڱ ڱ ں چ الصالة والزكاة، قال تعاىل   .1

   النيب إىل  إجاهلا  ورد  هبما،  ففي أمر  توضيحها،  بيان    يف  الصالة 
صلوا كما رأيتموين  )  :هتا وأوقاهتا وكيفتها فعال وقوال، وقال  ركعاعدد  
فلي أصلي الصالة  حضرت  فإذا  أكربكم(،  وليؤمكم  أحدكم  لكم  ، (1)ؤذن 

 وكذا الزكاة يف حتديد مقاديرها وأنصبتها. 

،  97آل عمران:  چ   ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭچ حلج، قال تعاىل  ا .2
:)اي ومواقيته، قال النيب  تفصيله وبيان أركانه  ب وقد جاءت السنة النبوية  

أدري   ال  فإين  مناسككم،  خذوا  الناس  عامي أيها  بعد  أحج  ال  لعلي 
 . (2)هذا(

 
 . 1/128(:631أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب: األذن، ابب: األذان للمسافر، ) ( 1)

واستظالل  (  2) اجلمار  إىل  الركوب  احلج، ابب:  مناسك  سننه، كتاب:  يف  النسائي  احملرم، أخرجه 
البا5/270(:3062) فتح  يف  حجر  ابن  قال  يف 3/675ري:  .  األلباين  وصححه  اثبت،   :
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البقرة:   چ  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کچ لقصاص، قال هللا تعاىل  ا .3

 ، وجاءت السنة النبوية ببيان شروطه وأحكامه. 178

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ چ لسرقة، قال هللا تعاىل  ا .4

ب38املائدة:  چ   ٹ ٹ النيب  ، وقد  الذي يوجب احلد،   ني  مقدار نصابه 
 . وغري ذلك وموضعه، وشروطه..

،  275البقرة:  چ   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤچ ل البيع وحرمة الراب، قال هللا تعاىل  ح .5
إىل غري    البيوع احملللة واحملرمة، واملقصود ابلراب وأنواعه.  وقد بني النيب  

 بتفصيلها. ء النيب اذلك من األحكام اإلجالية اليت ج
 نياً: العرض التفصيلي لألحكام:اث

أحك يف كتابه  سبحانه  فيها، وقد عرض هللا  إجال  ال  مفصلة  قرآنية    اماً 
 ومن ذلك:

 :أحكام املواريث -1
 أنصبة الورثة فقال يف مرياث األبناء:   فقد فصل هللا  

 ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں  ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گچ 

 11 :النساء چ ھ ھ ہ ہ ہ
 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھچ ين:  يف مرياث الوالدو 

 11نساء: لاچ  ى ى ې ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ
الزوجني:و  مرياث   ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻچ  يف 

 ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 
 3062ائي:صحيح سنن النس
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 د. دخيل بن عبد هللا الدخيل 

چ   ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 12النساء: 
 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ  ژ ڈچ  يف مرياث أوالد األم: و 

 12النساء: چ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ
 ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ يف مرياث األخوة العصبات: و 

 ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 176النساء:  چ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄ ڄڄ
   :أحكام الطالق -2

 ىبعض أحكامه يف سورة كاملة )سورة الطالق( وآايت أخر   أنزل هللا  
 قرآن. يف سور متعددة من ال

تعاىل:   قال هللا  الطالق،   پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ بيان وقت 

 1الطالق:  چ ڀ ڀ ڀ پڀ پ
تعاىل:  ب هللا  قال  العدة،  يف  الزوجة  مكان   ٿ ٿ ٺ ٺ ٺچ يان 

 1الطالق:  چ ڤ ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ
مع ب املفارقة  أو  ابملراجعة  الزوج  وخري  به  ترتبص  الذي  األجل  مقاربة  يان 

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇچ   هاد، قال هللا تعاىل:شاإل

 2الطالق: چ  ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ
حبسب املرأة  عدة  األقر يان  فذات  حاهلا،  تعاىل  ب  هللا  قال   ڃچ اء، 

 228البقرة:  چ چ چ چ ڃ
 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈچ آليسات من احمليض ومن مل حتض، قال هللا تعاىل:  ا

 4الطالق:  چ  ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ
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 4الطالق: چ  وئ وئ ەئ ەئ ائ ائچ تعاىل:  وات احلمل، قال هللا ذ
 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇچ  ملطلقات قبل أن ميسهن أزواجهن، قال هللا تعاىل:ا

 49األحزاب:  چ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ
 غري ذلك من اآلايت.و 
 لثاً: العرض الكلي لألحكام:اث

أحكاماً كلية دون تفصيل، اليت بدورها أساسا تتفرع منها    عرض هللا  
 من ذلك: و األحكام، 

ابلعدل تعاىل:    األمر  هللا  قال  الظلم،   ڇ ڇ چ چ چچ ونفي 

  چ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆچ   ، وقال تعاىل:90النحل:  

 58النساء:  چ ې ې
عمران:  چ   ڦ ڦ ڤچ  األمر ابلشورى: قال هللا تعاىل: ، وقد 159آل 

 .38الشورى:  چ ڻ ں ںچ عليه فقال:   أثىن هللا 
چ   ک ڑ ڑ ژ ژچ  ت، قال هللا تعاىل:لوفاء اباللتزاماا

 . 1املائدة: 
 ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئچ  قال هللا تعاىل:لتعاون على اخلري،  ا

 . 2املائدة: چ   ېئ ۈئ ۈئ
 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳچ  لضرورات تبيح احملظورات، قال هللا تعاىل:ا

 .173البقرة: چ  ڻ ڻ
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 د. دخيل بن عبد هللا الدخيل 

 . (2()1)غري ذلك من القواعد الكليةو 
 قيدة:ابلع  ربط األحكامين:  املسلك الثا

جل  ابلعقيدة  األحكام  ربط  يرى  الكرمي  القرآن  ملنهج  املتأمل  من  إن  ية، 
طلق، والرتغيب والرتهيب،  اإلميان ابهلل، وابليوم اآلخر، والتقوى، وعلم هللا امل

االستجابة  النفوس على  إال حلمل  ذاك  العقيدة، وما  وغري ذلك من مسائل 
النفسي  عنه، وهجتناب ما هنى  واالمتثال ال  ألمر هللا   املهيج  و جزء من 

نفوس وإاثرهتا للتسليم والتنفيذ، ومن واملؤثر الروحي إطماعا من هللا يف حتفيز ال 
 :األمثلة على ذلك

تعاىل  .1 هللا  قال  اآلخر،  واليوم  ابهلل  ابإلميان  احلكم   ٿ ٿچ ربط 

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀچ ، قال هللا تعاىل183البقرة:  چ ڦ

النور:  چ   ڦ ڦ ڦ ڤ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ

2. 
تر  .2 هللا  قال  ابلتقوى، كما  احلكم   ژ ڈ ڈ  ڎچ   عاىل:بط 

 ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑڑ ژ

 . 194البقرة:  چ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 
 .188-186ينظر: املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية:( 1)

 .58-53ينظر: تفاسري آايت األحكام ومناهجها، للعبيد:( 2)
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 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

بعلمه  ر  .3 احلكم  تعاىل:بط  قوله  يف   ک ک ک ڑچ  ، كما 

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 .91النحل:  چ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ
احلر  .4 أمساء هللام ابسم  كبط  تعاىل:  من   ٺ ٺچ  ، كقوله 

املائدة:    چ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

38. 
الرتغيب كقوله ط  بر  .5 ففي  الرتهيب،  أو  الرتغيب  معان  من  مبعىن  احلكم 

 ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉچ  تعاىل:

 ں ڱ ڱ ڱ ڱچ  ، وقوله تعاىل:245البقرة:   چ  ەئ

يف103التوبة:    چ ڻ ں جاء  ما  الرتهيب  ومن  تعاىل:  .   ڌچ  قوله 

 کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 .10النساء:  چ ک ک
 ع بعض األحكام:التدرج يف تشريملسلك الثالث:  ا

بعض   تشريع  يف  تدرجه  أحكامه  إىل  الناس  دعوة  يف  القرآن  منهج  من 
األحكام، وهي مسة برزت يف عدد من األحكام وال سيما يف األمور املتمكنة  

االمتثال يثقل  اليت  اجملتمع  األمر،  يف  أول  يف  هو    حلكمها  هنا  أعنيه  والذي 
أن كثرياً من األحكام من حرام    التدرج يف التشريع ال التدرج يف النزول، مبعىن

فاوت وقت نزوهلا، وعندما أراد هللا بياهنا  وحالل، وأوامر ونواه أتخر بياهنا وت
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 د. دخيل بن عبد هللا الدخيل 

مما جاء    مثل القتل والسرقة وغريهاأمضى أمره فيها ومل يدع فيها جماال للتدرج،  
 ازمة.حكمه بصورة ج

احلك أيخذ  تدرجيية كأن  بصورة  تشريعها  جاء  أحكام  يوجد  أنه  م إال 
ىل حمرم حترميا مراحل عدة من مباح إىل ممنوع يف بعض األوقات أو احلاالت، إ

 قاطعاً، ومن أمثلة ذلك: 
 التدرج يف حترمي اخلمر:

جمتم يف  هبا  الناس  وتعلق  اخلمر  شرب  الكرمي  القرآن  هبا،    ععاجل  يتغىن 
بتحرميها بصورة جازمة، وهي  وذلك ابل  القاطع  إىل احلكم  الوصول  إىل  تدرج 

 راحل: على م
األوىل: والعتاب،  املرحلة  فيها:اق  االمتنان  تعاىل  هللا   ڃ ڃچ  ل 

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

، ففي اآلية امتنان من هللا بنعمته على عباده، وفيها إشعار بقبح  67النحل:    چ
 وبل ابلرزق والثناء عليه.استحسان السكر، حيث ق وعدم

الثانية: واجلواب  املرحلة   ې ۉچ  :تعاىل  هللا  لاق  ،السؤال 

 ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ  ائ ى ى ېې ې

من  219البقرة:  چ   ۇئ أكثر  ضررها  اخلمر  أبن  تصريح  اآلية  هذه  ففي   ،
 نفعها.

چ  :تعاىل  هللا  لاق التحرمي اجلزئي عند الصالة أو أثنائها،    املرحلة الثالثة:
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 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

ا43النساء:    چے النهي عن شرهبا يف  اآلية جاء  ألوقات بني  ، ففي هذه 
 املصلي.  الصلوات الستمرار أتثريها على

الرابعة: حيث  املرحلة  الكلي،  تعاىل:    التحرمي  قوله   ٻ ٱچ نزل 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

، ويف  91  –  90املائدة:    چ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ
 هذه اآلية حترمي قطعي للخمر يف كل األوقات.

 .(1) رمي الرابيف التدرج يف حت ومثل ذلك ما جاء
 ربط األحكام بعللها:املسلك الرابع:  

" لألحكام:  القرآن  تعليل  القيم  ابن  العلة  ويوضح  الشارع  يذكر  هلذا 
جلزائية ليدل  القدرية والشرعية وا  واألوصاف املؤثرة واملعاين املعتربة يف األحكام

واقتضائها ألحكامها أين وجدت  هبا  احلكم  تعلق  وعدم ختلفها    بذلك على 
 .(2)" عنها إال ملانع يعارض اقتضاءها ويوجب ختلف أثرها عنها

 العلة: 
 العلة يف اللغة:  

العلة: املرض، من عل يعل واعتلَّ أي: مرض، فهو عليل، وتطلق على ما 
 

 .72-68ينظر: تفاسري آايت األحكام ومناهجها، للعبيد:( 1)

 . 1/233إعالم املوقعني عن رب العاملني:( 2)
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 د. دخيل بن عبد هللا الدخيل 

املر يتأثر احملل حب ض علة ألن اجلسم يتأثر به، وتطلق ويراد  صوله، ومنه مسي 
م وهو  النهل،  بعد  العلل  بعد  هبا  والشرب  مرة،  بعد  مرة  الشرب  عاودة 

 .(1) الشرب
 تعريف العلة اصطالحاً:

انقسم األصوليون يف تعريف العلة اصطالحاً؛ بناء على اختالفهم يف كون  
يس هلا أتثري يف  هي معرف أو عالمة ول  العلة مؤثرة يف احلكم، أو أن العلة إمنا

 احلكم:
 على احلكم:القسم األول: من يرى أن العلة معرف وعالمة 

 . (2) "الوصف املعرِ ف للحكم"  قال الرازي يف تعريف العلة:
 وبه قال البيضاوي، والسبكي.

 القسم الثاين: من جعل العلة هلا أتثري يف احلكم:
العلة هل هي   أنه ال لباعث على احلكم؛ مباوهذا القسم اختلف يف  عىن 

شارع يف بد أن يكون الوصف مشتمال على مصلحة صاحلة تكون مقصود ال 
 .(3)التشريع، وممن ذهب إىل هذا اآلمدي وابن احلاجب

احلكم إبجياب هللا   هبا  فيجب  بذاته،  للحكم  املوجب  من جعلها  ومنهم 
 سبحانه وتعاىل هلا.

 .اعي على تشريع احلكمدفممن يرى أن العلة مبعىن الباعث وال

 
 . 4/29س احمليط: مادة )علل(:. والقامو 9/365:لسان العرب: مادة )علل( ينظر:( 1)

 . 4/53، وهناية السول شرح منهاج األصول:2/310احملصول:( 2)

 . 1/117اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي:( 3)
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باعث  قال اآلمدي:"واملختار أنه ال بد أن تكون العلة يف األصل مبعىن ال
شرع  من  للشارع  مقصودة  تكون  أن  صاحلة  حكمة  على  مشتملة  أي 

 . (1)كم"احل
له كالغزايل احلكم إبجياب هللا  ثبوت  أن  يرى  حيث   (3)والبزدوي  (2) وممن 

 . (4)"ه وجوب احلكم ابتداءً ي"وهو يف الشرع عبارة عما يضاف إل  قال:
 التعريف املختار للعلة اصطالحاً:
األص تعاريف  يف  النظر  أقربوبعد  فإن  ومناقشتها؛  للعلة    وليني  تعريف 

للحكم"،  الدليل على كونه مناطاً  الذي دل  املنضبط  الظاهر  الوصف  هو:" 
للسبب  اآلمدي  تعريف  من  قريب  العلة (5)وهو  على  يطلق  قد  أنه  إذ   ،

 وق كما سأبينه. كان بينهم بعض الفر   نالسبب، وإ
 سبب اختيار التعريف:

ابلوصف .1 العلة  عن  التعبري  يف  أجله    إن  من  الذي  املعىن  هو  شرع  الذي 
 احلكم أو ربط به احلكم هو أقرب إىل تعابري السلف واألئمة األول. 

ن هذا التعريف صاحل ملن جعل العلة معرفاً، ومن جعل هلا أثراً يف احلكم، أ .2

 
 . 3/17املصدر السابق: ( 1)

 . 1/173علم األصول للغزايل: املستصفى من( 2)

إىل بزدة قلعة بقرب نسف احلسني بن عبد الكرمي، أبو احلسن، البزدوي، نسبة  علي بن حممد بن (3)
( سنة  تويف  وغريمها،  واملبسوط  الوصول  مؤلفاته: كنز  من  أصويل،  فقيه  مسرقند،   .ه(482يف 

 .18/602، وسري أعالم النبالء للذهيب:2/188ينظر: األنساب للسمعاين:

 . 4/171أصول البزدوي مع كشف األسرار:( 4)

 . 1/181اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي:( 5)
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 دراسة تطبيقية منهج القرآن يف استجابة املكلف لألحكام الشرعية

 د. دخيل بن عبد هللا الدخيل 

أو غري مؤثرة خالف لفظي كما ذهب إليه  يف كون العلة مؤثرة    واخلالف
 .(1) عدد من املتأخرين

جيمع يف ثناايه ما قصده األصوليون عند حماوالهتم لبيان    التعريفن هذا  أ .3
 . (2)مع اختالفهم يف العبارات معىن العلة وضبطها.

 .(4) ، وعبد الكرمي زيدان(3)ممن اختار هذا التعريف عبد الوهاب خالفو 
 صوليني:مساء العلة عند األأ

 ذكر األصوليون للعلة عدة أمساء منها: 
وا واإلشارة،  و السبب،  واملستدعي،  واملناط، لداعي،  واحلامل،  الباعث، 

 .(6)، واحلكمة (5)املعىنوالدليل، واملقتضي، واملوجب املؤثر، و 

 
شليب:يقو (  1) حممد  من كالمه  ل  النصوص  للعلة-"فهذه  تعريفه  يف  الغزايل  صورة   -يعىن  تعطينا 

طلق واضحة لرأيه يف العلة، وأنه مل يتقيد يف إطالق األلفاظ كغريه من املتكلمني، بل نراه مرة ي
الباعث على شرع احلكم، واترة يعرفها ابملوجب ال   عليها: املعرف واألمارة، وحينا يطلق عليها:

ذاته بل جبعل هللا تعاىل. وهذا يدلنا على أن األلفاظ يصح إطالقها على العلة ابالعتبار، وأنه  ب
.وأما ما يتعلق ال معىن جلعل اختالف العبارات يف التعريف مثار نزاع ومبدأ شقاق بني العلماء..

. 117-116تعليل األحكام:  اظ اتبع للخالف يف أصل التعليل".ابملناقشة؛ فإهنا نزاع يف األلف
 .289وينظر: املسائل املشرتكة حملمد العروسي:

 .701-2/700ينظر:القياس عند اإلمام الشافعي للجهين:( 2)

 . 63-61ينظر: أصول الفقه:( 3)

 . 203-202الوجيز يف أصول الفقه: (4)

 .1/177ظر: املستصفى من علم األصول للعزايل:.وين5/115البحر احمليط يف أصول للزركشي:( 5)

 .2/261ظر: حاشية هناية السول:ين( 6)
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 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

 إطالق العلة عند السلف بــ"املعىن":
أل شرحه  يف  البخاري  العزيز  عبد  شرحهذكر  عند  البزدوي  لقول    صول 

د من املعاين؛ املصنف يف تعريف الفقه "معرفة النصوص مبعانيها" فقال:"واملرا
وكان السلف ال يستعملون  املعاين اللغوية، واملعاين الشرعية اليت ُتسمى علة،  

 .(1) لفظ العلة وإمنا يستعملون لفظ املعىن"
قوله: املاوردي  عن  الزركشي  ال  ذكر  بعض  )املعىنف "عربَّ  عن  ( قهاء 

 ـ)العلة( وهو جتوز.بــ
 والتحقيق أهنما جيتمعان من وجهني: 

 ود يف املعىن والعلة.كم األصل موجأحدمها: أن ح
 اثنيهما: أن العلة واملعىن موجودان يف الفرع واألصل.

 ويفرتقان من وجوه:
العلة  من  مستنبطاً  املعىن  وليس  املعىن  من  مستنبطة  العلة  أن  أحدمها: 

 . م املعىن وحدوث العلةلتقد  
 الثاين: أن العلة تشتمل على معان، واملعىن ال يشتمل على علل.

: أن املعىن ما يوجب به احلكم يف األصل حىت يتعدَّى إىل الفرع، الثالث
حكم   به  ثبت  ما  )املعىن(  فصار  الفرع،  إىل  األصل  حكم  اجتذاب  والعلة 

 األصل، والعلة ما ثبت به حكم الفرع. 
واملعامث جيتمع   اعتبلعلة  يف  ىن يف  مؤثراً  املعىن  يكون  أن  أربعة شروط:  ار 

املعىن،   يسلم  وأن  يف احلكم.  يعارضهما  ال  وأن  إجاع.  وال  نص  يردمها  وال 
 

 . 1/12كشف األسرار:(  1)
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 د. دخيل بن عبد هللا الدخيل 

أقوى   والعلل  احلكم املعاين  فيوجد  والعلة  املعىن  يطرد  وأن  منهما. 
 .(2)(1)لوجودمها"

د هبا  وأما العلة فاملرا" :وفاملراد ابلعلة يف هذا البحث مبا يتعلق ابألحكام ه
تعلقت هبا    فاسد اليتاألوامر أو اإلابحة وامل  (3) تعلقت هبا  م واملصاحل اليتكَ احلِ 

 .(4)"يالنواه 
 فوائد معرفة العلة على الوجه املراد يف هذا البحث:

الرازي: الشرعي    قال  احلكم  أن  نعرف  أن  األوىل:  فائداتن:  هلا  "العلة 
واملصلح احلكمة  لوجه  معتربة؛ةمطابق  فائدة  وهذه  قبول    ،  إىل  النفوس  ألن 

بول التحكم الصَّرف والتعبد  األحكام املطابقة للحكم واملصاحل أميل، وعن ق
 احملض أبعد.

مث   احلكم  علمنا  إذا  ألان  ابلشيء؛  العلم  من  أكثر  فائدة  ال  أنه  الثانية: 
حم مبا كنا غافلني عنه، وذلك  أو ظانني  عليته صران عاملني  بوب  اطلعنا على 

 .(5)ع أيضاً أن يكون لنا فيه مصلحة"نالقلوب، وال ميت

 
 . 120-5/119البحر احمليط يف أصول الفقه:( 1)

األصول    :لالستزاده  (2) علم  من  املستصفى  ينظر:  والسبب  العلة  بني  الفرق  ، 175/ 1للغزايل:يف 
 1/181ي:واإلحكام يف أصول األحكام لآلمد 

بقوله:  (3) دراز  الشيخ  عندها  علق  شرعت  حكم أي:  به  تعلق  ما  على  قصرها  وظاهر كالمه   ،
تعلق هبا  مثال حكمة  البيوع  املتعاقدين يف  فدفع حاجة  أعم،  العلة  أن  الواقع  أن  تكليفي، مع 

 انتقال امللك. 

 . 65-3/64املوافقات للشاطيب:( 4)

 . 5/315احملصول يف علم األصول للرازي:( 5)
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 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

هي    ،يف األحكام الشرعية لكل مؤمن  لةن العإ"  قال الشيخ ابن عثيمني:
 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ  ٻ ٱچ لقوله تعاىل:  ،  قول هللا ورسوله  

فأي واحد   ،36األحزاب:    چ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ
اب والسنة، فإننا  على حكمه الكت  شيء دل  حترمي  يسألنا عن إجياب شيء أو
قول  ذلك  العلة يف  قول رسوله  نقول:  أو  تعاىل،  العلة كافية   هللا  ، وهذه 

ما ابل احلائض تقضي    -رضي هللا عنها-مؤمن، وهلذا ملا سئلت عائشة    لكل
وال تقضي الصالة؟ قال: "كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم وال    الصوم

علة   هللا أو سنة رسول هللا    ألن النص من كتاب  ؛(1) بقضاء الصالة"  نؤمر
يتطل  أن  أبس  ال  ولكن  مؤمن،  لكل  وأنموجبة  العلة  اإلنسان  يلتمس    ب 

تعاىل أحكام هللا  يتبني   ؛احلكمة يف  وألنه  طمأنينة،  يزيده  ذلك  به مسو   ألن 
القياس    الشريعة اإلسالمية حيث تقرن األحكام بعللها، وألنه يتمكن به من

احلكم    تإذا كان هذا  ينص املنصعلة  مل  آخر  أمر  اثبتة يف  عليه  عليه،    وص 
 .(2)"هذه الفوائد الثالثفالعلم ابحلكمة الشرعية له  

 
 *** 

 
وجوب  (1) ابب:  احليض،  صحيحه، كتاب:  يف  مسلم  دون   أخرجه  احلائض  على  الصوم  قضاء 

   .1/182:( 335الصالة، ح)
 . 11/98جمموع فتوى ورسائل ابن عثيمني، جع السلمان:( 2)
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 دراسة تطبيقية منهج القرآن يف استجابة املكلف لألحكام الشرعية

 د. دخيل بن عبد هللا الدخيل 

 تعليل األحكام:   أسلوب القرآن يف املطلب الثالث:
مل يسر يف   تنوعت أساليب القرآن الكرمي يف تعليل األحكام، وأن هللا  

أس على  األسباب،  وبيان  بينهل تعليله،  ونوع  غاير  بل  معني،  ليكون  وب  ما، 
 أدعى للقبول، وأان أجلها مث أفصلها:

ب العز  أجلها  ق وممن  السالم حيث  عبد  األحكام ضرابن  "  ال:ن  أدلة  مث 
والثاين معنوي يدل داللة    أحدمها لفظي يدل ابلصيغة اترة وبلفظ اخلرب أخرى

أو أخرب عن طلبه    علزوم إما بواسطة وإما بغري واسطة فكل فعل طلبه الشار 
و مدح فاعله ألجله أو نصبه سببا خلري عاجل أو أجل فهو مأمور أو مدحه أ

فعل طلب الشارع تركه أو أخرب أنه طلب تركه أو ذمه أو ذم فاعله    به وكل
خري ألج فعل  وكل  عنه  منهي  فهو  أجل  أو  عاجل  لشر  سببا  نصبه  أو  له 

 . (1)"سوية فهو مباحتالشارع فيه مع استواء طرفيه أو أخرب عن تلك ال
ا القيموذكر  العزيز ابلباء اترة وابلالم "  :بن  الكتاب  التعليل يف  وقد جاء 

وترتيب اجلزاء على    اترة وأبن اترة ومبجموعهما اترة وبكي اترة ومن أجل اترة
الشرط اترة وابلفاء املؤذنة ابلسببية اترة وترتيب احلكم على الوصف املقتضي 

 . (2) "وابملفعول له اترةن املشددة اترة وبلعل اترة  له اترة وبلما اترة وأب 
 هذه األساليب:لبعض  وفيما يلي تفصيل 

وتعاىل حكيم يف فعله وأمره ال يفعل شيئاً عبثاً وال لغري معىن بحانه  هللا س
ببحثنا   يتعلق  وما  ابلفعل،  املقصودة  الغاية  هي  وحكمة    -هنا–ومصلحة 

 
 . 1/2اإلمام يف بيان أدلة األحكام البن عبد السالم:( 1)

 . 1/234م املوقعني عن رب العاملني البن القيم:إعال( 2)
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 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

الشرعية األحكام  تناولت  اليت  أو   ،األساليب  تركه،  أو  الفعل،  طلب   من 
 التخيري بني الفعل والرتك، وهي كما يلي:

األم  -1 وإجياب  الفعل  من ر طلب  ومسالك؛  أساليب  بعدة  وجاء   :
 أمهها:

تعاىل:يصر  هللا  قال  األمر،  لفظ   ڇ ڇ چ چ چچ  ح 

 .90النحل:  چ ڍ ڇ ڇ
 ٿ ٿچ اإلخبار أبن الفعل مكتوب على املخاطبني، قال هللا تعاىل:  

 .183رة: البق چ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ
قال  خاصة،  طائفة  على  أو  عامة  الناس  على  الفعل  أبن  هللا    اإلخبار 

 . 97آل عمران: چ  ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھچ  تعاىل:
تعاىل:   هللا  قال  ابلفعل،   ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گچ الوصية 

 .11النساء:  چ  ...ڱ
 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  الطلب بصيغة األمر، قال هللا تعاىل:

 .238البقرة:  چ پ پ پ
 چ  ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻچ  ل ابخلريية، قال هللا تعاىل:وصف الفع

 . 220البقرة: 
تعاىل:الفعوصف   هللا  قال  الطهارة،  ففي  والزكاة،  ابلطهارة   ۋچ  ل 

ويف   ،53األحزاب:   چ  ائ ى ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ
 ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ  الزكاة، قال هللا تعاىل:

 .30النور:   چ ک ڑ ڑ ژ
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 د. دخيل بن عبد هللا الدخيل 

 ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ېچ  هللا تعاىل:التعبري بفرض الفعل، قال  

 . 50األحزاب:  چ وئ وئ
مقروانً  الفعل  قال هللاذكر  بوعد،  تعاىل:   ى ى ې ې ې ې ۉچ   

 .245البقرة:  چ  ەئ ەئ ائ ائ
 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀچ  موصل إليه، قال هللا تعاىل:  وصف الفعل أبنه بر أو

 ٻ ٻ ٻ ٱچ  ، وقال تعاىل:177البقرة:    چ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 . 92آل عمران:  چ پ پ ٻ
 ٺ ٺ ٺچ  أن يذكر الوصف مرتباً عليه حكم، قال هللا تعاىل:

 . 38املائدة:  چ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ
 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓچ  ن يذكر احلكم مع سببه، قال هللا تعاىل:أ

 . 160النساء:  چ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ
 كر احلكم معلاًل:ذ 

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ چ قال هللا تعاىل:  ،لتصريح بـ)لعل(ا

 .21بقرة:  ال چ ہ ۀ ۀ
تعاىل: ابلالم، كقوله  إما   ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍچ  والتعليل 

 . 113عام: ناأل چڈ
التعليل، قال هللا تعاىل:  ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈچ  اإلتيان بـ)كي( الصرحية يف 

چ   ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

 .7احلشر: 
تعاىل ا هللا  قال  املشددة،   ) إنَّ  بــ)   پ پ ٻ ٻ ٻٻ ٱچ  :إلتيان 
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 . 106اء: النس چپ
بـ)أْن( تعاىل:  ،اإلتيان  هللا   ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گچ  قال 

 . 282البقرة: چ  ڱ ڱ ڱ ڱ
الفعل،   -2 عن  والكف  الرتك  طلب  أساليب    أسلوب  بعدة  جاء 

 ومسالك من أمهها:
 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک کچ  صريح لفظ النهي، قال هللا تعاىل:

 .9املمتحنة:  چ  ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ
 چ  ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓچ   تعاىل:التصريح ابلتحرمي، قال هللا 

 ڎڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃچ  ، وقوله تعاىل:151األنعام:  

 .3النور:   چ ژ ڈ ڈ ڎ
 ٻ ٻ ٻ  ٻ ٱچ  قال هللا تعاىل:  ،التعبري عن الصحة بلفظ )ما كان(

 ڎ ڌچ  ، وقوله تعاىل:36األحزاب:  چ   ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 .17التوبة:  چ ژ ژ ڈ ڈ ڎ
الناهية، قال هللا تعاىل:صيغة النه  ٻ ٻ ٱچ  ي ابملضارع املسبوق بال 

 .152األنعام: چ  ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ
 چ  ڄ ڄ ڄ ڄچ  فعل األمر الدال على الكف، قال هللا تعاىل:

 چ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ىچ  ، وقوله تعاىل:120األنعام:  

 .30احلج: 
 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻچ  نفي الرب عن الفعل، قال هللا تعاىل:

 . 177رة: البق چ
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 د. دخيل بن عبد هللا الدخيل 

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱچ  نفي الفعل، قال هللا تعاىل:

 . 197البقرة: چ   ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ
 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئچ  ذكر الفعل مقروانً ابستحقاق اإلمث، قال هللا تعاىل:

 . 181البقرة: چ  ېئ ېئ ېئ ۈئ
تعاىل: هللا  قال  بوعيد،  مقروانً  الفعل   ڌ ڍ ڍچ  ذكر 

 .34التوبة:   چ ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ
 ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئچ  الفعل أبنه شر، قال هللا تعاىل:وصف  

 .180آل عمران: چ   ىب مب خب حب جب يئ ىئمئ   حئ جئ ی یی ی ىئ ىئ
تعاىل: قال هللا  بعقوبة،  مقروانً  الفعل   ڳ گ گ گچ  ذكر 

 .93النساء:  چ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ
 ہ ہ ۀ ۀچ  عاىل:توصف الفعل أبنه كفر أو ظلم أو فسق، قال هللا  

 ەئ ائ ائ ى ى ېچ  ، وقوله تعاىل:44املائدة:    چ ھ ھ ھ ہ ہ

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄچ  وقوله تعاىل:  ،45املائدة:    چ وئ وئ ەئ

 .47املائدة:  چ چ
 وقد أتى بعدة أساليب من أمهها:  ،أسلوب إابحة الفعل -3

املائدة:    چ گ گ ک کچ  ذكر احلل مسنداً إىل الفعل، قال هللا تعاىل:

 چ  ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ٴۇۋ ۈ ۈ ۆچ  وله تعاىل:وق  ،1

 . 5املائدة: 
 ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پچ  نفي األمث، قال هللا تعاىل:

 . 203البقرة:  چ  ٹ ٿ
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 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎچ  نفي اجلناح، قال هللا تعاىل:

 .93املائدة:   چ ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک
 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇچ  نفي احلرج، قال هللا تعاىل:

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

 .(1)61النور:  چڱ
 

 *** 

 
العليل البن القيم:(  1) ، اتريخ  9-2/8يف علوم القرآن للزركشي:  ، الربهان360-336ينظر:شفاء 

بك: للخضري  اإلسالمي  شليب:29-25التشريع  مصطفى  بن  حملمد  األحكام  تعليل   ،14-
 الرتتيب البديع منه.  ، وقد أفدت68-63، تفاسري آايت األحكام ومناهجها للعبيد:15
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 د. دخيل بن عبد هللا الدخيل 

 طفي يف القرآن الكرمي:تأثري النفسي العااملبحث الثالث: ال
لسامع القرآن واتليه جيد سيال مؤثرا ينفذ يف قلبه ويسري يف جسده دون إذن  

هذا الوجه من  و مسبق، ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو حاضر الشهود، 
"وذلك صنيعه ابلقلوب وأتثريه يف النفوس، فإنك    خلطايب:اإلعجاز قال عنه ا

له إىلال تسمع كالم السمع خلص  قرع  إذا  منثوراً  وال  منظوماً  القرآن   ا غري 
القلب من اللذة واحلالوة يف حال، ومن الروعة واملهابة يف أخرى، ما خيلص  

وتنشرح النفوس،  به  تستبشر  إليه،  أخذت حظها    منه  إذا  الصدور، حىت  له 
والفرق، م اخلوف  وتغشاها  والقلق،  الوجيب  عراها  قد  مراتعة،  عادت  نه 
مضمراهتا تق وبني  النفس  بني  حيول  القلوب،  له  وتنزعج  اجللود،  منه  شعر 
من رجال العرب وفتاكها    عقائدها الراسخة فيها، فكم من عدو للرسول  و 

ني وقعت  ا آايت من القرآن، فلم يلبثوا حو أقبلوا يريدون اغتياله وقتله، فسمع
ملته، ويدخلوا يف يف مسامعهم أن يتحولوا عن رأيهم األول، وأن يركنوا إىل مسا

 .(1)دينه، وصارت عداوهتم مواالة، وكفرهم إمياانً"
هللا–واخلطايب   وجوه   -رمحه  من  مستقال  وجها  اإلعجاز  هذا  أن  يرى 

 .(2)ان ر اإلعجاز، وتبعه السيوطي يف معرتك األق
ظاهر اإلعجاز البياين، وليس مستقال بذاته،  ومنهم من عده مظهرا من م 

القر  نظم  عن  ينفك  ال  ونظمه  فهو  الرفيع،  أبسلوبه  وبالغته،  وأسلوبه  آن 
على   يصدق  وهذا  وكالمها البديع،  النفسي،  واإلعجاز  الروحي،  اإلعجاز 

 
 .83-82خطايب:بيان إعجاز القرآن لل( 1)

 . 1/182ينظر: معرتك األقران للسيوطي:( 2)



 

 

51 
 لة العلوم الشرعيةجم

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

وتر  حروفه  أصوات  يف  تتمثل  البيانية،  القرآن  صيغة  عن  يف  تانشئان  يبها 
 . (1) ات يف جلكلماته، ونظم هذه الكلم

له م يف نفسه كان  وإذا عال الكال"  قلت: وهو ما يفهم من قول الباقالين:
ويؤنس   ويقلق  ويبهج  يذهل  ما  النفوس  يف  والتمكن  القلوب  يف  الوقع  من 

ويستميل    ،...،ويطمع ويؤيس ويضحك ويبكي وحيزن ويفرح ويسكن ويزعج
ا ويورث  األمساع  بذلألحنوه  على  يبعث  وقد  والعزة  واألموال    رحيية  املهج 

 .(2)"شجاعة وجودا ويرمي السامع من وراء رأيه مرمى بعيداً 
بكر أيب  بنت  أمساء  وصفت  قد  ما  أتثريه  على  األمثلة  هللا  -ومن  رضي 

النيب    -عنهما أصحاب  بن    حال  عروة  سأهلا  حني  القرآن،  مسعوا  إذا 
جلودهم  شعر   تعاىل تدمع أعينهم، وتق هللافقالت:"كانوا كما نعتهما    الزبري

أعوذ ابهلل    قلت: فإن انساً ههنا إذا مسعوا ذلك أتخذهم عليه غشية فقالت:
الرجيم" الشيطان  تعاىل  (3) من  قوله   ڄ ڦ ڦ ڦچ . ووصفهم جاء يف 

 .23الزمر: چ  چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ
عائشة   عنها-وتذكر  بكر    -رضي هللا  أيب  والدها  يف صالته،   حال 

آن، فيقف عليه نساء املشركني وأبناؤهم  "فكان يصلي فيه ويقرأ القر   الت:قف
إليه، وك إذا قرأ يعجبون منه وينظرون  أبو بكر رجال بكاء ال ميلك عينيه  ان 

 .(4)القرآن"
 

 . 345ينظر: إعجاز القرآن لفضل عباس:( 1)

 . 277إعجاز القرآن للباقالين:( 2)

،  359، وقال: سنده صحيح، وابن املبارك يف الزهد:2/331أخرجه سعيد بن منصور يف سننه:(  3)
 د: رجاله ثقات.، وقال حمققه د.عبد العايل حام5/24قي يف الشعب:والبيه

كتاب:(  4) صحيحه،  يف  البخاري  الطريق،   أخرجه  يف  يكون  املسجد  ابب:   الصالة، 
 .1/102(:476ح)
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 د. دخيل بن عبد هللا الدخيل 

ومن ذلك ما جاء يف أتثري القرآن على املشركني؛ كما يف قصة الوليد بن  
 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چفقرأ عليه    املغرية، حيث جاء إىل النيب  

النحل:    چ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

النيب  90 فأعاد  أعد،  فقال:   ،حلال له  إن  وهللا  فقال:  عليه  ،  وإن  وة، 
 . (1) أعاله ملثمر، وإن أسفله ملغدق، وما يقول هذا بشر لطالوة، وإن

واملقصود ابلتأثري يف هذا البحث هو أخص من ذلك؛ بل يراد به املهيج  
 بوله.ن ابحلكم املراد، الداعي إىل قرت واملثري للنفوس مبا يق

، وإمنا هو  إن املهيج الوجداين يف القرآن الكرمي ليس غرضاً مقصودا لذاته
ه؛ ألن دعوة القرآن  عون للعقل على أن يسيطر على النفس ويلزمها أبحكام

لتعلقها مببادئ وحقائق ال سبيل   العقل والفكر،  إمنا تتجه إىل  الكرمي أساساً 
ا والفلإليها وإىل  العقل  بواسطة  إال  كر، كاإلميان ابهلل ووحدانيته،  تمسك هبا 

كون عبثاً... فبعد أن يرسي القرآن الكرمي  وأن هذه احلياة الدنيا ال يعقل أن ت
إ  يعمد  ابألدلة  األمر  على  هذا  للقضاء  النفس  يف  الوجدان  إاثرة كوامن  ىل 

دوا فيها  فيثري  إليها،  العقل  سبيل  تقطع  قد  اليت  والرغبة  ع معوقاهتا  الرهبة  ي 
احملبة  خاضعة  وأسباب  ذلك  بعد  النفس  فإذا  االتساق،  دقيق  ميزان  طبق   ،
 .(2)اليت سبق وصفها مكشوفة واضحة أمام العقللتلك املبادئ 

املسلمني، والسر يف   الكرمي وقع عظيم وأثر ابلغ يف نفوس  للقرآن  فكان 
ه يفرض اإلقناع العقلي  نذلك أن له أسلواب رائعا ومزااي فريدة يف تربية املرء، إ

 
 .2/198ينظر: دالئل النبوة للبيهقي:( 1)

 .66ينظر: منهج تربوي فريد يف القرآن للبوطي:( 2)
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فة إباثرة العواطف واالنفعاالت اإلنسانية. فهو بذلك يريب العقل والعاطمقرتانً  
وَطْرق التكلف  وعدم  البساطة  يف  اإلنسان  فطرة  مع  متمشياً  ابب    جيعاً، 

 . (1)العقل والقلب مباشرة
وبعد هذا العرض لوجوه اإلعجاز نستطيع اخلروج خبالصة ألبرز األسس 

 تمدها منهج القرآن الكرمي:عاليت ي
ا منهجاً إن  يسلك  الكرمي  بديع ومتميزاً   دقيقاً   لقرآن  من  حيويه  ما  مع   ،

 ومسو التشريع، إال أن "هذا املنهج القرآين أقرب  نظم ورفيع األسلوب البياينال
إىل مفهوم املنهج احملوري، على أن يكون حتقيق العبودية اخلالصة هلل تعاىل هو  

 . (2)لذي يدور عليه ما سواه"ااحملور األساسي 
كان هذا هو احملور األساسي، إال أن األسس اليت يقوم عليها املنهج    وإن

،  (3) ة والتاريخالقرآين ال تتجاوز األسس األربعة التالية: احملاكمة العقلية، والعرب 
 مع احلافز املرغب ملن امتثل، واإلنذار ملن خالف. ، (4) واملهيج الوجداين

 
 .22الوي:ينظر: أصول الرتبية للنح( 1)

 .202املصدر السابق: ( 2)

بتصوير مواقف مثرية ملا بعد    اس يقابل إىل حد ما االستفادة من املستقبل املصرييوهذا األس(  3)
املاضي  يصور  فإنه  ذلك  الكرمي  القرآن  يفعل  فكما  أهلهما،  وأحوال  والنار  اجلنة  عن  املوت 

من اإلجيابية والسلبية، ليقف الفرد   السحيق الذي يتمثل يف األمم السابقة مع أنبيائهم ورسلهم
نتائج   العلى  حاضره.أساليب  عليه  فيقيس  املاضي،  هذا  من  القرآن واقعية  يف  والتعزيز  تشويق 

 . 252الكرمي، للحسن جرنو:

 .بتصرف يسري.19منهج تربوي فريد يف القرآن للبوطي:( 4)
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 د. دخيل بن عبد هللا الدخيل 

 مباحث:  وفيه أربعة،  تطبيقية: الدراسة الالقسم الثاين
 تعليل األحكام يف آايت العقيدة. املبحث األول:

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇچ 

 .118آل عمران:  چ ں  ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ گ ک
مسعود   ابن  هللا  قال  مسعت  إذا   :  يف كتابه  ڇ ڇچ   :يقول 

 (1) .أو شر تصرف عنه ،فإنه خري تؤمر به ،فأصغ هلا مسعك  چڇ
فلتعلم أن   چ ڇ ڇ ڇچ هللا املؤمنني ويناديهم بقوله:  حني خياطب  ف

ه. فساعة ينادي احلق املؤمنني  ك هو تكليف من احلق سبحانما جييء بعد ذل
 . (2) به، فإنه ينادي ليكلف، وهو سبحانه ال يكلف إال من آمن به

اإل مقتضى  أبن  لإلشعار  اإلميان،  بوصف  النداء  يوجب فتصدير  ميان 
 ر هللا عز وجل بعدها من أمر أو هني.عليهم االمتثال ملا أم

 . (3)في فيفيد العمومسياق الننكرة يف  چ ڌ ڍ ڍچ قوله تعاىل 
والبطانة بكسر الباء يف األصل داخل الثوب، وجعها بطائن، ويف القرآن  

الظاء    ،54الرمحن:  چ   ڱ ڱ ڳچ  بكسر  الظهارة  يسمى  الثوب  وظاهر 
ر، ويسمى الشعار، وما فوقه أيضا الثوب الذي جيعل حتت ثوب آخ  والبطانة

مث أطلقت البطانة على    (4) (س داثراألنصار شعار والنا)الداثر، ويف احلديث  
 

ثـََنا َسِعيٌد َقالَ ،  1/211سنن سعيد بن منصور:(  1) ثَـ   :َحدَّ ْبَد أََتى عَ   :َقالَ   ،َعْن ِمْسَعر    ،َنا ُسْفَيانُ َحدَّ
 .1/619د شاكر يف عمدة التفسري:صححه أمح .أَْوِصيِن  :فـََقالَ  ،اَّللَِّ َرُجلٌ 

 .509ينظر: تفسري الشعراوي:( 2)

 . 1237التفسري الكبري للرازي:( 3)

ح  (4) مثان،  سنة  شوال  يف  الطائف  غزوة  ابب:  املغازي،  البخاري، كتاب:  (:  4330)أخرجه 
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الثياب يف   ببطانة  تشبيها  يطلع على شؤونه،  الذي  الرجل وخصيصه  صديق 
 شدة القرب من صاحبها. 

وهنم من قبل اإلسالم فلما دومعىن اختاذهم بطانة أهنم كانوا خيالفوهنم ويو 
بينهم وبني من كانوا أحالفهم من  أسلم م املودة  ن أسلم من األنصار بقيت 

 . (1) هود، مث كان من اليهود من أظهروا اإلسالم، ومنهم من بقى على دينهالي
 . من دون املسلمني ومن غري أهل ملتكم :أي چ ڎ ڌچ أما قوله 
قوله   أحدمها چ ڎ ڌچ يف  ي  :احتماالن  متعكأن  بقوله  ون   ڍچ لقاً 

 .تتخذوا من دونكم بطانة أي ال  چ ڍ
 بطانة كائنات من دونكم.  :أن جيعل وصفاً للبطانة والتقدير :والثاين

 ڍچ وبني قوله    ،ال تتخدوا من دونكم بطانة  :ما الفرق بني قوله  :فإن قيل

 ؟  چ ڎ ڌ ڌ ڍ
أعين  :(2)قال سيبويه بشأنه  والذي هم  األهم  يقدمون  ليسنوهه   .إهنم   ا 

إمن البطانة  اختاذ  قولهاملقصود  فكان  بطانة  منهم  يتخذ  أن  املقصود  ال    :ا 
 .(3)أقوى يف إفادة املقصود تتخذوا من دونكم بطانة

إذ جاءت    ، ال موضع هلا من اإلعراب چ ڈ ڈ ڎچ   :واجلملة من قوله
م  ه هي واجلمل اليت بعدها لتنفري املؤمنني عن اختاذ  ،بياانً حلال البطانة الكافرة

 
 : (1061زكاة، ابب: إعطاء املؤلفة قلوهبم، ح)، وأخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب: ال5/157
3/108.   

 .3/199التحرير والتنوير البن عاشور:( 1)

 .1/34الكتاب: (2)
 . 1237التفسري الكبري للرازي:( 3)
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 دراسة تطبيقية منهج القرآن يف استجابة املكلف لألحكام الشرعية

 د. دخيل بن عبد هللا الدخيل 

فبعيد    ،(من)لبطانة أو حال مما تعلقت به  بطانة. ومن ذهب إىل أهنا صفة ل 
مث نبه على أشياء   ،م هنوا عن اختاذ بطانة كافرةعن فهم الكالم الفصيح. ألهن 

للمؤمنني الغوائل  ابتغاء  عليه من  بغضهم.   ،وودادة مشقتهم  ، مما هم  وظهور 
 .(1) ند انتفائهماع والتقييد ابلوصف أو ابحلال يؤذن جبواز االختاذ 

أنفسهم   چ ک ک ک ک ڑچ  يتمالكون  أي يف كالمهم ألهنم ال 
 . لفرط بغضهم

 . بدا ألن بدوه ليس عن روية واختيارا مم چ گ گ گ گچ 
املؤمنني    چ  ڱ ڳ ڳ ڳچ  ومواالة  اإلخالص  وجوب  على  الدالة 

الكافرين   جاءت    چ ں ڱ ڱچ ومعاداة  األربع  واجلمل  لكم  بني  ما 
 .(2) ل صفات لبطانةتعليل وجيوز أن تكون الثالث األو لمستأنفات على ا

م عقالء وقد علم  أي ما بني لكم فعملتم به، أو إْن كنت  چ ں  ڱ ڱچ 
عقالء أهنم  للنفوس    ،تعاىل  اهلز   سبيل  على  الشرط  هذا  على  علقه  لكن 

جرير    :كقولك ابن  وقال  فافعل كذا.  رجاًل  إن كنتم  (3)إن كنت  معناه   :
بل عاملوهم    ،فال تصافوهمإْن كنتم تعقلون    :ه وهنيه. وقيلر تعقلون عن هللا أم

 . (4)إذ كنتم عقالء معىن إن معىن إذ أي :معاملة األعداء. وقيل
 

 .3/30تفسري البحر احمليط أليب حيان:( 1)

 .2/84أنوار التنزيل للبيضاوي:( 2)
 . 3/410جامع البيان: (3)
أه  (4) لبعض  الطربي  البيان:نسبه  البقر.جامع  التفسري ورده يف موضع  القرطيب .  1/491ل  ونسبه 

القرآن:  . وقال ابن عطية:"...، ولكن كون )إن( مبعىن 16/290أليب عبيدة، اجلامع ألحكام 
:"أبعد من جعل . وقال عنه أبو جيان5/124)إذ( غري موجود يف لسان العرب".احملرر الوجيز:

 . 1/122ية".البحر احمليط:)إن( معىن )إذ( فأخرجها عن الشرط
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 لة العلوم الشرعيةجم

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

 . (1) واجلواب حمذوف لداللة املذكور عليه قال أبو السعود:
 وبعد هذا العرض نستطيع أن نقسم اآلية إىل: 

   :املهيج
قوله   يف  بع چ ڇ ڇ ڇچ وهو  يشعر  واهتمانفالنداء  وتوجه  م اية 

 كان النداء ابلبعيد، إال لبيان علو املنزلة بني اخلالق واملخلوق.  ابملنادى، وإن
 ڇ ڇچ   :يقول يف كتابه  : إذا مسعت هللا  ويف قول ابن مسعود  

  (2) أو شر تصرف عنه ،فإنه خري تؤمر به  ،فأصغ هلا مسعك چ ڇ
فا الكرمي،  للقرآن  اإلهلية  املصدرية  استشعار  الغين قائل هو هللا  لفيه   ،

هم ني، وإمنا يريد العناية للممتثلني له من املؤمنني فال خري إال أرشدعن العامل
 إليه وال شر إال حذرهم منه.

بتوجيه  لالستجابة  وانهضا  وحمركاً  هتييجاً  آمنوا:  ابلذين  النداء  وخص 
 اخلطاب ملن آمن دون غريهم.

تهييج، طريق اإلهلاب وال  ى استأنف سبحانه عل   چ ڳ ڳچ ويف قوله تعاىل  
 ، مع ما فيه من أتكيد املصدرية اإلهلية، مبا يقذف (3) لنا من العظمة  أي: مبا

الداخلية   مشاعره  إليه  تصل  ما  اإلنسان كل  قلب  العاطفية  يف  وانفعاالته 
هلل   التعظيم  من  اخلارجية  أركانه  حتقيق  وحركات  يف  الوسع  وبذل   ،

 .(4) كالمه
 

 . 2/76سليم أليب السعود:تفسري إرشاد العقل ال( 1)

 . 1/211سنن سعيد بن منصور:( 2)

 .2/225ينظر: نظم الدرر للبقاعي:( 3)

 . 72ينظر: إقراء القرآن الكرمي للدخيل:( 4)
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 دراسة تطبيقية منهج القرآن يف استجابة املكلف لألحكام الشرعية

 د. دخيل بن عبد هللا الدخيل 

ن هذا هز  م هللا تعاىل أهنم عقالء؛ ولكعل   دوق چ ں  ڱ ڱچ ويف قوله  
 .(1) للنفوس؛ كما تقول: إن كنت رجال فافعل كذا وكذا

 چ ںچ أي جبلة وطبعاً   چ ڱ ڱچ   :وزادهم إهلاابً بقوله"  بقاعي:قال ال

"(2) . 
 :احلكم

 أربعة أمور:ذكر العلماء داللة اآلية على 
الكفار، وذلك لآل  :األول السابقة:  أتكيد الزجر عن الركون إىل   يئچ ية 

 .100ل عمران: آ چ يب ىب مب خب حب جب
و   :الثاين واليهود  الكفار  من  يتخذوا  أن  املؤمنني  األهواءهني   ( 3)أهل 

الدولة   يف  اخلطرية  األمور  وإسناد  املهمة،  اآلراء  إبداء  يف  أمناء  مستشارين 
 إليهم. 

يتصل   ال  مما  احلكومة  أعمال  يف  وموظفني  الكتاب كتبة  أهل  اختاذ  أما 
 اخللفاء أنه ال مانع منه. ااي احلساسة للدولة فيظهر من عمل ضابلق

ما بعث اَّلل  )قال:    نيب  عن ال    روى البخاري عن أيب سعيد اخلدري
من نيب، وال استخلف من خليفة إال كانت له بطانتان: بطانة أتمره ابملعروف  
اَّلل   عصم  من  فاملعصوم:  عليه،  وحتضه  ابلشر  أتمره  وبطانة  عليه،   وحتض ه 

 
 . 3/318تفسري البحر احمليط:( 1)

 . 2/141ظم الدرر للبقاعي:ن( 2)

 . 4/178رآن للقرطيب:اجلامع ألحكام الق( 3)
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 لة العلوم الشرعيةجم

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

 .(1) (تعاىل
أي من سواكم على أن النهي موجه  چ ڎ ڌچ اىل دل قوله تع :الثالث

 ڈ ڎچ ني بطانة، ألسباب ذكرهتا اآلية: وهي:  إىل استعمال غري املسلم

أي ود وا عنتكم   چ ڑ ژ ژچ أي ال يقص رون يف إفساد أموركم   چ ڈ
 چ ک ک ک ک ڑچ أي ما يشق عليكم، والعنت: املشقة  

الع ظهرت  لديعين  والتكذيب  أفواه اوة  من   گ گ گچ م  هكم 

 فواههم. إخبار وإعالم أبهنم يبطنون من البغضاء أكثر مما يظهرون أب چ  گ
جتوز،   :الرابع ال  عدوه  على  العدو  شهادة  أن  على  دليل  اآلية  هذه  يف 

 .(2)وبذلك قال أهل املدينة وأهل احلجاز، وروي عن أيب حنيفة جواز ذلك
اجلصاص:   اآلقال  هذه  على  يويف  داللة  االستعاة  جتوز  ال  أبهل  أنه  نة 

   .الذمة يف أمور املسلمني من العماالت والكتبة
موسى    عمروقد روي عن   أاب  أن  بلغه  من      أنه  استكتب رجال 

يعنفه وتال   إليه  الذمة فكتب   ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇچ أهل 

وروى أبو    .(3) أي ال تردوهم إىل العز بعد أن أذهلم هللا تعاىل چ ڎ ڌ
  بن اخلطاب اانة قال قلت لعمر  احل عن أيب دهقتيمي عن فرقد بن صل حيان ا

 
صحيحه، ك  (1) يف  البخاري  ح أخرجه  هللا،  عصم  من  املعصوم  ابب:  القدر،   (6611)   تاب: 

8/125.   
 . 4/59التفسري املنري للزحيلي:( 2)

 . 7/43، وشعب اإلميان:10/127أخرجه البيهقي يف الكربى: (3)
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 دراسة تطبيقية منهج القرآن يف استجابة املكلف لألحكام الشرعية

 د. دخيل بن عبد هللا الدخيل 

  جال أحفظ منه وال أخط منه بقلم  ن ههنا رجال من أهل احلرية مل نر ر إ
 . (1) قد اختذت إذا بطانة من دون املؤمنني  :قال  ، رأيت أن نتخذه كاتبا  فإن

  يل كنت مملوكا لعمر فكان يقول  :وروى هالل الطائي عن وسق الرومي قال 
فإنه ال ينبغي أن    ؛على أمانة املسلمني  بك  أسلم فإنك إن أسلمت استعنتُ 
چ   مئ حئ جئ یچ   :فأبيت فقال  ،منهمأستعني على أمانتهم من ليس  

 .(3)(2)فلما حضرته الوفاة أعتقين فقال اذهب حيث شئت ،256البقرة: 
اخلطاب   بن  عمر  أثر  ابن كثري يف  مع هذه    :"وقال  األثر  هذا  ففي 

عماهلم يف الكتابة اليت فيها استطالة  تيل على أن أهل الذمة ال جيوز اس لاآلية د
دواخ على  وإطالع  املسلمني  إىل على  يفشوها  أن  خيشى  اليت  أمورهم  ل 

 .(4) "األعداء من أهل احلرب
هذا عموم يف أن املؤمن ال يتخذ الكافر وليا يف    وقال ابن العريب املالكي:

أمانة وال   يعين من غريكم    چ ڎ ڌچ   . طانةب نصره على عدوه وال يف 
وقد   ،2اإلسراء:    چ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦچ   :كما قال تعاىل  ،اكموسو 

 
شي  (1) أيب  ابن  مصنفه:أخرجه  الق8/408بة يف  تفسري  حامت يف  أيب  وابن  العظيم:،  ،  3/743رآن 

 . 10/127والبيهقي يف الكربى:
الطبقات:  (2) يف  سعد  ابن  األموال:6/158أخرجه  يف  عبيد  وأبو  يف 39،  ابن كثري  وأورده   ،

، ونسبه البن أيب حامت، ومداره على شريك بن عبد هللا النخعي، وهو صدوق 1/459تفسريه:
 . 266ثريا. ينظر: التقريب البن حجر:خيطئ ك

 .2/324لقرآن للجصاص:أحكام ا( 3)

 . 1/489كثري:  تفسري القرآن العظيم البن( 4)
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 لة العلوم الشرعيةجم

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

عن ذمي كان   -رضي هللا عنهما-ري طاب أاب موسى األشعهنى عمر بن اخل
بعزله وأمره  ابليمن  العلماء  ،استكتبه  من  جاعة  قال  يف    :وقد  املشرك  يقاتل 

  .لماؤان املالكيةع واختلف يف ذلك   ،معسكر املسلمني معهم لعدوهم
إن كانت   :. وأقول(1) (إان ال نستعني مبشرك):  لقوله  والصحيح منعه  

 .(2)ققة فال أبس بهيف ذلك فائدة حم
 العلة: 

اختالف  يف  املذاهب  عرض  العلة  عن  احلديث  بداية  يف  يناسب 
األصوليني على قصر احلكم على علة واحدة أو أكثر، متهيداً لعلة احلكم يف 

 هذه اآلية.
لفوا يف جواز تعليل احلكم الواحد "اخت  و ما حكاه اآلمدي من أهنم:ه و 

 .(3) يف صورة  واحدة بعلتني معاً"
يرى الزركشي أن هذه املسألة من مثار اخلالف الواقع يف جزئية "ختصيص  

، فمن أجاز ختصيص العلة أجاز تعليل احلكم الواحد أبكثر من علة  (4)العلة"

 
، أبو داود يف سننه، كتاب: اجلهاد، ابب: يف املشرك ُيسهم 40/450أخرجه أمحد يف مسنده:(  1)

( ابملشركني3/118:(2732له  ابب:االستعانة  اجلهاد،  كتاب:  ماجه،  وابن   ،  
قو 4/357(:2832) ابب:يف  كتاب:السري،  والدارمي  نستعني ،  ال  النيب"إان  ل 

، وقال حمقق 2732حه األلباين يف صحيح سنن أيب داود:.صح 3/1621(:2538ابملشركني")
 املسند شعيب األرنؤوط:إسناده صحيح على شرط مسلم.

 .2/16أحكام القرآن البن العريب:( 2)

 . 3/43دي:األحكام يف أصول األحكام لآلم( 3)

ته  عن ختلف احلكم يف بعض الصور عن الوصف املدعى عليَّ عرفها عبد العزيز البخاري:"عبارة  (  4)
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 دراسة تطبيقية منهج القرآن يف استجابة املكلف لألحكام الشرعية

 د. دخيل بن عبد هللا الدخيل 

العلة منع تع من فرق يل احلكم الواحد أبكثر من علة، و ل ومن منع ختصيص 
 . (1)بني العلة املنصوص عليها والعلة املستنبطة فرق بينهما هنا

وأما الغزايل فجعل اخلالف مبين على اختالفهم يف بيان العلة، فمن فسر 
أكثر،  أو  بعلتني  احلكم  تعليل  من  مينع  مل  األمارة  أو  العالمة  أهنا  على  العلة 

ذا اخلالف فإن من  . وعلى ه (2) أو املوجب منع من ذلك  ومن فسرها ابملؤثر
 أشهر املذاهب:

سواء مطلقاً،  اجلواز  األول:  وهو    املذهب  املستنبطة،  أو  املنصوصة  يف 
 .(3)هب اجلمهورمذ

 .(5)وابن السبكي (4)املذهب الثاين: املنع مطلقاً، واختاره اآلمدي
و  املستنبطة،  املنصوصة دون  الثالث: جوازه يف  الرازيااملذهب  ، (6)ختاره 

  ، ومال إليه الباقالين كما قال اجلويين:(7) والزركشي البن َفوَركونسبه اجلويين  
 .(8)لقاضي إىل هذا صغو ظاهر""ول

 
 . 4/57ملانع".كشف األسرار:

 .5/268ينظر: البحر احمليط يف أصول الفقه للزركشي:( 1)

 .2/364ينظر: املستصفى للغزايل:( 2)

الربهان:(  3) اإلحكام:2/819ينظر:  األسرا3/43،  كشف  على 4/45ر:،  التلويح  شرح   ،
 .209لفحول:، إرشاد ا2/89التوضيح:

 .3/43مدي:ينظر: اإلحكام يف أصول األحكام لآل( 4)

 . 2/245ينظر: جع اجلوامع بشرح احمللي:( 5)

 . 2/380ينظر: احملصول من علم األصول للرازي:( 6)

 . 5/176، البحر احمليط:2/820ينظر: الربهان:( 7)

 .794-2/793نظر: القياس عند اإلمام الشافعي:. وي2/820الربهان:( 8)
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 لة العلوم الشرعيةجم

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

صفة لبطانة على الوجه  چ ڈ ڈ ڎچ وجلة  قال ابن عاشور:  
النكرة  األول، وهذا الوصف ليس من األوصاف الظاهرة اليت تفيد ختصيص 

لكن شاركها،  فنه   هعما  للمتومسني.  آاثره  بظهور  عن  يظهر  املسلمني  هللا  ى 
األحوال واألعمال، ويكون    اختاذ بطانة هذا شأهنا ومستها، ووكلهم إىل توسم

حمل   چ ک ک ڑچ وقوله:   چ ڑ ژ ژچ قوله:   يف  جلتني 
 ڳچ الوصف أيضا على طريقة ترك عطف الصفات، ويومئ إىل ذلك قوله:  

عداوهتم بتلك لكم عالمات    ا أي: قد بين  چ ں  ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ
 ڤ ڤچ إن كنتم تعقلون فتتومسون تلك الصفات، كما قال تعاىل:  الصفات  

جيعل    ،75احلجر:    چ ڦ ڦ ڤ الثاين  االحتمال   ڌچ وعلى 

وصفا، وتكون اجلمل بعده مستأنفات واقعة موقع التعليل للنهي    چ ڎ
ف هلم  اثبتة  اخلالل  وهذه  ملتنا،  أهل  غري  من  بطانة  اختاذ  صاحلة  هعن  ي 

النهي.   ولتعليل  الدين  للتوصيف،  اختالف  عن  الناشئة  العداوة  ألن  ذلك 
عداو  السيما  متأصلة  وأزال  عداوة  دينهم.  أبطل  قد  الدين  هذا  يرون  قوم  ة 

 .(1) حظوظهم
الشربيين:   اخلطيب  قيلقال  وهي  :فإن  اجلمل  هذه  موقع   ڎچ  :كيف 

 ڳ ڳ ڳچ  چ ک ک ڑچ  چ ڑ ژ ژچ  چ ڈ

مبعىنستأنفات  مأبهنا    :أجيب چ  ڱ التعليل  وجه  علة  إ  :على  ن  كال 
 

 .3/200التحرير والتنوير البن عاشور: (1)
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 دراسة تطبيقية منهج القرآن يف استجابة املكلف لألحكام الشرعية

 د. دخيل بن عبد هللا الدخيل 

 .(1) للنهي عن اختاذهم بطانة
إىل من هو    العلة ليست قاصرة، بل تتعدىأما حممد رشيد رضا فريى أن  

 : متعلق هبذا الوصف، فبعد أن فسر اآلية إجااًل قال
  ؛ وأنت ترى أن هذه الصفات اليت وصف هبا من هني عن اختاذهم بطانة "

ا أن  فرض  هو  تلو  من  هبا  الدين  صف  يف  ذلك  ملا موافق  والنسب  واجلنس 
قرآن احلكيم  ل هذا الفما أعد  ،إن كنت تعقل  ،جاز لك أن تتخذه بطانة لك

وما أعلى هديه وأمسى إرشاده ! لقد خفي على بعض الناس هذه التعليالت  
ولو جاء هذا النهي    ،فظنوا أن النهي عن املخالف يف الدين مطلقا  ،والقيود
أمرا غريبا  مطلقا نعلم أن  ،ملا كان  املؤمنني يف    وحنن  إلبا على  الكافرين كانوا 

وال سيما اليهود الذين نزلت فيهم    ، ه اآلايتأول ظهور اإلسالم إذ نزلت هذ
احملققني رأي  القيود  ؛على  بتلك  مقيدة  جاءت  اآلايت  هللا    ؛ولكن   -ألن 

التغري يف املواالة    نميعلم ما يعرتي األمم وأهل امللل    -وهو منزهلا    -تعاىل  
عداوة ك،واملعاداة الناس  أشد  أن كانوا  بعد  فإهنم  اليهود  هؤالء  من  وقع  ما 
اإلسالمللذين   ظهور  أول  يف  يف    ،آمنوا  للمسلمني  عوان  فصاروا  انقلبوا  قد 

القبط عوان للمسلمني على    ،بعض فتوحاهتم )كفتح األندلس( وكذلك كان 
ء واحدا  والشهادة احلكم على هؤال   فكيف جيعل عامل الغيب   ،الروم يف مصر 

ته  روي غل وال ت  ، كل زمان ومكان أبد األبيد ؟ أال إن هذا مما تنبذه الدرايةيف
 ، فإن أرجح التفسري املأثور يؤيد ما قلناه. الرواية

أنه   أايويرى حممد رشيد رضا  املخالفني  اإلسالم يف  أحكام  من  م  حكم 
 

 . 1/1251. وينظر: اللباب البن عادل:1/196سراج املنري للشربيين:تفسري ال( 1)



 

 

65 
 لة العلوم الشرعيةجم

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

للمسلمني الناس حراب  ال  ل، مث ذكر قو كان جيع  تعقيبه ابن جرير  طربي يف 
ول قتادة بن دعامة السدوسي القائل أبن هذه األوصاف يف املنافقني،  على ق 

 أن ابن جرير يؤيد رأيه: و 
هللا   "إن  جرير:  ابن  ذكره    -قال  يتخذوا    -تعاىل  أن  املؤمنني  هنى  إمنا 

عرفوه قد  ممن  والبغضاء  بطانة  وأهله  لإلسالم  أبدلة  ،ابلغش  دالة    إما  ظاهرة 
من  ع  ذلك  أن  إبظهار  صفتهملى  وإما  بتل ،  والشنآن  املوصوفني  العداوة  ك 

أنه الذي هنا   -، فأما من مل يتأسوه  واملناصبة هلم عن    -  -هم هللا  معرفة 
ومباطنته   بعد    -خمالته  إال  ومصادقته  خمالته  عن  هنوا  يكونوا  أن  جائز  وإما 

، وإذا كان وهم هبافم وأمسائهم، وإما بصفات قد عر تعريفهم إايهم إما أبعياهن
املؤمنني  ذلك كذلك وكان   املنافقني أبلسنتهم ما يف قلوهبم من بغضاء  إبداء 

غري مدرك به املؤمنون معرفة ما   -أي كما قال قتادة    -هنم الكفار  إىل إخوا
  -عليه مع إظهارهم اإلميان أبلسنتهم والتودد إليهم على ما وصفهم هللا    هم

املؤمنون  ،به  -تعاىل   نعتهم  فعرفهم  اليت  هبا  ابلصفة  الذين  وأهن   . هللا  هم  م 
 39: البقرة چ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹچ أبهنم  -هللا تعاىل ذكره  -وصفهم 

هللا   رسول  من  وعهد  ذمة  هلم  أهل    -  -ممن كان  من  وأصحابه 
األمر  الكتاب لكان  املنافقني  لو كانوا  ألهنم  بينا;  ما  على  ولو كان  منهم   ،

طانة  مل يكن املؤمنون متخذين ألنفسهم ب   الكفار ممن انصب املسلمني احلرب
ذين كانوا ولكنهم ال   ؛ع اختالف بالدهم وافرتاق أمصارهممن دون املؤمنني م

ممن كان له من    -  -بني أظهر املؤمنني من أهل الكتاب أايم رسول هللا  
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 دراسة تطبيقية منهج القرآن يف استجابة املكلف لألحكام الشرعية

 د. دخيل بن عبد هللا الدخيل 

هللا   "  -  -رسول  إسرائيل  بين  يهود  من  وعقد  شيخ (1)عهد  فهذا   .
هذ جيعل  وأشهرهم  للنيب    ااملفسرين  عداوهتم  ظهرت  فيمن   -  -النهي 

حاولوا قتل ممن كان هلم عهد فخانوا فيه كبين النضري الذين    ،وللمؤمنني معه 
د به ، ومينع أن يكون أراتمانه هلم ملكان العهد واحملالفةأثناء ائ   -  -النيب  

م  ، فهذا حكم من أحكام اإلسالم يف املخالفني أايجيع الكافرين أو املنافقني
يالناس حراب للمسلمنيجيع    نكا نكر أحد له مسكة من اإلنصاف  ، فهل 

،  ع املخالفنيتهى التساهل والتسامح مأنه يف هذه القيود اليت قيد هبا يعد من
، فهم ال  ظهرت عداوهتم وبغضاؤهم للمسلمني  إذ مل مينع اختاذ البطانة إال ممن

ذه القيود  انت هكلو    .ويتمنون هلم الشر فوق ذلك   ،يقصرون يف إفساد أمرهم
استعمال   عن  ومشاركتهم يف كللنهي  لكان  املخالفني يف كل شيء  عمل  ل 
، فكيف وهي قيود الختاذهم  ظاهرا  ، وطريق العذر فيها اوجه العدل فيها زاهر 

برأيهم  ويستعان  األسرار  يستودعون  عن  ،  بطانة  الدفاع  شئون  على  وعملهم 
 . (2) امللة وصون حقوقها ومقاومة أعدائها ؟

ن  وعلى علته  هذا  إن احلكم يدور مع  اتصف قول:  وجودا وعدما، فمن 
 هبذه األوصاف املعتربة داخال يف حكم اآلية.

فل  الكرمي  القرآن  منهج  الفكر، وهذا  أعمال  على  األمة  هذه  يريب  يزل  م 
التشريع،  يف  أحواهلا:  سائر  يف  أسباهبا،  من  املسببات  وتعرف  واالستدالل، 

مران:  آل ع  چ ں  ڱ ڱچ ، فقوله تعاىل  طنةفواملعاملة لينشئها أمة علم و 

 
 .7/146 جامع البيان البن جرير:( 1)

 .69-4/68تفسري املنار حممد رضا:( 2)
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 لة العلوم الشرعيةجم

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

لمون أو  لكون هذه اآلايت آايت فراسة وتوسم، فلم يقل: إن كنتم تع  ،118
 .(1) تفقهون، ألن العقل أعم من العلم والفقه

 : احلافز 
من  سواه  ما  عليه  يدور  الذي  املقصد  هو  تعاىل  هلل  العبودية  حتقيق  إن 

العبادات، مغزى  وهو  القرآنية،  هب   املقاصد  يقصد  ابهلل  اإلميان  مع  ا فالعبادة 
األخالق  وإصالح  وتربيتها،  النفوس  بتهذيب  واجلماعة  الفرد  إصالح 

والقبائو  املفاسد  عن  والتخلي  اخلرية،  والصفات  املعاين  وزرع  ح  تقوميها، 
 .(2)والشرور

فقد  اإلميان،  مقامات  اإلنسان  يبوئ  ما  أهم  من  ورسوله  طاعة هللا  وأن 
الكرمي القرآن  عل   وقف  ووعد  الطاعة،  هذه  على  ومرافقة االهتداء  اجلنة  يها 

العالية، فقال سبحانه   الدرجات   ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆچ ذوي 

  ، 13النساء:    چ ى ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ
 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃچ وقال تعاىل  

 .69النساء:  چ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ
قائل    وحذر هللا   من  فقال جل  أمره  خمالفة   ٻ ٻ ٻ ٱچ من 

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻپ

فقال (3)  54النور:    چ ڤ ولو كان صغرياً  عامل  يبخس حق  ال  وأن هللا   ،

 
 . 3/201شور:ينظر: التحرير والتنوير البن عا( 1)

 .19ينظر: آداب املتعلمني للطوسي:( 2)

 . 153كرمي للحسني جرنو:ينظر: أساليب التشويق والتعزيز يف القرآن ال( 3)
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 دراسة تطبيقية منهج القرآن يف استجابة املكلف لألحكام الشرعية

 د. دخيل بن عبد هللا الدخيل 

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎچ   حانهسب

 .8 – 7الزلزلة:   چ گ گ ک ک
إما من انحية األوامر    ،كل نداء يف كتاب هللا تعاىل يعقبه فهم يف الدينف

الدارين هبا سعادة  اليت عقدت  هلذا ما  إو   ، والنواهي  وزواجر وقصص  مواعظ 
ألجله  ،املعىن خلق  الذي  الدين  إىل  راجع  ذلك  السموات    ،كل  وقامت 

 .(1)فكان حق هذه أن تدرك هبذه الصيغة البليغة  ،واألرض به
"أي الداالت على   چ  ڱ ڳ ڳ ڳچ يقول البقاعي يف قوله تعاىل  

 . (2)سعادة الدارين ومعرفة الشقي والسعيد واملخالف واملؤالف"
بتنفيذ    مث السعادة  تكمن  الدنيا  هللا  يف  زهرةأمر  أبو  قال   ":كما 

حاكما يتخذ خاصته من   رأيت  ، فماحلق  تدركون ذلك بعقولكم وإن ذلك
ع  غلبت  إذا كان ممن  إال  املؤمنني  أهواؤهغري  وأردته ودولته  وما  ليه شهواته   ،

ن ممو   ،رأيت حاكما مسلما يتجنب هؤالء إال إذا كان ممن غلب عقله هواه
 .(3)"جنبه هللا الزلل ىف احلكم

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ 

 ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ

 ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 
للزركشي:(  1) القرآن  علوم  يف  الربهان  وفيه 2/324ينظر:  الكشاف  يف  للزخمشري  ونسبه   .

 .1/122اختالف:

 . 5/38نظم الدرر للبقاعي:( 2)

 .3/1382 زهرة:زهرة التفاسري أليب( 3)



 

 

69 
 لة العلوم الشرعيةجم

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

 .108 – 107التوبة:  چڌ
وهم أانس   چٻ  ٻ ٻ ٱچ قوله:      عن ابن عباس 

واستمدوا مبا   من األنصار، ابتنوا مسجداً فقال هلم أبو عامر: ابنوا مسجدكم،
الح، فإين ذاهب إىل قيصر ملك الروم، فآيت جبند من  استطعتم من قوة وس

النيب  الروم، فأخرج حمم أتوا  فلما فرغوا من مسجدهم  وأصحابه.    -  -داً 
فقالوا: قد فرغنا من بناء مسجدان، فنحب أن تصلي فيه، وتدعو لنا ابلربكة، 

  .(1)  ڦ چ ڦ ڦ ڤ ڤچ فأنزل هللا: 

آخع هذا كالم   فريق  أبعمالى  املؤاخذين  من  هللا  ر  غضب  عملوها  ل 
دا حول قباء لغرض سيء أجلها، وهم فريق من املنافقني بنوا مسج  عليهم من

 ن مسجد املؤمنني وينفردوا معهم مبسجد خيصهم.لينصرف إخواهنم ع
فاجلملة مستأنفة ابتدائية على قراءة من قرأها غري مفتتحة بواو العطف، 

انفع قراءة  اال  وهي  ونكتة  جعفر.  وأيب  عامر  على  وابن  التنبيه  هنا  ستئناف 
اد ابجلملة اليت قبلها وهم املرجون  االختالف بني حال املراد هبا وبني حال املر 

العطف يف أوهلا، فتكون معطوفة على اليت قبلها  ألمر هللا. وقرأها البقية بواو  
ى كلتا القراءتني  ل ألهنا مثلها يف ذكر فريق آخر مثل من ذكر فيما قبلها. وع

 
سناد ضعيف جدا، من أجل داود بن ، إب145زول:أخرجه الواحدي يف أسباب الن (1)

 لكن صحت القصة من طريق آخر:   ،1/231تقريب التهذيب  ،ن فإنه مرتوكالزبرقا
فتح ،وابن املنذر وابن أيب حامت وابن مردويه ،11/19: يف جامع البيان  فأخرج ابن جرير

ن ابن عباس من طريق علي بن أيب طلحة ع 5/263: ي يف الدالئلوالبيهق، 2/404القدير: 
 رضي هللا عنهما حنوه، وإسناده صحيح.



 

 

70 
 دراسة تطبيقية منهج القرآن يف استجابة املكلف لألحكام الشرعية

 د. دخيل بن عبد هللا الدخيل 

 إثر جلة وليس ما بعد الواو عطف مفرد. فالكالم جلة 
جل  وخربه  مبتدأ  الذين  قاله   چ ڦ ڦ ڤ ڤچ ة:  وقوله  كما 

ألن ذلك  ؛  چڦ  ڤ ڤچ الكسائي. والرابط هو الضمري اجملرور من قوله:  
إذ   للمبتدأ،  املوصول فهو سبيب  املسجد وهو مفعول صلة  إىل  الضمري عائد 

أ  التقدير: ضرارا،  اختذوه  مسجد  يف  تقم  قدره ال  مسجدهم، كما  يف  و 
أعربوا   فقد   ،109التوبة:    چ ڈ ڈ ڎچ الكسائي. ومن  خربا 

 . (1)بعدوا عن املعىن
اإلسالم.  چ ٻچ  ألهل  ضرارا  أي  ضر،  يف  مبالغة  ضار  مصدر 

 والتفريق بني املؤمنني هو ما قصدوه من صرف بين غنم وبين سامل عن قباء.
امر  أبو ع  چ ڀ ڀ ڀچ راد مبن  ة. واملئالتهي چ پچ 

زن، مع األحزاب وحاربه مع ثقيف وهوا  الراهب، ألنه حارب رسول هللا  
 إشارة إىل ذلك، أي من قبل بناء املسجد. چ ٺ ٺچ فقوله: 

 معرتضة، أو يف موضع احلال.  چ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺچ وجلة: 
 .(2) اخلري چ  ٿچ 

املنافقون هؤالء  ببنائه    :وليحلفن  أردان  احلسىنإما  الفعلة  الرفق    ،ال  وهي 
طر ويف أثناء امل  ،وتيسري صالة اجلماعة على أهل الضعف والعجز  ،ملسلمنياب

 
 .11/29التحرير والتنوير البن عاشور:( 1)

 . 11/30املصدر السابق: ( 2)
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 لة العلوم الشرعيةجم

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

الر  وهللا تعاىل    ،تغريرا لبقية املسلمني  ،وليصلي معهم فيه  ،سول  ليصدقهم 
وقد أطلع رسوله   ،منافقون يف أعماهلم  ،يعلم أهنم لكاذبون يف أمياهنم وادعائهم

 .(1) بذلك
 معرتضة. چ ڤ ٹ ٹ ٹچ  :وجلة

هي اخلرب عن اسم املوصول كما قدمنا. واملراد  چ  ڦ ڦ ڤ ڤچ وجلة:  
 الة ألن أوهلا قيام.ابلقيام الص

ألن    چ ڃچ فقوله:   املفاضلة  مسلوب  فهو  تفضيل  اسم  وإن كان 
 النهي عن صالته يف مسجد الضرار أزال كونه حقيقا بصالته فيه أصال. 

فيه  چ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤچ  االبتد  الالم  تقديرهالم  والقسم    : اء 
 . ملسجدوهللا

أي من    چ ڃ ڃ ڄچ أى بين أصله وابتدئ بناؤه   چ ڄ ڄ ڄچ  
 .(2) منذ أول يوم وضع أساسه :وقيل معناه  ،ينول يوم بأ

وقد صرح أبنه مسجد قباء جاعة من السلف, رواه علي بن أيب طلحة 
    ة بن الزبريو ورواه عبد الرزاق عن معمر الزهري عن عر     عن ابن عباس 

العويف عطية  البصري   وقال  واحلسن  والشعيب  أسلم  بن  زيد  بن  الرمحن  وعبد 
البغوي ع  وقد ورد يف احلديث الصحيح أن    ،ن سعيد بن جبري وقتادةونقله 

الذي يف جوف املدينة هو املسجد الذي أسس على    مسجد رسول هللا  

 
 . 11/41التفسري املنري للزحيلي:( 1)

 . 5/94الكشف البيان للثعليب:( 2)
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 دراسة تطبيقية منهج القرآن يف استجابة املكلف لألحكام الشرعية

 د. دخيل بن عبد هللا الدخيل 

ه إذا كان مسجد نأل  ؛التقوى, وهذا صحيح. وال منافاة بني اآلية وبني هذا 
بطريق األوىل    فمسجد رسول هللا    ،لى التقوى من أول يومقباء قد أسس ع 

 .(1) واألحرى
 املهيج:

منصوب   چ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ   :وقوله
 .(2)وأذم الذين اختذوا مسجدا ضرارا :يأ، على الذم

 . (3)والزخمشري جعل املوصول يف حمل نصب على االختصاص
  احرتاس مما يستلزمه چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦچ وقوله: 

ف للصالة  الذي رغبوه  الوقت  عبادة يف  إضاعة  فيه من  الصالة  يه  النهي عن 
مسجد  يف  للصالة  فيه  دعوه  الذي  الوقت  ذلك  يف  يصلي  أبن  هللا   فأمره 

من   المتناعه  يكون  لئال  قباء،  أو يف مسجد  يصلي يف مسجده  أن  الضرار 
صرف يكون  أن  الشيطان  حظوظ  من  دعي    هالصالة  وقت  يف  صالة  عن 

 ه، وهذا أدب نفساين عظيم.للصالة في
أيضاً  املنافقني أن يطعنو   وفيه  أبنه دعي إىل   ا يف الرسول  دفع مكيدة 

 .مسجدهم فامتنع  الصالة يف
مبجازاهتم ظاهرا ولعل نكتة اإلتيان ابسم التفضيل أنه هتكم على املنافقني  

 
 . 2/474تفسري القرآن العظيم البن كثري:( 1)

التفسري الوسيط    ،11/31، تفسري املنار حممد رضا: 4/101إرشاد العقل السليم أليب السعود:(  2)
 . 6/403زحيلي:لل

 . 3/171، أنوار التنزيل للبيضاوي:2/295الكشاف للزخمشري: ( 3)
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 لة العلوم الشرعيةجم

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

حقيقا بصالته مبسجد أسس   نللصالة فيه أبنه وإن كا    يف دعوهتم النيب
ا هذا  على  أن  التقوى  على  أسس  أبنه  وصفه  من  فيعرف  منه،  أحق  لتقوى 

 .(1)ضدهاأسس على  
 قال الرازي: ورجح مسجد التقوى أبمرين:

 أحدمها:أنه بين على التقوى.
 .(2)الثاين: أن فيه رجاال حيبون أن يتطهروا

الذ  ثناء چ  ڇ ڇ ڇ ڇ چچ وجلة:   األنصار  مؤمين  ن  يعلى 
سجد قباء. وجاء الضمري مفردا مراعاة للفظ  ومب    يصلون مبسجد رسول هللا
 . )مسجد( الذي هو جنس

 أهل مسجد الضرار ليسوا كذلك.  يض أبنتعر  وفيه
ألن    ؛كناية عن عمل الشيء احملبوب چ ڇچ وأطلقت احملبة يف قوله:  

رون تقراب  هالذي حيب شيئا ممكنا يعمله ال حمالة. فقصد التنويه هبم أبهنم يتط
إرضاء حملبة نفوسهم إايها، حبيث صارت الطهارة خلقا هلم  إىل هللا ابلطهارة و 

 عليهم لفعلوها من تلقاء أنفسهم.فلو مل جتب  
تذييل. وفيه إشارة إىل أن نفوسهم وافقت   چ ڌ ڌ ڍچ وجلة:  

 .(3) خلقا حيبه هللا تعاىل. وكفى بذلك تنويها بزكاء أنفسهم

 
 . 33-11/31التحرير والتنوير البن عاشور:( 1)

 . 1/2293ينظر: التفسري الكبري:( 2)

 .11/33وير البن عاشور:التحرير والتن( 3)
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 دراسة تطبيقية منهج القرآن يف استجابة املكلف لألحكام الشرعية

 د. دخيل بن عبد هللا الدخيل 

 . (1) فيه مدح هلم وثناء عليهم چ ڌ ڌ ڍچ   :اخلازنقال 
 احلكم:

 بينت اآليتان الكرميتان:  
بناء املسجد و  .1 املنافقني من  الضرار، والكفر ابلنيب مقصد      هي: حماولة 

 ومبا جاء به، وتفريق جاعة املؤمنني، واختاذه معقال ملن عادى هللا ورسوله.
النيب  ا .2 قباء وال ملسجد  أنه ال حرمة ملسجد  فر هبذا ك، وهذا  عتقادهم 

 االعتقاد.
 .(2)لصالة يف مسجد الضرار لنهي عن اا .3

عاشور:" ابن  القال  فووجه  الصالة  عن  النيبنهي  صالة  أن  فيه      يه 
تكسبه مينا وبركة فال يرى املسلمون ملسجد قباء مزية عليه فيقتصر بنو غنم  
املنافقني   فيه لقربه من منازهلم، وبذلك حيصل غرض  الصالة  وبنو سامل على 

جاعةو من   بني  للتفريق  النيب املسل   ضعه  صالة  فلما كانت  فيه     مني. 
صا الفاسد  مقصدهم  ترويج  إىل  فتوجه مفضية  مفسدة  إىل  وسيلة  ذلك  ر 

إلي جيع  النهي  يعم  النهي  وهذا  تعاىل.  هللا  إال  مثله  على  يطلع  ال  وهذا  ه. 
النيب  ؛املسلمني هني  ملا  عنه وصف   ألنه  أن هللا سلب  علم  فيه  الصالة    عن 

فيه اب الصالة  عنه،   ؛طلةاملسجدية فصارت  املنهي  يقتضي فساد  النهي  ألن 

 
 . 3/150:لباب التأويل للخازن( 1)

العريب:(  2) البن  القرآن  أحكام  السالم:581-2/580ينظر:  عبد  بن  العز  تفسري   ،2/318  ،
القرآن للجصاص: القرآن للقرطيب:4/367أحكام  املعاد البن 257/ 8، واجلامع ألحكام  ، زاد 

 3/500القيم:
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 لة العلوم الشرعيةجم

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

هللا    ولذلك  رسول  بنعما  أمر  املطعم    ر  موىل  ووحشيا  عدي اايسر  بن 
انطلقوا إىل )  فقال:  -رضي هللا عنهم -ومالك بن الدخشم ومعن بن عدي  

 . (2) "ففعلوا ،((1)  هذا املسجد الظامل أهله فاهدموه وحرقوه
العز ال  قال  عبد  أمر  چ ڦ ڤ ڤچ  سالم:"بن  ذلك  فعند  فيه  ُتَصلِ   ال 

 .(3) "رقم األثنني ومل حيُ أو اهنار يف يو  ،هبدمه فُحرق الرسول 
 العلة: 
أ چ ٻچ وقوله   ألجله  أجل    :يمفعول  من  ال  املسجد  هذا  اختذوا 

وإيقاع   ابملؤمنني.  اإلضرار  أجل  من  اختذوه  وإمنا  تعاىل.  َّلل   والطاعة  العبادة 
 ى هبم.ذاأل

هذا  چ ٻچ على  معطوف   چ ٻچ وقوله   الختاذ  اثنية  علة  وهو 
 املسجد. 

ولالزدايد من الكفر الذي يضمرونه ومن    ،ملؤمننياختذوه لإلضرار اب  :يأ
 الغل الذي خيفونه.

 علة اثلثة.  چ پ پ پچ  :وقوله
يف   :يأ يصلون  الذين كانوا  املؤمنني  جاعة  بني  للتفريق  أيضا  واختذوه 

املنافقون من بناء مسجد الضرار فأراد هؤالء    ،و مسجد قباءه مسجد واحد  

 
الب(  1) جامع  يف  القصة  تفاصيل  للطربي:ينظر  البن  11/25يان  العظيم  القرآن  وتفسري   ،

 مرسل: 5/370، وقال األلباين يف إرواء الغليل:2/169ثري:ك

 .11/31التحرير والتنوير البن عاشور:( 2)

 .2/318تفسري العز بن عبد السالم:( 3)
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 دراسة تطبيقية منهج القرآن يف استجابة املكلف لألحكام الشرعية

 د. دخيل بن عبد هللا الدخيل 

قباء مسجد  جوار  وحدة  ،إىل  يفرقوا  يف    ،املؤمنني  أن  يصلون  جيعلوهم  أبن 
غرسها   اليت  واالحتاد  والتآلف  اإلخاء  نعمة  على  هلم  حسدا  متفرقة.  أماكن 

 اإلسالم يف قلوب أتباعه. 
 علة رابعة الختاذ هذا املسجد. چ ڀ ڀ ڀ ڀ پچ  :وقوله

وهو    چ ڀ ڀ ڀ ڀچ كاان يرقبون فيه قدوم  واختذوه ليكون م  :يأ
بناء مسجد  چ  ٺ ٺچ ة اإلسالم  عداوته لدعو الذي أعلن    ،أبو عامر الراهب

 الضرار. 
كتب   ،أن أاب عامر هذا  ،فقد سبق أن ذكران يف أسباب نزول هذه اآلايت

قو  من  جاعة  هرقل  ،مهإىل  عند  أن    ، وهو  منهم  ويطلب  ومينيهم،  يعدهم 
 م عليهم فيه فشرعوا يف بناء هذا املسجد.يتخذوا له معقال يقد

الكرمية اآلية  هذه  أن  ترى  اخلبيثة    ،فأنت  األغراض  من  أربعة  ذكرت  قد 
املسجد هذا  بناء  على  املنافقني  املؤمنني   :وهي  ،اليت محلت  وتقوية    ،مضارة 

 . (1)قال اللتقاء احملاربني َّلل  ولرسولهوتفريق كلمة أهل احلق وجعله مع ،الكفر
ا تكون كلها  أن  أيب طالب جواز  بن  الزجاج ومكي  على  ويرى  نتصبت 

اختذوا   والتقدير:  املعىن،  على  حمموال  يكون  أن  الزجاج  وخصه  املصدر، 
 .(2)مسجداً ضروا به ضراراً 

 
للزجاج:(  1) وإعرابه  القرآن  معاين  القيسي:2/468ينظر:  ملكي  القرآن  إعراب  ومشكل   ،336  ،

للعكربي:وا القرآن  إعراب  يف  والتفسري2/660لتبيان  الوسيط:،  املنري 6/403  التفسري   ،
 . 11/40للزحيلي:

 . 336، مشكل إعراب القرآن ملكي:2/368ينظر: معاين القرآن وإعرابه للزجاج:( 2)
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 لة العلوم الشرعيةجم

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

نه مث إويضيف الرازي بياان للعلة إذ جيعل التعليل واقعا بعدة أمور بقوله:"  
النهي العلة يف هذا  بني  أن  ،تعاىل  على    وهي  مبنياً  ملا كان  املسجدين  أحد 

ي أول  من  يف   ،ومالتقوى  الصالة  من  متنع  آخر  مسجد  يف  الصالة  وكانت 
التقوى املسجد   ،مسجد  يف  الصالة  من  مينع  أن  ابلضرورة  املعلوم  من  كان 

 الثاين.
قامة الصالة يف كون أحد املسجدين أفضل ال يوجب املنع من إ  :فإن قيل

 املسجد الثاين.
األمرينالت  :قلنا مبجموع  وقع  سب  ،عليل  الضرار  مسجد  باً  أعين كون 

املذكورة األربعة  الكثرية.   ،للمفاسد  اخلريات  على  مشتماًل  التقوى  ومسجد 
بني هللا تعاىل أن املسجد الذي بين من أول األمر   :ومن الروافض من يقول

املسجد الذي ال يكون كذلك. وثبت أن    على التقوى أحق ابلقيام فيه من
ام ابإلمامة ممن كفر فوجب أن يكون أوىل ابلقي  ، ما كفر ابهلل طرفة عني علياً 

فزال هذا    ،ابهلل يف أول أمره. وجوابنا أن التعليل وقع مبجموع األمور املذكورة
 .(1)"السؤال

قاصرة:   ليست  العلة  أن  الرازي  يرى  هو    چ ڄ ڄ ڄ ڦچ كما 
القائل ذلك   ،كقول  يكون  فال  أن جتالسه.  أحق  على    لرجل صاحل  مقصوراً 

 .(2) واحد
ابملدينة    مسجد الرسول    چ ڄ ڄ ڄچ  ومثله العز بن عبد السالم:

 
 . 1/2292التفسري الكبري: ( 1)

 . 1/2293املصدر السابق: ( 2)
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 دراسة تطبيقية منهج القرآن يف استجابة املكلف لألحكام الشرعية

 د. دخيل بن عبد هللا الدخيل 

أو    ،وهو أول مسجد بين يف اإلسالم  ،أو مسجد قباء  مروي عن الرسول  
 .(1)كل مسجد بين يف املدينة أسس على التقوى 

قاص ليست  العلة  أن  الثعليب  ليث  وذكر  فروى عن  يدرك رة  مل  أن شقيقاً 
  :قال  .ا بعدمسجد بين فالن مل يصلو   :يف مسجد بين عامر فقيل له  الصالة

أو   فإنه بين على ضرار وكل مسجد بين على ضرار  فيه  ُأصلي  أن  ال أحب 
 .(2)رايًء أو مسعة فإن أصله ينتهي إىل مسجد ضرار

بة على املماثل  وكذلك يرى ابن عاشور أن العلة ليست قاصرة بل منسح
بقو  ذلك  موضحا  ضرار  مسلم  له:ملسجد  صحيح  يف  أيب وغ   وثبت  عن  ريه 

أ اخلدري  النيبسعيد  على      ن  أسس  الذي  املسجد  من  املراد  عن  سئل 
 .(3)(هو مسجدكم هذا)التقوى يف هذه اآلية فقال: 

النبوي ابملدينة  أيضاً وثبت    ،يعين املسجد  النيب  يف الصحيح  بني      أن 
الذي  ف أصحاب مسجد بنو عمرو بن عو ن حيبون أن يتطهروا أبهنم  الرجال 

الذي أسس  ،قباء املسجد  أن  يقتضي  يوم هو    وذلك  أول  التقوى من  على 
 .چ ڇ چچ مسجدهم، لقوله: 

ووجه اجلمع بني هذين عندي أن يكون املراد بقوله تعاىل: ملسجد أسس 
ا معينا، على التقوى من أول يوم املسجد الذي هذه صفته ال مسجدا واحد

 
 .2/319تفسري العز بن عبد السالم:( 1)

 . 5/93الكشف والبيان للثعليب: (2)

النيب صلى هللا عل  احلج، ابب:   صحيحه، كتاب:أخرجه مسلم يف(  3) الذي  مسجد  يه وسلم هو 
 .4/126:(1398أسس على التقوى )
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 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

يف   احنصر  الوصف كليا  هذا  قباء، فيكون  ومسجد  النبوي  املسجد  فردين 
يف الوقت الذي دعوه فيه للصالة يف مسجد   سول هللا  فأيهما صلى فيه ر 

يف   الشيطان  حظ  من  النجاء  فيحصل  وأجدر،  أحق  ذلك  الضرار كان 
االمتناع من الصالة يف مسجدهم، ومن مطاعنهم أيضا، وحيصل اجلمع بني  

 .(1)يف املسجد النبوي هو دأبهاحلديثني الصحيحني. وقد كان قيام الرسول 
 احلافز: 

االعتقاداحملبط لإلميان:  جتنب الكفر   العمل    ،والكفر يطلق على  وعلى 
 .(2)املنافيني لإلميان

قلوهبم:   وأتليف  املؤمنني  يف اجتماع كلمة  جيعا  يصلون  فإهنم كانوا 
وهو التعارف    ،سالم االجتماعية ما فيهويف ذلك من مقاصد اإل  ،مسجد قباء

 .(3)تآلف والتعاون وجع الكلمةوال
الطهارة    :جلحمبة هللا عز و نيل   مبالغة يف  بـــ)املطَّهِ رين(  اتصف  فإن من 

الذميمة املعاصي واخلصال  املعنوية من  البدنية طلباً   الروحية  ملرضاة    واجلسدية 
الناس مبا أمر هللا سبحانه وتعاىل به، وهم    متثلوااملا  .  (4) هللا، هم الكمَّل بني 

 انلوا حمبة هللا. من 
الستجابة ألمر هللا عز وجل واجتناب السعادة يف الدنيا واآلخرة يف ا

 ما هنى عنه.

 
 .11/31التحرير والتنوير البن عاشور:( 1)

 . 11/32ينظر: تفسري املنار حممد رضا:( 2)

 .11/32ينظر: املصدر السابق:( 3)

 . 11/42لي:، التفسري املنري للزحي3/172التنزيل للبيضاوي: أنوار( 4)
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 دراسة تطبيقية منهج القرآن يف استجابة املكلف لألحكام الشرعية

 د. دخيل بن عبد هللا الدخيل 

 املبحث الثاين: تعليل األحكام يف آايت العبادات. 
 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿچ 

 ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ

 ڳ ڳ ڳ  گ گ گگ ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ

 ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ہھ ہ

  چ ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ

 .185  – 183البقرة: 
وهو:   ابلصيام،  هلم  وآمرًا  األمة  هذه  من  للمؤمنني  خماطًبا  تعاىل  يقول 

الطعام بنية خالص  اإلمساك عن  فيه من زكاة    ة هللوالشراب والوقاع  ملا   ،
وتنقيت وطهارهتا  أنهالنفس  وذكر  الرذيلة.  واألخالق  الرديئة  األخالط  من    ها 

كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم، فلهم فيه أسوة، َولَيجتهد 
 . هؤالء يف أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولئك

ن محله وأدائه، مث مث بني مقدار الصوم، لئال يشق على النفوس فتضعف ع 
 ڄچ يه األمر يف ابتداء اإلسالم، فقال:  بني حكم الصيام على ما كان عل 

أي: املريض واملسافر ال يصومان يف   چ  ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ
ويقضيان   يفطران  بل  عليهما،  املشقة  من  ذلك  ملا يف  والسفر؛  املرض  حال 

الصيام، فقد كان بعدة ذلك من أايم أخر. وأما الصحيح املقيم الذي يُطيق  
ًا بني الصيام وبني اإلطع ام، إن شاء صام، وإن شاء أفطر، وأطعم عن كل  خمريَّ

كينا، فإن أطعم أكثر من مسكني عن كل يوم، فهو خري، وإن صام  يوم مس
هذا إجياب َحْتم    چ  ہ ہ ہ ہ ۀچ فهو أفضل من اإلطعام، وقوله:  
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الشهر   استهالل  البل -على من شهد  مقيما يف  د حني دخل شهر  أي كان 
بدنه   يف  وهو صحيح  يصوم-رمضان،  أعاد   أن  الصيام  حتَّم  وملا  حمالة.  ال 

للم الرخصة  فقال:  ذكر  القضاء  بشرط  اإلفطار،  يف  وللمسافر   ھچ ريض 

معناه: ومن كان به مرض يف بدنه    چ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ
ه فل -أو كان على سفر أي يف حال سفر    ُشق  عليه الصيام معه، أو يؤذيهيَ 

چ سفر من األايم؛ وهلذا قال:  أن يفطر، فإذا أفطر فعليه بعدة ما أفطره يف ال

: إمنا رخََّص لكم يف الفطر يف حال أي چۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ
ورمحة   عليكم  تيسريًا  الصحيح،  املقيم  حق  يف  حتتمه  مع  السفر،  ويف  املرض 

 .(1)بكم
 املهيج: 

 ٿ ٿچ  :إذا مسعت هللا تعاىل يقول  :قال احلسن  چ ٿ ٿ ٿچ 

ا  ر فا چ ٿ فاهن  مسعك  هلا  به  ع  يؤمر  عنهألمر  تُنهى  لنهي  سبق    .أو  وكذا 
 ب عن ابن مسعود وغريه. الكالم عن هذا األسلو 

 .وقال جعفر الص ادق: لذة ) اي ( يف النداء أزال تعب العبادة والعناء
ملا يف النداء من إظهار العناية مبا سيقال    چ ٿ ٿ ٿچ ـــوافتتحت ب

 بعده.
ووزهنا يف ميزانه فهي  بون هبذا القران يعلمون مقام التقوى عند هللا  واملخاط

 . طريق موصل إليهاذا الصوم أداة من أدواهتا و غاية تتطلع إليها أرواحهم وه 
خيرب تعاىل مبا منَّ به على عباده أبنه فرض عليهم الصيام كما فرضه على  

 
 .503-1/498:ينظر: تفسري القرآن العظيم البن كثري( 1)
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مصلحة هي  اليت  واألوامر  الشرائع  من  ألنه  السابقة؛  يف كل    األمم  للخلق 
فيه وتطييب ألنفس املخاطبني، فإنه عبادة  زمان، ففي هذا أتكيد له وترغيب  

مور الشاقة إذا عمت كثريًا من الناس سهل حتملها ورغب كل أحد شاقة واأل
 . (1) يف عملها

األنبياء واألمم من لدن آدم   چ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹچ   يعين 
 .(2)النفسوفيه توكيد للحكم وترغيب يف الفعل وتطييب على 

 هذه العبادة كانت مكتوبة واجبة  يعين  ،عائد إىل أصل إجياب الصوموهو  
األنب  واألعلى  إىل عهدكمياء  آدم  لدن  إجياهبا  مم من  أمة من  أخلى هللا  ما   ،

 ، عليهم ال يفرضها عليكم وحدكم وفائدة هذا الكالم أن الصوم عبادة شاقة
 . (3) والشيء الشاق إذا عم سهل حتمله

 چ ڄ ڄچ  :وبقوله چ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹچ ي: قال ابن جز 

 . (4)طفة جيلةصيام على املسلمني وكأنه اعتذار عن كتبه عليهم ومالتسهيل ال
الصيام يفو  عليكم  لو شاء سبحانه ألطال    فرض هللا  قليلة  معدودة  أايم 
  ، فمن كان مريضاً الصوم ما ال تطيقون  ومل يكلفكم يف  ،ولكنه مل يطلها  ؛همدت

يضر معه   وم بعد ، فله أن يفطر ويقضى الصسفر  الصوم، أو كان يفمرضاً 
املريض واملسافر ممن ال يستطيع  ، أما غري  برئه من املرض أو رجوعه من السفر

 
 .2/61ينظر: الكشف والبيان للثعليب:( 1)

 .1/461ينظر: أنوار التنزيل للبيضاوي:( 2)

 .1/670ينظر: التفسري الكبري للرزاي:( 3)

 .1/131التسهيل البن جزي: ينظر:( 4)
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ومر  دائم كشيخوخة  لعذر  مبشقة  إال  الفطر الصوم  فله  برؤه  يرجى  ال  ض 
وعاً زايدة  ومن صام متط  ،، وعليه أن يطعم مسكيناً ال جيد قوت يومهحينئذ  
لهعلى   خري  فهو  ملن  ؛الفرض  دائماً  خري  الصيام  حقائق    ألن  يعلم 

 .(1)العبادات
املأ  :چ ک کچ  قوله على  يها  وحتملوا  املطوقون  أو  نفسكم  أطيقون 

لكم   خريا  واملسافرين  املرضى  من  اإلفطار  يف  املرخصون  أو  طاقتكم  وجتهدوا 
ر وااللتفات  ىل أايم أخإمن الفدية أو من تطوع اخلري أو منهما أو من التأخري  

 . ىل اخلطاب للهز والتنشيطإ
 .(2)رمحته لغاية رأفته وسعة :چ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇچ  قوله

 احلكم:
شهر  صيام  فرضية  ضمن  أحكام  بعدة  الكرميات  اآلايت  جاءت 

 ، هي:(3)رمضان
 .وجوب الصيام على أمة حممد  •
 لرخصة يف الفطر يف رمضان ملن كان مسافرا أو مريضا.ا •
 ض على الصوم.حلا •
 شروعية التكبري لكمال عدة صيام رمضان.م •

 
 . 1/45ينظر: املنتخب:( 1)

 .200-1/199ل السليم أليب السعود:ينظر: إرشاد العق( 2)

، 234-1/214، أحكام القرآن للجصاص:122-1/116القرآن البن العريب:أحكام    ينظر:  (3)
، تفسري 2/10، تفسري البحر احمليط أليب حيان:302-2/272اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب:

 .72-1/68آايت األحكام للسايس:
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 ب إكمال عدة صيام رمضان شهراً كاماًل. جو و  •
 لعلة: ا

سياقها  جاء   مع  متسقة  علة  علل كل  عدة  الكرميات  اآلايت  هذه  يف 
 وحكمها الذي سيقت لتقريره، وهي:

: بيان حلكمة وعلة فرضية صيام رمضان على املؤمنني من  چ ڦ ڦچ 
دته  "هذا تعليل لكتابة الصيام ببيان فائ  يد رضا:، قال حممد رش أمة حممد  

 .(1)لتقوى هللا تعاىل..." الكربى وحكمته العليا، وهو أنه يعد نفس الصائم
الثالث: للرخص  العسر: علة  يريد بكم  اليسر وال  السفر،   يريد هللا بكم 

  واملرض، واملشقة اليت تقتضي الفدية.
 .علة األمر مبراعاة العدة :چ ۋچ 
  .علة ما علمه من كيفية القضاء :چ ۅچ 
 .(2) الرتخيص والتيسري  علة  :چ ې ېچ 

 احلافز: 
 :حفيز لالمتثال لوجوب الصيام وهتيئة النفوس لقبوله جاءت الشريعة ابلت

أي أنه فرضه    چ ڦ ڦچ ذكر تعاىل فائدة الصوم وحكمته، فقال:  
احتسااًب لألجر عليكم لتتقوه برتك الشهوات؛ ألن يف الصيام امتثااًل ألمر هللا و 

 
 .1/116تفسري املنار حممد رضا:( 1)

تفسري البحر احمليط أليب    ،1/761زي:، التفسري الكبري للرا1/254الكشاف للزخمشري:  ينظر:(  2)
السعود:2/15حيان: السليم أليب  العقل  إرشاد  رضا:200/ 1،  املنار حممد  تفسري   ،2/133 ،

 . 561-1/560يب زهرة:، وزهرة التفاسري أل2/156التحرير والتنوير البن عاشور:
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وا العزمية  بذلك  فترتىب  احملرمة عنده  الشهوات  وترك  النفس  على ضبط  إلرادة 
التقوى اختاذ ما    والصرب التقوى وحقيقة  الصيام من أكرب أسباب  عنها؛ ألن 

يقي سخط هللا وعذابه ابمتثال أوامره واجتناب نواهيه وإعداد الصوم لتقوى  
أنه   منها:  السر  هللا يظهر من وجوه كثرية،  اخلشية من ربه يف  اإلنسان  يعود 

هوات اليت تعرض له  إذ أن الصائم ال رقيب عليه إال ربه، فإذا ترك الش  والعلن،
من أكل نفيس، وشراب عذب، وفاكهة اينعة، وزوجة جيلة امتثااًل ألمر ربه 
شهرًا كاماًل، ولوال ذاك ملا صرب عنها وهو يف أشد الشوق إليها، فحري مبن 

أمره وهنيه، ويف ذلك    ذلك أن يتعود احلياء من ربه واملراقبة له يفيتكرر منه  
شهوا عن  للنفس  وضبط  له  اشتمل تكميل  فمما  لبارئها  مراقبتها  وشدة  هتا 

 عليه الصيام يف التقوى: 
أن الصائم يرتك ما حرم هللا عليه من األكل والشرب واجلماع وحنوها اليت  

 راجًيا برتكها ثوابه. متيل إليها نفسه متقراًب بذلك إىل هللا
الصيام يضي  أن  ابن آدم جمرى ومنها:  فإنه جيري من  الشيطان،  ق جماري 

الصحيحني:    الدم؛ يف  ثبت  منكم )وهلذا  استطاع  من  الشباب،  معشر  اي 
 . (1)(الباءة فليتزوج، ومن مل يستطع فعليه ابلصوم فإنه له وجاء

اساة الفقراء، وهذه ومنها: أن الغين إذا ذاق اجلوع فرمبا أوجب له ذلك مو 
 من خصال التقوى. 

 
صحيح(  1) يف  البخاري  العزو أخرجه  نفسه  على  خاف  ملن  ابب:الصوم  الصوم،  بة ه، كتاب: 

، ومسلم يف صحيحه، كتاب:النكاح، ابب:استحباب النكاح ملن اتقت نفسه 3/26(:1905)
 .4/128(:1400إليه)
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و ومنها:   أمره  يف  له  واملراقبة  ربه  من  احلياء  اعتاد  من  السر أن  يف  هنيه 
وخمادعتهم  الناس  غش  على  غالًبا  يقدم  ال  أمواهلم   ،والعلن  أكل  على  وال 

منها    ،ابلباطل بشيء  أمل  وإذا  السيئات،  واجرتاح  املنكرات  اقرتاف  على  وال 
ق التذكر  سريع  تعاىل:  يكون  قال  النصوح، كما  ابلتوبة  الرجوع   ڈچ ريب 

  .201األعراف:  چ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ
: أن الصيام يفين املواد الراسبة يف البدن، والسيما يف أجسام املرتفني  ومنها

 أويل النعم قليل العمل. 
واآلخرة، ف الدنيا  واملصاحل يف  اجلمة  الفوائد  من  فيه  بصيام رمضان  األمر 
النفس ورايضتها،من  فهو   الرامية إىل تزكية  ويف ذلك صالح حال    العبادات 

 .(1)عاجملتم منها يتكون اليتاألفراد 
 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ 

 ڤ ڤ ڤ  ٹ ٹ ٹٹ ٿ   ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ

 .6املائدة:  چ ک ک ک ڑ ڑ
اآلية   يف  للمؤمننيخطا ترى  موجها  للصال  ، اب  قيامهم  عند  أن أيمرهم  ة 

و  أيديهم  و و يغسلوا  و جوههم  بر أرجلهم  إذا كانوا   ،ؤوسهمميسحوا  يغتسلوا  و 
ح  ،جنبا أو  سفر  يف  ماء  جيدوا  مل  إذا  املاء  و  يؤذيهم  مرضى  أو كانوا  ضر 

يف  و  حاجتهم  قضاء  بسبب  اجلنابة  من  االغتسال  أو  الوضوء  عليهم  وجب 

 
 . 88-1/87ينظر: األنوار الساطعات آلايت جامعات للسلمان:( 1)
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وجوههم  أيديهم و   فيجزيهم أن ميسحوا  ؛مالمسة النساء للثاينالغائط لألول و  
 .(1)من صعيد طيب

ألن القيام يطلق يف    ؛إذا عزمتم على الصالة   چ پ پ ٻ ٻچ ومعىن  
كالم العرب مبعىن الشروع يف الفعل، والقيام هنا كذلك بقرينة تعديته بـ)إىل( 

 لتضمينه معىن َعَمْدمُت إىل أن تصل وا.
لنوم، وهو مروي ن أسلم أنه فسر القيام مبعىن اهلبوب من اعن زيد بي  ورو 

سري معىن القيام يف هذه اآلية، وكلها  عن السدي؛ فهذه وجوه األقوال يف تف 
 .(2)تؤول إىل أن إجياب الطهارة؛ ألجل أداء الصالة

" ُقْمُتْم   " فاعل  من  حمذوفة  حااًل  قدروا  إىل   :أي  ،واجلمهوُر  قمتم  إذا 
 .(3)؛ إذ ال وضوء على غري احملدث الصالِة حُمِْدثني

أيه وأنتماي  الصالة،  إىل  القيام  أردمت  إذا  آمنوا  الذين  طهارة    ا  غري  على 
املرافق مع  وأيديكم  وجوهكم  الذراع   فاغسلوا  بني  الذي  املِْفَصل  )واملِْرَفق: 

الكعبني مع  أرجلكم  واغسلوا  رؤوسكم،  وامسحوا  العظمان    والَعُضد(  )ومها: 
م عند  ابلقدم(البارزان  الساق  األ  .لتقى  احلدث  أصابكم  فتطهروا وإن  كرب 

مرضى، أو على سفر يف حال الصحة، فإن كنتم    ،تسال منه قبل الصالةغ ابال
أبيديكم   فاضربوا  ماء  جتدوا  فلم  زوجته  جامع  أو  حاجته،  أحدكم  قضى  أو 

ما يريد هللا يف أمر الطهارة أن    ،وجه األرض، وامسحوا وجوهكم وأيديكم منه

 
 .5510التفسري احلديث لدرورة:ينظر: ( 1)

 . 2/234والتنوير البن عاشور: ينظر: التحرير( 2)

 .7/217علوم الكتاب البن عادل:ينظر: اللباب يف ( 3)
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عليكمُيضَ  عليكم  ؛ يِ ق  توسعًة  التيمم  أابح  بديال  بل  جعله  إذ  بكم،  ورمحة   ،
فكا الطهارة،  يف  شكر للماء  تقتضي  اليت  النعم  متام  من  التيم م  رخصة  نت 

 . (1) املنعم; بطاعته فيما أمر وفيما هنى
إىل آخر اآلية حكم   ،6املائدة:    چ ڤ  ٹ ٹچ مث ذكر بعد ذلك بقوله  

ذكر اجلنب يعا وكانت املالمسة هي اجلماع وال بد ليعادم املاء من النوعني ج
أت هو  وهذا  الواجد  ذكر  للماء كما  جتيء العادم  وعليه  وغريه  الشافعي  ويل 

موسى وأيب  عباس  وابن  وقاص  أيب  بن  الصحابة كسعد  هللا  -أقوال  رضي 
 .(2)وغريهم -عنهم

 املهيج:
 : سبق احلديث عنها. چ ٻ ٻ ٱچ قوله 
ال يتم إال   تثاهلا والعمل هبا من لوازم اإلميان الذيامن هذه املذكورات  مث إ

خرها. أي: اي أيها الذين  إىل آ   چ ٻ ٻ ٱچ ألنه صدرها بقوله    ؛به
 .(3)آمنوا، اعملوا مبقتضى إميانكم مبا شرعناه لكم

لب يف قد وفيت بعهد الربوبية فيما يط   :وعند متام هذا البيان كأنه يقول
وملا    ،تغل أنت يف الدنيا ابلوفاء بعهد العبودية، فاشالدنيا من املنافع واللذات

ة ال ميكن إقامتها إال   ت الصال، وكانأعظم الطاعات بعد اإلميان الصالةكان  
ستفيد هذا العموم من  أان ن   ، ال جرم بدأ تعاىل بذكر شرائط الوضوءابلطهارة

 
 . 2/180ينظر: التفسري امليسر:( 1)

 . 2/188ينظر: احملرر الوجيز البن عطية:( 2)

 . 222ينظر: تيسري الكرمي املنان للسعدي:( 3)
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اللفظ وذلك  إمياء  املعبود،  خبدمة  اشتغال  الصالة  واالألن  ابخلدمة  ن،  شغال 
يكون مق أن  أبقصر جيب  العبدوانً  يقدر  ما  التعظيم  ى  من  ، ومن وجوه عليه 

اب آتياً  النظافة التعظيم كونه  غاية  يف  حال كونه  جتديد خلدمة  أن  وال شك   ،
 . (1) الوضوء عند كل قيام إىل الصالة مبالغة يف النظافة

أي ما يريد األمر ابلطهارة للصالة   چ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍچ 
ليطهرك  چ ژ ژ ڈچ ضييقا عليكم  أو األمر ابلتيمم ت م لينظفكم أو 

اب ليطهركم  أو  للذنوب  تكفري  الوضوء  فإن  الذنوب  أعوزكم  عن  إذا  لرتاب 
 .(2) التطهري ابملاء

 احلكم:
 :(3)عدد من األحكام املعللة، وهيمبينة لجاءت اآلية الكرمية 

 الطهارة شرط لصحة الصالة. •
 سباغ الوضوء يف األعضاء عند الصالة.إ •
 لرتتيب يف الوضوء بني األعضاء.جوب او  •
 ل وعوض عن املاء يف احلدث األصغر واألكرب. لتيمم بد ا •

 لعلة: ا

 
 . 1614-1/1613لكبري للرازي:ينظر: التفسري ا ( 1)

 .2/301نزيل للبيضاوي:ينظر: أنوار الت( 2)

القرآن للجصاص:(  3) السعود:3/369أحكام  السليم أليب  العقل  الكرمي 3/11، وإرشاد  ، وتيسري 
للسعدي: للسايس:222املنان  األحكام  آايت  وتفسري  املنري 362،  والتفسري   ،

 . 6/113للزحيلي:
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وجوه  بعدة  هبا  التعليل  جاء  الكرمية  اآلية  يف  األحكام  تعدد  على  بناء 
 منها: 

 . چ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍچ قوله تعاىل  •
 . چ ژ ژ ڈچ  وله تعاىلق •
 .چ ک ڑ ڑچ وله تعاىل ق •
 . چ ک کچ وله تعاىل ق •

عاشور:ال  ق يل تعل   چ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍچ "وجلة    ابن 
 . (1)لرخصة التيمم"

أي: ما يريد ابألمر ابلطهارة للصالة أو  چ ڌ ڍ ڍچ  قال أبو السعود:"
 ڈچ من ضيق يف االمتثال به   چ ڈ ڎ ڎ ڌچ ابألمر ابلتيمم  

الذنوب، فمفعول   چ ژچ بذلك    چ ژ ليطهركم عن  أو  ليُنظفكم  أي: 
 .(2)ف، والالم للعلة"يريد يف املوضعني حمذو 

 احلافز: 
فر  بني  تعذرمها  ملا  عند  حملهما  حيل  وما  الغسل،  وفرض  الوضوء  أو  ض 

بني   التيمم،  وهو  فيهما،  التعبد  معىن  على  وحمافظة  هبما  تذكريا  تعسرمها، 
الشريعة  هذه  قواعد  أعظم  من  قاعدة  ببيان  مبتدائ  لنا،  شرعهما  حكمة 

هذه اآلية ويف غريها من أحكام،   السمحة، فرفع احلرج عليكم فيما شرع يف

 
 .6/131عاشور: التحرير والتنوير البن( 1)

وار التنزيل ، أن1/1614. ينظر: التفسري الكبري للرازي:3/11عود:إرشاد العقل السليم أليب الس(  2)
 .2/302للبيضاوي:
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كم، فهو ال ضيق وأقل مشقة؛ ألنه تعاىل غين عنكم، ورؤوف رحيم بيف أدىن  
القذر واألذى، ومن  لكم، وتطهريكم من  والنفع  اخلري  فيه  ما  إال  لكم  يشرع 
وأزكاهم   أبداان،  الناس  أنظف  فتكونوا  الفاسدة؛  والعقائد  والنكرات،  الرذائل 

ارة األرواح ا، وأرقاهم أرواحا، فنعمته ابجلمع بني طهنفوسا، وأصحهم أجسام
وال األجساد وصحتها،  وطهارة  واملنكر، وتزكيتها،  الفحشاء  عن  تنهى  صالة 

وتريب ملكة مراقبة هللا تعاىل وخشيته لدى اإلساءة، ويف الطهارة تطهري للبدن  
 .(1) وتنشيطه، فتشكروه سبحانه ظاهراً وابطناً 

 
 *** 

 

 
 6/111، وينظر:التفسري املنري للزحيلي:6/215تفسري املنار لرشيد رضا:( 1)
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 عليل األحكام يف آايت املعامالت.املبحث الثالث: ت
 ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺ

 .275البقرة:  چ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ
وبغري  چ ٻ ٻچ  بطوهنم،  يف  ابلكل  فيه  ويتصرفون  أيخذونه   :

دين فإذا حل   األكل، والراب هنا: راب النسيئة وحقيقته أن يكون لك على املرء
أخر وزد. فتؤخره أجاًل وتزيد يف رأس   أجله ومل يقدر على تسديده تقول له:

قدراً   الربوية  املال  البنوك  يف  اليوم  به  والعمل  اجلاهلية  راب  هو  هذا  معيناً، 
فيسلفون املرء مبلغاً إىل أجل ويزيدون قدراً آخر حنو العشر أو أكثر أو أقل، 

 أو راب نسيئة.ل واإلجاع وسواء كان راب فض والراب حرام ابلكتاب والسنة  
 هم يوم القيامة.ر : من قبو چ ٻ ٻچ 
 ن ضرابً غري منتظم.: يضر به الشيطاچ ڀ ڀچ 
 : املس: اجلنون، يقال: بفالن مس من جنون.چ ڀ ڀچ 
 : أمر أو هني برتك الراب.چ ڦچ 
 : ليس عليه أن يرد األموال اليت سبقت توبته.چ ڄ ڄ ڄچ 

أي: چ ڎ ڌ ڌچ  شيء؛    :  منه  يبقى  ال  حىت  فشيئاً  شيئاً  يذهبه 
 القمر آخر الشهر. كمحاق

أچ  ڈ ڎچ  الذي  املال  يف  يبارك  فيه،  :  ويزيد  منه،  خرجت 
 ويضاعف أجرها أضعافاً كثرية.

: الكفار: شديد الكفر، يكفر بكل حق وعدل وخري، أثيم: چ ک  کچ 
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 .(1)منغمس يف الذنوب ال يرتك كبرية وال صغرية إال ارتكبها 
 املهيج: 

من الراب أببلغ عبارة، وأبدع أسلوب  هذا احلكم جاء مبا يثري النفوس وينفر  
احل  هذا  وقبيح  لتقرير  الضرر  فشناعة  الراب،  األنفس من شوائب  كم وخالص 

متعاطيه، حيث توعد من يتعاطى الراب أبن له عالمة يعرف هبا يوم القيامة، 
يف الدنيا، فهو ال يستطيع  حيث يفضح على رؤوس األشهاد، أبنه آكل للراب  

 ؛كمن أصابه مس من اجلن يتخبطه، مث بني هللا  القيام بل يقوم ويسقط  
من  قياس ألن  مقلوب؛  تشبه  وهذا  الراب،  مثل  البيع  جعلوا  أبهنم  الفاسد  هم 

شروط التشبيه أن يكون املشبه به أعلى وأرفع من املشبه، وكأن هللا أراد بيان  
ن الراب هو األصل والبيع فرع منه، وهذا خالف أصل ما يف قلوب املرابني أب 

الداءاحل قلوهبم منتكسة هبذا  الصواب وهو حل    . مث يبني(2) قيقية، وكأن  هللا 
فحث  سبحانه،  هللا  من  بل  ابهلوى  حكما  ليس  وهذا  الراب،  وحترمي  البيع 
النفوس على أن املشرع هو هللا وأن من كان مؤمناً هتيج نفسه مبا جاء به هللا  

للتخلص  سبحان تلبس بشيء منه  الفوري أبن هذه  ه، مث بني هللا خماطبا من 
فال ظلم عليه له ما سلف، ليكون    موعظة من خالقه، فمن جاءته فاستجاب 

هذا   وفيه  ومدبره،  خالقه  هللا  أمره  ومرجع  الراب،  وترك  احلكم  لقبول  أدعى 
فأولئ  ابلراب  وتعامل  عاد  من  أبن  صرح  مث  الضمين،  التهديد  من  ك  اجلملة 

النار، وهذا وعيد صريح من هللا أبهنم هم ال غريهم، من تالزمهم    أصحاب 

 
 .268/  1:أيسر التفاسري للجزائري(1)

 .1/174البن جزي: ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل( 2)
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ه، وهذا مما تنفر منه النفوس السوية الصاحلة النار كمالزمة الصاحب لصاحب
 الصادقة. 

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀچ مبا يثري إمياهنم بقوله    مث استفزهم هللا  

االقرتاب278البقرة:    چ ۓ  ۓ ے ے ھ ھ من  املؤمنني  فحذر  الراب،    ،  من 
: إن كنتم مؤمنني فذروا ما أي   چ ۓ  ۓ ے چوأكده ابجلملة الشرطية  

 قل من الراب.
يف  " ما  أطنب  إمساكه،  من  والتحذير  ثوابه،  يف  والرتغيب  عليه،  احلث 

اتعظ  ملن  موعظة  فيه  ابتزاز   ...كان  أسباب  من  وسيلة كانت  إبطال  إىل 
اب املعاملة  وهي  إليهم،  احملتاجني  أموال  النيب  األغنياء  لقبه  الذي  راب   لراب 

 .(1)"اجلاهلية
كان ما شنع به   ذلك أبنه إذانفر هللا جبعل اجلزاء من جنس العمل، "مث ي

على املرابني من خروج حركاهتم عن النظام املألوف هو أثر اضطراب نفوسهم  
 .(2) "وتغري أخالقهم كان ال بد أن يبعثوا عليه

 احلكم:
  .(3)وحرم الراب  :رمي الراب بقولهبتحصرح  املفسرون على أن هللا 

 العلة: 
كانوا عليه يف  لة احلكم بتحرمي الراب، ما دل عليه لفظ الراب وما  جاءت ع 

 
 .2/546شور:التحرير والتنوير البن عا( 1)

 .3/80تفسري املنار، حممد رضا:( 2)

 .1/160، أضواء البيان للشنقيطي:2/283ينظر: الكشف والبيان للثعليب:( 3)
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فعن جماهد   الدين،    -رمحه هللا    -اجلاهلية،  الرجل  على  للرجل  يكون  قال: 
عنه فيؤخر  عين،  وتؤخر  وكذا  لك كذا  براب  (1) فيقول:  معروفا  ما كان  وهو   ،

اجلاهلية،   زايدةأهل  الواحد؛ ألهنا  النوع  التفاضل يف  الراب  ملعىن ومن  فاملنع   ،
، واألصل (2) عة ألحدمها من أتخري وحنوهزايدة إما يف عني مال، وإما يف منف

ظلما والراب كانت  الغرر  على  اشتملت  إن  املعاوضات  يدل  (3) يف  ما  وهو   ،
 . 279البقرة:   چ ې ې ۉ ۉچ عليه قوله تعاىل: 

أي:    چ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺچ  لة يف قوله تعاىل:وأما التعليل ابجلم
 .(5)، أو:بسبب قوهلم(4)بقوهلممستحق  

عاشور ابن  إىل  اإلش  :قال  والباء    ( ما)ألن    چ پ پچ ارة  مصدرية، 
 . (6) سببية

أي ذلك الذي نزل هبم لقوهلم هكذا    :"چ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺچ 
 .(7)"واستحالهلم إايه 

 احلافز: 
 : ومثرة االستجابة لرتكه ،هاً ذكروا يف سبب حترمي الر اب وجو 

 
 .2/548، وابن أيب حامت يف تفسريه:2/38ينظر: جامع البيان للطربي: (1)
 1/371ينظر: احملرر الوجيز: (2)
 . 29/107ينظر: جمموع فتاوى ابن تيمية: (3)
 . 1/224: التبيان يف إعراب القرآن للعكربي:ينظر( 4)

 . 1/428ر: إعراب القرآن وبيانه، لدرويش:ينظ( 5)

 . 2/550ينظر: التحرير والتنوير البن عاشور:( 6)

 . 2/282الكشف والبيان للثعليب:( 7)
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ىل أخد اإلنسان مال غريه من غري عوض  ؛ ألنه إذا  أنه يُفضي إ  :أحدها
نسيئةً اب أو  نقداً  ابلدرمهني  الدِ رهم  غري    ،ع  من  درهم  زايدة  له  حصل  فقد 

ُحْرَمُة َماِل املسلِم َكُحْرَمِة َدِمِه   ):    ،عوض ومال اإلنسان له حرمٌة عظيمةٌ 
 .ذ ماله بغري عوض حمرَّماً ؛ فكان أخ (1)(

ضاً عن  أن يكوَن لبقاء رأس املال يف يده مدٌَّة مديدٌة عو مل ال جيوز    :فإن قيل
لتمكَّن من التجارة به،   ،د مالكهالدِ رهم الزَّائد ؟ ألنَّ رأس املال لو بقي يف ي

  رب ِ   ، مل يبعد أن يدفع إىل يد املديون، وانتفع املديون به، فلمَّا تركه يفوالربح
 .مباله ؛ عوضاً عن انتفاعهاملال ذلك الدرهم الزَّائد

املذكور    :فاجلواب له منه كسٌب، أمٌر  أنَّ هذا االنتفاع  موهوٌم قد حيصل 
حيصل، ال  متيقنٌ   وقد  أمٌر  الزائد  الدرهم  أمر أخذ  ألجل  املتيقن  فتفويت   

 .، ال ينفك  عن نوع ضررموهوم
مي  :واثنيها الر اب  عن  أنَّ  النَّاس  حصَّل  نع  إذا  ألنه  ابملكاسب؛  االشتغال 

لصناعة، فيفضي تمل مشقَّة التَّكس ب ابلتجارة، وا، فال يكاد حيالدرهم ابلراب
اخللق منافع  انقطاع  العامل،  إىل  مصاحل  أنَّ  املعلوم  إالَّ    ومن  تنتظم  ال 

 .، والصِ ناعاترات، والعمارات، واحلرفابلتجا
املعروف بني الناس من القرض؛ ألن قطاع  : أنَّ الراب يفضي إىل انواثلثها

،  لَّ الرابواسرتجاع مثله، ولو ح  ،فوس بقرض الدرهم، طابت النمالر اب إذا حر 
حتمله احملتاج  حاجة  ابلدرمهني  لكانت  الدرهم  أخذ  على  فيفضي حاجته   ،

 
مسنده:  (1) يف  أمحد  شاكر:6/132أخرجه  أمحد  وقال  يف   ،  األلباين  وصححه  ضعيف،  إسناده 

 ، وقال له شاهد عند مسلم.3974ة:السلسلة الصحيح
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 . ، واإلحسانإىل قطع املواساة، واملعروفذلك 
أنَّ ورابعها غني اً،    :  يكون  املقرض  أنَّ  فقرياً الغالب  يكون  ، واملستقرض 

،  زائداً من الفقري الضَّعيف مااًل  كنٌي للغين من أن أيخذ  فالقول بتجويز الر اب مت
 .وهو غري جائز  برمحة الرَّحيم

: التخلص من عالمة آكل الراب ومتعاطيه يف قيامه على رؤوس  مسهاوخا
  األشهاد كاملمسوس الذي ختبطه الشيطان.

  ووعيد ابلنار.: النجاة من عقاب هللاسادساً 
هللا سعادة الدارين بطاعة  :سابعاً 

(1). 
  چ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦچ 

 .2النساء: 
والده وهو غري چ ڦچ  مات  أنثى، وهو من  أو  يتيم ذكراً كان  : جع 

 ابلغ احللم. 
: اخلبيث: احلرام، والطيب: احلالل، واملراد هبا هنا  چ  ڃ ڃ ڄ ڄچ 

 الرديء واجليد.
 . (2) : احلوب: اإلمث العظيمچ ڍ ڇ چ

 املهيج: 
هللا لرمح     ذكر  وهزا  املؤمنني،  لنفوس  حتريكا  اليتيم،  األولياء  لفظ  ة 

عليهم، إبطالق لفظ اليتم وأنه ضعيف، وحمتاج الرعاية والعناية، وإن كان هللا  

 
 . 449-4/448يف علوم الكتاب البن عادل:ينظر: اللباب ( 1)

 .434/ 1ينظر: أيسر التفاسري للجزائري:( 2)



 

 

98 
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 قد اشرتط لتسليمه ماله:
 . بلوغ اليتامى :األول
منهمإيناس    :والثاين تعاىلوذلك يف  ،الرشد  قوله   ى ى ې ې ېچ : 

 . 6ساء: النچ  ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ
الذي كانوا متصفني بار يتمهم ، إمنا هي ابعتوتسميتهم يتامى يف املوضعني

  .(1) إذ ال يتم بعد البلوغ إجاعا  ؛ به قبل البلوغ
مث عرب عن أخذها ابخلبيث، ويف هذه اللفظة ما فيها من التنفري والتشنيع؛  

 ابلطيب ترغيب لرتك ما يقابلة هنا وهو اخلبيث. لتجنبه، وتعبريه 
أكل مال    ، والسر يف ذلك أنچ  چ چچ كلمه  من اللمز يف    ا يفهموم

اليتيم مع الغىن عنه أقبح صور األكل فخصص ابلنهي تشنيعا على من يقع  
 .(2)فيه

أي:ذنباً،   حواب  احلدود،  هلذه  والتخطي  االقرتاف  هذا  عالمة  جعل  مث 
 ن به فقال: كبرياً.وعظمه أبن ال يستها

 احلكم:
 :(3)عدة أحكامجاءت اآلية الكرمية ب

 أمر أبن ال مينعوا اليتامى مرياثهم. •

 
 .1/220ينظر: أضواء البيان للشنقيطي:( 1)

 . 1/430ينظر: إعراب القرآن وبيانه لدرويش:( 2)

، البحر احمليط  5/10م القرآن للقرطيب:، اجلامع ألحكا2/341ينظر: أحكام القرآن للجصاص:(  3)
 .8/565، أضواء البيان للشنقيطي:3/128أليب حيان:
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على  ا • له  حسدا  غريه  أو  الويل  مال  خببيث  ماله  طيب  استبدال  عن  لنهي 
 .ماله

مال  ينهلا • خلط  غريه  اليتيم   عن  مال  الغري   ،مع  مال  مع  ألكله   ، كوسيلة 
 .; حفظا ملاله وسد للذريعة ،يلاوهذا منع للتح 

أمر وهنيان: أمروا أن ال مينعوا اليتامى    فينتسق يف اآلية"  ال ابن عاشور:ق
مث هنوا عن اكتساب احلرام، مث هنوا عن االستيالء على أمواهلم   ،ثهممن مواري

 .(1)"أو بعضها، والنهي واألمر األخري أتكيدان لألمر األول
 العلة: 

تعاىل:  قوله  يف  العلة  وجلة كان إ  چ ڍ ڇ ڇ ڇچ  جاءت  وامسها،  ن 
 .(2)وجلة إن وما يف حيزها تعليليةوامسها وخربها خرب إن 

 احلافز: 
 الضمائر وحفظ األمانة بعدم االعتداء على الضعيف.إحياء 

ينش ذلك  ألن  اجملتمع؛  تكاتف  اجملتمع،   ي وفيه  من  النفرة  على  اليتيم 
 . (3) رينفالفوز ابلدا وجتنب اإلمث العظيم املتوعد عليه من هللا

 العقوابت. املبحث الرابع: تعليل األحكام يف آايت 
 . 179البقرة:  چ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭچ 
 املساواة يف القتل واجلراحات ويف آلة القتل أيضاً.  چ ڭچ 

 
 .4/14التحرير والتنوير البن عاشور: (1)

 ، 1/435، أيسر التفاسري للجزائري:2/150ينظر: إعراب القرآن وبيانه لدرويش:( 2)

 .1580فاسري أليب زهرة:ينظر:زهرة الت( 3)
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إبقاء شامل عميم، إذ من يريد أن يقتل، يذكر أنه سيقتل فيرتك    چۇ چ 
 ما خلق كثري وعدد كبري.القتل فيحيا، وحييا من أراد قتله، وحييا حبياهت

الراجحة، واحد األلباب: لٌب: وهو  : أصحاب العقول  چ ۆ ۇچ 
 .يف اإلنسان العقل

: ليعدكم هبذا التشريع احلكيم التقاء ما يضر وال يسر يف چۈ  ۆ چ
 .(1)الدنيا واآلخرة

 املهيج: 
، طمأن به نفوس الفريقني أولياء الدم والقاتلني يف قبول أحكام القصاص

فبني أن يف    ، هاملا عسى أن يعرتض من الشبه يف أحكام خفيت مصاحل  وإزالة
تعظيم بقرينة املقام، أي يف القصاص لل  چۇ چ القصاص حياة، والتنكري يف  

أمهل   فلو  النفوس،  قتل  الناس عن  ارتداع  فيه  فإن  لنفوسكم؛  أي  لكم  حياة 
وادث حكم القصاص ملا ارتدع الناس؛ ألن أشد ما تتوقاه نفوس البشر من احل

امل من  يسلم  أنه  القاتل  علم  فلو  املوت،  مستخفا  هو  القتل  على  ألقدم  وت 
 .(2) ابلعقوابت

بيا  حيث  حياة  غايته  تناله  ال  بديع  وجه  على  املذكور  احلكم  حملاسن  ن 
ليدل على أن يف هذا   ؛حمال لضده وعرف القصاص ونكر احلياة  يءجعل الش

 .(3)اجلنس نوعا من احلياة عظيما ال يبلغه الوصف

 
 .155/ 1للجزائري: ينظر: أيسر التفاسري( 1)

 . 2/143عاشور: ينظر: التحرير والتنوير البن( 2)

 . 1/196إرشاد العقل السليم أليب السعود: ينظر:( 3)
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امليت، و  هو إعطاء اإلنسان ما به  واإلحياء هذا مستعار ملا يشبه إحياء 
ما   فيعم كل  اإلنسان،  ابالعتقاد  كمال  العقول  إانرة  من  الكمال  ذلك  به 

الفرد  وإصالح  الصاحلة  األعمال  على  والداللة  الكرمي،  واخللق  الصحيح 
فالش العظيمة،  الشريفة  اخلالل  من  ذلك  به  يتقوم  وما  حياة  واجملتمع،  جاعة 

 .(1)، واستقامة أحوال العيش حياةللنفس، واالستقالل حياة، واحلرية حياة
يقدر حق احلياة املقدسة، ويفقه سر التشريع ابلقصاص   الذيمث حفز هللا  

احلكمة  إدراك  فعليهم  العقالء،  هم  وخاصة،  عامة  مصلحة  من  حيققه  وما 
لقصاص سبب للحفاظ  وفهم دقائق األحكام الشرعية. فإذا فهم العقالء أن ا

 . (2) على احلياة
 احلكم:

 :(3)ية الكرمية ببيان حكمجاءت اآل
  ؛ كمة عظيمة: وهي بقاء املهج وصوهناحلقاتل  وهو قتل ال  ،شرع القصاص 

يقتل،   أنه  القاتل  علم  إذا  حياة  األنه  ذلك  يف  فكان  صنيعه،  عن  نكف 
 للنفوس.

 العلة: 
   .القصاص حياة تعليلي ة إم ا للمذكور من جعل :چۈ  ۆ چوجلة: 

 
 .9/68التحرير والتنوير البن عاشور:( 1)

 .2/107ينظر: التفسري املنري للزحيلي:( 2)

، وتفسري القرآن 1/196، وأحكام القرآن للجصاص:1/112البن العريب: أحكام القرآن    ينظر:(  3)
 .2/107، والتفسري املنري للزحيلي:1/293لطنطاوي:، والوسيط 1/262العظيم البن كثري: 
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ل  يف حمل  رفع خرب لع  چۈ  چوجلة: 
(1). 

 واختلف يف التقوى على قولني:
 .(2)القتل خمافة القود :چۈ  ۆ چ األول:

 .(3)رجاء تقوى هللا وخشيته بطاعته دائًماوالثاين: 
بقوله: ابن كثري  القولني  بني  هللا   وجع  حمارم  وترتكون  تنزجرون  "لعلكم 

 . (4)امع لفعل الطاعات وترك املنكرات"ومآمثه، والتقوى اسم ج
 احلافز: 

أن من قتل    ألنه من علم  ؛عت لكم من القصاص حياة وأي حياةما شر في
القتل  نفساً  عن  وينزجر  يرتدع  هبا  مقُتل  وحياة  فيحفظ حياته  قتله،  أراد   ، ن 

وحتفظ النفوس، وأيمن الناس على أرواحهم، ذلك هو    ،وبذلك تصان الدماء
احلكيم، هللا  القومي  شرع  يف  ودينه  وسعادهتم  الناس  حياة  به  الذي  الدنيا  ، 

 . واآلخرة
و  القصاص  حنو  من شدة يف  يتخيل  تعارض  وما  ملراعاة  هو  فإمنا  احلدود 

إليه قوله تعاىل:   فالقصاص   چ ۇ ڭ ڭ ڭچ الرمحة واملشقة كما أشار 
 .(5)واحلدود شدة على اجلناة ورمحة ببقية الناس

 
 ، 2/360ينظر: اجلدول يف إعراب القرآن لصايف:( 1)

للثعليب:(  2) والبيان  الكشف  للواحدي:2/56ينظر:  الوجيز  العلوم1/148،  وحبر   للسمرقندي   ، 
 .43/ 1، وتفسري ابن أيب زمنني:1/145

 . 1/193ينظر: التفسري امليسر:( 3)

 . 1/263العظيم البن كثري: تفسري القرآن( 4)

 . 17/142التحرير والتنوير البن عاشور: ينظر:( 5)
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 چ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺچ 

 .38املائدة: 
   املهيج:

تسب اليت خلقها هللا لتبطش وتك   ،اليد اخلبيثة اخلائنة  ن هذه بني اجلزاء أب 
واجتن أوامره  امتثال  من  يرضيه  ما  هنيهيف كل  واملاب  اجملتمع ،  بناء  شاركة يف 

، واستعملت  نة إىل مال الغري لتأخذه بغري حق، فمدت أصابعها اخلائاإلنساين
هذا الوجه    موال الناس على، وأخذ أة فيها يف اخليانة والغدراملودع   قوة البطش

  ، إذ ال نظام له بغريل بنظام اجملتمعساعية يف اإلخال   ،، يد جنسة قذرةالقبيح
 . (1)، مع الردع البالغ ابلقطع عن السرقة، فعاقبها خالقها ابلقطع واإلزالةاملال

أبنه   احلكم  هذا  توجيه  يف  املصدرية  سبحانه  هللا  فقال وبني  عنده،  من 
، وأعاد االسم  هو املرهوب لكل مربوبيع العظمة فأي الذي له ج  چٹ ٹچ

تعظيماً  فقال   األعظم  الكمال    چ ڤچ   :لألمر  صفات  جيع  له  الذي  أي 
أي ابلغ احلكم واحلكمة يف   چ ڤچ أي يف انتقامه فال يغالبه شيء   چ ڤچ

ألنه يضعه   ؛لهتناع من سطوته وال نقض شيء يفع، فال يستطاع االمشرائعه
 .(2) يف أتقن مواضعه

 احلكم:
 .(3)وهو قطع اليد ،على السارق حد السرقة هللا سبحانه بأوج

 
 .3/32ينظر: أضواء البيان للشنقيطي:( 1)

 .2/454ينظر: نظم الدرر للبقاعي:( 2)

 .3/49ان للشنقيطي:ينظر:أضواء البي ( 3)
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 العلة: 
يف   األصول  يف  النص"تقرر  والتنبيه"ويف    "مسلك  اإلمياء  أن " مسلك   :

 . (1) الفاء من احلروف الدالة على التعليل
ب هذه  بيان لسب :چ  ٹ ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿچ قوله  جزاًء مفعول ألجله، يف  

أ شرعت.  أجلها  من  اليت  وللحكمة  هلما يالعقوبة  جزاء  أيديهما  اقطعوا   :
 . وخيانتهما القبيحة ،هما السيئوكسب ،بسبب فعلهما اخلبيث

 :يولكي يكون هذا القطع أليديهما َنكااًل أ ونكااًل: مفعول ألجله: أي  
هذه   ارتكاب  عن  الناس  يكف  حىت  لغريمها  تعاىل  اَّلل   من  وزجرا  عربة 

 .(2)رميةاجل
البدلية،   على  مقبولة  العلل  هذه  البقاعي:وكل  بقوله"  قال  ذلك  علل    :مث 

فعال  چ ٿ ٿ ٿچ ذلكأي  من  السرقة    وجوه  أدىن  على  وإدالته  وقاية  ، 
للخاينة هلا  وهواانً  دينار  للمال  مخسمائة  حقها  غري  يف  قطعت  إذا  وديتها   ،

 چٹچ   :زاء بقوله، مث علل هذا اجلللنفس من غري أن ترخصها اخليانة  وقاية

 . (3)"قيدأي منعاً هلما كما مينع ال
 احلافز: 

 
 .1/458، والتفسري الوسيط للزحيلي:3/290قيطي:ينظر: أضواء البيان للشن( 1)

تكون أو    .4/145، والتفسري الوسيط للزحيلي:6/344نظر: اجلدول يف إعراب القرآن لصايف:ي(  2)
مفعول مطلق لفعل حمذوف أي جازامها جزاء، أو مصدر يف موضع احلال إما من فاعل اقطعوا 

 زء من املضاف أي جمازين بفتح الزاي.جمازينهما أو من املضاف إليه يف أيديهما ألنه جأي 

، والتحرير والتنوير البن 3/279أحكام املرتد البن تيمية:  . وينظر:2/454للبقاعي:  نظم الدرر(  3)
 .6/192عاشور:
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األموال العامة كأموال الدولة أو القطاع   الس رقة من األموال اخلاصة أو من
شديدة،   حرمة  حرام  فهي  اإلسالم،  يف  اجلرائم  أعظم  من  اخلاص  أو  العام 
وال دين  وال  شرع  يف  حيل  ال  ابلباطل،  الناس  ألموال  وأكل  عظيم،    ومنكر 

من الناس يف أمواهلم وهتز مبدأ الثقة  ألن إابحة السرقة ختل أب   ؛قانون يف الدنيا
الرزق.    والطمأنينة، موارد  من  وغريها  والتجارة  االقتصاد  استقرار  وتزعزع 

 والغصب واخليانة والنهب وحنو ذلك كالسرقة أخذ ملك اآلخرين بغري حق.
ا القرآن،  لذا كانت جرمية السرقة مستوجبة احلد  وهو قطع  ليد يف شريعة 

لى  نت قاسية، فهي العقوبة الوحيدة الزاجرة لالعتداء ع وهذه العقوبة، وإن كا
 .(1) ، مع ما فيه طاعة ألمر هللا سبحانه وتعاىلاألموال وأخذها بغري حق

 
 . 1/458ينظر: التفسري الوسيط للزحيلي:( 1)



 

 

106 
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  اخلامتة
احلمد هلل أوال وآخرا، محدا يليق جبالله وعظيم سلطانه، والصالة والسالم 

البشري   اهلادي  وعلىعلى  عليه  هللا  عبد  بن  حممد  املنري  أفضل    والسراج  آله 
 الصالة وأمت التسليم، وبعد:

الت  خالل  حيسن  من  اليت  النتائج  بعض  ظهرت  البحث  هذا  يف  طواف 
 الوقوف عليها:

حال املخاطب    أن أسلوب القرآن يف عرض األحكام الشرعية، راعى هللا   •
منهج عظيم يف عرضها،  هبا، لتذعن نفسه وتنقاد، وذلك ملا متيز به من  

 كما أوضحنا. 
التشريعن أحكام  أ • اآلييهللا  أربعة جوانب رئيسة يف عرض   : ة وهية ضمن 

العقلي   أثرها  هلا  اجلوانب  وهذا  واحلافز،  والعلة،  واحلكم،  واملهيج،  املثري 
 والنفسي العاطفي، فال يطغى جانب على آخر.

 ام واالمتثال هلا.روز اإلعجاز التشريعي يف حتفيز النفوس لقبول األحكب •
األحكام الشرعية قد يتعدد وقد تنفرد علة به، كما   ن ظهور العلة وجتليه يفأ •

ملراد  فاملسلم مستسلم  االمتثال  يف  عائقاً  العلة، وهذا ال يكون  قد ختفى 
 هللا سبحانه. 

ة ارتباطها الوثيق بقاعدة: الدين جاء لسعادة يلحظ على األحكام التشريعي •
 ع. احل ودرء املفاسد، على مستوى الفرد واجملتمالبشر، بتحقيق املص

على  ف • به  واإلتيان  ابلتعليل  القرآين  املنهج  بعض  اوت  يف  صور  عدة 
 األحكام، لتحفيز األنفس يف قبول األحكام.
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ذهب أهل السنة واجلماعة على ابقي الفرق، يف القول ابلتعليل يف  لسبق ملا •
 أحكام التشريع اإلسالمي. 

م املسلم  خاطبني فمنهم العاطفي ومنهم العقالين ومنهراعاة الفروق بني املم •
و  الرتغيب  فيه  يؤثر  من  ومنهم  هللا  الرتهيب ألوامر  يف  يؤثر  من  منهم 

 وهكذا. 
 لتوصيات: ا
ذا الدراسة اليت قمت هبا حتتاج إىل دراسة متكاملة جلميع األحكام الشرعية  ه 

وانب األربعة املتعلقة يف آايت األحكام، وفق املنهج التطبيقي املتبع إببراز اجل
التشريعية، أ  ابألحكام  إبراز  مع  القرآين،  التشريعي  ابإلعجاز  ثرها  ابالعتناء 
 على الفرد واجملتمع.

صلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه أجعني ومن اسنت بسنته إىل  و 
 يوم الدين. 
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 د. دخيل بن عبد هللا الدخيل 

 فهرس املصادر واملراجع
حممد    بكر جالل الدين السيوطي، حتقيق:  ، عبد الرمحن بن أيباإلتقان يف علوم القرآن

 ه. 1394الفضل إبراهيم، اهليئة املصرية العامة للكتاب،أبو 
القرآن دار  أحكام  قمحاوي،  الصادق  حتقيق:حممد  اجلصاص،  الرازي  علي  بن  أمحد   ،

 ه. 1405إحياء الرتاث العريب، بريوت، 
مد عبد القادر عطا، دار ، حممد بن عبد هللا بن العريب املعافري، حتقيق:حم أحكام القرآن

 ه. 1424وت، الثالثة، الكتب العلمية، بري 
املرتد اإلسالم    أحكام  شيخ  تيميةعند  الكتبة  ابن  الشحود،  انيف  بن  جع:علي   ،

 م. 2011الشاملة، 
الرزاق  اإلحكام يف أصول األحكام ، علي بن أيب علي بن حممد اآلمدي، حتقيق:عبد 

 ه. 1402ية،عفيفي، املكتب اإلسالمي، بريوت، الثان
 ، حتقيق: عطار أمحد عبد الغفور، بريوت، الثانية،سيلطو ، نصري الدين اآداب املتعلمني

 ه. 1386
العمادي،   السعود  أبو  حممد  بن  حممد  الكرمي،  الكتاب  مزااي  إىل  السليم  العقل  إرشاد 

 ه. 1394حتقيق عبد القادر عطا، دار الرتاث العريب، بريوت، 
الفحول احلق   إرشاد  حتقيق  حتق  إىل  الشوكاين،  علي  بن  حممد  األصول،  علم    يق: من 

 ه. 1402وىل، شعبان حممد إمساعيل، دار الكتيب، القاهرة، األ 
 ه. 1399، دار الفكر، بريوت،  لزخمشري، حممود بن عمر اأساس البالغة

حممود جلو، مؤسسة الرسالة،    أساليب التشويق والتعزيز يف القرآن الكرمي، للحسن جرنو
 ه. 1414بريوت، األوىل، 

النزول بن عبد    الواحديعلي بن أمحد بن حممد    ،أسباب  النيسابوري، حتقيق: عصام 
 ه. 1412ميدان، دار اإلصالح، الدمام، الثانية، احملسن احل
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األسرار مع كشف  البزدوي  األصول،  أصول  معرفة  اىل  الوصول  حممد   ،كنز  بن  علي 
 . كراتشي  ،مطبعة جاويد بريس ، البزدوي احلنفي

الرتب البيت واملدرسة    يةأصول  ااإلسالمية وأساليبها يف  الرمحن  ، لنحالويواجملتمع، عبد 
 ه. 1403الثانية، دار الفكر، دمشق، 

اجلديد  نسيجه  يف  اإلسالمي  الفقه  اأصول  إبراهيم  مصطفى  اخلنساء لزملي،  شركة   ،
 م. 1999للنشر، العراق، بغداد، العاشرة، 

جهله،   الفقيه  يسع  ال  الذي  الفقه  اعياض  أصول  انمي  التدمرية، لسلميبن  دار   ،
 ه. 1426وىل، الرايض، األ 

البيان ابلقرآن  أضواء  القرآن  إيضاح  ايف  األمني  بريوت،  لشنقيطي، حممد  الفكر،  دار   ،
 ه. 1415

الكرمي، فضل القرآن  الفرقان، اخلامسة،    عباس  حسن  إعجاز  دار  وسناء فضل عباس، 
 م. 2004

القرآن اإعجاز  الطيب  بن  حممد  بكر  أبو  دار  اقالينلب،  صقر،  أمحد  السيد  حتقيق:   ،
 م. 1997ف، مصر، اخلامسة، املعار 

، دار اإلرشاد للشؤون اجلامعية، سورة، الرابعة، درويشي الدين  حمي  إعراب القرآن وبيانه،
 ه. 1415

العاملني رب  عن  املوقعني  اجلوزية، إعالم  القيم  ابن  الزرعي  بكر  أيب  بن  حممد   ،
 ه. 1407ميد، املكتبة العصرية، بريوت، حتقيق:حممد حميي الدين عبد احل

الكرميإقرا القرآن  اء  عبد هللا  بن  دخيل  ابلدخيل ،  دار  مركز ،  نشر  الدمام،  اجلوزي،  ن 
 ه. 1429الدراسات واملعلومات القرآنية مبعهد اإلمام الشاطيب، األوىل،  

أدلة األحكام بيان  السلمي،  اإلمام يف  السالم  بن عبد  العزيز  الدين عبد  يق:  ، حتقعز 
 ه. 1407سالمية، بريوت، األوىل،  رضوان خمتار بن غربية، دار البشائر اإل 

وأسر  التنزيل  حممد  أنوار  حتقيق:  البيضاوي،  حممد  بن  عمر  بن  هللا  عبد  التأويل،  ار 
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 ه. 1418املرعشلي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، األوىل، 
جامعات آلايت  الساطعات  ا األنوار  حممد  علىلسلمان،  طبع  خري،   ،  فاعل  نفقة 

 ه. 1417اخلامسة، 
التف ا  اسري أيسر  بكر  أبو  موسى  بن  جابر  الكبري،  العلي  العلوم  زائريجللكالم  مكتبة   ،

 ه. 1424واحلكم، اململكة العربية السعودية، املدينة املنورة، اخلامسة، 
اإليضاح وعبد   إيضاح  ابن صاحل  حتقيق:  الرازي،  فخر  بن  بن حممد  لألقسراين، حممد 

اآلدااللطي رمضان، كلية  حممد  اجلرىب،  بكر،  أبو  رسائل ف  ليبيا،  مصراته،  ب، 
 م. 2008جامعية، 

العلو  حممود  حبر  حتقيق:  احلنفي،  السمرقندي  إبراهيم  بن  حممد  بن  نصر  الليث  أبو  م، 
 مطرجي، دار الفكر، بريوت. 

احمليط ا  البحر  هباد  بن  هللا  عبد  بن  حممد  الدين  بدر  الفقه،  أصول  دار لزركشييف   ، 
 ه. 1421األوىل، الكتب العلمية، بريوت، حتقيق: حممد اتمر، 

حممد بن عبد هللا بن هبادر الزركشي، حتقيق: حممد    ، بدر الدينالربهان يف علوم القرآن
 ه. 1376أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، بريوت، األوىل،  

القرآن، محد بن حممد اخلطايب، حتقيق: يوسف ب  العليوي، دار  بيان إعجاز  ن عبد هللا 
 ه.1439وىل، التوحيد للنشر، األ 

 ه 1387، دار الفكر، الثامنة، بك خلضري، حممد ااتريخ التشريع اإلسالمي
القرآن إعراب  يف  االتبيان  البقاء  أيب  بن  حسني  بن  هللا  عبد  علي  لعكربي،  حتقيق:   ،

 م. 1976البجاوي، عيسى البايب، 
والتنوير ب التحرير  الطاهر  ب، حممد  العريب،  التاريخ  ابن عاشور، مؤسسة  ريوت،  ن حممد 

 ه.1420األوىل، 
الكليب، حتقيق: عبد هللا اخلالدي، دار    بن جزي بن أمحد    لعلوم التنزيل، حممد  التسهيل

 ه.1416القلم، بريوت، األوىل، 
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 م. 1947، مطبعة األزهر، القاهرة، شليبحممد مصطفى  تعليل األحكام
ومنا األحكام  آايت  اهجها،  تفاسري  علي  بن  التدمرية،  لعبيدسليما  دار  الرايض،  ، 

 ه.1431األوىل، 
السليم العقل  إرشاد  بن    تفسري  حممد  العمادي  السعود  أبو  الكرمي،  الكتاب  مزااي  إىل 

 م. 1983حممد بن مصطفى، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، األوىل، 
البحر احمليط أبو حيان األندلسي، حت تفسري  قيق:صدقي حممد، دار  ، حممد بن يوسف 

 ه. 1420الفكر، بريوت،  
 ه. 1383العربية، القاهرة، ، حممد عزت دروزت، دار إحياء الكتب التفسري احلديث

 . بريوت ،حممد بن أمحد الشربيين, دار الكتب العلمية،  تفسري السراج املنري 
السالم عبد  بن  العز  هللاتفسري  عبد  حتقيق:  السلمي،  السالم  عبد  بن  العزيز  عبد   ، 

 ه.1416الوهييب، دار ابن حزم، بريوت، األوىل، 
علي رضا، اهليئة املصرية العامة للكتاب، ، حممد رشيد بن  املنار  القرآن احلكيم،  تفسري 

 ه. 1420
، حممد بن عبد هللا بن أيب زمنني، حتقيق: عبد هللا بن أيب زمننيال   القرآن العزيز   تفسري 

ال الكنز،  مصطفى  بن  وحممد  عكاشة  حسني  القاهرة، بن  مصر،  احلديثة،  فاروق 
 ه.1423األوىل، 

حتقيق: حممود األرنؤوط، دار صادر،    ، إمساعيل بن كثري الدمشقي،تفسري القرآن العظيم
 ه. 1420بريوت، األوىل،  

 م. 1997، مطابع أخبار اليوم، الشعراويالقرآن العظيم، حممد متويل تفسري 
لرازي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،  ، مفاتيح الغيب، حممد بن عمر االتفسري الكبري 

 ه.1420ثالثة، ال
املنري  والشريعة  التفسري  العقيدة  ا  يف  مصطفى  بن  وهبة  الفكر لزحيليواملنهج،  دار   ،

 ه. 1418املعاصر، دمشق، الثانية،  
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،  عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي:من أساتذة التفسري حتت إشراف، عدد  التفسري امليسر 
 لة.، املكتبة الشامك فهد لطباعة املصحف الشريفموقع جممع املل

ي، دار هنضة مصر، القاهرة، األوىل، للقرآن الكرمي، حممد سيد طنطاو التفسري الوسيط  
 م. 1998

، حتقيق: انجي سويدان، املكتبة العصرية، لسايسحممد بن علي اتفسري آايت األحكام  
 م. 2002

التهذيب  حتقيقتقريب  العسقالين،  حجر  بن  أمحد  دار  ،  أمحد،  صغري  األشبال  أبو   :
 ه. 1416وىل، العاصمة، األ 

، حتقيق: عبد  لسعدي، عبد الرمحن بن انصر انان امل  الرمحن يف تفسري كالم  تيسري الكرمي
 ه. 1420الرمحن اللوحيق، مؤسسة الرسالة، بريوت، األوىل، 

عصام  عن أتويل آي القرآن، حممد بن جرير الطربي، حتقيق:بشار عواد و   جامع البيان
 ه. 1415ىل، اخلرساين، مؤسسة الرسالة، بريوت، األو 

القرآن ألحكام  هللااجلامع  عبد  بن  حممد  دار  ،  املهدي،  الرزاق  عبد  حتقيق:  القرطيب،   
 ه. 1423الكتاب العريب، بريوت، اخلامسة، 

 ه. 1416، دار الرشيد، الثالثة، صايفوصرفه وبيانه، حممود   اجلدول يف إعراب القرآن
 ه. 1913األزهرية، مصر،  ، عبد الوهاب السبكي، املطبعة بشرح احمللي جع اجلوامع

، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية املسيحاجلواب الصحيح ملن بدل دين  
 ه. 1419احلراين، حتقيق: علي حسن بن انصر ورفاقه، دار العاصمة، الثانية، 

اجلوامع العطار على جع  العطار، على شر حاشية  اجلوامع ، حسن  احمللي على جع  ح 
السبك العبدالوهاب  اجلوامع،  جع  على  الشربيين  الرمحن  عبد  وتقرير  ملكتبة  ي، 

 التجارية الكربى، مصر. 
النبوة  ادالئل  علي  بن  احلسني  بن  أمحد  دار  لبيهقي،  قلعجي،  املعطي  عبد  حتقيق:   ،

 ه.1408الكتب العلمية، األوىل، 
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:شعيب بن أيب بكر الزرعي ابن قيم اجلوزية، حتقيق   يف هدي خري العباد، حممد  زاد املعاد 
 ه. 1405لة، بريوت، السابعة، األرنؤوط وعبد القادر األرنؤوط، مؤسسة الرسا

 ، دار الفكر العريب.)د.ط( )د.ت(. زهرة وأب، حممد بن أمحد بن مصطفى زهرة التفاسري 
 السببية، د.محزة الفعر، رسالة ما جستري 

بشرح   الصغرى،  النسائي  حتقيق سنن  مكتب  النسائي،  شعيب  بن  أمحد    السيوطي، 
 ه.1418الرتاث اإلسالمي، دار املعرفة، الرابعة، 

سعيد بن منصور، حتقيق: سعد احلميد، دار الصميعي، األوىل،    ،سعيد بن منصورنن  س
 ه. 1414

التوضيح على  التلويح  صبيح،  شرح  مكتبة  التفتازاين،  عمر  بن  مسعود  الدين  سعد   ،
 (. مصر، )د.ط( )د.ت

املنري الكوكب  بن عبد  شرح  بن أمحد  النجار، حتقيق: حممد ،حممد  ابن  الفتوحي  العزيز 
 ه.1418نزيه محاد، مكتبة العبيكان، الرايض، الثانية، الزحيلي و 

، الدر الالمع يف حل جع اجلوامع، حممد بن أمحد احمللي، شرح احمللى على جع اجلوامع
 . 1425ة، بريوت، مؤسسة الرسال  حتقيق:مرتضى الداغستاين،

الروضة سليمان  شرح خمتصر  ا،  القوي  عبد  الرت لطويف  بن  حتقيق:عبد هللا  كي،  احلنبلي، 
 هـ. 1410مؤسسة الرسالة، بريوت، األوىل، 

 .شريعة اإلسالم، دليل على أنه من عند هللا، جملة املسلمون، العدد األول/ السنة األوىل
البيهقي، حتقيق: خمتار الندوي، الدار   ، أمحد بن احلسني بن علي أبو بكر شعب اإلميان

 ه. 1423ىل، فية بوميب، اهلند، نشر: مكتبة الرشد، الرايض، األو السل
الغليل   أيوب شفاء  بكر  أيب  بن  حممد  والتعليل،  واحلكمة  والقدر  القضاء  مسائل  يف 

 ه. 1398الزرعي ابن قيم اجلوزية، حتقيق: حممد النعساين، دار الفكر، بريوت، 
اتج الصحاح ا  ،  محاد  بن  إمساعيل  العربية،  وصحاح  حتقيق:أمحد  وهريجلاللغة   ،

 هـ.1399يني، بريوت، الثانية، عبدالغفور عطار، دار العلم للمال
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 ِ  َرْسُم اْلُمْصَحِف فِي تَْفِسْيِر »ُروحِ اْلَمعَانِي« لْْلَِماِم اْْللُوِسي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٍد اْلفَِقْيهُ   د. َعْبُدْه ْبُن َحَسِن ْبِن ُمَحمَّ
 ُكل ِيَّةُ اْلعُْليَا ِلْلقُْرآِن اْلَكِرْيمِ  –قِْسُم اْلِقَراَءاِت 

سْ اْلعُلُوَجاِمعَةُ اْلقُْرآِن اْلَكِرْيِم وَ    اْليََمُن )َسابِقًا( -ََلِميَِّة ِم اْْلِ
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

َماِم اْْلُلوِسي ِ   َرْسُم اْلُمْصَحِف ِف تَ ْفِسْْيِ »ُروِح اْلَمَعاِن« لْْلِ

 
ٍد اْلفَِقْيهُ د    . َعْبُدْه ْبُن َحَسِن ْبِن ُمَحمَّ

 قُْرآِن اْلَكِرْيمِ ُكل ِيَّةُ اْلعُْليَا ِللْ  –قِْسُم اْلِقَراَءاِت 
ْسََلِميَِّة     ( اْليََمُن )َسابِقًا -َجاِمعَةُ اْلقُْرآِن اْلَكِرْيِم َواْلعُلُوِم اْْلِ

 
  هـ 1442 / 9 / 6: تاريخ قبول البحث هـ  1442 /4 / 28: تاريخ تقديم البحث 

 
 : ملخص الدراسة 

َماِم اْْلُلوِسيِ  ِمَن الت َّفَ  ََجََعْت ُعُلوًما َكِثريًَة، َوِمْن ُعُلوِم اْلُقْرآِن الَِّت   ِت لَّ ااِسرِي  يُ َعدُّ تَ ْفِسرُي اْْلِ
َظَواِهِر   َوْصِف  ِف  اْلِعَنايَُة  َهِذِه  ََتَلَّْت  اْلُمْصَحِف؛  َرْسِم  ِعْلُم  تَ ْفِسرْيِِه:  ِف  فَائَِقًة  ِعَنايًَة  ََنَلْت 

َها، َويَ ْهِدُف َهذَ  ِمن ْ َعَدٍد  َوتَ ْوِجيِه  اْلبَ الرَّْسِم،  تَ ْوِجيِه  ُث إِ حْ ا  َهِج اْْلُلوِسيِ  ِف  َمن ْ ََل اْلَكْشِف َعْن 
، َوْفَق    َظَواِهِر الرَّْسِم، َوبَ َياِن َمْوِقِفِه ِمْنُه، َواْلُوُقوِف َعَلى َما َتَضمََّن تَ ْفِسريُُه ِمْن َمَساِئِل َهَذا اْلَفنِ 

َوالتَّ   ، َواْلَوْصِفيِ   ، اِِلْسِتْقرَاِئيِ  َهِج  وَ ي ِ ْحِليلِ اْلَمن ْ ِستَِّة  ،  َجاَء ِف  فَ َقْد  اْلَبْحِث  َهَذا  أَْهَداِف  لَِتْحِقيِق 
َمَباِحَث، ِهَي: ََترِيُخ اْلُمْصَحِف، َوَمَساِئُل ُمتَ َعلِ َقٌة ِبَرْسِم اْلُمْصَحِف ِف ُروِح اْلَمَعاِن، َوَمْذَهُب  

َوتَ ْوِجيُه  وِع اقُ َوى وُ اْْلُلوِسيِ  ِف َرْسِم اْلُمْصَحِف، َوَمْوِقُفُه ِمْن َدعْ  ْلَْطَِأ ِمْن ُكتَّاِب اْلَمَصاِحِف، 
َهُجُه ِفيَها.   َظَواِهِر الرَّْسِم ِف ُروِح اْلَمَعاِن، َوَمن ْ

اْلُمْصَحِف،  َرْسِم  ات َِباِع  ُوُجوِب  َعَلى  اْْلُلوِسيِ   ََتِْكيِد  ِف:  اْلَبْحِث  نَ َتاِئِج  أََهمُّ  َوتَ تَ َلخَُّص 
ُوقُ  َدْعَوى  الرَّْسِم، و َوَدْفِعِه  َظَواِهِر  ِمْن  َعَدٍد  بِتَ ْوِجيِه  َوِعَنايَِتِه  اْلَمَصاِحِف،  ِمْن ُكتَّاِب  اْلَْطَِأ  ِع 
ِبََِهِ يَِّة بَ َياِن َمَواِقِف اْلُمَفسِ رِيَن ِمْن َرْسِم اْلُمْصَحِف، َوِدرَاَسِة تَ ْوِجيَهاِت َظَواِهرِِه    َويُوِصي اْلَبْحثُ 

 ِعْنَدُهْم.
  

، ُروُح اْلَمَعاِن، َرْسُم اْلُمْصَحِف، تَ ْوِجيٌه، َظَواِهُر الرَّْسِم.: تاحيةفالكلمات ال    اْْلُلوِسيُّ
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Abstract  : 

The interpretation of the Imam Al-alousi is considered as one of the most 

comprehensive interpretations, which contains various forms of science. He is 

particularly concerned about the science of Quran Drawing, and this awareness 

appears in the form of description of the drawing phenomena, the direction some 

of them, and replying to the claim of mistake occurrence . 
This research aims to detect the way of Al-alousi in the direction of drawing 

phenomena, demonstrate his perspective as well as illustrate the different aspects 

of this art according to the inductive, descriptive, and analytical approaches. This 

research presented in six sections: the history of the Quran in the Spirit of 

Meanings, issues related to the Quran drawing in the Spirit of Meanings, his 

position in mistake occurrence claim, his approach in directing the phenomena of 

Quran drawing and guiding the phenomena of drawing. 
The most significant findings of the current research are Al-alousi's 

confirmation of the necessity to follow the Quran drawing, arguments against the 

view of mistake possibility, and his awareness in guidance several drawing 

phenomena and abandoning part of his view in regarding some phenomena. The 

research recommends the importance of stating the positions of the interpreters 

regarding drawing the Quran and studying their directions. 
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 جملة العلوم الشرعية

 ه  )اجلزء األول( 1443دد الرابع والستون رجب الع
 

َمةُ   اْلُمَقدِ 
ى  لَ عَ ، وَ دٍ مَّ مَُ   َسيِ ِدََن َونَِبيِ َناى  لَ عَ   مُ َل السَّ وَ   ةُ َل الصَّ ، وَ يَ مِ الَ عَ الْ   ب ِ  رَ ِل   دُ مْ الَْ 

 :دُ عْ ب َ ، وَ هِ بِ حْ صَ وَ  هِ آلِ 
؛ ٌب ِفيهِ يفَِإنَّ ِعْلَم َرْسِم اْلُمْصَحِف ِمَن اْلُعُلوِم الَِّت َكاَن لُِعَلَماِء الت َّْفِسرِي َنصِ 

الْ  الرَّْسِم  َمَساِئِل  ِعْنَد  َوَقَف  ُهْم  ِمن ْ َعَدًدا  ِإنَّ  َظَواِهرِِه  ِإْذ  ِبَوْصِف  َواْعَتََن   ، ُعْثَماِن ِ
 َوتَ ْوِجيِهَها.

َوَلَعلَّ    ، اْلُعْثَماِن ِ الرَّْسِم  لَِقَضاََي  تَ َناُوِِلَا  َدَرَجِة  ِف  الت ََّفاِسرُي  اْختَ َلَفِت  َوَقِد 
اْلُمَسمَّى    َمامِ ْْلِ اتَ ْفِسرَي   اْلُقرْ   اِن عَ مَ الْ   وحَ »رُ اْْلُلوِسيِ   تَ ْفِسرِي  اْلَعِظيِم  ِف  آِن 

ْبِع اْلَمثَاِن« ِمْن َُجَْلِة الت ََّفاِسرِي الَِّت اْهَتمَّْت ِِبََذا اْلَفنِ  َوْصًفا َوتَ ْعِليًل، فَ َقْد َوالسَّ 
ِبرَ  ِعَنايٌَة  اْْلُلوِسيِ   َماِم  ِلْْلِ اْلمُ سْ َكاَنْت  اْلِقرَاَءِة  ِم  ُشُروِط  َأَحَد  ِلَكْونِِه  ْصَحِف؛ 

 الصَِّحيَحِة.
تَ ْفِسريَُه    ِديرُ الَْ  َر  َصدَّ اْْلُلوِسيَّ  َماَم  اْْلِ َأنَّ  ِبَسْبِع  اِن عَ مَ الْ   وحَ »رُ ِِبلذ ِْكِر   »

ا  ِبَِ   لَ زَ  ن َ ِت الَّ   ةِ عَ ب ْ سَّ لا  فِ رُ حْ ْلَ ِبِ   ادِ رَ مُ الْ   انِ يَ  ب َ ِف   ةَ سَ امِ اْلَْ   ةَ دَ ائِ فَ الْ فَ َواِئَد، َفَكَتَب  
 . هِ يبِ تِ رْ ت َ وَ  آنِ رْ قُ الْ  عِ َجَْ َسُة ِف اْلَفاِئَدُة السَّادِ  ، وََكاَنتِ آنُ رْ قُ الْ 

فَاِئَدًة  اْلُمْصَحِف  َرْسِم  َعْن  لِْلَحِديِث  ُُيَصِ ْص  َلَْ  َوِإْن  اْْلُلوِسيُّ  َماُم  َواْْلِ
السَّ  فَ َواِئِدِه  ِإْحَدى  ِمْن  َغرْيَ بْ ُمْسَتِقلًَّة  َبْيَ  ِع،  اْلَعَلَقِة  ِإََل  َشارَُة  اْْلِ تَ ُفْتُه  َلَْ  أَنَُّه   

أَثْ َناِء تَ َناُولِِه تَ ْفِسرَي اْْلََيِت    ِقرَاَءاِت َوالرَّْسِم ِف َعَدٍد ِمَن اْلَمَواِضِع، َوَعَرَض ِف الْ 
َعنِ  ََنِفًيا  َظَواِهرِِه،  ِمْن  َعَدٍد  َوتَ ْوِجيِه  الرَّْسِم،  ِف  النَّصِ     ِلُُصوِل  اْلَْطََأ  اْلُقْرآِن ِ 

ِإتْ َقانَ  ُمْثِبًتا  ًدا َعَلى ُوُجوِب     الصََّحابَِة  َرْسِم َكِلَماتِِه،  ، ُمؤَكِ   اعِ بَ ات ِ َرْسَم اْلَْطِ 
 .فِ حَ صْ مُ الْ  مِ سْ رَ 
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 د. َعْبُدْه ْبُن َحَسِن ْبِن ُُمَمٍَّد اْلَفِقْيهُ 

 َأَهِ يَُّة اْلَبْحِث:
)ُروحِ  تَ ْفِسرِي  اْلَبْحِث ِف َكْوِن  َهَذا  َأَهِ يَُّة  ِعْلِميًَّة   ةً وعَ سُ وْ مَ ِن(  اْلَمَعا  تَ َتَمثَُّل 

اْلُمَؤلَّ ةً يِ مَ ق َ   َشاِمَلةً  َوِمَن  اْلُمَتَأخ ِ ،  َفَكاَن  َفاِت  َدًة،  ُمتَ َعدِ  ُعُلوًما  ثَ َناََيُه  َرِة، َضمَّ ِف 
اْلَبْحُث   وَ ِف َهَذا  اشْ ِت الَّ   ةِ ريَ ثِ كَ الْ   بِ انِ وَ الَْ   نَ مِ   دٍ احِ   ت َ هَ ي ْ لَ عَ   لَ مَ تَ    وحِ رُ )  ريُ سِ فْ ا 

 ِعْلِم َرْسِم اْلُمْصَحِف. بُ انِ جَ  وَ هُ ، وَ ي ِ وسِ لُ ْل لِ  (ِن اعَ مَ الْ 
  اْلَبْحِث:َدافُ َأهْ 

 َتْكُمُن َأْهَداُف اْلَبْحِث ِف اْلُُموِر اْْلتَِيِة:
َماِم اْْلُلوِسيِ  ِمْن َرْسِم اْلُمْصَحِف. .1  بَ َياُن َمْوِقِف اْْلِ
َماِم اْْللُ عَ  فُ شْ كَ لْ ا .2 َهِج اْْلِ  تَ ْوِجيِه َظَواِهِر الرَّْسِم. يِ  ِف سِ و ْن َمن ْ
تَ ْفسِ  .3 َنُه  َتَضمَّ َما  ِمْن  اْسِتْخرَاُج  اْْللُوِسيِ   َماِم  اْْلِ ، رُي  اْلَفنِ  َهَذا  َمَساِئِل 

 .ةِ يَّ آنِ رْ قُ الْ  اتِ اسَ رَ لد ِ ِبِ   يَ ي ِ نِ عْ مَ لْ لِ  اهَ ازُ رَ ب ْ إِ وَ َوُأُسِسِه، َوقَ َواِعِدِه، 

رَاَساُت السَّاِبَقُة:  الدِ 
رَاَساِت اْلِعْلِميَِّة الَِّت ُأْجرَِيْت َعَلى تَ ْفِسرْيِ َع َكثْ رَ مَ  َماِم ِة الدِ   )ُروِح اْلَمَعاِن( ِلْْلِ

ا الن ََّواِحي  ِمَن  َواْلِفْقِهيَِّة، اْْلُلوِسيِ   َواْلَبَلِغيَِّة،  َوالنَّْحِويَِّة،  َواللَُّغِويَِّة،  لت َّْفِسرْيِيَِّة، 
َودِ  الْ رَ َواْلَعَقِديَِّة،  َلَْ اَسِة  َواِِلطِ َلِع  ِِبْلَبْحِث  أَنَُّه  ِإِلَّ  ِفْيِه،  َهِذِه    ِقرَاَءاِت  َتِقْف 

َجا  تَ َناَوَل  ُمْسَتِقلٍ   ََبٍْث  َعَلى  رَاَسُة  اْْلُلوِسيِ   الدِ  تَ ْفِسرْيِ  اْلُعْثَماِن ِ ِف  الرَّْسِم  ِنَب 
َهِجِه ِف تَ ْوِجيِه َظَواِهِر الرَّسْ   .مِ َيْكِشُف َعْن َمن ْ

هَ   ُج اْلَبْحِث:َمن ْ
  ، ُثَّ ي ِ فِ صْ وَ الْ   جِ هَ ن ْ مَ لْ ِبِ    َمْقُروَنً يَّ ائِ رَ قْ تِ سْ اِِل   جَ هَ ن ْ مَ الْ   ثِ حْ بَ ا الْ ذَ  هَ ِف   َسَلْكتُ 

َهِج اْلِعْلِميِ  اْلُمت ََّبعِ ي ِ يلِ لِ حْ التَّ  جِ هَ ن ْ مَ الْ   .، وََكاَن َذِلَك َوْفَق اْلَمن ْ
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 ُخطَُّة اْلَبْحِث:
َمةِ -َبْحُث لْ انْ َتَظَم َهَذا ا  ِف ََتِْهيٍد، َوِستَِّة َمَباِحَث، َوِهَي: -بَ ْعَد اْلُمَقدِ 

، وَِكَتاِبِه )ُروِح اْلَمَعاِن(.التَّْمِهيُد:  َماِم اْْلُلوِسيِ   تَ ْعرِيٌف ِِبْْلِ
 .اْلَمْبَحُث اْلَوَُّل: ََترِيُخ اْلُمْصَحِف ِف ُروِح اْلَمَعاِن 

 َعلِ َقٌة ِبَرْسِم اْلُمْصَحِف ِف ُروِح اْلَمَعاِن.  ُمت َ لُ ئِ اَمسَ : اِن اْلَمْبَحُث الثَّ 
.الثَّاِلثُ  اْلَمْبَحثُ  َماِم اْْلُلوِسيِ  ِف الرَّْسِم اْلُعْثَماِن ِ  : َمْذَهُب اْْلِ

َماِم اْْلُلوِسيِ  ِمْن َدْعَوى ُوُقوِع اْلَْطَِأ ِمْن ُكتَّاِب   اْلَمْبَحُث الرَّاِبُع: َمْوِقُف اْْلِ
 .َمَصاِحفِ لْ ا

 . اْلَمَعاِن  اْلَمْبَحُث اْْلَاِمُس: تَ ْوِجيُه َظَواِهِر الرَّْسِم ِف ُروحِ 
َهُج اْْلُلوِسيِ  ِف تَ ْوِجيِه َظَواِهِر َرْسِم اْلُمْصَحِف.  اْلَمْبَحُث السَّاِدُس: َمن ْ

أَقْ َوالِ  َضْوِء  ِف  َنَظرِِه  ِوْجَهِة  َعْرِض  ِخَلِل  ِمْن  َذِلَك  اْلَواهِ َوَسَيُكوُن  ِف   رَِدِة 
ِإََل تَ ْفِسريِِه،   َشارَِة  اْْلِ ا   َمَع  َنَظِر  يُ َوضِ ُح  ْْلَخرِيَن ِبِِيَ ِوْجَهاِت  الَِّذي  ِِبْلَقْدِر  اٍز، 

 ِوْجَهَة َنَظرِِه ِف اْلَمَساِئِل الَِّت تَ َعرََّض َِلَا.
تَ ْفِسريِِه ِمْن َظوَ  اْْلُلوِسيُّ ِف  َماُم  اْْلِ تَ َناَوَلُه  الرَّ هِ اَوَما  ِلَذا ِر  ا،  ْسِم َمُْدوٌد ِجدًّ

ا َد  يَِ َِل  َأْن  اْلَبِديِهيِ   )ِمَن  ِف  الرَّْسِم  ِلَمَساِئِل  َوَبْسطًا  اْسِتيَعاًِب    وحِ رُ ْلَقارُِئ 
َا أَْمِثَلًة َمُْدوَدًة ِلُكلِ  ظَاِهَرٍة ِمْن َظَواِهِر الرَّْسِم؛ ِلَنَّ ِذْكَر تَ َفاصِ اِن عَ مَ الْ    لِ ي(، َوِإَّنَّ

 ِإبْ رَاِز َمْذَهِبِه، َوبَ َياِن  َمَلُُّه ِف ُكُتِب َرْسِم اْلُمْصَحِف، َوَلِكنَّ َذِلَك َكاٍف ِف  َذِلكَ 
َهِجِه ِف َرْسِم اْلُمْصحَ   ِف.َمن ْ
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، وَ   امِ مَ ْلِ بِ    ُموَجز  يف  رِ عْ : ت َ يدُ هِ مْ التَّ   (اِن عَ مَ الْ  وحِ )رُ   هِ ابِ تَ كِ اْْلُلوِسيِ 
  :  :اْْلُلوِسي ِ   امِ مَ ْلِ بِ   يف  رِ عْ ت َ َأوًَّلا
َعْبِد للاِ   وَ هُ  ْبُن  َمُْموُد  يِن،  الدِ  الث ََّناِء ،  شٍ يْ وِ رْ دَ   نِ بْ   َمُْمودِ   نِ بْ   ِشَهاُب  أَبُو 

َسْيِِنُّ اْْلُلوِسيُّ   . الُْ
  مَ لْ عِ لْ ا  ذَ خَ ، أَ ةِ يقَ رِ عَ الْ   ةِ يَّ مِ لْ عِ الْ   رِ سَ اْلُ   نَ مِ   ةٍ رَ سْ ِلُ  (  ه 1217)  ةَ نَ سَ   ادَ دَ غْ ب َ بِ   دَ ُولِ 

  اءِ مَ لَ عُ   نْ مِ   ريٍ بِ كَ   دٍ دَ ى عَ لَ عَ   سَ رَ دَ وَ   ، ةُ مَ لَّ عَ الْ   هُ دُ الِ وَ   مْ هُ ن ْ مِ ، وَ اءِ مَ لَ عُ الْ   ولِ حُ فُ   نْ عَ 
 .ونَ ريُ ثِ كَ   قٌ لْ خَ  هُ نْ عَ  ذَ خَ أَ ، وَ اقِ رَ عِ الْ 

  اءَ تَ ف ْ اْْلِ   دَ لَّ قَ ت َ وَ   ،ةً نَ سَ   ةَ رَ شْ عَ   ثَ َل ثَ   نُ ابْ   وَ هُ وَ   يفِ لِ أْ التَّ وَ   يسِ رِ دْ لتَّ ِبِ   لَ غَ ت َ اشْ 
فَ لَ زِ عُ وَ   هِ دِ لَ ب َ بِ  الْ مِ لْ عِ لْ لِ   عَ طَ قَ ان ْ ،  َشاِفِعيَّ  أَ ِلَّ إِ َمْذَهِب،  ، َكاَن    نَ مِ   ريٍ ثِ  كَ ِف   هُ نَّ  
ِبِ دِ تَ قْ ي َ   لِ ائِ سَ مَ الْ  ُثَّ مِ ظَ عْ اْلَ   امِ مَ ْْلِ ي  آخِ ِف   ،  اِِل ََل إِ   الَ مَ   هِ رِ مْ أَ   رِ   وََكاَن ادِ هَ تِ جْ    ،

.اْلَْفذَ  اْْلُلوِسيُّ ِمَن اْلُعَلَماءِ   اِذ الَِّذيَن ََجَُعوا ُعُلوًما َشَّتَّ
عَ ينَ رِ شْ عِ الْ   تِ زَ اوَ جَ   هُ رُ آثَ وَ  ف َ دَ ،  وَ هِ ارِ عَ شْ أَ وَ   هِ تِ وتَ َرسَُّل   اهُ اوَ تَ ا  ا  هَ يعُ َجَِ   تْ زَ ي َّ َتََ ، 

  انِ نَ تِ فْ اِِل   نِ سْ حُ وَ   انِ يَ ب َ الْ   ةِ عَ وْ رَ   عَ ، مَ هِ تِ يَّ ر ِ حُ وَ   رِ كْ فِ الْ   لِ َل قْ تِ اسْ وَ   ،قِ مْ عُ الْ وَ   ةِ اطَ حَ ْْلِ ِبِ 
 ِمْن َذِلَك: ، هِ ارِ كَ فْ أَ وَ  يهِ انِ عَ مَ  ةِ اغَ يَ  صِ ِف 

ت َ ِف   اِن عَ مَ الْ   وحُ رُ )  هُ ريُ سِ فْ ت َ  امْ ذِ الَّ   (اِن ثَ مَ الْ   عِ بْ السَّ وَ   آنِ رْ قُ الْ   ريِ سِ فْ    هُ حَ دَ تَ ي 
 . ْأًَن، َوَأَجلَُّها َقْدرًااتِِه شَ فَ ، َوُهَو َأْعَظُم ُمَؤلَّ اءُ بََ كُ الْ  اءُ مَ لَ عُ الْ  هِ يْ لَ  عَ ََن ثْ أَ وَ  ،اءُ رَ عَ الشُّ 

أَْيًضا:   ُمَؤلََّفاتِِه  وَ ةِ يَّ انِ رَ ي ْ اْْلِ   ةِ لَ ئِ سْ اْلَ   نِ عَ   ةُ يَّ اقِ رَ عِ الْ   ةُ بَ وِ جْ اْلَ َوِمْن    بُ ائِ رَ غَ ، 
 دِ وْ اْلعَ   ِف   امِ دَ مَ الْ   ةُ وَ شْ نَ ، وَ بِ َيَ اْْلِ وَ   ةِ امَ قَ اْْلِ وَ   ابِ هَ  الذَّ ِف   ابِ بَ لْ اْلَ   ةُ هَ زْ ن ُ وَ   ابِ تَِ غْ اِِل 

 ، َوَغرْيَُها. السََّلمِ  ِإََل َمِديَنةِ 
مُ وَ  مَُ رٌ س ِ فَ اْْلُلوِسيُّ  أَ ثٌ د ِ ،  مِ يبٌ دِ ،  ِمَن  وَ ،  ينَ دِ د ِ جَ مُ الْ   نَ ،  اْْلُلوِسيُّ  يُ َعدُّ 
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رِيَن،ينَ رِ س ِ فَ مُ الْ  اْلُمَتَأخِ  اْلَواِسعِ     اِِلطِ َلِع  ِمَن  َنُه  َمكَّ الزََّمِِنُّ  التََّأخُُّر  َعَلى    َوَهَذا 
ِمَي، َوالت ََّعمُِّق ِفيهِ ت ُ  ى  لَ عَ   اعً لِ طَّ ، مُ بِ اهِ ذَ مَ الْ   فِ َل تِ خْ ِبِ   امً الِ عَ   انَ كَ َو   ،رَاِث اْلُمتَ َقدِ 
 . (1) ادِ قَ تِ عْ اِِل  يَّ فِ لَ ، سَ بِ ائِ رَ غَ الْ وَ   لِ حَ الن ِ وَ  لِ لَ مِ الْ 

 َ َماُم  تُ ُوِف ِ  .(2)ه (1270 )ةِ نَ  سَ ِف  ادَ دَ غْ ب َ اْْلُلوِسيُّ بِ اْْلِ
 :(اِن عَ مَ الْ  وحِ )رُ ْعرِيف  ِبِكَتاِبِه  ياا: ت َ نِ ثَ 

اْلَمَعاتَ ْفِسرُي   َقْدرًا،    ِن()ُروِح  َوَأَجلِ َها  َشْأًَن،  اْْلُلوِسيِ   ُمَؤلََّفاِت  َأْعَظِم  ِمْن 
،  ةً ايَ رَ دِ وَ   ةً ايَ وَ رِ   َلفِ السَّ   اءِ رَ ِْل   عٌ امِ جَ   ابٌ تَ كِ َويُ َعدُّ َمْوُسوَعًة تَ ْفِسريِيًَّة قَ يِ َمًة؛ ِإْذ ِإنَُّه  

 . ريِ اسِ فَ الت َّ  نَ مِ  هُ قَ ب َ ا سَ مَ  ل ِ كُ   ةِ صَ َل ْلُِ   عٌ امِ جَ  وَ هُ ف َ   ،َلفِ اْلَْ  الِ وَ ق ْ ى أَ لَ عَ   لٌ مِ تَ شْ مُ 
َها َما يَ تَ َعلَُّق بِِبَدايَِة َعْهِدِه ِف ِعْلِم   ِفي ْ تَ َناَوَل  افْ تَ َتَح اْْلُلوِسيُّ تَ ْفِسرْيَُه ِِبُْطَبٍة 

اِفعَ لاالت َّْفِسرْيِ، َوذََكَر   ِميَ َتُه، َوَما  لَِتْألِْيِفِه َهَذا اْلِكَتاَب، َوَوْقَت ُشُروِعِه ِفْيِه، َوَتسْ   دَّ
ُر، ُثَّ َبَدأَ ُخْطبَ َتُه ِبََِهِ يَِّة ِعْلِم الت َّْفِسرْيِ،  يَ تَ َعلَُّق ِبِعْلِم الت َّْفِسرْيِ، َوَما ََيَْتا ُجُه اْلُمَفسِ 

َة فَ َواِئَد ِف َغايَِة اْلََهِ يَِّة.ِه َقدَّ َوقَ ْبَل َأْن َيْشرََع ِف تَ ْفِسريِْ   َم ِعدَّ
 مْ أَ   ةً يَّ ك ِ مَ ِمْن َحْيُث َكْوُُنَا    ؛اهَ ن ْ عَ   مِ َل كَ لْ ِبِ   ةِ ورَ السُّ   ريَ سِ فْ ت َ ُلوِسيُّ  ْْل ا  لُّ هِ تَ سْ يَ وَ 

أَنَُّه    ،اتَِ آَيَ   دُ دَ عَ وَ   ،ةً يَّ نِ دَ مَ  ا  مَ كَ   ،رِ وَ السُّ   ْيَ بَ   تِ ابَ اسَ نَ مُ الْ   هِ جْ وَ   ارِ هَ ظْ  ِبِِ ََن عْ ي ُ َكَما 
بِ ََن عْ ي ُ  تَ ْفِسرِي    ،تِ َيَ اْْل   ْيَ بَ   اتِ بَ اسَ نَ مُ الْ   رِ كْ ذِ   ِف   ٍ ُمَعيَّ بِِنظَاٍم  يَ ْلَتزُِم  َِل  َوُهَو 

 .اهَ ضَ عْ ب َ  ئُ ز ِ يَُ  دْ قَ وَ  ،ا هَ رُ س ِ فَ ي ُ  ُثَّ  ةً لَ امِ كَ   ةَ يَ اْْل  ضُ رِ عْ ي َ  دْ قَ ف َ السُّورَِة، 

 
 (. 294-287َفسِ رًا )ص: اْْلُلوِسيُّ مُ يدِ مِ الَْ  دُ بْ عَ  نٌ سِ مُْ َظُر: نْ ي ُ ( 1)
َتَ ِف   رِ شَ بَ الْ   ةُ يَ لْ حِ :  اْلِبيطَارُ :  يُ ْنَظرُ   (2) )صرَ شَ عَ   ثَ الِ الثَّ   نِ رْ قَ الْ   يخِ رِ   الز ِرِْكِليُّ: 1450-1455   ،)

( )7/177،176اْلَْعَلُم  اْلُمَؤل ِِفَي  ُمْعَجُم  َكحَّاَلُة:  اْلِعرَاِق 12/175(،  أَْعَلُم  اْلَثَرِيُّ:   ،)
 (. 43-21)ص
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َماِم اْْلُلوِسي ِ َرْسُم اْلُمْصَحِف ِف تَ ْفِسْْيِ »ُروِح اْلَمَعاِن   « لْْلِ

 د. َعْبُدْه ْبُن َحَسِن ْبِن ُُمَمٍَّد اْلَفِقْيهُ 

 رُ كُ ذْ يَ ا، وَ هَ ن ْ مِ   رِ اتِ وَ ت َ مُ لْ ِبِ   دُ يَّ قَ ت َ  ي َ َِل   هُ نَّ كِ لَ وَ   ،اتِ اءَ رَ قِ الْ   رِ كْ ذِ لِ   ضُ رِ عْ ي َ َواْْلُلوِسيُّ  
أُ َِّت الَّ   تِ َيَ ْل لِ   ولِ زُ الن ُّ   ابَ بَ سْ أَ  سَ لَ عَ   تْ لَ زِ نْ   الْ ََل إِ   دُ رِ طْ تَ سْ يَ َكَما    ،بٍ بَ ى    ِف   مِ َل كَ  

  فِ صْ وَ   نْ عَ   هِ بِ   جُ رُ ُيَْ   ادُ كَ يَ   د ٍ  حَ ََل إِ   اَنً يَ حْ أَ   كَ لِ ذَ   ِف   عُ سَّ وَ ت َ ي َ ، وَ ةِ يَّ وِ حْ النَّ   ةِ اعَ نَ الص ِ 
ِإنَُّه  ،  ي ِ وِ غَ اللُّ   ريِ سِ فْ الت َّ   كَ لَ سْ مَ   تَ ْفِسريِهِ   ِف   كَ لَ سَ وَ   ،اسِ رً فَ مُ   هِ نِ وْ كَ   ًِل وَّ أَ   مُّ تَ هْ ي َ ِإْذ 
  ابِ رَ عْ اْْلِ   دِ اعِ وَ ى ق َ لَ ا عَ دً مِ تَ عْ ، مُ مِ َل كَ الْ   ةِ لَ َجُْ   نْ مِ   بِ كَّ َر مُ الْ   وِ أَ   دِ رَ فْ مُ الْ   عِ قِ وْ مَ   انِ يَ ب َ بِ 
 . ةِ غَ َل بَ الْ  تِ اَِل مَ عْ تِ اسْ وَ 

 ، مْ هُ ت َ لَّ دِ أَ وَ   اءِ هَ قَ فُ الْ   بَ اهِ ذَ مَ   وِف تَ سْ ، َويَ امِ كَ حْ اْلَ   تِ آَيَ   نْ عَ   َويَ َتَكلَُّم اْْلُلوِسيُّ 
إِ وَ ،  هِ نِ يْ عَ بِ   بٍ هَ ذْ مَ لِ   هُ نْ مِ   بٍ صُّ عَ ت َ   مِ دَ عَ   عَ مَ  ْسرَائِيِليَّاِت؛  اْْلِ ِمَن  َمْوِقٌف   هُ نَّ إِ   ذْ َلُه 
 نْ مِ   مْ هِ ريِْ غَ ، وَ ةِ يعَ الش ِ وَ   ةِ لَ زِ تَ عْ مُ الْ   اءَ آرَ   ، َوفَ نَّدَ ةِ وبَ ذُ كْ مَ الْ   ارِ بَ خْ اْلَ وَ َِلَا    دِ قْ الن َّ   يدُ دِ شَ 
 .هِ بِ هَ ذْ مَ لِ  ةِ فَ الِ خَ مُ الْ  بِ اهِ ذَ مَ الْ  ابِ حَ صْ أَ 

 ورِ مُ اْلُ   ِف   مِ َل كَ الْ   ََل إِ   دَ رَ طْ تَ سْ َوا  ا،ريً ثِ كَ   هِ ريِ سِ فْ  ت َ ِف   رَ عْ الش ِ اْْلُلوِسيُّ    لَ مَ عْ ت َ اسْ وَ 
ََمْمُ ةِ يَّ نِ وْ كَ الْ  َعَلى  َواْعَتَمَد  وَ ،  اْلَمَصاِدِر،  ِمَن  اْلَعْصِر وَعٍة  ِف  رًا  ُمَتَأخِ  َمَع َكْونِِه 

ِم،  لْ َعمَّْن َسبَ َقُه ِمْن ِكَباِر اْلُمَفسِ رِيَن، ِإِلَّ َأنَّ تَ ْفِسرْيَُه اْلَعِظْيَم َيْشَهُد َلُه ِبَسَعِة اْلعِ 
 تَ ْلِخْيِصَها. ولِيَِّة َمْعرِفَِتِه، َوُقْدَرتِِه َعَلى ََجِْع اْلَقْ َواِل وَ َوشُُ 

اْْلُلوِسيَّ تِ فُ ي َ   َلَْ وَ   نَ مِ   غَ رَ فْ ي َ   نْ أَ   دَ عْ ب َ   ي ِ ارِ شَ اْْلِ   ريِ سِ فْ الت َّ   نِ عَ   مَ لَّ كَ تَ ي َ   نْ أَ    
 . تِ َيَ اْْل  رِ اهِ ظَ بِ   قُ لَّ عَ ت َ ا ي َ مَ  ل ِ كُ   نْ عَ  مِ َل كَ الْ 

ت َ َوَتََ  قَ ي ََّز  َما  ََجُْع  َها:  ِمن ْ ِِبُُموٍر َكِثرْيٍَة،  اْْلُلوِسيِ   الت َّْفِسرْيِ ْفِسرْيُ  ُعَلَماُء  اَلُه 
وَ  الن َّْقِد  َمَع  ُموَن،  َوتَ ْلِخْيِص  اْلُمتَ َقدِ  اْلِعَبارَِة،  َتْكِثْيِف  َعَلى  َوُقْدَرتُُه  ِْجْيِح،  التَّ

َوال اْلَقْ َواِل  َوَحْشِد  وَ رُّ اْلَمَقاَِلِت،  َعِن  ُدوِد  وََكَلُمُه  َوالت ََّعقَُّباِت،  التَّْخرِْيَاِت 
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َقِة الَِّت َتْكَتِنُف اْْليََة، ِإََل َغرْيِ َذِلكَ  اْلَمَساِئلِ  ِقي ْ  .(1) الدَّ

َشارِيِ َة  : ِذْكرُُه الت َّْفِسريَاِت اْْلِ َوِمْن أَبْ َرِز َمآِخِذ اْلُعَلَماِء َعَلى تَ ْفِسرِي اْْلُلوِسيِ 
اْلُمَتَصوِ ِفيَ ِطَلَة ِف ااْلبَ  َعْن ِكَباِر  ُقُل  يَ ن ْ فَ َقْد َكاَن  ُمْعَظِمَها،  ُُمْتَ َلِف     آرَاَءُهْم ِف 

الرُّوِحيَِّة َوغَ  اْلََياِة  اْلَْيَلِن ِ  نَ َواِحي  اْلَقاِدِر  َعْبِد  ، (2) ه(561)ترْيَِها، َكالشَّْيِخ 
)ت َعَرِبٍ   اْبِن  َويُ لَ (3) ه(638َوالشَّْيِخ  أَ خ ِ ،  ِِبُْسُلوِبِه،  ق ْ ُص  غَ َِل وَ َواَِلُْم  ،  وَ رْ  

ُد أَنَُّه    (اِن عَ مَ الْ   وحِ رُ  )هِ ريِ سِ فْ ت َ لِ   حُ ف ِ صَ تَ مُ الْ فَ    ، (4) مْ هِ ائِ آرَ وَ   ةِ يَّ وفِ الصُّ   الِ وَ ق ْ ِبَِ   هُ نَ حَ شَ يَِ
  نَ مِ   يُّ وسِ لُ اْْل   رَ ث َ كْ أَ   يذِ الَّ   ِب ٍ رَ عَ   نُ ابْ   رُ حَْ اْلَ   مُ هُ يت ُ بِْ كِ َو   ،َبُ كْ اْلَ   مُ هُ خُ يْ ا شَ مَ يَّ  سِ َِل وَ 

 . هِ ريِ سِ فْ  ت َ ِف  هِ يْ لَ إِ  وعِ جُ الرُّ 
 .(5) َكثْ َرُة اِِلْسِتْطرَاَداِت، َوالت ََّوسُُّع ِفيَما َيْسَتْطرُِد إِلَْيهِ -ْيًضاأَ -َمآِخِذ  َوِمَن الْ 

 
)ص  يُ ْنَظُر:  (1) َورَِجالُُه  الت َّْفِسرُي  َعاُشوَر:  َواْلُمَفسِ ُروَن (141-135اْبُن  الت َّْفِسرُي  الذََّهِبُّ:   ،

(1/252-257.) 
، يَ فِ و ِ صَ تَ مُ الْ وَ   ادِ هَّ الزُّ   ارِ بَ كِ   نْ مِ   ْيِليُّ،ٍد الِْ أَبُو ُمَمَّ ،  ِكي ٍ نْ ِن جَ َقاِدِر بُن َأِب َصاِلٍح َعْبِد للِا بْ َعْبُد الْ   (2)

يُ ْنَظُر:  ِنُّ ِبَّ الرَّ   حُ تْ فَ الْ   ِه:بِ تُ كُ ِمْن    .( الن َُّبَلِء  أَْعَلِم  ِسرَيُ  اْلِعَماِد  450-20/439الذََّهِبُّ:  اْبُن   ،)
َبِليُّ: َشَذرَاُت الذََّهِب )  (.47، 4/46) مُ َل عْ اْلَ (، الز ِرِْكِليُّ: 336-6/330اْلَن ْ

 : رُ ظَ نْ ي ُ   .ةُ يَّ ك ِ مَ الْ   اتُ وحَ تُ فُ الْ   هُ ، لَ يُّ اَتِِ الَْ   رٍ كْ و بَ بُ ، أَ ِب ٍ رَ عَ   نُ بْ   ينِ ي الد ِ يِ ، مُْ دٍ مَّ مَُ   نِ بْ   ي ِ لِ عَ   نُ بْ   دُ مَّ مَُ   (3)
 . (282-6/281) مُ َل عْ اْلَ : الز ِرِْكِليُّ  ،(3/659،660) الِ دَ تِ عْ اِِل  انُ يزَ مِ : الذََّهِبُّ 

التَّ اَيَ ضَ قَ   لَ خَ دْ أَ   ي ِ ارِ شَ اْْلِ   هِ ريِ سِ فْ ت َ   لِ َل خِ   نْ مِ َفاْْلُلوِسيُّ    (4)  هِ ذِ هَ   حَ بِ صْ تُ لِ   ؛هِ اتِ حَ لَ طَ صْ مُ وَ   فِ وُّ صَ  
  ، ةَ يَّ فِ سَ لْ فَ  الْ اَيَ ضَ قَ لْ ا  لَ خَ دْ أَ وَ   ،عِ اضِ وَ مَ الْ   ضِ عْ  ب َ ِف   هُ دَ نْ عِ   ي ِ ارِ شَ اْْلِ   ريِ سِ فْ الت َّ   ةَ ادَّ مَ   يَ هِ   اتُ حَ لَ طَ صْ مُ الْ 
: يدِ مِ الَْ   دِ بْ عَ   نٌ سِ مُْ   يُ ْنَظُر:  .ودِ جُ وُ الْ   ةِ دَ حْ وِ وَ   ،ةِ يَّ دِ مَّ حَ مُ الْ   ةِ يقَ قِ الَْ وَ   ،فِ شْ كَ الْ   اتِ وعَ ضُ وْ مَ كَ 

 (. 347، 310-303اْْلُلوِسيُّ ُمَفسِ رًا )ص
 (. 348-345وِسيُّ ُمَفسِ رًا )صلُ : اْْل يدِ مِ الَْ  دُ بْ عَ  نٌ سِ مُْ ِلَمزِيٍد ِمَن اْلَمآِخِذ َعَلْيِه، يُ ْنَظُر: ( 5)
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َماِم اْْلُلوِسي ِ َرْسُم اْلُمْصَحِف ِف تَ ْفِسْْيِ »ُروِح اْلَمَعاِن   « لْْلِ

 د. َعْبُدْه ْبُن َحَسِن ْبِن ُُمَمٍَّد اْلَفِقْيهُ 

 ََترِيُخ اْلُمْصَحِف ِف )ُروِح اْلَمَعاِن(:  لُ وَّ اأْلَ   ثُ حَ بْ مَ الْ 
بَِتا اْلمُ رِ َويُ ْقَصُد  ِبَِ يِخ  َمرَّ  الَِّت  لِْلَمرَاِحِل  التَّارُِِييُّ  الت َّتَ بُُّع  ا  ْصَحِف: 

   َوانِْتَهاًء بِنَ ْقِطِه َوَشْكِلِه، َوََتْزِئَِتِه.اْلُمْصَحُف الشَّرِيُف، ابِْتَداًء ِبِكَتابَِتِه َوََجِْعِه، 
َعنْ  تَ ْفِسريِِه  ِف  اْْلُلوِسيُّ  َماُم  اْْلِ ََتَدََّث  الْ   َوَقْد  تَ تَ َعلَُّق  بَ ْعِض  الَِّت  َمَساِئِل 

َها، َوِمْن َأَه ِ  بَِتارِيِخ اْلُمْصَحِف، َوِإْن َلَْ   َها:يُ َفصِ ْل ِف بَ ْعِضَها، َلِكنَُّه َأَشاَر إِلَي ْ
 : هُ يبُ تِ رْ ت َ وَ  آنِ رْ قُ الْ   عُ جَْ  .1

اْلَمْسأََلِة   ِِلَِذِه  اْْلُلوِسيُّ  َماُم  اْْلِ َعِن  ؛  ةَ سَ ادِ السَّ   ةَ دَ ائِ فَ الْ أَفْ َرَد  ََتَدََّث  َحْيُث 
  عَ َجُِ َتْدِويُن اْلُقْرآِن اْلَكِرمِي ِف اْلُمْصَحِف، َوِهَي أَنَُّه  اْلَمرَاِحِل الثََّلِث الَِّت َمرَّ ِِبَا  

،  ، َوَثلِثًا ِف َعْهِد ُعْثَماَن    رٍ كْ  بَ ِب أَ   ةِ رَ ضْ ا َِبَ يً نِ ثَ وَ   ،  ِب ِ النَّ   ةِ رَ ضْ  َِبَ ًِل وَّ أَ 
 . (1) ََل الر َِواََيِت اْلَوارَِدِة ِف الَْْمِع َوَخرََّجَهااَر إِ شَ أَ وَ 

اِِلْسِتْشَكاَِلِت: ْورَ َوأَ  َهِذِه  َوِمْن  َها،  َعَلي ْ َوَردَّ  الَْْمِع  َعَلى  اْسِتْشَكاَِلٍت  َد 
َزْيٍد   الْ رَ اهِ ظَ   نَّ إِ فَ   ،« ... إخلابِ زَ حْ اْلَ   نَ مِ   ةً آيَ   دتُّ قَ فَ ف َ »:  قَ ْوُل  َهَذا    ْولِ قَ  

أَ دِ تَ سْ يَ  الْ ِف   نَّ عي  الصُّ ِف   نْ كُ تَ   َلَْ   ةً دَ َيَ زِ   ةِ يَّ انِ مَ ثْ عُ الْ   فِ احِ صَ مَ   الَِّت َكاَنْت  فِ حُ    
ِبَقْولِِه:   اِِلْسِتْشَكاِل  َهَذا  َعَلى  َوَردَّ  َبْكٍر،  َأِب  ٌ هَ   كَ لِ  ذَ ِف   رُ مْ اْلَ وَ »ِعْنَد    ذْ إِ   ؛يِ 

تُ َِل   ةِ ريَ سِ يَ الْ   ةِ دَ َيَ الز ِ   هِ ذِ هَ   لُ ثْ مِ  تُ هَ لَّ عَ لَ وَ   ، اِبَِ   أُ بَ عْ ي ُ   ةً رَ اي َ غَ مُ   بُ وجِ     ةَ لَ أَ سْ مَ   هُ بِ شْ ا 
وَ يسِ ارِ ضَ لتَّ ا لَ هَ ريُْ غَ   اكَ نَ هُ   انَ كَ   وْ لَ ،  وَ سَ يْ لَ ف َ   سَ يْ لَ وَ   ،رَ كِ ذُ ا  ت َ َِل ،  ِف ضً يْ أَ   حُ دَ قْ     ا 

مِ هَ وطُ قُ سُ   ونَ كُ يَ   نْ أَ   لُ مَ تَ َيُْ   ذْ إِ   ؛قِ ابِ السَّ   عِ مْ الَْ  مَ ريً ثِ كَ َو   ،ةِ لَ فْ غَ الْ   بِ ِبَ   نْ مِ   هُ نْ ا  ا  ا 
السَّ تَِ عْ ت َ  رِ ِف   يَ حِ ارِ ي    مْ هُ رُ ك ِ ذَ يُ ف َ   ، يَ مِ الَ عَ الْ   ب ِ رَ   مِ َل كَ   سِ دْ قُ   رِ ائِ ظَ حَ   ضِ َيَ  

غَ بَِ   هُ انَ حَ بْ سُ  ف َ لُ فَ ا  أَ مَ   ونَ كُ اَر دَ تَ ي َ وا  الَْ ِف   انَ ا كَ ذَ هَ   دٌ يْ زَ وَ   ،والُ فَ غْ ا   هُ لَّ عَ لَ وَ   ،ْيِ عَ مْ  
 

 . (145-1/141)  اِن ثَ مَ الْ  عِ بْ السَّ وَ  يمِ ظِ عَ الْ  آنِ رْ قُ الْ  ريِ سِ فْ  ت َ ِف  ُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن ( يُ ْنَظُر: اْْل 1)
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الْ ِف   هِ يْ لَ عَ   لُ وَّ عَ مُ الْ   دُ رْ فَ الْ  أَ ِف   اهُ رَ عَ   نْ كِ لَ   ، ْيِ بَ     هُ رَ كَّ ا ذَ مَ يهِ نِ  ثَ ِف وَ   ،اهُ رَ ا عَ ا مَ مَ ِلِِ وَّ  
 .(1) «اهُ سَ ا نَ مَ  كَ ارَ دَ تَ ف َ  ،رِ كْ الذ ِ  ظِ فْ َِبِ  لَ فَّ كَ تَ  نْ مَ 

احْ  أَْوَرَد  أَنَُّه  اْلَوَُّل:  أَْمرَاِن:  اْْلُلوِسيِ   َماِم  اْْلِ َردِ   َعَلى  سُ تِ َويُ ْؤَخُذ  ُقوِط َماَل 
َبِغي َلُه، َوالثَّ ِمْن َِبِب اْلَغْفَلِة، َوَهذَ   َهِذِه اْْليَِة ِمْن َزْيٍد   اِن: أَنَُّه اْعَتَمَد  ا َِل يَ ن ْ

قَاِطًعا؛  َردًّا  َذِلَك  يَ ُردَّ  َأْن  ِبِه  اْلَْحَرى  وََكاَن   ، َشارِيِ  اْْلِ الت َّْفِسرِي  َعَلى  َردِ ِه   ِف 
وَ قً ث ُّ وَ ت َ   تْ انَ كَ   ةَ يَْ زَ خُ   ةُ ابَ تَ كِ فَ  َزْيٍد  ريَ بِ عْ ت َ َوَأنَّ    ،ااطً يَ تِ احْ ا      ِ(دتُّ قَ ف َ )  :ظِ فْ لَ ب 
ا  وِبََ تُ كْ مَ   دَ قَ ف َ   هُ نَّ أَ   رْيَ غَ   ،هُ لَ   ةً وفَ رُ عْ مَ   تْ انَ ا كَ ُنََّ أَ وَ   ،ةَ يَ اْْل   هِ ذِ هَ   ظُ فَ َيَْ   انَ كَ   هُ نَّ ِبَِ   رُ عِ شْ يُ 
 .؟ةً آيَ  دَ قَ ف َ  هُ نَّ ا أَ دً يْ زَ  أَ بَ ن ْ ي أَ ذِ لَّ ا نِ مَ فَ   ِلَّ إِ وَ  ،ةَ يَْ زَ خُ  عَ  مَ ِلَّ إِ  هُ دْ يَِ  مْ لَ ف َ 

 هُ مُ َل كَ   هِ يْ لَ عَ   لُّ دُ ا يَ مَ   ةُ ايَ غَ ، وَ اهَ رِ اتُ وَ ت َ   مِ دَ عَ   ىلَ عَ   لُّ دُ  يَ َِل     دٍ يْ زَ   مَ َل كَ ُثَّ ِإنَّ  
ُخَزْيَةَ نَّ أَ  ابْ هَ رِ كْ ذِ بِ   دَ رَ فَ ان ْ     ذَ مَ   ةُ ابَ حَ الصَّ   رَ كَّ ذَ تَ   ُثَّ   ،اءً دَ تِ ا   ءِ َِل ؤُ هَ   انَ كَ َو   ،هُ رَ كَ ا 

ي ُ عً َجَْ   ةُ ابَ حَ الصَّ  الْ لَ عَ   مْ هُ ؤُ اطُ وَ ت َ   نُ مَ ؤْ ا    ِف   تُ َيَ اْْل   كَ لْ تِ   تْ نَ و ِ دُ فَ   ،بِ ذِ كَ ى 
 .(2) ايهَ فِ  رِ اتُ وَ ا الت َّ ذَ هَ  امِ يَ قِ  دَ عْ ب َ  فِ حَ صْ مُ الْ وَ  فِ حُ الصُّ 

وَ  َوفَ نََّدَها،  الَْْمِع  َحْوَل  اْلُمثَارَِة  الشََّبِه  بَ ْعَض  َهذِ مِ َوذََكَر  َما ْن  الشَُّبِه:  ِه 
ا ريً ثِ وا كَ طُ قَ سْ أَ وَ   وا اْلُقْرآَن،فُ رَّ ا حَ ضً يْ أَ   رَ مَ عُ وَ   رٍ كْ  بَ ِبَ أَ   لْ بَ   ،انَ مَ ثْ عُ   نَّ أَ   ةُ يعَ الش ِ   هُ تْ مَ عَ زَ 
 .(3) َوَغرْيَُها ،هِ رِ وَ سُ وَ  هِ تِ آَيَ  نْ مِ 

َوالسَُّورِ  اْْلِي  تَ ْرتِيِب  َعْن  ِِبْلَكَلِم  اْلَفاِئَدَة    نَ مِ   يفٍ قِ وْ ت َ بِ َذِلَك  َوَأنَّ    ،َوَخَتَم 
يَ ُقوُل:    ِب ِ النَّ  َحْيُث  ت َ مَّ أَ »،  ِمَّ يًّ يفِ قِ وْ ت َ   هُ نُ وْ كَ فَ   يِ اْْل   يبُ تِ رْ ا  َِل ا  شُ ا    ،يهِ فِ   ةَ هَ ب ْ  

 
 .(1/145)( اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن 1)
 . (1/286،285َناِهُل اْلِعْرَفاِن )مَ الزُّْرَقاِنُّ: ( يُ ْنَظُر: 2)
 . (149-1/146) ( يُ ْنَظُر: اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن 3)
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َماِم اْْلُلوِسي ِ َرْسُم اْلُمْصَحِف ِف تَ ْفِسْْيِ »ُروِح اْلَمَعاِن   « لْْلِ

 د. َعْبُدْه ْبُن َحَسِن ْبِن ُُمَمٍَّد اْلَفِقْيهُ 

  ْيَ بَ   فٍ َل خِ   رْيِ غَ   نْ مِ   هِ يْ لَ عَ   اعَ َجَْ اْْلِ   رٍ فَ عْ و جَ بُ أَ وَ ،  يُّ شِ كَ ْر الزَّ   مُ هُ ن ْ مِ   عٌ َجَْ   لَ قَ  ن َ َّتَّ حَ 
 .كَ لِ ى ذَ لَ عَ  ةٌ رَ افِ ضَ تَ مُ  وصُ صُ النُّ وَ  ،يَ مِ لِ سْ مُ الْ 

 ةِ جَ رَ دَ   نْ عَ   طٌ اقِ سَ   ضٌ ارَ عَ مُ   ي  ادِ هَ تِ اجْ   هُ نَّ ى أَ لَ عَ   رِ ثَ اْْل   نَ مِ   هِ رِ اهِ ظَ بِ   لُّ دُ ا يَ مَ وَ 
...ارِ بَ تِ عْ اِِل  ت َ مَّ أَ وَ     أَ َيًّ ادِ هَ تِ اجْ   هِ نِ وْ ي كَ فِ فَ   رِ وَ السُّ   يبُ تِ رْ ا  خِ يًّ يفِ قِ وْ ت َ   وْ    ، فٌ َل ا 
 .(1) «اِن ى الثَّ لَ عَ  ورُ هُ مْ الُْ وَ 

الْ  ُهَو  اْْلُلوِسيُّ  ذََكَرُه  اْلكَ َوَما  لِلنُُّصوِص  الرَّاِجُح؛  َعَلى  َقْوُل  َتُدلُّ  الَِّت  ِثريَِة 
 . (2) َذِلكَ 

 اْلَمَصاِحُف اْلُعْثَمانِيَُّة: .2
اْْلِ  تَ ْفِسريِِه  ِف  اْْلُلوِسيُّ  َماُم  اْْلِ ِبِه  اْعَتََن  ِمَّا  اْخِتَلِف َشارَُة  َكاَن  ِإََل 

الْ  ِمَن  َعَدٍد  َرْسِم  ِف  اْلَْمَصاِر  نُ ْقَصانِِه، َمَصاِحِف  أَْو  َحْرٍف  ِبزََِيَدِة  َكِلَماِت 
ا َرْأِسَها  َمكََّة،  َوَعَلى  َمَصاِحُف  ِبِه  اْخَتصَّْت  َما  َفذََكَر  َماُم،  اْْلِ ْلُمْصَحُف 

َفرَِدًة أَِو اْشَتََك ْلَبْصرَ اَواْلَمِديَنِة، َوالشَّاِم، َواْلُكوَفِة، وَ  ِة ِمْن ُرُسوٍم، َسَواٌء َكاَنْت ُمن ْ
»بَ ْعضُ  قَ ْولِِه:  ِمْثَل  َغرْيِِه،  َمَع  مَ ِف وَ َها    [ 43]العراف:  ﴾ژ پ﴿  امِ الشَّ   لِ هْ أَ   فِ احِ صَ  

 .(3)«رٍ امِ عَ  نِ ابْ  ةُ اءَ رَ قِ  يَ هِ وَ  ،اوٍ وَ  ونِ دُ بِ 
 اطِ قَ سْ ِبِِ   [24]الديد:  ﴾ يئ ىئ حئ جئ﴿  رٍ امِ عَ   نُ ابْ وَ   ،عٌ فِ َنَ   أَ رَ ق َ وَ »َوقَ ْولِِه:  

 .(4)«امِ الشَّ وَ  ةِ نَ يدِ مَ الْ  فِ احِ صَ  مَ ا ِف ذَ كَ َو ، ﴾مئ﴿
 

 . (1/152،151)( يُ ْنَظُر: اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن 1)
تْ َقاُن )( يُ ْنَظُر: 2) : اْْلِ  (.  411-2/394السُُّيوِطيُّ
 (.2/269النَّْشُر ): اْبُن اْلََزرِي ِ  يُ ْنَظُر:وَ  (.9/110ُروُح اْلَمَعاِن )اْْلُلوِسيُّ:  (3)
اْلمَ اْْلُلوِسيُّ:    (4) )ُروُح  َجْعَفٍر.    (.26/446َعاِن  أَبُو  قَ َرأَ  النَّْشُر   اْبنُ   يُ ْنَظُر:وََكَذِلَك   : اْلََزرِيِ 

(2/384 .) 
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 َوَهَذا اْلَمْوُضوُع أَفْ َرَد َلُه ُمَؤلِ ُفو ُكُتِب الرَّْسِم أَبْ َواًِب َخاصًَّة ِف ُمَصن ََّفاِتِْم.
 : َمَصاِحُف الصََّحابَِة  .3

َماِم   ِبذِْكِر َعَدٍد ِمن اْلَمَصاِحِف َمْنُسوبًَة ِإََل بَ ْعِض  ُلوِسي ِ ْْل اَحَفَل تَ ْفِسرُي اْْلِ
َمْسُعوٍد، َحابَِة  الصَّ  ْبِن  للِا  َعْبِد  ُمْصَحُف  اْلَمَصاِحِف:  تِْلَك  أَبْ َرِز  َوِمْن   ،

َعبَّاٍس،   اْبِن  َوُمْصَحُف  َعاِئَشَة،  َوُمْصَحُف  َكْعٍب،  ْبْن  ُأَبِ   َوُمْصَحُف 
 .(1) ، َوَغرْيَُهاَثِبٍت  ِد ْبِن  يْ َوُمْصَحُف زَ 

ِبَِْْسَا ُيَصر ُِح  َِل  َأْحَياٍن  ِعْندَ َوِف  قَ ْولُُه  َذِلَك:  َوِمثَاُل  تَ َعاََل: ِئَها،  للِا  قَ ْوِل   
ب َ ِف وَ »:  [4]الرعد:  ﴾ڻ ڻ ں ں﴿ ا  عً طَ قِ وَ )  :فِ احِ صَ مَ الْ   ضِ عْ  
 . (2) «بِ صْ لنَّ ِبِ  (اتٍ رَ اوِ جَ تَ مُ 

ت َ  للِا  قَ ْوِل  ب َ ِف وَ قَاَل: »[  19]مرمي:  ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ﴿اََل:  عَ َوِعْنَد    ضِ عْ  
 . (3) «امً َل غُ   كِ لَ  بَ هَ أَ  نْ  أَ ِن رَ مَ : أَ فِ احِ صَ مَ الْ 

 نَ ْقُط اْلُمْصَحِف َوَشْكُلُه:  .4

َماُم اْْلُلوِسيُّ ِإََل َهِذِه اْلَمْسأََلِة ِإَشارًَة ُموَجَزًة ُمْقَتَضَبًة، َحْيُث ذََكَر  َأَشاَر اْْلِ
َفِفي َأَحِد  َجرَُّدوُه ِمَن الن َّْقِط َوالشَّْكِل،  فَ حَ صْ مُ وا الْ بُ ت َ ا كَ مَّ لَ     ةَ ابَ حَ الصَّ َأنَّ  

ِف    ( عَ دَ وَ )  عِ اِر ضَ مُ   الِ الدَّ وَ   اءِ التَّ   حِ تْ فَ بِ -  (ونَ عُ دَ تَ )  :نْ عَ   ولِ دُ عُ الْ   هِ جْ وَ اْلََواَبْيِ 
  ﴾وئ ەئ ەئ ائ ائ﴿  (، ِعْنَد قَ ْولِِه تَ َعاََل:َتَذُرونَ )  ََل إِ   -كَ رَ ت َ   :ََن عْ بَِ 

 
(1)  ( اْلَمَعاِن  ُروُح  اْْلُلوِسيُّ:  )6/392يُ ْنَظُر:   ،)18/474 (  ،)6/290(  ،)29/460  ،)

(27/42 .) 
 (.13/41ُروُح اْلَمَعاِن ): يُّ اْْلُلوسِ  (2)
 (.16/51ُروُح اْلَمَعاِن )اْْلُلوِسيُّ:  (3)
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َماِم اْْلُلوِسي ِ َرْسُم اْلُمْصَحِف ِف تَ ْفِسْْيِ »ُروِح اْلَمَعاِن   « لْْلِ

 د. َعْبُدْه ْبُن َحَسِن ْبِن ُُمَمٍَّد اْلَفِقْيهُ 

مَ لَ عَ   ااسً بَ لْ إِ   (ونَ عُ دَ تَ )  ِف َأنَّ  [  125]الصافات:  ظٍ فْ حِ   ونَ دُ   فِ حَ صْ مُ الْ   نَ مِ   أُ رَ قْ ي َ   نْ ى 
 سَ يْ لَ   ذْ إِ   ؛ هِ جْ وَ لْ ِبِ   سَ يْ لَ وَ » ، َحْيُث قَاَل:  لِ و ِ اْلَ   (ونَ عُ دْ تَ   )ك  هُ أَ رَ قْ ي َ   نْ ِبَِ   ؛ام ِ وَ عَ الْ   نَ مِ 
الْ لَ عَ   سُ بَّ لَ ي ُ   امَ   كُ رْ ت َ   ابِ تَّ كُ الْ   ةِ نَّ سُ   نْ مِ  َِل مَ كَ   ،ام ِ وَ عَ ى  ُيَْ ا  عَ فَ   اْلَْ لَ ى    . اص ِ وَ ى 
َلَْ ضً يْ أَ   ةُ ابَ حَ الصَّ وَ  لَ ِلَّ إِ وَ   ،مْ وهُ اعُ رَ ي ُ   ا  الْ بُ ت َ ا كَ مَ   ذَ َِل وَ   وطٍ قُ ن ْ مَ   رْيَ غَ   فَ حَ صْ مُ وا  ا   
ب َ ِف ، وَ مَ وْ ي َ الْ   وفُ رُ عْ مَ الْ   وَ ا هُ مَ كَ   ،لٍ كْ شَ  إِ بًَ تَ عْ مُ   اِن ِ مَ ثْ عُ الْ   مِ سْ الرَّ   اءِ قَ   انْ ََل ا   اءِ ضَ قِ  

 .(1) «انَ لْ ا ق ُ مَ  دُ ي ِ ؤَ ا ي ُ مَ  ةِ ابَ حَ الصَّ 
َعْمرٍو  ذَ َوهَ  أَبُو  َماُم  اْْلِ قَاَل  َوالرَّْسِم،  اْلِقرَاَءِة  أَِئمَُّة  قَ رَّرَُه  َما  الدَّاِنُّ  ا 

أَ »:  (2) ه(444)ت َا  الصَّْدرُ لَ خْ َوِإَّنَّ ُهمُ   ى    نَ َومِ   ،َذِلك   نْ مِ   اْلَمَصاِحفَ   ِمن ْ
أَرَادُ   نْ مِ   ؛لِ كْ الشَّ  الد ِ َحْيُث  بَ َقاءِ لَ عَ   َِلَلةَ وا  ا  َعةِ السَّ   ى  ِف   ةِ حَ سْ فُ الْ وَ   ،اتِ للُّغَ ِف 
أَ   رَاَءاتِ اْلقِ  اْلَْخذِ   للاُ   نَ ذِ الَِّت  لِِعَباِدِه ِف  َواْلِقرَاَءةِ   تَ َعاََل  َشاَءتْ   ِبَا  َها  ِبَا   ،ِمن ْ

اْلَمْ  أَ لَ عَ   رُ َفَكاَن  ِإََل  َذِلك  النَّاسِ   ثَ دَ حَ   نْ ى  أَ   ِف  ا  هَ طَ قْ ن َ   بَ جَ وْ َما 
 . (3) «ا هَ لَ كْ شَ وَ 

َماُم   ِف َكَلِمِه َعْن َهَذا اْلَمْوُضوِع، يَ ُقوُل:    (4)ه (833رِيِ  )تاْبُن اْلَزَ َواْْلِ
  ؛ َلمَّا َكتَ ُبوا تِْلَك اْلَمَصاِحَف َجرَُّدوَها ِمَن الن َُّقِط َوالشَّْكلِ   ُثَّ ِإنَّ الصََّحابََة  »

َصحَّ  لَِيْحتَ  ِمَّا  اْلَِخريَِة  اْلَعْرَضِة  ِف  َيُكْن  َلَْ  َما  النَِّبِ   ِمَلُه  َأْخَلُوا َعِن  َا  َوِإَّنَّ  ،

 
 .(23/162)ُروُح اْلَمَعاِن اْْلُلوِسيُّ:  (1)
اْلِقرَاَءاِت السَّ ُمَؤلََّفاتِهِ   ُعْثَماُن ْبُن َسِعيِد ْبِن ُعْثَماَن، أَبُو َعْمرٍو الدَّاِنُّ، ِمنْ   (2) اْلبَ َياِن ِف  ِع. بْ : َجاِمُع 

 (.1/503)َغايَُة النِ َهايَِة اْبُن اْلََزرِيِ :  (،226ص)ِء يُ ْنَظُر: الذََّهِبُّ: َمْعرَِفُة اْلُقرَّا
 (.3ِف نَ ْقِط اْلَمَصاِحِف )صاْلُمْحَكُم لدَّاِنُّ: ا (3)
اْلَمْعُروُف َِبْبِن اْلَزَ ُمَمَُّد ْبُن ُمَمَِّد ْبِن ُمَمَِّد ْبِن َعِلي ٍ   (4) قْ رَاِء ِف َزَمانِِه، أَلََّف  رِ ،  ، َشْيُخ اْْلِ ِكَتاَب يِ 

 (.251-2/247)َغايَُة النِ َهايَِة : َزرِي ِ الَْ  النَّْشِر ِف اْلِقرَاَءاِت اْلَعْشِر. يُ ْنَظُر: اْبنُ 
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لَِتُكوَن ِدَِلَلُة اْلَْطِ  اْلَواِحِد َعَلى ِكَل اللَّْفَظْيِ    ؛اْلَمَصاِحَف ِمَن الن َُّقِط َوالشَّْكلِ 
اْلَمْسُموَعْيِ  ُقوَلْيِ  لُ   اْلَمن ْ ِكَل اْلَمت ْ َعَلى  اْلَواِحِد  اللَّْفِظ  ِبَدَِلَلِة  َشِبيَهًة  وَّْيِن 

 . (1) «َمْعنَ َيْيِ اْلَمْعُقوَلْيِ اْلَمْفُهوَمْيِ الْ 
تَ َعاََل:   للِا  قَ ْوَل  تَ ْفِسريِِه  [ 4]الرعد:  ﴾ڭ ۓ ۓ ے ے ھ﴿َوِعْنَد 

 .(2)فَ حَ صْ مُ الْ  طَ قَ ن َ   نْ مَ  لُ وَّ أَ  وَ هُ   ه (90 )ت قَ ْبَل رَ مَ عْ ي َ   نَ  بْ َي َيَْ َصرََّح ِبَِنَّ 
، فَالصَِّحيُح  فَ حَ صْ مُ الْ   طَ قَّ ن َ   نْ مَ   لُ وَّ أَ   وَ هُ   رَ مَ عْ ي َ   نَ  بْ َي َيَْ َأنَّ  َوَما ذََكَرُه ِمْن  

َتِدَئ ِبَذِلَك ُهَو أَبُو اْلَْسَوِد الدَُّؤِلُّ )ت ، رَ مَ عْ ي َ   نُ  بْ َي َيَْ ، وأمَّا  (3)ه (69َأنَّ اْلُمب ْ
ْبُن   )تعَ َوَنْصُر  َُما  90اِصٍم  فَِإُنَّ َذِلكَ ذَ خَ أَ »ه (  اْلَ ِب أَ   َعنْ   ا  اَن ِإْذ كَ   ،دِ وَ سْ  

َذِلكَ   اِبقَ السَّ  جَ   ،ِبهِ   ئَ دِ تَ ب ْ مُ الْ وَ   ِإََل  الَِّذي  َِل    ينَ وِ نْ الت َّ وَ   اتِ كَ َر الَْ   لَ عَ َوُهَو 
 . (4) «رْيُ غَ 
 

 *** 

 
 (. 1/33)النَّْشُر ِف اْلِقرَاَءاِت اْلَعْشر : اْلََزرِي ِ  اْبنُ  (1)
 . (13/44)ُروُح اْلَمَعاِن : يُ ْنَظُر: اْْلُلوِسيُّ  (2)
: يُ ْنَظُر: الت َّنَ  (3)  (.12)ص الطِ رَاُز ِف َضْبِط َشرِْح اْْلَرَّازِ ِسيُّ
 (.6ِف نَ ْقِط اْلَمَصاِحِف )صاْلُمْحَكُم : الدَّاِنُّ ( 4)
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 د. َعْبُدْه ْبُن َحَسِن ْبِن ُُمَمٍَّد اْلَفِقْيهُ 

 وِح اْلَمَعاِن ْصَحِف ِف رُ مُ اْلَمْبَحُث الثَّاِن: َمَساِئُل ُمتَ َعلِ َقة  ِبَرْسِم الْ 
 َحِف َشْرط  ِلَقُبوِل اْلِقَراَءِة:اْلَمْسأََلُة اأْلُوََل: ُمَوافَ َقُة َرْسِم اْلُمصْ 

َعِن   َُتَيِ ُزَها  َوَضَواِبَط  ُأُسٍس  ِإََل  ِقرَاَءٍة  َأيِ   قَ ُبوِل  اْلِقرَاَءاِت ِف  ُعَلَماُء  اْستَ َنَد 
ِت ُكلُّ ِقرَاَءٍة َوافَ قَ »ذََكَرَها اْبُن اْلََزرِيِ  ِف قَ ْوِلِه: الضََّواِبُط  هِ اْلِقرَاَءِة الشَّاذَِّة، َوَهذِ 

َولَ  اْحِتَماًِل اْلَعَربِيََّة  َوَلِو  اْلُعْثَمانِيَِّة  اْلَمَصاِحِف  َأَحَد  َوَوافَ َقْت  ِبَوْجٍه،  َوَصحَّ    ،ْو 
 .(1)«َِل َيَِلُّ ِإْنَكاُرَها وَ  ، َردَُّهازُ و َسَنُدَها، َفِهَي اْلِقرَاَءُة الصَِّحيَحُة الَِّت َِل يَُ 

تَ ْفسِ  اْْلُلوِسيُّ ِف  َماُم  الشُُّروطِ َواْْلِ َهِذِه  ِإََل  َأَشاَر  ُمَناَقَشِة ريِِه  ِعْنَد  ُمتَ َفر َِقًة   
فَ َقْد َصرََّح ِف   اْلُمْصَحِف؛  ُمَوافَ َقُة َرْسِم  تِْلَك الشُُّروِط:  اْلِقرَاَءاِت، َوِمْن  بَ ْعِض 

اِحِف َِل يُ ْقَطُع ٍع ِمْن تَ ْفِسريِِه َأنَّ َأيَّ ِقرَاَءٍة ُُتَاِلُف ُرُسوَم اْلُمصَ َر ِمْن َمْوضِ ث َ َأكْ 
:  [9]المعة:  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ﴿ َد تَ ْفِسرِي قَ ْولِِه تَ َعاََل:  ِبُقْرآنِيَِّتَها، َوِمْن َذِلَك قَ ْولُُه ِعنْ 

)يَ عِ ابِ التَّ وَ   ةِ ابَ حَ الصَّ   نَ مِ   ريٌ ثِ كَ   أَ رَ ق َ وَ » الت َّ لَ عَ   تْ لَ حُِ وَ   ،(2) (واضُ امْ فَ     اءً نَ بِ   ريِ سِ فْ ى 
 ادَ وَ ا سَ هَ تِ فَ الَ خَ مُ  لِ آَنً رْ ق ُ   لْ عَ َتُْ   َلَْ وَ   ،يِ شْ مَ  الْ ِف   اعُ رَ سْ اْْلِ   يِ عْ سَّ لِبِ   ادُ رَ  ي ُ َِل   هُ نَّ ى أَ لَ عَ 
 .(3) «هِ يْ لَ عَ  عِ مَ جْ مُ الْ  فِ حَ صْ مُ الْ 

فَِإنَّ  َردَّ َكِثريً   َوَعَلْيِه  َقْد  اْلِقرَاءَ   ااْْلُلوِسيَّ  َذِلَك  ِمَن  َوَعلََّل  يَ ْقبَ ْلَها،  َوَلَْ  اِت، 
  نُ بْ   ةُ حَ لْ طَ وَ   ،نُ سَ الَْ وَ   ،َب  أُ   أَ رَ ق َ وَ ِم اْلُمْصَحِف، َوِمْن َذِلَك قَ ْولُُه: »ِبَُخاَلَفِتَها ِلَرسْ 

 
 . (1/9)النَّْشُر ِف اْلِقرَاَءاِت اْلَعْشر اْبُن اْلََزرِيِ : ( 1)
 َتَصٌر ِف َشَواذِ  اْلُقْرآِن ِمْن ِكَتاِب اْلَبِديعِ ُمُْ (، اْبُن َخاَلَوْيِه:  2/321: اْلُمْحَتَسُب )يُ ْنَظُر: اْبُن ِجِنِ    (2)

 (.157)ص
 .(27/143)ُروُح اْلَمَعاِن اْْلُلوِسيُّ:  (3)
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َتَْ َِل  )شُ مَ عْ اْلَ وَ   ،فٍ ر ِ صَ مُ  اْلَ لَ عَ   ونِ النُّ   م ِ ضَ وَ   ،ارِ هَ ظْ ْْلِ ِبِ   (انَ ن ُ مَ   وَ (1) لِ صْ ى    وَ هُ ، 
 .(2)ةٍ دَ احِ وَ  ونٍ نُ بِ  هُ نَّ ِلَ  ؛فِ حَ صْ مُ الْ  ط ِ خَ  فُ َل خِ 

ِعنْ َوقَالَ  تَ َعاََل:    قَ ْولِِه  و بُ أَ وَ   ،نُ سَ الَْ   أَ رَ ق َ وَ »:  [31:]يوسف  ﴾ڤ ڤ ڤ﴿ َد 
بِ ذَ ا هَ مَ )  يُّ فِ نَ الَْ   ثِ رِ يْ وَ الُْ  ا  ُنََّ إِ   مْ عَ ن َ ...    (3) يِ الش ِ   رِ سْ كَ ، َو ةِ ارَّ الَْ   اءِ بَ لْ ِبِ (  ىرً شِ ا 
 .(4)« يهِ فِ  اءِ يَ لْ ِبِ  كَ لِ ذَ  بْ تَ كْ يُ  َلَْ  هُ نَّ ِلَ  ؛فِ حَ صْ مُ الْ  مِ سْ رَ لِ  ةٌ فَ الِ ُمَُ 

َلْت  -  تَ ْغِلبَ   ْبنُ   َأَِبنُ   َوقَ َرأَ »َوقَاَل:   ى  لَ عَ   فِ حَ صْ مُ الْ   ادَ وَ ا سَ هَ تِ فَ الَ خَ مُ لِ َوحُِ
 .(6)«(5): )ُسِحَرْت أَْبَصاُرََن(-ريِ سِ فْ الت َّ 

ِعنْ  تَ َعاََل:  قَ وْ   تَ ْفِسريِ   دَ َوقَاَل  ﴾  ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿لِِه 

الدَّاِنُّ   َب ٍ أُ   ةِ اءَ رَ قِ بِ   دَ ي ِ أُ وَ »:  [8:]النمل َعْمرٍو  أَبُو  نَ َقَل  َوَُمَاِهٌد،   :ِفيَما  َعبَّاٍس،  َواْبُن 
اْلَمَلِئَكةِ )َوِعْكرَِمُة   ِمَن  َحْوَِلَا  قِ َِل   ريٌ سِ فْ ت َ   ريٍ ثِ كَ   دَ نْ عِ   يَ هِ وَ   ،(7)(َوَمْن    ؛ةٌ اءَ رَ  

 .(8)«هِ يْ لَ عَ  عِ مَ جْ مُ ُمَخاَلَفِتَها َسَواَد اْلُمْصَحِف الْ لِ 
  ل ِ كُ   ةِ قَ اف َ وَ ى مُ لَ عَ   صُّ نُ ي َ   هُ نَّ أَ   بِ انِ ا الَْ ذَ  هَ ِف   -رحه للا-  هِ جِ هَ ن ْ مَ   نْ مِ   انَ كَ َو 

 
َخاَلَوْيِه:    (1) اْبُن  اْلَبِديعِ يُ ْنَظُر:  ِمْن ِكَتاِب  اْلُقْرآِن  َشَواذِ   ِف  اْلَبْحُر ،  (67)ص  ُُمَْتَصٌر  َحيَّاَن:  أَبُو 

 (.6/245اْلُمِحيُط )
 .(12/227)ُروُح اْلَمَعاِن اْْلُلوِسيُّ:  (2)
: اْلُمْحَتَسُب )يُ ْنَظُر: اْبُن جِ  (3)  (. 6/270(، أَبُو َحيَّاَن: اْلَبْحُر اْلُمِحيُط )342/ 1ِنِ 
 .(12/314)ُروُح اْلَمَعاِن اْْلُلوِسيُّ:  (4)
 (. 6/471َحيَّاَن: اْلَبْحُر اْلُمِحيُط ) (، أَبُو3/353ِطيََّة: اْلُمَحرَُّر اْلَوِجيُز )عَ  يُ ْنَظُر: اْبنُ ( 5)
 .(13/418)ْلَمَعاِن ( اْْلُلوِسيُّ: ُروُح ا6)
 (. 8/212يُ ْنَظُر: أَبُو َحيَّاَن: اْلَبْحُر اْلُمِحيُط )( 7)
 .(19/354)( اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن 8)
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 د. َعْبُدْه ْبُن َحَسِن ْبِن ُُمَمٍَّد اْلَفِقْيهُ 

الَْ ِف   ةِ دَ ارِ وَ الْ   اتِ اءَ رَ قِ الْ   نَ مِ   ةٍ اءَ رَ قِ  وَ مِ سْ لرَّ لِ   آِن ِ رْ قُ الْ   فِ رْ   ِعْنَد  هُ لُ وْ ق َ   كَ لِ ذَ   نْ مِ ،   
  ، ريٍ ثِ كَ   نُ ابْ وَ   ،عٌ فِ َنَ   أَ رَ ق َ وَ »:  [36]الكهف:  ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ﴿تَ ْفِسرِي قَ ْولِِه تَ َعاََل:  

بِ مَ هُ ن ْ »مِ :  (1) رٍ امِ عَ   نُ ابْ وَ  مَ ا ِف ذَ كَ َو   ،ةِ يَ نِ ثْ الت َّ   ريِ مِ ضَ ا«   ،ةِ ينَ دْ مَ الْ وَ   ،ةَ كَّ مَ   فِ حِ ا صَ  
 .(2)«امِ الشَّ وَ 

  وبُ قُ عْ ي َ وَ » [  33الحقاف:]﴾  ھ ھ ہ ہ ہ﴿ََل:  قَ ْولِِه تَ َعاَوقَاَل ِف تَ ْفِسرِي  
  ةُ اءَ رَ قِ الْ   هِ ذِ هَ وَ   ،ارِ رَ مْ تِ سْ ى اِِل لَ عَ   الِ الدَّ   عِ اِر ضَ مُ الْ   ةِ يغَ صِ بِ ﴾  ہ﴿  لَ دَ بَ   (3) ﴾ڄ﴿
 .(4)«اِن ِ مَ ثْ عُ الْ  مِ سْ لرَّ لِ  ا ضً يْ أَ  ةٌ قَ افِ وَ مُ  -يلَ ا قِ ى مَ لَ عَ -

تَ ْرِجيحِ  ِإََل  ََنِدرٍَة  َمَواِضَع  ِف  َرسْ َوَأَشاَر  ِلُمَوافَ َقِتَها  ؛  اْلِقرَاَءَتْيِ ِإْحَدى    مَ  
قَ ْولُُه:  فِ حَ صْ مُ الْ  َذِلَك  َوِمْن  عمران:﴾  ڱ﴿  ِف   اءَ يَ الْ   تَ بَ ث ْ أَ وَ »،    ى لَ عَ [  20]آل 

الْ هَ ف َ ذَ حَ وَ ،  عٌ فِ َنَ و، وَ رٍ مْ و عَ بُ أَ   لِ صْ اْلَ   ط ِ خَ   ةِ قَ اف َ وَ مُ لِ   نُ سَ حْ ا أَ هَ ف ُ ذْ حَ وَ ،  (5)ونَ اقُ بَ ا 
 .(6)«فِ حَ صْ مُ الْ 

للا-َوقَالَ  َعنْ   -رحه  َحِديِثِه  ِسَياِق  تَ َعاََل:    ِف   ﴾ۉ ۅ ۅ﴿قَ ْولِِه 

 تْ قَ فَ ات َّ   فَ احِ صَ مَ الْ   نَّ ِبَِ   (7)هُ عَ مَ   نْ مَ وَ   مٍ اصِ عَ   ةُ اءَ رَ قِ   تْ حَ ج ِ رُ   دْ قَ وَ »:  [110]يوسف:

 
: النَّْشُر )َذِلَك أَبُو َجْعَفٍر أَْيًضا. يُ ْنَظُر: اْبُن ابِ قَ َرأَ ( وَ 1)  (. 2/311ْلََزرِيِ 
 .(15/342) ( اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن 2)
: النَّْشُر ) (3)  (.2/355يُ ْنَظُر: اْبُن اْلََزرِيِ 
 .(25/116)( اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن 4)
: النَّْشُر ) .ْعُقوبُ َوِف اْلَالََتْيِ ي َ أَبُو َجْعَفٍر أَْيًضا،  لِ أَثْ بَ تَ َها ِف اْلَوصْ وَ  (5)  (. 2/247يُ ْنَظُر: اْبُن اْلََزرِيِ 
 . (4/80)ُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن ( اْْل 6)
أَ اْلَباُقوَن بُِنوَنْيِ، الثَّانَِيُة رَ بُِنوٍن َواِحَدٍة َعَلى َتْشِديِد اْلِيِم َوفَ ْتِح اْلَياِء، َوق َ   َويَ ْعُقوبُ   ، اْبُن َعاِمرٍ   َوُهَا  (7)

: النَّْشُر )ْلَياءِ ٌة ُُمَْفاٌة ِعْنَد اْلِيِم، َوَُتِْفيِف اْلِيِم، َوِإْسَكاِن اَساِكنَ   (.2/296. يُ ْنَظُر: اْبُن اْلََزرِيِ 



 

 

137 
 جملة العلوم الشرعية

 ه  )اجلزء األول( 1443دد الرابع والستون رجب الع
 

 .(1)«ةٍ دَ احِ وَ  ونٍ نُ بِ ا هَ ْسِْ ى رَ لَ عَ 
ُقُل اْخِتَياَر َأَحِد   َناًء َعَلى ُمَوافَ َقِتَها  اْلَِئمَِّة ِقرَاَءًة ِمَن اْلِقرَاَءاِت بِ ُثَّ ُهَو َقْد يَ ن ْ

 ﴾ے ھ ھ﴿ الرَّْسَم اْلُعْثَماِنَّ، َوِمْن َذِلَك قَ ْولُُه ِف قَ ْوِل للِا تَ َعاََل:  
  قَ فَ وْ ا أَ ُنَِ وْ كَ لِ   ؛ْيِ ونَ نُ بِ   ةِ اءَ رَ قِ ى الْ لَ عَ   (2)ةَ اءَ رَ قِ الْ   هِ ذِ هَ   ةَ دَ يْ ب َ و عُ بُ أَ   ارَ تَ خْ اوَ »:  [88]النبياء:

 .(3)«ةٍ دَ احِ وَ  ونٍ نُ بِ  هُ نَّ ا أَ مَ لِ  اِن ِ مَ ثْ عُ الْ  مِ سْ لرَّ ِبِ 
 نْ أَ   قُ ا ذَّ الُْ ، وَ دٍ يْ ب َ و عُ بُ أَ   ارَ تَ اخْ وَ »َوأَْمثَالِه قال:    ﴾گ﴿  َوِف قَ ْوِل للِا تَ َعاََل:

نَْ لَ عَ   فَ وقَ يُ  تُ َِل وَ   ،فِ لِ ْلَ ِبِ   ةِ مَ لِ كَ الْ   هِ ذِ هَ   وِ ى   نَّ ِلَ   ؛تَ بَ ث ْ ت ُ   وْ أَ   فَ ذَ حْ تُ ف َ   لَ وصَ  
 .(4)«ارِ صَ مْ اْلَ  فُ احِ صَ مَ  هِ يْ لَ عَ  تْ عَ مَ تَ ا اجْ مَ لِ  فٌ الِ ا ُمَُ هَ ف َ ذْ حَ 

بِ  اْْلُلوِسيِ   اْهِتَماُم  لِْلَقارِِئ  يَ تَِّضُح  َسَبَق  َما  َضْوِء  َهَذات َ َفِفي  الضَّاِبِط،   ْقرِيِر 
اْلَمَواِضعِ  ِمَن  ِف َكِثرٍي  َعَلْيِه  ِإيرَاِد   َوالتَّْأِكيِد  ِعْنَد  تَ ْفِسريِِه  ِف  َِلَا  َعَرَض  الَِّت 

  اْلُمَخالَِفِة ِْلَطِ  اْلُمْصَحِف.اْلِقرَاَءاتِ 
أَ  إِلَْيِه  َشارَُة  اْْلِ ََتُْدُر  َعلَ نَّ َوِمَّا  نَ بََّه  اْْلُلوِسيَّ  عَ وَّ عَ مُ الْ َأنَّ    ى  أَ ِف   هِ يْ لَ َل   رِ مْ  

الرَّْسمِ ةِ اءَ رَ قِ الْ  قَ ْبَل  هُ َّنََّ إِ     ِعْنَد  لُ قْ الن َّ وَ   لر َِوايَةُ ا  وَ ا  قَاَل    رِ آخِ   نْ مِ   اءِ يَ الْ   فِ ذْ حَ ، 
  هُ نَّ إِ فَ   ،اهَ ط ِ  خَ ا ِف هَ وطِ قُ سُ لِ   تْ فَ ذِ ا حُ ُنََّ إِ   :الَ قَ ي ُ   نْ ي أَ غِ بَ ن ْ  ي َ َِل وَ »:  [4]الفجر:﴾  ڀ﴿
 .(5)«يحٍ حِ صَ  رْيُ غَ   وَ هُ وَ  ،هِ يْ لَ عَ  ةٍ قَ ابِ سَ  ةٍ ايَ وَ رِ  ونَ دُ  مِ سْ الرَّ  اعِ بَ ت ِ ِبِ  ةَ اءَ رَ قِ الْ  نَّ ي أَ ضِ تَ قْ ي َ 

 
 .(12/531)( اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن 1)
 يِم.َوَتْشِديِد الِْ  ،ِب َبْكٍر بُِنوٍن َواِحَدةٍ أَ وَ  ،ْي: ِقرَاَءُة اْبِن َعاِمرٍ ( أَ 2)
 .(17/179)( اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن 3)
 .(21/213): ُروُح اْلَمَعاِن ( اْْلُلوِسيُّ 4)
 .(29/12)( اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن 5)
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َماِم اْْلُلوِسي ِ َرْسُم اْلُمْصَحِف ِف تَ ْفِسْْيِ »ُروِح اْلَمَعاِن   « لْْلِ

 د. َعْبُدْه ْبُن َحَسِن ْبِن ُُمَمٍَّد اْلَفِقْيهُ 

 اْلَمْسأََلُة الثَّانَِيُة: ُوُروُد ِقَراَءٍة ُمتَ َواِتَرٍة ِفيَها ُُمَاَلَفة  ِلَرْسٍم جُمَْمٍع َعَلْيِه:
َماُم اْْلُلوِسيُّ ِف ت َ  ْشَكاَل الَِّذي َوَقَع ِف ِقرَاَءِة َأِب َعْمرٍو ِسريِِه اِِلْستِ فْ نَ َقَل اْْلِ

اْلُمْصَحِف، (1) [63]طه:﴾  ۇئ نِ يْ ذَ هَ  ٱ ﴿  السَّْبِعيَّةِ  َرْسَم  ُُمَاَلَفتُ َها  َحْيُث  ِمْن   ،
ُمَُ ُنََّ ِبَِ   ةُ اءَ رَ قِ الْ   هِ ذِ هَ   تْ لَ كِ شْ تُ اسْ   دِ قَ   (ونِ صُ مَ الْ   ر ِ الدُّ )  ِف   نْ كِ لَ »فَ َقاَل:     ةٌ فَ لِ اا 

،  هِ يْ لَ عَ   ةٌ دَ َيَ زِ   اءِ يَ الْ   اتُ بَ ث ْ إِ فَ   ،ءٍ َيَ وَ   فٍ لِ أَ   ونِ دُ بِ   يهِ فِ   ةِ ارَ شَ اْْلِ   مَ اسْ   نَّ إِ فَ   ؛امِ مَ اْْلِ   مِ سْ رَ لِ 
قَ ذَ لِ وَ  َِل َنَ أَ ):  اجُ جَّ الزَّ   الَ ا  أُ     وْ لَ وَ   ،امِ زَ لْ اْْلِ   كُ تََ شْ مُ   هُ نَّ ِلَ   ؛ءٍ يْ شَ بِ   سَ يْ لَ وَ   (،اهَ يزُ جِ  
خَ مَ   اتِ اءَ رَ قِ الْ   ِف   مْ كَ فَ   مَ ل ِ سُ    سَ يْ لَ   فِ لِ اْلَ   فَ ذْ حَ   نَّ أَ   عَ مَ   ،اسَ يَ قِ الْ   هُ ْسُْ رَ   فَ الَ ا 
 .(2)«اضً يْ أَ  اسِ يَ قِ ى الْ لَ عَ 

  ؛ءِ َل عَ الْ   نِ و بْ رِ مْ  عَ ِب أَ   ةَ اءَ رَ قِ   لَ كَ شْ تَ اسْ   اءِ مَ لَ عُ الْ   نَ مِ   ا ريً ثِ كَ َكَما ذُِكَر آنًِفا َأنَّ  َو 
قُّ الَْ ، وَ ةِ اءَ رَ قِ الْ   ولِ بُ ق َ   انِ كَ ْر أَ   دُ حَ أَ   وَ ي هُ ذِ الَّ   فِ حَ صْ مُ الْ   مِ سْ رَ لِ   ةٌ فَ الِ ا ُمَُ ُنََّ إِ   ثُ يْ حَ 
؛ (3) بَ ْعِض اْلَِئمَّةِ مِ َل كَ   نْ مِ   رُ هَ ظْ ا يَ مَ كَ   مِ سْ لرَّ ًة لِ فَ الِ ُمَُ   تْ سَ يْ رٍو لَ مْ  عَ ِب َة أَ اءَ رَ قِ   نَّ أَ 
أَ نَ   دْ قَ ف َ    ، اءِ اِلَْ   دَ عْ  ب َ ِت الَّ   فِ لِ اْلَ   فِ ذْ َِبَ   تْ ا ُرِْسَ ُنََّ أَ   (4) ه(496 )تدَ اوُ و دَ بُ صَّ 
و  بُ أَ   ةٍ هَ ب ْ شُ وَ   بٍ يْ رَ   لَّ كُ   الَ زَ أَ ، وَ الَ كَ شْ ا اْْلِ ذَ هَ   احَ زَ أَ ُثَّ    .(5) ونِ النُّ   لَ بْ  ق َ ِت الَّ   فِ لِ اْلَ وَ 

 
اْبُن َكِثريٍ   (1) َوقَ َرأَ ،  قَ َرأَ  النُّوِن،  بَِتْخِفيِف  بَِتْشِديِدَها  َوَحْفٌص  اْلَباُقونَ ،  اْلَباقُوَن  َعْمرٍو    َوقَ َرأَ  َأِب  َغرْيَ 

َأْصلِ   ﴾وئ﴿ َعَلى  َكِثرٍي  َواْبُن  النُّوِن.ِِبْلَِلِف،  َتْشِديِد  ِف  النَّْشُر   ِه   : اْلََزرِيِ  اْبُن  يُ ْنَظُر: 
(2/320 ،321.) 

 . (8/64سَِّمُي: الدُّرُّ اْلَمُصوُن )ال: يُ ْنَظرُ وَ  .(16/374)( اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن 2)
)رُ يُ ْنظَ   (3) َوِإْعرَابُُه  اْلُقْرآِن  َمَعاِن  الزَّجَّاُج:  )مَ اُء:  اْلَفرَّ (،  3/362:  اْلُقْرآِن  اْلُقْرُطِبُّ: 2/183َعاِن   ،)

 .(6/255(، أَبُو َحيَّاَن: اْلَبْحُر اْلُمِحيُط )11/216اْلَاِمُع ِلَْحَكاِم اْلُقْرآِن )
اْلُمْقرِئِ   ُسَلْيَماُن ْبُن ََنَاٍح، أَبُو َداُوَد ْبنُ   (4) اْلَقاِسِم اْلَْنَدُلِسيُّ، َكاَن ِمْن ِجلَِّة  يُ ْنَظُر: الذََّهِبُّ: َأِب  َي. 

: َغايَُة النِ َهايَِة  (،252،251)صَمْعرَِفُة اْلُقرَّاِء   (.1/317،316)اْبُن اْلََزرِيِ 
 . (4/846)َد: ُُمَْتَصُر الت َّْبِيِي اوُ أَبُو دَ : يُ ْنَظرُ  (5)
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ن َ بَِ   احٍ َنََ   نُ بْ   انُ مَ يْ لَ سُ   دَ اوُ دَ  عُ ِب أَ   نْ عَ   هُ لَ قَ ا  رَ ذَ كَ هَ : »وَ هِ لِ وْ قَ بِ   مِ اسِ قَ الْ   دٍ يْ ب َ    تُ يْ أَ ا 
َجَِ ِف   ْيِ نَ ث ْ اِِل   عَ فْ رَ  ِبِِ فِ حَ صْ مُ الْ   كَ لِ ذَ   يعِ   وَ فِ لِ اْلَ   اطِ قَ سْ ،  اْلَْ بُ ت َ ا كَ ذَ إِ ،    ضَ فْ وا 
يُ َِل ، وَ اءِ يَ لْ ا ِبِ وهَ بُ ت َ كَ   بَ صْ النَّ وَ  النَّ ذَ هَ ف َ ،  (1) ا«وُنََ طُ قِ سْ     يلٍ قِ   ل ِ كُ   رِ ابِ دَ لِ   عٌ اطِ قَ   صُّ ا 
 .نَّ اْلُمَخاَلَفَة ُهَنا ِف ُحُدوٍد َضيِ َقةٍ اَفًة ِإََل أَ ضَ ، إِ ورٍ مْ  عَ ِب أَ  ةِ اءَ رَ قِ  لَ وْ حَ  الٍ قَ وَ 

 هُ نَّ و؛ ِلَ رٍ مْ  عَ ِب أَ   ةِ اءَ رَ ى قِ لَ عَ   لُ كِ شْ يُ   هُ نَّ : »إِ (2)ه( 1238 )تاِتُّ كَ ْر اْْل   الَ قَ وَ 
  مْ سَ رْ ي ُ   َلَْ   هُ نَّ : أَ ابُ وَ الَْ ، وَ اءِ يَ لْ ِبِ   مَ سَ رْ ي ُ   نْ أَ   هِ تِ اءَ رَ قِ   اسُ يَ قِ ، وَ اقِ فَ ت ِ ِِل ِبِ   اءِ يَ لْ ِبِ   مْ سَ رْ ي ُ   َلَْ 
  صَّ ا نَ مَ ، كَ هِ تِ اءَ رَ ى قِ لَ عَ   بَ تُ كْ يَ   نْ أَ   ل ٍ كُ لِ ، فَ ْيِ تَ اءَ رَ قِ الْ   لَ مِ تَ حْ يَ ؛ لِ فِ لِ ْلَ  ِبِ َِل وَ   اءِ يَ لْ ِبِ 
وَ (انِ قَ ت ْ اْْلِ )  ِف   يُّ وطِ يُ السُّ   هِ يْ لَ عَ  مُ ِف   مَ سِ رُ   كَ لِ ذَ لِ ،   اءَ رَ حَْ   فٍ لِ ِبَِ   ي ِ رِ زَ الَْ   فِ حَ صْ  
 .(3)«يهِ فِ  عِ اقِ وَ الْ  فِ َل تِ خْ  اِِل ََل ًة إِ ارَ شَ إِ  ؛اءَ رَ فْ صَ  ءٍ َيَ وَ 

مِ مَ كْ الِْ   ونُ كُ تَ وَ  اْلَ ذْ حَ   نْ ُة  الَّ لِ ِف  ق َ ِت ِف  لِ   لَ بْ   الْ مِ تَ َتَْ   يْ كَ النُّوِن  ُة  مَ لِ كَ َل 
  نَّ ى أَ لَ عَ   ُسهُ فْ ن َ   (4) ه(207 )تاْلَفرَّاءُ   صَّ نَ   دْ قَ ، وَ ﴾نِ يْ ذَ ﴿هَ وَ   ﴾وئ﴿:  ْيِ تَ اءَ رَ قِ الْ 
 .آنِ رْ قُ ِم الْ سْ  رَ ا ِف فُ هَ ذْ َكثُ َر حَ   دْ َة قَ ثَ َل الثَّ  د ِ مَ وَف الْ رُ حُ 

تُ عَ ِإَذْن   ِبِقرَاَءِة َِل  الر َِوايَُة  فَ َقْد َصحَِّت  لِْلَمْرُسوِم،  ُُمَالَِفًة  َعْمرٍو  َأِب  ِقرَاَءُة  دُّ 
يَ رَ  ُْم َكانُوا  َأُنَّ َداُوَد  َأِب  اْبُن  ذََكَر  َوِلَذِلَك  اْلَلِ وْ اْلَياِء،  َأنَّ  اْلِقرَاَءِة َن  َواْلَياَء ِف  َف 

 
 .(4/846)َداُوَد: ُُمَْتَصُر الت َّْبِيِي أَبُو  (1)
َها: نَ ثْ ُر  ُمَمٌَّد َغْوُث ْبنُ   (2) يِن اْلِمْدرَاِسيُّ اْْلرَْكاِتُّ، َلُه ُمَصن ََّفاٌت َكِثريٌَة، ِمن ْ يِن ْبِن ِنظَاِم الدِ   ََنِصِر الدِ 

ْعَلُم ِبَْن ِف ََترِيِخ الطَّاِلِبُّ: : اْلَمْرَجاِن. يُ ْنَظرُ   (. 7/1103،1102)اِْلِْنِد ِمَن اْلَْعَلِم اْْلِ
 .(4/299)ُر اْلَمْرَجاِن ( اْْلرَْكاِتُّ: نَ ث ْ 3)
اْلَفرَّاءُ   (4)  ، يْ َلِميُّ الدَّ زََكرَيَّ  أَبُو  للِا،  َعْبِد  ْبِن  زََِيِد  ْبُن  اْلُكوِفي ِ ََيَْي  أَبْ رََع  َرَوى ، َكاَن  ِعْلِمِهْم،  ِف  َي 

ُشْعبَ  َعْن  َواْلِكَساِئي ِ اْلُُروَف  ِمْن  َة،  يُ ْنَظُر:ِه:  ُكتُبِ ،  اْلُقْرآِن.  النَّْحوِيِ َي الزَّبِيِديُّ:    َمَعاِن  طَبَ َقاُت 
: َغايَُة النِ َهايَِة  (،133-131ص)َواللَُّغوِيِ َي   (. 2/371)اْبُن اْلََزرِيِ 
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َماِم اْْلُلوِسي ِ َرْسُم اْلُمْصَحِف ِف تَ ْفِسْْيِ »ُروِح اْلَمَعاِن   « لْْلِ

 د. َعْبُدْه ْبُن َحَسِن ْبِن ُُمَمٍَّد اْلَفِقْيهُ 

 .(1) َسَواءٌ 
ْمَياِطيُّ  الدِ  اْلِقرَاَءِة    (2)ه (1117 )تَوقَاَل  اْسِتْشَكاِل  ِذْكِر   ثُ يْ حَ   نْ مِ بَ ْعَد 

ي ُ َِل وَ »:  فِ حَ صْ مُ الْ   طُّ خَ  أَ لَ ا عَ ذَ ِبَِ   دُّ رَ   الرَّ ِف   اءَ جَ   مْ كَ َو   ،ورٍ مْ  عَ ِب ى    وَ ا هُ ِمَّ   مِ سْ  
  َل فَ   ةِ اءَ رَ قِ الْ   رُ ات ُ وَ ت َ   تَ بَ ث َ   ثُ يْ حَ وَ   ،اهَ رِ اتُ وَ ت َ وَ   هِ بِ   ةِ اءَ رَ قِ الْ   ةِ حَّ صِ   عَ مَ   سِ ايَ قِ الْ   نِ عَ   جٌ اِر خَ 
 .(3) «ايهَ فِ  نِ اعِ الطَّ   نِ عْ طَ لِ  تُ فَ ت َ لْ ي ُ 

  : اْلََزرِيِ  اْبُن  الرَّْسمُ »َوقَاَل  ِفيِه  ُخوِلَف  َمْوِضٍع  ِمْن  ِفيِه   ،َفَكْم  َوُخوِلَف 
 .(4)«َذِلَك ِإَذا َصحَِّت الر َِوايَةُ  َوَِل َحرََج ِف  ،اْلَْصلُ 

ِقرَاَءةِ  قَاَل:  (5) ِِبلظَّاءِ   [24ير:]التكو   ﴾ۇ﴿  َوِف   ادِ لضَّ ِبِ   :يُّ بَِ الطَّ   الَ قَ   نْ كِ لَ »، 
 : واالُ قَ   مْ ُنَُّ إِ فَ   ؛ةَ لَ اوَ دَ تَ مُ الْ   اْلَمَصاِحفَ   ادَ رَ أَ   هُ لَّ عَ لَ وَ   . اهَ ل ِ كُ   اْلَمَصاِحفِ   وطُ طُ خُ 
َِل ذَ هَ   نَّ إِ   ُثَّ   .ودٍ عُ سْ مَ   نِ ابْ   فِ حَ صْ مُ   طُّ خَ   اءِ ظَّ لِبِ  ي ُ ا  ق َ اِف نَ     نَّ إِ   :ةَ دَ يْ ب َ  عُ ِب أَ   لَ وْ  

ى رَ خْ ى اْلُ لَ ا عَ اهَُ دَ حْ إِ   سِ أْ رَ   ةِ دَ َيَ زِ  بِ ِلَّ إِ   انِ فَ لِ تَ  ُيَْ َِل   ميِ دِ قَ الْ   ط ِ  اْلَْ ِف   ادَ الضَّ وَ   اءَ الظَّ 
 .(6)«ىفَ  ُيَْ ا َِل مَ كَ   ،هُ بِ تَ شْ تَ  دْ قَ  ةً ريَ سِ يَ  ةً دَ َيَ زِ 

 
 . (3/421َأِب َداُوَد: ِكَتاُب اْلَمَصاِحِف ) يُ ْنَظُر: اْبنُ  (1)
يِن، الشَِّهرُي ِِبْلبَ نَّاء، َعاَلٌ ِِبْلِقرَاَءاِت، َأْحَُد ْبُن ُمَمَِّد ْبِن َأْحََد ْبِن َعْبِد اْلَغِِنِ  الد ِ   (2) ْمَياِطيُّ، ِشَهاُب الدِ 

: الز ِ ِمْن ُكتُِبِه: ِإَْتَاُف ُفَضَلِء اْلَبَشِر. يُ ْنَظُر:   (. 1/240)اْلَْعَلُم رِْكِليُّ
ْمَياطِ  (3) : الدِ   . (385،384)ص رَ شَ عَ  ةَ عَ ب َ رْ اْلَ  اتِ اءَ رَ قِ  الْ ِف  رِ شَ بَ الْ  ءِ َل ضَ فُ  افُ َتَْ إِ يُّ
: النَّْشُر ِف اْلِقرَاَءاِت اْلَعْشر ) (4)  (. 2/141اْبُن اْلََزرِيِ 
، َوُرَوْيسٍ وْبِن َكِثرٍي، َوَأِب َعْمرٍ َوِهَي ِقرَاَءُة ا  (5) . يُ ْنَظُر: اْبُن اْلََزرِيِ : وَن ِِبلضَّادِ َوقَ َرأَ اْلَباقُ ،  ، َواْلِكَساِئيِ 

 (. 2/399،398النَّْشُر )
 (.28/349)( اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن 6)
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، ( 2) ، وََكَذِلَك أَبُو َداُودَ (1)ِِبلضَّادِ ذََكَر الدَّاِنُّ َأنَّ َمَصاِحَف اْلَْمَصاِر َرَْسُوُه  
ْشَكاُل ِف َهِذِه اْلَكِلَمِة ُهَو َأنَّ ِقرَاَءَتَا ِِبلظَّاِء ُُتَاِلُف َرْسَم اْلُمْصَحِف، بَ ْيَد  َواْْلِ

َا َِل ُُتَا   يََّدهُ ، َوأَ (3) ه (224َوَلِو اْحِتَماًِل؛ ِلَما قَاَلُه أَبُو ُعبَ ْيٍد )تُف اْلَمْرُسوَم  لِ َأُنَّ
، َوَهَذا اْلَقْوُل  (5) ِمْن َأنَّ اْلَْطَّ اْلَقِدمَي يَ َتَشابَُه َويَ َتَدانَ   (4) ه(643السََّخاِويُّ )ت

 ًل.مَ َيَْعُل ُمَوافَ َقَة اْلِقرَاَءِة ِِبلظَّاِء لِلرَّْسِم ُمْتَ 
 مَ سْ الرَّ   تِ فَ الَ خَ   نْ إِ وَ   ،اِهَ ريِْ غَ   وْ أَ   ْيِ عَ ضِ وْ مَ الْ ْيِن  ذَ  هَ ِف   ةَ رَ اتِ وَ ت َ مُ الْ   اتِ اءَ رَ قِ الْ   نَّ إِ 

 نْ مِ   دُّ عَ  ي ُ َِل وَ   ،رُ فَ ت َ غْ ي ُ   كَ لِ ذَ   ِف   فَ َل اْلِْ   نَّ إِ فَ   َثَّ   نْ مِ ، وَ ايرً دِ قْ ت َ   هُ قُ افِ وَ ت ُ   اُنََّ إِ فَ   ةً احَ رَ صَ 
:    ،ودِ دُ رْ مَ الْ   مِ سْ الرَّ   ةِ فَ الَ ُمَُ  َماُم اْبُن اْلََزرِيِ  َعَلى َأنَّ  » َوِف َذِلَك يَ ُقوُل اْلُمَحقِ ُق اْْلِ

ُمْدَغمٍ  َحْرٍف  الرَّْسِم ِف  َصرِيِح  ُمْبَدلٍ   ،ُُمَاِلَف  َثِبتٍ   ،أَْو  َمُْذوفٍ   ،أَْو  أَْو   ،أَْو 
ْت َمْشُهورًَة ُمْستَ َفاَضًة، َأَِل َوَوَردَ   ، ِبهِ ةُ َنِْو َذِلَك َِل يُ َعدُّ ُُمَالًِفا ِإَذا ثَ بَ َتِت اْلِقرَاءَ 

يَ ُعدُّوا َلَْ  ُْم  َأُنَّ الزََّواِئدِ   تَ َرى  ََيَءاِت  ََيِء    ،ِإثْ َباَت  اْلَكْهفِ ﴾  ۇ﴿َوَحْذَف    ِف 
َوِقرَاَءَة  [70] ِمْن    ،[10]املنافقون:  ﴾ې ېَوَأُكوُن  ﴿،  َذِلَك    ، ﴾ۇ﴿َوالظَّاَء  َوَنَْو 

ا ُُمَاَلَفِة  اْلَمْردُ رَّ لِمْن  يُ ْغتَ َفرُ   فَِإنَّ اْلَِْلفَ   ؛ودِ ْسِم  َذِلَك  ي َ   ؛ِف  َقرِيٌب  ُهَو  ْرِجُع  ِإْذ 
َمْعًَن  اْلِقرَاَءةِ ِإََل  ِصحَُّة  َوَُتِْشيِه  َواِحٍد  َوَذِلَك    ، َوُشْهَرُتَا  ،  ِِبْلَقُبوِل،  َوتَ َلقِ يَها 

 .(6)«ريَِها ا َوََتْخِ هَ َوتَ ْقِديِ  ،ِِبَِلِف زََِيَدِة َكِلَمٍة َونُ ْقَصاُِنَا
 

 .(536الدَّاِنُّ: اْلُمْقِنُع )ص (1)
 . (5/1274)أَبُو َداُوَد: ُُمَْتَصُر الت َّْبِيِي  (2)
  (.102،101يُ ْنَظُر: الذََّهِبُّ: َمْعرَِفُة اْلُقرَّاِء )ص. يُّ ارِ صَ نْ اْلَ  دٍ يْ ب َ و عُ بُ أَ  ،مٍ لَّ سَ  نُ بْ  مُ اسِ قَ الْ ُهَو:  (3)
قْ رَاِء ِبِدَمْشَق، ِمْن كُ   َعِليُّ ْبُن ُمَمَِّد ْبِن َعْبِد الصََّمِد، أَبُو الََْسِن السََّخاِويُّ،  (4) ِبِه: تُ َشْيُخ َمَشاِيِخ اْْلِ

: َغايَُة النِ َهايَِة فَ ْتُح اْلَوِصيِد. يُ ْنَظُر: اْبُن اْلَزَ   (. 571-1/568)رِيِ 
 . (245يُّ: اْلَوِسيَلُة ِإََل َكْشِف اْلَعِقيَلِة )صيُ ْنَظُر: السََّخاوِ  (5)
: النَّْشُر ِف اْلِقرَاَءاِت اْلَعْشر 6)  .(1/13،12)( اْبُن اْلََزرِيِ 
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َماِم اْْلُلوِسي ِ َرْسُم اْلُمْصَحِف ِف تَ ْفِسْْيِ »ُروِح اْلَمَعاِن   « لْْلِ

 د. َعْبُدْه ْبُن َحَسِن ْبِن ُُمَمٍَّد اْلَفِقْيهُ 

 َلْيِه:اْلَمْسأََلُة الثَّالَِثُة: َخطُّ اْلُمْصَحِف ًَل يُ َقاُس عَ 
َصرََّح اْْلُلوِسيُّ ِف َمَواِضَع ِبَِنَّ َرْسَم اْلُمْصَحِف َِل يُ َقاُس َعَلْيِه، فَ يَ ُقوُل ِعْنَد  

َرْسِم   َعْن  ي َ َِل   انَ كَ   نْ إِ وَ   فِ حَ صْ مُ الْ   مُ سْ رَ وَ »:  [1]طه:﴾  ڄ﴿اْلَكَلِم    نَّ كِ لَ   سُ ا قَ ن ْ  
 . (1) «اعٍ دَ  رْيِ غَ لِ  هُ نْ عَ  لُ دَ عْ  ي ُ َل فَ  ،اسِ يَ قِ لْ لِ  هُ تُ قَ اف َ وَ مُ  يهِ فِ  لَ صْ اْلَ 

،  يلَ ا قِ مَ   هِ يْ لَ عَ   يلَ قِ   اسُ قَ ن ْ  ي َ َِل   فِ حَ صْ مُ الْ   طَّ خَ   نَّ : إِ يلَ قِ   نْ إِ فَ » َوقَاَل أَْيًضا:  
  ا َِل هَ ي ْ لَ عَ   يلَ ا قِ مَ وَ   ،ادًّ جِ   ةٌ يَّ وِ قَ   اسُ قَ ن ْ  ي َ َِل   فِ حَ صْ مُ الْ   طَّ خَ   نَّ ى أَ وَ عْ دَ   نَّ أَ   قُّ الَْ وَ 
ي َ َِل وَ   لُ بَ قْ ي ُ   فِ لَ السَّ   نِ عَ   حَّ ا صَ مَ ، وَ هِ يْ لَ عَ   لُ وَّ عَ ي ُ  ، اسِ يَ قِ الْ   ةِ قَ اف َ وَ مُ   مُ دَ عَ   يهِ فِ   حُ دَ قْ  
تَ َعاََل:    .(2) «لَ صْ اْلَ   يَ هِ   ةُ قَ اف َ وَ مُ الْ   تِ انَ كَ   نْ إِ وَ  قَ ْوِلِه  ِعْنَد   چ چ﴿ َويَ ُقوُل 

رَ اتََ بَ ث ْ إِ   اسُ يَ قِ الْ   انَ كَ َو »:  [11]اْلسراء:  ﴾چ ي َ َِل   فِ حَ صْ مُ الْ   مَ سْ رَ   نَّ كِ لَ   ،اْسًْ ا    مُ زَ لْ  
الْ لَ عَ   هُ يُ رْ جَ  ِكَتابَِة    .(3) «اسِ يَ قِ ى  َعَلى  اْلَكَلِم  ِعْنَد  ِِبََذا [  1]ن:﴾  ڈ﴿َوقَاَل 

 فُ َل خِ   اهُ رَ َمَْ   لِ صْ وَ لْ ا  اءِ رَ جْ إِ وَ   فِ قْ وَ الْ   ةِ يَّ نِ لِ   -ىرَ ا ت َ مَ كَ -  هِ تِ ابَ تَ كِ   نُ وْ كَ َو »الشَّْكِل:  
ي ُ َِل   فِ حَ صْ مُ الْ   ط ِ خَ   نُ وْ كَ َو   ،لِ صْ اْلَ  أَ ِلَّ إِ   ،مٌ لَّ سَ مُ   اسُ قَ   ى  لَ عَ   هُ اؤُ رَ جْ إِ   لَ صْ اْلَ   نَّ  
 . (4) «نَ كَ مْ ا أَ مَ  اسِ يَ قِ الْ 

آَخَر:   َمْوِضٍع  ي ُ َِل وَ   ،عٌ بَ ت َّ مُ   اِنَّ مَ ثْ عُ الْ   مَ سْ الرَّ   نَّ أَ   مُ لَ عْ ت َ   تَ نْ أَ وَ »َوقَاَل ِف   اسُ قَ  
الْ   .(5) «هِ يْ لَ عَ  اْلَقاِعَدُة َكرََّرَها  ُمَؤلََّفاِتِْم؛مُ د ِ قَ ت َ مُ الْ   اءُ مَ لَ عُ َوَهِذِه  ِف  إِ انُ كَ فَ   وَن  ا  ذَ وا 
  نْ كِ لَ وَ   ،فِ احِ صَ مَ الْ   ةِ ابَ تَ  كِ ِف   هِ بِ   مُ زَ ت َ يُ لْ   هُ نَّ ى أَ لَ عَ   ونَ صُّ نُ ي َ   فِ حَ صْ مُ الْ   مَ سْ وا رَ رُ كَ ذَ 

 
 .(16/212)ُروُح اْلَمَعاِن : ( اْْلُلوِسيُّ 1)
 .(16/213)وُح اْلَمَعاِن ( اْْلُلوِسيُّ: رُ 2)
 .(24/277)( اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن 3)
 . (27/330،329)( اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن 4)
 .(15/374)( اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن 5)
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يُ قَ َِل  أَ هِ يْ لَ عَ   سُ ا  يُ َِل   :يْ ،  مَ ِف   مُ دَ خْ تَ سْ   سِ   قَ اهَ وَ ا    َدَرْستَ َوْيهِ   اْبنُ   الَ ا. 
 ،هُ طخَ   فُ الَ  ُيَُ َِل وَ   ،هُ اؤُ جَ اُس هِ  يُ قَ َِل     للاِ   ابَ تَ  كِ َنَ دْ جَ وَ وَ »:  (1) ه(734)ت

ِبِ   هُ نَّ كِ لَ وَ  مَ لَ عَ   ولِ بُ قَ لْ يُ تَ َلقَّى  أُ ى    ِطيُّ و السُّيُ   رَ كَ ذَ وَ   .(2)«فَ حَ صْ مُ الْ   عَ ودِ ا 
َعَلْيِهَماالَ قَ   َدَرْستَ َوْيهِ   اْبنَ   نَّ أَ   (3) ه(911)ت يُ َقاُس  َِل  َخطُّ :»َخطَّاِن  ؛ 

 .(4) يِع اْلَعُروِض«اْلُمْصَحِف، َوَخطُّ تَ ْقطِ 
 

 *** 

 
ِن دَ  (1) ِر ب    ْ ُن َجْعف    َ ُد للِا ب    ْ يُّ اْلَفس    َ رَ َعب    ْ ٍد اْلَفارِس    ِ و ُمَم    َّ تَ َوْيِه، أَب    ُ ُد س    ْ ْدِر، َجي    ِ  ِوي ، َجِلي    ُل اْلق    َ ِويُّ، ن    َْ

: ِإنْ َباُه الرُّواِة التََّصانِيِف. يُ ْنظَ  : بُ ْغَيُة اْلُوَعاِة  ،(2/114،113)ُر: اْلِقْفِطيُّ  .(2/36)السُُّيوِطيُّ
 .(16ص) ابِ تَّ كُ الْ  ابُ تَ كِ :  َدَرْستَ َوْيهِ  اْبنُ  (2)
ينِ َعْبُد الرَّْحَِن ْبُن َأِب َبْكِر بْ   (3) َلُل ال  دِ  اِحُب اْلُمَؤلَّف  َ   ِن ُمَمٍَّد، ج  َ ُيوِطيُّ، ص  َ ِة. الس  ُّ ِة َوالنَّاِفع  َ اِت اْلَاِمع  َ

ِمُع   (.3/302،301)اْلَْعَلُم الز ِرِْكِليُّ:   (،70-4/65)يُ ْنَظُر: السََّخاِويُّ: الضَّْوُء اللَّ
 (.3/528) اْلََواِمعِ َهُْع اِْلََواِمِع ِف َشرِْح ََجِْع : ُيوِطيُّ السُّ  (4)
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 د. َعْبُدْه ْبُن َحَسِن ْبِن ُُمَمٍَّد اْلَفِقْيهُ 

َماِم اْْلُلوِسيِ  ِف الرَّْسِم اْلُعْثَماِن ِ   اْلَمْبَحُث الثَّاِلُث: َمْذَهُب اْلِ
اْلعُ  َُجُْهوُر  اْلُمْشَتِغُلو لَ أَْوَجَب  ِف ِكَتابَِة    نَ َماِء  ات َِباَعُه  اْلُمْصَحِف  َرْسِم  ِبِعْلِم 

ااْلَمَصاِحفِ  إِلَْيِهُم  َنَسَب  رِيَن  اْلُمَتَأخِ  ِمَن  َعَدًدا  َأنَّ  بَ ْيَد  َرْسَم  ،  ِبَِنَّ  ْلَقْوَل 
ي َ  َمْذَهٌب  َمْذَهَباِن:  َذِلَك  بَ ْعَد  فَ َتَحصََّل  تَ ْوِقيِفي ،  َرْسَم  رَ اْلُمْصَحِف  َأنَّ  ى 

 . (2) ، َوَمْذَهٌب يَ َرى أَنَُّه اْصِطَلِحي  (1)َحِف تَ ْوِقيِفي  اْلُمصْ 
ِإََل وَ  َوَأَشاَر  ُُمَْتَصٍر،  ِبَشْكٍل  اْلُعْثَماِن ِ  الرَّْسِم  ِلَمْوُضوِع  اْْلُلوِسيُّ  َعَرَض  َقْد 

ْذَهَبُه ِف ُحْكِم ْن َُمَْمِلَها َأنَّ مَ مِ َمْذَهِبِه ِفيِه، َوُهَناَك ِإَشارَاٌت ِف تَ ْفِسريِِه يُ ْفَهُم  
ئِِلَي ِِبَنَُّه اْصِطَلٌح ِمَن الصََّحابَِة الرَّْسِم اْلُعْثَماِن ِ ُهَو َمْذَهُب اْلَقا

(3). 
، قَ ْولُُه ِبَِنَّ ِكَتابََة اْلُمْصَحِف ِمْن ِفْعِل الصََّحابَِة  َعَلى َذِلَك:    ِمَن اْلَِدلَّةِ وَ 

 اْلُمْصَحَف:  ْبِن َخْلُدوَن ِف َقِضيَِّة ِكَتابَِة الصََّحابَِة  َقَل قَ ْوَل اَد َأْن ن َ عْ َوَذِلَك ب َ 
الْ ََل إِ   غٍ لِ ِبَ   رْيَ غَ   مِ َل سْ اْْلِ   أَوَّلَ   ِبُّ رَ عَ الْ   طُّ اْلَْ   انَ كَ َو »  ،ةِ ادَ جَ اْْلِ وَ   انِ قَ ت ْ اْْلِ   نَ مِ   ةِ ايَ غَ  
الت َّ ََل إِ وَ  ،  عِ ائِ نَ الصَّ   نِ عَ   مْ هِ دِ عْ ب ُ وَ   ،شِ حُّ وَ الت َّ وَ   ةِ اوَ دَ بَ الْ   نَ مِ   بِ رَ عَ الْ   انِ كَ مَ لِ   ؛طِ سُّ وَ  
وَ مَ وَ  رَ ِف   عَ قَ ا  الصََّحابَِة  ْصَحفِ اْلمُ   مِ سْ   ِمَن      ِاْلُمَخالَِفةِ ومِ سُ رُّ ال  نَ م ا  مَ لِ    
 ﴾ەئ﴿  ِف   فِ لِ اْلَ   ةِ دَ َيَ زِ كَ   ،اهَ لِ هْ أَ   دَ نْ عِ   ِتهِ اعَ نَ صِ و   ط ِ اْلَْ   ومِ سُ رُ   ةُ سَ يِ قْ أَ   هُ تْ ضَ تَ اق ْ 

  بِ ِبَ   نْ مِ   كَ لِ ذَ   مْ هُ ْسَْ رَ   فِ لَ السَّ   اءُ فَ تِ اقْ وَ   ،ط ِ اْلَْ   ةِ عَ ن ْ صَ لِ   ةِ ادَ جَ اْْلِ   ةِ لَّ قِ   نْ مِ ،  [21النمل:]
 

الشَّْيخُ   (1) اْلَمْذَهِب  َهَذا  َعْن  غُ   َعبََّ  الدَِّبَّ اْلَعزِيِز  َحِبيٍب   ،َعْبُد  ْبُن  َوُمَمَُّد  اْلَعاِقُب،  ُمَمٌَّد  َوََتبَ َعُه 
ْنِقيِطيُّ   .مْ الضَّبَّاُع، َوَغرْيُهُ  َوَعِلي  ، الشِ 

ِنُّ، َوأَبُو َبْكٍر اللَِّبيبُ أَبُو َبْكٍر اْلبَ ِمَّْن َقاَل ِبَذِلَك:    (2) ْرِديُّ، َوُصْبِحي  الصَّاِلُح، ُمَمٌَّد طَاِهٌر اْلكُ ، وَ اِقلَّ
 .َوَغاِِنٌ اْلََمُد، َوآَخُرونَ 

َشارَاِت: تَ ْعِليُلُه الرَّْسَم بِتَ ْعِليَلٍت لَُغوِ (  3) َلْفِظ )َكتَ ُبوا(. ٍة، َوَتْصرَُِيُه ِف َأْكثَ َر ِمْن َمْوِضٍع بِ يَّ ِمْن تِْلَك اْْلِ
 .(49-46يُ ْنَظُر: )ص
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  الٍ مَ كَ بِ   سَ يْ لَ   كَ لِ ذَ وَ   ،ةِ يَّ اشِ عَ مَ الْ   ةِ يَّ نِ دَ مَ الْ   عِ ائِ نَ الصَّ   ةِ لَ َجُْ   نْ مِ   طَّ اْلَْ   نَّ ِلَ    ...كِ َبُّ التَّ 
 . (1) «قٍ لَ طْ مُ  الٍ مَ كَ بِ  سَ يْ لَ وَ  ، اِف  ضَ إِ  عِ ائِ نَ  الصَّ ِف  الُ مَ كَ الْ  ذِ إِ  ؛مْ هِ ق ِ  حَ ِف 

  : اْْلُلوِسيُّ ُمْتِقِنَي  لظَّ َوا»قَاَل  اْلُقْرآَن َكانُوا  الَِّذيَن َكتَ ُبوا  الصََّحابََة  َأنَّ  اِهُر 
ُيْكتَ  َِل  َأْن  يَ ْقَتِضي  َوَما  ُيْكَتَب  َأْن  يَ ْقَتِضي  َما  َعارِِفَي   ، اْلَْطِ  َوَما بَ َرْسَم   ،

َأنْ  لَ   يَ ْقَتِضي  َذِلَك،  َغرْيِ  ِإََل  يُوَصَل،  َِل  َأْن  يَ ْقَتِضي  َوَما  َخاَلُفوا يُوَصَل  ِكْن 
 .(2)«اْلَقَواِعَد ِف بَ ْعِض اْلَمَواِضِع ِلِْكَمةٍ 

َفَمْوِقُف   َعَلْيِه َوَعَلْيِه  الَِّذي  اْلَمْوِقُف  ُهَو  اْلُمْصَحِف  َرْسِم  ِمْن  اْْلُلوِسيِ  
اِحِف ات َِباًعا   ُوُجوُب ات َِباِع الرَّْسِم اْلُعْثَماِن ِ ِف ِكَتابَِة اْلَمصَ وُر اْلُعَلَماِء، َوُهوَ هُ َجُْ 

َماِم لِِفْعِل الصََّحابَِة   ، َوَقْد َأكََّد َذِلَك ِف َمَواِضَع ِمْن تَ ْفِسريِِه، ِبَِنَّ ات َِباَع اْْلِ
 .(3)هِ يْ لَ عَ  اسُ قَ  ي ُ َِل وَ  ،عٌ بَ ت َّ مُ  اِنَّ مَ ثْ عُ الْ  مَ سْ الرَّ  نَّ أَ َِلزٌِم، وَ 

 َرْسُم اْلُمْصَحِف ُسنَّة :
اْْل   َوَصفَ  َماُم  اْلُمْصَحِف    ُلوِسيُّ اْْلِ وَ َرْسَم  ُمت َّبَ َعٌة،  ُسنٌَّة  َّ َصرِِبَنَُّه  َح ّ 

تَ َعاََل:   قَ ْولِِه  تَ ْفِسرِي  ِعْنَد  ِف    قَالَ ، َحْيُث  [7:]الفرقان  ﴾گ گ گ گ﴿ِبَذِلَك 
خَ ا ِف ِبَِ   ورِ رُ جْ مَ الْ   ﴾گ﴿  نْ عَ   ةً ولَ صُ فْ مَ   مُ اللَّ   تِ عَ ق َ وَ   دْ قَ وَ »  :﴾گ﴿َرْسِم     ط ِ  

 .(4) «ةٌ عَ ب َ ت َّ مُ  ةٌ نَّ سُ  يَ هِ وَ  ،امِ مَ اْْلِ 

 
الْ   (1) ُروُح  َخْلُدوَن    .(19/407،406)َمَعاِن  اْْلُلوِسيُّ:  اْبِن  َمُة  ُمَقدِ  َخْلُدوَن:  اْبُن  َويُ ْنَظُر: 

(1/526 .) 

 .(19/407)( اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن 2)
 . (15/374،373) ،(5/155: اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن )ْنَظرُ ي ُ  (3)
 .(18/519)( اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن 4)
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 د. َعْبُدْه ْبُن َحَسِن ْبِن ُُمَمٍَّد اْلَفِقْيهُ 

اْلَْعَبِي ِ  َماِم  اْْلِ قَ ْوَل  َرْسَم -  (1) ه (732)ت  َونَ َقَل  َوجََّه  َمْن  َعَلى  َردِ ِه  ِف 
ا  هَ لُ ي ِ مَ يُ ف َ  ةِ زَ مْ اِلَْ  لَ بْ ق َ  فَ لِ اْلَ  مُ خ ِ فَ ي ُ  نْ مَ  ظِ فْ ى لَ لَ عَ  هُ نَّ ِبَِ ِِبْلَواِو [ 24]إبراهيم: ﴾ڤ﴿
 مَ سْ الرَّ   نَّ ِلَ   ؛كَ لِ ذَ بِ   يهِ جِ وْ لت َّ لِ   ةَ اجَ  حَ َِل وَ   ،بِ رَ عَ الْ   ةِ غَ لُ   نْ مِ   سَ يْ لَ   هُ نَّ إِ » :  -اوِ وَ  الْ ََل إِ 

 .(2) «ةٌ عَ ب َ ت َّ مُ  ةٌ نَّ سُ 
 .(3)هِ يْ لَ عَ  اسُ قَ  ي ُ َِل وَ  ،عٌ بَ ت َّ مُ  اِنَّ مَ ثْ عُ الْ  مَ سْ الرَّ  نَّ أَ َأكََّد َعَلى وَ 

ِبَوْصِفِه   يَ ْقِصُد  َِل  أَنَُّه  الْ َوالظَّاِهُر  أَنَُّه  ُمْصَحِف  َرْسَم  َأْي:  الن ََّبِويََّة؛  السُّنََّة 
َا يَ ْقِصُد أَنَُّه ِمْن ِفْعِل الصََّحابَِة  تَ ْوِقيٌف ِمَن النَِّبِ    ، َوِفْعُل الصََّحابَِة ، َوِإَّنَّ

  ٌات َِباُعَها.يَِبُ  ُسنَّة  
)توَ  َعاُشوَر  اْبُن  َماُم  اْْلِ َأكََّدُه  َما  َوَرْسُم »ِه:  ِبَقْولِ   (4) ه(1393َهَذا 

 . (5)«َسن ََّها الصََّحابَُة الَِّذيَن ُعيِ ُنوا لَِنْسِخ اْلَمَصاِحفِ  ،اْلُمْصَحِف ُسنٌَّة ُمت َّبَ َعةٌ 
 :ة  يَّ فِ خَ   ار  رَ سْ أَ وَ ِللرَّْسِم اْلُعْثَماِن ِ ِحَكم  

َما وََكرََّر َذِلَك ِف   ُم اْْلُلوِسيُّ ِبَِنَّ ِلَرْسِم اْلُمْصَحِف َأْسرَارًا َوِحَكًما،َصرََّح اْْلِ

 
الشَّاِطِبيَّةَ إِ   (1) َشرََح  ثَِقٌة،  َحاِذٌق،  ُمَقِ ٌق،  اْلَْعَبِيُّ،  ُمَمٍَّد  أَبُو  ِإبْ رَاِهيَم،  ْبِن  ُعَمَر  ْبُن    ،َوالرَّائِيَّةَ   بْ رَاِهيُم 

اْلُعُلومِ  أَنْ َواِع  التََّصانِيَف ِف  اْلَمرَاِصدِ ،  َوأَلََّف  أَْرَِبِب  يَلُة  َوَجَِ اْلَمَعاِن،  ُز  َها: َكن ْ الذََّهِبُّ: .  ِمن ْ يُ ْنَظُر: 
: َغايَُة النِ َهايَِة  (،397ص)َمْعرَِفُة اْلُقرَّاِء   (. 1/21)اْبُن اْلََزرِيِ 

 .(13/257) اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن  (2)
 . (15/374،373)( اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن 3)
ِتَي اْلَماِلِكيِ َي بُِتوُنَس، َوَشْيُخ َجاِمِع الزَّيْ ُتونَِة َوفُ ُروِعِه بُِتوُنَس، ُمَمٌَّد الطَّاِهُر ْبُن َعاُشوَر، رَئِيُس اْلُمفْ   (4)

َوالت َّ  التَّْحرِيُر  ُمَصن ََّفاتِِه:  َأْشَهِر  يُ ْنَظُر:  َوِمْن  َمُْفوٌظ:   ،(174،173/ 6)اْلَْعَلُم  الز ِرِْكِليُّ:  ْنوِيُر. 
 . (309-3/304) تَ رَاِجُم اْلُمَؤل ِِفَي التُّوُنِسيِ يَ 

 . (30/556)( اْبُن َعاُشوَر: التَّْحرِيُر َوالت َّْنوِيُر 5)
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  وَ هُ وَ   ،اِن  مَ ثْ عُ   مٌ سْ ا رَ ذَ هَ   نَّ ي أَ دِ نْ عِ وَ » َن يَ ُقوُل:  َمَواِضَع قَِليَلٍة ِمَن الت َّْفِسرِي، َفَكا
 .(1)«مِ و سُ الرُّ  بُ ِبَ رْ أَ   يهِ فِ  رَّ الس ِ  فُ رِ عْ ي َ   ادُ كَ  يَ ا َِل ِمَّ 

 .(2)«هُ فُ رِ عْ  ن َ َِل  ر ٍ سِ لِ  ؛كَ لِ ذَ كَ   امِ مَ  اْْلِ ا ِف ُنََّ ِلَ »َوقَاَل ِف َمْوِضٍع آَخَر: 
تَ ْعَجُز  َوَأْسرَاٍر  َوِحَكٍم  َمَعاٍن  َعَلى  لِلنُّْطِق  اْلُمَخالَِفِة  الرَّْسِم  َظَواِهِر  َوِدَِلَلُة 

ِإْدرَاِكَها َعْن  َيَُ   ،اْلُعُقوُل  َأْن  ُيِْكُن  ِن ِ َوَِل  الرَِّبَّ ِِبْلَفْتِح  ِإِلَّ  ِِبَا  َأَحُد (3)اَط  ُهَو   ،
ِليِل َظَواِهِر الرَّْسِم، َواْْلُلوِسيُّ َلَْ يَ َتََبَّ َهَذا اِِلَتِ َاَه ِف تَ ْفِسريِِه،  اَهاِت ِف تَ عْ اِِلَتِ َ 

بِ  اْلَكِلَماِت  بَ ْعِض  َرْسِم  َعَلى  َعقََّب  َا  اْلعُ ذَ َوِإَّنَّ َأنَّ  َمَع  ِلَذِلَك  ِلَك،  ذََكُروا  َلَماَء 
   ِعَلًل لَُغِويًَّة.

ًَللِيَُّة ِللرَّ الت َّْوِجيَهاُت ال :دِ   ْسِم اْلُعْثَماِن ِ
َوَلِكنَُّه  ذََكَر   اْلُقْرآنِيَِّة،  اْلَكِلَماِت  بَ ْعِض  ِلَرْسِم  بَ ْعَض الَِْكِم  اْْلُلوِسيُّ  َماُم  اْْلِ
أَْوَرَد بَ ْعَد َأْن  -يٍَّة بَِعيَدٍة َعِن اْلَفْهِم، َحَّتَّ أَنَُّه قَاَل  اٍت ُصوِفيٍَّة َِبِطنِ رَ اَعلََّلَها ِبِِشَ 

 .(4) «هُ مُ هَ فْ ي َ   نْ ِمَّ  تُ سْ لَ وَ »: -تَ ْعِليَل اْبِن َعَرِب ٍ 
َِللَيَِّة لَِرْسِم اْلُمْصَحِف: تَ ْوِجيُهُه َرْسَم   َِبَْذِف    ﴾ک﴿َوِمْن تَ ْعِليَلتِِه الدِ 

اْلَوْصلِ لِ أَ  النُّ ََل إِ   لَ ص ِ وُ ت ُ وَ   ،انً اكِ سَ   انَ كَ   مَّالَ   يَ الس ِ   نَّ ِلَ »:  ِبَقْولِهِ   ِف    هِ بِ   قِ طْ  
ا مَ   ذْ إِ   ،اامًّ عَ   كَ لِ ذَ   انَ كَ   ثُ يْ حَ وَ   ،للِ ِبِ   رَ هَ ي ظَ ذِ الَّ   ومِ دُ عْ مَ الْ   الَ حَ   هَ بَ شْ أَ   ،فِ لِ ْلَ ِبِ 

 
 .(1/217)( اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن 1)
 (.18/97ْلَمَعاِن )ا اْْلُلوِسيُّ: ُروحُ  (2)
ِبَذِلَك    (3) غُ   َعْبدُ   الشَّْيخُ َقاَل  الدَِّبَّ تِ   ه [ 1132ت]   اْلَعزِيِز  َعْنُه  نَ َقَلُه  اْلُمَباَركِ ِفيَما  ْبُن  َأْحَُد    ْلِميُذُه 

غِ ه(. يُ ْنَظُر: السِ ِجْلَماِسيُّ: 1156)ت ْبرِيُز ِمْن َكَلِم َسيِ ِدي َعْبِد اْلَعزِيِز الدَِّبَّ  (.88،87ص) اْْلِ
 .(1/217)( اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن 4)
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ا  مَّ لَ   مُ كْ الُْ   كَ لِ ذَ   يَ طِ عْ أُ ،    للِ ِبِ   هُ ورُ هُ ظُ   ونُ كُ  يَ ِلَّ إِ   ورَ هُ الظُّ   بُ لُ طْ يَ   ومٍ دُ عْ مَ   نْ مِ 
 .(1)«اهُ دَّ ؤَ مُ  ظِ فْ  اللَّ ى ِف دَّ أَ وَ   ،هُ الَ صَ ات ِ  لَ صَ اتَّ وَ  ،هُ امَ قَ مَ  امَ قَ 

َرْسَم   ِفيِهَما    ﴾ھ﴿وَ   ،﴾ھ﴿َوتَ ْوِجيُهُه    فَ لِ أَ وَ   ،اتِ الذَّ   فَ لِ أَ   ؛ْيِ فَ لِ أَ ِبَِنَّ 
 .(2)  إخلةٌ رَ اهِ ظَ   ةُ يَ انِ الثَّ وَ  ،ةٌ يَّ فِ خَ  ل ٍ  كُ  ِف وََل اْلُ وَ  ،مِ لْ عِ الْ 

ُهَنا  الرَّْسَم  َفسََّر  اْْلُلوِسيُّ  َماُم  َواْلِعلْ   فَاْْلِ ُصوِفيٍَّة؛ َكالذَّاِت،  ِم،  ِبُْصطََلَحاٍت 
  الت َّْوِجيهَ َوَِل َُيَْفى َأنَّ َهَذا  َوالظُُّهوِر، َواْلَمْعُدوِم، َواِِلتِ َصاِل، َواْْلََفاِء، َوالذَّْوِق،  

 وٍم.َغرْيُ َمْفهُ َغاِمٌض، وَ 
اْلمُ  تَ ْوِجيِه  ِمْن  َقرِيٌب  الذ ِْكِر  اْْلِنُف  ِفيِه: َوالت َّْوِجيُه  يَ ُقوُل  الَِّذي  رَّاِكِشيِ  

 نْ مِ   مِ اللَّ   عَ  مَ ِت الَّ   تِ رَ هِ ظْ أُ وَ   ،﴾ھ﴿  مِ سْ ا  نِ مِ   اءِ اِلَْ   لَ بْ ي ق َ ذِ الَّ   فُ لِ اْلَ   فَ ذِ حُ وَ »
أَ لَ عَ   ةً لَ َِل دِ   ؛هِ لِ وَّ أَ    ةِ هَ جِ   نْ مِ   نُ اطِ بَ الْ وَ   ،انِ يَ ب َ الْ وَ   يفِ رِ عْ الت َّ   ةِ هَ جِ   نْ مِ   رُ اهِ الظَّ   هُ نَّ ى 

 .انِ يَ عِ الْ وَ  كِ ارَ دْ اْْلِ 
ق َ ِت الَّ   فُ لِ اْلَ   تِ فَ ذِ حُ وَ    َنَّ ِلَ   ؛ اَنً يَ ب َ   عَ قَ وَ   ثُ يْ حَ   ﴾ھ﴿  هِ اْسِْ   نِ مِ   ونِ النُّ   لَ بْ  

الْ ِف   هِ تِ حَْ رَ   يلِ صِ فْ ت َ   قَ ائِ قَ حَ   مُ لَ عْ ن َ  ن ُ َل فَ   ، ودِ جُ وُ   عِ ِف   قُ ر ِ فَ   بَ نَ مِ لْ     فِ صْ وَ الْ   ْيَ ا 
 . (3)«ةِ فَ الص ِ وَ 

ى  لَ عَ   دُ رِ ا يَ مَ ، وَ انِ دَ جْ وِ الْ وَ   قِ وْ ى الذَّ لَ عَ   ي ِ ارِ شَ اْْلِ   اهِ َتِ  اِِل   بِ احَ صْ أَ   ادَ مَ تِ عْ ا  نَّ إِ 
الرُُّسوِم  رَ اطِ وَ خَ   نْ مِ   مْ وِبِِ لُ ق ُ  بَ ْعِض  تَ ْفِسرِي  ِف    هُ نْ عَ   جُ تُ ن ْ ي َ وَ   ،طٍ بِ ضَ نْ مُ   رْيُ غَ   رٌ مْ أَ  

 .ةٍ يبَ رِ غَ  اتٍ ريَ سِ فْ ت َ بِ   انُ يَ ت ْ اْْلِ 

 
 . (1/218،217)( اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن 1)
 .(1/240)ِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن ( اْْلُلو 2)
لِيِل مِ  (3) َواُن الدَّ : ُعن ْ  .(67ص) يلِ زِ نْ الت َّ  ط ِ خَ  ومِ سُ رْ مَ  نْ اْبُن اْلبَ نَّاِء اْلُمرَّاِكِشيُّ
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 رُ سُ عْ ي َ اْْلُلوِسيُّ َهَذا الت َّْوِجيَه اْلَباِطِِنَّ الَِّذي  َماُم  اْْلِ َفَل َحاَجَة ِلَن يَ َتطَلََّب  
وَ هُ مُ هْ ف َ  َواْلُقْرآنُ ِإفْ َهاُمهُ   يتَ َعذَّرُ ،  التََّصوُِّف،  َأْهُل  ِإِلَّ  يَ ْفَهُمُه  َوَِل  أُْنزَِل    ،  اْلَكِرمُي 
 َساٍن َعَرِبٍ  ُمِبٍي. بِلِ 

:ْسِم الْ ِف الرَّ  ِإيَراُدُه َحِديَث ُمَعاِويََة    ُعْثَماِن ِ
ِعلَِّة   َعْن  ِعْنَد َكَلِمِه  الَِْديَث  َهَذا  اْْلُلوِسيُّ  َماُم  اْْلِ أَِلِف أَْوَرَد  َحْذِف 

نَ َقَل    ،ءٍ يْ شَ بِ   هُ بْ قَّ عَ ت َ ي َ   َلَْ وَ   هُ لَ قَ ن َ   هُ نَّ أَ   هُ نْ مِ   بُ جَ عَ الْ وَ ،  ﴾ک﴿ اْلَوْصِل ِف   َأْن  فَ بَ ْعَد 
قَا يُّوَن،  الرَّْسِْ قَاَلُه  َما ُرِوَي:    ِلُمَعاِويََة    ِلَذا قَاَل  »َل:  َما  َواَة،    أَِلقِ »ِف  الدَّ

تُ َعوِ رِ  َوَِل  السِ َي،  َوفَ ر ِِق  اْلَباَء،  َواْنِصِب  اْلَقَلَم،  َوَحس ِ   َوَحرِ ِف  )للَا(،   نِ اْلِميَم، 
فَِإنَُّه أَذَْكُر    ،ْلُيْسَرىْحََن(، َوَجوِ ِد )الرَِّحيَم(، َوَضْع قَ َلَمَك َعَلى أُُذِنَك ا )الرَّ َوُمدَّ 

 .(1) َلَك«

 
اْلَمَعاِن  اْْل (  1) ُروُح  وَ (1/218)ُلوِسيُّ:  َواِِلْستِ الَْدِ .  ْمَلِء  اْْلِ أََدِب  السَّْمَعاِنُّ ِف:  َأْخَرَجُه  ْمَلِء يُث 

يْ َلِميُّ ِف: اْلِفْرَدْوِس ِبَْأثُوِر اْلِْطَاِب، رقم )(2/588) (، واْلَقاِضي 5/394)  ، (8533، َوذََكَرُه الدَّ
َفا   ْن َطرِيِق َمْكُحوٍل عن ُمَعاِويََة، ُهَو مِ ، وَ (1/702تَ ْعرِيِف ُحُقوِق اْلُمْصَطَفى )بِ ِعَياٌض ِف: الشِ 

َقاَل اْلَاِفُظ اْبُن َحَجٍر  .(212ْن ُمَعاِويََة، َكَما ِف َمرَاِسيِل اْبِن َأِب َحاِتٍِ )صَوَمْكُحوٌل ََلْ َيْسَمْع مِ 
ب َ -  (7/504)   اْلَبارِي  فَ ْتحِ ِف   نَ ْقِل  اْْلَثرِ عْ بَ ْعَد  ِبَضْعفِ »:  -ِض  اْلُْمُهوُر  َهِذِه    َوَأَجاَب 

ُسَنِنِه،    .«اْلََحاِديثِ  ِف  ِْمِذيُّ  التِ  الِكَتابِ ِبَ َوَرَواُه  َتْتِيِب  ِف  َجاَء  َما  )ُب  َرْقُم   ،2714 ،)
، َوَقاَل: ذَْكُر لِْلُمْمِلي«أَ َفِإنَُّه    ،َقَلَم َعَلى أُُذِنكَ َضِع الْ »، بَِلْفِظ:    َعْن زَْيِد ْبِن َثِبتٍ (  5/67)

َبَسُة ْبُن َعْبِد الرَّْحَنِ َوُهَو ِإْسَناٌد    ،َِل نَ ْعرِفُُه ِإِلَّ ِمْن َهَذا الَوْجهِ   ،يبٌ »َهَذا َحِديٌث َغرِ   ، َضِعيٌف، َوَعن ْ
اَلِديِث« ُيَضعََّفاِن ِف  زَاَذاَن  ْبُن  اْبنُ َوُمَمَُّد  يُ ْنَظُر:  َمْوُضوٌع.  َوالَِْديُث  اْلَمْوُضوَعاُت    .   : اْلَْوزِيِ 

َوالسُّيُ 1/259) اْلَمْوُضوَعةِ (،  اْلََحاِديِث  ِف  اْلَمْصُنوَعُة  ِلُئ  اللَّ َواْلَْلَباِنُّ: 1/197)  وِطيُّ:   ،)
ِْمِذيِ  )ص التِ  ُسَنِن  لِ ِف   رٍ جَ حَ   نُ ابْ   هِ يْ لَ عَ   مَ كَ حَ وَ (.  324َضِعيُف  )انِ يزَ مِ الْ   انِ سَ    :هُ نَّ ِبَِ   (5/167 

 . لٌ طِ ِبَ  يثٌ دِ حَ 
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الَِْديَث   تَ َعقُّبٍ -َونَ ْقُلُه  ارْ ِف   رٌ اهِ ظَ   -ُدوَن  َعَلْيِه، هِ ائِ ضَ تِ   يُ ْؤَخُذ  ِمَّا  َوَهَذا   ،
َعَلْيِه، َوِمْن َثَّ َحَكَم َعَلْيِه أَِئمَُّة الَِْديِث   َلُه َسَنٌد يُ ْعَتَمدُ سَ َمَع َأنَّ الَِْديَث لَيْ   

 ضَّْعِف.ِِبل
َماَم اْْلُلوِسيَّ يَ َرى َأنَّ َهِذِه اْلَِدلَُّة َوالنُُّصوُص السَّاِبَقُة ُتْشِعُر اْلَقارَِئ ِبَِنَّ  ف َ  اْْلِ

النَِّب ِ  ِمَن  تَ ْوِقيِفي   اْلُمْصَحِف  ِإََل  ،    َرْسَم  اْلُعَلَماِء أَ ِإَضاَفًة  ِمَن  َذَهَب  َمْن  نَّ 
أَنَُّه   ِإََل  رِيَن  ِبَا ذُِكَر،  اْلُمَتَأخِ  اْسَتَدلَّ  َظَواِهَر  وَ تَ ْوِقيِفي   َمْن َفسََّر  َأنَّ  ِإََل  اْسِتَناًدا 

وَ  تَ ْوِقيِفي ،  ِعْنَدُه  فَ ُهَو  َِبِطِنيٍَّة  ُصوِفيٍَّة  ِبَِِشارَاٍت  َرسْ لَ الرَّْسِم  َأنَّ  يَ ْبُدو  َم  ِكْن 
ُهوِر الَِّذي ذُِكَر آنًِفا؛ َحْيُث ِإنَُّه اْلُمْصَحِف ِعْنَدُه اْصِطَلِحي ؛ ِبَدلِيِل قَ ْولِِه اْلَمشْ 

 ْن َرَأى َأنَّ َرْسَم اْلُمْصَحِف َكَذِلَك، َوللاُ َأْعَلُم. َصاَر ُمْستَ َنًدا ِلمَ 
 

 *** 
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َماِم اْْلُلوِسيِ  م ِ   فُ قِ وْ مَ :  اْلَمْبَحُث الرَّاِبعُ   ابِ ت َّ كُ   نْ م ِ  أِ ط َ الَْ   وعِ ق ُ ى وُ وَ ع ْ دَ   نْ اْلِ
 :فِ احِ صَ مَ الْ 

َها ُوُقوُع ُكتَّاِب اْلَمَصاِحِف ِف    اََيٌت َعنْ نُِقَلْت رِوَ  بَ ْعِض السََّلِف يُ ْفَهُم ِمن ْ
اْْل  َماُم  اْْلِ اْعَتََن  َوَقِد  اْلَكِلَماِت،  ِمَن  َعَدٍد  َرْسِم  ِإََل  لُ َأْخطَاٍء ِف  َشارَِة  وِسيُّ ِِبْْلِ

 ي ُوُقوَع اْلَْطَِأ ِف الرَّْسِم.ْلَك الر َِواََيِت، َوبَ رََع ِف تَ ْوِجيِهَها َعَلى َنٍْو يَ ْنفِ تِ 
 فِ حَ صْ مُ الْ   نَ مِ   غَ ِر ا فُ مَّ لَ   هُ نَّ أَ     انَ مَ ثْ عُ َعْن    يَ وِ ا رُ مَ َوَأْشَهُر تِْلَك الر َِواََيِت:  

 .(1) «اهَ تِ نَ سِ لْ ِبَِ  بُ رَ عَ الْ  هُ يمُ قِ تُ ا سَ نً لَْ  آنِ رْ قُ  الْ ِف  نَّ إِ »: الَ قَ 
 

(،  229/ 2اْلَمَصاِحِف    َواْلَثَ ُر َرَواُه اْبُن َأِب َداُوَد ِف )ِكَتابِ   .(1/156اِن )( اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمعَ 1)
ص )اْلُمْقِنِع  ِف  )607،606َوالدَّاِنُّ  ِف  الذََّهِبُّ  َوأَْوَرَدُه  الن َُّبَلِء    ِسرَيِ (،  (، 4/442أَْعَلِم 

تْ َقاِن  يُ َوالسُّ  َواْلَثَ ُر َِل 4/1237وِطيُّ ِف )اْْلِ ُعْثَماَن  (،  َيِصحُّ َعْن     اْنِقطَاًعا؛ َسَنِدِه  ؛ ِلَنَّ ِف 
ُعْثَماَن  َفعِ  يَ ْلَق  ََلْ  ُعْثَماَن  ْكرَِمُة  يَ ْلَق  ََلْ  َوُهَو  يَ ْعَمَر،  ْبُن  الر َِوايَِة ََيَْي  َهِذِه  َوََتَبَع ِعْكرَِمَة َعَلى   ،

َع ِمْنُه َوَِل َرآُه، َوَمَع َضْعِف إِ ،  أَْيًضا َنُه َِل َيِصحُّ أَْيًضا. َقاَوَِل ْسَِ َل الدَّاِنُّ ِف ْسَناِد َهَذا اْلَثَِر َفِإنَّ َمت ْ
ِجَهَتْيِ (:  606ص  اْلُمْقِنعِ ) ِمْن  َدلِيٌل  بِِه  َيِصحُّ  َوَِل  ُحجٌَّة،  ِبِْثِلِه  تَ ُقوُم  َِل  ِعْنَدََن  اْلََْبُ   :»َهَذا 

ِإْسَنا ِف  َُتِْليٍط  َمَع  أَنَُّه  يَ ْعَمرَ ِإْحَداُهَا:  اْبَن  ِلَنَّ  ُمْرَسٌل؛  أَْلَفاِظِه  ِف  َواْضِطرَاٍب  َوِعْكرَِمَةَلَْ ِدِه،   ،
ًئا، َوَِل رََأََيهُ  يَ ْنِفي ُوُروَدُه َعْن ُعْثَمانَ ،  َيْسَمَعا ِمْن ُعْثَماَن َشي ْ أَْلَفاِظِه  ِلَما    َوأَْيًضا َفِإنَّ ظَاِهَر  ؛ 

ِة اْجتِ ِفيِه ِمَن الطَّْعِن َعَلْيِه َمَع مََ  ْسَلِم، َوِشدَّ يِن، َوَمَكانِِه ِمَن اْْلِ َهاِدِه ِف َبْذِل النَِّصيَحِة،  لِ ِه ِمَن الدِ 
 . َواْهِتَبالِِه ِبَا ِفيِه الصََّلُح ِلْْلُمَِّة« 

وَجْد ِف اْلُقْرآِن َحْرٌف ِإِلَّ ِلَنَّ َهَذا اْلََْبَ َِل َيِصحُّ، َوََلْ يُ »  (:2/419َوَقاَل اْلَمْهَدِويُّ ِف )َشرِْح اِلَِْدايَِة   
تَ َعاََل:  َوَلُه َوْجٌه َصِحيٌح ِف اْلعَ   ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿ َربِيَِّة، َوَقْد َقاَل للاُ 

َوالن ُّ 42]فصلت:  ﴾ڻ ں ں ڱ َوالز ََِيَدِة  اللَّْحِن  َواْلُقْرآُن َمُْفوٌظ ِمَن  َوَقاَل  «َصانِ قْ [.   .
تَ ْيِميََّة:   يُ بَ »اْبُن  ِفيهِ َوِمَّا  َذِلَك  َر  ُقدِ  َلْو  ُعْثَماَن  َأنَّ  َذِلَك:  ُ َكِذَب  ُنْسَخٍة فَ   ،يِ  ِف  َذِلَك  رََأى  َا  ِإَّنَّ

يُع اْلَمَصاِحِف ات ََّفَقْت َعَلى اْلَغَلِط َوُعْثَماُن َقْد َرآُه    ،َواِحَدةٍ  يِعَها َوَسَكَت: ِف َفِإمَّا َأْن َتُكوَن َجَِ  َجَِ
َعاَدةً  ُمَْتِنٌع  الَِّذيَن َكتَ ُبوافَ َهَذا  ِمْن  َوَشْرًعا  ُعْثَمانَ   ،  ِمْن    ، َوِمْن  إلَْيِهْم ُثَّ  َوَصَلْت  الَِّذيَن  اْلُمْسِلِمَي 
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َماِم اْْلُلوِسي ِ َرْسُم اْلُمْصَحِف ِف تَ ْفِسْْيِ »ُروِح اْلَمَعاِن   « لْْلِ

 د. َعْبُدْه ْبُن َحَسِن ْبِن ُُمَمٍَّد اْلَفِقْيهُ 

َا ُسِئَلتْ   -ارضي للا عنه-  ةَ شَ ائِ عَ َوَما ُرِوَي َعْن     نْ عَ   آنِ رْ قُ الْ   نِ لَْ   نْ عَ   َأُنَّ
 ۈ ۈ﴿:  اََل عَ ت َ   هِ لِ وْ ق َ   نْ عَ وَ ،  [162]النساء:﴾  ی جئ﴿:  اََل عَ ت َ   هِ لِ وْ ق َ 

: تْ الَ قَ . ف َ [63]طه:  ﴾ۇئ وئ وئ ەئ﴿ :  اََل عَ ت َ   هِ لِ وْ ق َ   نْ عَ ، وَ [69]املائدة:﴾  ٴۇ
 .(1) «ابِ تَ كِ  الْ ِف  واؤُ طَ خْ أَ  ،ابِ تَّ كُ الْ  لُ مَ ا عَ ذَ ي هَ خِ أَ  نَ  بْ َيَ »

مَ ذَ كَ َو  رُ ا    :ولُ قُ ي َ وَ ،  ﴾ی جئ﴿  أُ رَ قْ ي َ   انَ كَ   رْيٍ بَ جُ   نِ بْ   يدِ عِ سَ   نْ عَ   يَ وِ ا 
 . (2) «بِ اتِ كَ الْ   نَ مِ  نٌ لَْ  وَ هُ »

 
ِفيِه َلْنً   ،اْلَمَصاِحفُ  َويَ ْعَلُموَن َأنَّ  اْلُقْرآَن  ِفيَها َوُهْم ََيَْفظُوَن  تَ ْيِميََّة: ََمُْموُع «...  اَورَأَْوا َما  اْبُن   .

ِهَشاٍم  15/253)اْلَفَتاَوى   اْبُن  َونَ َقَل  ْسَل   -ُمَلخًَّصا-(.  اْْلِ َشْيِخ  تَ ْيِميََّة:  َعْن  اْبِن  َخَبٌ »ِم  َهَذا 
 (. 51،50. يُ ْنَظُر: اْبُن ِهَشاٍم: َشرُْح ُشُذوِر الذََّهِب )ص«َِبِطٌل، َِل َيِصحُّ ِمْن ُوُجوٍه ...

اْلَمَعاِن  (  1) ُروُح  اْلُقْرآِن ص  َرَواهُ   .(1/162)اْْلُلوِسيُّ:  )َفَضاِئِل  ُعبَ ْيٍد ِف  َوالطََّبِيُّ ِف 287أَبُو   ،) 
 اْلُمْقِنعِ (، َوالدَّاِنُّ ِف )2/235(، َواْبُن َأِب َداُوَد ِف )ِكَتاِب اْلَمَصاِحِف  680/ 7)َجاِمِع اْلبَ َياِن  

تْ َقاِن    (، َوالسُُّيوِطيُّ 613،612 ُعبَ ْيٍد،  4/1237ِف )اْْلِ َأِب   يحٌ حِ صَ   ادٌ نَ سْ ا إِ ذَ هَ »َوَقاَل:  ( َعْن 
شَ لَ عَ  َوعَ ْيِ خَ يْ الشَّ   طِ رْ ى  ثُوِر  «،  اْلَمن ْ )الدُّرِ   ِف  ِإََل  2/745،744زَاُه  فَ   دٍ يْ ب َ عُ   َأِب (   ،هِ لِ ائِ ضَ ِف 

. َواْلَثَ ُر ِف ِإْسَناِدِه  رِ اْلُمْنذِ   َواْبنِ   ، َداُودَ ِب أَ   َواْبنِ   ،يرٍ رِ جَ   َواْبنِ   ،َبةَ ي ْ  شَ ِب أَ   َواْبنِ   ،َمْنُصورٍ   نِ بْ   َوَسِعيدِ 
َوَقْد َصحََّحُه السُُّيوِطيُّ، ِإِلَّ أَنَُّه َقْد ُتُكلِ َم ِف رَِوايَِة َأِب ُمَعاِويََة َعْن ِهَشاٍم، أَبُو ُمَعاِويََة، َوُهَو ثَِقٌة،  
َماُم َأْحَُد َعنْ  «. اْبُن ةٌ بَ رِ طَ ضْ مُ   يثُ ادِ حَ ا أَ يهَ فِ : »ةَ وَ رْ عُ   نِ بْ ا  امِ شَ هِ   نْ عَ   ةَ يَ اوِ عَ  مُ ِب أَ   يثِ دِ حَ   فَ َقاَل اْْلِ

ال َتِْذيُب  )َحَجٍر:  وَ 9/139ت َّْهِذيِب  َداُوَد: (،  أَبُو  َجازَ   ةَ يَ اوِ عَ مُ   أَبُو»  َقاَل  اْلَ   ِإَذا    ْعَمشِ َحِديَث 
ِهَشامِ   ئُ طِ ُيُْ ،  هُ ؤُ َخطَ   ثُ رَ كَ  ِِبَنَُّه  وَ   «.ةَ وَ رْ عُ   ْبنِ   َعَلى  السِ ِجْسَتاِنُّ:   .ةِ وفَ كُ لْ ِبِ   ةِ ئَ جِ رْ مُ الْ   يسُ ئِ رَ َوَصَفُه 
(، َوَقِد اْستَ ْنَكَر َهِذِه الر َِوايََة الزَّجَّاُج ِف )َمَعاِن اْلُقْرآِن َوِإْعرَابِِه 3/147،160 )ي ِ ر ِ جُ اْْل   تُ اَِل ؤَ سُ 
(، 15/252َفَتاَوى  (، َواْبُن تَ ْيِميََّة ِف )ََمُْموِع الْ 7/684  انِ (، َوالطََّبِيُّ ِف )َجاِمِع اْلبَ يَ 2/131

 (. 611، 610(. َويُ ْنَظُر قَ ْوُل الدَّاِن ِ ِف )اْلُمْقِنِع ص51َواْبُن ِهَشاٍم ِف )َشرِْح ُشُذوِر الذََّهِب ص
اْلَمَعاِن  2) ُروُح  اْْلُلوِسيُّ:  َداُوَد ِف   .(1/162)(  َأِب  اْبُن  اْلَمَصاِحِف  )  َرَواُه  ِمْن 2/232ِكَتاِب   ،)

. َوأَْوَرَدُه السُُّيوِطيُّ َعِن اْبِن  «...  لَْنٌ ِف اْلُقْرآِن أَْربَ َعُة َأْحُرٍف  » َث، َعْن َسِعيٍد، َوَلْفظُُه:  َطرِيِق َأْشعَ 
ثُوِر   اْلَمن ْ )الدُّرِ   ِف  َداُوَد  )2/745َأِب  تْ َقاِن  اْْلِ ِف  َأْشَتَة  اْبِن  َوَعِن  ِفيِه 4/1241(،  َوِإْسَناُدُه   .)
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ا َقِد  أَنَُّه  اْلُعَلَماشْ الَِْديُر ِِبلذ ِْكِر  َعَدٌد ِمَن  َهِذِه الر َِواََيِت ِمْن  تَ َغَل  بِتَ ْوِجيِه  ِء 
عْ  َواْْلِ السََّنُد  َهِذِه  (1)رَابُ َحْيُث  ِمْن  اْْلُلوِسيِ   َماِم  اْْلِ َمْوِقُف  َويَ تَ َلخَُّص   ،

 الر َِواََيِت ِف اْْلِت: 
  وَ هُ ف َ   ،ا إخلنً لَْ  آنِ رْ قُ  الْ ِف  نَّ إِ » :انَ مَ ثْ عُ   لُ وْ ا ق َ مَّ أَ وَ »أَمَّا الر َِوايَُة اْلُوََل، فَ َقاَل: 

اللَّ ًِل وَّ أَ   ةِ ابَ حَ لصَّ ِبِ   نُّ ظَ يُ   فَ يْ كَ   ذْ إِ   ؛ادًّ جِ   لٌ كِ شْ مُ  الْ ِف   نُ حْ   عَ ًل ضْ فَ   ،مِ َل كَ     نِ  
  ُثَّ   ،هِ تِ ابَ تَ كِ َو   أِ طَ ى اْلَْ لَ عَ   مْ هُ اعُ مَ تِ ا اجْ يً نِ ثَ   مْ ِبِِ   نُّ ظَ يُ   فَ يْ كَ   ُثَّ   ؟!مْ هُ   مْ هُ وَ   ،آنِ رْ قُ الْ 
  ،هِ ريِ يِ غْ ت َ   مُ دَ عَ   انَ مَ ثْ عُ بِ   نُّ ظَ يُ   فَ يْ كَ   ُثَّ   ،وعِ جُ الرُّ وَ   هِ بُّ ن َ الت َّ   مُ دَ ا عَ ثً لِ ثَ   مْ ِبِِ   نُّ ظَ يُ   فَ يْ كَ 
  ، ارُ يَ اْلِْ   مُ هُ وَ   ،وهُ يمُ قِ يُ   َلَْ   هُ عَ ا َجَْ وْ لَّ وَ ت َ   ينَ ذِ الَّ   انَ ا كَ ذَ إِ وَ   ،ربُ عَ الْ   هُ يمَ قِ تُ لِ   هُ كُ ْتُ يَ   فَ يْ كَ َو 
إِ رِ مْ عَ لَ ف َ   ؟!مْ هُ ريُْ غَ   هُ يمُ قِ يُ   فَ يْ كَ فَ  ِمَّ ذَ هَ   نَّ ي  يَ ا  وَ ًل قْ عَ   يلُ حِ تَ سْ ا  وَ عً رْ شَ   .  ةً ادَ عَ ا 
يَ َِل   كَ لِ ذَ   نَّ أَ   قُّ الَْ فَ   دْ قَ وَ   ،عٌ طِ قَ ن ْ مُ   بٌ رِ طَ ضْ مُ   يفٌ عِ ضَ   َبُ اْلَْ وَ   ،انَ مَ ثْ عُ   نْ عَ   حُّ صِ  
  َبِ ا اْلَْ ذَ هَ   اةَ وَ رُ   نَّ أَ   اهُ رَ ي أَ ذِ الَّ وَ   ،اهَ لِ قْ ن َ   ةَ نَ و ؤُ مَ   لُ ابِ قَ ا ت ُ اهَ رَ  أَ َِل   ةٍ بَ وِ جْ ِبَِ   هُ نْ وا عَ ابُ جَ أَ 

ا  مَ   وَ هُ وَ ،  الُ ضَ عُ الْ   اءُ الدَّ   لَّ حَ وَ   ،الُ كَ شْ اْْلِ   مَ زِ لَ ف َ   ،وهُ فُ رَّ حَ فَ   وهُ نُ قِ تْ ي ُ   َلَْ ا وَ ئً ي ْ وا شَ عُ ْسَِ 
 هِ بِ   ِتَ أُ   فِ حَ صْ مُ الْ   نَ مِ   غَ ِر ا فُ مَّ : لَ الَ ى قَ لَ عْ اْلَ   دِ بْ عَ   نِ  بْ اِلِ   دِ بْ عَ   نْ عَ   دِ نَ لسَّ ِبِ   يَ وِ رُ 
 .انَ تِ نَ سِ لْ ِبَِ  هُ يمُ قِ نُ ا سَ ئً ي ْ ى شَ رَ أَ  ، مْ تُ لْ َجَْ أَ وَ  مْ تُ ن ْ سَ حْ أَ  :الَ قَ ف َ  ،يهِ فِ  رَ ظَ نَ ف َ  انُ مَ ثْ عُ 

 يهِ ى فِ أَ رَ ف َ   ،هِ تِ ابَ تَ كِ   نْ مِ   اغِ رَ فَ الْ   يبَ قِ عَ   هِ يْ لَ عَ   ضَ رِ عُ   هُ نَّ ِلَ   ؛يهِ فِ   الَ كَ شْ  إِ َِل َوَهَذا  

 
-ِه َبْيَ ثَِقٍة َوَصُدوٍق. ُثَّ ِإنَّ قَ ْوَل َسِعيٍد  ََلْ أَِقْف َعَلى تَ ْرََجَِتِه، َوبَِقيَُّة رَِجالِ   ٍد اْلَْرْيِيُّ اْلَفْضُل ْبُن َحَّا

ثُ ُبوتِهِ  فَ ْرِض  الت ََّواتُرِ   -َعَلى  ِمَن  ثَ َبَت  َما  ِِبَا  يُ َعاَرُض  ُحجًَّة  ُسنَّةٌ ِبِ   لَْيَس  َواْلِقرَاَءُة  ِِبْلَياِء،  ، ْلِقرَاَءِة 
 َمَردَُّها ِإََل الر َِوايَِة َواِِلت َِباِع. 

َقِطَعةٌ َوُخَلَصُة ذَ   (1) َا ُمن ْ ًنا، َوَِل تَ ُقوُم ِِبَا ُحجٌَّة؛ ِلَُنَّ  ِلَك: َأنَّ َهِذِه اْْلَثَر َِل َتِصحُّ؛ ِلَضْعِفَها َسَنًدا َوَمت ْ
َبَة:  يُ ْنَظُر:  ٍة.  لَ َغرْيُ ُمتَّصِ  -605ص)الدَّاِنُّ: اْلُمْقِنُع    ،(42-36صاْلُقْرآِن )  لِ ِويُل ُمْشكِ َتَْ اْبُن قُ تَ ي ْ

تْ َقاُن ُيوِطيُّ: السُّ  ،(613  (. 1247-4/1241)اْْلِ
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َماِم اْْلُلوِسي ِ َرْسُم اْلُمْصَحِف ِف تَ ْفِسْْيِ »ُروِح اْلَمَعاِن   « لْْلِ

 د. َعْبُدْه ْبُن َحَسِن ْبِن ُُمَمٍَّد اْلَفِقْيهُ 

  كْ تُْ يَ   َلَْ وَ   ميِ وِ قْ الت َّ وَ   ضِ رْ عَ الْ   دَ نْ عِ   كَ لِ ذَ  بِ ّفَّ وَ   ُثَّ   ،شٍ يْ رَ ق ُ   انِ سَ لِ   رْيِ ى غَ لَ عَ   بَ تِ ا كُ مَ 
 .(1) «كَ لِ ذَ  نْ مِ  ةٍ يَ رْ  مِ ِف  كَ بُ سَ حْ  أَ َِل وَ ، ائً ي ْ شَ  يهِ فِ 

عَ  َونَ َقَلُه  َأْشَتَة،  اْبُن  قَاَلُه  َما  َعْيُ  اْلَِقيَقِة  ِف  ُهَو  اْْلُلوِسيُّ  َرآُه  ُه  نْ َوَما 
، َوذََكَر أَ    .(2) كَ لِ ذَ  نْ عَ   ابُ ا يَُ ى مَ وَ ق ْ أَ َهَذا  نَّ السُُّيوِطيُّ

َمْوِضعٍ  فُ مَّ لَ   هُ نَّ أَ   يَ وِ ا رُ ا مَ مَّ أَ وَ » آَخَر:  َوقَاَل ِف   هِ بِ   ِتَ أُ   فِ حَ صْ مُ الْ   نَ مِ   غَ ِر ا 
  بُ رَ عَ الْ   هُ يمُ قِ تُ سَ   نٍ لَْ   نْ ا مِ ئً ي ْ ى شَ رَ أَ   ،مْ تُ لْ َجَْ أَ وَ   مْ تُ ن ْ سَ حْ أَ   دْ : قَ الَ قَ ف َ     انَ مَ ثْ  عُ ََل إِ 
ا، ذَ هَ   يهِ فِ   دْ وجَ يُ   َلَْ   شٍ يْ رَ ق ُ   نْ مِ   بُ اتِ كَ الْ وَ   ،لٍ يْ ذَ هُ   نْ ي مِ لِ مْ مُ الْ   انَ كَ   وْ لَ ا، وَ هَ تِ نَ سِ لْ ِبَِ 
  انَ مَ ثْ عُ   نَّ إِ فَ  ،اعٌ طَ قِ انْ وَ  ابٌ رَ طِ اضْ  يهِ فِ  ادُ نَ سْ اْْلِ ، وَ يفٌ عِ ضَ  هُ نَّ : إِ يُّ اوِ خَ السَّ  الَ قَ  دْ قَ ف َ 
   ُبُ رَ عَ الْ   هُ يمَ قِ تُ لِ   هُ كُ ْتُ يَ ا وَ نً لَْ   يهِ ى فِ رَ ي َ   فَ يْ كَ ، فَ هِ بِ   ونَ دُ تَ قْ ا ي َ امً مَ إِ   اسِ لنَّ لِ   لَ عِ ج 
  وَ ا هُ يمَ  فِ ِلَّ  إِ ًل صْ أَ   فٌ َل تِ ا اخْ يهَ فِ   سَ يْ لَ وَ   ،فَ احِ صَ مَ   ةَ دَّ عِ   بَ تَ كَ   دْ قَ ا، وَ هَ تِ نَ سِ لْ ِبَِ 
 هُ يمُ قِ يُ   فَ يْ كَ   ،مْ هُ   مْ هُ وَ   عَ مْ الَْ   رَ شَ ِبَ   نْ مَ وَ   وَ هُ   هُ مْ قِ يُ   ا َلَْ ذَ إِ ، وَ اتِ اءَ رَ قِ الْ   وهِ جُ وُ   نْ مِ 
 زُ مْ الرَّ   ادَ رَ مُ الْ   نَّ ِبَِ   هُ نْ عَ   هِ تِ حَّ صِ   يرِ دِ قْ ى ت َ لَ عَ   هِ مِ َل  كَ ِف   نَ حْ اللَّ   مٌ وْ ق َ   لَ وَّ َتََ ؟! وَ مْ هُ ريُْ غَ 
 .(3) «اءُ يَ اْْلِ وَ 

فَ َقاَل:   اْلَِخريَََتِن  الر َِوايَ َتاِن  ق َ ََن عْ مَ   نَّ ِبَِ   لِ وَّ اْلَ   نِ عَ   بُ ا يَُ وَ »َوأَمَّا    : اِلَِ وْ  
  َِل   ،هِ يْ لَ عَ   اسِ النَّ   عِ مْ لَِ   ةِ عَ ب ْ السَّ   فِ رُ حْ ْلَ ا  نَ  مِ ََل وْ الَ   ارِ يَ تِ  اخْ ِف   :يْ أَ   «،واؤُ طَ خْ أَ »
  تْ الَ طَ   نْ إِ وَ   ،ودٌ دُ رْ مَ   وزُ  يَُ ا َِل مَ   نَّ إِ فَ   ،وزُ  يَُ َِل   أٌ طَ خَ   كَ لِ ذَ   نْ مِ   وهُ بُ ت َ ي كَ ذِ الَّ   نَّ أَ 
 ، هُ لَ   ةٌ اءَ رَ قِ وَ   ةٌ غَ لُ   «،بِ اتِ كَ الْ   نَ مِ   نٌ لَْ »  : هِ لِ وْ  ق َ ََن عْ مَ   نَّ ِبَِ   :اِن الثَّ   نِ عَ وَ   .هِ وعِ قُ وُ   ةُ دَّ مُ 

 
 . (1/662،661)( اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن 1)
تْ َقاُن ِف ُعُلومِ : يُ ْنَظُر: السُُّيوِطيُّ  (2)  (.4/1245) اْلُقْرآنِ   اْْلِ
 .(6/393)َمَعاِن ( اْْلُلوِسيُّ: ُروُح الْ 3)
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 جملة العلوم الشرعية

 ه  )اجلزء األول( 1443دد الرابع والستون رجب الع
 

 .(1) «يلٌ وِ طَ  مٌ َل كَ   اتِ اءَ رَ قِ الْ  هِ ذِ هَ  يهِ جِ وْ  ت َ ِف  يَ ي ِ وِ حْ لنَّ لِ وَ  ،ىرَ خْ أُ  ةٌ اءَ رَ قِ  ةِ يَ  اْْل ِف وَ 
ْشَكاِل َِل يَ ن ْ بِ َوالتَّْأِويُل الَِّذي ُأِجيَب   َهُض؛ ِلَنَّ الر َِوايََة الَِّت ذُِكَرْت  ِه َعِن اْْلِ

َم ِبِه ِف َحْرِف َلْو ُسل ِ   -َعَلى تَ ْقِديِر ثُ ُبوِت الر َِوايَةِ -ٌة، ُثَّ ِإنَُّه  َعْن َعاِئَشَة َضِعيفَ 
ِِبْلَياِء َعَلى لَُغِة   اَأنَّ َعاِئَشَة َكاَنْت َتْسَتِحبُّ لِْلَكاِتِب َأْن يَ ْرُْسَهَ   ﴾وئ وئ﴿  َطهَ 
يًعا، َفَل يَ تَِّجُه ِف حَ قُ رَ  ، َوَحْرِف ﴾ی﴿ْرِف النِ َساِء  ْيٍش؛ لِتَ َواتُِر اْلِقرَاَءَتْيِ َجَِ

ِِبْلَياِء، ﴾ٴۇ﴿اْلَماِئَدِة   اْلَوَِّل  اْلَْرِف  ِقرَاَءِة  َعَلى  َُمِْمُعوَن  اْلُقرَّاَء  ِلَنَّ  ؛ 
  اسِ يَ قِ ُخُذَها اْْلِخُر َعِن اْلَوَِّل، َِل تَ ثْ ُبُت بِ رَاَءُة ُسنٌَّة ُمت َّبَ َعٌة يَْ قِ َوالثَّاِن ِِبْلَواِو، َوالْ 

 .  ةٍ غَ لُ  و ِ شُ  فُ َِل ، وَ ةٍ يَّ بِ رَ عَ 
َعْن   يَ َتَحدَُّث  َوُهَو  »[162]النساء:   ﴾ی جئ﴿َوقَاَل    ضُ عْ ب َ   مَ عَ زَ وَ : 

  ،ةِ لَ قَّ ث َ مُ الْ   (نَّ كِ لَ  )امَ قَ مَ   قِ ابِ السَّ   نِ وْ كَ لِ   ؛مِ هُّ وَ ى الت َّ لَ عَ   هُ بُ صْ نَ   هَ بَ شْ اْلَ   نَّ أَ   ينَ رِ خ ِ أَ تَ مُ الْ 
وَ ةُ فَ فَّ خَ مُ الْ   (ِكنِ لَ )ا  هَ عَ ضِ وْ مَ   عَ ضِ وُ  ُيَْ َِل ،  مَ فَ   فِ ى  ي ُ َِل   ةِ لَ مْ لُْ ِبِ وَ .  يهِ ا   ََل إِ   تُ فَ ت َ لْ  
 ا ِف مَ كَ   اوِ وَ لْ ِبِ   (ونَ يمُ قِ مُ الْ وَ )  :ابَ وَ الصَّ   نَّ أَ ، وَ آنِ رْ قُ الْ   نِ لَْ   نْ ا مِ ذَ هَ   نَّ أَ   مَ عَ زَ   نْ مَ 
 ؛ي ِ فِ قَ ى الث َّ يسَ عِ وَ   ،ي ِ رِ دَ حْ الَْ وَ   ،ارٍ نَ ي ْ دِ   نِ بْ   كِ الِ مَ   ةُ اءَ رَ قِ   يَ هِ ، وَ للاِ   دِ بْ عَ   فِ حَ صْ مُ 
 .(2)«ًل صْ أَ  يهِ فِ  نُ حْ اللَّ  وزُ  يَُ َل فَ  ،ارً ات ُ وَ ت َ   مِ ظْ النَّ  لِ قْ  ن َ ِف  مَ َل  كَ َِل  ذْ إِ 

النَّْحِويِ يَ  آرَاَء  َعَرَض  َأْن  ِإْعرَاِب    َوبَ ْعَد  إِ ﴾  وئ وئ﴿ِف  َرأِْيِه َخَلَص  ََل 
فَ َقاَل:    ، أَ ذِ الَّ وَ »اْْلَاصِ  إِ َنَ أَ   حُ نَ جْ ي   يفَ عِ ضْ تَ   -اََل عَ ت َ   للاُ   وَ هُ   مُ اصِ عَ الْ وَ -  هِ يْ لَ  

  هُ لُ ب َ قْ ي َ وَ   رُ دْ الصَّ   هُ لَ   حُ ِر شَ نْ  ي َ يًل وِ َتَْ   لْ بَ قْ ي َ   َلَْ وَ   ،رِ اتِ وَ ت َ مُ لْ ِبِ   نٌ عْ طَ   يهِ ا فِ ِمَّ   دَ رَ ا وَ مَ   يعِ َجَِ 
الرُّ ِف   نُ عْ الطَّ وَ   ،هُ حَ حَّ صَ   نْ مَ   هُ حَ حَّ صَ   نْ إِ وَ   ،قُ وْ الذَّ    نِ عْ الطَّ   نَ مِ   ريٍ ثِ كَ بِ   نُ وَ هْ أَ   اةِ وَ  

 
تْ َقاُن )َوي ُ  .(1/162)( اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن 1)  (. 4/1246ْنَظُر: السُُّيوِطيُّ: اْْلِ
 . (6/393،392)( اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن 2)
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َماِم اْْلُلوِسي ِ َرْسُم اْلُمْصَحِف ِف تَ ْفِسْْيِ »ُروِح اْلَمَعاِن   « لْْلِ

 د. َعْبُدْه ْبُن َحَسِن ْبِن ُُمَمٍَّد اْلَفِقْيهُ 

 َلَْ وَ ،    ِب ِ النَّ   نَ مِ   رِ اتُ وَ لت َّ ا ِبِ نَ ي ْ لَ إِ   لَ صَ ي وَ ذِ الَّ   يمَ ظِ عَ الْ   آنَ رْ قُ ا الْ وُ قَّ لَ ت َ   ينَ ذِ الَّ   ةِ مَّ ئِ ْلَ ِبِ 
  عُ ضْ وَ   هِ بِ   كُ رَ دْ ا يُ ِمَّ   نَّ أَ   حِ لَ طَ صْ مُ الْ   لُ هْ أَ   رَ كَ ذَ   دْ قَ و   .هِ ظِ فْ حِ وَ   هِ انِ قَ ت ْ  إِ ِف   ادً هْ وا جَ لُ يَْ 

  ةِ نَّ السُّ   وِ أَ   ،آنِ رْ قُ الْ   ص ِ نَ ا لِ ضً اقِ نَ مُ   ونَ كُ يَ   نْ أَ كَ   ، ي ِ وِ رْ مَ الْ   الِ حَ   نْ مِ   ذُ خَ ؤْ ا ي ُ مَ   َبِ اْلَْ 
يقْ َِل   ثُ يْ حَ   ،لِ قْ عَ الْ   يحِ رِ صَ   وْ أَ   ،ي ِ عِ طْ قَ الْ   اعِ َجَْ اْْلِ   وِ أَ   ،ةِ رَ اتِ وَ ت َ مُ الْ   نْ مِ   ءٌ يْ شَ   لُ بَ  
  لٌ ائِ قَ   الَ قَ   وْ لَ ف َ   ،ورُ ذُ حْ مَ الْ   هِ بِ   ولُ زُ ي َ   هُ نْ مِ   ءٍ يْ شَ   وطَ قُ سُ   لْ مِ تَ َيَْ   َلَْ   وْ أَ   ،يلِ وِ أْ التَّ   كَ لِ ذَ 
 .(1)«مُ لَ عْ  أَ اََل عَ ت َ  للاُ وَ  ،دْ عُ ب ْ ي َ  َلَْ  ارِ بَ خْ اْلَ  يكَ اتِ هَ   ضِ عْ ب َ   عِ ضْ وَ بِ 

َهذِ كَ َوهَ  اْْلُلوِسيُّ  َدَفَع  َها، َذا  إِلَي ْ اِِلْلِتَفاِت  َعَدِم  َعَلى  َونَ بََّه  الدَّْعَوى،  ِه 
َذِلَك،  َوضَ  ِف  اْلَوارَِدَة  اْْلَثَر  ِإََل عََّف  ََنِصَعٍة،   ُمْسَتِنًدا  َوأَِدلٍَّة  قَاِطَعٍة  ُنُصوٍص 

  ةَ رَ كْ وا فِ ضُ فَ رَ وَ   ،اءَ عَ د ِ ا اِِل ذَ وا هَ دُّ رَ الَِّذيَن    َوُمْسَتِعيًنا ِِبَقْ َواِل َمْن َسبَ َقُه ِمَن اْلُعَلَماءِ 
وَ فِ حَ صْ مُ الْ   ةِ ابَ تَ كِ   ِف   مْ هُ ن ْ مِ   ةِ بَ ت َ كَ الْ     ةِ ابَ حَ الصَّ   أِ طَ خَ  عَ دُ كَّ أَ ،  عُ لَ وا    و ِ لُ ى 
 .ةِ احَ صَ فَ الْ وَ  مِ لْ عِ  الْ ِف  مْ هِ تِ انَ كَ مَ 

َماِم اْْلُلوِسيِ  ِمْن قَ ْوِل اْبِن َخْلدُ   :نَ و َمْوِقُف اْلِ
اْْلُلوِسي ِ  َرْسِم َكِلَمِة  ِعْنَد َكَلِم  َعَلى  اْبِن  [21]النمل:  ﴾ەئ﴿  قَ ْوَل  نَ َقَل   ،

 تَ نْ أَ وَ »، ُثَّ ذََكَر َردًّا ُُمَْتَصرًا َعَلْيِه، فَ َقاَل:  (2)ُمَلخًَّصا  هِ ُيِ رِ َتَ   ةِ مَ د ِ قَ مُ وَن ِمْن  َخْلدُ 
عَ     مْ تِِ ادَ جَ إِ   ةِ لَّ قِ لِ   ﴾ەئ﴿  ِف   فِ لِ اْلَ   ةِ دَ َيَ زِ   نَ وْ كَ   نَّ أَ   مُ لَ عْ ت َ  اْلِكَتابَِة ِف  َصن ْ َة 

  ... اْلبُ ْعِد  أَ مَ وَ َغايَِة  اْلَْ ِف   ةَ ادَ جَ اْْلِ   نَّ أَ   نْ مِ   هِ يْ لَ إِ   ارَ شَ ا   ِف   الٍ مَ كَ بِ   سَ يْ لَ   ط ِ  
ا  هَ ن ُ سِ حْ تَ سْ يَ   ةٍ بَ اسِ نَ ت َ مُ   رٍ وَ ى صُ لَ عَ   هُ اجَ رَ خْ إِ وَ   ط ِ اْلَْ   يَ سِ َتَْ   نَّ أَ   هِ بِ   ادَ رَ أَ   نْ ، إِ مْ هِ ق ِ حَ 
الن ُّ هَ ي ْ لَ إِ   يلُ َتَِ وَ   ،رُ اظِ النَّ    ِف   الٍ مَ كَ بِ   سَ يْ لَ   ةِ نَ سَ حْ تَ سْ مُ الْ   وشِ قُ الن ُّ   رِ ائِ سَ كَ   وسُ فُ ا 

 
 . (16/374،373)( اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن 1)
َم ِإيرَاُد َهَذا اْلَقْولِ  (2)  َحِف. ِعْنَد اْلَكَلِم َعَلى َمْذَهِب اْْلُلوِسيِ  ِف َرْسِم اْلُمصْ َوَقد ت ََّقدَّ
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لَ لَّمٌ سَ مُ فَ ْقُدُه فَ   مْ ُنِِ أْ شَ بِ   رُّ ضُ  يَ َِل وَ   ،مْ هِ ق ِ حَ  ، ءٌ يْ شَ   يهِ فِ   نُ ا نَْ مَ ٌء وَ يْ ا شَ ذَ نَّ هَ كِ ، 
ا  َوْصِل مَ   نْ مِ   ؛هِ لِ هْ أَ   دَ نْ عِ   وفِ رُ عْ مَ الْ   هِ هِ جْ ى وَ لَ عَ   ط ِ ْلَْ ِبِ   نَ ا يَ ت ْ اْْلِ   نَّ أَ   هِ بِ   ادَ رَ أَ   نْ إِ وَ 

  الٍ مَ كَ بِ   سَ يْ ، لَ هُ ونَ كُ ْتُ ا يَ تَ ْرِك مَ وَ   هُ ونَ ْسُُ رْ ا ي َ َرْسِم مَ ، وَ هُ ونَ لُ صِ فْ ا ي َ َفْصِل مَ َيِصُلونَُه وَ 
  نِ عَ   هِ وجِ رُ خُ وَ   ،ط ِ اْلَْ   حِ بْ قُ بِ   اَلِِ عَ ى الْ لَ  يُ ْعَتَُض عَ َِل   هُ نَّ ى أَ رَ  ت َ َِل ٍث، أَ لُّ َبَْ ا مََ ذَ هَ ف َ 

َفْصِل  وَ   ،ا يُ ْفَصلُ َوْصِل مَ بِ   هِ يْ لَ يُ ْعَتَُض عَ ، وَ ةِ نَ سَ حْ تَ سْ مُ الْ   اتِ ئَ ي ْ اِلَْ وَ   ةِ نَ سَ الَْ   رِ وَ الصُّ 
  نْ كُ يَ   َلَْ   نْ ، إِ كَ لِ ِو ذَ نَْ ا يُ ْرَسُم، وَ ِم َرْسِم مَ دَ عَ وَ   ، يُ ْرَسمُ ا َِل َرْسِم مَ ا يُ ْوَصُل، وَ مَ 
 .(1) «ةٍ تَ كْ نُ لِ  كَ لِ ذَ 

َذِلكَ ُثَّ   الَّذِ »ِبَقْولِِه:    َعقََّب  الصََّحابََة  َأنَّ  اْلُقْرآَن َكانُوا َوالظَّاِهُر  يَن َكتَ ُبوا 
، َعارِِفَي َما يَ ْقَتِضي َأْن ُيْكَتَب َوَما يَ ْقَتِضي َأْن َِل ُيْكَتَب،  ُمْتقِ  ِنَي َرْسَم اْلَْطِ 

وَصَل، ِإََل َغرْيِ َذِلَك، َلِكْن َخاَلُفوا  َل َوَما يَ ْقَتِضي َأْن َِل يُ صَ َوَما يَ ْقَتِضي َأْن يُو 
 .(2)«ِض اْلَمَواِضِع ِلِْكَمةٍ اْلَقَواِعَد ِف بَ عْ 

أَنَُّه  اْلَوَِّل:   ، ِشقَّْيِ ِمْن  َخْلُدوَن  اْبِن  قَ ْوَل   َ َبيَّ السَّاِبِق  َردِ ِه  ِف  َواْْلُلوِسيُّ 
َأنَّ  ِف  َلُه  ِعنْ   َسلََّم  ِبَكَماٍل  لَْيَس  الرَّْسِم، اْلَْطَّ  َأََنَقُة  َحْيُث  ِمْن  الصََّحابَِة؛  َد 

اْلَْ  ِإنْ َوِإَجاَدُة  َعْصرِِهْم،  ِف  ُمْزَدِهرًا  َيُكْن  َلَْ  َذِلَك  ِلَنَّ  ؛  َذِلَك،    طِ  َعََن  َكاَن 
ال َاَم  اتِ  يَ ْقِصُد  ِإْن َكاَن  َعَلْيِه  اْعَتََض  أَنَُّه  َمعْ صَّ َوالثَّاِن:  ِف  ِِبْلُقُصوِر  رَِفِة َحابَِة 

َعَليْ  تَ َرتََّب  ِه ُوُقوُع َأْخطَاٍء ِف الرَّْسِم، ُثَّ أَْوَرَد تَ ْعِقيًبا  قَ َواِعِد الرَّْسِم َواْلِكَتابَِة؛ ِمَّا 
 اْلَْطَّ،  مُ ، َويُ ْثِبُت ِإتْ َقاُنَُ ِفي ِفيِه ُوُقوَع اْلَْطَِأ ِف َرْسِم اْلُقْرآِن ِمَن الصََّحابَِة  يَ نْ 

 َذِلَك ِبَْعرِفَِتِهْم قَ َواِنَي اْلِكَتابَِة. ُد َعَلىَويُ ؤَك ِ 

 
 .(19/407)( اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن 1)
 .(19/407)( اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن 2)
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َماِم اْْلُلوِسي ِ َرْسُم اْلُمْصَحِف ِف تَ ْفِسْْيِ »ُروِح اْلَمَعاِن   « لْْلِ

 د. َعْبُدْه ْبُن َحَسِن ْبِن ُُمَمٍَّد اْلَفِقْيهُ 

اْْلُلوسِ  َوِجيَوَردُّ  َرد   َعَلى  يِ   َخْلُدوَن  اْبِن  ِبَكَلِم  التَّْسِليُم  ُيِْكُن  َِل  أَنَُّه  ٌه ِف 
، َوِصَناَعَة اْلِكَتابَِة ت ُ  ِة، تَ ْزَدِهُر  دُّ ِمْن َصَناِئِع الََْضارَ عَ ِإْطَلِقِه؛ ِإْذ ِإنَّ ِصَناَعَة اْلَْطِ 

َك  يُع الصََّناِئِع ِِبْلُعْمرَاِن َوالََْضارَِة، ِإِلَّ َأنَّ تِلْ ِِبْلُعْمرَاِن َوتَ ْنُمو ِبِه، َكَما تَ ْزَدِهُر َجَِ 
َِل  الرَّْسَم  ِلَنَّ  اْلُقْرآِن؛  َرْسِم  ََمَاِل  َتْطِبيُقَها ِف  ُيِْكُن  َِل  ِضْمَن    الظَّاِهَرَة  َيْدُخُل 

اْلَْ  َيْدُخُل ِضْمَن ِكتَ ِصَناَعِة  َا  َوِإَّنَّ َوََتِْسيِنِه،  َوَأََنقَِتِه  ِبَطرِيَقٍة  طِ   اْلُقْرآِن ِ  النَّصِ   ابَِة 
 .(1)ي ََّنةٍ َخاصٍَّة ِلَْغرَاٍض ُمعَ 

يِن  َعلََّق الدُّْكُتوُر  َقْد  وَ  َخْلُدوَن، فَ َقاَل:   َعَلى َما قَاَلُه اْبنُ   اْلُمَنجِ دُ َصَلُح الدِ 
الصََّحابََة  »َوَهَذا   ِلَنَّ  ِمْنُه؛  َرأَيْ َنا-ات َّبَ ُعوا  َجْهٌل  الَِّذي   -َكَما  الرَّْسِم  ُمْعَظَم 

( َفَكاَنْت  وَ  َصَل إِلَْيِهْم ِمَن اْلِكَتابَِة الن ََّبِطيَِّة، َوأَمَّا )ُرُسوُم َما اقْ َتَضْتُه ِصَناَعُة اْلَْطِ 
 . (2)ْمرَاِن، ََتَقََّقْت ِفيَما بَ ْعُد«، َوالََْضارَِة، َواْلعُ  َجِديَدٍة ِمَن التََّطوُّرِ لَ َولِيَدَة َمرَاحِ 

نَ َقَل  وَ  َأْن  اْْلِ ِف   ةِ ابَ تَ كِ لْ ِبِ   رَ هَ ت َ اشْ   نِ مَ   لَ وَّ أَ   نَّ أَ بَ ْعَد  الصََّحابَةِ نَ مِ   مِ َل سْ     
اْلَْربَ َعُة،     َلَْ   مْ ُنَُّ أَ   رُ اهِ الظَّ وَ »قَاَل:    ،  تٍ بِ ثَ   نُ بْ   دُ يْ زَ وَ   ،بٍ عْ كَ   نُ بْ   ِبُّ أُ وَ اْْلَُلَفاُء 

ِف رُ هِ تَ شْ يَ  ذَ وا  ِْلِ ِلَّ إِ   كَ لِ     رَ ائِ سَ وَ   ،ةَ لَّ جِ اْلَ   ءِ َِل ؤُ هَ   نَّ ِبَِ   لُ وْ قَ الْ وَ   ،ايهَ فِ   مْ هِ تِ ابَ صَ  
ا  ذَ كَ َو   ،ط ِ اْلَْ   لِ هْ أَ   يُ انِ وَ ق َ   يهِ ضِ تَ قْ ا ي َ مَ ا لِ نَ هُ   فِ لِ اْلَ   مِ سْ رَ   ةَ فَ الَ وا ُمَُ فُ رِ عْ ي َ   َلَْ   ةِ ابَ حَ الصَّ 
وَ مَ   رُ ائِ سَ  َِل ِمَّ   ،ةِ فَ الَ خَ مُ الْ   نَ مِ   عَ قَ ا  ي ُ ا  أَ نَ دْ أَ   هُ لَ   نْ مَ   هِ يْ لَ عَ   مُ دِ قْ    .افٍ صَ نْ إِ وَ   بٍ دَ  
أَ ِلَّ إِ   ،مْ هُ ن ْ مِ   فَ رَ عَ   نْ مَ   كَ لِ ذَ   فَ رَ عَ   هُ نَّ أَ   لُ مَ تَ َيُْ   هُ نَّ ِبَِ   لُ وْ قَ الْ   ،اذَ هَ   لُ ثْ مِ وَ    كَ رَ ت َ   هُ نَّ  

 
 . (19/409،408)( اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن 1)
ُد:  (  2) اْلُمَنجِ  يِن  الدِ  ُنَِ ِدرَاسَ َصَلُح  ِإََل  ِبَدايَِتِه  ُمْنُذ  اْلَعَرِبِ   اْلَْطِ   ََترِيِخ  ِف  اْلَُمِويِ  اٌت  اْلَعْصِر  ايَِة 

 (.44ص)
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 .(1) «كِ َبُّ لتَّ لِ  طِ لَ غَ ى الْ لَ عَ  هُ قَ اف َ وَ  وْ أَ  ،يِ انِ وَ قَ لْ لِ  قِ افِ وَ مُ  الْ ََل إِ  هُ ريَ يِ غْ ت َ 
اْْلُلو  هَ َردُّ  َعَلى  اْلَْطَّ  ِسيِ   َأنَّ  اْلَعامِ   َردِ ِه  ِإََل  َوُيَضاُف  َعام ،  اْلَقْوَلْيِ  َذْيِن 

ُبوَن ِبِه، َكانُوا يَ ْعرُِفونَُه َوَيْكت ُ   يالَِّذي َكَتَب ِبِه الصََّحابَُة َمَصاِحَفُهْم ُهَو اْلَْطُّ الَّذِ 
  نْ مِ  كَ لِ ذَ  دَ عْ ب َ  عَ قَ ا وَ  مَ ََل إِ  اَرُف َعَلْيهِ ُمتَ عَ  الْ مُ هُ ؤُ اجَ هِ وَ  ،ةِ ابَ حَ الصَّ  طُّ خَ َفَل َُيَاَكُم 

 .(2) مِ سْ لرَّ لِ   رٍ وُّ طَ تَ 
ْم  َحِف تَبٌُّك ِِبِْم، فَ لَ صْ لصََّحابَِة ِف َرْسِم اْلمُ لِ   ُمَوافَ َقتَ ُهمْ أَمَّا َما ذُِكَر ِمْن َأنَّ  وَ 

َا َكاَن َدْيَدُُنُْم َما َواَفَق الَْقَّ  َيُكِن التََّبُُّك ُهَو اْلُمَعوََّل َعَلْيِه ِف َهَذا اْلَعْصرِ  ، َوِإَّنَّ
 .(3)قَِبُلوُه، َوَما َخاَلَف الَْقَّ َوالصََّواَب نَ َبُذوهُ َوالصََّواَب 

ِبَِ  قَاَل  َمْن  َعَلى  َردِ ِه  الَّذِ َوِف  ِمَن  اْلَْخطَاَء  اْلِكَتابََة،  نَّ  الصََّحابََة  َعلَُّموا  يَن 
وَ مَ   ونَ كُ يَ   نْ أَ   زَ وَّ جَ   نْ مَ   اسِ النَّ   نَ مِ وَ »قَاَل:    مِ سْ الرَّ   نَ مِ   ةِ ابَ حَ الصَّ   نَ مِ   عَ قَ ا 

عَ ذُ خَ أَ   نْ مَ   ةِ ارَ هَ مَ   ةِ لَّ قِ   بِ بَ سَ بِ   فِ الِ خَ مُ الْ  ي  ذِ الَّ   وَ هُ   ونُ كُ يَ ف َ   ،ط ِ اْلَْ   ةَ عَ ن ْ صَ   هُ نْ وا 
وا ذُ خَ أَ   نْ ِمَّ   -انَ كَ   نْ إِ -  ورُ صُ قُ الْ فَ   ،فَ الَ خَ   هُ نَّ وا أَ مُ لَ عْ ي َ   َلَْ وَ   كَ لِ ذَ   لِ ثْ  مِ ِف   فَ الَ خَ 
هُ مَّ أَ وَ   ،هُ نْ عَ  قُ َل فَ   مْ ا  ِبِ لُّ ُيُِ   َلَْ   ذْ إِ   ؛مْ يهِ فِ   ورَ صَ   أَ ِت الَّ   دِ اعِ وَ قَ لْ وا   مْ ِلُُ َل خْ إِ وَ   ،اوهَ ذُ خَ  
  ِلَّ إِ   ،مَ دَّ قَ ا ت َ ِمَّ   يبٌ رِ قَ   اذَ هَ ا، وَ ورً صُ قُ   دُّ عَ  ي ُ ا َِل ِبَِ وا  مُ لَ عْ ي َ   َلَْ وَ   ،مْ هِ يْ لَ إِ   لْ صِ تَ   َلَْ   دَ اعِ وَ قَ بِ 
فِ مَ   يهِ فِ   سَ يْ لَ   هُ نَّ أَ  ي ضِ تَ قْ ي َ   مٍ َل كَ   ل ِ كُ   دَ عْ ب َ   افَ صَ نْ اْْلِ   نَّ إِ   ُثَّ .  ةِ اعَ شَ بَ الْ   نَ مِ   يهِ ا 

  -حَّ صَ   نْ إِ -  اكَ ذَ   ذْ إِ   ةِ ابَ تَ كِ الْ   ةِ اعَ نَ صِ   فِ عْ ضَ لِ   ةَ فَ الَ خَ مُ الْ   نَّ ى أَ وَ عْ دَ   ةِ وَّ قُ بِ   ارَ رَ ق ْ اْْلِ 
وَ ُنََّ أَ  غَ ا ِف ضً يْ أَ   تْ عَ ق َ ا   ِلَّ إِ وَ   حَّ صِ يَ   َلَْ   هُ لَّ عَ لَ وَ   ،اهَ ريِْ غَ وَ   اتِ بَ ات َ كَ مُ الْ   نَ مِ   امِ مَ اْْلِ   رْيِ  

 
َمِة )( 1) َهاُن: اْلِفْكُر اْْلَْلُدوِنُّ ِمْن ِخَلِل اْلُمَقدِ   .(392صيُ ْنَظر: الن َّب ْ
 (.223ص)اْلُمَحرَُّر ِف ُعُلوِم اْلُقْرآِن لطَّيَّاُر: ا ْنَظُر:( ي ُ 2)
 (.355ص)ْرآِن اْلَكرمِِي اْلَمْدَخُل ِلِدرَاَسِة اْلقُ ْنَظُر: أَبُو َشْهَبَة: ( ي ُ 3)
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َماِم اْْلُلوِسي ِ َرْسُم اْلُمْصَحِف ِف تَ ْفِسْْيِ »ُروِح اْلَمَعاِن   « لْْلِ

 د. َعْبُدْه ْبُن َحَسِن ْبِن ُُمَمٍَّد اْلَفِقْيهُ 

 .(1)«اكَ دَ  هُ َلَّ وَ ت َ  ي َ اََل عَ ت َ   للاُ وَ   ،لْ مَّ أَ تَ ف َ  ،لَ قِ نُ لَ 
اْْللُ  َماُم  َهَذا  و فَاْْلِ يُ ن َ ِسيُّ ِف  الصََّحابََة  اْلَقْوِل  َما   ز ُِه  َوُيْسِنُد  اْلَْطَِأ،  َعِن 

ِفيهِ  إِ   َخاَلَف  ْمَلِء  اْْلِ قَ َواِعَد  اْلُمْصَحِف  الصََّحابَُة  َرْسُم  ُهُم  ِمن ْ تَ َعلََّم  الَِّذيَن  ََل 
طَِأ، َوََتِْويُز  َئٍة لِلصََّحابَِة ِمَن اْلَْ بِْ الرَّْسَم، َوَهَذا َُمَرَُّد تَ ْوِجيٍه َوَُتْرِيٍج ِلَما ِقيَل، َوتَ 

ُُمَاَلَفِة   ِمْن  الصََّحابَِة  ِمَن  َوَقَع  ُهْم  َما  َعن ْ َأَخُذوا  َمْن  تَ ْقِصرِي  ِإََل  َمْنُسوًِب  الرَّْسِم 
، َوُهَو قَ ْوٌل َِل َيِصحُّ، َواْلَْصُل ِف اْلَْمِر ُكلِ ِه    َضْربٌ  ن ِلَّ أَ ِمَن اِِلْحِتَماِل َوالظَّنِ 

  َنْت.ِبَِيِ  َطرِيَقٍة َكا َعاِء ُوُقوِع اْلَْطَِأ ِمَن الصََّحابَِة  ُيَسلََّم َِلُْم ِِبد ِ 
 

***

 
 (.19/409( اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن )1)
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 جملة العلوم الشرعية

 ه  )اجلزء األول( 1443دد الرابع والستون رجب الع
 

 
 اْلَمْبَحُث اْلَاِمُس: تَ ْوِجيُه َظَواِهِر الرَّْسِم ِف ُروِح اْلَمَعاِن 

َماِم اْْلُلوِسيِ  ِعَنايٌَة بِتَ ْوِجيِه َكِثرٍي ِمْن ظَ  اْلُعْثَماِن ِ الَّ وَ َكاَنْت ِلْْلِ ِت اِهِر الرَّْسِم 
اْلُعَلمَ  َصنََّف  َوَقْد  النُّْطَق،  الرَّْسُم  ِفيَها  ََخَْسِة  َخاَلَف  َعَلى  الرَّْسِم  َظَواِهَر  اُء 

 .(1)ََيَدِة، َواْلَبَدِل، َواِْلَْمِز، َواْلَوْصِل َواْلَفْصلِ ُفُصوٍل: الَْْذِف، َوالز ِ 
اْلَبحْ  َهَذا  تَ ْفسِ ثُ َوَسيَ ْعِرُض  ِف  َوَرَد  َما  )ُروِح    تَ ْوِجيٍه  رِي  ِمْن  اْلَمَعاِن(، 

التَّْصنِ  الرَّْسِم َحَسَب  َعَلى ِلَظَواِهِر  ُمَوزََّعًة  الت َّْفِسرِي  َوِإْن َكاَنْت ِف  السَّاِبِق،    يِف 
 َمَواِضِعَها ِف السَُّوِر.

: اْْلَْذُف:  أوًَّلا
ِو َواْلَياِء، َواْلَِلُف اْلُمْصَحِف ِف اْلَِلِف َواْلَوا   َأْكثَ ُر َما َوَقَع الَْْذُف ِف َرْسمِ 

ِمْن َوسَ  َحْذفًا  الثََّلثَِة  اْلَِلِف َأْكثَ ُر  اْْلُلوِسيُّ َحْذَف  َعَرَض  َوَقْد  اْلَكِلَماِت،  ِط 
َها: ِف ب َ   ْعِض اْلَمَواِضِع ِمْن تَ ْفِسريِِه، َوِمن ْ

 :﴾گ ک﴿  ِف  (َحْذُف َهَْزِة اْلَوْصِل ِمِن )اْسمِ  -1
 اْعَلْم َأنَّ أَِلَف اْلَوْصِل ُحِذَفتْ »:  (2) ه(654ْنَدُلِسيُّ )ت قَاَل اْبُن َوثِيٍق اْلَ 

 .(3)«َن ُمَضافًا لَِلْفَظِة )للِا( َحْيُث َوَقعَ بَ ْعَد اْلَباِء ِف )ِبْسِم( ِإَذا َكا
َرْْسَهَ  َوَوَصَف  َذِلَك،  ِعْنَد  اْْلُلوِسيُّ  َماُم  اْْلِ َحْذِف اتَ َوقََّف  َسَبَب   َ َوَبيَّ  ،

 
 .(63ص)يُل الَْرْيَاِن لِ اْلَمارِْغِِنُّ: دَ ، (32،31)ص اْبُن َوثِيٍق: اْلَاِمعُ يُ ْنَظُر:  (1)
ْبُن مَُ   (2) َِبرِ ِإبْ رَاِهيُم  ِإَماًما  َوثِيٍق، َكاَن  ْبِن  الرَّْحَِن  َعْبِد  ْبِن  َوِعَلِلَها. مَِّد  اْلِقرَاَءاِت  ُوُجوِه  َمْعرَِفِة  ًعا ِف 

: َغايَةُ  (،353،352ص)يُ ْنَظُر: الذََّهِبُّ: َمْعرَِفُة اْلُقرَّاِء     (.1/25،24)النِ َهايَِة  اْبُن اْلََزرِيِ 
 .(31)ص اِمُع ِلَما َُيَْتاُج ِإلَْيِه ِمْن َرْسِم اْلُمْصَحفِ اْبُن َوثِيٍق: الَْ  (3)
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َماِم اْْلُلوِسي ِ َرْسُم اْلُمْصَحِف ِف تَ ْفِسْْيِ »ُروِح اْلَمَعاِن   « لْْلِ

 د. َعْبُدْه ْبُن َحَسِن ْبِن ُُمَمٍَّد اْلَفِقْيهُ 

 ةٍ مَ لِ كَ   ل ِ  كُ ِف   لَ صْ اْلَ   نَّ أَ   عَ مَ   ،لِ صْ وَ الْ   ةُ زَ هَْ   بْ تَ كْ تُ   َلَْ وَ » ِمَن الرَّْسِم فَ َقاَل:  اْلَِلفِ 
ي ُ مَ   ارِ بَ تِ عْ ِبِ   مَ سَ رْ ت ُ   نْ أَ  ِف ِبَِ   ظُ فَّ لَ ت َ ا  الْ ا  اِِل ِف وَ   فِ قْ وَ   ا  عً ب َ ت َ   تْ فَ ذِ حُ   لْ بَ   ،اءِ دَ تِ بْ  

 .(1)«ةِ رَ ث ْ كَ لْ لِ  ظِ فُّ لَ  الت َّ ِف  اهَ فِ ذْ لَِ 
الت َّْعِليُل الَِّذي ذََكَرُه اْْلُلوِسيُّ َمْذَهٌب َقِدميٌ  اْلَعَربِيَِّة؛ فَ َقْد قَاَل  َوَهَذا  لُِعَلَماِء   

  ط ِ اْلَْ   نَ مِ   فِ لِ اْلَ   فِ ذْ حَ   ةِ لَّ  عِ ِف   ونَ يُّ وِ حْ النَّ   فَ لَ ت َ اخْ وَ »:  (2)ه (437َمكِ ي  )ت
 .(3)«الِ مَ عْ تِ سْ اِِل  ةِ رَ ث ْ كَ لِ  تْ فَ ذِ : حُ اءُ رَّ فَ والْ  ،يُّ ائِ سَ كِ الْ  الَ قَ ؛ ف َ ﴾ ک گ﴿ ِف 

آَخرَ  َمْوِضٍع  )تَهَذا    َنَسبَ   (4)َوِف  اْلَْرِميِ   ِإََل  ، (5)ه (225اْلَمْذَهَب 
َبَة )ت(6)ه (285َواْلُمَب ِِد )ت -  ﴾ ک گ﴿   بُ تَ كْ تُ »ه (:  276. َوقَاَل اْبُن قُ تَ ي ْ

  هِ ذِ  هَ ِف   تْ رَ ث ُ ا كَ ُنََّ ؛ ِلَ فٍ لِ أَ   رْيِ غَ بِ   -امً َل ا كَ ِبَِ   تَ أْ دَ تَ اب ْ   وِ أَ   ،اِبً تَ كِ   اِبَِ   تَ حْ تَ ت َ ا اف ْ ذَ إِ 
 .(7)«اافً فَ خْ تِ اسْ  فُ لِ اْلَ  تِ فَ ذِ حُ فَ  ... بُ تَ كْ يُ   ابٍ تَ كِ   ل ِ  كُ ، ِف ةِ نَ سِ لْ ى اْلَ لَ عَ  الِ الَْ 

ِف   َوَرجََّحُه  ِِبََذا،  َعلََّل  نَ ْفَسُه  يًّا  َمكِ  ِإنَّ  فَ َقاَل:  لْ اَبْل   تِ فَ ذِ حُ وَ »ُمْشِكِل، 

 
 .(1/216)اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن  (1)
َواْلُمَجوِ دِ   (2) اْلُقرَّاِء  ُأْسَتاُذ   ، اْلَقْيِسيُّ ُمَمٍَّد  أَبُو  طَاِلٍب،  َأِب  ْبُن  ُعُلوِم يَمكِ يُّ  ِف  الت ََّبحُِّر  أَْهِل  ِمْن  َن، 

اْلِقرَاءَ اْلُقرْ  ِف  الت َّْبِصَرُة  ََتلِيِفِه:  ِمْن  َواْلَعَربِيَِّة،  الرُّواِة آِن  ِإنْ َباُه   : اْلِقْفِطيُّ يُ ْنَظُر:  َواْلَكْشُف.  اِت، 
: َغايَُة النِ َهايَِة  (،3/313-319)  (. 2/310،309)اْبُن اْلََزرِيِ 

 . (1/92)ايَِة اْلَقْيِسيُّ: اِلَِْدايَُة ِإََل بُ ُلوِغ النِ هَ  َمكِ ي   (3)
 . (8/5410)ِغ النِ َهايَِة َمكِ ي  اْلَقْيِسيُّ: اِلَِْدايَُة ِإََل بُ ُلو  (4)
: نْ ي ُ   .ةَ دَ يْ ب َ عُ   ِب أَ ، وَ شِ فَ خْ اْلَ   نِ عَ   ذَ خَ أَ يُّ،  وِ حْ النَّ   يُّ مِ رْ الَْ   رَ مَ و عُ بُ أَ   ،اقَ حَ سْ إِ   نُ بْ   حُ الِ صَ   (5) َظُر: اْلِقْفِطيُّ

 (.  83-2/80)ِإنْ َباُه الرُّواِة 
. يُ ْنَظُر: اْلِقْفِطيُّ: بُ ضَ تَ قْ مُ : الْ بِ تُ كُ الْ   نَ مِ   هُ لَ ،  دُ َب ِ مُ الْ   اسِ بَّ عَ و الْ بُ أَ   ،َبِ كْ اْلَ   دِ بْ عَ   نِ بْ   يدَ زِ يَ   نُ بْ   دُ مَّ مَُ   (6)

 (. 253-3/241)ِإنْ َباُه الرُّواِة 
َبةَ  (7)  . (216،215)ص ُب اْلَكاِتبِ دَ أَ : اْبُن قُ تَ ي ْ
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 جملة العلوم الشرعية

 ه  )اجلزء األول( 1443دد الرابع والستون رجب الع
 

 . (1) «اِِلْسِتْعَمالِ  ِلَكثْ َرةِ  ؛﴾ک گ﴿ِف  ط ِ اْلَْ  نَ مِ  فُ لِ اْلَ 
ِبَذِلَك  وَ  )ت  -أَْيًضا-َعلََّل  الزَّجَّاُج  اللَُّغِة:  أَِئمَِّة  َواْبُن  (2) ه (311ِمْن   ،

َوالزَّجَّاِجيُّ)ت(3)ه (316السَّرَّاِج)ت َواْلُعْكَبِيُّ (4)ه (337،  ،  (5)ه (616)ت، 
 .(6)ه (646َواْبُن اْلَاِجِب )ت

ُدُه َحاِضرًا ِعْنَد عُ  ، َوالسََّخاِويِ  (7) َلَماِء الرَّْسِم، َكالدَّاِن ِ َوِمْثُل َهَذا الت َّْعِليِل َنَِ

 
 (. 1/65) يُّ: ُمْشِكُل ِإْعرَاِب اْلُقْرآنِ َمكِ ي  اْلَقْيسِ  (1)
ِإبْ رَاِهيُم ْبُن السَّرِيِ  ْبِن َسْهٍل، أَبُو ِإَسَحاَق َوُهَو:    .(1/41)ُج: َمَعاِن اْلُقْرآِن َوِإْعرَابُُه  الزَّجَّا ْنَظُر:  ( ي ُ 2)

اْلُقْرآِن، َكاَن ِمْن أَهْ احِ الزَّجَّاُج النَّْحِويُّ، صَ  يِن، َحَسَن اِِلْعِتَقادِ ُب ِكَتاِب َمَعاِن  اْلَفْضِل َوالدِ  . ِل 
: ِإنْ َباُه الرُّواِة  (،6/613): ََترِيُخ بَ ْغَداَد يُ ْنَظُر: اْلَِْطيبُ   (. 201-1/194)اْلِقْفِطيُّ

ي ُ 3) السَّرَّاجِ اْنَظُر:  (  اْلَْطِ   :  ْبُن  بَ :  وَ َوهُ   .(126ص)ِكَتاُب  أَبُو  َسْهٍل،  ْبِن  السَّرِيِ   ْبُن  ْبُن ُمَمَُّد  ْكِر 
. يُ ْنَظُر: : ِكَتاُب اْلُْصوِل، وَ هِ ِو بَ ْعَد اْلُمَب ِِد، ِمَن ُمَصن ََّفاتِ السَّرَّاِج، ِإلَْيِه انْ تَ َهِت الر ََِئَسُة ِف النَّحْ  اْلَْطِ 

اْلَُدَِبءِ  ُمْعَجُم  الََْمِويُّ:  اْلُوَعاِة    (،2537-6/2534)  ََيُقوُت  بُ ْغَيُة   : السُُّيوِطيُّ
(1/110،109 .) 

ي ُ 4) ا(  َويُ ْعَرُف  :  َوُهوَ   .(22ص)ِكَتاُب اْلَْطِ   :  لزَّجَّاِجيُّ ْنَظُر:  اْلَقاِسِم،  أَبُو  ِإْسَحاَق،  ْبُن  الرَّْحَِن  َعْبُد 
تَ  النَّْحَو، ِمْن  َعَلْيِه  َوقَ َرأَ  َلزَِم الزَّجَّاَج،   ، َمِة أََدِب  صَ ِِبلزَّجَّاِجيِ  ُمَقدِ  اْلَكاِتِب، انِيِفِه: ِكَتاٌب ِف َشرِْح 

: ِإنْ َباُه الرُّواِة وَِكَتاُب اْلَُمَل ِف النَّْحِو. يُ ْنَظُر: اْلِقْفطِ   (. 2/161،160)يُّ
ْعرَابِ : اللُّ اْلُعْكَبِيُّ ْنَظُر:  ( ي ُ 5)  بُن اُلَسْيِ بِن َعْبِد للاِ َعْبُد  . َوُهَو:  (2/488)  َباُب ِف ِعَلِل اْلِبَناِء َواْْلِ

اْلب َ  أَبُو  الْ للِا،  ِإْعرَابُ َقاِء  َها:  ِمن ْ ِحَساٌن،  ُمَصن ََّفاٌت  َلُه  َوِإْعرَاُب ُعْكَبِيُّ،  َواْلِقرَاَءاِت،  اْلُقْرآِن   
: ِإنْ َباُه الرُّواِة   (. 118-2/116)اْلِقرَاَءاِت الشََّواذِ . يُ ْنَظُر: اْلِقْفِطيُّ

ُعْثَماُن ْبُن ُعَمَر ْبِن َأِب َبْكٍر، . َوُهَو:  (144/ 1)  يفِ الشَّاِفَيُة ِف ِعْلِم التَّْصرِ :  الَاِجبِ   نُ بْ اْنَظُر:  ( ي ُ 6)
اْلَكاِفيةَ أَبُ  َصنََّف  ُعُلْوٍم،  ِة  ِعدَّ ِف  ُمَبِ ٌز  الَاِجِب،  ِِبْبِن  اْلَمْعُروُف  َعْمرٍو،  َوَنْظَمَها.    ،َوَشْرَحَها  ،و 

 (.2/134)بُ ْغَيُة اْلُوَغاِة  السُُّيوِطيُّ: (،266-23/264) : ِسرَيُ أَْعَلِم الن َُّبَلِء يُ ْنَظُر: الذََّهِبُّ 
 .(292)ص: اْلُمْقِنُع الدَّاِنُّ ْنَظُر: ( ي ُ 7)
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َواْلَْعَبِي ِ (1)ه (643)ت )ت(2) ،  آَجطَّا  َواْبِن  َواْْلرَْكاِت ِ (3)ه (750،   ، (4) ،
 .(5)ه (1349)ت  َواْلَمارِْغِِن ِ 

َمامَ  اْْلِ ِإنَّ  اللَُّغِوي ِ ُثَّ  آرَاِء  ِمْن  آَخَرْيِن  َرأَْيْيِ  ذََكَر  اْْلُلوِسيَّ  ِف   اْْلَخرِيَن  َي 
 -ِإََل َجاِنِب اْلَقْوِل ِبَكثْ َرِة اِِلْسِتْعَمالِ -ِع  تَ ْفِسرِي َحْذِف اْلَِلِف ِف َهَذا اْلَمْوضِ 

 ِة التَّْمرِيِض، َوُهَا:غَ َوَلِكنَُّه أَْوَرَدُهَا ِبِصي
اْلَوْصلِ نَّ ِلَ   ُل:اأْلَوَّ  َهَْزَة  َنَ مَّ لَ ف َ   ،ةِ نَ اكِ السَّ   يِ لس ِ ِبِ   اءِ دَ تِ بْ ِل لِ   تْ لَ خَ دَ       تِ بَ ا 

  َِل   اءُ بَ الْ   ذِ إِ   [1]العلق:  ﴾ڇ ڇ چ چ چ﴿  فِ َل ِِبِ   ،ط ِ  اْلَْ ِف   تْ طَ قَ ا سَ هَ ن ْ عَ   اءُ بَ الْ 
 .كَ ب ِ رَ  مَ اسْ  أْ رَ اق ْ : الُ قَ ي ُ  ف َ ََن عْ مَ الْ  اءِ قَ ب َ  عَ ا مَ هَ ف ُ ذْ حَ  نُ كِ يُْ  ذْ إِ  ؛يهِ ا فِ اِبََ نَ مَ  وبُ نُ ت َ 

  ُثَّ   ،ةِ قَ ابِ السَّ   اتِ غَ اللُّ   دِ حَ أَ   «مٍ سِ »ى  لَ عَ   ةٌ لَ اخِ دَ   اءُ بَ الْ وَ   ،يهِ فِ   فَ ذْ  حَ َِل   الثَّاِن:
  عَ مَ   وَ هُ وَ   ،ةٍ مَّ ضَ لِ   ةٍ رَ سْ كَ   نْ مِ   هِ الِ قَ تِ انْ   وِ أَ   ،ْيِ تَ رَ سْ  كَ اِل وَ ت َ   نْ  مِ ِبً رَ هَ   يُ الس ِ   تِ نَ ك ِ سُ 
 .(6)يدٌ عِ بَ  هِ تِ ابَ رَ غَ 

َسوِ َغاُت   اِْلَْمَزَة َقْد ُحِذَفْت بَ ْعَد َأْن فُِقَد مُ َوالرَّْأُي اْلَوَُّل َيُدلُّ َعَلى َأنَّ َهِذهِ 

 
 . (310ص) السََّخاِويُّ: اْلَوِسيَلُة ِإََل َكْشِف اْلَعِقيَلةِ ْنَظُر: ( ي ُ 1)
يَلةُ ْنَظُر: ( ي ُ 2)  .(493)صْرَِبِب اْلَمرَاِصِد أَ  اْلَْعَبِيُّ: َجَِ
َياُن ِف َشرِْح َمْورِِد الظَّْمآنِ ْنَظُر: الت ِ ي ُ   (3) َعْبُد للِا ْبُن ُعَمَر، أَبُو ُمَمٍَّد َو:  . َواْبُن آَجطَّا هُ (1/152)  ب ْ

َهاِجيُّ  ، اْشتَ َغَل بِتَ ْعِليِم اْلُقْرآِن َوُعُلوِمِه. يُ ْنَظُر: الصُّن ْ َهاِجيُّ َياُن الت ِ : الصُّن ْ  (. 133-2/123) ب ْ
 . (93/ 1: نَ ثْ ُر اْلَمْرَجاِن )ْنَظُر: اْْلرَْكاِتُّ ( ي ُ 4)
ي ُ 5) َدلِ ْنَظُر:  (  الَْرْيَاِن  اْلَمارِْغِِنُّ:  ِمْن َوُهَو:    .(120ص)يُل  اْلَمارِْغِِنُّ،  ُسَلْيَماَن  ْبِن  َأْحََد  ْبُن  ِإبْ رَاِهيُم 

عَ  الطََّواِلُع  النُُّجوُم  ََنِفٍع.  لَ ُمَؤلََّفاتِِه:  َمْقَرأِ  ِف  اللََّواِمِع  َرِر  الدُّ اْلُمَؤل ِِفَي  ى  ُمْعَجُم   (، 1/54)يُ ْنَظُر: 
 (. 4/229)ُمَؤل ِِفَي التُّوُنِسيِ َي َمُْفوٌظ: تَ رَاِجُم الْ 

 .(1/217)( اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن 6)
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  الَ قَ وَ »  :اْلَمِجيِء ِِبَا، َوُهَو الت ََّوصُُّل لِلنُّْطِق ِِبلسَّاِكِن، َوُهَو السِ ُي، قَاَل َمكِ ي  
 النَّحَّاسُ . َوقَاَل  (1)«اءِ بَ لْ ِبِ   يِ  الس ِ ََل إِ   تْ لَ صِ وُ مَّا  لَ   ط ِ اْلَْ   نَ مِ   تْ فَ ذِ : حُ شُ فَ خْ اْلَ 

لَ ُنََّ ِلَ   تْ فَ ذِ حُ وَ :  يدٌ عِ سَ   شُ فَ خْ اْلَ   الَ قَ وَ »:  (2)ه (338)ت  نَ مِ   تْ سَ يْ ا 
 . (3) «ظِ فْ اللَّ 

النَّ  َحَكاُه  فَ َقْد  الثَّاِن  الرَّْأُي  فَ َقاَل:  حَّ َوأَمَّا    لَ صْ اْلَ   نَّ أَ   :عُ بِ االرَّ   لُ وْ قَ الْ وَ »اُس 
  ونُ كُ يَ ا، ف َ ضً يْ أَ   م ِ لضَّ ِبِ   هْ ِْسُ   ةٍ ورَ سُ   ل ِ  كُ ي ِف ذِ لَّ ا  مِ سْ بِ   :دِ يْ و زَ بُ أَ   دَ شَ نْ أَ   ،مٌ سُ وَ   مٌ سِ 
،  مِ سْ بَ   ارَ صَ فَ   ةُ رَ سْ كَ الْ   تِ فَ ذِ حُ   ُثَّ   ،مِ سِ بِ   ارَ صَ فَ   اءِ بَ لْ ِبِ   تَ ئْ جِ   ُثَّ   ،اِْسُ   لُ صْ اْلَ 
هَ لَ عَ ف َ  الْ ذَ ى  اسْ ِف   لُ صْ اْلَ وَ   ،طُّ قَ   فٌ لِ أَ   يهِ فِ   نْ كُ يَ   َلَْ   لِ وْ قَ ا  يَ َِل   لٌ عْ فِ   مٍ    ِلَّ إِ   نُ و كُ  
 .(4) «هُ تْ ب َ جَ وْ أَ  ةٍ لَّ عِ لِ  كَ لِ ذَ 

  وْ أَ   ةٍ ورَ سُ كْ مَ   يٍ ى سِ لَ عَ   تْ لَ خَ دَ   اءَ بَ الْ   نَّ ِلَ   تْ فَ ذِ حُ   لْ بَ   :يلَ قِ وَ »َوقَاَل َمكِ ي :  
  سَ يْ لَ   ذْ إِ   ،يُ الس ِ   تِ نَ كِ سْ أُ   ُسٌم، ُثَّ وَ ،  ِسمٌ   :الُ قَ ي ُ   هُ نَّ أَ   دٍ يْ زَ   نُ ى ابْ كَ حَ   ،ةٍ ومَ مُ ضْ مَ 

الْ ِف  مَ لَ عَ   (لٌ عُ فِ )  مِ َل كَ   مَ لَ عَ   تْ نَ كِ سْ أُ وَ   ،يَ الس ِ   مَّ ضَ   نْ مَ   بِ هَ ذْ ى   َمنْ   بِ هَ ذْ ى 
 .(5)ا«افً فَ خْ تِ اسْ  يَ الس ِ  رَ سَ كَ 

 ِف  (مِ سْ ِبِ ) نْ مِ  فِ لِ اْلَ  فِ ذْ حَ  ةِ لَّ عِ َلَماِء ِف عُ وبعد ِذْكِر اْْلُلوِسيِ  اْخِتَلَف الْ 
رٍ   اُء سِ دَ بْ إِ »   يهِ فِ   يَ أْ الرَّ   نَّ  أَ ََل إِ   صَ لَ ، خَ ةٍ دَ رِ طَّ مُ   رْيُ غَ   مْ هِ لِ لَ عِ   نْ مِ   ريَ ثِ كَ الْ   نَّ أَ وَ ،  ط ِ اْلَْ 

 
 (. 8/5411،5410)َهايَِة لن ِ َمكِ ي  اْلَقْيِسيُّ: اِلَِْدايَُة ِإََل بُ ُلوِغ ا (1)
ُمَمَّ   (2) ْبُن  َو َأْحَُد  النَّْحِويُّ،  النَّحَّاُس  َجْعَفٍر  أَبُو  ِإْْسَاِعيَل،  ْبِن  َحاِذًقا،  ِد  ِِبلنَّْحِو  َعاِلًما  ِمْن َكاَن 

: ِإنْ َباُه الرُّواِة  هِ ُمَصن ََّفاتِ  ْعرَاِب. يُ ْنَظُر: اْلِقْفِطيُّ  (.139-1/136):ِكَتاُب اْْلِ
  .(1/14ْعرَاُب اْلُقْرآِن )إِ : لنَّحَّاسُ ا (3)
 (. 1/14) ْعرَاُب اْلُقْرآنِ إِ : نَّحَّاسُ ال (4)
 (. 1/93): اِلَِْدايَُة ِإََل بُ ُلوِغ النِ َهايَِة َمكِ ي  اْلَقْيِسيُّ  (5)
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َوَنصُّ َكَلِمِه:    ،هِ ريِ بِ عْ ت َ   د ِ ى حَ لَ ، عَ ومِ سُ الرُّ   بُ ِبَ رْ أَ   هُ فُ رِ عْ ي َ   ادُ كَ  يَ َِل   «،كَ لِ ذَ لِ   ي ٍ قِ وْ ذَ 
أَ دِ نْ عِ وَ » رَ ذَ هَ   نَّ ي  َِل ِمَّ   وَ هُ وَ   ،اِن  مَ ثْ عُ   مٌ سْ ا  يَ ا    بُ ِبَ رْ أَ   يهِ فِ   رَّ الس ِ   فُ رِ عْ ي َ   ادُ كَ  
  مِ دَ عَ   نْ عَ   (1) ضُ عْ ب َ الْ   رَ ذَ تَ اعْ   كَ لِ ذَ بِ وَ   ، ةٍ دَ رِ طَّ مُ   رْيُ غَ   مْ هِ لِ لَ عِ   نْ مِ   ريُ ثِ كَ الْ وَ   ،ومِ سُ الرُّ 
 ، اجِ زَ تِ مْ اِِل   ةِ دَّ شِ بِ   ابِ وَ الَْ   نِ عَ   هِ  بِ ََن غْ ت َ اسْ وَ   ،هِ الِ مَ عْ تِ اسْ   ةِ رَ ث ْ كَ   عَ مَ   (للاِ )   فِ لِ أَ   فِ ذْ حَ 
عِ ُنََّ ِبَِ وَ   ( ِلِ )  :انَ لِ وْ قَ بِ   اسُ بَ تِ لْ اِِل   وِ أَ   ،تْ فَ ذِ حُ   وْ لَ   افُ حَ جْ اْْلِ   مُ زَ لْ ي َ   هُ نَّ ِبَِ وَ   ،ضٌ وَ ا 
  سَ د ِ قُ -  (2)َبُ كْ اْلَ   خُ يْ الشَّ   هُ رَ رَّ حَ   دْ قَ وَ   ،كَ لِ ذَ لِ   ي ٍ قِ وْ ذَ   ر ٍ سِ   اءُ دَ بْ إِ   يُ أْ الرَّ فَ   ،اورً رُ َمَْ 
 .(4)«هُ مُ هَ فْ ي َ   نْ ِمَّ   تُ سْ لَ وَ ، يهِ لَ عَ  يدَ زِ مَ  ا َِل بَِ  (3)(اتِ وحَ تُ فُ الْ ) ِف  -هُ رُّ سِ 

َ بَ   ُثَّ    مِ هْ فَ الْ   نَ مِ   يبُ رِ قَ الْ وَ »، فَ َقاَل:  هُ جْ وَ الْ   هُ نَّ ى أَ رَ ا ي َ مَ ، وَ هِ مِ هْ ف َ   نْ مِ   يبَ رِ قَ الْ   يَّ
حُ َّنََّ إِ   ةَ زَ مْ اِلَْ   نَّ أَ  اْلَْ ِف   تْ فَ ذِ ا  مَ ََل إِ   ريِ شِ مُ الْ   اءِ بَ لْ ِبِ   يِ الس ِ   الُ صَ ات ِ   ونَ كُ يَ لِ   ط ِ   ا   
الْ ق ِ لَ وت َ   ،َِتَّ أَ   مَ دَّ قَ ت َ   ٱ﴿،  [80]النساء: ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ى  وَ ق ْ أَ   ضِ يْ فَ ي 

 ةٌ ارَ شَ إِ   يهِ فِ وَ ،  [45]فاطر:  ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 
ي وَِكَفايَُة الرَّاِضي َعَلى تَ ْفِسرِي ضِ ِعَنايُة اْلَقااْْلََفاِجيُّ:  ْقِصُد ِبَذِلَك الشِ َهاَب ِف َحاِشَيِتِه. يُ ْنَظُر:  ( ي َ 1)

 (.1/49) اِوي ِ اْلبَ ْيضَ 
ْيِن ْبَن َعَرِب ٍ  ْقِصُد ِبَذِلكَ ي َ  (2)  .ُمِْيي الدِ 
َهِذِه اْلَباُء    .ِِبْلَباِء َظَهَر اْلُوُجوُد، َوِِبلن ُّْقطَِة ََتَي ََّز اْلَعاِبُد ِمَن اْلَمْعُبوِد ..  ﴾ک﴿»َوَنصُّ َكَلِمِه:    (3)

َها؛ ِإْذ َِل ي ُ ٌل ِمْن َهََزِة اْلَوْصِل الَِّت َكاَنْت ِف  دَ بَ  ْنَطُق ِبَساِكٍن، اِِلْسِم قَ ْبَل ُدُخوِل اْلَباِء، َواْحِتيَج ِإلَي ْ
ِإََل  ِِبَا  لِيُ تَ َوصََّل  اْلُوُجوِد؛  َعِن  ِعَبارًَة  ُمَرََّكًة  ِِبْلُقْدرَِة  َها  َعن ْ اْلُمَعبَُّ  اِْلَْمَزُة  ُهَو   َفُجِلَبِت  الَِّذي  النُّْطِق 

َياُد ِمْن ِإْبَداعٍ  َباُب اْْلَاِمُس: ِف َمْعرَِفِة َأْسرَاِر  َوَخْلٍق ِِبلسَّاِكِن الَِّذي ُهَو اْلَعَدُم ...«. يُ ْنَظُر: الْ اْْلِ
اْلُفُتوَحاتُ ٻ ٻ ٻ ٱ َعَرِبٍ :  اْبُن  اْلُوُجوِه.  يِع  َجَِ ِمْن  َِل  مَّا  َوْجٍه  ِمْن  يَُّة   َواْلَفاَِتَِة  اْلَمكِ 

(1/157-160.) 
 .(1/217)ُح اْلَمَعاِن ( اْْلُلوِسيُّ: ُرو 4)
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عُ ََل إِ   رِ مْ اْلَ   لِ وَّ أَ   نْ مِ   ، انً اكِ سَ   انَ كَ   مَّالَ   يَ الس ِ   نَّ ِلَ   ؛ةِ ثَ عْ بِ الْ   ولِ شُُ وَ   ،ةِ حَْ الرَّ   ومِ مُ  
النُّ ََل إِ   لَ ص ِ وُ ت ُ وَ   ثُ يْ حَ وَ   ،للِ ِبِ   رَ هَ ي ظَ ذِ الَّ   ومِ دُ عْ مَ الْ   الَ حَ   هَ بَ شْ أَ   ،فِ لِ ْلَ ِبِ   هِ بِ   قِ طْ  
،    للِ ِبِ   هُ ورُ هُ ظُ   ونُ كُ  يَ ِلَّ إِ   ورَ هُ الظُّ   بُ لُ طْ يَ   ومٍ دُ عْ مَ   نْ ا مِ مَ   ذْ ا إِ امًّ عَ   كَ لِ ذَ   انَ كَ 
 نْ إِ فَ   ،اهُ دَّ ؤَ مُ   ظِ فْ  اللَّ ى ِف دَّ أَ وَ   ،هُ الَ صَ ات ِ   لَ صَ اتَّ وَ   هُ امَ قَ مَ   امَ ا قَ مَّ لَ   مُ كْ الُْ   كَ لِ ذَ   يَ طِ عْ أُ 

﴾ ٹ ٿٹ ٹ﴿   ةِ حَْ الرَّ   ومُ مُ عُ   رَ هَ ظَ   الِ مَ الَْ   اتِ فَ صِ   نْ عَ   ةً ارَ بَ عِ   انَ كَ 

 ۆ﴿  ةِ ثَ عْ بِ الْ   ولُ شُُ   رَ هَ ظَ   ةِ يَّ دِ مَّ حَ مُ الْ   ةِ يقَ قِ الَْ   نِ عَ   ةً ارَ بَ عِ   انَ كَ   نْ إِ وَ ،  [156]العراف:

 ﴾ گ گ گ ک ک﴿ا  ضً يْ أَ   ةُ حَْ الرَّ وَ   لْ بَ ،  [1ان:فرق]ال  ﴾ ۈ ۈ
 ةِ ارَ شَ ْْلِ لِ   اءُ بَ الْ   تِ لَ و ِ ا طُ َّنََّ إِ وَ   ،ةً ارَ بَ عِ وَ   ةً ارَ شَ إِ   ةِ لَ مَ سْ بَ الْ   اءُ زَ جْ أَ   تْ بَ اسَ نَ ت َ وَ ،  [107]النبياء:

  الَ صَ ت ِ ا اِِل ذَ هَ   تْ لَ صَ اتَّ   اذَ ا إِ هَ ن َّ كِ لَ   تْ ضَ فَ انَْ   نِ إِ ا وَ ُنََّ  أَ ََل إِ   وْ أَ   ،م  َتَ   رَ و هُ الظُّ   نَّ  أَ ََل إِ 
وَ تْ لَ عْ ت َ اسْ وَ   تْ عَ فَ ت َ ارْ  أَ ََل إِ   زٌ مْ رَ   يهِ فِ ،  عِ َنَ أَ )وَ   ،للاُ   هُ عَ ف َ رَ   ِلِ   عَ اضَ وَ ت َ   نْ مَ   نَّ     دَ نْ  
 .(2)«(1)(يلِ جْ أَ  نْ مِ  مْ وِبُُ لُ ق ُ  ةِ رَ سِ كَ نْ مُ الْ 

َعَرِب ٍ وَ  اْبِن  فَ ْهِم َكَلِم  َعَدِم  ِمْن  اْْلُلوِسيُّ  قَ رَّرَُه  َما  َما  َأنَّ  ِإِلَّ  فَ ُهَو َكَذِلَك،   
اْلَقرِيَب ِمَن اْلَفْهِم َما ذََكَرُه َغرْيُ َمْفُهوٍم أَْيًضا؛ ِإْذ ِإنَُّه َداَر   َصرََّح ِبِه ُهَو ِمْن َأنَّ 

، التََّصوُِّف، فَ ُهَو َلَْ َيْكَتِف ِبِِيرَاِد َكَلِم اْبِن َعَرِب ٍ   تَ ْفِسريِِه َهَذا ِف فَ َلِك َأْهلِ   ِف 
 ََل إِ   ريِ شِ مُ الْ »، ابِْتَداًء ِمْن قَ ْولِِه:  مْ اتِِ ارَ شَ إِ وَ   ةِ يَّ وفِ الصُّ   مَ َل كَ   هُ بِ شْ ا يُ بَِ   هِ يْ لَ عَ   قَ لَّ عَ   لْ بَ 
 يَ رِ يَْ   نْ أَ   نُ كِ  يُْ َِل   ،ةِ لَ مَ سْ بَ الْ   اءِ بَ بِ   وصٌ صُ ُمَْ   رٌ مْ أَ   وَ هُ وَ »:  هُ ؛ َأْي: قَ ْولُ «مَ دَّ قَ ا ت َ مَ 

 
، َوَقاَل  « ْلَغزَاِل ِ لِ ِف اْلِبَدايَِة    هُ رُ كْ ذِ َجَرى  »(، َوَقاَل:  169 )صةِ نَ سَ الَْ   دِ اصِ قَ مَ الْ ِف  السََّخاِويُّ    ذََكَرهُ   (1)

اْلَ  ِف  اْلَمْرُفوَعِة  اْلَْسرَاِر  ِف  )صاْلَقارِيُّ  اْلَمْوُضوَعِة  ِعْنَد "  :َوََتَاُمهُ »(:  119،118ْخَباِر  َأََن 
ِلَْجِلي قُ ُبورُُهْم  َأْصلَ   "،اْلُمْنَدرَِسِة  اْلَمْرُفوعِ َوَِل  ِف  َِلَُما  اْْلََفاِء    .«  ِف َكْشِف  اْلَعْجُلوِنُّ  َوذََكَرُه 

(1/230) . 
 . (1/218،217)( اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن 2)
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َماِم اْْلُلوِسي ِ َرْسُم اْلُمْصَحِف ِف تَ ْفِسْْيِ »ُروِح اْلَمَعاِن   « لْْلِ

 د. َعْبُدْه ْبُن َحَسِن ْبِن ُُمَمٍَّد اْلَفِقْيهُ 

  ةُ بَ ت َ رْ مَ الْ   يَ هِ   اءَ بَ الْ   نَّ أَ   :كَ لِ ذَ   ر ِ  سِ ي ِف دِ نْ عِ وَ   ى،فَ  ُيَْ ا َِل مَ كَ   ا،قً لَ طْ مُ   ر ِ الَْ   ءِ  ِبَ ِف 
 يَ هِ فَ   بِ اتِ رَ مَ الْ   رِ ائِ ى سَ لَ عَ   ةِ مَ د ِ قَ ت َ مُ الْ   ةِ دَ رَّ جَ مُ الْ   ةِ يطَ سِ بَ الْ   فِ لِ  اْلَ ََل إِ   ةِ بَ سْ لن ِ ِبِ   ةُ يَ انِ الثَّ 
  نِ وْ كَ الْ   ةُ طَ قْ ا ن ُ تَْ رَ هَ ظْ  أَ ِت الَّ   هِ اتِ فَ  صِ ََل إِ   ةٌ ارَ شَ ا إِ مَّ إِ   ءُ ابَ الْ وَ   ،ق ِ الَْ   ودِ جُ وُ  الْ ََل إِ   ةٌ ارَ شَ إِ 

 .(1)«... َوِإمَّا ِإَشارٌَة ِإََل اْلَِقيَقِة اْلُمَحمَِّديَِّة إخل
سَ  ي َ بَ ِمَّا  اْلُمطَّ َق  لِْلَقارِِئ   ُ َعِن  تَ َبيَّ َأْعَرَض  أَنَُّه  اْْلُلوِسيِ   تَ ْفِسرِي  َعَلى  ِلِع 

اْلَِلِف  الت َّْعلِ  َحْذِف  تَ ْفِسرِي  ِف  َواَتَََّه  اللَُّغِويَِّة،  ِإََل يَلِت  اْلَمْوِضِع  َهَذا  ِف 
َطِويًل   َفَساَق َكَلًما   ، َشارِيِ  اْْلِ الشَّ   بَ ْعدَ -الت َّْفِسرِي  فَ ْهُم َكَلِم  َأْعَياُه  ْيِخ  َأْن 

مِ ِلََ   سَ يْ لَ   اتِ ارَ شَ اْْلِ   هِ ذِ هَ   نَّ أَ َوالَْقُّ    -اْلَْكَبِ  فَالصُّوِفيَُّة  اهَ طُ بِ ضْ يَ   طٍ ابِ ضَ   نْ ا  ؛ 
، َكَما يَ ْزُعُموَن،  سِ فْ الن َّ   يضِ وِ رْ ت َ وَ   ةِ دَ اهَ جَ  بُِ ِلَّ إِ   كُ رَ دْ  تُ َِل َجَعُلوا لِْلُحُروِف َأْسرَارًا  

أَْوَغَل اْبُن  ًنا، َوبَ نَ ْوا َعَلى َذِلَك ََتِْويَلِتُِم اْلَفاِسَدَة، َوَقْد  اِهرًا َوَِبطِ َأنَّ لِْلُقْرآِن ظَ وَ 
اْلُُروِف،مِ لْ عِ   ِف َعَرِبٍ    وََكَلُمُه ِف    (ةَ يَّ ك ِ مَ الْ   اتِ وحَ تُ فُ )الْ   هُ ابَ تَ ا كِ شَ حَ وَ     ِبَذِلَك، 

 َواْلُغُموِض. ،َغايَِة اْلبُ ْعِد، َواْلَغرَابَةِ 
اْْلُلوسِ  َماَوأَْوَرَد  َونَ َقَل  ُهَنا،  اْلَوْصِل  أَِلِف  ِلَْذِف  ُأْخَرى  ِعلًَّة  قَاَلُه    يُّ 

يُّوَن:     ونَ كُ يَ لِ وَ   ، اهَ ن ْ ا عَ ضً وَ عِ   ونَ كُ تَ لِ وَ ،  ةِ وفَ ذُ حْ مَ الْ   فِ لِ ى اْلَ لَ عَ   لَّ دُ تَ لِ   تْ لَ و ِ طُ الرَّْسِْ
َِبَ اََل عَ ت َ   للاِ   ابِ تَ كِ   احُ تَ تِ افْ  وَ مٍ خَّ فَ مُ   فٍ رْ   النَِّبِ   بَِ   لَّ دَ تَ اسْ ،  َعِن  ُرِوَي  قَ ْولُُه    ا 

َوَِل  َواةَ الدَّ   أَِلقِ »:  ِلُمَعاِويََة   السِ َي،  َوفَ ر ِِق  اْلَباَء،  َواْنِصِب  اْلَقَلَم،  َوَحرِ ِف   ،
(، َوَضْع قَ َلَمَك َعَلى  مَ ي اْلِميَم، َوَحسِ ِن )للَا(، َوُمدَّ )الرَّْحََن(، َوَجوِ ِد )الرَّحِ   تُ َعوِ رِ 
 . (2) فَِإنَُّه أَذَْكُر َلَك« ،اْلُيْسَرى  أُُذِنكَ 

 
 .(1/211)ُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن اْْل ( 1)
 (.33)ص الَِْديُث َسَبَق َُتْرُِيهُ . وَ (1/218)وِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن ( اْْللُ 2)
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قَاَل:    ،اءَ بَ الْ   لِ و ِ طَ   :هِ بِ اتِ كَ لِ   هُ لَ وْ ق َ   يزِ زِ عَ الْ   دِ بْ عَ   نُ بْ   رُ مَ عُ   ذَ خَ أَ   هُ نْ مِ   هُ لَّ عَ لَ وَ »ُثَّ 
  نْ مِ   سَ يْ لَ   هُ نَّ أَ   ىعَ ا ادَّ مَ   يلِ لِ عْ ت َّ  الِف   (1) مْ هِ ضِ عْ ب َ لِ وَ   .يمَ مِ الْ   رِ و ِ دَ وَ   ،اتِ ينَ الس ِ   رِ هِ ظْ أَ وَ 
 ،امِ هَ وْ اْلَ   تِ َِل ذَ تَ ب ْ مُ   نْ مِ   يقِ قِ حْ  التَّ ِف   وَ هُ وَ   ،امِ ِلَْ اْْلِ   تِ وَِل ذُ بْ مَ   لْ بَ   ، امِ هَ ف ْ اْلَ   لِ مَ عَ 
  ََل إِ   رِ ظَ نَّ لِبِ   اءً فَ خَ   قِ ابِ السَّ   مُ هِ يلِ لِ عْ  ت َ ِف   نَّ ى أَ لَ عَ   ،امٍ مَ لْ  إِ نَ دْ أَ   يقِ قِ حْ  التَّ ِف   هُ لَ   سَ يْ لَ وَ 
 . (2) «هُ لَّ كُ   كَ لِ ذَ  مْ هَ اف ْ فَ  ، اضً يْ أَ  مْ ِبِِ رَ شْ مَ 

َِلَلِة عَ  اْلَباِء لِلدِ  اْلَمْحُذوَفِة، َوتَ عْ َوَتْطِويُل  َها، َوِِلْسِتْفَتاِح َلى اْلَِلِف  َعن ْ ِويًضا 
ًعا، الت َّْعِليُل ُمْقنِ   ا، َوَِل يَ ْبُدو َهذَ (3) ذََكَرُه بَ ْعُض اْلُعَلَماءِ مٍ ظَّ عَ مُ   فٍ رْ َِبَ   للاِ   ابِ تَ كِ 

 ِمْنُه الت َّْعِليُل ِبَكثْ َرِة اِِلْسِتْعَماِل.َوأَْوََل 
مُ  قَ ْوُل  َمْوُضوًعاَمَع ضَ -َعاِويََة  َوأَمَّا  َيُكْن  َلَْ  ِإْن  أُُموٍر فَِإنَُّه    -ْعِفِه  ِإََل  ُيِشرُي 

 ِل.ِعلَِّة َحْذِف أَِلِف اْلَوصْ بِ َولَْيَس َلُه َأيُّ َعَلَقٍة  تَ تَ َعلَُّق ِِبْلَْطِ  َوََتِْسيِنِه،
الت َّْفِسريَ وَ  الَْْذِف  ِعلَِّة  نَ َقَل ِف  اْْلُلوِسيَّ  َأنَّ  َعَرِبٍ ،   َمَع  اْبِن  َعِن  َشارِيَّ  اْْلِ

ُثَّ قَ رََّب فَ ْهَمُه ِمْن ِوْجَهِة َنَظرِِه، ِإِلَّ أَنَُّه ِف ُِنَايَِة اْلَمطَاِف  َوَصرََّح ِبَعَدِم فَ ْهِمِه،  
 َفاَءُه.تَ َقَد تَ ْعِليَلُهْم، َوقَ رََّر خَ ن ْ ا

 َحْذُف اْلَواِو ِمَن اأْلَفْ َعاِل اأْلَْربَ َعِة: -2
اُحِذفَ  َوِهَي:  ِت  َجازٍِم،  لَِغرْيِ  أَفْ َعاٍل  أَْربَ َعِة  ِف  ﴾ چ چ چ﴿ ْلَواُو 

﴾  وئ وئ﴿ وَ   ،[6القمر:]﴾  ېئ ۈئ﴿وَ   ،[24الشورى:]  ﴾ ڍ ڇ ڇ﴿، وَ [11اْلسراء:]

 
 (. 1/48يُ ْنَظُر: اْْلََفاِجيُّ: َحاِشَيُة الشِ َهاِب )( 1)
 .(1/218)( اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن 2)
(، الطِ يِبُّ: 1/16 )يلِ زِ نْ  الت َّ اِن عَ  مَ ِف   يلِ وِ أْ التَّ   ابُ بَ لُ اْْلَازُِن:    (،5/ 1اْلَكشَّاُف ):  الزََُّمَْشرِيُّ ( يُ ْنَظُر:  3)

 (. 1/48(، اْْلََفاِجيُّ: َحاِشَيُة الشِ َهاِب ) 1/697 )بِ يْ غَ الْ  وحُ تُ ف ُ 
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َماِم اْْلُلوِسي ِ َرْسُم اْلُمْصَحِف ِف تَ ْفِسْْيِ »ُروِح اْلَمَعاِن   « لْْلِ

 د. َعْبُدْه ْبُن َحَسِن ْبِن ُُمَمٍَّد اْلَفِقْيهُ 

 .(1)[18العلق:]
َماُم اْْلُلوِسيُّ ِعْنَد هَ   فَ َوقَ    ِذِه اْلَمَواِضِع اْلَْربَ َعِة، َوَعلََّل َحْذَف اْلَواِو ِفيَها اْْلِ

قَاَل:   ، َحْيُث  السَّاِكَنْيِ اْلِتَقاِء  ِمِن    فِ طْ عَ لْ ِبِ   ومٌ زُ  َمَْ َِل   وعٌ فُ رْ مَ   (حُ يَْ   )فَ »َُتَلًُّصا 
ا  هَ اطِ قَ سْ ا ِْلِ عً ب َ ت َ   فِ احِ صَ مَ الْ   بِ لَ غْ  أَ ِف   مِ سْ  الرَّ ِف   اوُ وَ الْ   تِ طَ قِ سْ أُ وَ ،  ﴾چ﴿ى  لَ عَ 
﴾  چ چ چ﴿وَ ،  [ 18]العلق:﴾  وئ وئ﴿  ا ِف مَ كَ   ،السَّاِكَنْيِ   اءِ قَ تِ لْ ِِل   ظِ فْ  اللَّ ِف 

ى  لَ عَ   هُ يُ رْ جَ   مُ زَ لْ  ي َ َِل   فِ حَ صْ مُ الْ   مَ سْ رَ   نَّ كِ لَ   ،اْسًْ ا رَ اتََ بَ ث ْ إِ   اسُ يَ قِ الْ   انَ كَ َو ،  [11اْلسراء:]
 . (2) «اسِ يَ قِ الْ 

ِإََل -اْْلُلوِسيُّ    َويَ َرى الت َّْعِليلِ ِإَضاَفًة  الَِْفاِظ   -اللَُّغِوي ِ     َِبِب  ِمْن  َذِلَك  َأنَّ 
 ِلََحٍد َأْن يَ َتَصرََّف ِفيِه ِبِْقَداِر فَ ْهِمِه َوَعْقِلِه. َحْيُث َلى اْلُقْرآِن، َوأَنَُّه َِل ََمَالَ عَ 

  ، هُ لَ   فُ ذَ َتُْ   مَ ازِ  جَ َِل   ذْ إِ (؛  انُ سَ نْ َيدُْع اْْلِ )  ِف   اوِ وَ لْ ا  اتُ بَ ث ْ إِ   اسَ يَ قِ الْ   نَّ إِ   ُثَّ » يَ ُقوُل:  
 ةِ وَّ ق ُ وَ   ،هِ مِ هْ ف َ   ارِ دَ قْ بِِ   لُ اقِ النَّ   يهِ فِ   فْ رَّ صَ تَ ي َ   َلَْ وَ   ،عَ ا ْسُِ مَ كَ   يمُ ظِ عَ الْ   آنُ رْ قُ الْ   لَ قِ نُ   نْ كِ لَ 
 .(3) «هِ لِ قْ عَ 

 (4)(حِ امِ وَ اللَّ )  ِف نَ َقَل َما    ،[1املؤمنون:]﴾  ٻ ٻ ٱ﴿َوِحَي َفسََّر قَ ْوَلُه تَ َعاََل:  

 
الدَّاِنُّ: اْلُمْقِنُع  ،(58ص) َبِديعُ الْ اْلَُهِِنُّ:  ،(84ص)( يُ ْنَظُر: اْلَمْهَدِويُّ: ِهَجاُء َمَصاِحِف اْلَْمَصاِر 1)

َهاِجيُّ:  ،(46ص)  اْلَاِمعُ  ، اْبُن َوثِيٍق:(327،326)ص َيانُ الصُّن ْ  . (1/527) التِ ب ْ
 .(24/277)( اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن 2)
 .(14/410)( اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن 3)
هُ 4)  )( الْ حِ امِ وَ اللَّ َو ِكَتاُب  ِف  بْ   رَاَءِة(قِ   الرَّْحَِن  َعْبِد  اْلَفْضِل  الرَّازِيِ  ِلَِب  اْلِعْجِليِ   الََْسِن  ْبِن  َأْحََد  ِن 

َوهُ 454)ت َوَأْكثَ ُروا ه(،  اْلُعَلَماِء،  ِعْنَد  اْشتَ َهَر  الشَّاذَِّة،  اْلِقرَاَءاِت  ِف  اْلُمَصن ََّفاِت  أَْقَدِم  ِمْن  َو 
َماِم َأِب اْلَفضْ ودٌ يُ ْنَظُر: ُخلُ   .الن َّْقَل ِمْنهُ  ِل الرَّازِيِ  ِف ِكَتابِِه )اللََّواِمِح ِف اْلِقرَاَءِة(:  اْلِمْشَعُل: َمن َْهُج اْْلِ

 (. 99-89ِبيًقا َعَلى ُجْزِء اْلَْحَقاِف )صَتطْ 
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ِقرَاَءِة  مِ  َُتْرِيِج  الْ حُ لَ ف ْ أَ   دْ »قَ :  ةَ حَ لْ طَ ْن  الدَّ ِف   تْ فَ ذِ ا حُ ُنََّ أَ »  :(1) «ونَ نُ مِ ؤْ مُ وا    جِ رْ  
  ريُ ظِ نَ ا، وَ ضً يْ ا أَ يهَ فِ   ةٌ وفَ ذُ مَْ   يَ هِ فَ   ،كَ لِ ى ذَ لَ عَ   ةُ ابَ تَ كِ الْ   تِ لَ حُِ وَ   ،ْيِ نَ اكِ السَّ   اءِ قَ تِ لْ ِِل 
 .(2)...« ﴾ڍ ڇ ڇ﴿ :كَ لِ ذَ 

تَ وْ  ِف  اْلَقَمِر:  َوقَاَل  ُسورَِة  َحْرِف  ا  ظً فْ لَ   ﴾ۈئ﴿  نْ مِ   اوُ وَ الْ   تِ فَ ذِ حُ وَ »ِجيِه 
 .(3) «ظِ فْ لَّ ا لِ اعً بَ ا ات ِ ْسًْ رَ وَ  ،ْيِ نَ اكِ السَّ  اءِ قَ تِ لْ ِِل 

اْلَِخرِي:   اْلَمْوِضِع  ِف    نِ عَ   هِ دِ رُّ جَ تَ لِ   وعٌ فُ رْ مَ  ﴾وئ﴿  نَّ أَ   رُ اهِ الظَّ وَ »َوقَاَل 
الْ ِف   مَ سِ رُ وَ   ،مِ ازِ الَْ وَ   بِ اصِ النَّ  ا  ُنََّ إِ فَ   ،ظِ فْ لَّ لِ   مِ سْ الرَّ   تْ َباعِ ِْلِ   ؛اوٍ وَ   ونِ دُ بِ   فِ احِ صَ مَ  
 .(5)«﴾ائ﴿ (4) أَْو ِلُمَشاَكَلةِ   ،ْيِ نَ اكِ السَّ  اءِ قَ تِ لْ ِِل  لِ صْ وَ الْ  دَ نْ عِ  يهِ فِ  ةٌ وفَ ذُ مَْ 

َها ِِبْلَواِو،  خَ   [4التحرمي: ]﴾  ڻ ڻ﴿َوِعْنَد قَ ْولِِه تَ َعاََل:   فَ َقاَل: رََّج َعَدَم َرْسِْ
أَ ِلَّ إِ   ،اوِ وَ لْ ِبِ   (واالُِ صَ وَ )  بَ تَ كْ يُ   نْ أَ   اسُ يَ قِ الْ   انَ كَ َو » حُ ُنََّ   ا  عً ب َ ت َ   ؛اطًّ خَ   تْ فَ ذِ ا 
لَ هَ فِ ذْ لَِ  وَ ظً فْ ا  الْ ِف   اءُ يَ شْ أَ   تْ اءَ جَ   دْ قَ ا،  حُ يهَ فِ   عَ بِ تُ   فِ حَ صْ مُ     ونَ دُ   ظِ فْ اللَّ   مُ كْ ا 
 وئ﴿وَ ،  [6]القمر:﴾  ېئ ۈئ﴿وَ ،  [11]اْلسراء:   ﴾چ چ﴿:  وَ نَْ   ، ط ِ اْلَْ   عِ ضْ وَ 

 .(6) «كَ لِ ذَ  رْيِ  غَ ََل إِ ، [21]ص: ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ﴿وَ  ،[ 18]العلق:﴾ وئ
َماُم اْْلُلوِسيُّ َحْذَف  َوِعلَُّة بَِناِء اْلَْطِ  َعَلى اْلَوْصِل اللَّْفِظيِ  الَِّت َفسََّر ِِبَا اْْلِ

 
 (. 7/546ِحيُط )مُ (، أَبُو َحيَّاَن: اْلَبْحُر الْ 99يُ ْنَظُر: اْبُن َخاَلَوْيِه: ُُمَْتَصُر اْبِن َخاَلَوْيِه )ص( 1)
 . (18/7)اِن ( اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمعَ 2)
 .(26/188)( اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن 3)
 .(309َجَواِهُر اْلَبَلَغِة )صاِْلَاِشِيُّ:  يُْذَكَر الشَّْيُء بَِلْفِظ َغرْيِِه، ِلُوُقوِعِه ِف ُصْحَبِتِه. يُ ْنَظُر: ( َأنْ 4)
اْلَقاِْسِيُّ:   ،(8/381َحاِشَيُة الشِ َهاِب )ِجيُّ:  اْْلََفايُ ْنَظُر:  (، وَ 29/188ُروُح اْلَمَعاِن ):  ( اْْلُلوِسيُّ 5)

 . (9/514ْأِويِل )اِسُن التَّ مََ 
 (.27/252( اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن )6)
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َماِم اْْلُلوِسي ِ َرْسُم اْلُمْصَحِف ِف تَ ْفِسْْيِ »ُروِح اْلَمَعاِن   « لْْلِ

 د. َعْبُدْه ْبُن َحَسِن ْبِن ُُمَمٍَّد اْلَفِقْيهُ 

اْلَ  اْلَفْ َعاِل  ِمَن  ِإْحدَ اْلَواِو  ِهَي  السَّاِبَقِة،  اللَُّغِويِ َي،  ْربَ َعِة  َبْيَ  الشَّائَِعِة  اْلِعَلِل  ى 
ا  ُنََّ ِْلَ فَ  ابِ تَ كِ  الْ ُعو( ِف دْ )يَ  نْ مِ  اوِ وَ ُف الْ ذْ مَّا حَ أَ فَ »ْسِم. قَاَل الزََّجاُج: َوُعَلَماِء الرَّ 

اللَّ ِف   فُ ذَ َتُْ  وَ ْيِ نَ اكِ السَّ   اءِ قَ تِ لْ ِِل   ظِ فْ    نَ مِ   مُ اللَّ وَ   ،ُعو(دْ )يَ   نْ مِ   اوُ وَ لْ اا  هَُ ، 
 . (1) «ا ِبَِ  ظُ فَ لْ ا ي ُ ى مَ لَ عَ  ابِ تَ كِ  الْ ِف  تْ يَ رِ جْ أُ اِعي(، فَ )الدَّ 

)ت اْلُعْكَبِيُّ  ِِلْلِتَقاِء  »ه (:  616َوقَاَل  اللَّْفِظ  ِمَن  اْلَواُو  َوَسَقَطِت 
، َوِمَن اْلُمْصَحِف َحًْل َعَلى اللَّْفظِ   .(2)«السَّاِكَنْيِ

 ةَ امَ شَ   وبُ أَ ، وَ (3)يُّ بَِ عْ الَْ ، وَ يُّ اوِ خَ السَّ ، وَ ي  ك ِ مَ ، وَ يقٍ ثِ وَ   نُ ابْ َوِمَّْن َوجََّه ِبَذِلَك:  
 .(4) ه(665)ت

 .(5) َكَما َوجََّه ِبَذِلَك ََجٌْع ِمَن اْلُمَفسِ رِينَ 
ْوِجيَهاِت اْلُْخَرى،  ت َّ ل َوَقْد َرجََّح الدُّْكُتوُر َغاِِنٌ الََْمُد َهَذا الت َّْوِجيَه ِمْن َبْيِ ا

 
 . (86/ 5)الزَّجَّاُج: َمَعاِن اْلُقْرآِن َوِإْعرَابُُه ( 1)
َهاِجيُّ  (2) َياُن ِف َشرِْح َمْورِِد الظَّْمآنِ : الصُّن ْ  .(2/1132) التِ ب ْ
يُ ْنَظُر:  3) َوثِيقٍ (  َمكِ ي  (47،46ص)  اْلَاِمعُ :  اْبُن  اْلُقْرآنِ :  ،  ِإْعرَاِب  ، (2/698،697)  ُمْشِكُل 

يَلُة أَْرَِبِب اْلَمرَاِصِد ، (356)صالسََّخاِويُّ: اْلَوِسيَلُة   .(568ص)اْلَْعَبِيُّ: َجَِ
ِن ِإبْ رَاِهيَم، أَبُو  َعْبُد الرَّْحَِن ْبُن ِإْْسَاِعيَل بْ َوُهَو:    (.200ائِيَِّة )صرُْح اْلَعِقيَلِة الرَّ شَ أَبُو َشاَمَة:  يُ ْنَظُر:  (  4)

َوبَ رَعَ  َوأَْفََّت  َوَدرََّس  اْلِعْلِم،  ِمَن  اْلَكِثرَي  ، َكَتَب  السََّخاِويِ  َعَلى  قَ َرأَ   ، اْلَمْقِدِسيُّ اْلَعَربِيَِّة.  ِف   اْلَقاِسِم   
: َغايَُة النِ َها ،(362،361ص)َفُة اْلُقرَّاِء يُ ْنَظُر: الذََّهِبُّ: َمْعرِ   (. 1/365)يَِة اْبُن اْلََزرِيِ 

اْلُقْرآِن  يُ ْنَظُر:    (5) ِلَْحَكاِم  اْلَاِمُع  اْلَْوزِيِ :  (،  5/426)اْلُقْرُطِبُّ:  )زَ اْبُن  اْلَمِسرِي  أَبُو    ،(4/65اُد 
أَبُو (،  10/368،124)  ِمُي: الدُّرُّ اْلَمُصونُ السَّ (،  9/336،10/511اَن: اْلَبْحُر اْلُمِحيُط )يَّ حَ 

اْلَكرميِْ ِإْرَشاالسُُّعوِد:   اْلِكَتاِب  َمزَاََي  ِإََل  السَِّليِم  اْلَعْقِل  )ُد  اْلَقِديرِ الشَّوَْكاِنُّ:  (،  8/31   فَ ْتُح 
ااْلَقاِْسِيُّ:  (،  3/251) التَّْحرِيُر  (،  9/514)  ْأِويلِ لتَّ َمَاِسُن  َعاُشوَر:  ، 15/43)  َوالت َّْنوِيرُ اْبُن 

25/87 ،30/453 .) 
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دً  ُْم بَ نَ ْوا َكِثريًا ِمَن الرَّْسِم َعَلى اللَّْفِظ، َوُمرَ ُمؤَكِ   .(1)اِد اِِلتِ َصالِ ا َأُنَّ
 ﴾ ِف الثَََّلثَِة اْلَمَواِضِع:ڻَحْذُف اأْلَِلِف ِمْن ﴿ -3

َثَلثَ  ِف  ِإِلَّ  ِِبْلَِلِف،  اْلُقْرآِن  يِع  َجَِ ِف  )أَي َُّها(  ِهَي:    ةِ ُرِسَم   ی﴿َمَواِضَع، 

 .(2)[31]الرحن:﴾ ۀ ڻ﴿، وَ [49]الزخرف:﴾ ٿ ٺ﴿ ، وَ [31]النور:﴾ جئ
َماُم ا َ َسَبَب َحْذِف اْلَِلِف ْْلُلوِسيُّ ِعْنَد  َوَقَف اْْلِ َها، َوَبيَّ َمْوِضٍع َواِحٍد ِمن ْ

ا ُنََّ أَ   :هُ هُ جْ وَ ، وَ (3)ءِ ااِلَْ   م ِ ضَ بِ   ﴾جئ  هُ يُّ أَ ﴿  رٍ امِ عَ   نُ ابْ   أَ رَ ق َ وَ »ِمَن الرَّْسِم، فَ َقاَل:  
ق َ هَ وعِ قُ وُ لِ   ةً وحَ تُ فْ مَ   تْ انَ كَ    ْيِ نَ اكِ السَّ   اءِ قَ تِ لْ ِِل   فُ لِ اْلَ   تِ طَ قَ ا سَ مَّ لَ ف َ   ،فِ لِ اْلَ   لَ بْ ا 
حَ هَ ت ُ كَ َر حَ   تْ عَ بِ تْ أُ  ق َ مَ   ةَ كَ َر ا  وَ هَ لَ ب ْ ا  لِ ِت الَّ   (اهَ )  مُّ ضَ ا،   ِِن بَ لِ   ةٌ غَ لُ   (يأَ )  دَ عْ ب َ   يهِ بِ نْ لت َّ  
 .ةَ مَ لَ سَ  نِ بْ  يقِ قِ شَ  طِ هْ رَ  كٍ الِ مَ 

،  اهَ دَ عْ ب َ   فٍ لِ  أَ َل بِ   فِ حَ صْ مُ  الْ ِف   تْ بَ تِ ا كُ ُنََّ ِلَ   ؛اءِ اِلَْ   ونِ كُ سُ بِ   مْ هُ ضُ عْ ب َ   فَ قَ وَ وَ 
عَ بُ أَ   فَ قَ وَ وَ  ِف مَ كَ -  وبُ قُ عْ ي َ وَ   ،يُّ ائِ سَ كِ الْ وَ   ،ورٍ مْ و  ى  لَ عَ   فِ لِ ْلَ ِبِ   -(رِ شْ النَّ )  ا 

 .(5)«(4)مِ سْ الرَّ  فِ َل خِ 
خِ  ق َ َل ِمْن  السَّاِبقِ ِل  اْْلُلوِسيِ   َهَذا   ْوِل  ِف  اْلَِلِف  َحْذِف  ِعلََّة  َأنَّ  يَ تَِّضُح 

مِ وطُ قُ سُ   اْلَمْوِضعِ  َحالِ   نَ َها  ِف  بَ ْعَدَها    اوُنَِ كُ سُ لِ   ؛اْلَوْصلِ   اللَّْفظ  َما  َوُسُكوِن 
 . «َحُْل اْلَْطِ  َعَلى اللَّْفظِ »

 
 . (211ص) ُمَيسَُّر ِف ِعْلِم َرْسِم اْلُمْصَحِف َوَضْبِطهِ الْ الََْمُد: ( يُ ْنَظُر: 1)
الدَّاِنُّ: اْلُمْقِنُع  ،(49ص) اْلَبِديعُ : اْلَُهِِنُّ (، 81ص)( يُ ْنَظُر: اْلَمْهَدِويُّ: ِهَجاُء َمَصاِحِف اْلَْمَصاِر 2)

 .(44ص)اْلَاِمُع اْبُن َوثِيٍق:  ،(4/904أَبُو َداُوَد: ُُمَْتَصُر الت َّْبِيِي ) ،(251ص)
: النَّْشُر ) يُ ْنَظُر: (3)  (.2/142اْبُن اْلََزرِيِ 
َها اْلَباُقوَن ِِبْلَْذفِ  (4) : النَّْشُر ) يُ ْنَظُر: .ات َِباًعا لِلرَّْسمِ  ؛َوَوَقَف َعَلي ْ  (. 2/142اْبُن اْلََزرِيِ 
 .(18/325)( اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن 5)
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َماِم اْْلُلوِسي ِ َرْسُم اْلُمْصَحِف ِف تَ ْفِسْْيِ »ُروِح اْلَمَعاِن   « لْْلِ

 د. َعْبُدْه ْبُن َحَسِن ْبِن ُُمَمٍَّد اْلَفِقْيهُ 

الت َّ  َأَحُد  ُهَو  الت َّْعِليُل  اللَِّبيبِ عْ َوَهَذا  ِعْنَد  َوا(1)ِليَلِت  آَجطَّا،  ،  ْبِن 
،(2)َواْلَمارِْغِِن ِ   .(3)الِ َوَأِب َداُوَد، َواْبِن اْلَقفَّ  ، َكَما ُهَو ِعْنَد الدَّاِن ِ

 :[114]الؤمنون: ﴾ ۀ ۀ ڻ﴿َحْذُف اأْلَِلِف ِمْن قَ ْوِلِه تَ َعاََل:  -4
  : اْْلُلوِسيُّ َماُم  اْْلِ اْلَ لَ عَ   ﴾ڈ﴿  انِ وَ خَ ْلَ ا  أَ رَ ق َ وَ »قَاَل   رَّ ا مَ يمَ فِ   آرَ ق َ   امَ كَ   ،رِ مْ ى 

مَ ِف   نِ َل عْ فِ الْ   (:ونِ صُ مَ الْ   ر ِ الدُّ )  ِف وَ   .(4)كَ لِ ذَ كَ   ،فٍ لِ أَ   رْيِ غَ بِ   ةِ وفَ كُ الْ   فِ احِ صَ  
  نِ بْ ا  نِ عَ   هُ لُ ث ْ مِ   لَ قِ نُ وَ   .(5) ةِ رَ صْ بَ الْ وَ   ،امِ الشَّ وَ ،  ةِ ينَ دِ مَ الْ وَ   ،ةَ كَّ مَ   فِ احِ صَ  مَ ِف   فٍ لِ ِبَِ وَ 
وَ (6) ةَ يَّ طِ عَ    لُ مِ تَ َيَْ   فٍ لِ أَ   ونِ دُ بِ   مَ سْ الرَّ   نَّ أَ كَ َو   . (7) كَ لِ ذَ   سُ كْ عَ   (فِ اشَّ كَ الْ )  ِف ، 
  بِ ائِ رَ غَ الْ   نَ مِ   فِ حَ صْ مُ الْ   مِ سْ  رَ ِف وَ   ،اسِ يَ قِ الْ   فِ َل ى خِ لَ ي عَ اضِ مَ الْ   نَ ا مِ هَ ف َ ذْ حَ 
 .(8) «لْ فَ غْ  ت َ َل فَ  ،ىفَ  ُيَْ ا َِل مَ 

اْْلُلوِسي ِ  َرْْسََها    وتَ ْعِليُل  مِ هَ ف َ ذْ حَ   لُ مِ تَ َيَْ   فٍ لِ أَ   ونِ دُ بِ َأنَّ  ُهَو  ياضِ مَ الْ   نَ ا   ،

 
اللَّ   (1) الصَِّقيَلُة  يُ ْنَظُر:  الدُّرَُّة  ََيَْي،  َوُهَو:    .(394ص) ِبيُب:  أَبُو  اْلَغِِنِ ،  َعْبِد  ُمَمٍَّد  َأِب  ْبُن  َبْكِر  أَبُو 

 (. 77-69ص) الدُّرَُّة الصَِّقيَلةُ اللَِّبيُب:   ِِبللَِّبيِب، تُوُنِسيُّ اْلَْصِل. يُ ْنَظُر:ريُ َوأَبُو ُمَمٍَّد، الشَّهِ 
َهاِجيُّ: الصُّ ( يُ ْنَظُر: 2) َياُن )ن ْ  . (194ص)(، اْلَمارِْغِِنُّ: َدلِيُل الَْرْيَاِن 1/458التِ ب ْ
رُْح اْلَعِقيَلِة،  ، اْلَقفَّاُل: شَ (4/904)ُُمَْتَصُر الت َّْبِيِي  :  أَبُو َداُودَ   ،(158( يُ ْنَظُر: الدَّاِنُّ: اْلُمْحَكُم )ص3)

 (. 18ْوُح َرْقِم )لَ 
اْبِن َكِثرٍي    َكَما قَ َرآ  ،َساِئيُّ َواْلكِ   ،َحَْزةُ َأْي:    (4)  يُ ْنَظُر:.  ِبَغرْيِ أَِلٍف َعَلى اْلَْمرِ   ﴾گ گ گ﴿ َمَع 

: النَّْشُر )  (. 2/330اْبُن اْلََزرِيِ 
 .(8/372) ُي: الدُّرُّ اْلَمُصونُ مِ السَّ  (5)
 . (4/158) اْلُمَحرَُّر اْلَوِجيزُ يََّة: اْبُن َعطِ  (6)
 .(3/205) شَّافُ اْلكَ الزََُّمَْشرِيُّ:  (7)
: يُ ْنَظُر: (، وَ 18/155( اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن )8)  . (6/348) اِشَيُة الشِ َهابِ حَ اْْلََفاِجيُّ
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 جملة العلوم الشرعية

 ه  )اجلزء األول( 1443دد الرابع والستون رجب الع
 

ُعَلَما ِعْنَد  اْلِقرَ اْلُمَسمَّى  ِِبْحِتَماِل  الرَّْسِم  اْْلرَْكاِتُّ ِء  ِِبََذا  َعلََّل  َوَقْد   ، ، (1)اَءَتْيِ
 . (2)َوبَ ْعُض اْلَباِحِثيَ 

ق َ  اْْلُلوِسيُّ  ِبِه  َذيََّل  َما  الرَّسْ وْ َوأَمَّا  ِف  َغرَابََة  َفَل  اْْلرَْكاِتُّ: َلُه،  يَ ُقوُل  ِإْذ  ِم، 
ِإََل الصََّواِب أَ » اْلِقرَاَءَة  فَاْلَقْ َرُب  يُ َقاَل: ِإنَّ  لَْيَسْت َمْوُقوَفًة َعَلى الرَّْسِم، َفَل ْن 

)قَالَ  قَ َرأَ  َمْن  ِعْنَد  اْلَِلِف  ِبَغرْيِ  َمْرُسوًما  َيُكوَن  َأْن  رَِعايًَة    (َضرْيَ ِف  ِِبْلَماِضي؛ 
، أَْو َمْرُسوًما ِِبْلَِلِف َعَلى ِقرَاَءتِهِ لِْلِقرَاءَ   .(3)«َتْيِ

ِف َوَيكْ  َهاِب:  ِفي  الشِ  َردُّ  َذِلَك  وَ َل فَ »  قِ مَ لِ   هَ جْ    تِ َءاارَ قِ الْ   ةَ فَ الَ ُمَُ   نَّ إِ   :يلَ ا 
 .(4)«بِ ائِ رَ غَ الْ  نَ مِ  فِ حَ صْ مُ الْ  مِ سْ  رَ ِف  تَ بَ ا ث َ مَ لِ  ةِ عَ ب ْ السَّ 
 :﴾ۉ﴿َحْذُف اأْلَِلِف ِمْن   -5

َماُم اْْلُلوِسيُّ ِف تَ ْفِسريِِه َسَبَب َحْذفِ  اِْلَْمَزِة ِف )اْلَْيَكِة( ِف قَ ْولِِه    تَ َناَوَل اْْلِ
 ۈئ ۈئۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿، وَ [176]الشعراء:  ﴾ې ۉ ۉ ۅ﴿تَ َعاََل:  

أَقْ وَ [13ص:]  ﴾ېئ بِنَ ْقِل  ِفيَها  اْلَكَلِم  َعِن  َواْكتَ َفى  فَ َقاَل: ا،  َمُه،  تَ َقدَّ َمْن  ِل 
بِ ةَ كَ يْ »لَ   :(5) رٍ امِ عَ   نُ ابْ وَ   انِ يَّ مِ رْ الِْ   أَ رَ ق َ وَ » َيَ هَ دَ عْ ب َ   ةٍ وحَ تُ فْ مَ   مٍ َل «   ،فٍ لِ أَ   رْيِ غَ بِ   ءٌ ا 
  ريِ سِ فْ الت َّ   بِ تُ كُ   ضِ عْ  ب َ  ِف َنَ دْ جَ وَ   :دٍ يْ ب َ و عُ بُ أَ   الَ قَ   (،ص)  ِف وَ   انَ هُ   ،فِ رْ الصَّ   وعنُ مَْ 

 
 (. 587،585/ 4اِتُّ: نَ ثْ ُر اْلَمْرَجاِن )كَ يُ ْنَظُر: اْْلْر  (1)
الت َّْبِيِي  َظُر:  يُ نْ   (2) ِْجيُح َوالت َّْعِليُل َأْحَُد ُشْكرِي :  (،  2ِم )اِمُش َرقْ ، هَ (4/899)أَبُو َداُوَد: ُُمَْتَصُر  التَّ

 .(227ص)  ِلَرْسِم َوَضْبِط بَ ْعِض َكِلَماِت الت َّْنزِيلِ 
 (.4/585َمْرَجاِن )الْ ( اْْلرَْكاِتُّ: نَ ثْ ُر 3)
 . (6/348) الشِ َهابِ  اِشَيةُ : حَ اْْلََفاِجيُّ  (4)
ِبَذِلَك    (5) َجْعَفرٍ   -أَْيًضا-َوقَ َرأ  َمْفُتوَحٍة ،  أَبُو  َوَهْزٍَة  ِم،  اللَّ ِإْسَكاِن  َمَع  اْلَوْصِل  ِِبَِلِف  اْلَباُقوَن  َوقَ َرأَ 

: النَّْشُر َعْيِ ضِ َوَخْفِض ََتِء التَّْأنِيِث ِف اْلَموْ  ،بَ ْعَدَها  (. 2/336). يُ ْنَظُر: اْبُن اْلََزرِيِ 
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َماِم اْْلُلوِسي ِ َرْسُم اْلُمْصَحِف ِف تَ ْفِسْْيِ »ُروِح اْلَمَعاِن   « لْْلِ

 د. َعْبُدْه ْبُن َحَسِن ْبِن ُُمَمٍَّد اْلَفِقْيهُ 

اسْ ةَ كَ يْ »لَ   نَّ أَ  وَ ةَ كَّ بَ وَ   ةَ كَّ مَ كَ   ،اهَ لُّ كُ   دُ َل بِ الْ   :«اْلَْيَكةُ »وَ   ،ةِ يَ رْ قَ لْ لِ   مٌ «    ا ِف هَ ت ُ ي ْ أَ رَ ، 
الشُّ ِف وَ ،  ﴾ڇ﴿  :[14]ق:وَ [  78]الجر:  ِف     انَ مَ ثْ عُ   فِ حَ صْ مُ   امِ مَ اْْلِ  ، اءِ رَ عَ  
 .فْ لِ تَ ُتَْ  َلَْ وَ  كَ لِ ذَ  دَ عْ ا ب َ هَ لُّ كُ   ارِ صَ مْ اْلَ  فُ احِ صَ مَ  تْ عَ مَ تَ اجْ وَ ، ﴾ۉ﴿ :صوَ 

وَ بِ صْ لنَّ ِبِ   أَ رَ ق َ   نْ مَ   :(1)(افِ شَّ كَ الْ )  ِف وَ   مُ اسْ   ،ةٍ لَ ي ْ لَ   نِ زْ وَ بِ   (ةَ كَ يْ لَ )  نَّ أَ   مَ عَ زَ ، 
 ( ص)  ِف ا وَ نَ هُ   ةً وبَ تُ كْ مَ   تْ دَ جِ وُ   ثُ يْ حَ   ،فِ حَ صْ مُ الْ   طُّ خَ   هِ يْ لَ إِ   ادَ قَ   مٌ هُّ وَ ت َ ف َ   ،دٍ لَ ب َ 
  ،هِ يْ لَ عَ   حِ لَ طَ صْ مُ الْ   ط ِ اْلَْ   فِ َل ى خِ لَ عَ   تْ بَ تِ كُ   اءُ يَ شْ أَ   فِ حَ صْ مُ  الْ ِف ، وَ فٍ لِ أَ   رْيِ غَ بِ 
  ابُ حَ صْ أَ   بُ تُ كْ ا يَ مَ كَ   ظِ فِ اللَّ   ظِ فْ لَ   مِ كْ ى حُ لَ عَ   ْيِ تَ ورَ السُّ   ْيِ اتَ  هَ ِف   تْ بَ تِ ا كُ َّنََّ إِ وَ 
 رِ ائِ  سَ ِف   تْ بَ تِ كُ   دْ قَ وَ ،  فِ فَّ خَ مُ الْ   ظِ فْ لَ   انِ يَ ب َ لِ   ؛وََل لُ   : وََل اْلُ وَ   ،نَ َِل   :نَ اْْل   :وِ حْ النَّ 
اْلَ لَ عَ   آنِ رْ قُ الْ  أَ لَ عَ   ،ةٌ دَ احِ وَ   ةُ صَّ قِ الْ وَ   ،لِ صْ ى  اسْ ةَ كَ يْ »لَ   نَّ ى  ي ُ َِل   مٌ «   .(2)«فُ رَ عْ  

 . (3) ِبِه َعَلى َكَلِم الزََُّمَْشرِي ِ بَ ق ِ عُ ت ُ . ُثَّ ذََكَر َما انتهى
ُقوُل َعِن الزََُّمَْشرِيِ  ُهَو تَ ْوِجيهٌ  ، َِبرٌِز ِف َهَذْيِن اْلَمْوِضَعْيِ   َوَهَذا الت َّْوِجيُه اْلَمن ْ

ال َهَذا  ِإََل  َوَذَهَب  اللَّْفُظ،  ِهَما  َرْسِْ ِف  الرَّْسَم فَاْلَعاِمُل  َأنَّ  َوذََكَر  َغاِِنٌ،  دُّْكُتوُر 
اللَّْفظِ  َعَلى  قَاَل:  َجَرى  َحْيُث  ْن  ِلَ   ايً افِ كَ   هُ دَ حْ وَ   ةِ زَ مْ اِلَْ   يفُ فِ ُتَْ   وَلمَّا َكانَ » ، 

 
 (. 3/332الزََُّمَْشرِيُّ: اْلَكشَّاُف )يُ ْنَظُر:  (1)
 . (19/262،261)اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن  (2)
ْعَتزَِلِة، َصاِحُب الَكشَّافِ ا  َمُْمْوُد ْبُن ُعَمَر ْبِن ُمَمٍَّد، أَبُو اْلَقاِسِم الزََُّمَْشرِيُّ، َكِبرْيُ َوُهَو:    (3)

ُ
يُ ْنَظُر: .  مل

 (. 2/280،279) بُ ْغَيُة اْلُوَعاِة : السُُّيوِطيُّ  (،156-20/151)َهِبُّ: ِسرَيُ أَْعَلِم الن َُّبَلِء الذَّ 
ُمُ الَْ   ات َّبَ ُعوا َخطَّ اْلُمْصَحِف ِف ِقرَاَءِتِْم،   ِديُر ِِبلذ ِْكِر َأنَّ َطْعَن الزََُّمَْشرِيِ  ِف ِقرَاَءِة ََنِفٍع َوَمْن َوافَ َقُه ِِبُنَّ

اْلَفْ  اْلَئِمَُّة  َذِلَك  َعَلى  الرَّدِ   َمُؤونََة  َقاَل:  َقْد َكَفاََن  َحْيُث  َحيَّاَن،  َأِب  أَْمثَاَل  نَ ْزَغٌة »َذاُذ،  َوَهِذِه 
 ُيِْكُن الطَّْعُن ِفيَها، لر َِوايَِة، َوَهِذِه ِقرَاَءٌة ُمتَ َواتَِرٌة َِل اْعِتزَالِيٌَّة، يَ ْعَتِقُدوَن َأنَّ بَ ْعَض اْلِقرَاَءِة ِِبلرَّْأِي َِل ِبِ 

 .( 8/186،185)أَبُو َحيَّاَن: اْلَبْحُر اْلُمِحيُط ...«.  ِة، َواْلِعَياُذ ِِبِلَِّ َويَ ْقُرُب ِإْنَكارَُها ِمَن الر ِدَّ 
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ِف هَ ي ْ لَ إِ   ﴾ۉ﴿  ةِ مَ لِ كَ   ةَ افَ ضَ إِ   نَّ إِ فَ   ،ةِ كَ يْ اْلَ   نَ مِ   لِ صْ وَ الْ   فُ لِ أَ   طَ قُ سْ تَ    ل ِ  كُ ا 
  مُ سْ ى الرَّ رَ جَ ، فَ ظِ فْ اللَّ   ِف   امً تَّ ا مُْ رً مْ أَ   لِ صْ وَ الْ   ةِ زَ هَْ   وطِ قُ سُ   نْ مِ   لَ عَ جَ   دْ قَ   عِ اضِ وَ مَ الْ 
اللَّ لَ عَ  إِ ِف   ظِ فْ ى    ،ْيِ عَ ضِ وْ  مَ ِف   مِ اللَّ   دَ عْ ب َ   ةِ زَ مْ ِلَْ ا  اطِ قَ سْ إِ وَ   ،لِ صْ وَ الْ   ةِ زَ هَْ   اطِ قَ سْ  
 . (1) «نِ يْ رَ خَ اْْل  ْيِ عَ ضِ وْ مَ  الْ ا ِف هَ ْسِْ رَ  لِ صْ ِبَِ   اْلَكِلَمةُ تِ ظَ فَ ت َ احْ وَ 

ِبِ  ُهَنا  الَْْذَف  َوجََّه  اْلََزرِيِ   اْبَن  َماَم  اْْلِ َأنَّ  اْلِقرَاَءَتْيِ بَ ْيَد  فَ َقاَل: ْحِتَماِل   ،
يعِ » َلَها ِِلْحِتَماِل اْلِقرَاَءَتْيِ رْيِ أَِلٍف بَ ْعدِ اْلَمَصاِحِف ِبغَ   ُرِْسَْت ِف َجَِ ِم َوقَ ب ْ  ، اللَّ

َعَلى  أَ   َفِهَي  اْلُكوِفيِ َي  ِقرَاَءِة  ِقرَاَءِة  َوَعَلى  ََتِْقيًقا،  ظَاِهَرٌة  َوالشَّاِم  الَِْجاِز  ْهِل 
 .(2) «اِد الن َّْقلِ رَ مُ وَ  ،ََتَْتِمُل تَ ْقِديرًا َعَلى اللَّْفظِ  َواْلَبْصرِيِ يَ 

نَ َقلَ  اْلِْزَانَِة:    َوَقْد  َصاِحِب  قَ ْوَل  الْ لَ عَ   يلِ مِ حْ لتَّ لِ   هُ نَّ إِ »اْْلرَْكاِتُّ  ،  ْيِ تَ اءَ رَ قِ ى 
مُ لَ عَ وَ  ،  لِ صْ وَ الْ   ةَ الَ حَ   جِ رْ الدَّ   بِ بَ سَ بِ   تْ طَ قَ  سَ وََل اْلُ   فَ لِ اْلَ   نَّ ِلَ ؛  لِ صْ وَ الْ   ادِ رَ ى 
 .(3) «اهَ لَ ب ْ ق َ  امَ  ونِ كُ سُ ا وَ هَ كِ رُّ حَ تَ لِ  تْ طَ قَ سَ  ةَ يَ انِ الثَّ وَ 

 َحْذُف اْلَياِء ِمْن آِخِر اْلَكِلَمِة: -6
َما ْلَكِلَماِت الَِّت ُحِذَفْت ِمْن آِخرَِها اْلَياُء، ِِبَاصٍَّة َما ُم اْْلُلوِسيُّ ِبِ اْعَتََن اْْلِ

شَ  الَْْذَف  َأنَّ  َوذََكَر  َها،  ِمن ْ ِِبْلِقرَاَءاِت  تَ َعلٌُّق  قَ ْوَلهُ ٌع،  ئِ اَلُه  َفسََّر  ِحَي    فَ َقاَل 
»[68]الزخرف:   ﴾ہ ہ ۀ ۀ﴿تَ َعاََل:     »َيَ   ةِ عَ ب ْ لسَّ ا  نَ مِ   دٍ احِ وَ   رْيُ غَ   أَ رَ ق َ وَ : 

ِبِ ادِ بَ عِ  اْلَ لَ عَ   اءِ يَ لْ ي«  وَ لِ صْ ى    ، ةُ زَ حَْ وَ   ،صٌ فْ حَ   أَ رَ ق َ   هِ بِ وَ   ،عٌ ائِ شَ   ريٌ ثِ كَ   فُ ذْ الَْ ، 

 
 .(440)ص يٌَّة ََترُِِييَّةٌ وِ َرْسُم اْلُمْصَحِف: ِدرَاَسٌة لُغَ َغاِِنٌ الََْمُد:  (1)
 . (1/458،457): النَّْشُر ِف اْلِقرَاَءاِت اْلَعْشر ( اْبُن اْلََزرِي ِ 2)
 (.5/59اِتُّ: نَ ثْ ُر اْلَمْرَجاِن )( اْْلرْكَ 3)
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 د. َعْبُدْه ْبُن َحَسِن ْبِن ُُمَمٍَّد اْلَفِقْيهُ 

 .(2)«(1) يُّ ائِ سَ كِ الْ وَ 
َماَم اِِلْسِتْقرَاِء ِمْن خِ تَ تَ بُِّع وَ لاَوِف َضْوِء   َلِل تَ ْفِسرِي )ُروِح اْلَمَعاِن(، فَِإنَّ اْْلِ

اْلَكِلمَ اْْلُلوسِ  آِخِر  ِمْن  اْلَياِء  َحْذِف  أَْمِثَلِة  َأْكثَ َر  َحََل  َأَحِد يَّ  َعَلى  اِت 
 الت َّْوِجيَهاِت اْْلتَِيِة:

َعَلى    اأْلَوَُّل: بَِناًء  اْلَياِء  اْلَوْقِف؛  حَ َحْذُف  ِعْنَد  ،  لِ اصِ وَ فَ الْ   اةِ اعَ رَ مُ لِ ْذِفَها 
تَ َعاََل ِمْن  ﴾  وئ﴿قَ ْولِِه:    ، َوَذِلَك َنْوَ اْْليِ   ُرُؤوسِ َوِلُمَوافَ َقِة    ى﴿:  قَ ْولِِه 

 ؛ ايفً فِ ُتَْ   مِ ل ِ كَ تَ مُ الْ   ءُ َيَ   فَ ذِ حُ وَ »:  قَالَ [  152]البقرة:  ﴾وئ ەئ ەئ ائ ائ
 .(3) «لِتَ َناُسِب اْلَفَواِصلِ 

  ورِ هُ مْ الُْ   دَ نْ عِ   اءُ يَ الْ   تِ فَ ذِ حُ وَ »قَاَل:    [4]الفجر:﴾  ڀ پ ڀ﴿ تَ َعاََل:  قَ ْولِهِ   َوِعْندَ 
ا  هَ ن ْ عَ   اءً فَ تِ اكْ   -ومٍ زُ َمَْ   رْيِ غَ   عٍ اِر ضَ مُ   مُ ا َِل ُنََّ أَ   عَ مَ -﴾  ڀ﴿  رِ آخِ   نْ ا مِ فً ق ْ وَ  وَ ًل صْ وَ 
، فِ احِ صَ مَ  الْ ِف  كَ لِ ذَ كَ   تْ ِْسَ رُ ا ذَ لِ وَ  ،يِ اْْل  وسُ ؤُ رُ  قَ افَ وَ ت َ ت َ لِ وَ  ،يفِ فِ خْ لتَّ لِ  ةِ رَ سْ كَ لْ ِبِ 
 ةَ اءَ رَ قِ الْ   نَّ ي أَ ضِ تَ قْ ي َ   هُ نَّ إِ فَ   ، اهَ ط ِ  خَ ا ِف هَ وطِ قُ سُ لِ   تْ فَ ذِ ا حُ ُنََّ إِ   :الَ قَ ي ُ   نْ ي أَ غِ بَ ن ْ  ي َ َِل وَ 
 .يحٍ حِ صَ  رْيُ غَ   وَ هُ وَ  ،هِ يْ لَ عَ  ةٍ قَ ابِ سَ  ةٍ ايَ وَ رِ  ونَ دُ  مِ سْ الرَّ  اعِ بَ ت ِ ِبِ 

 ،لِ اصِ وَ فَ الْ   اةِ اعَ رَ مُ لِ   ؛فِ قْ وَ لْ ِبِ   فَ ذْ ا الَْ ذَ هَ   ةٍ ايَ وَ  رِ و ِف رٍ مْ عَ و  بُ أَ وَ   ،عٌ فِ َنَ   صَّ خَ وَ 

 
ْيٌس ِمْن َغرْيِ َطرِيِق َأِب  وَ َورُ   ،َوأَبُو َجْعَفرٍ   ،َواْبُن َعاِمرٍ   ،َوأَبُو َعْمرٍو  ،أَثْ َبَت اْلَياَء َساِكَنًة َوْصًل ََنِفعٌ   (1)

َها َكَذِلكَ َووَ  ،الطَّيِ بِ  َوَوقَ َفا أَْيًضا   ،َوأَبُو الطَّيِ ِب َعْن ُرَوْيسٍ  ُة،ُشْعبَ َوأَثْ بَ تَ َها َمْفُتوَحًة َوْصًل  ،قَ ُفوا َعَلي ْ
َها ِِبْلَياءِ   ،َوَحْفصٌ   ،َواْلِكَساِئيُّ، َوَخَلفٌ   ،َوَحَْزةُ   ،َوَحَذفَ َها اْلَباُقوَن ِف اْلَاَلْيِ، َوُهُم اْبُن َكِثريٍ   ،َعَلي ْ

: النَّْشُر ِف اْلِقرَاءَ . يُ ْنَظرُ َوَرْوحٌ   (. 2/175)اِت اْلَعْشر : اْبُن اْلََزرِيِ 
 .(24/414)اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن  (2)
 . (3/42)( اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن 3)
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 . (1) «وبُ قُ عْ ي َ وَ  ،ريٍ ثِ كَ   نُ ا ابْ قً لَ طْ مُ  فْ ذِ َيَْ  َلَْ وَ 
َواْبُن   َداُوَد،  َوأَبُو  َوثِيٍق،  َواْبُن  َوالزَّجَّاُج،  اْلَفرَّاُء،  الت َّْعِليِل  ِِبََذا  َصرََّح  َوَقْد 

فَ َقْد ُحِذَفِت اْلَياُء الَِّت ِهَي  »:  الدُّْكُتوُر َغاِِنٌ قَاَل  ، َوَغرْيُُهْم،  (2)َكاِتُّ ْر آَجطَّا، َواْْل 
ْلُمَضارِِع )َيْسرِي(، َوِهَي َِلُم اْلَكِلَمِة، َوَلَْ تَ َقْع  اْلَكْسَرِة الطَِّويَلِة ِمَن اْلِفْعِل اَرْمزُ 

وَ  َجْزَمَها،  َُيَتِ ُم  َا َكاَن  َمْوِقًعا  احَ ِإَّنَّ ِف  اْلوَ ْذفُ َها  ِعْنَد  لُِتْشِبَه  للَّْفِظ    وسَ ؤُ رُ ْقِف؛ 
َلَها، فََأْجَرى اْلَْ   .(3)«طَّ َعَلى اللَّْفظِ اْْلِي الَِّت قَ ب ْ

اْلَياِء   َحْذِف  َعاِمًل ِف  اْْلِي  ُرُؤوِس  َوُمَوافَ َقُة  اْلَفَواِصِل،  تَ َناُسُب  َوِإْن َكاَن 
، (4)َكتَ َبُة اْلَمَصاِحفِ    اْلَوْقِف، َواْسَتَجاَب ِلَذِلكَ ِف ِف أََواِخِر بَ ْعِض اْلَكِلَماِت  
ِف  اْلُقرَّاِء  اْخِتَلَف  َأنَّ  هَ   َغرْيَ  َطرِيِق  ِف  يَِقُف  اْلَياَءاِت  فَ َهِذِه  الت َّْعِليِل؛  اْبُن  َذا 

َوْصًل    ،َكِثريٍ  ثْ َباُت  اْْلِ قَاِعَدُتَُما  وَ َوقْ ًفاوَ َويَ ْعُقوُب  وَ ،  وَ ََنِفٌع  قَاِعَدُتُْم    َقهُ ف َ اَمْن 
َما   َوقْ ًفاِإثْ َباُت  َِل  َوْصًل  َها  ِمن ْ ِبِه  ِف    مُ تُُ قَاِعدَ   َواْلَباُقونَ ،  يُ ْثِبُتوَن  الَْْذُف 

  .(5) اْلَاَلْيِ 
َحْذِفَها    الثَّاِن: َعَلى  بَِناًء  اْلَياُء  اللَّ ِف ُحِذَفِت  اْلَوْصلِ ظِ فْ   َحاَل    اءِ قَ تِ لْ ِِل    

 
اْلمَ 1) ُروُح  اْْلُلوِسيُّ:  أَبُ   .(29/12)اِن  عَ (  َوْصًل  أَثْ بَ تَ َها  يُ ْنَظُر:  َوِمَّْن  َجْعَفٍر.  اْلََزرِيِ :  و  النَّْشُر اْبُن 

(2/400 .) 
اْلُقْرآِن )  (2) َمَعاِن  اْلَفرَّاُء:  َوِإْعرَابُُه )3/260يُ ْنَظُر:  اْلُقْرآِن  َمَعاِن  الزَّجَّاُج:  َوثِيٍق: (،  2/125(،  اْبُن 

الت َّْبِيِي  ،  (53-51)صاْلَاِمُع   ُُمَْتَصُر  َداُوَد:  َياُن  (4/928)أَبُو  التِ ب ْ  : َهاِجيُّ الصُّن ْ  ،
 .(5/35) اْلَمْرَجاِن اْْلرَْكاِتُّ: نَ ثْ رُ (، 1/516،515)

 . (290،291َرْسُم اْلُمْصَحِف: ِدرَاَسٌة لَُغوِيٌَّة ََترُِِييٌَّة )صَغاِِنٌ الََْمُد:  (3)
 .(288)صرُِِييٌَّة َرْسُم اْلُمْصَحِف: ِدرَاَسٌة لَُغوِيٌَّة َتَ ُد: مَ يُ ْنَظُر: َغاِِنٌ الَْ  (4)
: النَّْشُر ِف يُ ْنَظرُ  (5)  (.2/182 اْلِقرَاَءاِت اْلَعْشر ): اْبُن اْلََزرِيِ 
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َماِم اْْلُلوِسي ِ َرْسُم اْلُمْصَحِف ِف تَ ْفِسْْيِ »ُروِح اْلَمَعاِن   « لْْلِ

 د. َعْبُدْه ْبُن َحَسِن ْبِن ُُمَمٍَّد اْلَفِقْيهُ 

: [146]النساء:  ﴾ەئ ەئ ائ﴿ َنُْو قَ ْولِِه تَ َعاََل:  ِلكَ ذَ . وَ ْيِ نَ اكِ السَّ  ، قَاَل اْْلُلوِسيُّ
وَ ءٍ َيَ   رْيِ غَ بِ ﴾  ەئ﴿  مَ سِ رُ وَ » ا  ظً فْ لَ   تَ بُ ث ْ ت َ   نْ أَ   هِ ئِ َيَ   قُّ حَ فَ   ،وعٌ فُ رْ مَ   عٌ اِر ضَ مُ   وَ هُ ، 
  ، ظِ فْ لَّ ا لِ عً ب َ ت َ   مُ سْ الرَّ   اءَ جَ ، وَ ْيِ نَ اكِ السَّ   اءِ قَ تِ لْ ِِل   ظِ فْ  اللَّ ِف   تْ فَ ذِ ا حُ ُنََّ  أَ ِلَّ إِ   ،اطًّ خَ وَ 
ا  رً ظَ نَ   ؛ (1) اءِ يَ لْ ِبِ   فُ قِ يَ   هُ نَّ إِ فَ   وبَ قُ عْ ي َ   ِلَّ إِ   ،مِ سْ لرَّ ا لِ اعً بَ ا ات ِ وُنََ دُ   هِ يْ لَ عَ   ونَ فُ قِ يَ   اءُ رَّ قُ الْ وَ 
 .لِ صْ  اْلَ ََل إِ 

السَّ عَ ادَّ وَ   ،عٍ فِ َنَ وَ   ،ةَ زَ حَْ وَ   ،ي ِ ائِ سَ كِ الْ   نِ عَ   -اضً يْ أَ -  كَ لِ ذَ   يَ وِ رُ وَ    نَّ أَ   يُ مِ ى 
 .(2) «اهَ ف ُ ذْ حَ  رَ ث ُ كَ   دْ قَ  افَ رَ طْ اْلَ  نَّ ِلَ  ؛مِ سْ الرَّ  اعُ بَ  ات ِ ََل وْ اْلَ 

، َوالسَِّميِ    َعَدٌد ِمنَ َوَعلََّل ِبهِ  ، َوَمكِ يٍ  ، (3)اْلُعَلَماِء؛ َكاْبِن َوثِيٍق، َواْلَمْهَدِويِ 
اِت ِبِِثْ َباِت  ؛ فَ َقْد ُرِْسَْت بَ ْعُض اْلَكِلمَ دُ َوَمَع َوَجاَهِة َهَذا الت َّْعِليِل ِإِلَّ أَنَُّه َِل َيطَّرِ 

 . [101]يونس:﴾ گ ک ک ک﴿قَ ْولِِه تَ َعاََل:  اْلَياِء َمَع ُوُجوِد اْلِعلَِّة نَ ْفِسَها، َنْوَ 
َحْذَف ، َوُهَو َأَحُد الت َّْوِجيَهْيِ اللََّذْيِن َعلََّل ِِبَِما  ةِ رَ سْ كَ لْ ِبِ اِِلْكِتَفاُء    الثَّاِلُث: 

  ًل صْ وَ  ورِ هُ مْ الُْ  دَ نْ عِ  اءُ يَ الْ  تِ فَ ذِ حُ وَ »فَ َقاَل:  [ 4جر:]الف﴾ ڀ﴿لِِه تَ َعاََل:  ِمْن قَ وْ ءِ ااْليَ 
 ةِ رَ سْ كَ لْ ا ِبِ هَ ن ْ عَ   اءً فَ تِ اكْ   -ومٍ زُ َمَْ   رْيِ غَ   عٍ اِر ضَ مُ   مُ ا َِل ُنََّ أَ   عَ مَ -﴾  ڀ﴿  رِ آخِ   نْ ا مِ فً ق ْ وَ وَ 
 . (4) «يفِ فِ خْ لتَّ لِ 

اْلَنْ بَ  اْبُن  ات ََّفَق  َوااَوَقِد  َواْلَمْهَدِويُّ،   ، تَ ْوِجيِه لدَّاِنُّ رِيِ  َعَلى  َداُوَد  َوأَبُو   ،

 
: النَّْشُر ِف اْلِقرَاَءاِت اْلَعْشريُ ْنَظرُ  (1)  (.2/138) : اْبُن اْلََزرِيِ 
 .(6/358)َمَعاِن لْ اْْلُلوِسيُّ: ُروُح ا (2)
(،  88-86)ص  اْلَمْهَدِويُّ: ِهَجاُء َمَصاِحِف اْلَْمَصارِ (،  51،50)صْلَاِمُع  اْبُن َوثِيٍق: ا:  يُ ْنَظرُ   (3)

 (. 10/123(، السَِّمُي: الدُّرُّ اْلَمُصوُن )2/698،697) ُمْشِكُل ِإْعرَاِب اْلُقْرآنِ َمكِ ي : 
 .(29/12) ( اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن 4)
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ِبَذِلكَ  اْلَياِء  اْلُمْصَحِف   ،(1) َحْذِف  ِف  َمَواِضُع َكِثريٌَة  ُقُضُه  يَ ن ْ الت َّْوِجيُه  َوَهَذا 
 ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿ُرِْسَْت ِِبْلَياِء، َوَلَْ ُيْكَتَف ِفيَها ِِبْلَكْسَرِة، َنَْو قَ ْولِِه تَ َعاََل:  

 .[30لفجر:]ا ﴾ڦ ڦ﴿، وَ [14]الزمر:
َهاَوِف بَ ْعِض اْلَمَواِضِع َلَْ َيْذُكْر َِلَا تَ ْعِليًل  :  ، َبِل اْكتَ َفى ِبَِنَّ َحْذَف اْلَياِء ِمن ْ

:  قَالَ [  64]الكهف:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿قَ ْولِِه تَ َعاََل:    ، ِف ِمْثلِ فِ حَ صْ مُ الْ   مِ سْ رَ لِ   اعٌ بَ ات ِ 
الْ ِف   ءٍ َيَ   رْيِ غَ بِ   ﴾ڃ﴿  ئَ رِ قُ وَ » أَ اتَُ بَ ث ْ إِ وَ   ،لِ صْ وَ   عَ ِب أَ   ةُ اءَ رَ قِ   يَ هِ وَ   ،نُ سَ حْ ا    ،ورٍ مْ  
وَ عٍ فِ َنَ وَ   ،ي ِ ائِ سَ كِ الْ وَ  الْ مَّ أَ ،  لِ اعً بَ ات ِ   ؛اءِ يَ الْ   حُ رْ طَ   يهِ فِ   رُ ث َ كْ اْلَ فَ   فُ قْ وَ ا    مِ سْ رَ ا 
 .(2) «ريٍ ثِ كَ   نُ ابْ  ْيِ الَ  الَْ ا ِف هَ ت َ ب َ ث ْ أَ ، وَ فِ حَ صْ مُ الْ 

تَ َعاََل:  وَ  قَ ْولِِه  عمران:﴾  ڱ ڱ﴿قَاَل ِف  ﴾ ڱ﴿   ِف   اءَ يَ الْ   تَ بَ ث ْ أَ وَ »:  [20]آل 

اْلَ لَ عَ  وَ رٍ مْ عَ و  بُ أَ   لِ صْ ى  وَ عٌ فِ َنَ و،  الْ هَ ف َ ذَ حَ ،  أَ هَ ف ُ ذْ حَ وَ ،  ونَ اقُ بَ ا    ةِ قَ اف َ وَ مُ لِ ؛  نُ سَ حْ ا 
 .(3)« اريً ثِ كَ   كَ لِ ذَ  لِ ثْ  مِ ِف  فُ ذْ الَْ  اءَ جَ  دْ قَ ، وَ فِ حَ صْ مُ الْ  ط ِ خَ 

ى  لَ عَ وَ   ،عَ قَ وَ   ثُ يْ حَ ﴾  مخ﴿ا  ذَ كَ َو ،  ﴾ڃ﴿ى  لَ عَ   ريٍ ثِ كَ   نُ ابْ   فَ قَ وَ وَ »َويَ ُقوُل:  
. (4)اهَ فِ ذْ وا َِبَ فُ ق َ وَ   ةِ عَ ب ْ ي السَّ قِ ِبَ وَ   ،اءِ يَ الْ   اتِ بَ ث ْ ِبِِ   لِ حْ النَّ   ِف ﴾  ڇ﴿وَ   ،انَ هُ   ﴾ې﴿

 
: إِ ( يُ ْنَظرُ 1) َمَصاِحِف اْلَْمَصاِر    اْلَمْهَدِويُّ: ِهَجاءُ (،  1/250ْيَضاُح اْلَوْقِف َواِِلبِْتَداِء ): اْبُن اْلَنْ َبارِيِ 

اْلَاِمُع  (،  86،85)ص َوثِيٍق:  )ص54)صاْبُن  اْلُمْقِنُع  الدَّاِنُّ:  ُُمَْتَصُر (،  317(،  َداُوَد:  أَبُو 
 (. 2/126،125)الت َّْبِيِي 

ثْ َباِت َوْصًل أَبُو َجْعَفٍر،    .(15/432)( اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن  2) َكِثرٍي ِف اْلَاَلْيِ    اْبنَ َواَفَق  وَ َوقَ َرأَ ِِبْْلِ
: النَّْشُر )يَ ْعُقوبُ   (. 2/316. يُ ْنَظُر: اْبُن اْلََزرِيِ 

. يُ ْنَظُر: اْبُن الََتْيِ يَ ْعُقوبُ ، َوِف الَْ أَبُو َجْعَفرٍ  تَ َها ِف اْلَوْصلِ ب َ أَث ْ وَ   .(4/80)( اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن 3)
: النَّْشُر )  (. 2/247اْلََزرِيِ 

: النَّْشُر ) (4)  (.2/137يُ ْنَظُر: اْبُن اْلََزرِيِ 
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َماِم اْْلُلوِسي ِ َرْسُم اْلُمْصَحِف ِف تَ ْفِسْْيِ »ُروِح اْلَمَعاِن   « لْْلِ

 د. َعْبُدْه ْبُن َحَسِن ْبِن ُُمَمٍَّد اْلَفِقْيهُ 

  ابِ بَ الْ   يعِ  َجَِ ِف   فُ قْ وَ الْ   :دٍ اهِ َمَُ   نِ ابْ   نِ عَ   :شِ اذِ بَ الْ   نِ بْ   رِ فَ عْ  جَ ِب ِلَ   (اعِ نَ ق ْ اْْلِ )  ِف وَ 
 قِ رَ زْ اْلَ   وبَ قُ عْ  ي َ ِب أَ   نْ ا عَ ضً يْ أَ   يهِ فِ ، وَ ونَ يُّ ك ِ مَ الْ   هُ فُ رِ عْ  ي َ ا َِل ذَ هَ وَ   ،اءِ يَ لْ ِبِ   ريٍ ثِ كَ   نِ بْ ِِل 
  فَ قِ يَ   نْ أَ وَ   ،اءِ يَ لْ ِبِ   فَ قِ يَ   نْ أَ   ْيَ بَ   ،ابِ بَ الْ   يعِ  َجَِ ِف   فِ قْ وَ  الْ ِف   هُ ريََّ خَ   هُ نَّ أَ   شٍ رْ وَ   نْ عَ 
 ةٍ ايَ وَ  رِ ِف   (2) ورٍ مْ و عَ بُ أَ وَ   ،ريٍ ثِ كَ   نُ ابْ   تَ بَ ث ْ أَ   هُ نَّ أَ   يهِ فِ ، وَ (1)(رِ حْ بَ الْ )  ا ِف ذَ كَ   ،اهَ فِ ذْ َِبَ 
وَ فً ق ْ وَ ﴾  ک﴿  ءَ َيَ  لِ ِف   ريُ ثِ كَ الْ   وَ هُ وَ   ،ًل صْ وَ ا  الْ هَ ف َ ذَ حَ وَ   ،بِ رَ عَ الْ   انِ سَ     ونَ اقُ بَ ا 
وَ ًل صْ وَ  اْْلِ ِف   تْ ِْسَ رُ   كَ لِ ذَ ا كَ ُنََّ ِلَ   ؛ افً ق ْ وَ   ِف هَ فِ ذْ لَِ   هِ يْ وَ يب َ سِ   دَ هَ شْ تَ اسْ وَ   .امِ مَ     ا 
مُ هَ ف َ ذْ حَ   هُ ريُْ غَ   ازَ جَ أَ وَ   ،(3) اِف وَ قَ الْ وَ   لِ اصِ وَ فَ الْ  ا ُنََّ أَ   عَ مَ -ا  هَ فِ ذْ حَ   هُ جْ وَ وَ   ،اقً لَ طْ ا 
 .(4)«بِ قَ اعَ مُ ى الْ رَ َمَْ  بِ اقِ عَ مُ الْ  اءُ رَ جْ إِ  -هُ لَ  ةٌ بَ اقِ عَ مُ  لْ أَ وَ  ،ينِ وِ نْ الت َّ  عَ مَ  فُ ذَ َتُْ 

اْلَياءَ نَّ أَ َأْي:   ، ينِ وِ نْ لت َّ لِ   ةٌ بَ اقِ عَ مُ   مَ اللَّ وَ   فَ لِ اْلَ َوَأنَّ    ،ينِ وِ نْ الت َّ   عَ مَ   فُ ذَ َتُْ    
ُهَنا  اَقبِ عَ مُ الْ   مِ كْ َِبُ   بِ اقِ عَ مُ لْ لِ   مُ كُ د َتَّْ قَ   بُ رَ عَ الْ وَ   ى رَ َمَْ )َأْل(    بُ اقِ عَ مُ الْ ، فَُأْجرَِي 
 )َأْل(. َفِت اْلَياُء َمعَ ذِ  )الت َّْنِويِن(، َفحُ بِ اقَ عَ مُ الْ 
 :﴾ٻ﴿ُف ََيِء َحذْ  -7

َماُم اْْلُلوِسيُّ َهَذا اْلَموْ َلَْ يُ ْغِفِل   َحْيُث قَاَل: ِضَع ِحَي َفسََّر ُسورََة قُ رَْيٍش،  اْْلِ
  فِ لِ تَ ُتَْ   َلَْ وَ ،  (1)رَّ ا مَ مَ   كَ لِ ذَ   هُ جْ وَ وَ ،  (5) ءٍ  َيَ َل « بِ شٍ يْ رَ ق ُ   فِ َِل »ِْلِ   رٍ امِ عَ   نُ ابْ   أَ رَ ق َ وَ »

 
 (.6/356،355يُ ْنَظُر: أَبُو َحيَّاَن: اْلَبْحُر اْلُمِحيُط ) (1)
َأنَّ   (2) اْلَياَء    الصَِّحيُح  أَثْ َبَت  اْبنُ الَِّذي  اْلَاَلْيِ  النَّْشُر  َكِثريٍ   ِف   : اْلََزرِيِ  اْبُن  يُ ْنَظُر:  َويَ ْعُقوُب.   ،

(2/192 .) 
 (. 4/185،184يُ ْنَظُر: ِسيبَ َوْيِه: اْلِكَتاُب ) (3)
 . (13/75،76)اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن  (4)
  اْلَباُقوَن ِِبَْمَزٍة َمْكُسورٍَة بَ ْعَدَها ََيءٌ َساِكَنٌة. ، َوقَ َرأَ )لِْيَلِف(  اِكَنٍة ِمْن َغرْيِ َهْزٍ سَ   َوقَ َرأَ أَبُو َجْعَفٍر بَِياءٍ   (5)

: النَّْشُر )ي ُ   (.2/403ْنَظُر: اْبُن اْلََزرِيِ 



 

 

183 
 جملة العلوم الشرعية

 ه  )اجلزء األول( 1443دد الرابع والستون رجب الع
 

ا ذَ هَ   عَ مَ ، وَ (2) لِ وَّ اْلَ   ةِ اءَ رَ  قِ ِف   تْ فَ لَ ت َ ا اخْ مَ كَ   اءِ يَ لْ ِبِ   ﴾ٻ﴿  ةِ اءَ رَ  قِ ِف   ةُ عَ ب ْ السَّ 
الْ ِف   لُ وَّ اْلَ   مَ سِ رُ  وَ اءِ يَ لْ ِبِ   ةِ يَّ انِ مَ ثْ عُ الْ   فِ احِ صَ مَ   بِ اِن الثَّ   مَ سِ رُ ،  قَ مَ كَ   ءٍ َيَ   رْيِ غَ    هُ الَ ا 

  ونَ ا دُ اعً ْسََ   ةِ ايَ وَ لر ِ ِبِ   ونَ دُ يَّ قَ ت َ ي َ   اءَ رَّ قُ الْ   نَّ ى أَ لَ عَ   ةِ لَّ دِ ْلَ ا  دَ حَ أَ   كَ لِ ذَ   لَ عَ جَ وَ   ،يُ مِ السَّ 
وَ ِف   رَ كَ ذَ وَ   ،فِ حَ صْ مُ الْ   مِ سْ رَ  رُ ُنََّ أَ   كَ لِ ذَ   هِ جْ   اْلَ ِف   تْ ِْسَ ا  اْلَ لَ عَ   لِ وَّ   ، لِ صْ ى 
 .(3) «رْ ب َّ دَ تَ ف َ  ،ىرَ ا ت َ مَ كَ   وَ هُ وَ  ،لِ وَّ ْلَ ِبِ  اءً فَ تِ  اكْ اِن الثَّ  ِف  تْ كَ ِر تُ وَ 

، ُهَو  ﴾ٻ﴿َعِن السَِّمِي ِف تَ ْوِجيِه َحْذِف اْلَياِء ِمْن    َوَما نَ َقَلُه اْْلُلوِسيُّ 
َماُم السََّخاِويُّ، فَ َقْد قَاَل:  َوجََّه ِبهِ َما   اْلَعامَِّة اْخِتَصاٌر؛  » اْْلِ َوالَْْذُف ِف ِقرَاَءِة 

مِ مَ ِلَنَّ اْلَوََّل َيُدلُّ َعَلْيِه؛ ِلَنَُّه ُرسِ   .(4)« بَِياٍء قَ ْبَل اللَّ
ُوُجوِه  َوذَ  ِمْن  َأنَّ  الدَّاِنُّ  أَ ِفي  اْلَياءِ   فِ ذْ حَ َكَر  لِ رً دَ صْ مَ   ونَ كُ يَ   نْ ه:   ( فَ آلَ )   ا 

َها  لَ ب ْ ق َ   ةِ رَ سْ كَ الْ   َِلَلةِ دِ لِ   ؛اارً صَ تِ اخْ   تِ فَ ذِ حُ   الَِّت ِهَي فَاءٌ   اْلَياءَ   نَّ أَ   ِلَّ إِ   ،لِ وَّ اْلَ   لَ ثْ مِ 
َها  .(5) َعَلي ْ

َما  َأنَّ  ِِبلذ ِْكِر  َعَلى   الَِْديُر  َعِة  السَّب ْ اْلُقرَّاِء  ات َِفاِق  ِمِن  اْْلُلوِسيُّ   ِقَراَءةِ   قَاَلُه 
الَْْذِف   اِن الثَّ  بِتَ ْوِجيِه  اْلُعَلَماُء  اْكتَ َفى  َذِلَك  َعَلى  َوبَِناًء  َصِحيٌح،  ِِبْلَياِء 

هُ  َأنَّ  َمَع  َوالتَّْخِفيِف،  اْلعَ نَ ِِبِِلْخِتَصاِر،  اْلُقرَّاِء  ِمَن  قَارًَِئ  أَبُو  -َشَرِة  اَك  َوُهَو 

 
 ،هُ َيَّ إِ   هُ ريَْ غَ   فَ آلَ وَ   ،افً َِل إِ ا وَ فً لْ إِ   رَ مْ اْلَ   لُ جُ الرَّ   فَ لِ : أَ الُ قَ ي ُ   ،ايًّ ثِ َل ثُ   فَ لِ أَ   رُ دَ صْ مَ   :فُ َِل إِ وَ »َوُهَو قَ ْولُُه:  (  1)

 (.29/341)يُّ: ُروُح اْلَمَعاِن اْْلُلوسِ «. فَ لِ أَ كَ   دٍ احِ وَ  لِ َيً د ِ عَ ت َ مُ  فَ  آلَ ِت يَْ  دْ قَ وَ 
الثَّاِن  قَ َرأَ  وَ   (2) ََيءٍ ِف  َغرْيِ  ِمْن  َمْكُسورٍَة  ِِبَْمَزٍة  َجْعَفٍر  يُ ْنَظرُ   أَبُو  َِلِفِهْم(.  النَّْشُر   :)ِْلِ  : اْلََزرِيِ  اْبُن 

(2/403 .) 
 .( 11/112) الدُّرُّ اْلَمُصونُ السَِّمُي: يُ ْنَظُر: ، وَ (29/347،346ُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن )( اْْل 3)
 . (343ص)السََّخاِويُّ: اْلَوِسيَلُة ِإََل َكْشِف اْلَعِقيَلِة  (4)
 .(187ص) اِحفِ صَ الدَّاِنُّ: اْلُمْحَكُم ِف نَ ْقِط اْلمَ  (5)
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َماِم اْْلُلوِسي ِ َرْسُم اْلُمْصَحِف ِف تَ ْفِسْْيِ »ُروِح اْلَمَعاِن   « لْْلِ

 د. َعْبُدْه ْبُن َحَسِن ْبِن ُُمَمٍَّد اْلَفِقْيهُ 

َوِقرَاءَ   -َجْعَفرٍ  اْلَياِء،  َِبَْذِف  فَإِ قَ َرأَ  ِلَذا  َصرََِيًة؛  ُمَوافَ َقًة  الرَّْسَم  تُ َواِفُق  َهِذِه  نَّ  تُُه 
 .(1)َرْْسََها َِبَْذِف اْلَياِء لَِتْحَتِمَل ِقرَاَءَة َأِب َجْعَفرٍ 

ذَكَ  َما  َأنَّ رَ أَمَّا  ِمْن  السَِّمَي  ُه  أَ لَ عَ   ةِ لَّ دِ اْلَ   دَ حَ أَ   كَ لِ ذَ   لَ عَ جَ    اءَ رَّ قُ الْ   نَّ ى 
دُ اعً ْسََ   ةِ ايَ وَ لر ِ ِبِ   ونَ دُ يَّ قَ ت َ ي َ  الر َِوايََة فِ حَ صْ مُ الْ   مِ سْ رَ   ونَ ا  ِإنَّ  ِإْذ  َمَلِ ِه؛  َفَكَلٌم ِف   ،

رَْكاِن اْلِقرَاَءِة َرْسُم اْلُمْصَحِف رُْكًنا ِمْن أَ   ِهَي اْلُعْمَدُة ِف النُّْطِق ِِبْلُقْرآِن، َوِإْن َكانَ 
 ِن اْلَْكَبِ َوُهَو الر َِوايَُة. الصَِّحيَحِة، ِإِلَّ أَنَُّه ََتِبٌع لِلرُّكْ 

ِبَِنَّ  وَ  َصرَُّحوا  ُْم  ِإُنَّ َحْيُث  الشَّاِطِبيَِّة؛  ُشرَّاِح  ِمْن  َعَدٌد  َأكََّدُه  اْلَْمُر  َهَذا 
  َل بِ   مِ سْ  الرَّ ا ِف وتَِ بُ ث ُ   َمعَ ،  ﴾ٱ﴿  ا ِف اتَِ بَ ث ْ إِ وَ   اءِ يَ الْ   فِ ذْ  حَ ِف   اءِ رَّ قُ الْ   فَ َل تِ اخْ 
وَ فٍ َل خِ  ِف هَ فِ ذْ حَ   عَ مَ   اءِ يَ لْ ِب  ﴾ٻ﴿ِقرَاَءِة  ى  لَ عَ   مْ هُ اق َ فَ ات ِ ،   َل بِ   مِ سْ الرَّ   ا 
 .(2) رَ ث َ اْلَ  مُ هِ اعِ بَ ات ِ ، وَ ةِ اءَ رَ قِ الْ  لِ قْ  ن َ ِف  اءِ رَّ قُ الْ  اطِ يَ تِ احْ  يدِ زِ ى مَ لَ عَ  يلٌ لِ ، دَ فٍ َل خِ 

يَ ُقوُل:  َولِلشَّ  َحْيُث  َذِلَك،  نَِفيٌس ِف  َعاُشوَر َنص   اْبِن  َرْسَم لَ عَ »ْيِخ  َأنَّ  ى 
فَأُِقرَّتْ  اْلَمَصاِحِف  َسن ََّها ُكتَّاُب  ُسنٌَّة  النُّْطِق    ،اْلُمْصَحِف  ِف  اْلُعْمَدُة  َا  َوِإَّنَّ

َوال الر َِوايَِة  َعَلى  ُجِعَلْت ِكَتابَُة  ت َّ ِِبْلُقْرآِن  َوَما  َوَعْوًَن  َلقِ ي،  َتْذِكَرًة  ِإِلَّ  اْلُمْصَحِف 
 .(3) «لِْلُمتَ َلقِ ي

 نُّوِن:ُف الَحذْ  -8
 ﴾ۉ ۅ ۅ﴿َحْذُف النُّوِن ِف قَ ْولِِه تَ َعاََل:    -أَْيًضا -َوِمَّا يَ تَ َعلَُّق ِِبلَْْذِف  

 
ِبَذِلَك  1) َعلََّل  ِمَّْن  اِِلْخِتَصارِ ِإََل -(  َجاِنِب  َواْْلرْكَ   -  َواْلَقفَّاُل،  السََّخاِويُّ:  السََّخاِويُّ،  يُ ْنَظُر:  اِتُّ. 

 .(7/784)(، اْْلرَْكاِتُّ: نَ ثْ ُر اْلَمْرَجاِن 21ْوٌح )لَ  رُْح اْلَعِقيَلةِ شَ اْلَقفَّاُل:  ،(343)ص اْلَوِسيَلةُ 
رُْح  السُُّيوِطيُّ: شَ   ،(729ص)اِن ِمْن ِحْرِز اْلََماِن ِف اْلِقرَاَءاِت السَّْبِع  ِإبْ رَاُز اْلَمعَ أَبُو َشاَمَة:  ْنَظُر:  ( ي ُ 2)

ُز اْلَمَعاِن ِف َشرِْح ِحْرِز اْلََماِن ُشْعَلُة:   ،(435الشَّاِطِبيَِّة )ص  .(2/730) َكن ْ
 (. 8/10يُر َوالت َّْنوِيُر )رِ اْبُن َعاُشوَر: التَّحْ ( 3)
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 جملة العلوم الشرعية

 ه  )اجلزء األول( 1443دد الرابع والستون رجب الع
 

:  افَ بَ ْعَد ِذْكِر اْلِقرَاَءاِت ِفيَها، قَ [  110]يوسف:   مٍ اصِ عَ   ةُ اءَ رَ قِ   تْ حَ ج ِ رُ   دْ قَ وَ »َل اْْلُلوِسيُّ
رَ لَ عَ   تْ قَ فَ ات َّ   فَ احِ صَ مَ الْ   نَّ ِبَِ   (1)هُ عَ مَ   نْ مَ وَ  بِ هَ ْسِْ ى  وَ ةٍ دَ احِ وَ   ونٍ نُ ا   : ي  ك ِ مَ   الَ قَ . 
الرَّ ِف   فٍ َل خِ   وعِ قُ وُ بِ   رَ عَ شْ أَ فَ   .هِ يْ لَ عَ   فِ احِ صَ مَ الْ   رُ ث َ كْ أَ  وَ مِ سْ    اقِ فَ ت ِ اِِل   ةُ ايَ كَ حِ ، 
 .اِهَ ريِْ غَ وَ  ،ي ِ رِ زَ الَْ  نِ ابْ وَ  ،ي ِ بَِ عْ الَْ  نِ عَ   تْ لَ قِ نُ 

  ونَ النُّ   نَّ ِلَ   ؛ايرً دِ قْ ت َ   مَ سْ الرَّ   قُ افِ وَ ت ُ   ْيِ ونَ نُ بِ   أَ رَ ق َ   نْ مَ   ةَ ءَ ارَ قِ   نَّ أَ   ي ِ بَِ عْ الَْ   نِ عَ وَ 
﴾  ٹ﴿  ِف   اءِ الظَّ وَ   ادِ الصَّ   دَ نْ عِ   اةٌ فَ ُمُْ   يَ ا هِ مَ كَ   ،يمِ الِْ   دَ نْ عِ   اةٌ فَ ُمُْ   ةٌ نَ اكِ سَ   ةَ يَ انِ الثَّ 

يُ تًْ سَ   هِ نِ وْ كَ لِ   اءُ فَ خْ اْْلِ وَ ،  [14]يونس:﴾  ېئ﴿ و  ،[51]غافر:   هِ نِ وْ كَ لِ   ؛امَ غَ دْ اْْلِ   هُ بِ شْ ا 
َيُْ مَ كَ فَ   ،ايبً يِ غْ ت َ   ََل وْ أَ   هُ دَ نْ عِ   وَ هُ   لْ بَ   ،اءِ فَ خْ اْْلِ   دَ نْ عِ   فُ ذَ َيُْ   امِ غَ دْ اْْلِ   دَ نْ عِ   فُ ذَ ا 
 . (2) «الِ صَ ت ِ اِِل  انِ كَ مَ لِ 

تَ َعاََل:   قَ ْوِلِه  ِف    نُ ابْ   أَ رَ ق َ وَ »:  [88]النبياء:﴾  ے ھ ھ﴿َويَ ُقوُل 
بَ بُ أَ وَ ،  رٍ امِ عَ  بِ »َُن ِ   رٍ كْ و   انِ كَ سْ إِ وَ   ،يمِ الِْ   يدِ دِ شْ تَ وَ   ،ةٍ ومَ مُ ضْ مَ   ةٍ دَ احِ وَ   ونٍ نُ ي« 
وَ (3)اءِ يَ الْ  عُ بُ أَ   ارَ تَ اخْ ،  الْ لَ عَ   ةَ اءَ رَ قِ الْ   هِ ذِ هَ   ةَ دَ يْ ب َ و  أَ ُنَِ وْ كَ لِ   ؛ْيِ ونَ نُ بِ   ةِ اءَ رَ قِ ى    قَ فَ وْ ا 
  نْ عَ   يَ وِ : رُ (4) (ةِ جَّ الُْ )  ِف   ي ٍ لِ و عَ بُ أَ   الَ قَ ، وَ ةٍ دَ احِ وَ   ونٍ نُ بِ   هُ نَّ ا أَ مَ لِ   اِن ِ مَ ثْ عُ الْ   مِ سْ لرَّ ِبِ 
تُ َِل   ونُ النُّ وَ   ،امِ غَ دْ ْْلِ ي« ِبِ »َُن ِ   :ورٍ مْ  عَ ِب أَ  أُ َّنََّ إِ وَ   ،يمِ الِْ   ِف   مُ غَ دْ   ا ُنََّ ِلَ   ؛تْ يَ فِ خْ ا 

:  الَ قَ   نْ مَ ، وَ ظِ فْ  اللَّ ِف   يَ هِ وَ   ابِ تَ كِ الْ   نَ مِ   تْ فَ ذِ حُ فَ   ،يمِ اشِ يَ اْلَْ   نَ مِ   جُ رُ ُتَْ   ةٌ نَ اكِ سَ 
 فَ رُ حْ ى اْلَ مَّ سَ تُ وَ   ،مِ فَ الْ   وفِ رُ حُ   عَ ى مَ فَ ُتُْ   ونَ النُّ   هِ ذِ هَ   نَّ ِلَ   ؛طَ لِ غَ   دْ قَ ف َ   ،مُ غَ دْ تُ 

 
: النَّْشُر ). يُ ْنَظُر: ابْ َويَ ْعُقوُب، َوقَ َرأَ اْلَباقُوَن بُِنوَنْيِ   ،اِمرٍ اْبُن عَ َوُهَا  (1)  (. 2/296ُن اْلََزرِيِ 
 .(12/531)( اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن 2)
: النَّْشُر ) (3)  (.2/324يُ ْنَظُر: اْبُن اْلََزرِيِ 
َعةِ الْ ( 4) جَُّة لِْلُقرَّاِء السَّب ْ  (.  5/259) َفارِِسيُّ: الُْ



 

 

186 
َماِم اْْلُلوِسي ِ َرْسُم اْلُمْصَحِف ِف تَ ْفِسْْيِ »ُروِح اْلَمَعاِن   « لْْلِ

 د. َعْبُدْه ْبُن َحَسِن ْبِن ُُمَمٍَّد اْلَفِقْيهُ 

وَ يُ الش ِ وَ   ،يمُ الِْ   يَ هِ وَ   ،ةَ يَّ رِ جْ الشَّ  لَْ هَ ين ُ يِ بْ ت َ وَ   ،ادُ ضَّ ال،  أُ مَّ لَ ف َ   ٌن،ا    نَّ ظَ   يَ فِ خْ ا 
وَ ﴾ۅ﴿  .(1)« انتهى   .مٌ غَ دْ مُ   هُ نَّ أَ   عُ امِ السَّ  اللََّتاِن  ﴾ھ﴿،  اْلَكِلَمَتاِن  َهاََتِن   :

ُرِْسََتا   اْْلُلوِسيِ   قَ ْوِل  ِف  ِِبت َِفاقٍ ةٍ دَ احِ وَ   ونٍ نُ بِ ذُِكَرََت  اْلَمَصاِحفِ     ، (2)ِف 
اتَ َكِلمَ   ﴾ېئ﴿وَ   ،﴾ٹ﴿وَ  ِفيِهَمااِن  جَ مَ وُنِِ نُ   اتِ بَ ث ْ ِبِِ وَ ،  (3) ْخُتِلَف  ى رَ ا 
 .(4)لُ مَ عَ الْ 

ْخَفاِء، فَ َقْد َوجََّه ِبَذِلَك ُعَلَماُء َحْذِف النُّوِن ِفيِهَما لِ   أَمَّا ِمْن َحْيُث تَ ْعِليلُ  ْْلِ
اْلََواِئُل، َكاْلَفرَّاءِ  َوالزَّجَّاجِ (5)اللَُّغِة  ال(6)،  ُعَلَماِء  َوِمْن  َهَذارَّ ،  ِإَماُم  :    ْسِم  اْلَفنِ 

ِف النُّوِن ِعْنَدُه، َحْيُث يَ ُقوُل:  َماُم الدَّاِنُّ، َوَهَذا الت َّْعِليُل ُهَو َأَحُد َوْجَهْي َحذْ اْْلِ 
َوالظَّاِء  نَّ إِ » َوالصَّاِد  اْلِيِم  ِمَن  اْلَْحُرِف  الثََّلثَِة  ِعْنَد  ُحْكُمَها  السَّاِكَنَة  النُّوَن   
ْخَفاءُ ءُ افَ خْ اْْلِ  َواْْلِ ، فِ رْ الَْ   يبَ يِ غْ ت َ   امِ غَ دْ اْْلِ   ََن عْ مَ   انَ كَ   ثُ يْ حَ   نْ مِ   ؛امِ غَ دْ اْْلِ كَ   ، 
  يقِ رِ طَ   نْ مِ  دِ احِ وَ الْ   ءِ يْ الشَّ ا كَ مَ هُ ، ف َ اضً يْ أَ   يبٌ يِ غْ ت َ   ةُ تَْ السُّ ، وَ هُ تُ تَْ سُ   :اءِ فَ خْ  اْْلِ ََن عْ مَ وَ 

وَ تْ يَ فِ خْ أُ وَ   تْ مَ غِ دْ أُ   ةٍ مَ لِ كَ   اقِ قَ تِ اشْ  ِف فَ لَ ت َ اخْ   نِ إِ ،  النُّ ا   ِف   يدِ دِ شْ التَّ   ودِ جُ وُ بِ   قِ طْ  
 .(7) « ...ي ِ فِ خْ مَ الْ  ِف  هِ مِ دَ عَ وَ  مِ غَ دْ مُ الْ 

 
 . (17/180،179( اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن )1)
ي ُ 2) اْلُمْقِنُع  (  الدَّاِنُّ:  الت َّْبِيِي    ،(521،516ص)ْنَظُر:  ُُمَْتَصُر  َداُوَد:    ،(3/733،732)أَبُو 

 .(172ص)رْيَاِن اْلَمارِْغِِنُّ: َدلِيُل الَْ  ،(168ص)َعِقيَلِة لْ السََّخاِويُّ: اْلَوِسيَلُة ِإََل َكْشِف ا
 .(650-3/648)أَبُو َداُوَد: ُُمَْتَصُر الت َّْبِيِي  ،(561،533،532( يُ ْنَظُر: الدَّاِنُّ: اْلُمْقِنُع )ص3)
رُي الطَّالِِبيَ الضَّبَّاُع:  ،(173ص)اْلَمارِْغِِنُّ: َدلِيُل الَْرْيَاِن  (4)  .(104)ص ْسَِ
 . (2/210،56) ْرآنِ َمَعاِن اْلقُ اْلَفرَّاُء: ( يُ ْنَظُر: 5)
 . (3/403)َوِإْعرَابُُه الزَّجَّاُج: َمَعاِن اْلُقْرآِن ( يُ ْنَظُر: 6)
 (. 463)ص أَْورَاٌق َغرْيُ َمْنَشورٍَة ِمْن ِكَتاِب اْلُمْحَكمِ الدَّاِنُّ:  (7)
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السََّخاِويُّ،   ُهُم:  َوِمن ْ الرَّْسِم،  أَِئمَِّة  ِمْن  ثُ لٌَّة  ِِبََذا  َوجََّه  ، واْلَْعَبِيُّ َكَما 
آَجطَّاَواللَِّبيبُ  َواْبُن  َعاِشٍر  (1) ،  َواْبُن  َوالرَّْجرَاِجيُّ (2) ه(1040ت)،   ،

 .(5)، َواْلَمارِْغِِنُّ (4) ، َواْْلرَْكاِتُّ (3) ه(899)ت
 َدُة:َثنِياا: الزِ َيَ 

يَ تَ َعرَِّض   َلَْ  اْلَمَعاِن(،  )ُروِح  تَ ْفِسرِي  ِف  الظَّاِهَرِة  َهِذِه  تَ تَ بُِّع  ِخَلِل  ِمْن 
لَِّت زِيَدْت ِفيَها اْلَِلُف، نًَة ِِبْلَكِلَماِت اْلَكِثريَِة ارَ اْْلُلوِسيُّ ِإِلَّ ِلَْمِثَلٍة َمُْدوَدٍة، ُمَقا

 .أَِو اْلَواُو، أَِو اْلَياءُ 
ِِبْلِقرَاَءِة، عَ َولَ  تَ تَ َعلَُّق  َِل  الز ََِيَدَة  تِْلَك  َأنَّ  ُهَو  َذِلَك  اْْلُلوِسيِ   ِإيَراِد  َعَدَم  لَّ 

َها َحْرفٌ عَ َواْلَْمِثَلُة الَِّت ذُِكَرْت ِف )ُروِح اْلمَ  ، ِف َثَلثَِة أَنْ َواٍع، اِن( َوزِيَد ِف َرْسِْ
 َوِهَي:

 ِزََيَدُة اْلَواِو: -1
اْلَواُو، اْْلُلو َوَقَف   َها  َرْسِْ زِْيَد ِف  الَِّت  اْلَمَواِضِع  ِمْن  َواِحٍد  َمْوِضٍع  ِعْنَد  ِسيُّ 

 
يُ ْنَظُر:  1) اْلَوِسيلَ (  الْ ،  (162ص )  ةُ السََّخاِويُّ:  أَْرَِبِب  يَلُة  َجَِ اللَِّبيُب: ،  (683ص)َمرَاِصِد  اْلَْعَبِيُّ: 

َهاِجيُّ: ، الصُّ (297ص)الدُّرَُّة الصَِّقيَلُة  َياُن )ن ْ  . (. 2/463) ،(1/409التِ ب ْ
اْلَمنَّانِ :  اْبُن َعاِشرٍ يُ ْنَظُر:    (2)  نِ بْ   ي ِ لِ عَ   نِ بْ   دَ حَْ أَ   نُ بْ   دِ احِ وَ الْ   دُ بْ عَ أَبُو ُمَمٍَّد  (. َوُهَو:  2/463)  فَ ْتُح 

َ وُ ت ُ وَ   أَ شَ نَ ،  يُّ ارِ صَ نْ اْلَ   رٍ اشِ عَ   نِ لَّ اْلِْ   يهُ بِ نْ ت َ ِف َشرِْح َمْورِِد الظَّْمآِن، وَ   َمنَّانِ فَ ْتُح الْ   ِمْن ُكتُِبِه: ،  اسَ فَ بِ   ِف ِ
: اْلَْعَلُم )آنِ رْ قُ الْ  مِ سْ رَ  مِ لْ  عِ ِف   (.4/175. يُ ْنَظُر: الز ِرِْكِليُّ

الرَّْجرَاِجيُّ:    (3) اْلَعطْ يُ ْنَظُر:  َوُهَو:2/212)  َشانِ تَ ْنِبيُه  أَ ةَ حَ لْ طَ   نِ بْ   ي ِ لِ عَ   نُ بْ   ْيُ سَ الُْ   (.  َعْبِد اِلَِّ ،    بُو 
َتَصانِيِفِه:  نْ مِ الشَّْوَشاِويُّ،    ،يُّ اجِ رَ جْ الرَّ  اْْل لَ عَ   ةُ يلَ مِ الَْ   دُ ائِ وَ فَ الْ   الةِ يلَ لِ الَْ   تِ َيَ ى  يُ ْنَظُر:  رِْكِليُّ: ز ِ . 

 (.3/254ْعَجُم اْلُمَؤل ِِفَي )(، َكحَّاَلُة: مُ 2/247اْلَْعَلُم )
 . (81/ 1ُر اْلَمْرَجاِن )( يُ ْنَظُر: اْْلرَْكاِتُّ: نَ ث ْ 4)
 .(173ص)اْلَمارِْغِِنُّ: َدلِيُل الَْرْيَاِن ( يُ ْنَظُر: 5)
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ا  اوً وا وَ بُ ت َ ا كَ َّنََّ إِ وَ »َل:  قَا  ثُ ، َحيْ [5]البقرة:  ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿:  َوَذِلَك ِف قَ ْولِِه تَ َعاََل 
ا  مَّ لَ   هُ نَّ : إِ يلَ قِ وَ ،  يلَ ا قِ مَ كَ   ،ورِ رُ جْ مَ الْ وَ   ار ِ الَْ   ﴾ھ﴿  ْيَ بَ وَ   هُ نَ ي ْ ب َ   قِ رْ فَ لْ لِ   ﴾ڄ﴿  ِف 
بِ ارً شَ مُ   انَ كَ  وَ يًّ نِ بْ مَ   انَ كَ َو   ،رِ كَّ ذَ مُ الْ   عِ مْ لَِ   هِ ا  لِ نً ايِ بَ مُ ا   ، وعِ مُ الُْ   غِ يَ صِ   نْ مِ   عِ ائِ لشَّ ا 
 .(1) «تِ َنَ اْْل  ضِ عْ  ب َ ِف  عِ مْ  الَْ ِف  ونُ كُ يَ  فٍ رْ حَ  ةِ ابَ تَ كِ بِ  ةِ لَ مْ  الُْ ِف  ِبَ جُ 

 ( 3) ، َوَعَدٌد ِمْن ُعَلَماِء الرَّْسمِ (2)ِذي َأَخَذ ِبِه ُعَلَماُء اْلَعَربِيَّةِ ِِبْلَفْرِق الَّ َوالت َّْعِليُل  
قَاِدرًَة َعَلى َأْن    َنتْ  َما َكتَ َبِت اْلُمْصَحَف َكادَ السَِّليَقَة اْلَعَربِيََّة ِعنْ   ِلَنَّ   َغرْيُ ُمْقِنٍع؛

، َحْيُث َلَْ َيُكْن ُهَناَك نَ ْقٌط َوَِل َشْكٌل، َفَكْيفَ تُ َفر َِق َما َبْيَ اْلَْرَفْيِ اْلُمَتشَ    اِِبَْيِ
 .(4) َِل ُيِْكُن الت َّْفرِيُق َبْيَ اْلَكِلَمِة َواْلُْخَرى ِإِلَّ ِِبَطٍ  فَاِصٍل؟!

بَ ْعُضُهْم حِ  َأْهََلُه  بَ ْعُضُهْم ِِبلضَّْعفِ َوِلَذِلَك  َوَوَْسَُه  الظَّاِهَرَة،  َهِذِه  َعلََّل   ،َي 
َدلِيٌل« ِِبَا  يَ ُقوُم  الطََّلَمْنِكيُّ: »َهِذِه ُحجٌَّة َضِعيَفٌة َِل  َبْيَ   ؛ ِلَنَّ (5) قَاَل   اللَّْبَس 

َا  ﴾ڤ﴿وَ   ﴾ڄ﴿ ا  َِبَْذفِ   يَ َقعُ   ِإَّنَّ بَ عْ لَّ اْلَِلِف  مِ   دَ ِت    وْ َولَ   ،﴾ڄ﴿  ِمنْ   اللَّ
مِ   بَ ْعدَ   الَِّت   اْلَِلفُ   َهِذهِ   أُثِْبَتتْ   ﴾ڤ﴿وَ   ،﴾ڄ﴿  َبْيَ   َيُكنْ   َلَْ   فْ ذَ َتُْ   َوَلَْ   اللَّ

 يَ َقعُ   َواوٍ   زََِيَدةِ   ِإََل   َنَْتاجُ   َوَِل   َُتَْذف،  َوَِل   اْلَِلفُ   تَ ثْ ُبتَ   َأنْ   يَِبُ   َفَكانَ   لَْبٌس،

 
 (.1/374اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن ) (1)
اْلَْطِ   :  السَّرَّاجِ   ْبنُ ا  :يُ ْنَظرُ   (2) اْلكُ :  لصُّوِلُّ ا  (،127-125ص)ِكَتاُب  )أََدُب  (، 251صتَّاِب 

 (. 87-83ص) ِكَتاُب اْلُكتَّابِ اْبُن َدَرْستَ َوْيِه:  (، 21ص) ْلَْط ِ ِكَتاُب ا :  لزَّجَّاِجيُّ ا
اْلُمْحَكُم    يُ ْنَظُر:  (3) اْلَوِسيَلةُ (،  177ص)الدَّاِنُّ:  ِف (،  358ص)  السََّخاِويُّ:  النَّْشُر   : اْلََزرِيِ  اْبُن 

 (.284ص)اْلَمارِْغِِنُّ: َدلِيُل الَْرْيَاِن  (،1/457) اَءاِت اْلَعْشراْلِقرَ 
 (.186ص)َرْسُم اْلُمْصَحِف ِف َضْوِء اْلِكَتاَِبِت السَّاِميَِّة طَارٌِق اْْلََواِلَدُة: يُ ْنَظُر:  (4)
َهاِجيُّ:    (،474ص)ُة الصَِّقيَلُة  رَّ اللَِّبيُب: الدُّ   يُ ْنَظُر:  (5) َيانُ الت ِ الصُّن ْ َغاِِنٌ الََْمُد:   (،343-2/341)  ب ْ

 (.389ص) ٌة لَُغوِيٌَّة ََترُِِييَّةٌ َرْسُم اْلُمْصَحِف: ِدرَاسَ 
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 .(1)﴾ڤ﴿وَ  ،﴾ڄ﴿  ِه َبْيَ بِ  اْلَفْرقُ 
آ اطِ رَاِدهِ َخُر  َوبَ ْعٌض  ِإْمَكانِيَِّة  َوَعَدِم  ِصحَِّتِه،  ِف  اْبُن    .َتَشكََّك  يَ ُقوُل 

ِِبَا   لِيُ َفرََّق   ، َواْلَرِ  الرَّْفِع  َحاِل  )َعْمرٍو( ِف  تُ زَاُد ِف  َا  فَِإُنَّ اْلَواُو  َدَرْستَ َوْيِه: »فََأمَّا 
َنُه َوَبْيَ )عُ   ﴾ۆ﴿ا َأَشذُّ َعِن اْلِقَياِس ِمْن أَِلِف  َر( الَِّذي َِل يَ ْنَصِرُف، َوَهذَ مَ بَ ي ْ

َا كَ  نَ ُهَما ِِبلشَّْكِل، َوَلْو زِيَدِت اْلَواُو   ؛ذًّاَشا  انَ ... َوِإَّنَّ ِلَنَّ ِمْثَل َهَذْيِن يُ َفرَُّق بَ ي ْ
ِبوَ  اْلَكَلِم  َأْكثَ ُر  َلَصاَر  آَخُر  َأْشبَ َهُه  َرْسٍم  ِقْدرٍ اِف ُكلِ   وقُ ْلٍب،  قَ ْلٍب  ِمْثَل:    ٍو، 

 .(2) َوَقْدٍر، َوَعْدٍل َوِعْدٍل، َوَحٍْل َوِحٍْل«
الَأنَّ يْبُدو  وَ  ِإََل   ُمْنَدثَِرًة،  نُْطِقيًَّة  َظَواِهَر  َُتَثِ ُل  ِبُرُموٍز ِكَتابِيٍَّة  ََيَْتِفُظ  َقْد  رَّْسَم 

اْلفِ  النُّْطَق  َُتَثِ ُل  الَِّت  الرُُّموِز  الن ُُّقوِش    ِدرَاَسةُ   َذِلكَ   ِإََل   ُتِشريُ   ، َكَماِليَّ عْ َجاِنِب 
 .(3) اْلَقِديَةِ 
ت َ   الرَّاِجحَ َلَعلَّ  وَ  اْلُعَلَماءِ ْعِليَل ِمْن  َرْسمِ   ِت  ََجََعْت    ﴾ڄ﴿   ِف  َا  َأُنَّ ُهَو 

لِْلَهْمَزةِ  التَّْسِهيلِ   ؛ُصوَرَتْيِ  ُصورَُة  َواْلَواُو  التَّْحِقيِق،  ُصورَُة  َما ،  (4) فَاْلَِلُف  َوَهَذا 
 .(5) الََْمدُ  وُر َغاِِنٌ َرجََّحُه الدُّْكتُ 

 
َهاِجيُّ:  (1) َياُن ِف َشرِْح َمْورِِد الظَّْمآنِ الصُّن ْ  (.2/342) التِ ب ْ
 (.86ص) ِكَتاُب اْلُكتَّابِ ْيِه:  وَ اْبُن َدَرْست َ  يُ ْنَظُر: (2)
ِت اْلُمتَ عَ اِِنٌ الََْمُد:  غَ يُ ْنَظُر:    (3) لِ َقِة ِبَرْسِم اْلُمْصَحِف ِف َضْوِء ِعْلِم اْْلُطُوِط  ُمرَاَجَعُة َعَدٍد ِمَن الَنَظرَيَّ

 (. 36-29ص)اْلَقِديَِة 
ِمنْ الدَّاِنُّ:  يُ ْنَظُر:    (4) َمْنَشورٍَة  َغرْيُ  اْلُمْحَكمِ   أَْورَاٌق  اْلََزرِيِ :  430)ص  ِكَتاِب  اْبُن  النَّْشُر (، 

 (. 394)ص  رَّازِ الطِ رَاُز ِف َشرِْح َضْبِط اْلَْ (، الت ََّنِسيُّ: 1/453)
 ِف ِعْلِم َرْسِم رُ اْلُمَيسَّ َغاِِنٌ الََْمُد:  يُ ْنَظُر:  َوذََكَر أَِدلًَّة َعَلى ِصحَِّة َهَذا الت َّْعِليِل َوُرْجَحانِِه َعَلى َغرْيِِه.    (5)

 (.235-233ص)اْلُمْصَحِف َوَضْبِطِه 
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ِم أَلِ  -2  ٍف:ِزََيَدُة أَِلٍف بَ ْعَد الَلَّ
، َوِف [47]التوبة:  ﴾ۅ ۉ﴿َوَوَرَد َذِلَك ِف َمْوِضَعْيِ: ِف قَ ْولِِه تَ َعاََل:  

 .[21]النمل: ﴾ەئ ەئ﴿ قَ ْولِِه تَ َعاََل: 
  : َماُم اْْلُلوِسيُّ  الِ الذَّ   ْيَ بَ   فٍ لِ أَ   ةِ دَ َيَ زِ بِ   ﴾ەئ﴿  امِ مَ  اْْلِ ِف   بَ تِ وكُ »قَاَل اْْلِ

 مَ سْ الرَّ   فُ الِ ا ُيَُ ِمَّ   يهِ فِ   اءَ ا جَ مَ   رِ ثَ كْ أَ كَ   هُ هُ جْ وَ   مُ لَ عْ  ي ُ َِل وَ   ،مِ للَّ ِبِ   ةِ لَ صِ تَّ مُ الْ   فِ لِ اْلَ وَ 
 . (1) «عْ قَ ي َ  َلَْ  حَ بْ الذَّ  نَّ ى أَ لَ عَ   يهُ بِ نْ الت َّ  وَ : هُ يلَ قِ ، وَ وفَ رُ عْ مَ الْ 

أَْيًضا:   اْْلِ ِف )َوَلَاْوَضُعوا(    :اََل عَ ت َ   هُ لُ وْ ق َ   بَ تِ كُ َو »َوقَاَل    ةُ يَ انِ الثَّ   ،ْيِ فَ لِ ِبَِ   امِ مَ  
 . (2) اِنُّ الدَّ  هُ رَ كَ ا ذَ مَ كَ   ،فٌ لِ ا أَ ِلََ  مُ سَ رْ ت ُ  ةُ حَ تْ فَ الْ وَ  ،ةِ زَ مْ اِلَْ  ةُ حَ تْ ف َ  يَ ا هِ مَ هُ ن ْ مِ 

ق َ فً لِ أَ   بُ تَ كْ تُ   ةُ حَ تْ فَ الْ   تِ انَ كَ   :(3)(افِ شَّ كَ الْ )  ِف وَ   طُّ اْلَْ وَ   ،ِب ِ رَ عَ الْ   ط ِ اْلَْ   لَ بْ ا 
 ، اعِ بَ  الط ِ ِف   رٌ ث َ أَ   فِ لِ اْلَ   كَ لِ ذَ   نْ مِ   يَ قِ بَ   دْ قَ وَ   ،آنِ رْ قُ الْ   ولِ زُ ن ُ   نْ ا مِ يبً رِ قَ   عَ ُتِ اخْ   ِبُّ رَ عَ الْ 
صُ بُ ت َ كَ فَ  وَ فً لِ أَ   ةِ زَ مْ اِلَْ   ةَ ورَ وا  أَ هَ ت َ حَ تْ ف َ ا  أُ فً لِ ا    ﴾ ەئ ەئ﴿  :كَ لِ ذَ   لُ ثْ مِ وَ   ،ىرَ خْ ا 

 .(4)«[21]النمل:
لِلت َّْعِليِل  ِِبلن ِ  َِلِل ِ ْسَبِة  ،  الدِ  اْْلُلوِسيُّ نَ َقَلُه  َعدَ فَ َقِد    الَِّذي  نَ ْفُسُه اْستَ ب ْ ُهَو  ُه 

ْبِح َكَذِلَك ]َأْي:  فَ َقالَ  َم ِمَن الت َّْنِبيِه َعَلى َعَدِم ُوُقوِع الذَّ : »َوتَ ْعِليُل َذِلَك ِبَا تَ َقدَّ
 .(5)؛ ِلَنَّ الت َّْعِذيَب َلَْ يَ َقْع أَْيًضا«﴾ى﴿ِف  اْلبُ ْعِد[ َوِإِلَّ َلزَاُدوَها ةِ ِف َغايَ 

مَ  نَ َقَلُه  َوأَمَّا  ِبَشْأِن  ا  َوالزََُّمَْشرِيِ    ، الدَّاِن ِ ُحُروفًاَعِن  اْلَرََكاِت  َرْسِم    َنَظرِيَِّة 
 

 (.19/406اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن ) (1)
 (.411ص)َأْورَاٌق َغرْيُ َمْنَشورٍَة ِمْن ِكَتاِب اْلُمْحَكِم الدَّاِنُّ:  يُ ْنَظُر: (2)
 (. 2/277اْلَكشَّاُف ) :يُ ْنَظُر: الزََُّمَْشرِيُّ  (3)
 (.10/362يُّ: ُروُح اْلَمَعاِن )سِ اْْلُلو  (4)
 (.10/180: ُروُح اْلَمَعاِن )اْْلُلوِسيُّ  (5)
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ِبَِنَّ   َتِقٌض  ُتصَ َفُمن ْ َلَْ  اْلَقِصريََة  آَنَذاكَ وَّ اْلَرََكاِت  اْلِكَتابَِة  ِف  َأنَّ  َوي ُ ،  ْر  َذِلَك  َؤيِ ُد 
َوَلْو ُسلِ َم َِلُْم ِبَِْن َكاَنِت اْلَِلُف  ،  (1)َوالشَّْكلِ   اْلُمْصَحَف ُكِتَب َُمَرًَّدا ِمَن الن َّْقطِ 

 .ُصورًَة لِْلَفْتَحِة َلُرِْسَْت بَ ْعَد ُكلِ  َحْرٍف َمْفُتوٍح، َوَلِكنَّ َذِلَك َلَْ يَ َقعْ 
 :﴾ڈ﴿، وَ ﴾ڇ﴿، وَ ﴾گ﴿ ِزََيَدُة اأْلَِلِف ِف  -3

  : اْْلُلوِسيُّ أَ ذَ كَ َو [  10]الحزاب:  ﴾گ﴿   بَ تِ كُ َو »قَاَل    وبِ صُ نْ مَ الْ   نَ مِ   هُ الُ ثَ مْ ا 
 فِ حَ صْ مُ  الْ ِف [  66]الحزاب:  ﴾ڇ﴿ ، وَ [67]الحزاب:  ﴾ڈ﴿    كَ   (لْ أَ   )بِ   فِ رَّ عَ مُ الْ 
آخِ ِف   فٍ لِ ِبَِ  فَ هِ رِ   أَ هَ ف َ ذَ حَ ،  عَ بُ ا  وَ رٍ مْ و  وَ فً ق ْ و  وَ ًل صْ وَ ا  وَ ريٍ ثِ كَ   نُ ابْ ،    ، يُّ ائِ سَ كِ الْ ، 
 .(2) ْيِ الَ  الَْ ِف  ةِ عَ ب ْ ي السَّ قِ ا ِبَ هَ ت ُ بِ ثْ ي ُ وَ  ،ةً اصَّ  خَ ًل صْ ا وَ وُنََ فُ ذِ َيَْ  صٌ فْ حَ وَ 

 َِل وَ   ،فِ لِ ْلَ ِبِ   ةِ مَ لِ كَ الْ   هِ ذِ هَ   وِ ى نَْ لَ عَ   فَ وقَ يُ   نْ أَ   اقُ ذَّ الُْ ، وَ دٍ يْ ب َ و عُ بُ أَ   ارَ تَ اخْ وَ 
 فُ احِ صَ مَ   هِ يْ لَ عَ   تْ عَ مَ تَ ا اجْ مَ لِ   فٌ الِ ا ُمَُ هَ ف َ ذْ حَ   نَّ ِلَ   ؛تَ بَ ث ْ ت ُ   وْ أَ   فَ ذَ حْ تُ ف َ   لَ وصَ تُ 

 َِل   ،مْ هِ رِ ثْ ن َ وَ   مْ هِ مِ ظْ نَ   بِ رَ عَ الْ   انِ سَ  لِ ِف   ومٌ دُ عْ مَ   لِ صْ وَ  الْ ا ِف اتََ بَ ث ْ إِ   نَّ ِلَ وَ   ،ارِ صَ مْ اْلَ 
اضْ ِف  ِف َِل وَ   ارٍ رَ طِ   غَ   أَ هِ ريِْ   ِف اتَُ بَ ث ْ إِ   امَّ ،  الْ ا    ةٌ قَ اف َ وَ مُ وَ   ،مِ سْ الرَّ   اعُ بَ ات ِ   يهِ فِ فَ   فِ قْ وَ  
ق َ ِف   فَ لِ اْلَ   هِ ذِ هَ   ونَ تُ بِ ثْ ي ُ   مْ ُنَُّ ِلَ   ؛بِ رَ عَ الْ   بِ اهِ ذَ مَ   ضِ عْ ب َ لِ  أَ اِف وَ    مْ هِ ارِ عَ شْ  
 :هُ لُ وْ ق َ  كَ لِ ذَ  نْ مِ وَ ،  اهَ يعِ ارِ صَ مَ وَ 

 ..............         (3) اِبَ تَ عِ الْ وَ  لَ اذِ عَ   مَ وْ ي اللَّ لِ  قِ أَ 

 
 (. 409،408ص) ْسُم اْلُمْصَحِف: ِدرَاَسٌة لَُغوِيٌَّة ََترُِِييَّةٌ رَ َغاِِنٌ اْلََمُد: يُ ْنَظُر:  (1)
َعاِمرٍ   (2) َواْبُن  اْلَمَدنِيَّاِن،  ا  ،قَ َرأَ  ِِبَِلٍف ِف  َبْكٍر  َوَوقْ ًفا،  لثَّ َوأَبُو  َوْصًل  اْلَبْصرَيَّ وَ َلثَِة  ِبَغرْيِ ،  نِ قَ َرأَ  َوَحَْزُة 

َوَحْفٌص ِِبَِلٍف ِف اْلَوْقِف ُدوَن   ،َوَخَلفٌ   ،َواْلِكَساِئيُّ   ،اُقوَن، َوُهُم اْبُن َكِثريٍ أَِلٍف ِف اْلَاَلْيِ، َوقَ َرأَ اْلبَ 
: النَّ يُ ْنَظرُ . اْلَوْصلِ   (. 2/348ُر )شْ : اْبُن اْلََزرِيِ 

 (. 58يٍر )ص: ِإْن َأَصْبُت، َلَقْد َأَصاَِب. يُ ْنَظُر: َجرِيٌر: ِديَواُن َجرِ َوتَِتمَُّة اْلبَ ْيِت: َوُقوِل  (3)
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َماِم اْْلُلوِسي ِ َرْسُم اْلُمْصَحِف ِف تَ ْفِسْْيِ »ُروِح اْلَمَعاِن   « لْْلِ

 د. َعْبُدْه ْبُن َحَسِن ْبِن ُُمَمٍَّد اْلَفِقْيهُ 

الْ ِف   لُ اصِ وَ فَ الْ وَ  عَ بُ أَ   الَ قَ وَ .  يعِ ارِ صَ مَ الْ كَ   مِ َل كَ   إِ ي ٍ لِ و    هُ بَّ شَ تُ   يِ اْْل   وسَ ؤُ رُ   نَّ : 
 .(1)عَ اطِ قَ  مَ اِف وَ قَ الْ  تِ انَ ا كَ مَ كَ   عَ اطِ قَ مَ  تْ انَ كَ   ثُ يْ حَ  نْ مِ  ؛اِف وَ قَ لْ ِبِ 

َلى َهَذا الت َّْعِليِل ، َويَرُِد عَ (3)مِ ُعَلَماِء الرَّسْ   ، َوَغرْيُُه ِمنْ (2)َوَعلََّل ِبَذِلَك الزَّجَّاجُ 
َماَم [4]الحزاب:﴾  گ گ گ﴿َعاََل:  َأنَّ اْلَِلَف َلَْ تُ َزْد ِف قَ ْولِِه ت َ  ، َعَلى َأنَّ اْْلِ

َ َذِلَك ِبَقْوِلِه:     اقَ لَْ إِ   نَّ ِبَِ   اارً عَ شْ إِ   ا؛اِلَِ ى حَ لَ عَ   رَِكْت أُوَِلُهنَّ تُ وَ »السََّخاِويَّ َقْد َبيَّ
 .(4)«اهَ كَ ْر ت َ  ئِ ارِ قَ لْ لِ  نَّ أَ ، وَ مٍ زِ َِل  رْيُ غَ  فِ لِ اْلَ  هِ ذِ هَ 

َمامِ  اْْلِ َأنَّ َوَمْقُصوُد  السََّخاِويِ   تَ رُْكَها      لِْلَقارِِئ  َولَْيَس  ِِبلر َِوايَِة،  ُمَقيٌَّد  َذِلَك 
ِِبْلَلِ  اْلَكِلَماِت  تِْلَك  َرْسَم  َوَلَعلَّ  ِإرَاَدتِِه،  اْلُمتَ وَ   فِ ِبَْحِض  لِْلِقرَاَءاِت  اتَِرِة رَِعايٌَة 

 اْلَوارَِدِة ِفيَها.
ثْ َباِت اْلَلِ َوأَفْ َرَد بَ ْعُض اْلَباِحِثَي َبَْ  ِف ِف اْلَمَواِضِع الثََّلثَِة ِمْن ثًا ُمْسَتِقلًّ ِْلِ

الَّ  الثََّلثَِة  اْلَفَواِصِل  ِِلْسِتثْ َناِء  َأنَّ  َوذََكَر  اْلَْحزَاِب،  أَِلُف  ُسورَِة  َها  َلَِقت ْ ِت 
ْطَلقِ  ِف اْْلِ السََّبَب  ُمْلَتِمًسا  ُخُصوِصيًَّة،  ِبَِْل  ُمَعرََّفٌة  َوِهَي  َِلِلِ  ،  الدِ  اْلَمْعََن   

 ِل ِ َِل الد ِ   ريِ سِ فْ الت َّ   رِ ادِ وَ ب َ   لَ وَّ أَ ُل ُرُؤوًسا َِلَا، َوذََكَر َأنَّ  ِلْلََيِت الَِّت َوقَ َعِت اْلَفَواصِ 
َا  »، َحْيُث قَاَل:  (5) ه(399 )تْيَ نِ مَ  زَ ِب أَ   نُ ابْ   هِ رِ كْ  ذِ ِف   دَ رَ فَ ا ان ْ يمَ فِ   تْ انَ كَ  َوِإَّنَّ

 
 (. 21/214،213اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن ) (1)
 (. 4/237)الزَّجَّاُج: َمَعاِن اْلُقْرآِن َوِإْعرَابُُه  :يُ ْنَظرُ  (2)
َواْْلرْكَ ك ِ َكمَ   (3)  ، َواْلَْعَبِيِ  َواللَِّبيِب،   ، .يٍ  الدُّرَّ (،  2/353)اْلَكْشُف  َمكِ ي :    يُ ْنَظُر:  اِت ِ ُة اللَِّبيُب: 

يَلةُ اْلَْعَبِيُّ:  (،  361،360)صالصَِّقيَلُة   اْْلرَْكاِتُّ: نَ ثْ ُر اْلَمْرَجاِن  (،  404)ص  أَْرَِبِب اْلَمرَاِصدِ   َجَِ
(5/382،381 .) 

 (. 251)صِة َخاِويُّ: اْلَوِسيَلُة ِإََل َكْشِف اْلَعِقيلَ لسَّ ا( 4)
، اْْلِ ُمر ِيُّ، اْلَ ْيَسى بن ُمَمٍَّد الْ أَبُو َعْبِد للِا ُمَمَُّد بُن َعْبِد للِا بِن عِ   (5)  رَ حَ بْ ، تَ َفنََّن، َواْست َ رِييُّ بِ لْ ْنَدُلِسيُّ
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َا﴾ڈ﴿ وَ   ،﴾ڇ﴿   َصاَرتِ  َوَهَذا َجائٌِز ِف َكَلِم اْلَعَرِب، ِإَذا   ،ُُمَاطََبةٌ   ؛ ِلَُنَّ
 .(1)«َكاَنْت ُُمَاطََبةً 

َأنَّ  ُثَّ  ذََكَر  ن َ ذِ الَّ   دَّ الرَّ   )تيُّ شِ كَ ْر الزَّ   هُ لَ قَ ي  فِ   (2)ه(794  يَ ُقوُل  : يهِ الَِّذي 
ِمْثِل َذِلكَ » اْلَِلُف ِف  َا زِيَدِت  ا  ؛َوِإَّنَّ َواْلَباِطِن    ،ْلِقْسَمْيِ لِبَ َياِن  َواْسِتَواِء الظَّاِهِر 

َِلِلِ . (3) «ِِبلنِ ْسَبِة ِإََل َحاَلٍة ُأْخَرى َغرْيِ تِْلكَ   ، ِفيِه ِإَشارٌَة ِإََل اْلَمْعََن الدِ 
إِ ادً نَ تِ اسْ -  هِ ثِ  َبَْ ِف اْلَباِحُث  ى  هَ ت َ ان ْ وَ  مَ ََل ا  قَ   زَ ِب أَ   نُ ابْ   هُ الَ ا  وَ ْيَ نِ مَ   ذَ مَ ،   هُ رَ كَ ا 

 -ي ِ ائِ رَّ امَ السَّ ى، وَ وسَ مُ   ِب أَ   دٍ مَّ حَ مُ كَ   ينَ رِ اصِ عَ مُ الْ   ضُ عْ ب َ   هِ يْ لَ إِ   لَ صَّ وَ ا ت َ مَ ، وَ يُّ شِ كَ ْر الزَّ 
 الَِّت نُِقَلْت َعِن بَ ْعِض  اتِ ريَ سِ فْ الت َّ   نَ مِ   وًِل بُ ق َ   رُ ث َ كْ أَ   وَ هُ   ِلَّ َِل الد ِ   ريَ سِ فْ الت َّ   نَّ  أَ ََل إِ 

 فِ َل ، ِِبِ ةٍ لَ اصِ فَ   ل ِ  كُ ِف   فِ لِ اْلَ   قُ َل طْ إِ   هُ بُ اسِ نَ ي ُ   ثِ َل الثَّ   تِ َيَ اْْل   اقُ يَ سِ ؛ فَ اْلُعَلَماءِ 
 .(4) قِ َل طْ اْْلِ  مُ دَ عَ   هُ بُ اسِ نَ ي ُ ؛ ف َ ﴾ گ گ گ﴿: اََل عَ ت َ  هِ لِ وْ ق َ  اقِ يَ سِ 

 اءُ مَ لَ عُ لْ ا  عَ َجَْ أَ   دْ قَ وَ   ،يقٍ قِ دَ   رْيُ غَ   لٌ وْ قَ ف َ   اِف وَ قَ لْ ِبِ   ُتَشبَّهُ   لَ اصِ وَ فَ الْ   نَّ ِبَِ   لُ وْ قَ الْ ا  مَّ أَ 
  نِ عَ   رِ عْ الش ِ   مَ اسْ   بَ لَ ا سَ مَّ لَ   هُ انَ حَ بْ سُ   للاَ   نَّ ، ِلَ اِفَ وَ ق َ   ى مَّ سَ  تُ َِل   لَ اصِ وَ فَ الْ   نَّ ى أَ لَ عَ 

 
الْ  َوالرَّقِعْلمِ ِمَن  الزُّْهد  َوَصنََّف ِف  ُمَؤلََّفاتِِه:  ق ائِ ،  ِمْن  َوُمُْ ،  الَوَثِئق،  َسلَّ   تَ ْفِسرْيِ   رُ َتصَ ِكَتاُب  ٍم. اْبِن 

 (.189، 17/188 أَْعَلِم الن َُّبَلِء ) يُ ْنَظُر: الذََّهِبُّ: ِسرَيُ 
 (. 3/414 )يزِ زِ عَ الْ  آنِ رْ قُ الْ  ريُ سِ فْ ت َ   :ْيَ اْبُن َأِب َزَمنِ  (1)
يِن ُمَمَُّد بْ   (2)  اَن َفِقيًها ُأُصولِيًّا ُمَفسِ رًا أَِديًبا، َوَدرََّس َوأَْفََّت،  َعْبِد للِا ْبِن َِبَاِدَر الزَّرَْكِشيُّ، كَ نُ َبْدُر الدِ 

يُ ْنَظُر:   فُ ُنوٍن.  ِة  ِعدَّ َتَصانِيَف َكِثريًَة ِف  َوأَلََّف  َواْبِن َكِثرٍي،   ، ْسَنِويِ  اْْلِ َعِن  ُحْسُن السُُّيوِطيُّ:  َأَخَذ 
 (. 1/437) ِة ِف ََترِيِخ ِمْصَر َواْلَقاِهَرِة رَ اْلُمَحاضَ 

 (. 1/61: اْلُبَْهاُن ِف ُعُلوِم اْلُقْرآِن )الزَّرَْكِشيُّ  (3)
َصاِلٌح:    (4) اْلُمْنِعِم  َعْبُد  ف َ ِف   قِ َل طْ اْْلِ   فُ لِ أَ يُ ْنَظُر:  ،  [10]   ﴾گ﴿  ابِ زَ حْ اْلَ   ةِ ورَ سُ   لِ اصِ وَ  

 (. 181-179ِمْن )ص [ 67]  ﴾ڈ﴿، [ 66]  ﴾ڇ﴿
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 د. َعْبُدْه ْبُن َحَسِن ْبِن ُُمَمٍَّد اْلَفِقْيهُ 

  اُنََّ ِلَ   هُ نْ عَ   ةِ يَ افِ قَ الْ   بَ لْ سَ   بَ جَ وْ أَ [  41الاقة:]  ﴾ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ﴿ ِبَقْولِِه:  آنِ رْ قُ الْ 
 .يهِ فِ 

  ةِ قَ ب َ  الطَّ ِف   لَ اصِ وَ فَ الْ   نَّ ِلَ ؛  لِ اصِ وَ فَ الْ   ةِ قَ ب َ  طَ ََل ي إِ قِ تَ رْ  ت َ َِل   اِفَ وَ قَ الْ   نَّ وا أَ رُ كَ ذَ وَ 
مِ يَ لْ عُ الْ  كَ ةِ غَ َل بَ الْ   نَ ا  عَ دُ عَ ت َ اب ْ   كَ لِ ذَ ،  ، لِ اصِ وَ فَ الْ   ىلَ عَ   عِ جْ السَّ   قِ َل طْ إِ   نْ وا 
 .(1)  لِْلَمَعاِن ةٌ عَ بِ َتَ  لَ اصَ وَ فَ الْ ، وَ ظَ فْ اللَّ  عُ بَ ت ْ ي َ  عَ جْ السَّ  نَّ ِلَ  ؛بٌ يْ عَ  عُ ا جَ سْ اْلَ فَ 

فَ ذَ هَ   لِ ثْ مِ   نْ عَ   آنُ رْ قُ الْ   هَ زَّ ن َ ي ُ   نْ أَ   ْصلُ اْلَ وَ  أَ فَ ن َ     اللُ ا؛    آنُ رْ قُ الْ   ونَ كُ يَ   نْ ى 
:  الَ قَ ، وَ [69يس:]  ﴾ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ﴿  :الَ قَ ا؛ ف َ رً عْ شِ 
 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿

 .انِ هَّ كُ الْ  عِ جْ سَ  وْ أَ  ،اءِ رَ عَ الشُّ  رِ عْ شِ  ةَ اِبََ شَ مُ  هُ نْ ى عَ فَ ن َ ؛ ف َ [43-40الاقة:] ﴾ڌ
؛ رِ عْ الش ِ   صِ ئِ اصَ خَ   نْ مِ   ةَ يَ افِ قَ الْ   نَّ ا أَ مَ ، كَ آنِ رْ قُ الْ   صِ ائِ صَ خَ   نْ مِ   دُّ عَ ت ُ   ةُ لَ اصِ فَ الْ وَ 

  ةُ يَ افِ قَ الْ   يَ هِ وَ   ،رِ عْ الش ِ   عُ ْر ف َ   هُ بَّ شَ  يُ َِل   كَ لِ ذَ كَ ؛ فَ رِ عْ لش ِ ِبِ   آنُ رْ قُ الْ   بَّهُ ُيشَ   َِل   هُ نَّ ا أَ مَ كَ فَ 
 .(2)ةُ لَ اصِ فَ الْ  يَ هِ وَ  ،آنِ رْ قُ الْ  عِ ْر فَ بِ 

 َثلِثاا: اْلَبَدُل:
ِبَرْسِم   اْلُمْصَحِف  ِف  َمْرُسوَمًة  أَْلَفاٌظ  اْلَْرفِ أَ َوَرَدْت  ِبَغرْيِ  َأْحرُِفَها    َحِد 
فَ ُرِْسَ  اْلَِلِف،  َرْسِم  ِف  َذِلَك  َوَغَلَب  َلُه،  ََيًء،  اْلُمَخصَِّص  َوُأْخَرى  َواًوا  ََترًَة  ْت 

اْْللُ  َماُم  اْْلِ َوَقَف  ِمْن َوَقْد  بَ ْعًضا  َوَعَرَض  اْلَْلَفاِظ،  تِْلَك  ِمْن  َعَدٍد  ِعْنَد  وِسيُّ 
َها، وَ  ،َحاَِلِت اْلَبَدلِ  َها: َوذََكَر تَ ْوِجيَهاِت َرْسِْ  ِمن ْ

 
ِنُّ:  98،  1/97 )آنِ رْ قُ الْ   ازِ جَ عْ  إِ ِف   تُ كَ النُّ الرُّمَّاِنُّ:  يُ ْنَظُر:    (1) اْلَباِقلَّ ، 270/ 1)  آنِ رْ قُ الْ   ازُ جَ عْ إِ (، 

271 .) 
 (.130-128الَْْسَناِويُّ: اْلَفاِصَلُة ِف اْلُقْرآِن )صيُ ْنَظُر بِتَ ْفِصيٍل َأْكثَ َر:  (2)
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 َرْسُم اأْلَِلِف َواواا: -1
الدَّاِنُّ  َعْمرٍو  أَبُو  أَْربَ َعِة  ْسَُ رَ وَ »:  قَاَل  ِف  َواًوا  اْلَِلَف  اْلَمَصاِحِف  ِف ُكلِ   وا 

ُمتَ َفر َِقةٍ  َأْحُرٍف  َوأَْربَ َعِة  ُمطَّرَِدٍة،  اْلُُصولُ   ؛ُأُصوٍل  ، ﴾ڱ﴿  ِهَي:  فَاْلَْربَعُة 
  ِف   لُهُ وْ ق َ   :يَ ُف هِ رُ حْ ُة اْلَ عَ ب َ رْ اْلَ وَ   ،ُث َوقَ ْعنَ َحيْ   ﴾ڎ﴿، وَ ﴾ڤ﴿، وَ ﴾وئ﴿وَ 

وَ [52:معان]ال  [41:املؤمن]  َوِف   ،﴾ۓ﴿   [35:نور]ال  َوِف ،  ﴾ېئ﴿  [28:كهف]ال، 

 .(1)«﴾ۓ﴿  [20:والنجم] َوِف ، ﴾پ﴿
الظَّاِهرَ  ِِلَِذِه  َوْصًفا  اْْللُوِسيُّ  َم  َقدَّ اْلَْعَبِي ِ ةِ فَ َقْد  تَ ْوِجيَه  َونَ َقَل  َرْْسََها  ،   

  فِ لِ اْلَ   انَ كَ مَ   اوِ وَ الْ   مِ سْ ى رَ لَ عَ   فُ احِ صَ مَ الْ   تِ قَ فَ ات َّ   دِ قَ وَ » َكَذِلَك، َحْيُث قَاَل:  
وَ وةٍ كَ شْ مِ   :ِف  وَ اةٍ َنََ ،  وَ اةَ نَ مَ ،  وَ ةٍ َل صَ ،  وَ اةٍ كَ َز ،   اتٍ دَ حَّ وَ مُ   نَّ كُ   ثُ يْ حَ ،  اةٍ يَ حَ ، 
رَ لَ عَ وَ   ،مِ للَّ ِبِ   تٍ لَّ مَُ   اتٍ دَ رَ فْ مُ   [ 162]النعام:  ﴾ڭ﴿   ا كَ هَ ن ْ مِ   افِ ضَ مُ لْ ا  مِ سْ ى 

وَ ةِ يَّ انِ مَ ثْ عُ الْ   فِ احِ صَ مَ الْ   ضِ عْ ب َ   نْ مِ   تْ فَ ذِ حُ وَ ،  فِ لِ ْلَ ِبِ  عَ قُ فَ ات َّ ،  رَ لَ وا    مِ سْ ى 
 .ظِ فْ ى اللَّ لَ عَ   اوِ وَ لْ ا ِبِ هَ ن ْ مِ  وعِ مُ جْ مَ الْ 

 ، اوٌ وَ   هُ نْ ة عَ بَ لِ قَ ن ْ مُ ا الْ هَ لَ صْ أَ   نَّ ى أَ لَ عَ   ةُ لَ َِل الد ِ   اوِ وَ الْ   ةِ ابَ تَ كِ   هُ جْ وَ : وَ اْلَْعَبِيُّ   الَ قَ 
مَ ذَ هَ وَ   ،يمِ خِ فْ لت َّ لِ   اعٌ بَ ات ِ   وَ هُ وَ  ق َ ََن عْ ا   فَ لِ اْلَ   ونَ يلُ يُِ   بِ رَ عَ الْ   ضُ عْ ب َ   :ةَ بَ ي ْ ت َ ق ُ   نِ ابْ   لِ وْ  
الْ ََل إِ  وََكَل   هِ وعِ قُ وُ   لَِعَدمِ   ؛هِ بِ   يلَ لِ عْ الت َّ   َتِ خْ أَ   َلَْ وَ   ،اوِ وَ   اْلَعِظيِم،  اْلُقْرآِن  ِم  ِف 

 . (2)«اْلُفَصَحاءِ 
َأْصِل   اْلَ نِ َِل وْ ق َ   هِ لِ صْ  أَ ِف وَ » قَاَل:    [255ة:]البقر   ﴾پ ﴿َوأَثْ َناَء َكَلِمِه َعْن    : لُ وَّ : 

وَ ايَ َيَْ   يَ يِ حَ   :نْ مِ   نِ يْ اءَ يَ بِ   يٌ يْ حَ   هُ لَ صْ أَ   نَّ أَ   وُ اوَ الْ   تِ بَ لِ قُ ف َ   ،وٌ ي ْ حَ   هُ نَّ أَ   :اِن الثَّ ، 

 
 .(399الدَّاِنُّ: اْلُمْقِنُع )ص (1)
 (.1/359اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن ) (2)
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 د. َعْبُدْه ْبُن َحَسِن ْبِن ُُمَمٍَّد اْلَفِقْيهُ 

ق َ مَ   رُ سِ كَ نْ مُ الْ   ةُ فَ ر ِ طَ تَ مُ الْ  َيَ هَ لَ ب ْ ا  وَ ءً ا  رَ ِف   اوٍ وَ بِ   ﴾ڱ﴿ وا  بُ ت َ كَ   كَ لِ ذَ لِ ،   مِ سْ  
عَ يهً بِ نْ ت َ   ؛فِ حَ صْ مُ الْ  هَ لَ ا  اْلَ ذَ ى  وَ لِ صْ ا   ورِ هُ ظُ لِ ؛  [64]العنكبوت:  ﴾ڀ﴿   هُ دُ ي ِ ؤَ ي ُ ، 
 .(1)«يهِ فِ  لِ صْ ا اْلَ ذَ هَ 

)ِِبْلغُ  َعاِمٍر  اْبِن  ِقرَاَءِة  ُعبَ يْ دْ َوِعْنَد  َأِب  قَ ْوَل  نَ َقَل  ِفيَهاَوِة(،  َأنَّ  وَ ،  (2) ٍد   َ َبيَّ
 ةِ َل الصَّ كَ ،  اوِ وَ لْ ِبِ   بُ تَ كْ تُ   ﴾ېئ﴿  نَّ ِلَ   ؛ط ِ اْلَْ   مَ سْ رَ   عَ بَ ات َّ   هُ نَّ أَ   هِ ئِ طَ خَ   أَ شَ نْ مَ 
 .(3) اةِ كَ الزَّ وَ 

تَ َعاََل:   قَ ْوَلُه  تَ ْفِسريِِه  -  اوِ وَ لْ ِبِ   بُ تَ كْ يُ   اَّنََّ إِ وَ »قَاَل:  [  275]البقرة:  ﴾ڎ﴿ َوِعْنَد 
  اوِ وَ ا بِ يهً بِ شْ ا تَ هَ دَ عْ ب َ   فُ لِ اْلَ   تِ يدَ زِ وَ   ،مُ خ ِ فَ ي ُ   نْ مَ   ةِ غَ ى لُ لَ عَ   يمِ خِ فْ لت َّ لِ   -ةِ َل الصَّ كَ 
طِ لَ عَ   هِ بِ   ظُ فْ اللَّ   ارَ صَ فَ   ،عِ مْ الَْ  مُ مَ هُ ن ْ مِ   ل ٍ كُ   نِ وْ  كَ  ِف ََن عْ مَ الْ   قِ بْ ى  عَ ًل مِ تَ شْ ا  ى  لَ  
  بِ بَ سَ بِ   -فُ لِ اْلَ   وَ هُ وَ -  دَ ائِ الزَّ   فَ رْ الَْ   ﴾ ڎ﴿  ظُ فْ لَ   ذَ خَ أَ فَ   ،ةٍ قَّ حَ تَ سْ مُ   رْيِ غَ   ةٍ دَ َيَ زِ 

يُ ذِ الَّ   ظِ فْ اللَّ  يَْ مَ كَ   ،فُ لِ اْلَ   يهِ فِ   تْ يدَ زِ   ثُ يْ حَ   عِ مْ الَْ   اوُ وَ   وَ هُ وَ   ،هُ اِبُِ شَ ي   ذُ خُ ا 
لَ ََن عْ مَ  بُِ ِبَ الر ِ   ظِ فْ   لَ ََن عْ مَ   هِ تِ اِبََ شَ   مُ لَ عَ   ْيِ يَ ن َ عْ مَ لْ ا  الِ مَ تِ شْ ِِل   ؛عِ يْ ب َ الْ   ظِ فْ     ةِ ضَ اوَ عَ ى 
 . دَ يَ زْ أَ  ْيِ ضَ وَ عِ الْ  دُ حَ أَ  انَ كَ   نْ إِ وَ ، اضَ لر ِ ِبِ   الِ مَ لْ ِبِ  الِ مَ الْ 

الْ يلَ قِ وَ  مِ يبً صِ نَ   ظِ فْ لَّ لِ   نَّ ِلَ   ؛فِ لِ اْلَ وَ   اوِ وَ لْ ِبِ   ةُ ابَ تَ كِ :  وَ مَ هُ ن ْ ا  َلَْ َّنََّ إِ ا،    بِ تَ كْ تُ   ا 
 . عِ مْ لَْ ِبِ   اسِ بَ تِ لْ اِِل  ةِ نَّ ظِ  مَ ِف  ونَ كُ  يَ لَّ ئَ ا لِ مَ ِبِِ  اةُ كَ الزَّ وَ  ةُ َل الصَّ 

إِ اءُ رَّ فَ الْ   الَ قَ وَ  اْلَْ مُ لَّ عَ ت َ   مْ ُنَُّ :  ) مْ هُ ت ُ غَ لُ   ،طٌ بَ ن َ   مْ هُ وَ   ةِ ريَ الِْ   لِ هْ أَ   نْ مِ   طَّ وا   (اربوْ : 

 
 (.3/390اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن ) (1)
اْْلُلوِسيُّ: ُروُح   .«مُ اللَّ وَ   فُ لِ اْلَ   هُ لُ خُ دْ  تَ َِل   سٍ نْ جِ   مُ لَ عَ   ةَ وَ دْ غُ   نَّ ِلَ   ؛أَ طَ خْ أَ   دْ قَ ف َ   اوِ وَ لْ ِبِ   أَ رَ ق َ   نْ مَ   نَّ أَ »  (2)

 (.3/390اْلَمَعاِن )
 (. 8/180يُ ْنَظُر: اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن ) (3)



 

 

197 
 جملة العلوم الشرعية

 ه  )اجلزء األول( 1443دد الرابع والستون رجب الع
 

  ،هُ تَ اب َ تَ كِ   نَ و يُّ وفِ كُ الْ   ازَ جَ أَ ، وَ يَ ي ِ رِ صْ بَ الْ   بُ هَ ذْ ا مَ ذَ هَ وَ   . كَ لِ ذَ كَ   بَ تِ كُ فَ   ،ةٍ نَ اكِ سَ   اوٍ وَ بِ 
 .(1)«هِ لِ وَّ  أَ  ِف ِت الَّ  ةِ رَ سْ كَ الْ  لِ جْ ِلَ  ؛اءِ يَ لْ ِبِ  هُ تُ ي َ نِ ثْ ا ت َ ذَ كَ َو 

َوُهَا َلحَ َويُ  َوالت َّْفِخيِم،  اْلَْصِل،  ِبُرَاَعاِة  الظَّاِهَرَة  َعلََّل  اْْلُلوِسيَّ  َأنَّ  ُهَنا  ُظ 
اْلعَ  ُعَلَماُء  ذََكَرُهَا  اللََّتاِن  َوالرَّْسمِ رَ اْلِعلََّتاِن  َوَرجََّح  (2)بِيَِّة  ِِبْلَواِو  ،  بَ ْعُضُهْم ِكَتابَ تَ َها 

  الت َّْعِليَل ِِبلت َّْفِخيِم. َعَلى اْلَْصِل، َوَلَْ يَ ْرَتضِ 
اْلَقِدمِي  اْلِكَتاِبِ   اْلَْصِل  ِإََل  ِفيِه  اْستَ َنَد  اْلَفرَّاِء،  َعِن  نَ َقَلُه  آَخُر  َوتَ ْوِجيٌه 

رَاَساُت اللَُّغِويَُّة  دَ لِْلَكِلَمِة، َوأَيَّ  َرْسَم َهِذِه اْلَكِلَماِت ِِبْلَواِو  نَّ  أَ   نْ مِ الَِْديَثُة؛  ْتُه الدِ 
، ُثَّ انْ تَ َقَلْت ُصوَرُتَا اْلِكَتابِيَُّة َكَما ِهَي ِإََل َقاََي ِمَن الصُّورَِة الن ََّبِطيَِّة اْلَقِديَةِ  ب َ ُهوَ 

 .(3)اْلِكَتابَِة اْلَعَربِيَّةِ 
  اأْلَِلِف ََيءا:مُ سْ رَ  -2

الدَّاِنُّ  َما َكانَ   ات ََّفَقتْ   اْلَمَصاِحفَ   نَّ أَ   مْ لَ اعْ »:  قَاَل  َرْسِم  َذَواِت  َعَلى  ِمْن   
ِِبْلَياِء،اْلَياءِ  َواْلَفْ َعاِل  اْلَْْسَاِء  ِمَن  َوتَ ْغِليبِ   ُمرَادِ   َعَلى    َماَلِة  َوَسَواٌء  اْلَْصلِ   اْْلِ  ،

ِبَضِمريٍ  َذِلَك  سَ   اتََّصَل  َلِقَي  أَْو  يَ تَِّصْل،  َلَْ  َنُْو: أَْو  َوَذِلَك  ُمَتَحر ًِكا،  أَْو    اِكًنا 
 .(4)« ...﴾ى﴿، ﴾ک﴿

اْشِتَقاِقِه   ﴾ٿ ﴿  َلْفظِ َفِفي   ِف  اِِلْخِتَلَف  َوذََكَر  ِعْنَدُه،  اْلُوُقوَف  َأطَاَل 
فَ َقاَل:   ِِبْلَياِء،  ِه  َرْسِْ ِف  اْلِعلََّة   َ َوَبيَّ   تِ لَ دِ بْ أُ فَ   ، نِ يْ اوَ وَ بِ   يةٌ رَ وْ وَ   هُ لُ صْ أَ وَ »َوَأْصِلِه، 

 
 (. 3/475،474اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن ) (1)
َبَة:    يُ ْنَظُر:  (2) قُ تَ ي ْ اْلَكاِتبِ اْبُن  اْلَْمَصاِر  (،  247ص)  أََدُب  (، 55ص) اْلَمْهَدِويُّ: ِهَجاُء َمَصاِحِف 

 . (2/70)َد: ُُمَْتَصُر الت َّْبِيِي اوُ أَبُو دَ (، 398ص)الدَّاِنُّ: اْلُمْقِنُع 
 (.335)ص رُِِييَّةٌ َرْسُم اْلُمْصَحِف: ِدرَاَسٌة لَُغوِيٌَّة َتَ َغاِِنٌ اْلََمُد:  :يُ ْنَظرُ  (3)
 (.436الدَّاِنُّ: اْلُمْقِنُع )ص (4)
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َماِم اْْلُلوِسي ِ َرْسُم اْلُمْصَحِف ِف تَ ْفِسْْيِ »ُروِح اْلَمَعاِن   « لْْلِ

 د. َعْبُدْه ْبُن َحَسِن ْبِن ُُمَمٍَّد اْلَفِقْيهُ 

َتَ وََل اْلُ  ق َ مَ   حَ تَ فَ ان ْ وَ   اءُ يَ الْ   تِ كَ رَّ َتََ وَ   ءً   فَ فً لِ أَ   تْ بَ لِ قُ ف َ   ،اهَ لَ ب ْ ا  )تْ ارَ صَ ا  (، اةً رَ وْ ت َ  
 . (1) «تْ يلَ مِ أُ   كَ لِ ذَ لِ وَ  ،لِ صْ ى اْلَ لَ ا عَ يهً بِ نْ ت َ  اءِ يَ لْ ِبِ  تْ بَ تِ كُ َو 

ِبِكَتابَِتَها   ال عَ َوالت َّْوِجيُه  َأَحُد  ُهَو  اْلَْصِل  ُعَلَماُء ت َّْوجِ َلى  اللََّذْيِن ذََكَرُهَا  يَهْيِ 
 .(3) ، َوَرجََّحُه بَ ْعُضُهمْ (2) ِلِف ََيءً الرَّْسِم ِلَرْسِم اْلَ 

 :اْْلَاِء ََتءا   َرْسمُ  -3
تَ َعاََل: قَ ْولِِه  تَ ْفِسرِي  ِعْنَد  اْْلُلوِسيُّ  : [36]املؤمنون:   ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ﴿   قَاَل 

  ءً ا ا هَ ِلَُ دِ بْ ي ُ   نْ مَ   مْ هُ ن ْ مِ ، وَ اتٍ مَ لِ سْ  مُ ا ِف مَ ا كَ هَ ي ْ لَ عَ   فُ قِ يَ وَ   اءَ ي التَّ قِ بْ ي ُ   نْ مَ   مْ هُ ن ْ مِ فَ »
بِ يهً بِ شْ تَ  اِلَْ لَ عَ   فُ قِ يَ وَ   يثِ نِ أْ التَّ   اءِ تَ ا  وَ اءِ ى  الْ يلَ قِ ،  اِلَْ لَ عَ   فُ قْ وَ :   اعِ بَ ت ِ ِِل   اءِ ى 

 .(4)«مِ سْ الرَّ 
أَ مَ كَ  الْ طَ ا  ، [3ص:]  ﴾ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿  :اََل عَ ت َ   َلهُ وْ ق َ   ريِهِ سِ فْ ت َ   دَ نْ وَف عِ قُ وُ اَل 

اللَُّغِة  نِ عَ   َتَحدَّثُ ي َ   وَ هُ وَ  ُعَلَماِء  اْخِتَلِف  َعَلي ْهَ   اْلَوْقِف  ِف  وَ اَوالرَّْسِم  صُّ  نَ ، 
  ،نَ اسَ يْ كَ   نُ ابْ وَ   ،اءُ رَّ فَ الْ وَ   ،هِ يْ وَ يب َ سِ   الَ قَ ف َ   ،اهَ ي ْ لَ عَ   فِ قْ وَ الْ   رِ مْ  أَ وا ِف فُ لَ ت َ اخْ وَ »  :ِمهِ َل كَ 
:  ي ٍ لِ و عَ بُ أَ   الَ قَ ، وَ اءِ ِلَْ ِبِ  :دُ َب ِ مُ الْ وَ   ،يُّ ائِ سَ كِ الْ   الَ قَ ، وَ اءِ لتَّ ِبِ   اهَ ي ْ لَ عَ   فُ وقَ : يُ اجُ جَّ الزَّ وَ 

 
 (. 4/13اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن ) (1)
ِهَجاُء مَ يُ ْنَظُر:    (2) اْلَْمَصاِر  صَ اْلَمْهَدِويُّ:  اْلُمْقنِ (،  55ص )اِحِف  َداُوَد:   (،436)صُع  الدَّاِنُّ:  أَبُو 

الت َّْبِيِي   اْلَقَصاِئِد    َعِقيَلةُ ِطِبُّ:  الشَّا(،  2/247)ُُمَْتَصُر  اْلَوِسيَلُة (،  23ص)أَتْ رَاِب  السََّخاِويُّ: 
الصَِّقيَلُة    (، 398،397ص) الدُّرَُّة  اْلَمرَاِصِد بَِ اْلَعْ (،  519ص)اللَِّبيُب:  أَْرَِبِب  يَلُة  َجَِ يُّ: 
اْلَقاِصِح:    (،630ص) اْلُمت َ اْبُن  َوتَ ْقرِيِب  اْلَفَواِئِد  تَ ْلِخيِص  نَ ثْ ُر   (،82ص) َباِعِد  َشرُْح  اْْلرَْكاِتُّ: 

 (.286ص)اْلَمارِْغِِنُّ: َدلِيُل الَْرْيَاِن  (،1/101)اْلَمْرَجاِن 
 (. 4/13) اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن  (3)
 (.18/74اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن ) (4)
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 جملة العلوم الشرعية

 ه  )اجلزء األول( 1443دد الرابع والستون رجب الع
 

 وصٌ صُ ُمَْ   اءً هَ   اءِ التَّ   بَ لْ ق َ   نَّ ِلَ   ؛ اءِ لتَّ ِبِ   فَ قْ وَ الْ   نَّ  أَ ِف   فٌ َل خِ   ونَ كُ  يَ َِل   نْ ي أَ غِ بَ ن ْ ي َ 
 .اءِ ْسَْ ْلَ ِبِ 

)بِ   ةً قَ حَ لْ مُ   تْ سَ يْ لَ   اءَ التَّ   نَّ أَ   مٌ وْ ق َ   مَ عَ زَ وَ  هِ َّنََّ إِ وَ   (،َِل    أَ ِف   ةٌ يدَ زِ مَ   يَ ا  ا  مَ   لِ وَّ  
  مِ سْ رَ « بِ اصٍ نَ مَ   يَ  َتَِ َِل »وَ   :امِ مَ  اْْلِ ى ِف أَ رَ   هُ نَّ أَ   رَ كَ ذَ ، وَ دٍ يْ ب َ و عُ بُ أَ   هُ ارَ تَ اخْ وَ   ،اهَ دَ عْ ب َ 

 اسِ يَ قِ الْ   نِ عَ   جٌ اِر خَ   فِ حَ صْ مُ الْ   طَّ خَ   نَّ أَ   هِ يْ لَ عَ   دُ رِ  يَ َِل ، وَ ﴾ٹ﴿  لِ وَّ ا ِبَِ وطً لُ ُمَْ   اءِ التَّ 
اْْلِ ِف   عْ قَ ي َ   َلَْ   ذْ إِ   ؛ي ِ ط ِ اْلَْ  مََ ِف   امِ مَ   عَ ومً سُ رْ مَ   رَ آخَ   ل ٍ   خِ لَ ا    َّتَّ حَ   كَ لِ ذَ   فِ َل ى 
 .يلُ لِ الدَّ  هُ صَّ ا خَ يمَ  فِ ِلَّ إِ  هُ ارُ بَ تِ اعْ  لُ صْ اْلَ وَ  ،اسِ يَ قِ لْ لِ  فٌ الِ ا ُمَُ نَ ا هُ مَ  :الَ قَ ي ُ 

 (َِل ) ى  لَ عَ   فَ قْ وَ الْ   بُّ حِ تَ سْ  أَ َنَ أَ   (:ةِ يَّ ائِ الرَّ   حِ رْ شَ )  ِف   يُّ اوِ خَ السَّ   الَ ا قَ نَ هُ   نْ مِ وَ 
  نَ ْل تَ   بْ هَ : اذْ ونَ ولُ قُ ي َ   مْ اهُ نَ عْ ْسَِ   دْ قَ وَ ،    انَ مَ ثْ عُ   فِ حَ صْ  مُ ِف   هُ دتُّ اهَ ا شَ مَ   دَ عْ ب َ 
 :هُ لُ وْ ق َ  هُ نْ مِ ى، وَ هَ ت َ ان ْ  .مِ ظْ النَّ وَ  رِ ثْ  الن َّ ِف  ريٌ ثِ كَ   وَ هُ وَ (، َِل )  ونِ دُ بِ  ،يَ َتَِ وَ 

 (1) مِ عِ طْ مُ  نْ ا مِ مَ  انَ مَ زَ  ونَ مُ عِ طْ مُ الْ وَ  *   فٍ اطِ عَ  نْ  مِ َِل  يَ َتَِ  ونَ فُ اطِ عَ الْ 
ا  ِمَّ   ،ءً َتَ   تْ بَ لِ قُ   جِ رْ  الدَّ ِف   تْ تَ بِ ثْ ا أُ مَّ لَ ف َ   ،تِ كْ السَّ   ءِ اِبَِ   هْ ونَ فُ اطِ عَ الْ   :هِ لِ صْ أَ   نُ وْ كَ َو 

 .يَ َتَِ  ونَ دُ  (حي) ةِ رَ هْ شُ لِ  (؛َِل ) عَ مَ  اءِ التَّ  ارُ بَ تِ  اعْ ََل وْ اْلَ  مْ عَ ، ن َ هِ يْ لَ ى إِ غَ صْ  يُ َِل 
إِ مْ هُ ضُ عْ ب َ   الَ قَ وَ   رِ سْ كَ بِ   سَ يِ لَ   :سَ يْ لَ   لُ صْ أَ وَ   ،اهَ نِ يْ عَ بِ   سَ يْ لَ   يَ هِ   (تَ َِل )  نَّ : 

  (، ت  سِ )  ا ِف مَ كَ   ءً َتَ   يُ الس ِ   تِ لَ دِ بْ أُ وَ   ،ةٍ حَ تْ ف َ   دَ عْ ا ب َ هَ كِ رُّ حَ تَ ا لِ فً لِ أَ   تْ لَ دِ بْ أُ فَ   ،اءِ يَ الْ 
 .سٌ دْ سِ  هُ لَ صْ أَ  نَّ إِ فَ 

  كَ   يِ فْ  الن َّ ِف  تْ لَ مِ عْ ت ُ اسْ فَ  ،لَّ قَ وَ   صَ قَ  ن َ ََن عْ بَِ  (تَ َِل )وَ   ،اضٍ مَ  لٌ عْ ا فِ ُنََّ : إِ يلَ قِ وَ 

 
وَ ِب ِلَ   وَ هُ وَ   (1) مَ ي ِ دِ عْ السَّ   ةَ زَ جْ   اْبُن  ِف:  )، َكَما  )َعَطَف(،  َمادَُّة  اْلَعَرب،  ِلَساُن  (، 9/251ْنظُوٍر: 

 (.4/175َواْلبَ ْغَداِديِ : ِخزَانَِة اْلََدِب )
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َماِم اْْلُلوِسي ِ َرْسُم اْلُمْصَحِف ِف تَ ْفِسْْيِ »ُروِح اْلَمَعاِن   « لْْلِ

 د. َعْبُدْه ْبُن َحَسِن ْبِن ُُمَمٍَّد اْلَفِقْيهُ 

 .(1) «هِ يْ لَ عَ  لِ وَّ عَ مُ لْ ِبِ  سَ يْ لَ وَ  ،لَّ قَ 
ِمْن   اْلُعَلَماِء  َمَواِقُف  تَ َبايَ َنْت  اْلُقرْ رَ َوَقْد  ِف  الظَّاِهَرِة  َهِذِه  ،  ْسِم  اْلَكِرميِْ آِن 

يِث؛ َفَذَهَب اْلَبْصرِيُّوَن ِإََل َأنَّ َأْصَلَها التَّاُء، َواْختَ َلَف النَُّحاُة ِف َأْصِل ََتِء التَّْأنِ 
 .(2)َوَذَهَب اْلُكوِفيُّوَن ِإََل َأنَّ َأْصَلَها اِْلَاءُ 

الرَّْسِم كِ  ُعَلَماُء  بِنَ تَ َوَعلََّل  َهاًء  التَّْأنِيِث  ََتِء  ََتًء ابََة  َوَرْْسََها  اْلَوْقِف،  َعَلى  اًء 
 . (3) ى ُمرَاِد اْلَوْصلِ أَْو َعلَ   ،َعَلى اْلَْصلِ 

 :َرْسُم النُّوِن أَِلفاا -4
َماُم    يَ ُقولُ  َعَلى   اْلَمَصاِحفِ ُكتَّاُب    -أَْيًضا-أَبُو َعْمرٍو الدَّاِنُّ: »َواْجَتَمَع  اْْلِ

وَ مِ َرسْ  أَلًِفا،  اْْلَِفيَفِة  النُّوِن  ِف   َمْوِضَعاِن:  َذِلَك    ﴾ڎ ڎ ڌ﴿  َُجَْلُة 
وََكَذِلَك َرَْسُوا   ، َوَذِلَك َعَلى ُمرَاِد اْلَوْقِف.[15لعلق:]ا  ﴾ې ې﴿، َوِف  [32]يوسف:

قَ ْولِِه: ِف  ِلَذِلَك  أَلًِفا  َلْفِظهِ   ...  [76]اْلسراء:  ﴾ڀ ڀ پ﴿  النُّوَن  ِمْن    َوِشْبِهِه 
 .(4) ْيُث َوَقَع«حَ 

تَ َوقََّف   اْلَوَُّل:  َوَقْد  َها،  ِمن ْ اثْ َنْيِ  َمْوِضَعْيِ  ِعْنَد   ڎ ڌ﴿اْْلُلوِسيُّ 

َوالثَّاِن:  ﴾ڎ ََتِْكيِد  ﴾ې ې﴿،  ِف  اْلِعلََّة  ذََكَر  َأْن  فَ بَ ْعَد    ﴾ڌ﴿، 

  ، امَ يهِ فِ   يلِ قِ ثْ لت َّ ِبِ   ةٌ قَ رْ فِ   تْ أَ رَ ق َ وَ »قَاَل:    ،ةِ يفَ فِ اْلَْ   ونِ لنُّ ِبِ   ﴾ڌ﴿ِِبلنُّوِن الثَِّقيَلِة، وَ 
ى  لَ عَ   ﴾ې﴿ َك   فِ لِ ْلَ ِبِ   يهِ فِ   تْ ِْسَ رُ   ونَ النُّ   نَّ ِلَ   ؛فِ حَ صْ مُ الْ   مِ سْ رَ لِ   فٌ الِ ُمَُ   وَ هُ وَ 

 
 (. 23/216،215)اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن  (1)
 . (282/ 1ِإيَضاُح اْلَوْقِف َواِِلبْ َتَداِء ) يُ ْنَظُر: اْبُن اْلَنْ َبارِيِ : (2)
ا   (3) اْبُن  )يُ ْنَظُر:  َواِِلبْ َتَداِء  اْلَوْقِف  ِإيَضاُح   : اْلُمْقِنُع    (،1/287ْلَنْ َبارِيِ  (،  487ص )الدَّاِنُّ: 

يَلُة أَْرَِبِب اْلَمرَاِصِد يُّ اْلَْعبَِ  (،441ص)السََّخاِويُّ: اْلَوِسيَلُة   .(717ص): َجَِ
 (. 358،357الدَّاِنُّ: اْلُمْقِنُع )ص (4)
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 :ىشَ عْ اْلَ  لِ وْ  ق َ ا ِف مَ كَ   ،فِ لِ ْلَ ا ِبِ هَ ي ْ لَ عَ   فُ وقَ يُ  يَ هِ وَ  ،فِ قْ وَ الْ  مِ كْ حُ 
 (1)ادَ بُ اعْ فَ  للاَ وَ   انَ طَ يْ الشَّ  دِ بُ عْ  ت َ َِل وَ *    ................

  قُ حَ لْ ت َ   ةً دَ رَ فْ مُ   ةً نَ اكِ  سَ وَنً نُ   ا ُنَِ وْ كَ لِ   ؛اظً فْ لَ   ينِ وِ نْ لت َّ ِبِ   اهَ هِ بَ شَ لِ   ةِ يقَ قِ  الَْ ِف   كَ لِ ذَ وَ 
 .(2)«رَ خِ اْْل 

الثَّاِن:   اْلَمْوِضِع  ِف  »﴾ې﴿َوقَاَل  قِ ِف   ةُ يفَ فِ اْلَْ   ونُ النُّ   تِ بَ تِ كُ َو :   ةِ اءَ رَ  
اعْ فً لِ أَ   ورِ هُ مْ الُْ  َِبَ ارً بَ تِ ا  ِبِ هَ ي ْ لَ عَ   فُ وقَ يُ   هُ نَّ إِ فَ   ،فِ قْ وَ الْ   الِ ا  ِلََ يهً بِ شْ تَ   فِ لِ ْلَ ا  ا  ا 
 .(3) « ...اءِ دَ تِ بْ اِِل وَ  فِ قْ وَ الْ  الِ ى حَ لَ عَ  ةٌ يَّ نِ بْ مَ  ةِ ابَ تَ كِ الْ  ةُ دَ اعِ قَ وَ   ،ينِ وِ نْ لت َّ ِبِ 

َماُم اْْلُلوِسيُّ ظَاِهَرَة َرْسِم   َا َعَلى ُمرَ ال َوَما َوجََّه ِبِه اْْلِ اِد اْلَوْقِف؛ نُّوِن أَلًِفا ِبَُِنَّ
ِِبلت َّْنِوينِ  نُ   ِلَشَبِهَها  َعي ْ الت َّْوِجيُه  ِمْن  ُهَو  ِبِه َكِثرٌي  قَاَل  الَِّذي  ، ( 4)الرَّْسمِ   ُعَلَماءِ ُه 

َها ِِبْلَِلِف، وَ أَيَُّدوا َما َذَهُبوا إِلَْيِه ِبَِِْجَاِع اْلُقرَّاِء َعَلى الْ ، َوَقْد  (5)َواْلَعَربِيَّةِ  ْقِف َعَلي ْ

 
 (. 137َواُن اْلَْعَشى اْلَكِبرُي )صيُ ْنَظُر: اْلَْعَشى: ِدي (1)
 (.12/318اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن ) (2)
 (. 29/186،185اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن ) (3)
اْلَنْ َبارِيِ :    ُر:ظَ يُ نْ   (4) اْلَوْقِف وَ اْبُن  اْلُمْقِنُع    (،1/360)  اِِلبِْتَداءِ ِإيَضاُح  : الدَّاِنُّ   (،357ص)الدَّاِنُّ: 

اْلَوِسيَلةُ   (،67-66ص)اْلُمْحَكُم   اْلَمرَاِصِد   (،320ص )  السََّخاِويُّ:  أَْرَِبِب  يَلُة  َجَِ اْلَْعَبِيُّ: 
اْْلَرَّازِ   زُ الطِ رَاالت ََّنِسيُّ:    (،513ص) َضْبِط  َشرِْح  اْلرَيَاِعَيةُ ِفُّ:  اْلَعوْ   (،43-41ص)   ِف   اْلََواِهُر 
 (.1/74)ثْ ُر اْلَمْرَجاِن اْْلرَْكاِتُّ: ن َ  (، 1/181،155)

َبَة:  ايُ ْنَظُر:    (5) قُ تَ ي ْ اْلَكاِتبِ ْبُن  الْ بُ أَ   (،3/17)  اْلُمْقَتَضبُ اْلُمَب ُِد:    (،248ص)  أََدُب   اتِ كَ َبَ و 
ْنَصاُف ِف َمَساِئِل اْلَِْل نْ َبارِيُّ:  ْلَ ا وِن ِ َعَلى َشرُْح اْلَشُْ :  اْلَْشُوِنُّ   (،2/538)  ِف َبْيَ النَّْحوِيِ يَ اْْلِ

َماِلكٍ  اْبِن  اِْلََواِمعِ السُُّيوِطيُّ:    (،3/129)  أَْلِفيَِّة  الصَّبَّانِ :  الصَّبَّانُ   (،2/618)  َهُْع   َحاِشَيُة 
(3/333 .) 
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 د. َعْبُدْه ْبُن َحَسِن ْبِن ُُمَمٍَّد اْلَفِقْيهُ 

َماِم أَلًِفاوََكَذلِ  ُمْحَدثُوَن أَثَ َر اْلُقَدَماِء ِف ، َواقْ تَ َفى الْ (1)َك َرْْسَُها ِف اْلُمْصَحِف اْْلِ
 . (2) َذِلكَ 

 :َرْسُم اْْلَْمَزةِ رَاِبعاا: 
َد َشْكُلَها ِف الاِْلَْمَزُة َأَحُد ُحُروِف اْلَعَربِيَِّة، َوَقد ت َّنَ وََّع أََداُؤَها ِف   نُّْطِق، َوتَ َعدَّ

 ى َمْذَهِب َأْهِل التَّْخِفيِف.الرَّْسِم، َوَجَرى َأْكثَ ُر َرْسِم اِْلَْمَزِة ِف اْلُمْصَحِف َعلَ 
َظَواِهِر   ِمْن  ا  ِجدًّ َمُْدوَدًة  َمَواِضَع  تَ ْفِسريِِه  ِف  اْْلُلوِسيُّ  َماُم  اْْلِ تَ َناَوَل  َوَقْد 

 اْلَمَواِضِع َما َيِْت:َقِة ِِبِْلَْمَزِة، َوِمْن تِْلَك ل ِ الرَّْسِم اْلُمتَ عَ 
 بَ تِ كُ َو »: َوجََّه اْْلُلوِسيُّ َرْْسََها، فَ َقاَل:  [21]إبراهيم:  ﴾ڤ﴿َرْسُم اِْلَْمَزِة ِف    -1

لَ لَ عَ   هُ نَّ ِبَِ   :كَ لِ ذَ   هُ جْ وَ ، وَ ةِ زَ مْ اِلَْ   لَ بْ ق َ   اوٍ وَ بِ   اِن ِ مَ ثْ عُ الْ   فِ حَ صْ مُ  الْ ِف    نْ مَ   ظِ فْ ى 
إِ هَ لُ ي ِ مَ يُ ف َ   ةِ زَ مْ اِلَْ   لَ بْ ق َ   فَ لِ اْلَ   مُ خ ِ فَ ي ُ  الْ ََل ا  وَ اوِ وَ    ﴾ ڭ ڭ ڭ﴿  هُ ريُ ظِ نَ ، 

 ةَ اجَ  حَ َِل وَ   ،بِ رَ عَ الْ   ةِ غَ لُ   نْ مِ   سَ يْ لَ   هُ نَّ : إِ ًل ائِ قَ   يُّ بَِ عْ الَْ   كَ لِ ذَ   دَّ رَ وَ   ،[197اء:]الشعر 
، ةٌ يفَ عِ ضَ   ةٌ غَ لُ   هُ نَّ أَ   ةَ بَ ي ْ ت َ ق ُ   نُ ابْ   مَ عَ زَ ، وَ ةٌ عَ ب َ ت َّ مُ   ةٌ نَّ سُ   مَ سْ الرَّ   نَّ ِلَ   ؛كَ لِ ذَ بِ   يهِ جِ وْ لت َّ لِ 
الْ ِف   هِ ظِ فْ لَ لِ   اعٌ بَ ات ِ   هُ نَّ ِبَِ   هَ ج ِ وُ   وْ لَ وَ  مِ ِف   فُ قِ يَ   نْ مَ   اءِ رَّ قُ الْ   نَ مِ   نَّ إِ فَ ،  فِ قْ وَ     لِ ثْ  
 فَ صَ نْ أَ   نْ مَ   لَّ عَ لَ . وَ عْ اجَ ريَُ لْ ف َ   ،رَ كَ ا ذَ ذَ كَ   ،ايحً حِ ا صَ نً سَ حَ   انَ كَ   -اوِ وَ لْ ِبِ   كَ لِ ذَ 
 . (3) «يهِ جِ وْ الت َّ  كِ رْ ت َ  نْ مِ  نَ سَ حْ ى أَ رَ  ي َ َِل 

 بَ تِ كُ َو »: َفسََّر اْْلُلوِسيُّ َرْْسََها، فَ َقاَل:  [197]الشعراء:  ﴾ڭ﴿َرْسُم اِْلَْمزَِة ِف    -2

 
تْ َقاُن ِف ُعُلو : السُُّيوِطيُّ يُ ْنَظُر:  (1)  (. 2/183) ِم اْلُقْرآنِ اْْلِ
الْ َغاِِنٌ اْلََمُد:  يُ ْنَظُر:    (2) الت َّْنوِيِن  ِجَهاِوي :    (،267ص)  ُمْصَحِف: ِدرَاَسٌة لَُغوِيٌَّة ََترُِِييَّةٌ َرْسُم  ظَاِهَرُة 

 (.113ص)  ِف اللَُّغِة اْلَعَربِيَّةِ 
 (.13/257: ُروُح اْلَمَعاِن )اْْلُلوِسيُّ  (3)
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 ةِ غَ ى لُ لَ عَ   هُ نَّ ِبَِ   كَ لِ ذَ   هُ جْ وَ وَ   ،فِ لِ اْلَ وَ   يمِ مِ الْ   ْيَ بَ   اوٍ وَ بِ   ﴾ڭ﴿  فِ حَ صْ مُ  الْ ِف 
الْ ََل إِ   (اءَ مَ لَ عُ )  فَ لِ أَ   يلُ يُِ   نْ مَ  كَ مَ كَ   ، اوِ وَ   وَ ﴾ڱ﴿ وا  بُ ت َ ا  ،  ﴾وئ﴿، 
 .(1)«ةِ غَ للُّ ا كَ لْ ى تِ لَ عَ  اوِ وَ لْ ِبِ  ﴾ڎ﴿وَ 

 اوٍ وَ بِ  فِ حَ صْ مُ  الْ ِف  ﴾ى﴿  بَ تِ كُ َو »:  [13]الروم: ﴾ى﴿َرْسُم اِْلَْمَزِة ِف  -3
أَ هَ دَ عْ ب َ  عَ هَ ريُ خِ َتَْ   وْ أَ   ،اوِ وَ الْ   كُ رْ ت َ   اسُ يَ قِ الْ وَ   ،اسِ يَ قِ الْ   فُ َل خِ   وَ هُ وَ   ،فٌ لِ ا    نِ ا 

الرَّ ِف   رَ كِ ا ذُ مَ كَ   نُ سَ حْ أَ   لَ وَّ اْلَ   نَّ كِ لَ   ،فِ لِ اْلَ   ِف   اسُ يَ قِ الْ   فَ ولِ ا خُ ذَ كَ ، َو مِ سْ  
 ا ِف مَ كَ -  اسُ يَ قِ الْ وَ   ، اءِ يَ الْ   لَ بْ ق َ   فِ لِ ْلَ ِبِ   تْ بَ تِ كُ   ثُ يْ حَ [  10]الروم:  ﴾ھ﴿  ةِ ابَ تَ كِ 
 .(2) «لُ هَّ سَ ا يُ مَ  وِ ى نَْ لَ عَ   بُ تَ كْ يُ  زَ مْ اِلَْ  نَّ ِلَ  ؛فُ ذْ الَْ  -(فِ شْ كَ الْ )

 فَ لِ اْلَ   مُ خ ِ فَ ي ُ   نْ مَ   ظِ فْ ى لَ لَ عَ   هُ نَّ ِبَِ ْيِ اْلَوََّلْيِ  َوتَ ْوِجيُه َرْسِم اِْلَْمَزِة ِف اْلَمْوِضعَ 
إِ هَ لُ ي ِ مَ يُ ف َ   ةِ زَ مْ اِلَْ   لَ بْ ق َ  الْ ََل ا  َعَلْيِه  اوِ وَ   الرَّدَّ  تَ َوَلَّ  َقْد  َوقَ يُّ بَِ عْ الَْ ،  َوأَفَاَد،  فََأَجاَد  ْد  

َها: َأْن  ذََكَر ُعَلَماُء الرَّْسِم ُوُجوًها َعِديَدًة لِتَ ْعِليِل َرسْ  ِم اِْلَْمَزِة ِِبْلَواِو، َوالرَّاِجُح ِمن ْ
ِبَْنزِلَ  فَ َتُكوَن  بَ ْعَدَها،  ِبَا  َوْصِلَها  ُمرَاِد  َعَلى  لِْلَهْمَزِة  ُصورًَة  اْلَواُو  اِْلَْمَزِة   ةِ َتُكوَن 

 . (3) اْلُمتَ َوسِ َطةِ 

 
 (.19/282ُروُح اْلَمَعاِن )اْْلُلوِسيُّ:  (1)
 (.20/422اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن ) (2)
ِكَتاُب ُأُصوِل أَبُو َداُوَد:    (،432،431ص)  َأْورَاٌق َغرْيُ َمْنَشورٍَة ِمْن ِكَتاِب اْلُمْحَكمِ الدَّاِنُّ:  يُ ْنَظُر:    (3)

اِِلْخِتَصارِ   الضَّْبطِ  َوْجِه  َعَلى  اْْلَرَّازِ الت ََّنِسيُّ:    (،238،237ص)  وََكْيِفيَِّتِه  َضْبِط  َشرِْح   الطِ رَاُز ِف 
 (.366-364ص)
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 د. َعْبُدْه ْبُن َحَسِن ْبِن ُُمَمٍَّد اْلَفِقْيهُ 

 َخاِمساا: اْلَفْصُل َواْلَوْصُل:
اْبنُ  ِمَّا  وَ »:  َدَرْستَ َوْيهِ   يَ ُقوُل  اْلِكَتاِب  ِف  َمْفُصوَلًة  تَ َقَع  َأْن  َحقُّ ُكلِ  َكِلَمٍة 

َلَها َوَما بَ ْعَدَها؛ لَِيُدلَّ ُكل  َعَلى َما ُوِضَع َلُه ُمْفَرًدا  . (1)«قَ ب ْ
اْلعَ ث َ َوَأكْ  اللَُّغِة  ِف  اْلَكِلَماِت  َوبَ ْعُضَها  ُر  َأْحُرٍف،  َثَلثَِة  ِمْن  يَ َتَكوَُّن  َربِيَِّة 

أَْو يَ َتَكوَّ  َواْلََدَواِت،  الضََّمائِِر،  ِمْثُل  َوَذِلَك  َواِحٍد،  َحْرٍف  أَْو  َحْرَفْيِ  ِمْن  ُن 
َلُه،    ُه يُوَصُل ِبَا بَ ْعَدُه أَْو ِبَاَحْرٍف َواِحٍد فَِإنَّ َعَلى  ُحُروِف اْلَمَعاِن، َفَما َكاَن   قَ ب ْ

َفِصلُ َحْرَفْيِ َفِمْنُه َما يَ تَِّصُل َومِ َعَلى  َوَما َكاَن   . (2) ْنُه َما يَ ن ْ
َجاَءْت   الَِّت  اْلَكِلَماِت  ِمَن  َعَدٍد  ِإََل  تَ ْفِسريِِه  ِف  اْْلُلوِسيُّ  َأَشاَر  َوَقْد 

أَ  اْلَوْصُل،  َوَحقَُّها  اْلفَ   وْ َمْفُصوَلًة  َوَحقَُّها  َمْوُصوَلًة  اْلُمْصَحِف، َجاَءْت  ْصُل، ِف 
قَ َواِعدِ  ِف  تَ َقرََّر  َما  َعَلى  َذِلَك،    ِقَياًسا  بَ ْعَد  اْلَعَربِيَِّة  ُعَلَماِء  َلَدى  َوِمَن  اْلِكَتابَِة 

 اْلَفْصِل َما َيِْت:وَ اْلَمَواِضِع الَِّت تَ َوقََّف ِعْنَدَها اْْلُلوِسيُّ ِمَّا يَ تَ َعلَُّق ِِبْلَوْصِل 
اْْلِ   -1 تَ َعاََل:  قَاَل  قَ ْولِِه  تَ ْفِسرِي  ِعْنَد  اْْلُلوِسيُّ    : [3لبقرة:]ا﴾  ٿ ٿ ٿ﴿َماُم 

 ءٍ يْ شَ كَ   ورَ رُ جْ مَ الْ وَ   ارَّ الَْ   نَّ ِلَ   ؛ونِ النُّ   ةَ وفَ ذُ مَْ   (ا مَ   )بِ   ةً لَ صِ تَّ مُ   ( نْ مِ )  تْ بَ تِ كُ َو »
ف َ ظً فْ لَ   ونُ النُّ   تِ فَ ذِ حُ   دْ قَ وَ   ،دٍ احِ وَ  ِف هَ ف َ ذْ حَ   بَ اسَ نَ ا  اْلَْ ا   ِف   هُ الَ قَ   ،ط ِ  
 . (4)«(3)(رِ حْ بَ الْ )

الرَّ وََكَذِلَك   ُعَلَماُء  َعَلى    ْسمِ َعلََّل  ُبِِنَ  اْلَْطَّ  ِبَِنَّ  ِإْدَغاٌم  ِفيِه  َما  َوْصَل 

 
 (. 47اْبُن َدَرْستَ َوْيِه: ِكَتاُب اْلُكتَّاِب )ص  (1)
 (. 451-443يٌَّة )صُيِ يُ ْنَظُر: َغاِِنٌ اْلََمُد: َرْسُم اْلُمْصَحِف: ِدرَاَسٌة لَُغوِيٌَّة ََترِ  (2)
 (. 1/68) َبْحُر اْلُمِحيطُ : الْ بُو َحيَّانَ يُ ْنَظُر: أَ  (3)
 (.1/364) اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن  (4)
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 .(1)اللَّْفظِ 

تَ َعاََل:    -2 قَ ْولِِه  تَ ْفِسرِي  ِف  عمران:﴾  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿َوقَاَل   :[178]آل 
إِ »مَ وَ » مَ مَّ ا«  أَ ةٌ يَّ رِ دَ صْ ا  الْ ا ِف هَ قُّ حَ   انَ كَ َو   ،ةٌ ولَ صُ وْ مَ   وْ ،    بَ تَ كْ تُ   نْ أَ   ْيِ هَ جْ وَ  
 هُ هَ جْ وَ   لَّ عَ لَ ، وَ مٌ زِ َِل   امِ مَ اْْلِ   اعُ بَ ات ِ ، وَ ةً ولَ صُ وْ مَ   امِ مَ  اْْلِ ِف   تْ بَ تِ ا كُ هَ ن َّ كِ لَ   ،ةً ولَ صُ فْ مَ 
 .(2)«ايهَ فِ  رِ ثَ كْ ى اْلَ لَ عَ  لُ مْ الَْ ، وَ هُ دَ عْ ا ب َ مَ  ةُ لَ اكَ شَ مُ 

تَ ْفِسرِي    -3 تَ َعاََل:  َوِف  )فَ قَاَل: »  [55]املؤمنون:  ﴾ائ ەئ ائ ى﴿قَ ْولِِه    ( امَ   
 ر ٍ سِ لِ   كَ لِ ذَ كَ   امِ مَ  اْْلِ ا ِف ُنََّ ِلَ   ؛ةً ولَ صُ وْ ا مَ ُنَُ وْ كَ   رُّ ضُ  يَ َِل وَ   (،نَّ أَ )  مُ اسْ   ةٌ ولَ صُ وْ مَ 
 . (3) «هُ فُ رِ عْ  ن َ َِل 

  ونَ كُ يَ   نْ أَ   زَ و ِ جُ وَ »قَاَل:  [  49]الزمر:  ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿  قَ ْوِلِه تَ َعاََل:  َوِعْندَ   -4
)لِ  أَ لَ عَ   ﴾ٹ﴿   ِف   (امَ    مَ ُنََّ ى  أُ ذِ الَّ   نَّ إِ   :يْ أَ   ،ةٌ ولَ صُ وْ ا  ى  لَ عَ   نٌ ائِ كَ   هُ يتُ وتِ ي 
 .(4) «فِ احِ صَ مَ  الْ ِف  ةً لَ صِ تَّ ا مُ هَ ت ُ اب َ تَ ا كِ هَ ت َ ي َّ ولِ صُ وْ مَ  دُ عِ بْ ي ُ وَ   ،مٍ لْ عِ 

 ابٌ وَ جَ »  :[7:]املرسلت  {جئ يي ىي ني}:  قوله تعاىل    :اََل عَ ت َ   هِ لِ وْ ق َ ِف  وَ   -5
 نَّ إِ   :يْ أَ   ،وفٌ ذُ مَْ   دُ ائِ عَ الْ وَ   ،ةً ولَ صُ وْ مَ   تْ بَ تِ كُ   (نَّ إِ )وَ   ،ةٌ ولَ صُ وْ مَ   ( ما)وَ   ،مِ سَ قَ لْ لِ 
 .(5)«ةَ الَ  مََ َِل  نٌ ائِ كَ   ةِ امَ يَ قِ الْ  يءِ َمَِ  نْ مِ  هُ ونَ دُ وعَ ي تُ ذِ الَّ 

 ﴾ڍ﴿وَ »:  قَالَ [  37:فرا]الع  ﴾جت يب ىب خب مب حب جب﴿  :اََل عَ ت َ   هِ لِ وْ ق َ ِف  وَ   -6

 
:  ي ُ   (1) اْلَنْ َبارِيِ  اْبُن  للِا  ْنَظُر:  ِف ِكَتاِب  َواِِلبِْتَداِء  اْلَوْقِف  الدَّاِنُّ:   (1/146  ،344  ،)ِإيَضاُح 

 .(459ص) اْلُمْقِنعُ 
 (.5/155اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن ) (2)
 (.18/97اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن ) (3)
 (.23/453ُروُح اْلَمَعاِن ) اْْلُلوِسيُّ: (4)
 (.28/180اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن ) (5)
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 د. َعْبُدْه ْبُن َحَسِن ْبِن ُُمَمٍَّد اْلَفِقْيهُ 

الْ ِف   ﴾ڍ﴿    بِ   تْ لَ صِ وُ  الْ هَ قُّ حَ وَ   اِن ِ مَ ثْ عُ الْ   فِ حَ صْ مُ     ، ةٌ ولَ صُ وْ مَ ا  ُنََّ ِلَ   ؛لُ صْ فَ ا 
 . (1) تْ لَ صَ تَّ َِل  ةً لَ صِ   تْ انَ كَ   وْ لَ وَ 

ِسَم َمْقطُوًعا  رُ َعلََّل ُعَلَماُء الرَّْسِم َواْلَعَربِيَِّة ِبَِنَّ َما  ِف اْلَْمِثَلِة اْلَْْمَسِة السَّاِبَقِة  
َا ُرِسَم َعَلى اْلَْصِل،ِمْن َهِذِه اْلَكِلمَ  ًِل ِمَّا لَْيَس ِفيِه َوَأنَّ َما ُرِسَم َمْوُصو   اِت فَِإَّنَّ

اِِلْسِتْعَمالِ  فَِلَكثْ َرِة  َأنَّ (2)ِإْدَغاٌم  ِمْن  ُهَنا  اْلَمْذُكوُر  َوالت َّْعِليُل    َكاَنتْ   ِإَذا   ﴾ڦ﴿  ، 
َوِإَذا َكاَنتْ تِ )الَِّذي( كُ   ِبَْعََن  َمْفُصوَلًة،  ُوِصَلْت،غَ   َبْت  َذِلَك  َمْذَهُب    رْيَ  ُهَو 

النَّْحِويِ يَ  اللَُّغِويَِّة  ،  (3)َُجُْهوِر  اْلَقاِعَدِة  ِِبَِذِه  َث ََّر  َتَّ اْلَُهِِنُّ َوَقد  ُمَعاٍذ    اْبُن 
ِف كِ   َأْكثَ رَ َوَعلََّل    ،(4) ه(442)ت َواْلَمْوُصوِل  اْلَمْقطُوِع  ِِبََذاتَ َِبِب  ، (5) اِبِه 

َتَُ  َِل  إِ َوَلِكن ََّها  اْْلُلوِسيُّ  َذَهَب  َوِلَذِلَك  اْلُمْصَحِف،  َرْسِم  ِف  َوِإْن  كَُّم  َا  َأُنَّ ََل 
َماِم،   ُكِتَبْت ِف َهِذِه اْلَمَواِضِع َمْوُصوَلًة َوَحقَُّها اْلَفْصُل، فَِإنَّ َذِلَك ات َِباٌع ِلَرْسِم اْْلِ

  . هُ ِلِسرٍ  َِل نَ ْعرِفُ 
 انَ ا كَ  مَّ َيًّ أَ وَ :  قَالَ [  82:]القصص  ﴾ڭ ۓ ۓ ے﴿   :اََل عَ ت َ   هِ لِ وْ ق َ ِعْنَد  وَ   -7

 
 (. 9/98اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن ) (1)
(، 51ص)ِكَتاُب اْلُكتَّاِب  ُن َدَرْستَ َوْيِه:  (، ابْ 18ص )ِويُّ: ِهَجاُء َمَصاِحِف اْلَْمَصاِر  دَ اْلَمهْ يُ ْنَظُر:    (2)

 (.409ص)ِسيَلُة ِإََل َكْشِف اْلَعِقيَلِة السََّخاِويُّ: اْلوَ 
َهاِجيُّ:  (3) َياُن ِف َشرِْح َمْورِِد الظَّْمآِن يُ ْنَظُر: الصُّن ْ  (. 2/434)التِ ب ْ
َعْبِد اْلَبَّاِر    َأَخَذ اْلِقرَاَءَة َعنْ   ِد للِا اْلَُهِِنُّ، اْلَْنَدُلِسيُّ،ُن يُوُسَف ْبِن َأْحََد ْبِن ُمَعاٍذ، أَبُو َعبْ بْ ُمَمَُّد    (4)

َوالَِْساِب، َصنََّف كِ  اْلَفْرِض  اْلَعَربِيَِّة، َوِف  َتَصدََّر ِف  ثَِقًة،  َأْحََد، وََكاَن َحاِفظًا، َضاِبطًا،  اَب تَ ْبِن 
 (. 2/289)ايَُة النِ َهايَِة اْلَبِديِع. يُ ْنَظُر: اْبُن اْلََزرِيِ : غَ 

 (.22)ص  ِف َمْعرَِفِة َما ُرِسَم ِف ُمْصَحِف ُعْثَماَن اْلَبِديعُ : اْلَُهِِنُّ  يُ ْنَظُر: (5)
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ِف مَ كَ   فُ قْ وَ الْ فَ  )وَ لَ عَ   (رِ حْ بَ الْ )  ا  مَ هَ ت ُ اب َ تَ كِ   اسُ يَ قِ الْ وَ ،  (1)(يْ ى   ،ةً ولَ صُ فْ ا 
لِ كَ لْ ِبِ   ةً لَ صِ تَّ مُ   تْ بَ تِ كُ َو  َأَْجََعتِ   .(2)«الِ مَ عْ تِ سْ اِِل   ةِ رَ ث ْ كَ اف  اْلَمَصاِحُف   َوَقْد 

َكِلَمًة َواِحَدًة َمْوُصوَلًة، َواْخُتِلَف   ﴾ۉ،  ے﴿ :  ِضَعْيِ َعَلى ِكَتابَِة اْلَموْ 
ْلَوْقِف َعَلْيِهَما َعِن اْلِكَساِئيِ  َوَأِب َعْمرٍو، فَاْلِكَساِئيِ  يَِقُف َعَلى اْلَياِء، ِف ا

الْ  َواْلُمْخَتاُر  اْلَكاِف،  َعَلى  يَِقُف  َعْمرٍو  ِبَِْسرَِها؛وَ َوأَبُو  اْلَكِلَمِة  َعَلى    ْقُف 
لِلرَّْسمِ  اِِلْسِتْعَما  َوالت َّْعِليلُ   .(3)ات َِباًعا  ِِبَنَُّه َلَْ   لِ ِبَكثْ َرِة  َعَلْيِه  ََتِْت ِف   اْعُتَِض 

َا اْلَْصُل ِفيَها اْلَقْطُع،   ، َوِإَّنَّ ًة  لَ ُرِْسَْت ُمتَّصِ وَ اْلُقْرآِن ِإِلَّ ِف َهَذْيِن اْلَمْوِضَعْيِ
 .(4)َعَلى َغرْيِ ِقَياسٍ 

 ِف   تْ ِْسَ رُ   ر ِ الَْ   مُ َِل وَ »قَاَل:    [49]الكهف:﴾  ڎڈڈ﴿  :اََل عَ ت َ   هِ لِ وْ ق َ   ِف وَ   -8
 ِف   نَّ : إِ يُّ اعِ قَ بِ الْ   الَ قَ وَ   .كَ لِ ذَ لِ   هَ جْ  وَ َِل   هُ نَّ الطََّبِْسيُّ أَ   مَ عَ زَ ، وَ ةً ولَ صُ فْ مَ   امِ مَ اْْلِ 
ب َ لَ عَ   ونَ فُ قِ يَ   بِ رْ كَ الْ   ةِ دَّ شِ لِ   يَ مِ رِ جْ مُ الْ   نَّ أَ   ََل إِ   ةً ارَ شَ إِ   كَ لِ ذَ ا كَ هَ ْسِْ رَ    ضِ عْ ى 
عَ بُ أَ   (امَ )ى  لَ عَ   فَ قَ وَ   (:اتِ ارَ شَ اْْلِ   فِ ائِ طَ لَ )  ِف وَ .  (5)ةِ مَ لِ كَ الْ   ،ورٍ مْ و 
اللَّ لَ عَ   ونَ اقُ بَ الْ وَ   ،وبُ قُ عْ ي َ وَ   ،يُّ ائِ سَ كِ الْ وَ   (؛ ا مَ )ى  لَ عَ   فُ قْ وَ الْ   حُّ صَ اْلَ وَ   ،مِ ى 
وَ ةٌ لَّ قِ تَ سْ مُ   ةٌ مَ لِ كَ   اُنََّ ِلَ  شَ يهَ فِ   رْ كُ ذْ يَ   َلَْ   مْ هُ رُ ث ُ كْ أَ ،  اه ئً ي ْ ا    نَّ أَ   مُ لَ عْ ت َ   تَ نْ أَ وَ   .(6)  ا 

 
 (. 8/329يُ ْنَظُر: أَبُو َحيَّاَن: اْلَبْحُر اْلُمِحيُط ) (1)
 (.20/280 اْلَمَعاِن )وحُ اْْلُلوِسيُّ: رُ  (2)
: النَّْشُر ِف اْلِقرَاَءاِت اْلَعْشِر )يُ ْنَظُر: اْبُن الَْ  (3)  (. 152، 2/151َزرِيِ 
َهاِجيُّ:  يُ ْنَظُر: (4) َيانُ الصُّن ْ  (. 2/471)ِف َشرِْح َمْورِِد الظَّْمآِن  التِ ب ْ
 . (12/72) السَُّورِ وَ ِف تَ َناُسِب اْْلََيِت  َنْظُم الدَُّررِ اْلِبَقاِعيُّ:  (5)
ِنُّ:    (6) َشارَاتِ   ِئفُ َلطَااْلَقْسَطلَّ النَّْشُر ِف اْلِقرَاَءاِت   يُ ْنَظُر: اْبُن اْلََزرِيِ :(. وَ 1244،  3/1243)  اْْلِ

 (. 2/146اْلَعْشِر )
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َماِم اْْلُلوِسي ِ َرْسُم اْلُمْصَحِف ِف تَ ْفِسْْيِ »ُروِح اْلَمَعاِن   « لْْلِ

 د. َعْبُدْه ْبُن َحَسِن ْبِن ُُمَمٍَّد اْلَفِقْيهُ 

  نِ سْ  حُ ِف وَ   ،هُ هُ جْ وَ   فُ رَ عْ ي ُ   ادُ كَ  يَ َِل وَ   ،هِ يْ لَ عَ   اسُ قَ  ي ُ َِل وَ   عٌ بَ ت َّ مُ   اِنَّ مَ ثْ عُ الْ   مَ سْ الرَّ 
 .(1) «يدِ نْ عِ  فٌ قُّ وَ ت َ  مِ اللَّ  وِ أَ  (امَ ) ى لَ عَ  فِ قْ وَ الْ 

 مُ اللَّ   تِ عَ ق َ وَ   دْ قَ وَ »قَاَل:  [  7:]الفرقان  ﴾گ گ گ گ﴿ :  َوِعْنَد قَ ْوِلِه تَ َعاََل   -9
 . (2) «ةٌ عَ ب َ ت َّ مُ  ةٌ نَّ سُ  يَ هِ وَ  ،امِ مَ اْْلِ  ط ِ  خَ ا ِف ِبَِ  ورِ رُ جْ مَ الْ  ﴾گ﴿ نْ عَ  ةً ولَ صُ فْ مَ 

ِم اْلَرِ  َعِن اْلَمْجُروِر ِبَقْطِع َِل   (3) انِ رَ خَ آ  انِ ِضعَ َموْ ان، وَ اْلَمْوِضعَ   نِ ُرِسَم َهَذا
اْلَمَصاِحفِ ِِبت ِ  ا(4)َفاِق  َهَذا  َرْسَم  اْلِبَقاِعيُّ  َوجََّه  َوَقْد   ، ، ِإَشارَيًّ تَ ْوِجيًها  ْلَمْوِضِع 

اْلَقاِْسِيُّ  َعْنُه  َونَ َقَلُه  َعَلْيِه،  اطََّلْعُت  َما  ِف  اْلِبَقاِعيُّ  ِبِه  انْ َفَرَد  تَ ْوِجيٌه  َوُهَو 
 .(6)«-رحه للا-ِفِه ، ُثَّ قَاَل: »َوَهَذا ِمْن َلطَائِ (5)ه (1332)ت

ِِبْلَقوْ  اْكتَ َفى  اْْلُلوِسيُّ  َماُم  َرْسِم  َواْْلِ ِف  ِْلَطِ    ﴾ڎ﴿ِل  ات َِباٌع  َذِلَك  ِبَِنَّ 
َماِم،   َوُهَو    ذََكُروا  الرَّْسمِ   ُعَلَماءَ   َلِكنَّ وَ اْْلِ ِلَذِلَك،  لَ تَ ْوِجيًها  َعَلى  ِظ فْ أَنَُّه ُكِتَب 

يَ قْ  َلْفِظهِ اْلُمْمِلي، َكأَنَُّه َكاَن  اْلَكاِتُب َعَلى  َفَكَتَب  َلْفَظُه،  أَنَّهُ (7)َطُع  أَْو  ُكِتَب   ، 
تَ ْنِبيًها َعَلى اْلَْصِل، َوَعَلى أَنَُّه زَاِئٌد لَْيَس ِمَن اْلَكِلَمِة، َوُرِسَم ِف َسائِِر    ؛َمْفُصوًِل 

 
 (. 15/374،373اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن ) (1)
 .(18/519اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن ) (2)
 .[ 36املعارج:] ﴾ حئ جئ ی ی ی﴿، وَ [ 78]النِ َساء:﴾ ی ی ی َوُهَا: ﴿ (3)
ِهَجاُء َمَصاِحفِ   (4) اْلَمْهَدِويُّ:  اْلَْمَصاِر  يُ ْنَظُر:  اْلُمْقِنُع    ،(48ص )  َداُوَد:   ،(482ص)الدَّاِنُّ:  أَبُو 

 .(436ص)السََّخاِويُّ: اْلَوِسيَلُة  ،(2/406)ُُمَْتَصُر الت َّْبِيِي 
 ريُ طِ عْ ت َ ْن ُمَؤلََّفاتِِه:  مِ ،  هِ رِ صْ  عَ ِف   امِ الشَّ   امُ مَ ، إِ  اْلَقاِْسِيُّ قُ لَّ الَْ   مٍ اسِ قَ   نِ بْ   يدِ عِ سَ   دٍ مَّ مَُ   نُ بْ   ينِ الد ِ   الُ َجََ   (5)

: اْلَْعَلُم )امِ الشَّ  قِ شْ مَ دِ  رِ آثِ  مَ ِف  امِ شَ مَ الْ   (.135، 2/134. يُ ْنَظُر: الز ِرِْكِليُّ
 (.7/41)َمَاِسُن التَّْأِوْيِل  :اْلَقاِْسِيُّ  (6)
 (. 2/519)ُمْشِكُل ِإْعرَاِب اْلُقْرآِن كِ ي : يُ ْنَظُر: مَ  (7)
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اْلَمَواِضعِ  ِمَن  ُيَاثُِلَها  اا  َما  َعَلى  اْلَرِ   َِلُم  ِفيَها  َجَواِز  لَِّت  َعَلى  تَ ْنِبيًها  ْلَوْصِل؛ 
 .(1) اْلَوْجهْيِ 

تَ ْفسِ  تَ َعاََل:  َوِعْنَد  قَ ْولِِه   ، عٌ فِ َنَ   أَ رَ ق َ وَ »قَاَل:  [  130:]الصافات  ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ﴿ رِي 
 ِف   بَ تِ كُ َو ،  (2)ةِ افَ ضَ ْْلِ ِبِ   ﴾ٿ ٻ﴿   :ي ٍ لِ عَ   نُ بْ   دُ يْ زَ وَ   ،وبُ قُ عْ ي َ وَ   ،رٍ امِ عَ   نُ ابْ وَ 
 .(3)«ةِ اءَ رَ قِ الْ  هِ ذِ ِلَِ  يدٍ يِ َتَْ  عُ وْ ن َ  يهِ فِ فَ  ،ًل صِ فَ ن ْ مُ  اِن ِ مَ ثْ عُ الْ  فِ حَ صْ مُ الْ 

َمْن َمَعُه َجاَء ، وَ عٍ فِ َنَ   ِف ِقرَاَءةِ َوَمْقُصوُد اْْلُلوِسيِ  َأنَّ اْلَفْصَل ِف َهَذا اللَّْفِظ  
اْلَْصِل؛ قِ لَ عَ   انِ تَ مَ لِ كَ   وَ هُ   ذْ إِ   َعَلى  ي  ،مْ تِِ اءَ رَ ى  َجَِ ِف  ُرِسَم  ِع  وََكَذا 

ِه َعَلى اِِلْنِفَصاِل ، (4)اْلَمَصاِحفِ   ِذِه اْلِقرَاَءِة. ِلَِ يدٌ يِ َتَْ َفِفي َرْسِْ
َنَْو:   لَُغِويٍَّة؛  ِبِعَلٍل  الظَّاِهَرَة  َهِذِه  َعلََّل  اْْلُلوِسيَّ  َأنَّ   ُ يَ تَ َبيَّ َسَبَق   َكثْ َرةِ ِمَّا 

وَ  الْ وَ   ْلُمَجاَورَِة،ااِِلْسِتْعَماِل،  أَِو  ، ُمَشاَكَلةِ َوالْ   ،لِْلَكِلَمةِ   النَّْحِوي ِ   َمْوِقعِ اْلَمْعََن 
 ارِيٍَّة، َوِقرَائِيٍَّة.َوِعَلٍل ِإشَ 

َوتَ َوقََّف ِعْنَد َرْسِم بَ ْعِض َكِلَماِتَا، َوَرَأى َأنَّ َذِلَك ِمَن الرَّْسِم اْلُعْثَماِن ِ الَِّذي 
َوْجهُ  يُ ْعَرُف  َوأَ هُ َِل  نَ ْعرِفُُه،  َِل  ِلِسرٍ   أَْو  ُسنٌَّة ،  َوِهَي  َماِم،  اْْلِ َخطِ   نَُّه َكَذِلَك ِف 

   ُمت َّبَ َعٌة.

 
 (. 321ص)اْلَمارِْغِِنُّ: َدلِيُل الَْرْيَاِن  (،436ص)َخاِويُّ: اْلَوِسيَلُة يُ ْنَظُر: السَّ  (1)
اْلَباُقونَ   (2) يُ ْنَظُر:   اِحَدًة ِف اْلَاَلْيِ. ِم بَ ْعَدَها َوَوْصِلَها ِِبْلَياِء َكِلَمًة وَ ِبَكْسِر اِْلَْمَزِة، َوِإْسَكاِن اللَّ   َوقَ َرأَ 

: النَّْشُر   (. 2/360)اْبُن اْلََزرِيِ 
 (.23/166اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن ) (3)
اْلُمْقِنُع )صيُ ْنَظُر:    (4) الت َّْبِييِ 486الدَّاِنُّ:  َداُوَد: ُُمَْتَصُر  أَبُو  اْلَمارِْغِِنُّ:  (،  1043،  4/1042)  (، 

 (. 325)صاِن َدلِيُل الَْريَْ 
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 د. َعْبُدْه ْبُن َحَسِن ْبِن ُُمَمٍَّد اْلَفِقْيهُ 

َهُج    ِف تَ ْوِجيِه َظَواِهِر َرْسِم اْلُمْصَحفِ  اْْلُلوِسي ِ اْلَمْبَحُث السَّاِدُس: َمن ْ
َِل  الَِّت  الظََّواِهِر  ِمَن  َعَدٌد  اْلُمْصَحِف  َرْسِم  َمَع ي َ   ِف  اْلَمْنطُوُق  ِفيَها  َتطَاَبُق 

َذِلَك  ا َأْجِل  ِمْن  عَ   َطِفقَ ْلَمْرُسوِم؛  يَ ْبَحُثوَن  الظََّواِهِر، اْلُعَلَماُء  لِِتْلَك  تَ ْفِسرٍي  ْن 
َذِلَك  تَ َفاَوَتِت  وَ  ِف  ِف َمَواِقُفُهْم  َمَذاِهِبِهْم  اْخِتَلِف  اْلُمْصَحفِ   َعَلى  ، َرْسِم 

أُولَِئَك  مْ فُ ُنوُنِِ َوتَ َعدُِّد   َوِمْن  )َفسِ رُ اْلمُ   اْْلُلوِسيُّ ،  تَ ْفِسريِِه  ِف  تَ َناَوَل  فَ َقْد  ُروِح  ، 
 َف بَ ْعِض الرُُّسوِم ِف اْلُمْصَحِف َوتَ ْوِجيَهَها.( َوصْ اْلَمَعاِن 

ُد أَنَُّه َلَْ  ْقَتِصْر َعَلى  ي َ   َوِإنَّ اْلُمتَ تَ بِ َع ِلَظَواِهِر الرَّْسِم الَِّت َعَرَض َِلَا اْْلُلوِسيُّ يَِ
ِبَعْيِنِه   اِِل اَتِ َاٍه  َبْيَ  نَ وََّع  َوَلِكنَُّه  اْلُمْصَحِف،  ُرُسوِم  تَ ْوِجيِه  َوُيِْكُن  ِف  َتِ َاَهاِت، 

َهِجِه ِف النِ َقاِط اْْلتَِيِة:  َرْصُد َمن ْ
اْْلُلوِسي ِ جِ هَ ن ْ مَ   نْ مِ   كانَ   -1 هَ ِف     الَْ ذَ     ةِ رَ اهِ لظَّ ا  يلَ لِ عْ ت َ   رُ كُ ذْ يَ   هُ نَّ أَ   بِ انِ ا 

 اءِ مَ لَ عُ الْ   نَ مِ   هُ مَ دَّ قَ ت َ   نْ مَ   الِ وَ ق ْ أَ   ِذْكرِ   ونَ دُ   آِن ِ رْ قُ الْ   فِ رْ الَْ   مِ سْ  رَ ِف   ةِ ودَ جُ وْ مَ الْ 
 . الِ وَ ق ْ اْلَ   كَ لْ ى تِ لَ عَ  يبِ قِ عْ الت َّ  وِ أَ  ،ايهَ فِ 

  هِ ئِ َيَ   قُّ حَ فَ   ،وعٌ فُ رْ مَ   عٌ اِر ضَ مُ   وَ هُ ، وَ ءٍ َيَ   رْيِ غَ بِ ﴾  ەئ﴿   مَ سِ رُ وَ »َوِمْن َذِلَك: قَ ْولُُه:  
أَ ِلَّ إِ   ،اطًّ خَ وَ   اظً فْ لَ   تَ بُ ث ْ ت َ   نْ أَ  حُ ُنََّ   اللَّ ِف   تْ فَ ذِ ا  وَ ْيِ نَ اكِ السَّ   اءِ قَ تِ لْ ِِل   ظِ فْ    اءَ جَ ، 

لِ عً ب َ ت َ   مُ سْ الرَّ  ات ِ وُنََ دُ   هِ يْ لَ عَ   ونَ فُ قِ يَ   اءُ رَّ قُ الْ وَ   ،ظِ فْ لَّ ا  لِ اعً بَ ا  ي َ ِلَّ إِ   ،مِ سْ لرَّ ا   هُ نَّ إِ فَ   وبَ قُ عْ  
 .(1)«لِ صْ  اْلَ ََل ا إِ رً ظَ نَ  اءِ يَ لْ ِبِ  فُ قِ يَ 

؛ ََترًَة بِنَ ْقِلَها  عِ اضِ وَ مَ الْ   ضِ عْ ب َ   ِف   اءِ مَ لَ عُ الْ   ضِ عْ ب َ   تِ يَل لِ عْ ت َ لِ   اْْلُلوِسيُّ   ضُ رِ عْ ي َ   -2
تَ ْعِقيٍب، أَْو  َردٍ   ِمْنُه    ُدوَن  ارْ ََل إِ ِإَشارًَة   هِ تِ قَ اف َ وَ مُ وَ   ،تِ يَل لِ عْ الت َّ   هِ ذِ هَ   هِ ائِ ضَ تِ  

ف َ مَ كَ ،  اهَ ي ْ لَ عَ   (: افِ شَّ كَ الْ )  ِف وَ »)َوَلَاْوَضُعوا(:    :ظِ فْ لَ   نْ عَ   هِ يثِ دِ  حَ ِف   لَ عَ ا 
 

 (.6/358اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن ) (1)
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  نْ ا مِ يبً رِ قَ   عَ ُتِ اخْ   ِبُّ رَ عَ الْ   طُّ اْلَْ وَ   ،ِب ِ رَ عَ الْ   ط ِ اْلَْ   لَ بْ ا ق َ فً لِ أَ   بُ تَ كْ تُ   ةُ حَ تْ فَ الْ   تِ انَ كَ 
الط ِ ِف   رٌ ث َ أَ   فِ لِ اْلَ   كَ لِ ذَ   نْ مِ   يَ قِ بَ   دْ قَ وَ   ،آنِ رْ قُ الْ   ولِ زُ ن ُ  صُ بُ ت َ كَ فَ   ،اعِ بَ     ةَ ورَ وا 

 . (1) «[21]النمل:  ﴾ەئ ەئ﴿ :كَ لِ ذَ  لُ ثْ مِ وَ  ،ىرَ خْ ا أُ فً لِ ا أَ هَ ت َ حَ تْ ف َ وَ  ،افً لِ أَ  ةِ زَ مْ اِلَْ 

َها،   َعَلي ْ َوالرَّدِ   ِبِِيرَاِدَها  ي َ بَِ   الت َّْعِليلِ   ُثَّ َوََترًَة    هُ لُ وْ ق َ   :كَ لِ ذَ   نْ مِ وَ ،  ابً اسِ نَ مُ   اهُ رَ ا 
ِذكْ  ِف  رِ بَ ْعَد  اْلُعَلَماِء  أَقْ َواِل    نْ مِ   ريُ ثِ كَ الْ وَ »:  ﴾ک﴿  نْ مِ   فِ لِ اْلَ   فِ ذْ حَ   ةِ لَّ عِ  

 يبُ رِ قَ الْ وَ  ...  اِن  مَ ثْ عُ   مٌ سْ ا رَ ذَ هَ   نَّ ي أَ دِ نْ عِ وَ ». ُثَّ قَاَل:  (2) «ةٍ دَ رِ طَّ مُ   رْيُ غَ   مْ هِ لِ لَ عِ 
 ريِ شِ مُ الْ   ءِ ابَ لْ ِبِ   يِ الس ِ   الُ صَ ات ِ   ونَ كُ يَ لِ   ؛ط ِ  اْلَْ ِف   تْ فَ ذِ ا حُ َّنََّ إِ   ةَ زَ مْ اِلَْ   نَّ أَ   مِ هْ فَ الْ   نَ مِ 
  . (3) «ىوَ ق ْ أَ  ضِ يْ فَ ي الْ ق ِ لَ وت َ  ،َِتَّ أَ  مَ دَّ قَ ا ت َ  مَ ََل إِ 

َرْسِم  -َوقَ ْولُُه    ةِ لَ صِ تَّ مُ الْ   فِ لِ اْلَ وَ   الِ الذَّ   ْيَ بَ   فٍ لِ أَ   ةِ دَ َيَ زِ بِ   ﴾ەئ﴿ِعْنَد 
ت َ بَِ   كَ لِ ذَ   يلُ لِ عْ ت َ وَ »:  -مِ للَّ ِبِ  عَ لَ عَ   يهِ بِ نْ الت َّ   نَ مِ   مَ دَّ قَ ا   كَ لِ ذَ كَ   حِ بْ الذَّ   وعِ قُ وُ   مِ دَ ى 

اْلبُ ْعِد[، َغايَِة  ِف  لَ ِلَّ إِ وَ   ]يَ ْعِِن:  ِف وهَ ادُ زَ     عْ قَ ي َ   َلَْ   يبَ ذِ عْ الت َّ   نَّ ِلَ   ؛﴾ى﴿  ا 
 .(4)«اضً يْ أَ 

الت َّْعِليِل الَّ ريِْ غَ لِ ا  ودً دُ رُ   وقُ سُ يَ َوََترًَة ُأْخَرى   اْلُعَلَماِء َعَلى  أَْوَرَدهُ ذِ ِه ِمَن  أَْو   ،ي 
ن َ  تَ ْعِليٍل  َغرْيِِه، َعَلى  َعْن  ِف  ِف    هِ لِ وْ قَ كَ   َقَلُه  اِْلَْمَزِة  :  [21براهيم:]إ  ﴾ڤ﴿َرْسِم 

  ظِ فْ ى لَ لَ عَ   هُ نَّ ِبَِ   :كَ لِ ذَ   هُ جْ وَ ، وَ ةِ زَ مْ اِلَْ   لَ بْ ق َ   اوٍ وَ بِ   اِن ِ مَ ثْ عُ الْ   فِ حَ صْ مُ  الْ ِف   بَ تِ كُ َو »
إِ هَ لُ ي ِ مَ يُ ف َ   ةِ زَ مْ اِلَْ   لَ بْ ق َ   فَ لِ اْلَ   مُ خ ِ فَ ي ُ   نْ مَ  الْ ََل ا  وَ اوِ وَ    ﴾ ڭ ڭ ڭ﴿  هُ ريُ ظِ نَ ، 

 
 (.10/362ُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن )( اْْل 1)
 .(1/217)( اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن 2)
 .(1/217)( اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن 3)
 .(19/407): ُروُح اْلَمَعاِن يُّ ( اْْلُلوسِ 4)
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َماِم اْْلُلوِسي ِ َرْسُم اْلُمْصَحِف ِف تَ ْفِسْْيِ »ُروِح اْلَمَعاِن   « لْْلِ

 د. َعْبُدْه ْبُن َحَسِن ْبِن ُُمَمٍَّد اْلَفِقْيهُ 

إِ ًل ائِ قَ   يُّ بَِ عْ الَْ   كَ لِ ذَ   دَّ رَ وَ   ،[197]الشعراء: حَ َِل وَ   ،بِ رَ عَ الْ   ةِ غَ لُ   نْ مِ   سَ يْ لَ   هُ نَّ :    ةَ اجَ  
  وْ لَ ، وَ ةٌ يفَ عِ ضَ   ةٌ غَ لُ   هُ نَّ أَ   ةَ بَ ي ْ ت َ ق ُ   نُ ابْ   مَ عَ زَ ، وَ ةٌ عَ ب َ ت َّ مُ   ةٌ نَّ سُ   مَ سْ الرَّ   نَّ ِلَ   ؛كَ لِ ذَ بِ   يهِ جِ وْ لت َّ لِ 
  اوِ وَ لْ ِبِ   كَ لِ ذَ   لِ ثْ  مِ ِف   فُ قِ يَ   نْ مَ   اءِ رَّ قُ الْ   نَ مِ   نَّ إِ فَ ،  فِ قْ وَ  الْ ِف   هِ ظِ فْ لَ لِ   اعٌ بَ ات ِ   هُ نَّ ِبَِ   هَ ج ِ وُ 

 .(1)« عْ اجَ ريَُ لْ ف َ  ،رَ كَ ا ذَ ذَ كَ   ،ايحً حِ ا صَ نً سَ حَ  انَ كَ 
ِليِلَها؛ اْكِتَفاًء َوْصِف َرْسِم اْلَكِلَمِة ُدوَن تَ عْ   ىبَ ْعِض اْلَمَواِضِع َعلَ   اقْ َتَصَر ِف   -3

غَ  اْلَاَلِة  َهِذِه  َوِف  َِلَا،  ِبَقْولِِه:  بَِنظَائَِر  َذِلَك  يُ ْتِبُع  َما  لِ اعً بَ ات ِ الًِبا   مِ سْ رَ ا 
عمران:﴾  ڱ﴿   ِف   اءَ يَ الْ   تَ بَ ث ْ أَ وَ »َنَْو قَ ْولِِه:    ،فِ حَ صْ مُ الْ    لِ صْ ى اْلَ لَ عَ [  20]آل 
وَ رٍ مْ عَ   وبُ أَ  وَ عٌ فِ َنَ و،  الْ هَ ف َ ذَ حَ ،  أَ هَ ف ُ ذْ حَ وَ ،  ونَ اقُ بَ ا   ط ِ خَ   ةِ قَ اف َ وَ مُ لِ ؛  نُ سَ حْ ا 
 .(2) «اريً ثِ كَ   كَ لِ ذَ  لِ ثْ  مِ ِف  فُ ذْ الَْ  اءَ جَ  دْ قَ ، وَ فِ حَ صْ مُ الْ 

َونَ ْثرِِهمْ   اْسَتْشَهدَ   -4 اْلَعَرِب  ِبَِْشَعاِر  اْلَكِلَماِت  َرْسَم  قَ وْ   ،(3) لِتَ ْوِجيِهِه  ِه: لِ َنَْو 
  كَ   (لْ أَ   )بِ   فِ رَّ عَ مُ الْ   وبِ صُ نْ مَ الْ   نَ مِ   هُ الُ ثَ مْ ا أَ ذَ كَ َو [  10]الحزاب:  ﴾گ﴿  بَ تِ كُ َو »
 هِ رِ  آخِ ِف   فٍ لِ ِبَِ   فِ حَ صْ مُ  الْ ِف [  66]الحزاب:  ﴾ڇ﴿، وَ [67الحزاب:]  ﴾ڈ﴿

إِ مَّ أَ   ... ِف اتَُ بَ ث ْ ا  الْ ا   بِ اهِ ذَ مَ   ضِ عْ ب َ لِ   ةٌ قَ اف َ وَ مُ وَ   ،مِ سْ الرَّ   اعُ بَ ات ِ   يهِ فِ فَ   فِ قْ وَ  
ق َ ِف   فَ لِ اْلَ   هِ ذِ هَ   ونَ تُ بِ ثْ ي ُ   مْ ُنَُّ ِلَ   ؛بِ رَ عَ الْ  أَ اِف وَ     نْ مِ وَ   ،اهَ يعِ ارِ صَ مَ وَ   مْ هِ ارِ عَ شْ  
 .(4)«... اِبَ تَ عِ الْ وَ  لَ اذِ عَ   مَ وْ ي اللَّ لِ  قِ أَ  :هُ لُ وْ ق َ  كَ لِ ذَ 

 
 .(13/257): ُروُح اْلَمَعاِن ( اْْلُلوِسيُّ 1)
 (.15/432، )(13/76يُ ْنَظُر: اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن )وَ  .(4/80)( اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن 2)
(3( اْلَمَعاِن  ُروُح  اْْلُلوِسيُّ:  يُ ْنَظُر:   )12/318(  ،)20/280 )(  ،21/214،213) ،

(23/216،215). 
ا  (4) ُروُح  )اْْلُلوِسيُّ:  اْلَمَعاِن وَ   (.21/214،213ْلَمَعاِن  ُروُح  اْْلُلوِسيُّ:  )يُ ْنَظُر:   12/318 ،)

(20/280)( ،23/216،215) . 
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 ه  )اجلزء األول( 1443دد الرابع والستون رجب الع
 

َوَلَْ    -5 اْلَكِلَماِت،  بَ ْعِض  َرْسِم  ِعْنَد  اْْلُلوِسيُّ  تَ ْوِجيًها،  يَ تَ َوقََّف  َِلَا  ْذُكْر 
 َِل يُ ْعَرُف، َوِف َمَواِضَع ِِبَنَُّه َِل يُ ْعَلُم َوْجُهُه، أَْو ُرِسَم َكَذِلَك ِلِسر ٍ   ِلكَ َوَأْعَقَب ذَ 

ْنَصاِف تَ ْرَك الت َّْوِجيهِ   . (1) ذََكَر َأنَّ ِمَن اْْلِ

قَاَل:   [55منون:ؤ ]امل  ﴾ائ ەئ ائ ى﴿َوِمثَاُل َذِلَك: ِف تَ ْفِسرِي قَ ْولِِه تَ َعاََل:  
  كَ لِ ذَ كَ   امِ مَ  اْْلِ ا ِف ُنََّ ِلَ   ؛ةً ولَ صُ وْ ا مَ ُنَُ وْ كَ   رُّ ضُ  يَ َِل وَ   (،نَّ أَ )  مُ اسْ   ةٌ ولَ صُ وْ مَ   (امَ   )فَ »
 .(2)« هُ فُ رِ عْ  ن َ َِل  ر ٍ سِ لِ 

َماُم    -6 ًنا، َبْل  ِف تَ ْوِجيَهاتِِه، َحْيُث ِإنَُّه َلَْ َيْسُلِك اَتِ َاًها ُمَعي َّ   اْْلُلوِسيُّ نَ وََّع اْْلِ
اْلكَ  بَ ْعِض  ُرُسوَم  َوِقرَائِيًّا،َوجََّه  َوََترُِِييًّا،   ، َوِإَشارَيًّ  ، لَُغِوَيًّ َوِإْن َكاَن    ِلَماِت 

 ِلْْلَوَِّل.   الَْظُّ اْلَْوفَ رُ 
اللَُّغِوي ِ  َاِه  اًِلّتِ  قَ ْولُُه:  َفِمثَاُل  رَ ِف   اوٍ وَ بِ   ﴾ڱ﴿وا  بُ ت َ كَ   كَ لِ ذَ لِ وَ »:   مِ سْ  

عَ يهً بِ نْ ت َ   ؛فِ حَ صْ مُ الْ  هَ لَ ا  اْلَ ذَ ى  وَ لِ صْ ا  اْلَ ذَ هَ   ورِ هُ ظُ لِ   ﴾ڀ﴿  هُ دُ ي ِ ؤَ ي ُ ،    لِ صْ ا 
 .(3)«يهِ فِ 

اًِل  َشاِري ِ َوِمثَاُل  اْلِ َاِه  قَ ْولُُه  ّتِ  َبْيَ  -:  اْلُمَناَسَبِة  ُوُجوِه  َعْن  اْلَكَلِم  ِعْنَد 
الرَّْسمِ ﴾ھ﴿ وَ ،  ﴾ھ﴿ َذِلَك َوْجَه    ِف   نَّ ِْلَ فَ   :ايً نِ ا ثَ مَّ أَ وَ »:  -، ذََكَر ِمْن َُجَْلِة 
 ،ةٌ يَّ فِ خَ   ل ٍ  كُ  ِف وََل اْلُ وَ   ،مِ لْ عِ الْ   فَ لِ أَ وَ   اتِ الذَّ   فَ لِ أَ   ؛ْيِ فَ لِ أَ   ﴾ھ﴿  ِف وَ   ،﴾ھ﴿
اْلَ  ِف وََل اْلُ   تِ يَ فِ ا خَ َّنََّ إِ وَ   ،ةٌ رَ اهِ ظَ   ةُ يَ انِ الثَّ وَ    للاِ   ْيَ بَ   ط ِ  اْلَْ ِف   اسِ بَ تِ لْ اِِل   عِ فْ رَ لِ   لِ وَّ  
  لِ هْ أَ   دَ نْ عِ   ْيِ ْسَْ الرَّ   دُ حَ أَ   وَ هُ وَ   ،هِ ْسِْ  رَ ِف   للاِ   لُ هْ أَ   هِ يْ لَ ا عَ ى مَ لَ  عَ اِن  الثَّ ِف وَ   ،هِ لَ اْْلِ وَ 

 
 .(13/257، )(374/ 15(، )19/406( يُ ْنَظُر: اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن )1)
 (.18/97َعاِن )مَ اْْلُلوِسيُّ: ُروُح الْ  (2)
 . (24/277(، )13/257(، )5/155َويُ ْنَظُر: ) .(3/390)ِن ( اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعا3)
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َماِم اْْلُلوِسي ِ َرْسُم اْلُمْصَحِف ِف تَ ْفِسْْيِ »ُروِح اْلَمَعاِن   « لْْلِ

 د. َعْبُدْه ْبُن َحَسِن ْبِن ُُمَمٍَّد اْلَفِقْيهُ 

دِ مَ هِ يْ لَ عَ   اتِ فَ الص ِ   ةِ لَ َِل دِ لِ   ؛ومِ سُ الرُّ   ةِ فَ الص ِ   امُ يَ قِ   ثُ يْ حَ   نْ مِ   ةً يَّ ورِ رُ ضَ   ةً لَ َِل ا 
  هِ لَ اْْلِ   نَ مِ   وافُ رِ عْ ي َ   مْ لَ ف َ   ،اتُ فَ الص ِ   اَلَِ عَ لْ لِ   تْ لَّ َتََ وَ   اتُ الذَّ   تِ يَ فِ خَ فَ   ،وفِ صُ وْ مَ لْ ِبِ 
 .(1) «ةِ يَّ ودِ بُ عُ الْ  ةُ يقَ قِ حَ  كَ لِ ذَ وَ   ،الٌ مَ ا كَ نَ هُ  لُ هْ الَْ وَ  ،اهَ ريَْ غَ 

َاِه   اًِلّتِ  َعِن  التَّاِرخِيي ِ َوِمثَاُل  نَ ْقًل  اْلَْ مُ لَّ عَ ت َ   مْ ُنَُّ إِ »:  اءِ رَّ فَ الْ :    لِ هْ أَ   نْ مِ   طَّ وا 
 . (2) «كَ لِ ذَ كَ   بَ تِ كُ فَ  ،ةٍ نَ اكِ سَ  وٍ اوَ بِ  (اوْ ب َ رِ : )مْ هُ ت ُ غَ لُ  ،طٌ بَ ن َ  مْ هُ وَ  ةِ ريَ الِْ 

َاِه   : اْلِقرَ َوِمثَاُل اًِلّتِ  : [114]املؤمنون:﴾  ۀ ۀ ڻ﴿قَ ْولُُه ِعْنَد قَ ْولِِه تَ َعاََل:    اِئيِ 
مِ هَ ف َ ذْ حَ   لُ مِ تَ َيَْ   فٍ لِ أَ   ونِ دُ بِ   مَ سْ الرَّ   نَّ أَ كَ َو » عَ اضِ مَ الْ   نَ ا  خِ لَ ي   ،اسِ يَ قِ الْ   فِ َل ى 
ِعْنَد ِقرَاَءِة   َوقَ ْولُهُ   .(3) «لْ فَ غْ  ت َ َل فَ   ،ىفَ  ُيَْ ا َِل مَ   بِ ائِ رَ غَ الْ   نَ مِ   فِ حَ صْ مُ الْ   مِ سْ  رَ ِف وَ 

 ،ًل صِ فَ ن ْ مُ   اِن ِ مَ ثْ عُ الْ   فِ حَ صْ مُ  الْ ِف   بَ تِ كُ َو »:  ةِ افَ ضَ ْْلِ ِبِ   ﴾ ٿ ٻ﴿  ََنِفٍع َوَغرْيِِه ِف 
 .(4)«ةِ اءَ رَ قِ لْ ا هِ ذِ ِلَِ  يدٍ يِ َتَْ  عُ وْ ن َ  يهِ فِ فَ 

ت َ ذَ كَ هَ وَ  اْْلُلوِسي ِ   تُ يَل لِ عْ ت َ   تْ عَ وَّ ن َ ا  َماِم  ت َ مَ كَ   ،مِ سْ الرَّ   رِ اهِ وَ ظَ لِ   اْْلِ   تْ عَ وَّ ن َ ا 
ِف تَ ْوِجيِه َرْسِم بَ ْعِض  ، َوأَثْ َرى تَ ْعِليَلتِِه بِنَ ْقِل أَقْ َواِل َمْن َسبَ َقُه  اهَ ادِ يرَ  إِ ِف   هُ يبُ الِ سَ أَ 

َبةَ (5) اءِ رَّ اْلَكِلَماِت؛ َكاْلفَ  قُ تَ ي ْ َواْبِن  َوالدَّاِن ِ (6) ه(276)ت  ،  اْلَفْضِل  (7)،  َوَأِب   ،

 
 . (1/218،217)يُ ْنَظُر: اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن وَ  .(1/240)يُّ: ُروُح اْلَمَعاِن ( اْْلُلوسِ 1)
 . (10/362)اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن  ُر:ظَ يُ نْ وَ . (3/475)( اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن 2)
 .(18/155)( اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن 3)
 .(23/166)ُح اْلَمَعاِن ( اْْلُلوِسيُّ: ُرو 4)
 . (3/475( يُ ْنَظُر: اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن )5)
(6( اْلَمَعاِن  ُروُح  اْْلُلوِسيُّ:  يُ ْنَظُر:  َوُهوَ (1/359(  أَبُ   : .  َبَة،  قُ تَ ي ْ ْبِن  ُمْسِلِم  ْبُن  للِا  ُمَمٍَّد  َعْبُد  و 

يْ نَ َورِيُّ. يُ ْنَظُر: اْلَِْطيُب: ََترِيُخ بَ غْ  : ِإنْ َباُه الرُّواِة  (، 11/411)َداَد الدِ   (. 2/143)اْلِقْفِطيُّ
 (.10/362اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن ) (7)
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َوا(1) ه(454الرَّازِيِ  )ت َوَأِب َحيَّاَن  (3)، َواْلَْعَبِي ِ (2) ه(538لزََُّمَْشرِيِ  )ت،   ،
 .(6) ه(885، َواْلِبَقاِعيِ  )ت (5)ه(756، َوالسَِّمِي )ت(4) ه(745)ت

ِعْلِم ِف تَ ْفِسريِِه، َوََتِْكيٌد َعَلى َمَدى لِيٌل َعَلى اْعِتَنائِِه ِِبََذا الْ دَ   َوِف َذِلَك ُكلِ هِ 
 ْلُمْصَحِف ِف الت َّْفِسرِي.ََتِْثرِي َرْسِم ا

 
*** 

 
ا1) ُروُح  اْْلُلوِسيُّ:  يُ ْنَظُر:  َوُهَو:  18/7) َمَعاِن  لْ (  ْبنُ (.  الرَّْحَِن  اْلَفْضِل   َعْبُد  أَبُو  الََْسِن،  ْبِن  َأْحََد 

: َغايَُة النِ َهايَِة  (،232ص) لذََّهِبُّ: َمْعرَِفُة اْلُقرَّاِء الرَّازِيُّ. يُ ْنَظُر: ا  (. 1/361)اْبُن اْلََزرِيِ 
 (. 19/262)( يُ ْنَظُر: اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمَعاِن 2)
 (. 1/359اِن )( يُ ْنَظُر: اْْلُلوِسيُّ: ُروُح اْلَمعَ 3)
اْلَمَعاِن  4) ُروُح  اْْلُلوِسيُّ:  يُ ْنَظُر:  َوُهَو:  (1/364)(  َعِلي ٍ .  ْبِن  يُوُسَف  ْبُن  َحيَّاَن ُمَمَُّد  أَبُو   ،

 (. 307-9/276)ِعيَِّة اْلُكْبَى افِ طَبَ َقاُت الشَّ السُّْبِكيُّ: . يُ ْنَظُر: َشْيُخ النَُّحاةِ  اْلَْنَدُلِسيُّ،
ا5) يُ ْنَظُر:  اْلَمَعاِن  (  ُروُح  َوُهَو:  6/358)ْْلُلوِسيُّ:  يُوسُ (.  ْبُن  اْلَمْعُروُف  َأْحَُد  ائِِم،  الدَّ َعْبِد  ْبِن  َف 

َرُر اْلَكاِمَنُة اْبُن َحَجٍر: ِِبلسَِّمِي اْلََلِبِ . يُ ْنَظُر:   (. 1/403،402)الدُّ
: ُروُح اْلَمَعاِن ):  ( يُ ْنَظرُ 6) ِإبْ رَاِهيُم ْبُن ُعَمَر ْبِن َحَسٍن الرَُِّبط، أَبُو الََْسِن :  َوُهوَ   (.15/373اْْلُلوِسيُّ

ِمُع  َرِر. يُ ْنَظُر: السََّخاِويُّ: الضَّْوُء اللَّ ، ِمْن ُمَؤلََّفاتِِه: َنْظُم الدُّ  (. 1/101)اْلِبَقاِعيُّ
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 د. َعْبُدْه ْبُن َحَسِن ْبِن ُُمَمٍَّد اْلَفِقْيهُ 

 اْلَاِتَةُ 
َماُم  اْْلِ تَ َناَوَِلَا  الَِّت  اْلُقْرآِن  ُعُلوِم  ِمْن  ُمِهمٍ   ِعْلٍم  َعْن  اْلَبْحُث  َهَذا  َأَِبَن 

اْلَمَعاِن لُ اْْل  )ُروِح  تَ ْفِسريِِه  ِف  َوَهِذِه  وِسيُّ  اْلُمْصَحِف،  َرْسِم  ِعْلُم  َوُهَو  َأَِل   ،)
 ِشرُي ِإََل َأَهمِ  الن ََّتاِئِج اْْلتَِيِة:اْْلَاَتَُة تُ 

ُُمَاَلفَ  .1 َوَعَدِم   ، اْلُعْثَماِن ِ الرَّْسِم  ات َِباِع  ُوُجوِب  َعَلى  اْْلُلوِسيُّ  َماُم  اْْلِ ِه، تِ َأكََّد 
 ٌة.َوَوَصَفُه ِِبَنَُّه ُسنٌَّة ُمت َّبَ عَ 

َمامِ ِعْنَد    ُمَوافَ َقُة َرْسِم اْلُمْصَحِف َشْرٌط ِف ِصحَِّة اْلِقرَاَءةِ  .2 ، َوَأيُّ اْْلُلوِسي ِ   اْْلِ
 َِل تُ ْقَبُل. اْلُمْصَحفِ  َخطَّ ِقرَاَءٍة ُُتَاِلُف 

الَِّت  .3 الر َِواََيِت  اْْلُلوِسيُّ  َماُم  اْْلِ َرْسمِ   فَ نََّد  ُوُقوُع َخطٍَأ ِف  َها  ِمن ْ بَ ْعِض    يُ ْفَهُم 
َخلْ  اْبِن  ِفْكَرَة  َوَرَفَض  اْلُمْصَحِف،  ِف  ِنْسَبُة  اْلَكِلَماِت  َحْيُث  ِمْن  ُدوَن 

َوَأكََّد   الرَّْسَم،  ِإتْ َقاَُنُُم  َوأَثْ َبَت  اْلُمْصَحِف،  َرْسِم  ِف  الصََّحابَِة  ِإََل  اْلُقُصوِر 
 ِتِهْم ِف اْلِعْلِم َواْلَفَصاَحِة.  نَ َعَلى ُعُلوِ  َمَكا 

َماُم اْْلُلوِسيُّ َعَلى بَ ْعِض تَ ْعِليَلِت ُعَلَماِء  اْعتََ  .4 الرَّْسِم، َوَوَصَفَها ِبَعَدِم َض اْْلِ
 اِِلطِ رَاِد. 

َماُم اْْلُلوِسيُّ بِتَ ْوِجيِه َظَواِهِر َرْسمِ  .5 ْت عَ ِف تَ ْفِسريِِه، َوتَ نَ وَّ   اْلُمْصَحفِ   اْعَتََن اْْلِ
 .ِمْن َذِلَك الَْظُّ اْلَْوفَ رُ  ِلَتِ َاِه اللَُّغِوي ِ لِ وََكاَن تَ ْوِجيَهاتُُه ِف الرَّْسِم، 

ِبظَاِهَرِة  َأْظهَ  .6 ُثَّ  ِبظَاِهَرِة الَْْذِف،  اْهِتَماًما َخاصًّا  اْْلُلوِسيُّ  َماُم  اْْلِ   اْلَفْصلِ َر 
 .  َواْلَوْصلِ 

ِف  .7 اْْلُلوِسيُّ  َماُم  اْْلِ ِبَِ   اْكتَ َفى  اْلَْلَفاِظ  بَ ْعِض  َرْسِم   مِ سْ رَ لِ   اعٌ بَ ات ِ   نَّهُ تَ ْعِليِل 
 . فِ حَ صْ مُ الْ 
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اْْلُلو  .8 َماُم  اْْلِ تَ ْفِسريَِها  تَ َوقََّف  ِف  َواْكتَ َفى  اْلَكِلَماِت،  بَ ْعِض  َرْسِم  ِعْنَد  ِسيُّ 
َا ِلِسرٍ  َِل يُ ْعَرُف.  ِبَُِنَّ

الرُّ  .9 بَ ْعَض  اْْلُلوِسيُّ  َماُم  اْْلِ َِبِطِنيٍَّة،  سُ َوجََّه  ُصوِفيٍَّة  ِبَِِشارَاٍت  َعِن  وِم  بَِعيَدٍة 
 اْلَفْهِم َواْلُمرَاِد.

  اْلَبْحِث:َوِمْن َأَهمِ  تَ ْوِصَياِت 
َوبَ َياِن   الت َّْفِسرِي،  أَِئمَِّة  ِعْنَد  اْلُمْصَحِف  َرْسِم  ِدرَاَسِة  ِإََل  اْلَباِحِثَي  تَ ْوِجيُه 

َوِدرَاَسِة   ِمْنُه،  إِ اْلُ َمَواِقِفِهْم  اْستَ َنُدوا  الَِّت  اْلَعامَِّة  َظَواِهِر  ُسِس  تَ ْوِجيِه  ِف  َها  لَي ْ
 الرَّْسِم.

 اْلُمَوفِ ُق لِلصََّواِب، َواِْلَاِدي ِإََل َسَواِء السَِّبيِل.   َهَذا، َوللاُ تَ َعاََل 
 

*** 
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 د. َعْبُدْه ْبُن َحَسِن ْبِن ُُمَمٍَّد اْلَفِقْيهُ 

 ِفْهِرُس اْلَمَصاِدِر َواْلَمَراِجعِ 
اَمَة َعْبُد الرَّْحَِن ْبُن ِإْْسَاِعيَل أَبُو شَ   ،َماِن ِف اْلِقرَاَءاِت السَّْبعِ إِبْ رَاُز اْلَمَعاِن ِمْن ِحْرِز اْلَ  .1

َنانُ 665ْبِن إِبْ رَاِهيَم )ت ،  ه (، ََتِْقيُق: إِبْ رَاِهيَم َعْطَوة ِعَوض، َداُر اْلُكُتِب اْلِعْلِميَِّة، لُب ْ
 )د.ت(. )د.ط(،

ْبرِيُز ِمْن َكَلِم َسيِ ِدي َعْبِد   .2 غِ الْ اْْلِ ُمَباَركٍ   ،َعزِيِز الدَِّبَّ اْلَماِلِكيُّ َأْحَُد ْبُن  ِجْلَماِسيُّ   السِ 
اْلعِ 1156)ت اْلُكُتِب  َداُر  َنانُ ه (،  لُب ْ َبرْيُوُت،  ه =  1423  َعامُ   :3ط،  ْلِميَِّة، 

 م. 2002
َعَشرَ  .3 اْلَْربَ َعَة  اْلِقرَاَءاِت  ِف  اْلَبَشِر  ُفَضَلِء  ينِ   ،ِإَْتَاُف  الدِ  ُمَمٍَّد أَ   ِشَهاُب  ْبُن  ْحَُد 

)ت  ْمَياِطيُّ  َعاََلُ  1117الدِ  ِإْْسَاعيَل،  ُمَمٍَّد  ْبِن  َشْعَباَن  د.  ََتِْقيُق:  اْلُكُتِب، ه (، 
ِمْصرُ  اْلَقاِهَرُة،  اْلَْزَهرِيَِّة،  اْلُكلِ يَّاِت  َمْكتَ َبُة  َناُن،  لُب ْ ه =  1407  َعامُ   ،1ط،  َبرْيُوُت، 

 م. 1987
ُعلُ  .4 ِف  تْ َقاُن  اْلُقْرآنِ و اْْلِ َأِب   ،ِم  ْبُن  الرَّْحَِن  السُُّيوِطيُّ   َعْبُد  يِن  الدِ  َجَلُل  َبْكٍر، 

َمرْكَ 911)ت ََتِْقيُق:  ِلِطَباَعِة ه (،  فَ ْهٍد  اْلَمِلِك  َُمَمَُّع  اْلُقْرآنِيَِّة،  رَاَساِت  الدِ  ِز 
 ه. 1426 َعامُ  )د.ط(،  اْلُمْصَحِف الشَّرِيِف، اْلَمِديَنُة اْلُمنَ وَّرَُة،

َواِِلْسِتْمَلءِ  .5 ْمَلِء  اْْلِ السَّْمَعاِنُّ )تأَبُ   ،أََدُب  ُمَمٍَّد  ْبُن  اْلَكرمِِي  َعْبُد  َسْعٍد  ،  ه ( 562و 
ُجدَّةُ  اْلَمْحُموِديَِّة،  َمْطبَ َعُة  َمُْموٍد،  ْبِن  ُمَمَِّد  ْبِن  َأْحَِد    َعامُ   ،1ط،  ََتِْقيُق: 

 م. 1993ه =1414
يْ نَ َورِيُّ )تٍد َعْبُد للِا ْبُن ُمْسِلِم ْبِن قُ َتيبَ مَّ أَبُو مَُ   ،أََدُب اْلَكاِتبِ  .6 ه (، ََتِْقيُق: 276َة الدَّ

 م. 1982ه =1402 َعامُ  ،1ط، َؤسََّسُة الر َِساَلِة، َبرْيُوتُ ُمَمٍَّد الدَّاِلِ ، مُ 
: ُمَمَِّد ْبِن َِبَْجَة يقُ ه (، ََتْقِ 335أَبُو َبْكٍر ُمَمَُّد ْبُن ََيَْي الصُّْوِلُّ )ت  ،أََدُب اْلُكتَّابِ  .7

 )د.ط(، ،  سََّلِفيَُّة، اْلَقاِهَرُة، ِمْصرُ َمْكتَ َبُة اْلَعَربِيَُّة، بَ ْغَداُد، اْلِعرَاُق، اْلَمْطبَ َعُة الالْ   اْلَثَرِيِ ،
 م. 1923ه =1341 َعامُ 

اْلَكرميِ  .8 اْلِكَتاِب  َمزَاََي  ِإََل  السَِّليِم  اْلَعْقِل  السُّعُ   ،ِإْرَشاُد  ْبِن و أَبُو  ِد  ُمَمَّ ْبُن  ُمَمَُّد  ِد 
َاِث اْلَعَرِبِ ، بَ 982ْلِعَماِديُّ )تُمْصَطَفى ا َنانُ ه (، َداُر ِإْحَياِء التُّ  )د.ط(، ،  رْيُوُت، لُب ْ
 )د.ت(. 
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 لَّ مُ لْ ا  نِ سَ و الَْ بُ ، أَ دٍ مَّ مَُ   انٍ طَ لْ سُ   نُ بْ   يُّ لِ عَ ،  ةِ وعَ ضُ وْ مَ الْ   ارِ بَ خْ  اْلَ ِف   ةُ وعَ فُ رْ مَ الْ   ارُ رَ سْ اْلَ  .9
مَُ ََتِْقيقُ ،  ه ( 1014ت)  يُّ ارِ قَ الْ  ، ةِ الَ سَ الر ِ   ةُ سَ سَّ ؤَ مُ ،  ةِ انَ مَ اْلَ   ارُ دَ ،  اغِ بَّ الصَّ   دٍ مَّ : 
 ، )د. ط، ت(. وتُ ريُْ بَ 

بَ بُ أَ   بِ ي ِ الطَّ   نُ بْ   دُ مَّ مَُ   ، آنِ رْ قُ الْ   ازُ جَ عْ إِ  .10 السَّ ََتِْقيقُ ،  ه (403ت)  ِنُّ لَّ اقِ بَ الْ   رٍ كْ و   دِ ي ِ : 
 م. 1997، َعاُم  5، طرُ صْ مِ ، فِ ارِ عَ مَ الْ  ارُ دَ ،  رٍ قْ صَ  دَ حَْ أَ 

اْلُقْرآنِ  .11 ُمَمَّدٍ   ،ِإْعرَاُب  ْبُن  َأْحَُد  َجْعَفٍر  )ت  أَبُو  النَّحَّاُس  َعْبِد 338  ََتِْقيُق:  ه (، 
َنانُ  لُب ْ َبرْيُوُت،  اْلِعْلِميَِّة،  اْلُكُتِب  َداُر  إِبْ رَاِهيَم،  ْبِن  َخِليِل  ْبِن   امُ عَ   ،1ط،  اْلُمْنِعِم 

   م.2001ه =1421
ِفيَُّة، َوَمْكتَ بَ تُ َها،  م(، اْلَمْطبَ َعُة السَّلَ 1996مَُّد ْبُن َِبَْجَة اْلَثَرِيُّ )ت، مَُ أَْعَلُم اْلِعرَاقِ  .12

 ه .1354  َعامُ  )د.ط(،اْلَقاِهَرُة، 
ْعَلُم ِبَْن ِف ََترِيِخ اِْلِْنِد ِمَن اْلَْعَلِم اْلُمَسمَّى بِ  )نُ ْزهَ ا .13  اْْلََواِطِر َوَِبَْجِة اْلَمَساِمِع ةِ ْْلِ

اْلعَ   ،َواِظِر(َوالن َّ  َعْبِد  ْبِن  يِن  الدِ  َفْخِر  ْبُن  الَْيِ   الطَّاِلِبُّ َعْبُد  الََْسِِنُّ  ِليِ  
َنانُ 1341)ت  م. 1999ه = 1420  َعامُ  :1ط،  ه (، َداُر اْبِن َحْزٍم، َبرْيُوُت، لُب ْ

ْبنُ   ،اْلَْعَلمُ  .14 يِن  الدِ  الد ِ مَْ   َخرْيُ  الز ِرِْكِليُّ  ُمَمٍَّد  ْبِن  )تُموِد  َداُر 1396َمْشِقيُّ  ه (، 
َنانُ اْلِعْلِم لِْلَمَلِيِي، َبرْيُوُت، لُ   م.2002ه =1423 َعامُ  ،15ط،  ب ْ

ف َ ِف   قِ َل طْ اْْلِ   فُ لِ أَ  .15  ﴾ڇ﴿  [، 10]  ﴾گ﴿  ابِ زَ حْ اْلَ   ةِ ورَ سُ   لِ اصِ وَ  
د.  [ 67]  ﴾ڈ﴿   [،66] َأحَْ ،  اْلُمْنِعِم  َصاِلٌح،  َعْبُد  الزَّْرقَاِء  ُد  ََمَلَُّة 

َعشَ لِْلُبحُ  السَّاِدَس  اْلُمَجلَُّد  ْنَسانِيَِّة،  اْْلِ رَاَساِت  َوالدِ  َعاُم وِث  الثَّاِلُث،  اْلَعَدُد  َر، 
 (. 186-170م، )ص 2016

ُمَفسِ رًا  .16 طاْْلُلوِسيُّ  بَ ْغَداُد،  اْلَمَعاِرِف،  َمْطبَ َعُة  اْلَِميِد،  َعْبُد  ُمِْسٌن  اُم  عَ   ،1، 
 م. 1968ه=1388

ََتِْقيُق: ُمَمٍَّد    ه (،624َعِليُّ ْبُن يُوُسَف اْلِقْفِطيُّ )ت  ،أَنْ َباِه النَُّحاةِ   إِنْ َباُه الرَُّواِة َعَلى .17
الث ََّقاِفيَِّة،  اْلُكُتِب  َوُمَؤسََّسُة  اْلَقاِهَرُة،  اْلَعَرِبِ ،  اْلِفْكِر  َداُر  إِبْ رَاِهيَم،  اْلَفْضِل  َأِب 

َنانُ تُ َبرْيُو   م. 1982ه = 1406  َعامُ : 1ط،  ، لُب ْ
نْ  .18 أَبُو اْلَبََكاِت َعْبُد   ،َي َواْلُكوِفيِ يَ َصاُف ِف َمَساِئِل اْلَِْلِف َبْيَ النَّْحوِيِ َي اْلَبْصرِي ِ اْْلِ

َنانُ اْلَمْكتَ َبُة اْلَعْصرِيَُّة، َصْيَدا، َبريُْ   ه (،577الرَّْحَِن ْبُن ُمَمٍَّد اْلَنْ َبارِيُّ )ت ، وُت، لُب ْ
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َماِم اْْلُلوِسي ِ َرْسُم اْلُمْصَحِف ِف تَ ْفِسْْيِ »ُروِح اْلَمَعاِن   « لْْلِ

 د. َعْبُدْه ْبُن َحَسِن ْبِن ُُمَمٍَّد اْلَفِقْيهُ 

 م. 2007ه = 1428  َعامُ  ،1ط
اْلُمْحَكمِ أَوْ  .19 ِكَتاِب  ِمْن  َمْنَشورٍَة  َغرْيُ  عُ   ،رَاٌق  َعْمرٍو  الدَّاِنُّ أَبُو  َسِعيٍد  ْبُن  ْثَماُن 

اْلَْعَظمِ 444)ت َماِم  اْْلِ ََمَلَُّة ُكلِ يَِّة  اْلََمِد،  َقدُّورِيٍ   ْبِن  َغاِنِِ  د.  ََتِْقيُق:  ، ه (، 
 . م1978ه = 1398 َعامُ  ، اْلَعَدُد الرَّاِبُع،دُ ابَ ْغدَ 

أَبُو َبْكٍر ُمَمَُّد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن َبشَّاٍر   ،إِيَضاُح اْلَوْقِف َواِِلبِْتَداِء ِف ِكَتاِب للِا َعزَّ َوَجلَّ  .20
ََمْمَ 328اْلَنْ َبارِيُّ )ت  َمْطُبوَعاُت  َرَمَضاُن،  يِن  الدِ  ُمِْيي  د.  ََتِْقيُق:  اللَُّغِة   عِ ه (، 

 م. 1971ه = 1390َعامُ   )د.ط(،، اْلَعَربِيَِّة ِبِدَمْشَق، ُسورَيَ 
اْلُمِحيطُ  .21 َحيَّانَ   ،اْلَبْحُر  )ت  أَبُو  اْلَْنَدُلِسيُّ  َحيَّاَن  ْبِن  يُوُسَف  ْبُن  ه (،  745ُمَمَُّد 

نَ  لُب ْ َبرْيُوُت،  اْلِفْكِر،  َداُر  يٍل،  َجَِ ُمَمٍَّد  ْبِن  ِصْدِقيِ    َعامُ   )د.ط(،،  انُ ََتِْقيُق: 
 م. 2000ه =1420

ُعْثَمانَ   اْلَبِديُع ِف  .22 َما ُرِسَم ِف ُمْصَحِف   ْبنِ   َأْحَدَ   ْبنِ   وُسفَ يُ   ْبنُ   ُمَمَّدُ   ،  َمْعرَِفِة 
َ )  اْلَْنَدُلِسيُّ   الَُهِِنُّ   ُمَعاذٍ   َقدُّورِي ٍ   ْبنِ   َغاِنِِ .  د:  ََتِْقيقُ   ،(ه  442  حدود   ِف   تُ ُوِف ِ

 . .ت(د ) ، ( ط.د ) اْلُْرُدُن،  َعمَّاُن، مَّاٍر،عَ  َدارُ  اْلََمِد،
َوالنَُّحاةِ  .23 اللَُّغوِيِ َي  طَبَ َقاِت  ِف  اْلُوَعاِة  )ت  ،بُ ْغَيُة  السُُّيوِطيُّ  يِن  الدِ  ه (،  911َجَلُل 

َنانُ   (. ، ت.ط)د، ََتِْقيُق: ُمَمٍَّد َأِب اْلَفْضِل إِبْ رَاِهيَم، اْلَمْكتَ َبُة اْلَعْصرِيَُّة، َصْيَدا، لُب ْ
.  ه (، ََتِْقيُق: د 463ُد ْبُن َعِليٍ  اْلَِْطيُب اْلبَ ْغَداِديُّ )ت أَبُو َبْكٍر َأحَْ   ،ََترِيُخ بَ ْغَدادَ  .24

َنانُ  لُب ْ َبرْيُوُت،   ، ْسَلِميِ  اْْلِ اْلَغْرِب  َداُر  َعوَّاٍد،  ْبِن   َعامُ   ،1ط،  َبشَّاِر 
 م. 2002ه =1422

اْلُقْرآنِ  .25 ُمْشِكِل  مَُ بُ أَ ،  ََتِْويُل  قُ تَ ي ْ   مِ لِ سْ مُ   نُ بْ   للاِ   دُ بْ عَ   دٍ مَّ و   يُّ رِ وَ ين َ الد ِ َبَة  ْبِن 
، انُ نَ ب ْ لُ ،  وتُ ريُْ ، بَ ةِ يَّ مِ لْ عِ الْ   بِ تُ كُ الْ   ارُ دَ ،  ينِ الد ِ   سِ شَْ   يمِ اهِ رَ ب ْ إِ   :، ََتِْقيقُ ه (276ت)

 .ت( .ط(، )د .)د 
َياُن ِف َشرِْح َمْورِِد الظَّْمآنِ  .26 َهاِجيُّ )اْبُن آَجطَّاأَبُو ُمَمٍَّد َعْبُد للاِ   ، التِ ب ْ (   ْبُن ُعَمَر الصُّن ْ

ََتِْقيُق: َعْبِد اْلَِفيِظ ْبِن    ََل:ه (، ُحقِ َق ِف رَِساَلَتْ )َماِجْسِترٍي(، اْلُو 750: وَ )ت نَْ 
اِْلِْنِدي ِ  نُوٍر  الرَّْسِم،    ،ُمَمٍَّد  اْلَْذِف ِف  َمَباِحِث  ُِنَايَِة  ِإََل  اْلِكَتاِب  أَوَِّل  لِ يَُّة كُ ِمْن 

رَاَسا َوالدِ  اْلَكرمِِي  ْسَلِميَّةِ اْلُقْرآِن  اْْلِ ِِبلْ َمِدينَ ،  ِت  ْسَلِميَُّة  اْْلِ اْلُمنَ وَّرَِة، اْلَاِمَعُة   َعامُ   ِة 
الث َُّوْيِِن ِ 2002ه =1422 للِا  َعْبِد  ْبِن  ُعَمَر  ََتِْقيُق:  َوالثَّانَِيُة:  َِبِب   ،م،  أَوَِّل  ِمْن 
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 جملة العلوم الشرعية

 ه  )اجلزء األول( 1443دد الرابع والستون رجب الع
 

الْ َهْمِز   الدَّعْ إِ ُحْكِم  اْلِكَتاِب، ُكلِ يَُّة  ُِنَايَِة  ينِ ََل  الدِ  َوُأُصوِل  اْلُقَرى، ،  َوِة  أُمِ    َجاِمَعُة 
 ه . 1429  -1428 َعامُ 

اُر  1393ُمَمٌَّد الطَّاِهُر ْبُن ُمَمَِّد ْبِن َعاُشوَر التُّوُنِسيُّ )ت  ، التَّْحرِيُر َوالت َّْنِويرُ  .27 ه (، الدَّ
 م. 1984ه =1404  َعامُ   .ط(،)د، التُّوُنِسيَُّة، تُوُنسُ 

،   ه (، َدارُ 1408ُمَمَُّد ْبُن َمُْفوٍظ )ت  ،ِفَي التُّوُنِسيِ يَ تَ رَاِجُم اْلُمَؤل ِ  .28 ْسَلِميِ  اْلَغْرِب اْْلِ
َنانُ   م. 1994ه = 1415  ، َعامُ 2ط،  َبرْيُوُت، لُب ْ

ِلَرْسِم َوَضْبِط بَ ْعِض َكِلَماِت الت َّنْ  .29 ِْجيُح َوالت َّْعِليُل  ُشْكرِي ،   ْبُن َخاِلدٍ   َأْحَدُ   د.  ،يلِ زِ التَّ
رَاَساِت اْلُقْرآنِ َمََ  َماِم الشَّاِطِبِ  لِلدِ   ،الثَّاِلثُ   اْلَعَددُ ،  يَِّة، ُجدَُّة، السُُّعوِديَّةُ لَُّة َمْعَهِد اْْلِ

 . 273-216، صم2007ه =1428 َعامُ 
ُمَمَّ ،  يزِ زِ عَ الْ   آنِ رْ قُ الْ   ريُ سِ فْ ت َ  .30 َعْبِد للِا  بْ   دُ أَبُو  ِعْيَسى  بِن  َعْبِد للِا  اْلُمر ِيُّ،   ُمَمَّدٍ   نِ بُن 

  ،  نِ بْ   دِ مَّ مَُ ، وَ ةَ اشَ كَ عُ   نِ بْ   ْيِ سَ حُ   ِقيُق: َتَْ ،  ه ( 399ت)  اْبُن َأِب َزَمِنْيَ اْلَْنَدُلِسيُّ
الْ فَ طَ صْ مُ  طرُ صْ مِ ،  ةُ رَ اهِ قَ الْ ،  ةُ يثَ دِ الَْ   وقُ ارُ فَ الْ ،  زِ نْ كَ ى  َعاُم 1،   ،

 . م2002=ه 1423
  ةُ بَ ت َ كْ مَ ،  ه (1398ت)   الذََّهِبُّ   ْيٍ سَ حُ    ْبنِ دِ ي ِ السَّ ْبُن    دُ مَّ مَُ   د.  ،لت َّْفِسرُي َواْلُمَفسِ ُرونَ ا .31

  . ت( .ط(، )د.، )د ةُ رَ اهِ قَ ، الْ ةَ بَ هْ وَ 
َورَِجالُهُ  .32 اْلَ الت َّْفِسرُي  ْسَلِميَِّة،  اْْلِ اْلُبُحوِث  َُمَمَُّع  َعاُشوَر،  اْبُن  اْلَفاِضُل  ُمَمٌَّد  ْزَهُر،  ، 

 . م 1970ه = 1390ط(، َعاُم  .اْلَقاِهَرُة، )د
الظَّْمآنِ  .33 َمْورِِد  َعَلى  اْلَعْطَشاِن  بْ   ،تَ ْنِبيُه  الرَّْجرَاِجيُّ ُحَسْيُ  طَْلَحَة  ْبِن  َعِليِ   ُن 

اْلَكرمِِي، 899)ت اْلُقْرآِن  ِف  اْلَياِء  َحْذِف  َِبِب  ِإََل  اْلَمْخطُوِط  أَوَِّل  ِمْن    ه  (، 
 ، ُكلِ يَُّة اْْلَداِب َواْلُعُلوِم، تَ ْرُهونَةُ   اِجْسِترٍي(،مَِّد ْبِن َساَلٍِ َحْرَشَة، رَِساَلُة )مَ مَُ ََتِْقيُق:  

 م. 2006 -2005 َعامُ   َعُة اْلَمْرَقِب، لِيِبَيا،َجامِ 
  فِ رِ اعَ مَ لْ ا  ةُ رَ ائِ ه (، دَ 852َعِليُّ ْبُن َأْحََد ْبِن َحَجٍر اْلَعْسَقَلِنُّ )ت  ،يبِ ذِ هْ الت َّ   يبُ ذِ تَْ  .34

 .  ه  1326  مُ َعا ،1، طدُ نْ اِلِْ ، ةيَّ امِ ظَ الن ِ 
اْلُقْرآنِ  .35 آِي  ََتِْويِل  َعْن  اْلبَ َياِن  الطََّبِيُّ أَبُ   ،َجاِمُع  َجرِيٍر  ْبُن  ُمَمَُّد  َجْعَفٍر  و 

الر َِساَلةِ 310)ت ُمَؤسََّسُة  َشاِكٍر،  ُمَمٍَّد  ْبِن  َأْحََد  ََتِْقيُق:   َعامُ   ،1ط،  ه (، 
 م. 2000ه =1420
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َماِم اْْلُلوِسي ِ َرْسُم اْلُمْصَحِف ِف تَ ْفِسْْيِ »ُروِح اْلَمَعاِن   « لْْلِ

 د. َعْبُدْه ْبُن َحَسِن ْبِن ُُمَمٍَّد اْلَفِقْيهُ 

ِقيُق: ه (، َتَْ 671و َعْبِد للِا ُمَمَُّد ْبُن َأْحََد اْلُقْرُطِبُّ )تأَبُ   ،اْلَاِمُع ِلَْحَكاِم اْلُقْرآنِ  .36
اْلَقاِهَرةُ  اْلِمْصرِيَِّة،  اْلُكُتِب  َداُر  َأْطِفيَش،  َوإِبْ رَاِهيَم   ، اْلَبَدُّوِن ِ   َعامُ   ،2ط،  َأْحََد 

 م. 1964ه =1384
لِ  .37 اْلُمْصَحفِ مَ اْلَاِمُع  َرْسِم  ِمْن  إِلَْيِه  َُيَْتاُج  ْبِن   ، ا  الرَّْحَِن  َعْبِد  ْبِن  ُمَمَِّد  ْبُن  إِبْ رَاِهيُم 

)تَوثِيقٍ  اْلَْنَدُلِس ُّي  َعمَّاٍر، 654  َداُر  اْلََمِد،  َقدُّورِيٍ   ْبِن  َغاِنِِ  د.  ََتِْقيُق:  ه (، 
 م. 2009ه = 1429  َعامُ  ،1ط،  َعمَّاُن، اْلُْرُدنُ 

يِن إِبْ رَاِهيُم ْبنُ   ،يَلِة أَتْ رَاِب اْلَقَصاِئدِ يَلُة أَْرَِبِب اْلَمرَاِصِد ِف َشرِْح َعقِ َجَِ  .38  ُعَمَر  بُ ْرَهاُن الدِ 
)ت َداُر 732اْلَْعَبِيُّ   ، الزَّْوبَِعيُّ ُمَضحِ ي  ْبِن  ُخَضرْيِ  ْبِن  ُمَمَِّد  د.  ََتِْقيُق:  ه (، 

رَاَساِت اْلقُ   م. 2010ه =1431 َعامُ  ،1ط، آنِيَِّة، ِدَمْشقُ رْ اْلَغْوَثِن ِ لِلدِ 
اْلَبَلَغِة   .39 الْ ِف َجَواِهُر  اِْلَاِشِيُّ ى  فَ طَ صْ مُ   نِ بْ   يمَ اهِ رَ ب ْ إِ   نُ بْ   دُ حَْ أَ ،  يعِ دِ بَ الْ وَ   انِ يَ ب َ الْ  وَ اِن عَ مَ  

د.يقُ قِ دْ تَ ،  ه ( 1362ت) بَ ةُ يَّ رِ صْ عَ الْ   ةُ بَ ت َ كْ مَ الْ ،  ي ِ لِ يْ مَ الصُّ   فَ وسُ يُ   :  ، وتُ ريُْ ، 
 .)د.ط(، )د.ت( 

ِف  .40 اْلرَيَاِعَيُة  اْلُعْثَمانِيَّةِ اْلََواِهُر  اْلَمَصاِحِف  َرْسِم  ا  ،  َأْحََد  ْبُن  ْلَعْوِفُّ ُمَمَُّد 
)َماِجْسِترٍي(، ُكلِ يَُّة 1050)ت رَِساَلُة  قَارٍِئ،  للِا  َعْبِد  ْبِن  َمْهِديِ   ََتِْقيُق:  ه (، 

يِن، َجامِ  ْعَوِة َوُأُصوِل الدِ   م. 2002ه = 1422 ، َعامُ ُة أُمِ  اْلُقَرىعَ الدَّ
اْبنِ َحاشِ  .41 ِلَْلِفيَِّة  اْلَْشُوِن ِ  َشرِْح  َعَلى  الصَّبَّاِن  َعِليٍ    ،َماِلكٍ   َيُة  ْبُن  ُمَمَُّد  اْلِعْرفَاِن  أَبُو 

)ت َنانُ 1206الصَّبَّاُن  لُب ْ َبرْيُوُت،  اْلِعْلِميَِّة،  اْلُكُتِب  َداُر   َعامُ   ،1ط،  ه (، 
 م. 1997 =ه 1417

مِ  .42 ََترِيِخ  ِف  اْلُمَحاَضرَِة  َواْلَقاِهَرةِ ُحْسُن  السُُّيو   ،ْصَر  َبْكٍر  َأِب  ْبُن  الرَّْحَِن  ِطيُّ َعْبُد 
اْلَعَربِيَِّة، 911)ت اْلُكُتِب  ِإْحَياِء  َداُر  إِبْ رَاِهيَم،  اْلَفْضِل  َأِب  ُمَمٍَّد  ََتِْقيُق:  ه (، 

 م. 1967ه =1387 َعامُ   ،1ط، ِمْصرُ 
الثَّالِ يَ ِحلْ  .43 اْلَقْرِن  ََترِيِخ  اْلَبَشِر ِف  َعَشرَ ُة   اِنُّ دَ يْ مَ الْ   ارُ يطَ بِ الْ   نٍ سَ حَ   نُ بْ   اقِ زَّ الرَّ   دُ بْ عَ ،  َث 

،  وتُ ريُْ ، بَ رٍ ادِ صَ   ارُ دَ ،  ارِ يطَ بِ الْ   ةَ جَ ِبَْ    ْبنِ دِ مَّ ََتِْقيُق: مَُ ،  ه (1335ت)  يُّ قِ شْ مَ الد ِ 
 . م1993= ه  1413  َعامُ  ،2ط

 يُّ ادِ دَ غْ ب َ الْ   رَ مَ عُ   نُ بْ   رِ ادِ قَ الْ   دُ بْ عَ   ،بِ رَ عَ الْ   انِ سَ لِ   ابِ بَ لُ   بُّ لُ وَ   بِ دَ اْلَ   ةُ انَ زَ خِ  .44
عَ يقُ قِ َتَْ ،  ه ( 1093ت) الْ ي ِ اَنِْ اْلَْ   ةُ بَ ت َ كْ مَ ،  ونَ ارُ هَ   دٍ مَّ مَُ   مِ َل السَّ   دِ بْ :  ، ةُ رَ اهِ قَ ، 
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  م. 1997 = ه  1418  َعامُ  ،4ط
ا .45 اْلِكَتاِب  ُعُلوِم  ِف  اْلَمُصوُن  يُ   ،َمْكُنونِ لْ الدُّرُّ  ْبُن  َأْحَُد  اْلَعبَّاِس  َعْبِد أَبُو  ْبِن  وُسَف 

اْلََلِب ِ  ِِبلسَِّمْيِ  اْلَمْعُروُف  ائِِم،  )تالدَّ ُمَمٍَّد 756  ْبِن  َأْحََد  د.  ََتِْقيُق:  ه (، 
 )د.ط(، )د.ت(. ، اْْلَرَّاِط، َداُر اْلَقَلِم، ِدَمْشُق، ُسورَيَ 

ثُوِر ِف ا .46 يِن ا   ،ْفِسرِي ِِبْلَمْأثُورِ لت َّ الدُّرُّ اْلَمن ْ ه (، ََتِْقيُق: د.  911لسُُّيوِطيُّ )تَجَلُل الدِ 
اْلمُ  َعْبِد  ْبِن  للِا  اْلَعَربِيَِّة َعْبِد  رَاَساِت  َوالدِ  لِْلُبُحوِث  َهَجٍر  َمرَْكُز   ، التُِّْكيِ  ْحِسِن 

ْسَلِميَِّة، اْلَقاِهَرُة، ِمْصرُ   . م 2003ه = 1424  َعامُ  ،1ط، َواْْلِ
اْلَعَرِب ِ  .47 اْلَْطِ   ََترِيِخ  ِف  اْلَُمِوي ِ ِدرَاَساٌت  اْلَعْصِر  ُِنَايَِة  ِإََل  ِبَدايَِتِه  ُمْنُذ  َصَلُح د.    ، 

َنانُ  لُب ْ َبرْيُوُت،  اْلَِديِد،  اْلِكَتاِب  َداُر  ُد،  اْلُمَنجِ  يِن    َعامُ   ،2ط،  الدِ 
 م. 1979ه =1399

أَب ْ  .48 َشرِْح  ِف  الصَِّقيَلُة  اْلَعِقيَلةِ يَ الدُّرَُّة  اْلغَ   ،اِت  َعْبُد  َبْكٍر  ِِبللَِّبيِب، أَبُو  اْلُمْشَتِهُر  ِِنِ ، 
اْلَعِلي ِ  َعْبِد  د.  َقَطرَ   ََتِْقيُق:  ِبَدْوَلِة  اْلَْوقَاِف  ِوزَارَِة  ِإْصَدارَاُت  َزْعُبوٍل،  آَيٍت  ، ْبِن 

 م. 2011ه = 1432  َعامُ  ،1ط
اْلمِ  .49 أَْعَياِن  ِف  اْلَكاِمَنُة  َرُر  الثَّاِمَنةِ ائَ الدُّ ْبنِ   ،ِة  َأْحََد  ْبُن  اْلَعْسَقَلِنُّ   َعِليُّ  َحَجٍر 

َعبْ 852)ت ْبِن  ِد  ُمَمِ  ََتِْقيُق:  اْلَمَعاِرِف ه (،  َدائَِرِة  ََمِْلُس  َضاٍن،  اْلُمِعيِد  ِد 
 م. 1972ه =1392 َعامُ  ،2ط ، اْلُعْثَمانِيَِّة، َحْيَدُر آَِبٍد، اِْلِْندُ 

ارِْغِِنُّ التُّوُنِسيُّ )تإِبْ رَاِهيُم ْبُن    ،َلى َمْورِِد الظَّْمآنِ عَ   َدلِيُل الَْرْيَانِ  .50
َ
ه (،  1349َأْحََد امل

 )د.ت(.  )د.ط(،، اْلَقاِهَرُة، ِمْصرُ  َداُر اْلَِديِث،
اْلَكِبريِ  .51 اْلَْعَشى  )تِديَواُن  قَ ْيٍس  ْبُن  َمْيُموُن  ُمَمٍَّد 629،  د.  َوتَ ْعِليُق:  َشرُْح  ه(، 

   م.1950ُة، )د.ط(، َعاُم  تَ َبُة اْْلَداِب ِِبْلََماِميِز، اْلَقاِهرَ كْ ُحَسْيٍ، مَ 
َجرِيرٍ  .52 َعِطيَّةَ ِديَواُن  ْبُن  َجرِيُر  َوالنَّْشِر،  114اْلََْطِفيُّ )ت  ،  لِلطِ َباَعِة  َبرْيُوَت  َداُر  ه(، 

 م. 1986ه= 1406َبرْيُوُت، )د.ط(، َعاُم 
َسْلَماَن َخَواِلَدُة، طَارُِق ْبُن َمُْموِد ْبِن    ،السَّاِميَّةِ   تِ َرْسُم اْلُمْصَحِف ِف َضْوِء اْلِكَتاِبَ  .53

ِقسْ  اْْلَداِب،  ِف  )َماِجْسِترٍي(  اْلُْرُدنُ رَِساَلُة  اْلرَيُْموِك،  َجاِمَعُة  الن ُُّقوِش،  َعامُ ُم   ، 
 م. 2002ه =1422

ِة َقدُّورِيٍ  اْلََمُد، َمْنُشورَاُت اللَّْجنَ   د. َغاِِنُ ْبنُ   ،َرْسُم اْلُمْصَحِف: ِدرَاَسٌة لَُغوِيٌَّة ََترُِِييَّةٌ  .54
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َماِم اْْلُلوِسي ِ َرْسُم اْلُمْصَحِف ِف تَ ْفِسْْيِ »ُروِح اْلَمَعاِن   « لْْلِ

 د. َعْبُدْه ْبُن َحَسِن ْبِن ُُمَمٍَّد اْلَفِقْيهُ 

، بَ ْغَداُد، اْلِعرَاقُ اْلَوطَِنيَِّة ِلِلْحِتَفاِل ِبَْطَلِع اْلَقْرِن اْْلَاِمَس    َعامُ   ،1ط،  َعَشَر اِلِْْجرِيِ 
 م. 1982ه =1402

يِن َمُْموُد ْبُن َعْبِد   ،ُروُح اْلَمَعاِن ِف تَ ْفِسرِي اْلُقْرآِن اْلَعِظيِم َوالسَّْبِع اْلَمثَاِن  .55 ِشَهاُب الدِ 
)تللاِ  اْْلُلوِسيُّ  َسْيِِنُّ  الُْ ََتِْقيُق:  1270  َحبُّو ه (،  َوآَخرِينَ َماِهٍر  ُمَؤسََّسُة  ،  ٍش 

َنانُ الر َِساَلةِ   . م 2010ه =1431 َعامُ  ،1ط، ، َبرْيُوُت، لُب ْ
الت َّْفِسريِ  .56 ِعْلِم  ِف  اْلَمِسرِي  اْلَفرَجِ   ، زَاُد  اْلَْوزِ َجََ   أَبُو  الرَّْحَِن  َعْبُد  يِن  الدِ  يُّ اُل 

، َداُر الْ 597)ت َنانُ ه (، ََتِْقيُق: َعْبِد الرَّزَّاِق اْلَمْهِديِ  ،  ِكَتاِب اْلَعَرِبِ ، َبرْيُوُت، لُب ْ
 م. 2002ه = 1422  َعامُ  ،1ط

اْلُمِبيِ  .57 اْلِكَتاِب  َوَضْبِط  َرْسِم  ِف  الطَّالِِبَي  رُي  بْ   ،ْسَِ الضَّبَّاُع    نُ َعِليُّ  ُمَمٍَّد 
 )د.ط(، )د.ت(. ، اْلَْوقَاِف ِِبْلُكَوْيتِ ه (، ِوزَارَُة 1376)ت

ه ( ََتِْقيُق: ََمُْموَعٍة 748ُمَمَُّد ْبُن َأْحََد ْبِن ُعْثَماَن الذََّهِبُّ )ت  ،َلءِ ِسرَيُ أَْعَلِم الن ُّبَ  .58
اْلُمَحقِ ِقيَ  ا  ِمَن  ُشَعْيٍب  الشَّْيِخ  َبريُْ ْلَ ِبِِْشرَاِف  الر َِساَلِة،  ُمَؤسََّسُة  ، وتُ ْرََنُؤوِط، 

 م. 1985ه = 1405، 3ط
التَّْصرِيفِ  .59 ِعْلِم  اْلَاِجِب )تأَبُ   ،الشَّاِفَيُة ِف  ْبِن  ُعَمَر  ْبُن  ُعْثَماُن  َعْمرٍو  ه (،  646و 

َمكَّةُ  يَُّة،  اْلَمكِ  اْلَمْكتَ َبُة  اْلُعْثَماِن،  َأْحََد  ْبِن  َحَسِن   َعامُ   ،1ط،  ََتِْقيُق: 
 م. 1995ه =1415

ِف  .60 الذََّهِب  َذَهبَ   َشَذرَاُت  َمْن  َأْحَدَ َأْخَباِر  ْبُن  الَْيِ   َعْبُد  اْلعِ   ،،    َمادِ اْبُن 
، 1ه (، ََتِْقيُق: َمُْموٍد اْلَْرََنُؤوِط، َداُر اْبِن َكِثرْيٍ، ِدَمْشُق، َبرْيُوُت، ط1089)ت
 م. 1986  = ه  1406 َعامُ 

َسِن َعِليُّ ْبُن ُمَمَِّد ْبِن ِعيَسى اْلَْشُوِنُّ أَبُو الَْ   ،َعَلى أَْلِفيَِّة اْبِن َماِلكٍ   َشرُْح اْلَْشُوِن ِ  .61
 م. 1998ه = 1419  َعامُ  ،1ط، َداُر اْلُكُتِب اْلِعْلِميَِّة، َبرْيُوتُ ه (،  900)ت

الشَّاِطِبيَّةِ  .62 ينِ ،  َشرُْح  الدِ  َجَلُل  َبْكٍر،  َأِب  ْبُن  الرَّْحَِن  )ت  َعْبُد  ه (،  911السُُّيوِطيُّ 
ُمَؤسَّ َمْكَتِب    ََتِْقيُق: َاِث،  التُّ َوِإْحَياِء  اْلِعْلِميِ   لِْلَبْحِث  اِْلََرُم، قُ ْرطَُبَة  قُ ْرطَُبَة،  َسُة 

 . م2004، َعاُم  1ط
إِبْ رَاهِ   ،ةِ يَّ ائِ الرَّ   ةِ يلَ قِ عَ الْ   حُ رْ شَ  .63 ْبِن  ِإْْسَاِعيَل  ْبُن  الرَّْحَِن  َعْبُد  َشاَمَة  الْ يأَبُو   يُّ سِ دِ قْ مَ َم 

  دٍ ي ِ سَ   ي ِ لِ غَ رْ ف َ   خِ يْ الشَّ   ةُ بَ ت َ كْ مَ ،  ي ٍ وِ ِبَ رْ عَ   دٍ ي ِ سَ   ي ٍ لِ غَ رْ ف َ :  ِقيقُ ه (، َتَْ 665)ت  يُّ قِ شْ مَ الد ِ 
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 م. 2012، 1، اْلَقاِهَرُة، طرِ شْ النَّ وَ  يدِ وِ جْ التَّ وَ  اتِ اءَ رَ قِ لْ لِ  ي ٍ وِ ِبَ رْ عَ 
اِلَِْدايَةِ  .64 ْبُن َعمَّاٍر    ،َشرُْح  َحازِمِ 440َمْهَدِويُّ )تالْ َأْحَُد  ََتِْقيُق: د.  َسِعيٍد   ه (،  ْبِن 

 م.1995ه =1415 امُ عَ   )د.ط(،، َحْيَدٍر، َمْكتَ َبُة الرُّْشِد، الر ََِيضُ 
اْلُمتَ َباِعدِ  .65 َوتَ ْقرِيِب  اْلَفَواِئِد  تَ ْلِخيِص  اْلَقاِصِح   ،َشرُْح  ْبِن  ُعْثَماَن  ْبُن  َعِليُّ  اْلبَ َقاِء  أَبُو 

رَ 801)ت َمْكت َ ا ه (،  اْلَقاِضي،  اْلَفتَّاِح  َعْبُد  اْلََلِب ِ َجَعُه:  ُمْصَطَفى  َوَمْطبَ َعُة  ، َبُة 
 م. 1949=ه 1368 َعامُ   ،1ط، ِمْصرُ 

الذََّهبِ  .66 أَ دَ حَْ أَ   نِ بْ   فَ وسُ يُ   نُ بْ   للاِ   دُ بْ عَ ،  َشرُْح ُشُذوِر  ابْ ينِ الد ِ   الُ ، َجََ دٍ مَّ و مَُ بُ ،   نُ ، 
يِن َعْبِد اْلَِميِد،مَُ  ََتِْقيُق:، ه ( 761ت) امٍ شَ هِ   )د.ط، م، ت(.   مٍَّد ُمِْيي الدِ 

َأْسََن  .67 ِف  اْلَقَصاِئِد  أَتْ رَاِب  َعِقيَلِة  َحيًّا   ،اْلَمَقاِصدِ   َشرُْح  )َكاَن  اْلَقفَّاِل  ْبُن  ُمَمَُّد 
 (. 1794ه (، َُمْطُوٌط ِف َمْوِقِع َجاِمَعِة اْلَمِلِك ُسُعوٍد، ِبَرْقِم )628

َفا بِ  .68  ِتُّ بْ السَّ   ِبُّ صُ حْ يَ الْ   لِ ضْ فَ و الْ بُ أَ ،  ىوسَ مُ   نُ بْ   اضُ يَ عِ ،  ْعرِيِف ُحُقوِق اْلُمْصَطَفىت َ الشِ 
 . ه  1407، َعاُم 2، طانُ مَّ عَ ، اءِ حَ يْ فَ الْ  ارُ دَ ،  ه (544ت)

:  هِ يْ لَ عَ   قَ لَّ عَ ،  ه ( 1420ت)  اِنُّ بَ لْ اْلَ   ينِ الد ِ   رِ صِ َنَ    ْبنُ دُ مَّ مَُ ،  ي ِ ذِ مِ الت ِْ   نِ نَ سُ   يفُ عِ ضَ  .69
 م. 1991ه= 1411، َعاُم 1، ط وتُ ريُْ بَ ، يُّ مِ َل سْ اْْلِ  بُ تَ كْ مَ الْ ،  يشُ اوِ الشَّ  رْيٌ هَ زُ 

ِمعُ  .70 اللَّ التَّاِسعِ   الضَّْوُء  اْلَقْرِن  السََّخاِويُّ   ،ِلَْهِل  الرَّْحَِن  َعْبِد  ْبُن  ُمَمَُّد  اْلَْرْيِ  أَبُو 
َنانُ ةِ ه (، َمْنُشورَاُت َداِر َمْكتَ َبِة اْلََيا902)ت  )د.ط(: )د.ت(. ، ، َبرْيُوُت، لُب ْ

اْلُكْبَىطَبَ قَ  .71 الشَّاِفِعيَِّة  عَ   ،اُت  ْبِن  َعِليِ   ْبُن  يِن  الدِ  السُّْبِكيُّ ََتُج  اْلَكاِف  ْبِد 
ُمَمٍَّد 771)ت ْبِن  اْلَفتَّاِح  َود.َعْبِد   ، الطََّناِحيِ  ُمَمٍَّد  ْبِن  َمُْموِد  د.  ََتِْقيُق:  ه (، 

 م. 1992ه = 1413 َعامُ  ،2ط،  َهَجرٍ ارُ اْلُْلِو، دَ 
ه (، ََتِْقيُق: ُمَمٍَّد  379يِديُّ )تُمَمَُّد ْبُن الََْسِن الزَّبِ   ،النَّْحوِيِ َي َواللَُّغوِيِ يَ طَبَ َقاُت   .72

 م. 1973ه =1392  ، َعامُ 2ط، َأِب اْلَفْضِل إِبْ رَاِهيَم، َداُر اْلَمَعاِرفِ 
ه (،  899ْبِد للِا الت ََّنِسيُّ )تأَبُو َعْبِد للِا ُمَمَُّد ْبُن عَ   ،رَّازِ الطِ رَاُز ِف َشرِْح َضْبِط اْلَْ  .73

َأحَْ  ْبِن  َأْحََد  د.  ِلِطَباَعِة ََتِْقيُق:  فَ ْهٍد  اْلَمِلِك  َُمَمَُّع  َشْرَشاٍل،  ُمَعمٍَّر  ْبِن  َد 
السُُّعوِديَّةُ  اْلُمنَ وَّرَُة،  الْ َمِديَنُة  الشَّرِيِف،   (،.ط)د ،  اْلُمْصَحِف 

 م. 2000ه = 1420َعامُ 
الت َّْنوِينِ  .74 اْلَعَربِيَّةِ   ظَاِهَرُة  اللَُّغِة  َجَهاِوي    ،ِف  اْلُمْرِسي  ْبُن  ِعَوُض  يِ  د.  اْْلَاَنِْ َمْكتَ َبُة   ،
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َماِم اْْلُلوِسي ِ َرْسُم اْلُمْصَحِف ِف تَ ْفِسْْيِ »ُروِح اْلَمَعاِن   « لْْلِ

 د. َعْبُدْه ْبُن َحَسِن ْبِن ُُمَمٍَّد اْلَفِقْيهُ 

 )د.ت(.  )د.ط(،، ِِبْلَقاِهَرِة، َوَداُر الر ِفَاِعيِ  ِِبلر ََِيضِ 
اْلمَ  .75 َأْسََن  ِف  اْلَقَصاِئِد  أَتْ رَاِب  ِفريُّ   ،اِصدِ قَ َعِقيَلُة  ْبُن  اْلَقاِسُم  ُمَمٍَّد  الشَّاِطِبُّ أَبُو  ٍه 

ُرْشِديٍ   590)ت ْبِن  أَْيََن  د.  ََتِْقيُق:  ُجدَُّة،  ه (،  اْلَمْكتَ َباِت،  نُوِر  َداُر  ُسَوْيٍد، 
 م. 2001ه =1422 َعامُ  ، 1ط، السُُّعوِديَّةُ 

 دِ مَّ مَُ   نُ بْ   دُ حَْ أَ   ينِ الد ِ   ابُ هَ شِ ،  ْلبَ ْيَضاِوي ِ ا  ِعَنايُة اْلَقاِضي وَِكَفايَُة الرَّاِضي َعَلى تَ ْفِسريِ  .76
، )د.ط(، وتُ ريُْ بَ ،  رٍ ادِ صَ   ارُ دَ ،  ه ( 1069ت)  يُّ فِ نَ الَْ   يُّ رِ صْ مِ الْ   يُّ اجِ فَ اْلَْ   رَ مَ عُ   نِ بْ 

 )د.ت(. 
ه (، ُعِِنَ 833يُّ )ترِ ُمَمَُّد ْبُن ُمَمَِّد ْبِن ُمَمٍَّد اْلَزَ   ،َغايَُة النِ َهايَِة ِف طَبَ َقاِت اْلُقرَّاءِ  .77

 )د.ط(: )د.ت(.،  َمْكتَ َبُة اْبِن تَ ْيِمَيَة، اْلَقاِهَرةُ بَِنْشرِه: برجستاسر، 
اْلُقْرآنِ اْلَفاِصلَ  .78 ِف  طُة  َعمَّاُن،  َعمَّاٍر،  َداُر  الَْْسَناِويُّ،  ُمَمٌَّد  َعاُم 2،   ،

 م. 2000ه=1421
اْلُبَخارِي ِ  .79 َصِحيِح  َشرِْح  اْلَبارِي  اْلَعْسَقَلِنُّ لِ عَ ،  فَ ْتُح  َحَجٍر  ْبِن  َأْحََد  ْبُن   يُّ 

اْلَِْطيِب،852)ت يِن  الدِ  مُِبِ   ََتِْقيُق:  اْلمَ   ه (،  َنانُ َداُر  لُب ْ َبرْيُوُت،  ، ْعرَِفِة، 
 م. 1960ه = 1379  َعامُ  )د.ط(،

ا .80 ِعْلِم  ِمْن  رَايَِة  َوالدِ  الر َِوايَِة  َفِنَِّ  َبْيَ  اْلَاِمُع  اْلَقِديِر  ْبِن   ،ْفِسريِ لت َّ فَ ْتُح  َعِليِ   ْبُن  ُمَمَُّد 
)تُمَمَّ  الشَّوَْكاِنُّ  اْلَكلِ   ه (،1250ٍد  َداُر  اْبِن َكِثرٍي،  ِدَمْشُق، َداُر  الطَّيِ ِب،  ِم 

 م. 1994ه =1414 َعامُ   ،1ط، َبرْيُوتُ 
اْلَمنَّانِ  .81 الظَّْمآنِ   فَ ْتُح  ِبَْورِِد  َأحَْ اْلَمْرِويُّ  ْبُن  اْلَواِحِد  َعْبُد  َعاِشرٍ   دَ ،  ْبِن  َعِليِ     ْبِن 

)َماِجْسِترٍي(،   َسْلَوى بِْنِت َأْحََد ْبِن ُمَمٍَّد اْلَْشَقِر، رَِساَلةُ   يُق:ََتْقِ ه (،  1040)ت
َعاُم  ْسَلِميَُّة،  اْْلِ ِدْرَماَن  أُمِ   َجاِمَعُة   ، ْسَلِميِ  اْْلِ اْلَعاَلَِ  َوِدرَاَساِت  َُبُوِث  َمْعَهُد 

 . م2011/2012ه =1433/ 1432
َسْيُ ْبُن َعْبِد للِا الط ِ اِع الرَّْيبِ فُ ُتوُح اْلَغْيِب ِف اْلَكْشِف َعْن ِقنَ  .82 ْيِن الُْ ْيِبُّ ، َشَرُف الدِ 

،    ه (،743)ت اْلَكرميِْ لِْلُقْرآِن  ْولِيَُّة  الدَّ ُدَبٍ   َجائَِزُة  اْلَباِحِثْيَ،  ِمَن  ََمُْموَعٍة  ََتِْقيُق: 
 م. 2013 = ه  1434  َعامُ  ،1ط

يَّةُ   اْلُفُتوَحاتُ  .83 َبْكٍر مُْ اْلَمكِ  أَبُو  اْلَمْعُروفُ ،  ْبِن ُمَمٍَّد،  ْبُن َعِليِ   يِن ُمَمَُّد  الدِ  ِِبْبِن ِيي   
يِن،  638َعَرِبٍ  )ت الدِ  َشُْس  َأْحَُد  َوَصحََّحُه:  َضَبطَُه  اْلِعْلِميَِّة، ه(،  اْلُكُتِب  َداُر 
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 ه  )اجلزء األول( 1443دد الرابع والستون رجب الع
 

   ، )د.ط، ت(.َبرْيُوتُ 
اْلِْطَابِ بَِ   اْلِفْرَدْوسُ  .84 ِشريَوَ   ،ْأثُوِر  ُشَجاٍع  )تأَبُو  يْ َلِميُّ  الدَّ َشْهَرداََر  ْبُن  ه (،  509ْيِه 

السَِّعي َنانُ ََتِْقيُق:  لُب ْ َبرْيُوُت،  اْلِعْلِميَِّة،  اْلُكُتِب  َداُر  َزْغُلوٍل،  َبْسُيوِن ٍ  ْبِن    ،1ط ،  ِد 
 م. 1986ه =1406 َعامُ 

اْلُقْرآنِ  .85 ُعبَ يْ   ،َفَضاِئُل  )ت  دٍ أَبُو  ٍم  سلَّ ْبُن  ََتِْقيقُ 224اْلَقاِسُم  اْلَعِطيَِّة ه (،  َمْرَواَن   :
 م. 1999ه =1420 ، َعامُ )د.ط(، ، ُسورَيَ َوآَخرِيَن، َداُر اْبِن َكِثرٍي، ِدَمْشقُ 

َمةِ  .86 اْلُمَقدِ  ِخَلِل  ِمْن  اْْلَْلُدوِنُّ  ُمَمَّدٌ   ،اْلِفْكُر  مُ   فَاُروقٌ   د.  َهاُن،  ، ةِ الَ سَ ر ِ ال  ةُ سَ سَّ ؤَ الن َّب ْ
 م. 1998ه = 1418  َعامُ  ،1ط،  انُ نَ ب ْ ، لُ وتُ ريُْ بَ 

ه (، ََتِْقيُق: 180ْبُن ُعْثَماَن ْبِن قَ ْنَبٍ )ت  أَبُو ِبْشٍر َعْمُرو  ،اْلِكَتاُب )ِكَتاُب ِسيبَ َوْيِه(  .87
اْلَقاِهَرةُ   ، يِ  اْْلَاَنِْ َمْكتَ َبُة  َهاُروَن،  ُمَمٍَّد  ْبِن  السََّلِم   َعامُ   ،3ط،  َعْبِد 

 م. 1988ه =1408
وََكيْ  .88 الضَّْبِط  ُأُصوِل  اِِلْخِتَصارِ ِكَتاُب  َوْجِه  َعَلى  بْ   ،ِفيَِّتِه  ُسَلْيَماُن  َداُوَد  ََنَاٍح أَبُو  ُن 

ِلِطَباَعِة 496)ت فَ ْهٍد  اْلَمِلِك  َُمَمَُّع  َشْرَشاٍل،  َأْحََد  ْبِن  َأْحََد  د.  ََتِْقيُق:  ه (، 
الْ َمِديَنةُ  الشَّرِيِف،  السُُّعوِديَّةُ   اْلُمْصَحِف    َعامُ   )د.ط(،،  اْلُمنَ وَّرَُة، 

 م. 2006ه =1427
ه (، ََتِْقيُق: 311ِن ْبُن ِإْسَحاَق الزَّجَّاِجيُّ )تأَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد الرَّحَْ   ،ِكَتاُب اْلَْط ِ  .89

 م. 2000ه = 1421  َعامُ  ،1ط،  د. َغاِنِِ ْبِن َقدُّورِيٍ  اْلََمِد، َداُر َعمَّاٍر، َعمَّانُ 
ه (، ََتِْقيُق: د. َعْبِد 316السَّرِي ْبِن السَّرَّاِج )تأَبُو َبْكٍر ُمَمَُّد ْبُن    ، َتاُب اْلَْط ِ كِ  .90

َسْيِ  اْلِعرَاقُ الُْ ْعَلِم،  اْْلِ الثَّاِلُث، ِوزَارَُة  اْلَعَدُد  اْْلَاِمُس،  اْلُمَجلَُّد  ْبِن ُمَمٍَّد،   ، َعامُ  
 م. 1976ه =1396

َدَرْستَ َوْيِه  بْ عَ ،  ِكَتاُب اْلُكتَِّاب .91 ه (، ََتِْقيُق: د. إِبْ رَاِهيَم  347)ت ُد للِا ْبُن َجْعَفِر ْبِن 
د.َعْبدِ  َو   ، اْلُكَوْيتُ السَّاَمرَّاِئيِ  الث ََّقاِفيَِّة،  اْلُكُتِب  َداِر  ُمَؤسََّسُة   ، اْلَفْتِليِ  َسْيِ  الُْ   ،

 م. 1977ه = 1397  َعامُ  ،1ط
، ََتِْقيُق: مُِبِ  ه ( 316ُن َأِب َداُوَد السِ ِجْسَتاِنُّ )تبْ   أَبُو َبْكرِ   ،ِكَتاُب اْلَمَصاِحفِ  .92

دَ  َواِعٍظ،  السُّْبَحاِن  َعْبِد  ْبِن  يِن  ْسَلِميَّةِ الدِ  اْْلِ اْلَبَشائِِر   َعامُ   ،2ط،  اُر 
 م. 2002ه =1423
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َماِم اْْلُلوِسي ِ َرْسُم اْلُمْصَحِف ِف تَ ْفِسْْيِ »ُروِح اْلَمَعاِن   « لْْلِ

 د. َعْبُدْه ْبُن َحَسِن ْبِن ُُمَمٍَّد اْلَفِقْيهُ 

الت َّْنزِيلِ  .93 َغَواِمِض  َحَقاِئِق  َعْن  ْبُن    ،اْلَكشَّاُف  َمُْمْوُد  اْلَقاِسِم  ُمَمٍَّد عُ أَبُو  ْبِن  َمَر 
)ت َنانُ ه  538الزََُّمَْشرِيُّ  لُب ْ َبرْيُوُت،  اْلَعَرِبِ ،  اْلِكَتاِب  َداُر    َعامُ   ،3ط،  (، 

 م. 1987ه =1407
الْ ادِ اِلَْ   دِ بْ عَ   نِ بْ   دِ مَّ مَُ   نُ بْ   يلُ اعِ ْسَْ إِ ،  اسِ بَ لْ اْْلِ   يلُ زِ مُ وَ   اءِ فَ اْلَْ   فُ شْ كَ  .94  وِنُّ لُ جْ عَ ي 

عَ يقُ قِ َتَْ ،  ةُ يَّ رِ صْ عَ الْ   ةُ بَ ت َ كْ مَ الْ ،  ه ( 1162ت) ، ي ٍ اوِ دَ نْ هِ   نِ بْ   دَ حَْ أَ   نِ بْ   يدِ مِ الَْ   دِ بْ : 
 . م2000= ه1420  َعامُ  ،1ط

َوُحَجِجَهااْلَكْشفُ  .95 َوِعَلِلَها  السَّْبِع  اْلِقرَاَءاِت  ُوُجوِه  َعْن  َأِب   ،  ْبُن  َمكِ يُّ  ُمَمٍَّد  أَبُو 
يِن َرَمَضاَن، َمْطُبوَعاتُ .  ه (، ََتِْقيُق: د 437طَاِلٍب اْلَقْيِسيُّ )ت   مَِّع َمَُ   ُمِْيي الدِ 
 م. 1974ه =1394 َعامُ   )د.ط(،، اللَُّغِة اْلَعَربِيَِّة ِبِدَمْشقَ 

ُز اْلَمَعاِن ِف َشرِْح ِحْرِز اْلََماِن  .96 ،  ،َكن ْ أَبُو َعْبِد للِا ُمَمَُّد ْبُن َأْحََد ْبِن ُمَمٍَّد اْلَمْوِصِليُّ
، َداُر   ه (، ََتِْقيُق: د. ُمَمَّدِ 656»ُشْعَلَة« )ت  اْلَمْعُروُف ب ِ  ْبِن إِبْ رَاِهيَم اْلَمْشَهَداِن ِ

لِلد ِ  ُسورَيَ اْلَغْوَثِن ِ  ِدَمْشُق،  اْلَبََكِة،  َوَداُر  اْلُقْرآنِيَِّة،   َعامُ   ،1ط،  رَاَساِت 
 م. 2012ه =1433

اْلَ ِف   ةُ وعَ نُ صْ مَ الْ   ئُ لِ اللَّ  .97 ال،  ةِ وعَ ضُ وْ مَ الْ   يثِ ادِ حَ   َبْكٍر  َأِب  ْبُن  الرَّْحَِن  سُُّيوِطيُّ َعْبُد 
، َداُر اْلُكُتِب اْلِعْلِميَِّة، َبرْيُوتُ ،  ةَ ضَ يْ وَ عُ   نِ بْ   دِ مَّ مَُ   نِ بْ   حِ َل ََتِْقيُق: صَ ،  ه (911)ت
 م. 1996ه= 1417، َعاُم  1ط

الت َّْنزِيلِ  .98 َمَعاِن  ِف  التَّْأِويِل    وفُ رُ عْ مَ الْ ،  رَ مَ عُ   نِ بْ   يمَ اهِ رَ ب ْ إِ   نِ بْ   دِ مَّ مَُ   نُ بْ   يُّ لِ عَ ،  لَُباُب 
، ةِ يَّ مِ لْ عِ الْ   بِ تُ كُ الْ   ارُ دَ ،  يَ اهِ شَ   ي ٍ لِ عَ   دٍ مَّ مَُ   :يحُ حِ صْ تَ ،  ه (741ت)  نِ ازِ ْلَْ ِبِ 
 ه. 1415 ، َعامُ 1، طوتُ ريُْ بَ 

ْعَرابِ  .99 َواْْلِ اْلِبَناِء  ِعَلِل  ِف  َسْيِ ،  اللَُّباُب  الُْ ْبُن  للِا  اْلب َ   ، َعْبُد  اْلُعْكَبِيُّ قَ أَبُو  اِء 
طقُ شْ مَ دِ ،  رِ كْ فِ الْ   ارُ دَ ،  انِ هَ ب ْ الن َّ   هِ لَ اْْلِ   دِ بْ عَ د.    ََتِْقيُق:  ه (، 616)ت َعامُ 1،   ، 

 م. 1995=ه 1416
اْلَعَربِ  .100 )ت  ،ِلَساُن  َمْنظُوٍر  ْبِن  ُمْكَرِم  ْبُن  َبرْيُوُت، 711ُمَمَُّد  َصاِدٍر،  َداُر  ه (، 

َنانُ   م. 1993ه =1414 َعامُ  ،3ط، لُب ْ
بْ ،  انِ يزَ مِ الْ   انُ سَ لِ  .101 َأْحََد  ْبُن  )تَعِليُّ  اْلَعْسَقَلِنُّ  َحَجٍر  دَ 852ِن  ََتِْقيُق:   ةِ رَ ائِ ه (، 

،  2، طانُ نَ ب ْ لُ ،  وتُ ريُْ بَ   ، اتِ وعَ بُ طْ مَ لْ لِ   ي ِ مِ لَ عْ اْلَ   ةُ سَ سَّ ؤَ مُ ،  دُ نْ اِلِْ ،  ةيَّ امِ ظَ الن ِ   فِ رِ اعَ مَ الْ 
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 م. 1971ه=1390َعاُم 
الْ بُ أَ   ينِ الد ِ   يُّ قِ تَ ،  ىاوَ تَ فَ الْ   وعُ مُ َمَْ  .102  اِنُّ رَّ الَْ   ةَ يَّ مِ يْ ت َ   نِ بْ   يمِ لِ الَْ   دِ بْ عَ   نُ بْ   دُ حَْ أَ   اسِ بَّ عَ و 

َُمَمَُّع اْلَمِلِك فَ ْهٍد ِلِطَباَعِة   ،مٍ اسِ قَ   نِ بْ   دِ مَّ مَُ   نِ بْ   نِ حَْ الرَّ   دِ بْ ِقيُق: عَ َتَْ ،  ه (728ت)
اْلُمنَ وَّ  اْلَمِديَنُة  الشَّرِيِف،  الْ رَ اْلُمْصَحِف    امُ عَ ،  ةُ يَّ ودِ عُ السُّ   ةُ يَّ بِ رَ عَ الْ   ةُ كَ لَ مْ مَ ُة، 

 . م1995=ه 1416
التَّْأِويلِ  .103 ََجَالُ   ،َمَاِسُن  )تُمَمَُّد  اْلَقاِْسِيُّ  ُمَمَِّد  ْبُن  يِن  الدِ  ََتِْقيُق: 1332  ه (، 

َبرْيُوتُ  اْلِعْلِميَِّة،  اْلُكُتِب  َداُر  السُّوِد،  ُعُيوِن  َِبِسٍل  ْبِن  َنانُ ،  ُمَمَِّد   َعامُ   ،1ط،  لُب ْ
 م. 1998ه =1418

يَضاِح عَ اْلُمْحتَ  .104 َهاَسُب ِف تَ ْبِيِي ُوُجوِه َشَواذِ  اْلِقرَاَءاِت َواْْلِ أَبُو اْلَفْتِح ُعْثَماُن ْبُن   ،ن ْ
)ت اْلَمْوِصِليُّ  لِلشُُّؤوِن 392ِجِنِ ٍ   اْلَْعَلى  اْلَمْجِلُس  اْلَْوقَاِف،  ِوزَارَُة  ه (، 

ْسَلِميَّ   م. 1999ه =1420َعامُ )د.ط(: ، ةِ اْْلِ
ُد الَْقِ  ْبُن َغاِلِب ْبِن َعِطيََّة أَبُو ُمَمٍَّد َعبْ   ،ْلَوِجيُز ِف تَ ْفِسرِي اْلِكَتاِب اْلَعزِيزِ اْلُمَحرَُّر ا .105

)ت  َداُر 542اْلَْنَدُلِسيُّ  ُمَمٍَّد،  ْبِن  الشَّاِف  َعْبِد  ْبِن  السََّلِم  َعْبِد  ََتِْقيُق:  ه (، 
َنانُ كُ الْ   م. 2002ه = 1422  َعامُ  ،1ط  ،ُتِب اْلِعْلِميَِّة، َبرْيُوُت، لُب ْ

اْلُقْرآنِ  .106 ُعُلوِم  ِف  ُمسَ   ،اْلُمَحرَُّر  َمرَْكُز  د.  الطَّيَّاُر،  ََنِصٍر  ْبِن  ُسَلْيَماَن  ْبُن  اِعُد 
الشَّاِطِبِ ،   َماِم  اْْلِ ِبَْعَهِد  اْلُقْرآنِيَِّة  َواْلَمْعُلوَماِت  رَاَساِت  السُُّعوِديَّةُ جُ الدِ   :2ط،  دَُّة، 

 م. 2008ه =1429 َعامُ 
اْلَمَصاِحفِ  .107 نَ ْقِط  ِف  بْ   ،اْلُمْحَكُم  ُعْثَماُن  َعْمرٍو  الدَّاِنُّ أَبُو  ُعْثَماَن  ْبِن  َسِعيِد  ُن 

ُسورَيَ 444)ت ِدَمْشُق،  اْلِفْكِر،  َداُر  َحَسٍن،  َعزََّة  د.  ََتِْقيُق:   َعامُ   ،2ط،  ه (، 
 م. 1987ه =1407

ه (،  496بُو َداُوَد ُسَلْيَماُن ْبُن ََنَاٍح اْلَْنَدُلِسيُّ )تأَ   ،َصُر الت َّْبِيِي ِلَِِجاِء الت َّْنزِيلِ تَ ُمُْ  .108
 )د.ط(، ،  د. َأْحََد ْبِن َأْحََد َشْرَشاٍل، َُمَمَُّع اْلَمِلِك فَ ْهٍد، الْ َمِديَنُة اْلُمنَ وَّرَةُ   ِقيُق:َتَْ 

 م. 2002ه =1423 َعامُ 
ِف  .109 اْلَبِديعِ   ُُمَْتَصٌر  ِمْن ِكَتاِب  اْلُقْرآِن  ْبِن   ،َشَواذِ   َأْحََد  ْبُن  َسْيُ  الُْ للِا  َعْبِد  أَبُو 

، اْلَقاِهَرةُ 370َخاَلَوْيِه )ت  )د.ط(: )د.ت(.،  ه (، َمْكتَ َبُة اْلُمتَ َنِبِ 
اْلَكرميِ  .110 اْلُقْرآِن  ِلِدرَاَسِة  ُسَويْ   ،اْلَمْدَخُل  ْبِن  ُمَمَِّد  ْبُن  َشْهَبَة لِ ُمَمَُّد  أَبُو  ٍم 
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َماِم اْْلُلوِسي ِ َرْسُم اْلُمْصَحِف ِف تَ ْفِسْْيِ »ُروِح اْلَمَعاِن   « لْْلِ

 د. َعْبُدْه ْبُن َحَسِن ْبِن ُُمَمٍَّد اْلَفِقْيهُ 

 م. 1987ه =1407 َعامُ   ،3ط، ، السُُّعوِديَّةُ ه (، َداُر اللِ َواءِ 1403)ت
ِمنَ  .111 َعَدٍد  اْْلُطُوِط ُمرَاَجَعُة  ِعْلِم  َضْوِء  ِف  اْلُمْصَحِف  ِبَرْسِم  اْلُمتَ َعلِ َقِة  ِت  الَنَظرَيَّ  

ٌم لِْلُمْؤََتَِر الدَّْوِلِ  لَِتْطوِ مُ د. َغاِِنُ ْبُن َقدُّورِيٍ  اْلََمُد، ََبٌْث    ،اْلَقِديَةِ  رَاَساِت َقدَّ يِر الدِ 
 م. 2013ه =1434 امُ ، عَ اْلُقْرآنِيَِّة، َجاِمَعُة اْلَمِلِك ُسُعودٍ 

مَُ بُ أَ ،  يلُ اسِ رَ مَ الْ  .112 حَ ِب أَ   نُ ابْ   ،يُّ ازِ الرَّ   يسَ رِ دْ إِ   نِ بْ   دِ مَّ مَُ   نُ بْ   نِ حَْ الرَّ   دُ بْ عَ   دٍ مَّ و   اِتٍِ  
، وتُ ريُْ بَ ،  ةِ الَ سَ الر ِ   ةُ سَ سَّ ؤَ مُ ،  اِن ِ جَ وْ ق َ   للاِ   ةِ مَ عْ نِ   للاِ   رِ كْ شُ   يُق:قِ َتَْ ،  ه (327ت)

 ه . 1397، َعاُم  1ط
اْلُقْرآنِ ُمْشِكلُ  .113 ِإْعرَاِب  )ت  ،  اْلَقْيِسيُّ  طَاِلٍب  َأِب  ْبُن  َمكِ يُّ  ُمَمٍَّد  ه (،  437أَبُو 

)ت الضَّاِمِن  َحاِتٍِ  د.  ُمَؤسََّسةُ 2013ََتِْقيُق:  َبرْيُوتُ   م(،   َعامُ   ،2ط،  الر َِساَلِة، 
 م. 1984ه =1405

َوِإْعرَابُهُ  .114 اْلُقْرآِن  إِبْ رَاِهي  ،َمَعاِن  ِإْسَحاَق  الزَّجَّاُج أَبُو  َسْهٍل  ْبِن  السَّرِيِ   ْبُن  ُم 
َنانُ 311)ت اْلُكُتِب، َبرْيُوُت، لُب ْ  ، 1ط،  ه (، ََتِْقيُق: د. َعْبِد اْلَِليِل َشَلِبٍ ، َعاََلُ 
 م. 1988ه =1408 مُ َعا

َما  ،َمَعاِن اْلُقْرآنِ  .115 ِقيُق: ُمَمَِّد ْبِن ه (، َتَْ 207ُم أَبُو زََكرَيَّ ََيَْي ْبُن زََِيٍد اْلَفرَّاُء )تاْْلِ
ِمْصرُ  َوالتَََّْجَِة،  لِلتَّْألِيِف  اْلِمْصرِيَِّة  َداُر  َوآَخرِيَن،  النَّجَّاِر    َعامُ   ،3ط،  َعِليٍ  

 م. 1983ه =1403
أَبُو َعْبِد للِا ََيُقوُت ْبُن َعْبِد   ،ْعرَِفِة اْلَِديِب« اْلَُدَِبِء »ِإْرَشاُد اْلَرِيِب ِإََل مَ مُ ُمْعجَ  .116

)تللاِ  اْلََمِويُّ   626 ، ْسَلِميِ  اْْلِ اْلَغْرِب  َداُر  َعبَّاٍس،  ِإْحَساٍن  ََتِْقيُق:  ه (، 
َنانُ   م. 1993ه = 1414  َعامُ  ،1ط،  َبرْيُوُت، لُب ْ

َمْشِقيُّ )تُعَمُر ْبُن ِرَضا ْبِن مَُ   ، اْلُمَؤل ِِفيَ   ُمْعَجمُ  .117 ه (، َمْكتَ َبُة 1408مٍَّد َكحَّاَلُة الدِ 
، َنانُ  اْلُمَثَنَّ َاِث اْلَعَرِبِ ، َبرْيُوُت، لُب ْ  )د.ط(، )د.ت(. ، َبرْيُوُت، َداُر ِإْحَياِء التُّ

َماَن الذََّهِبُّ ُمَمَُّد ْبُن َأْحََد ْبِن ُعثْ   ،ْعَصارِ اْلَ َمْعرَِفُة اْلُقرَّاِء اْلِكَباِر َعَلى الطَّبَ َقاِت وَ  .118
َبريُْ 748)ت اْلِعْلِميَِّة،  اْلُكُتِب  َداُر  َنانُ ه (،  لُب ْ َعامُ 1ط،  وُت،   ، 

 م. 1997ه =1417
 نُ بْ   دُ مَّ مَُ ،  ةِ نَ سِ لْ ى اْلَ لَ عَ   ةِ رَ هِ تَ شْ مُ الْ   يثِ ادِ حَ اْلَ   نَ مِ   ريٍ ثِ كَ   انِ يَ  ب َ ِف   ةُ نَ سَ الَْ   دُ اصِ قَ مَ الْ  .119

 ارُ دَ ،  تِ شْ اْلَْ  انَ مَ ثْ عُ  دٍ مَّ : مَُ ََتِْقيقُ ،  ه ( 902ت) يُّ اوِ خَ السَّ  دٍ مَّ مَُ   نِ بْ  نِ حَْ الرَّ  دِ بْ عَ 
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 م. 1985ه= 1405، َعاُم 1، طوتُ ريُْ بَ ،  ِب ِ رَ عَ الْ  ابِ تَ كِ الْ 
ِِبْلمُ   ،اْلُمْقَتَضبُ  .120 اْلَمْعُروُف  يَزِيَد،  ْبُن  ُمَمَُّد  اْلَعبَّاِس  ََتِْقيُق: 285ِد )ت َب ِ أَبُو  ه (، 

َنانُ ُمَمَِّد ْبِن عَ   (. ، ت)د.ط، ْبِد اْْلَاِلِق ِعِضيَمَة، َعاََلُ اْلُكُتِب، َبرْيُوُت، لُب ْ
َخْلُدونَ  .121 اْبِن  َمُة  الَْْضَرِميُّ   ،ُمَقدِ  َخْلُدوَن  ْبِن  ُمَمَِّد  ْبُن  الرَّْحَِن  َعْبُد  زَْيٍد  أَبُو 

َخِلي808)ت ََتِْقيُق:  لُب ْ   لٍ ه (،  َبرْيُوُت،  اْلِفْكِر،  َداُر   َعامُ   : 1ط،  َنانُ َشَحاَدَة، 
 م. 1988ه =1408

أَبُو َعْمرٍو ُعْثَماُن ْبُن َسِعيِد ْبِن   ، َمَصاِحِف أَْهِل اْلَْمَصارِ اْلُمْقِنُع ِف َمْعرَِفِة َمْرُسومِ  .122
الدَّاِنُّ )ت بِْنِت َحَسٍن ا444ُعْثَماَن  نُورََة  ََتِْقيُق: د.  التَّْدُمرِيَِّة، لُْ ه (،  َداُر  َمْيِد، 

 م. 2010ه =1431 َعامُ  ،1ط ،الر ََِيضُ 
اْلقُ  .123 ُعُلوِم  ِف  اْلِعْرفَاِن  )ت  ،ْرآنِ َمَناِهُل  الزُّْرقَاِنُّ  اْلَعِظيِم  َعْبِد  ْبُن  ه (،  1367ُمَمَُّد 

 ، )د.ت(. 3ط ،َمْطبَ َعُة ِعيَسى اْلَباِبِ  اْلََلِبِ  َوُشرََكاُه، اْلَقاِهَرُة، ِمْصرُ 
َماِم َأِب اْلَفْضلِ  .124 َهُج اْْلِ يًقا َعَلى ُجْزِء  الرَّازِيِ  ِف ِكَتاِبِه )اللََّواِمِح ِف اْلِقرَاَءِة(: َتْطبِ َمن ْ

ِلْلَداِب اْلَْحَقافِ  َبَة  طَي ْ َجاِمَعِة  ََمَلَُّة  اْلِمْشَعُل،  اْلَعزِيِز  َعْبِد  بِْنُت  ُخُلوُد  د.   ،
ْنسَ   م. 2019ه=1440(، َعاُم 18يَِّة، اْلَعَدُد )انِ َواْلُعُلوِم اْْلِ

عَ يقُ قِ َتَْ ،  ه (597ت)  يُّ زِ وْ الَْ   ي ٍ لِ عَ   نُ بْ   نِ حَْ الرَّ   دُ بْ عَ ،  اتُ وعَ ضُ وْ مَ لْ ا .125  نِ حَْ الرَّ   دِ بْ : 
طةُ رَ وَّ ن َ مُ الْ   ةُ ينَ دِ مَ الْ ،  ةُ يَّ فِ لَ السَّ   ةُ بَ ت َ كْ مَ الْ ،  انَ مَ ثْ عُ   دٍ مَّ مَُ  َعاُم  1،    =ه 1386، 

 م. 1966
اِِلْعِتَدالِ اِميزَ  .126 بْ ،  ُن  َأْحََد  ْبُن  )تُمَمَُّد  الذََّهِبُّ  ُعْثَماَن  عَ   ،ه (748ِن   ي ِ لِ ََتِْقيُق: 

بَ رِ شْ النَّ وَ   ةِ اعَ بَ لط ِ لِ   ةِ فَ رِ عْ مَ الْ   ارُ دَ ،  ي ِ اوِ جَّ بَ لْ ا  دٍ مَّ مَُ  طانُ نَ ب ْ لُ ،  وتُ ريُْ ،  َعامُ 1،   ، 
 م. 1963ه=1382

اْلُمصْ  .127 َرْسِم  ِعْلِم  ِف  َوَضْبِطهِ حَ اْلُمَيسَُّر  َقدُّورِيٍ     ،ِف  ْبُن  َغاِِنُ  َمرَْكُز  د.  اْلََمُد، 
اْلُقْرآنِيَّةِ  َواْلَمْعُلوَماِت  رَاَساِت  السُُّعوِديَُّة، طالدِ  ُجدَُّة،  الشَّاِطِبِ ،  َماِم  اْْلِ ِبَْعَهِد   2، 

 م. 2016ه =1437 َعامُ 
اْلُقْرآنِ  .128 َنْظِم  َرْسِم  اْلَمْرَجاِن ِف  بْ ُمَمَّ   ،نَ ثْ ُر  ُمَمَِّد  يِن  الدِ  ََنِصِر  ْبُن  َغْوُث  ِنظَاِم ٌد  ِن 

اْْلرَْكاِتُّ )ت يِن  ُعْثَمانَ 1238الدِ  َمْطبَ َعُة  َأَِبٍد،  ه (،  َحْيَدُر   َعامُ   )د.ط(،  بريس، 
 م. 1915ه =1333
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َماِم اْْلُلوِسي ِ َرْسُم اْلُمْصَحِف ِف تَ ْفِسْْيِ »ُروِح اْلَمَعاِن   « لْْلِ

 د. َعْبُدْه ْبُن َحَسِن ْبِن ُُمَمٍَّد اْلَفِقْيهُ 

اْلَعْشرِ  .129 اْلِقرَاَءاِت  ِف  ُمَمَّ   ،النَّْشُر  ْبِن  ُمَمَِّد  ْبُن  ُد  ُمَمَّ اْلَْرْيِ  اْلََزرِيُّ   دٍ أَبُو 
ا833)ت َعِليٍ   ََتِْقيُق:  اْلُكتُ ه (،  َداُر  اْلُكْبَى،  التِ َجارِيَُّة  اْلَمْطبَ َعُة  ِب لضَّبَّاِع، 

َنانُ   )د.ت(.  )د.ط(، ، اْلِعْلِميَِّة، َبرْيُوُت، لُب ْ
إِ ِف   تُ كَ النُّ  .130 بْ سَ يْ عِ   نُ بْ   يُّ لِ عَ ،  آنِ رْ قُ الْ   ازِ جَ عْ   الَْ بُ أَ ،  ي ٍ لِ عَ   نِ ى   اِنُّ مَّ لرُّ ا  نِ سَ و 

  ، فِ ارِ عَ مَ الْ   ارُ دَ ،  مٍ لَّ سَ   ولٍ لُ غْ زَ   دٍ مَّ ، د. مَُ للاِ   فِ لَ خَ   دٍ مَّ ََتِْقيُق: مَُ ،  ه (384ت)
 . م1976، َعاُم 3، طرُ صْ مِ 

اْلَْمَصارِ  .131 الْ َمْهَدِويُّ )ت نو  ،ِهَجاُء َمَصاِحِف  ْبُن َعمَّاٍر  ه (، ََتِْقيُق: 440َأْحَُد 
َصاِلحٍ  ْبِن  َحاِتِِ  َمارَاتُ ا  د.  اْْلِ الشَّارَِقُة،   ه 1428  َعامُ (،  )د.ط،  لضَّاِمِن، 

 م. 2007= 
النِ َهايَةِ  .132 بُ ُلوِغ  ِإََل  )تأَ   ،اِلَِْدايَُة  اْلَقْيِسيُّ  طَاِلٍب  َأِب  ْبُن  َمكِ يُّ  ُمَمٍَّد  ه (، 437بُو 

رَا َوالدِ  الشَّرِيَعِة  َوآَخرِيَن، ُكلِ يَُّة  َصاِلٍح  ْبِن  زَاَرَة  َجاِمَعُة سَ ََتِْقيُق:  ْسَلِميَِّة،  اْْلِ اِت 
 م. 2008ه =1429 َعامُ  ،1ط، الشَّارَِقةِ 

ا  .133 ََجِْع  َشرِْح  ِف  اِْلََواِمِع  السُُّيوِطيُّ   ،ْلََواِمعِ َهُْع  َبْكٍر  َأِب  ْبُن  الرَّْحَِن  َعْبُد 
الت َّْوِفيِقيَّ 911)ت اْلَمْكتَ َبُة   ، ِهْنَداِويٍ  اْلَِميِد  َعْبِد  ََتِْقيُق:  ِمْصرُ ه (،  ، )د.ط ،  ُة، 
 (. ت

يِن    ،اْلَعِقيَلةِ   فِ َكشْ اْلَوِسيَلُة ِإََل   .134 ه (، 643يُّ )تَعِليُّ ْبُن ُمَمٍَّد السََّخاوِ َعَلُم الدِ 
، ط ْدرِيِسيِ   ، َعامُ 2ط،  ، َمْكتَ َبُة الرُّْشِد، الر ََِيضُ 2ََتِْقيُق: د. َمْوَِلَي ْبِن ُمَمٍَّد اْْلِ

 . م2003ه =1424
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  ç 1442 /7 / 11: تاريخ قبول البحث  هـ 1442 / 4 /7: تاريخ تقديم البحث 

 
 : ملخص الدراسة 

اإلسناد خبصيصة  اإلسالم  دين  شا  ،متيز  ما  شاء  من  لقال  اإلسناد  اعتىن   . ءفلوال  وقد 
علماء احلديث برواة احلديث جرحاً وتعدياًل : صيانًة هلذا الدين من حتريف الغالني وانتحال  

اإلمام    . املبطلني الرواة  وقد كان  ألحوال  بياانً  الدين  هذا  عن  املنافحني  هؤالء  من  البخاري 
انتقى رواته   قدف  .وكتابه اجلامع الصحيح شاهد على براعته واتقانه  ،وانتقاًء للحديث الصحيح

العلماء ابلتفرد يف مجع الصحيح اجملرد من حديث رسول هللا له   . ‘  وأحاديثه حىت شهد 
لفوائدهووجد كتابه عنا أللفاظه واستخراجا  العلماء شرحاً  العناية برجال   ،يًة من  وكذا كانت 

خاري تبحث يف شيوخ اإلمام البوهذه الدراسة    .وقد أفردت املؤلفات يف ذكر شيوخه  ،إسناده
 .حيث بلغ عددهم ثالثة وستني شيخاً  ،ثاً واحداً الذين روى عنهم حدي

  
   حديث –شيوخ  –ري صحيح البخا: الكلمات املفتاحية



 

 

Al-Bukhari Shekhs from whom he narrated one Hadith in his 

Sahih 
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Abstract  : 

The religion of Islam is characterized by the characteristic of attribution. If 

there is no attribution, the one would say whatever he wants. The Scholars of 

Hadith have taken care of the Narrators of Hadith validating and impingement. 

In the purpose of preserving this religion from the distortion of the stray and the 

plagiarism of the invalidation. Imam Bukhari was one of those who expressed 

this by defending the religion by stating the status of the narrators and selecting 

the good of Hadith. His good comprehensive book is a witness to his ingenuity 

and mastery He selected its narrators and hadiths until the scholars testified to 

him the uniqueness in collecting the good abstract ones from the hadith of the 

Prophet. His book found the care of scholars to explain its words and extract its 

benefits. Also, the attention of his reference men, and many works have been 

written in mentioning his Sheikhs. This study searches in Al-Imam Al-Bukhari’s 

sheikhs who have narrated one Hadith about them, and their number reached 

sixty-three sheikhs. 
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 جملة العلوم الشرعية

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

 :اْلُمقدمة
لوحدانية يف  د ابتفر   ،الذي مل يلد ومل يولد   ،احلمد هلل الواحد األحد الصمد

وأمسائه وصفاته وألوهيته  وا  ،ربوبيته  احلمد  أهل  الكلمات    ،لثناءفهو  تتقاصر 
نفسه  ،عن محده على  أثىن  هو كما  عليه  ثناًء  والسالم   ،ال حنصي  والصالة 

 . اسنت بسنته واقتفى أثرهومن  ،وعلى آله وصحبه ،سيد ولد آدم ىعل 
 أما بعد: 

  بن   حممد  وعن  ،واهلم مما تفرد به ديننا فإن العناية برواة احلديث وبيان أح
قال110ت)  سريين   أتخذون  عمن   فانظروا  ،ين  د    معل ال   هذا  إن  :ه( 
عبد  ،(1) دينكم   ،ينالد     من  اإلسناد:  قال  ه(181ت )  املبارك  بن   هللا   وعن 
   .(2)شاء ما  شاء من لقال اإلسناد ولوال

الثقات عن  األخذ  على  احلديث  علماء  حرص  الزاند  ، وقد  أيب    وعن 
قال130ت)   عنهم   يؤخذ  ما  ،مأمون  كلهم  ،مائة   ابملدينة  أدركت:  ه( 

 . (3)أهله من  ليس: يقال  ،ثاحلدي

والسبق يف مجع   ابلفضل  األمة  هلم  الذين شهدت  العلماء  ومن جهابذة 
النب  حديث  من  أ  ‘  الصحيح  البخاري  احلديث اإلمام  يف  املؤمنني  مري 

أل  ،وطبيبه البالد  يف  البخاري  اإلمام  طوف  العلماء وقد  عن  احلديث  خذ 
  صاحب  إال   فيهم  س لي  نفساً   ومثانني  ألف   عن  كتبت  :¬  قال   ،األثبات

 
 . 14/ 1مقدمة صحيح مسلم    ( 1) 
 . 15/ 1املرجع السابق    ( 2) 
 . 15/ 1املرجع السابق    ( 3) 
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 -مجعاً ودراسة -شيوخ البخاري الذين روى عنهم حديثاً واحدًا يف صحيحه 

 د. عثمان اببكر صاحل عبد الكري 

  .(1)حديث
صحيحه يف  خاصة  البخاري  بشيوخ  العلماء  اعتىن  البحث   ،وقد  وهذا 

عنه  روى  الذين  البخاري  شيوخ  حديثاً يتناول  صحيحه   واحداً   م  وهذا   ،يف 
   .النوع فريد يف اببه
البخاري الذين روى عنهم حديثاً واحداً يف صحيحه  وخشيوقد أمسيته: 

 . مجعاً ودراسة()
 عن األسئلة التالية:  اإلجابة  وفيه تتم

 ؟كم عدد شيوخ البخاري الذين روى عنهم حديثاً واحداً   -
 ؟ ما أقوال العلماء يف هؤالء الشيوخ -
 ؟ هل كانت رواايهتم يف األصول أو يف املتابعات -
 ؟ رواية عنهمما السبب يف قلة ال -

 أمهية البحث:
وخاص البخاري  شيوخ  يتناول  أنه  يف  البحث  أمهية  روى تكمن  الذين  ة 

الصحيح   اجلامع  يف  واحداً  حديثاً  ودراسةعنهم  اجلهد   ،مجعاً  هبذا  ولعلي 
 .اباملتواضع أكون من املنافحني عن هذا الكت 

 الدراسات السابقة:
أقف   اطالعيحب-مل  ا  -سب  موضوع  يتناول  مؤلف  لكن    ،لبحثعلى 

ى عنهم  فات التالية وهي وإن مل تفرد شيوخ البخاري الذين رو وقفت على املؤل

 
 . 479/ 1املقدمة( البن حجر  ) الباري    فتح   ( 1) 
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 جملة العلوم الشرعية

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

 عة البحث:حديثاً واحداً ابلذكر إال أهنا قريبة من طبي 
إال -1 شيخه  عن  مل حيدث  ومن  واحد  إال حديث  عنده  يكن  مل  من    ذكر 

حممد احلسن بن حممد بن احلسن بن علي البغدادي   يبأل  ، حبديث واحد
ل الخ    .هـ( 439:  ت)الا

 . وهو مل يقتصر على شيوخ البخاري فقط
البخ  التعديل والتجريح-2 له  الصحيحملن خرج  اجلامع  الوليد    يبأل  ،اري يف 

 .هـ(  474: ت)سليمان بن خلف الباجي 
  .حديثاً واحداً  إال يرو عنه ي ملالبخار  بعض الرواة على أن يف نص  رمبا

البخاري-3 شرح صحيح  الباري  العسقالينحافلل   ،فتح  حجر  ابن  رمبا   ،ظ 
 .أشار أيضاً إىل تفرد الراوي

روى-4 من  البخار   أسامي  عديعنهم  البن  د  ،ي  عامر    حتقيق:  حسن 
من    ،صربي له  ما  اسم كل شيخ عدد  احملقق يف حتقيقه حتت  فقد ذكر 

 .خاريأحاديث يف صحيح الب
 أهداف البحث:

  .يحوكتابه اجلامع الصح براز مكانة اإلمام البخاريإ-1
 .معرفة شيوخ البخاري الذين روى عنهم حديثا واحدا يف صحيحه-2
 .إخراج البخاري ألصحاب هذا النوعكيفية معرفة  -3
 . الشيخ ذلك عن واحد حلديث خترجيه على بيان سبب اقتصار البخاري-4
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 -مجعاً ودراسة -شيوخ البخاري الذين روى عنهم حديثاً واحدًا يف صحيحه 

 د. عثمان اببكر صاحل عبد الكري 

 ث:منهج البح
  هذا البحث املنهج االستقرائي التحليلي  اتبعت يف

 عملي يف البحث:
الرواة روى    مجعت  تتبع  الذين  خالل  من  صحيحه  يف  البخاري  هلم 

 . حديثهم وإحصاء مروايهتم
العسقالين يف ع ا ابن حجر  للحافظ  التهذيب  تمدت على كتاب تقريب 

كتفي ثقة أو ثقة ثبت أو ثقة حافظ( أ )فإن كان الراوي    ،احلكم على الراوي
إن كان    ،به أو ضعيفاً )وأما  مقبواًل  أو  عل   ،صدوقاً(  أقوال  اجلرح  فأذكر  ماء 

 .ديلوالتع
هجائياً  ترتيبهم  الرواة  ترتيب  اس  ، وسلكت يف  أذكر  ورقكما  الكتاب  م م 

  .احلديث
 حدود البحث:  

حديثاً  عنهم  روى  الذين  البخاري  شيوخ  البحث  يف   يتناول  واحداً 
 .صحيحه

 
*** 
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   خطة البحث:
 .على مقدمة ومتهيد وأربعة مباحث وخامتةاشتملت 
فيها  مقدمة: ذكرت  ا  وقد  السابقة  ،لبحثأمهية  أهداف و   ،والدراسات 

 .وخطته ، وحدوده ،ومنهجه ،البحث
 . وفيه نبذة خمتصرة عن اإلمام البخاري وكتابه وعدد شيوخه  د:هيمت

من شيوخه ووصف    واحداً   : من روى عنه البخاري حديثاً املبحث األول
 .ثقة حافظ()ثقة ثبت( أو ) أو بثقة()

الثاين حدياملبحث  البخاري  عنه  روى  من  ممن    واحداً   ثاً :  شيوخه  من 
 .صدوق يهم( ) صدوق خيطئ( أو) صدوق( أوب)وصف 

الثالث: حديثاً   املبحث  البخاري  عنه  روى  ممن    واحداً   من  شيوخه  من 
 .قبول(مب)وصف 

الرابع: حديثاً   املبحث  البخاري  عنه  روى  ممن  م  واحداً   من  شيوخه  ن 
 . بضعيف()وصف 

 . وفيها أهم النتائج والتوصيات اخلامتة:
 . ملصادر واملراجعس افهر 

 
*** 
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  :ترمجة خمتصرة لإلمام البخاري  متهيد:
اجلعفي   حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية بن بـخْرد زبخه  أبو عبد هللا  وه 

 .البخاري
اجلمعة  كانت والدته   شوال سنة   رشه  من   خلت  ليلة  عشرة  لثالثيوم 

 .ومائة نيأربع وتسع 
سنني  مخ هل  أ   عشر  وعمره  احلديث  عشر لمف  ،حفظ  السادسة  يف  طعن   ة ا 

ووكيع املبارك  ابن  بلغ  ،حفظ كتب  مثا  وملا  سنةً عمره  عشرة  يف أل    ،ين  ف 
 سائر   إىل  احلديث  طلب  يف  ورحل  ،وأقاويلهم  والتابعني  الصحابة  فضائل
 .(1)األمصار حمدثي

 ، العشاء  صالة  عند  ،الفطر  ليلة  ،السبت  ليلة  بخاريال  كانت وفاة اإلمام
  اثنتني  وعاش   ،ومائتني  ومخسني   ست  سنة  ،الظهر  صالة  بعد  الفطر  يوم  ودفن

 .(2)تعاىل ¬ ،يوماً   عشر ثالثة إال سنة وستني
  :صحيح البخاري عننبذة خمتصرة 

 وسننه   ‘   هللا  رسول  أمور  من  املختصر   الصحيح  املسند  اجلامع)  :هامس
 .(3) (وأايمه

االختص  موضوعه: سبيل  على  الصحيحة  األحاديث  مؤلفه  فيه  ار مجع 

 
 . 431/ 24هتذيب الكمال للمزي    ( 1) 
املقدمــة( البــن  ) الباري    فتح   ، 391/ 12عالم النبالء للذهب  سري أ   ، 469/ 24هتذيب الكمال للمزي    ( 2) 

 . 479/ 1حجر  
 . 8/ 1املقدمة( البن حجر  ) الباري    فتح   ، 26مقدمة ابن الصالح ص   ( 3) 
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الدين   ،والشمول أبواب   ،انتخبه من ستمائة ألف حديث  ،فهو جامع لكل 
 ست   يف  حديث  ألف  ستمائة  من  اجلامع  صنفت:  -¬-البخاري  ل  قا

 كتايب   يف   أدخلت  وقال: ما  ،(1) هللا  وبني   بيين  فيما  حجة  وجعلته  ،سنة  عشرة
  .(2) الطول حلال الصحاح من وتركت ،صح ما إال اجلامع

ديثه فقد كان يستخري هللا تعاىل يف وضع احلديث ريه يف أحاومع شدة حت
البخار   ،يف كتابه   اغتسلت  إال  حديثاً   الصحيح  كتاب  يف  وضعت  ي: ما قال 

 . (3) ركعتني وصليت ذلك قبل
قته األمة ابلقبول على فتل   ،وقد وضخع هللا  القبولخ لكتاب صحيح البخاري

 . شرحهواجتهد العلماء يف حفظه وتدريسه و  ،مر األزمان
النووي     الكتب   أصح  أن  على  -†-  العلماء  اتفق"  ه(:631ت)   قال 

  ابلقبول   األمة  وتلقتهما  ،ومسلم  البخاري  الصحيحان  عزيزلا  القرآن  بعد
 صح  وقد  ،مضةوغا  ظاهرة  ومعارف فوائد  وأكثرمها  ،أصحهما  البخاري  وكتاب

  علم   يف  نظري  هل  ليس  أبنه  ويعرتف  ، البخاري  من  يستفيد   ممن  كان  مسلماً   أن
 ،املختار  املذهب  هو  البخاري   كتاب   ترجيح  من  ذكرانه   الذي  وهذا  ،احلديث

   .(4)"احلديث أسرار على  والغوص واحلذق تقاناإل وأهل اجلماهري قاله الذي

 
 . 479/ 1املقدمة( البن حجر  ) الباري    فتح   ، 140/ 6اتريخ اإلسالم للذهب    ( 1) 
 . 168/ 1هتذيب الكمال للمزي    ، 327/ 2بغدادي  اتريخ بغداد للخطيب ال   ( 2) 
املقدمــة(  ) البــاري    فــتح   ، 443/ 24هتــذيب الكمــال للمــزي    ، 322/ 2يب البغدادي  اتريخ بغداد للخط   ( 3) 

 . 479/ 1البن حجر  
 . 14/ 1شرح النووي على مسلم    ( 4) 



 

 

244 
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قل  يف أنا مدار العلوم  : "ال يراتب عاه(852ت )  وقال احلافظ ابن حجر
وقد رأيت  اإلمامخ أاب   ... املصطفى  وسناة نبيه  ،الشرعية على كتاب هللا املقتفى

الصاحي البخاري يف جامعه  البح قد تصداى لالقتبعبدهللا  أنوارمها  هياة  اس من 
  ور ز ق حب ْسن نيته  ،وكرع من مناهلهما الروية انتزاًعا وانتشاطًا  ،تقريرًا واستنباطًا

مجخخع فيما  واملواف ق  ،الساعادةخ  املخال ف   له  أذعخن  يف  وتلقاى    ،حىت  كالمخه 
 .(1) التصحيح ابلتسليم املطاوع  واملفارق"

 عدد شيوخ اإلمام البخاري:
الب بشيو اعتىن  صحيحهخاري  يف  عنهم  روى  الذين  -فقد كان    ،خه 

   .ألمةولذلك كان كتابه حمل ثقة العلماء وا ،يفتش عن رواته -¬
  ن احلس  أبو   احلافظ  شيوخنا   شيخ  كان"ه(:  702ت)  قال ابن دقيق العيد

 جاز   هذا  الصحيح:  يف  عنه  خيرج  الرجل   يف  يقول  ه(611ت)  املقدسي
  نقول   وبه   ،يعتقد  وهكذا  ،فيه  قيل  ما  إىل  يلتفت  ال  أنه  بذلك  يعين  .القنطرة

 املعىن   على  الظن  غلبة  يف  تزيد  ظاهرة  وحجة  شاف    ببيان  إال  عنه   خنرج  وال
  كتابيهما  تسمية   على  الشيخني  بعد  الناس  اتفاق   من  قدمناه  الذي

 .(2)"رواهتما تعديل ذلك لوازم ومن ،ابلصحيحني
 : قسمني عخلخى   الشيخان  له أخخرخج مخن: "ه(748ت)  قال الذهب

 . األصول يف به احتخجاا ما: أحدمها
 .واعتباراً  وشخهادخةً  متابعةً  له خراجا  مخن: واثنيهما

 
 . 3/ 1املقدمة(  )   فتح الباري   ( 1) 
 . 55االقرتاح يف بيان االصطالح البن دقيق العيد ص   ( 2) 
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 .قوي   هحديث   ،ثقة  فهو: غ م زخ  وال ،ي وثاق ومل -أحد مها أو- به  احتخجاا نفخمخ 
 ،تعن تاً   فيه  الكالم    يكون  فتارةً   : فيه  وت ك ل  م  -أحد مها   أو-  به  احتخجاا  ومخن

  تليين ه    يف  الكالم    يكون  واترةً   .أيضاً   قوي    حديث ه    فهذا  ،توثيق ه  على   ور  مهواجل
فظ ه    قد  اليت(  احلسخن)  مرتبة  عن   يخنحط    ال  حديث ه  فهذا  ،اعتبار  له  ،وح 
  رجل    هللا  حبمد "  الكتابني"  يف  فما  .( الصحيح  درجات  ىندأ  من ):  ن سم  يها

  أو  حخسخنة    بل   ،ضعيفة  ورواايته   األصول    يف  مسلم    أو  البخاري    به  احتخجا 
 .صحيحة
  يف  مخن  يهم فف  ،واملتابخعات  الشواهد  يف   مسلم    أو   البخاري    له   خخراجخ   ومن

فظ ه  قـخفخزخ   فقد  ،"الصحيحني"  يف  له  خ ر  جخ   مخن  فكل    .ترد د  توثي قه  ويف  ،شيء  ح 
 .(1) "بخني     بربهان   إال ،عنه مخْعد لخ  فال .القخْنطخرة
ابن حجرو    ختريج   أن  يعلم  أن  منصف   لكل  ينبغي"ه(:  852ت)  قال 

 وعدم  ،ضبطه  وصحة  ، عنده  لعدالته  مقتض    ،كان  راو    ألي  الصحيح  صاحب
  ة ميتس  على  األئمة  مجهور  إطباق  من  ذلك  إىل  انضاف   ما  سيما  وال  ،غفلته

 ،الصحيح  يف  عنه  خرج  من  لغري  حيصل  مل  معىن  وهذا  ،ابلصحيحني  الكتابني 
 . (2) "فيهما ذكر  من تعديل على راجلمهو  إطباق مبثابة فهو

 
 . 79ص   املوقظة يف علم مصطلح احلديث للذهب   ( 1) 
 . 384/ 1ن حجر  فتح الباري الب   ( 2) 
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شيوخ عدد  صحيحه    البخاري  بلغ  يف  عنهم  روى  ابن كما  الذين  ذكر 
  .(2)ست وثالمثائة هوعند ابن مند  ،(1) انون ومئتانعدي تسع ومث 

رو  الذين  شيوخه  واحدأما  حديثاً  عنهم  ثالثى  بلغوا  فقد    ني وست   ةً اً 
 تفاصيلهم كالتايل:

 .ثقة ثبت أو ثقة حافظ أ ـ واحد وثالثون وصفوا بثقة أو
 .م  ه  وعشرون وصفوا بصدوق أو صدوق خيطئ أو صدوق يخ   ةب ـ ست

  .لوصفوا مبقبو  ة ج ـ مخس
 .واحد وصف ابلضعف د ـ راو  

 
*** 

 
البــن عــدي    يف جامعــه الصــحيح( ) أســامي مــن روى عــنهم حممــد بــن إمساعيــل البخــاري مــن مشــاخيه    ( 1) 

 . 233ص 
 . 82أسامي مشايخ البخاري البن منده ص   ( 2) 
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مــن شــيوخه ووصــ   واحــداً  ثاً مــن روى عنــه البخــاري حــدي املبحــث األول:
 :ثقة حافظ()ثقة ثبت( أو )  ثقة( أوب)

البخاري ح عنهم  من روى  من شيوخه وصف  أكثر  واحداً  أو ديثاً  بثقة 
 : كاآليت  ،وقد بلغ عددهم واحداً وثالثني ،ثقة ثبت أو ثقة حافظ

بن  أ  -1 املروزيمحد  البكري  البخاري   ،( 1) هـ(  222ت)   احلجاج  له  أخرج 
 .(2)قال ابن حجر: ثقة .(1799)ح ،اب العمرةأبو  حديثاً واحداً يف

بن  أ  -2 احلسن  بن  وا-  ج نـخْيدبمحد  أبو   -اً مصغر   ،لنونابجليم  الرتمذي 
 ، أخرج له البخاري حديثاً واحداً يف كتاب املغازي  ،هـ(  250ت)  احلسن

 .(3)حجر: ثقة حافظ  قال ابن  .(4473)ح
محيد  أ  -3 بن  ومث-  الط رخيثيثيمحد  وراء  أوله  أاب    -مصغراً   ،لثتنيبضم  يكىن 

 أخرج له البخاري حديثاً   ،(4)هـ(  220ت)  احلسن ويعرف بدار أم سلمة
تفسري يف كتاب  ثقة   .(4576)ح  ،القران  واحداً  حجر:  ابن  قال 

 .(5)حافظ
نانبن    أمحد  -4 أبو جعفر    س  حبان  بن  أسد  الواسطي  بن   259)القطان 

قال    .(1610)ح  ،أخرج له البخاري حديثاً واحداً يف كتاب احلج  ،هـ(

 
 . 3/ 2التاريخ الكبري للبخاري    ( 1) 
 . 78حجر ص تقريب التهذيب البن    ( 2) 
 . 78ص تقريب التهذيب البن حجر    ( 3) 
 . 2/ 2للبخاري  التاريخ الكبري    ( 4) 
 . 79تقريب التهذيب البن حجر ص   ( 5) 
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 .(1)ابن حجر: ثقة حافظ
  واملثناة   املهملة   بفتح   ،العختخكي    ع مر   بن   حخْفص   ابن   ، الناسخب  بلفظ  ،حخرخمي    -5

البصري   يف    ،(2) هـ(  223ت)أبو علي  واحداً  البخاري حديثاً  له  أخرج 
 .(3)قال ابن حجر: ثقة .(36) ح ، كتاب اإلميان

بن  -6 ل   يل ع  أبو  ،اهل ذخيل  بن    علي  احلسن    املهملة   بضم   ،احل ْلواين    الخال 
يف   ،هـ(  242ت) واحداً  حديثاً  البخاري  له  احلج  أخرج   ، كتاب 

 .(4) قال ابن حجر: ثقة حافظ له تصانيف  .(1558)ح
املر   الزاعي    ح رخْيث  بن  احل سنْي   -7 أبو عمار   ، (5)هـ(  244ت)وزي  موالهم 

املدي واحداً يف كتاب فضائل  البخاري حديثاً  له   . (1877)ح  ،نةأخرج 
 .(6)قال ابن حجر: ثقة

زايد    (7)احلسني  -8 بن  حممد    القخبااين    علي   أبو   ،وري  ْيسابالنـا   العخْبدي  بن 
الطب  289ت) كتاب  يف  واحداً  حديثاً  البخاري  له  أخرج   ، هـ( 

 .(1)حافظ مصنف قال ابن حجر: ثقة  .(5680)ح

 
 . 80املصدر السابق ص   ( 1) 
 . 122/ 3التاريخ الكبري للبخاري    ( 2) 
 . 156تقريب التهذيب البن حجر ص   ( 3) 
 . 162تقريب التهذيب البن حجر ص   ( 4) 
 . 393/ 2التاريخ الكبري للبخاري    ( 5) 
 . 166البن حجر ص   ، تقريب التهذيب   ( 6) 
حــدثنا حســني ان أمحــد بــن منيــع    : ن شــاء هللا فإنــه قــال إ عنــه البخــاري يف صــحيحه  روى  قــال الــذهب:    ( 7) 

ن  إ فــ   ؛ شــبه أ وقيل هو احلسني بن حيىي بن جعفــر البيكنــدي واألول    هو القباين   : فقال الكالابذي وغريه 
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النيسابوري  الس لخم ي  احلسني بن منصور بن جعفر بن عبد هللا    -9   أبو علي 
احلدود   ،(2)هـ(  238ت) يف كتاب  واحداً  حديثاً  البخاري  له   ، أخرج 

 .(3)قال ابن حجر: ثقة  .(6948)ح
الطائي  -10 عثمان  بن  وابلزاي-  الفخْوزيخطاب  الفاء  عمر    -بفتح  أبو 

 ،البخاري حديثاً واحداً يف كتاب الذابئح والصيدأخرج له    .(4)احلمصي
 .(5): ثقةقال ابن حجر  .(5532)ح

أبو الطاب-11 النون-  الن ْكري  احلخس اين   ،زايد بن حيىي بن حسان    -بضم 
كتاب    254ت )البصري   يف  واحداً  حديثاً  البخاري  له  أخرج  هـ( 
 .(6)قال ابن حجر: ثقة .(2657)ح  ،الشهادات

سعي-12 بن  هللا  بن  عبد    الكويف  ،األشج    سعيد    أبو  ،الكندي  ح صني د 
البخا  257ت) له  أخرج  كتهـ(  يف  واحداً  حديثاً  الفنتري   ،اب 

 .(7)قال ابن حجر: ثقة  .(7119)ح

 
للــذهب    ، كرة احلفــا  تــذ   . نيع وكان مالزما للبخاري بنيسابور القباىن كان عنده كتاب مسند أمحد بن م 

2  /183 . 
 . 168تقريب التهذيب البن حجر ص   ( 1) 
 . 392/ 2التاريخ الكبري للبخاري    ( 2) 
 . 168تقريب التهذيب البن حجر ص   ( 3) 
 . 201/ 3التاريخ الكبري للبخاري    ( 4) 
 . 193تقريب التهذيب البن حجر ص   ( 5) 
 . 221املصدر السابق ص   ( 6) 
 . 305تقريب التهذيب البن حجر ص   ( 7) 
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 د. عثمان اببكر صاحل عبد الكري 

 211ت)  رمحن بن حممد بن زايد احملاريب الكويفبن عبد ال  عبد الرحيم-13
الصالة  ،هـ( مواقيت  كتاب  يف  واحداً  حديثاً  البخاري  له   ،أخرج 
 .(2)قال ابن حجر: ثقة .(1) (572)ح

حمم-14 أبو  األنصاري  طالب  بن  املتعال  البغداديعبد  بلخ    ،د  من  أصله 
يف كتا  ،(3)هـ(  222ت) واحداً  حديثاً  البخاري  له  احلجأخرج   ،ب 

 .(4)قال ابن حجر: ثقة  .(1764)ح
 235ت)نزيل بغداد    ،البصري  القخوخاريري    ،ميسرة  بن  عمر   بن   هللا   ع بيد-15

اجلمعةأخ  ،(5)هـ( يف كتاب  واحداً  حديثاً  البخاري  له    . ( 920)ح  ،رج 
 .(6) قة ثبتقال ابن حجر: ث

أخرج    ،(7)   (215ت)أبو عبد الرمحن املروزي    شخق يقعلي بن احلسن بن  -16
قال ابن حجر:   .(2541)ح  ،له البخاري حديثاً واحداً يف كتاب العتق

 .(8)ثقة حافظ

 
 . 104/ 6لتاريخ الكبري للبخاري  ا   ( 1) 
 . 354تقريب التهذيب البن حجر ص   ( 2) 
 . 135/ 6التاريخ الكبري للبخاري    ( 3) 
 . 361تقريب التهذيب البن حجر ص   ( 4) 
 . 395/ 5التاريخ الكبري للبخاري    ( 5) 
 . 373تقريب التهذيب البن حجر ص   ( 6) 
 . 268/ 6ري  التاريخ الكبري للبخا   ( 7) 
 . 399ص   تقريب التهذيب البن حجر   ( 8) 
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أخرج    ،هـ(  237ت)  دخري  اجلخحْ بو كامل فضيل بن حسني بن طلحة  أ-17
واحداً يف كتاب احلج ح البخاري حديثاً  قال ابن حجر:   .(1572)له 

 .(1)ثقة حافظ
ْمنايناحلسني    أيبحممد بن جعفر بن  -18   امليم   وسكون  املهملة  بكسر -  الس  

أخرج له البخاري حديثاً واحداً يف كتاب    .جعفر  أبو  ،الق ْومخسي  -ونونني
 . (3)ابن حجر: ثقة قال  .(2) (4227)ح ،املغازي

هـ( أخرج   261ت)قرئاملأبو بكر البغدادي    احلخداادي  خخلخفحممد بن  -19
قال ابن    .(5048)ح  ،نآله البخاري حديثاً واحداً يف كتاب فضائل القر 

 .(4)حجر: ثقة

 
 . 447ص   املصدر السابق   ( 1) 
وقد ذكر الكالابذي ومن تبعه أن البخاري ما روى عنه غري هذا احلــديث لكــن تقــدم  قال ابن حجر:    ( 2) 

يف العيــدين حــديث آخــر قــال البخــاري فيــه حــدثنا حممــد حــدثنا عمــر بــن حفــص بــن غيــاث فالــذي  
ظ  فقــد قــال احلــاف   ، هــو الصــحيح قلــت: لعــل كــالم الكــالابذي    . ( 483/ 7اري  فــتح البــ )   يظهر أنه هــذا 

  وكــذا   ذر   أيب   عــن   النســخ   بعــض   يف   كــذا   حفــص   بــن   عمــر   حــدثنا   حممــد   حــدثنا   قولــه   نفســه يف العيــدين: 
  املروزي   زيد   وأيب   السكن   وبن   شبويه   بن   رواية   من   وسقط   منسوب   غري   حممد   حدثنا   الوقت   وأيب   لكرمية 
  ال   هــذا   فعلــى   البخــاري   حممــد   ا حــدثن   مشــاخيه   بعــض   عــن   األصــيلي   روايــة   يف   ووقــع   اجلرجــاين   أمحــد   وأيب 

  ورمبــا   واســطة   بغــري   ابلكثــري   عنــه   البخــاري   حــدث   وقــد   فيــه   حفــص   بــن   عمــر   وبــني   البخــاري   بــني   واســطة 
  نعــيم   أبو   جزم   وبذلك   اإلسناد   هذا   يف   بينهما   الواسطة   سقوط   والراجح   أحياان   الواسطة   وبينه   بينه   أدخل 

  اهلل فـــ   الـــذهلي   هـــو   يكـــون   أن   يشـــبه   هـــذا   حممـــد   ذر   أليب   النســـخ   بعـــض   حاشـــية   يف   ووقـــع   املســـتخرج   يف 
 . ( 463-  462/  2  حجر   البن   الباري   فتح ) أعلم 

 . 472تقريب التهذيب البن حجر ص   ( 3) 
 . 477املصدر السابق ص   ( 4) 
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 د. عثمان اببكر صاحل عبد الكري 

يلقب  -20 األصبهاين  ابن  جعفر  أبو  الكويف  سليمان  بن  سعيد  بن  حممد 
البخاري    ،(1)هـ(  220ت)محدان   له  يف كتاب  أخرج  واحداً  حديثاً 

 .(2)بتقال ابن حجر: ثقة ث .(3402)ح ،نبياءحاديث األأ
األصم-21 الكويف  جعفر  أبو  األسدي  احلجاج  بن  الصلت  بن    حممد 

يف كتاب    ،(3)هـ(  220ت) واحداً  حديثاً  البخاري  له   أصحابأخرج 
 .(4)قال ابن حجر: ثقة .(3681)ح ،‘ النب

بن سليم -22 بن عيسى  بن هشام  املروذي أان  حممد  الطالقاين  عبد هللا  بو 
املضمومة الراء  بغدا  ،بتشديد  البخاري   ،هـ(  252ت )دنزيل  له  أخرج 

 .(5)قال ابن حجر: ثقة .(4191)ح ،حديثاً واحداً يف كتاب املغازي
العزيز  -23 عبد  بن  حيىي  بن  علي  أحممد  التحتانية  -  اليخْشك ريبو  بفتح 

 ، هـ(  252ت)ئغ املروزي  أبو علي الصا  -وسكون املعجمة وضم الكاف
( 3799)ح  ،نصارألأخرج له البخاري حديثاً واحداً يف كتاب مناقب ا

 .(6)قال ابن حجر: ثقة

 
 . 95/ 1التاريخ الكبري للبخاري    ( 1) 
 . 480تقريب التهذيب البن حجر ص   ( 2) 
 . 118/ 1التاريخ الكبري للبخاري    ( 3) 
 . 484تقريب التهذيب البن حجر ص   ( 4) 
 . 511املصدر السابق ص   ( 5) 
 . 513املصدر السابق ص   ( 6) 
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أبو جعفر الرازي نزيل نيسابور    ابجليم  ،ماالجلخ ا  جابر    بن  مالك  بن   خمخْلخد-24
املغازي  ،(1)هـ(  241ت) يف كتاب  واحداً  حديثاً  البخاري  له   ،أخرج 

 .(2)جر: ثقةقال ابن ح  .(4074)ح
أبو أمحد اهلمذاين ب  م رخارمحد  أبو  أ-25 الثقفي  امليم واملعجمة بن محويه  فتح 

له    254ت) أخرج  يف كتاهـ(  واحداً  حديثاً  الشروطالبخاري   ، ب 
 .(3)قال ابن حجر: ثقة حافظ  .(2730)ح

األ-26 بن  البخاري  -ابلسكون-شعث  هارون  حممد  أبو  األصل   . الكويف 
قال ابن    .(2764) ح  ، واحداً يف كتاب الوصاايأخرج له البخاري حديثاً 

 .(4)حجر: ثقة
  حممد    أبو  ،الضاب     -مهملة  مث  ومعجمة  بنون -  الناخااس  بن صاحلالوليد  -27

صحاب  أأخرج له البخاري حديثاً واحداً يف كتاب    .نزيل بغداد  زخريجلخ ا
 .(5)ابن حجر: ثقة قال .(3677)ح ،‘ النب

أخرج له    ،(6)هـ(  216:ت)  الكويف  احملخاريب  حترير  ارثاحل  بن  يـخْعلىحيىي بن  -28
و  حديثاً  املغازيالبخاري  يف كتاب  حجر:   . (4168)ح  ،احداً  ابن  قال 

 .(7)ثقة

 
 . 438/ 7التاريخ الكبري للبخاري    ( 1) 
 . 524تقريب التهذيب البن حجر ص   ( 2) 
 . 524املصدر السابق ص   ( 3) 
 . 568  املصدر السابق ص   ( 4) 
 . 582املصدر السابق ص   ( 5) 
 . 311/ 8التاريخ الكبري للبخاري    ( 6) 
 . 598  تقريب التهذيب البن حجر ص   ( 7) 
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 د. عثمان اببكر صاحل عبد الكري 

أخرج له البخاري   ،(1)  هـ(  218ت)التميمي األنباري  هبلول    يوسف بن-29
 .(2) قال ابن حجر: ثقة .(6259)حديثاً واحداً يف كتاب االستئذان ح

أخرج له    .الراساين نزيل البصرة  الع ْصف ري  بو يعقوب  أحممد  يوسف بن  -30
قال ابن حجر:   .(2270)ح  ،جارةحديثاً واحداً يف كتاب اإل  البخاري

 .(3)ثقة
يعقوب  -31 بن  قريش  الصافااريوسف  موىل  الكويف  يعقوب  له    . أبو  أخرج 

والسري اجلهاد  يف كتاب  واحداً  ابن    .(2798)ح  ،البخاري حديثاً  قال 
 .(4)ر: ثقةحج

 
 *** 

 
 . 386/ 8خاري  التاريخ الكبري للب   ( 1) 
 . 610تقريب التهذيب البن حجر ص   ( 2) 
 . 612املصدر السابق ص   ( 3) 
 . 612تقريب التهذيب البن حجر ص   ( 4) 
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ــاين ــث الثـ ــديثاً : املبحـ ــاري حـ ــه البخـ ــن روى عنـ ــداً  مـ ــيوخ واحـ ــن شـ ــن مـ ه ممـ
 (:مُ ه  صدوق ي  ) صدوق خيطئ( أو) صدوق( أوب)فهم ابن حجر  وص

 : قسمني عخلخى   الشيخان  له أخخرخج مخن"ه(:  748ت) قال الذهب
 . األصول يف  به احتخجاا ما: أحدمها - 
 . واعتباراً   هادخةً وشخ  متابعةً  له  خراجا مخن: واثنيهما - 

  .قوي   حديث ه ،ثقة  فهو: غ م زخ  وال ،ي وثاق ومل -أحد مها أو- به  احتخجاا فخمخن
 ،تعن تاً   فيه  الكالم    يكون  فتارةً   : فيه  وت ك ل  م  -مها د  أح  أو-  به  احتخجاا  ومخن
  ه  تليين    يف  الكالم    يكون  واترةً   .أيضاً   قوي    حديث ه    فهذا  ،توثيق ه  على   واجلمهور  

فظ ه    قد  يتلا(  احلسخن)  مرتبة  عن   يخنحط    ال  حديث ه  فهذا  ،اعتبار  له  ،وح 
  رجل    هللا  حبمد "  نيالكتاب"  يف  فما  .( الصحيح  درجات  أدىن  من ):  ن سم  يها

  أو  حخسخنة    بل   ،ضعيفة  ورواايت ه   األصول    يف  مسلم    أو  البخاري    به  احتخجا 
 .صحيحة
  يف  مخن  ففيهم   ،واملتابخعات  الشواهد  يف   مسلم    أو   البخاري    له   خخراجخ   ومن

فظ ه  قـخفخزخ   فقد  ،"الصحيحني"  يف  له  خ ر  جخ   مخن  فكل    .ترد د  توثي قه  ويف  ،شيء  ح 
 .(1) "بخني     بربهان   إال ،عنه مخْعد لخ  فال .رةالقخْنطخ 

  الصحيح   صاحب  ختريج   أن   يعلم  أن   منصف  لكل   ينبغي "قال ابن حجر:  
 ما  سيما  وال  ،غفلته  وعدم  ،ضبطه  وصحة  ،عنده  لعدالته  مقتض    كان  راو  ألي

  ابلصحيحني  الكتابني  تسمية  على  األئمة   مجهور  إطباق   من  ذلك  إىل  انضاف
 إطباق  مبثابة  فهو  ،الصحيح  يف  عنه  خرج  من  ريلغ  حيصل  مل   معىن  وهذا

 
 . 79املوقظة يف علم مصطلح احلديث للذهب ص   ( 1) 
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 -مجعاً ودراسة -شيوخ البخاري الذين روى عنهم حديثاً واحدًا يف صحيحه 

 د. عثمان اببكر صاحل عبد الكري 

 . (1) "فيهما ذكر من  تعديل  على اجلمهور
ابن حجر غري  وثقهم  قد  املبحث  هذا  الرواة يف  ب   ،وأكثر  إن  عضهم بل 

وعشرين  وقد بلغ عدد الرواة يف هذا املبحث ستة    ، وثقهم ابن حجر يف الفتح
 راوايً كالتايل: 

  ، ( 2)ف ابملروزيادي أبو سليمان املعرو يب الطيب سليمان البغدأمحد بن  أ  -1
كتاب   يف  واحداً  حديثاً  البخاري  له  النبأأخرج   ، ‘  صحاب 

   .(3660)ح
 أقوال العلماء:

وقال: سألت   ،أدركته ومل أكتب عنه  :عت أيب يقولقال ابن أيب حامت: مس
بغدادي األصل خرج إىل مرو ورجع إلينا وكتبنا عنه    أاب زرعة عنه فقال: هو 

وقال:    . قال: على هذا يوضع  ،قلت: هو صدوق  ،وسكن الري  .ظاً افوكان ح
 .(3)سألت أيب عنه فقال: ضعيف احلديث

 .(4) أبو حامت ضعفه بسببها  ،قال ابن حجر: صدوق حافظ له أغالط
   .(5) وقد توبع يف حديثه ،: صدوقاخلالصة

  جيم  مث  ساكنة   بنون-  مخْنج وفلي بن سويد بن  هللا بن ع  محد بن عبدأ  -2
 

 . 384/ 1فتح الباري البن حجر    ( 1) 
 . 3/ 2للبخاري  التاريخ الكبري    ( 2) 
  هتــذيب الكمــال   ، 283/ 5  للخطيــب البغــدادي   داد اتريــخ بغــ   . 52/ 2أيب حــامت    اجلــرح والتعــديل البــن   ( 3) 

 . 357/ 1  للمزي 
 . 80تقريب التهذيب البن حجر ص   ( 4) 
 . ( 3857)   46/ 5صحيح البخاري    ( 5) 
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هـ( أخرج له البخاري   252ت)أبو بكر السدوسي املنجويف    -فاء  هوآخر 
 . (47)ميان ححديثاً واحداً يف كتاب اإل

 أقوال العلماء:
 .(1) لثقاتيف ا ه(354ت)ذكره ابن حبان

النسائي احلديثه(303ت)قال  صاحل  الذهبو   ،(2):  : ه(748ت)قال 
قال ابن حجر:   ،(4)وذكره ابن أيب حامت من غري جرح وال تعديل  ،(3)وكان ثقة
 .(5)صدوق

 .(6)وقد توبع يف روايته  ،: صدوقاخلالصة
عبيد هللا  أمحد  أ  -3 بن  عبد هللا-و حممد  بن    -مكرباً   ،ويقال:  ابن سهيل 

ا والتخفيف-لغداين  صخر  املعجمة  هللا   ،بصري    -بضم  عبد  أاب    يكىن 
 ،نصاررج له البخاري حديثاً واحداً يف كتاب مناقب األخأ  هـ(  224ت)

   .(3942)ح
 أقوال العلماء:

سألت   :وقال  ،كتبنا عنه  :قال ابن أيب حامت: مسعت أيب وأاب زرعة يقوالن

 
 . 30/ 8الثقات البن حبان    ( 1) 
 . 366/ 1هتذيب الكمال يف أمساء الرجال للمزي    ( 2) 
 . 27/ 6خ االسالم للذهب  اتري   ( 3) 
 . 58/ 2تعديل البن أيب حامت  اجلرح وال   ( 4) 
 . 81تقريب التهذيب البن حجر ص   ( 5) 
 . ( 1325)   87/ 2صحيح البخاري    ( 6) 



 

 

258 
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 د. عثمان اببكر صاحل عبد الكري 

 .(1)هو صدوق ،فقال  ،أيب عنه
 .(3)قال ابن حجر: صدوق ،(2) لثقاتوذكره ابن حبان يف ا

 . (4) وقد توبع يف حديثه ،: صدوقاخلالصة
الشطي أ  -4 البصري  موالهم  اهلامشي  جناح  بن  مجيل  بن  ابملعجمة -  زهر 

الطاء الطالق  -وتشديد  يف كتاب  واحداً  حديثاً  البخاري  له    ، أخرج 
   .(5273)ح

 أقوال العلماء:
وذكره ابن حبان يف   ،(5)تعديالً   أو  اً ومل يذكر فيه جرح  ،ذكره ابن أيب حامت

  .(6) الثقات
   .(8) قال ابن حجر: صدوق ،(7) قال النسائي: ال أبس به

 . (9) حديثهوقد توبع يف  ،: صدوقاخلالصة
بن  إ  -5 عيسىأسحاق  جربيل   يب  البخاري   ، البغدادي  (10)هو  له  أخرج 

 
 . 400/ 1هتذيب الكمال للمزي    . 58/ 2اجلرح والتعديل البن أيب حامت    ( 1) 
 . 20/ 8الثقات البن حبان    ( 2) 
 . 82تقريب التهذيب البن حجر ص   ( 3) 
 . ( 2005)   44/ 3البخاري    صحيح   ( 4) 
 . 315/ 2عديل البن أيب حامت  اجلرح والت   ( 5) 
 . 132/ 8الثقات البن حبان    ( 6) 
 . 321/ 2هتذيب الكمال للمزي    ( 7) 
 . 156تقريب التهذيب البن حجر ص   ( 8) 
 . ( 5007)   187/ 6صحيح البخاري    ( 9) 
ملــن خــرج لــه البخــاري يف    التعــديل والتجــريح و   ، ( 74/ 1اهلداية واإلرشاد يف معرفة أهل الثقــة والســداد    ( 10) 
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 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

 . (7473)ح ،حديثاً واحداً يف كتاب التوحيد
 العلماء: أقوال  

 .(1): وليس ابملعروفقال ابن عدي 
 .(3)قال ابن حجر: صدوق .(2) مل يرد فيه جرح وال تعديل

 . (4)هيف روايت  وقد توبع ،مل يرد فيه جرح وال تعديل ،صدوق  اخلالصة:
الواسطيإ  -6 يعقوب  أبو  العالف  زايد  بن  وهب  بن  له    ،سحاق  أخرج 

 . (2207)ح ،البخاري حديثاً واحداً يف كتاب البيوع
 أقوال العلماء:

مسعت أيب وأاب زرعة يقوالن   ،ال ابن أيب حامت: كتب عنه أيب وأبو زرعةق
 . (5)دوقل: صفقا ، سئل أيب عنه ،وكتبت أان عنه مع أيب ،ورواي عنه ،ذلك

  .(6)قال ابن حبان: صدوق
 .(8)وقال يف الفتح: وهو ثقة ،(7)قال ابن حجر: صدوق

 
 . 376/ 1  اجلامع الصحيح 

البن عـــدي  يف جامعـــه الصـــحيح( ) عـــنهم حممـــد بـــن إمساعيـــل البخـــاري مـــن مشـــاخيه    أســـامي مـــن روى   ( 1) 
 . 46ص 

 . 415/ 2هتذيب الكمال للمزي    ( 2) 
 . 100تقريب التهذيب البن حجر ص   ( 3) 
 . ( 7134)   61/ 9صحيح البخاري    ( 4) 
 . 236/ 2  اجلرح والتعديل البن أيب حامت   ( 5) 
 . 119/ 8الثقات البن حبان    ( 6) 
 . 103جر ص تقريب التهذيب البن ح   ( 7) 
 . 404/ 4فتح الباري البن حجر    ( 8) 
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 -مجعاً ودراسة -شيوخ البخاري الذين روى عنهم حديثاً واحدًا يف صحيحه 

 د. عثمان اببكر صاحل عبد الكري 

 .: صدوق وقد وثقه ابن حجر يف الفتحاخلالصة
عبد هللا بن زايد السلمي أبو بكر البلخي قيل إن مجعة لقب   مجعة بن   -7

حيىي يف كتاب    233ت) وامسه  واحداً  حديثاً  البخاري  له  أخرج  هـ( 
 . (5445) ح ،ةطعماأل

 أقوال العلماء:
مث   الرأي  مذهب  ينتحل  ولكنه كان  احلديث  مستقيم  حبان:  ابن  قال 

 .(1) انتحل السنن وجعل يذب عنها
   .(2)قال الذهب: ثقة

 .(3)ال ابن حجر: صدوقق
 . (4) هوقد توبع يف حديث ،ووثقه الذهب ،: صدوقاخلالصة

الواس  -8 أبو علي  الكندي    سكن مصر  ،طيحسان بن عبد هللا بن سهل 
 ، اب تقصري الصالة أبو أخرج له البخاري حديثاً واحداً يف    هـ(   222ت)

   .(1111)ح
 أقوال العلماء:

  .(5)فقال: صدوقه(: سئل عنه أيب 327ت) قال ابن أيب حامت

 
 . 120/ 5هتذيب الكمال للمزي    . 165/ 8الثقات البن حبان    ( 1) 
 . 296/ 1الكاشف للذهب    ( 2) 
 . 142تقريب التهذيب البن حجر ص   ( 3) 
 . ( 5769)   138/ 7صحيح البخاري    ( 4) 
 . 238/ 3تعديل  اجلرح وال   ( 5) 
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  .(1) وقال: خيطئ ، ذكره ابن حبان يف الثقات
   .(2): ثقةه(748ت)  بوقال الذه 

 .(3): صدوق خيطئه(852ت)قال ابن حجر
ومل أقف على ما جيرح به وقد توبع    ،: صدوق وقد وثقه الذهباخلالصة

 . (4)يف روايته
شاذا  -9 ابن  احلسن  علي وهو  أبو  الواسطي  زايد  بن  بن خلف    ،ناحلسن 

أخرج له البخاري حديثاً واحداً يف    هـ(  246ت )  كأن شاذان لقب أبيه
 . (4159)ح ،اب: املغازيكت

 أقوال العلماء: 
أيب ح ابن  عنه  قال  روى  شيخ  ،أيبامت:  فقال:  أيب  عنه  وسئل   . (5)قال 

  .(6) وذكره ابن حبان يف الثقات
 .(7) فأذكره منكراً  : وال أعلم له شيئاً ه( 365ت) قال ابن عدي 

   .(8) : وكان ثقةه(463ت) الطيب البغدادي قال

 
 . 207/ 8الثقات البن حبان    ( 1) 
 . 320/ 1الكاشف للذهب    ( 2) 
 . 158تقريب التهذيب البن حجر ص   ( 3) 
 . ( 1112)   47/ 2صحيح البخاري    ( 4) 
 . 138/ 6هتذيب الكمال للمزي    . 18/ 3اجلرح والتعديل البن أيب حامت    ( 5) 
 . 174/ 8الثقات البن حبان    ( 6) 
 . 187/ 3الكامل يف الضعفاء    ( 7) 
 . 263/ 8ريخ بغداد للخطيب البغدادي  ات   ( 8) 
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 -مجعاً ودراسة -شيوخ البخاري الذين روى عنهم حديثاً واحدًا يف صحيحه 

 د. عثمان اببكر صاحل عبد الكري 

  .(1)الذهب: صدوق قال
 .(3)وقال يف الفتح: ثقة  ،(2)حجر: صدوق له أوهام ابن  قال 

ثقة  ،: صدوقاخلالصة الفتح:  يف  ابن حجر  ينكر   ،وقال  شيئا  يرو  ومل 
 .(4)وقد توبع يف حديثه ،عليه
البغدادي  -10 إبراهيم  ابن  منصور  بن  احلس-احلسن  أيضاً وقيل:   -ني 

املهملة-الشطوي   والطاء  املعجمة  علي  -بفتح  له  ، أبو  أبو    :ويقال 
 .( 3553)ح ،ناقب أخرج له البخاري حديثاً واحداً يف كتاب امل ،علويه

 أقوال العلماء:
 .(5) ذكر الطيب أن بعضهم مساه ابحلسني قال: وكان ثقة

 .(6)وقال الذهب: ثقة
 .(7)قال ابن حجر: صدوق

 . (8) وقد توبع يف حديثه  ،: صدوقاخلالصة
نزيل    الق ْومخسي    البخْسطامي    علي    أبو  ، الطاائي    مح ْران  بن   عيسى   بن  احل سخنْي -11

 
 . 324/ 1الكاشف للذهب    ( 1) 
 . 160تقريب التهذيب البن حجر ص   ( 2) 
 . 445/ 7فتح الباري البن حجر    ( 3) 
 . ( 1818) ، ( 1817) ، ( 1816) ، ( 1815) ، ( 1814)   10/ 3صحيح البخاري    ( 4) 
 . 327/ 6هتذيب الكمال للمزي    . 687/ 8اتريخ بغداد للخطيب البغدادي    ( 5) 
 . 330/ 1للذهب    الكاشف   ( 6) 
 . 164ن حجر ص تقريب التهذيب الب   ( 7) 
 . ( 501) ، ( 499) ، ( 495) 106/ 1  ، ( 376) 84/ 1  ، ( 187)   49/ 1خاري  صحيح الب   ( 8) 
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  ، هـ( أخرج له البخاري حديثاً واحداً يف كتاب الوضوء   247ت)نيسابور  
 . (158)ح

 أقوال العلماء:
 .(1) ذكره ابن حبان يف الثقات

  .(2)عنه فقال: صدوق : وسئل أيبه(327ت) قال ابن أيب حامت
 .(3)ه(: ثقة303ت)  وقال النسائي 

 . (4)ثقة وقال الدارقطين:
احلاكم أئمة أصحاب  : من كبار احملدثني وثقه(405ت)  وقال  اهتم من 

 .(5)ربيةالع
 .(6)قال ابن حجر: صدوق

 .(7)وقد توبع يف روايته ،: ثقة اخلالصة
أخرج له البخاري   ،(8)خلف بن خالد القرشي موالهم أبو املهنا املصري-12

 
 . 188/ 8الثقات البن حبان    ( 1) 
وقــد ال تقــل كلمــة    ، وأبــو حــامت معــروف ابلتشــدد :  قــال املعلمــي   . 60/ 3اجلرح والتعديل البن أيب حــامت    ( 2) 

مــة »صــدوق« يف رجــل إال  فإنــك ال تكــاد أــده أطلــق كل   ، « مــن غــريه »صدوق« منه عن كلمــة »ثقــة 
 . ( 574/ 2)   األابطيل   من   الكوثري   أتنيب   يف   مبا   التنكيل   . د غريه قد وثقه هذا هو الغالب وأ 

 . 86النسائي للنسائي ص   تسمية مشايخ   ( 3) 
 . 363/ 2هتذيب التهذيب البن حجر    ( 4) 
 . 462/ 6هتذيب الكمال للمزي    ( 5) 
 . 168يب البن حجر ص تقريب التهذ   ( 6) 
 . ( 191)   49/ 1صحيح البخاري    ( 7) 
 . 195/ 3لكبري للبخاري  التاريخ ا   ( 8) 
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 -مجعاً ودراسة -شيوخ البخاري الذين روى عنهم حديثاً واحدًا يف صحيحه 

 د. عثمان اببكر صاحل عبد الكري 

 . (3638)ح ،حديثاً واحداً يف كتاب املناقب
 لماء:أقوال الع

 .(1)نه فقال: شيخقال سئل أيب ع  ،قال ابن أيب حامت: روى عنه أيب
 .(2)قال ابن حجر: صدوق

 . (3) وقد توبع يف حديثه  ،: صدوقاخلالصة
البصري   داود-13 سليمان  أبو  الباهلي  شبيب   222أو  ç  221ت)  بن 

 . (6808)ح  ،أخرج له البخاري حديثاً واحداً يف كتاب احلدود ،(4)هـ(
 اء:أقوال العلم

 . (5) بعدانمسعت أيب يقول: هو صدوق حدث  :قال ابن أيب حامت
 . (6)قال الذهب: ثقة

 .(7)قال ابن حجر: صدوق
 .(8)وقد توبع يف روايته ،ووثقه الذهب ،: صدوقاخلالصة

 
 . 283/ 8هتذيب الكمال للمزي    . 372/ 3اجلرح والتعديل البن أيب حامت    ( 1) 
 . 194تقريب التهذيب البن حجر ص   ( 2) 
 . ( 3870)   49/ 5صحيح البخاري    ( 3) 
 . 243/ 3التاريخ الكبري للبخاري    ( 4) 
كمــــال للمــــزي  هتــــذيب ال   . 235/ 8بــــن حبــــان  الثقــــات ال   . 415/ 3لتعــــديل البــــن أيب حــــامت  اجلــــرح وا   ( 5) 

8 /400 . 
 . 380/ 1الكاشف للذهب    ( 6) 
 . 198تقريب التهذيب البن حجر ص   ( 7) 
 . ( 5231)   37/ 7صحيح البخاري    ( 8) 
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عبد-14 بن  أب  روح  موالهم  اهلذيل  املقرئ املؤمن  البصري  احلسن   و 
يف    ،(1) (233ت) واحداً  حديثاً  البخاري  له  اللقأخرج  بدء   ،كتاب 

 . (3251)ح
 أقوال العلماء:
سئل أيب عنه فقال:   :وقال  ،روى عنه أيب وأبو زرعةيب حامت:  قال ابن أ

  .(2)صدوق
  .(3) وذكره ابن حبان يف الثقات

 . (4)الذهب: ثقة قال
 .(5)قال ابن حجر: صدوق

صدوقالصةاخل الذهب  ،:  وثقه  أيب    .وقد  حديث  من  شاهد  ولروايته 
 . (6) هريرة

حممد-51 أبو  البصري  الباهلي  مضارب  بن  ا  أخرج  ،(7)سيدان  لبخاري له 
   .(5737)ح ،حديثاً واحداً يف كتاب الطب

 
 . 310/ 3التاريخ الكبري للبخاري    ( 1) 
 . 499/ 3اجلرح والتعديل البن أيب حامت    ( 2) 
 . 244/ 8حبان  الثقات البن    ( 3) 
 . 398/ 1الكاشف للذهب    ( 4) 
 . 211حجر ص تقريب التهذيب البن    ( 5) 
 . ( 3252)   119/ 2صحيح البخاري    ( 6) 
 . 216/ 4التاريخ الكبري للبخاري    ( 7) 
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 -مجعاً ودراسة -شيوخ البخاري الذين روى عنهم حديثاً واحدًا يف صحيحه 

 د. عثمان اببكر صاحل عبد الكري 

 أقوال العلماء:
قال ابن أيب حامت: روى عنه أيب مسعت أيب يقول بعض ذلك وسألته عنه  

 .(1)قفقال: شيخ صدو 
 .(3): صدوقوقال أيضاً  (2)قال الذهب: ثقة

 .(4)قال ابن حجر: صدوق
 . (5) وقد توبع يف حديثه ،: صدوقاخلالصة

ب -16 يعقو عباد  الرواجين  ن  والنون  -ب  املكسورة  وابجليم  الواو  بتخفيف 
صدوق رافضي أخرج له البخاري حديثاً    ،(6)أبو سعيد الكويف  -الفيفة

 . (7534)ح ،واحداً يف كتاب التوحيد
 .(7)ىب عنه فقال كوىف شيخأقال ابن أيب حامت: سئل 

  .(8)داعية إىل الرفض كان رافضياً بان: و قال ابن ح
وعباد بن يعقوب معروف يف أهل الكوفة وفيه غلو فيما    :دي قال ابن ع 

 
هتــــذيب الكمــــال للمــــزي    . 306/ 8الثقــــات البــــن حبــــان    . 327/ 4اجلــــرح والتعــــديل البــــن أيب حــــامت    ( 1) 

12 /319 . 
 . 475/ 1الكاشف للذهب    ( 2) 
 . 254/ 2يزان االعتدال للذهب  م   ( 3) 
 . 262ب التهذيب البن حجر ص تقري   ( 4) 
 . ( 5007)   187/ 6صحيح البخاري    ( 5) 
 . 44/ 6التاريخ الكبري للبخاري    ( 6) 
 . 88/ 6اجلرح والتعديل البن أيب حامت    ( 7) 
 . 172/ 2اجملروحني البن حبان    ( 8) 
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 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

التشيع من  ويف    ،فيه  البيت  أهل  فضائل  يف  عليه  أنكرت  أحاديث  وروى 
 .(1) متهم ساقط ، مثالب غريهم

: عخباد  ْبن  يـخْعق وبخ ضخع يف   :الخ الدارقطينقخ  ْنه   ،قـخْول  أخيب  حخامت    . (2) خخطخأ  م 
ثـخنخا الثقة يف   َّللا : كخانخ أخب و بخْكر بْ وخقخال احلاكم أخب و عخْبد ا ن خزمية يـخق ول: حخدا

   .(3) املتهم يف  دينه عباد بن يعقوب ،روايته
ا يف  حديثه  رافضي  صدوق  حجر:  ابن  مقرونقال  ابن    غخ ابلخ   ،لبخاري 

 .(4) يستحق الرتك :حبان فقال
 وقد روى له البخاري  ،ومل يرو ما يقوي بدعته  ،رافضيصدوق    اخلالصة:

 .مقروانً هذا احلديث الواحد 
أخرج   ،(5) (  ç  212ت)   عبد الرمحن بن محاد أبو سلمة العنربي البصري-17

  . (1257)ح ، له البخاري حديثاً واحداً يف كتاب اجلنائز
  أقوال العلماء:

 .كدت أن أدركه  ،قال ابن أيب حامت سألت أيب عنه فقال: ليس ابلقوي 
  .(6) ال أبس به وقال سئل أبو زرعة عنه فقال: بصري

 
 . 559/ 5  البن عدي   الكامل يف ضعفاء الرجال   ( 1) 
 . 202ص    ، طين على اجملروحني تعليقات الدارق   ( 2) 
 . 177/ 14للمزي    الكمال هتذيب    ( 3) 
 . 291ص البن حجر    تقريب التهذيب   ( 4) 
 . 275/ 5التاريخ الكبري للبخاري    ( 5) 
 . 226/ 5اجلرح والتعديل    ( 6) 
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 -مجعاً ودراسة -شيوخ البخاري الذين روى عنهم حديثاً واحدًا يف صحيحه 

 د. عثمان اببكر صاحل عبد الكري 

 .(1) وذكره ابن حبان يف الثقات 
   .(2): ثقةه(385ت) وقال الدارقطين

 .(3)مخْشه ور صخد وق  ه(:748ت)  قال الذهب
 .(4)خطأقال ابن حجر: صدوق رمبا أ

 .(5)وقد توبع يف روايته ،وقد وثقه الدارقطين ،: صدوقاخلالصة
الكبري  -18 عبد  بن  حممد  بن  القدوس  أبو-عبد  العطار   -بكر  احلبحاب 

 . (6823)ح،أخرج له البخاري حديثاً واحداً يف كتاب احلدود ،البصري
 أقوال العلماء:

 .(6)قال ابن أيب حامت: سئل أيب عنه فقال صدوق
  .(8)وقال الذهب: كان ثقة.(7)سائي: ثقةوقال الن 

 .(10)قال ابن حجر: صدوق ،(9) ال: يغربوذكره ابن حبان يف الثقات وق
 .(1)وقد توبع يف روايته ،ووثقه النسائي والذهب  ،: صدوقاخلالصة

 
 . 378/ 8الثقات البن حبان    ( 1) 
 . 235ص   سؤاالت احلاكم للدارقطين   ( 2) 
 . 379/ 2املغين يف الضعفاء    ( 3) 
 . 339يب البن حجر ص تقريب التهذ   ( 4) 
 . ( 1258)   74/ 2صحيح البخاري    ( 5) 
 . 57/ 6لتعديل البن أيب حامت  اجلرح وا   ( 6) 
 . 240/ 18هتذيب الكمال للمزي    ( 7) 
 . 116/ 6اتريخ اإلسالم للذهب    ( 8) 
 . 419/ 8الثقات البن حبان    ( 9) 
 . 360تقريب التهذيب البن حجر ص   ( 10) 
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البغدادي  -19 الثلج  أيب  بن  هللا  عبد  بن  له   257ت) حممد  أخرج  هـ( 
 .( 3234)ح ،اللق البخاري حديثاً واحداً يف كتاب: بدء 

 أقوال العلماء:
 . (2) هو صدوققال ابن أيب حامت: كتبت عنه مع أيب و 

  .(3) وذكره ابن حبان يف الثقات
 .(4)ر: صدوقبن حجقال ا

 .( 5) وقد توبع يف روايته .: هو صدوقاخلالصة
أخرج   ،(  ç  214ت)عصام بن خالد احلضرمي أبو إسحاق احلمصي  -20

 .( 3546)ح ،كتاب املناقب له البخاري حديثاً واحداً يف  
 أقوال العلماء:

  ْبن   وحريز  عخْمرو   ْبن  صفوان  مسخ عخ   احلضرمي  خخال د  ْبن  قال البخاري: عصام
 . (6)إ ْسحخاق أخب و  كنيته  ،عثمان

  .(7) ذكره ابن حبان يف الثقات
  .(2)قال ابن حجر: صدوق ،(1) النسائي: ليس به أبس قال

 
 . ( 2764)   2117/ 4صحيح مسلم    ( 1) 
 . 294/ 7يل البن أيب حامت  اجلرح والتعد   ( 2) 
 . 135/ 9بن حبان  الثقات ال   ( 3) 
 . 486ب التهذيب البن حجر ص تقري   ( 4) 
 . ( 3235)   115/ 2صحيح البخاري    ( 5) 
 . 71/ 7التاريخ الكبري للبخاري   ( 6) 
 . 301/ 7الثقات البن حبان    ( 7) 
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 -مجعاً ودراسة -شيوخ البخاري الذين روى عنهم حديثاً واحدًا يف صحيحه 

 د. عثمان اببكر صاحل عبد الكري 

 .: هو صدوقاخلالصة
أبو عبد هللا البصريحممد بن زايد ب -21 الزايدي    ،يلقب يؤيؤ  ،ن عبيد هللا 

مضم كتا  ،ومتنيبتحتانيتني  يف  واحداً  حديثاً  البخاري  له  ب  أخرج 
   .(6113)ح ،دباأل

 أقوال العلماء:
 .(4)قال ابن حجر: صدوق خيطئ ،(3)قال ابن حبان: رمبا أخطأ

 ذكرهوقال ابن حجر:    ،(5)روى له البخاري استشهاداً   ،: صدوقاخلالصة
 . (6)حجة بال  حبان وابن  منده ابن

 . (7)وال تعديالً  قلت: ذكره ابن منده يف كتابه ومل يذكر فيه جرحاً 
 الصلت أبو يعلي التوزي بفتح املثناة وتشديد الواو بعدها زاي  حممد بن-22

احلدود  ، (8)(228ت) كتاب  يف  واحداً  حديثاً  البخاري  له   ، أخرج 
 . (6803)ح

 
 . 195/ 7وهتذيب التهذيب البن حجر    . 58/ 20هتذيب الكمال يف أمساء الرجال للمزي    ( 1) 
 . 390تقريب التهذيب البن حجر ص   ( 2) 
 . 215/ 25ذيب الكمال للمزي  هت   . 114/ 9ثقات البن حبان  ال   ( 3) 
 . 478تقريب التهذيب البن حجر ص   ( 4) 
 . 518/ 10فتح الباري    ، 205أسامي من روى عنهم البخاري يف صحيحه ص   ( 5) 
 . 463/ 1فتح الباري البن حجر    ( 6) 
 . 67أسامي مشايخ البخاري ص   ( 7) 
 . 118/ 1كبري للبخاري  التاريخ ال   ( 8) 
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 أقوال العلماء:
ابن فقال صدوق  قال  عنه  أيب  سئل  حامت:  أبو  وق  ،أيب  سئل  أيضاً:  ال 

وغري  التفسري  حفظه  من  علينا  ميلى  صدوق كان  فقال:  عنه  ورمبا  زرعة  ه 
 .(1)وهم

 .(2) وذكره ابن حبان يف الثقات
سؤاال يف  احلاكم  قخالخ تقال  يعلى  أخب و  الصاْلت  بن  فمحمد  للدارقطين:   :ه 

 .(3)ث قخة
 .(4) قال ابن حجر: صدوق يهم

الدارقطين وق  ،صدوق  اخلالصة: ابن حجر بصدوق يهم  ووثقه  د وصفه 
 .(5)وقد توبع يف روايته ،أليب زرعة  تبعاً 
جعفر املنادي حممد بن عبيد هللا بن يزيد البغدادي أبو جعفر ابن  بو  أ-23

املنادي   ابن  داود  حديثاً  أيب  البخاري  له  أخرج  أمحد[  البخاري  ]ومساه 
  .(4961)ح ،لقرانواحداً يف كتاب تفسري ا

 أقوال العلماء:
وقال: سألت   .وهو صدوق ثقة  ،ابن أيب حامت: مسعت منه مع أيبقال  

 
 . 400/ 25ذيب الكمال للمزي  هت . 289/ 7يل البن أيب حامت  اجلرح والتعد   ( 1) 
 . 82/ 9الثقات البن حبان    ( 2) 
 . 270سؤاالت احلاكم للدارقطين ص   ( 3) 
 . 484تقريب التهذيب البن حجر ص   ( 4) 
 . ( 6802)   162/ 8صحيح البخاري    ( 5) 
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 -مجعاً ودراسة -شيوخ البخاري الذين روى عنهم حديثاً واحدًا يف صحيحه 

 د. عثمان اببكر صاحل عبد الكري 

 . (1) وقأيب عنه فقال: صد
 .(2) وذكره ابن حبان يف الثقات

: قرأان على احلسني    ،قال الطيب البغدادي: أخْخربخخانخ علي بن احملسن قخالخ
:    ،عن أيب العباس بن سعيد  ،بن هارون حممد بن عبيد هللا بن أيب داود قخالخ

أمحداملخرم بن  هللا  عبد  عنه:  سألت  املنادي  ابن  جعفر  أبو  بن   ،ي  وحممد 
 .(4)قال ابن حجر: صدوق ،(3): ثقةفقاال  ،عبدوس

 .ثقة  اخلالصة:
الواسطي-24 جعفر  أبو  القطان  عمران  بن  موسى  بن  له    ،حممد  أخرج 

 . (4849)ح ،البخاري حديثاً واحداً يف كتاب تفسري القران
 أقوال العلماء: 
 .(6)قال ابن حجر: صدوق ،(5) ان يف الثقاتذكره ابن حب
 . (7) وقد توبع يف حديثه ،: صدوقاخلالصة

أخرج له البخاري حديثاً واحداً    ،(8) حممد بن يزيد احلزامي الكويف البزاز-25

 
 . 50/ 26لكمال للمزي  هتذيب ا   . 3/ 8اجلرح والتعديل البن أيب حامت    ( 1) 
 . 132/ 9بان  الثقات البن ح   ( 2) 
 . 564/ 3اد للخطيب البغدادي  اتريخ بغد   ( 3) 
 . 495تقريب التهذيب البن حجر ص   ( 4) 
 . 525/ 26هتذيب الكمال للمزي    . 117/ 9الثقات البن حبان    ( 5) 
 . 509تقريب التهذيب البن حجر ص   ( 6) 
 . ( 4848)   138/ 6صحيح البخاري    ( 7) 
 . 261/ 1للبخاري    التاريخ الكبري   ( 8) 
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 . (3678)ح ،‘  النب أصحابيف كتاب 
 أقوال العلماء:

ابن  وذكره    .(1)عرفهأ يقول: هو جمهول ال  قال ابن أيب حامت: مسعت أيب
 .(2)حبان يف الثقات

 .(4)قال ابن حجر: صدوقو  .(3)وقال الذهب: ثقة
 . (5) وقد توبع يف حديثه  ،ووثقه الذهب ،: صدوقصةخلالا
بغداد-26 نزيل  أبو حيىي  أو  أمحد  أبو  املروذي  خارجة  بن   227ت )  اهليثم 

   .(4290)ح ،يف كتاب املغازي أخرج له البخاري حديثاً واحداً  ،(6)هـ(
 علماء:أقوال ال
حامت  قال   أيب  زرعةابن  وأبو  أيب  عنه  فقال:   .روى  عنه  أيب  سئل  قال 

 .(7)وقصد
أبس به  ليس  النسائي:  شعبة   .(8)وقال  يسمى  وكان  حبان:  ابن  قال 

 
 . 128/ 8بن أيب حامت  اجلرح والتعديل ال   ( 1) 
 . 78/ 9الثقات البن حبان    ( 2) 
 . 231/ 2الكاشف للذهب    ( 3) 
 . 514تقريب التهذيب البن حجر ص   ( 4) 
 . ( 3856)   46/ 5صحيح البخاري    ( 5) 
 . 216/ 8التاريخ الكبري للبخاري    ( 6) 
 . 86/ 9اجلرح والتعديل البن أيب حامت    ( 7) 
 . 377/ 3كمال للمزي  هتذيب ال   ( 8) 
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 -مجعاً ودراسة -شيوخ البخاري الذين روى عنهم حديثاً واحدًا يف صحيحه 

 د. عثمان اببكر صاحل عبد الكري 

 .(1)الصغري لتيقظه 
 (2)وسئل حيخْىيخ ْبن معني عخن اهليثم ْبن خارجة فقال: ثقة

ثبات قال عبد هللا  وقال يف الفتح: كان من األ ،(3) ر: صدوققال ابن حج
  ،عنه وهو حيكان أيب إذا رضي عن إنسان وكان عنده ثقة حدث    :بن أمحد

 .(4) فحدثنا عن اهليثم بن خارجة وهو حي
 .ثقة  اخلالصة:

 
 *** 

 
 . 344/ 2الكاشف للذهب    . 236/ 9ان  الثقات البن حب   ( 1) 
 . 87/ 16اتريخ بغداد للخطيب البغدادي    ( 2) 
 . 577تقريب التهذيب البن حجر ص   ( 3) 
 . 19/ 8فتح الباري البن حجر    ( 4) 
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مـــن شـــيوخه ممـــن  مـــن روى عنـــه البخـــاري حـــديثا واحـــدا: املبحـــث الثالـــث
 قبول(:مب)وص   

الروا مبقبولوهؤالء  حجر  ابن  وصفهم  الذين  مخسةعدد-  (1) ة   -هم 
ذين روى لكن يبقى أن البخاري أعرف بشيوخه ال   ،ةاملعلومات عنهم شحيح

 ـ وهو من هو يف التثبت:  ،عنهم
املروزي مشهور بكنيتهأ بو بكر بور بن  أ  -1  ، ( 2)هـ(  226-223ت )   صرم 

   .(3029)ح ،أخرج له البخاري حديثاً واحداً يف كتاب: اجلهاد والسري
 . (3) قال ابن حجر: مقبول

  .(4)وقد توبع يف روايته ،ومل يرد فيه جرح وال تعديل ،(مقبول) صة:اخلال
التهذيب: بل  شيخ   وهو  ،مجع    عنه   روى  فقد  ،ثقة  قال يف حترير تقريب 

  وال   ،بلده  أهل  من  أنه  عن  فضاًل   ،منه  له  توثيق    فهو  ،"الصحيح"  يف  البخاري
  فهو  (5)الباجي  ذكره  فيما  ،يعرف  ال:  عدي  ابن  قول    أما  .جرًحا  فيه  نعلم  

 .(6) صحيحه من اجلهاد  كتاب  يف  عنه البخاري برواية مردود  
يف كتاب   -2 واحداً  حديثاً  البخاري  له  أخرج  الراساين  محيد  بن    محاد 

 
  ، ه من أجله ومل يثـْب ت فيه ما ي رتك حديث   ، السادسة: مخن ليس له من احلديث إال القليل   : قال ابن حجر   ( 1) 

 . 74تقريب التهذيب ص    احلديث وإال فخلني      ، حيث يتابع   ، وإليه اإلشارة بلفظ: مقبول 
 . 500/ 1هتذيب التهذيب    ، 276/ 1الكاشف للذهب    ، 265/ 4هتذيب الكمال للمزي    ( 2) 
 . 128تقريب التهذيب البن حجر ص   ( 3) 
 . ( 3030) 64/ 4صحيح البخاري    ( 4) 
 . 438/ 1للباجي    لبخاري يف اجلامع الصحيح التعديل والتجريح ملن خرج له ا   ( 5) 
 . 186/ 1ب بشار عواد وشعيب األرانؤوط  حترير تقريب التهذي   ( 6) 
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 -مجعاً ودراسة -شيوخ البخاري الذين روى عنهم حديثاً واحدًا يف صحيحه 

 د. عثمان اببكر صاحل عبد الكري 

  .(7355)ح،االعتصام ابلسنة
 أقوال العلماء:

 .(1)قال ابن أيب حامت: سئل أيب عنه فقال: شيخ
املزي حديثاً قال  البخاري  عنه  روى  ا  واحداً   :  من يف  ابلقرب  العتصام 

ووجد    ،احلديث الواحد  ومل يعرف إال يف هذا  ،آخره مل ينسب أبكثر من هذا
"اجلامع" من  العتيقة  النسخ  بعض  بن    ،يف  البخاري: محاد  عبد هللا  أبو  قال 

 .(2)حدثنا هذا احلديث ،صاحب لنا ،محيد
 . (4) قال ابن حجر: مقبول  .(3) حمدث ال يدري من هو  قال الذهب:
البخاري   ،(مقبول)  :اخلالصة أن  فيه جرح وال تعديل وقد تقدم  يرد  ومل 

برج احلديث مسلم  ،الهأعرف  أخرج  الواسطة  (5) وقد  بن محيد()بدون   ، محاد 
 .(6) مسلم عن البخاري فيها نزل اليت األحاديث أحد وهو

له البخاري حديثاً    أخرج  ،شجاع بن الوليد البخاري أبو الليث املؤدب  -3
وقال    .(7) قال ابن حجر: مقبول  .(4186)ملغازي حواحداً يف كتاب: ا

 
 . 135/ 3اجلرح والتعديل البن أيب حامت    ( 1) 
 . 233/ 7هتذيب الكمال للمزي    ( 2) 
 . 589/ 1ميزان االعتدال للذهب    ( 3) 
 . 178تقريب التهذيب البن حجر ص   ( 4) 
 . ( 2929) 2243/ 4صحيح مسلم    ( 5) 
 . 324/ 13فتح الباري البن حجر    ( 6) 
 . 264ر ص تقريب التهذيب البن حج   ( 7) 
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 . (1) ان البخاري ومسع قبله قليالً يف الفتح: ثقة من أقر 
فهو وإن مل يرد فيه جرح وال تعديل فهو من شيوخ   ،(مقبول)  اخلالصة:

 .وهو أعرف برجاله وقد وثقه ابن حجر يف الفتح ،البخاري
بن   -4 الطعام  علي  صاحب  البغدادي  حديثاً    أخرج   (2)اهليثم  البخاري  له 

قال    ،(3) وال تعديل  مل يرد فيه جرح  ،(2197) واحداً يف كتاب البيوع ح
 .(4) ابن حجر: مقبول

عند   ،(مقبول)اخلالصة:   فهو  تعديل  وال  جرح  فيه  يرد  مل  وإن  فهو 
 .(5)وهو من شيوخه وقد توبع يف روايته ،البخاري معروف

رج له البخاري حديثاً  أخو أمحد( أخ )بن النضر بن عبد الوهاب  حممد    -5
  .(6)( 4649)واحداً يف كتاب تفسري القران ح

 وال العلماء:أق
 .(8) قال ابن حجر: مقبولو  ،(7) : جمهولهقال ابن مند

 
 . 456/ 7فتح الباري البن حجر    ( 1) 
لكن صنيع    ( 609/ 13اتريخ بغداد  )   فرق الطيب البغدادي بينه وبني صاحب الطعام شيخ احملاملي   ( 2) 

 . يدل على أن شيخ البخاري هو صاحب الطعام   حجر   ابن 
ر  هتــذيب التهــذيب البــن حجــ   ، 1189/ 5اتريخ اإلســالم للــذهب    . 173/ 21ي  هتذيب الكمال للمز   ( 3) 

7 /394 . 
 . 406تقريب التهذيب البن حجر ص   ( 4) 
 . ( 2198) 77/ 3صحيح البخاري    ( 5) 
 . 1051/ 6اتريخ اإلسالم للذهب    ، 555/ 26هتذيب الكمال للمزي    ( 6) 
 . 73أسامي مشايخ البخاري البن منده ص   ( 7) 
 . 510ص   تقريب التهذيب البن حجر   ( 8) 
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 -مجعاً ودراسة -شيوخ البخاري الذين روى عنهم حديثاً واحدًا يف صحيحه 

 د. عثمان اببكر صاحل عبد الكري 

عند   ،(مقبول)  اخلالصة: فهو  تعديل  وال  جرح  فيه  يرد  مل  وإن  فهو 
وقد   ،أن البخاري أعرف برجالهالبخاري معروف وهو من شيوخه وقد تقدم  

يف ثقة    شاركه  وهو  الوهاب  عبد  بن  النضر  بن  أمحد  أخوه  احلديث  رواية 
 .(1)حافظ
 

 *** 

 
 . 85املصدر السابق ص   ( 1) 
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ه من شيوخه ممن وصـف واحداً  من روى عنه البخاري حديثاً :  املبحث الرابع
 ضعي (:)ـ  ابن حجر ب

 :وهو راو واحد
اجلمال   جنيح  بن  زيد  بن  حم  -ابجليم-أسيد  أبو  موالهم  مد اهلامشي 

البخاري سوى حديث    ،به ذ  معني فك  ابن    طخ أفرخ   ،ضعيف  ،الكويف وما له يف 
 .(1) (6541)ح ،واحد مقرون بغريه
 أقوال العلماء:

وإمنا عدي:  ابن    بن  عمران  ان  :فقال  لالستشهاد  البخاري  ذكره  قال 
  قال   ،زيد  بن  أسيد  وحدثين  :قال  مث  ، حصني  ان   قال  فضيل  ان ابن  قال   ميسرة

 .(2)ح صخنْي  يف   النااس أثبت هشيماً   نألخ  ،حصني  عن   هشيم ان
 فيه  قرنه  دوق  ،املوضع  هذا  سوى  البخاري  عند  له  قال ابن حجر: وليس

 خرب   يكون   ال  أن  وحيتمل   ،(3)مسعود  أبو  قاله  ،ثقة  عنده  كان  ولعله  ،بغريه
 .(4) الواحد احلديث هذا منه مسع وإمنا ينبغي كما  أمره

 
 . 112ريب التهذيب البن حجر ص تق   ( 1) 
 . 98من روى عنهم البخاري يف الصحيح البن عدي ص   ( 2) 
تــذكرة احلفــا     )   أبــو مســعود إبــراهيم بــن حممــد بــن عبيــد الدمشــقي احلــافظ: مصــنف كتــاب األطــراف   ( 3) 

3 /180 ) . 
 . 406/ 11فتح الباري البن حجر    ( 4) 
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 أهم النتائج والتوصيات: اخلامتة
 :  النتائج

ثالثة وستني(  )ذين روى عنهم حديثاً واحداً  بلغ عدد شيوخ البخاري ال  -1
 كالتايل:  ،شيخاً 

بثقة  -أ ابن حجر  ثقة حافظ  أو  واحد وثالثون وصفهم  أو  ثبت  وقد   .ثقة 
بصدوق وصفوا  ممن  ثالثة  إضافة  إىل  العلماء  أقوال  خالل  من   ، توصلت 

  .ني ربعة وثالث أفيكون اجملموع 
صدوق    ئ أوصدوق خيط  أوشرون وصفهم ابن حجر بصدوق  ستة وع  -ب
األعلى  .يهم املرتبة  إىل  ثالثة  منهم  وعشر   فيكون   ،وانتقل  ثالثة  ن  يجمموعهم 

 راوايً  
 .مخسة شيوخ وصفهم ابن حجر مبقبول -ج
 .شيخ واحد وصفه ابن حجر بضعيف  -د
شيوخه  -2 انتقاء  يف  البخاري  عناية  روى   ،تظهر  الذين  شيوخه  أكثر  فإن 
حديثاً ع  ثقات  نهم  دون    ،واحداً  ق  ومن كان  أو  توبع  بغريهر  ذلك  ومن    ،ن 
 . ف ابلضعف ذكره لالستشهادص  و  
بشيوخه  -3 أعرف  شيوخه  ،البخاري  سرب  خالل  من  العلماء  قال    ، كما 

والتوثيقإحيث   التعديل  قمة  يف  فيه:    ،هنم  تكلم   شيوخه  من  أكثرهم)ومن 
  جيدها   وميز  ،أحاديثهم  على  لعواط  ،أحواهلم  وعرف  ،وجالسهم  لقيهم  الذين

 .(1)ها(موهوم من
 

 . 12/ 1ن حجر  فتح الباري الب   ( 1) 
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انتقائه ألحاديث هؤال  -¬-وتظهر براعة البخاري    -4 ء الرواة سواء  يف 
   .كانوا ثقات أو غري ذلك

 التوصيات:
ت   البخاري  شيوخ  شيوخه ظه  دراسة  انتقاء  يف  البخاري  اإلمام  براعة  ر 

أحاديثهم العناي  ،وانتقاء  الباحثني  على  اجلانبولذلك  هبذا  وعلى كثرة   ،ة 
   .ذا اجلانب إال أن درره حتتاج إىل مزيد غوص الستخراجهاالبحوث يف ه

 .ب العاملنيواحلمد هلل ر 
 
*** 
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 املصادر واملراجع
مشاخيه    -1 من  البخاري  إمساعيل  بن  حممد  عنهم  روى  من  جامعه  )أسامي  يف 

اجلرجاين    الصحيح( هللا  عبد  بن  عدي  بن  هللا  عبد  أمحد    . هـ(  365ت:)أبو 
 ه 1414دار البشائر اإلسالمية :  ريوتب ،1ط ،عامر حسن صربي .: دحتقيق

 أبو عبد هللا حممد بن إسحاق بن حممد بن حيىي   ،اريأسامي مشايخ اإلمام البخ  -2
  مكتبة الكوثرالرايض:    ،1ط  ،: نظر حممد الفاراييبحتقيق  ،هـ(  395ت:)  بن منده
 . م1991-هـ 1412

االصطال   -3 بيان  يف  وهب  ،حاالقرتاح  بن  علي  بن  تقي   ، حممد  الفتح   ، الدين  أبو 
 . العلمية بريوت: دار الكتب هـ( 702ت:)العيداملعروف اببن دقيق 

بو عبد هللا مشس الدين حممد بن أمحد أ  ،اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم  -4
 .: املكتبة التوفيقيةةر لقاها ،هـ(  748ت:)بن عثمان بن قامياز الذهب 

البغدادي  ،بغداد اتريخ    -5 أمحد  ،الطيب  بكر  أمحد   أبو  بن  اثبت  بن  علي  بن 
ع حتقيق  هـ(  463ت:) بشار  الدكتور  معروف:  الغرب :  بريوت  ،1ط  ،واد  دار 

 . مç - 2002 1422 ،اإلسالمي
الكبري   -6 هللا   ،البخاري   ،التاريخ  عبد  أبو  املغرية  بن  إبراهيم  بن  إمساعيل  بن  حممد 

آابد   هـ(  256ت:) العثمانية  ،الدكن  –حيدر  املعارف  مرا  ، دائرة  قبة: طبع حتت 
 .حممد عبد املعيد خان

للحاف  -7 التهذيب  تقريب  العسقالينحترير  بن حجر  علي  بن  أمحد    ه( 852ت:)ظ 
معروف عواد  بشار  الدكتور  األرنؤوط  ، أتليف:  شعيب   :بريوت  ،1ط  ،الشيخ 

 مç - 1997 1417 ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهب  بو عبد هللا مشس الدين حممد  أ  ،احلفا تذكرة    -8

 . م1998  -هـ 1419ت: دار الكتب العلمية بريو  ،1ط  ،هـ(  748ت:)
  ، تسمية مشايخ أيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي النسائي وذكر املدلسني  -9
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الراساين الرمحن  عبد  أبو  علي  بن  شعيب  بن    ، هـ(   303ت: )النسائي    ،أمحد 
الحتقيق عارف  بن  حامت  الشريف  الفوائد   ،1ط   ،عوين:  عامل  دار  املكرمة:   مكة 

1423 ç . 
بو احلسن علي بن عمر بن أمحد أ  ،تعليقات الدارقطين على اجملروحني البن حبان-10

بـ  ويلقب  البغدادي  هللا  عبد  بن  دينار  بن  النعمان  بن  مسعود  بن  مهدي  بن 
العريبحتقيق: خلي  هـ(   385ت: )  الدارقطين الفار   ،1ط  ،ل بن حممد  وق  القاهرة: 

 . م ç - 1994 1414دار الكتاب اإلسالمي   ،احلديثة للطباعة والنشر 
أبو الوليد سليمان بن    ،التعديل والتجريح ملن خرج له البخاري يف اجلامع الصحيح -11

  474ت:)خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيب القرطب الباجي األندلسي  
 ç  1406 اء للنشر والتوزيعدار اللو  :الرايض ،1ط  ،أبو لبابة حسني .: دحتقيق هـ( 
 . م1986 –

التهذي-12 حجر   ،بتقريب  أمحد  ،ابن  بن  حممد  بن  علي  بن  أمحد  الفضل  بن   أبو 
العسقالين الرشيد  :  سوراي  ،1ط  ،: حممد عوامةحتقيق   ،هـ(   852ت:)  حجر  دار 

1406 ç –  1986 م . 
ن أيب عبد الرمحن بن حيىي بن علي ب  ،ألابطيلالتنكيل مبا يف أتنيب الكوثري من ا-13

خترجيات وتعليقات: حممد انصر    مع  ،هـ(  1386ت:)العتمي اليماين   بكر املعلمي
األلباين الشاويش  -الدين  محزة  -زهري  الرزاق  املكتب بريوت:    ،2ط  ،عبد 

 .مç - 1986 1406 اإلسالمي
التهذيب-14 حممد  ،هتذيب  بن  علي  بن  أمحد  الفضل  حجر   أبو  العسقالين   بن 

 . ç 1326 ،ة دائرة املعارف النظامية: مطبعاهلند ،1ط  هـ( 852:ت)
الك-15 الرجالهتذيب  أمساء  يف  يوسف   ،مال  بن  الرمحن  عبد  بن  أبو   املزي  يوسف 

د   ،هـ(  742:ت)  احلجاج معروف  .احملقق:  عواد  مؤسسة   1ط  ،بشار  بريوت: 
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 . مç – 1980  1400الرسالة 
  354:ت)أبو حامت الب سيت    ،د بن حبان التميميحممد بن حبان بن أمح  ،الثقات-16

حتت مراقبة: الدكتور حممد   ،العالية اهلنديةطبع إبعانة: وزارة املعارف للحكومة    هـ( 
حبيدر آابد الدكن اهلند: دائرة    ،1ط  ،عبد املعيد خان مدير دائرة املعارف العثمانية

 . م 1973-ه1393املعارف العثمانية 
أايمه= صحيح وسننه و   ‘  املختصر من أمور رسول هللا  اجلامع املسند الصحيح-17

ق: حممد زهري بن حتقي  ،أبو عبدهللا اجلعفي  ريبن إبراهيم البخا  حممد بن إمساعيل
 . ç 1422 : دار طوق النجاةبريوت ،1ط  ،انصر الناصر

 عيسى  أبو  الرتمذي  سخْورة  بن  عيسى  بن  حممد  ،(الرتمذي  سنن)  الكبري   اجلامع-18
 اإلسالمي  الغرب  دار :  بريوت   ،معروف   عواد   بشار :  قحتقي  ( هـ  279ت:)

 . م1998
الشهي اببن أيب   د عبد الرمحن بن حممد بن إدريس الرازيأبو حمم  ،اجلرح والتعديل-19

الدكن  ،1ط  هـ(  327ت:)  حامت آابد  املعارف   -حبيدر  دائرة  اهلند: طبعة جملس 
 . م1952دار إحياء الرتاث العريب: بريوت –العثمانية

من-20 حي   ذكر  مل  ومن  واحد  حديث  إال  عنده  يكن  حبديث مل  إال  شيخه  عن  دث 
ل  أبو حممد احلسن    ،واحد   439ت:)بن حممد بن احلسن بن علي البغدادي الخالا

  ، : دار ابن القيمالرايض  ،1ط  ،ق: أبو عبد الباري رضا بو شامة اجلزائرييقحت ،هـ( 
 . م2004 دار ابن عفان اجليزة:

النيسابور -21 احلاكم  بن    يبأل   ،يسؤاالت  أمحد  بن  عمر  بن  علي  مهدي  احلسن 
  ، موفق بن عبد هللا بن عبد القادر  . : د حتقيق   ،هـ(   385ت:)  الدارقطين  البغدادي

 . م1984 -هـ  1404الرايض: مكتبة املعارف   ،1ط
أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين   ،فتح الباري شرح صحيح البخاري-22
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جه وصححه  قام إبخرا  ،يثه: حممد فؤاد عبد الباقيرقم كتبه وأبوابه وأحاد   ،الشافعي
العزيز بن   ،يبوأشرف على طبعه: حمب الدين الط عليه تعليقات العالمة: عبد 

 . ç 1379دار املعرفة  :عبد هللا بن ابز بريوت
أبو    ،حممد بن حبان بن أمحد بن حبان  ،اجملروحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكني-23

دار الوعي   حلب:  ،1ط  ،: حممود إبراهيم زايدحتقيق  ،هـ(  354ت:)الب سيت    حامت
1396 ç . 

بن    مسلم  ،‘  يح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللااملسند الصح-24
مسلم  احلجاج النيسابوري    بن  القشريي  احلسن  حممد يق حت   هـ(  261ت:)أبو  ق: 

 .بريوت: دار إحياء الرتاث العريب  ، فؤاد عبد الباقي
أن-25 احلديثمعرفة  علوم  الصالح)  ،واع  ابن  الرمحن  ،(مقدمة  عبد  بن   أبو  ،عثمان 

  ،ق: نور الدين عرت حتقي   ،هـ(  643ت:)  املعروف اببن الصالحلدين  تقي ا  ،عمرو
 . مç - 1986 1406 ، دار الفكر املعاصر  :بريوت  ،دار الفكر : سوراي ،1ط

عثمان بن قامياز  بو عبد هللا مشس الدين حممد بن أمحد بن  أ  :املغين يف الضعفاء-26
  .حياء الرتاثإ دار  : قطر  ،: الدكتور نور الدين عرت يق حتق هـ( 748ت:)الذهب 

احلجاج-27 بن  مسلم  صحيح  شرح  شرف   ، املنهاج  بن  حيىي  الدين  حميي  زكراي    أبو 
 . ه1392: دار إحياء الرتاث العريب  بريوت ،2ط ،هـ( 676ت:) النووي

هللا مشس الدين حممد بن أمحد بن بو عبد  أ ،املوقظة يف علم مصطلح احلديث-28
  ،2ط ،به: عبد الفتاح أبو غ د ة اعتىن  (هـ 748ت:)بن قامياز الذهب   عثمان

 . ç 1412حلب: مكتبة املطبوعات اإلسالمية 
بو عبد هللا مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان  أ  ،الرجال  نقد  يف  االعتدال  ميزان-29

 دار:  بريوت  ،1ط  ، البجاوي  حممد  علي:  حتقيق  ،( هـ  748ت: )بن قامياز الذهب  
 . مç - 1963 1382 والنشر  للطباعة املعرفة
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بو عبد هللا مشس الدين حممد أ  :الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة-30
الذهب   قامياز  بن  عثمان  بن  أمحد  أمحد حتقيق  ،( هـ  748ت:)بن  عوامة  : حممد 

الطيب منر  للثقافة    :جدة  ،1ط  ،حممد  القبلة  علوم   -اإلسالمية  دار  مؤسسة 
 . م ç - 1992  1413 القرآن

  هـ(   365ت: )أبو أمحد بن عدي اجلرجاين  ابن عدي    ،لرجالالكامل يف ضعفاء ا-31
املوجود  عبد  أمحد  عادل  معوض  -حتقيق:  حممد  الكتب بريوت  ،1ط  ،علي   :

 . م 1997 -هـ  1418 العلمية
أبو نصر    ،بن حممد بن احلسنيأمحد    ،اهلداية واإلرشاد يف معرفة أهل الثقة والسداد -32

ا عبيق حت   ،هـ(   398ت: )لكالابذي  البخاري  الليثيق:  دار   ،1ط  ،د هللا  بريوت: 
 .ه 1407املعرفة 

 
*** 



 

 

 

 

 

 

 
 

هـ( في علوم  457ت:)جهود الحــــــافظ عبد العزيز النَْخَشبي
 " دراسة استقرائية تحليلية" الحديث

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سعود بن مانع بن مسفر القحطاني  .د
 أصول الدين كلية   –السنة وعلومها قسم 

 عود اإلسالميةاإلمام محمد بن سجامعة 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

الحــــــا اجهود  العزيز  عبد  الحديث  457ت:)  لنَْخَشبي فظ  علوم  في   هـ( 
 دراسة استقرائية تحليلية 

 
 نيسعود بن مانع بن مسفر القحطا .د 

 أصول الدين كلية  –السنة وعلومها قسم 
 اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة 

 

  ç 1442 /8 / 22: تاريخ قبول البحث  ç 1442 /6 / 22: تاريخ تقديم البحث 

 
 : راسة الد ملخص

احلديث علوم  النَّْخَشيب يف  احلافظ  على جهود  الضوء  إلقاء  البحث  هذا  حيث   ؛مت يف 
وجعلته يف مباحث متعلقة بعلوم    ،وضممت النظري إىل نظريه  ،المهاجتهدت يف مجع منثور ك

كالمه  ،احلديث من  شاهداً  حتتها  أحكامه  ،وأوردت  من  املنهج   ،وطرفاً  فيه  وسلكت 
وبيان علو كعبه يف هذا    ،وكان الغرض من ذلك إبراز جهوده احلديثية  ،يلياالستقرائي التحل

الباحث   ،الشأن لقلة آاثرهالسيما مع خفاء أمره على بعض  مث خلصت إىل اخلامتة وفيها    ،ني 
 . أهم النتائج والتوصيات

  
 .احلديث ،جهود ،احلافظ النَّْخَشيب: الكلمات املفتاحية
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of hadith. Analytical extrapolation study 
 

 Dr. Saud bin Manea bin Misfer Al-Qahtani 
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Abstract  : 

This research sheds light on the efforts of Hafiz al-Nakhashbi in the science 

of hadith.  I tried to collect his words.  I included the peer with his counterpart 

and made it in investigations related to the sciences of hadith, and under it, I 

included a witness from his speech and a part of his judgments. I followed in it 

the analytical approach, and the purpose of that was to highlight his hadith 

efforts to show his high heel in this regard, especially with the fact that his 

matter was hidden from some researchers due to its limited effects. Then, I 

concluded with the conclusion and included the most important findings and 

recommendations. 
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 :اْلُمقدمة
واإلنعام الطول  ذي  هلل  نبينا    ،احلمد  على  والسالم  خري والصالة  حممد 

 . سان إىل يوم الدينومن تبعهم إبح  ،وعلى آله وصحابته الكرام ،األانم
 أما بعد: 

لنبوية هي املصدر الثاين من اص والعام أنَّ السنة افإن من املتقرر عند اخل
التشريع ال  ،مصادر  للكتاب  املبينة  الذي تكفل هللا حبفظه كما يف وهي  عزيز 
فكان من لوازم ذلك    ،[ 9جر:]احلح   ﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿قوله سبحانه:  

وضبطها السنة  حفظ  هلذا  ؛ومقتضاه  هللا  رابنني    فقيض  علماء  اجللل  األمر 
  ،ا وأسانيدهاوينفون الكذب والتحريف عن متون   ،ض السنةيذودون عن حيا

سب يف  والقفار  املفاوز  حتي ويقطعون  أجل    ،صليهال  من  الصعاب  ويتحملون 
 .ألموال لتعلمها وتعليمهاويفنون األعمار وا ،حتريرها وتدوينها

ومن هؤالء األعالم األفذاذ الذين كان هلم احلظ األوىف والنصيب األوفر 
إذ كانت   ؛هـ(  457ت:  )   النَّْخَشيباإلمام احلافظ عبدالعزيز    ،ن يف هذا امليدا

وجرحاً وتعدياًل    ،مجعاً وحتريراً ملروايهتا  ،نَّة النبويةالس  له جهود مباركة يف خدمة  
 .بع اآلاثر ولقاء الشيوخ الكبارمع الرحلة الطويلة يف تت ،لرواهتا

من كالم تفرق  ما  مجع  العلماء  هلؤالء  الوفاء  من  وترتيبهوإنَّ  وإبراز   ،هم 
احلديثية منزلتهم    ،جهودهم  أن   ؛الرفيعةوبيان  البحث  هذا  يف  ولذا حرصت 

ية رواية يف خدمة السنة النبو   النَّْخَشيبيطلع القارئ الكرمي على جهود احلافظ  
الشأن  وأن  ،ودراية أئمة هذا  َسنية بني  َعلية ومنزلة   ، يُعرف ما له من مكانة 

لقلة آاثره العلمية  السيما وأنا قد ختفى على واشتغاله   ،بعض الباحثني نظراً 
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التأليف  عن  والرحلة  من  ،ابلرواية  يف    فكان  اجلهود  تلك  جتمع  أن  املناسب 
عقدها ينظم  دررها  ،حبث  عن  لدراويف  ،ويكشف  مشرعاً  الباب  سات تح 

 .أخرى حول هذا اإلمام احلافظ وإرثه احلديثي
 أمهية املوضوع وأسباب اختياره:

 .واستشهاد كبار العلماء بكالمه ،احلديثية النَّْخَشيبافظ  مكانة احل -1

 . يف خدمة السنة النبوية النَّْخَشيبتنوع جهود احلافظ  -2

خصوصاً من قلت    احلاجة إىل تسليط الضوء على جهود أئمة احلديث -3
الذي ال يكاد   النَّْخَشيبكاحلافظ    ،الرتاث  آاثرهم وتوارت كلماهتم يف كتب

 .ينقل عنه إال ملاماً 
 أهداف البحث:

 .وبيان منزلته الرفيعة يف علم احلديث  ،النَّْخَشيبالتعريف ابحلافظ  -1

ما -2 الوقوف    مجع  يسهل  وترتيبه حىت  احلديث  علوم  من كالمه يف  تفرق 
 .ة منهعليه واإلفاد

 .يف علوم احلديث  النَّْخَشيبإبراز جهود احلافظ  -3

 .والتنقيب عنه  َشيبالنَّخْ لفت عناية الباحثني إىل االهتمام برتاث احلافظ  -4
 الدراسات السابقة:

 .مل أهتد إىل دراسة مستقلة تناولت هذا املوضوع
 ج البحث: منه 

طوات وفق اخل  ،اعتمدت يف هذا البحث على منهج االستقراء والتحليل
 التالية: 
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 .من مظانه السيما خترجيه لفوائد احلنائي  النَّْخَشيبمجعت كالم احلافظ  -1

 .ل عليه من علوم احلديثحللت كالمه حبسب ما اشتم -2

 .أوردت من كالمه ما يربز جهوده احلديثية -3
 خطة البحث: 

 .وخامتة ،ومثانية مباحث ،على مقدمة يشتمل البحث
املوضو   املقدمة:  أمهية  بيان  اختياره  ،عفيها  البحثوأهد  ،وأسباب   ، اف 

 . وخطة البحث ومنهجه ،والدراسات السابقة
 .النَّْخَشيببدالعزيز تعريف موجز ابحلافظ ع املبحث األول:
 وفيه ثالثة مطالب:  ،جهوده يف علم العلل املبحث الثان:

 .ول: أجناس العلةاملطلب األ
 .املطلب الثاين: قرائن الرتجيح 

 .ظ الرتجيح واإلعاللاملطلب الثالث: ألفا
وفيه    ،واالتصال واالنقطاع  ،جهوده يف مسائل السماع  املبحث الثالث:

 مطلبان:
 . مسائل السماعاملطلب األول: 

 . املطلب الثاين: االتصال واالنقطاع
 وفيه ثالثة مطالب: ،جهوده يف تراجم الرواة املبحث الرابع:

 . ابواألنس ،واأللقاب ،والكىن ،املطلب األول: األمساء
  ، والرحالت   ، والبلدان   ، والشيوخ والتالميذ   ، املطلب الثاين: ذكر الوالدة والوفاة 

 . ة للمؤلفاتوالقيمة العلمي ،والوظائف ،واملذاهب الفقهية ،والعقائد
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نفيها أو  الصحبة  إثبات  الثالث:  وا  ،املطلب  ومعرفة   ،لتعديلواجلرح 
 . ومن مل يرو إال حديثاً واحداً  ،والُوْحَدان ،املختلطني

 وفيه ثالثة مطالب: ،جهوده يف احلكم على األحاديث املبحث اخلامس:
 .املطلب األول: احلكم املفرد

 .ركب : احلكم املاملطلب الثاين
 . املطلب الثالث: اجلمع بني احلكم املفرد واملركب

 . وفيه ثالثة مطالب ،حول الصحيحنيجهوده   املبحث السادس:
املهملني الرواة  متييز  األول:  الشيخني  ،املطلب  شرط  على   ،والتنبيه 

 . تهما يف التخريج عن الراويوطريق 
أو   ن بعض األحاديثاملطلب الثاين: بيان السبب يف إعراض الشيخني ع

 .الطرق أو الرواة
 .ب الثالث: االستدراك على الشيخني ل املط

 وفيه مطلبان: ، جهوده يف علم التخريج ع:املبحث الساب 
 .ومجع الطرق ،وعناصر العزو ،املطلب األول: ألفاظ التخريج

 .واملقارنة بني األلفاظ  ،املطلب الثاين: بيان نوع احلديث
 .من علوم احلديث ل متفرقاتجهوده حو  املبحث الثامن:

 .وتتضمن أهم النتائج والتوصيات اخلامتة: 
 .عفهرس املصادر واملراج 

  صلى و   ،املنة  يبعفوه عن زلل   تموي  ،فيه النية  يل  أن حيسنوأسأله سبحانه  
 .وعلى آله وصحبه أمجعني ،هللا وسلم على نبينا حممد خري الربية
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 :(1)النَّْخَشيب ز  تعريف موجز ابحلافظ عبدالعزي: املبحث األول
 ومولده: ،وكنيته ، ونسبه ،امسه

أبو حممد   ،ن عاصم النسفيعبدالعزيز بن حممد بن حممد بهو: القاضي  
 .النَّْخَشيب العاصمي

بفتح النون وسكون اخلاء ه: "فضبطها السمعاين بقول  وأما نسبته الَنْخَشيب
املعجمتني الشني  املوحدة  ،وفتح  الباء  آخرها  النسبة  ،ويف   ،إىل خنشب  هذه 

 . (2)"عربت فقيل هلا: نسف  ،بالد ما وراء النهر  وهي بلدة من
كما -ولكن ابلنظر إىل سنة وفاته    ،عن أتريخ مولدهومل تتحدث املصادر  

الذهيب    -سيأيت مات كهالً وقول  يف   ؛أبنه  مولده كان  أبن  القول  فيمكن 
  .(3)  أعلموهللا  ،مطلع القرن اخلامس

 :ورحالته ،وتالميذه  ،شيوخه
 احلافظ جعفرمنهم:    ،ومسع من خلق كثري  ،عن جم غفري  النَّْخَشيبروى  

 
العلماء ووفي1) واتريخ    ، (13/60)واألنساب    ،(317رقم)اهتم  ( ينظر يف ترمجته: ذيل اتريخ مولد 

لتاريخ نيس  ،(36/342)دمشق   السياق  النبالء   ،(1150رقم)ابور  واملنتخب من  وسري أعالم 
احلفاظ    ،(18/267) اإلسالم    ،(1156/ 3)وتذكرة  علماء    ،(10/72)واتريخ  وطبقات 

الستة    ،(3/353)ث  احلدي الكتب  يف  يقع  مل  ممن  الذهب وشذرات    ،(6/386)والثقات 
(5/236) . 

نظر: اتريخ اببرشاه  ي  .وتقع ضمن مجهورية أوزبكستان  ،قـَْرشي"تعرف نسف اليوم ابسم مدينة " (2)
 . (17ص )ومعجم بلدان العامل  ،(513ص)وبلدان اخلالفة الشرقية   ،(181ص)

العلماء   (3) مولد  اتريخ  دمشق   ،(13/60)واألنساب    ،(317رقم)ووفياهتم  ذيل  واتريخ 
 . (10/72)واتريخ اإلسالم  ،(3/1156)ذكرة احلفاظ وت ،(36/342)
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املستغفريا حممد  صحبه  ؛بن  عنه  حيث  بن  و   ،وأكثر  علي  القاسم  أاب  مسع 
وحممد بن   ، بن غيالن  وحممد بن حممد  ، يعلىوالقاضي أاب  ،حممد الصحاف
احلراين املذهب   ،احلسني  بن  علي  الصوري  ،وأاب  عبدهللا  حم  ،وأاب  مد وأاب 

 . من بالد شىت سواهم ةومجاع ،لاخلال
عن   حدث  منهم:    النَّْخَشيبوقد  احملدثني  من  الكتاينع طائفة   ، بدالعزيز 

العالء أيب  بن  القاسم  بشر  ،وأبو  بن  بن  ،وسهل  بكر    ،أمحد  وجناء  وأبو 
 .وغريهم ،يوأبو املعني ميمون النسف ،اخلطيب

ومن    ،قاليمالبالد واألوممن طوف    ،أبنه واسع الرحلة  النَّْخَشيبوقد وصف  
 ،وبغداد  ،وصيداء  ،ودمشق  ،ومصر  ،تلك املدن واحلواضر اليت دخلها: مكة

 . (1) وغريها ،وأصبهان ،وبلخ ،شريازو  ،وخبارى ، وواسط  ،والبصرة ،والكوفة
 ووفاته:  ،ثناء العلماء عليه

وتقديرهم   النَّْخَشيب كان   العلماء  ثناء  من كبار   ؛حمل  أبنه  حيث وصفوه 
يف هذا الشأن    قدمهوت  ،وعلو اإلسناد  ،ما وصفوه ابإلمامة واإلتقانك  ،احلفاظ

بن  ا  احلافظ حيىيومن ذلك وصف    ،ودين وورع  ، مع حسن خلق  على أقرانه
مل نر مثله يف احلفظ يف   ،ظ واإلتقانانه يف احلفكان أوحد زم":  له بقوله  همند

 . "حسن األخالق ،سريع الكتابة والقراءة ،دقيق اخلط ،عصران
عنه"سمعاين:  ال  قالو  احلافظ  حممد  بن  إمساعيل  يعظمه   ،سألت  فجعل 

 
بغداد   (1) احلنابل  ،(7/55)اتريخ   ،(5/287)  ،(3/354)واألنساب    ،(2/204)ة  وطبقات 

وسري أعالم النبالء   ،(344  ،36/342)واتريخ دمشق    ،(12/501)  ،(14/ 9)  ،(8/356)
 .(6/387)الستة  الكتب والثقات ممن مل يقع يف ،(3/1156)وتذكرة احلفاظ  ،(18/267)
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النَّْخَشيب  ،جداً  ذاك  النَّْخَشيب  ،ويقول:  حافظا كثرياً   ،ذاك  وقال   ،"كان 
فقال: كان احلفاظ   ؟عن عبدالعزيز النَّْخَشيب احلافظ    املؤمتن  سألتُ "لفي:  الس ح 

ل له أبرض  حص  ،ويرضون فهمه  ،واخلطيب حيسنون الثناء عليه  مثل الصوري
 ."ا واالها اإلسنادمصر وم

بن علك  امحن  مسعت عبدالر "قال احلافظ إمساعيل بن حممد بن الفضل:  و 
عليه  فأثىن  النَّْخَشيب  حممد  أيب  احلافظ  ذكر  جرى  مدحهوأ  ،وقد  يف   ،طنب 

احلديث يف كتابة  إمعانه  خطه  ،وذكر  على    تقدمهو   ،وجودة  الشأن  هذا  يف 
ي ح   ،وكثرة أسفاره  ، إتقاانً   أقرانه من أهل عصره من احلفاظ

  وما اتفق له من لُقح
األقط يف  اإلسناد  بعلو  املتفردين  الكتب    ،ارالشيوخ  مساع  من  له  وحصل 

واملسانيد ذكر    ،"الصحاح  نسخة  مث  أصلح  البخأنه  مصنفات  من  من  اري 
 . حرف واحديف   عنها  تلفخت لم ف ،حفظه مث وجدت نسخة صحيحة

مسع الكثري   ،جيمع ويذاكر  ،حافظ  دثنبيل حموقال عبدالغافر الفارسي: "
ونعته   ،"البالد وحجطاف يف    ،جمتهداً   وكان ثقة ورعاً   ،ابلبالد وحصل النسخ

 .املتقن"  ،الرَّحال ،السمعاين بقوله: "احلافظ
ا وقا النجار:  ل  الرحلة  ،كان من أعيان احلفاظ"بن   ،غزير احلفظ  ،واسع 

  ."مربزاً  ،متقناً 
" شأنه:  يف  الذهيب  اإلالشيوقال  وقال    ،"املفيد  ،حالالرَّ   ،احلافظ  ،مامخ 

كان من كبار قال ابن العماد: "و   ،"الرَّحال  ،احلافظ  ، اإلمامابن عبداهلادي:  
  ."ملصنفنيواألئمة املخرجني ا ،حالنياحلفاظ الرَّ 

الرازي احلطاب  ابن  تقدم:  من  سوى  "احلافظ"  لقب  عليه  أطلق   ،وممن 



 

 

298 
 دراسة استقرائية حتليلية  ديثهـ( يف علوم احل 457َشيب)ت: ـافظ عبد العزيز الَنخْ جهود احلـــــ 

 د. سعود بن مانع بن مسفر القحطان 

 .والزبيدي ،والسخاوي ،وابن حجر ،وابن رجب ،وابن القيم  ،وابن عساكر
 .(1) بسنةوقيل: قبلها   ،ئة اومخسني وأربعم بعسنة س -¬-تويف 

 وآاثره العلمية: ،مروايته ومساعاته
احلافظ   أن  الرواية  يب النَّْخشَ تقدم  مروايته    ،واسع  من  عليه  وقفت  ومما 

 للكتب:  
 .للدارقطين ،"إللزامات"ا -1

 .ستغفرياس املأليب العب ،"املختلف واملؤتلف" -2
 ومن الكتب اليت مسعها من شيوخه: 

  .صحيح البخاري -1

  .مسند أيب يعلى -2

  .النسفيإسحاق  مسند أيب -3

   .لبغويل معجم الصحابة -4

 .تفسري يعقوب بن سفيان -5

  .يالواقد مغازي  -6
 . (1)عن شيوخه ،حديث أيب علي احلسن بن علي بن بشار اهلمداين -7

 
ابن احلطاب   (1)  ، (36/342)واتريخ دمشق    ،(1/206،356)األنساب  و   ،(117ص)مشيخة 

لتاريخ نيسابور   السياق  النبالء    ،(1150رقم)واملنتخب من  وتذكرة    ،(18/267)وسري أعالم 
اللهفان    ،(3/353)لماء احلديث  وطبقات ع  ،(3/1156)احلفاظ   وفتح   ،(1/584)وإغاثة 
املفهرس    ، (3/85)الباري   مل    ،(1136رقم)واملعجم  ممن  الستة والثقات  الكتب  يف  يقع 

ا  ،(6/386) الذهب    ،(2/421)ملرضية  واألجوبة  العروس    ،(5/236)وشذرات  واتج 
(4/251) . 
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  تايل:وأما آاثره العلمية فهي على النحو ال
احلنائي  -1 القاسم  أيب  "احلنائيات"  فوائد  احلافظ    ،أو   النَّْخَشيبابنتقاء 

 .(2)عن شيوخه له وخترجيه

واحلكاايت -2 واألفراد  العوايل  الص حاح  يعل   ،الفوائد  الفر اءأليب  عن    ،ى 
 .(3)ختريج أيب حممَّد النَّْخَشيب له ،شيوخه

مروايت   النَّْخَشيبواحلافظ   من  ابالنتقاء  ُعين  هلا  ،الشيوخ  ممن   ،وخترجيه 
لس انتقائهوذلك  وحسن  علمه  املروايت    ،عة  تلك  وتكتب  فكانت  تسمع 

"  ،خابهابنت عنه:  عساكر  ابن  احلافظ  هباقال  وحدث  دمشق  ى قوانت  ،وقدم 

 
احلطاب    ،(64ص)اإللزامات   (1) ابن  الكبري   ،(203  ،166ص)ومشيخة  املعجم  يف  والتحبري 

 . (93 ،9/72)  ،(156 ،6/41) ،(5/64)واألنساب  ،(2/382)
لعلماء على نسبة هذا وقد تتابع ا  ،كتبه وال يكاد يعرف إال بهوهو من أشهر    ،الكتاب مطبوع (2)

وابن    ، وابن عساكر  ،التخريج للحافظ النَّْخَشيب يف كتب الرتاجم واألثبات: كأيب حممد الكتاين
العلماء ينص على   وكان بعض  ،وابن حجر وغريهم  ،واحلسين  ،والذهيب  ،وابن مجاعة  ،خاريالب

احلنائي جمردة عن   فوائد  النَّْخَشيبقراءة  احلافظ  السبكي    ،ختريج  يتحدث عن أحد -قال  وهو 
عليه-شيوخه "مسعت  إبراهيم   ...  :  بن  حممد  بن  احلسني  القاسم  أيب  فوائد  من  الثامن  اجلزء 
املخرج"ختر   ،احلنائي عن كالم  جمرداً  النَّْخَشيب  احلا  ،يج  عن  نقول  عدة  النَّْخَشيب وهناك  فظ 

هللا يف تضاعيف   كما سيأيت إن شاء–وممن نقل عنه    ،حلنائيموجودة بنصها يف خترجيه لفوائد ا
املقدسي  -البحث رجب  ،والعالئي  ،عبدالغين  ووفياهتم   .وابن  العلماء  مولد  اتريخ  ذيل  ينظر: 

دمشق  وات  ،(330رقم) البخاري    ،(14/306)ريخ  ابن  ابن   ،(1/183)ومشيخة  ومشيخة 
النبالء    ،( 1/397)اعة  مج أعالم  للسبكي  ومعج  ، (18/130)وسري  الشيوخ   ، (430ص)م 

 . (1136رقم)واملعجم املفهرس  ،(1/288) رواة السنن واألسانيد وذيل التقييد يف
وذلك ضمن سلسلة لقاء العشر   ،امسوقد طبع منه اجلزء اخل  ،(622ص)فهرس جماميع العمرية   (3)

 .(365م الرسالة /رق22)األواخر ابملسجد احلرام 
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 ، "ج جلماعةخرَّ   ،وكان من كبار احلفاظوقال الذهيب: "  ،"ض شيوخهاعلى بع
 .(1) "أجزاء وانتقى على القاضي أيب يعلى مخسةوقال أيضاً: "

شيوخه -3 فيه    ،معجم  ترجم  السمعاين   ،لشيوخه  النَّْخَشيبوقد  ووصفه 
املعجم لشيوخ أيب حممد عبدالعزيز بن  ...يف اخلزانةبقوله: "رأيت   كتاب 

  ، ونسبه  ،ألنه يذكر شيخه  ؛فاستحسنته  ،َشيب احلافظالنَّخْ   بن حممداحممد  
ويروي له    ،اتهفو و   ،وعمن مسع احلديث  ،وعمن أخذ العلم  ،وسريته   ،وبلده
 . (2) "أو حديثني حديثاً 

 
 *** 

 
 .( 10/72)يخ اإلسالم واتر  ،(36/342)اتريخ دمشق  ( 1)
 .والكتاب مفقود حسب علمي ،(1/113)م شيوخ السمعاين ( املنتخب من معج2)
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 :جهوده يف علم العلل: املبحث الثان
العلوم وأصعبها  العلل  يعد علم ولذا مل خيض    ،عند أرابب الفن من أدق 

ويظهر    ، حظ وافر من هذا العلم  لنَّْخَشيبولقد كان ل  ،ق منهمغماره إال احلذا
األح من  مجلة  يف  الثاقبة  نظراته  خالل  من  املعلةذلك  وضح    ،اديث  حيث 

أسا  ،اختالف رواهتا على مدارها  العلة يف    ،نيدها ومتوناوكشف عن جنس 
  مع اقتفائه سنن أئمة   ،الراجح منها حبسب القواعد املرعية يف هذا الباب وبني  

القرائن وإعمال  والرتجيح  احلكم  يف  يف   ،النقد  اجلهود  هذه  جتلية    وميكن 
 املطالب التالية:

 جناس العلة:املطلب األول: أ
ا يف كالم  وقعت  العلة  أجناس  من  عشرة  على  على    لنَّْخَشيب وقفت 

 تايل:ا كال وبيان  ،األحاديث
   اإلدراج: -1

"فوائده"   احلنائي يف  بمن طريق    ،( 1/340)أخرج  عن    ، ن مسلمالوليد 
مرفوعاً:      عن أيب هريرة  ،عن األعرج  ،اندالز ح   أيبعن    ،شعيب بن أيب محزة

فقال   ،وفيه سرد األمساء احلسىن  ،احلديث   ، "...تسعة وتسعون امساً   ï  هلل"
هذه األمساء إمنا مجعها وأخرجها الوليد بن مسلم  إن    :ليقامعلقاً: "  النَّْخَشيب

فنبه على ما    ،"ومل تكن يف احلديث  ،ورواها يف احلديث  -¸-من كتاب هللا  
احلديث هذا  إدراج يف  من  عل   ،وقع  فيه  التبعة  بن مسلموأنَّ  الوليد  وقد   ،ى 

املقدسي كالم   عبدالغين  احلافظ  يف كتابه:    النَّْخَشيبنقل   ، يد""التوحاملتقدم 
" حجر:  ابن  عن  وقال  النَّْخَشيب  عبدالعزيز  العلماء  كثرينقله  وقال    ،"من 
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 ،‘  النيبوقد روي هذا احلديث من غري وجه عن أيب هريرة عن  الرتمذي: "
الر  نعلم يف كبري شيء من  إال يف هذوال  وقد   ،ا احلديثواايت ذكر األمساء 

عن النيب    ،أيب هريرة  ذا عنهذا احلديث إبسناد غري ه   ،روى آدم بن أيب إايس
األمساء  ‘ فيه  إسناد صحيح  ،وذكر  له  أن  "   البيهقي:وقال    ،"وليس  وحيتمل 

الرواة بعض  من  وقع  التفسري  مسلم  ،يكون  بن  الوليد  حديث  يف    ، وكذلك 
 . (1)"راج حديث الوليد يف الصحيحك البخاري ومسلم إخوهلذا االحتمال تر 

 : تعارض الوصل واإلرسال -2
 ، جماهدعن    ،منصورمن طريق    ،(2) (2/882) ائده"  يف "فو أخرج احلنائي  

الزرقي  أيبعن   هللال:  قا    عياش  رسول  مع  املشركون    ‘  غزوان  فلقيه 
 ،مر اليشكريرواه ورقاء بن ع معلقاً: "  النَّْخَشيبفقال    ،احلديث  ،"..بعسفان

  عن منصور   ،احلميد وغريمها  وجرير بن عبد  ،وشعبة  ،وسفيان بن سعيد الثوري
  ، مرسالً   ‘  النيب  اهد عنــــــــعن جم  ،عن أيوب بن موسى   ،ألوزاعيواه ار و   ...

الوليد بن مسلم عنه  ،د بن عبدهللا بن زريقه يزيوروا وهو الصواب إن   ،عن 
 ."شاء هللا

رسااًل مع ترجيحه ل فيه على جماهد وصاًل وإفأشار إىل االختالف احلاص
منهما "  ،األخري  الرتمذي:  أيقلت  سألت حممداً وقال  لرواايت يف صالة ا  : 

 
الرتمذي   (1) والصفات    ،(5/487)سنن  الباري   ،(50ص) والتوحيد    ،(1/33)واألمساء  وفتح 

(11/219) . 
 ، 1130  ،2/1109)   ،(714  ،709  ،558  ،532  ،398  ،255  ، 1/192)ينظر:   ( 2)

 . (7قمحديث ر ) امس من الفوائد الصحاح العوايل اخل واجلزء ،(1235
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 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

الرواايت عندي صحيح  ؟اخلوف أصح وإمنا هو   ،وكل يستعمل  ،فقال: كل 
   ."فإين أراه مرسالً  ،عن أيب عياش الزرقي ،على قدر اخلوف إال حديث جماهد

ترجيح  رجب  ابن  فقال:   النَّْخَشيب  ونقل  البخاري  ترجيح  مع  وقرنه 
فرواه عكرمة    ،هعن  ،ورعنه خبالف رواية منص  ،كذلك رواه أصحاب جماهد"

ذر  ،بن خالد بن  ثالثتهم  ،وعمر  بن موسى    النيب عن    ،دعن جماه   ،وأيوب 
عياش  مرسالً   ‘ أيب  ذكر  غري  البخاري  ،من  عند  أصح  وكذلك    ،وهذا 

 . (1)"يب وغريه من احلفاظصحح إرساله عبدالعزيز النَّْخشَ 
   تعارض الوقف والرفع: -3

عن    ،سيار بن حامت  ريقن طم  ، (2) (2/1016)أخرج احلنائي يف "فوائده"  
الضبعي املنكدر  عن   ، جعفر بن سليمان    }بن عبدهللا    بر جاعن    ،حممد بن 

هللا  قال: رسول  قبلكم ‘  قال  ممن كان  رجل  مر  فقال   ،احلديث  ، "...: 
"  النَّْخَشيب إال من حديث أيب سلمة سيار بن حامت    نعرفه مرفوعاً   اممعلقاً: 

بن  ا  ليد النرسي وغريه عن جعفربن الو وقد رواه العباس    ،العنزي البصري عنه
  ."إن شاء هللا تعاىل إىل الصوابوهو أقرب   ،من قول جابر سليمان موقوفاً 

رفعاً  سليمان  بن  جعفر  على  فيه  االختالف  ترجيحه فأوضح  مع  ووقفاً   
وهذا احلديث ال أعرفه إال " :  عن الوجه املرفوع  قال ابن عديو   ،منهما  األخري

سيار    تفرد بروايته هكذا مرفوعاً ب البغدادي: "اخلطي  وقال  ،"من هذا الطريق

 
 . (6/11)وفتح الباري  ،(165رقم)العلل الكبري  ( 1)
الفوائد  ،(1328  ،1061  ،2/1021)ينظر:   ( 2) من  اخلامس  العوايل    واجلزء  حديث ) الصحاح 

 . (20رقم
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 ، عن جعفر  ،ورواه العباس بن الوليد النرسي  ،يمانعن جعفر بن سل   ،بن حامت
 . (1)"-قوفاملو أي -وذاك أصح ،من قوله عن جابر موقوفاً  ،عن ابن املنكدر

 االختالف يف تعيني صحايب احلديث:   -4
بن  ا  سلمة  عن   ،شعبة  ريق ن طم  ،(2) (1/544) أخرج احلنائي يف "فوائده"  

 ، ىبن أبز ا  محنبن عبدالر عن سعيد    ،مسعنا ذر بن عبدهللا  :هيل وزبيد قاالكُ 
  النَّْخَشيبفقال    ،احلديث  ،"...يقرأ يف الوتركان    ‘   رسول هللا   أنَّ "عن أبيه:  

"عل م احلجاجقاً:  بن  شعبة  بسطام  أبو  رواه  ذلك    ...  هكذا  على  واتبعه 
الثو  عن    ،الفهم على ذلك خملد بن يزيد احلراينوخ  ،ري عبدالرزاق وغريه عن 

الثوري  غياث  ،سفيان  بن  مسعر  ،وحفص  خملد  ،عن  سفيان   ،فرواه  عن 
اليامي  ،الثوري بن عبدهللا  ،عن زبيد  بن عبدالرمحن    ،عن ذر  بن  اعن سعيد 

بن كعب  ،ىبز أ أيب  الرازي  ،عن  حامت  أبو  بن حفص  ،ورواه  عمر  بن  ا  عن 
أبيه  ،غياث زبي  ،عن مسعر  ،عن  الياميعن  ذر  ،د  أيب  ،عن  فيه  بن  ا  وذكر 
 . "يان أقرب إىل الصوابوحديث شعبة وعبدالرزاق عن سف ،كعب

مسند   من  هو  هل  احلديث:  صحايب  تعيني  يف  الواقع  االختالف  فبني 
مع ترجيحه األول   ؟أم من مسند أيب بن كعب    بن أبزى  ا  عبدالرمحن

 .منهما

 
 . (7/703)والسلسلة الصحيحة  ،(10/131)اد واتريخ بغد ،(2/384)الكامل  ( 1)
 . (2/1134) ، (1/553)ظر: ين ( 2)
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 : االختالف يف تسمية أحد رواة اإلسناد  -5
يف  أخرج طريق    ،(1)( 2/1267)  "فوائده"  احلنائي  عن    ، غسان  أيبمن 

بن مسل  اخلفافعطاء  املسيب  ،م  بن  العالء  الربمجي  ،عن  عن    ،عن شريك 
  " ...؟افرتقت اليهود  : اي أاب عمر: تدري على كم  أيب عمر قال: قال علي

  ...   من حديث العالء  هذا حديث غريبمعلقاً: "  النَّْخَشيبفقال    ،احلديث
نع إال من حديث عطاء بن مسلم ال  العالء  ،اخلفاف احلليب  رفه  وقد [  ،عن 

كما رواه أبو غسان مالك بن    ،](2)عن عطاء بن مسلم   ،رشام بن عمارواه ه 
وال    ،من شريك  بدالً   مسي الربمجي  غري أنه قال: عن  ،إمساعيل النهدي الكويف

 ."وهللا أعلم ،يعرف شريك الربمجي وال مسي إال هبذا احلديث
يف حتديد اسم   إىل االختالف فيه على عطاء بن مسلم  النَّْخَشيبر  فأشا

 ؟ اد: هل هو شريك أم مسيلعالء يف هذا اإلسنشيخ ا
 واإلسقاط َوْهم: ،إلسناد من ا إسقاط راو   -6

 " احلنائي يف  مالك  ،(3) (1/87)فوائده"  أخرج   ،الزهريعن    ،من طريق 
 ، " لى رأسه املغفرمكة وع   دخل يوم الفتح  ‘  رسول هللا  أنَّ "  : عن أنس  

رواه عنه   ...   مالك بن أنستفرد به أبو عبدهللا  :يقالمعلقاً: "  النَّْخَشيب فقال  
  ، عن عبدالرزاق  ،وقد رواه عبدهللا بن الرومي  ...  الكبار من أصحاب الزهري

فإن كان قد حفظه فهو غريب    ؛ومل يذكر فيه مالكاً   ،عن الزهري  ،معمرن  ع 

 
 .(2/1153)ينظر:  ( 1)
 .(267ص)زايدة من طبعة مكتبة األصالة والرتاث  ( 2)
 . (2/869) ، (1/204)ينظر:  ( 3)
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معمر حديث  الز   ،من  معمروإ  ،هريعن  عن  احملفوظ  مالك  ،منا  وهو    ،عن 
وأنه   ،زهريإال من رواية مالك عن الفبني أن احلديث ال يعرف    ،"الصحيح

شد  ومن مجلتهم معمر بن را   ،هكذا رواه الكبار من تالميذ الزهري عن مالك
ورجح الوجه   ،إال أنه ُروي عن معمر من وجه آخر إبسقاط مالك فاستغربه

 . ة اجلماعةٌر روايفق فيه معمالذي وا
الزهري غري مالك  وقال الرتمذي: وقال    ، ""ال يعرف كبري أحد رواه عن 

  ،"عن أنس بن مالك  ،عن الزهري  ،ال يصح إال من رواية مالك ابن حبان: " 
عن    يو وقد رُ   ...  عن الزهري  ،نسمبالك بن أوهذا يعرف  وقال ابن عدي: "

ذكرته احلديث كما  هذا  أويس  الزهر   ،أيب  أخي  واحلديث    ،رومعم  ،يوابن 
دماء من الق  مسع  ،مشهور مبالك عن الزهريوقال اخلليلي: "  ،"مشهور مبالك 

مالك من  هذا  الزهري  جريج  :مثل   ،أصحاب  عيينة   ،ومعمر  ، ابن    وابن 
 . (1)"من مائيت رجل ممن روى هذا عن مالك  اً واحلفاظ جممعون قريب ،وغريهم

   والزايدة َوْهم: ،زايدة راو  يف اإلسناد  -7
 ، من طريق املعاىف بن سليمان  ، (2) (2/901)ي يف "فوائده"  نائاحل  أخرج

عن    ،هيل بن أيب صاحلسُ عن    ،إمساعيل بن عياشعن    ،نيعن موسى بن أع 
يزيد  ،أبيه بن  عطاء  هريرة  ،عن  أيب  هللا رسو عت  ـمس  قال:    عن    ‘   ل 

  النَّْخَشيب فقال    ،احلديث  ،"...وثالثني  من سبح دبر كل صالة ثالاثً "يقول:  
غريب "  :لقاً مع حديث  املعاىف  ...  هذا  حديث  من  إال  نعرفه  عن    ...  ال 

 
 .(1/432)واإلرشاد  ،(5/301)والكامل  ،(2/138)جملروحون وا ،(3/314)سنن الرتمذي  (1)
 . (1240 ،2/1116) ، (1/605)ر: ينظ ( 2)
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عياشااعيل  إمسعن    ...  موسى هذا   ،بن  غري  من  احلديث  هذا  روى  وقد 
ء  من غري ذكر عطاعن أيب هريرة    ،عن أبيه  ،هيل بن أيب صاحلالوجه عن سُ 

 ."وهللا أعلم ،وهو أشهر ،بن يزيد
عيل بن عياش اليت زيد يف مساية إروا  النَّْخَشيبففي هذا احلديث استغرب  

أوجه عن ُسهيل إبسقاط   وأشار إىل أنه روي من عدة  ،إسنادها ذكر عطاء
 .وأن هذا هو األشهر ،عطاء

 إبدال راو  بغريه:  -8
احلنائي يف بن  من طريق    ، (1) (1/551)  "فوائده"  أخرج  بن عبدهللا  يزيد 

مسلم   عن  ،زريق بن  عطيةعن    ،األوزاعي  عن  ،الوليد  بن    أيب  عن  ،حسان 
الصنعاين قال: مسعت رسول هللا  عن  ،األشعث  الثقفي  أوس  بن    ‘  أوس 

وابتكر":  يقول وهجر  واغتسل  غسل    النَّْخَشيب فقال    ،احلديث  ،"...من 
ال    ،الشامي عنه  بن عطية  عن حسان  ،غريب من حديث األوزاعيمعلقاً: "

زريق بن  عبدهللا  بن  يزيد  إال  عنه  األوزاعي  عن  رواه  الو   ، أعلم  بن  عن  ليد 
د وأبو إسحاق إبراهيم بن حمم  ،وخالفه على ذلك عبدهللا بن املبارك  ،مسلم

القرقساين   ،الفزاري مصعب  بن  شيبة  ،وحممد  أيب  بن  بكر  أبو  عن    ،فرواه 
املباركاعبدهللا   األوزاعي  ،بن  الذماري  ،عن  احلارث  بن  حيىي  أيب    ،عن  عن 
بن    ،األشعث رمحة  بن  سعيد  عثمان  أبو  ذلك  على  امل واتبعه   ، صيصينعيم 

الفزاري   عن إسحاق  األوزاعي  ،أيب  حممد    ،عن  مصعب  اوكذلك  بن 
 ."وهو احملفوظ ،قساينالقر 

 
 . (1246 ، 2/877)( 569  ،1/537)ينظر:  ( 1)
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يف   النَّْخَشيبفاستغرب   عطية  بن  بذكر حسان  األوزاعي  عن  الوجه  هذا 
ن  إىل أن رواية اجلماعة عن األوزاعي فيها حيىي الذماري بداًل موأشار    ،إسناده
 .وأن هذا هو احملفوظ ،حسان

 ديث يف حديث: دخول ح -9
احلنائي يف بن    ،( 1/575)  "فوائده"  أخرج  الوليد  عن    ، مسلممن طريق 

الزهري  ،األوزاعي أنس  ،عن  وعلى    ‘  رسول هللا  أنَّ     عن  مكة  دخل 
  هذا حديث غريب من حديث معلقاً: "  ْخَشيبالنَّ فقال    ،"رأسه عمامة سوداء

عن  ... مالك   ،الزهري  ...  األوزاعي  بن  أنس  وإمنا    ،‘  النيبعن    ،عن 
ى  دخل مكة وعل   ‘  النيب  أنَّ     عن أنس  ،عن الزهري  ،حيفظ عن مالك

املغف  األوزاعي  ،ررأسه  مالك:  عن  جريج   ،ورواه  من    ،وابن  وغريهم  ومعمر 
السود  ،األئمة العمامة  بن  ا  يث محاداء فإمنا هو حمفوظ من حدوأما حديث 
 . "  عن جابر ،عن أيب الزبري ،وعمار الدهين وغريمها ،سلمة
العمامة  النَّْخَشيبستغرب  فا عن    حديث  األوزاعي  طريق  من  السوداء 
ا  ،الزهري الزهري يف هذا  أن احملفوظ عن    وهو دخوله  ،لباب منت آخروبني 

املغف  ‰ رأسه  وعلى  مالك  ،رمكة  رواه  األئمة   ،هكذا  وعنه 
من رواية اد آخر  لعمامة السوداء فله إسنوأما حديث ا  ،ومنهم األوزاعي نفسه

الزبري الدارقطين: "  ،عن جابر    ،أيب    ، لك وغريهالصحيح ما رواه ماوقال 
الزه  النيب  ،ريعن  أن  املغفر  ،دخل مكة  ‘   عن أنس  وقال    ،"وعلى رأسه 

" عساكر:  عن  ابن  هذا  يصح  وإمنا حال  هللاالزهري  رسول  دخل    ‘  ديثه 
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 .(1) "مكة يوم الفتح وعلى رأسه املغفر
 : وجعل املنت واحدا   ،د سند واح مجع الشيوخ يف  -10

يف  احلنائي  حديث    ، ( 2/1121)  "فوائده"   أخرج  احلليبأيب  من   ،نعيم 
عياشعن   بن  اخلوالينعن    ،إمساعيل  مسلم  بن  وداعة    ،شرحبيل  بن  وأسد 

قال رسول  "قال:      عن أيب أمامة الباهلي  ،د األهلاينوحممد بن زاي  ،الكليب
  النَّْخَشيبفقال    ،احلديث  ،"...ة بعدكمأال إنه ال نيب بعدي وال أم  :‘  هللا

" شرحبمعلقاً:  من حديث  غريب  وداعة  ...  يلهذا حديث  بن   ...  وأسد 
الثالثة إال إمساعيل   ...  سفيان حممد بن زايد   وأيب   ال نعلمه مجع بني هؤالء 

عنه  نبا احلليب  هشام  بن  عبيد  نعيم  أيب  حديث  من  نعيم    ،عياش  وأبو 
بن ا  عن حممد  ،إمساعيل بن عياش  لوجه عنوقد روى من غري هذا ا  ،ضعيف

 ."وهللا أعلم  ،عن أيب أمامة ،زايد وحده
وسياقه   ،عن إمساعيل بن عياش  ،فاستغرب مجع الشيوخ يف رواية أيب نعيم

وهو يشري بذلك إىل أن   ،ف أيب نعيمونبه إىل ضع  ،للحديث سياقة واحدة
وجه عن    من غري  ويؤيده أنه روي  ،من كانت هذه هي حاله فإنه ال يقبل منه 

 . عن حممد بن زايد وحده  ،إمساعيل
 

 *** 

 
 . (4/190) واتريخ دمشق  ،( 12/190)العلل  (1)
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 ح:املطلب الثان: قرائن الرتجي 
يف ترجيه عند االختالف القرائن املشهورة عند    النَّْخَشيباستعمل احلافظ  

 وهي على النحو التايل:  ،عاللأئمة النقد يف ابب اإل
 : تقدمي األعلم حبديث الراوي -1

عن    ،ق يزيد بن هارونمن طري   ،(2/1061) أخرج احلنائي يف "فوائده"  
سلمة بن  اثبت  ،محاد  ليل  ، عن  أيب  بن  عبدالرمحن     عن صهيب  ،ىعن 

معلقاً:   النَّْخَشيبفقال    ، "...إذا دخل أهل اجلنة":  ‘  قال: قال رسول هللا
حدي" صحيح  هذا  حديثث  هارون   ...  من  بن    بنا  محاد  ...  عن  ،يزيد 

لرمحن بن أيب ليلى من  عن عبدا  ،اثبتعن    ،(1)وقد رواه محاد بن زيد...سلمة
ليس بعلة إن شاء هللا   ن هذاغري أ  ،‘  وال النيب  ،ومل يذكر فيه صهيباً   ،قوله

ألن أصحاب احلديث متفقون على أن محاد بن سلمة أثبت الناس يف    ؛تعاىل
فإذا كان أعلم الناس بثابت محاد بن سلمة ال   ...  اثبت البناين وأعلمهم به

 ."وهللا أعلم ،ونه يف اإلتقان عنهث من هو دحبديعنه   يسقط حديثه
الناس حبديث شيخه ألنه من أعلم    ؛مةرواية محاد بن سل   النَّْخَشيبفرجح  

غريه  ،اثبت على  مقدم  محاد    ،فقوله  رواية  مسلم  اإلمام  صحح  بن  وقد 
 .(2)سلمة

 
والرتاث   ( 1) األصالة  مكتبة  طبعة  الصواب يف  على  أضواء   ،(214ص)هكذا  طبعة  وتصحف يف 

 . محاد بن سلمةالسلف إىل
 . (163/ 1)صحيح مسلم  ( 2)
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 الرتجيح بكثرة العدد:  -2
 ، حممدبن    حسنيمن طريق    ،(1) ( 2/1130)أخرج احلنائي يف "فوائده"   

ج أيوب  ،ريرعن  عكرمة  ،عن  عباس  ،عن  ابن  رجالً "  }   عن  ابنته    أن  زوج 
تفرد برفعه   :يقالمعلقاً: "  النَّْخَشيبفقال    ،"نكاحه  ‘  ة فرد النيبوهي كاره 

املر  أبو أمحد  بن حممد  بن حازم  ،ورذيحسني  ورواه مجاعة غريه    ،عن جرير 
ب إن شاء  إىل الصواأقرب  وهو    ،فلم يذكروا فيه ابن عباس  ،عن جرير مرسالً 

 ."هللا
 . ألنه رواية األكثر ؛الوجه املرسل النَّْخَشيبفرجح 

" أبو حامت:  الثقات   ،هذا خطأوقال  أيوب  ،إمنا هو كما رواه  عن    ،عن 
علية  ،مرسالً   ،‘  النيب  أنَّ   عكرمة: ابن  أنَّ   ،منهم:  زيد:  بن  رجال   ومحاد 

الصحيح  ؛تزوج الوهم ممن هو(2)قلت   .وهو  أن    ينبغي  ،من حسنيقال:    ؟: 
  .(3)"فإنه مل يرو عن جرير غريه ،يكون

 التفصيل يف الرواية:   -3
"فوائده"  احل  أخرج املؤذن  ،( 1/564)نائي يف  زرعة  أيب  عن    ، من طريق 

وأاب بكر   ‘  رأيت رسول هللا"  قال:    عن أنس  ،عن ابن شهاب  ،يونس
وأمامها اجلنازة  خلف  ميشون  حديث "معلقاً:    النَّْخَشيبفقال    ،"وعمر  هذا 

يزيد  ...  من حديث  غريب أاب زرعة    ...  الزهري  ...  عن  ،يونس بن  واتبع 

 
 .(2/1116) ،(605  ،1/575)ينظر:  ( 1)
 .أي ابن أيب حامت ( 2)
 . (4/59)العلل  (3)



 

 

312 
 دراسة استقرائية حتليلية  ديثهـ( يف علوم احل 457َشيب)ت: ـافظ عبد العزيز الَنخْ جهود احلـــــ 

 د. سعود بن مانع بن مسفر القحطان 

هذ الربساينعلى  بكر  بن  حممد  أيضاً ا  يونس  عن  فيه  ...     وامهان   ،وكالمها 
 ، عن الزهري  ،ورواه سفيان بن عيينة  ،بعد  وإمنا احملفوظ عن يونس ما نذكره

 اجلنازة   ميشون أمام  }ر  وأبو بكر وعم  ‘  عن أبيه قال: كان النيب  ،عن سامل
زهري على  فحمل كالم ال  ،ووهم فيه أيضاً   ،هكذا قال سفيان بن عيينة  ...
عن سامل أن ابن عمر: كان   ،واحملفوظ عن الزهري  ،يث وجعله كله مسنداً احلد

ميشي أمامها واخللفاء   ‘  قال الزهري: وكان رسول هللا  ،نازةميشي أمام اجل
السنة  }أبو بكر وعمر    بعدُ  ال  ،وهي  عن يونس    ،بن سعداليث  هكذا رواه 

 ."ديثكالم الزهري من احل  (1)خلص ف ،عن الزهري ،األيلي
حيث جاءت    ؛رواية الليث عن يونس  النَّْخَشيبففي هذا احلديث رجح  

وأما رواية   ،عن سامل موقوفاً   ،عن الزهري  ،يونسعن    ،فرواها الليث  ،مفصلة
وليس فيها    ،الزهري مرسالً   عن  ،عن يونس  ،فرواها الليث  ،أنسالزهري عن  

وإتقانه هلذا وهذا التفصيل يدل على ضبط الليث    ،ذكر املشي خلف اجلنازة
  عن الزهري أنَّ   ،إمنا يروى هذا احلديث عن يونس"   وقال البخاري:  ،احلديث

قال الزهري: وأخربين   .كانوا ميشون أمام اجلنازة  ،وعمر   ،بكر  أابو   ،‘  النيب
 .(2) "هذا أصح...مام اجلنازةسامل: أن أابه كان ميشي أ

 
 *** 

 
 . ويف طبعة أضواء السلف: "فلخص" ،(106ص)والرتاث  هكذا يف طبعة مكتبة األصالة (1)
 . (2/322)سنن الرتمذي  (2)
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 لثالث: ألفاظ الرتجيح واإلعالل:املطلب ا
 لرتجيح:أوال : ألفاظ ا 

احلافظ   استعملها  اليت  الرتجيح  ألفاظ  إمجاهلا    ،النَّْخَشيبتنوعت  وميكن 
 فيما يلي:

احلصر -1 "  ،أداة  بقوله:  يرجح  مث  االختالف  يذكر  احلديث   إمناحبيث 
  .(1) "...هو

 .(2)" أثبتن: "قوله: حديث فال -2
الصواب"  قوله: -3 "  ،ابجلزم  ،"وهو  فيقول:  ابملشيئة  علقه  وهو  ورمبا 

وهو أقرب واترة يشري إىل أنه األقرب فيقول: "  ،"اء هللاالصواب إن ش
الصواب أحي  ،" إىل  "ويعلقه ابملشيئة  فيقول:  إن  اانً  الصواب  إىل  أقرب 

"  ،"شاء هللا يقول:  "  ،" أشبه ابلصوابواترة  قال:  أن  و  وه ورمبا  أحرى 
 .(3) "يكون صوااب  

عن    ،فظ""إمنا ي ورمبا حصره بقوله:    ،احملفوظ"قوله عن الوجه الراجح: " -4
 .(4) فالن كذا

 
 . (343/ 1)فوائد احلنائي  (1)
 . (1/204)لسابق املصدر ا (2)
 ، 1021  ،1016  ،883  ،2/878)  .(650  ،559  ،545  ،399  ،204/ 1)فوائد احلنائي   (3)

وجامع التحصيل   ،(7قمحديث ر )اجلزء اخلامس    ،د الصحاح العوايلوالفوائ  ،( 1134  ،1130
 .(176ص)

 . (1328 ،2/1154) ،( 575 ،565 ،552 ،122 ،1/88)فوائد احلنائي:   (4)
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 ،"وهو الصحيحأو أبل التعريف: "  ،"صحيحقوله عن الوجه الراجح: "  -5
وصفه  ورمب فيقول:  ا  الصحيح"ابلشهرة  "  ، "املشهور  يقول:  وهو  أو 

أصح  أو "  ،"األصح إن شاء هللاول: " ورمبا علقه ابملشيئة فيق  ،"األصح
  .(1) "إن شاء هللا

  .(2) "أشهر  وهوقوله: " -6
 اإلعالل:  اثنيا : ألفاظ 

 وبيانا كالتايل:    ، ألفاظ اإلعالل اليت وردت يف كالمه جاءت معربة عن رأيه 

  .(3)"ال يثبت"ه: قول -1
  َوْهم "  ورمبا زاد يف وصفه بقوله:  ، مستعماًل املصدر  ،"وهو َوْهمقوله: " -2

 . (4)فالن ،"فيه  َوَوِهمالفعل املاضي منه فيقول: " واترة يستعمل ،"قبيح
3- " خطأقوله:  املصدرابس  ،"هذا  بقوله:  ،تعمال  وصفه  خطأ  "  ورمبا 

   .(5)"أخطأ واترة يستعمل الفعل املاضي منه فيقول: " ،"صريح
 .(6)"ال يعتد ابختالفهقوله: " -4

 . (7)"تفرد ابتصاله وجتويدهقوله: " -5

 
 . (1247 ،1006 ،2/869) ،(715 ،709 ،256 ،1/88)املصدر السابق  ( 1)
 . (1116 ،2/901) املصدر السابق (2)
 . (1/204)املصدر السابق  (3)
  .(2/1328) ،(605 ،565 ،1/553) املصدر السابق (4)
 .(1154 ،2/1134)  ،(605 ،1/553)املصدر السابق  (5)
 . (2/869)املصدر السابق  (6)
 .(7حديث رقم)جلزء اخلامس ا ،الفوائد الصحاح العوايل (7)
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 :واالتصال واالنقطاع ،سماعجهوده يف مسائل ال : ثاملبحث الثال 
بعد –ومرده    ،النَّْخَشيبم احلافظ  هذا األمر من اجلوانب البارزة يف كال  يعد  

هللا روايته   -توفيق  وسعة  حافظته  قوة  ابلط  ،إىل  واألسانيدومعرفته  ولذا   ؛رق 
الباب هذا  يف  عباراته  تلخ  ،تنوعت  مطلبنيوميكن  يف  على    ،يصها  وذلك 

 و التايل: النح
 ول: مسائل السماع:لب األاملط 

الدق  النَّْخَشيبكالم   غاية  يف  ابلسماع  يتعلق  أوائل    ؛ةفيما  تناول  حيث 
 .والسنة اليت مسع فيها من شيخه ،يمسموعات الراو 

مس صحة  على  اترة  ذلوينص  غري  إىل  الراوي  املتعلقة اع  املسائل  من  ك 
 واليت ميكن بيانا فيما يلي: ،ابلسماع

 لراوي:  السماع األول لاتريخ  حتديد  -1
 طاهر  ت أابمسع  :رأيت خبط عبدالعزيز النَّْخَشيب قال : "حيىي بن منده  قال

يقول  أول سنة ثالث وستني وثالمثائة  :الكاتب  ما مسعت   ،ولدت يف  وأول 
فهنا    ،(1) "سنة مثان وستني وثالمثائةأيب حممد بن حبان يف صفر  احلديث من  

وحيدده ابلشهر    ،تب للحديثطاهر الكا  ة مساع أيبخبطه بداي  النَّْخَشيبيدون  

 
بغض النظر عن الصواب   ،قابل رواية أخرى فيها علةيف م  ،التجويد: جعل صورة اإلسناد جيدة

عل  ،منهما أيضاً  عندهم  التجويد  يطلق  التسويةوقد  تدليس  النخشيب   ،ى  املقام رجح  هذا  ويف 
والت ابالتصال  ابلتفرد  راويها  وصف  اليت  الوصل  رواية  على  اإلرسال  منه رواية  يفهم  مما  جويد 

 . (273ص)واالتصال واالنقطاع  ، (1/259)ينظر: تدريب الراوي  .وهللا أعلم ،اإلعالل
 . (9/671)ريخ اإلسالم وات ،(1/36)عرفة رواة السنن واملسانيد التقييد مل (1)
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 دراسة استقرائية حتليلية  ديثهـ( يف علوم احل 457َشيب)ت: ـافظ عبد العزيز الَنخْ جهود احلـــــ 

 د. سعود بن مانع بن مسفر القحطان 

 .والسنة
 حتديد سنة مساع الراوي من شيخه: -2

 ابن محصة مسع محزة بن حممد   قال عبدالعزيز النَّْخَشيب: السمعاين: "ل  قا
الكناين سنةا إثبات    النَّْخَشيبف  ،(1) "سبع ومخسني  بن على  يكتفي مبجرد  ال 

 .اليت مسع فيها منهمساع الراوي من شيخه بل حيدد السنة 
 لتنصيص على صحة مساع الراوي: ا -3

 ،(2)"صحيح السماع  ،وفابملكش  املعروف  ...  أبو طاهر"  النَّْخَشيب:قال  
التحمل   الراوي يقتضي معرفة عامة بطرق  املعتمدة وهذا احلكم بصحة مساع 

احملدثني م  ، عند  الراوي  هذا  مساع  بكيفية  خاصة  ولو كثر  ومعرفة  شيوخه  ن 
 . (3) تقراءا حيتاج إىل تتبع واسوهذ ،عددهم

 بيان الكتب اليت مسعها الراوي من شيوخه: -4
الشيخ كتابه املخرج   مسع من أيب  ...  ويبرقُ أبو سعيد القُ "  : قال النَّْخَشيب

 مسع بنيسابور كتاب  ،احلمادي   يبو عل ام أاإلم":  أيضاً   قالو   ،"على الصحيح 
:  لبتمامه من شيخه فيقو   واترة يبني أن الراوي مل يسمع الكتاب  ،"عوانة  أيب

  ، يتومسند أهل الب  ،القطيعي مسند العشرة  من  مسع  ...  أبو حممد اجلوهري"
العباس "  ،"ومسند  النجار:  ابن  يسمعوقال  مل  النَّْخَشيب:  عبدالعزيز  أبو    قال 

 
 .(4/252)األنساب  (1)
 . (12/416)املصدر السابق  (2)
األنساب   ( 3) النبالء   ،(13/44)  ،(243  ،12/85)  ،(7/340)  ،(6/26) ينظر:  أعالم  وسري 

 . (10/158) واتريخ اإلسالم ،(18/149)
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 جملة العلوم الشرعية

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

 .(1)"فحدث به كله ،ه من أيب بكر بن خالداحلارث بتمام نعيم مسند
 ات عليها:الكالم على أصول الراوي وبيان مساع -5

النَّْخَشيب عن أحدهم: " ومن ذلك قو  كم من كتاب    ؛صحيح األصولل 
 ،ولذلك لشدة عنايته أبصوله  ،"يف كلها مساعه  بتَ وثَ   ،نكان عنده به نسختا 

فهذا الراوي    ،اعات يف كتب الناس"ومس  ،له أصول صحاحوقال النَّْخَشيب: "
 .ممن رزق حظاً يف السماع

اخت السبب يف  يوضح  بوأحياانً  من  الراوي  أصولهفاء مساع  كقوله   ،عض 
" الغساين:  إسحاق  أيب  مسَّ عن  احلسني  أبو  عمه  اكان  مث غضب    ،لكثريعه 

واترة يبني األصول    ." األوراق اليت عليها مساعه من أجزائه  وكان يقطع  ،عليه
ال املدون عليهااملنتحلة ويكشف زيف    ،حدث مبا مل يسمعكقوله: "  ،سماع 

يشرت  ا  يكان  من  فيه  لسوقالكتب  مساعه  هبافيكتب  فيحدث  وقوله:    ، "ا 
 .(2) "فيها السماعويقطع ظهور األجزاء اليت  ،كان يسرق كتب الناس"

 امتناع الشيخ عن اإلمساع للراوي:  -6
األنربدوا"أالنَّْخَشيب:    قال الفضل    أيب  إىلمسرقند    إىلرحل  ... ينبو كامل 

بعد ما مسع منه   امتنع عليه يف احلديث  ينه صاحب رأأفلما علم    ؛الكاغذي
 .(3)"شيئاً 

ألنه الراوي  هلذا  اإلمساع  عن  الكاغذي  امتناع  يف  السبب  أن  كان    فبني 

 
 .(148ص)واملستفاد من ذيل اتريخ بغداد  ،(10/387)  ،(4/225) ،(3/422)األنساب  (1)
 .(1/412)ولسان امليزان  ،(11/10)  ،(10/46) ،(9/72) ،(422 ،3/383)األنساب  (2)
 .(1/356)األنساب  ( 3)
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 دراسة استقرائية حتليلية  ديثهـ( يف علوم احل 457َشيب)ت: ـافظ عبد العزيز الَنخْ جهود احلـــــ 

 د. سعود بن مانع بن مسفر القحطان 

 . واحملدثون يعيبون عليهم هذا املسلك ،على طريقة أهل الرأي
  اإلمساع: بيان مذاهب أهل األمصار يف -7

من األمور   اإلحاطة بقوانني الرواية وطرائق أهل األمصار يف اإلمساع يعد  
معر اليت   للمحدث  قول    ،ومراعاهتا  فتهاينبغي  ذلك  "النَّْخَشيبومن  وأهل  : 
وفائدته أن من ادعى مساعاً منهم   ،(1)"ن سبع سننيسمعون ألقل م ال يُ  ىخبار 

 . ألقل من هذا العمر عرف ومهه أو كذبه
 طلب الثان: االتصال واالنقطاع: ملا

احل  قبول  يف  األساسية  القواعد  من  انقطاعه  أو  السند  رده اتصال  أو    ، ديث 
 : وإيضاح ذلك فيما يلي   ، أحكام دقيقة يف هذا الباب   النَّْخَشيب ن للحافظ  ولقد كا 

  نفي السماع:  -1
 أيب   وإمنا مسع من   ،  ومل يسمع أبو املليح من أيب هريرة: "النَّْخَشيبقال  

 . (2)،صاحل"
وأن مساعه إمنا كان   ،منقطعة  فبني أن رواية أيب املليح عن أيب هريرة  

أيب السمانمن  صاحل  أيب  ،  هريرةعن  واسطة  ،  احلافظ   ،فبينهما  نقل  وقد 
 . (3) أقر ه عليها و هذ  النَّْخَشيبالعالئي كالم 

 نفي اإلدراك:  -2
اخل"  :النَّْخَشيبقال   بن  عمر  يدرك  مل  الديلي  زيد  بن   ...  طاب ثور 

 
 . (11/182)ر السابق املصد ( 1)
 . (1264 ،1134 ،2/891) ، (769 ،1/754) وينظر:  ،(998/ 2)فوائد احلنائي  (2)
 . (304  ،193 ،176)وينظر:  ،(168ص) جامع التحصيل (3)
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 جملة العلوم الشرعية

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

مرسل" منقطع  ،(1)فاحلديث  عمر    ،أي  زمن  يدرك  مل  نقل    ،فثور  وقد 
 .(2)النَّْخَشيبم عن العالئي هذا احلك

 نفي اللحاق:  -3
"النَّْخَشيب قال   اخلط  ؛مرسل:  بن  عمر  يلحق  مل  عروة   ،"  ابألن 

فحكم ابنقطاعه لعدم حلاق عروة زمن عمر 
(3). 

 االكتفاء حبكم اإلرسال:  -4
دينار  على حديث  يبالنَّْخشَ حكم   بن  خرج من      عمر  أنَّ "  :عبدهللا 

العالئي وبني    وأقره  ،"مرسل: "قالف   ،احلديث  ،"...:سمع امرأة تقولف الليل  
 . "(4)  ن عمربن دينار مل يسمع ماألن  ؛وهو كما ذكرسبب ذلك بقوله: "

 
 *** 

 
 . (1289 ،1271 ،2/1113)وينظر:   ،(1299/ 2)ئد احلنائي فوا ( 1)
 . (318 ،155)وينظر:  ،(153ص)جامع التحصيل  (2)
 . (579/ 1) فوائد احلنائي (3)
 .(210ص)وجامع التحصيل  ،(1274/ 2)فوائد احلنائي  (4)
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 دراسة استقرائية حتليلية  ديثهـ( يف علوم احل 457َشيب)ت: ـافظ عبد العزيز الَنخْ جهود احلـــــ 

 د. سعود بن مانع بن مسفر القحطان 

 :جهوده يف تراجم الرواةاملبحث الرابع: 
 وكانت نظرته شاملة لكل ما  ،ن الرواةتفنن احلافظ النَّْخَشيب يف حديثه ع 

وميكن إيضاح   ،واة متنوعاً فجاء كالمه حول الر   ،خيدم ابب الرواية ويضبطها 
 ذه اجلهود يف املطالب التالية:ه 

 واألنساب: ،قابواألل ،والكن  ،املطلب األول: األمساء
إتقان إىل  حيتاج  األمور  هذه  أهله  لأخذ  و   ،ضبط  عن   مدارسة لعلم 

والتحريف  يسلم  حىت  ؛ومشافهة التصحيف  داء  من  احلافظ    ،املرء  وجهود 
 وبيانا كما يلي: ،امالنَّْخَشيب ابرزة يف هذا املق

 اء:األمس -1
ما ذكره ومن ذلك    ،احلافظ النَّْخَشيب ممن يرجع إليه يف ضبط أمساء الرواة

"أ بقوله:  الدين  انصر  معاً   :تشابن  فوق  واملثناة  أوله  شني    ،بفتح  وآخره 
بوقا  ،معجمة اهلمزةله  مبد  آتش    ،عضهم  خبطه:  النَّْخَشيب  عبدالعزيز  وقيده 
امس  -¬-وكان    ،"ممدوداً  يف  اختلف  من  فيهيذكر  القول  وحيرر  ومن    ،ه 

عبد عمرو    مث رجح أن امسه  ،"واختلفوا يف امسه: "  عن أيب هريرةذلك قوله  
امسه    صح أنواأل  ،واختلفوا يف اسم أيب بكر بن عياشوقوله: "  ،بن عبد غنما

 . (1) "كنيته
 .الكن واأللقاب -2

ه:  أبو أمحد الزبريي امسقوله: "ومن ذلك    ،يوضح النَّْخَشيب أمساء املكنيني

 
 . (1/275)وتوضيح املشتبه  ،(155 ،116/ 1)فوائد احلنائي  (1)
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 جملة العلوم الشرعية

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

األسدي الزبري  بن  عبدهللا  بن  "  ،" حممد  أسامةوقال:  بن  اد  مح   :وامسه  ،أيب 
 كقوله: "وأبو ربيعة امسه زيد  ،وإن كان للراوي لقب أشار إليه  ،" أسامة الكويف

عو ا فهد"ول  ،فبن  اللقب  ،قبه  معىن  يوضح  "  ،وأحياانً  يعرف كقوله: 
املورد  ونشُ واملاجح   ،ونشُ ابملاجح  لقب"  ،هو  اللقب  واترة  ،وهو  سبب    ،يبني 

" أحدهم:  عن  يغطكقوله  ال  شتاءً   يكان  صيفاً   رأسه  يلقب    ،وال  وكان 
 . (1)"مبكشوف الرأس

 األنساب: -3
واختال ابألنساب  اتمة  دراية  على  النَّْخَشيب  قوله:   ،فها كان  ذلك  ومن 

  ، "فسهمقتادة بن دعامة السدوسي من أنوقوله: "  ،"من ثور مهدان  ،الثوري"
" كيسوقوله:  بن  موالهمطاوس  اخلوالين  اليماين  اهلمداين  أبناء    ،ان  من 

"  ،"الفرس التيمي    ،احلمرييبحي  األصوقوله:  عبيدهللا  بن  عثمان  حليف 
 . "القرشي

أبيه غري  إىل  نسب  من  يوضح  ابن  ك  ،واترة  إبراهيم  بن  "إمساعيل  قوله: 
بن  ابن منصور    سفقوب يو أبو يعوقوله: "  ،وإبراهيم أبوه"  ،وُعلية أمه  ،يةُعل
كأنه نسب    ،هيم بن الفضل بن حممد بن شاكر بن نوح بن سيار السياريإبرا

 . "جده األعلىإىل 
ومن ذلك قوله:   ، وأحياانً يشري إىل من كانت نسبته على خالف ظاهرها

عمري  عبدامللك" الكويف  بن  له كان   ،القرشي  فرس  ابسم  ابلقبطي  ويعرف 
"  ،"سابقاً  ب وقوله:  طرخان  سليمان  اب  ،القيسين  تيماً   ،لتيمياملعروف    نزل 

 
 .(12/416)واألنساب  ،(714 ،312 ،269 ،140/ 1)فوائد احلنائي  (1)
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 دراسة استقرائية حتليلية  ديثهـ( يف علوم احل 457َشيب)ت: ـافظ عبد العزيز الَنخْ جهود احلـــــ 

 د. سعود بن مانع بن مسفر القحطان 

إليه مرة  ،فنسب  بين  "  ،"وهو موىل  نز ألن   ؛البدريوقوله:  بدراً ه  يشهد    ل  ومل 
 . "بدراً 

واألخوات معرفته ابإلخوة  ذلك  "  ،ومن  بن كقوله:  بن جعفر  أيب    حممد 
األنص املديينكثري  زريق  بين  موىل  مخسة    ،اري  حممد إوهم   ، وحيىي  ،خوة: 

وقوله:    ،"وقد حدثوا كلهم  ،بن أيب كثري  بنو جعفر  ،وكثري  ،وعبدهللا  ،وإمساعيل
 ،وهم مخسة أخوة: حممد  ،الك األنصاريحممد بن سريين موىل أنس بن م"

  ،"أنس بن مالكأوالد سريين موىل    ، وأختهم حفصة  ،وأشعث  ،وأنس  ،وحيىي
 . (1) وهذا يدل على مزيد عنايته ابلرواة ومعرفته هبم

ــاملطلــــب الثــــان:     ،والبلــــدان  ،خ والتالميــــذوالشــــيو  ،اةكــــر الــــوالدة والوفــ
والقيمـــة العلميـــة  ،ائفوالوظـــ ،واملـــذاهب الفقهيـــة ،والعقائـــد ،والـــرحالت
 :للمؤلفات

يُغفل   احل  النَّْخَشيبمل  به  تتضح  ما  الرواة  عن  حديثه  الشخصية يف  ياة 
 واليت  ،إىل غري ذلك من اجلوانب  ،ومشربه العقدي  ،وتكوينه العلمي  ،للراوي

 ميكن إبرازها فيما يلي:  
 الوالدة والوفاة: -1

 النَّْخَشيب و   ،ثون كثرياً وقد عين به احملد  ،احلاجة ماسة إىل معرفة هذا األمر
سبع   ولد سنه  ...  ياخلجاد  يصديقنا أبو عل ومن ذلك قوله: "  ،من مجلتهم

وأربعمائةعشر  "  ،"ة  سنة ست وقوله:  ببلخ يف  صاحل  أيب  بن  بكر  أبو  مات 
 

 ، ( 747  ،743  ،686  ، 457  ،362  ،331  ،285  ،197  ،181  ،1/140)فوائد احلنائي   (1)
 .(7/328)ب واألنسا
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 جملة العلوم الشرعية

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

 ."مثائةوسبعني وثال
دقته على  يدل  فيه   ومما  تويف  الذي  والوقت  الوفاة  يوم  حيدد  اترة  أنه 

قبل أن أخرج منها يوم اجلمعة   ،صبهان وأان هبا بعدأب  ماتكقوله: "  ،الراوي
 . (1)"ن سنة أربع وثالثني وأربعمائةوقت الصالة السادس والعشرين من شعبا 

 والرحالت:  ،والبلدان ،الشيوخ والتالميذ -2
النَّ  "ْخَشيب قال  األئمة  :  احللوائ  أبومشس  إسحاق   ...  يحممد  أاب  مسع 

الزاهد  ،الرازي   بن حممد  يكتفي مبجرد ذكر    ،"ومجاعة  ...  وإمساعيل  فهو ال 
 . شيوخ الراوي بل ينص على مساعه منهم

" أيضاً:  الصامتولالوقال  بن  عبادة  بن  عبادة  ،يد  ابنه  عنه  بن  ا  روى 
و   ،"الوليد الراوي  بلد  على  "  ،أصلهوينبه  شيبةكقوله:  أيب  الدار  ابن    ، كويف 

األصل "  ،"واسطي  نوقوله:  األصل  الكويف  اهلمداين  الشامالسبيعي   ،"زل 
 . "الفرات نزل رحبة ،املولد يرق ،األصل حراين ،ياحلراين الرقوقوله: "

إذ الواترة  نسب  البلدةا  هذه  تقع  أين  وضح  بلده  إىل  كقوله:   ،راوي 
وسينان قرية من    ،روزيالسيناين املوقوله: "  ،ى"ار وبيكند قرية ببخ   ،"البيكندي

 . "قرى مرو
الرواة   الفضل   أيبىل  إىل مسرقند  إرحل  "  كقوله:  ،ويشري اترة إىل رحالت 

 .(2) "وببغداد ،ةوبشاطئ عثمان ابألبل  ،ورحل إىل البصرةوقوله: " ،الكاغدي"

 
 . (10/387) ،(5/53)واألنساب  ،(2/204)اتريخ بغداد  (1)
احلنائي   (2)  ، (4/217)  ،(1/356)  األنسابو   ،( 1/122،160،224،412،798)فوائد 

(6/156، 291 ). 
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 د. سعود بن مانع بن مسفر القحطان 

 والوظائف:   ،واملذاهب الفقهية  ،العقائد -3
سال إىل  النَّْخَشيب  "يشري  بقوله:  الراوي  معتقد  أهل    شيخمة  من  صاحل 

ورمبا    ،"السنة  ليس من أهلوإذا كان من أهل البدع وصفه بقوله: "  ،"السنة
  ."وينكر القدر ،يقول بتفويض األعمال إىل العبادنص على بدعته بقوله: "

"ذكوي بقوله:  الراوي  إليه  ينتسب  الذي  الفقهي  املذهب  اترة  مطليب  ر 
 مذهبه مذهب وقوله: "  ،"خ فقيه على مذهب الشافعييشوقوله: "  ،"املذهب

 . "الكوفيني
اليت   واألعمال  الوظائف  يذكر  "وأحياانً  بقوله:  الكوفةتوالها   ، "قاضي 

" بنخشبوقوله:  سريته  ...  قضى  ومحدت  يتهم    ،سنني كثرية  أخذ  أومل  نه 
 .(1) "الرشوة

 القيمة العلمية للمؤلفات: -4
عسق  "فضائل  عن كتاب  النَّْخَشيب  "قال  الرتمجان:  البن  فيه الن"   ما 

وقال عن    ،وهذا حكم ال يطلقه إال حافظ كبري  ،"حديث يصح غري حديثني
ضمنه ما اشتمل على صحيح    صنف مسنداً : "بكر الباطرقاين  وأب اب ألفه  كت

وهذا ليس من شرط   ، مث أحلقه اإلسناد  نت من األصلالبخاري إال أنه كتب امل
ي وأحلق  مد متون البخار ألنه اعت  ؛لفقفهذا عمل م   ،"أصحاب احلديث وأهله

األسانيد غاي  ،هبا  وإن  ولفظه  إبسناده  احلديث  يروي  أن  لفظ والصواب  ر 

 
 ، (6/156)  ،(4/217)   ،(3/289)  ،(311  ،2/130)واألنساب    ،(740/ 1)فوائد احلنائي   (1)

 . (18/366) وسري أعالم النبالء  ،(3/170) وإنباه الرواة ،(485/ 12) ،(7/210)



 

 

325 
 جملة العلوم الشرعية
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 . (1) وأصحاب املستخرجات ، فهذا عمل احملدثني ،الصحيح أو زاد عليه
ومعرفــــة  ،واجلــــرل والتعــــديل ،ات الصــــحبة أو نفيهــــااملطلــــب الثالــــث: إثبــــ

 احدا :إال حديثا  و   ومن مل يرو  ،ن والُوْحَدا  ،املختلطني 
هذه الرواة  تعد  عن  احلديث  عند  األمهية  غاية  ميدان   ،املسائل يف  وهي 

النقاديتفاوت في فيه حذقهم وإتقانم  ،ه  النَّْخَشيب ممن    ،ويظهر  احلافظ  وكان 
 ذلك فيما يلي:   وإيضاح ،وبرع فيه ،ن خت قدمه يف هذا الشأرس
 إثبات الصحبة أو نفيها:  -1

ألحد فصاحبها من    إن ثبتتف  ،عظيم يف دين هللا  مرتبة الصحبة هلا شأن
العدول وحديثه متصل  يقب  ،مجلة  نفيت فصاحبها ممن  ل يف حقه اجلرح وإن 

النَّْخَشيب:  ،وحديثه مرسل  ،والتعديل رافع بن سنان هذا له "  ومن ذلك قول 
"  ،"حبةص عائش وقوله:  بن  صحبة"  وعبدالرمحن  له  يعرف  ال  وقوله:   ،هذا 
فسمع   ‘   لة هاجر إىل النيبدهللا عبدالرمحن بن عسي بو عبهو أ  :والصناحبي"

 . (2)"وهللا أعلم  ،بوفاته وهو ابجلحفة ومل يلحقه
 اجلرل والتعديل: -2

انقد إمام  إليه   ،النَّْخَشيب  أدى  ما  حبسب  الرواة  على  حيكم    ولذا كان 
الراو   ،اجتهاده مرتبة  به  تتضح  ما  والتعديل  اجلرح  ألفاظ  ي يف  ويستعمل من 

ذلكوم  ،العلم "  ن  احلديقوله:  أئمة  والضبطأحد  اإلتقان  يف    ، واحلفظ"  ث 
شيخ ال  وقوله: "  ،"ثقةوقوله: "  ،تقن"وقوله: "ثقة م  ،وقوله: "ثقة جليل نبيل"

 
 .(1/175)والتقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد  ،(73ص)معجم السفر  (1)
 . (1109  ،2/999) ،(1/216)فوائد احلنائي (2)
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:  وقوله  ،احلديث"  وقوله: "ضعيف  ،"قد تكلموا فيهوقوله: "  ،"أبس به صاحل 
وال   تقناً كن ممل يوقوله: " ،وقوله: "عنده مناكري" ، "فيه نظروقوله: " ،"جمهول"

يقص ويكذب على هللا    ،كذاب ابن كذابوقوله: "  ،"كذاب"وقوله:    ،"ثقة
رسوله "وقو   ،" وعلى  ويكذبله:  يقص  سيماء   ،كان  وجهه  على  يكن  ومل 

الرواية عنه إال ع حي  الوقوله: "  ،"املتقني التعجبل  إىل غريها من    ،"لى وجه 
كان يضعفه  أحدهم: "كقوله عن    ،ورمبا نقل حكم غريه على الراوي  ،األلفاظ

بن  ا  عبيدهللا بن عمر بن حفصكقوله: "  ،واترة يفاضل بني الرواة  ،"ابن عيينة
عمر  عاصم املديين  بن  العدوي  اخلطاب  عبدهللا  ،بن  أخو  بكر  ،وهو   ، وأيب 

وأجلهم أوثقهم  وهو  "   ،"وعاصم  ضعيف  وقوله:  املصري  سعد  بن  رشدين 
حاالً   ،احلديث أحسن  سويد  بن  حكمه أحياو   ،"منه  وعبدهللا  يف  يُفصل  انً 
ا "  ،لراويعلى  الثقات  كقوله:  عن  روى  إذا  احلديث  صحيح  وبقية 

 .(1)"املشهورين
 معرفة املختلطني:  -3

" بقوله:  حديثه  ومييز  وتغريه  الراوي  اختالط  النَّْخَشيب  بن  ا  عطاء يذكر 
ثقةلسائا تغري آبخرة  ،ب  أنه  منه صحيح  ،إال  القدماء  وينص على    ،"ومساع 

أن مساع سفيان بن عيينة من أيب غري  ختلط بعد تغريه كقوله: "من مسع من امل

 
احلنائي   (1)  ،901  ،888  ،868/ 2).(755  ،582  ،560  ،399  ،394  ،107)فوائد 

وميزان   ،( 12/85)  ،(10/115)  ،(83  ،3/82)  ،(1/356)واألنساب    ،( 1051  ،1021
 . (4/217) ،(64/ 2) ،(1/423)ولسان امليزان   ،(1/353)االعتدال 
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 .(1)"سحاق وتغريهإنه كان بعد اختالط أيب إ :إسحاق يقال
 ومن مل يرو إال حديثا  واحدا :  ،الُوْحَدان  -4

 ،"وهللا أعلم  ،ومل يرو عنه غري الشعيب  ...  مقلقال النَّْخَشيب: "ورعية هذا  
سعد ال يعرف  وعبدهللا بن  وقال أيضاً: "  ،وهذا أمر حيتاج إىل حفظ واستقراء

يعرف له غري هذا   وال  ،نزل البصرة  ...  اخلري  نبيشةوقال: "   ،"إال هبذا احلديث
لكن ليس له من احلديث غري   ؛وهذا ال مينع أن يروي عنه مجاعة  ،"احلديث

 .(2)حديث واحد
 

 *** 
 

 
 . (773 ،759/ 1)فوائد احلنائي  (1)
 . (779 ،782 ،1/216)املصدر السابق  (2)
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 د. سعود بن مانع بن مسفر القحطان 

 :احلكم على األحاديث  جهوده يف: املبحث اخلامس
اجتهاده ونظره   النَّْخَشيب على األحاديث حبسب  احلافظ  تنوعت أحكام 

واملتون األسانيد  أسرد    ،يف  الوهنا  أحكامه  من  على  مجلة  أطلقها  يت 
 وذلك يف املطالب التالية:  ،األحاديث

 :: احلكم املفرد املطلب األول
إال أنه   ،وغريها  أطلق فيها على األحاديث لفظ الصحة واحلسن والشهرة

ي السندمل  على  املفرد  احلكم  عند  "الضعيف"  لفظ  استعمال  يف كالمه   ،قع 
 وتفصيل ذلك فيما يلي:  

 لى أقسام:قوله: "هذا حديث صحيح": وهو ع -1
 دىن:يكم على احلديث ابلصحة من طريق راوييه األعلى واأل  -أ

ن أيب هذا حديث صحيح من حديث أيب عثمان ربيعة ب "  قال النَّْخَشيب:
 . "هو صحيح من حديث أيب عبدهللا مالك بن أنسو  ...  عبدالرمحن

وابلغرابــة مــن  ،يكــم علــى احلــديث ابلصــحة مــن طريــق راويــه األعلــى-ب
 ه األدىن:طريق راوي

النَّْخَشيب: حمم"  قال  بكر  أيب  حديث  من  صحيح  حديث  بن  ا  دهذا 
 ."وهو غريب من حديث أيب حممد بقية بن الوليد ... مسلم

وقــد يصــفه  ،واترة يقيــده ابملــدار ،ردا  م علــى احلــديث ابلصــحة جمــيكــ-ج
 أبنه على شرط الشيخني:  

حيح من  هذا حديث صوقال: "  ،قال النَّْخَشيب: "هذا حديث صحيح"
البصري األحول  سليمان  بن  عاصم  عبدالرمحن  أيب  "وقال  ،"حديث  هذا : 
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دينار بن  عبدهللا  حديث  من  صحيح  شرط...حديث  على  احلديث    وهذا 
 . (1)"الصحيحني أيضاً 

 وهو على أقسام:  ،قوله: "هذا حديث حسن"  -2
ــق راويــه األعلــى -أ وابلشــهرة مــن  ،يكــم علــى احلــديث ابحلســن مــن طري

 دىن:طريق راويه األ
النَّْخَشيب:  أ"  قال  بن  يب  هذا حديث حسن من حديث أيب بكر عاصم 

 ."وهو مشهور من حديث أيب بكر بن عياش ... النجود
ــه األعلــىديث ابحلســن مــن طريــق ر يكــم علــى احلــ-ب ــة مــن  ،اوي وابلغراب

 طريق راويه األدىن:
وهو غريب   ...  هذا حديث حسن من حديث أيب عون قال النَّْخَشيب: "

 . "نعرفه عن أيب عون إال من حديث أيب جابر حممد بن عبد امللك  عنه ال
 يكم على احلديث ابحلسن من طريق رواية معينة:-ج

يب بشر شعيب بن أيب ذا حديث حسن من حديث أه قال النَّْخَشيب: "
 .(2)"محزة

 وهو على أقسام: ،قوله: "هذا حديث مشهور" -3
وابلغرابـــة مـــن  ،علـــىيكــم علـــى احلـــديث ابلشــهرة مـــن طريـــق راويــه األ -أ

 طريق راويه األدىن:

 
احلنائي   (1) العوايل  ،(290  ،210  ،122  ،1/98)فوائد  الصحاح  اخلامس   ،والفوائد  اجلزء 

 .(60 ، 40 حديث رقم)
 . (2/1307)  ،(430 ،116/ 1)فوائد احلنائي  (2)
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النَّْخَشيب:" حدقال  بن  هذا  حممد  احلسن  أيب  حديث  من  مشهور  يث 
 . "ن عبيدحديث أيب يوسف يعلى ب وهو غريب من...بن علقمةاعمرو 

وابحلســن مــن  ،يكــم علــى احلــديث ابلشــهرة مــن طريــق راويــه األعلــى-ب
 طريق راويه األدىن:

" النَّْخَشيب:  حدقال  حممدهذا  احلسن  أيب  من حديث  مشهور  بن  ا  يث 
 ."أيب عبد هللا الفضل بن موسىوهو حسن من حديث  ... عمرو

 :راوييه األعلى واألدىنيكم على احلديث ابلشهرة من طريق  -ج
" النَّْخَشيب:  محيدقال  أيب  حديث  من  مشهور  حديث  وهو    ...  هذا 

 ."مشهور من حديث أيب عمرو صفوان بن عمرو
 احلديث ابلشهرة من طريق رواية معينة:يكم على   -د 

" النَّْخَشيب:  مالك هذا حدي قال  عبدهللا  أيب  بن ا  ث مشهور من حديث 
 .(1)"أنس

 طريق معينة: وقد حكم به على ،فوظ" قوله: "هذا حديث حم -4
" النَّْخَشيب:  شعبةقال  عن  حمفوظ  حديث  جعفر   ، هذا  أيب  عن 

 .(2)"اخلطمي
 قسام: وهو على أ  ،قوله: "هذا حديث غريب"  -5
 ىن:يكم على احلديث ابلغرابة من طريق راوييه األعلى واألد   -أ

النَّْخَشيب: "  هذا حديث غريب من حديث أيب سعد سعيد بن أيبقال 
 

 . (422 ،412 ،398 ،1/230)املصدر السابق  (1)
 . (1/537)املصدر السابق  (2)
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غريب من حديث أيب احلارث حممد بن عبدالرمحن بن    وهو  ...  سعيد املقربي
 . "أيب ذئب

ــه األعلــى-ب ــة مــن طريــق راوي ن مــن وابحلســ ،يكــم علــى احلــديث ابلغراب
 طريق راويه األدىن:

" النَّْخَشيب:  حدقال  من  غريب  حديث  العوامهذا  عيسى  أيب  بن  ا  يث 
 . "نهوهو حسن من حديث يزيد بن هارون ع ... حوشب

 ث ابلغرابة من طريق رواية معينة:يكم على احلدي-ج
النَّْخَشيب: " هذا حديث غريب من حديث أيب يزيد يونس بن يزيد  قال 

 .(1)"األيلي
 :ب الثان: احلكم املركباملطل

 وبيانا كالتايل: مجع يف أحكامه املركبة بني عدة مصطلحات
 قوله: "صحيح عزيز":   -1

بن  ا  يب بكر حممدث صحيح عزيز من حديث أ هذا حديقال النَّْخَشيب: "
 . (2) "مسلم

 ": حسن صحيحقوله: " -2
هذا حديث حسن صحيح من حديث أيب عبدهللا مالك  قال النَّْخَشيب: "

 . (3) "سبن أنا

 
 . (2/1006)  ،(269 ،1/255)املصدر السابق  (1)
 . (1/87)املصدر السابق  (2)
 . (2/1285)املصدر السابق  ( 3)
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 دراسة استقرائية حتليلية  ديثهـ( يف علوم احل 457َشيب)ت: ـافظ عبد العزيز الَنخْ جهود احلـــــ 

 د. سعود بن مانع بن مسفر القحطان 

 قوله: "حسن غريب": -3
ال نعرفه إال من حديث خمزوم هذا حديث حسن غريب  قال النَّْخَشيب: "

 . (1) "بن هانئ
 قوله: "حسن مشهور":  -4

"قال   حديالنَّْخَشيب:  عبدهللا هذا  أيب  حديث  من  مشهور  حسن  ث 
 .(2)"سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري

 قوله: "حسن مليح": -5
 .(3) "حسن مليح يف الصالة هذا حديثقال النَّْخَشيب: "

 قوله: "غريب عزيز": -6
النَّْخَشيب:   عمرو  "قال  بن  زمل  حديث  من  عزيز  غريب  حديث  هذا 

 .(4) "العذري
 ر حمفوظ":قوله: "مشهو  -7

هذا حديث مشهور حمفوظ من حديث أيب عبدهللا مالك  َشيب: "قال النَّخْ 
 . (5) "بن أنسا

 قوله: "مشهور صحيح":  -8

 
 . (2/994)املصدر السابق  ( 1)
 . (2/898)املصدر السابق  (2)
  . (2/1264)املصدر السابق  ( 3)
 . (1/386)املصدر السابق  (4)
 . (1/691)املصدر السابق  ( 5)



 

 

333 
 جملة العلوم الشرعية

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

 .(1)"مشهور صحيح عن ابن عمر ديث أيضاً هذا احلقال النَّْخَشيب: "
 املفرد واملركب:  احلكم  املطلب الثالث: اجلمع بني 

 يلي:   وبيان ذلك كما   ، الواحد وهذا اجلمع منه يف احلكم أطلقه على السند  
وابلغرابــــة  ،يكــــم علــــى احلــــديث ابلصــــحة مــــن طريــــق راويــــه األعلــــى -1

 واحلسن من طريق راويه األدىن:  

هذا حديث غريب حسن من حديث أيب أويس عبدهللا بن  " قال النَّْخَشيب:  
 . " وهو صحيح عن أيب املنذر هشام بن عروة عن أبيه   ...   أويس   عبدهللا بن أيب 

وابحلسـن والعـزة  ،ن طريق راويه األعلـىعلى احلديث ابلشهرة م  يكم  -2
 من طريق راويه األدىن:  

وهو  ...مأيب بكر عاص  هذا حديث مشهور من حديثقال النَّْخَشيب: "
 ." حسن عزيز من حديث أيب جعفر الرازي

وابلغرابــــة  ،ابلشــــهرة مــــن طريــــق راويــــه األعلــــى يكــــم علــــى احلــــديث -3
 األدىن:    واملالحة من طريق راويه

النَّخْ  "قال  بن    هذا حديث مشهور من حديثَشيب:  أيب عبدهللا سفيان 
 .(2) "بن صاحلا وهو غريب مليح من حديث حيىي...سعيد

 
 . (2/1287)املصدر السابق  (1)
 . (1184 ،2/1102) ،(1/763)املصدر السابق  (2)
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 دراسة استقرائية حتليلية  ديثهـ( يف علوم احل 457َشيب)ت: ـافظ عبد العزيز الَنخْ جهود احلـــــ 

 د. سعود بن مانع بن مسفر القحطان 

 :جهوده حول الصحيحني :  ساملبحث الساد 
النَّْخَشيب اهتمام ابلغ وعن وقد   ،(1) اية واضحة ابلصحيحنيكان للحافظ 

 لية: برازها يف املطالب التاجتلى هذا األمر يف عدة جوانب ميكن إ
ــرواة املهملــــني  ــز الــ ــيخني  ،املطلــــب األول: متييــ ــه علــــى شــــرط الشــ  ،والتنبيــ

 وي:وطريقتهما يف التخريج عن الرا
 : ة املهملني متييز الروا -1

وم الصحيح  رواايت  على  واسع  اطالع  إىل  حيتاج  أمر  اتمة  هذا  عرفة 
الرواة نقله  ،برتاجم  ما  ذلك  يف  النَّْخَشيب  مشاركة  الدين    ومن  انصر  ابن 

عبدهللا شيخ البخاري هذا خمتلف  ي يف أحد أسانيد البخاري بقوله: "الدمشق
الفرب عن  روايته  يف  السكن  بن  علي  أبو  فقال  نسبه:  البخاري: يف  عن  ري 

أبو نصر الكالابذي: أنه    وذكر  ...  -يعين القعنيب-حدثنا عبدهللا بن مسلمة  
 ، ن رجاءالدمشقي أنه عبدهللا ب   وذكر أبو مسعود  ،بن صاحل العجلي  عبدهللا 

 . (2)"وقال عبدالعزيز النَّْخَشيب: أظنه ابن رجاء 
 .التنبيه على شرط الشيخني -2

ومن ذلك قوله:   ،يف بعض األحاديث  على شرط الشيخني   النَّْخَشيبنبه  
الشيخني" شرط  على  رواي  ، وهو  مجيعاً وقد  هشام    عن  الصحيح  بن  ا  يف 

"  ،"عمار على  وقوله:  احلديث  أيضاً وهذا  الصحيحني  "و   ،"شرط  وقد قوله: 
الصحيح حديثاً  بن عمرو  أخرج مسلم يف  عبدالرمحن    ،عن صفوان  بن  اعن 

وهللا    ،فهذا على شرطه صحيح  ،عن عوف بن مالك  ،عن أبيه  ،جبري بن نفري
 

 .تقدم يف ترمجته من هذا البحث أنَّ من مسموعاته صحيح البخاري (1)
 . (1/104)جامع اآلاثر  (2)
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 جملة العلوم الشرعية

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

الراو   ،"أعلم عن  التخريج  يراعي  شرط فهنا  على  جلعله  الصحيح  يف  ي 
أ  ،الشيخني يراعي  أنه  يف كالمه  ُأخر وسيأيت  اليت  الكيفية  عن  يضاً  فيها  ج 

 .(1)الراوي يف الصحيح
 طريقة الشيخني يف التخريج عن الراوي: -3

له  النَّْخَشيبيذكر   خمرج  الراوي  أنَّ  طريق    أحياانً  من  لكن  الصحيح  يف 
ولكنه من حديث    ،يح حديثانوللمقدام يف الصحومن ذلك قوله: "  ،معينة

  ." الشاميني عنه
ومن    ، ا هي يف املتابعاتعنه ليست يف األصول إمن  واترة يوضح أن الرواية

 " قوله:  متابعةذلك  أحاديث  لبقية  مسلم  أخرج  "   ،"وقد  خيرج  وقوله:  ومل 
 .(2)"وإمنا أخرجه استشهاداً  ،رية عن اثبت روايةالبخاري لسليمان بن املغ

بيان السـبب يف إعـراض الشـيخني عـن بعـا األحاديـث أو املطلب الثان:  
 :الطرق أو الرواة

قاله   بعض    النَّْخَشيبمما  عن  الشيخني  إعراض  يف  السبب  بيان  يف 
" أنَّ األحاديث:  غري  أحاديث  اإلسناد  هبذا  أخرجوا  موقوف  وقد  فلم    ؛هذا 

  ، "وهللا أعلم  ،فلذلك مل خيرجوه يف الصحيح  ؛ولكنه مقطوعوقوله: "  ،"خيرجاه
لتأليف  فاملوقوف واملقطوع وإن وجدا يف الصحيح لكنهما ليسا من مقاصد ا

 ،فلذلك مل خيرج يف الصحيح  ؛هذا مرسل  وإمناال أيضاً: "وق  ،عند الشيخني 
 . فاملرسل فاقد لشرط من شروط الصحة وهو االتصال ،"وهللا أعلم

"و  النَّْخَشيب:  الثالثة ذكر شبل ع قال  األحاديث  البخاري يف  لى  وأسقط 
 

 . (422 ،290 ،286/ 1)د احلنائي فوائ (1)
 . (898 ،2/868) ،(1/751)املصدر السابق  (2)
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 دراسة استقرائية حتليلية  ديثهـ( يف علوم احل 457َشيب)ت: ـافظ عبد العزيز الَنخْ جهود احلـــــ 

 د. سعود بن مانع بن مسفر القحطان 

فيه  ؛عمد عيينة  ابن  بوهم  أعلم  ،لعلمه  البخاري    ،"وهللا  هذه  فإعراض  عن 
 . (1) هم الراوي فيهاالطريق لعلمه بو 

إما  الرواة  لبعض  التخريج  الشيخني عن  إعراض  السبب يف  يوضح  واترة 
روايت من  أو  احتجاجاً  أو  معنيابلكلية  شيخ  عن  "  ،ه  قوله:  ذلك  وقد ومن 
هن أيب  بن  داود  عن  مسلم  الشعيب  ،دأخرج  عامر  علقمة حديث   ،عن  عن 

أنَّ  يكن    ‘  النيب  عبدهللا:  اجلنمل  ليلة  عبدهللا  أنَّ   ، معه  األودي    غري  داود 
"  ،"ضعيف مل خيرج حديثه وغريه    ،شريك  :وقد رواه عن أيب إسحاقوقوله: 

مل أنه  غري  سفيان  رواه  ربيعة   كما  بن  علي  حديث  من  الصحيح  يف  خيرج 
 .رج هلما يف الصحيح شيءفكال الراويني مل خي ،"شيء

  ؛يح شيئاً ري أليب الزبري يف الصحومل خيرج حممد بن إمساعيل البخاوقوله: "
فرتك حديثه    ،وقال: رأيته يتزن لنفسه فاسرتجح  ،ألن أاب الزبري تكلم فيه شعبة

فرتكه البخاري متابعة لشعبة غري   ،واحداً  ديثاً ومل حيدث عنه إال ح ،ألجل هذا
الزبري حد أاب  متقن  ،يثه مشهور صحيحأن  البخاري    ،"وهو حافظ  فإعراض 

 .ة فيهزبري كان بسبب كالم شعبعن رواية أيب ال
مالك تكلم    ألنَّ   ؛ بغريه  إال مقروانً   ومل خيرجوا حملمد بن عمرو شيئاً وقوله: "

أعلم  ،فيه البخاري أليب سفيان عن جابر شيئاً ومل  وقوله: "  ،"وهللا  إال    خيرج 
عن جابر إمنا هو    ،قال عن شعبة: أبو سفيان  وكيعاً   ألنَّ   ؛أبيب صاحل  مقروانً 
جابريعين   ،كتاب عن  صحيفة  البخاري  فلذلك   ،  خيرجه  أعلم  ،مل   ،"وهللا 

وترك    ،فمحمد بن عمرو مل خيرج له يف الصحيح احتجاجاً لكالم مالك فيه
 .ألنا وجادة ؛اج برواية أيب سفيان عن جابرالبخاري االحتج

 
 . (662 ،605 ،430 ،1/274)املصدر السابق  (1)
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 جملة العلوم الشرعية

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

إنه كان بعد    : سفيان بن عيينة من أيب إسحاق يقال  غري أن مساعوقوله: "
فلم يقل: إنه   ،"وهللا أعلم  ،لصحيحق وتغريه فال خيرج يف ااختالط أيب إسحا

الصحيح رجال  من  إسحاق  وأيب  عيينة  ابن  أن  مع  الشيخني  شرط   ؛ على 
 .(1)يفية اليت أخرج هلما يف الصحيحوذلك مراعاة منه للك

 :ى الشيخني ب الثالث: االستدراك عللاملط 
ا وال  الصحيح  إخراج  يستوعبا  مل  الشيخني  أن  املعلوم  ذلكمن   ،لتزاما 

 . عض األحاديث ال يعين ضعفهافرتكهما لب
ومل ومما استدركه النَّْخَشيب على الشيخني قوله عن حديث رواه األوزاعي: "

  ،وحديث معمر صحيحوقوله: "  ،"وهو صحيح عنه   ،وزاعيخيرجوا حديث األ
خيرجاه مل  "  ،"وإن  أيضاً وقوله:  البخاري  غري   وأخرج  أحاديث  اإلسناد  هبذا 

  . "وهللا أعلم ،وإن مل خيرجه ذا على شرطه صحيح أيضاً فه ،هذا
ومن    ،إخراج احلديث لكونه على شرطه  (2)واترة يصرح أبنه يلزم البخاري

" قوله:  أذلك  هُ وقد  عن  الصحيح  يف  البخاري  إبراهيم    ،شيمخرج  عن 
 ۇئ ۇئ وئ وئ  ەئ﴿  :يف تفسري قوله   أوىف حديثاً عن ابن أيب  ،السكسكي

 مسعر  ألنَّ   ؛إخراجه على شرطه  فهذا يلزمه  ،[77عمران:  ]آل  ﴾ ۈئ  ۆئ ۆئ
وال يعرف له علة متنع    ،وقد خرج حديثه يف الصحيح  ،بن كدام أحد األئمةا

   .(3) " أعلموهللا ،من إخراجه

 
 . (1330 ،832/ 2) ،(794 ،785 ،773 ،1/526)املصدر السابق  (1)
 .تقدم يف ترمجة النَّْخَشيب من هذا البحث أنَّ من مروايته كتاب "اإللزامات" للدارقطين (2)
 .(1165 ،1055 ،2/980) ،(789/ 1)فوائد احلنائي  (3)
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 دراسة استقرائية حتليلية  ديثهـ( يف علوم احل 457َشيب)ت: ـافظ عبد العزيز الَنخْ جهود احلـــــ 

 د. سعود بن مانع بن مسفر القحطان 

 :جهوده يف علم التخريج : املبحث السابع
احلافظ احلنائي  أبدع  لفوائد  خترجيه  يف  علوماً    ؛(1) النَّْخَشيب  ضمنه  حيث 

والمتع ابلتصحيح  متعلقة  الرواة  ،تضعيفددة  والتعديل  ،ومعرفة    ، واجلرح 
البحث هذا  يف  بيانه  تقدم  مما  بينها  والرتجيح  املروايت  يف    ،وإعالل  وسبق 

من    وخرج جملموعة  ،ته أنه ممن تصدى هلذا النوع من التأليف واشتهر بهترمج 
ستعملها احلافظ وأشري هنا إىل مجل من وظائف املخرج اليت ا  ،العلماء يف وقته

 يب يف املطالب التالية: النَّْخشَ 
 ومجع الطرق:  ،وعناصر العزو  ،تخريجاملطلب األول: ألفاظ ال

 ألفاظ التخريج: -1
ومن   ، صطالحية عند التخريج فتارة يقول: "أخرجه"يستعمل األلفاظ اال

  ، وأحياانً يقول: "رواه"   ،"بن يوسفاه البخاري عن عبدهللا  أخرجذلك قوله: "
 .(2)" بن حرب ورواه مسلم عن زهريله: "حنو قو 

 عناصر العزو:  -2
أخرجه حممد بن  كقوله: "   ،ينص النَّْخَشيب أحياانً على اسم املخر حج وكتابه

البخار  الصحيحإمساعيل  اجلامع  يف  "  ،"ي  يف  وقوله:  مسلم  أخرج  وقد 
 . "...الصحيح

املـُخرج وات الكتاب  املوجود ضمن  الكتاب  العزو بذكر اسم  رة يفصل يف 

 
السلف  يف طبعة   ( 1)  ،النَّْخَشيب يف خترجيه  وصف احملقق بشكل عام منهج  ،(46-43ص)أضواء 

 . يف األصل أطروحته للماجستري وهذه الطبعة هي
 . (312 ،133/ 1)فوائد احلنائي  (2)
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 جملة العلوم الشرعية

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

"   ،منه التعبري  أخرجه حممدكقوله:  يف  البخاري  إمساعيل  "  ،"بن  ورواه  وقوله: 
 .(1)"مسلم يف األشربة

 مجع الطرق: -3
قبل صاحب املدار ويعطف بعضها على    يورد النَّْخَشيب طرق احلديث اليت

 ،عند صاحب املدار بقوله: "كلهم عن فالن"  بعض مث يشري إىل التقاء الطرق
البخاري عن حيىي بن عبدهللا  أخرجه ومن ذلك قوله: " ،أو بقوله: "مجيعاً عن"

ابن أيب عمر   ،عن عقيل  ،عن ليث بن سعد  ،بن بكريا وأخرجه مسلم عن 
  ، عن مالك  ،عن جويرية  ،دهللا بن حممد بن أمساءوعن عب   ،عن سفيان  ،وزهري

 . "كلهم عن الزهري  ،عن معمر ،عن عبدالرزاق  ،وعبد   ،بن رافعاوعن حممد 
" البخاأخرج وقوله:  إمساعيل  بن  حممد  يوسف ه  بن  عبدهللا  عن  ري 

 .(2) "عن مالك بن أنس  وأخرجه مسلم عن حيىي بن حيىي مجيعاً  ،التنيسي
 واملقارنة بني األلفاظ: ،حلديثع ا املطلب الثان: بيان نو 

 بيان نوع احلديث: -1
ومن ذلك    ،يب أحياانً نوع احلديث من حيث الرفع والوقفيوضح النَّْخشَ 

وامسه حممد بن حيىي بن  -بن أيب عمر  بن احلجاج عن ااجه مسلم  أخر قوله: "
العدين عمر  موقوفاً   ،-أيب  سفيان  "  ،"عن  مرفوعاً وقوله:  نعرفه  من    ال  إال 

 .(3)"ن بن عمارةحديث احلس

 
 .(1218 ،2/809)  ،(732 ،1/422)املصدر السابق  (1)
 . (599 ،1/210)املصدر السابق  (2)
 . (2/1021) ،(1/327)املصدر السابق  (3)
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 دراسة استقرائية حتليلية  ديثهـ( يف علوم احل 457َشيب)ت: ـافظ عبد العزيز الَنخْ جهود احلـــــ 

 د. سعود بن مانع بن مسفر القحطان 

 املقارنة بني األلفاظ: -2
وقد ومن ذلك قوله: "  ،الطول أو االختصار  يقارن بني املتون من حيث 

ولكنه   ،عن الزهري  ،قيلعن عمه عُ   ، مة بن روحمن حديث سال  مرسالً   يرو 
الطول هبذا  وليس  هذا  من  أعلم  ،أخصر  "  ،"وهللا  عيسى  وقوله:  أبو  أخرجه 

عن شعيب   ،وأخرجه البخاري عن أيب اليمان  ...الرتمذي بطوله مع األمساء  
التطابق    ،"ألمساءليس فيه ذكر ا  خمتصراً  أو يستعمل العبارات اليت تدل على 

عن يزيد بن أيب   ،ورواه الليثقوله: "ومن ذلك    ، كقوله: "مثله"  ، يف األلفاظ
جالح  ،حبيب أيب كثري  مثله  ،عن  سلمة  بن  سعيد  بن    ،عن  عمرو  ورواه 
 .(1)"عن سعيد مثله ،عن جالح ،احلارث

 
 *** 

 
 . (1246 ،2/1109) ،(1/341)املصدر السابق  (1)
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 جملة العلوم الشرعية

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

 :حلديثجهوده حول متفرقات من علوم ا: املبحث الثامن
ْخَشيب فيما وقفت عليه تنوعت العلوم احلديثية اليت تطرق إليها احلافظ النَّ 

واليت تدل مبجملها على إتقانه وقوة حافظته وسعة اطالعه وعلو    ،مهمن كال
الشريف العلم  هذا  منها   ،كعبه يف  بيان شيء  املقام و   ،وتقدم  هذا  ميكن يف 

 وذلك على النحو التايل: ،تلخيص املتبقي منها
 .وبيان التفرد  ،االعتبار واملتابعات والشواهد -1

ومن ذلك    ،عند تقوية األحاديث  اهد واملتابعات أمر حيتاج إليهإيراد الشو 
" الوجهقوله:  هذا  غري  من  األشجعي  مالك  بن  عن عوف  روي  وهللا    ،وقد 

الثوري  :ه على ذلكواتبعوقوله: "  ،"أعلم ويشري إىل   ،"عبدالرزاق وغريه عن 
  ، "وهللا أعلم  ،واحلديث حمفوظ من غري حديث جابربقوله: "  شواهد احلديث

عن عيسى بن    ،تفرد به نعيم بن محاد  :يقالكان  يستدرك عليه غريه بقوله: "و 
 .على ذلك" يونس مث وجدان سويد بن سعيد األنباري قد اتبعه

النَّخْ  واملروايت كثر كالمه ولقوة حفظ  الطرق  الواسع على  َشيب واطالعه 
لرزاق تفرد به هبذا اإلسناد أبو بكر عبداومن ذلك قوله: "  ،وتعددحول التفرد  

ال أعلم رواه عن األوزاعي عنه إال يزيد بن  وقوله: "  ،"بن مهام بن انفع اليماين
 ،"بن يزيداد  ما نعرفه إال من حديث أيب يزيد محاوقوله: "   ،"عبدهللا بن زريق

" البصرةوقوله:  أهل  إال من حديث  يعرف  سعيد  ،وال  عروبة  عن  أيب   ،"بن 
" الوجهوقوله:  هذا  من  إال  نعرفه  "وقا  ،"ال  أيب ل:  من حديث  إال  نعرفه  ال 

البهراين عبدالعزيز  بن  وحيد  بن  عبدالعزيز  أبيه  ،ضبارة  عن    ،عن جده  ،عن 
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 دراسة استقرائية حتليلية  ديثهـ( يف علوم احل 457َشيب)ت: ـافظ عبد العزيز الَنخْ جهود احلـــــ 

 د. سعود بن مانع بن مسفر القحطان 

 .(1) "وهللا أعلم ،داً عزيزة غريبة ج وهي ،وهبذا اإلسناد نسخة  ،ثوابن
 . املراسيل واملوقوفات -2

ا املراسيل  إىل  "  ،لصحيحةيشري  املراسيلكقوله:  صحاح  من  وهللا    ،وهو 
بينهاواتر   ،"أعلم يقارن  "  ،ة  صحيحة  مراسيلكقوله:  من    ،سعيد  خري  وهي 

احلسن أعلم   ،مراسيل  قوله:    ،"وهللا  يف  ابملقطوع كما  املرسل  يصف  وأحياانً 
عن    ،ديث أيب بشر شعيب بن أيب محزة احلمصيهذا حديث حسن من ح "

حمم  ،دينار بكر  أيب  شهاب  عن  بن  عبدهللا  بن  عبيدهللا  بن  مسلم  بن  د 
 ."ولكنه مقطوع ،ةعن عرو  ،الزهري

املوقوفا  بعضهاويف  النَّْخَشيب  يصحح  "  ،ت  موقوفكقوله:  ولكنه   ،وهو 
هللا شاء  إن  املوقوفات  صحاح  أعلم  ،من  املوقوف    ،"وهللا  يصف  أبنه  وقد 

إن مل تكن  ف  ؛وال أظن صفية أدركت أاب بكركقوله: "  ،مرسل أي أنه منقطع
 .(2) "وهو موقوف ،أدركته فاحلديث مرسل

 سناد:لطائف اإل -3

 رواية األقران:  -أ
ويعلى  عن عبداألعلى السامي: "   ،ْخَشيب عن رواية يعلى بن عبيدقال النَّ 

وقال عن    ،"انوهذا يدخل يف أحاديث األقر   ،قريب اإلسناد من عبداألعلى
" األوزاعي:  عن  الثوري  متعاصرانرواية  ا  ،ومها  رواية   حلديثوهذا  يدخل يف 

 
 . (1208 ،2/986) ،( 665 ،653 ،571 ،552 ،544 ،394 ،255/ 1)فوائد احلنائي  (1)
 . (1324 ،2/1289) ،(691 ،533 ،1/430) املصدر السابق (2)
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 جملة العلوم الشرعية

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

 .(1)ارب يف السن والطبقةفنبه على التق ،"وهللا أعلم ،األقران
 يف األسانيد:  العلو -ب

" األسانيد:  أحد  واصفاً  النَّْخَشيب  وهب  قال  أيب  حديث  من  عايل  وهو 
وهو عايل من  وقال أيضاً: "  ،"حسانعن هشام بن    ،عبدهللا بن بكر السهمي

بن شبة ه   ،حديث عمر  بن  معاذ  أبيه  ،شامعن  أعلم  ،عن  وتنافس    ،"وهللا 
 . (2) والرحلة فيه مشهور عنهم احملدثني يف طلب العلو

 ملسلسالت: ا -ت
" قويل:  وصف  على  رواته  فيه  اتفق  حديث  عن  النَّْخَشيب  نعرفه قال  ما 

سعيدمن  إال    مسلسالً  بن  عثمان  الشامي عن    ،حديث  مهاجر  بن  حممد 
الزبيدي  ،األنصاري بن سعيد بن كثري بن  اعثمان  وقد رواه عمرو بن  ...عن 

 . (3)"عوفكما رواه حممد بن   اجر مسلسالً عن حممد بن مه ،عن أبيه ،دينار
 رواية األبناء عن اآلابء:   -ث

حممد بن احلارث بن هانئ بن مدجل بن  علق النَّْخَشيب على حديث رواه  
عن    ،عن أبيه  ،عن جده  ،عن أبيه  ،عن أبيه   مل بن عمرو العذرياملقداد بن ز 

يز  هذا حديث غريب عز فقال: "  ،عن زمل بن عمرو العذري  ،عن أبيه   ،جده
العذري عمرو  بن  زمل  عنه  ،من حديث  أوالده  حديث  من  وقال    ،"غريب 

ال يعرف هذا احلديث هكذا إال من حديث هالل بن عمر الرقي من  أيضاً: "

 
 . (236 ،1/231)املصدر السابق  (1)
 . (2/1201) ،(1/686)املصدر السابق  (2)
 . (1/679)ابق املصدر الس (3)
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 دراسة استقرائية حتليلية  ديثهـ( يف علوم احل 457َشيب)ت: ـافظ عبد العزيز الَنخْ جهود احلـــــ 

 د. سعود بن مانع بن مسفر القحطان 

 . (1)"وهللا أعلم  ،نه هبذا اإلسنادحديث أوالده ع 
املبهمات -4 وامل   ،معرفة  واحملرف  ،فرتقواملتفق  ومتييز    ،واملصحف 

 .املهمل

 :معرفة املبهمات  -أ
 ،املبهمني من خالل الرجوع إىل الطرق األخرىيشري النَّْخَشيب إىل تسمية  
" النَّْخَشيب:  قول  ذلك  ونسي  ومن  إسحاق  ابن  يذكرمها  مل  اللذان  والرجالن 

الوليد  ،الوليد بن عتبة   :مسيهما مهاا  ، " حديثهذكرمها إسرائيل يف  ؛وعمار بن 
عن    ،ن عبدهللا بن سعدع  ،عن األوزاعي  ،هكذا قال روح بن عبادةوقوله: "
النيب  ،الصناحبي أصحاب  من  رجل  الرجل  ‘  عن  يسم  أبو    ، ومل  وهو 

  .(2)"يعن األوزاع  ،مساه عيسى بن يونس...بن أيب سفياناعبدالرمحن معاوية 
 بيان املتفق واملفرتق: -ب

وهذا غري عمرو بن دينار    ،ينار هذا فيه نظروعمرو بن دقال النَّْخَشيب: "
 ،ذاك ثقة جليل حافظ  ،ابريب حممد موىل ابن ابذان صاحب جاملكي األثرم أ 

 .(3)فنبه إىل عدم اخللط بينهما ،"وهللا أعلم
 بيان املصحف واحملرف: -ج

ومن ذلك قوله:   ،ء كان يف املنت أم يف األسنادينبه على التصحيف سوا
ولعله حممد بن فضاء الذي روى عن عمر    ،هو جمهولو   ،حممد بن الفضل"

 
 .(2/888) ،(1/385)املصدر السابق  (1)
 . (405 ،1/216)املصدر السابق  (2)
 . (3حديث رقم)اجلزء اخلامس  ،وينظر: الفوائد الصحاح العوايل ،(1/560)املصدر السابق  (3)
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 جملة العلوم الشرعية

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

أيوب بن سويد  ،يزبن عبدالعز  عنه  الكاتبوتص  ،روى  وقوله:    ،"حف على 
وليس هو ابن  ...وعبدالعزيز هذا هو أبو العوام  ،عبدالعزيز بن الربيع البصري"

هو  ،رفيع الربيع  :وإمنا  تصحيف  ،ابن  األصل  "  ،"يف  األصل  وقوله:  كذا يف 
 . (1)"وسقوا الركاب()واحملفوظ  ،اب(وشدوا الرك)
 متييز املهمل:  -د 

"  قال محادالنَّْخَشيب:  رواه  سلمة  هكذا  األصل  ،بن  غري    :ويف  محاد 
أنه محاد    ،منسوب قبله حديث   ؛بن سلمة ال محاد بن زيداوإمنا عرفنا  ألن 

  ، عن مساك   ،بن زيداومل يرو محاد    ،عن مساك بن حرب  ،ادعن مح   ،عن سعيد
 . (2)خهفميز الراوي املهمل هنا ابلنظر إىل شي  ،"عنه محاد بن سلمة وإمنا روى 

 .ان فوائدهاالتعليق على املتون وبي -5
غلبت الصنعة اإلسنادية على احلافظ النَّْخَشيب إال أن ذلك ال يعين عدم 

 ومن ذلك: ،ان شيء من فوائدها وفقههامشاركته ابلتعليق على املتون وبي 
النَّْخَشيب على حدي  -أ   استسقى رسول هللا "قال:      أيب لبابةث  علق 
فقال:  ‘ اجلمعة  اسقنا  يوم  السم  ...  اللهم  مطراً فاستهلت  فأمطروا   اء 

  ،ودالئل النبوة  ‘  يدخل يف معجزات النيب  وهذا أيضاً فقال: "  ،"...شديداً 
 . (3) "وهللا أعلم

 
اجلزء اخلامس   ،وينظر: الفوائد الصحاح العوايل  ،(2/888)   ،(664  ،1/122)  املصدر السابق  (1)

 . (24رقمحديث )
 . (1/559)املصدر السابق  (2)
 . (2/1012)السابق  املصدر  (3)
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 دراسة استقرائية حتليلية  ديثهـ( يف علوم احل 457َشيب)ت: ـافظ عبد العزيز الَنخْ جهود احلـــــ 

 د. سعود بن مانع بن مسفر القحطان 

يف   أتى عمر بن اخلطاب  "مسعود بن احلكم قال:    أثر  علق على  -ب
ز  تركت  وأبيهاامرأة  ألمها  وأخواهتا  ألمها  وأخواهتا  وابنها  بني  فشارك    وجها 

فقال له رجل: إنك مل تشرك    ،لألب واألم ابلثلثوبني األخوة    ،األخوة لألم
وهذه على ما قضينا    ،بينهم عام كذا وكذا قال: فتلك على ما قضينا يومئذ

"  ،"اليوم النَّْخَشيب:  أنَّ فقال  الفقه كبري  أصول  من  أصل  ال  اال  وهو  جتهاد 
 .(1) "وهللا أعلم ،ينقض ابجتهاد مثله

على  -ج الرمحن  أيبأثر    علق  عبد  أنَّ   عبيد موىل  بن    بن عوف  عثمان 
يوماً  مبا هو    ،عفان خرج  فأثىن على هللا  املنرب  الصالة مث جلس على  فصلى 

فإن هاهنا امرأة أخاهلا قد جاءت بشيء ولدت يف ستة أهله مث قال: أما بعد  
احلمل   أقل وهو أصل كبري يف أنَّ فقال النَّْخَشيب: "  ،"...؟فيها أشهر فما ترون

ألن عثمان حكم به مبشهد من الصحابة   ؛صحابةوهو إمجاع ال  ،ستة أشهر
  بني أهل العلم يف  وال أعرف اختالفاً   ،منهم  إمجاعاً   ومل ينكر ذلك أحد فجعل

 .(2)"  أعلموهللا ،وإمنا اختلفوا يف أكثر احلمل ،أقل احلمل يف أنه ستة أشهر

اي أبة من خري   :قلت أليب"  :حممد ابن احلنفيةعلق النَّْخَشيب على أثر    -د
النيبال بعد  أو  :قال  ؟‘  ناس  بين  تعلم  اي  ال  ؟ما  قلت:  أبو    قال:  ،قال: 

 .(3)"موهللا أعل  ،وهو حجة لنا يف السنة فقال: " ،"...بكر

 
 . (2/1302)املصدر السابق  ( 1)
 . (2/1299)املصدر السابق  ( 2)
 . (1316 ،2/1299)  ،(1/662)وينظر:  ،(2/1319)املصدر السابق   (3)
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 جملة العلوم الشرعية

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

 :اخلامتة
والصالة والسالم   ، والتيسريوالشكر له على التوفيق    ،احلمد هلل على التمام

 .أمجعني  على نبينا حممد وعلى آله وصحبه
 وبعد:

وذلك على النحو    ،هذا البحث أهم النتائج والتوصيات  فأذكر يف خامتة
 التايل:

 أوال : أهم النتائج:
يف علم احلديث ورسوخ قدمه   ْخَشيبالنَّ أابن البحث عن مكانة احلافظ    -1

الرفيعة  ،فيه املنزلة  هذه  عنه  ومع  النقل  يف  ينل حظوة  مل  أنه  ولعل   ،إال 
 .لرواية والرحلة وقلة مؤلفاته ذلك الشتغاله اب

احلافظ    -2 املستقلة  النَّْخَشيبمتيز  نقده وحكمه   ،بشخصيته  فهو جمتهد يف 
 . وال يكاد يقلد أحداً  ، على الرواايت

يف معرفته   ابلرواية وكثرة رحالته إىل األمصار  النَّْخَشيبر اشتغال احلافظ  أثَّ   -3
وطرائقهم الرواة  أبحوال  الكت  ،الدقيقة  الكذابني    ،ابيةوأصوهلم  وفضح 

 . منهم

احلافظ    -4 عناية  البحث  خالل  من  والذب   النَّْخَشيب ظهر  ابلصحيحني 
 .عنهما

احلافظ    -5 على  اإلسنادية  الصناعة  يف    ، يبالنَّْخشَ غلبة  عنه  املنقول  فكان 
نزر  أحكام  من  تضمنته  وما  املتون  حول  معاين  بكالمه  مقارنة  يسرياً  اً 

 .األسانيد
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 دراسة استقرائية حتليلية  ديثهـ( يف علوم احل 457َشيب)ت: ـافظ عبد العزيز الَنخْ جهود احلـــــ 

 د. سعود بن مانع بن مسفر القحطان 

 يات:اثنيا : أهم التوص
 . يف فهارس املخطوطات وطبعها  النَّْخَشيبظ البحث عن مؤلفات احلاف -1

احلافظ    -2 منهج  بيان  حول  مستقلة  دراسات  العلل  النَّْخَشيبإعداد    ،يف 
 .رح والتعديلواجل

وتقل النقوالت عنهم    ،إبراز جهود أئمة احلديث الذين ال يشتهر أمرهم  -3
احلد  متنوعة يف خدمة   ،يثمع ما هلم من مكانة رفيعة يف علم  وجهود 

 .ةالسن
واإلعانة التوفيق  هللا  وأسأل  والعمل  ،هذا  القول  يف  هلل   ،واإلخالص  واحلمد 

 . رب العاملني
 

*** 
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 جملة العلوم الشرعية

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

 :واملراجع  فهرس املصادر
 .ç 1416 ،1ط ،مكتبة الرشد ،إلبراهيم بن عبدهللا الالحم ،واالنقطاعالتصال ا -1
من   -2 عنه  السخاوي  سئل  فيما  املرضية  النبويةاألجوبة  الدين  ل  ،األحاديث  شمس 

 . حممد إسحاق .دحتقيق:   ،ç 1418 ،1ط   ،الرايض ،دار الراية ،ويالسخا
احلديث -3 علماء  معرفة  يف  يعلى    ،اإلرشاد  الرشدمكت   ،اخلليليأليب   ، 1ط  ،الرايض  ،بة 

1409 ç،  :حممد سعيدحتقيق.  
 حتقيق:  ،ç  1413  ،1ط  ،جدة  ،مكتبة السوادي  ،البيهقيأليب بكر    ،فات األمساء والص -4

 . عبدهللا احلاشدي
مكة   ،دار عامل الفوائد  ،أليب عبدهللا ابن قيم اجلوزية  ،اللهفان يف مصايد الشيطان   إغاثة -5

 .ومصطفى بن سعيد  ،عزيز حتقيق: حممد ،ç 1432 ،1ط ،املكرمة

الدار   أليب  ،اإللزامات -6 عمر  بن  علي  العلمية  ،قطيناحلسن  الكتب   ، 2ط  ،بريوت  ،دار 
 .مقبل الوداعيحتقيق:  ،ه1405

أنبإ -7 على  الرواة  النحاةنباه  القفطي  لعلي  ،اه  يوسف  العريب  ،بن  الفكر   ، القاهرة   ،دار 
الثقافية الكتب  الفضل ق:  حتقي  ،ç  1406  ،1الطبعة  ،بريوت  ،ومؤسسة  أبو  حممد 

 . إبراهيم
السمعا  ،األنساب -8 عبدالكرمي   ،آابد  حيدر  ،العثمانية  املعارف  دائرة  جملس  ،ينأليب سعد 

 .ني خر وآ  املعلمي عبدالرمحن :حتقيق ،ç 1382 ،1ط

ترمجة:   ،ç  1405  ،2ط  ،بريوت  ،مؤسسة الرسالة  ،لكي لسرتنج  ،بلدان اخلالفة الشرقية -9
 . كوركيس عواد  ،بشري فرنسيس

القاموس  جات -10 جواهر  من  حمم د  حمل  ،العروس  بن  اإلعالم وز   ،الزَّبيديمرتضى  م د  ارة 
 .احملققني جمموعة منحتقيق:  ،ç 1407  ،2ط ،الكويتية

 ،دار الغرب اإلسالمي  ،الذهيب  أليب عبدهللا  ،شاهري واألعالمووفيات امل  اتريخ اإلسالم -11
 . بشار عواد .حتقيق: د ،ç 1424 ،1ط ،بريوت

 ،ç  1422  ،1ط  ،مصر  ،دار اآلفاق العربية  ،لظهري الدين اببر شاه  ،هاتريخ اببر شا -12
 .ترمجة: ماجدة خملوف

 ،1ط  ،بريوت  ،اإلسالمي  الغرب  دار  ، علي البغدادي  أليب بكر أمحد بن   ،اتريخ بغداد -13
1422 ç،  :عواد بشارحتقيق . 
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 د. سعود بن مانع بن مسفر القحطان 

الفكر  ،القاسم علي بن احلسن املعروف اببن عساكرأليب    ،دمشقمدينة  اتريخ   -14  ، دار 
 .عمر بن غرامة العمروي حتقيق: ،ç 1415 ،؟ط ،بريوت

ا -15 يف  الكبريالتحبري  سعد  ،ملعجم  السمعاين  أليب  د  ،عبدالكرمي  األوقاف رائسة   ،يوان 
 .: منرية انجي ساملقيقحت ،ه1395 ،1ط ،بغداد

 ، الرايض  ،مكتبة الكوثر  ،جلالل الدين السيوطي  ،تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي -16
 .نظر الفاراييبحتقيق:  ،ç 1415 ،2ط

حتقيق:   ،ç  1374  ،اهلند  ،رة املعارف العثمانيةدائ  ،أليب عبدهللا الذهيب   ، ظاتذكرة احلف -17
 .محن املعلميعبدالر 

ا -18 رواة  ملعرفة  واملسانيدالتقييد  احلنبليالبن    ،لسنن  املعارف  ،نقطة  آابد  ،دائرة   ،حيدر 
 .وحممد محيد هللا ،حتقيق: ألطاف حسني  ،ه1403 ،1ط

هلل الت -19 املقدسي  ،¸  وحيد  عبدالواحد  بن  املسلم  ،لعبدالغين   ،1ط   ، الرايض  ،دار 
1419 ç، حتقيق: مصعب احلايك. 

املش -20 و توضيح  وأنساهبم  الرواة  أمساء  ضبط  يف  وكناهمتبه  الدين  البن  ،ألقاهبم   انصر 
 . حممد نعيم العرقسوسيحتقيق:  ،م 1993 ،1ط ،بريوت  ،مؤسسة الرسالة ،الدمشقي

مكتبة   ،ْوبـََغاالفداء زين الدين قاسم بن ُقْطلُ   أليب  ،ن مل يقع يف الكتب الستةلثقات مما -21
 . ق: شادي بن حممدحتقي ،ç 1432 ،1ط ،القاهرة ،ابن عباس

 ،مصر  ،دار الفالح  ،بن انصر الدين الدمشقيال  ،سري ومولد املختارجامع اآلاثر يف ال  -22
 .نشأت كمالحتقيق:  ،ç 1431 ،1ط

التحصيل يف أحكا -23 املراسيلجامع  العالئي  ،م  الدين خليل بن كيكلدي  عامل   ،لصالح 
 . محدي السلفي :حتقيق ،ç 1407 ،2ط  ،ريوتب ،الكتب

الكبري -24 الرتمذي()  اجلامع  الرتمذي  ،سنن  الغرب اإلسالمي  ،أليب عيسى   ، بريوت  ،دار 
 . بشار عواد .حتقيق: د  ،م1996 ،1ط

 ، الرايض   ،دار العاصمة  ،د الكتاينعبدالعزيز بن أمحل  ،ذيل اتريخ مولد العلماء ووفياهتم -25
 . احلمد عبدهللا .د حتقيق: ،ç 1409 ،1ط

 ،لقرىجامعة أم ا  ،بن أمحد احلسين الفاسي   مدحمل  ،ذيل التقييد يف رواة السنن واألسانيد -26
 .حتقيق: حممد املراد  ،ç 1418 ،1ط  ،مكة املكرمة

الصحيحة -27 األحاديث  الدينحمل  ،سلسلة  انصر  امل  ،األلباين  مد   ،الرايض  ،عارفمكتبة 
 . ه1416 ،1ط
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 جملة العلوم الشرعية

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

النبالء -28 أعالم  عبدهللا  ،سري  الرسالة  ،يبلذها   أليب    ، ç  1405  ،1ط  ، بريوت  ،مؤسسة 
 . األرنؤوط وغريهشعيب  حتقيق:

دار ابن    ،بن أمحد بن حممد ابن العماد  لعبداحلي  ،ار من ذهبشذرات الذهب يف أخب -29
 . وغريه حممود األرانؤوطحتقيق:   ،ç 1406 ،1ط  ،دمشق ،كثري

 ،ç  1412  ،1ط  ، مصر  ،دار احلديث  ،بن احلجاج النيسابوري  ملسلم  ،صحيح مسلم -30
 . حممد فؤاد عبد الباقي :حتقيق

احلنابل -31 يعلى  حممد  احلسني  أليب  ، ةطبقات  أيب  احملمدية  ،ابن  السنة   ،القاهرة  ،مطبعة 
 . حممد حامد الفقي حتقيق: ،ç 1371عام  ،1ط

 ،مؤسسة الرسالة  ،أمحد بن عبداهلادي  حممد بن أليب عبدهللا    ،طبقات علماء احلديث -32
 . إبراهيم الزيبقو  ،أكرم البوشيحتقيق:  ،ç 1417 ،2ط ،بريوت

احلديث -33 أيببال  ،علل  ف  ،ç  1427  ،1ط  ،الرازيحامت    ن  الباحثنيحتقيق:  من   ، ريق 
 . خالد اجلريسي .و د ،سعد احلميد .إبشراف د

الكبري -34 الرتمذي  ،العلل  عيسى  الكتب  ،أليب  حتقيق:   ،ç  1409  ،1ط  ،بريوت  ، عامل 
 .صبحي السامرائي وغريه

األح -35 الواردة يف  النبوية العلل  احلسن  ،اديث  اجلوزيدار    ،رقطيناالد  أليب  اململكة   ،ابن 
 .حممد الدابسي :حتقيق ،ç 1427 ،1ط ،العربية السعودية

 ،السعودية   ،دار ابن اجلوزي  ،البن رجب احلنبلي  ،يف شرح صحيح البخاري  فتح الباري -36
 .طارق بن عوض هللاحتقيق:  ،ç 1417 ،1ط

البخاري -37 الباري شرح صحيح  العسقالينبال  ،فتح  السلفية  ،ن حجر   ،القاهرة  ،املكتبة 
 .: حمب الدين اخلطيبوإشراف ،الباقي : حممد فؤاد عبدترقيم ،ç 1407 ،3ط

احلنائي  -38 احلسني  القاسم  أيب  النخشيب  ،فوائد  عبدالعزيز  احلافظ  األصالة   ،ختريج  مكتبة 
 . حتقيق: محدي السلفي ،ç 1429 ،1ط ، الشارقة ،ثوالرتا

احلنائي -39 احلنائي  ،احلنائياتأو    فوائد  احلسني  القاسم  عبدال  ،أليب  النخشيبختريج   ،عزيز 
 .خالد رزقحتقيق:  ،ç 1428 ،1ط ،الرايض ،أضواء السلف

واحلكاايت -40 األفراد  العوايل  الصحاح  منه  ،الفوائد  اخلامس  يعلى   ، اجلزء  أيب  للقاضي 
  1441  ،1ط  ،وتبري   ،دار البشائر اإلسالمية  ،انتقاء وختريج عبدالعزيز النخشيب  ،ءالفرا
ç، حتقيق: عبدهللا السحيم . 

جمامي -41 الظ فهرس  الكتب  دار  يف  العمرية  املدرسة  بدمشقع  املخطوطات   ،اهرية  معهد 
 . وضعه: ايسني السواس ،ç 1408 ،1ط ،الكويت ،العربية
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 د. سعود بن مانع بن مسفر القحطان 

 ،بريوت  ،دار الكتب العلمية  ،عبد هللا بن عديأمحد  أليب    ،لكامل يف ضعفاء الرجالا -42
 . وعلي حممد ،عاد أمحد حتقيق: ،ç 1418 ،1ط

امليزان -43 بن   ،لسان  أمحد  حجر   للحافظ  بن  املع  ،العسقالين  علي  النظاميةادائرة   ،رف 
 .جمموعة من احملققنيحتقيق:  ،ç 1329 ،1ط ،اهلند

حامت    ،وناجملروح -44 حح أليب  بن    ، ç  1420  ،1ط  ، ايضالر   ،الصميعيدار    ،بانحممد 
 . محدي السلفي :حتقيق

بغ  -45 اتريخ  ذيل  من  البغدادي   ،داداملستفاد  النجار  ابن  الدين  الرسالة  ،حملب   ، مؤسسة 
 .ولود خلفحتقيق: حممد م ،ç 1406 ،1ط ،بريوت

 ،1.ط  ،املكرمةمكة    ،دار عامل الفؤاد  ،لعلي بن أمحد املقدسي  ،مشيخة ابن البخاري -46
1419 ç،  :ازميعوض احل .دحتقيق. 

ابن مجاعة -47 إبراهيم    أليب  ،مشيخة  بن  الغرب اإلسالمي  ،بن مجاعةاعبدهللا حممد   ، دار 
 .عبدالقادر  عبدهللا ق بنحتقيق: موف ،م1988 ،1ط ،بريوت

الشي -48 الرازي مشيخة  حممد  عبدهللا  أيب  األجل  احلطاب  خ  اببن  اهلجرة  ،املعروف    ،دار 
 .حتقيق: حامت الشريف ،ç 1415 ،1ط ،الرايض

 .ç 1421 ،1ط ،القاهرة ،الدار الثقافية ، حملمد عرتيس ،لدان العاملمعجم ب -49

َلفيأليب طاهر أمحد بن حممد    ،معجم السفر -50  ،ه 1414  ،؟ط  ،بريوت   ،ر الفكردا  ،الس ح
 . عبدهللا عمر الباروديحتقيق: 

 ،1ط  ،بريوت  ،دار الغرب اإلسالمي  ،تاج الدين عبدالوهاب السبكيل  ،معجم الشيوخ -51
 .وآخرون بشار عواد .حتقيق: د ،م2004

املفهرس -52 املشه  أو  املعجم  الكتب  أسانيد  املنثورةجتريد  واألجزاء  حجر   البن  ،ورة 
 . رحممد شكو  حتقيق: ،ç 1418 ،1ط ،بريوت ،لرسالةمؤسسة ا ،العسقالين

من -53 نيسابور  املنتخب  لتاريخ  األزهر   ،السياق  بن  حممد  بن  إبراهيم  إسحاق  أليب 
 .حتقيق: حممد أمحد ،ç 1409 ،1ط ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،الصريفين

 ،بدار عامل الكت  ،عبدالكرمي السمعاينأليب سعد    ،سمعايناملنتخب من معجم شيوخ ال -54
 . بن عبدهللا بن عبدالقادر موفقحتقيق:  ،ç 1417 ،1ط ،الرايض

حتقيق:   ،؟ط  ،دار املعرفة بريوت  ،أليب عبدهللا الذهيب  ،ميزان االعتدال يف نقد الرجال -55
 .حممد البجاويعلي 
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 سماع الموتى بين أهل السنة ومخالفيهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منى بنت عبد الرحمن بن إبراهيم الشنيفي .د
 أصول الدين كلية  – العقيدة والمذاهب المعاصرةقسم 

  اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 سماع الموتى بين أهل السنة ومخالفيهم
 
 ن بن إبراهيم الشنيفي عبد الرحممنى بنت  .د 

 أصول الدين كلية  – العقيدة والمذاهب المعاصرة قسم 
 اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة 

 
 

  ç 1442 /6 / 18: تاريخ قبول البحث  ç 1442 /2 / 10: تاريخ تقديم البحث 

 
 : ملخص الدراسة 

وقد وردت    ،عقديوهو موضوع    ،يتحدث هذا البحث عن مسألة مساع املوتى لألحياء
لألحياء املوتى  مساع  بنفي  القرآنية  النب   ،اآلايت  خماطبة  الصحيحة  األحاديث  يف  ثبت   وقد 

وذلك    ،ومن هنا أييت حبث هذه املسألة واإلجابة عن إشكال تعارض النصوص  ،للموتى  ‘
 ،فإن منهم من يثبت السماع مطلقا  ،من خالل عرض أقوال أهل السنة واجلماعة يف املسألة

يف   وتبني بعد عرض األقوال واألدلة أن األصل يف املوتى عدم السماع إال ،ينفي السماع نهموم
خمصوصة املسألة  .حاالت  هذه  يف  السنة  ألهل  املخالفني  قول  عن  البحث  حتدث    ، كما 

بغري للا  االستغاثة  جلواز  أصاًل  املوتى  مساع  جيّوز   ؛وجعلهم  لألحياء  األموات  مساع  أن  حبجة 
 . وقد متت مناقشتهم والرد عليهم ،م يف إغاثة اللهفات وطلب احلاجات التوسل بذواهت

  
  االستغاثة -الدعاء  -الربزخ -مساع -املوتى: الكلمات املفتاحية



 

 

The Dead’s Hearing Among the Sunnis and their dissidents 
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Abstract  : 

This research talks about the issue of the dead hearing the living, which is a 

doctrinal topic, and we received the Quranic verses which deny that the dead 

hear the living, and it has been proved in the authentic hadiths that the Prophet 

(peace be upon him) spoke to the dead. Hence, the study tries to answer the 

problems of conflicting texts; through presenting statements of the followers of 

Sunnah about that matter. Some prove that the dead can hear the living, and 

others reject it. After the presentation of the statements and evidence, it turns out 

that originally the dead can't hear the living except in specific cases. The 

research also talked about the sayings that opposed the Followers of Sunnah in 

this matter, as acknowledging the dead's capability of hearing the living would 

make it possible for one to ask them for help instead of Allah when in distress, 

beg for desires, and ask for needs. That has been discussed with them, and they 

were answered. 

 

 

key words: (Barzakh) - the dead's hearing in the Sunnis - the dead's hearing in 
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 شرعيةجملة العلوم ال

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

 :اْلُمقدمة
  ،شرور أنفسناونعوذ ابهلل من    ،ونستغفره   ،نهونستعي  ،حنمدهاحلمد هلل  إن  

 ،ومن يضلل فال هادي له  ،من يهده للا فال مضل له  ، أعمالناومن سيئات  
  عبده ورسوله  اأّن حممدً   وأشهد  ،وحده ال شريك له  للاوأشهد أن ال إله إال  

   .يوم الدين إىلومن تبعهم إبحسان  ،وعلى آله وصحبه ،‘
 بعد:  أما

تُقضى    إنّ ف ما  األعمافيخري  اهل  ،ره  إليه  ه  في  وتستفرغ  ،مموتنصرف 
تعاىلكتاب للا  هوداجل نبيه  ،  هبما شرفً   ،‘   وسنة  العلم    ؛اوكفى  إذ شرف 

  عن وجاءت هبا السنة    ،أهم العلوم اليت نزل هبا القرآن  ولعلّ   ،بشرف املعلوم 
حممد املتضمنة    عقيدة  ‘  نبينا  املسائل    ،اإلميانمسائل  املؤمن  تلك  ومن 
مو تتعلق ابإل  اليت  (املوتى  مساع)مسألة   بعد  نيا  لدا  دار من    وانتقاله  ،تهنسان 

الدار من األحكام  يتعلق  ماو   ،إىل دار الربزخ يقاس على حال    ال  مما   ،هبذه 
حياته يف  اإلنسان    فإذا  ،اإلنسان  شي  نعلم   المات  حاله  ورد    إال  ًئا عن  ما 

اجلنة  القربوكون    ،امللكنيكسؤال    ،ابلدليل رايض  من  من   ،روضة  حفرة  أو 
 . من املسائل ذلك وغري ،حفر النار
امل  ومسألة امل مساع  من  الغيبيّ وتى  إال سائل  فيها  احلكم  نستطيع  ال  اليت  ة 
فقد   من السنةما األدلة  وأ  ،دلة من القرآن تنفي مساع املوتىفإّن األ  ،ابلدليل
وعرض اخلالف   ،أييت اجلمع بني األدلة  حثفي هذا البف  ،مساع املوتىأثبتت  

 .والرتجيح ،عوحترير حمل النزا  ،يف املسألة
كالم مْن يكّلمه يف    ع وزعموا أّن امليت يسم   ، هبا املبتدعة املسألة تعّلق    وهذه 
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وحني  وقت  ابألموات   ألمر ا   آل حىت    ، كل  االستغاثة  إىل  تفريج    ، هبم  وطلب 
الذي    ، الكرابت  األكرب  الشرك    ، ونقضه   إبطاله   على   ‘   النب   عمل وهذا هو 

  دت ُجرّ    لذا   ؛ طلبه هؤالء من األموات يطلبون من األصنام ما ي   ون فقد كان املشرك 
 . يُوصل إىل الشرك   طريق وسّد كل    ، ت اجليوش إلقامة التوحيد وأُعدّ    ، السيوف 

ابهلل  املسألةهذه    وألمهية بني    املوتى   مساع)  مسألة   لبحث  ´  استعنت 
وعرض أقوال املخالفني والرد    ،وحترير حمّل النـزاع فيها  ،وخمالفيهم(أهل السنة  

 . ليهاع 
 اختياره:  وأسباب  ،املوضوع  أمهية:  أولا 
حتتاج إىل اجلمع بني    اليت  العقدية  مساع املوتى من املسائل الغيبية   مسألة  -1

 .والبحث احملقق ،األدلة

الن  -2 حمل  واجلـحترير  السنة  أهل  بني  املسألة  يف  على    ،ماعةزاع  والرد 
  .املخالفني

   : هدف البحث:اثنياا
 .أقوال املخالفني والرد عليهموبيان  ،سألةالقول يف امل حتقيق

 :السابقة: الدراسات  ثاااثل
  نعمان ل  ،السَّاداتنات يف عدم مساع األموات عند احلنفية  ي  الب  اآلايت   -1

ية يف مسألة مجع اآللوسي أقوال علماء احلنف  فقد  ،(1)لوسيبن حممود اآل

 
 املفســر والــده ،(ه1252) ســنة ولــد ،احلنفــي البغــدادي اآللوســي حممــود بــن نعمــان العاّلمــة: هــو (1)

الفهــارس  فهــرس  ظــر:ان  .(ه1317)  ســنة  تــويف  ،العلمــاء  مــن  وغــريه  والده  عن  العلم  تلقى  ،الشهري
 .(20/672) لكتاينل ،ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت ثباتواأل
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املوتى نفيسة  األلباين  له  وقّدم  ،مساع  انفعة  يف ذكر    ،مقدمة  األقوال 
 .جيحاملسألة والرت 

أ  -ةقرآني  دراسة -املوتى    مساع  -2 حمكم   ،زيدان  أسيل  .للباحثة  حبث 
الوطن النجاح  املسألة    ،يةومنشور مبجلة جامعة  األقوال يف  فقد عرضت 

 .هل السنةومل تطرح أقوال املخالفني أل ،والرتجيح
الصحيحني  إشكالُ   ماملتوهَّ العقيدة    أحاديث  -3 يف    ،ودراسة  مجعااا 

 ،حديث قليب بدر  عندسألة  وقد حبث امل  ،لسليمان بن حممد الدبيخي
 .والرتجيحوذكر األقوال يف املسألة 

 : منهج البحث:رابعاا
النصوص الدالة على    تقراءفقمت ابس  ،التحليلي  قرائياملنهج االست  اتبعت

املوتىمس املوتى  ،اع  مساع  تنفي  اليت  السنة    لتحلّ   ثّ   ،وكذلك  أهل  أقوال 
 .كمبينة اآلاثر املرتتبة على ذل  ،واملخالفني هلم 
أرقامها من تلك  من    النص خبدمة    وقمت عزو اآلايت إىل سورها وبيان 

اكتفيت    األحاديث  ريجختو   ،السور أحدمها  أو  الصحيحني    ،بهفإن كان يف 
  ، خرجته من مظانه من كتب السنة مع ذكر احلكم عليهوإن كان يف غريمها  

اغري  لألعالموالرتمجة   األلفا  ، ملشهورين  يلزم من  ما  من  وثيق  والت   ،ظوتوضيح 
 . املصادر
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 د. مىن بنت عبد الرمحن بن إبراهيم الشنيفي

 : خطة البحث:خامساا
 .وخامتة ،ومبحثني ،ومتهيد ،البحث على: مقدمة اشتمل

 :وفيها  ،املقدمة
اختياره وأسباب  املوضوع  البحث  ،أمهية   ، بقةالسا   ساتدراوال   ،وهدف 

 .تهوخط ،ومنهج البحث 

  .ق به من مسائليتعل  وما ،دار الربزختعريف : التمهيد

 وفيه مطلبان:  ،عند أهل السنة  وتىامل   مساعاألول:   املبحث

 .سألةواألدلة يف امل ،األول: األقوال  املطلب
 .وبيان مرجحاته ،الثاين: الراجح من األقوال  املطلب

 وفيه مطلبان:  ،موات عند املخالفني ألهل السنةاأل  مساعالثاين:   املبحث
 .وشبهتهم ،لفنيخاامل أقوالاألول:   املطلب
 .ومناقشتهم ،نيملخالفعلى ا الردالثاين:   املطلب

 .أهم النتائج  وتتضمن :اخلامتة
 .املصادر واملراجعث ثبت 
النقص اماخلت  ويف  فإن أصبت  ،ويفوته الصواب  ،: هذا جهد مقّل يعرتيه 

 أستغفر و   ،أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان  وإن  ،´  من للافذلك فضل  
 .للا

 .أمجعني وعلى آله وصحبه وسّلم على نبينا حممد  للا وصلى 
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 :وما يتعلق به من مسائل  ،دار الربزخ: تعريف  التمهيد
ونزل يف   ،حتّول من دار الدنيا إىل دار الربزخ  ةفارق احليا  إذااإلنسان    إنّ 
يقاس على حياته    الواألحوال ما    من األحكام  بهوتعّلق    ،اآلخرة  منازلأّول  
 .تهقبل مو 
 بورك    ،هاختصّ   امً وقد جعل للا لكل دار أحكا »اإلمام ابن أيب العز:    قال

ونفس بدن  من  اإلنسان  األبدان    ،هذا  على  الدنيا  أحكام    واألرواحُ   ،وجعل 
الربزخ على األرواح    ،هلا  تبع   فإذا جاء يوم    ،هلا  تبع    نُ واألبدا  ،وجعل أحكام 

األجساد قبور   ،حشر  من  الناس  ا  هم وقيام  و صار  والحلكم  على    عذابالنعيم 
 .(1) «ااألرواح واألجساد مجيعً 

 إىل أهم املسائل املتعلقة هبذه الدار:  تتم اإلشارة دهذا التمهي  يفو 
 :اوشرعا  ،الربزخ لغة  تعريف:  األوىلاملسألة  
 الربزخ لغة:  تعريف

اخلفيّ   هوالربزخ:   حاجز  ،احلاجز  عليه  يُطلق  شيئني  بني كل   ،(2) وما 
فمن    ،من وقت املوت إىل البعث  ،ني الدنيا واآلخرة قبل احلشرا ب : مخواَلرْبزَ »

 .(3) «مات فقد دخل يف الربزخ

 
األنـــــوار البهيـــــة  لوامـــــعوانظـــــر:  ،(452: ص)بـــــن أيب العـــــز احلنفـــــي ال ،العقيـــــدة الطحاويـــــة شـــــرح (1)

 .(2/21) لسفاريينل ،ة يف عقد الفرقة املرضيةوسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة املضيّ 

 .(1/118)بن األثري ال ،يف غريب احلديث النهايةو   ،(7/270)للغة  هتذيب ا :انظر (2)

 .(3/8) البن منظور ،لسان العرب (3)
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 د. مىن بنت عبد الرمحن بن إبراهيم الشنيفي

 :االربزخ شرعا   تعريف

   .(1) ﴾مص خص حص مس خس حسٱٱ﴿تعاىل:   للا قال
ورائهم برزخ إىل يوم   ومن»:  جماهد  قال برزخ إىل يوم يبعثون(  )  : قوله تعاىل

 .(2)«عثالب
 ،جز حيجز بينهم وبني الرجوعهم حاأمام  ومن» ابن جرير الطربي:    وقال

 .(3)«وذلك يوم القيامة ،ن قبورهميعين: إىل يوم يبعثون م
 .(4) «واآلخرة ،بني الدنيا ما»ابن القيم:  قال
 :  الثانيةاملسألة  

اإلنسان  موت  بدنه  تفارق   عند  الرو   ،روحه  خملوقهوهذه  عني    ،ح  وهي 
البدن  تفارق  بنفسها  الروح  ،وتعذبتنعم  و   ،قائمة  الب  وهي  يف    ، دناملنفوخة 

ٱ﴿:  ´  للاأخرب  كما    ؛ابلنوم  قهوهي النفس اليت تفار   يي ىي مي خيٱ

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

  .(5) ﴾زب رب

الكافر    ،املؤمن  روحوصف خروج    وجاء الرباء الطويل  يفوروح    ، حديث 
روح  أما    ،(6)«قاءتسيل كما تسيل القطرة من يف السّ    فتخرج»:  ‘  ومنه قوله

 
 .1: املؤمنون (1)

 .(18/53) تفسري الطربي (2)

 .(559: ص)وانظر: تفسري السعدي   ،(18/53) تفسري الطربي (3)

 .(73: ص)القيم  بنال  ،الروح (4)

 .42:  مرالز  (5)

 ،(4753)وأبـــــــو داود يف الســـــــنن  ،(4/87)خرجـــــــه اإلمـــــــام أ ـــــــد يف املســـــــند الـــــــرباء أ حـــــــديث (6)
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إىل    اخرجي  ،: أيتها النفس اخلبيثةفيقول»:  ‘  فجاء وصفها بقوله  ،الفاجر
 ( 1) وديف جسده فينتزعها كما ينتزع الس ف    قُ قال: فتفر   ،من للا وغضب  سخط
 . «الصوف املبلول من

 :  الثالثةاملسألة  
ما هذا الرجل الذي   ؟ ما دينك  ؟ربك   َمنْ    املسائل الثالث:سؤال امللكني

فيكم االمتحانو  ه   ؟ بعث  للميت  ،من  للمؤمن  ،والفتنة  عام   ،والسؤال 
الدليل  ؛روالكاف  ،واملنافق ذلك  على  دّل  يُوضع    وحيصل   ،كما  حني  السؤال 

قربه  يف  روحه    ،امليت  الرو   ،بدنه  إىلوترّد  عود  يف   كعودها ليس    حلكن  إليه 
 .االدني

الن فيقو   ،سانهفيجل   ،ملكان  فيأتيه»  حديث الرباء املتقدم:  عليه   دلّ   وقد
  .  اإلسالمفيقول: ديين  ؟ دينك  مافيقوالن له:    .: ريب للافيقول  ؟له: َمْن ربك
 . «للا رسولفيقول:  ؟هذا الرجل الذي بعث فيكم  افيقوالن: م
فيقوالن   .دريال أ  ،هاهه  هافيقول:    ؟كرب    َمنْ له:    فيقوالن»   ،الفاجر  أما
الرجل الذي بعث   فيقوالن: ما هذا  . ال أدري  ،هاهه  هافيقول:    ؟ ينكد  ماله:  
 .«ال أدري ،هاهه  هاقول: في ؟فيكم

 
فتــاوش شــيس اإلســالم ابــن  جمموعــةانظــر:  .ونقــل شــيس اإلســالم تصــحيح العلمــاء لــه ،(4/239)

  .(5/447)حممد  بنهبن قاسم وا ر نال مجع وترتيب: عبد ،تيمية
ولــه  ،أهل السنة واحلــديث ديث مجيعإىل موجب هذا احل  وذهب»بن أيب العز احلنفي:  ا  وقال

 .(450: ص)انظر: شرح العقيدة الطحاوية  .«شواهد يف الصحيح

ف ود (1) عَب  ة: حديــدالســ  ةذات شــُ وي بــه اللحــم ،معــروف ُمَعق فــَ انظــر: لســان  .يدومجعــه ســفاف ،ُيشــْ
 .(3/218)العرب 
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 د. مىن بنت عبد الرمحن بن إبراهيم الشنيفي

 :  الرابعةاملسألة  
يأّن   مات  إذا  نعيم  كون امليت  عذاب  ،يف  لروحه  ،أو  حيصل   ،وذلك 
بعد    ،وبدنه الروح  منعمة  مفارقتهاوأن  معذبة  ،البدن  القرب  ،أو   ، وعذاب 

مات من  يناالن كل  امللكني  يدفن  ،وسؤال  مل    ومن   ،واحلريق  ،كالغريق  ،ولو 
السباعأك الدنيا وآل  ،ونعيمه  ،الربزخاسم لعذاب    فهو   ، لته    ، خرةوهو ما بني 
 .(1) ﴾مص خص حص مس خس حسٱٱ﴿: تعاىل قال

ذلك    وقد وصف  املتقدم:    يفجاء  الرباء  من   مناد    فينادي»حديث 
قال:    ،إىل اجلنة  وافتحوا له ابابً   ،ن اجلنةم  فأفرشوه  ،السماء: أْن صدق عبدي
وطيبها روحها  من  بصره  ، فيأتيه  مّد  قربه  يف  له  الفاجر  ،«ويفسح   ،أما 

وافتحوا له   ،النار  من  له فافرشوا    ،كذب عبدي  نْ السماء: أ  منمناد     فينادي»
حرّ   ،النار   من  ابابً  من  ختتلف    ضيقويُ   ،ومسومها   هافيأتيه  حىت  قربه  عليه 

 .«أضالعه
وإّّنا أشرت إشارات خمتصرة   ، (2) هذا موضعه  ليسمسائل القرب    فصيل وت
  .البحثملوضوع  مقدمة

مطلقً  يكّلمه  من  يسمع كالم  امليت  يسمع  و أ  ؟افهل  حاالت    أنّه  يف 
 ؟ خمصوصة

 
 .100: املؤمنون (1)

التــذكرة يف أحــوال املــوتى وأمــور  ،(1/19) بــن اجلــوزيل القبــور الاأهــو  يف: ،مســائل القــرب انظــر: (2)
لوامــع  ،(442: ص)شــرح العقيــدة الطحاويــة   ،(5/439)الفتــاوش    ،(1/348)للقرطب    ،اآلخرة

ــة  ــوار البهيـ ــول ،(2/3)األنـ ــارج القبـ ــي  ،معـ ــاد ،(2/712)للحكمـ ــحيح االعتقـ ــاد إىل صـ  ،واإلرشـ
 .(237: ص)صاحل بن فوزان الفوزان  الشيس
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 عند أهل السنة  مساع املوتى: األول  املبحث
 وفيه مطلبان: 

 واألدلة يف املسألة:  ،األقوالاألول:    املطلب
  و أ  ؟ا امليت يسمع مطلقً   هلأقوال:    ةثالث  علىماء يف املسألة  العل   اختلف
  ؟ةيف حاالت خمصوص الال يسمع إ أّن امليت

   :ل ذلك هو األصلعوي  ،ااملوتى مطلقا  يسمعاألول:    القول
القول    وذهب هذا  العلم  مجعإىل  أهل  القيم  ،من   ، (1) وابن كثري  ،كابن 
 . وغريهم  ،والشنقيطي  ،(2) واأَلْصَبهاين
أبخبار  »أَلْصَبهاين:  ا  قال يعلمون  األموات  أّن  ينكر  فيمن  فصل: 
 .ساق األدلة على ذلك ث ،(3) «سمعونوي ،األحياء
 ، األموات زايرة األحياء  تعرفوهي: هل    ،املسألة األوىل»ابن القيم:    قال
ويكفي يف هذا »فقال:    ،اجلواب على ذلك  قثّ سا   ،(4)«؟أم ال  ،وسالمهم

زائ املسّلم عليهم  زائرً   ،ارً تسمية  ملا صّح تسميته  به  أّّنم يشعرون    إنّ ف  ،اولوال 
ب  مل  إناملزور   يقال: زاره  زايرتهيعلم  الزايرة    ،مل يصح أن  املعقول من  هذا هو 
عليهم    ،األمممجيع    عند السالم  ال   فإنّ   -أيًضا-وكذلك  من  على  السالم 

 
 .(5/51) البن كثري ،والنهاية البداية (1)

ســري  انظــر: .ه535 ســنة  تــويف  احلــاف   ،األصــبهاين  الفضل  بن  حممد  بن  إمساعيل  القاسم  أبو:  هو  (2)
 .(20/80)لذهب ل ،أعالم النبالء

 .(2/331)أَلْصَبهاين ل ،يف بيان احملجة وشرح عقيدة أهل السنة احلجة (3)

 .(11: ص) الروح (4)
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 د. مىن بنت عبد الرمحن بن إبراهيم الشنيفي

 . (1) «وال يعلم ابملسّلم حمال ،يشعر
املوتى يف   أنّ يقتضي الدليل رجحانه هو    الذي  نّ اعلم أ»الشنقيطي:    قال

 . (2) «قبورهم يسمعون كالم من كّلمهم
 أصحاب هذا القول مبا يلي:   استدلّ وقد 

 متعددة منها:  اايتو ر وله    ،قليب بدر  حديث -1

أمر يوم بدر أبربعة    ‘  نب للا  أن  (3)أنس بن مالك عن أيب طلحة  عن
  يثخب  بدر  (4) وش من أطواءيف ط  فُقذفوا  ،يشوعشرين رجاًل من صناديد قر 

كان ببدر    افلمّ   ،ليال    ثالث  (5)أقام ابلعرصة  قوموكان إذا ظهر على    ،خمبث
براحلته أمر  الثالث  عليها    ،اليوم  مشى  ،لهاحر فشّد  أصحابه  ،ث    ،واتّبعه 

فجعل   ،(6) يّ ك  وقالوا: ما نرش ينطلق إال لبعض حاجته حىت قام على شفة الر  
أبمسائهم آابئهم:  وأمسا  ،يناديهم  فالن  فالنواي    ،فالن   بنفالن    اي» ء    ، بن 

فهل وجدمت   ،اربنا حق    فإان وجدان ما وعدان  ؟ ورسولهأيسركم أنكم أطعتم للا
ما تكّلم من أجساد ال أرواح   ،رسول للا  اي:  عمر  قال  ؟اق  ما وعد ربكم ح

 
 .(15: ص) ملصدر نفسها (1)

 .(6/126) لشنقيطيل ،ضواء البيانأ (2)

شــهد العقبــة  ،مشــهور بكنيتــه ،الصحايب اجلليل زيد بن سهل بــن األســود األنصــاري اخلزرجــي  هو  (3)
 .(2/607)انظر: اإلصابة يف متييز الصحابة  .(ه51)( أو  ه50)تويف سنة  ،وبدرًا

ــواء بـــدر طـــوش (4) ــة مـــن آاب ،مـــن أطـ ــر مطويـ ــاأي: بئـ ــن ا ،رهـ ــة مـ ــاءخاليـ ر: النهايـــة يف غريـــب انظـــ  .ملـ
 .(3/146)احلديث 

 .(7/52)انظر: لسان العرب  .ور واسعة ال بناء فيها: كل بقعة بني الد  العرصة (5)

 .(7/302)لَعْسقاليّن ل ،شرح صحيح البخاري الباري فتحانظر:  .: طرف البئريّ ك  الر   شفة (6)
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  أقول نفسي حممد بيده ما أنتم أبمسع ملا    والذي:  ‘   رسول للا  الفق  ؟فيها
 . «منهم

قوله  أحياهم» :  قتادة  قال أمسعهم  حىت   ،ونقمة  ،اوتصغريً   ، اتوبيخً   ؛للا 
 .(1)«ا وحسرة وندمً 

للا   أن»رواية:    ويف قتل   ‘  رسول  أاتهم  ،ثالاثً بدر    ىترك  فقام   ،ث 
اي عتبة بن    ،اي أمية بن خلف  ،هشام  نب أاب جهل    ايفقال:    ،اهمفناد  ، عليهم
فإين وجدت ما   ؟اوجدمت ما وعد ربكم حق    أليس قد  ،ةاي شيبة بن ربيع  ،ربيعة

حقً  ريب  قو   .اوعدين  عمر  النب فسمع  للا   ،‘  ل  رسول  اي   يفك  ،فقال: 
نفسي بيده ما أنتم أبمسع ملا    والذيقال:    ؟جيفوا  وقد   نوأىن جييبو   ؟يسمعون
 .(2)احلديث « ولكنهم ال يقدرون أن جييبوا…  ،منهمأقول 

 االستدالل من احلديث من وجوه: وجه

 وأّن األحياء احلاضرين ليسوا أبمسع   ، املوتى يسمعون  أبن  ‘  النبصرح    -1
 .‘ منهم لنداء النب

ا أنتم أبمسع  بيده منفسي    والذي»على ذلك يف قوله:    ‘  النب  أقسم  -2
 .فهذا نص صريح يف مساع املوتى ،«ملا أقول منهم 

ا قول  أمّ   ،سيف رّده على عمر    القليبألهل    يًصاختص  ‘  النبمل يذكر    -3
 . فهذا اجتهاد منه فيما يظهر ،قتادة الذي رواه البخاري

 
 ،(2875)صـــــــــحيح ســـــــــلم يف الوم ،(4/1461) ،(3757) أخرجـــــــــه البخـــــــــاري يف الصـــــــــحيح (1)

(4/2204). 

 .(4/2203)  ،(2874)مسلم يف الصحيح   أخرجه (2)
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 د. مىن بنت عبد الرمحن بن إبراهيم الشنيفي

 . (1) ينفي مساع املوتى يح د معارض صر وجي ال -4
غريهم عن حاهلم مل مينع خلق  على أّن ت   ذلك داللة  ويف»:  (2)البيهقي  قال

 .(3)«احلياة فيهم حىت مسعوا كالمه
عن  »الشنقيطي:    قال الصحيح  يف  الثابتة  األحاديث  هذه   ،عمرفرتش 
طلحة    ،وأنس  ،وابنه النب  فيها  وأيب  من  األحياء   ‘  التصريح  أبن 

  على   ‘  وقد أقسم  ،‘  من أولئك املوتى ملا يقوله  أبمسع  ليسوااحلاضرين  
 .(4) «اومل يذكر ختصيصً  ،لكذ
 :نعال م ْن دفنوه  قرع    امليت    مساع    حديث -2

ع يف قربه  العبدَ   إنّ »:  لقا  ‘   النب  عن   أنس    عن  عنه    توىل  و   ،إذا ُوض 
 .(5)احلديث«  أاته ملكان…  ،يسمع قرع نعاهلم هحىت إن ،أصحابه
 االستدالل من وجهني: وجه

فهذا داّل على أّن امليت يف   ،التصريح بسماع قرع نعال من دفنوه  :األول
 .قربه يسمع

 
ــنة انظـــــر: (1) ــم القـــــرآن ابلســـ ــر  ،الـــــرد علـــــى مـــــن مل حيكـــ ــد بـــــن معمـــ ــان  ،(6/194) ـــ وأضـــــواء البيـــ

(6/131). 

ويف ســنة تــ  ،أصــوي حــاف  ،املــتكلم األشــعري ،: أ ــد بــن احلســني بــن علــي احلــاف  أبــو بكــرهــو (2)
 .(4/8)للسبكي  ،ات الشافعية الكربشانظر: طبق  .(ه458)

 .(65: ص)  ،أ د البيهقي ،إثبات عذاب القرب (3)

 .(6/131) أضواء البيان (4)

 واللفــــــــ  لــــــــه ،ومســــــــلم يف الصــــــــحيح ،(1/428) ،(1273) أخرجــــــــه البخــــــــاري يف الصــــــــحيح (5)
(2870)،  (4/2200). 
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يدّل على أن األصل    ا مم  ؛ على العموم يف كل من دفن  احلديث  دل   :الثاين
 .اقً يف امليت السماع مطل 

قوله  قال على  تعليقه  يف  القيم:  ٱ﴿:  ´  ابن   َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰرٱ

ُّ﴾(1) . 
وكيف وقد   ،ألبتة  االقبور ال يسمعون شيئً   أصحابأّن    ومل يُرْد  »:  قال
 .(2)« ني أّنم يسمعون حفيف نعال املشيع ‘  النبأخرب

النب»الشنقيطي:    وقال تصريح  قرع   ‘  وفيه  قربه  يف  امليت  بسماع 
وظاهره العموم يف كل من    ،وهو نص صحيح صريح يف مساع املوتى  ،النعال

 .(3)« عنه قومهدفن وتوىّل 
 :السالم على أهل القبور  حديث -3

أه   ‘  النب  شرع على  السالم  القبورألمته  أحاديث    ؛ل  يف  جاء  كما 
 منها: 

هريرة    حديث رسول للا  :أيب  املقربة  ‘  أن   السالم »فقال:    ،أتى 
  .(4)احلديث « وإاّن إن شاء للا بكم الحقون… ،نيعليكم دار قوم مؤمن

خيرج   ‘  كان ليلتها من رسول للا  ماكلّ   أّنا  :-~-عائشة    وحديث
البقيع إىل  الليل  قوم  يكم  لع   السالم»فيقول:    ،آخر  ما   ،مؤمننيدار  وأاتكم 

 
 .22: فاطر (1)

 .(68: ص) الروح (2)

 .(6/131) أضواء البيان (3)

 .(1/218)  ،(249)مسلم يف الصحيح   أخرجه (4)
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 د. مىن بنت عبد الرمحن بن إبراهيم الشنيفي

  بقيع اللهم اغفر ألهل    ،بكم الحقون  وإان إن شاء للا  ،مؤجلون  اتوعدون غدً 
 . (1)«الغرقد

 :ستداللاال وجه

ويف هذا خطاب ملن    ،لقبورشرع ألمته السالم على أهل ا  ‘  النب  أنّ 
 .وإال كان مبنـزلة خماطبة اجلماد ،ويعقل يسمع
ألنه أمران    ؛أّن امليت يعرف الزائر  والظاهر»  : (2) مسالال العّز بن عبد  قال

 .(3)«خبطاب َمْن ال يسمع  أيمروالشرع ال  ،ابلسالم عليهم 
أهل    شرَع  أنه  ‘  عنه  وثبت»ابن كثري:    وقال  على  سّلموا  إذا  ألمته 

فيقول: السالم عليكم دار قوم    ،ونهن خياطب قبور أن يسّلموا عليهم سالم مال
 .(4)«ويعقل  ،يسمعوهذا خطاب ملن   ،مؤمنني

ولوال    ،خطاب ملن يسمع ويعقل  وهذا»ابن القيم: ذلك بقوله:    ويوضح
 ،على هذا  جممعونوالسلف    ،اداملعدوم واجلمنـزلة  مب  اخلطابذلك لكان هذا  

 .(5)« ويستبشر به ، امليت يعرف زايرة احلّي له أنّ هم وقد تواترت اآلاثر عن
ويعقل    ،وخياطب  ،يسمع  ملوجودوالنداء    ،واخلطاب  ،والسالم»:  وقال

 
 .(2/669)  ،(974)مسلم يف الصحيح   أخرجه (1)

لــه مؤلفــات منهــا:  ،: عــز الــدين عبــد العزيــز بــن عبــد الســالم بــن أيب القاســم الســلمي الفقيــههــو (2)
رَبّي ل ،بالــذهب يف أخبــار مــن ذهــ  شــذراتانظــر:  .ه(660)تــويف ســنة  ،قواعــد األحكــام لُعكــْ

(5/302). 

 .(97ص: ) فتاوش العز بن عبد السالم (3)

 .(3/439)  تفسري ابن كثري (4)

 .(12-11ص: ) الروح (5)
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 .(1)«الرد مسلّ  مل يسمع امل إنو  ،ويرد
قـرب اـان يعرفـه بميـر   ل  رجـمن    »ماقال:    أنه  ‘  حبديث النب   استدلوا  -4

 .(2)«رد  عليهعرفه و إل   ،فيسل م عليه  ،يف الدنيا

 االستدالل:  وجه
ويرّد السالم   ،ماملسلّ    سالمأّن امليت يسمع    على  يف احلديث داللة صرحية

 .(3)ليهع 

 ،الكــن الســماع لــير مســتمر   ،الثــاين: أن األصــل يف امليــت الســماع القــول
 .وإّن ا يف حال دون حال

 .اختيار شيس اإلسالم ابن تيمية: وهو
وال جيب أن   ،حليّ اجلملة كالم ا   امليت يسمع يف  إنّ »شيس اإلسالم:    قال

لحّي  كما قد يعرض ل   ،بل قد يسمع يف حال دون حال  ،ادائمً   عيكون السم
فامليت    ، ال يسمع لعارض يعرض له…  وقد  ،ع خطاب من خياطبهأبنه يسم

 مرما أُ   وال امتثال  ،إجابة الداعي  ميكنهال  فإنه    ،وفقه املعىن  ،مسع الكالم  إنو 
 .(4)« وُّني عنه ،به

 
 .(16: ص) الروح (1)

 ،(27/65)مدينــــة دمشــــق وذكــــر فضـــــلها وتســــمية مــــن حّلهـــــا  اتريـــــسابــــن عســــاكر يف  أخرجــــه (2)
 .(4/295)واحلديث صححه ابن عبد الرب يف التمهيد 

بــن معمــر ال ،العذاب يف الرد علــى مــن مل حيكــم الســنة والكتــاب واكهالف ،(11 ص:)الروح  انظر:  (3)
(6/198). 

 .(4/296)وانظر: املصدر نفسه   ،(364-24/363) الفتاوش (4)
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 د. مىن بنت عبد الرمحن بن إبراهيم الشنيفي

 ،ويعل ذلك هو األصل يف امليت  ،االثالث: ينفي مساع املوتى مطلقا   القول
 .ُخصَّ ابلدليل من ذلك األصل ما ستثىن  ويُ 

واحد    والقوالن مؤدامها  والثالث  ال    الثاين  امليت  أّن  يف   يسمعيف  إال 
أّن األصل    يرشفرق بني القولني أّن شيس اإلسالم:  ال  لكن   ،حاالت خمصوصة
السماع امليت  الثالث  ، يسمع يف حال دون حالن  لك  ،يف  القول    فإنّ   ،أما 

 . صةع إال يف حاالت خمصو ا األصل يف امليت عدم السم
وابن    ، (1) كما نقل ذلك اآللوسي  ؛القول الثالث ذهب مجهور احلنفية  وإىل
 . وغريهم ،األلباين الدينن انصر حممد ب  لشيسوا ،والقرطب ،اجلوزي
عماًل بظاهر هذا احلديث   ؛سمعقال بعض الناس: امليت ي»النووي:    قال

 . (3) «هبؤالءواّدعى أنّه خاص  ،(2) ريأنكره املاز  ثّ  ،…-قليب بدر-
املعىن  -للا  ر ك-اعلم  »القرطب:    وقال هذا  أنكرت  قد  عائشة   ، أن 

ٱ﴿   :وقوله  ،(4)﴾ ٰر ٰذ  يي ىي ﴿:  ´  واستدلت بقوله  َّ  ٍّ  ٌّ  ٰى  ٰرٱ

 ، ما   يف وقت    عونونوا يسمألنه جائز أن يك  ؛تعارض بينهما  وال  ،(5)﴾ُّ

 
ــادات اآلايت (1) ــة الســ ــد احلنفيــ ــوات عنــ ــاع األمــ ــدم مســ ــات يف عــ ــانل ،البينــ ــد اآللوســــي  نعمــ ــن حممــ بــ

 .(77:ص)
شــرح صــحيح مســلم  ،الفقيــه املــالكي احملــدث ،ازرين عمــر املــ حممــد بــن علــي بــ  للاأبــو عبــد  هــو (2)

ــًدا ــرًحا جيـ ــن ،شـ ــويف سـ ــر: .ه(536) ةتـ ــان اناألعيـــ  وفيـــات انظـ ــاء الزمـ ــاء أبنـ ــن خلكـــان ال ،وأنبـ بـ
(4/285). 

 .(17/206) شرح صحيح مسلم للنووي (3)

 .80: النمل( 4)

 .2: فاطر( 5)
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د    يح فإّن ختصيص العموم ممكن وصح  ،ما   يف حال    أو وقد    ،املخصصإذا ُوج 
 .(1) «ا ذكراندليل مهذا ب دُوج  

على    قويتنبيه    ففيه»تعليقه على حديث قليب بدر:    يفاآللوسي:    وقال
ولكن أهل القليب يف ذلك الوقت قد   ،ونصل يف املوتى أّّنم ال يسمعأّن األ
النبمسعو  نداء  للا  ،‘  ا  للعادة  ́   وإلمساع  خرق  للنب   ،إايهم    ومعجزة 
‘»(2). 
 القولني:  أدلة

 :ومنها  ،وتىي مساع امل اليت تنف  اآلايت -1

 .(3) ﴾ّٰ  ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىيٱ﴿: ´ للا  قول
 ؤالءه   فهمفإنك ال تقدر أن تُ   ،معناه  ل  ثَ هذا مَ »ابن جرير الطربي:    لقا

الذين قد ختم للا على أمساعهم يتلى عليهم من    ،املشركني  ما  فـَْهم  فسلبهم 
تنـزيله سلبهم    ،مواع   الذين  املوتى  تُفهم  أن  تقدر  ال  أمساعهم أبن  كما  للا 
 .(4) «اجتعل هلم أمساعً 

كذلك ال    ،فكما ال يسمع امليت  ، للكافرضربه للا  مثلهذا  » قتادة:    قال
 .(5)«يسمع الكافر 

 
 .(410ص: ) خرةالتذكرة أبحوال املوتى وأمور اآل (1)

 .(6/455)مود اآللوسي حمل ،عاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاينامل روح (2)

 .80: النمل( 3)

 .(21/36) تفسري الطربي (4)

 .(21/36) املصدر نفسه (5)
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 مساع املوتى بني أهل السنة وخمالفيهم

 د. مىن بنت عبد الرمحن بن إبراهيم الشنيفي

ولذلك ُشّبه   ؛وّلوا مدبرين  إذاكالصّم    ،ن املوتى ال يسمعونية أ اآل  فدّلت
 -~-املؤمنني عائشة    أم  فهمتهوهذا ما    ،الكفار ابملوتى الذين ال يسمعون

 .واستدلت ابآلية أن املوتى ال يسمعون
 يث  ىث  نث  مث  زث  رث  يت ىت  نت  مت   زت ٱ﴿:  ́   للا   وقول 

 زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف

 .(1) ﴾مي  زي  ري  ٰى  ين ىن  نن من
عبد  قال املذكورات  »السعدي:    ر نال الشيس  هذه  خبلق  انفرد  الذي 

 ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ﴿وتسخريها هو الرب املألوه املعبود الذي له امللك كله:  
وال    ا قليالً ي: ال ميلكون شيئً أ  ،ما ميلكون من قطمري()  ،اثن واألصناماألو من  
وال  كثريً  حىت  أحقر  الا  هو  الذي  تنصيص   ،األشياءقطمري  النفي   وهذا 

وهم  ،وعمومه يدعون  السموات   فكيف  ملك  من  لشيء  مالكني  غري 
ألّنم ما بني مجاد وأموات    ؛﴾ک ک ک گ گ﴿  مع هذا:و   ،واألرض

مشغولني رهبمومالئكة  بطاعة  وال  ،  الفرض  وجه  على  مسعوا  ما ولو  تقدير 
 .(2)«بدهة من عبعباد كثرهموال يرضى أ ألّنم ال ميلكون شيئاً  ؛استجابوا لكم
األلباين:    ويوضح ٱ﴿االستدالل:    جهو »فيقول:    ،اآليةالشيس   مك  لك اكٱ

موهتم  (3)﴾ يك ىك بعد  يسمعون  ال  الصاحلني  أّن  مثلهم    ،على  وغريهم 
ذلك    ،ةبداه  ابب  بل  إذً   ، خيفى  الكما    ،أوىلمن  كلهم  ال    افاملوتى 

 
 .14-13: فاطر( 1)

 .(687-686: ص) تفسري السعدي (2)

 .13: فاطر( 3)
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 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

 . (1) «يسمعون 
صرحية    فدلت داللة  الصاحلنيعلى  اآلية  من  املوتى  ال أّن  واألولياء   
و   يسمعون  يناديهم  من  بعدم   ،هنداءال  دعاء  أوىل  املوتى  عامة  من  وغريهم 
 . السماع

 :قليب بدر املتقدم  حديث -2
 االستدالل به من وجهني:  ووجه

 ، بدرقليب    على  ‘  وقف النب»قال:    مابن عمر    رواية:  األولالوجه  
ما    هلفقال:   قال:    ،«؟ احق    ربكموعد  وجدمت  ما  آلا  إّنم»ثّ  يسمعون  ن 
أن    »إّّنم:  ‘  النب   قال   إّّنافقالت:    لعائشةر  ك  فذُ   .«أقول يعلمون  اآلن 

  .(3)«(2) ﴾ٰر  ٰذ  يي  ىيٱٱ﴿:  رأتث ق ،الذي كنت أقول هلم هو احلق
 : ن وجوهدالل ماالست وجه

عائشة    إنكار  -1 املؤمنني  يسمعو   أن  -~-أم  وقد   ،حقيقة  نيكونوا 
 النب   رّ قَـ أكما    ،وتى يف األصل ال يسمعون ملا  أن  فهمت ما فهم عمر  

 . املوتى ال يسمعون أن (4)فهمه على عمر  ‘
يدّل على أن السماع   اممّ   ؛(اآلن):  ‘   بقولهالسماع    قيدتالرواية    أنّ   -2

قول قتادة: يف  تقدم  كما    ؛‘  وهذه معجزة له   ،الوقت  خمصوص بذلك

 
 .(46: ص) اآلايت البينات (1)

 .80: نملال( 2)

 . (4/1462)( 3760)ي رقم جه البخار أخر ( 3)
 .(51: ص)اآلايت البينات  انظر: (4)
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 مساع املوتى بني أهل السنة وخمالفيهم

 د. مىن بنت عبد الرمحن بن إبراهيم الشنيفي

قوله» أمسعهم  حىت  للا   ،وحسرة  ،قمةون  ،ا وتصغريً   ،اتوبيخً   ؛أحياهم 
 . (1) «اوندمً 
فإن    ،ما  أو حال    ،ما  جائز أن يكونوا يسمعون يف وقت  »القرطب:    قال

د هنا  ،املخصص دختصيص العموم ممكن وصحيح إذا ُوجَ   .(2)«وقد ُوج 
النب  :ينثاالالوجه   عمر    ‘  أّن  ال    أقّر  املوتى  أن  اعتقاده  على 
  كيف »رواية:    ويف  ،« ؟يهااح فأرو   ال   اأجسادً   تكّلم  ما »كما قال:    ؛يسمعون
 .«؟فواوأىّن جييبون وقد جي   ،يسمعون

 والذي »:  ‘  ولذلك أجابه النب  ؛أن املوتى ال يسمعون  املتقرر  فاألصل
أق ملا  منهم  أنت أبمسع  ما  بيده  عمر    ،«ول نفسي  على  يستدرك  ما    ومل 

ءه دان  يسمعون لكن بنّي له أّّنم    ،ه أن مجيع املوتى يسمعون يرشدْ مل  و   ،فهمه
 .هلم يف ذلك الوقت

 .(3)«به حكم العادة جرتعلى ما   ايسمعون استبعادً »القرطب:   قال
بقوله:    ويُوضح ذلك  قاعدة    ليس»األلباين:  أتسيس  ابلنسبة    عامةفيه 
القليب    إخبارهو  وإّّنا    ، السابق  اعتقادهملف  اخت  ا مجيعً   للموتى أهل  عن 

  ايسمعون دائمً   ملى أّنّ فال تدل ع   ، هلا  عموم  ال  عني واقعة    فهي  ،خاصة…
 .(4) «اوأبدً 

 
 . تقدم خترجيه( 1)
 .(410: ص) التذكرة أبحوال املوتى وأمور اآلخرة (2)

 .(7/377)لقرطب ل ،اجلامع ألحكام القرآن (3)

 .(49: ص) اآلايت البينات (4)
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 شرعيةجملة العلوم ال

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

ألنّه   ؛الصحابة على فهمهم أّن املوتى ال يسمعون  قر  أ  ‘  والنب »:  وقال
عليهم من    ايً بني هلم ما كان خاف  لكن  ،وال قال هلم: أخطأمت  ،مل ينكر عليهم 
القليب من    ثىنوأّن ذلك أمر خاص مست  ،ا م يسمعون كالمه حق  وأّن    ، شأن 

 .(1)«له  ةمعجز  يةاآل
قال رسول للا  للا األلباين: حبديث عبد  استدلّ  قال:  : ‘  بن مسعود 

 .(2)سالم«يبلغوين عن أميت ال  األرضسّياحني يف  ئكةمال هلل  »إنّ 
 االستدالل: وجه
يف  هذاأّن   الن   صريح  امل  ‘  بأّن  سالم  يسمع  عليهسلّ  ال  فقد    ،مني 

فإذا    ،بّلغهاحتاج إىل َمْن يُ   اَلمَ فلو كان يسمع    ،السالم  بتبليغهوّكلت املالئكة  
 .(3) فغريه من ابب أوىل ،ال يسمع  كان

عند أهل العلم    فةاألحاديث املعرو   فهذه»شيس اإلسالم ابن تيمية:    قال
ّن من على أ  ةوهي متفق  ،ابعضها بعضً   قيصدّ   حسان  وهاليت جاءت من وج
وسلم   عليه  عليه  ،يبلغه  ذلكفإن    ،أمته  من   عليهصّلى  يف  ولي  ،ويُعرض  س 

يسمع   أنّه  منها  املشيء  في  ،بنفسه   واملسّلم  ،صّليصوت  ذلك    هاإّّنا  من 
 .(4)«ومسجده ،مدينتهيف   ‘ ويُبّلغه ،عليه يُعرض 

 
 .(50: ص) اآلايت البينات (1)

 .(57: ص) ر نفسهاملصد (2)

وصــــححه ابــــن  ،(3/42) ،(1282)والنســــائي يف الســـنن  ،(1/452)أ ــــد يف املســـند  أخرجـــه (3)
 .(265: ص)على السبكي  الرديف  املنكي الصارمعبد اهلادي يف 

 ،(133: ص)احللــيم بــن تيميــة  أ ــد بــن عبــد ، الربيــةريعلــى األخنــائي واســتحباب زايرة خــ  الــرد (4)
  .(211: ص)كي وانظر: الصارم املن
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 مساع املوتى بني أهل السنة وخمالفيهم

 د. مىن بنت عبد الرمحن بن إبراهيم الشنيفي

 :هاتوبيان مرجح  ،األقوال من  الراجحالثاين:    املطلب
املوتى    بسماعمن عرض اعرتاض من يقول    بدال  الرتجيح بني األقوال    قبل
 ومرجحاته: ،اجحثّ ذكر القول الر  ،امطلقً 

 واجلواب عنه:  ،اعرتاض

  مطلًقا أصحاب القول األول على أدلة من يقول بعدم مساع املوتى    أجاب
 من وجوه:
وهو    ، فارياء من الكهبا: األح  املراداآلايت اليت تنفي مساع املوتى    أنّ   -1

 .  للكفارمثل ضربه للا

ٱ﴿قوله:  »شيس اإلسالم ابن تيمية:    قال  بهأراد    اإّنّ   ،(1) ﴾ٰر  ٰذ  يي ىيٱ
صاحبه ينفع  الذي  املعتاد  لضُ   ل  ثَ مَ   هذا  نّ فإ  ،السماع  والكفار   ،لكفاررب 

الصوت ال    ،تسمع  بفقه  تسمعلكن  قبول  قال    ؛واتباع  ،مساع  ٱ:تعاىلكما 
املوتى  هكذاف ،(2)﴾رئ ّٰ  ِّ  ُّ َّ  ٍّ ٌّ  ٰى ٰر  ٰذ  يي ىيٱ﴿
ضُ الذي ال  ر  ن  املثل  هلم  السماع    حيقب  مجيع  عنهم  ينفى  الذي   املعتادأن 
 .(3)«فال ينفي عنهم ،وأما مساع آخر ،به فعونينت

القر »الشنقيطي:    قال القرائن  عليه  دّلت  الذي  التحقيق  أّن    ،نيةاءاعلم 
ٱ﴿ واستقراء القرآن أّن معىن قوله هنا:   من أقوال   فيه  حيص  ال  ﴾ٰر ٰذ  يي ىيٱ

 سريان: العلماء إال تف

 
 .80: النمل( 1)

 .171: البقرة( 2)

 .(4/298) الفتاوش (3)
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 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

 مات : ال تسمع الكفار الذين أأي  ،﴾ٰر ىيييٰذ﴿أّن معىن:    :األول
  وقبول  ،ش وانتفاع هدً   إمساعيف سابق علمه    قاءوكتب عليهم الش  ،وهبم قل للا

 .وليس املراد به مفارقة الروح للبدن  ،‘ تسلية للنب  ؛للحق
م  :الثاين الذين  ليس  ابملوتى  املراد  ابلسم  ،ابلفعل  ااتو أّن  املراد  اع لكن 

قوله:   يف  ٱ﴿املنفي  ينتفع   خصوص  ﴾ٰر  ٰذ يي  ىي ٱ الذي  املعتاد  السماع 
لكن ال   ،والكفار يسمعون الصوت   ،وأّن هذا مثل ُضرب للكفار   ،ه بهصاحب

 . (1) «واتباع ،فقهيسمعونه مساع قبول ب
ورّدها رواية    ،أن أهل القليب ال يسمعون  -~-أتويل عائشة    نّ إ  -2
 ه من وجوه:علي اأجابو  عمر   ابن

 . من أتّوله بتأويل: أّن رواية العدل ال ترد  األولاجلواب 
ذكرته  شةوعائ »:  اإلسالمشيس    قال فيما  أتّولت    ،أتّولت    أمثال كما 
أصحابه    منمقدم على أتويل من أتّول    ‘  والنص الصحيح عن النب  ،ذلك
د  أرا  إّنا  ،﴾ٰر ٰذ يي ىيٱ﴿فإّن قوله:    ،وليس يف القرآن ما ينفي ذلك  ،وغريه

صاحبه ينفع  الذي  املعتاد  للكفار  ،السماع  ُضرب  مثل  هذا   والكفار   ،فإن 
 .(2)«واتباع ،ينفعهلكن ال تسمع مساع قبول  ،لصوت تسمع ا

ليعلمون    إّّنم»قال:    ‘  قالت: إنه  -~-: أّن عائشة  الثايناجلواب  
جاز أن   فإذا  ،بني العلم والسماع  تنايفَ   وال  ،«أن ما كنت أقول هلم حق  ناآل

يسمع أن  جاز  املوت    ؛يعلم  والبصر  ينايفألّن  م  فلو  ،السمع  من    اانعً كان 
 

 .(193-6/191) أضواء البيان (1)

 .(4/298) الفتاوش (2)
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 مساع املوتى بني أهل السنة وخمالفيهم

 د. مىن بنت عبد الرمحن بن إبراهيم الشنيفي

 .من اجلميع  االبعض كان مانعً 
خبالف من شهدها    ،ةتشهد القص  مل  -~-: أن عائشة  الثالث اجلواب  
 .‘ لشهود الواقعة مع النب ؛مقدمة فروايته ،كأيب طلحة  

 ،وأاب طلحة  ،فإن ابن عمر  ،هوار   مّمن   بوهم   هو  وليس »ابن اجلوزي:    قال
 .(1) «مل تشهد ذلك وعائشةُ  ،شهد القصةَ  نمم  اوغريمه 
 :  ألةالراجح يف املس  القول
وأدلتها   بعد األقوال  أن    ،عرض  تؤيده تبني  الذي  املسألة:  يف  الراجح 
يف   و وه   ، الثالث  القول  هو   ،األدلة إال  السماع  عدم  امليت  يف  األصل  أن 

 .حاالت خمصوصة
  ، وخالصة البحث والتحقيق أّن األدلة من الكتاب والسنة»ين:  األلبا  قال

املوتى ال يسمعون  وغريهم  ،أئمة احلنفية  والوأق أّن  وأّن هذا هو    ،… على 
بعض    ،األصل يسمعون يف  أّنم  نثبت    فقكما يف حديث خ  ،األحوالفإان 
ي  فال ينبغ  ،كما يف حديث القليب  ،بعضهم مسع يف وقت ما  أنّ   أو  ،النعال
فإّّنا    ،كال    ،فيقال: إن املوتى يسمعون كما فعل بعضهم  ،أصالً   عل ذلك أن جيُ 

بل احلق جيب    ،قضااي جزئية ال تشكل قاعدة كلية يعارض هبا األصل املذكور
  ،أو اخلاص من العام  ،على قاعدة استثناء األقل من األكثر  ،منه  أن تستثىن
 .(2)«الفقهيف علم أصول  قرر كما هو امل

 
 .(6/136)وانظر: أضواء البيان  ،(134: ص) البن اجلوزي ،أهوال القبور (1)

 .(62-61: ص) اآلايت البينات (2)
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اعرتاضــــات القــــول األول مــــن  لــــىع جابــــةواإل ،الثالــــث القــــول مرجحــــات
 وجوه:

فّلما    ،املوتىواملشب ه به    ،فاملشب ه هم الكفار  ،شّبه الكفار ابملوتى  للا  أنّ   -1
عند املخاطبني أن املوتى ال يسمعون حقيقة شّبه الكفار هبم    امتقررً   انك

  .(1)يف عدم السماع

كما   ،وقتهمساع خمصوص يف    وهو  ،ر قليب بد  دثةالسماع يف حا  ثبوت  -2
يف    ‘  معجزة خاصة ابلنب   وأّنا  ،(اآلن يسمعون  إّّنم)قـُّيد يف رواية:  
الوقت قتادة:    ؛ذلك  قال  قوله»كما  أمسعهم  حىت   ،اتوبيخً   ؛أحياهم 

 .«اوندمً  ،وحسرة ،ونقمة ،صغريًاوت
حجر:    قال حينئذ    إذا»ابن  وقع  الذي  للنب   كان  العادات  خوارق    من 

: ال  (2)قال ابن التني  ،السؤال أصاًل…   مسألةبه يف  لتمسك  حيسن امل    ‘
لكن    ،شك  ألن املوتى ال يسمعون بال  ؛بني حديث ابن عمر واآلية  رضةمعا
 حس ٱ﴿:  ´  كقوله  ؛من شأنه السماع مل ميتنع  ليس إمساع ما    ´  للا  ادإذا أر 

  .(4) «(3)﴾ مس خس
ومل   ،دليل الصريحوال يقطع فيها إال ابل  ،ة عينيةمساع املوتى مسأل  مسألة  -3

 
 .(38ص: )اآلايت البينات  انظر: (1)

فقيـــه  ،املـــالكي الشـــهري اببـــن التـــني ،املغـــريب ،أبـــو حممـــد الصفاقســـي ،ن التـــني: عبـــد الواحـــد بـــ هـــو (2)
انظــر:  .(ه611)تــويف ســنة  ،البخــاري والصــحيح رححمــدث مــن تصــانيفه: املخــرب الفصــيح يف شــ 

 .(242ص: )مد بن خملوف حمل ،النور الزكية يف طبقات املالكية شجرة

 .72: األحزاب( 3)

 .(3/182) فتح الباري (4)
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وإّّنا دّل يف   ،يف كل وقت  ااملوتى يسمعون مطلقً يثبت دليل صريح أّن  
خمصوصة القليب  ،حاالت  أهل  من    ،كسماع  نعال  قرع  امليت  ومساع 

 .فال ميكن أن يطلق ذلك ،دفنوه

عبد   قال املسألة:    ربال ابن  عرض  يُ »ملا  ال  أمور    على   ستطاعوهذه 
 .(1) «والتسليم ،تباعفيها اال اوإّنّ  ،تكييفها

 ، وعند أّول دفنه  ،الوقت  ذلكمن دفنوه خمصوص بال  نع  قرعَ   تاملي  مساع  -4
 . امطلقً  ا يسمعون مساعً  املوتى أنال 

عابدين  قال ق»:  (2) ابن  ليسمع  امليت  انصرفوا  رعإّن  إذا  أن    ،نعاهلم  إال 
 .(3)«أبّول الوضع يف القرب مقدمة للسؤال واخُيصّ 
وُشرع    ،لهاعف  على  جروزايرته هلم عبادة يُؤ   ،بورلقا  أهل املسّلم على    سالم  -5

هلم  ،للموتى  لدعاءا عليهم  ،واالستغفار  اآلخرة  ، والسالم   ، وتذكر 
 .واالعتبار حباهلم

اإلسالم:    قال النب   وقد»شيس  البقيع  ‘  كان  أهل  قبور   ،أييت 
هلم  ؛والشهداء دون  املعىن  فهذا  ،واالستغفار  ،للدعاء  ابملسلمني  خمتص   
  والدعاء   ،لتحيتهم  وأ   ،ر اآلخرةوهي زايرة القبور لتذك  ،فهذه الزايرة  ،الكافرين

 
 .(20/240) ربال بن عبدال ،تمهيدال (1)

مؤلفـــات حنـــو  مـــن الفقيـــه احلنفـــي لـــه ،بـــن عمـــر املشـــهور اببـــن عابـــدين الغـــين: أ ـــد بـــن عبـــد هـــو (2)
 .(1/152)للزركلي  ،األعالم انظر: .(ه1307)تويف سنة  ،ورسالة كتاابً   عشرين

 .(3/836)البن عابدين  ،اررد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبص حاشية (3)
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 .(1) «وهي اليت جاءت هبا السنة ،هلم
 .(2)«فهذه الزايرة مقصودها الدعاء هلم »: وقال
 ، أّن السالم هو الر ة للموتى  ،فعل ذلك أمر تعبدي…»اآللوسي:    قال

ا  ،السامعني  طبنيااملخ  لةهلم منـز ونزّ  فى على  لعربية كما ال خيوذلك شائع يف 
 .(3) «وختاطبها على بعد املزار ،ه العرب ُتسّلم على الدايرفهذ ،العارفني

مع مقاصد   تتناىف  فاسدةيُفضي إىل مآالت    اً بسماع املوتى مطلق  القول  -6
 سيأيت يف  كما  ،وإفراد للا ابلعبادة  ،بتحقيق التوحيد  اءتالشريعة اليت ج
 .املبحث الثاين

 
 *** 

 
 .(2/670) البن تيمية ،اقتضاء الصراط املستقيم (1)

 .(23ص: )بن تيمية ال ،جليلة يف التوسل والوسيلة قاعدة (2)

 .(132ص: ) اآلايت البينات (3)
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 سنةال  ألهلاألموات عند املخالفني    مساع: الثاين  املبحث
 مطلبان:  وفيه
 األول: أقوال املخالفني وشبهتهم:  املطلب

املوتى  نو املخالف  يتمسك بسماع  ابلقول  السنة   ،األدلة  وردونويُ   ،ألهل 
ودعائهم املوتى  سؤال  جبواز  قوهلم  عليها  على    وأصلُ   ،ويبنون  مبين  شبهتهم 

 أوجه: ةالثث
وال فرق   ،يهميناد  منكاألحياء وجييبون    عونأّن املوتى يسم :  األولالوجه  

 .فكما يطلب من احلّي املعونة يطلب من امليت ،بني امليت واحلي
احلياة    يف: أن املوتى يعيشون حياة برزخيه حقيقية كاألحياء  الثاينالوجه  

 .حياءويشعرون ويتصرفون كاأل ،يسمعون فيها ويدركون ،الدنيا
هلم  أن:  الثالثالوجه   دعاء  ليس  املوتى  نداء كنداء   ،سؤال  هو    بل 
دعاء  يسول  ،الغائب نداء  ن  ،كل  اخلالق    داءوجيوز  أن  يعتقد  إذا كان  املوتى 

 .واملؤثر هو للا تعاىل واملوتى ال أتثري هلم
 :مجلة من أقواهلم تبني قوهلم يف املسألة   ونورد
بقول  (1)السبكي  يقرر املوتى  األعراالسماع وحنوه م  ق حتقي»ه:  مساع    ض ن 
ابحلياة فكيف حتصل بعد   شروطةمعراض  فإنه يقال: إن هذه األ  ،بعد املوت

ضعيف   ؟املوت خيال  حاصل    ؛وهذا  املوت  بعد  السماع  أّن  نّدعي  ال  ألان 
أو متصلة ابلبدن حالة    ،وهو إما الروح وحدها حالة كون اجلسد ميًتا  ،يّ حل

 
 .(ه756) ســنة تــويف ،الســبكي متــام بــن علــي  بــن  الكــايف  عبــد  بن  علي  احلسن  أبو  الدين  تقي  هو  (1)

 .8/308 للزركلي ،األعالم :انظر
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  .ونفس ،: جسدأمرانفيه  نواإلنسا ،عود احلياة إليه 
احلياة  فاجلسد إليه  تعد  مات ومل  األعراض    بقيامم  و قيال    ،إذا  شيء من 

اتّ   ،به  ابحلياة  روطةاملش إليه صّح  احلياة  ابلسماع وغريه من    صافهوإن عادت 
املسلمني  ،األعراض ابتفاق  عاملة  البدن  موت  بعد  ابقية  إن    ، والنفس  حىت 
  .(1) «وافقت على العلم ،مساع أهل القليب ملا أنكرت ~ عائشة 

التوس  ويبني   التوسل إن  »:  قولهب يف حياته وبعد موته    ‘  ابلنب  لأنواع 
  ، مّدة حياته يف الدنيا   يف وبعد خلقه    ،جائز يف كل حال قبل خلقه  ‘  ابلنب 

الربزخ يف  موته  ال  ،وبعد  واجلنة  عرصات يف    بعثوبعد  ثالثة    ،القيامة  وهو 
 .(2)«أنواع

احلاجّ   دويؤك ابألم  (3)ابن  االستغاثة  يف  جواز  هبم  واالنتفاع  الدنيا  وات 
 ، ث يتوسل أبهل تلك املقابر أعين ابلصاحلني منهم يف قضاء حوائجه»:  هولبق

  املقابر  لكوألهل ت   ،وملشاخيه وألقاربه  ولوالديهث يدعو لنفسه    ، ومغفرة ذنوبه
 . واألموات…
تعاىل  التوسل   ويكثر  للا  إىل  وكرمهم  ´  هألنّ   ؛هبم  وشّرفهم   ،اجتباهم 
نفع ا  فكما  ففيهبم يف  أكثر  لدنيا  إليهم    فمن  ،اآلخرة  فليذهب  أراد حاجة 
هبم وخلقه  ؛ويتوسل  تعاىل  للا  بني  الواسطة  تق  ،فإّنم  الشرع   رروقد  يف 

 
 .210-209 ص ،تقي الدين السبكيل ،السقام يف زايرة خري األانم شفاء (1)

 .161 ص شفاء السقام (2)

 :انظــر( ه737) ســنة تــويف ،احلــاج اببــن املعــروف ،املــالكي العبــدري حممــد بــن  حممــد  بن  حممد  هو  (3)
 7/35 األعالم



 

 

386 
 مساع املوتى بني أهل السنة وخمالفيهم
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 .(1) «وُعل مَ 
 أما و »اباًب يف مساع املوتى ورؤيتهم فقال:    (2)عقد داود بن جرجيس  وقد
  خارق للعادة جيريه   لياء فألن مساعهم ورؤيتهم على وجه الكرامة وهي أمراألو 

تعلم    ،إذا كان سائر الناس ولو كفارًا يثبت هلم ذلك   ،للا لعباده الصاحلني…
السماع والرؤية عن األنبياء نبينا  ،ما ابء به بعض اجلهلة من نفي    وال سيما 

 .وعن الشهداء واألولياء ‘
إنه ليسمع قرع نعال    ،إذا دفن وتوىل عنه أصحابهالبخاري أن امليت    روش

 .عنه فواانصر عني له إذا شيّ امل
أنه أمر بقتلى بدر بعد أايم   عددةمن وجوه مت  ‘  الصحيحني عنه  ويف

قليب يف  فألقوا  موهتم  واند  ثّ   ،من  عليهم  وقف  حىت  جاء  أايم  هم  ابعد 
 . (3) «ن…بن فال فالن واي  ، بن فالن فالنأبمسائهم وأمساء آابئهم: اي 

و   ويقر يعلمون  برزخيه  حياة  املوتى  حياة    ن رو وي  عونويسم  ، يعقلونأن 
 نكر أيها املؤمن أّن امل  اعلم»أنكر التوسل هبم بقوله:    نْ ويرد على مَ   ،كاألحياء

واالستغاثة هبم    ،الصاحلني  للاللتوسل والتشّفع من األنبياء واألولياء من عباد  
  ، من للا تعاىل  كرامة  بنوعاىل على أيديهم  تع  للاا يقدره  ممعلى طريق التّسبب  

صار ترااًب ال يسمع  أن امليت إذا مات    .هم …م يف دار برزخء منه بدعا  أو

 
 .1/255بن احلاج ال ،املدخل (1)

 :انظـــر .(ه1299) ســـنة تـــويف ،الســـلفية عوةالـــد خصـــوم مـــن النقشـــبندي مانســـلي بـــن داود: هـــو (2)
 .2/332 األعالم

 .8-7 ص ،لنقشينديل ،الوهابيةعلى رد الالوهبية يف  املنحة (3)
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فهو يستغرب حينئذ الطلب منه على   ،قربه  يف  ةوليس له حياة برزخي  ،وال يرش
ولو كان معتقًدا  ،الدنيا  أهلابألحياء   يتسببكما   ،طريق الوسيلة والتّسبب به

سا بر أّن  حياة  أحياء  القبور  أهل  و   زخيه ئر  ويعقلون  ويرون  يعلمون  يسمعون 
زافويعر  من  بي   ،همر ون  ويتزاورون  السالم  ويردون  عليهم  سّلم    ، همنومن 

يعذبون… أو  ب  ،ويتنعمون  األحوال  هذه  من  ذكران  ما  الكتاب    نصوكل 
 . (1)«وإمجاع األمة والسنة

دحال  أ د  ويؤكد و   أنه  (2) نزيين  احلي  بني  فرق  بقوله:  ال   وأما »امليت 
واأل األحياء  بني  يفرقون  الالذين  بذلك  فإّنم  أّنم    يتوهم فرق  موات  منهم 

ڭ ﴿  ،﴾ ہ ہ ہ ہ﴿ وحنن نقول:    ،يعتقدون التأثري لألحياء دون األموات

التوسل ابألحياء دون األموات هم املعتقدون    ّوزونفهؤالء اجمل  ،﴾ڭ ۇ ۇ
الذين    ، للا  غريأتثري   توح  دخلوهم  يف  أتثري   ؛ يدهمالشرك  اعتقدوا  لكوّنم 

 .(3)«األحياء دون األموات
أن  فدحالن فرقيدعي  ال  وامليت  ه  احلّي  شيًئا    ؛بني  خيلقون  ال  ألّنم 

أما النب   ،هو للا تعاىل  تهاملستغاث به وحقيق  فكذلك  ،واخلالق هو للا تعاىل
 .والوي فهو واسطة بني املستغيث وبني للا 

جرجيس:    ويؤكد بن  داود  املنقولني  »قوله  واألولياء  األنبياء    بسيف إن 

 
 .3 ص  املنحة الوهبية (1)

 األعــالم :انظــر .(ه1304) ســنة تــويف ،الســلفية الــدعوة خصــوم مــن ،دحــالن زيــين بــن أ ــد: هــو (2)
 .1/129للزركلي 

 .13 ص ،نيةالدرر الس (3)
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الوار   ،اجملاهدة هلل احلقيق  النصفيهم    دكالشهداء  حياهتم  كيف   ،ةيالقرآين يف 
يستغرب طلب التسبب منهم والتشفع والتوسل بدعائهم إىل رهبم أو كرامتهم 

الفعل هلل وحده خلًقا وإ  تقادهاع  مععليه   وأنه يكون    ،له  شريكال    جياًداأن 
  .(1) «لقبور من األنبياء واألولياء تسبًبا وكسًبامن أهل ا
نداء   (2)املالكي  حممد بن علوي  ويدعي أّن األرواح هلا قدرة على إجابة 

واحلرية ما ميكنها من أن جتيب    اإلطالقإن األرواح هلا  »من يناديهم بقوله:  
 .(3) «وتغيث من يستغيثون  ،من يناديها
امل  وينسب أّن  واجلماعة  السنة  أهل  وحيسإىل  يسمع  ابخلري   ،يت  وينفع 

ابلشر  و   أهلومذهب  »بقوله:    ،ويتأذش  يسمعاجلماعة  السنة  امليت   ، أن 
وحيزن  ينفعوأنه    ،ويشعر  ،وحيس ابلشر  ويتأذش  ويفرح  لكل   ،ابخلري  وهذا 
كان هذا عام ا   إذاف  ،أهل القليب من كفار قريش…  ‘  ولذا اندش  ؛إنسان

إنسان و   ، لكل  وأكرمهم  البشر  أبفضل  أكمل   أنه  شكال    !أجّلهم فكيف 
 .(4)«قوش شعورًاإدراًكا وأ وأمتّ  ،إحساًسا
 .دحالن على من جعل نداء ودعاء غري للا شرًكا ردوي

املنكرون  »:  بقوله هؤالء  يعتقده  للميت   للزايرةومما  النداء  منع  والتوسل 
تعاىل  ،مادواجل أيًضا    ،ويقولون: إن ذلك كفر وإشراك وعبادة لغري للا  وهذا 

 
 .29 ص  ،املنحة الوهبية (1)

 انظـــر:( ه425) ســـنة تـــويف ،اجلفـــري علـــي تالميـــذه مـــن الصـــويف املـــالكي علـــوي بـــن حممـــد هـــو (2)
https//ar.wikipedia.org/wikil 

 .117ص ،مد بن علوي املالكيحمل ،جيب أن تصحح مفاهيم (3)

 .98ص مفاهيم جيب أن تصحح (4)
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  هبا أّنم يزعمون أنوشبهتهم اليت يتمسكون    ،وال مستند هلم فيه  ومردود  ابطل
كثريًا من اآلايت    و لوا  ،العبادة  مسبل الدعاء    ،النداء دعاء وكل دعاء عبادة 

وحاصل الرد عليهم أن النداء   ،املوحدين  لىنزلت يف املشركني ع   اليت  نيةآالقر 
تعاىل:   قوله  يف  دعاء كما  يسّمى   زت رت يب ىب نب مبٱ﴿قد 

كان كل    ولو  ،ادةعبادة فليس كل دعاء عب  ىال يسم  لكنه  ،(1)   ﴾نت مت
  وإّنا   ،… واألمواتلشمل ذلك نداء األحياء    ،وكل دعاء عبادة   ،اء دعاءند

ال يعتقد    ذيالنداء  من  نداء  هو  عبادة  للعبادة    ،ألوهيتهيكون  واستحقاقه 
يديه بني  يوقع    ،فيخضعون  غري  يف فالذي  ألوهية  اعتقاد  هو  للا  اإلشراك   

تقد ألوهيته  ملن ال يعد النداء  جمر   وأما  ،لغري للا تعاىل  التأثريأو اعتقاد    ،تعاىل
  .(2) «عبادة ولو كان ميًتا أو غائًبا ليسوأتثريه فإنه 

ألن املوتى هلم حياة ومسع    ؛املوتى واالستغاثة هبم  دعاء  (3)الزهاوي   ّوزوجي
غري احلياة    ةالشهداء الربزخياألنبياء و   حياةيقال: إن    ال»:  فيقول  ،كاألحياء

تنطبق    ،نيويةالد تلكفال  على  احلياة  ألان    ؛هذه  تلك  أن  سلمنا  لو  نقول: 
الدنيويةيل احلياة  نوع  من  احلياة    ،ست  ثبوت  حياة كانت  هلمفمجرد    ، أي 

  األنبياءغري    أما  ،لثبوت السماع هلم وجتويز التوسل واالستغاثة هبم…  كاف  
األموات  والشهداء على مساعهم ور   فقد  من  يدل  ما  األحاديث  روش   ،د يف 

 
 63: النور (1)

 .32-31 ص يةالدرر السن (2)

 .(ه1354) ســـنة تــويف الســـلفية الــدعوة خصـــوم مــن عراقــي شـــاعر ،الزهــاوي صـــدقي مجيــل: هــو (3)
 2/137األعالم انظر:
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قال:  البخاري ومس عمر  ابن  السنن من حديث  اطّلع رسول "لم وأصحاب 
  .(1) «"اوجدمت ما وعدكم ربكم حق  هل فقال:  القليبأهل على   ‘ للا

 الثاين: الرد على املخالفني ومناقشتهم:  املطلب
السن  إيراد  بعد ألهل  املخالفني  مسأ  ة رأي  يف  املوتىواجلماعة  مساع    ،لة 

ودعائهم والتوسل هبم    ،االستغاثة ابألمواتيف    تهموجعلهم املسألة أصاًل لشبه
 رد عليهم من وجوه:ن ،إىل للا تعاىل
اليت جيب صرفها هلل   :األولالوجه   العبادات  الدعاء عبادة من أعظم  أن 

 .تعاىل
 ٺ ٺ ڀ ﴿تعاىل:  وقال  ،(2)﴾ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿   تعاىل:  قال

  .(3) ﴾ ڤ  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ  ٿ  ٺٿ ٺ
بشري  ويف بن  النعمان  رسول للا  ق    (4)حديث  يقول    ملسو هيلع هللا ىلصال: مسعت 

 ٿ ٿ  ٿ  ٺٿ ٺ ٺ ﴿ٱث قرأ:  .«هو العبادة  الدعاء»على املنرب:  

 .(6) (5) ﴾ ڤ  ٹ ٹ ٹ ٹ

 
 .69-68 ص ،لزهاويل  ،الفجر الصادق (1)

 .14: غافر (2)

 .60: غافر (3)

 بعــد األنصــار مــن ســالماإل يف مولــود أول ،جليــل صــحايب ،اخلزرجــي األنصــاري بشــري بــن النعمــان (4)
 .(8/244) البداية والنهاية انظر: .(ه64) سنة تويف ،ةاهلجر 

 .60: غافر (5)

 ،اجلــامع يف الرتمــذيو  ،2/76( 1479 ) وأبــو داود يف الســنن ،4/267 أ ــد يف املســند  أخرجه  (6)
 5/374(3247) صحيح حسن حديث هذا :وقال
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رفها  ص   فيجبودعاء املسألة    ،متضمن لنوعي الدعاء: دعاء العبادة  وهو
 .هلل تعاىل

  ا ومل»يف العبادة:    عاء مكانة الد  -¬-(1)حسني النعمي  الشيس   ويُوضح 
بكيف الدعاء  االضطراركان  الغفار  ،ية  العزيز  القهار  القوي  إىل   ، واالفتقار 

وصنًعا وضبطًا  إليه  ،وضًعا  واالحتياج  الفاقة  عنه    ،وإبداء  االستغناء  وعدم 
معىن عن  مربو   مرتمجًا  مملوك  مالكه  ،بعبد  قاعدة ورب    واملدعو  حينئذ   ه كان 

م استحقاق وعد  ،وهذا سّر اختصاص للا به  ،كنانتها   (2) ومنتثل  ،أفق العبادة
الذي   ´  وبرز فيها أال يكون إىل للا  ،لتقاضي كيفيته اليت وضع هبا  ؛سواه

الدعاء يستوجبه  ملا  أهل  األكمل  ،هو  ابلنعت  املدعو  من كون   ، ويلزمه 
األمجلو  احلسىنوهلل  ،الوصف  األمساء  مع  ،  إليه  مفتقر  له  ذليل    ّلق والداعي 

 .(3)«وعليه ،آماله به
 :اية منهيتضمن عبادات عظم فالدعاء

 .وإسالم وجهه إليه ،افتقار العبد إىل ربه -1
 .اعرتاف العبد لربه أنه مالكه وربه املتصف بصفات الكمال واجلالل  -2
 . االطراح بني يديهو  ،الذّل واخلضوع للمدعو  -3
 .والتوكل عليه يف حصول املطلوب  ،صدق اعتماد القلب على للا -4

 
 ،فاضــل عــامل ،بيــةالعر  زيــرةاجل غــرب جنــوب يف اصــبيَ  أهــل مــن ،التهــامي النعمــي مهــدي بن  حسني  (1)

 .(2/260) األعالم انظر:  .(ه1187) سنة يف تويف

 .(11/645) لسان العرب انظر: .النـ ْبل من فيها ما استخرج:  نثالً  كنانته  يف ما نثل (2)

 .225-224 ص ،معارج األلباب (3)
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إال  وهذه تكون  ال  عظيمة  ت  عبادات  لغريه    ،عاىلهلل  صرفها   فقد فمن 
 . أشرك

فالدعاء   ،الدعاء والنداء دعوش ابطلة  بنيالتفريق    دعوشأّن    :الثاينالوجه  
النداء منها:  ألفاظ  على  مجيعها  واال  ،واالستعانة  ،واالستغاثة  ،يُطلق  ستعاذة 

 .(1)تضمنت معىن الطلب والسؤال والدعاء
داو   ردهبطني يف    وأب   للا الشيس عبد  ويُوضح أنه ال على  د بن جرجيس 

بني الدعاء والنداء   فريقكت»مرتادفان بقوله:    وأّنما  ،فرق بني الدعاء والنداء
والسنة  تفريق للكتاب  خمالف  األمة   ،ابطل  خم  ،وإمجاع  اللغةمع    فقد   ،الفته 

 َّ ٍّ﴿ قال تعاىل عن نوح:    ،مسى للا سبحانه سؤال عباده له دعاء ونداء

 ىت نت مت زت رت يب ىب نب مبٱ﴿:  وقال  ،(2) ﴾ّٰ ِّ ُّ

وقال عن    ،يف موضع نداءيف موضع دعاء و   فسماه  ،(3) ﴾زث رث يت
 . (5) ﴾يل ىل مل خلٱ﴿يف موضع:  وقال ،(4)﴾ خن حن جن يم ىم﴿زكراي: 

طلب   فاتضح أن  يف  هذا  قول  املخ  بطالن  من  يسمى املخلوق  ال  لوق 
فهو يقول: إن الطلب من املالئكة واملسيح وأمه وعزيز واجلن    ،دعاء بل نداء
  فإن   !تدري ما يقول فيمن طلب من العزش ومناة والالأ  فمانداء ال دعاء  

ال يضر عنده    نداءوأن ال  ،قال: إن الطلب منها ال يسمى دعاء بل هو نداء
 

 .294-292 ص ،البن اجلوزي ،نزهة األعني النواظر (1)

 .10: القمر (2)

  76: اءاألنبي (3)

 3: مرمي (4)

 38: عمران آل (5)
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واخلاصة  العامة  عند  يس  ،افتضح  إنه  قال:  له:  وإن  قيل  دعاء   نقضتمى 
 .(1)«نداء هاغري  ومنحيث جعلت الطلب من هذه األواثن دعاء  ،أصلك

ا  ويبني وأما تفريقه "  ،الدعاء والنداء  بنيال فرق    أنهلشثري  الشيس صاحل 
  ، ألن للا سبحانه مسى النداء دعاء  ؛تعاىل  هللوالنداء فهو تكذيب    عاءبني الد 

للف    استعمال  املخلوقني    ،…ةالواحد  تهيف حقيقفهو  وقد مسى للا طلب 
 َّ ٍّ ﴿   من املخلوق واستعانته به واستغاثته دعاء ونداء قال سبحانه:

  وقال الصحابة: قوموا بنا نستغيث برسول للا  ،(2)﴾ مئ زئ  رئ ّٰ  ِّ  ُّ
: ‘  فقال  ،هر أي: قولوا له: اي رسول للا أغثنا من ضر   ،هذا املنافق  من  ‘
 .(4) التوحيد"انب  اية جل وهذا ،(3)« ابهلل  غاثّنا يستإنه ال يستغاث يب وإ»

أتهلًا   والشيطان املشركون  يفعل  ما  تسمية  من  تفّر  النفوس  أن  علم    ملا 
املخلوق من املخلوق ال يسمى دعاء    طلبف  ،فوسأخرجه يف قالب تقبله الن

على عامة الناس فزعموا أن النداء وغريه من األلفاظ ال   سب  فل   ،بل هو نداء
ويزعمون أنه ال يدخل يف   ،لذا جّيوزون نداء األمواتف  ؛ى دعاء وعبادةيسم

 
-77 أاببطــني ر نالــ  بــن عبــد للا عبــدل ،التقــديس يف كشــف تلبــيس داود بــن جــرجيس أتســيس (1)

79.  

 .15:  القصص (2)

 ،الزوائــد ومنبــع الفوائــد جممــع انظــر: .املعجــم الكبــري ورجالــه ورجــال الصــحيح يف يناالطــرب  أخرجــه (3)
 عــن عبــادة بــن الصــامت أ ــد يف املســند وأخرجــه ،داملفقــو  جلــزءا يف وهــو( 10/159) لهيثمــيل

 .5/317 بنحوه

 .95-94ص ،صاحل بن حممد الشثريل ،الالت دحالنض ضامللك املنان يف نق أتييد (4)
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 .(1)العبادة
قبورهأ  :الثالثالوجه   يف  األنبياء  حياة  حياة    ،من  هي  الشهداء  وكذلك 

أّنم يسمعون  يف    ،ليست كحياهتم يف احلياة الدنيا  ،برزخية للا أعلم حبقيقتها
 .ويدركون ويشعرون

رّد "بقوله:  موات يف قبورهم:  حياة األ  -¬-ابن عبدا هلادي    ويوضح
ال يستلزم احلياة   ،ورد السالم على من يسّلم عليه  ، الروح على امليت يف الربزخ

ي بعض  اليت  نوع حياة    الغالطني ظنها  زعم:    ،برزخية وإن كان  من  ّنا  إوقول 
 .(2)"واملعقول نقولنظري احلياة املعهودة خمالف للم

بطني    ويوضح أبو  بقوله:   والشهداء  ‘   النبحياة    -¬-الشيس 
 ،القرآن والسنة  بنصقد مات    ‘  والنب   ،للا أعلم حبقيقتها  ،برزخية  فحياهتم 
يف    ومن فهو كامشك  األزمنة  ،فروته  هذه  يف  خصوًصا  الناس  من   ،وكثري 

وهذا    ،بني أصحابهو حي كحياته ملا كان على وجه األرض    ‘  يّدعون أنه
  ابعثه أنه    صحيح وهل جاء أثر    ،ميت  سبحانه أخرب أبنه فإن للا    ، غلط عظيم

يسأله    من  لنا األرض  وجه  على  حياته  مثل  عليهمالناس  قربه  أشكل    ، عما 
  ‘   أحد إىل قربه  ئومل جي   ،من االختالف العظيم  ‘   ما صار بعده  ومعلوم 

 .(3)يسأل عما اختلفوا فيه
عبد  ويوضح ال الشيس  حياة  عن  الدنيا  احلياة  اختالف  ربزخ: اللطيف 

 
 .93-92 ص ،أتييد امللك املنان انظر: (1)

 .297ص ،السبكي على الرد يف الصارم املنكي (2)

 .2/128لبعض علماء جند  ،ئل النجديةالرسائل واملسا ةجمموع انظر: (3)
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بعد   حاالً أن األنبياء أحياء وأّنم أعلى من الشهداء    الدعوشه  حماصيل هذ»
فيه  ،املوت الريب  حق  مسلم  ،وهذا  فيه  ينازع  أبلغ  ،وال  ذلك    واألمر  من 
للدعاء    صدونولكن ال يدل على صحة دعوش هذا الرجل من أّنم يـُقْ   ،فعوأر 

واالستغاثة وكر   ،واالستعانة  وحياهتم  فضلهم    ال   ورسالتهم  ونبوهتممتهم  افإن 
إليهم للا  حق  صرف  والدعاء  منـزلتهوتنـزيلهم    ،تقضي  القصد  يف   ، تعاىل 

 .(1)«واخلوف والرجاء
زخية أو والكرامة واحلياة الرب   ،الرسالة والنبوةأن    الغبهذا    يظن أف»:  وقال
اذ األنداد    ،وقصد من سواه  ،صرف القلوب إىل غري اللّ   وجبالدنيوية تُ  واختّ 
 .(2)«وقر ر كفر فاعله ،عن املشركني ذا ه وقد ذكر اللّ  ،اءوالشفع

اآلية تدل بظاهرها على    هذه»الشنقيطي حياة الشهداء بقوله:    ويوضح
الشهداء أح أموات …أن  الشهداء ميوتون    ،ياء غري  أن  واجلواب عن هذا: 
الدنيوية   نسا  ،اهلمأمو   فتورثاملوتة  املوت  ،املسلمني  عهم إبمجا ؤ وتنكح    ة وهذه 
 .(3)«‘  هتابيه أنه ميو اليت أخرب للا ن 
اإلرث    فاألموات من  املوتى  أحكام  عليهم  ترتتب  وغريهم  األنبياء  من 

 . وغريه
الشرك    :الرابعالوجه   من  مبدأ  نشأ  آدم  بين  والغلو  تيف  الصاحلني  عظيم 

  يف   -ƒ-كما روش ابن عباس    ،’  فكان أول شرك يف قوم نوح  ،فيهم

 
 .386 ص  ،الظالم  حا مصب (1)

 .387 ص ،نفسهاملصدر  (2)

 .24 ص ،لشنقيطيل ،دفع إيهام االضطراب عن آايت الكتاب (3)
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 ، (1)﴾جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي﴿ تعاىل:    قوله
نوح »:  قال قوم  من  صاحلني  رجال  ه  ،أمساء  إىل   لكوافلما  الشيطان  أوحى 

انصبوا   أن  أإىل  قومهم  جيلسون  اليت كانوا  أبمسائهم    ،نصاابً جمالسهم  ومسوها 
  .(2) «العلم ُعبدت ستنس  لم تعبد حىت إذا هلك أولئك و ف ،ففعلوا

ف: كان هؤالء قوًما صاحلني يف  غري واحد من السلقال  »ابن القيم:    قال
قبورهم ث صوروا متاثيلهم  فلما  ،’  قوم نوح  ث طال    ،ماتوا عكفوا على 

 . (3) «عليه األمد فعبدوهم
 .وهو معىن ال إله إال للا ،واجب على املكلف هو أول التوحيد وحتقيق
  على ا حرص السلف  ولذ  ؛والغاية من خلق اخللق  ،دعوة الرسل  أّول  وهذه

 .والتحذير من الشرك وبيانه ،تقرير التوحيد والدعوة إليه
بقوله:    ويبني ذلك  القيم  التوحيد»ابن  الصاحل  السلف  جّرد  و وا   ،لقد 

سّلم    ،انبهج إذا  أحدهم  استقبل    ،ملسو هيلع هللا ىلص  النب  على حىت كان  الدعاء  أراد  ث 
القرب  ،القبلة جدار  إىل  ظهره  دعا  ، وجعل  ذل   ...  ث  على  األئمة نص   ك 
فإّن الدعاء   ،حىت ال يدعو عند القرب  ؛يستقبل القبلة وقت الدعاء  هأن  األربعة
العبادة«  مرفوعا:  وغريه  ،الرتمذي  ويف  ،ةعباد هو  السلف    ،»الدعاء  فجّرد 

هلل للا  فعي  ومل  ،العبادة  رسول  فيه  أذن  ما  إال  منها  القبور  عند  من    ملسو هيلع هللا ىلصلوا 

 
 .23:  نوح (1)

 .4/1872  ،(4636) أخرجه البخاري يف الصحيح (2)

 .1/184  البن القيم ،اللهفان غاثةإ (3)
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 شرعيةجملة العلوم ال

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

 .(1) «والرتحم عليهم ،م ـــهلر غفاـــــــــــواالست ،صحاهباالســــالم على أ 
أن الشرك يف الدعاء من آل الشيس  للا   الشيس سليمان بن عبد  ويوضح

بقوله:   الشرك  أنواع  من  »أعظم  شرًكا  يكون  أن  أوىل  الدعاء  يف  فالشرك 
العبادةاإل أنواع  من  غريه  يف  اإلشراك    ،شراك  شرك   يفبل  أكرب  هو  الدعاء 

  ، والصاحلني  ،م يدعون األنبياءفإّنّ   ،ملسو هيلع هللا ىلص رسول للا  الذين بُعث إليهم    ،املشركني
 . (2) «ليشفعوا هلم عند للا  ؛ويتقربون إليهم ،واملالئكة
تع  وقد أشرك ابهلل  َمْن  على  والسنة  القرآن  التغلي  يف  وصرف   ،اىلجاء 

 ېئ ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ﴿  :تعاىلفقال للا    ،الدعاء لغري للا

وقال   ،(3)  ﴾پ پ پ پ ٻ     ٻ   ٻ  ٻ ٱ  ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ  ېئ
 .(4)﴾ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ  ڃ﴿تعاىل: 
 .(5) ا دخل النار«َمْن مات وهو يدعو هلل ند  »:  ملسو هيلع هللا ىلصيف احلديث عنه  وجاء

القيم    ويوضح ال   أنابن  أصل  هو  الدعاء  يف  العاملَ الشرك  : بقوله  شرك 
وهذا   ،والتوجه إليهم   ، ة هبمواالستغاث  ،ملوتىومن أنواعه: طلب احلوائج من ا»

العامل لنفسه ضر ا وال   كوهو ال ميل   ،فإن امليت قد انقطع عمله  ،أصل شرك 
أو سأله أن يشفع له إىل  ،وسأله قضاء حاجته ،عّمن استغاث به فضالً  ،نفًعا

 
 .21-20/ 1 در نفسهاملص (1)

 .178-177 ص ،آل الشيس للا عبدسليمان بن ل ،العزيز احلميد تيسري (2)

 .6-5: األحقاف (3)

 .18: اجلن (4)

 .4/1626(  4227) أخرجه البخاري يف الصحيح (5)
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 مساع املوتى بني أهل السنة وخمالفيهم

 د. مىن بنت عبد الرمحن بن إبراهيم الشنيفي

 .(1) «واملشفوع له عنده ،لشافعوهذا من جهله اب  ،للا فيها
بوي اإلمام حممد  عبادة ال  أّن    ن عبدالوهابقرر   ،لألموات  ُتشرعالدعاء 

األحياء هذا»:  بقوله  ،وال  تقّرر  النب    ،وإذا  أّن  ابلضرورة  نعلم  مل    ملسو هيلع هللا ىلصفنحن 
األموات من  أحًدا  يدعوا  أن  ألمته  األنبياء  ،ُيشرّع  الصاحلني  ،ال  وال    ،وال 

 وأّن ذلك من الشرك األكرب   ،ّنى عن هذه األمور كلها  بل نعلم أنّه  ،غريهم
افية  النال( هذه  )فإّن    ،وهذا معىن ال إله إال للا  ، ورسوله …الذي حّرمه للا

اآلهلة   ،للجنس يفيد حصر  حرف  إال(  )و  ،فنفى مجيع  العبادة مجيع  استثناء 
 .(2)« ¸ على للا

و   أعظممن    فالدعاء وأمهها  هذه  فم  ،قدرًا  أعالهاالعبادات  صرف  ن 
 .كربك األفقد وقع يف الشر  العبادة لغري للا
فإّنم ال جييبون من    ، جداًل أن األموات يسمعون  سّلمنا  :اخلامسالوجه  

  ۆئ  ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ﴿عن حال املوتى:    ´  كما أخرب للا  ؛اندهم

 ڈ ڎ  ڎ﴿تعاىل:    قالو   ،(3)﴾ی  ىئ ىئ ىئ ېئ  ېئ ېئ ۈئ  ۈئ

 ڳ ڳ   گ  گ گ  گ ک ک  ک ک ڑ  ڑ ژ ژ ڈ

 . (4)﴾ڳ
ملن ال يسمع   فالدعاء  ،وغريهم ضالل  ،أّن دعاء األموات  خيرباهلل تعاىل  ف

 
 .1/346( مدارج السالكني1)

 .1/105الرسائل الشخصية  (2)

 .5: األحقاف (3)

 .14-13: فاطر (4)
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 شرعيةجملة العلوم ال

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

 . الضالل كما أن استجابتهم للداعي من أعظم املستحيالت ،أكرب
عبد  ويوضح املوتى:   الشيس  حال  السعدي  يسمعون  » الر ن    منهم ال 

نداء  ،دعاء هلم  جييبون  الدنياحاهذا    ،وال  يف  ال  ، هلم  يكويوم  فرون  قيامة 
 .(1) «كهمبشر 

الدعاء  فاألموات مساع  بعدم  االستجابة  ،اتصفوا  من فإذا    ،وعدم    ُوجد 
 . وعقالً  ،اوالتوجه إليه شرعً  ،دعاؤهأبحدمها فيمتنع  اتصف

أب  عبد  الشيس  ويوضح من سوش:  بطني  وللا  يف   »أن  وامليت  احلّي  بني 
  بطال هذارية يف إونصوص القرآن كث  ،فقد ضل عقله ودينه  ،استقضاء احلوائج

وقضاء   ،واستغفاره هلم  ،ذلك أّن دعاء اإلنسان للمسلمنيح  يُوض  ،القول …
فلو كان هذا   ،ومعاونتهم عليها من األعمال الصاحلة املرغب فيها  ،محوائجه

انقطع  قد  امليت مل يكن عمله  وقد ثبت يف صحيح مسلم عن    .حيصل من 
  : ثالث  ه إال مننقطع عمل إذا مات ابن آدم ا»  : النب صلى عليه وسلم قال

فدل   ،( 3)«أو ولد صاحل يدعو له  ،أو علم ينتفع به من بعده  ، صدقة جارية
على أن هذه األشياء اليت يطلبها املشركون من األموات من قضاء حوائجهم  

هلم أو   ال  ،الدعاء  ذلك  استحال   يتوحنو  قد  احلّي  من  صاحلة  أعمال  هي 
امليت من  مستحي  ،وجودها  طلب  منه  لعجزة  فطلبها  ميلك  ف  ،حس ال  ال 

 .(4)«نشورًاياة وال وال ح ،وال مواتً  ،وال لغريه نفًعا وال ضر ا ،لنفسه
وال يقاس   ،عاجز عن اإلجابة والتصّرف  وهو  ، ال جييب من دعاه  فامليت

 .على حاله يف احلياة
 

 .779ص سعديتفسري ال (1)
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 مساع املوتى بني أهل السنة وخمالفيهم

 د. مىن بنت عبد الرمحن بن إبراهيم الشنيفي

هبم    ،املوتى  نداء   أن  :السادسالوجه   تالعب   أفضىواالستغاثة  إىل 
هبم  وختاطبهمأحياانً   نيالشياط  لفتتمث  ،الشياطني  ويروّنا  املوتى  بصور  أو   ، 

 .يسمعون من خياطبهم دون أن يروه
أو   قال ابملوتى  يستغيث  من  حال  موضًحا  تيمية  ابن  اإلسالم  شيس 

بغائب»الغائبني:   يستغيثون  الذين  الناس  الشياطني  ،من  له  تتمثل    ،وميت 
الغائب ذلك  صورة  على  لهورمب  ،ورمبا كلمته  ،ورمبا كانت  قضت    أحياانً   ا 

  ،وهذا ممّا قد جرش لغري واحد  ،عل شياطني األصنامتفكما    ،بعض حوائجه
 .(1)«فينبغي أن يُعرف

األحوال »:  وقال هذه  وضالاًل كانت  جهاًل  أعظم  القوم  وكّلما كان 
  ،أو لباس  ،أو طعام    ،هم مبال  وقد أييت الشيطان أحدَ   ،الشيطانية عندهم أكرب

وإّنا هي من    ،فيحسب ذلك كرامة   ،أاته بهش أحًدا  وهو ال ير   ، أو غري ذلك
ابهللشرك    وسببُ   ،الشيطان ط  ،ه  إىل  ورسوله  للا  طاعة  عن    اعة وخروجه 
 .(2) «بذلك كما ُتضل ُعّباد األصنامالشياطني فأضلتهم  ،الشياطني
للشيطان لصّد الناس عن عبادة للا    ابً عن السنة يفتحان اب   والبعد  فاجلهل 

 .إىل عبادة غريه
كما   لعلماءبني ا  اتفاق مسألة مساع املوتى ليست حمل  نّ أ  :سابعالالوجه  
الدليل يف حكم االستغاثة ابمل  حىتاملبحث األول    يفتقدم     وتى تكون مناط 
يسمع  ،همئوندا ال  امليت  أن  عليها    فاألصل  دّل  خمصوصة  حاالت  يف  إال 

 
 .729-2/721 ،بن تيميةال ،البكري علىاثة والرد االستغ تلخيص (1)

   .372-1/371 االستغاثة (2)
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 شرعيةجملة العلوم ال

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

الداللة  ،الدليل التوحيد على مسألة ظنية  أمر  يُعّلق  اوقد    ،فال  ألدلة تواترت 
ابلعبادة  ،الكتاب  من إفراد للا  إىل  ابلدعوة  من    ،والسنة  األصل  هذا  و اية 

 .أو ينقصه  ،كل ما يقدح فيه
بين م  والعلممصادر التلقي    أن:  -¬-شيس اإلسالم ابن تيمية    ويؤكد
 .الصحيح النقلعلى 

مصدقشيئانوالعلم  »:  وبقوله نقل  إما  حمقق  ،:  سو   ،وإما حبث  ش وما 
وكثري من كالم هؤالء هو من هذا القسم من اهلذاين    ،روقفهذاين مس  ،ذلك
األدلة حىت  ،… يدلّ   ال حيقق جنس  وما ال  يدّل  ما  مراتب   ،مُيّيز بني  وال 

وهلذا كان أصول    ؟األدلة حىت يقدم الراجح على املرجوح إذا تعارض دليالن
ل  جاء به الرسو   ما  بعد معرفة  فإانّ   ،الفقه مقصوده معرفة األدلة الشرعية …
وال    ،وال األنبياء  ،أحًدا من األموات  نعلم ابلضرورة أنّه مل يشرع ألمته أن تدعوَ 

غريهم  ،الصاحلني االستغاثة  ،وال  بلف   وال   ،االستعاذة  بلف وال    ،ال 
 .(1) «بغريها
األموات  ولذا دعاء  جبواز  يُقال  أن  ميكن  أّن   ،ال  حبجة  هبم  واالستغاثة 

يسمعون األدوبص  ،املوتى  عن  النظر  على  رف  دّلت  اليت  الصرحية  املتواترة  لة 
ابلعبادة للا  الشرك   ،إفراد  من  مبسألة    ،والتحذير  األصل  هذا  ينقض  فال 

كما أن العلماء الذين يرون أن املوتى يسمعون كالم من يكلمهم مل    ،حمتملة
 .أو االستغاثة هبم ابالتفاق ،يقولوا جبواز دعاء األموات

 
 .729-2/721 تلخيص االستغاثة (1)
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 مساع املوتى بني أهل السنة وخمالفيهم

 د. مىن بنت عبد الرمحن بن إبراهيم الشنيفي

 :اخلامتة
املّنا  يف البحث  هذا   ،فيه  ا مباركً   اطيبً   كثريًا  ا دً   ´  للا  أ دوجز  ية 
 : مبا يلي أهم النتائج خلصوأُ 
مساع املوتى:    تثبت  اليت حتقيق اجلمع بني األدلة اليت تنفي مساع املوتى و   -1

األصل  أب يف  املوتى  َث    ،يسمعون  الّن  خمصوصة    ةلكن    ثبتت حاالت 
 .ابلدليل

يسمعون كالم من يكّلمهم ال    وتىا إىل أّن املالعلم الذين ذهبو   أهل  أن  -2
 ، يف طلب تفريج الكرابت  ئهمأو ندا  ،يقولون جبواز االستغاثة ابألموات

 .وإغاثة اللهفان 
م يف  هلأصاًل  املوتى املخالفني ألهل السنة واجلماعة جعلوا مسألة مساع أن -3

 .للا تعاىل واالستغاثة به  غري دعاء
متضمنة ملعىن الدعاء   مجيعها  االستعاذةو واالستعانة  نداء واالستغاثة  أن ال  -4

 .ابلنص واللغة ةابطل بينها    فريقودعوش الت ،والسؤال والطلب
احلياة    أن  -5 عن  ختتلف  برزخية  حياة  قبورهم  يف  والشهداء  األنبياء  حياة 

  أحكام املوتى   موهتمويرتتب على    ،املوت عنهم يف الدنيا  يوال تنف  ،الدنيا
 .همؤ تنكح نساو  ، فتورث أموهلم

الصاحلنيأ  -6 تعظيم  هو  آدم  بين  يف  الشرك  أصل  من    فيهموالغلو    ،ن 
 .دون للا من وصرف العبادة إليهم  ،األموات وغريهم
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 شرعيةجملة العلوم ال

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

 :واملراجع  املصادر
القرب  إثبات -1 احلسني    أ د  ،عذاب  د   ،البيهقيبن  حممود   .حتقيق:  شرف 

 .2ط  ،ه 1405  ،عمان األردن ،دار الفرقان ،الغضاة
صاحل   الشيس  ،والرد على أهل الشرك واإلحلاد  عتقادإىل صحيح ال  اإلرشاد -2

الفوزان فوزان  واإل   الرائسة  ،بن  العلمية  البحوث  إلدارة  والدعوة    فتاءالعامة 
 .2ه ط1412 ،الرايض ،واإلرشاد

 للا حتقيق: عبد  ، بن تيمية  ليماحل أ د بن عبد  ،والرد على البكري  الستغاثة -3
 . ه1417 ،دار الوطن ،السهلي

 ،دار الفكر   ،حممد بن  د الشنقيطي  ،القرآن ابلقرآن  إيضاحيان يف  الب   أضواء -4
 . ه1415 ،بريوت

 . 15ط ،م2002 ،دار العلم للماليني ،خري الدين بن حممود الزّ ر ْكليّ  ،األعالم -5
حتقيق: حممد   ،حممد بن أيب بكر بن القيم  ،اللهفان من مصائد الشيطان  إغاثة -6

 . 2ط،ه 1295 ،بريوت ،دار املعرفة ،قيحامد الف
خم   اقتضاء -7 املستقيم  اجلحيم  الفةالصراط  عبد  ،أصحاب  بن  بن   ليماحل أ د 

الفقي  ،تيمية حامد  حممد  احملمدية  ،حتقيق:  السنة   ، ه 1369  ،القاهرة  ،مطبعة 
 .2ط

 ،بن اجلوزي  ر نال مجال الدين عبد  ،القبور وأحوال أهلها إىل النشور  أهوال -8
 . 3ط ،ه 1414  ،بريوت ،العريب دار الكتاب ،السبع لطيفال عبدحتقيق: خالد 

السادات  اآلايت -9 احلنفية  عند  األموات  مساع  عدم  يف  بن   نعمان  ،البينات 
اآللوسي األلباينحتقيق  ، حممد  الدين  انصر  حممد   ، الرايض  ،املعارف  مكتبة  ،: 

 . 1ط ،ه 1425
والنهاية  -10 عبد  ،ابن كثري  ،البداية  الرتكي حتقيق   ،ت والدراسا  البحوث  مركز   ،للا 
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 مساع املوتى بني أهل السنة وخمالفيهم

 د. مىن بنت عبد الرمحن بن إبراهيم الشنيفي

 . 1ط ،ه 1418
حل ها  اتريخ -11 من  وتسمية  فضلها  وذار  دمشق  بن   وأب  ،مدينة  علي  القاسم 

عساكر ابن  حمي  ،احلسني  العمري  يحتقيق:  الفكر   ،الدين   ، بريوت  ،دار 
 . م1995

 ر ن ال بن عبد  للا عبد  ،التقدير يف اشف تلبير داود بن جرجير  أتسير -12
عبد  ،أاببطني العبد  بن  سالمال حتقيق:   ، رسالةال   مؤسسة  ،ميكر ال برجس 
 . 1ط ،ه 1422

حتقيق:   ،صاحل بن حممد الشثري  ، اللت دحالنض  ضامللك املنان يف نق  أتييد -13
 . 1ط ،ه 1421 ،دار احلبيب ،حممد بن انصر الشثري .د 

اآلخرة   التذارة -14 وأمور  املوتى  أحوال  القرطب  ،يف  أ د  بن  البيان   ،حممد  دار 
 .للرتاث

 . ه 1401بريوت  ،فكر دار ال ،اثريإمساعيل بن   ،ظيمالقرآن الع تفسري -15
والرد    تلخيص -16 عبد  ،البكري  علىالستغاثة  بن  تيمية أ د  ابن  ابن    ،احلليم 

 . ه1417 ،املدينة املنورة ،الغرابء األثرية مكتبة ،:  د علي عجال حتقيق  ،كثري
واألسانيد   التمهيد -17 املعاين  من  املوطأ  يف  عبد  ،ملا  بن  يوسف  عمر    ،رب ال أبو 

بحتقيق مصطفى  علوي:  أ د  عبد   ،ن  األوقاف   ،البكري  كبري ال حممد  وزارة 
 . ه1387 ،املغرب ،والشؤون اإلسالمية

املنان  تيسر -18 تفسري االم  يف  الرمحن  السعدي   ر نال عبد  ،الكرمي  انصر   ،بن 
 . 3ط ،ه 1426 ،الرايض ،مكتبة الرشد ،اللوحيق ر نال حتقيق: عبد

حتقيق:  د  ،لكتبعامل ا ،لشيسآل ا للا عبدبن سليمان  ،العزيز احلميد  تيسري -19
 . 1ط ،م1999 ،بريوت  ،رياويأ د الش

القرآن  جامع -20 آي  أتويل  عن  الطربي  ،البيان  جرير  بن  الفكر  ،حممد   ، دار 
 . 2ط،ه1405 ،بريوت
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ا   اجلامع -21 الرتمذي  ،لرتمذيالصحيح لسنن  : أ د بن حققه  ،حممد بن عيسى 
 . بريوت ،ث العريبالرتا إحياءدار   ،حممد شاكر وآخرون

 . القاهرة ،دار الشعب ،للا القرطب أبو عبد ،القرآنام ألحك اجلامع -22
دار   ،البن عابدين  ،رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار  حاشية -23

 . 2ط ،ه 1412تبريو  ،الفكر 
أبو القاسم إمساعيل بن حممد   ،يف بيان احملجة وشرح عقيدة أهل السنة  احلجة -24

بن  ،اأَلْصَبهاين حممد  هاد   حتقيق:  بن  املدخليربيع  الراية  ،ي   ،الرايض   ،دار 
 . 2ط ،ه 1419

الوهابية  الدرر -25 على  الرد  يف  دحالن  ،السنية  زيين  السيد  حتقيق:   ،أ د 
 . ه1424 ،دار غار حراء ،حداد  جربيل .د 

الكتاب  ضطرابالإيهام    دفع -26 آايت  املختار   حممد  ، عن  حممد  بن  األمني 
 .1ط  ،ه1417 ،القاهرة ،ميةمكتبة ابن تي ،الشنقيطي

خ  دالر  -27 زايرة  واستحباب  األخنائي  الربيةريعلى  عبد  ،  بن  بن  أ د  احلليم 
 . القاهرة ،املطبعة السلفية ،بن حيىي اليماين ر نال حتقيق: عبد  ،تيمية

 ، ي وغريه مالرو   عزيز ال حتقيق: عبد  ،وهابال حممد بن عبد  ،الشخصية  الرسائل -28
 .1ط،مطابع الرايض

القرآاملعاين  روح -29 تفسري  يف  وال  العظيم  املثاينن  اآللوسي  ،سبع  دار   ،حممود 
 . بريوت ،إحياء الرتاث العريب

واألحياء  الروح -30 األموات  أرواح  على  الكالم  دار   ،القيم  ابنبكر    أبو  ،يف 
 .م 1985 ،عمان   ،األردن  ،الفكر 

ماج  سنن -31 الَقْزو يين  ،هابن  يزيد  بن  عبد  ،حممد  فؤاد  حممد  دار   ،باقيال حتقيق: 
 . بريوت ،الفكر 

ْستاينّ   ، أيب داود  نسن -32 ج  السّ  داود  أيب  بن  بن األشعث   مدحم حتقيق:    ،سليمان 
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 . بريوت ،الفكر  دار ،ميداحل الدين عبد يحمي
عبد  ،الن َسائ يّ   ر نال عبد  وأب  ، النَّس ائ ي    سنن -33 مكتبة   ،ةغد  أبو  قادرال حتقيق: 

 . 2ط،ه 1406  ،حلب ،املطبوعات اإلسالمية
النب   سري -34 أ   ،الءأعالم  بن  الذهبحممد  األرانؤوطحت   ،د  وحممد   ،قيق: شعيب 

 . 9ط ،ه 1413  ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،بن نعيم العرقسوس
املالكية   شجرة -35 الزاية يف طبقات  بن خملوف  ،النور   يداجمل حتقيق: عبد  ، حممد 

 .1ط، ه1424،بريوت ،دار الكتب العلمية ،خياي
ذهب  شذرات -36 من  أخبار  يف  العُ   ياحل عبد  ،الذهب  حممد  بن   ، ْكرَبيّ أ د 

عبدحت  كثري   دار  ،األرانؤوط  حممود و   ،األرانؤوط  قادرال قيق:   ، دمشق  ،ابن 
 . 1ط ،ه 1406

الطحاوية  شرح -37 احلنفي  ،العقيدة  العز  أيب  بن  علي  بن  عبد  ،علي   للا  حتقيق: 
 . 2ط ،ه1413 ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،وشعيب األرانؤوط ،الرتكي

مسلم  شرح -38 شر   ،صحيح  بن  النوويحيىي   ،بريوت  ،الرتاث  ياءإحدار    ،ف 
 . 2ط ،ه 1392

األانم  شفاء -39 زايرة خري  يف  السبكي  ،السقام  الدين  العريب   ،تقي  الرتاث   ،جلنة 
 . بريوت

 . 1ط ،يوسف بن إمساعيل النبهاين ،احلق يف الستغاثة بسيد اخللق شواهد -40
 يلإمساعحتقيق:    ، ادياهل حممد بن عبد  ،على السبكي  الرد يف    املنكي  الصارم -41

 .إلسالميةبة التوعية امكت  ،األنصاري
 ، باقيال فؤاد عبد  مد: حمحتقيق  ،النيسابوري  جاجبن احل  مسلم  ،مسلم  صحيح -42

 .1ط،بريوت ،دار إحياء الرتاث
الكربى  طبقات -43 السبكي  ،الشافعية  علي  بن  الدين  حممود   ، اتج  حتقيق: 

 . ه 1413  ،هجر للطباعة والنشر  ،احللو فتاحال وعبد ناحيالط
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الدين بن عبد  ،الفتاوى -44 الر ن  عبد  ، حرج أحاديثه  ،السالم بدالعزيز بن ع عز 
 .1ط ،م1986 ،بريوت ،املعرفة ،الفتاح دار عبد

البخاري  الباري  فتح -45 صحيح  الَعْسقالينّ   ،شرح  حجر  بن  حتقيق:   ،أ د 
 .ه1379 ،بريوت ،دار املعرفة ،بن ابز عزيز ال عبد

اجلام  فتح -46 والدري   عالقدير  الرواية  فين  الشوكاين  ،ةبني  الفكر   ،حممد   ،دار 
 . ريوتب
 . م1984 ،نبولطاس ،مكتبة اشيق ،مجيل صدقي الزهاوي ،الصادق  الفجر -47
واأل  فهرس -48 واملسلسالت   ثبات الفهارس  واملشيخات  املعاجم    ، ومعجم 

الكبري   عبد عبد  بن  د  ،الكتايناحلي  عباس  .حتقيق:  الكتاب   دار  ،حسان 
 . 2ط ،ه 1402  ،بريوت ،العريب

 د بن انصر بن    ،نة والكتابمل حيكم الس  ب يف الرد على منالعذا  الفوااه -49
 . 1ط ،ه 1407 ،الرايض ،العاصمة دار  ،معمر 

حتقيق: زهري    ،بن تيمية  ليماحل أ د بن عبد  ،جليلة يف التوسل والوسيلة  قاعدة -50
 . ه1390 ،بريوت ،اإلسالمي كتبامل ،الشاويش

املوحدين  اتاب -51 عيون  وقرة  حسن  ر نال عبد  ،التوحيد  الشيس  بن    ،آل 
 . ه 1420 ،الرايض ،دار الصميعي  ،عيون: بشري حممد حتقيق

املضي    لوامع -52 الدرة  لشرح  األثرية  األسرار  وسواطع  البهية  عقد األنوار  يف  ة 
املرضية السفاريين  ، الفرقة  اإلسالمي  ،حممد  اخلاين  ،املكتب    ،ه1411  ،دار 

 .3ط
الفوائد  جممع -53 ومنبع  اهليثمي  ،الزوائد  بكر  أيب  بن  للرتا  ،علي  الراين   ،ث دار 

 . ه 1407 ،بريوت ،دار الكتاب العريب ،القاهرة
 ، دار العاصمة الرايض  ،لبعض علماء جند  ،الرسائل واملسائل النجدية  جمموعة -54

 . 3ط ،ه 1412
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واملسائل  جمموعة -55 عبد  ،الرسائل  بن  أ د  الدين  تيمية  ليماحل تقي  رشيد   ،ابن 
 .2ط  ،ه 1413 ،بريوت ،دار الكتب العلمية  ،رضا

اإل  وعةجمم -56 تيفتاوى شيخ  ابن  وترتيب: عبد  ،ميةسالم  قاسم   ر نال مجع  بن 
 . ه 1416املدينة املنورة ،باعة املصحف الشريفط جممع امللك فهد ل  ،حممد  بنهوا

حتقيق:   ،ابن قيم اجلوزية  ،إايك نعبد وإايك نستعني  منازلالسالكني بني    مدارج -57
 .2ط  ،ه 1393 ،بريوت ،دار الكتاب العريب ،حممد بن حامد الفقي

 . بريوت ،دار الفكر  ،د العبدري الشهري اببن احلاجحممد بن حمم ،املدخل -58
 . مصر   ،قرطبة ؤسسةم  ،أ د بن حنبل الشيباين ،اإلمام أمحد مسند -59
اللطيف بن  عبد  ،اإلمام  من اذب على الشيخ  الظالم يف الرد على  مصباح -60

الشيس عبد آل  الزير  عبد .د   ، حتقيق  ،الر ن  الش   ،العزيز  اإلسالميةوزارة   ، ؤون 
 . 1ط ،ه1424 ،لرايضا
حتقيق:   ،عميحسني بن مهدي الن    ،يف مناهج احلق والصواب  باأللبا  معارج -61

 .2ط  ،م 1973 ،مطابع الرايض ،فقيحممد حامد ال
 . القاهرة ،دار جوامع الكلم ،حممد بن علوي املالكي ،يب أن تصحح مفاهيم -62
الوهابية  املنحة -63 بن سليمان  ، الوهبية يف رد  احلقيقةمكتب  ، النقشيندي  داود   ،ة 

 . م2014 ،ستانبولا
حتقيق:   ،الر ن بن اجلوزي عبد  ، يف علم الوجوه والنظائر  األعني النواظر  نزهة -64

 . 1ط ،ه1414،بريوت،مؤسسة الرسالة ،حممد الراضي
حتقيق: طاهر أ د الزاوي   ،أبو السعادات بن األثري   ،يف غريب احلديث  النهاية -65

 . ه1399  ،بريوت ،العلمية املكتبة ،وحممود الطناحي
 ،حتقيق: إحسان عباس  ،أ د بن خلكان  ،وأنباء أبناء الزمان  اناألعي  توفيا -66

 . 1900،لبنان ،دار الثقافة
*** 



 

 

 

 

 

 

 
 

األحكام الفقهية المستفادة من غزوة ذات الرقاع في  
 المعامالت وفقه األسرة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بدرية بنت صالح السياري .د
 الشريعة كلية  –الفقه قسم 

  اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

وفقه   المعامالت  في  الرقاع  ذات  غزوة  من  المستفادة  الفقهية  األحكام 

  األسرة
 
 بدرية بنت صالح السياري .د 

 الشريعةكلية  –الفقه قسم 
   اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة 

 

  ç 1442 /7 / 16: تاريخ قبول البحث   ç 1442 / 3 /8: تاريخ تقديم البحث 

 
 : ملخص الدراسة 

ويف  ،سواء كانت أفعاأًل أو أقوالً  -‘-سنته  ،من أبرز املصادر اليت قامت عليها الشريعة

ومن أبرز تلك الغزوات اليت حظيت بكثري من األحكام  ،ما جيمع ذلك كله -‘-غزواته 
ث أن أمجع املسائل الفقهية املستفادة من  وقد أحببت يف هذا البح ،الفقهية غزوة ذات الرقاع

 .ودراستها دراسة فقهية  ،غزوة ذات الرقاع يف ابب املعامالت وفقه األسرة
 .ومبحثني ،وقد قسمت البحث إىل متهيد

 .واشتمل على نبذة موجزة عن غزوة ذات الرقاع وأبرز أحداثها ،التمهيد ▪

 ،زوة ذات الرقاع يف ابب املعامالتاملبحث األول: وفيه املسائل الفقهية املستفادة من غ  ▪
 . وقد حوى على تسع مسائل

 ، املبحث الثاين: وفيه املسائل الفقهية املستفادة من غزوة ذات الرقاع يف ابب فقه األسرة
 . وقد حوى على ثالث مسائل

  
  فقه األسرة –املعامالت  –غزوة ذات الرقاع : الكلمات املفتاحية
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Abstract  : 

Doctrinal issues learned from the Battle of the Patcher 

Among the most prominent sources on which the law was based, his Sunnah 

- may God bless him and grant him peace - whether it was deeds, sayings or 

behaviors, and in his forays - may God bless him and grant him peace - what 

unites all of this, and among the most prominent of these invasions that have 

received many jurisprudential rak'ah raids   

In this research, I liked to collect jurisprudential issues learned from the 

Battle of Al-Raqqa in the section on transactions and the jurisprudence of the 

family, and its study of jurisprudence. 

The research was divided into two sections, preface, and included a 

summary of the Battle of the patchwork and its most prominent events. 

The first topic: contains jurisprudential issues learned from the Battle of Al-

Rabaqah in the section of transactions. 

The second topic: contains jurisprudential issues learned from the Battle of 

Al-Raqqa in the chapter on family jurisprudence. 
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 :مةد   اْلُمق  
احلمد هلل ونستغفره   ،إن  ونستعينه  م  ،حنمده  ابهلل  أنفسنا  ونعوذ  شرور  ن 
أعمالنا ل  ،وسيئات  مضل  فال  هللا  يهده  له  ،همن  هادي  فال  يضلل   ،ومن 

 .وأشهد أن ل إله إل هللا وأن حممداً عبده ورسوله املبعوث رمحة للعاملني
 أما بعد: 

اليت هي أصل    ،ة سرية نبينا حممد  فإن خري ما يعىن به الباحثون دراس
املسلمون منها  خترج  اليت  وأسفاره  من  ف  ،املدارس  وتصرفاته  وأقواله  أفعاله 

األحكام تؤخذ  الفضائل  ،وغزواته  هللا    ،وتتعلم  رسول  خاض  يف    ولقد 
الغزوات من  الكثري  الشرائع  ،حياته  من  فيها كثري  ظهر  تلك    ،اليت  ومن 
الرقاع ذات  غزوة  الشرعية    وقد  ، الغزوات  األحكام  من  على كثري  احتوت 

الفقه أببواب  ا  ؛املتعلقة  فيهافأحببت  على   ،لبحث  هنا  البحث  وقصرت 
الفقهية املستفادة من   حكام ان "األحتت عنو   ،جانب املعامالت وفقه األسرة

 . غزوة ذات الرقاع"
 ضابط البحث:

املعامالت وفقه األسرة  حكامدراسة األ بباب  املتعلقة  يت نص  ال  ،الفقهية 
 .بهمغزوة ذات الرقاع يف كت رواايتمستفادة من بوصفها عليها العلماء  

 أمهية املوضوع:
 تظهر أمهية املوضوع فيما أييت:

اشتملت غزوة ذات الرقاع على كثري من األحداث والقصص اليت أخذ    -1
 . منها كثري من األحكام الشرعية



 

 

414 
 األحكام الفقهية املستفادة من غزوة ذات الرقاع يف املعامالت وفقه األسرة 

 د. بدرية بنت صاحل السياري

قص  -2 وأشهرها  الرقاع  ذات  غزوة  األحداث يف  أبرز  جابر مجله  من  بيع  ة 
 . وزواجه ،للنيب 

 الدراسات السابقة:
بعد أن شارفت إل أين و   ،دراسة الفقهيةهذا املوضوع ابلمل أجد من أفرد  

وقفت   البحث  هذا  من  النتهاء  الفقهية   على  اجلمعية  جملة  يف  حبٍث  على 
حتت عنوان "دراسة    ،عبدهللا بن فهد احليد  .د.أللباحث:  (24)السعودية عدد 

الباحث الكرمي على جانب    فيه  " اقتصرحلديث بيع جابر مجله للنيب  فقهية
  ،مل يتوسَّع يف دراسة املسائل الفقهيةإل أنه    وبذل جهداً طيباً فيه  ،فقط  وعبيال
واألقوال مل  و  األدلة  إىل  ،واملناقشة  يستوف  يف   أن  ابإلضافة  دراسة    منهجي 

ب  التزمت    حيث  ؛ملنهجه  مغاير    املسائل مسألة  املسألة يف كل  نص  ذكر 
مث    ،تفاد منه املسألةوذكر نص احلديث املس  ،املستفادة عند الفقهاء وتوثيقها

للمسألة الفقهية  واملناقشة  الدراسة  واألدلة  األقوال  ابهلل   ،بذكر  فاستعنت  
 ، اتفقت هذه الدراسة معه يف مثان مسائل يف املعامالتوقد    ،وأمتمت البحث

  .فقه األسرة  مطالبيف املعامالت و  ألةٍ جاء يف التمهيد ومس تفردت  مبا و 
 منهج البحث:

 ايل:ث وفق املنهج التسرت  يف هذا البح
رواايت   -1 فوائد  ضمن  حكاها  من  بنقل  فقهية  مسألة  بتوثيق كل  أقوم 

  .مث بيان النص املستفاد منه املسألة ،حديث غزوة ذات الرقاع
ب  -2 التفاق ذكرت  حكمها  املسألة من مواضع  توثيق  إذا كانت  مع  دليله 

 . التفاق
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األقوال فيها وبيَّنت  َمْن قال  إذا كانت املسألة من مسائل اخلالف ذكرت     -3
أ  من  األصليةهبا  املصادر  من  ذلك  توثيق  مع  العلم  عرضت    ،هل  وقد 

املعتربة املذاهب  على  مقتصراً  الفقهية  الجتاهات  وقد   ،اخلالف حسب 
ال  وجه  بيان  مع  األقوال  أدلة  ظاهرة –دللة  استقصيت   تكن  مل   ، -إن 

اب به عنها  وذكرت  بعد كل دليٍل ما يرد عليه من مناقشا إن -ٍت وما جي 
 .سببهمث ذكرت  القول الراجح مع بيان  ،-أمكن ذلك

 . ركزت  على موضوع البحث وجتنبت  الستطراد قدر استطاعيت -4
ديث من  وخرَّجت  األحا  ،رقمت  اآلايت وبيَّنت  سورها مضبوطًة ابلشكل  -5

من    وما كان  ،مصادرها األصلية وأثبت الكتاب والباب واجلزء والصفحة
وإن مل يكن فيهما   ،الصحيحني أو أحدمها خرَّجته من ذلك واكتفيت  به

وبيَّنت  ما   -ومن غريها إن مل يكن فيها-خرَّجته من بقية الكتب التسعة  
 .إبجياز وفق حاجة البحث  ذكره أهل الشأن يف درجته

 .قت  املعاين من معاجم اللغة املعتمدةوثَّ  -6
 .مية واإلمالء وعالمات الرتقياعتنيت  بقواعد اللغة العرب -7
 .أترجم لألعالم غري املشهورين خاصًة جتنباً لإلطالة -8
 .ختمت  البحث خبامتٍة متضمنٍة ألهم النتائج والتوصيات -9

 خطة البحث:
 .خامتةو  ،ومبحثني ،ومتهيد ، جاء هذا البحث يف مقدمة

املوضوع  ،املقدمة أمهية  السابقة  ،وضابطه   ،وفيها  طة  وخ  ،والدراسات 
 .البحث
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 األحكام الفقهية املستفادة من غزوة ذات الرقاع يف املعامالت وفقه األسرة 

 د. بدرية بنت صاحل السياري

 .واشتمل على نبذة موجزة عن غزوة ذات الرقاع وأبرز أحداثها ،التمهيد
األول: املستفادة  املبحث  الفقهية  املعامالت  األحكام  متهيد    وفيه  ،يف 

 :وتسعة مطالب
 .الرقاع يف املعامالت : الرواايت الواردة يف غزوة ذاتتمهيدال
 . ت: الكتفاء يف صيغ العقود ابلكنااي طلب األولامل
 . الثاين: طلب البيع ممن مل يعرض سلعته للبيع طلبامل
 .الثالث: البيع مع الشرط طلبامل
 .الرابع: الزايدة يف الثمن طلبامل
 .اخلامس: الوزن على املشرتي طلبامل
 .السادس: املساومة طلبامل
 .: الشراء ابلنسيئةالسابع طلبامل
 . الثامن: الوكالة يف وفاء الديون طلبامل
 . اسع: رد العطية قبل القبضلتا طلبامل

الثاين: املستفادة  املبحث  الفقهية  األسرة  األحكام  فقه  متهيد  وفيه    ،يف 
 :وثالثة مطالب 

 . : الرواايت الواردة يف غزوة ذات الرقاع يف فقه األسرةتمهيدال
 .نكاح البكر  األول: استحباب طلبامل
 .الثاين: كراهة الدخول على األهل بغتة طلبامل
 .ث: خدمة املرأة زوجهاثالال طلبامل

 ..املستخلصةوفيها أبرز النتائج  ،اخلامتة
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 جملة العلوم الشرعية

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

 :نبذة موجزة عن غزوة ذات الرقاع وأبرز أحداثها:  التمهيد
 سبب تسميتها:

 فقيل: ،اختلف يف سبب التسمية
هنا وقعت عند جبل فيه بقع محر وسود أل  ؛مسيت ذات الرقاع هبذا السم

 .(1) وبيض تشبه الرقاع
  .(2)ها راايهتمم رقعوا فيوقيل: ألهن 

 .(3) وقيل: لشجرة يف ذلك املوضع تسمى ذات الرقاع
: قال: األشعري  البخاري من طريق أيب موسى  واهوأصح ما قيل فيها ما ر 

النيب   مع  نفر  خرجنا  ستة  وحنن  غزوة  نعتق  ،يف  بعري   (4)فنقبت  ،بهبيننا 
أظفاري وسقطت  قدماي  ونقبت  أرجلنا   ،أقدامنا  على  نلف  اخلرق    وكنا 

 .(5)أرجلنا  فسميت غزوة ذات الرقاع ملا كنا نعصب من اخلرق على
وقوعها: احملرم   خرج رسول هللا    وقت  من  لعشر خلون  السبت  ليلة 

شهراً  وأربعني  سبعة  رأس  احملرم  ،على  من  بقني  خلمس  األحد  يوم   ،وقدم 

 
 . (1/196)إمتاع األمساع  ،(1/395)ي للواقدي ( ينظر: املغاز 1)

 . (2/204)سرية ابن هشام   ،(1/395)( ينظر: املغازي للواقدي 2)

 .السابقة( ينظر: املصادر 3)

القاف(  4) النون وكسر  احلفاء  ، بفتح  من  أقدامنا  األرض جلود  تقرحت وقطعت  فتح   .أي  ينظر: 
القاري  ،( 1/198)  الباري العرو   ،(17/196)  عمدة  احمليط   ،(4/300)  ساتج  القاموس 

(139).   

األمساع  5) إمتاع  ينظر:  البخاري  ،(1/196)(  الرقاع    ،صحيح  ذات  غزوة  ( 113/ 5)ابب 
(4128) . 
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 األحكام الفقهية املستفادة من غزوة ذات الرقاع يف املعامالت وفقه األسرة 

 د. بدرية بنت صاحل السياري

 . (1) غاب مخسة عشرةو 
 .(2)السريوعليه أهل  ،وقيل: إن غزوة ذات الرقاع يف سنة أربع

 .(3) اختاره البخاري وساق األدلة على ذلك ،وقيل: سنة سبع بعد خيرب
 .(6)وابن القيم ،(5)وابن حجر ،(4)وأيده يف ذلك ابن كثري يف اترخيه

األقرب البخار   ؛وهذا األخري هو  اإلمام  به  فقد ثبت    ،يلقوة ما استدل 
تشرع   مل  أهنا  حني  يف  الرقاع  ذات  غزوة  يف  اخلوف  صالة  غزوة وقوع  يف 

 .فدل على أتخر ذات الرقاع عن غزوة اخلندق ،اخلندق
كما أن أاب موسى األشعري شهدها وقد قدم من احلبشة بعد فتح خيرب  

وابن    ،شهدها أيضاً وهو مل يسلم إل بعد فتح خيرب  ¢  وأبو هريرة  ،مباشرة
شهدها  ƒ  عمر النيب    ،قد  أن  املعلوم  أجا  ومن  للقتال إمنا  عام    زه 

 . (7)اخلندق
فاشرتى بسوق   ،له من جند إىل املدينة  (8)لبب قدم قادم    سبب حدوثها:

 
 .( 1/197)إمتاع األمساع  ،(2/204)سرية ابن هشام   ،(1/395)( ينظر: املغازي للواقدي 1)

 .166 ص: ،الدرر يف اختصار املغازي ،(2/203)( ينظر: سرية ابن هشام 2)

 . (5/113)صحيح البخاري كتاب املغازي  ،(2/370)( ينظر: السرية النبوية على ضوء القرآن 3)

 . (4/464) البداية والنهاية :ينظر (4)

 . (7/523)فتح الباري  :ينظر (5)

 . (3/226) زاد املعاد  :ينظر (6)

والنهاية   (7) البداية  املعاد    ؛ (4/464)ينظر:  البا  ؛(228–3/226)زاد  –7/522)ري  فتح 
 . (7/529)وأيضاً  ؛(524

ع فيه وتوس  ،لبون النعم من موضع إىل موضع البيعهم الذي جي  ،اجللب: ابجليم والالم املفتوحتني(  8)
حتفة األبرار شرح    ،(34/196)ينظر: ذخرية العقىب    .فيطلق على من جيلب األقوات إىل البلدان
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 جملة العلوم الشرعية

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

قال جئت من جند وقد رأيت أمناراً    ؟وقالوا: من أين جلبت جلبك  ،(1) النبط
فخرج    ، قوله  فبلغ النيب    ،هادين عنهم  وثعلبة قد مجعوا لكم مجوعاً وأراكم

أصحابه من  أربعمائة  مثامنائة  ،سبعمائةوقيل:    ،يف  على    ،وقيل:  واستخلف 
فلم يروا أحداً    هوبث السرااي يف طريق  ،وقيل: أاب ذر  ،ينة عثمان بن عفاناملد

فخاف  املسلمني  على  وأطلوا  اجلبال  رؤوس  إىل  ذهبوا  وقد  حماّلهم  قدم  مث 
 . (2) من بعض الفريقان بعضهم

 أبرز األحداث فيها:
  ، مجعاً عظيماً من غطفان    : لقي هبا النيبمشروعية صالة اخلوف  -1

بينهم حرب يكن  ومل  الناس  حىت    ، فتقارب  بعضاً  بعضهم  الناس  وقد خاف 
فعن جابر: فكان أول ما صلى    ،ابلناس صالة اخلوف  صلى رسول هللا  

 .(3)م يف الصالة وهم صفوفوخاف أن يغريوا عليه وه  ،يومئذ صالة اخلوف
 :سر وعمار بن اي (4) قصة احلارسني عباد بن بشر  -2

وكان يف السيب جارية    ،قد أصاب يف حماّلم نسوة  فقد كان رسول هللا  

 
 .(2/167 )اتج العروس ،(2/239)مصابيح السنة 

ينظر:    .مث استعمل يف أخالط الناس وعوامهم  ،لنبط: جيل من الناس كانوا ينزلون سواد العراقا(  1)
 . (2/590) املصباح املنري ،(2/132)اتج العروس 

 . (1/197)إمتاع األمساع  ،(1/396)( ينظر: املغازي للواقدي 2)

املغاز (  3) يف كتاب  البخاري  عند  الرقاع    ،يأصله  ذات  غزوة  نظر: ي  . ( 4127)(5/113)ابب 
 .(2/204)سرية ابن هشام  ،(1/197)إمتاع األمساع  ،(1/396)املغازي 

شهد بدراً واملشاهد كلها مع رسول    ،أاب يشريكىن    ،عباد بن بشر بن وقش األنصاري األوسي(  4)
 ( 3/496)اإلصابة يف متييز الصحابة  ،(3/148)ينظر: أسد الغابة  .قتل يوم اليمامة ،هللا
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 األحكام الفقهية املستفادة من غزوة ذات الرقاع يف املعامالت وفقه األسرة 

 د. بدرية بنت صاحل السياري

حيبها زوجها  وكان  هللا    ، وضيئة  رسول  انصرف  املدينة  فلما  إىل   ،راجعاً 
أو يهريق    ،داً حلف زوجها ليطلنب حممداً ول يرجع إىل قومه حىت يصيب حمم

شية ذات ه يف عيف مسري   فبينما رسول هللا    ،فيهم دماً أو تتخلص صاحبته
نزل يف شعب يكلؤان  ،ريح  من رجل  بن ايسر    ؟ الليلة  (1) فقال:  عمار  فقام 

نكلؤك فقال: حنن اي رسول هللا  بشر  بن  الريح ل تسكن  ،وعباد    ، وجعلت 
الشعب إليك أن    فقال أحدمها لصاحبه: أي    ،وجلسنا على فم  الليل أحب 

مار بن ايسر وقام عباد بن  فنام ع  .قال: بل اكفين أوله ؟أكفيكه أوله أم آخره
يصلي الريح أو   ، بشر  وقد سكنت  غرهة  يطلب  إليه  عدو هللا  رأى   ،قبل  فلما 

قريب من  لربيئة  ،سواده  هذا  إن  هللا  يعلم  سهماً   ،القوم  (2) قال:  له  ففوهق 
فيه فوضعه   ،فوضعه  رم  ،فانتزعه  فيه مث  فوضعه  آبخر  فوضعه  ،اه  مث   ،فانتزعه 

مث قال لصاحبه: اجلس    ،لبه الدم ركع وسجدفلما غ  ،رماه الثالث فوضعه فيه
قد قام علم أهنم قد فلما ر   ،فجلس عمار  ،فقد أتيت أى األعرايب أن عماراً 

  ؟ ما منعك أن توقظين يف أول سهم رمى به  ؟فقال عمار: أي أخي  .نذروا به
سورة   الكهف  ، هاأأقر قال: كنت يف  سورة  أقطعها حىت   ،وهي  أن  فكرهت 

انصرفت ولول أين خ  ،أفرغ منها به رسول هللا ما  أمرين  ثغراً  أن أضيع  شيت 
 .(3)يولو أتى على نفس

 
 (1/298)ينظر: حاشية السيوطي على سنن النسائي  .حيرسناأي حيفظنا و ( 1)

ل يكون إل و   ،يدمههم العدوهو العني والطليعة الذي ينظر للقوم لئال    ،بفتح الراء وكسر الباء(  2)
شرح أيب داود للعيين   ،(15/48)ينظر: شرح النووي على مسلم    .على جبل أو شرف ينظر منه

(1/455 ) 

ينظر: املغازي   .(198)(1/50)ابب الوضوء من الدم    ، كتاب الطهارةأصله عند أيب داود يف(  3)
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 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

وهو رجل من بين حمارب يقال له غورث قال لقومه:   خرب غورث:  -3
حممداً  لكم  أقتل  بلى  ؟أل  تقتله  ،قالوا:  به  ؟وكيف  أفتك  إىل   فأقبل   ،قال: 

 ،فقال: اي حممد  ،يف حجره  وهو جالس وسيف رسول هللا    رسول هللا  
فاستلَّه مث    ،ى بفضةوكان حمل    ،نعم  قال:  ؟أنظر إىل سيفك هذا فأخذه  قال 

فيكبته هللا  ويهم   يهزه  حممد  ،جعل  اي  قال:  ختافين  ،مث  ل  ؟أما  قال:   ،قال: 
مين مينعك  منك  ؟فمن  مينعين  هللا  فتهدَّ   ، قال:  هللا  قال:  رسول  أصحاب  ده 

 .(1) وعلَّقه ،فأغمد السيف 
بثالث بيضات وجدها    (2) د احلارثيبة بن زي: جاء علخرب البيضات  -4

بعملها  فأمر رسول هللا    ،يف مفحص نعام فوثب فعملها وأتى هبا    ،جابراً 
والبيض يف القصعة    ،وأصحابه منه بغري خبز   فأكل رسول هللا    ،يف قصعة
 .(3) عامَّتهم وقد أكل منه ،كما هو

الطائر:   -5 فرخ  طائر  خرب  بفرخ  رجل  أبواه  ،جاء  أحدمها أ  ،فأقبل  و 
أ الذي  يد  يف  نفسه  طرح  فرخهحىت  ذلك  ،خذ  من  الناس  فقال    ،فعجب 

هللا   الطائررسول  هذا  من  أتعجبون  رمحة   ؟:  نفسه  فطرح  فرخه  أخذمت 

 
 .( 1/200)إمتاع األمساع  ،(1/397)

ينظر: سرية    .(4136)(5/115)ابب غزوة ذات الرقاع    ،كتاب املغازيأصله عند البخاري يف  (  1)
 .(2/205)ابن هشام 

وهو أحد البكاءين الذين   ، دينةمن بين حارثة يعد يف أهل امل  ،علبة بن زيد بن صيفي احلارثي(  2)
الدمع من  تفيض  وأعينهم  األصحاب    :ينظر  .تولوا  معرفة  أسد   ،( 3/1245  )الستيعاب يف 

 . (3/577)الغابة 

 .(1/399)املغازي  ،(1/201)( ينظر: إمتاع األمساع 3)
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 األحكام الفقهية املستفادة من غزوة ذات الرقاع يف املعامالت وفقه األسرة 

 د. بدرية بنت صاحل السياري

 .(1) وهللا لربكم أرحم بكم من هذا الطائر بفرخه !لفرخه
صا   -6 اخللقخرب  الثوب  رأى  حب   :   منخرق ثوب  وعليه  رجاًل 

هذا غري  له  أما  رسول هللا  ؟فقال:  اي  بلى  يف   ،قالوا:  جديدين  ثوبني  له    إن 
فقال رسول هللا    ،فأخذ ثوبيه فلبسهما مث أدبر  .فقال له: خذ ثوبيك  ؟(2)العيبة
فسمع ذلك الرجل فقال: يف    !ما له ضرب هللا عنقه  ؟: أليس هذا أحسن

فضربت عنقه بعد ذلك يف    ،: يف سبيل هللافقال    ! اي رسول هللاسبيل هللا
 . (3) هللاسبيل  
 .وسيأيت ذكرها يف املبحث التايل ،قصة جابر واجلمل -7

 
 *** 

 
املغازي    ، (1/200)ينظر: إمتاع األمساع    .(6730)(9/335) ذكره البيهقي يف شعب اإلميان  (  1)

(1/398) . 

 . (3/449)ينظر: اتج العروس   .( وعاء جيعل اإلنسان فيه أفضل ثيابه ونفيس متاعه2)

املستدرك  (  3) يف  احلاكم  األمساع    . ( 7369)(4/203)أخرجه  إمتاع  املغازي    ، (1/200)ينظر: 
(1/398) . 
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 :األحكام الفقهية املستفادة يف املعامالت: املبحث األول
 :الرواايت الواردة يف غزوة ذات الرقاع يف املعامالت:  تمهيدال

يف   قال: كنت مع النيب    عن جابر    (1)يحهروى البخاري يف صح 
ثَ َفال  ،سفر مجل  على  القوم  (2)فكنت  آخر  يف  هو  النيب    ،إمنا  يب    فمر 

قلت: إين على مجل    ؟ قال: مالك  ، قلت: جابر بن عبدهللا  ؟فقال: من هذا
قضيب  ،ثفال أمعك  نعم  ؟قال:  أعطنيه  ،قلت:   ، فضربه  ،فأعطيته  ،قال: 
فقلت: بل هو لك    ،قال: بعنيه  ،من أول القومفكان من ذلك املكان    ،فزجره

 ،ولك ظهره إىل املدينة  ،قد أخذته أبربعة داننري  ،يهقال: بل بعن   ،اي رسول هللا
  ،قلت: تزوجت امرأة قد َخال منها  ؟قال: أين تريد  ،أرحتلفلما دنوان أخذت  

فأردت    ، وترك بنات  ،قلت: إن أيب تويف  ،قال: فهال جارية تالعبها وتالعبك
  قال: اي   ،فلما قدمنا املدينة  ،قال: فذلك  ،أنكح امرأة قد جربت خال منهاأن  

وزده  ،بالل قرياطاً   ،اقضه  وزاده  داننري  أربعة  ل  ،فأعطاه  جابر:  تفارقين    قال 
 .فلم يكن القرياط يفارق جراب جابر ؛زايدة رسول هللا 

ليَّ  فأتى ع   ،فأبطأ يب مجلي وأعيا  ،يف غزاة  ويف رواية: "كنت مع النيب  
لي  قلت: أبطأ علي مج   ؟قال: ما شأنك  ،فقلت: نعم  ؟فقال: جابر  النيب  
فلقد رأيته   ،فركبت  ،مث قال: اركب  ،(3)فنزل حيجنه مبحجنه  ،فتخلفت  ،وأعيا

قلت:   ،بكراً أم ثيباً   ،قال  ،قلت: نعم  ،قال: تزوجت  ،َأكف ه عن رسول هللا  

 
 . ابب أوكل رجل رجالً أن يعطي شيئاً   ، ( يف كتاب الوكالة 2309) (  100/ 3) (  1) 

 . ( 85/ 11) لسان العرب    ، ( 155/ 28) ينظر: اتج العروس    . من األبل الذي ل ينبعث إل كرهاً ( البطيء  2) 

 . ( 215/ 11) ينظر: عمدة القاري    . يسقط منه   تقط هبا الراكب ما يف رأسها اعوجاج يل   أي جيذبه بعصاً (  3) 
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ثيباً  أفال جارية تالعبها وتالعبك  ،بل  : إن يل أخوات فأحببت  قلت  ،قال: 
فإذا    ،قال: أما إنك قادم  ،وتقوم عليهن  ،ومتشطهن  ،أن أتزوج امرأة جتمعهن

الَكْيسَ  فالَكْيَس  مجل  ،قدمت  أتبيع  قال:  نعم  ؟كمث  مين   ،قلت:  فاشرتاه 
هللا    ،أبوقية رسول  قدم  ابلغداة  ،قبلي  مث  املسجد   ،وقدمت  إىل  فجئنا 

  ، قال: فدع مجلك  ،قلت: نعم  ،دمتقال: اآلن ق  ، فوجدته على ابب املسجد
فوزن    ،بالًل أن يزن يل أوقية  فأمر  ،فدخلت فصليت  ، فصل ركعتني  ،فادخل

امليزان فأرجح يل يف  بالل  ولَّيت  فانطلقت   ،يل  ادع يل جابراً   ،حىت   ، فقال: 
قال: خذ مجلك    ،ض إيلَّ منهغومل يكن شيء أب  ،قلت: اآلن يرد عليَّ اجلمل 

 .(1)ولك مثنه"
 ،غدوت إليه ابجلمل  : فلما قدم النيب  (2)ة عند البخاري أيضاً ويف رواي

 .القوم مثن اجلمل واجلمل وسهمي مع فأعطاين
 ، مث قال: بعينه بوقية   ،قلت: ل  ،: "قال: بعنيه بوقية(3)ويف رواية للبخاري

 
البخاري1) البيوع  (  الدوا  ،يف كتاب  شراء  ومسلم يف كتاب    ،(2097)(  3/62)واحلمر    ب ابب 

 . (715)( 2/1089)ابب استحباب نكاح البكر  ،رضاعال
اليت حصلت الغزوة  التصريح ابسم  الصحيحني  احلديث يف  رواايت  من  يرد يف شيء  فيها    ومل 

لكن جاء من نفس الطريق وهو رواية وهب بن كيسان عن جابر التصريح أبن   ،قصة جابر هذه
: حدثين وهب بن كيسان عن  وذلك عن طريق ابن إسحاق قال  ،الغزوة هي غزوة ذات الرقاع

 ،(23/270)ومن طريقه اإلمام أمحد يف املسند    ،388ص:    ،كما يف سرية ابن إسحاق  ،جابر
وينظر:   .لسماعوقد صرح فيه ابن إسحاق اب  ،ذا إسناد حسن أو صحيحوه  ،15026برقم:  

 .(5/393)فتح الباري  ،(3/381)دلئل النبوة للبيهقي 

 .ابب الشفاعة يف وضع الدين ،وأداء الديون لستقراض( يف كتاب ا2406)( 3/119)( 2)

البائع ظهر الدابة إىل  ،( يف كتاب الشروط2718)(  3/189)(  3) وعند   ،  مكانابب إذا اشرتط 



 

 

425 
 جملة العلوم الشرعية

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

مث   ،ونقدين مثنه  ،فلما قدمنا أتيته ابجلمل  ،فاستثنيت محالنه إىل أهلي  ،فبعته
  ، فخذ مجلك ذلك  ،قال: ما كنت آلخذ مجلك  ،سل على إثري فأر   .انصرفت

رسول    (3) عن جابر: أفقرين  (2)عن عامر  (1)عبة: عن مغريةقال: ش  ،فهو مالك
عن مغرية: فبعته على أن   (5): عن جرير(4) وقال إسحاق  ،هللا ظهره إىل املدينة

 .يل فقار ظهره حىت أبلغ املدينة"
قال:   ،ييت ومل يكن لنا انضخ غريهفاستح  ؟قال: أفتبيعنيه  (6) وعند مسلم

 .احلديث ..ار ظهره حىت أبلغ املدينةفبعته إايه على أن يل فق .فقلت: نعم
ملسلم رواية  هذا  (7)ويف  بعين مجلك  قال:  هو    ،أيضاً  بل  قلت: ل  قال: 

  ، قال: ل بل بعينه   ،قلت: ل بل هو لك اي رسول هللا  ،قال: ل بل بعنيه  ،لك
فتبلغ    ،قال: قد أخذته  ،فهو لك هبا  ،يَّ أوقية ذهبقال: قلت فإن لرجل عل 

املدينة هللا    فلما  ،عليه  رسول  قال  املدينة  من    قدمنا  أوقية  أعطه  لبالل: 
 .فأعطاين أوقية من ذهب وزادين قرياطاً  ،ذهب وزده

 
 .ابب بيع البعري واستثناء ركوبه ،يف كتاب املساقاة ،(109)( 3/1221)مسلم 

فتح الباري لبن حجر    ،(13/295)ي  ينظر: عمدة القار   .أي مغرية بن مقسم الضَّيبّه الكويف(  1)
(5/317 ) 

 ( 5/317)فتح الباري لبن حجر  ،(13/295)ينظر: عمدة القاري  .عامر الشعيب( 2)

للركوبا(  3) الظهر  إعارة  مسلم    .إلفقار:  بفوائد  املعلم  إكمال  العروس  ،(5/292)ينظر:    اتج 
(13/340 ) 

 ( 13/295)القاري  ينظر: عمدة .هو ابن إبراهيم املعروف اببن رهوايه( 4)

 . (13/295)ينظر: عمدة القاري  .جرير ابن عبداحلميد( 5)

 .ري واستثناء ركوبهابب بيع البع  ،( يف كتاب املساقاة715) ( 3/1221)( 6)

 .ابب بيع البعري واستثناء ركوبه  ،( يف كتاب املساقاة715) ( 3/1222)( 7)
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 د. بدرية بنت صاحل السياري

قال: قلت: على   ، فبعته منه خبمس أواق  ،قال: بعنيه   (1)ويف رواية ملسلم
فلما قدمت املدينة أتيته    ،ال: ولك ظهره إىل املدينةق  ،أن يل ظهره إىل املدينة

 . مث وهبه يل وفيه: ،به فزادين
ملسلم رواية  هللا  (2)ويف  رسول  مين  اشرتى   :  بوقيتني أو   ،بعرياً  ودرهم 

قدم صراراً   .درمهني فلما  ببقرة  (3) قال:  منها  ،أمر  فأكلوا  قدم   ،فذحبت  فلما 
 .فأرجح يل ،ووزن يل مثن البعري ،املدينة أمرين أن آيت املسجد فأصلي ركعتني

 
 *** 

 
 .واستثناء ركوبه ابب بيع البعري  ،( يف كتاب املساقاة715) ( 3/1223)( 1)

 .ابب بيع البعري واستثناء ركوبه  ،( يف كتاب املساقاة715) ( 3/1223)( 2)

الصاد وفتحها(  3) قريب    ،بكسر  املشرق على موضع  منها من جهة  أميال  ثالثة  على  املدينة  من 
 . (15/16) عمدة القاري  ،( 6/194)ينظر: فتح الباري لبن حجر  .طريق العراق
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 جملة العلوم الشرعية

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

 قود ابلكناايتاالكتفاء يف صيغ الع:  األول  طلبامل 
وتوثيقها: املسألة  الباري  نص  فتح  يف  هبا(1)جاء  لك  "فهو  "قوله:   : ، 

 .فيستدل هبا على الكتفاء يف صيغ العقود ابلكناايت" ،قال: قد أخذته"
مسلم على  النووي  شرح  ألصح  (2) ويف  دليل  هذا  "ويف  عند  :  الوجهني 

 .وهو انعقاد البيع ابلكناية" ،أصحابنا
 املسألة: النص املستفاد منه

 . قال: قد أخذته" ،قوله: "فهو لك هبا
 الدراسة الفقهية للمسألة:

 على قولني: ،يف إجراء عقد البيع بصيغ الكناية -†-اختلف الفقهاء 
و مذهب مجهور  وه   .: يصح إجراء عقد البيع بصيغ الكنايةالقول األول

 .(6) ح عن الشافعيةلصحيوا ،(5)واحلنابلة ،(4)واملالكية ،(3) الفقهاء من احلنفية
الثاين الكنايةالقول  بصيغ  البيع  عقد  إجراء  يصح  ل  عند    .:  وجه  وهو 

 
(1 )(5/322 ) 

(2 )(11/33 ) 

 . (278/ 5)البحر الرائق  ،(4/3)تبيني احلقائق  ،(2/29)( ينظر: حتفة الفقهاء 3)

 . (495)الثمر الداين  ،(3/3)الكبري الشرح  ،(6/14)( ينظر: التاج واإلكليل 4)

املغين  5) ينظر:  الزركشي    ،(6/122)الفروع    ،(3/480)(   ، (4/4)املبدع    ،(3/382) شرح 
 .(4/261)اإلنصاف 

  ،(340/ 3)روضة الطالبني    ،(4/12)العزيز شرح الوجيز    ،(3/10)ينظر: الوسيط  .لنية( بشرط ا6)
 . (2/395)الغرر البهية   ،(12/ 4)النجم الوهاج 
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 د. بدرية بنت صاحل السياري

 .(2) ورواية عند أمحد ،(1)الشافعية
 استدل أصحاب القول األول بـ:

 ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿   قوله تعاىل:  -1

 .(3) ﴾ڇ ڇ     ڇ ڇ چ  چچ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ
 . (4) ومل يشرتط لفظاً معيناً  ،رتاضي يف البيع: اكتفى ابل وجه الدللة

 .(5)وهذان لفظا كناية ،وفيه: "هو لك هبا" "قد أخذته" ،حديث جابر -2
قال له يف جارية: "هب يل   أن النيب      (6)حديث سلمة بن األكوع  -3

 .(7) فقلت: هي لك اي رسول هللا ،املرأة"
 .(8) فالبيع من ابب أوىل ،واإلجياب وجه الدللة: انعقاد اّلبة ابلستيجاب

 . (10) بامع أن كليهما يصح بلفظ الكناية ،(9) القياس على اخللع -4

 
 . (4/12)النجم الوهاج  ،(3/340)روضة الطالبني  ،(4/13)( ينظر: العزيز شرح الوجيز 1)

 .(4/261)اإلنصاف  ،(4/4)املبدع  ،(3/382)شرح الزركشي  ،(6/122) ( ينظر: الفروع 2)

 . (29)آية  ،( سورة النساء3)

 .(29/14)( ينظر: جمموع الفتاوى 4)

 . (4/13)النجم الوهاج  ،(11/33)( ينظر: شرح النووي على مسلم 5)

األسلمي(  6) األكوع  بن  عمرو  بن  مسلم  ،سلمة  أاب  األكثر  ،يكىن  وهو  إايس  أبو  سكن   ، وقيل 
 ، (2/639)ينظر: الستيعاب يف معرفة األصحاب    .بعنيسنة أربع وس  ،ابلربذة وتويف ابملدينة

 (2/517)أسد الغابة 

 . (1755)( 3/1375)ملسلمني ابألسارى ابب التنفيل وفداء ا   ،( مسلم يف كتاب اجلهاد والسري7)

 . (4/12)( ينظر: النجم الوهاج 8)

  .(3/340)روضة الطالبني ( ينظر: 9)

ابل(  10) اخللع  صحة  إىل  الفقهاء  مجهور  احلقائق    .كنايةذهب  تبيني  التاج    ،(2/267)ينظر: 
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 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

 ،أن ما مل يكن له حدٌّ يف اللغة ول يف الشرع فاملرجع منه إىل عرف الناس  -5
اً   والبيع مل حيدَّ الشارع فريجع إىل   ،ول نقل عن أحد من الصحابة  ،له حدَّ

 . (1)العرف
 لقول الثاين بـ:أصحاب اواستدل  

 . بامع عدم انعقاده بلفظ الكناية  ،(2) القياس على النكاح -1
يسلم ل  القياس  أبلفاظ    ؛ يناقش:  انعقاده  صحة  النكاح  يف  الصحيح  ألن 

عقد  ،(3) الكناية إجراء  بعدم صحة  سلمنا  لو  أنه  ابلكناية   كما   ،النكاح 
 . (4) من العقودوذلك من أجل خطورته والحتياط فيه ما ليس يف غريه 

فمىت أخذ مالً بغري السم الذي أابح   ،األمساء كلها توقيفية من الشريعة  -2
 .(5) هللا به أخذه كان ابطاًل بنص القرآن

 فالشريعة  ؛نوقش: ل يسلم أن أمساء أحكام الشريعة كلها توقيف من هللا
لك  ولذ  ،وقت نزوّلا بينت أحكام املعامالت اليت تعارف الناس على أمسائها

 
 .(8/393)اإلنصاف  ،(7/432)النجم الوهاج   ،(5/297)واإلكليل 

 .(29/16)تاوى ( ينظر: جمموع الف1)

 . (4/4) ( ينظر: املبدع 2)

واحلنابلة3) للشافعية  لفظ خالفاً  أبي  إىل صحته  احلنابلة  وبعض  واملالكية  احلنفية  ذهب  ينظر:   .( 
الصن احلقائق    ،(2/229) ائع  بدائع  احلاجب   ،(3/96)تبيني  ابن  خمتصر  شرح  التوضيح 

واإلكليل    ،(3/506) الشافعي  ،(5/45)التاج  مذهب  يف  الوهاج   ،(9/233)  البيان  النجم 
 .(8/46)اإلنصاف  ،(8/202)الفروع   ،(7/49)

 .125ص:  ،( ينظر: صيغ العقود يف الفقه اإلسالمي4)

 . (7/232)( ينظر: احمللى 5)
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 األحكام الفقهية املستفادة من غزوة ذات الرقاع يف املعامالت وفقه األسرة 

 د. بدرية بنت صاحل السياري

آلخر قطر  من  خيتلف  املعاملة  اسم  أن  احلجاز    ،جند  أهل  عند  كالسلم 
 .(1)لسلف عند أهل العراقوا

 الرتجيح:  
الراجح   أن  وأدلتها  األقوال  عرض  من خالل  أعلم-يظهر  القول    -وهللا 

 .لقوة أدلتهم وسالمتها  ؛األول
 

 *** 

 
 .123ص:  ،( ينظر: صيغ العقود1)
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 جملة العلوم الشرعية

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

 طلب البيع ممن مل يعرض سلعته للبيع:  الثاين  طلبامل 
 قها:نص املسألة وتوثي

: "واعلم أن يف حديث جابر  (1)ذكر النووي يف شرحه على صحيح مسلم
 .الثانية: جواز طلب البيع ممن مل يعرض ّسْلَعَته للبيع" ،... فوائد كثرية
جل سلعته : "وفيه جواز طلب البيع من الر (2)يف عمدة القاري  جاءوكذا  

للبيع"  ،ابتداءً  يعرضها  مل  الباري  ،وإن  فتح  يف  حجر  ابن  "وفيه (3)   وذكر   :
 .ابتداء املشرتي بذكر الثمن"

 النص املستفاد منه املسألة:
 .ويف رواية: "قد أخذته أبربعة داننري" ،: "بعنيه بوقية"قوله 

 الدراسة الفقهية للمسألة:
وذلك أن    ،(4)بول على اإلجيابهذه املسألة تعرف عند الفقهاء بتقدم الق

 .جابر ذلكل  قَبّ و   طلب من جابر أن يبيعه مجله النيب 
 على قولني:  -†-وقد اختلف فيها الفقهاء 

 ،(5)وهو مذهب املالكية   .: يصح تقدم القبول على اإلجيابالقول األول

 
(1 )(11/35 ) 

(2 )(11/217 ) 

(3 )(5/321 ) 

املختار  4) لتعليل  ينظر: الختيار  املختار    ، (8/5)اّلداية    البناية شرح  ،(2/4) (    ، (4/511)الدر 
اجلليل   الشافعي    ،(435/ 4)منح  مذهب  يف  أسىن   ،( 9/162)اجملموع    ، (5/15)البيان 

 . (2/57)اإلقناع يف فقه أمحد  ،(4/261)اإلنصاف  ،(3/481)املغين  ،(2/3)املطالب 

 . (2/109)الفواكه الدواين  ،(4/435)( ينظر: منح اجلليل 5)
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 األحكام الفقهية املستفادة من غزوة ذات الرقاع يف املعامالت وفقه األسرة 

 د. بدرية بنت صاحل السياري

 .(2) والصحيح من مذهب احلنابلة ،(1)والشافعية
الثاين تقالقول  يصح  ل  اإلجياب :  على  القبول  مذهب   .دم  وهو 

 .(4) ورواية عند احلنابلة ،(3)احلنفية
 أدلة األقوال:

 استدل أصحاب القول األول مبا يلي:
النيب    ،الدليل األول: حديث جابر   ومل   ،: "بعين بوقية"وفيه قول 
 .جيدد القبول عقب إجياب جابر 

سواء تقدم   ،ينعقد به  فكل ما يدل  على الرضا   ،الدليل الثاين: البيع عقد
 .(5)بأو تقدم القبول على اإلجيا ،اإلجياب على القبول

 واستدل أصحاب القول الثاين مبا يلي:
اإلجياب  عن  القبول  أتخ ر  على  القياس  األول:  يصح    ،الدليل  ل  فكما 

فكذلك إذا تقدَّم القبول على    ،أتخ ر القبول عن اإلجياب ول ينعقد به البيع
 .(6)اإلجياب

 
 .(2/3)أسىن املطالب  ،(9/162)اجملموع   ،(5/15)ان يف مذهب الشافعي  ( ينظر: البي1)

الفقهية  2) املسائل  ينظر:  الكبري    ،(3/481)املغين    ،(1/316)(  نصاف  اإل  ،(4/3)الشرح 
 . (2/57)اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد  ،(4/261)

 .(4/511)لدر املختار ا ،(8/5)البناية شرح اّلداية  ،(2/4)( ينظر: الختيار لتعليل املختار 3)

الفقهية  4) املسائل  ينظر:  الكبري    ،(3/481)املغين    ،(1/316)(  اإلنصاف    ،(4/3)الشرح 
(4/261) . 

 .(2/3)أسىن املطالب  ،(4/435)( ينظر: منح اجلليل 5)

 . (4/3)( ينظر: الشرح الكبري 6)
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 جملة العلوم الشرعية

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

 وميكن أن جياب عنه: 
عن اإلجياب حمل     فعدم صحة أتخ ر القبول  ؛ل نسلم صحة القياس  -1

 .بهفال يستقيم الستدلل  ،خالف
اإلجياب  -2 عن  القبول  الرضا  ،أتخ ر  عدم  على  دللة  خبالف   ،فيه 
 . التقد م

فكما أنه ل يصح تقد م القبول على    ،الدليل الثاين: القياس على النكاح
 .(1)جياب فيه فكذلك البيعاإل

النكاح على  البيع  قياس  عنه:  جياب  أن  الفارق  ،وميكن  مع   ،قياس 
 .ط فالنكاح مبين على الحتيا

فإذا قال: بعت   ،وإمنا هو أمر  ،"بعين" ليس بقبول   :الدليل الثالث: قول
 .(2)ولبد من وجود اآلخر ليتمَّ العقد ،أو اشرتيت فقد وجد شطر العقد

 ، بل هو طلب  ،"بعين" أمر  :عنه: ل نسلم لكم أن قولوميكن أن جياب  
 . لرضاوالطلب يدل  على ا

 الرتجيــح:
الراجح   أن  وأدلتها  األقوال  عرض  خالل  من  أعلم-يظهر  هو    -وهللا 

اإلجياب  على  القبول  تقد م  عند  العقد  بصحة  القائل  األول  لقوة    ؛القول 
 . مناقشاتوضعف أدلة القول الثاين مبا ورد عليها من  ،أدلتهم

 :البيع مع الشرط:  الثالث  طلبامل 
 

 . (6/122) ( ينظر: الفروع 1)

 .(2/4)( ينظر: الختيار لتعليل املختار 2)
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 األحكام الفقهية املستفادة من غزوة ذات الرقاع يف املعامالت وفقه األسرة 

 د. بدرية بنت صاحل السياري

 نص املسألة وتوثيقها:  
العقىبيف ذجاء   إذا ابع بشرط ل (1) خرية  أنه  بيان  منها:  فوائده:  : "يف 

العقد مقصود  مع  والشرط"  ،يتناىف  البيع  اجلامع   ،جاز  لشرح  التوضيح  ويف 
 .: "وفيه دللة على جواز البيع والشرط"(2)الصحيح

 منه املسألة:النص املستفاد  
ظهره" املدينة"  ،"أفقرين  إىل  ظهره  "شرط  رواية:  رواية:   ويف  ،ويف 

 . "فاستثنيت محالنه إىل أهلي"
  الدراسة الفقهية للمسألة:

كمن    ،يف حكم من اشرتط نفعاً معلوماً يف املبيع  -†-اختلف الفقهاء  
 ولني: على ق ،(3)واشرتط منفعتها مدة معلومة ،ابع داراً أو دابَّة

ب والصحيح يف مذه  ،(4) وهو مذهب احلنفية  .: يبطل العقدالقول األول
 .(5)الشافعية

 
(1 )(35/164 ) 
(2 )(17/108 ) 

واخلالف فيها خيتلف   ،( جتدر اإلشارة إىل أن اخلالف هنا يف مسألة البيع مع شرط نفع يف املبيع3)
 .خلة فيها وهي مسألة اشرتاط عقد يف عقدعن مسألة أخرى تبدو دا

للسرخسي  4) املبسوط  ينظر:  املختار    ،(13/14)(  لتعليل  النري   ،(2/35)الختيار  ة  اجلوهرة 
 .( 6/194)البحر الرائق  ،(1/203)

  ، (9/367)اجملموع    ،(5/136)البيان يف مذهب الشافعي    ، (5/313)( ينظر: احلاوي الكبري  5)
 . (2/32)أسىن املطالب 
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 جملة العلوم الشرعية

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

الثاين العقدالقول  وصحَّة  الشرط  جواز  املالكية  .:  مذهب   ،(1)وهو 
 .(3) وبعض الشافعية ،(2) واحلنابلة

 استدل أصحاب القول األول مبا يلي:
 .(4) لشرط ابطل"وا ،البيع ابطل ،: "هنى عن بيع وشرطما روي أنه  -1

عنه املنهي  فساد  يقتضي  النهي  الدللة:  على    ،وجه  بيع  فيدل  فساد كل 
 .(5)وشرط

 . (6) ل حيتج به  ،نوقش: احلديث ضعيف
هللا    -2 رسول  احملاقلة  هنى   ( 3)واملخابرة  (2)واملعاومة  ،(1)واملزابنة  (7) عن 

 
بداية   ،(2/67)ينظر: املقدمات املمهدات    . ألن اليسري تدخله املساحمة  ؛( خصَّه املالكية ابليسري1)

 .(3/102)حاشية الصاوي  ،(172)لفقهية القوانني ا ،( 3/179)اجملتهد 

واحداً 2) شرطاً  إن كان  زاد  ،(  إن  املغين    .وحيرم  منتهى   ،(4/53)املبدع    ،(4/73)ينظر:  شرح 
 . (3/71)مطالب أويل النهي  ،(2/30)اإلرادات 

 . (5/136)( ينظر: البيان يف مذهب الشافعي  3)

(: "هذا  6/467)امللقن يف البدر املنري    قال ابن  ،( 4361)(  4/335)( رواه الطرباين يف األوسط  4)
واملسانيد السنن  أصحاب  من  أحد  خيرجه  مل  تذنيبه  ، احلديث  يف  الرافعي  له  واستغربه   ،وبيض 

امله شرح  يف  احلبري    .ذب"النووي  التلخيص  الزوائد   ،(3/32)وينظر:  جممع  يف  اّليثمي  وقال 
الطرباين يف األوسط4/85) "رواه  بن    ،(:  ابن حجر يف   .عمر مقال"ويف طريق عبدهللا  وقال 

املرام   "وهو غريب" 308)بلوغ  الضعيفة    ،(:  األحاديث  األلباين يف سلسلة  (: 1/703)وقال 
جداً" يف  ،"ضعيف  اإلسالم  شيخ  الفتاوى  وقال  جمموع  يف  18/63)  ليس  ابطل  "حديث   :)

 .وإمنا يروى يف حكاية منقطعة" ،شيء من كتب املسلمني

 .(5/175)( ينظر: بدائع الصنائع 5)

 . (4/73)( ينظر: املغين 6)

فتح    ،(10/188)ينظر: شرح النووي على مسلم  .احملاقلة: بيع احلنطة يف سنبلها حبنطة صافية(  7)
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 األحكام الفقهية املستفادة من غزوة ذات الرقاع يف املعامالت وفقه األسرة 

 د. بدرية بنت صاحل السياري

  .(5)ورخص يف العرااي ،(4) وعن الثنيا
 .(6) يسميها الفقهاء بيوع الثنيا  وجه الدللة: البيع والشرط

لثنيا إل أن : "هني عن املزابنة واحملاقلة وعن انوقش: استثىن الثنيا املعلومة بقوله
  .(8)وهذه معلومة ،(7) يعلم"

التغليب  -3 على  ينب  مل  مقتضاه  ،الشرط  ول  العقد  مصلحة  من  هو   ،ول 
العقد املبيع  ، فأفسد  إليه  يسلم  ل  أن  اشرتط  لو  ه شرط أتخري ألن  ؛كما 

 
 ( 4/404)الباري 

فتح   ،(10/188)ينظر: شرح النووي على مسلم  .املزابنة: بيع الرطب يف رؤوس النخل ابلتمر  (1)
 ( 1/126)الباري 

يبيع(  2) السنني  ،شجرة عامني أو ثالثة أو أكثر  املعاومة: أن  بيع  املعاومة أو  بيع  ينظر:   .فيسمى 
 (10/193)شرح النووي على مسلم 

ينظر: شرح  .وأصله أن أهل خيرب كانوا يتعاملون به ،األرضاملخابرة: املزارعة على جزء خيرج من ( 3)
 (1/110)فتح الباري  ،(10/193)النووي على مسلم

شرح النووي على   ،(142/ 35)ينظر: ذخرية العقىب    .عقد البيع شيء جمهول( هي أن يستثىن يف  4)
 . (37/297) اتج العروس  ،(10/195)مسلم 

 . (153685)( 3/1175)هي عن احملاقلة واملزابنة ابب الن ،البيوع ( رواه مسلم يف كتاب5)

 (2/63 )قدمات املمهدات ( ينظر: امل6)

ابب  ،والرتمذي يف البيوع ،(3405)( 35/263)املخابرة  ابب يف ،كتاب البيوع  ،( رواه أبو داود7)
الثنيا   النهي عن  وقال: "هذا حديث حسن صحيح غريب   ،(1290)(  2/576)ما جاء يف 

(: "هذا 6/458)قال ابن امللقن يف البدر املنري    ،(3880)(  7/37)والنسائي    ،من هذا الوجه"
رواه مسلم عن حديث جابر و   ،حديث صحيح  الرتمذي  أن  ورواه  إل  بزايدة حسنة:  النسائي 

 . (: "صحيح"7/388)قال األلباين يف التعليقات احلسان  .تعلم"

 . (4/53) ( ينظر: املبدع 8)
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 جملة العلوم الشرعية

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

منفعته  البائع  يستويف  أن  إىل  املبيع  البيع  ،تسليم  املبيع   ومقتضى  ملك 
 .(1) وهذا شرط ينافيه ،ومنافعه

ومل يقل أحد بعدم   ،نوقش: القياس هنا ينتقض ابشرتاط اخليار وأتجيل الثمن
 .(2)صحته

الثقفيةعن عبدهللا بن مسعود    -4 امرأته زينب  أنه اشرتى جارية من   : ، 
فاستفىت عمر بن اخلطاب    ،عليه أنك إن بعتها فهي يل ابلثمن  وشرطت
 (3)فيها شرط ألحدتقرهبا و  فقال: ل. 

  ،مرأته فاشرتطت عليه خدمتهاااشرتى جارية    أن عبدهللا بن مسعود    -5
 . (5)( 4) : ل تشرتها وفيها مثنويةفقال له عمر  

عارضه آاثر  ت  ،وميكن أن يناقش: ما ورد عن الصحابة من عدم صحة الشرط
 .وليس أحدها أبوىل من اآلخر ،أخرى عن الصحابة بصحة الشرط

العاقدين  -6 إىل  ترجع  زائدة  منفعة  فيه  يف   ،الشرط  مشروطة  منفعة  وزايدة 

 
 . (9/367)اجملموع  ،(5/136)افعي  ( ينظر: البيان يف مذهب الش1)

 . (7/74)( ينظر: املغين 2)

وعبدالرزاق يف    ،(2280)  (4/890)مالك يف املوطأ  واألثر أخرجه    .(9/367)ينظر: اجملموع  (  3)
د  .(14291) (8/56)مصنفه   األصول   .قال  جامع  على  حتقيقه  يف  األرانؤوط  القادر  عبد 

 .(: "إسناده صحيح"1/507)
 . (6/186) ينظر: اتج العروس .أي استثناء( 4)

اجملموع  (  5) الكربى  واألثر    . (9/367)ينظر:  يف  البيهقي  د  . ( 10834)(  5/549)رواه   .قال 
درادكه قبله    ايسني  الذي  واألثر  ذكره  أن  بعد  العلماء  حلية  على  حتقيقه  "   :(4/130)يف 

 .واألثران صحيحان"
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 األحكام الفقهية املستفادة من غزوة ذات الرقاع يف املعامالت وفقه األسرة 

 د. بدرية بنت صاحل السياري

 .(1) عقد البيع تكون راب
 . أما البيع فال ،ميكن أن يناقش: املنفعة الزائدة تكون راب يف عقد القرض

 استدل أصحاب القول الثاين بـ:و 
جابر  -1 "  ،حديث  املدينة  إىل  ظهره  "واشرتط  محله    ،وفيه:  و"استثنيت 

 .دينة"امل
 نوقش: 

العقد  -أ العقد   ،انقضاء اخليارو   أن الشرط وقع بعد  فلم يقع يف صلب 
 .(2)فيفسده
مل يكن بيعاً حقيقة وإمنا أراد أن يناله بركته ومن   بيع اجلمل للنيب    -ب

 . (3) ع املالاإلحسان له بدليل إعادة اجلمل له م
وانق  العقد  بعد  وقع  الشرط  أن  دعوى  ذلك:  عن  جياب  أن  ضاء وميكن 

صحيح غري  الشرتا  ؛اخليار  أن  على  يدل  الرواايت  مباشرةفظاهر  وقع   ،ط 
السعرو  يف  ماكسه  أنه  بدليل  حقيقة  البيع  مل   ،قصد  حقيقة  البيع  يرد  مل  فلو 

  .مياكسه
 .(4) كذاو  ناها كذاأنه ابع داراً واشرتط سك  ما روي عن عثمان  -2

 . ( 5)   يسلم إليه املبيع ط أن ل  ما لو اشرت س على  نوقش: فعل عثمان يقدَّم عليه القيا 

 
 .(5/175)( ينظر: بدائع الصنائع 1)

 . (5/136)مذهب الشافعي   ( ينظر: البيان يف2)

 . (5/136)البيان يف مذهب الشافعي  ،(14/ 13)( ينظر: املبسوط للسرخسي 3)

 .(23011)( 546/ 4)فه ( رواه ابن أيب شيبة يف مصن4)

 . (5/136)( ينظر: البيان يف مذهب الشافعي  5)
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 جملة العلوم الشرعية

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

حمل   ليس  الصحايب  قول  على  القياس  تقدمي  عنه:  جياب  أن  ميكن 
 . (1)اتفاق

ج  –3 نبطي  من  اشرتى  مسلمة  بن  على    (2) ةرز حممد  وشارطه  حطب 
 .(3)محلها

اب   –4 مستثناة  تقع  قد  املنفعة  خنلة  أن  اشرتى  إذا  فيما  املشرتي  على  لشرع 
فجاز أن يستثنيها كما لو اشرتط   ،راً مؤجرةأو دا  ،مؤبرة أو أرضاً مزروعة
 .(4) البائع الثمرة قبل التأبري

 الرتجيح:  
هو القول الثاين   -وهللا أعلم-ظهر من خالل عرض األقوال أن الراجح  ي

 . المتهالقوة أدلتهم وس ؛القائل بصحة الشرتاط يف البيع

 
 ( 8/70) البحر احمليط ( ينظر:1)

 . (1/117)م الوسيط ينظر: املعج .اجلرزة: احلزمة من احلطب وحنوه( 2)

( وهي قصة  177-174/ 2)هذا األثر رواه صاحل ابن اإلمام أمحد يف مسائله يف قصة طويلة  (  3)
أمجعني   ٪  مة ابب قصر سعد بن أيب وقاص أبمر اخلليفة الفاروق عمرإحراق حممد بن مسل
قوله:   منها  نبطياً )والشاهد  ي  فرأى  له  محار  على  له  بقصب  الكوفة  منه   ،بيعهيدخل  فابتاعه 

وأخرجه إسحاق ابن راهويه يف مسنده كما ذكره    ،(...واشرتط عليه أن يلقيه عند ابب األمري
املطال العالية  ابن حجر يف  برقم  9/637)ب  ثقات2121)(  رجاله  عنه:  ابن حجر  وقال   ) ، 

 .خمتصراً وغريه من فقهاء احلنابلة  (4/73)وقد ذكره ابن قدامة يف املغين   .نقطاعاً الكن فيه 
لبين عبد   ،وحممد بن مسلمة هو: حممد بن مسلمة بن خالد بن األوس األنصاري كان حليفاً 

اعتزل   ،وكان املبعوث اخلاص لعمر  ،شاهد كلها إل غزوة تبوكوشهد امل  ،أسلم قدمياً   ،األشهل
وأربع  ،الفتنة ست  سنة  فيها  مات  أن  إىل  املدينة  الغابة  .نيوسكن  أسد   ، (5/106)  ينظر: 

 . (6/29)صابة يف متييز الصحابة اإل

 . (4/74)( ينظر: املغين 4)
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 األحكام الفقهية املستفادة من غزوة ذات الرقاع يف املعامالت وفقه األسرة 

 د. بدرية بنت صاحل السياري

 :الزايدة يف الثمناملطلب الرابع:  
 نص املسألة وتوثيقها:  

العقىب  يف  جاء األداء(1)ذخرية  عند  الثمن  يف  الزايدة  جواز  فيه  "أن   : ، 
 .والرجحان يف الوزن"

الباري لبن حجر األداء (2)ويف فتح  الثمن عند  الزايدة يف  : "وفيه جواز 
 .والرجحان يف الوزن"

 سألة:النص املستفاد منه امل 
من قال: فأعطاين أوقية    ،لبالل: "أعطه أوقية من ذهب وزده"  قوله  

ويف رواية عند مسلم أيضاً: "فأمر بالًل أن يزن يل    ،(3) اً"وزادين قرياط  ،ذهب
 .(4)فأرجح يف امليزان" ،فوزن يل بالل ،أوقية

 الدراسة الفقهية للمسألة:
الفقهاء   يف  -†-اتفق  الزايدة  جواز  وإرجاح   على  األداء  عند  الثمن 

 .(5)املكيال وامليزان 

 
(1 )(35/164) . 

(2 )(5/322) . 

 . (715)( 3/1222)واستثناء ركوبه  ،ريابب بيع البع ،( مسلم يف كتاب البيع3)

 . (715)( 2/1089)ابب استحباب نكاح البكر  ،( مسلم يف كتاب النكاح4)

الصنائع  5) بدائع  ينظر:  املمهدات    ،(6/13)الرائق  البحر    ،(5/259)(    ، (2/410)املقدمات 
ع يف  اإلقنا   ،(4/106)الشرح الكبري    ،(4/137)املغين    ،(9/153)اجملموع    ،(2/58)املهذب  

 . (3/234)كشاف القناع   ،(2/105)فقه أمحد 
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 جملة العلوم الشرعية

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

جابر   حبديث  ال  ،السابقواستدلوا  خمرفة  مع   (1) عبديوعن  خرجنا  قال: 
اْلبَ زَّ  فقدمنا مكة فاشرتى منهم    ،ومعهم وزَّان يزن ابألجر  (2) قوم جتار يبيعون 

 .(3)سراويل فقال للوزان: "زن وأرجح"  النيب 
هل تكون داخلة    ، (4)ثمن بعد لزوم العقدواختلفوا يف حكم الزايدة يف ال

 : على قولني ،يف أصل العقد أم هبة
وهو    .: الزايدة يف الثمن بعد لزوم العقد تلحق أبصل العقدالقول األول

 . (7) ورواية عند احلنابلة ،(6)واملالكية ،(5)مذهب احلنفية 
الثاين هبةالقول  العقد  لزوم  بعد  الثمن  يف  الزايدة  مذهب   .:  وهو 

 
العبدي1) قيل: خمرمة  الغابة    .والصحيح خمرفة  ،وقيل خمرقة  ،(  أسد  الستيعاب   ،(5/118)ينظر: 

(4/1466) . 

: الثياب أو متاع البيت( 2)  .(503)القاموس احمليط  ،(15/28) ينظر: اتج العروس .البَ ز 

الكبري  3) الطرباين يف  رواه  الغابة    ،(761)(20/321)(  أسد  األثري يف  ابن  (: "هو 5/118)قال 
وقال ابن حجر يف أنيس   ،والصواب ما رواه الثوري وإسرائيل وغريهم عن مساك عن سويد"  ،وهم
قال  5/3797)اري  الس "هو كما  جابر)(:  بن  وأيوب  األثري(  وغريه:   ،ابن  معني  ابن  قال 

 .ضعيف"

قال ابن قدامة يف املغين   . هنا تلحق أبصل العقد وتكون مثناً ( إن كانت الزايدة قبل لزوم العقد فإ4)
يف يف مدة اخليار حلق ابلعقد وأخرب به    -يعين الزايدة يف الثمن-(: "وإن كان كذلك  4/137)

 . وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ول أعلم عن غريهم خالفهم" ،الثمن

هالكه5) وعدم  املبيع  بقاء  يشرتط  لتعلي  .(  الختيار  املختار  ينظر:  النرية    ،(3/8)ل  اجلوهرة 
 . (6/130)البحر الرائق  ،(8/254)البناية شرح اّلداية  ،(1/211)

 . (500/ 1)رآن لبن عريب أحكام الق ،(2/410)( ينظر: املقدمات املمهدات 6)

 . (4/443)( ينظر: اإلنصاف 7)



 

 

442 
 األحكام الفقهية املستفادة من غزوة ذات الرقاع يف املعامالت وفقه األسرة 

 د. بدرية بنت صاحل السياري

 .(4)واملالكية ،(3)وقول عند احلنفية  ،(2) واحلنابلة ،(1)يةالشافع
 ول مبا يلي:ب القول األاستدل أصحا

 ٹٹ ٹ ٹ ٿ    ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ قوله تعاىل:    -1

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ  ڄ ڄ  ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ   ڤ ڤ ڤ

 .(5)  ﴾ ڇ  ڇ    ڇ چ چ چچ
يف   الزايدة  جواز  الدللة:  الفريضةوجه  بعد  من  يف   ،املهر  اجلناح  وأزال 

قت الزايدة يف الصداق ابلصداق جاز أن تلحق  فإذا أحل  ،الزايدة على املسمى
 . (6) الزايدة يف البيع ابلثمن

الفارق مع  قياس  النكاح  على  البيع  قياس  يف   ؛نوقش:  املهر  يف  فالزايدة 
الزوجني بني  األلفة  النفوس وزايدة  تطييب  على  مبين  فهو    ،النكاح  البيع  أما 

 .(7)عقد معاوضة مبين على املشاحَّة
جابر  -2 ميلك    محال  ف  ،بقالسا   حديث  جابر  يكون  مَ   أن   كه  لَّ ما 

 
 . (13/5)اجملموع   ،(2/58)( ينظر: املهذب 1)

املغين  2) ينظر:  الكبري  ا  ،(4/137)(  كشاف    ،(2/105)اإلقناع يف فقه أمحد    ،(4/106)لشرح 
 . (3/243)القناع 

البناية شرح اّلداية    ،(1/211)اجلوهرة النرية    ،(2/8)ينظر: الختيار لتعليل املختار    .( قول زفر3)
 .( 6/130)البحر الرائق  ،(8/254)

 . (500/ 1) أحكام القرآن لبن العريب ،(2/410)( ينظر: املقدمات املمهدات 4)

 . (24)آية  ،النساء ( سورة5)

 .(5/259)( ينظر: بدائع الصنائع 6)

 . (483)( ينظر: الثمن يف الفقه 7)
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 جملة العلوم الشرعية

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

 .(1)به كه  لَّ رسول هللا بغري الوجه الذي مَ 
بل ظاهر احلديث    ،وميكن أن يناقش: ليس يف احلديث ما يدل على املنع

خصصت ابلذكر مع الثمن:  إذ    ؛مل تكن من أصل الثمن  يدل على أن الزايدة
وزده" ذهب  من  أوقية  م  ،"أعطه  الزايدة  لكتفى  ولو كانت  الثمن  أصل  ن 

 .بذكر الثمن فقط
 . (2): "زن وأرجح فإان معاشر األنبياء هكذا نزن"قوله  -3

الثمن يف  زايدة  هذه  الدللة:  النيب    ،وجه  إليها  ندب  ابلقول    وقد 
 . (3)والفعل

 . ة الزايدة ل يف أهنا داخلة يف أصل العقدميكن أن يناقش: هذا يف أفضلي
 .( 4) شروطهم": "املسلمون على قوله  -4

 
 . (2/410)( ينظر: املقدمات املمهدات 1)

 عن عطاء بن أيب رابح قال: تسلف النيب    ، (14343)(  8/68)( روى عبدالرزاق يف مصنفه  2)
 :فقال النيب  ،فقيل: قد أرجحت ، كفة امليزان فرجحفلما قضاه وضع الورق يف ،من رجل ورقاً 

 . "إان كذلك نزن"
 .(5/259)( ينظر: بدائع الصنائع 3)

ابب   ،والرتمذي يف األحكام  ،(3594)(  3/304)صلح  ابب يف ال  ،يف األقضية  ( رواه أبو داود4)
الناس   بني  الصلح  يف  هللا  رسول  عن  ذكر  حسن   ،(1352)(  3/28)ما  "حديث  وقال: 

الغفار    .ح"صحي فتح  يف  وصححه3/1184) وجاء  الرتمذي  "رواه  على   ،(:  أنكر  وقد 
خالصة   ويف  .وكأنه صححه لكثرة طرقه"  ،ألن رواية كثري بن عبدهللا وهو ضعيف  ؛تصحيحه

(: 1/554)وقال الذهيب يف خمتصر التلخيص    .(: "كثري أمجعوا على ضعفه"2/87)البدر املنري  
إسنا يف  املذكور  زيد  بن  غريه""كثري  ومشاه  النسائي  ضعفه  التلخيص   .ده  يف  حجر  ابن  قال 

 .(: "ضعيف"3/64)احلبري 
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 األحكام الفقهية املستفادة من غزوة ذات الرقاع يف املعامالت وفقه األسرة 

 د. بدرية بنت صاحل السياري

وإمنا يكون كذلك إذا لزمه الوفاء   ،وجه الدللة: ظاهره يقتضي لزوم الوفاء
فأما إذا كانت هبة مبتدأة فال   ،وإمنا يلزمه إذا صحت الزايدة مبيعاً ومثناً   ،به

 .(1) يلزمه الوفاء
أما إذا    ،الزايدة يف الثمن ل يلزم الوفاء هبا ما مل تقبض  وميكن أن يناقش:

 . ابلقبض ل لكوهنا أصاًل يف الثمن  قبضت لزمت
الغائبة  -5 الفرس  ضمان  عوف  بن  عبدالرمحن  على  عثمان    ،اشرتط 

 . (2) ( على أن يكون الضمان منه4000)وزايدته بعد كمال البيع 
وقد كان مبحضر   ، بياعاتوجه الدللة: دل على إحلاق الزايدات بعقود ال

 .(3)الصحابة
فكذلك جتوز   ،وز ّلما الفسخ فيهفيج  ،أن العقد يف ملك العاقدين  -6

من كونه رابح إىل   ،فهي تغيري للعقد من وصف مشروع إىل آخر  ؛زايدة فيهال
 . (4)خاسر

وميكن أن يناقش: ل متنع الزايدة يف الثمن إذا اتفق العاقدان عليها وتكون  
لكن أن أتيت الزايدة من املشرتي عند السداد من دون    ،العقد  داخلة يف أصل

 . كون هبةاشرتاط فت

 
 .(5/259)( ينظر: بدائع الصنائع 1)

وابن أيب شيبة يف   ،(14240)ثر عند عبدالرزاق يف مصنفه برقم  واأل  .(3/356) ( ينظر: املدونة  2)
ل حمققه: رجاله ( وقا11/429)والطحاوي يف شرح مشكل اآلاثر    ،(20521)مصنفه برقم  

 . (10423)(5/439)والبيهقي يف الكربى  ،ثقات

 . (2/410)( ينظر: املقدمات املمهدات 3)

 . (6/130)ق البحر الرائ ،(1/211)( ينظر: اجلوهرة النرية 4)
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 جملة العلوم الشرعية

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

 واستدل أصحاب القول الثاين:
ألنه يصري ّمْلك ه عوض ّمْلّكه   ؛ل ميكن تصحيح الزايدة مثناً يف العقد  -1

 .(1)فال يلتحق أبصل العقد
 . (2) ن تربعاً فالزايدة اليت تطرأ عليه تكو  ،البيع استقرَّ ابلثمن األول -2
األول يؤدّهي   والقول أبن أي زايدة تغيري للعقد  ،األصل عدم اإلحلاق  -3

 . (3)إىل عدم الستقرار
 الرتجيح:  

الراجح   أن  وأدلتها  األقوال  عرض  خالل  من  أعلم-يظهر  هو    -وهللا 
 .لقوة أدلتهم وسالمتها ؛القول الثاين

 مثرة اخلالف:  
وإن اعتربان ذلك من الثمن    ، ابلقبض عند اعتباران الزايدة هبة مل تلزم إل

وإن كانت الزايدة فاسدة فسد   ،لردّه ابلعيبويف ا  ،أوجب ردَّها يف الستحقاق
  .لثمن مل يوجب شيئاً من ذلك ومن مل جيعلها من ا ،البيع

 
معىن ذلك: أن الزايدة من البائع لو صحت مبيعاً ل تقابل ملك   .(6/130)( ينظر: البحر الرائق  1)

ولو صحت من املشرتي مثناً ل تقابل    ،ألنه ملك مجيع الثمن  ؛ملك نفسه  بل تقابل   ،املشرتي
عاً ومثنا لنعدام ألنه ملك مجيع املبيع فال تكون الزايدة مبي  ؛ بل تقابل ملك نفسه  ،ملك البائع

والثمن املبيع  مبتدأة  ،حقيقة  هبة  منه  الثمن  ،فيجعل  بكل  مقابالً  صار  املبيع  وكل   ،وألن كل 
فكانت فضل مال    ،فالزايدة لو صحت مبيعاً ومثناً خللت عما يقابله  ،كل املبيعالثمن مقابالً ب

 . (5/258)ع ينظر: بدائع الصنائ .وهذا تفسري الراب  ،خال عن العوض يف عقد املعاوضة

 . (13/5)( ينظر: اجملموع 2)

 . (3/348) ( ينظر: املعامالت املالية للدبيان 3)
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 األحكام الفقهية املستفادة من غزوة ذات الرقاع يف املعامالت وفقه األسرة 

 د. بدرية بنت صاحل السياري

 :الوزن على املشرتي:  اخلامس  طلبامل 
 نص املسألة وتوثيقها:

 . ن على املشرتي": "وفيه: الوز (1)قال ابن حجر يف فتح الباري
 النص املستفاد منه املسألة:

"فلم  مسلم:  رواية  يف  أن  جاء  أمرين  املدينة  قدم  فأصلي  ا  املسجد  آيت 
 .(2) فأرجح يل"  ،ووزن يل مثن البعري ،ركعتني

 .(3) فوزن يل بالل" ،ويف رواية: "فأمر بالًل أن يزن يل أوقية
 الدراسة الفقهية للمسألة:

وذلك    ؛(4)على أن أجرة وزن الثمن على املشرتي  -¬-اتفق الفقهاء  
التسليم عليه الثمن  ،لتوق ف  التسليمواب   ،فهو حمتاج إىل تسليم  يتحقق    ،لوزن 

 .فوجب عليه مؤنته ؛وألن توفيته واجبة عليه

 
(1 )(5/321 ) 

 .(115)( 3/1223)ب بيع البعري واستثناء ركوبه اب ،كتاب البيع  ،( مسلم2)

 .(715)( 2/1089)ابب استحباب نكاح البكر  ،كتاب النكاح  ،( مسلم3)

  ، ( 4/560)الدر املختار    ، (8/45)البناية شرح اّلداية    ،(6/296)( ينظر: العناية شرح اّلداية  4)
خليل   خمتصر  الصاوي    ،(5/157)شرح  اجلليل    ،(3/197)حاشية  العزيز   ،(5/230)منح 

الوجيز   البهية    ،(9/279)اجملموع    ،(4/309)شرح   ، ( 4/120)املبدع    ، (3/6) الغرر 
 .( 3/247)كشاف القناع   ،(2/112)اإلقناع يف مذهب اإلمام أمحد  ،(4/471)اإلنصاف 
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 جملة العلوم الشرعية

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

 :املساومة:  السادس  طلبامل 
 نص املسألة وتوثيقها:  

الباري   فتح  يف  حجر  ابن  املس(1)ذكر  جواز  احلديث  "ويف  ملن  :  اومة 
 .يعرض سلعته للبيع"

العقىب "(2) وجاء يف ذخرية  املساومة ملنومنها: جو   ..:  ي  َعرهض سلعته   از 
 .للبيع"

 النص املستفاد من املسألة:
 .قلت: ل" ،: "بعنيه بوقيةابتداء قوله 

 الدراسة الفقهية للمسألة:
 . (3) على جواز املساومة يف البيع -†-اتفق الفقهاء  

وفصل  واملس السلعة  على  واملشرتي  البائع  بني  اجملاذبة  اللغة:  يف  اومة 
 .(4) مثنها

أن  البيعان دون  عليه  يتفق  ميا  البيع  فهو:  الفقهاء  املساومة عند  بيع  أما 

 
(1 )(5/321 ) 

(2 )(35/164 ) 

الفتاوى  3) يف  النتف  ينظر:  الفقهاء    ،(1/440)(  الصنائع  ،(2/105)حتفة   ،(5/134)  بدائع 
احلقائق   مالك    ،(4/73)تبيني  فقه  يف  املمهدات    ،(2/132)التفريع   ، (2/138)املقدمات 

الدواين  الفو   ،( 3/1199)التنبيهات املستنبطة على كتب املدونة   الكبري   ،(2/72)اكه  احلاوي 
املبدع   ،(3/180)حاشية اجلمل    ،(111/ 4)هناية احملتاج    ، (4/427)حتفة احملتاج    ،(5/279)
 . (2/54)شرح منتهى اإلرادات  ،(2/102)اإلقناع يف فقه أمحد  ،(4/102)

 . (2/425)( ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر 4)
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 األحكام الفقهية املستفادة من غزوة ذات الرقاع يف املعامالت وفقه األسرة 

 د. بدرية بنت صاحل السياري

به املبيع  قام عليه  الذي  املشرتي ابلثمن  البائع  أم   ،خيرب  املشرتي  سواء علمه 
 . (1)ل

ب إىل  البيع  الفقهاء  قسم  ذلك  أساس  وأمانةوعلى  مساومة  ابعتبار    ،يع 
وأما    ،ل يظهر فيه البائع رأس ماله  فاملساومة: البيع الذي  ،طريقة حتديد الثمن

 .ثل رأس املال أو أزيد أو أنقصمب ،األمانة فهو الذي حيدد فيه الثمن
 

 *** 

 
امل1) مصطلحات  معجم  ينظر:  الفقهاء  (  لغة  يف  والقتصادية  الفتاوى    ،(413)الية  يف  النتف 

 . (5/279)احلاوي الكبري  ،(10/ 7)مناهج التحصيل  ،(1/440)
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 جملة العلوم الشرعية

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

 :القبض ليس شرطاً يف صحة البيع()الشراء ابلنسيئة  :  السابع  طلبامل 
 نص املسألة وتوثيقها:

 . : "ومنها: أن القبض ليس شرطاً يف صحة البيع"(1)ذخرية العقىب جاء يف
ا الباري    بن حجروذكر  فتح  احلديث(2)يف  "ويف  ليس    ...:  القبض  أن 

 . والشراء ابلنسيئة" ،شرطاً يف صحة البيع
 النص املستفاد منه املسألة:

هللا   رسول  قال  املدينة  إىل  قدمت  فلما  احلديث:  "أعطه    يف  لبالل: 
وكان الثمن مؤجَّاًل غري مقبوض حىت    ،العقد مت يف الطريق إىل املدينة  ،أوقية"

 .بلغوا املدينة
" ابن حجر:  الطحاويوقال  رواية  أتويل  يتعني  أتبيعين مجلك  )  :كذلك 

بدينار املدينة  قدمنا  إذا  أ    ، احلديث  (3)(هذا  بدينار  أتبيعين  إذا    ه  يكَ وفّ فاملعىن 
 .(4)"قدمنا املدينة

 للمسألة:الدراسة الفقهية  
الفقهاء   ابلنسيئة  -†-اتفق  الشراء  جواز  أحد وأتخري  ،على  قبض   

 .بشرط أن يكون األجل معلوماً  ،(5)البدلني يف العقد
 

(1 )(35/164 ) 

(2 )(5/321 ) 

 .وقال حمققه شعيب األرنؤوط: إسناده على شرط مسلم ،(11/243)مشكل اآلاثر ( شرح 3)
 (319/ 5)فتح الباري (4)

الفائق5) النهر  ينظر:  املختار    ،(3/438)  (  العدلية    ،(4/591)الدر  شرح   ، ( 50)جملة األحكام 
 ،(5/23)حبر املذهب    ،(5/312)احلاوي الكبري    ،(58/ 5)منح اجلليل    ،( 5/157)الزرقاين  
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 األحكام الفقهية املستفادة من غزوة ذات الرقاع يف املعامالت وفقه األسرة 

 د. بدرية بنت صاحل السياري

 . (1)سيئة"ن قال ابن بطال: "العلماء جممعون على جواز البيع ابل
 واستدلوا على ذلك ب :

تعاىل:    -1   ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿ قوله 

 . والتجارة الغائبة ل تكون إل يف بيع النسيئة ،(2) ﴾ ڃڃ  ڃ ڄ ڄ ڄ
 . (3) ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ق قوله تعاىل: طالإ -2
 ٻ ٱ﴿ : البيع ابلنسيئة يف كتاب هللا وقرأ:  قول ابن عباس    -3

 .(5)(4) ﴾ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ
 .السابق حديث جابر -4
اشرتى طعاماً من يهودي إىل   : "أن النيب-~-حديث عائشة  -5

  .(6)أجل ورهنه درعاً من حديد"
فقد اشرتت نفسها من مواليها مقابل مثن مؤجَّل إىل  ،(7)ةث برير حدي -6

 
اإلقناع يف فقه   ،(4/340)اإلنصاف    ،( 4/170)املغين    ،( 5/129)البيان يف مذهب الشافعي  

 . (2/79)أمحد 

 . (6/208)لبن بطال  ( شرح صحيح البخاري 1)
 . (29)آية ،( سورة النساء2)
 ( 275)آية ،( سورة البقرة3)

 ( 282)آية ،( سورة البقرة4)

ومل أقف عليه عند   ،(6/208)ابن عباس يف شرحه على صحيح البخاري  ذكره ابن بطال عن    (5)
 . -فيما اطلعت عليه–غريه 

 . (2068)(  3/56)يئة ابلنس  ابب شراء النيب  ،( رواه البخاري يف كتاب البيع6)

   .(456)(1/98)رواه البخاري يف كتاب الصالة ابب ذكر البيع والشراء على املنرب يف املسجد ( 7)
صحابية مشهورة   ،وكانت مولة لبعض بين هالل وقيل لقوم من األنصار  ،لة عائشةوبريرة: مو 
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 جملة العلوم الشرعية

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

 . (1) فدل على جواز البيع ابلثمن املؤجَّل ؛ذلك وقد أقرَّ النيب   ،تسع سنني
عمرو    -7 بن  عبدهللا  هللا  عن  رسول  أمره   :    ًجيشا جيهز  "أن 

ين  فكان أيخذ البعري ابلبعري   ،فأمره أن أيخذ يف قالص الصدقة  ،نفذت اإلبلف
 .يشرتى هذه اإلبل ابلثمن املؤجل  أن ففيه أمره  ،(2)إىل إبل الصدقة"

 
*** 

 
 ( 7/37)الغابة أسد  ،(8/201)ينظر: الطبقات الكربى  .عاشت إىل خالفة يزيد بن معاوية

 .7 ص: ،( ينظر: البيع ابلثمن املؤجل مع الزايدة على أصل الثمن1)

قال ابن حجر   ،(2357)(250/ 3)الرخصة يف ذلك  ابب يف    ،( رواه أبو داود يف كتاب البيوع2)
وقال    ،(: "ويف إسناده اختالف لكن أخرجه البيهقي من وجه آخر قوي"2/159)يف الدراية  

(: "ورواه أمحد يف مسنده واحلاكم يف املستدرك وقال: حديث 4/47)اية  الزيلعي يف نصب الر 
خيرجاه ومل  مسلم  شرط  على  حدي  ،صحيح  هذا  القطان:  ابن  مضطرب وقال  ضعيف  ث 

(: "حسن وله طريقان: األوىل: عن محاد بن 5/205)وقال األلباين يف إرواء الغليل    ،اإلسناد"
ب عن مسلم بن جبري عن أيب سفيان عن سلمة عن حممد بن إسحاق عن يزيد بن أيب حبي

وقال: "واختلفوا على حممد بن   ،هكذا أخرجه أبو داود واحلاكم والبيهقي"  ،...عمرو بن جريش
"قلت: وإسناده ضعيف فيه عنعنة ابن   ،إسحاق يف إسناده ومحاد بن سلمة أحسنهم سياقة له"
جمهولن  جريش  بن  وعمرو  جبري  بن  ومسلم  األخر   ...إسحاق  أن الطريق  جريج  ابن  عن  ى: 

العاص بن  عمرو  بن  عبدهللا  عن  أبيه  عن  أخربه  شعيب  بن  البيهقي   ...عمرو  أخرجه 
اإلسناد للخالف املعروف يف رواية عمرو بن شعيب عن أبيه  قلت: وهو حسن    ،...والدارقطين
 .عن جده"
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 األحكام الفقهية املستفادة من غزوة ذات الرقاع يف املعامالت وفقه األسرة 

 د. بدرية بنت صاحل السياري

 :الوكالة يف وفاء الدين:  الثامن  طلبامل 
 نص املسألة وتوثيقها:  

الباري فتح  ابن حجر يف  الديون"(1)قال  وفاء  الوكالة يف  "وفيه  وقال    ،: 
يف ذخرية و   ،: "جواز الوكالة يف أداء احلقوق وحنوها"(2) النووي يف شرحه ملسلم

 . : "ومنها: أن فيه الوكالة يف وفاء الديون"(3) العقىب
 النص املستفاد منه املسألة:

 . اقضه" ،: "اي باللقوله 
 الدراسة الفقهية للمسألة:

 .(4)الديون على جواز الوكالة يف وفاء -†-اتفق الفقهاء  
 واستدلوا على ذلك ب :  

 : أن رجاًل أتى النيب  يرة  وحديث أيب هر   ،السابق  حديث جابر  
فإن لصاحب   ؛: "دعوهفقال رسول هللا    ،فأغلظ فهمَّ به أصحابه  ،يتقاضاه

أل أَْمثل    ، قالوا: اي رسول هللا  ،مث قال: "أعطوه ّسنهاً مثل ّسنهّه"  ،احلق مقاًل"

 
(1 )(5/321 ) 

(2 )(11/36 ) 

(3 )(35/164 ) 

الفتاوى  4) يف  النتف  ينظر:  املختار  ال  ،(2/596)(  لتعليل  الرائق   ،(2/157)ختيار  البحر 
املدينة    ،(7/144) أهل  فقه  يف  واإلكليل   ،(8/5)الذخرية    ،(2/787)الكايف  التاج 
الكبري    ،(7/162) املطالب    ،(6/496)احلاوي  احملتاج    ، (2/261)أسىن   ، (3/237)مغين 

 . (327/ 4)املبدع  ،(4/140)شرح الزركشي  ،(5/64)املغين 
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 جملة العلوم الشرعية

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

 .(1) فإن من خريكم أحسنكم قضاء" ؛ال: "أعطوهفق ؟من ّسنّههّ 
رافع أيب  رسول  ،(2)وعن  بكراً   هللا    أن  رجل  من  فقدمت   ،استسلف 

فرجع إليه أبو   ،فأمر أاب رافع أن يقضي الرجل بكرة ،عليه إبل من إبل الصدقة
إن خيار الناس    ؛فقال: "أعطه إايه  ، فقال: مل أجد فيها إل خياراً رابعياً   ،رافع

 .(3) قضاء"أحسنهم 
 

*** 

 
 . (2306)( 3/99)ابب الوكالة يف قضاء الديون  ،بخاري يف كتاب الوكالة( رواه ال1)

وكان قبطياً وكان للعباس فوهبه للنيب   ،  موىل رسول هللا  ،وقد أسلم  ،وقيل هرمز  ،( امسه إبراهيم2)
،  واخلندق أحداً  وشهد  مبكة  النيب    ،أسلم  بشر  أعتقه  وملا  العباس  سنة   ،إبسالم  تويف 

 . (1/83)الستيعاب  ،( 1/156)الغابة ينظر: أسد  .أربعني

 . (1600)( 3/1224)ابب من استسلف شيئاً فقضى خرياً منه  ،( رواه مسلم يف كتاب البيوع3)
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 األحكام الفقهية املستفادة من غزوة ذات الرقاع يف املعامالت وفقه األسرة 

 د. بدرية بنت صاحل السياري

 :رد العطية قبل القبض  :التاسع  طلبامل 
 نص املسألة وتوثيقها:

الصحيح اجلامع  لشرح  التوضيح  يف  العطية"(1)جاء  رد  "وفيه:  ويف    ،: 
وكذا يف فتح الباري    ،: "ومنها: أن فيه رد العطية قبل القبض"(2)ذخرية العقىب

 . : "وفيه: رد العطية قبل القبض"(3) لبن حجر
 منه املسألة:  النص املستفاد 
 . ه"يبل بعن  ،قال: "ل ،: "هو لك"حينما قال له جابر   قول النيب 

 الدراسة الفقهية للمسألة:
الفقهاء   اّلبة سنة  -†-اتفق  قبول  أن  وأنه ل   على  املوهوب  يف حق 

 . (4) جيب قبوّلا
 

*** 

 
 ( 15/187)التوضيح لبن امللقن ( 1)

(2 )(35/164 ) 

(3 )(5/321 ) 

للمشهور  (4) عند   أما يف حق الواهب فقد ذهب مجهور الفقهاء إىل أن اّلبة تلزم ابلقبض خالفاً 
ابلقبض ومتامها  ابلقول  لزومها  من  للسرخسي    .املالكية  املبسوط  الختيار    ،(12/47)ينظر: 

املختار   اّلداية  البناية    ،(3/48) لتعليل  املدينة   ،(10/160)شرح  أهل  فقه  يف  الكايف 
الداين  ( 7/329)التوضيح    ،(2/999) الشافعي    ،552ص:    ،الثمر  مذهب  يف  البيان 
املطال  ،(8/112) أيب شجاع    ،(2/479)ب  أسىن  ألفاظ  املبدع   ،(2/368)اإلقناع يف حل 
 . (2/430)شرح منتهى اإلرادات  ،(7/118)اإلنصاف  ،(5/192)



 

 

455 
 جملة العلوم الشرعية

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

 :األحكام الفقهية املستفادة يف فقه األسرة: املبحث الثاين
 :واايت الواردة يف غزوة ذات الرقاع يف النكاحالر :  تمهيدال

قال: هلك أيب وترك   ن جابر بن عبدهللا  روى البخاري يف صحيحه ع
: تزوجت فقال يل رسول هللا  ،سبع بنات أو تسع بنات فتزوجت امرأة ثيباً 

ثيباً   ؟اي جابر أم  ثيباً   ؟فقلت: نعم فقال: بكراً  قال: فهال جارية    ،قلت: بل 
  ، قال: فقلت له: إن عبدهللا هلك  ، عبك وتضاحكها وتضاحكتالعبها وتال
بنات مبثلهن  وإين  ،وترك  أجيئهن  أن  عليهن    ؛ كرهت  تقوم  امرأة  فتزوجت 
  .(1)أو قال: خرياً  ،ك هللا لكفقال: ابر  ،وتصلحهن

 ، (2) فتعجَّلت على بعري يل قطوف  ،من غزوة  ويف رواية: قفلنا مع النيب  
خلفي من  راكب  ب  ،فلحقين  معهفنخس  بعنزة كانت  بعريي    ،عريي  فانطلق 

قلت: كنت   ؟فقال: ما يعجلك  النيب  فإذا    ،كأجود ما أنت راء من اإلبل
قال: فهال جارية تالعبها    ،قلت: ثيباً   ؟قال: بكراً أم ثيباً   ،حديث عهد بعرس

لندخل  ،وتالعبك ذهبنا  فلما  لياًل    ،قال  تدخلوا  حىت  أمهلوا  أي  -قال: 
 .(5)"(4)وتستحدَّ املغيبة ،(3)ةلكي متتشط الشعث -عشاء

فأتى عليَّ    ،مجلي وأعيا  فأبطأ يب  ،يف غزاة  ويف رواية: "كنت مع النيب  
 

 .( 5367)( 7/66) ابب عون املرأة زوجها يف ولده  ،تاب النفقات( يف ك1)

 . (2/509)املصباح املنري  ،(1/54)ينظر: شرح النووي على مسلم  .( أي بطيء املشيء2)

 . (7/330)ينظر: عون املعبود  .تعاجل ابملشط الشعر املتفرق (3)

  . واملغيبة اليت غاب عنها زوجها  ،( الستحداد: استعمال احلديدة يف شعر العانة وهو إزالته ابملوس4)
 . (7/330)عون املعبود  ،(1/54)ينظر: شرح النووي على مسلم 

 . (5079)( 7/5)ابب تزويج الثيبات ،( البخاري يف كتاب النكاح5)
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 األحكام الفقهية املستفادة من غزوة ذات الرقاع يف املعامالت وفقه األسرة 

 د. بدرية بنت صاحل السياري

قلت: أبطأ علي مجلي    ؟قال: ما شأنك  ،فقلت: نعم  ،فقال: جابر  النيب  
فلقد رأيته   ،فركبت  ،مث قال: اركب  ،(1)فنزل حيجنه مبحجنه  ،فتخلفت  ،وأعيا

قلت:   ،بكراً أم ثيباً   ،قال  ،قلت: نعم  ،قال: تزوجت  ،َأكف ه عن رسول هللا  
ثيباً  أفال  ،بل  قلت: إن يل أخوات فأحببت    ، جارية تالعبها وتالعبكقال: 

فإذا    ،قال: أما إنك قادم  ،وتقوم عليهن  ،ومتشطهن  ،معهنأن أتزوج امرأة جت
الَكْيسَ  فالَكْيَس  مجلك  ،قدمت  أتبيع  قال:  نعم  ؟مث  مين   ،قلت:  فاشرتاه 

هللا    ،ةأبوقي رسول  قدم  ابلغداة  ،قبلي  مث  املسجد   ،وقدمت  إىل  فجئنا 
  ، ل: فدع مجلكقا  ،قلت: نعم  ،قال: اآلن قدمت  ، على ابب املسجد  فوجدته
فوزن    ،فأمر بالًل أن يزن يل أوقية  ،فدخلت فصليت  ، فصل ركعتني  ،فادخل

امليزان فأرجح يل يف  بالل  ولَّيت  ،يل  ادع يل جابر   ،فانطلقت حىت   ، اً فقال: 
مجلك    قال: خذ  ،ض إيلَّ منهغومل يكن شيء أب  ،قلت: اآلن يرد عليَّ اجلمل 

 .(2)ولك مثنه"
 *** 

 
منه(  1) مايسقط  الراكب  هبا  يلتقط  اعوجاج  رأسها  يف  بعصا  جيذبه  القاري    .أي  عمدة  ينظر: 

(11/215) . 

البخاري2) الدوا  ،البيوع  يف كتاب  (  شراء  ومسلم يف كتاب    ،(2097)(  3/62)واحلمر    ب ابب 
 . (715)( 2/1089)ابب استحباب نكاح البكر  ،الرضاع
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 جملة العلوم الشرعية

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

 :استحباب نكاح البكر :  األول  طلبامل 
 نص املسألة وتوثيقها:

مسلم على  النووي  شرح  البكر"(1)يف  نكاح  استحباب  "ومنها:  ويف   ،: 
 .كر": "ويف احلديث احلث  على نكاح الب(2) فتح الباري لبن حجر

 النص املستفاد منه املسألة:
 .ك": "فهال بكراً تالعبها وتالعب قوله 

 الدراسة الفقهية للمسألة:
الفقهاء   على    -†-اتفق  وتفضيلها  البكر  اختيار  استحباب  على 

 . (3) الثيب
 واستدلوا على ذلك مبا يلي: 

 . وفيه: "فهال بكراً تالعبها وتالعبك" ،حديث جابر -1
ابألبكار:  قوله    -2 أفواهاً   ؛"عليكم  أعذب  أرحاماً   ،فإهنن   ،وأنتق 

 . (4)وأرضى ابليسري"

 
(1 )(11/35 ) 

(2 )(9/123 ) 

ين3) الرائق  (  البحر  املختار    ،(3/86)ظر:  والتحصيل    ،(3/8)الدر  حاشية    ، (4/363)البيان 
الكبري    ،(2/341)الصاوي    ، (7/108)املغين    ،(12/28)ية املطلب  هنا  ،(9/489)احلاوي 

 . (2/623)شرح منتهى اإلرادات 

النكاح 4) ماجه يف كتاب  ابن  رواه  األبكار    ،(  تزويج  م  ،(1861)(1/589)ابب  صباح  جاء يف 
بن طلحة 2/98)الزجاجة   فيه حممد  إسناد  "هذا  به"  ، (:  أبو حامت: ل حيتج  فيه  وقال    ،قال 

(: "وهذا إسناد ضعيف وله علتان: األوىل: 2/192)حة  األلباين يف سلسلة األحاديث الصحي
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 األحكام الفقهية املستفادة من غزوة ذات الرقاع يف املعامالت وفقه األسرة 

 د. بدرية بنت صاحل السياري

التامة  -3 األلفة  إىل  أدعى  البكر  الزواج   ؛الزواج من  ّلا  مل يسبق  حيث 
 .(1)فال تكون حاجتها للزوج األخري اتمة ؛مبن قد يكون قلبها تعلَّق به

ته يف نكاح إذا كانت مصلح  ،واستثىن الفقهاء من استحباب زواج البكر
مها فيقدّه أرجح  له عذر  ،الثيب  النيب   كما وقع جلابر    ، (2) أو كان  وصوَّبه 

  دعا له ابلربكةو  على ذلك. 
هلك عبدهللا  أن  احلديث:  بنات  ،ففي  أجيئهن    ،وترك  أن  وإين كرهت 

فقال: "ابرك هللا لك" أو قال:    ،مبثلهن فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن
 .(3)خرياً 

رواية   وبينهن(4) ملسلمويف  بيين  تدخل  أن  فخشيت  أخوات  يل  "إن   :،  
 .قال: فذلك إذن"

 
 *** 

 
 .واألخرى: الضطراب يف إسناده" ...اجلهالة

 .( 2/326)( ينظر: امللخص الفقهي 1)

ا2) أسىن  ينظر:  البهية    ،(3/108)ملطالب  (  القناع    ،(4/93) الغرر  كشف   ،(5/9)كشاف 
 .(2/579)املخدرات 

 . (5367)( 7/66)رأة زوجها يف ولده ابب عون امل ،( البخاري يف كتاب النفقات3)

 . (715)( 2/1087)ابب استحباب نكاح ذات الدين  ،( مسلم يف كتاب الرضاع4)
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 جملة العلوم الشرعية

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

 :كراهة دخول املسافر على األهل بغتة:  الثاين  طلبامل 
 نص املسألة وتوثيقها:

مسلم بفوائد  املعلم  إكمال  يف  "وفيه(1) جاء  أهله    ...:  يستغفل  أل 
 .ويطرقهم"

 النص املستفاد منه املسألة:
 . وتستحدَّ املغيبة"  ،دخلوا لياًل لكي متشط الشعثة: "أمهلوا حىت تقوله 

 مسألة:الدراسة الفقهية لل
على كراهية الدخول على األهل ملن كان ذا زوجة   -†-اتفق الفقهاء  

 .(2)ليالً 
 واستدلوا على ذلك مبا يلي: 

قال: "إذا أطال أحدكم الغيبة فال يطرق أهله   أن النيب    عن جابر    -1
 .(3)لياًل"

 .(4)يكره أن أييت الرجل أهله طروقاً" : "كان النيب وعن جابر  -2
جابر    -3 هللا    وعن  رسول  "هنى  لياًل    قال:  أهله  الرجل  يطرق  أن 

 
(1 )(4/677 ) 

القاري  2) عمدة  ينظر:  والتحصيل    ،(20/222)(  للدردير   ،(27/387)البيان  الكبري  الشرح 
اجلليل    ،(1/367) املدارك    ،( 1/416)منح  مذه  ،(1/317)أسهل  يف  الشافعي البيان  ب 
 . (6/244)املبدع  ،(7/294)املغين  ،(4/399)اجملموع  ،(9/495)

 . (5244)( 7/39)ابب ل يطرق أهله ليالً إذا أطال الغيبة  ،( البخاري يف كتاب النكاح3)

 . (5243)( 7/39)ابب ل يطرق أهله ليالً إذا أطال الغيبة  ،( البخاري يف كتاب النكاح4)
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 األحكام الفقهية املستفادة من غزوة ذات الرقاع يف املعامالت وفقه األسرة 

 د. بدرية بنت صاحل السياري

   .(2)أو يلتمس عثراهتم" (1) يتخوهنم
العشرة  -4 أهله  ؛أن يف ذلك حسن  الرجل  يفاجئ  رائحة    فال  منهم  فيجد 

 .(3)زوجتهويكون سبب زهده وبغضه ل ،وشعثاً يكره
إذا ع ّلم خرب جميئه لياًل  الكراهة   ث جابر  كما يف حدي  ،ويستثىن من 

: "وليس يف هذا احلديث معارضة (4) قال النووي يف شرحه على مسلم  ،هذا
  ، ألن ذلك فيمن جاء بغتة  ؛لألحاديث الصحيحة يف النهي عن الطروق ليالً 

 . م سيدخلون عشاء"وأما هنا فقد تقدم خرب جميئهم وعلم الناس وصوّلم وأهن 
طال سفره أن يقدم   : "ومعىن هذه الرواايت: يكره ملن (5)ويف عون املعبود

لي  امرأته  بغتةعلى  فال   ،اًل  لياًل  إتيانه  امرأته  تتوقع  قريباً  سفره  من كان  فأما 
قدومهم ووصوّلم    ،أبس واشتهر  أو عسكر وحنوهم  قفل عظيم  وإذا كان يف 

فإن املراد أن يتأهبوا   ،عىن الذي هني بسببه فال أبس بقدومه مىت شاء لزوال امل
 .وقد حصل ذلك"

: "أمهلوا حىت تدخلوا لياًل" يعارضه حديث:  ( 6) الباري جر يف فتح  وقال ابن ح 
وجيمع بينهما أن الذي يف الباب ملن علم خرب جميئه    ، "ل يطرق أحدكم أهله لياًل" 

 . هنم بذلك" ويؤيده قوله: "يتخو   ، واآليت ملن قدم بغتة   ، والعلم بوصوله 
 

ينظر: شرح النووي على    ؟ويكشف أستارهم ويكشف هل خانوا أم ل  ( يتخوهنم: يظن خيانتهم1)
 . (13/71)مسلم 

 . (715)( 3/1528)ابب كراهة الطروق وهو الدخول ليالً  ،( مسلم يف كتاب اإلمارة2)

 . (4/677)( ينظر: إكمال املعلم بفوائد مسلم 3)

(4 )(10/54 ) 

(5 )(7/330 ) 

(6 )(9/123 ) 
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 جملة العلوم الشرعية

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

 :خدمة املرأة لزوجها:  الثالث  طلبامل 
   نص املسألة وتوثيقها:

الباري لبن حجر  ،: "وفيه مشروعية خدمة املرأة لزوجها(1)جاء يف فتح 
: "وفيه (2) ويف طرح التثريب  ،ول حرج على الرجل يف قصده ذلك من امرأته"

الرجل قصده من  وأنه ل حرج على    ،جواز خدمة املرأة زوجها وأولده وعياله
 .امرأته ذلك"

 النص املستفاد منه املسألة:
وتصويب النيب    ،"فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن":  قول جابر  

 .له ذلك ابلدعاء له ابلربكة
 الدراسة الفقهية للمسألة:

الفقهاء   املرأة لزوجها وقيامها خبدمة    -†-اتفق  على مشروعية خدمة 
 ؟ أهنم اختلفوا يف حكمه هل جيب ذلك عليها أم ل إل ،(3) بيته وعياله

األول  علي القول  جيب  خدمته  :  قادرةها  دامت  مذهب   .ما  وهو 
 .(2)وإليه ذهب بعض الفقهاء ،(1)اختيار شيخ اإلسالمو  ،(4)احلنفية

 
(1 )(9/123 ) 

(2 )(7/12 ) 

ي3) الصنائع  (  بدائع  والزايدات  ،( 4/192)نظر:  املغين    ،(16/427)اجملموع    ، (4/611)  النوادر 
(7/296) . 

ول جترب لحتمال   ،األجرة على خدمة البيت  (: "ل جيوز أن أتخذ3/63)( جاء يف تبيني احلقائق 4)
ا فيما  (: "خدمة البيت عليه4/192)ويف البدائع    .فإذا ظهر قدرهتا فال تعذر"  ، عجزها فعذرت
 . (7/451)وينظر: احمليط الربهاين  .بينها وبني هللا"
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 األحكام الفقهية املستفادة من غزوة ذات الرقاع يف املعامالت وفقه األسرة 

 د. بدرية بنت صاحل السياري

الثاين زوجهاالقول  الزوجة خدمة  على  األوىل  ،: ل جيب  أنه  وهو    .إل 
 .(5) واحلنابلة ،(4)والشافعية ،(3)مذهب املالكية

 استدل أصحاب القول األول مبا أييت: 
تعاىل  -1 هللا   ڻ ڻ ڻڻ ں ں  ڱڱ ڱ  ڱ ڳ ڳ﴿:  قول 

 .(6) ﴾ۀ
املطلق العقد  موجب  هو  وّلا  له  فيما  املعروف  الدللة:  والعقد   ،وجه 

العرف إىل  موجبه  يف  يرجع  املرأة    ،املطلق  خبدمة  والعرف  العادة  جرت  وقد 
 .(7) ذلكلزوجها وقيامها ب

تعاىل:    -2  ڀ ڀ پ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ قوله 

 . (8) ﴾ٺ ڀ ڀ
فإذا مل ختدمه املرأة   ،وجه الدللة: من القوامة عليهن أن ختدم املرأة زوجها

 
 .(34/90)جمموع الفتاوى  ( ينظر:1)

 (7/296)املغين  :نظري .( كأيب بكر بن أيب شيبة وأيب إسحاق اجلوزجاين2)

املليء3) الزوج  ذات  الشريفة  ابلزوجة  الوجوب  عدم  وخص وا  املعسر    ،(  الزوج  وذات  الوضيعة  أمام 
 .(4/611)ينظر: النوادر والزايدات  .اخلدمة فيجب عليها

 . (16/427)( ينظر: اجملموع 4)

املغين  5) ينظر:  الكبري    ،(7/296)(  كشاف    ،(3/242)اإلقناع يف فقه أمحد    ،(8/145)الشرح 
 . (5/195)القناع 

 ( 228)آية ،( سورة البقرة6)

 . (27/54)ذخرية العقىب  ،(34/91)( ينظر: جمموع الفتاوى 7)

 . 34اآلية:  ،ة النساء( سور 8)
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 جملة العلوم الشرعية

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

 .(1)يكون هو اخلادم ّلا
وأمر النيب   ،األحاديث الواردة من الصحابيات وفيه خدمتها لزوجها  -3
 ومنها ،بذلك وإقراره له: 

 حينما اشتكت للنيب    ،وعلي    قصة فاطمة بنت رسول هللا    -أ
فأقر النيب مثل هذه اخلدمة وإرشادها إىل ما   ،(2)ى مما تطحنمن الرح  ما تلقى

 . وأن اخلدمة على الزوج ،ومل حيكم أبن ل خدمة عليها ،فيه اإلعانة واخلري ّلا
وكان    ،البيتما ثبت عن أمساء أهنا قالت: كنت أخدم الزبري خدمة    -ب

 .(3) له فرس وكنت أسوسه
النيب    -ج أزواج  عا  ،له  خدمة  لثياب    -~-ئشة  فعن  يف غسلها 

هللا" رسول  ثوب  من  ألحكه  "إين  املين:  أثر  من  أغسل    ،(4)النيب  و"كنت 
 .(6) و"كنت أطيّهب رسول هللا إلحرامه" ،(5) اجلنابة من ثوب النيب"

الص من  الواردة  األحاديث  التطو ع نوقش:  سبيل  على  حتمل  حابيات 
 .(7) ومكارم األخالق

 
 . (27/54)( ينظر: ذخرية العقىب 1)

(  4/84) ابب الدليل على أن اخلمس لنوائب رسول هللا    ،( رواه البخاري يف كتاب فرض اخلمس2)
(3113) . 

 . (2182)( 4/1717)ابب جواز إرداف املرأة األجنبية  ،( رواه مسلم يف كتاب السالم3)

 . (290)( 1/239)ب حكم املين اب ،( رواه مسلم يف كتاب الطهارة4)

 . (229)( 1/55)ابب غسل املين وفركه  ،( البخاري يف كتاب الوضوء5)

 .(1539)( 2/136)ابب الطيب عند اإلحرام  ،( البخاري يف كتاب احلج6)

 . (7/296)( ينظر: املغين 7)



 

 

464 
 األحكام الفقهية املستفادة من غزوة ذات الرقاع يف املعامالت وفقه األسرة 

 د. بدرية بنت صاحل السياري

قال: "لو أمرت أحداً أن   أن النيب    -~-ة  عن عائش  جاءما    -4
ويف رواية عند أمحد وابن    ،(1)".املرأة أن تسجد لزوجها يسجد ألحد ألمرت

 ،أمر امرأته أن تنقل من جبل أسود إىل جبل أمحر  ولو أن رجالً "  ماجة زايدة:
 .(2) كان عليها أن تفعل"  ،أو من جبل أمحر إىل جبل أسود

 ،وجوب الطاعة فيما ل منفعة لزوج فيه  دل احلديث علىوجه الدللة:  
 . (3)فكيف مبا فيه منفعته ومعاشه

 ،(5) والعاين األسري  .(4)مسَّى النيب املرأة عانية: "فإمنا هن عوان عندكم"  -5
 .(6)ومرتبة األسري خدمة من هو حتت يده
 واستدل أصحاب القول الثاين ب :

 
النكاح1) ماجه يف كتاب  ابن  املرأة    ،(  على  الزوج  يف   الرتمذيو   ،(1852)(  1/595)ابب حق 

هريرة أيب  املرأة    ،الرضاع من حديث  الزوج على  ما جاء يف حق    ،(1159)(  2/456)ابب 
غريب" حسن  "حديث  الصغري    األلباينقال    ،وقال:  اجلامع  صحيح  (: 2/929)وزايدته  يف 

 . "صحيح"

وأمحد يف مسنده   ،(1852)(  1/595)ابب حق الزوج على املرأة    ،ابن ماجه يف كتاب النكاح(  2)
الغليل    ،(24471)(41/18) إرواء  األلباين يف  ابن 7/58)قال  زيد  ابن  علي  "ويف سنده   :)

 جدعان وهو ضعيف"

 . (7/296)( ينظر: املغين 3)

وقال:    ، (1163)(  458/ 2)ابب ما جاء يف حق املرأة على زوجها    ،( رواه الرتمذي يف الرضاع4)
 ."هذا حديث حسن صحيح"

 . (2/26)( ينظر: الفائق يف غريب احلديث 5)

 . (5/171)زاد املعاد ( ينظر: 6)



 

 

465 
 جملة العلوم الشرعية

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

 .(1) فال يلزمها غريه ،تاع فقطاملعقود عليه من جهتها هو الستم أن
البضع مقابلة  يف  املهر  من   ،نوقش:  وطره  يقضي  الزوجني  من  وكل 

هبا    ؛صاحبه استمتاعه  مقابل  يف  والكسوة  النفقة  ّلا  هللا  أوجب  فإمنا 
  .(2)وخدمتها

 الرتجيح:  
وهللا  -األقوال وأدلتها أن الراجح هو القول األول  يظهر من خالل عرض  

 . (3)كما أن من قواعد الشرع أن العادة حمكمة  ،لقوة أدلتهم ؛-أعلم
 :اخلامتة

الصاحلات تتم  بنعمته  الذي  البحث  ،احلمد هلل  هذا  يسَّر هللا  أن   ،وبعد 
 توصَّلت إىل نتائج أوجزها فيما يلي: 

 .كام الشرعية والفوائد الفقهيةغزوة مليئة ابألح ،غزوة ذات الرقاع -1
البيع   -2 عقد  إجراء  الفقهاء يف  الكنايةاختلف  أعلم -والراجح    ،بصيغ   -وهللا 

 .صحة ذلك
 ،اختلف الفقهاء يف حكم تقدم القبول على اإلجياب كما يف قصة جابر   -3

 .جواز ذلك -وهللا أعلم-والراجح 
والصحيح جواز   ، املبيعاختلف الفقهاء يف حكم من اشرتط نفعاً معلوماً يف -4

 . ذلك
 

 . (7/296)غين ( ينظر: امل1)

 . (16/427) اجملموع  ،(7/296)( ينظر: املغين 2)

والنظائر لبن جنيم3) األشباه  ينظر:  للسيوطي  ،79ص:    ،(  والنظائر  التحبري   ،27ص:    ،األشباه 
 . (8/3851)شرح التحرير 
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 األحكام الفقهية املستفادة من غزوة ذات الرقاع يف املعامالت وفقه األسرة 

 د. بدرية بنت صاحل السياري

 ، ثمن عند األداء وإرجاح املكيال وامليزاناتفق الفقهاء على جواز الزايدة يف ال -5
وترجَّح   ،واختلفوا يف حكمها هل تكون داخلة يف أصل العقد أم تكون هبة

 .أهنا هبة
 . اتفق الفقهاء على أن أجرة وزن الثمن على املشرتي -6
 . ز املساومة يف البيعاتفق الفقهاء على جوا -7
خري قبض أحد البدلني يف العقد وأت  ،اتفق الفقهاء على جواز الشراء ابلنسيئة -8

 .جل معلوماً بشرط أن يكون األ
 .اتفق الفقهاء على جواز الوكالة يف وفاء الديون -9

 . وعدم لزومها إل ابلقبض ،اتفقوا على أن قبول اّلدية سنة -10
باب اختيار البكر وتفضيلها على الثيب إل ملصلحة اتفق الفقهاء على استح -11

 . أو عذر
 .راهية الدخول على األهل بغتة ملن كان ذا زوجةفقهاء على كاتفق ال -12
خبدمته -13 وقيامها  لزوجها  املرأة  خدمة  مشروعية  على  يف   ،اتفقوا  واختلفوا 

 .والصحيح وجوب ذلك ،حكمه
 . حممدهذا وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا 



 

 

467 
 جملة العلوم الشرعية

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

 فهرس املصادر واملراجع

القادر  حتقيق: حممد عبد  ، ابن العريبهللا أبو بكر حممد بن عبد  ،أحكام القرآن -1
   .ç 1424 ،3ط ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،عطا

جمد الدين أبو   ،عبد هللا بن حممود بن مودود املوصلي  ،لختيار لتعليل املختارا -2
احلنفي الشيخ  ،الفضل  دقيقة  حممود  تعليقات:  احلليب  ،أبو    ،القاهرة  ،مطبعة 

1356 ç . 
األص -3 معرفة  يف  عبد  ،حابالستيعاب  بن  ب يوسف  عبدهللا  بن  حممد   ، الرب  ن 

  .ç 1412 ،1ط  ،بريوت ،دار اجليل ،حتقيق: علي حممد البجاوي
النعمانو   األشباه -4 حنيفة  أيب  مذهب  على  بن   ،النظائر  إبراهيم  بن  الدين  زين 

 1419  ،1ط  ،بريوت   ،دار الكتب العلمية  ،م املصرياملعروف اببن جني  ،حممد
ç. 

والنظائر -5 أيب   عبد  ،األشباه  بن  السيوطيالرمحن  العلمية  ، بكر  الكتب   ، دار 
1411 ç.   

شجاع -6 أيب  ألفاظ  حل  يف  اخلطيب  ،اإلقناع  الشربيين  مكتب   ،حممد  حتقيق: 
   .بريوت ،دار الفكر ،البحوث والدراسات

بن   -7 أمحد  اإلمام  فقه  يف  احلجاوي  ،حنبلاإلقناع  موسى  بن  أمحد  بن   ، موسى 
  .بريوت ،دار املعرفة ،سبكياللطيف حممد موسى ال حتقيق: عبد

أمحد بن علي بن   ،إمتاع األمساع مبا للنيب من األحوال واألموال واحلفدة واملتاع -8
القادر العبيدي  ،عبد  احلسيين  العباس  املقريزي  ،أبو  الدين  حممد   ،تقي  حتقيق: 

 . ç 1420 ،1ط ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،يسيعبد احلميد النم
اخلالفا -9 من  الراجح  معرفة  يف  بن   ،إلنصاف  علي  احلسن  أبو  الدين  عالء 

 .2ط  ،دار إحياء الرتاث العريب ،سليمان املرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبلي
عز الدين ابن األثري أبو احلسني علي بن حممد   ،لغابة يف معرفة الصحابةأسد ا -10

 . ç 1415 ،1ط ،دار الكتب العلمية ،حتقيق: علي حممد معوض ،اجلزري
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 د. بدرية بنت صاحل السياري

الطالب -11 املطالب يف شرح روض  األنصاري  ،أسىن  الكتاب   ،أبو حيىي زكراي  دار 
 .اإلسالمي

أبو بكر بن   ،مالك(  شرح إرشاد السالك يف مذهب إمام األئمة)أسهل املدارك   -12
 . 2ط ،بريوت ،دار الفكر   ،حسن بن عبدهللا الكشناوي

ذكرها   -13 اليت  األحاديث  وحتقيق  ختريج  يف  السَّاري  َحجر أنّيس   ابن  احلَافظ 
نبيل بن منصور بن يعقوب بن سلطان   ،أبو حذيفة  ،العسقالين يف فَتح الَباري

الكوييت  ال  ،البصارة  يَعقوب  بن  َمنصور  بن  نبيل  مؤسََّسة   ، بصارةحتقيق: 
ن ،السَّماحة  . ç 1426 ،1ط ،بريوت ،مؤسََّسة الرايَّ

 . 2ط ،إلسالميدار الكتاب ا ،زين الدين ابن جنيم احلنفي ،البحر الرائق -14
الشافعي -15 املذهب  فروع  يف  املذهب  إمساعيل   ،حبر  بن  الواحد  عبد  احملاسن  أبو 

 . م2009 ،1ط  ،دار الكتب العلمية ،حتقيق: طارق فتحي السيد ،الروايين
   .ç 1406 ،2ط  ،دار الكتب العلمية ،عالء الدين الكاساين  ،بدائع الصنائع -16
ابن امللقن سراج   ،اقعة يف الشرح الكبري البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلاثر الو  -17

حتقيق: مصطفى أبو الغيط   ،الدين أبو حفص عمر بن علي بن أمحد الشافعي
   .ç 1425 ،1ط  ،الرايض ،دار اّلجرة  ،هللا بن سليمان وايسر بن كمال وعبد

املقتصد -18 وهناية  اجملتهد  القرطيب  ،بداية  رشد  بن  أمحد  بن  احلديث  ،حممد   ،دار 
  .ç 1425 ،القاهرة

اّلداية -19 بن حسني   ،البناية شرح  أمحد  بن  موسى  بن  أمحد  بن  أبو حممد حممود 
العيينعينال الدين  بدر  احلنفي  العلمية  ،تايب  الكتب   ،1ط  ، بريوت  ،دار 

 . ه1420
الشافعي -20 اإلمام  مذهب  يف  سامل    ،البيان  بن  اخلري  أيب  بن  حيىي  احلسني  أبو 

 . ç 1421  ،1ط ،جدة ،اج دار املنه ،حتقيق: قاسم حممد النوري ،العمراين
والتحصيل -21 القرطيب  ،البيان  رشد  بن  أمحد  بن  حممد  الوليد  حممد   ،أبو  حتقيق: 

 .ç 1408 ،2ط  ،بريوت ،دار الغرب اإلسالمي ،حجي وآخرين
 .عبداإلله املزروع ،البيع ابلثمن املؤجل مع الزايدة على أصل الثمن -22
  .دار اّلداية  ،حممد مرتضى الزبيدي ،اتج العروس -23
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 ، دار الكتب العلمية  ،حممد بن يوسف العبدري  ،واإلكليل ملختصر خليل  التاج -24
  .ç 1416 ،1ط

الشليب -25 وحاشية  الدقائق  شرح كنز  احلقائق  عثمان    ،تبيني  الدين  علي فخر  بن 
   .ç 1313  ،1ط ،القاهرة ، املطبعة الكربى األمريية ،الزيلعي

علي بن سليمان   عالء الدين أبو احلسن   ،التحبري شرح التحرير يف أصول الفقه -26
د  ،املرداوي اجلربين عبد  .حتقيق:  القرين  .د   ،الرمحن  السراح  .د   ،عوض   ، أمحد 

   .ç 1421 ،1ط ،الرايض ،مكتبة الرشد
الفقهاء -27 السمرقندي  عالء  ،حتفة  العلمية  ،الدين  الكتب    ، 2ط  ، بريوت  ،دار 

1414 ç . 
املنهاج -28 أدلة  إىل  احملتاج  الواد   ،حتفة  أمحد  بن  علي  بن  آ عمر  حتقيق:   ،شيي 

   .ç 1406 ،1ط ،مكة املكرمة ،دار حراء ،هللا بن سعاف اللحياين عبد
ابن حبان ومتييز سقيمه من صحيحه  -29 وشاذه   ،التعليقات احلسان على صحيح 

حم  الدين  ،فوظه من  انصر  حممد  الرمحن  عبد  بن   ،أبو  جنايت  بن  نوح  احلاج  بن 
 . ç 1424 ،1ط ،ةجد ،دار ابوزير للنشر والتوزيع ،األشقودري األلباين ،آدم

مالك -30 اإلمام  فقه  املالكي  ،التفريع يف  اجَلالَّب  ابن  احلسني  بن  حتقيق:   ،عبدهللا 
 . ç 1428 ،1ط ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،سيد كسروي حسن

 ،أمحد بن علي بن حجر العسقالين   ،التلخيص احلبري يف أحاديث الرافعي الكبري  -31
   .ç 1419  ،1ط ،دار الكتب العلمية

واملدونة  التنبيهات -32 الكتب  على  بن   ،املستنبطة  عياض  بن  موسى  بن  عياض 
دار ابن   ،عبد النعيم محييت  .د   ،حممد الوثيق  .حتقيق: د   ،عمرون اليحصيب السبيت

 .ه 1432 ،1ط  ،تبريو  ،حزم
 ،خليل بن إسحاق بن موسى  ،التوضيح يف شرح املختصر الفرعي لبن احلاجب -33

 . ç 1429 ،1ط ،ية للمخطوطاتمركز جنيبو  ،حتقيق: أمحد عبدالكرمي جنيب
الصحيح -34 اجلامع  لشرح  بن   ،التوضيح  عمر  أبو حفص  الدين  سراج  امللقن  ابن 

املصري الشافعي  أمحد  بن  ل  حتقيق:  ،علي  الفالح  وحتقيق دار  العلمي  لبحث 
 . م  ç  - 2008 1429 ،1ط  ،دمشق ،دار النوادر ،الرتاث
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القريواين -35 رسالة  شرح  الداين  عبد  ،الثمر  األزهري  السميع صاحل  املكتبة   ،اآليب 
  . بريوت ،الثقافية

 .علي بن أمحد معشي ،الثمن يف الفقه اإلسالمي -36
النرية -37 العباد   ،اجلوهرة  احلدادي  حممد  بن  علي  بن  بكر  الزبيديأبو  املطبعة   ،ي 

   .ç 1322 ،1ط ،اخلريية
الطالب -38 شرح كفاية  على  العدوي  املالكيالعلي    ،حاشية  العدوي   ، صعيدي 

  . ç 1414 ،بريوت ،دار الفكر  ،شيخ البقاعيحتقيق: يوسف ال
الشافعي -39 اإلمام  فقه  يف  الكبري  املاوردي   ،احلاوي  حممد  بن  علي  احلسن   ،أبو 

معوض علي  حممد  أمح  ،حتقيق:  عبدعادل  العلمية  ،املوجود  د  الكتب   ،دار 
   .ç 1419  ،1ط ،بريوت

الفكر   ،عالء الدين علي احلصكفي  ،الدر املختار -40   1412  ،2ط  ،بريوت  ،دار 
ç.  

 . حتقيق: د  ،احلافظ يوسف بن الرب   ،النمري  ،الدرر يف اختصار املغازي والسري  -41
 . ç 1403  ،2ط ،القاهرة ،دار املعارف ،شوقي ضيف

الد  ،الذخرية -42 القرايفشهاب  إدريس  بن  أمحد  حجي  ،ين  حممد  دار   ،حتقيق: 
  . م 1994 ،1ط ،بريوت ،الغرب

 .1ط ،دار املعراج الدولية ،لَّّويحممد بن علي الوَ  ،ذخرية العقىب يف شرح اجملتىب -43
املفتني  -44 وعمدة  الطالبني  النووي  ،روضة  الدين  الشاويش  ،حميي  زهري   ،حتقيق: 

   .ç 1412 ،3ط ،بريوت ،املكتب اإلسالمي
أبو عبد الرمحن حممد   ،سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها -45

الدين آدم  ،انصر  بن  جنايت  بن  نوح  احلاج  األلبايناألشقودر   ،بن  مكتبة   ،ي 
 . 1ط ،الرايض ،املعارف للنشر والتوزيع

واملوضوعة -46 الضعيفة  األحاديث  األلباين  ،سلسلة  الدين  انصر  بن  مكتبة   ،حممد 
 .ç  1412 ،1ط ،الرايض ،التوزيعاملعارف للنشر و 

حتقيق: حممد فؤاد   ،هللا القزويين حممد بن يزيد القزويين أبو عبد  ،سنن ابن ماجه -47
  .ار إحياء الكتب العربيةد  ،الباقي عبد
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حتقيق: حممد حميي   ،سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين  ،سنن أيب داود  -48
   .بريوت ،املكتبة العصرية ،احلميد الدين عبد

الكربىسن -49 البيهقي  البيهقي  ،ن  علي  بن  احلسني  بن  حممد    ، أمحد  حتقيق: 
   .ç 1424 ،3ط ،بريوت ،مكتبة دار الكتب العلمية ،القادر عطا  عبد

أبو   ،الرتمذي  ،حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك  ،سنن الرتمذي -50
وة إبراهيم عط  ،الباقي حممد فؤاد عبد  ،حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر  ،عيسى
   .ç 1395 ،2ط  ،مصر  ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب ،عوض

أبو   ،حلمريي املعافريعبد امللك بن هشام بن أيوب ا  ،السرية النبوية لبن هشام -51
الشليب  ،حممد احلفيظ  وعبد  األبياري  وإبراهيم  السقا  مصطفى  شركة   ،حتقيق: 

 . ç 1375 ، 2ط ،مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأولده مبصر 
دار   ،حممد بن حممد بن سويلم أبو ش هبة  ،السرية النبوية على ضوء القرآن والسنة -52

 .ç  1427 ،8ط   ،دمشق ،القلم
 ، الباقي بن يوسف الزرقاين حممد بن عبد  ،رقاين على موطأ اإلمام مالكشرح الز  -53

  .ç 1424 ،1ط  ،القاهرة ،مكتبة الثقافة الدينية ،حتقيق: طه سعد
البخ -54 امللك  ،اريشرح صحيح  عبد  بن  بن خلف  علي  احلسن  أبو  بطال   ، ابن 

 . ç 1423 ، 2ط ،السعودية ،مكتبة الرشد ،حتقيق: أيب متيم ايسر بن إبراهيم
عياض   ،رح صحيح مسلم للقاضي عياض املسمى إبكمال املعلم بفوائد مسلمش -55

 دار   ،حْيىَي ّإمْسَاّعيل  .حتقيق: د  ،بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصيب السبيت 
 . ç 1419 ، 1ط ،مصر  ،الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع

ر دا   ،هللا الزركشي مشس الدين حممد بن عبد  ،شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي -56
   .ç 1413 ، 1ط ،العبيكان

   .بريوت ،دار الفكر  ،أمحد الدردير أبو الربكات ،الشرح الكبري  -57
الكبري  -58 ب  ،الشرح  الرمحن بن حممد  الفرج عبد  أبو  الدين  ن أمحد بن قدامة مشس 

د   ،املقدسي الرتكي  .حتقيق:  احملسن  عبد  بن  هللا  حممد   .د  ،عبد  الفتاح  عبد 
 . ç 1415  ،1ط  ،القاهرة  ،ع واإلعالنهجر للطباعة والنشر والتوزي ،احللو
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النهى لشرح املنتهى()شرح منتهى اإلرادات   -59 منصور بن يونس بن   ،دقائق أويل 
   .ç 1414 ،1ط ،بريوت ،عامل الكتب  ،إدريس البهويت

النووي على صحيح مسلم   -60 أبو زكراي حيىي   ،املنهاج شرح صحيح مسلم( )شرح 
  .ç 1392 ،2ط  ،بريوت ،دار إحياء الرتاث ،بن شرف النووي

 ،اجلامع الصحيح املسند من حديث رسول هللا وسننه وأايمه( )صحيح البخاري   -61
 ،1ط  ،النجاةدار طوق    ، حتقيق: حممد زهري الناصر   ،حممد بن إمساعيل البخاري

1422 ç.   
الصغري وزايدته   -62 اجلامع  الكبري()صحيح  األلباين   ، الفتح  الدين   ،حممد بن انصر 

   .بريوت ،املكتب اإلسالمي
املسمى   -63 مسلم  الصحيح()صحيح  احلسني   ،اجلامع  أبو  احلجاج  بن  مسلم 

   .بريوت ،دار إحياء الرتاث ،الباقي حتقيق: حممد فؤاد عبد ،القشريي النيسابوري
 . كنوز إشبيليا  ،صاحل بن عبدالعزيز الغليقة ،العقود يف الفقه اإلسالمي صيغ -64
الوجيز  -65 شرح  الرافعي  ،العزيز  حممد  بن  عوض حتقي  ،عبدالكرمي  حممد  علي  ق: 

 . ç 1417  ،1ط ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،وعادل أمحد عبداملوجود 
اّلداية -66 بن حممود   ،العناية شرح  بن حممد  عب  ،حممد  أبو  الدين  ابن  دأكمل  هللا 

  . دار الفكر  ،الشيخ مشس الدين ابن الشيخ مجال الدين الرومي
دار الكتب   ،آابدي  حممد مشس احلق العظيم  ،عون املعبود شرح سنن أيب داود  -67

  .ç  1415 ،2ط ، بريوت ،العلمية
 ،زكراي بن حممد بن أمحد بن زكراي األنصاري  ،الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية -68

   .يةاملطبعة امليمن
واألثر -69 احلديث  غريب  يف  أمحد  ،الفائق  بن  عمرو  بن  حممود  القاسم   ،أبو 

البجاوي  ،الزخمشري الفضل  ،حتقيق: علي حممد  أبو   ، دار املعرفة  ،إبراهيم  حممد 
   .2ط ،لبنان

حتقيق:   ،أمحد بن علي بن حجر العسقالين  ،فتح الباري شرح صحيح البخاري -70
   .بريوت ،دار املعرفة  ،حمب الدين اخلطيب
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البخاري -71 الباري شرح صحيح  بن رجب  ،فتح  بن أمحد  الدين عبدالرمحن   ،زين 
   .ç 1417  ،1ط ،املدينة املنورة ،مكتبة الغرابء األثرية

املختار -72 نبينا  اجلامع ألحكام سنة  الغفار  بن   ، فتح  بن يوسف  بن أمحد  احلسن 
 ، عمرانحتقيق: جمموعة إبشراف: الشيخ علي ال ،حممد بن أمحد الر ابعي الصنعاين

 .ç  1427 ،1ط ، دار عامل الفوائد
اجلمل   -73 حباشية  املعروف  الطالب  منهج  بتوضيح شرح  الوهاب  منهج  )فتوحات 

اي األنصاري من منهاج الطالبني للنووي مث شرحه يف شرح الطالب اختصره زكر 
الطالب(  األزهري  ،منهج  العجيلي  منصور  بن  عمر  بن  املعروف   ،سليمان 

 . دار الفكر  ،ابجلمل
أمحد بن غنيم بن سامل النفراوي   ، كه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواينالفوا  -74
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 : ملخص الدراسة 

إن السنة النبوية وضعت العديد من احللول لكل ما خيص حياة الناس يف خمتلف األماكن 
امل  ،واألزمان قلة   يف  فجاء  ،اء وقلتهومن هذه احللول حل مشكلة ندرة  بيان لسبب  البحث 
مث بينت الوسائل املتبعة يف السنة    ،وادخاره وقّلة مصادره  ،واحلروب  ،ل اإلسراف وتلويثهاملاء مث

املاءالنبوي استهالك  ترشيد  مثل:  املاء  ندرة  أسباب  على  التغلب  أبمهيته  ،ة  الناس   ،وتعريف 
وبينت أن طرق   ،ستسقاءاال  ةوصال  ،من التلوثواحملافظة على مصادر املاء    ،وحترمي اإلسراف

وجاء يف التوصيات أن    ،ومصادر متنوعة   ، ل تتمثل يف إجياد بدائلالنبوية يف إجياد حلو السنة  
الدول السدود  تطبق  بناء  خالل  من  األساليب  املاء   ،هذه  املستعمل    ،وحتلية  املاء  ومعاجلة 

زارة املختصة بشؤون املياه  لو او   ،وزارة الرتبيةوالتنسيق بني الوزارات مثل    ،الستعماله يف الزراعة
 .تطبيقية لالقتصاد يف استعمال املاء زارة األوقاف لوضع برامج وخططوو 

  
 املاء يف السنة( –استجالب املاء  -قلة املاء –املاء ): الكلمات املفتاحية
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Abstract  : 

The Prophet’s Sunnah developed many solutions for everything related to 

people's lives in different places and times, and among these solutions was the 

solution to the problem of scarcity of water and its lack of water. In the research 

came an explanation of the reason for the scarcity of water such as wastage and 

its pollution, wars, savings, and scarcity of its sources. Then, It showed the 

methods used in the Sunnah overcoming the causes of water scarcity, such as: 

rationalizing water consumption, informing people of its importance, prohibiting 

extravagance, preserving water sources from pollution, and praying for rain, and 

showed that the methods of the Prophet’s Sunnah in finding solutions are to find 

alternatives and various sources. These methods are through building dams, 

desalinating water, treating water used in agriculture, and coordinating between 

ministries such as the Ministry of Education, the Ministry of Water Affairs, and 

the Ministry to develop programs and implementation plans to save water. 

 

 

key words: (water - lack of water - water withdrawal - water per year) 

 
 



 

 

481 
 جملة العلوم الشرعية
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 اْلُمَقد َِّمةُ 
تعدّ  ال  بنعم  علينا  تفضل  الذي  هلل  حتصى  احلمد  أجلّ وم  ، وال  نعمه   ن 

جع  ،وعطاايه الذي  منه  املاء  حيّ   ل  كل  هللا  ،ا  شيء  إال  إله  ال  أن   ، وأشهد 
وأشهد أن نبينا حممدا  عبده    ،واحلمد فيما أوىل  ،صاحب الفضل فيما أسدى

 : أما بعد ،اعه بعدم اإلسرافوأمر أتب ،أمر ابحملافظة على النعم ،ورسوله
ظهر يف اآلونة األخرية اهتمام لذا    ؛ فإن املاء حمط أنظار البشرية منذ القدم

ضعت قوانني وضوابط تنظم  و  و    ،ابعتباره أحد أهم عناصر البيئة  ؛ءامللدول ابا
 ، يهللحفاظ عل  ،وهذه القوانني والضوابط سبقتها تشريعات نبوية  ،التعامل به

االعتداء املسلم  ،وعدم  عند  سيما  ال  ملحة  إليه  للماء    ،فاحلاجة  حاجته  إذ 
حاجة   من  إليهأكثر  متجددة  ،غريه  اليوم  يف  شرع    ،ةوواجب  فطهارته  لذا 

اليت   ،لنزولهاالستسقاء طلبا     ةللمسلمني صال التدابري  النبوية  السنة  ووضعت 
النعمة   هذه  على  محتافظ  اإلهداروتصوهنا  عند    ،ن  استجالهبا  على  وتعمل 

 .والبحث عنها ،دهافق
أز  على  للتغلب  النبوية  السنة  وضعته  ما  أجنع  من  وندرته وإن  املاء  مات 

االستباقية املشكلةنو ي  ه  اليت  ،احللول  استشراف  من  خطط   ،ع  ووضع 
بناء مناذج  و   ،مث إدارة هذه املشكلة للتغلب عليها عند حدوثها  ،بلية هلامستق

 .والتميزبداع وهو نوع من اإل ،مستقبلية
الطرق اجلديدة واملفيدة    يةاستشرافوضع خطط  ترب  يعو  لوضع احللول  من 
إدراك  إذ    ؛يةبلاملستق تعميق  قدر خالل مجع أكرب    نم  ،لتقب ملسايعمل على 

املعلومات  ا  واختاذ  ،من  الظروف  ووضع    ،قراراتلأفضل  مع  تتماشى  خطة 
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 ضوء السنة النبويةمعاجلة مشكلة قلة املياه يف 

 أ.د. حممد سيد أمحد شحاته 

 .وسرعة التصرُّف ،املستقبلية احملتملة
ب به ل  غ  ت   تدابري االستشرافية ما ميكن أن ي   لذا جاء يف السنة النبوية من ال

  ومننه على   ،ةمي العظبنعم هللا وهذه التدابري فيها اعرتاف    ،على ندرة املاء وقلته
احلياة  ،خلقه قوام  بعد مخود وخشوع  ،فاملاء  األرض  به   ، أهون موجود  ،حتيا 

  إنسان أو حيوان أو نبات ما من  و   ، حياة للمخلوقات بدونهال  ف   ،وأعز مفقود
املاءإال   إىل  ع فمن    ،وحيتاج  فيها  اإلسراف  وابلغ يف  النعمة  هذه  وقب  أمهل 

الشرع خالف  أنه  عن  فضال   الشياطني  نم   روصا  ،ابلفقد  إخوان    ،املبذرين 
جاء   هنا  الشديومن  به  ،دالتحذير  التهاون  من  الكبري  من  لكن  و   ،والوعيد 

 .احيافظون عليه و  ،تها يعرفون قيميقدرون هذه النعمة و العقالء فضل هللا أن 
احلروب أجله  من  قامت  النتصا  ،واملاء  سببا   هللا  أقواموجعله  وهزمية    ،ر 

صب  فهو ع   ،ورفعة أقوام ووضع آخرين  ،آخرين  ارقتواف  ،م أقوان  وغ    ،آخرين
وسيقوم الباحث بتسليط الضوء على أهم األساليب والوسائل    ،ياة وشرايهنا احل

اإلس وعدم  املاء  على  للمحافظة  استعمالهالنبوية  يف  يف   ،راف  التسبب  أو 
 .ضياعه

 أمهية البحث: 
 : سة يفكمن أمهية الدرات

الناس  -1 حبياة  املاء  عن    ،م هشومعا  ،ارتباط  حديث  املاء  عن  فاحلديث 
  .احلياة

فهم    -2 االستشرافية  حماولة  والوسائل  النبوية  الطرق  السنة  وضعتها  اليت 
 .للمحافظة على نعمة املاء
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 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

 .يستفيد منها أهل كل عصر ومصراء وندرته بطريقة حل مشكلة قلة امل -3

 .يو ج النبة وحلها وفق املنهارة األزمة املائيالتعرف على كيف إد -4

 .ندرة املاءب على  للتغل  تزويد اجملتمع ابلعالج النبوي -5
 وتساؤالته: ،مشكلة البحث

احلياة  إنّ  مهددات  أحد  املاء  اآلن   ،ندرة  املطروحة  املشكالت  وهي من 
املاء   ،دةوبش ندرة  من  تعاين  اآلن  الدول  بعض  أن  يرى  لألحداث  واملتابع 

للشرب الن يصلح  الذي  معه  ،قي  استوجب  الشرعية  يف  النظر  مما    ، احللول 
تعامل   األزمة ه   مع  ‘  النيبوكيف  اليت وما    ؟ذه  املطروحة  النبوية  احللول 

 ؟تسهم يف احلد من هذه املشكلة
 هذه األسئلة:وسيجيب البحث إن شاء هللا تعاىل عن  

 ؟ ندرة املاءسبب أزمة  ما -
 ؟ندرة املاء لتغلب على أسبابكيف ميكن ا  -
 ؟للتغلب على ندرة املاءالنبوية ة نسيف ال املقرتحةبدائل ما ال -

   البحث:أهداف  
 ميكن أن تساق األهداف يف النقاط اآلتية:

 .ندرة املاءمعرفة سبب أزمة  -
 .من خالل احللول النبوية  اءلتغلب على أسباب ندرة املكيفية ا  -
 . للتغلب على ندرة املاءية  املقرتحة يف السنة النبو بدائل إبراز ال -
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   .بحثمنهج ال
استنباطيتقسا خالل  وذلك    ،رائي  امن  ااستقراء  اليت ألحاديث  لنبوية 

املاء عن  عن  و   ،تتحدث  ما كتب  املاءحتليل  العاملية    ،أمهية  املتغريات  ورصد 
 . اجملتمعات عند فقد املاء أو ندرتهاملعاصرة اليت هتدد 
 .إجراءات البحث

 .ةيآلاورقم  ضعها كاتبا  اسم السورةآنية إىل مو اآلايت القر عزو  -

 . واجتناب الضعيف ،على األحاديث املقبولةاالعتماد  -

 . ختريج األحاديث من مصادر السنة النبوية األصلية -
يف    - أو  الصحيحني  يف  احلديث  إىل اكت  ، دمهاأحإن كان  ابلعزو  فيت 

 .أو جمتهدا   ،ا انقال  فإنين أذكر درجة احلديث إم ، إن مل يكن فيهماو  ،أحدمها
 .ورقم احلديث ،فحةصواجلزء والباب الو  الكتابأورد اسم  -

 السابقة:  اساتالدر 
 أعرج على بعض منها: ،هناك دراسات عدة اهتمت بقضااي املاء

  ، ية عالجها يف الفقه اإلسالمي كيف  ،مشكالهتا  ، أحكامها  ،أمهيتها  ،املياه  -
العدس  ،إبراهيم نوق   ،أبو  البيرسالة ماجستري  عام    تشت يف جامعة آل 

 .ت على اجلانب الفقهية ركز اسر ده الهذو  ،م2007
لي  عل  ،وأثره يف احملافظة على البيئة  ،اية املاء من التلوث بوي يف ح اهلدي الن  -

القضاة علي  الشريع  ،مصطفى  كلية  مبجلة  منشور  والقانونحبث    ، ة 
ق   ، م2019  ،1العدد  ،46اجمللد    ،األردن عاجلت  الدراسة  ضية وهذه 

 . تلوث املياه
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أمر اإلسال  - املفظام ابحملكيف  الثروة  اس ة على  تغالهلا  ائية بشكرها وترشيد 
القرآ خالل  والفقه" من  واحلديث  األمراينحمل  ،ن  أحد  بن  يف   ،مد  حبث 
احلق دعوة  اإلسالمية    ،جملة  الشؤون  صفر   299العدد    ،املغربيةوزارة 

1414 ç. 
ض  - يف  املاء  نعمة  مع  التعامل  النبوية""سلوك  السنة  عبدهللا   .د  وء    اندي 

األزهرامج  ،حممد ا  ،عة  واكلية  اإلسالمية  ابلقاهرةلدراسات  وهو    ،لعربية 
 .منشور على االنرتنت

 ، وهذه الدراسات رغم أمهيتها إال أن هذه الدراسة ستضيف جانبا  مهما  
   :وهو
املاء  - ندرة  أسباب  على  السنة   ،التعرف  خالل  من  عليها  التغلب    وكيفية 

 .النبوية
ا  - يف  الوسائل  أهم  ابيان  املوضوعةبو ن للسنة  ميكن  ،ية  يف    واليت  اقرتاحها 

 .للتغلب على هذه األزمةلواقع املعاصر  ا

 .من خالل اهلدي النبويندرة   ةكيفية التغلب على أزم  -

 .حث عن البدائل عند قلة املاءالتعرف على طريقة الب -
 خطة البحث: 

 .ةخامت ،وثالثة مباحث ،مقدمة سيأيت البحث إن شاء هللا يف
البحثمهأ  دمة: املق وتساؤالته  ،ية   ، هجهمنو   ،وأهدافه  ،ومشكلته 

 . وخطته ،والدراسات السابقة
 . وندرته من خالل السنة النبوية املاءنقص أسباب  املبحث األول:
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الثا  السنة  طر :  يناملبحث  خالل  من  املاء  ندرة  أسباب  على  التغلب  ق 
 .النبوية

الثالث للتغلب على:  املبحث  بدائل  البحث عن  ء من املاندرة    وسائل 
 .خالل السنة النبوية

 .ئج البحث وتوصياتهنتا أهم اخلامتة:
 

*** 
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 :من خالل السنة النبويةاملبحث األول: أسباب نقص املاء وندرته  
وهذه األسباب يتحد بعضها    ،اء وندرتههناك أسباب عدة وراء نقص امل

مكان  ابختال   ،يف كل  بعضها  األماكنوخيتلف  عملت  ،ف  مما    ومعظمها 
  ، املاء قليل ما همظون على  واحملاف  ،وقليل منها ال دخل هلم فيه  ،ربشلاأيدي  

املشرتكة بني كثري    بعض أسباب نقص املياهلذا سأعرج يف هذا املبحث على  
 من اجملتمعات:

 .ول: اإلسراف يف استخدام املاءالسبب األ
ند  لغة يف استهالك املاء وهدره ع إن من طبيعة بعض الناس التوسع واملبا

اج إليه عوقب ابحلرمان مما  ومن ابلغ يف استغالل ما ال حيت  ،بوجوده  مه ر شعو 
ومن أعظم أنواع الشكر    ،وال شك أن النعم حيافظ عليها ابلشكر  ،ج إليهحيتا 

النعمة قيمة  استعماهلا  ،استشعار  يف  اإلسراف  مظنة    ،وعدم  اإلسراف  إذ 
أخ  ،الالمباالة الشيطانواملسرف  ي  ،و  ال  اإلسراف  عندوهذا  من عمن   قف  ة 

النعم   ،النعم يشمل كل  هذه  ،بل  ا  ومن  إىل  النعم  احلكيم  الشارع  دعا  ليت 
 ،لذا نوه إىل ضرورة االعتدال يف استعماهلا  ؛االقتصاد يف استعماهلا نعمة املاء

خمالفا  اهلدي   ،وأسرف يف االستعمال  ،لبعض قد جتاوز حد االعتدالولكن ا
ال سيما يف هذا   ،(1)جار  ر  هن   على  لوو   ،ي يف احلث على عدم اإلسرافالنبو 

 
ابب ما جاء يف القصد يف الوضوء وكراهية التعدي   ،كتاب الطهارة وسننها  ،ابن ماجه( أخرجه  1)

يف وقال البوصريي:    ،(7065)  رقم  (11/636)  يف املسندأحد  و   ،(425)  رقم   ( 1/147)  فيه
مصباح الزجاجة يف زوائد   ،رييالبوص)  .لضعف حيي بن هللا وابن هليعة  .الزوائد إسناده ضعيف

ماجه حجر:    ،(1/62)  ابن  ابن  ضعيفوقال  وإسناده  وغريه  ماجه  ابن  حجر )  .رواه   ، ابن 
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 .الزمان
ن  ع ام ة  أ ن  ف  ، ‘  سراف الكائن اآلن قد أخرب عنه النيباإل  وهذا ع ْن أ ِب  

ني   أ ْسأ ل ك  اْلق ْصر  األ بْ ي ض  ع ْن مي     "الل ه م  إ يّن  :  ي  ق ول  ع ْبد  اَّلل   ْبن  م غ ف ل  َس  ع  ابْ ن ه   
الن ار    ،جلْ ن ة   ب ن   س ل  اَّلل   ايْ "أ  :  ف  ق ال    ،"اْلت  ه  اجلْ ن ة  إ ذ ا د خ    ف إ يّن    ،و ت  ع و ْذ ب ه  م ن  

اَّلل    ر س ول   يف  :  ي  ق ول    ‘  َس  ْعت   س ي ك ون   يف  ه ذ    "إ ن ه   ي  ْعت د ون   ق  ْوٌم  األ م ة     ه  
 .(1)"الطُّه ور  و الدُّع اء  

املاءاف استعمال  االعتداءغر ب  كان  لوو   ،ملبالغة يف  أنواع  أحد  العبادة   ،ض 
ل  األعضاء  أكثر  من يف الطهارة كما ذكر املظهري: "  االعتداءوطريقة   أن يغس 

 ، (2) "ستنجاء والوضوء والغ ْسلسرف  يف إراقة  املاء  يف االأن يأو    ، ثالث  مر ات
" القاري:  علي  قال  ما  ذلك  من  فو ع االوقريبا   استعماله  الطهور  يف  ق تداء 

  .(3)"الوساوس ىلحىت يفضي إ ،واملبالغة يف حتري طهوريته ،ةجاحلا
قال    ، واحلديث يشري من طرف خفي إىل ضرورة االعتدال يف كل شيء

 
احلبري ع  ،(1/387)  التلخيص  القاري:لوقال  حسن"  ي  القاري)  ."سنده  علي    مرقاة  ،مال 

 ،والذي يرتجح لدي ضعف الراوية من حيث السند  ،(2/421)  صابيحاملفاتيح شرح مشكاة امل
  .وإن كان معناه صحيحا  

أبو  1) أخرجه  الطهارة  ،داود(  يف    ، كتاب  ْسر اف   اإل  يف أحد  و   ،(96)  رقم  (1/36)  اْلو ض وء    ابب 
ملستدرك على اواحلاكم يف    ،(16801)  رقم   (27/356)  ( 16796)  مقر   (27/351)  املسند

ابن كثري  ،( 579)  رقم  (1/267)  الصحيحني به"  :وقال  أبس  ال  حسن   ، ابن كثري  ،"إسناد 
   .(3/429) القرآن العظيمتفسري 

   .(1/404) املفاتيح يف شرح املصابيح ،( املظهري2)
   .(2/416) بيحامرقاة املفاتيح شرح مشكاة املص  ،( علي القاري3)
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واملستحب    ،وترك السرف  ،تصادقصد به التنبيه على فضيلة االقابن بطال: "
يقلل أن  اإلسباغ ابلقليل  على  يقدر  السرف    ؛يزيد على ذلك  الو   ،ملن  ألن 

  .(1)"الشريعة نوع يفمم
وهذا   ،وإهداره بدون فائدة  ،املاءكثري من  ة  إراقفهذا املسرف يتسبب يف  

 .غالبا  ما يكون من وسوسة الشيطان
ف عند املبالغة يف استعماله والنهي عن اإلسراف يف استعمال املاء ال يق

ا  ريهوغ   ،والصناعة   ،اله يف الزراعةوإمنا يشمل اإلسراف يف استعم  ،يف الطهارة
راكه ص  الشخص يف  فاإلسراف إذا وقع   ،جه اإلسرافأو   نم ار طبعا  له يف ش 

وملبسه ومشربه  ضرره كبري   ،مأكله  مستطري   ،ا  وأضحى  عنه    ،ا  وشره  هني  لذا 
فالنهي    ،النهي عن اإلسراف يف استعمال املاء للعبادة وإذا كان    ،العليم اخلبري

 .يف غريه أشد وآكد
 .السبب الثاين: تلويث املاء 

أبي وجه   تلويثهيف  تسبب  أو ال  ،النبوية الناس من إهدار املاء  ةسنلامنعت  
الوجوه تلويثه  ،من  عن  النهي  جاء  إفساده    ؛لذا  استعمالهبإذ  من  منع   ،ه 

 :  فيكون قد مجع الضرر من جهتني ،وتكليف اجملتمع ابلتخلص منه
  .لتخلص منهوالثانية: تكاليف ا ، األوىل: تلويثه

التلويث مظن ئنات  إذ املاء امللوث قد يفتك ابلكا   ؛ابلغرير  ا ر ة اإلضوهذا 
املاء  ،احلية بنظافة  العناية  إىل  السنة  دعت  النبوية    ،لذا  األحاديث  اليت  ومن 

لتعدي عليه ابإلفساد الذي يضر العباد  وعدم ا  ،تؤكد على العناية بنظافة املاء
 

   .(1/303) يشرح صحيح البخار  ،( ابن بطال1)
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ق ال  حديث   ج ب ل   ْبن   اَّلل     :م ع اذ   ر س ول   الث ال ث  ْلم  ا  او ات  ق  ":  ‘  ق ال    :ال ع ن  
" ،و ق ار ع ة  الط ر يق   ،اْلم و ار د   اْلرب  از  يف   و الظّ لّ 

 (1). 
 ،الناس للشربوهو ما يرده    ،(2) ومشارع املياه  ،ضفة النهر  ، ملواردواملراد اب

  ،ذلكأشبه    أو ما  ،أو هنر   ،أو ساقية  ،أو غدير  ، أو لالستسقاء من حوض
ير  الناس  أن  لاملهم  والشربستال دونه  حيل  ،سقاء  ال  ي  فإنه  أن  تربز  لإلنسان 

يت هذه مالعن  ،(3)فيه   ؛ألهنا جتلب اللعن على فاعلها العادي والشرعي  ؛وَس 
للتنج   ، ألنه ضرر عظيم ابملسلمني يعرضهم  ومينعهم من حقوقهم يف    ،يسإذ 

ل  من هذا حترمي التخلي يف كفهم  وي    ،وغري ذلك  ،واملرور  ،واالستظالل  ،املاء
حاجة  انك  موضع إليه  املوشجر   ،كمجتمعاهتم  ،للمسلمني  مل    ،ثمرهم  وإن 

  .(4) وغري ذلك  ،يكن له ظل
فإنه   ؛أي: يتغوط فيما مير به الناس  ،واملراد ابلذي يتخلى يف طريق الناس

إىل فقد تسبب    فإن كان لعنه جائزا    ؛ويؤدي إىل لعنه  ،يهم بنتنه واستقذارهيؤذ
  بب إىل أتثيم غريه كان غري جائز فقد تس  إنو   ،لرحةعليه إببعاده عن ا  الدعاء

 .(5) بلعنه
 

ع  ال يت   ، داود  و ب أ ( أخرجه 1)  ُّ  ابب اْلم و اض    ، ابن ماجه و  ، ( 26)  رقم  ( 11/ 1)   اْلب  ْول  ف يه ا ع ن    ‘  هن  ى الن يب 
واحلاكم    ، ( 328)   رقم   ( 119/ 1)   ابب النهي عن اخلالء على قارعة الطريق   ، كتاب الطهارة وسننها 

   . ححه احلاكم والذهيب وص   ، ( 594)   رقم   ( 273/ 1)   املستدرك على الصحيحني   يف 
   .(2/76) إكمال املعلم بفوائد مسلم ،( عياض2)
   .(1/292) فتح ذي اجلالل واإلكرام بشرح بلوغ املرام ،( ابن عثيمني3)
   .(5/343) الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم ،اهلرريحممد األمني بن عبد هللا ( 4)
  .(1/109) سبل السالم ،نعاينص( ال5)
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إذ عكر عليهم ما   ؛دنيوي لغريه  إن هذا املتخلي يف املاء تسبب يف ضرر  
حياهتم به  ابألمراض  ،تستقيم  يصيبهم  لنفسه  وضرر    ،وقد  حيث    ؛شرعي 
اللعن هلذا  ا  ،عرضها  هذا  إذا كان  النهي  وال  ويشتد  جيري  ال  ساكنا   ملاء 

 . كيتحر 
اَّلل     ،¢  ج اب ر    نْ ع  ف ر س ول   اْلم اء   ن  أ  "  :‘  ع ْن  يف   اْلب  ْول   ع ن   هن  ى  ه  

ّ    ،ع ْن أ ِب  ه ر يْ ر ة  و   ،(1)الر اك د " :  ‘   ع ن  الن يب  "ال  ي  ب ول ن  أ ح د ك ْم يف  اْلم اء     ق ال 
ائ م   ْنه "مث   ي  ْغت س   ،الد  ل  م 

 (2). 
الراكد   املاء  يؤدي  الو   ،ينجسهفالبول يف  اجلاري  املاء  تلويثهبول يف   ،إىل 

القاذورات هذه  بسبب  األمراض  بعض  مرارته   ،وظهور  تتجرع  واقع  وهذا 
املاء اليت ال حتافظ على نظافة  النهي فيه  لذ  ،اجملتمعات  عناية  ا نرى أن هذا 

  .مراضمن النجاسة واألهلم   ووقاية ،بصحة الناس
 ؛ا أدى إىل تنجيسه ابإلمجاعرمبو   ،يقذرهفيه من املعن أنه  قال النووي: "

لئال    ؛"فيكون النهي عن البول وقال ابن حجر:    ،(3)"إىل تنجيسهو  أ  ،لتغريه
  .(4) "لئال يسلبه الطهورية ؛وعن االغتسال فيه ،ينجسه

ليت وكذلك ينبغي على العاقل أن يبتعد حني يقضي حاجته عن األماكن ا

 
  .(581) رقم (1/162)  ي عن البول يف املاء الراكدابب النه ،كتاب الطهارة  ،مسلم( أخرجه 1)
بلفظ الذي    ،(236)  رقم  (1/94)  ابب البول يف املاء الدائم  ،كتاب الوضوء   ،البخاري  ( أخرجه2)

  .(582) رقم (1/162)  الراكد ءابب النهي عن البول يف املا ،كتاب الطهارة  ،مسلمو  ،ال جيري
   .(3/188) النووي على مسلمشرح  ،( النووي3)
  .(1/347) فتح الباري ،( ابن حجر4)
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وضع القاذورات قريبا   وال ت  ،فيهل  و بفال ي  ،ومن أهم املوارد املاء  ،يردها الناس
مباشرةالف  ،منه بطريقة  فيه  القاذورات  إلقاء  األول:  أمرين:  عن  يكون   ،نهي 

 . لناس ذلكوالثاين: إلقاء القاذورات قريبا  فيستقدر ا
لعموم   ؛إليه  وإن مل يصل  ،"ويكره البول والتغوط بقرب املاء:  قال العلماء

خياف وملا    ،وملا فيه من إيذاء املارين ابملاء  ،ملواردعن الرباز يف ا  ‘   هني النيب
  .مشاعر الناس ةوهذا غاية األدب ومراعا ،(1) "وهللا أعلم ،ن وصوله إىل املاءم

وال خيلو من حالني: إما   ،ملقيم الذي ال جيريالراكد اقال ابن اجلوزي: "
ه  في  لة البو فاستدام  ،ا ال ينجسه البولثري  أو ك  ،لبول فينجس اب أن يكون قليال  

 .(2) "تعملني منهتغري رحيه وتقذره إىل املس
املاء بطرق عدة أفسد  فبعضهم قد يصل دورة    ،ويف زماننا هذا رأينا من 

والرتع يلق  ،املياه ابألهنار  احليواانتوبعضهم  بل وبعض    ، ي خملفاته وخملفات 
ا  تاحليواان امليتة يف  امليا  ،ألهناروالطيور  الزرع ابلن  ،هفتتنجس    ،جاسةويسقى 

وهذا   ،نسانر بصحة اإلفيقع الضر   ،صانع يفعل ذلك بعض أصحاب املد  قو 
 .منهي عنه

األَساك لصيد  مبيدات  إلقاء  طريق  عن  املاء  يفسد  وهذا   ،وبعضهم 
  ،على نظافتهاملاء وأثر    تلويثمن تسبب يف  وابت على  عقيستوجب تشريع  

ابلناس ال  فهذا  ،وأضر  يف  اإلفساد  وال  ،بالدمن  احلرث   يةذأو   ،نسل وإهالك 
 .العباد

 
   .(3/188) نووي على مسلمشرح ال ،( النووي1)
   .(3/94) كشف املشكل من حديث الصحيحني  ،( ابن اجلوزي2)
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 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

 .روباحلشوب السبب الثالث: ن
واآلن ظهر    ،ن احلروب مظنة الضرر من جوانب عدة ال سيما االقتصادإ

املاء يسمى حبرب  ببن  ،ما  الدول  بعض  تقوم  احلواجز   ،اء سدودوفيه  ووضع 
باب بن املنذر يف غزوة بدر  لذا كان مشورة احل  ؛اليت تتسبب يف إضرار غريها

 .(1) املاءويتم منعهم من  ،هبم ىت ال يتم اإلضرار ح ءانب املأن يكونوا جبا
والنصر  للظفر  متعددة  وسائل  استعمال  مظنة  احلرب  أن  املعلوم   ، ومن 

كما أن فقده من أهم أسباب    ،املاءوأعظم أسباب النصر هو السيطرة على  
  ، لشربللحاجة إليه ل   ،رب التاريخالنزاع ع   أحد أسباباملياه  وقد كانت    ،اهلزمية
ذي تقع فيه احلروب ال  لد الفالب  ،وهذا واقع مشاهد  ،وتوليد الطاقة  ،ةع اوالزر 

املاء مصادر  عن  للبحث  لديه  حتليته  ،وقت  على  العمل  االهتمام    ،أو  أو 
 . مبوارده

  .ادخار املاء الزائد عن احلاجةالرابع:  السبب
التقتإ على  جمبول  اإلنسان  األرض    ،رين  خزائن  امتلك  ألمسكها  فلو 

ه سواء حاجته إليرغم عدم    ،املاء لنفسه  وادخار الشخص  ،هري غ   ومنع  ،لنفسه
ع ْن أ ِب  ف  ،لذا كان عقاب أمثال هؤالء شديدا    ؛منهي عنه  ،للري أو للشرب

ّ    ،¢  ه ر يْ ر ة   :  ‘  ع ن  الن يب  لّ م ه    ق ال  و ال  ي  ْنظ ر     ،ام ة  م  اَّلل   ي  ْوم  الق ي  "ث ال ث ٌة ال  ي ك 
هب   ل  ح    ر ج لٌ إ ل ْيه ْم:   أ ْعط ى  ل ق ْد  ْلع ة   س  ع ل ى  و ه و  ك اذ بٌ ف   أ ْعط ى  مم  ا  أ ْكث  ر     ، ا 

 
هشام1) ابن  انظر:  هشام  ،(  ابن    ، واحلاكم  ، (3/35)  النبوة  ل دالئ  ،البيهقي  ،(1/620)  سرية 

الصحيح على  تصح  ،(5801)  رقم  (3/482)  نياملستدرك  ال  املتصلة  واملرسلة   ،واألسانيد 
  .حسنة
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 و ر ج لٌ   ،ل ي  ْقت ط ع  هب  ا م ال  ر ج ل  م ْسل م    ، ْعد  الع ْصر  و ر ج ٌل ح ل ف  ع ل ى مي  ني  ك اذ ب ة  ب   
ا م ن  ْعت  ف ْضل  م ا ملْ  ت  ْعم  ي  ل   ف ضْ ف  ي  ق ول  اَّلل  : الي  ْوم  أ ْمن  ع ك    ،م ن ع  ف ْضل  م اء   ْل  ك م 

" اك   .(1)ي د 
ماءو  فضل  منع  حاجته  ،قوله:  عن  الفاضل  املاء  من  الناس  مينع   ، أي: 

بل    ،أي: حصوله وطلوعه من املنبع ليس بقدرتك  ،ما مل تعمل يداكقوله:  و 
إبنع العباد  ،™  ام هللا هو  على  ي  ، وفضله  ال  الذي  املاء  مثل  به  كون  واملراد 

 .(2) ر والقنواتال كاآلاب  ،بسعي الشخص كالعيون والسيوله ر و ظه
وذلك    ؛وحيتاج إليه سالك الطريق  ،منع فضل املاء الذي زاد عن حاجتهو 

منه أخذ  بدله كلما  يتجدد  املاء  بذله  ،ألن  يضر  إال   ،وال  يكون  ال    فمانعه 
النفس خبيث  األذية  ،لئيما   للخلق  ،يقصد  رحة  لديه  رغبة  ،وليس    يف   وال 

يلزمه إعاشته   لشربه هو ومن  أن ما حيتاجه  "فضل ماء"وفهم من قوله:    ،رياخل
 . ال يلزمه بذله

منه أخذ  مبا  يتجدد  املاء  فيهوال صن   ،ولكون  لإلنسان  مثال    ،ع  كالطعام 
ل ذلك يقول هللا تعاىل يوم القيامة: ألج   ،واللباس الذي حيتاج معاجلة وعمال  

ومن منع فضل   ،"عمل يداكت  ملضل ما  كما منعت ف  ،اليوم أمنعك فضلي"

 
القيامة ]  ڇ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پڇ   :ابب قول هللا تعاىل   ،كتاب التوحيد  ،خاري الب( أخرجه  1)

 يكلمهم الابب بيان الذين    ،كتاب اإلميان  ، مسلمو   ،(7008)  رقم   (2710/ 6)  [ 23  –  22
  .( 214) رقم (1/72) هللا يوم القيامة

  .(25/135) عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،العيين( 2)



 

 

495 
 جملة العلوم الشرعية

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

 .(1)ر اخلسران األبديهللا فهو اخلاس
إىل   ويدعو أتباعه  ،فالشرع حيارب البخل والشح وخاصة بضرورات الناس

ال    ،لى عبادهفهذا املانع ملا مل تصنع يداه مانع لفضل هللا ع   ،البذل واإلنفاق
بقدرته جيريها  اليت  األمور  يف  ا  ،سيما  من  تعترب  لذا   ،عامةال  ت لكياملواليت 

اآلخ يف  الشديد  العقاب  وإمنا    ، رةاستحق  ابألفراد  خيتص  ال  العقاب  وهذا 
 .على خلقه يشمل الدول إذا منعت فضل رهبا الذي جاد به

 . قل ة مصادر املياهالسبب اخلامس: 
بسبب قلة األمطار    ،جد هبا مصدر قريب للماءناك بعض األماكن ال يو ه 

  والناظر يف قصة هاجر وابنها يدرك   ،حراء لصا  يبة منال سيما يف األماكن القر 
  ،اي  إ بْ ر اه يم  ففي القصة قول أم إَساعيل: "  ،حراء مظنة عدم وجود املاءأن الص

الو اد يأ   ا  هب  ذ  و ت رْت ك ن ا  ت ْذه ب   ف يه    ،ْين   ل ْيس   إ ْنٌس و ال  ش ْيءٌ ال ذ ي  ل ه     ؟  ف  ق ال ْت 
م ر ار ا ع ط ش  إ    ح ىت  "  وفيها:  ..،"ذ ل ك   ق اء   السّ  م ا يف   ن ف د   ابْ ن  ه اذ ا  و ع ط ش     ،ْت 

 .(2) "و ج ع ل ْت ت  ْنظ ر  إ ل ْيه  ي  ت  ل و ى
ويف حديث الرجل الذي أخطأ من   ،ة اهلالك ملن فقد املاءفالصحراء مظن

قوله الفرح  "شدة  اْلع ط ش  :  أ ْدر ك ه   ح ىت   :    ،ف ط ل ب  ه ا  ق ال  إ ىل  أ ْرج  "مث     ك اين   م    ع  
ف يه   ح ىت  ف أ ان    ،ال ذ ي ك ْنت   أ م وت  م   السكن    ،(3) "  أو  الصحراء  لزوم  أن  ذلك 

 
   .(2/169) توحيد من صحيح البخاريشرح كتاب ال ،( الغنيمان1)
أخرجه  2) األنبياء  ،البخاري(  املشي   [ 94  :الصافات]   (يزفون)  ابب   ،كتاب  يف    النسالن 

   .(3184)  رقم (3/1227)
   .(7055) رقم (8/92) ب فرح هللا بتوبة عبدهاب ،كتاب التوبة  ،مسلمأخرجه  (3)
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وهذا التصحر يزداد    ، وهو ما يعرب عنه ابلتصحر  ،فيها أحد أسباب قلة املاء
 . ب بعض التغريات املناخيةوبسب ،مع قلة نزول املطر

باب لوفر البشر  سألاتالشي  ولو مت    ،بعض أسباب قلة املاء وندرته  ههذ
 .من املياه اليت هتدر أو تستنزف بال ضرورة ألنفسهم ولغريهم الكثري

تلكم   على  التغلب  على كيفية  التعرف  يف   ،األسباببقي  نراه  ما  وهذا 
 .فإىل املبحث القادم ،املبحث القادم

 
*** 
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 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

املاء  :  ينالثا   املبحث ندرة  أسباب  على  التغلب  السنة  طرق  خالل  من 
 . نبويةال

اب إ ارتباطه  يعين  ابملاء  اإلنسان  ارتباط  عن  ،حلياةن  له  بديل  ال  لذا   ؛هإذ 
ليت قد تعصف وضعت السنة النبوية عدة طرق للتغلب على ندرة املاء وقلته ا

الناس مبستقبلهم  ،حبياة  احمل  ،وتودي  شأهنا  من  الطرق  املاءوهذه  على   ،افظة 
 وهاك أهم الطرق:  ،وبيان قيمته

 .على مصادر املياه من التلوث  ظةافىل: احملالطريقة األو 
وأمرت    ،أبي وجه من الوجوهتلويث املاء   السنة النبوية عن  نهي يف اء الج

املاء  ،استخدامه   ابحملافظة عليه والتوسط يف التبول يف  التنفس    ،ومنعت  وكذا 
وهذا فضال  عن أنه من السنة فهو من أخالق الكرام   ،بيف اإلانء أثناء الشر 

  .اع الناس يف الضيق من أمثال هذه األفعالقيإكرهون الذين ي
"إ ذ ا ش ر ب  أ ح د ك ْم ف ال  ي  ت  ن  ف ْس :  ‘  أِب قتادة قال: قال رسول هللا فعن  

ء  يف    ب ي م    ،اإل ان  ذ ك ر ه   مي ْس ْح  ف ال   أ ح د ك ْم  ل   اب  ف ال    ،ين ه  و إ ذ ا  أ ح د ك ْم  مت  س ح   و إ ذ ا 
ين  ي  ت م س ْح ب ي   ض إن كان الشارب به  إذ التنفس يف املاء قد جيلب األمرا   ،(1)"ه  م 

 فعن   ،وكذا منعت الشرب من فم القربة  ،أو حامال  للعدوى  ،أذى من مرض
ق اء  ع ن  الشُّْرب  م ْن ف م  الق ْرب    ‘  هريرة: "هن  ى ر س ول  اَّلل     أِب ْن ع    ،ة  أ و  السّ    و أ ْن مي 

 
ويف    ،(152)  رقم  (1/69)   اء ابليمنيابب النهي عن االستنج  ،كتاب الوضوء  ،البخاري( أخرجه  1)

كتاب   ،ومسلم  ،(5307)  رقم  (2133/ 5)  ابب النهي عن التنفس يف اإلانء  ،كتاب األشربة
   .(534) رقم (1/154) الذكر ابليمني سابب النهي عن م ،الطهارة
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ار ه  ج يف     ه  خ ش ب    ج ار ه  أ ْن ي  ْغر ز   أو اإلانء الذي   ،بةإذ الشرب من فم القر   ،(1) "د 
الشاربني لصفو  تعكري  املاء  منه  ذلك  ،يصب  نفسه  تعاف  فيضر    ،وبعضهم 

بغريهالشار  تعرض    ،ب  عدم  بسبب  النهي  أن  الشراح  من  عليه كثري  والذي 
ال  واملتأمل حل  ،بسبب وجود بعض احلشرات يف املاء قدميا    ؛إليذاءالشارب ل

املاء    سانال يلوث  أن  يستقذرون  أهنم  يرى  بفم واحداآلن  ويستقذر    ، الكثري 
 . بعضهم ذلك مما يؤدي إىل إهداره

البسام: " التنفسقال  الذي يشرب منه ملا يف ذلك    الن هى عن  يف اإلانء 
الكثرية بعدهاليت منها    ،من األضرار  أنه قد خيرج من    ،تكريهه للشارب  كما 

ا األمراض  بعض  تلأنفه  العدوى  ،املاء  ثو ليت  معه  الشار   ،فتنقل  ب  إذا كان 
مريض  الشارب  ،ا  املتنفس  على  ضرر  الشرب  حال  التنفس  من  حيصل    ، وقد 

املاء   النفس  يدخل  منهحينما  اخلري   ، وخيرج  فيه  مبا  إال  أيمر  ال  والشارع 
 .(2)"عما فيه الضرر والفساد وال ينهى إال ،والصالح

له بدون    المس    بسبب ملس  ث  و لأن يت  ومن ابب احملافظة على املاء من
ال  ،نظافة إىلدعت  اإلانء  سنة  يف  إدخاهلا  قبل  اليد  ه ر يْ ر ة  ف  ،غسل  أ ِب     ع ْن 
ه  يف    ي  غْ ف ال    ،إ ذ ا اْست  ي ْق ظ  أ ح د ك ْم م ْن ن  ْوم ه  "  :ق ال    ‘  يب   أ ن  الن    ،¢ م ْس ي د 

ث  اإلانء   ل ه ا ث ال  ت ْت ي د ه  أ يْ   ير  ي دْ   ال    هف إ ن    ،ح ىت  ي  ْغس  من    فاألصل أن  ،(3)" ن  اب 

 
  .(5304) رقم (5/2132) ابب الشرب من فم السقاء ،كتاب األشربة  ،اري البخ( أخرجه 1)
  .(42ص: ) تيسري العالم شرح عمدة األحكام ،م( البسا2)
نومه فال يغمس يده يف اإلانء حىت  من    أحدكمابب إذا استيقظ    ،كتاب الطهارة  ،مسلم  ( أخرجه3)

  .(564) رقم (1/160) ا ثالث  هيغسل
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 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الرابع والستون رجب 
 

 ،ن يضع يده يف اإلانء أن ينظفها من األقذار حىت ال يعكر صفو املاءأراد أ
"و ق النووي:  خمصوصا  ال  ليس  احلكم  النوم  هذا  من  في  ،ابلقيام  املعترب  ه بل 

اليدالشك يف جناس اإل  ،ة  انء قبل  فمىت شك يف جناستها كره له غمسها يف 
الليلواس  ،غسلها نوم  من  قام  النهار  ،ء  شك    ،أو  جناسأو  غري  يف  من  تها 

 .(1) "نوم
ومن اآلداب    ،بويةوهذا نوع من الذوق والرقي الذي حثت عليه السنة الن 

اخلرب دليل على أن    ويفقال اخلطاِب: "   ، اليت يراعي الناس فيها مشاعر بعض
ألن الذي يعلق    ؛هحكم  تْ غري   تْ املاء القليل إذا وردت عليه النجاسة وإن قلّ 

وكان من عادة القوم يف طهورهم استعمال    ،قليل  ابليد منها من حيث ال يرى 
القلتنيتقصر عن ق  .... .ما لطف من اآلنية الفقه  ،در  القليل    :وفيه من  أن 

  ؛ اعلى حد الغلبة والكثرة أزاهلا ومل يتنجس هب من املاء إذا ورد على النجاسة  
أن يصبه من اإلانء على يده    ‘  هللا   ولسر أمره    ن املاء الذي أألن معقوال  

اإلانء  أقل يف  أبقاه  الذي  املاء  لألقل    ،من  حكم  قد  والتطهري    ابلطهارة مث 
اب واردا    ،لنجاسةولألكثر  املاء  بني  الفرق  على  ومورودا    فدل  النجاسة   على 

 .(2)"ةالنجاسعليه 
ي أن  بغ ن ي اليت  والسنن النبوية  ، ففي هذه األحاديث مجلة من اآلداب الشرعية 

مرعية  الناس   ، تكون  على  حفاظ  الظاهرة   ففيها  األضرار  األمراض   ، من    ، مثل: 
 . البعض ملشاعر إخوانه   ة والباطنة مثل: الضيق احلاصل من عدم مراعا 

 
   .(3/180) وي على مسلمشرح النو  ،( النووي1)
   .(1/48) معامل السنن ،( اخلطاِب2)
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عن التبول يف املاء هي  الن على املاء من التلوث جاء    ةومن ابب احملافظ 
ملا فيه من    ؛عقالءال  هيستقبحذلك أن البول يف املاء مما    ؛أو غسل اجلنابة فيه

استعماله  الناسومنع    ،هإفساد هلم    ،من  فيحدث  علم  بدون  استعماله  أو 
أِب    ،ضرر حديث  يف  النهي  جاء  هللا  ،¢  هريرةلذا  رسول  َسع    ‘  أنه 
أ ح  :  يقول ي  ب ول ن   ا"ال   اء  

 
امل ال ذ ي ال  جي ْر يد ك ْم يف   ائ م   ف يه    ،لد  ل   ي  ْغت س   ، ( 1)"مث   

يت ار  و صفال  املاءمن  التبول يف  االغتس  ،لعقالء  نفس  مث  من  قد    إذ  ،املاءال 
قال   ،ن اغتسل من هذا املاءه إويتضرر بفعله غري    ،يفتك فاعل ذلك بنفسه

واألكثرين من أهل    احملققنيعند    "النهي يقتضي التحرمي على املختارالنووي:  
أو   ،مجاع لتغريهإلاب  تنجيسهورمبا أدى إىل    ،وفيه من املعن أنه يقذره  ،األصول

ح أِب  عند  تنجيسه  الغإىل  أن  يف  وافقه  ومن  بتحرك  نيفة  يتحرك  الذي  دير 
فقد أطلق مجاعة من    ،وأما الراكد القليل  ،وع جنس فيهطرفه اآلخر ينجس بوق

مكرو  أنه  فيه  ،هأصحابنا  البول  حيرم  أنه  املختار  ينجسه  ؛ والصواب    ، ألنه 
 .(2) " أعلمهللا و ،عمالهويغر غريه ابست ، ويتلف ماليته

يف   الشخص  تبول  أن  شك  الفطرة   ،ماءوال  جيايف  مما  فيه  اغتساله  مث 
فال  ،السليمة تنجس  قد  طهارة  فاملاء  به  ينجس    ،حتدث  ال  وإن كان كثريا  

لذا فإن املتبول    ،إىل أن القذارة حاصلة فيهأضف    ،فالنفس السوية تستقذره
 .ياهأسباب إهدار املم ظع أ ا منوهذ ،على غريهو  ،قد حرم املاء على نفسه

 
أخرجه  1) الوضوء  ،البخاري(  الدائم  ،كتاب  املاء  يف  البول    ، مسلمو   ، ( 236)  رقم  (1/94)  ابب 

  .(582) رقم (1/162)  ابب النهي عن البول يف املاء الراكد ،كتاب الطهارة
   .(3/188) مسلم شرح النووي على ،( النووي2)
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تغطية  فساد والتلف جاء األمر بظ على املاء من الوكذا من ابب احلفا
   .يةاألواين وربط األسق

عله وجي  ،أو وقوع شيء يعكر صفوه  ،إن مما حيفظ املاء من التلف والفساد
االستعمال لعدم  املتاح  ،عرضة  ابملاء  للتلف  ،االهتمام  تعريضه  وهذا   ،وعدم 

ق ال     :قال  ƒ  ْبد  اَّلل   عن ج اب ر ْبن ع  ف  ،اعة وتبديد املياهإضم  دعضرورة  يبني  
اَّلل    الل ْيل  إ ذ  "  :‘  ر س ول   ج ْنح   ت مْ   ،ا ك ان   ي ْ أ ْمس  ي ان ك    ،أ ْو  ب ْ ص  ف إ ن     ،مْ ف ك فُّوا 

ين ئ ذ   ح  ر   ي  ن ْت ش  لُّ   ،الش ْيط ان   ف خ  الل ْيل   م ْن  س اع ٌة  ذ ه ب   ْغل ق وا أ  و    ،وه مْ ف إ ذ ا 
 ،و أ وْك وا ق ر ب ك مْ   ،اب  م ْغل ق اف إ ن  الش ْيط ان  ال  ي  ْفت ح  اب    ،ْسم  اَّلل   و اذْك ر وا ا  ،اأْل بْ و اب  

اَّلل    اْسم   آن ي  ت ك مْ مخ ّ  و    ،و اذْك ر وا  اَّلل     ،ر وا  اْسم   ع ل ي ْه ا    ،و اذْك ر وا  ت  ْعرض وا  أ ْن  و ل ْو 
ئ ا ي ْ  .(1) "م ص اب يح ك موا ئ  ف  و أ طْ  ،ش 

ق)ومعن   أيوأوكوا  ابلوكاء  ربكم(  وأسقيتكم  قربكم  أفواه  وهو    ،شدوا 
"هذا احلديث فيه مجل من  قال النووي:    ،(2) يط الذي يشد به أفواه القرباخل

هبذه اآلداب اليت   ‘  فأمر  ،معة ملصاحل اآلخرة والدنياأنواع اخلري واألدب اجلا
  هذه األسباب أسبااب    ™  وجعل هللا  ، طانشيلاإيذاء  هي سبب للسالمة من  

من   على كشف    فال  ،يذائهإ للسالمة  سقاءوال    ،انءإيقدر  فتح    وال  ،حل 
  .(3)"يذاء صيب وغريه إذا وجدت هذه األسبابإ وال ،ابب

 
تاب  ك  ،مسلمو   ،(5300)   رقم   (5/2131)  ابب تغطية اإلانء  ،كتاب األشربة  ،البخاريرجه  ( أخ1)

  .(5298) رقم (6/106) ابب األمر بتغطية اإلانء وإيكاء السقاء  ،األشربة
   .(21/126) الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم ،( اهلرري2)
   .(13/185) شرح النووي على مسلم ،( النووي3)
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فينبغي أن    ،إن تغطية اآلنية نوع من احملافظة على نظافة املاء املعد للشرب
  ، ومياه اخلزاانت  ،وكذا ماء السبيل  ،وت بيلارب يف  يتم احلفاظ على مياه الش

تسقط قد  اليت  واحلشرات  األتربة  من  بتغطيتها  تغطيتها    وعدم    ،فيها  وذلك 
للضرر تعرض  الذي  املاء  إهدار  يف  دعت  ،يتسبب  احملافظة    لذا  إىل  السنة 

 . عليها
 .ترشيد استهالك املياه  الطريقة الثانية:

وقد جاء   ،على قلة املاء  لبغتعلى الإن ترشيد املاء من أهم ما يساعد  
الوس أبرزها:  عدة  ائل  هلذه  على  صور  املاءالتدريب  على  أثناء   احملافظة 

استعما   ،الطهارة يف  االقتصاد  إىل  دعوة  النبوية  السنة  نصوص  املاءففي   ،ل 
ذلك يف  املبالغة  لألمة    ،وعدم  تعليم  فيه  املاءوهذا  إهدار  ولو كان    ،عدم 

ء أداء الصلوات كلها بوضو أابحت الشريعة    ذال  ،!؟ اهافكيف مبا سو   ،للعبادة
وهذا نوع    ،املسح على اخلفوجواز    ،على طهارته  ابقيا  املسلم  ما دام    واحد

 . املاءمن توفري 
ة  فعن   الن    ،ب  ر ْيد  د  ‘  يب   أ ن   و اح  ب و ض وء   اْلف ْتح   ي  ْوم   الص ل و ات   "ص ل ى   : ، 

:    ه  ال  ل  و م س ح  ع ل ى خ ف ْيه " ف  ق   ئ ا ملْ  ت ك ْن ت ْصن  ع ه  ل ق ْد ص ن  ْعت  اْلي  ْوم  ش  "ع م ر   ،"ي ْ
ا "ع ْمد   : "  ق ال  ع م ر  اي   الصلوات كلها    ،(1)ص ن  ْعت ه   للمسلم  الشارع  أابح  فقد 

 .وللمسافر ثالثة أايم ،ليلةوكذا أجاز للمقيم املسح يوما  و  ،ضوء واحدبو 
" النووي:  أنو قال  احلديث  هذا  من  يف  منهاعل لااع  على    :م  املسح  جواز 

 
أخرجه1) الطهارةك  ،مسلم  (  النيب  ،تاب  واحد  ‘  ابب صلى  بوضوء    رقم   (1/160)  الصلوات 

(563).   
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وهذا   ،فروضات والنوافل بوضوء واحد ما مل حيدثصلوات املوجواز ال  ،اخلف
 .(1)"جائز إبمجاع من يعتد به

ق ام  "  ، ƒ  ع ن  اْبن  ع ب اس  ف  ، خفيفا  ويف بعض األحيان كان يتوضأ وضوءا  
  .(2)"ف ا يف  وء ا خ  ف  ت  و ض أ  م ْن ش نّ  م ع ل ق  و ض   ،‘  ر س ول  اَّلل   

أبن توضأ مرة   ؛وضوء الصالة وخففه  توضأ  يعين   "خفيفا    وضوءا  "  :قولهو 
  .(3)"‘ أو خفف استعمال املاء ابلنسبة إىل غالب عادته ،مرة

ترشيده طرق  أحد  املاء  استعمال  من  احملافظة   ،فالتخفف  أساليب  ومن 
 ،وءوضلادة يف  غسل العضو مرة واحوز  فيج  ،على املاء التخفف من استعماله

 ، يع العضودام الغسل يف املرة عم مج فال يشرتط غسل العضو ثالث مرات ما  
ُّ   عن ابن عباس قال:ف الن يب  وذلك أبن يتناول غرفة    ،(4)"ة  م ر ة  م ر    ‘   "ت  و ض أ  

 أ خ ذ    ،"ت  و ض أ  ف  غ س ل  و ْجه ه    أ ن ه    ،ع ن  اْبن  ع ب اس  ف  ،واحدة لكل مرة يف الوضوء
م اء    ة  غ ْرف   و اْست  نْ   ، م ْن  هب  ا  غ رْ   ،ش ق  ف م ْضم ض   أ خ ذ   م اء  مث    م ْن  هب  ا    ،ف ة   ف ج ع ل  

ا  ، اء  مث   أ خ ذ  غ ْرف ة  م ْن م    ،ف  غ س ل  هب  م ا و ْجه ه    ،األ ْخر ىأ ض اف  ه ا إ ىل  ي د ه     ،ه ك ذ 
الي ْمن   ه   ي د  هب  ا  غ    ،ف  غ س ل   أ خ ذ   م اء  نْ م    ْرف ة  مث    الي سْ   ،  ه   ي د  هب  ا  مث     ،ر ىف  غ س ل  

 
   .(3/177) شرح النووي على مسلم ،لنووي( ا1)
أخرجه:2) من حديث  الوضوء   ،البخاري  ( جزء  الوضوءابب    ،كتاب   رقم  (1/64)  التخفيف يف 

يف  ،الصالة  كتاب  ، مسلمو   ،(138) والدعاء  الذكر  الليلابب  صالة   قم ر   ( 2/180)   
(1743) . 

   .(9/25) شرح النووي على مسلم ،( النووي3)
   .(156) رقم (1/70) ابب الوضوء مرة مرة  ،اب الوضوءكت  ،البخاري ( أخرجه 4)
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ه  ر أْ م س ح  ب   اف  ر ش  ع ل ى ر ْجل ه  ال  ،مث   أ خ ذ  غ ْرف ة  م ْن م اء    ،س  مث      ،ي ْمن  ح ىت  غ س ل ه 
: ه ك ذ    ،هب  ا ر ْجل ه  ف  غ س ل     ،أ خ ذ  غ ْرف ة  أ ْخر ى ر س ول     ت  يْ ا ر أ  ي  ْعين  الي ْسر ى" مث   ق ال 

و ا  كذو   ،(1)"ي  ت  و ض أ    ‘  اَّلل    مرة  يكفي  الغسل  م ْيم ون ة :  ،احدةيف    ق ال ْت 
  ّ ل لن يب  ل ْلغ ْسل    ‘  "و ض ْعت   ي د    ،م اء   ث ال ث  ف  غ س ل   أ ْو  م ر ت نْي   ع ل ى    ، ْيه   أ فْ ر غ   مث   

اك ري ه   ه    ،ِش  ال ه  ف  غ س ل  م ذ  أل  مث   م س ح  ي د    س ل  و غ    ،مث   م ْضم ض  و اْست  ْنش ق    ،ض  رْ  اب 
يْ  م ْيه  مث   حت  و ل  م ْن م ك ان ه  ف    ،مث   أ ف اض  ع ل ى ج س د ه    ،ه  و ْجه ه  و ي د    .(2) "غ س ل  ق د 

 ، إن املتبصر للطريقة العملية يف استعمال املاء يدرك احرتام النعم وصيانتها
ذه  مث الناظر هل  ،لمني يف العبادة والعادةس ملاحياة    فاالعتدال والوسطية منهج

يد السنالنماذج  أن  املاءرك  بقيمة  املسلمني  ع ر فت  النبوية  عدم    ،ة  وعلمتهم 
واألمطار تنزل من    ،ولو كانت األهنار جتري من حتتهم  ،عمالهاإلسراف يف است

املسلموهذ  ،فوقهم تصرفات  من  يتجزأ  ال  جزء  االقتصاد  ال   ،ا  الرائي   وإن 
أيت مث  ذا ر فإ ،دير هلذه النعمة ما يدعوه إىل اإلجالل واإلكبار والتقإال ديشاه 

  ق ق تقليل تدفوميكن أن خيفف استعمال املاء عن طري   ،رأيت احرتاما  لنعم هللا
 .هدار كميات كبريةإنزوله للحد من 

 .حترمي اإلسراف لثة:الثاالطريقة 
اإلسراف  خطر  بيان  ا  ،مر  ندرة  أسباب  أحد  السنة  ا  ذل  ،ملاءوأنه  فإن 

أ حذرت  اإلالنبوية  من  خطره  ،سرافتباعها  يف وأمرهت   ،وبينت  ابالقتصاد  م 

 
أخرجه  1) الوضوء  ،البخاري(  واحدة  ،كتاب  غرفة  من  ابليدين  الوجه  غسل   رقم  (1/65)  ابب 

(140).   
   .(254) رقم  (1/102) حدةابب الغسل مرة وا ،لغسلكتاب ا  ،البخاري ( أخرجه 2)
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ع ْمر وف   ،االستعمال ْبن   اَّلل    ع ْبد   اَّلل   أ ن    ،ع ْن  ر س ول   ب س ْعد    ‘    و ه و    ،م ر  
الس ر ف    ،ي  ت  و ض أ   ا  ه ذ  "م ا   : إ ْسر  ؟ف  ق ال  اْلو ض وء   أ يف    : ف  ق ال   ،"ن  ع مْ   :ل  اق    ؟افٌ " 

عبد أن إسرافه يف استخدام املاء ال قد يظن املت   ،(1) ج ار "  و إ ْن ك ْنت  ع ل ى هن  ر  
 . لذا مت التفريق بني اإلسباغ واإلسراف ؛ءوأنه نوع من إسباغ الوضو  ؛شيء فيه

أو جتاوز عن احلد   ،"فيه إسراف الوقت وتضييع العمرقال علي القاري:  
هو  قال الطييب: "  ،م احرتام النعمل فيه عدب  بسح ذلك فليس    ،(2) "الشرعي

إلرا املبالغتتميم  ن     ،ةدة  ما  ،مْ ع  أي:  يف  وإسراف  تبذير  فيه   ذلك  يتصور  مل 
سراف اإلمث بسبب التجاوز عن  وحيتمل أن يراد ابإل  ،ا تفعلهفكيف مب  ،التبذير

قال  و   ،فاحلد الشرعي للوضوء تعميم العضو املغسول ابملاء  ،(3)"احلد الشرعي
اف ولكن إسر   ،ن إسراف املاءاملشايخ: "إن يف النهر اجلاري إن مل يكض  عب

 .(4) "أعاذان اَّلل   ،وتضييع الوقت ابق ،العمر

 
اء يف القصد يف الوضوء وكراهية التعدي ابب ما ج  ،كتاب الطهارة وسننها  ،ابن ماجه( أخرجه  1)

يف وقال البوصريي:    ،(7065)  رقم  (11/636)  يف املسندأحد  و   ،(425)  رقم   ( 1/147)  فيه
لزجاجة يف زوائد مصباح ا  ،البوصريي)  .عةلضعف حيي بن هللا وابن هلي  .فالزوائد إسناده ضعي

ماجه حجر:    ،(1/62)  ابن  ابن  وإسنادوقال  وغريه  ماجه  ابن  ضعيفرواه  حجر )  .ه   ، ابن 
احلبري القاري:  ،(1/387)  التلخيص  علي  حسن"  وقال  القاري)  ."سنده  علي  مرقاة    ،مال 

 ،حيث السند  ذي يرتجح لدي ضعف الراوية منلوا  ،(2/421)  املفاتيح شرح مشكاة املصابيح
  .ناه صحيحا  وغن كان مع

 . (2/421) مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ،( مال علي القاري2)
   .(2/125)  مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ،املباركفوري (3)
  .(2/158) ملعات التنقيح يف شرح مشكاة املصابيح ،الدّ هلوي( عبد احلق 4)
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يتض احلديث  خالل  اإلسر ومن  أن  جالء  بكل  أي ح  على  جيوز  ال  اف 
  ، فكيف إذ كان املاء حمدودا    ،عنه ولو كان على هنر  ‘  فقد هني النيب  ،حال

 . ديدةواحلاجة إليه ش
 ،اْشر ب واو    ،: "ك ل وا‘   قال: قال رسول هللا  ،¢   حديث ابن عمرو  يفو 

  .(1)ة "خم  يل  و ال   ،و ت ص د ق وا و اْلب س وا يف  غ رْي  إ ْسر اف  
شريطة ترك اإلسراف   ا فاملأكل واملشرب وامللبس ال شيء يف االستمتاع هب 

التوسع يف م  دع ت إىل  وهذا وإن كان مباحا  إال أن الشريعة دع  ،املنهي عنه
 . املباح

" املناوي:  ل  اخلربوهذا  قال  نفسهجامع  املرء  تدبري  واإلسراف   ،فضائل 
واملعيشة ابجلسد  تضر  ،يضر  ت  واخليالء  حيث  العجبابلنفس   ،كسبها 

 .(2)"وابآلخرة حيث تكسب اإلمث ، وابلدنيا حيث تكسب املقت من الناس
ال السنة  يف  العملي  اجلانب  إىل  الناظر  إن  اإلسرافى  ر ينبوية  مث   ،عدم 

امل استعمال  يف  سواءواالقتصاد  ا  اء  غريمهايف  أو  الوضوء  أو  عن ف  ،الغتسال 
ُّ   :قال  ،سفينة ل ه  الص اع  م ن  اْلم اء  م ن  اجلْ ن اب ة    ،‘  ،"ك ان  الن يب  ئ ه    ، ي  ْغس  و ي  و ضّ 
امل  ،(3)"اْلم دُّ  استعمال  عند  ابالعتدال  أمرت  وفعلية  قولية  م  دع و   ،اءفالسنة 

 
  ( 2/1192)  ما أخطأك سرف أو خميلة  ،ابب البس ما شئت  ،لباس كتاب ال  ،ابن ماجه( أخرجه  1)

املسندأحد  و   ،(3605)  رقم  ، (6708)  رقم  (11/312)  (6695)   رقم  (11/294)  يف 
  .وصححه احلاكم والذهيب ،(7188) رقم  (4/150) املستدرك على الصحيحنيواحلاكم يف 

   .(5/46) فيض القدير ،( املناوي2)
   .(664) رقم (1/177) وء والغسلابب قدر ماء الوض ،هارةكتاب الط  ،مسلم( أخرجه 3)
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 .ليدرك قيمته ،املاء وقيمتهمسلم أبمهية ويف هذا بيان لل  ،املبالغة يف استعماله
 .العامالرابعة: النهي عن امتالك املاء الطريقة 

ومنع الناس منه   ،إن من أسباب ندرة املاء حماولة بعضهم االستحواذ عليه
 ، اءملا  هو بذللذا فمن أساليب التغلب على ندرة املاء    ؛رغم عدم حاجته إليه

 ، ن فضل هللا الذي ال مينعرض مج من األواخلار   ،إذ املاء النازل من السماء
هللا فضل  مينع  أن  لبشر  يتسن  ش  ،وال  فيهفالناس  م ن   ف  ،ركاء  ر ج ل   ع ْن 

الن يبّ   أ ْصح اب   م ْن  ر ين   ّ  "  :ق ال    ‘  اْلم ه اج  الن يب  م ع   أ َْس ع ه    ‘  غ ز ْوت   ث ال ث  
م اء  و الن ار "و الْ  ك أللْ ا ث ال ث  يف   م ْسل م ون  ش ر ك اء  يف  لْ "ا: ل  ي  ق و 

(1). 
اليت ال دخل    ،الثالث  فقد قرر احلديث مبدأ الشراكة بني الناس يف هذه

فيها ه ر يْ ر ة  و   ،هلم  أ ِب   اَّلل     ،ع ْن  ر س ول   اء    ،‘  أ ن  
 
امل ف ْضل   ْن ع   مي  "ال    :  ؛ ق ال 

ب ه   ف ضْ ل ي ْمن ع   املخلوقا   ™  فاهلل  ،(2) "لك أل  ا  ل    بفضله  اإلنسان  فيأك  ،تعم  ل 
 ،عشب والكأل منهوينبت ال  ،ويرعى احليوان فيما ساقه هللا إليه  ، من فضل هللا

أحد ميلكه  ال  هللا  خلق  جلميع  هللا  السندي:    ،وفضل  إىل قال  قوم  "ذهب 
احلديث متلك  :فقالوا  ،ظاهر  ال  الثالثة  األمور  هذه  بوال    ،إن  ا  هعييصح 

املرا  ،مطلقا   أن  العلماء  الذي ال خيتص    :د ابلكألواملشهور بني  املباح  الكأل 

 
 يف املسندأحد  و   ،(3479)  رقم  (3/295)  ْنع  اْلم اء  ابب ِف  م    ،كتاب اإلجارة  ،داود( أخرجه أبو  1)

  ."صحيح: "وقال الشيخ شعيب ،(23082)  رقم (38/174)
املساقاة   ،البخاري( أخرجه  2) املاء أحقاب  ،كتاب  ابملاء حىت يروى لقول   ب من قال إن صاحب 

النهي ابب    ،كتاب البيوع  ،مسلمو   ،(2226)  رقم  (2/830)  ال مينع فضل املاء()  :‘  النيب
  .(4011) رقم (5/34)  عن بيع فضل املاء
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الشجر    :وابلنار  ،مالك هلا  هنار اليت الماء السماء والعيون واأل  : وابملاء  ،أبحد
فيوقدونه املباح  من  الناس  حيتطبه  سياجا     ،(1)"الذي  يضع  أن  ألحد  فليس 
 .أو يستأثر به لنفسه ،هللا  قدون خل حول ماء يف صحراء ليختص به نفسه  

   .اء الزائدبيع امل  وكذا النهي عن
وحده استعماال    إن املاء النازل بفضل هللا ال جيوز ألحد أن يستحوذ عليه

فال يبيع الفاضل عن    ،ع ابقي األحياءوإمنا يطالب أبن يكون رحيما  م  ،وبيعا  
ع ْبد  هللا  ف  ،حاجته ْبن   "   ،ع ْن ج اب ر    : ف ْضل    ‘  ول  هللا  س  ر  هن  ى  ق ال  ب  ْيع   ع ْن 

  .(2)ء "اْلم ا
مجعه صاحبه  "وأما املاء إذا  :  ¬  اخلطاِبقال    ،وهذا غاية الرحة ابلناس

فإن له أن    ،أو قراه يف حوض وحنوه  ،خزنه يف جب  أو  ،أو بركة  ،ريجيف صه
وهو    ،وهو شيء قد حازه على سبيل االختصاص ال يشركه فيه غريه  ،مينعه
وال يكون له فضل   ،رألنه ال يستخلف استخالف ماء اآلاب  ؛بئرال  ءلف ملاخما

اآلابر مياه  الغالب كفضل  يف  ،يف  جاء  إمنا  دون  واحلديث  الفضل  منع   
وهللا    ،وعن حاجة عياله وماشيته وزرعه  ،ومعناه ما فضل عن حاجته  ،األصل

  .(3) "أعلم
 إخراجه  يف  ببذي يتسأما املاء ال  ،فالنهي عن بيع املاء النازل بفضل هللا

وله أن    ،فله أن يبيعه  ،فهذا مما عملته يداه  ،كاحلاصل اليوم يف بعض اآلابر
 

  .(2/91) حاشية السندي على سنن ابن ماجه ،( السندي1)
   .(4009) رقم (5/34) ن بيع فضل املاءعابب النهي  ،كتاب البيوع  ،مسلم( أخرجه 2)
  . (3/128) معامل السنن ،( اخلطاِب3)
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به النووي:    ،يتصدق  املاءقال  فضل  بيع  عن  النهي  الكأل  ؛"أما  هبا   ، ليمنع 
 ،وفيها ماء فاضل عن حاجته  ،فمعناه أن تكون إلنسان بئر مملوكة له ابلفالة

فال ميكن أصحاب املواشي رعيه    ،هإال هذليس عنده ماء    ويكون هناك كأل
ح إذا  البئر   لصإال  هذه  من  السقي  املاء   ،هلم  هذا  فضل  منع  عليه  فيحرم 

ألنه إذا منع بذله امتنع الناس من رعي    ؛ب بذله هلا بال عوضجي و   ،للماشية
من رعي    ويكون مبنعه املاء مانعا    ،ا على مواشيهم من العطشذلك الكأل خوف  

العيين:    ،راءيف الصح  ا مب  صهي خافالن   ،(1)"الكأل يفضل    "فأما من ال وقال 
ملنع عند  وأتويل ا  ،ألن صاحب الشيء أوىل به  ؛فال يدخل يف هذا النهي   ،له

يف   املرء  )مالك  حيفرها  الصحراء  يف  املاشية  آابر  يف  معناه  وغريه:  املدونة( 
  ؛ ءل املافأمر أن ال مينع فض  ،فإذا منع املاء اختص ابلكأل  ،وبقرهبا كأل مباح
 .(2) "للكأل لئال يكون مانعا  
الناسملاوعدم منع   وكذا فيه تغلب على    ،اء فيه تقرير ملبدأ الشراكة بني 

املاء   استحواذ على  املاء  ،البعض  ندرة  أزمة  على  التغلب  طرق  أحد   ، وهذا 
 . ثننيواحد يكفي االفماء ال

 .: حتديد األولوايت يف استعمال املاءاخلامسةالطريقة  
هذا دلت   ،ةايوبفقده تتوقف احل  ،ب النماءوسب  ،حلياةا  ءاسر بق  إن املاء

ف  ق ال  اي  ر س ول  اَّلل      ‘  ن يب   س أ ل  ر ج ٌل القال:  ه ر يْ ر ة   فعن أِب    ،عليه أحاديث 
ض أ   و  ت   أ ف  ن   إ ان  ن  رْك ب  اْلب ْحر  و حن ْم ل  م ع ن ا اْلق ل يل  م ن  اْلم اء  ف إ ْن ت  و ض ْأان  ب ه  ع ط ْشن ا  

 
   .(10/228) شرح النووي على مسلم ،( النووي1)
  .(12/194) عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،ين( العي2)
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اْلب ْحر   اَّلل   و ف  ق ال  ر س    ؟مب  اء   م اؤ ه  :  ‘  ل   الط ه ور   ت  ت ه "   ،"ه و   م ي ْ ففي   ،(1)احلْ لُّ 
 .احلديث قدم حاجة الشرب على حاجة الوضوء

ع ْن ف  ،قدم األقرب للماء على من بعده  ،ويف حديث الزبري يف سقي الزرع
الزُّب رْي   ْبن   األ ْنص ار  خ اص    ه  ث  ح د    أ ن ه    ،ع ْرو ة   م ن   ر ج ال   م ن  م  أ ن   ر اج   الزُّب رْي  يف  ش   

الن ْخل   هب  ا  ي ْسق ي  اَّلل     ،احل ر ة   ر س ول   ز ب رْي  ‘  ف  ق ال   اي   "اْسق   ف أ م ر ه     ، : 
ْعر وف   ْلم  " ف  ق ال  األ ْنص ار يُّ: أ ْن ك ان  ابْ   ،اب  ْل إ ىل  ج ار ك  ف  ت  ل و ن     ، ك  ت  م  ن  ع  مث   أ ْرس 

اَّلل    ر س ول   "اْسق    ،‘  و ْجه    : ق ال  اْحب سْ   ،مث    إ ىل     ، مث     اء  
امل ع    ، اجل ْدر  ي  ْرج 

:  ،و اْست  ْوع ى ل ه  ح ق ه "  ۈچ  ف  ق ال  الزُّب رْي : "و اَّلل   إ ن  ه ذ ه  اآلي ة  أ ْنز ل ْت يف  ذ ل ك 

 ِل  اْبن   ال  ق  "  ،[65]النساء:    چې  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ
ف     : ه اب  األ  ش  و الن  ق د ر ت   ّ  ْنص ار   الن يب  ق  ْول   "اْسق  ‘  اس   ح ىت  مث     ،:  اْحب ْس     

ْعب نْي   ع  إ ىل  اجل ْدر " و ك ان  ذ ل ك  إ ىل  الك   .(2) ي  ْرج 
نه قدم القرب للماء إومن حيث    ، فهنا حدد األولوايت من حيث الشرب

 .على األبعد

 
أبود  1) أخرجه  الطهارة  ،داود(  اْلب ْحر    ،كتاب  مب  اء   اْلو ض وء     ،مذيالرت و   ،(83)  رقم  (1/31)  ابب 

الطهارة ج  ،كتاب  ما  طهابب  أنه  البحر  ماء  يف  وقال: حسن   ،(69)  رقم  (1/100)  وراء 
الطهارة  ،النسائي و   ،صحيح ا  ،كتاب  م اء   ب  ماجه  ،(59)  رقم  (1/53)   ْلب ْحر  اب  كتاب    ،وابن 
البحر  ،الطهارة  رقم   (12/171)  يف املسندأحد  و   ،(386)  رقم  (1/136)  ابب الوضوء مباء 

(7233).   
ابب شرب و   ،(2231)  رقم  (832  /2)  ابب سكر األهنار  ،ة كتاب املساقا  ،البخاريأخرجه    (2)

ابب األمر   ،‘  كتاب فضائل النيب  ،ومسلم  ،(2232)  رقم  (832/  2)  األعلى قبل األسفل
   .(6183)  رقم ،(90/ 7)  ‘ ابلتحكم إليه
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 .دسة: صالة االستسقاءاساليقة الطر 
العنكان   هذا  حق  يقدممن  أن  يف   ؛صر  املشاهد  الكبري  وألثره  ألمهيته 

وإمنا   ،ال دخل للبشر فيه  ،إذ نزول املطر بفضل هللا  ،على ندرة املاءالتغلب  
بتذللهم وتضرعهم وإظهار ضعفهم ي أخرته  ،تنزل  الطريق    ؛ولكن  ليكون ذكر 

ء أختري  يث عدة عن صالة االستسقاادحأفهناك    ،الروحية بعد الطرق املادية
: أ ص اب ت  الن اس     ،أ ن س  ْبن  م ال ك  حديث  منها:   ّ  ق ال   ،‘  س ن ٌة ع ل ى ع ْهد  الن يب 

 ُّ الن يب  ن ا  ي   ‘  ف  ب  ي ْ أ ْعر اِب  ق ام   ي  ْوم  مج  ع ة   اَّلل  : ه ل ك     ،خي ْط ب  يف   ف  ق ال  اي  ر س ول  
و ج اع    ل ن ا  ،ل  االع ي  املال   اَّلل    ي د    ،ف ادْع   ن  ر  ف  ر ف ع   و م ا  ق  ز ع ة  ْيه   الس م اء   يف    ،ى 

ي ب ي د ه  ف  و ال ذ   ر  الس ح اب  أ ْمث ال    ،ي ن  ْفس  مث   ملْ  ي  ْنز ْل    ، اجل ب ال  م ا و ض ع ه ا ح ىت  ث 
ْي ت ه   و م ن     ،ا ذ ل ك  ف م ط ْران  ي  ْوم ن    ، ‘  ع ْن م ْنرب  ه  ح ىت  ر أ ْيت  املط ر  ي  ت ح اد ر  ع ل ى حل 

ُّ    ، اجل م ع ة  األ ْخر ىح ىت    ،و ال ذ ي ي ل يه    ،الغ د  و ب  ْعد  الغ د   أ ْو    -و ق ام  ذ ل ك  األ ْعر اِب 
: اي  ر س ول  اَّلل     -: غ رْي ه   ق ال   ف  ر ف ع    ،ف ادْع  اَّلل   ل ن ا   ،هت  د م  الب ن اء  و غ ر ق  املال    ،ف  ق ال 

ْيه  ف  ق   : "الل  ي د  ي ة  م ن  الس ح اب   ال  ح  ري  ب ي د ه  إ ىل  ان  ا ي ش  ن ا" ف م  ن ا و ال  ع ل ي ْ ه م  ح و ال ي ْ
انْ ف ر ج تْ   د ين ة    و ص ار ت    ،إ ال  

ْئ   ، و س ال  الو اد ي ق  ن اة ش ْهر ا  ،م ْثل  اجل ْوب ة    امل و ملْ  جي  
ي ة  إ   ح  جلْ وْ أ ح ٌد م ْن ان    .(1) "د  ال  ح د ث  اب 

االستقاء لصالة  اهنمر  مراحل   ،فاملاء  مفسرا   الشعراوي  الشيخ  يقول 
" زرعهاجلفاف:  به  يسقي  ماء  وجود  لعدم  عنده  اجلفاف  يبدأ  مث   ،اإلنسان 

وهذا    ..مث يقل املاء فال جيد ما يشربه  ،فال جيد ما يسقي به أنعامه  ،اءيقل امل
 

 ،مسلمو   ،(891)  مقر   (1/315)  ابب رفع اليدين يف اخلطبة  ،كتاب اجلمعة  ،البخاري( أخرجه  1)
   .(2033) رقم (3/24) ستسقاءابب الدعاء يف اال ، سقاءأبواب االست



 

 

512 
 ضوء السنة النبويةمعاجلة مشكلة قلة املياه يف 

 أ.د. حممد سيد أمحد شحاته 

وال   ..ï  لب السقيا من هللاط  ’  وموسى  ..هو قمة اجلفاف أو اجلدب 
وانتهت آخر نقطة    ..تطلب السقيا من هللا إال إذا كانت األسباب قد نفدت

  طاهرا    زله نقيا  وين  ..السماءفاملاء مصدر احلياة ينزله هللا من    ؛من املاء عندهم
  .(1)"للشرب والري والزرع وسقيا األنعام  صاحلا  

لذا   ؛نهسبحاسلم نزول املطر بتصريف هللا  ال اإلميان أن يربط املومن كم
عطاايه يطلب  مواله  إىل  هرع  املاء  قل  خالقه  ،إذا  إىل  وذله  ضعفه   ، فظهر 

 .واحتياجه ملن بيده ملكوت كل شيء
الطرق و  أهم  اليتتلكم  أزمة   الوسائل  للتغلب على  النبوية  السنة  وضعتها 

 .هااس أن يعملوا على تطبيق واليت ينبغي على الن ،ندرة املاء
 
 *** 

 
  .(1/357) تفسري الشعراوي ،( الشعراوي1)
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مــن البحــث عــن بــدائل للتغلــب علــى نــدرة املــاء املبحــث الثالــث: وســائل 
 :خالل السنة النبوية

املاء للبحث عن  بدائل عدة  النبوية وضعت  السنة  أن حاجة   ، إن  ذلك 
امل  املسلم إليهإىل  فهو إضافة إىل كونه مادة للحياة    ،اء أشد من حاجة غريه 

ية عدة لذا جاء يف السنة النبو   ،ارةصالته ال بد هلا من طه  إذ  ،سبيل للعبادة
 .وهي عبارة عن حلول كاآليت ،بدائل ميكن التغلب هبا على ندرة املاء

 . للمياهمتنوعة إجياد مصادر الوسيلة األوىل: 
 ومنها:  ،تخدامها عند ظهور نقص املياهاسميكن  وهذه املصادر

ات عدم تشريع"  :مثل كورة آنفا   املذ قد ال تفلح بعض الطرق    .حفر اآلابر
فهي تشريعات فردية    ،"أو األمر بعدم تلويث املاء  ،ملاءاإلسراف يف استعمال ا

الناس بعض  الوعي  ،يلتزمها  قدر كبري من  إىل  اجلهة    ،وحتتاج  فهي من هذه 
املعول على احلل اجلماعييبقو   ،يةحلول فرد املاء   ،ى  وهو حماولة استجالب 

لذا جاءت الدعوة   ،وفيةو البحث عن البحريات اجلأ  ،عن طريق حفر اآلابر
 .وية إىل الصحابة الكرام ابالهتمام حبفر اآلابرالنب

الر ْح ن  ف ع ْبد   أ ِب   ع ْثم ان    ،لميس ال  ع ْن  أ ْشر ف    ¢   أ ن   ر   ح وص  ني   ح 
:    ،مْ ع ل ْيه   اَّلل   "و ق ال  إ    ،أ ْنش د ك م   أ ْنش د   ّ  و ال   الن يب  أ ْصح اب   أ ل ْست ْم    ،‘  ال  

: "م ْن ح ف ر  ر وم ة  ف  ل ه  اجل ن ة "  ‘   ت  ْعل م ون  أ ن  ر س ول  اَّلل    أ ل ْست ْم    ،ف ح ف ْرهت  ا  ؟ق ال 
ج ْيش   ج ه ز   "م ْن   : ق ال  أ ن ه   الع سْ ت  ْعل م ون   اجل ن ة "  ف  ل ه   :   ،ف ج ه ْزهت  مْ   ؟ر ة   ق ال 
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فأخرب ابلشراء    ،أنه اشرتاها أوال  مث حفر فيها بئر اوحيتمل    ،(1)"ق وه  مب  ا ق ال  ف ص د  
   .للمسلمني ¢ عثمانأوقفها  وهذه  ،(2) مث ابحلفر

 ، ويف الواقع املعاصر ينبغي أن يكون استجالب املاء عن طريق احلكومات
طريق  أو للج  عن  متاحة  ذلك  بعد  تصري  الكربى حىت  اليت الشركات  ماهري 

املاء اليت يف جوف    ؛حتتاج  املياه  عن  البحث  أو  اآلابر  حفر  تنوع  أن  ذلك 
لذلك حثت السنة عليه    ،بدال  جيدا  للحصول على ماء الشرب  رض يعدّ األ

   .ودعت إليه
: ق ال  ر س ول هللا    ،أ ن س    ع نف ْبٌع جي ْ ":  ‘  ق ال  ْن ب  ْعد  ر ي ل  س  ْلع ْبد  أ ْجر ه ن  م 
ْر ا  ،ْن ع ل م  ع ْلم اوه و يف  ق رْب ه : م    ،م ْوت ه     ، أ ْو غ ر س  َن ْال  ،اأ ْو ح ف ر  ب ئ ْر    ،أ ْو ك ر ى هن 

ا د  ا ي ْست  ْغف ر  ل ه  ب  ْعد  م ْوت ه   ،أ ْو و ر ث  م ْصح ف ا ،أ ْو ب ن  م ْسج    .(3) أ ْو ت  ر ك  و ل د 
يف  وهذا   ووقفها  اآلابر  حفر  إىل  ترغيب  فيه  هللااحلديث  وهذا   ،سبيل 

على وفرة واالهتمام بنظافة األهنار نوع من احملافظة    ،ب يف حفر اآلابرالرتغي
 . املاء

املسلمني يشمل عموم  أمر خري  اليت   ،وهو  الفقرية  البالد  وينفع كثريا  يف 
 . ؤسساتعاية املحتتاج إىل حفر آابر وتتكاتف فيها األفراد بر 

 
 ابب إذا وقف أرضا أو بئرا واشرتط لنفسه مثل دالء املسلمني   ،كتاب الوصااي  ،البخاري رجه  ( أخ1)

   .(2626)  رقم (3/1021)
   .(5/592) ري بشرح صحيح البخاريامنحة الب ،( زكراي األنصاري 2)
  رقم   (3/248)  شعب اإلميانوالبيهقي يف    ، (7289)  رقم  (13/483)   مسندهيف البزار  ( أخرجه  3)

  .(5915) رقم (592ص: ) اجلامع الصغري وزايدتهوحسنه األلباين  ،(3449)
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 .هارةالبحث عن بدائل للطالثانية: الوسيلة  
وية ابحملافظة على ماء الشرب ابعتباره مادة للحياة لذا اهتمت السنة النب

 العديد من الوسائل كبدائل عن الطهارة مثل:وضعت 
   .( التطهر مباء البحر 1)

 إذا أغلب   ،إن استعمال ماء البحر للتطهر جيعل املاء املتاح للشرب متوفرا  
استعمال    لذا لو مت  ،ظافة آنيتهماستعمال الناس للماء يف بيوهتم لطهارهتم ون

وقد    ،الطعام والشرب  ماء البحر لبقي الكثري من املاء العذب لالستعمال يف 
وميتته البحر  ماء  الشارع  أِب    ،أابح  الن يب   قال:  ه ر يْ ر ة   فعن  ر ج ٌل   ‘  س أ ل  

ف إ ْن ت  و ض ْأان     ق ل يل  م ن  اْلم اء   ن  رْك ب  اْلب ْحر  و حن ْم ل  م ع ن ا الْ  إ ان  ف  ق ال  اي  ر س ول  اَّلل   
احلْ لُّ   ،"ه و  الط ه ور  م اؤ ه  :  ‘   اْلب ْحر  ف  ق ال  ر س ول  اَّلل   ب ه  ع ط ْشن ا أ ف  ن  ت  و ض أ  مب  اء  

ت  ت ه "  .(1)م ي ْ
احملافظة وجوه  أحد  البحر  مباء  امل  فالتطهر  يف على  الستعماله  العذب  اء 

ه ماء يسري ال يتوضأ به  سؤاهلم يشعر أبن من مع" قال ابن رجب:    ،الشرب
نفسه على  العطش  خيشى  ذلكع   ‘  وأقرهم  ،وهو  عن    ،لى  يردهم  ومل 

 
أبود  1) أخرجه  الطهارة  ،داود(  اْلب ْحر    ،كتاب  مب  اء   اْلو ض وء     ،الرتمذيو   ،(83)  رقم  (1/31)  ابب 

ال م  ،طهارةكتاب  يف  جاء  ما  طهورابب  أنه  البحر  وقال: حسن   ،(69)  رقم  (1/100)  اء 
الطهار   ،النسائي و   ،صحيح اْلب ْحر    ،ةكتاب  م اء   ب  ماجه  ،(59)  رقم  (1/53)   اب  كتاب    ،وابن 
البحر  ،الطهارة  م قر   (12/171)  يف املسندأحد  و   ،(386)  رقم  (1/136)  ابب الوضوء مباء 

(7233).   
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الشريعة  ،(1) "اعتقادهم أيسر  حلاجات    ،فما  وتلبيتها  تشريعاهتا  أنسب  وما 
 .الناس

  .أو العجز عن استعماله قد املاء( التيمم بديل عن الوضوء عند ف2)
وانقطعت السبل عن حتصيله فإنه   ،املسلم إذا فقد املاء   من املقرر شرعا  أن

ّ  ف  ،وءيتمم بدال  عن االغتسال والوض ق ال ْت: خ ر ْجن ا    ،‘  ع ْن ع ائ ش ة  ز ْوج  الن يب 
ْلب     ح ىت  إ ذ ا ك ن ا  ،يف  ب  ْعض  أ ْسف ار ه    ‘  م ع  ر س ول  اَّلل    ات  اجل ْيش   اب  اء  أ ْو ب ذ  ْيد 

ه    ‘  س ول  اَّلل   ف أ ق ام  ر    ،ْقٌد ِل  انْ ق ط ع  ع   ه  و ل ْيس وا  و أ ق ام  الن اس  م ع    ،ع ل ى الت م اس 
م اء   دّ يق    ،ع ل ى  الصّ  ب ْكر   أ ِب   إ ىل   الن اس   ص ن  ع ْت    ،ف أ ت ى  م ا  ت  ر ى  أ ال   ف  ق ال وا: 

  ، ع ه ْم م اءٌ و ل ْيس  م    ،ل ى م اء  و الن اس  و ل ْيس وا ع    ‘  ر س ول  اَّلل   ام ْت ب  أ ق    ؟ ع ائ ش ة  
اَّلل    و ر س ول   ب ْكر   أ ب و  م  و    ‘  ف ج اء   ان  ق ْد  ذ ي  ف خ  ع ل ى  ر ْأس ه   ٌع  :   ،اض  ف  ق ال 

ف  ق ال ْت    ،ءٌ ه ْم م او ل ْيس  م ع    ،و ل ْيس وا ع ل ى م اء    ،و الن اس    ‘  ح ب ْست  ر س ول  اَّلل   
: م ا  ،و ب ْكر  ع ائ ش ة : ف  ع ات  ب ين  أ ب   يف  ش اء  اَّلل   أ ْن ي  ق ول  و ج ع ل  ي ْطع ن ين  ب ي د ه     و ق ال 

ر يت   اَّلل     ،خ اص  ر س ول   م ك ان   إ ال   الت ح رُّك   م ن   ْن  ع ين   مي  ذ ي  ‘  ف ال   ف خ    ، ع ل ى 
اَّلل   " ر س ول   أ    ‘  ف  ق ام   ني   م اء  ح  غ رْي   ع ل ى  اَّلل     ، ْصب ح   الت  ي مُّم  ف أ نْ ز ل   آي ة      

ه    ،ف  ت  ي م م وا" م ا  احل ض رْي :  ْبن   أ س ْيد   ب ْكر  ف  ق ال   أ ِب   آل   اي   ب  ر ك ت ك ْم  أب  و ل     ،ي  
ن ا الع ْقد  حت ْ  ،ق ال ْت: ف  ب  ع ثْ ن ا الب ع ري  ال ذ ي ك ْنت  ع ل ْيه    .(2) ت ه  ف أ ص ب ْ
 

  .(2/282) الباري فتح  ،( ابن رجب1)
 نب  مب زب  رب يئ ىئ نئ ٱُّٱ  :قول هللا تعاىلابب    ، كتاب التيمم  ،البخاريأخرجه  (  2)

 ، 329)  وانظر األحاديث:   ،(327)  رقم  (1/127)  [ 6  :املائدة] َّرت يب ىب
3469،  3562 ،  4307،  4331،  4332،  4869،  4952،  5543،  6452،  6453)،  
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املاء حىت شرع هلم ما يقوم مقام    على هذه األمة أن   ™  فمن فضائل هللا
ولو    ،لجأ إىل التيممبه السبل في  تفلو سافر وانقطع  ،يتيسر هلم أداء العبادات

للشرب ماء  من  إليه  حيتاج  ما  إال  لديه  يكن  التيمم    ،مل  له  أابح  فالشرع 
 . ليحافظ على حياته

 . ث ضررا  دِّ ما مل يُ الفاضل  ام املاءاستخد الثالثة: الوسيلة  
 بْ تبقي من الوضوء أو االغتسال ومل يص  ريعة استخدام املاء املأجازت الش

ل  أ ان  و ر س ول  اَّلل   ع ْن ع ائ ش ة  ق  ف  ،بنجاسة د     ‘  ال ْت ك ْنت  أ ْغت س  ء  و اح  م ْن إ ان 
و حن ْن  ج ن  ب ان  

ْفن ة    يف    ‘   ض  أ ْزو اج  الن يبّ  س ل  ب  عْ ع ن  اْبن  ع ب اس  ق ال  اْغت  و   ،( 1)    ج 
 ُّ الن يب  ن ْه ا    ‘  ف ج اء   م  ل  -ل ي  ت  و ض أ   ي  ْغت س  ر س    -أ ْو  اي   ل ه   اَّلل   ف  ق ال ْت    إ يّن    ،ول  
ج ن  ب ا اَّلل     .ك ْنت   ر س ول   ":  ‘  ف  ق ال   جي ْن ب  ال   اْلم اء   املتبقي    ،(2)"إ ن   فاملاء 

معناه   ،ه ال جينب قولقال اخلطاِب: "  ،ابقيا  على طهارته ما دام ،جيوز استعماله
ين فال   ،جسال  جيتنب  حال  إىل  الفعل  هذا  مبثل  يصري  ال  أنه  وحقيقته 

 
  .(744) رقم (1/192)  ابب التيمم ،ةكتاب الطهار   ،مسلمو 

ويف ابب    ،(247)  رقم  (1/100)  ابب غسل الرجل مع امرأته  ،كتاب الغسل  ،ري البخا( أخرجه  1)
 ( 1/103) اجلنب يده يف اإلانء قبل أن يغسلها إذا مل يكن على يده قذر غري اجلنابة هل يدخل

 . (653) رقم (1/175) ابب االغتسال من الفرق ،كتاب الطهارة  ،مسلمو  ،(258) رقم
الطهار   ،داودأبو    ( أخرجه2) كتاب   ، الرتمذيو   ،(68)  رقم  (1/26)  املاء ال جينبابب    ،ةكتاب 

وقال:    ،(65)  رقم  (1/94)  -فضل طهور املرأة- الرخصة يف ذلك  ابب ما جاء يف  ،الطهارة
 ( 1/132)  ابب الرخصة بفضل وضوء املرأة  ،كتاب الطهارة وسننها  ،ابن ماجهو   ،حسن صحيح

  .(24978) رقم (41/444) دوأحد يف املسن ،(370) رقم
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 .(1) "يستعمل
 ،وتبقى فضل ماء كان هذا املتبقي طاهرا    بٌ فاملاء لو استعمله شخص جن  

  ،وانده من حيأو ما جاء الشارع إبابحة الشرب بع  ،وكذا لو شرب منه جنبٌ 
ن اب ة اْلم ْست  ْعملال  ي نجسه  ش ْيء من    نهقال السندي: "إ  ،فيجوز استعماله   ،ج 

دث  ،إ ذا اْستْعمل م ْنه  جنب  : أ و ح دثه أ ي ا جبنابة  ف ال  يصري اْلب ق ي ة جنس    ،أ و حم 
ل النزاع  ،أ و ح دثه    ،اْلم ْست  ْعمل ا احل د يث خ ارج ع ن حم  ا ف  ه ذ    و ه و    ،وع لى ه ذ 

 .(2)"؟ن ج اس ة أم ال  ب و ق وع ال أ ن املاء ه ل يصري جنسا  
 ، منهوالتخلص    ،وهذا يقضي على ما يتومهه البعض من إراقة املاء املتبقي

ىل إفرمبا سبق    ،املاء إذا غمس فيه اجلنب يده مل ينجس"  :توربشيتلقال الذا  
بعضهم   األ أفهم  اجلنابة يف سائر  عليه  الذي  العضو  الذي ام كالعض حكن  و 
النجاسة امل  ،عليه  بنجاسة  اجلنب فيحكم  العضو  غمس  من  حيكم اء  كما 

  .(3) "ن األمر خبالف ذلكأفبني  ،بنجاسة من غمس العضو النجس فيه
م ال ك   و  ْبن   ب ْنت  ك ْعب   ع ْن ك ْبش ة   ر ف اع ة   ْبن   ع ب  ْيد   ب ْنت   ة   ح  ْيد   -ع ْن 

ج اء ْت ك ب ْت ل ه  و ض وء ا ف  أ ن  أ اب  ق  ت اد ة  د خ ل  ف س    -ة  ق  ت اد    و ك ان ْت حت ْت  اْبن  أ ِب  
ء  ح   ْنه  ف أ ْصغ ى هل  ا اإل ان  أ ْنظ ر  إ ل ْيه    ف  ر آين    :ق ال ْت ك ْبش ة    ،ىت  ش ر ب تْ ه ر ٌة ف ش ر ب ْت م 

ابْ ن ة  أ خ    :ف  ق ال   : ق ال  ‘  ر س ول  اَّلل     إ ن    :ف  ق ال    .ن  ع مْ   :ف  ق ْلت    ،يأ ت  ْعج ب ني  اي  

 
   .(1/38) معامل السنن ،( اخلطاِب1)
  .(1/173) ائيحاشية السندي على سنن النس ،( السندي2)
  .(31ص: )  شرح سنن ابن ماجه ،( السيوطي3)
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"ْيس ْت ب ن ج س  إ هن   "إ هن  ا ل    .(1)ا م ن  الط و اف ني  ع ل ْيك ْم و الط و اف ات 
  ديث حمتو  على أصلني:هذا احل

 ،من أصول الشريعة  كبريٌ   وذلك أصلٌ   ،أحدمها: أن املشقة جتلب التيسري
منها طا و  التحرز  يشق  اليت  األشياء  ما ابشرت  ال    ،هرةأن هذه  جيب غسل 

رجل  أو  يدها  أو  بقوله  ؛هابفيها  ذلك  علل  عليكم  ألنه  الطوافني  من  "إهنا   :
حمل   يف  االستجمار  أابح  السبيلنيوالطوافات" كما  من  ما    ،اخلارج  ومسح 

واخلفني النعلني  من  النجاسة  الثوب  ،أصابته  طني    ،وأسفل  يسري  عن  وعفا 
النجس الباقي    ،الشوارع  الدم  اللحموأبيح  املسفوح  يف  الدم  بعد    ، والعروق 

  ، وما أشبه ذلك مما جيمعه علة واحدة   ،صابه فم الكلب من الصيدوأبيح ما أ
 .وهي املشقة

اهلر  أن  احلياةالثاين:  اخللقة كالفأرة وحنوها طاهرة يف  دوهنا يف  وما  ال    ، ة 
وغريها وثياب  وشراب  طعام  من  ابشرته  ما  أصحابنا:    ،ينجس  قال  ولذلك 

 مخسة:  ت أقساماحليواان
ذات يف  وميتا   حيا   جنس  وفضالتهإحداها:  وأجزائه  ك كالكالب وذل   .ه 

 .واخلنزير وحنوها ،والسباع كلها

 
أبو  1) أخرجه  الطهارة  ،داود(  اهلرةابب    ،كتاب   كتاب  ، الرتمذيو   ،(75)  رقم   (1/28)  سؤر 

اهلرة  ،الطهارة سؤر  ح  ،(92)  رقم  (1/153)  ابب  صحيحوقال:  كتاب    ،النسائيو   ،سن 
ابب الوضوء بسؤر  ،كتاب الطهارة وسننها  ،اجهابن مو  ،(68) رقم (1/58) س ْؤر  اهلْ ر ة   ،الطهارة

ذلك  ،اهلرة يف  امل  ،(367)  رقم  (1/131)  والرخصة  يف   رقم  (37/211)  سندوأحد 
(22528).   
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وذلك كاهلرة وما دوهنا    .يف احلياة جنسا  بعد املماتالثاين: ما كان طاهرا   
 . وال حتله الذكاة وال غريها يف اخللقة

وذلك    ،كنه ال حيل أكلهول  ،ماتالثالث: ما كان طاهرا  يف احلياة وبعد امل
 . دم هلا سائلكاحلشرات اليت ال

الذكاة  الرابع: وبعد  احلياة  يف  طاهرا   املباح   .ما كان  وذلك كاحليواانت 
 .كبهيمة األنعام وحنوها  ،لهاأك

املمات وبعد  احلياة  يف  طاهرا   ما كان  وهو    ،اخلامس:  ي ذ ك  مل  أو  ذ كّ ي 
 . واجلراد وذلك كحيواانت البحر كلها ،حالل

بقوله العلم  أهل  من  "‘  واستدل كثري  عليكم :  الطوافني  من    إهنا 
 ، النجاسةولو بعد ما أصابتها    ،أفواههم  وطهارة  ،والطوافات" بطهارة الصبيان

والبغل وعرقه وشعره احلمار  اهلر من مشقة   .وكذلك طهارة ريق  وأين مشقة 
والبغل أنه  ؟احلمار  عليه:  وأصحا  ‘   ويدل  هو  يركبها  يكونوا  ومل    ،بهكان 

 .(1) "و الصوابوهذا ه  .يتوق ون منها ما ذكران
وكذا استعمال    ،املاء املتبقي من احلائض واجلنب جيوز استعماله  فاستعمال

 .وهو نوع من عدم إضاعة املاء ،اء الذي شربت منه بعض احليواانتامل
 .استخدام املاء ما دام على طهوريتهالرابعة: الوسيلة  

املقرر   إذا  املأن  من  الكان على حالته مل يتغري فهو ابق  اء   ، طهوريةعلى 
يتغ  مل  دام  استعمالهفما  اخْل ْدر  ف  ،ري جاز  أ ِب  س ع يد   ل    يع ْن  ق يل   اَّلل   أ ن ه     ر س ول  

 
  .(65 - 64ص: )  ن األخيارهبجة قلوب األبرار وقرة عيو  ،( السعدي1)
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اْلك ال ب     :‘ م   و حلْ  احلْ ي ض   ف يه ا  ي ْطر ح   ٌر  ب ئ ْ ى  
و ه  ب ض اع ة   ب ْئر   م ْن  أ ن  ت  و ض أ  

ف  ق ال  و الن ْت   اَّلل     ر س ول   ط ه ورٌ :  ‘    ش  "اْلم اء   س ه   ي  ن جّ  ال   قرر    ،(1)"ءٌ ي  فقد 
 . الشارع عدم جناسة املاء

" اخلطاِب:  يتوهم ك قال  احلديث  قد  هذا  إذا َسع  الناس  من  هذا  أثري  ن 
وهذا ما ال جيوز    ،وتعمدا    وأهنم كانوا أيتون هذا الفعل قصدا    ،كان منهم عادة

ب بذمي  يظن  بوثين  أن  مسلم  فضال  ل  الناس    ،عن  عادة  من  يزل   قدميا  ومل 
النجاساتمسلمهم    وحديثا   عن  وصوهنا  املياه  تنزيه  يظن    ،وكافرهم  فكيف 

الزم ذلك  املسلمني  ،انأبهل  وأفضل مجاعة  الدين  أهل  أعلى طبقات    ،وهم 
أعز بالدهم  يف  أمس  ،واملاء  إليه  ابملاء    ،واحلاجة  صنيعهم  هذا  يكون  أن 

هللا  وقد  ، له  وامتهاهنم رسول  امل  ‘  لعن  موارد  يف  تغوط  ومشار ع ه  من  اء 
هذا ما ال    ،لألقذار  ألجناس ومطرحا    ختذ عيون املاء ومنابعه رصدا  فكيف من ا
حباهلم من   ،يليق  ح دور  يف  موضعها  البئر  هذه  أن  أجل  من  هذا  وإمنا كان 

ملها  وأن السيول كانت تكسح هذه األقذار من الطرق واألفنية وحت  ،األرض
فيهافت يؤثر   ، لقيها  ال  لكثرته  املاء  األشياء    وكان  هذه  وقوع  يغريهفيه   ، وال 

فكان   ،والنجاسة  عن شأهنا ليعلموا حكمها يف الطهارة  ‘  فسألوا رسول هللا

 
  ،الرتمذيو   ،(66)  رقم  (1/24)  ابب م ا ج اء  ِف  ب ْئر  ب ض اع ة    ، كتاب الطهارة  ،داود( أخرجه أبو  1)

الطهارة شيء  ،كتاب  ينجسه  ال  املاء  جاء  ما  حسن  ،(66)  رقم  (1/95)  ابب   ،وقال: 
الطهارة  ،النسائيو  ذ ْكر     ،كتاب  ب  ب ض اع ة  ب  اب  اب  كت  ،ابن ماجهو   ،(325)  مرق  (190/ 1)  ْئر  

وسننها احلياض  ،الطهارة  املسند  ،(519)  رقم  (173/ 1)  ابب  يف   رقم   (17/190)  وأحد 
(11119).   
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يريد الكثري منه الذي صفته صفة ماء    ،من جوابه هلم أن املاء ال ينجسه شيء
مجامه وكثرة  غزارته  يف  البئر  الس  ؛هذه  إمنّ ألن  عنها ؤال  وقع  فخرج    ا  بعينها 

إذ كان معلوما  أن املاء يف بئر   ؛لتنيوهذا ال خيالف حديث الق  ، اجلواب عليها
واخلاص يقضي   ،حلديثني يوافق اآلخر وال يناقضهفأحد ا  ،بضاعة يبلغ القلتني

 .(1)"على العام ويبينه وال ينسخه 
بل تركه   ،استعمالهفما دامت النجاسة ال تؤثر فال داعي لرتك املاء وعدم  

 . روة املائيةوفيه تبديد للث ،هي عنهواحلالة هذه من اإلسراف املن
 .اعةالوسيلة اخلامسة: استخدام املاء املستعمل للري والزر 

إن املاء املستعمل يف الطهارة ميكن معاجلته واستعماله يف ري األراضي ال  
: ق  ق    ،حديث أِب ه ر يْ ر ة  واألصل يف ذلك    ،سيما الصحراوية ي ف  ب ال   ال  ام  أ ْعر اِب 

د   املْسج  الن    ،يف   ُّ   ، اس  ف  ت  ن او ل ه   الن يب  هل  م   ب   ":  ‘  ف  ق ال   ع ل ى  و ه ر يق وا  ْول ه   د ع وه  
ر ين   ،أ ْو ذ ن واب  م ْن م اء   ،س ْجال  م ْن م اء   ر ين    ،ف إ من  ا ب ع ثْ ت ْم م ي سّ   ،(2) "و ملْ  ت  ب ْع ث وا م ع سّ 

 .شريعة مبناها على اليسر ورفع احلرجلك أن الذ
ن املاء إذا ورد على النجاسة مل ينجس إال أن  قد تقرر أل ابن بطال: "قا
إذ   ،وردت النجاسة على املاء ال ينجس إال أن يتغري  فكذلك جيب إذا  ،يتغري

  .(3) "ال فرق بني املوضعني
" الن قال اخلطاِب:  إذا ورد على  املاء  أن  سبيل    جاسة علىويف هذا دليل 

 
  .(38 -1/37) معامل السنن ،( اخلطاِب1)
 . (217)  رقم (1/89) ابب صب املاء على البول يف املسجد  ،كتاب الوضوء  ،البخاري ( أخرجه 2)
   .(1/329) بخاريالشرح صحيح ( ابن بطال: 3)
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 ينب للنجاسة فيها  لة النجاسات طاهرة ما ملوأن غسا  ،املكاثرة والغلبة طهرها
املصبوب منه على البول أكثر  ريح ولو مل يكن ذلك املاء طاهرا  لكان    لون أو 

وليس يف خرب أِب   .تنجيسا  للمسجد من البول نفسه فدل ذلك على طهارته
 .(1) "وال لنقل الرتاباملكان  متصل ذكر حلفر ه ر يْ ر ة وال يف خرب

الصح الصرف  متنجسومياه  مياه كثرية  هذه  لوهناي  تغري   ،وطعمها  ،ة 
وذهاب    ،حىت يذهب عنها تغريهفتطهريها حاصل مبكاثرهتا مباء آخر    ؛ورحيها

 .(2) ألن علة  جناستها هي التغري  وقد زال ؛تغريها ي طهرها 
مباء   -الصحيه الصرف  أعين ميا-عليه فلو خلطت هذه املياه املتنجسة  

كثري م طهر ملياه الصرف  فالت  .فإهنا تطهر بذلك  البحر حىت زال أثر النجاسة
   .ون النجاسة أو طعمها أو رحيهامن ل ؛بشرط زوال التغيري عن املياه ؛الصحي

الشرع يف  هبا  املعمول  الفقهية  الناحية  من  نظرة  سبق كله كان  مث   ،وما 
بسبب    ؛مياه الصرف الصحيمعاجلة    ظهرت يف هذا العصر طرق عديدة يف 

أوال   أهلمه سبحانه  ،توفيق هللا  ما  بعلم    مث  ي عرف  ما  بتطوير  القيام  للبشر من 
 .الكيمياء

م استعمال  التالية: وميكن  األغراض  يف  املعاجلة  الصحي  الصرف   -  ياه 
أغراض أخرى كتغذية املياه    -  %30أغراض صناعية    -  %60أغراض زراعية  

 %10اجلوفية 
اسومن   احملاحماسن  املعاجلة  الصحي  الصرف  مياه  احتياطي  تعمال  على  فظة 

 
  . (1/116) معامل السنن ،طاِب( اخل1)
  .(32 -  1/30) املغين ،ابن قدامةانظر: ( 2)
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ياه  عن امل  حيث إن استعماهلا يف الزراعة أو أي استعماالت أخرى بدال    ؛املياه
الزراعية   املساحات  يف  والتوسع  املياه  هذه  توفري  إىل  يؤدي  للشرب  الصاحلة 

 .(1) نتاج حماصيل متنوعةإل
لعلمية السالفة الذكر يف جماالت الري ابلطرق ااستعمال هذه املياه املنقاة  ف

ال  ،لزراعيا احلدائق  الرتوحيية  ،عامةوري  اجلوفية    ، واألماكن  املياه  وتغذية 
ا  ،مستقبال   الصناعية  ،لتربيدويف  للسيارات  ،واألغراض  وتنظيف    ،وغسيل 

واملباين البيوت  به  ،ساحات  الضرورايت  ،وحنو ذلك ال أبس  أعده من    ، بل 
 .(2)حلة للشرب ياه الصاتوفري ا للم

الصو  الري استعمال مياه الصرف  تنقيتها يف   :ج على قاعدةخمرّ   حي بعد 
بزواله زال  بسبب  علق  إذا  احلكم  تطبي  ،أن  مت  بعض  وقد  يف  الطرق  هذه  ق 

 . الدول اليت حتتاج إىل املاء
العامة  وهذه   تكون يف  التوعية  أن  واملدارسينبغي  مناهج  ويف    ،املساجد 

خال  ،التعليم بني  التنس ل  من  اجلهاتيق  أن    ،هذه  على  ذلك  املاء  احلفاظ 
عمل  اليت تطط  بعض اخلوضع  و   ،يف استعمالهاجملتمع  أساليب  تغيري  حيتاج إىل  

 .عليه  على احلفاظ

 
  . بتصرف ،املعاجلة البيولوجية ملياه الصرف الصحي ،انظر: أحد السروي (1)
 ه  2/8/1432 املياه املعاجلة كيميائي امقال   ،انيف بن مجعان اجلريدان( 2)

   http://iswy.co/e123ohانظر: 
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 : اخلامتة

العاملني رب  هلل  للمتقني  ،احلمد  نبينا    ،والعاقبة  على  والسالم  والصالة 
 . أما بعد ،األمني

الطر  مع  اجلولة  هذه  والوسافبعد  قضية ق  لعالج  النبوية  السنة  يف  ئل 
 ر عدد من النتائج اآلتية: على أزمة ندر املاء ظه التغلب

اليت  للتغلب على  ل  اخلطط واحللو وضعت    النبويةالسنة  أن  (  1) املشكالت 
 .ختص األمة يف خمتلف األماكن واألزمان

املاء(  2) استخدام  يف  اإلسراف  هو:  املاء  ندرة  حدوث  أسباب  أهم    ، أن 
احلروب  ،املاءوتلويث   الز   ،ونشوب  املاء  احلاجةوادخار  عن  وقّلة    ،ائد 

 .صادر املياهم
أسباب ندرة املاء هي:   التغلب علىالسنة النبوية  املتبعة يف  الوسائل  أن  (  3)

املياه استهالك  وقيمتها  ،ترشيد  املياه  أبمهّية  الناس  وحترمي    ،وتعريف 
وبذل املاء والتصدق   ،التلوث  على مصادر املياه من  احملافظةو   ،اإلسراف

 .اءوصالة االستسق ،به
للبحث عن بدائل للتغلب  ائل املوضوعة يف السنة النبوية  الطرق والوسأن  (  4)

امل للمياه  ،اءعلى ندرة  والبحث عن بدائل    ،هي: إجياد مصادر متنوعة 
ضررا    ،للطهارة حيدث  مل  ما  الفاضل  املاء  املاء   ،واستخدام  واستخدام 

وقعت   جناسالذي  فيهفيه  تؤثر  ال  املستعم  ،ة  املاء  يف  واستخدام  ل 
 . راعةللطهارة للري والز 



 

 

526 
 ضوء السنة النبويةمعاجلة مشكلة قلة املياه يف 

 أ.د. حممد سيد أمحد شحاته 

أن  5) تتسم ابلعموم وااألساليب  (  النبوية  السنة  فهي    ،لشمولاليت وضعتها 
  .جتمع بني الوقاية والعالج

هذه  6) أن  النبوية  (  السنة  يف  املوجودة  واألساليب  فيها  الطرق  الرتكيز  كان 
  .ن العالجعلى الوقاية أكثر م

السنة  أن  (  7) املوجودة يف  ا  ،النبويةاألساليب  بتعليم  أخذ  تتسم  ألمة كيفية 
 .احليطة واحلذر

  . مجعت بني التنظري والتطبيق العمليالنبوية  األساليب يف السنة أن  (8)
 . هذه الطرق صاحلة لكل زمان ومكان( أن معظم 9)

 أهم التوصيات:
من 1) األساليب  هذه  الدول  تطبق  أن  بن  (  السدودخالل  املاء  ،اء   ،وحتلية 

 . الزراعةء املستعمل الستعماله يفومعاجلة املا
م2) الناس  واقع  يلمس  ما  الدراسية  املناهج  يف  يوضع  أن  أزمات  (  ن 

 . ومشكالت
إبراز  3) النبوية  تعاليم  (  اإلسراف  حول  السنة  عن    ،املياهاستعمال  يف  عدم 

 .طريق املساجد والدعوة
بني  (  4) مالالتنسيق  الرتبيةثل  وزارات  بش  ،وزارة  املختصة  املياه  ؤون  والوزارة 

وخطط  األو ووزارة   برامج  لوضع  استعمال  القتصاد  لتطبيقية  قاف  يف 
 . املاء
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 راجع:أهم امل 
مسلم .1 بفوائد  املعلم  عمرون القاضي    ،إكمال  بن  عياض  بن  موسى  بن  عياض 

السبيت  إ َْس اع يل  ،اليحصيب  حْيَي   الدكتور  داط  ،احملقق:  الوفاء:  والنشر    ر  للطباعة 
   .مç - 1998 1419 األوىل  ،مصر  ،والتوزيع

األبرار وقرة عيون األخيار  هبجة .2 الرحن بن انصر    ،قلوب  قق: احمل  ،سعديالعبد 
 ç  1422األوىل    ،: مكتبة الرشد للنشر والتوزيعط   ،عبد الكرمي بن رَسي الدريين

 . م 2002 -
 . : مطابع أخبار اليومط ،عراوي حممد متوِل الش ،اخلواطر ،تفسري الشعراوي .3
احملقق: سامي   ،ل بن عمر بن كثري القرشيأبو الفداء إَساعي  ،ظيمالقرآن العتفسري   .4

 . مç - 1999 1420الثانية   ،ة للنشر والتوزيع: دار طيبط ،بن حممد سالمة 
أبو الفضل أحد بن علي بن   ،التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري  .5

 .ç  1419ىل  األو   ،: دار الكتب العلميةط  ،العسقالينبن حجر    حممد بن أحد
 . م1989

حممد ق:  احملق  ،عبد هللا بن عبد الرحن البسام  ، العالم شرح عمدة األحكامتيسري  .6
حالق حسن  بن  الصحابةط   ،صبحي  مكتبة  التابعني  -األمارات    ،:    ، مكتبة 

 . مç -  2006 1426 ،العاشرة ،القاهرة
املختصر  .7 الصحيح  أمور  اجلامع  هللا   من  وأايمه  ‘  رسول  بن   ،وسننه  حممد 

 –اليمامة    ،: دار ابن كثريط  ،مصطفى ديب البغا  .د   :احملقق  ،اعيل البخاريإَس
 . م ç - 1987 1407  ،الثالثة ،بريوت

الرتمذي .8 سنن  الصحيح  الرتمذي  ،اجلامع  عيسى  أبو  عيسى  بن  : احملقق  ،حممد 
 .بريوت –العرِب: دار إحياء الرتاث ط ،أحد حممد شاكر وآخرون 

 ،أبو احلسن   ،تتويحممد بن عبد اهلادي ال  ،حاشية السندي على سنن ابن ماجه .9
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 . بعةبدون ط ،بريوت -: دار اجليل ط ،نور الدين السندي
النسائي .10 السندي على سنن  التتوي  ،حاشية  اهلادي   ، أبو احلسن  ،حممد بن عبد 

 ç  1406الثانية    ،حلب  –: مكتب املطبوعات اإلسالمية  ط  ،نور الدين السندي
 . م 1986 -

أبو بكر    ،د بن احلسني بن عليأح  ،حوال صاحب الشريعةومعرفة أ  دالئل النبوة  .11
 . ç 1405األوىل  ،تبريو  -: دار الكتب العلميةط ،البيهقي

السالم .12 احلسين  ،سبل  حممد  بن  صالح  بن  إَساعيل  بن  مث   ،حممد  الكحالين 
 .يخبدون طبعة وبدون اتر  ،: دار احلديثط ،الصنعاين

ق: حممد فؤاد  حتقي  ، القزويينبن ماجه  اأبو عبد هللا حممد بن يزيد    ،ابن ماجهسنن   .13
  .الباِب احلليب فيصل عيسى -: دار إحياء الكتب العربية  ط ،عبد الباقي

داود .14 أِب  السجستاين  ، سنن  األشعث  بن  سليمان  داود  الكتاب ط  ،أبو  دار   :
 .بريوت -العرِب

النسائي .15 أ  ،سنن  الرحن  النسائيحد بن شأبو عبد  احملقق: مكتب حتقيق   ،عيب 
   .ç 1420اخلامسة  ،وت: دار املعرفة ببري ط ،ثالرتا

هشام .16 ابن  حممد    ،سرية  هشام  أبو  بن  امللك  املعافري عبد  احلمريي  أيوب   ، بن 
 .ç 1411بريوت  ،دار اجليلط:  ،وف سعدؤ طه عبد الر احملقق: 

البخار  .17 صحيح  خ  ،يشرح  بن  علي  احلسن  أبو  بطال  عبابن  بن   ،امللك دلف 
إبر احملقق أبو متيم ايسر بن  الرشد ط  ،اهيم:  الثانية   ،الرايض  ،السعودية  -: مكتبة 

1423 ç - 2003 م . 
البيهقي  ،احلسني بن علي بن موسىأحد بن    ،شعب اإلميان .18 : احملقق  ،أبو بكر 

: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ابلرايض ط  ،الدكتور عبد العلي عبد احلميد حامد
 . مç -  2003 1423 ،األوىل ،لدار السلفية ببومباي ابهلنداون مع اابلتع
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ا .19 البخاريعمدة  بن أحد بن موسى بدر   ،لقاري شرح صحيح  أبو حممد حممود 
 .بريوت -: دار إحياء الرتاث العرِب ط  ،ن العينالدي

البخاري .20 صحيح  شرح  الباري  الفضل   ،فتح  أبو  حجر  بن  علي  بن  أحد 
 . ç 1379ت بريو  ،فة: دار املعر ط ،العسقالين

البخاري .21 الباري شرح صحيح  الرحن  ،فتح  عبد  الدين  بن رجب  زين  أحد   ، بن 
األثريةط  ،احلنبلي الغرابء  مكتبة  النب  :  احلرمني  ة  وياملدينة  دار  حتقيق   –مكتب 
 . م ç - 1996 1417األوىل   ،القاهرة

املرام .22 بلوغ  بشرح  واإلكرام  اجلالل  ذي  العثيمني  ،فتح  صاحل  بن  : حملققا  ، حممد 
رمضانابحي  ص حممد  عرفة  ، بن  بنت  إسراء  اإل ط  ،بيومي  أم  املكتبة  سالمية : 

 . مç - 2006 1427األوىل   ،للنشر والتوزيع
الباري على صح .23 البخاريفيض   ،حممد أنور شاه بن معظم شاه الكشمريي  ،يح 

املريهتي عامل  بدر  حممد  بريوتط  ،احملقق:  العلمية  الكتب  دار  األوىل   ،لبنان  –: 
1426 ç - 5200 م . 

 ،د الرؤوف املناويالدين حممد املدعو بعب   زين  ،فيض القدير شرح اجلامع الصغري  .24
 . ç 1356األوىل   ،مصر  –: املكتبة التجارية الكربى ط

التعريفات .25 اجلرجاين  ،كتاب  الشريف  الزين  علي  بن  حممد  بن  دار ط  ،علي   :
 . مç -1983 1403األوىل  ،لبنان-الكتب العلمية بريوت 

ال .26 الكفوي أ  ،كليات كتاب  احلسيين  موسى  بن  أيوب  البقاء  عدانن احملقق  ،بو   :
 . مç - 1998 1419 -بريوت -: مؤسسة الرسالة ط ،حممد املصري -درويش

الصحيحنيكشف املش .27 الرحن بن   ،كل من حديث  الفرج عبد  أبو  الدين  مجال 
 .الرايض –: دار الوطنط ،احملقق: علي حسني البواب ،علي بن حممد اجلوزي

مني حممد األ   ،سلم بن احلجاجاج والر وض الب  ه اج يف شرح صحيح موكب الوه  الك .28
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اهل ر ري الع ل وي  املنهاج  ط  ،بن عبد هللا األ ر مي  النجاةد   -: دار  األوىل   ،ار طوق 
1430 ç - 2009 م . 

عبد احلق بن سيف الدين بن سعد اَّلل    ، ملعات التنقيح يف شرح مشكاة املصابيح .29
 ، سوراي  –دمشق    ، : دار النوادرط  ،: تقي الدين الندويققاحمل  ،ويالبخاري الدّ هل

 . مç - 2014 1435األوىل 
 ،حيح اإلمام البخاريمن ص  ‘  اجملالس الوعظية يف شرح أحاديث خري الربية .30

 ،قق: أحد فتحي عبد الرحناحمل  ،ِشس الدين حممد بن عمر بن أحد السفريي
   .م ç -  2004 1425 ،األوىل  ،لبنان –بريوت  ،: دار الكتب العلميةط

حلسن عبيد هللا بن حممد عبد السالم أبو ا  ،مشكاة املصابيح  مرعاة املفاتيح شرح .31
 -: إدارة البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء ط  ،ريبن خان حممد الرحاين املباركفو 

 . م ç، 1984 1404الثالثة  ،بنارس اهلند -اجلامعة السلفية 
الصحيحني .32 على  النيسابوري  عبد هللا  أبو   ،املستدرك  احلاكم  عبد هللا  بن   ،حممد 

  ، القاهرة مصر  ،: دار احلرمنيط  ،ن مقبل بن هادي الوادعياحملقق: أبو عبد الرح
1417 ç - 9719 م . 

أبو عبد هللا أحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن   ،مسند اإلمام أحد بن حنبل .33
راف: د عبد إش  ،آخرون و   ،عادل مرشد  -احملقق: شعيب األرنؤوط  ،أسد الشيباين

 . مç - 2001 1421وىل األ   ،: مؤسسة الرسالةط ،هللا بن عبد احملسن الرتكي
بكر أحد بن عمرو بن عبد اخلالق أبو    ،مسند البزار املنشور ابسم البحر الزخار .34

هللا  ،البزار زين  الرحن  حمفوظ  سعد  ،احملقق:  بن  اخلالق    ،وعادل  عبد  وصربي 
العلومط  ،الشافعي مكتبة  املنورة  ،واحلكم  :   ، م1988بدأت  )  ،األوىل   ،املدينة 
 . م(2009وانتهت 

 أبو احلسني   ،‘  د الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللااملسن .35
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النيسابوري القشريي  احلجاج  بن  احملققني  ،مسلم  من  جمموعة  دار ط  ،احملقق:   :
  .بريوت -اجليل

بن أِب بكر بن إَساعيل   لدين أحدشهاب ا  ،مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه .36
الكشاحمل  ،البوصريي املنتقى  العربية  ،ناويقق: حممد    1403الثانية    ،بريوت  ،دار 

ç. 
الزجاجة  .37 الر   ،مصباح  بكرعبد  أِب  بن  السيوطي  ،حن  الدين  قدميي  ط  ،جالل   :

 .كراتشي  –كتب خانة 
 ،لنشرالعلمية ل: الدار  ط  ، أحد السروي  ،املعاجلة البيولوجية ملياه الصرف الصحي .38

 . م 1990ام ع ،الطبعة األوىل ،مصر  ،القاهرة
أبو سليمان حد بن حممد بن إبراهيم بن   ،وهو شرح سنن أِب داود   ،معامل السنن .39

 .ç  1351األوىل  ، حلب ،: املطبعة العلميةط ،اب البسيت املعروف ابخلطاِباخلط
العربية احلديثة وهلجاهتا  .40 اللغة  الدخيل يف  الرح  . الدكتور ف  ،معجم  : ط  ،يمعبد 

 . مç - 2011 1432األوىل  ،دمشق –دار القلم 
( ه    1424املتوِف:  )د أحد خمتار عبد احلميد عمر    ،العربية املعاصرة  معجم اللغة .41

 . م ç - 2008 1429  ،األوىل ،: عامل الكتبط ،مبساعدة فريق عمل
قدامة .42 بن    ،املغين البن  بن حممد  أحد  بن  عبد هللا  الدين  موفق  قدامة أبو حممد 

 .مكتبة القاهرة ،قدسيامل
 ،ملْظهريامظهر الدين    ،مود بن احلسناحلسني بن حم   ،املصابيح  املفاتيح يف شرح .43

النوادر ط دار  إصدا  ،:  من  اإلسالمية  وهو  الثقافة  إدارة  األوقاف   -رات  وزارة 
 . مç -  2012 1433 ،األوىل ،الكويتية

البار  .44 "حتفة  املسمى  البخاري  بشرح صحيح  الباري  بن زكراي  ، ي"منحة  بن حممد   
األنصاري زكراي  بن  دريعاحملقق  ، أحد  بن  سليمان  الرشد ط  ، العازمي   :  مكتبة   :
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 .م 2005 -ه  1426األوىل  ،ة السعوديةاململكة العربي -الرايض  ،للنشر والتوزيع
احلجاج .45 بن  مسلم  صحيح  شرح  شرف   ،املنهاج  بن  حيَي  الدين  حميي  زكراي  أبو 

 .ç 1392الثانية  ،بريوت –ث العرِب: دار إحياء الرتاط ،النووي
: عصام الدين احملقق  ،ن عبد هللا الشوكاينحممد بن علي بن حممد ب  ،نيل األوطار .46

 . م1993 -ه  1413األوىل   ،مصر  ،ث: دار احلديط ،الصبابطي
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