
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مجلة العلوم الشرعية
 مجلة علمية فصلية محكمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ون تسالو   سالساد العدد 

 هـ1444  محرم

 

 

 

 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 هـ 1429/  06/  19بتاريخ  1429/  3564رقم اإليداع :

 1658ــ    4201الرقم الدولي املعياري )ردمد( 



 



 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

 
 

 

 المشرف العام   
 األستاذ الدكتور / أحمد بن سالم العامري 

 الجامعة رئيس معالي 

 

 

 نائب المشرف العام  
 عبدهللا بن عبدالعزيز التميم  / الدكتور   األستاذ

 وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

 

 

 رئيس التحرير 
 حمد بن عبد املحسن التويجري /  الدكتور   األستاذ

 كلية أصول الدين –قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة ذ في األستا

 

 

 مدير التحرير 
 سعد بن محمد الشريفالدكتور / 

 كراسي البحث ل   دة البحث العلمي عما وكيل  
 

 



 

 

 

 

 أعضاء هيئة التحرير 

 . د. مسلم بن محمد الدوسري أ 

 جامعة المجمعة  –عة الشري   كلية    –األستاذ في قسم أصول الفقه  

اني هللا  د بع  أ.د.    بن محمد العمر

 كلية الشريعة   –  الفقه   ي قسم األستاذ ف 

 علي بن عبد العزيز املطرودي أ. د.  

 كلية الشريعة    –األستاذ في قسم أصول الفقه  

 منصور بن عبد الرحمن الحيدري د.  أ.  

 المعهد العالي للقضاء  –  السياسة الشرعية األستاذ في قسم  

 أسماء بنت عبد العزيز الداودأ. د.  

 عهد العالي للدعوة واالحتسابالم   –األستاذة في قسم الدعوة 

 عادل مبارك املطيراتد.    أ.

 جامعة الكويت  –والدراسات اإلسالمية   كلية الشريعة 

 د. إبراهيم مصطفى آدي  

ة عثمان بن فودي جامع  –األستاذ المشارك في الدراسات اإلسالمية  

 بنيجيريا

 د الرثيعم بن محمحسا .أ 

 أمين تحرير مجلة العلوم الشرعية

 

  

 



 

 
9 

 جملة العلوم الشرعية 
 ـه1444 حمرموالستون  السادسالعدد 

 

 
 

 قواعد النشر

 

مجلة علميةة مكممةةت درةعن عةا عمةلبح اللكةم العلمةعت  جلمعةة    الشرعية مجلة العلوم  

 ودُعنى  نشر اللكوث العلمية وفق الضوا ط اآلدية :    ت اإلملم مكمع  ا سعوب اإلسالمية 

 يشترطًفيًالبحثًليقبلًللنشرًفيًالمجلةً::   أولاً

 يةت وسالمة االدجله .ة والمنهجعح العلميجلأن يتسم  لألصللة واال تملنت وا -1

 أن يلتزم  للمنلهج واألبوات والوسلئل العلمية المعتلرح فع مجلله . -2

 أن يمون اللكم بقيقلً فع التوثيق والتخريج . -3

 أن يتسم  للسالمة اللغوية . -4

 أال يمون قع سلق نشره . -5

و م نفسةهت أحةلكتلبت سواء أكلن ذلك للل  أال يمون مستالً ما  كم أو نسللة أو -6

  لغيره .

:ًيشترطًعندًتقديمًالبحثً: ًا ًثانيا

مشةةفوعلً  سةةيرده الةاديةصمخترةةرحا وًقةةراناً  تأن يقةةعم الللحةةم ًللةةلً  نشةةره -1

يتضما امتالك الللحم لكقوق الملمية الفمريةة لللكةم كةلمالًت والتزامةلً  عةعم 

 نشر اللكم  ًال  عع موافقة خطية ما هيئة التكرير .

 ا .A4ا صفكة مقلس ص60ص اللكم عا تلأال دزيع صفك  -2

ا 13ت والهةوام   ةنط صTraditional Arabicا 17أن يمةون  ةنط المةتا ص  -3

 وأن يمون دللعع المسلفلت  يا األسطر ص مفربا .

  ًلةةةةةةى منرةةةةةةة المجةةةةةةالت اإللمترونيةةةةةةة يرسةةةةةةل الللحةةةةةةم  ك ةةةةةةه   -4

يةة واإلنجليزيةةت  لغتيا العر  مع ملخة   ةلل   ا   https://imamjournals.orgص 

 . ال دزيع كلملده عا ملئتع كلمة 

https://imamjournals.org/
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ا:ًالتوثيقً: ًثالثا

 دوضع هوام  كل صفكة أسفلهل على حعح .  -1

 د لت المرلبن والمراجع فع فهرس يلكق  آخر اللكم .  -2

 دوضع نملذج ما صون المتلب المخطوً المكقق فع مملنهل المنلسب .  - 3

 المتعلقة  لللكمت على أن دمون واضكة جلية .  لرون والرسوملتدرفق جميع ا  - 4

اً : عنع ونوب أسملء األعالم فع مةتا اللكةم أو العناسةة دةةكر سةنة الوفةلح  للتةلني    رابعا

 الهجري ًذا كلن العَلَم متوفى .

اً كةرو  : عنع ونوب األعةالم األجنليةة فةع مةتا اللكةم أو العناسةة فكنهةل دمتةب    خامسا

 يا قوسيا  كرو  الدينيةت مع االكتفةلء  ةةكر االسةم كةلمالً   عر ية ودوضع

 عنع ونوبه ألول مرح .

اً  دُكمَّم اللكوث المقعمة للنشر فع المجلة ما قلل اثنيا ما المكمميا على األقل.  :  سادسا

 ال دعلب اللكوث ًلى أصكل هلت عنع ععم قلولهل للنشر .:    سابعااً

ًعنوانًالمجلةً:

 رئيس تحرير مجلة العلوم الشرعية ع املراسالت باسمجمي

 5701ص ب   -11432الرياض   

 2590261ناسوخ ) فاكس (   - 2582051هاتف : 

  www. imamu.edu.sa 

E.mail: islamicjournal@imamu.edu.sa 
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 لة العلوم الشرعية جم
 هــ1444 حمرمالستون و  السادسالعدد 

 

 
 احملتوايت 

 

ــام ا ـــرو   ل  ـــو   ــاباداإل ام ـ ــا ااتشـ ــيد علـ ــل القـ ــام ايـ تعقبـــاإل ام ـ
 القرآنية وييانه لوجابابا

 د. حسن حممد علي آل أيوب عسريي
13 

   ابج ام ام ايل عرفة يف توجيه القراءاإل ِ ل خالل تفسريه 
 81 د. عبدهللا بن خالد بن سعد احلسن 

 مض  حضخض جض مص  خص حص  مس  خس ُّٱ تفسري قوله تعاىل:

] البقرة:   َّ  مف  خف جفحف مغ جغ  مع  جع  حطمظ
 -درااة حتليلية ييانية- [  223

 د. عبدهللا بن عبدالعزيز الدغيثر 

165 

 األحاديث اليت أعلابا ال قاد يعدم وجودها يف يلد الراو  داراة نقدية 
 245 د. عبدهللا بن غايل أبو رُْبعة السهلي 

 –مجعاً ودرااة   –األحاديث الواردة يف أوقاإل ال َّابي عل ال وم  
 315 د. أمحد بن خالد بن فهد آل جمناء 

 األحكام الفقابية املتعلقة مب ع الرجل  ل احلمل 
 387 د. عبدهللا ابلقاسم حممد الشمران 

حجية اكوإل القرآن علا القول احملكي فيه عل غري األنبياء يف الداللة 
 علا إقراره 

 .د. عارف عزالدين حامد حسونهأ
451 

 



 



 

 

 
 
 
 
 

تعقبات اإلمام ابن القيم على استشهادات اإلمام الهروي  

 بالنصوص القرآنية وبيانه لوجهها

 

 

 

 

 

 د. حسن محمد علي آل أيوب عسيري 

  الشريعة وأصول الدينكلية  – القرآن وعلومهقسم 

   الملك خالدجامعة 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

القيم على استشهادات اإلمام الهروي بالنصوص القرآنية تعقبات اإلمام ابن  

 وبيانه لوجهها

 د. حسن محمد علي آل أيوب عسيري 

 الشريعة وأصول الدين كلية –القرآن وعلومه قسم 
  الملك خالد جامعة 

  هـ 1443/ 8/ 27تاريخ قبول البحث:   هـ  1443/ 7/ 8تاريخ تقديم البحث:  

 
 ملخص الدراسة:  

عنوان البحث: تعقبات اإلمام ابن القيم على استشهادات اإلمام اهلروي ابلنصوص القرآنية  
 دراسة حتليلية.  -وبيانه لوجهها 

حاولت يف هذا البحث مجع ودراسة تعقبات اإلمام ابن القيم الصرحية على اإلمام اهلروي، 
القرآنية، متبًعا املنهج االستقرائي يف مجع اآلايت املتعلقة  وبيان موقفه من االستشهاد ابلنصوص  

موضوع  أن  أبرزها:  من  نتائج  إىل  خلصت  وقد  االستنباطي،  واملنهج  ودراستها،  ابملوضوع 
التعقبات من اجملاالت الرحبة اليت بذهلا املفسرون من أجل تفسري كالم هللا تعاىل، وبيان مراده،  

من إال  ال خيوضه  دقيق  علم  بتعقبات    وأنه  العناية  التوصيات:  أهم  ومن  االجتهاد،  رتبة  بلغ 
 املفسرين على بعضهم، وعلى غريهم مما يذكرونه يف تفاسريهم، ودراستها، ومناقضة األقوال فيها.

 
 تعقبات، ابن القيم، اهلروي، علم التفسري، مدارج، السالكني. الكلمات املفتاحية:

 
 



 

  

The tracking of Imam Ibn al-Qayyim on the citations of Imam 

al-Harawi with the Qur’anic texts and showing their 

explanation 

 

Dr. hasan muhamad eali al 'ayuwb easiri 
Department alquran waeulumuh – Faculty alsharieat wa'usul aldiyn  

king khalid university 
 

 

Abstract:  

Research Title: The tracking of Imam Ibn al-Qayyim on the citations of Imam 

al-Harawi with the Qur’anic texts and showing their explanation - Analytical 

Study . 

In this research, I tried to collect and study Imam Ibn al-Qayyim’s explicit 

observations on Imam Al-Harawi, and to clarify his position on citing Qur’anic 

texts, following the inductive approach in collecting and studying verses related 

to the subject; and the deductive approach . 

I have concluded with results. The most prominent of which are: that the 

subject of observations is one of the vast fields that the interpreters have made to 

explain the words of God Almighty and to clarify his intentions and that it is an 

accurate science that only those have reached the rank of diligence. Among the 

most important recommendations are Paying attention to the interpretations of the 

commentators on some of them, and on others of what they mention in their 

interpretations, studying them, and contradicting the sayings in them.   

  

key words: observations, Ibn al-Qayyim, Al-Harawi, the science of interpretation, 

Madarej, Al-Salikeen 
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 جملة العلوم الشرعية
 هـ1444 حمرموالستون  السادسالعدد 

 

 املقدمة 
ونستغفره   ،هلل  احلمد    إن   ونستعينه  أنفسنا    ،حنمده  شرور  من  ابهلل  ونعوذ 

وأشهد    ، ومن يضلل فال هادي له  ،من يهده هللا فال مضل له  ،وسيئات أعمالنا
 .وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله ،أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له

 ا بعد: م  أ
التفسري  فإن   علم  وأشرفها  العلوم  أجّل  خبدمته   ،من  العلماء  قام  وقد 

 .فيه والتصنيف
ومن تلك اجملاالت املتعلقة بعلم التفسري: جمال تعقب العلماء على بعضهم  

 . فيما يتعلق مبسائل التفسري وعلوم القرآن
ومن أجل ذلك فقد أردت إبراز جانب من جوانب هذا العلم عند أحد 

 751ت  )  اإلمام ابن القيم  أال وهو  ،العلماء املربزين ومن املعدودين يف املفسرين 
 .هـ(

فيها   تعق ب  اليت  املسائل  من  املتواضع مجع مجلة  البحث  هذا  وأردت يف 
 .هـ( 481ت ) اهلرويعلى اإلمام  هـ( 751ت ) ابن القيماإلمام 

 :هأسباب اختيار و  ة املوضوعأمهي  
 أبرزها ما يلي:  ،أتيت أمهية املوضوع من عدة جوانب

ية ما ال وهلذا األمر من األمهّم   ،موضوع البحث ابلقرآن الكرمي وخدمته  تعلق (1
 . خيفى

  هـ(  751ت  )  ابن القيمو   هـ(   481ت  )  اهلرويالقامة العلمية لإلمامني    (2
 .ا خصوصً فسري علم الت  يف ا و يف العلم عمومً 
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 تعقبات اإلمام ابن القيم على استشهادات اإلمام اهلروي ابلنصوص القرآنية وبيانه لوجهها 
 حممد علي آل أيوب عسريي د. حسن 

 .وما هلا من أثر يف البحث العلمي ،عقباتجانب الت  أمهية  (3
الت   (4 املعريفدراسة  اإلثراء  يف  ابلغة  أمهية  هلا  العلمية  طرق   ،عقبات  ومعرفة 

 .وكيفية إعمال أصول التفسري وقواعده ،ةجيح بني أقوال األئم  الّت  
 481ت  )  اهلرويعلى اإلمام    هـ(  751ت  )  ابن القيم مجع تعّقبات اإلمام   (5

 .هـ(
واستكشاف منهج    ،شيٍء من جهود اإلمامني يف علم الت فسريالوقوف على   (6

جيح بينها ،نقد األقوال  . وطرق الّت 
 :أهداف البحث

الصرحية على اإلمام   هـ(  751ت  )  مجع ودراسة تعقبات اإلمام ابن القيم  -
 .وبيان موقفه من االستشهاد ابلنصوص القرآنية ،هـ( 481ت ) اهلروي
 راسة:حدود الد   

  هـ(   751ت  )  ابن القيميقتصر حدود هذا البحث على تعقبات اإلمام  
يف كتابه   هـ(  481ت  )   اهلرويعلى اإلمام  مدارج السالكني(  )يف كتابه  الصرحية  

حيث بلغ عدد   حول استشهاده ابآلايت القرآنية فيما يقررهمنازل السائرين(  )
دخل يف موضوع البحث ومل أ    ،ا( موضعً 15)املواضع املذكورة يف هذا البحث  

 .وترجيحاته يف التفسري هـ( 751ت  ) ابن القيمأقوال اإلمام 
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 جملة العلوم الشرعية
 هـ1444 حمرموالستون  السادسالعدد 

 

 راسة:منهج الد   
ابملوضوع  املتعلقة  اآلايت  مجع  يف  االستقرائي  املنهج  بني  فيه  مجعت 

ث  وبني املنهج االستنباطي الستنباط املفاهيم املتعلقة مبطالب البح  ،ودراستها
وبني املنهج النقدي يف بيان صواب األقوال واآلراء وذكر   ،  وذكر أقوال العلماء

 . الراجح منها
 ، ا من اخلطوات واإلجراءات العلميةوقد اتبعت يف كتابة املادة العلمية عددً 

 وهي:
 . املتعلقة ابملوضوع ودرستهامجعت اآلايت القرآنية  •
 .عزوت اآلايت إىل سورها وأرقامها جبوارها •
 . نسبت األقوال إىل أصحاهبا من مصادرها األصلية غالباً  •
 .رتبت البحث على مباحث ومطالب حسب اخلطة املوضوعة •
ترمجة • البحثا  عد  يف  أمساؤهم  الواردة  على    ،ألعالم  حاهلم  خفاء  لعدم 

 .املتخصص
ملوضوع  • فهارس  بّتتيب  وضعت  ومراجعه  ومصادره  البحث    ألفبائي ات 

 . ليسهل الرجوع إليها
 راسات السابقة:الد   

بعد البحث يف حمركات البحث واملكتبات اجلامعية مل أجد من أفرد هذا 
 .البحث ابلدراسة األكادميية 
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 تعقبات اإلمام ابن القيم على استشهادات اإلمام اهلروي ابلنصوص القرآنية وبيانه لوجهها 
 حممد علي آل أيوب عسريي د. حسن 

 : ة البحثخط  
 ، وأهدافه البحث  ،وسبب اختياره  ،وتشتمل على أمهية املوضوع  ،املقدمة

 . وخطة البحث فيها ،والدراسات السابقة ،ومنهج الدراسة ،وحدود الدراسة
  ، وابإلمام ابن القيم  ،والت عريف ابإلمام اهلروي  ،لت عقباتاب تعريف  ال  متهيد يف

 :ثالثة مطالب وفيه
 .تعريف الت عقبات لغة واصطالحاً املطلب األول: 

 . الت عريف ابإلمام اهلروي: الثايناملطلب 
 . الت عريف ابإلمام ابن القيم: الثالث املطلب 

 
*** 
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 جملة العلوم الشرعية
 هـ1444 حمرموالستون  السادسالعدد 

 

اهلروي اإلماَم  القيم  ابن  اإلماُم  فيه  وافق  ما  األول:  تسعة    وفيه  ،املبحث 
 مطالب:

تعاىل:   :األول املطلب   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ﴿  قوله 

]األنعام:    ﴾ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ ے ے
122] 

تعاىل:   :الثاين املطلب   ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ﴿  قوله 

ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ 

]األعراف:    ﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ
143 ] 

تعاىل:  :الثالثاملطلب   ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ  ﴿  قوله 

 [ 116]هود:  ﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

 [14]الرعد:  ﴾ ٱ ٻ ٻ﴿  قوله تعاىل: :الرابعاملطلب 

ې ې ې  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴿  قوله تعاىل:  :اخلامساملطلب  

 [ 14﴾ ]الكهف: ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

طه:  ]  ﴾ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴿  قوله تعاىل:  :السادساملطلب  
10 ] 

 [ 40]طه:  ﴾ک ک گ گ گ ﴿  قوله تعاىل: :السابعاملطلب 

تعاىل:   :الثامن املطلب   ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ﴿  قوله 

 [ 86]القصص:  ﴾ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

 [ 47]ص:  ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿  قوله تعاىل: :التاسع املطلب 
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 تعقبات اإلمام ابن القيم على استشهادات اإلمام اهلروي ابلنصوص القرآنية وبيانه لوجهها 
 حممد علي آل أيوب عسريي د. حسن 

الثاين:   ااملبحث  فيه  اإلمامَ   إلمامُ ما خالف  القيم  ستة  وفيه    ،اهلروي  ابن 
 : مطالب

األول: تعاىل:  املطلب  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ﴿  قوله 

 [9األنعام: ] ﴾پ

تعاىل:   :الثاين املطلب   ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ﴿  قوله 

 ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ

]األعراف:    ﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ
143 ] 

تعاىل:  :الثالثاملطلب   ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ  ﴿  قوله 

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 

 [155]األعراف:  ﴾ ىئ ىئ ی ی یی جئ حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک  ﴿  قوله تعاىل:  : الرابعاملطلب  

 [31]هود:  ﴾ ک ک کگ گ گ گ ڳ

 [ 24﴾ ]الكهف: ہ ہ ہ ھ ﴿ املطلب اخلامس: قوله تعاىل:

 [ 46]الفرقان:  ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿ قوله تعاىل: :السادساملطلب 

 .اخلامتة
 . فهرس املراجع واملصادر

 .فهرس املوضوعات
 

*** 
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 :  متهيد
 وابإلمام ابن القيم  ،والت عريف ابإلمام اهلروي ،التعريف ابلت عقبات

 :املطلب األول: تعريف الت عقبات لغة واصطالحا  
 : يف اللغة:أول  

 : وهذه املادة هلا يف اللُّغة معنيان  ،عقب( )عقب: مشتق من الفعل الثالثي  الت  
 .يدل على أتخري شيء وإتيانه بعد غريههو ما  : األول
 .(1) على ارتفاع وشدة وصعوبة"يدل  "هو ما : والثاين

وقد   ،ومنه العاقب: وهو الذي جييء يف أثر صاحبه  ،واملعىن األول هو املراد هنا
النيب:   أان حممد))قال  أمساء:  أمحد  ،يل مخسة  واملاحي ميحو هللا يب   ،وأان 

 .(2)((والعاقب ،واحلاشر أحشر الناس على قدمي ،الكفر 
 .(3) ألنه ختم األنبياء ؛ومسي ابلعاقب

ومنه   ،هؤ وجزا  ،وآخر كل شيء  ،املرجع إىل هللا  :العقىب( أي):  أيًضاومنه  
أي: ملن تكون الدائرة   ؛[42﴾ ]سورة الرعد:  ىت يت جث مث ىث ﴿ قوله تعاىل:  

 .(4)والعاقبة
 .(5)ألنه يعقب أابه وأييت بعده ؛ومسي الولد: ع قمًبا

 
 (.77/ 4، مادة عقب )، ابن فارسمقاييس اللغة (1)
(،  185/  4)، ‘ يف كتاب: املناقب، ابب ما جاء يف أمساء رســـــول هللا أخرجه البخاري (2)

 به.  ¢ (، من حديث: جبري بن مطعم3532رقم )
 (.243/ 1) القاسم بن سالم  ع بيد وأب، غريب احلديث (3)
 (.473/ 4بن كثري )، اتفسري القرآن العظيم (4)
 (.57)ص:   ، كراع النملاملنجد يف اللغة (5)
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 تعقبات اإلمام ابن القيم على استشهادات اإلمام اهلروي ابلنصوص القرآنية وبيانه لوجهها 
 حممد علي آل أيوب عسريي د. حسن 

 : يف االصطالح:اثني ا
 يذكره يف بيان معىن يف القرآن  بعض الباحثني أبنه: اتباع املفسر قواًل   هعّرف

 .(1)أو يبني لبسه ،أو يكمل نقصه  ،يصلح خطأه ،بقول آخر
وال يصح تعريف   ،وهو تعريف لالستدراك يف أصله  ،وهذا التعريف فيه نظر

وذلك ألن التعقب كما يفهم من    ،التعقب ابالستدراك لوجود الفارق بينهما
وهذا الشرط مفقود يف أحد أنواع    ،معناه اللغوي يشّتط وجود شيء سابق عليه

 .  لناقصاالستدراك وهو أن أييت مكماًل 
يف عبارة   ،متأخر على متقدم بيان أن يقال يف تعريف التعقب أبنه:  والراجح:

ن دون شرط بيان  م  ،الزايدةأو    ،أو اإلبطال  ،ابلتصحيح  ،أو مسألة أو رأي
 .(2)الراجح

 
*** 

 
أمحد بن عمر بن أمحد السـيد )ص:    ،تعقبات اإلمام ابن كثري على من سـبقه من املفسـرين (1)

96.) 
تعقُّبات شــهاب الدين األلوســي على اصــر الدين البيضــاوي من خالل كتابه )روح املعاين  (2)

 دراسة، حسن أيوب عسريي.يف تفسري القرآن والسبع املثاين( مجعاً و 



 

 
25 

 جملة العلوم الشرعية
 هـ1444 حمرموالستون  السادسالعدد 

 

 :(1) املطلب الثاين: التعريف ابإلمام اهلروي 
 : امسه ونسبه:أول  

عبد هللا بن حممد بن علي بن حممد بن أمحد بن علي بن جعفر بن  هو:  
 .أبو إمساعيل اهلروي ،منصور األنصاري

 .‘  صاحب النيب أيب أيوب األنصارييرجع نسبه إىل الصحايب اجلليل 
 : مولده:اثني ا

 .هـ( 396)سنة ولد 
 : شيوخه:اثلث ا

 منهم:   ،العلم على عدد من الشيوخ ¬ تلقى
 .هـ( 412ت ) عبد اجلبار بن حممد اجلراحي -1
 .هـ(  494ت )  عبد الرمحن بن أمحد بن حممد السرخسي -2
 . هـ( 413ت ) حممد بن أمحد اجلارودي -3
 : تالمذته:رابع ا

 منهم: ،تتلمذ عليه طلبة كثريون
 .هـ( 541ت ) حنبل بن علي البخاري -1
 . وكان خادمه ،هـ( 553ت ) عبد األول أبو الوقت السجزي -2
 .هـ( 552ت ) عبد الصبور بن عبد السالم اهلروي -3

 
،  اتريخ اإلسالم  (،322)ص:    ، ابن نقطةالتقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد ينظر يف ترمجته:    (1)

  ، الصفديالوايف ابلوفيات  ،(503/  18)   ، الذهيبسري أعالم النبالء  ،(489/  10)  الذهيب
 . (122/ 4لزركلي ) ا ،األعالم، (307/ 17)
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 تعقبات اإلمام ابن القيم على استشهادات اإلمام اهلروي ابلنصوص القرآنية وبيانه لوجهها 
 حممد علي آل أيوب عسريي د. حسن 

 .هـ( 507ت ) املؤمتن الساجي -4
 : مؤلفاته:خامس ا
 منها:  ،تعاىل عدد من املؤلفات ¬ له

 .وهو مطبوع ،منازل السائرين -1
ورأيت   ،هو كتاب نفيس يف التصوف: "هـ(  748ت  )  الذهيبقال عنه  

وقد   .وتزعم أنه على تصوفهم الفلسفي   ،االحتادية تعظم هذا الكتاب وتنتحله
كان شيخنا ابن متيمة بعد تعظيمه لشيخ اإلسالم حيط عليه ويرميه ابلعظائم  

 .(1)"نسأل هللا العفو والسالمة  ،بسبب ما يف هذا الكتاب
ه نفس عجيب ال يشبه نفس أئمة السلف يف كتابه منازل  ل : "أيًضاوقال  
ومن أتمله الح له ما أشرت   ،وفيه أشياء مشكلة  ، ففيه أشياء مطربة  ،السائرين

وال ينهض الذوق والوجد إال على أتسيس الكتاب    ، والسنة احملمدية صلفة  ،إليه
 .(2)"والسنة

 . وهو مطبوع ،ذم الكالم -2
 .(3)"على االتباع فأجاد فيهابلغ : "هـ( 748ت ) قال عنه الذهيب

  

 
 . (490/ 10) الذهيب، اتريخ اإلسالم (1)

 . (509/ 18) ، الذهيبسري أعالم النبالء (2)

 ، بتصرف.(509/ 18) ، الذهيبسري أعالم النبالء (3)
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 جملة العلوم الشرعية
 هـ1444 حمرموالستون  السادسالعدد 

 

 : مكانته العلمية:سادس ا
ا  وسيفً   ، كان جذعا يف أعني املتكلمني: "هـ(  748ت  )  الذهيبقال عنه  

 .(1)"ا يف السنة ال تزعزعه الرايح وطودً  ، على املخالفنيمسلواًل 
ا مظهرً   ،واألنسابا ابلتأريخ  عارفً   ،ا للحديثحافظً   ،ا يف اللغةكان ابرعً و 

 .(2) حن وأوذيامت   .ا إليهاللسّنة داعيً 
 : وفاته:سابع ا

 .(3)هـ( 481)من سنة  ،يف شهر ذي احلجة ¬ تويف
 :(4)املطلب الثالث: التعريف ابإلمام ابن القيم

 : امسه ونسبه:أول  
 .مشس الدين  ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد ابن قيم اجلوزية هو: 

 مولده:: اثني ا
 .هـ( 691)سنة ولد 

 : شيوخه:اثلث ا
 منهم:   ،العلم على عدد من الشيوخ ¬ تلقى

 
 . (490/ 10) ، الذهيباتريخ اإلسالم (1)

 . (122/ 4لزركلي )، ااألعالم (2)

 . (122/ 4لزركلي )، ااألعالم (3)

والنهايةينظر يف ترمجته:    (4) ابن كثريالبداية  النصر،  ( 234/  14)  ،  العصر وأعوان  ، أعيان 
الثامنة،  (366/  4)  الصفدي املائة  أعيان  يف  الكامنة  ابن حجرالدرر   ،  (5  /137)  ،
 .بكر أبو زيد، موارده -آاثره - ابن قيم اجلوزية حياته، (56/ 6لزركلي )، ااألعالم
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 تعقبات اإلمام ابن القيم على استشهادات اإلمام اهلروي ابلنصوص القرآنية وبيانه لوجهها 
 حممد علي آل أيوب عسريي د. حسن 

 .هـ( 728ت ) شيخ اإلسالم ابن تيمية (1)
 .هـ(  744ت )  حممد بن أيب الفتح البعلبكي (2)
 . هـ( 696ت )  إمساعيل بن حممد احلراين (3)

 : تالمذته:رابع ا
 منهم: ،تتلمذ عليه طلبة كثريون

 .هـ( 795ت  ) احلنبلي بن رجب بن احلسن عبد الرمحن بن أمحد  (1)
 . هـ( 744ت ) حممد بن أمحد بن عبد اهلادي احلنبلي (2)

 : مؤلفاته:خامس ا
 منها:  ،تعاىل عدد من املؤلفات ¬ له

 .إعالم املوقعني عن رب العاملني (1)
 .إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (2)
 .األمثال يف القرآن (3)
 . بدائع الفوائد (4)
 . عن الدواء الشايف أو الداء والدواءاجلواب الكايف ملن سأل   (5)
 .حادي األرواح إىل بالد األفراح (6)
 .زاد املعاد يف هدى خري العباد (7)
 . ومنشور والية العلم واإلرادة السعادةمفتاح دار  (8)
 .الوابل الصيب من الكلم الطيب (9)



 

 
29 

 جملة العلوم الشرعية
 هـ1444 حمرموالستون  السادسالعدد 

 

 : مكانته العلمية:سادس ا
وفكر إىل حل    ،الكان ذا ذهن سي  : "هـ(  764ت  )  الصفديقال عنه  
وطلب من العلوم كل ما هو نفيس    ،قد أكب على االشتغال  ،ال الغوامض مي  

وحرر   ،قد تبحر يف العربية وأتقنها  ،واظر وجادل وجالد اخلصوم وعادل   ،غال
ومكنها ابألصول  ،قواعدها  والنصول  ،واستطال  األسنة  منها  وقام    ،وأرهف 

منه الرجال وكل من أخذ ع  ،ابحلديث وروى  التفسري فكان    .نهوعرف  وأما 
السيارة كل نري جيلو  ومن كواكبه    ،يستحضر من حباره الزخارة كل فائدة مهمه 

  ، وأما اخلالف ومذاهب السلف فذاك عشه الذي منه درج  ،ةحنادس الظلم 
وكان جريء اجلنان اثبت اجلأش ال    . وغابه الذي ألفه ليثه اخلادر ودخل وخرج

وقبوله كل ذنب معه   ، وحظه موفور  ،أقدام  وله إقدام ومتكن  ،يقعقع له ابلشنان
أحواله   ،مغفور مجيع  يف  تيمية  بن  الدين  تقي  العالمة  طريق  يسلك    ، وكان 

 .(1) "ومقاالته اليت تفرد هبا والوقوف عند نص أقواله
 : وفاته:سابع ا

 .(2)(هـ751)يف سنة  ،شهر رجبمن  ،ثالث عشريف اليوم ال ¬ تويف
 

*** 

 
 . ( 368 -367/ 4) ، الصفديأعيان العصر وأعوان النصر (1)

 . (56/ 6لزركلي )، ااألعالم (2)
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 تعقبات اإلمام ابن القيم على استشهادات اإلمام اهلروي ابلنصوص القرآنية وبيانه لوجهها 
 حممد علي آل أيوب عسريي د. حسن 

 األولاملبحث 
 ما وافق فيه اإلماُم ابن القيم اإلماَم اهلروي

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ﴿  قوله تعاىل:  :األولاملطلب  

]األنعام:   ﴾ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ ے ے
122]. 

 :القول املعق ب عليه
ڳ ڳ  ﴿  :تعاىل  قال هللا:  ابب احلياة: "هـ(  481ت  )  قال اإلمام اهلروي

 .(1) "﴾ڳ ڱ
 : التعقيب
استشهاده هبذه اآلية يف هذا الباب  ":  هـ(  751ت  )  اإلمام ابن القيمقال  

جد   واهلدى   ،اظاهر  العلم  روح  بعدم  القلب  ميت  من كان  هبا:  املراد  فإن 
وهي   ،فأحياه الرب تعاىل بروح أخرى غري الروح اليت أحيا هبا بدنه   ،واإلميان

إذ ال حياة للروح إال   ؛وحمبته وعبادته وحده ال شريك له  ،روح معرفته وتوحيده
األموات  ،بذلك فهي يف مجلة  ذلك    ،وإال  عدم  من  تعاىل  وهلذا وصف هللا 
ٹ ڤ ڤ  ﴿وقال تعاىل:  ،[122]األنعام:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿فقال:  ،ابملوت

]النمل:  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ روحً   ،[80﴾  وحيه  حياة    ،اومسي  من  به  حيصل  ملا 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿فقال تعاىل:    ،القلوب واألرواح

فأخرب أنه روح حتصل به   [52]الشورى:    ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ
گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ﴿وقال تعاىل:    ،وأنه نور حتصل به اإلضاءة  ،احلياة

 
 (. 117ص: منازل السائرين، اهلروي ) (1)
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ۈ ٴۇ  ﴿وقال تعاىل:    ،[  2﴾ ]النحل:  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

فالوحي حياة    [15﴾ ]غافر:  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ
وهلذا من فقد هذه الروح فقد احلياة النافعة   ،كما أن الروح حياة البدن  ،الروح

وأما   ،عيشة الضنكوله امل  ،أما يف الدنيا فحياته حياة البهائم  ،يف الدنيا واآلخرة
وقد جعل هللا احلياة الطيبة ألهل    ،يف اآلخرة فله جهنم ال ميوت فيها وال حييا

وعبادته وحمبته  تعاىل:    ،معرفته  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  ﴿فقال 

وقد فسرت  [  97﴾ ]النحل:  گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ
والصواب: أهنا حياة    ، والرزق احلسن وغري ذلك  ، احلياة الطيبة ابلقناعة والرضا

والتوكل   ،واإلابة إليه  ،وحمبته  ،وهبجته وسروره ابإلميان ومعرفة هللا  ،القلب ونعيمه
وال نعيم فوق نعيمه إال نعيم    ،فإنه ال حياة أطيب من حياة صاحبها  ،عليه
إنه لتمر يب أوقات أقول فيها إن  ،اجلنة العارفني يقول:  كان   كما كان بعض 

لفي عيش طيب إهنم  اجلنة يف مثل هذا  ليمر ابلقلب    ،أهل  إنه  وقال غريه: 
  ، وإذا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته حياة اجلوارح  .أوقات يرقص فيها طراب

وهي عكس    ،وهلذا جعل هللا املعيشة الضنك ملن أعرض عن ذكره  ،فإنه ملكها
  ،أعين: دار الدنيا  ،ور الثالث وهذه احلياة الطيبة تكون يف الد  .احلياة الطيبة
فاألبرار   ، تكون يف الدور الثالث  أيًضاواملعيشة الضنك    ،ودار القرار  ،ودار الربزخ

گ ﴿قال هللا تعاىل:    ،والفجار يف اجلحيم هنا وهنالك  ،يف النعيم هنا وهنالك

ھ ھ ھ ﴿وقال تعاىل:    ،  [30﴾ ]النحل:  گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ

 ،´  فذكر هللا   [3﴾ ]هود:  ۈے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
واإلعراض    ، واإلقبال عليه ضامن ألطيب احلياة يف الدنيا واآلخرة  ،وحمبته وطاعته
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املنغصة ابحلياة  ومعصيته كفيل  والغفلة  الدنيا    ،عنه  يف  الضنك  واملعيشة 
 .(1) "واآلخرة
 :الدراسة

 .هذه املسألة تتعلق ببيان أن احلياة احلقيقية هي حياة املؤمن
يف   هـ(  481ت  )  اإلمام  اهلروي   هـ(  751ت  )  وافق اإلمام  ابن القيموقد  

ويف ذلك    .واستدل عليها بنصوص أخرى من القرآن الكرمي   ،االستشهاد ابآلية
العريب ابن  "هـ(  543ت  )  يقول  فهو  :  احلّي  قلنا  إذا  أسد:  احلارث بن  قال 
املؤمن تعاىل:    ،ابحلقيقة    : يس ]﴾ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ  ﴿لقول هللا 

]األنعام:  ڳ ڳ ڱ  َوَمنأ﴿وقال:    ،[70 عليه  كافرً   : أي  ،[122﴾  فأنعمنا  ا 
وقال املتأخرون من علمائنا: هذا الذي قاله احلارث إمنا هو على طريق    .ابإلميان
ولكن اجملاز    ،ا ال حتقيقً ألن حياة اإلميان إمنا ش ّبهت حبياة األبدان متثياًل   ؛التوّسع

 .(2)"أو يريب عليه  ،قد يّتسع على جمرى احلقيقة
 ،واملقصود منه أن املؤمن هو صاحب احلياة األبدية واحلقيقية يف اآلخرة

تعاىل:   قال  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ﴿كما 

 .(3)[64]العنكبوت:  ﴾ٺ ٺ

 
 (.244 -242/ 3مدارج السالكني، ابن القيم ) (1)

/ 1لطائف اإلشارات، القشري )  وينظر:  .( 611  -610)ص:  ، ابن العريب  األمد األقصى   (2)
 (. 395/ 2الرسالة القشريية، القشريي )، (498

)ص:   ، الراغب األصبهاينالذريعة،  (76)ص:    ، الراغب األصبهاينالنشأتنيتفصيل  ينظر:    (3)
81- 82 .) 
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ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ  ﴿  قوله تعاىل:  :ين الثااملطلب  

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 

]األعراف:    ﴾وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ
143] . 

 :القول املعق ب عليه
ۅ ۅ ﴿   :¸  قال هللا:  ابب اللحظ: "هـ(  481ت  )  قال اإلمام اهلروي

 .(1)"اللحظ ملح مسّتق ،[143]األعراف:  ﴾ۉ ۉ ې ې ې ې
 : التعقيب
القيمقال   ابن  أعلم-يريد  ":  هـ(  751ت  )  اإلمام  ابالستشهاد    -وهللا 

من كمال عظمته وجالله ما   ‘  ابآلية: أن هللا سبحانه أراد أن يري موسى
لصريورة    ؛يعلم به أن القوة البشرية يف هذه الدار ال تثبت لرؤيته ومشاهدته عيااً 

  (2)كما رواه ابن جرير يف تفسريه  ؛ا عند جتلي ربه سبحانه أدىن جتلاجلبل دك  
ى ائ ائ  ﴿  ‘  من حديث محاد بن سلمة: أخربا اثبت عن أنس عن النيب

مفصل   ووضع اإلهبام على-قال محاد: هكذا    [143﴾ ]األعراف:  ەئ ەئ وئ
لثابت: أحتدث  -اخلنصر األمين فضرب اثبت صدر   ؟مبثلي هذا  فقال محيد 

رواه    ؟وأا ال أحدث به  ،حيدث به  ‘   وقال: رسول هللا  .محيد ضربة بيده

 
 (. 100ص: منازل السائرين، اهلروي ) (1)

 . (429/ 10جامع البيان، الطربي ) (2)
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واملقصود:   .وهو كما قال  .وقال: هو على شرط مسلم  (1)صحيحه  احلاكم يف
ألن هللا سبحانه أمر موسى أن   ؛أن الشيخ استشهد هبذه اآلية يف ابب اللحظ

فخر موسى   ،افرأى أثر التجلي يف اجلبل دك    ،ينظر إىل اجلبل حني جتلى له ربه
 .(2)"اصعقً 

 :الدراسة
 ، ا من قدرة هللا تعاىلحلظ شيئً   ’  هذه املسألة تتعلق ببيان أن موسى

 .افخر من أجله صعقً 
يف   هـ(  481ت  )  اإلمام  اهلروي   هـ(  751ت  )  وقد وافق اإلمام  ابن القيم

 .واستدل عليها بنصوص أخرى من احلديث النبوي ،االستشهاد ابآلية
وأمسك بطرف إهبامه على طرف إصبعه اليمىن فساخ  ":  ( 3)وقول الرّاوي

  ، بعد تالوة اآلية إشارة لبيان قلة التجلي  ‘  النيب  حكاية عن فعل   ،"اجلبل
وهذا يدل على أنه تعاىل ال   ،أي: ما جتلى منه سبحانه إال هذا القدر القليل

بل هو كما أثىن على نفسه سبحانه مبا   ،ى ثناء عليهوال حيص    ،ا لمً حياط به ع 
ا هلذه الصفة حتقيقً   ‘  ويف اإلشارة إبصبعه النيب  ،يستحقه من الكمال واجلالل 

التجلي  و   .(4) وليس من ابب التشبيه والتمثيل   ،ا يف إثباهتا على احلقيقةوأتكيدً 

 
ظالل اجلنة  (. وصححه األلباين يف  3249، رقم )(351/  2املستدرك على الصحيحني )  (1)

(1 /244 ) . 

 (. 100 -99/ 3السالكني، ابن القيم )مدارج  (2)

 أي قول محاد بن سلمة يف بيان التجلي، وهو من تكملة احلديث السابق ذكره.  (3)

 . (52 - 51ماهر مقدم )ص: ، صفات رب العاملني يف الكتاب احلكيم وسنة نبيه األمني (4)
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  ورؤيته   ،وهذا يعين الظهور  ،ابلكتاب والسنةالفعلية اخلربية الثابتة    من صفات هللا 
  ، ال كما تقول الصوفية وغريها أبنه ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب   ،™

 ،وهذه اآلية دليل على وقوع رؤية هللا تعاىل يف الدار اآلخرة  ،أو أنه ال ي رى 
إن   الصالم  موسىحيث  قواه رؤي  عليه  تعاىلال حتتمل  الدار  ة هللا   ؛يف هذه 

ن اجلبل مع قوته وصالبته أ  تعاىل  فأعلمه  ،قوة البشر فيها عن رؤيته تعاىللضعف  
من   خلق  الذي  الضعيف  ابلبشر  فكيف  الدار  هذه  يف  له  لتجليه  يثبت  ال 

وليس هذا مبمتنع    ،ا مكانهقادر على أن جيعل اجلبل مستقرً   ´  هللا و  ،ضعف
 يف ذاهتا مل يعلقها  ااًل ولو كانت حم  ،بل هو ممكن وقد علق به الرؤية   ،يف مقدوره

 .(1)ابملمكن يف ذاته
 

*** 

 
 (. 286حادي األرواح، ابن القيم )ص: ينظر:  (1)
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ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ  ﴿  قوله تعاىل:  :الثالثاملطلب  

 . [116]هود:  ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

 :القول املعق ب عليه
ۉ ې ې  ﴿  :¸  قال هللا :  ابب الغربة: "هـ(  481ت  )  قال اإلمام اهلروي

االغّتاب   ،﴾ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ
 .(1) "اسم يشار به إىل االنفراد عن األكفاء

 : التعقيب
استشهاده هبذه اآلية يف هذا الباب  ":  هـ(  751ت  )  اإلمام ابن القيمقال  

فإن الغرابء يف العامل هم أهل    ،يدل على رسوخه يف العلم واملعرفة وفهم القرآن
بدأ  ))يف قوله:    ‘  وهم الذين أشار إليهم النيب  ،هذه الصفة املذكورة يف اآلية 

قيل: ومن الغرابء   ،((فطوىب للغرابء   ،ا كما بدأوسيعود غريب    ،ااإلسالم غريب  
رسول هللا الناس))قال:    ؟ اي  فسد  إذا  يصلحون  اإلمام   .(2)((الذين  وقال 

عن زهري بن عمرو بن أيب عمرو موىل    ،حدثنا عبد الرمحن بن مهديأمحد:  
املطلب بن حنطب  ،املطلب بن حنطب النيب  ،عن  طوىب ))قال:    ‘  عن 

الذين يزيدون إذا نقص  ))قال:    ؟ومن الغرابء  ،اي رسول هللا  قالوا:  ،((للغرابء

 
 (. 108ص: ) منازل السائرين، اهلروي (1)

الصحيحة (. وصححه األلباين يف  16690، رقم )(237/  27)  همسند يف  أمحد  أخرجه    (2)
ابب بيان أن اإلسالم بدأ  (. وأخرجه مسلم يف كتاب اإلميان،  1273، رقم )(267/  3)

))الذين ( دون قوله:  145، رقم )(128/  1)،  غريبا وسيعود غريبا، وأنه أيرز بني املسجدين
 .فسد الناس((يصلحون إذا 
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الراوي ا مل ينقلب على  فإن كان هذا احلديث هبذا اللفظ حمفوظً   .(1) ((الناس
يزيدون خريً  الذين  فمعناه:  الناس  زاد  إذا  ينقصون  الذين  وإميااً لفظه وهو:    ا 

 .(2) "وهللا أعلم ،ى إذا نقص الناس من ذلكوتقً 
 :الدراسة

 .معىن الغربةهذه املسألة تتعلق ببيان 
يف   هـ(  481ت  )  اإلمام  اهلروي   هـ(  751ت  )  وقد وافق اإلمام  ابن القيم

 .احلديث النبويواستدل عليها بنصوص أخرى من  ،االستشهاد ابآلية
اآلية   األرضويف  يف  الفساد  عن  ينهون  بقية  فيهم  ليس  من  تعاىل    ، ذم 

هذه اآلية : "هـ(  542ت  )  ابن عطية وقد قال    ،(3)وأيخذون على يد السفهاء 
وقال    .(4)"الفساد فيها تنبيه ألمة حممد وحض على تغيري املنكر والنهي عن  

تضمنت الذم ألكثر القرون اخلالية على ترك إنكار : "هـ(  716ت  )الطويف  
والنهي    ،واألمر ابملعروف  ،وذلك يقتضي وجوبه وجناة فاعله وهالك اتركه  ،املنكر

  أراد سبحانه أن يبنّي قد " ف  .(5) "كر من أصول اإلسالم ومهمات الدينعن املن
وهو ف ش وُّ الظلم والفساد يف    ،استئصال األمم السالفةا يف  يف اآلية ما كان سببً 

 
أحاديث يف  إمساعيل بن جعفر  مل أقف عليه يف مصنفات اإلمام أمحد املطبوعة، وقد أخرجه    (1)

 (. 367، رقم )(427إمساعيل بن جعفر )ص: 

 (.185 -184/ 3مدارج السالكني، ابن القيم ) (2)

 . (628/ 2)  ، عبد اللطيف آل الشيخعيون الرسائل واألجوبة على املسائل (3)

 . (214/ 3احملرر الوجيز، ابن عطية ) (4)

 . (345املباحث األصولية، الطويف )ص:  اإلشارات اإلهلية إىل (5)
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واالهتمام بتحصيل    ،واإلتراف وهو اإلنعام يف الشهوات واإلمعان فيها   ،األرض
العقول    ،أسباهبا ذوي  من  بقي  ممن  الناس  بقااي  من  املنكر  عن  النهي  وترك 

 .(1) " من أهل النجاةواألحالم منهم إال قلياًل 
 

*** 

 
 . (74/ 3) ، الغزيحسن التنبه ملا ورد يف التشبه (1)
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 . [14]الرعد:  ﴾ ٱ ٻ ٻ﴿  قوله تعاىل: :الرابع املطلب  

 :القول املعق ب عليه
ڇ ڇ  ﴿  :¸  قال هللا:  ابب التبتل: "هـ(  481ت  )  قال اإلمام اهلروي

ابلكلية  :التبتل  ،[8]املزمل:    ﴾ ڇ التجريد    ﴾ٱ ٻ ﴿   :وقوله  ،االنقطاع  إىل 
 .(1)"احملض

 : التعقيب
ٱ ﴿ن استشهاده بقوله:  الذي حسّ ":  هـ(  751ت  )  اإلمام ابن القيمقال  

 ،يف هذا املوضع: أنه تعاىل صاحب دعوة احلق لذاته وصفاته  [14]الرعد:    ﴾ ٻ ٻ
 ،فهو أهل أن يعبد وحده ،فإنه يستحقها لذاته ،وإن مل يوجب لداعيه هبا ثواابً 

  ، ويتوكل عليه  ،وحيب ويرجى وخياف  ،ويقصد ويشكر وحيمد  ،ويدعى وحده 
فتكون الدعوة اإلهلية احلق   ،ويصمد إليه  ،ويلجأ إليه  ،ويستجار به  ،ويستعان به

 .(2)"له وحده
 :الدراسة

 .استحقاق هللا تعاىل وحده للعبودية احلقةهذه املسألة تتعلق ببيان 
يف   هـ(  481ت  )  اإلمام  اهلروي   هـ(  751ت  )  وقد وافق اإلمام  ابن القيم

 . قام بتوجيه قولهو  ،االستشهاد ابآلية

 
 (. 32ص: منازل السائرين، اهلروي ) (1)

 (، بتصرف.31/ 2مدارج السالكني، ابن القيم ) (2)
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انقطع إليه : "هـ(  310ت  )واملقصود ابلتبتل يف اآلية هو ما قاله الطربي  
وهو من قوهلم: تبتلت    ؛ا حلوائجك وعبادتك دون سائر األشياء غريهانقطاعً 

ويقال    ؛النقطاعها إىل هللا  ،ومنه قيل ألم عيسى ابن مرمي البتول  ؛ هذا األمر
 .(1)"للعابد املنقطع عن الدنيا وأسباهبا إىل عبادة هللا: قد تبتل

التبتل مبعىن االنقطاع عن النكاح : "هـ(  1061ت  )وقال جنم الدين الغزي  
ڇ ڇ  ﴿ومبعىن االنقطاع إىل هللا تعاىل هو املأمور به يف قوله:    ،هو املنهي عنه

االنقطاع   أو إشارة إىل تقصد  ،الفاصلةأقيم التفعيل مبقام التفعل لرعاية    ،﴾ ڇ
تعاىل عم    ، إىل هللا  نفسه  قطع  املتبتل  تعاىلكأن  إرادته   ،ا سوى هللا  قطع  أو 

واالنقطاع إىل هللا تعاىل ال يناقض النكاح ألنه ابلنية من    ،وقصده عما سواه
 .(2)"ومن أطاع هللا تعاىل فقد انقطع إليه ،مجلة الطاعات 

 
*** 

 
 . (377/ 23)جامع البيان، الطربي  (1)

 . (167 -166/ 8حسن التنبه ملا ورد يف التشبه، الغزي ) (2)
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تعاىل:  :اخلامساملطلب   ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ﴿  قوله 

 . [14﴾ ]الكهف: ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

 :القول املعق ب عليه
ۋ ۅ ﴿  :¸  قال هللا:  ابب الوجد: "هـ(  481ت  )  قال اإلمام اهلروي

 .(1) "الوجد هلب يتأجج من شهود عارض مقلق ،﴾ۅ ۉ ۉ
 : التعقيب
املنازل بقوله تعاىل استشهد صاحب  ":  هـ(  751ت  )  اإلمام ابن القيمقال  

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ﴿  :يف أهل الكهف

]الكهف:  ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ االستدالل   [14﴾  أحسن  من  وهذا 
فما   ،فإن هؤالء كانوا بني قومهم الكفار يف خدمة ملكهم الكافر  ،واالستشهاد

  فقاموا   ،وابشر قلوهبم   ،وذاقوا حالوته  ،هو إال أن وجدوا حقيقة اإلميان والتوفيق
قومهم بني  قلوهبم:   .اآلية  ﴾ې ې ې ى ﴿وقالوا:    ،من  على  والربط 

والتثبيت ابلصرب  عليها  الشد  اإلميان  ،يتضمن  بنور  وأتييدها  حىت    ،وتقويتها 
وفروا    ،ومفارقة ما كانوا فيه من خفض العيش  ،صربوا على هجران دار قومهم

حله من  فاخلذالن    ،والربط على القلب: عكس اخلذالن  .بدينهم إىل الكهف
والربط على    ،ويصري أمره فرطا  ،ويتبع هواه  ،فيغفل عن ذكر ربه  ،رابط التوفيق

التوفيق برابط  ربه  ، القلب: شده  بذكر  عليه    ،ويتبع مرضاته  ،فيتصل  وجيتمع 
 .( 2) "فلهذا استشهد عليه هبذه اآلية يف مقام الوجد ،مشله

 
 (. 94ص: منازل السائرين، اهلروي ) (1)

 (. 68/ 3مدارج السالكني، ابن القيم ) (2)
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 :الدراسة
هو:   الصوفية  عند  ويرد  الوجد  القلب  يصادف  تكلف ما  بال  عليه 

 .(1) وتصنع
 ،ما صادف القلب من فزع أو غم أو رؤية معىن من أحوال اآلخرة  :هوأو  

 .(2) ¸ أو كشف حالة بني العبد هللا
يف   هـ(  481ت  )  اإلمام  اهلروي   هـ(  751ت  )  وقد وافق اإلمام  ابن القيم

 . قام بتوجيه قولهو  ،االستشهاد ابآلية
بتفسري الربط املذكور   أيًضاقام    هـ(  751ت  )  ابن القيم   اإلمام  ويالحظ أن  

الصوفية املراد عند  اآلية ابلوجد  تعاىل   ،(3) يف  الفتية مّن هللا  إن هؤالء  حيث 
  ، حيث إهنم النقيادهم ألوامر هللا تعاىل  ،وكمال طاعتهم  ،عليهم برسوخ إمياهنم

وابعوا   ،وفارقوا من آثروا الدنيا  ،امتازوا عن العصاة  ،وخضوعهم لشرعه الكرمي
 .فاختار هؤالء الفتية ما عند هللا تعاىل ،اآلخرة

يقول تعاىل: وصرباهم على خمالفة قومهم  : "هـ(  774ت  )قال ابن كثري  
 .(4)"ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيد والسعادة والنعمة ،ومدينتهم

 
 . (250)ص:  ، اجلرجاينالتعريفات (1)

، دراسات يف التصوفوينظر:    .(112التعرف ملذهب أهل التصوف، الكالابذي )ص:    (2)
 (. 177)ص:  إحسان إهلي ظهري

 .(208/ 8روح املعاين، األلوسي )، (67)ص:  ، الرازيالنبوات وما يتعلق هباينظر:  (3)

 (. 140/ 5تفسري القرآن العظيم، ابن كثري ) (4)
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 . [10طه:  ]  ﴾ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴿  قوله تعاىل:  :السادساملطلب  

 :القول املعق ب عليه
  .﴾ڭ ڭ ڭ﴿  :̧  ابب الربق: قال هللا: "هـ(  481ت  )  قال اإلمام اهلروي

 .(1) "ابكورة تلمع للعبد فتدعوه إىل الدخول يف هذا الطريق :الربق
 : التعقيب
ھ  ﴿  :تعاىلاستشهد عليه بقوله  ":  هـ(  751ت  )  اإلمام ابن القيمقال  

ووجه    .[10  -9﴾]طه:  ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ
 . (2) "االستشهاد: أن النار اليت رآها موسى كانت مبدأ يف طريق نبوته

 :الدراسة
أتخذ ابلعبد   ،شيء يظهر للعبد من اللوامع النورية  الربق عند الصوفية هو:

 .(3) إىل قرب احلق
 . معىن مقام الربقهذه املسألة تتعلق ببيان و 

يف   هـ(  481ت  )  اإلمام  اهلروي   هـ(  751ت  )  وقد وافق اإلمام  ابن القيم
 ’   قصة موسىبذكر    ´  حيث ابتدأ  ،وقام بتوجيهه  ،االستشهاد ابآلية

ويف    ،(4)يف حتمل أعباء النبوة وتكاليف الرسالة والصرب على مقاساة الشدائد
عما لقي يف   ‘  أبسرها يف هذه السورة تسلية للنيب  ’  ذكر قصة موسى

 .(5)تبليغه من املشقات وكفر الناس فإمنا هي له على جهة التمثيل يف أمره
 

 (. 98 -97ص: منازل السائرين، اهلروي ) (1)
 (. 82/ 3مدارج السالكني، ابن القيم ) (2)
 ، اجلرجاينالتعريفاتوينظر:    .( 324/  1التهانوي )،  الفنون والعلومكشاف اصطالحات    (3)

 (. 46)ص: 
 . (53/ 3)  ، الزخمشريالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (4)
 . (38/ 4) ، ابن عطية احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز (5)
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 .[40]طه:  ﴾ک ک گ گ گ ﴿ قوله تعاىل: :السابعاملطلب  
 :القول املعق ب عليه

ک ک  ﴿  :¸  قال هللا:  ابب الوقت: "هـ(  481ت  )  قال اإلمام اهلروي

 .(1) "الوقت اسم لظرف الكون ،﴾گ گ گ
 : التعقيب
وجه استشهاده ابآلية: أن هللا سبحانه ":  هـ(  751ت  )اإلمام ابن القيم  قال  

فإن العرب تقول: جاء فالن على    ،قدر جميء موسى أحوج ما كان الوقت إليه
وجه هذا: أن املعىن: جئت على املوعد الذي   ،إذا جاء وقت احلاجة إليه  ،قدر

ڤ  ﴿وهذا كقوله تعاىل    ،والقدر الذي قدرا أن يكون يف وقته  ،وعدا أن ننجزه

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ   ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

وعد إبرسال نيب يف آخر الزمان ميأل   ´  ألن هللا  ؛[108  -107﴾ ]اإلسراء:  ڇ
: علموا أن هللا أجنز ذلك الوعد الذي  فلما مسعوا القرآن  ،ىا وهدً األرض نورً 

ألن الشيء إذا وقع    ؛واستشهاده هبذه اآلية يدل على حمله من العلم   ،وعد به
كما   ،يف وقته الذي هو أليق األوقات بوقوعه فيه: كان أحسن وأنفع وأجدى

وكما إذا وقع الفرج يف الوقت الذي   ،إذا وقع الغيث يف أحوج األوقات إليه
وجرايهنا يف اخللق: علم أهنا واقعة يف    ،أتمل أقدار الرب تعاىلومن    ،يليق به

  ، فبعث هللا سبحانه موسى أحوج ما كان الناس إىل بعثته  ،أليق األوقات هبا
وبعث حممدا صلى هللا عليه وعليهم أمجعني: أحوج ما   ،وبعث عيسى كذلك

 
 (. 101ص: منازل السائرين، اهلروي ) (1)



 

 
45 

 جملة العلوم الشرعية
 هـ1444 حمرموالستون  السادسالعدد 

 

ألشياء  فهكذا وقت العبد مع هللا يعمره أبنفع ا  ،كان أهل األرض إىل إرساله
 .(1)" له أحوج ما كان إىل عمارته

 :الدراسة
يف وقتهم احملدد   چ  أن هللا تعاىل بعث األنبياءهذه املسألة تتعلق ببيان  

 .والزمان املناسب ،واملطلوب
يف   هـ(  481ت  )  اإلمام  اهلروي   هـ(  751ت  )  وقد وافق اإلمام  ابن القيم

 .(2) قام بتوجيههو  ،االستشهاد ابآلية
﴾]القمر: حت خت مت ىت يت﴿فقال تعاىل:    ،أنه قدر كل شيء  ´  بنّي هللاوقد  

 .[12]يس: ﴾ې ى ى ائ ائ ەئ ﴿وقال تعاىل:  ،[49

 ، ووقته الالزم  ،تستوجب حصول كل مقدور يف زمنه املناسب  ´  وحكمته
  ومن ذلك بعثة األنبياء   ،وإمنا يكون يف وقته املالئم  ،فال يتقدم عنه وال يتأخر

وتعيني القوم املرسل إليه النيب املعني من    ،من حيث تقدير زمن إرساهلم  چ
 . وإقامة احلجة عليهم ،هللا تعاىل إلنذارهم

 
*** 

 
 (، بتصرف. 123 -122/ 3مدارج السالكني، ابن القيم ) (1)

 . (506)ص:  ، السعديتيسري الكرمي الرمحن ،(71/ 16جامع البيان، الطربي )ينظر:  (2)
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ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ  ﴿  قوله تعاىل:  :الثامناملطلب  

 .[86]القصص:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ

 :القول املعق ب عليه
ٹ  ﴿  :¸  قال هللا :  ابب مقام املراد: "هـ(  481ت  )  قال اإلمام اهلروي

أكثر املتكلمني يف هذا العلم جعلوا املراد واملريد   ،﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ
 .(1)" وجعلوا مقام املراد فوق مقام املريد ،اثنني

 : التعقيب
وجه استشهاده ابآلية: أن هللا سبحانه ":  هـ(  751ت  )  اإلمام ابن القيمقال  

من غري أن يكون    ،وأهله لرسالته ونبوته  ،وخصه بكرامته  ،ألقى إىل رسوله كتابه
بل هو أمر أريد   ،أو توسل إليه بعمل  ،أو اله بكسب  ،ذلك منه على رجاء

 .(2)"فهو املراد حقيقة ،به
 :الدراسة

ببيان   تتعلق  املسألة  ألنبيائههذه  تعاىل  هللا  اصطفاء  النب  ،منزلة  وة  وأن 
واصطفاء مكتسبة   ،اختصاص  تعاىل:    ،وليست  قال  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴿كما 

 . [124]األنعام: ﴾ۈئ

يف   هـ(  481ت  )  اإلمام  اهلروي   هـ(  751ت  )  وقد وافق اإلمام  ابن القيم
 .قام بتوجيههو  ،االستشهاد ابآلية

 
 (. 74 -73ص: منازل السائرين، اهلروي ) (1)

 (. 423/ 2مدارج السالكني، ابن القيم ) (2)
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يقول تعاىل ذكره: وما كنت ترجو  هـ(: "  310ت  )ويف ذلك يقول الطربي  
فتعلم األنباء واألخبار عن املاضني قبلك    ،اي حممد أن ينزل عليك هذا القرآن

مث تتلو ذلك على    ،مما مل تشهده وال تشهده  ،مما مل يكن بعد  ،واحلادثة بعدك
 .(1) "فأنزله عليك ،إال أن ربك رمحك ،قومك من قريش

 
*** 

 
 .(84/ 3لطائف اإلشارات، القشري )ينظر:  ،(352/ 18جامع البيان، الطربي ) (1)
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 .[47]ص:  ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿ قوله تعاىل: :التاسعاملطلب  

 :القول املعق ب عليه
چ ڇ  ﴿  :¸  قال هللا:  ابب الصفاء: " هـ(  481ت  )  قال اإلمام اهلروي

وهو يف هذا الباب سقوط    ،الصفاء اسم للرباءة من الكدر  ،﴾ڇ ڇ ڇ
 .(1) "التلون

 : التعقيب
أما االستشهاد ابآلية: فوجهه أن ":  هـ(  751ت  )  اإلمام ابن القيمقال  

ومنه:    ،وتصفيته مما يشوبه  ،الشيء  وهي خالصة  ،املصطفى مفتعل من الصفوة 
ومنه الصفي   ،خلصه من شوب شركة غريه له فيه  :أي  ،اصطفى الشيء لنفسه

ومنه: الشيء   ،لنفسه من الغنيمة  ‘  وهو السهم الذي كان يصطفيه رسول هللا 
 .(2)"وهو اخلالص من كدر غريه ،الصايف

 :الدراسة
ببيان   تتعلق  املسألة  تعاىل  هذه  هللا  اصطفاء  النبوة    ،ألنبيائهمنزلة  وأن 

 .وليست مكتسبة ،اصطفاء
يف   هـ(  481ت  )  اإلمام  اهلروي   هـ(  751ت  )  وقد وافق اإلمام  ابن القيم

 .(3) قام بتوجيههو  ،االستشهاد ابآلية

 
 (. 103ص: منازل السائرين، اهلروي ) (1)

 (.136 -135/ 3مدارج السالكني، ابن القيم ) (2)

 . ( 350)ص:  ، ابن القيمطريق اهلجرتني وابب السعادتنيينظر:  (3)
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يقول: وإن هؤالء الذين  هـ( يف تفسري هذه اآلية: "  310ت  )قال الطربي  
لذكرى   اصطفيناهم  الذين  ملن  عندا  األخيارذكرا  اخّتاهم    ،اآلخرة  الذين 

 .(1) "لطاعتنا ورسالتنا إىل خلقنا
 

*** 

 
 . (120/ 20جامع البيان، الطربي ) (1)
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 اهلروي   ابن القيم اإلمامَ  إلمامُ ما خالف فيه ا املبحث الثاين 
األول: تعاىل:  املطلب  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ﴿  قوله 

 .[9األنعام: ] ﴾پ

 :القول املعق ب عليه
پ  ﴿:  ¸  هللاقال  :  ابب التلبيس: "هـ(  481ت  )  قال اإلمام اهلروي

 .(1)"تورية بشاهد معار عن موجود قائم  :التلبيس ،﴾پ پ پ
 : التعقيب
ليته مل يستشهد هبذه اآلية يف هذا ":  هـ(  751ت  )  اإلمام ابن القيمقال  

أبعد شاهد عليه  ،الباب  ، وأبطله شهادة  ،فإن االستشهاد هبا على مقصوده 
فأما اآلية:    .اا أحسن منه موقعً وليته مل يسم هذا الباب ابلتلبيس واختار له امسً 

الباب من كل وجه له  قالوا تعنتً   ،فإن معناها غري ما عقد  ا يف  فإن املشركني 
يشهد له    ،ا نشاهده ونراهيعنون: ملكً   [8﴾ ]األنعام:  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ﴿كفرهم  
فأجاب هللا تعاىل عن    ،وإال فامللك كان ينزل عليه ابلوحي من هللا  ،ويصدقه

 احلكمة يف عدم إنزال امللك على الوجه الذي اقّتحوه أبنه لو أنزل  وبنّي   ،هذا
ويصدقوه-ا  ملكً  يؤمنوا  ومل  اقّتحوا  ابلعذاب  -كما  جرت    ،لعوجلوا  كما 

ءهتم ومل يؤمنوا إذا جا  ،الكفار يف آايت االقّتاح   واستمرت به سنته تعاىل مع
 سبحانه أنه لو مث بنّي   [8﴾ ]األنعام:  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ﴿فقال    ،هبا

ألنه إن أنزله يف صورته مل    ؛ملا حصل به مقصودهم  - كما اقّتحوا  -ا  أنزل ملكً 

 
 (. 130ص: منازل السائرين، اهلروي ) (1)
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إذ البشر ال يقدرون على خماطبة امللك ومباشرته وقد   ،يقدروا على التلقي عنه
النيب لذلك  ‘  كان  امللك كرب  عليه  نزل  إذا  اخللق  أقوى  وأخذه   ،وهو 

حصل    ؛وإن جعله يف صورة رجل  ،وحتدر منه العرق يف اليوم الشايت  ،الربحاء
لبس ملك  ،هل هو رجل  ؛هلم  تعاىل    ؟أم  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ﴿فقال 

 ،على أنفسهم حينئذ  [9﴾ ]األنعام:  پ پ ﴿يف هذه احلال    ﴾ پ پ
  ،وليس مبلك  ،هذا إنسان  -يف صورة اإلنسان  إذا رأوا امللك    -فإهنم يقولون  

 .(1)"؟فأين جتده مما عقد له الباب ،فهذا معىن اآلية
 :الدراسة

 .لبس(): تفعيل ملادة التلبيس
 ،الالم والباء والسني أصل صحيح واحد: "هـ(  395ت  )  قال ابن فارس

ومنه    ،وهو األصل  ،من ذلك لبست الثوب ألبسه  .يدل على خمالطة ومداخلة
  . يقال لبست عليه األمر ألبسه بكسرها  ؛واللبس: اختالط األمر  ،تتفرع الفروع

 .(2) "﴾پ پ پ پ ﴿قال هللا تعاىل: 
واستعمله الصوفية هبذا املعىن اللغوي   ،التغطيةفاملعىن اللغوي للمفردة هو:  

 .(3)العام
قام تعقب اإلمامم  القيم  وقد  ت )  اهلروي   على اإلمامم   هـ(  751ت  )  ابن 

 يف هذا املوضع على أمرين:  هـ( 481
 

 (.365 -364/ 3مدارج السالكني، ابن القيم ) (1)

 ، مادة )لبس(.(230/ 5) ، ابن فارسمقاييس اللغة (2)

 . (97/ 1) أبو طالب املكيقوت القلوب، ينظر:  (3)
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أنه   الباب ابلتلبيساألول:  امسً   ،ليته مل يسم هذا  له  ا أحسن منه  واختار 
 .اموقعً 

وظاهر  اجلملة  يف  صحيح  تعقب  من   ؛وهذا  على  يطلق  التلبيس  ألن 
ولو أنه    .(1) هاومل يقدر على التمييز بين   ،واشتبهت عليه  اختلطت عليه األمور

أي: خلطنا    قال البغوي: "  .لكان أفضل  ،مسّاه مقام التورية أو ابسم قريب منه
  ،(2)"عليهم ما خيلطون وشبهنا عليهم فال يدرون أملك هو أو آدمي

 (3) مجهور املفسرين  وهذا قول  
ووجه   ،وال دليل عليه  ،ابعيد جد  االستشهاد هبا على مقصوده  الثاين: أن  

پ  ﴿أرجع الضمري يف قوله تعاىل:    هـ(  481ت  )  ذلك أن اإلمام اهلروي

 .إىل املالئكة املقّتح بنزوهلم ابلوحي ﴾پ پ پ

 
/ 7)  ، ابن عاشورالتحرير والتنويرمادة )لبس(،  ،  (973/  3)  ، اجلوهريالصحاحينظر:    (1)

146) . 

 .111/ 2تفسري البغوي   )2)

(، وعمدة  3/114العقل السليم أليب السعود )(، وإرشاد  2/111ينظر: تفسري النسفي )  )3)
( احلليب  للسمني  )4/8األلفاظ  للقرطيب  القرآن  ألحكام  واجلامع  وتفسري 6/394(،   ،)

( ابن كثري )2/155البيضاوي  وتفسري  للزخمشري )3/216(،  والكشاف   ،)4/443  ،)
( عطية  البن  الوجيز  ) 2/269واحملرر  حيان  احمليط أليب  والبحر  وتفس4/443(،   ري (، 

 (. 1/251(، وتفسري السعدي )2/120اخلازن )
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املقّتحني بنزول  بينما اتفق املفسرون على أن الضمري راجع إىل املشركني  
 .(1)املالئكة ابلوحي

ووجه حصول اللبس للكفار: أن نزول املالئكة على حقائقهم اخللقية يعين 
املشركني على  القاطعة  احلجة  األمم   ،إقامة  اشّتطتها  اليت  اآلايت  مبنزلة  وهو 

أنبيائهم على  اشّتطوها  ،السابقة  اآلايت كما  حصول  بعد  يؤمنوا  مل   ، الذين 
فكان ال بد يف حال إنزال    ،والواقع هبم  ،تعاىل ابلعذاب املتأصل هلمفعاقبهم هللا  

 أيًضا وبنزوله على هذه الصورة    ،امللك ابلوحي أن يكون على صورة اإلنسي
ويقول بعضهم:    ،فيقول بعضهم: هو ملك  ،يشكل األمر على الكفار املقّتحني

 .(2) ليس مبلك
 وأن محل اإلمام اهلروي  ،سليمعقب تهذا ال من خالل ما سبق: يظهر أن و 

على   ﴾پ پ پ پ ﴿الضمري املذكور يف قوله تعاىل:    هـ(   481ت  )
خمالف   أيًضاوهو    ،أحد من العلماء  يقلهفهو قول مل    ،غري صحيح  ؛املالئكة

 . لسياق اآلية
 

*** 

 
وبنحو الذي قلنا يف ذلك  ، حيث قال عن هذا القول: "(163/  9جامع البيان، الطربي )  (1)

 "، ومل يذكر فيه خالفا بني املفسرين.قال أهل التأويل

 . (28/ 8) ، الواحديالتفسري البسيط ،(90/ 2سمعاين )قرآن، ال تفسري الينظر:  (2)
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ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ  ﴿  قوله تعاىل:  :الثاين املطلب  

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ ۈ 

]األعراف:    ﴾وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ
143] . 

 :القول املعق ب عليه
وئ ۇئ ﴿   :¸  ابب اهليمان: قال هللا: "هـ(  481ت  )  قال اإلمام اهلروي

ا وأملك  ا أو حرية وهو أثبت دوامً اهليمان ذهاب عن التماسك تعجبً   ،﴾ۇئ
 . (1) "ابلنعت من الدهش

 : التعقيب
قد يعرض للسالك عند ورود بعض  ":  هـ(  751ت  )  اإلمام ابن القيمقال  

يزيل    ،واستحسان واستلذاذ  ،املعاين والواردات العجيبة على قلبه: فرط تعجب
وال منازل    ،وليس ذلك من مقامات السري  .فيورثه ذلك اهليمان  ،عنه متاسكه

حيث عد    . ا لصاحب املنازلخالفً   .الطريق املقصودة ابلنزول فيها للمسافرين
وعرب عنه مبنزلة اهليمان وهلذا ليس له ذكر يف   ،ذلك من أعلى املنازل وغاايهتا

وقد تكلف له صاحب املنازل    .وال يف لسان سلف القوم  ،وال يف السنة  ،القرآن
تعاىل   بقوله  ]اوئ ۇئ ۇئ﴿ االستشهاد  من   [143ألعراف:  ﴾  اآلية  أبعد  وما 

متاسكه  .استشهاده عن  موسى ذهب  أن  حالة   ،وكأنه ظن  عليه يف  ورد  ملا 
وإمنا    .وليس كما ظنه  ، صعق منهاخلطاب والتكليم اإلهلي فأورثه ذلك هيمااً 

وتدكدكه من جتلي    ،صعق موسى عند جتلي الرب تعاىل للجبل واضمحالله

 
 (. 97 -96ص: منازل السائرين، اهلروي ) (1)
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تعاىل ابآلية  .الرب  الرسوم  فاالستشهاد  فيها  تضمحل  اليت  الفناء  منزلة   ؛يف 
ألن تدكدك اجلبل: هو اضمحالل رمسه عند ورود نور التجلي    ؛أنسب وأظهر

موسى   ،عليه لبشرية  املفين  الوارد  هلذا  احلال  هذه  يف  فناء   والصعق 
‰"(1). 

 :الدراسة
 . هذه املسألة تتعلق ببيان مقام اهليمان

ابن   ت )  على اإلمام اهلروي   هـ(  751ت  )  القيموقد قام تعقب اإلمام 
 أمور: من خالل بيان ثالثيف هذا املوضع  هـ( 481

القوم من    سلف  عندوال    ،وال يف السنة  ،ليس له ذكر يف القرآناألول: أنه  
حيث مل يذكره   ،وهذا تعقب صحيح وظاهر من حيث اجلملة  .أئمة التصوف 

 .أحد هبذا االسم
ومل يذكره ابسم    ،الصحوالسكر و   ابسم  هـ(  465ت  )  وقد مساه القشريي

الذي تعقب به على اإلمام   اإلمام ابن القيم  تعقب  أيًضاويشمله    ،(2) اهليمان
 .ومل يقل به أحد من السلف ،اا شرعي  ليس مصطلحً  إنهمن حيث  ،اهلروي

وأشار فيه إىل نفس   ،أيًضا  هـ(  481ت  )  ومقام السكر ذكره اإلمام  اهلروي
كما فعل اإلمام   ،مبا هو متعقٌب عليه هنا  ، وفّرق بينه وبني اهليمان  ،اآلية الكرمية

 .(3) هـ( 751ت  ) ابن القيم
 

 (. 79/ 3مدارج السالكني، ابن القيم ) (1)

 . (177/ 1الرسالة القشريية، القشريي ) (2)

 . (120منازل السائرين، اهلروي )ص: ينظر:  (3)
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 .إىل هللا تعاىل ليس ذلك من مقامات السري الثاين: أن 
إ وظاهر  اجلملة  تعقب صحيح يف  إليه وهذا  ن ظر  ذكره   ذا  الذي  ابالسم 

 كما مسّاه القشريي   ،أما إذا ع رب عنه ابسم آخر   ،هـ(  481ت  )  اإلمام اهلروي 
فهو مقام مشهور عندهم   ،نفسه هـ( 481ت ) واإلمام اهلروي هـ( 465ت )

 . اا شرعي  وكونه مصطلحً  ،صحته أيًضاوذلك ال يعين  ،ومعروف
 :الستشهاد بقوله تعاىلابتكلف له    هـ(  481ت  )  الثالث: أن اإلمام اهلروي

االستشهاد ابآلية يف  أن األوىل هو  بينما قرر اإلمام ابن القيم    ،﴾وئ ۇئ ۇئ﴿
اإلمام ابن   هبّين  على التفصيل الذي  ،حيث إنه األنسب واألظهر  ،منزلة الفناء

وما هو من    ،ما هو احلق املوافق للكتاب والسنة من املراد من الفناءفيالقيم  
وأما أهل التفسري فذكروا املعىن هلذه اآلية أبنه    ،(1)غري املراد يف الشرع  ،الباطل

 .(2)فلما أفاق()من قبيل اإلغماء بدليل قوله تعاىل بعد ذلك: 
 380ت  )  فقد استشهد الكالابذي  ،وهذا تعقب صحيح يف اجلملة وظاهر

 .(3)هبذه اآلية يف مقام الفناء هـ(

 
 (. 169/ 1)، البن القيم مدارج السالكنيينظر:  (1)

ــاظ للســــــــــــــمني احلليب  ) 2) ــدة احلفــ للقرطيب  2/338)ينظر: عمــ ــام القرآن  ــامع ألحكــ (، واجلــ
(، والتسهيل  5/166(، والبحر احمليط أليب حيان )3/33(، وتفسري البيضاوي )1/219)

 (، وغريهم.1/308(، والقامسي )1/301لعلوم التنزيل البن جزي )

 . (125التعرف ملذهب أهل التصوف، الكالابذي )ص:  (3)
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ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې  ﴿  قوله تعاىل:  :الثالثاملطلب  

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 

 .[155األعراف: ] ﴾ ی ی یی جئ حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب

 :القول املعق ب عليه
ا  حاكيً   ¸  قال هللا :  ابب االنبساط: "هـ(  481ت  )  قال اإلمام اهلروي

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ﴿ :  ’  هكليمعن  

وهو السري مع    ،االنبساط إرسال السجية والتحاشي من وحشة احلشمة  ،﴾ی
 .(1) "اجلبلة

 : التعقيب
غلط صاحب املنازل حيث صدرها ": هـ( 751ت )  اإلمام ابن القيمقال 

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ﴿:  ‰  ا عن كليمه موسىحاكيً   ،بقوله تعاىل

ا بني موسى وبني  وكأنه فهم من هذا اخلطاب: انبساطً   .﴾ىئ ىئ ی ی ی
ومسعت بعض الصوفية يقول    .﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ ﴿محله على أن قال:    ، هللا تعاىل

تدارك هذا االنبساط ابلتذلل    ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ ﴿ملا قال:    -ومها يف الطواف-آلخر  
وكل هذا   .أو حنو من هذا الكالم  ﴾ جئ حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب ﴿بقوله:  

كقوله   ،فالفتنة هاهنا: هي االمتحان واالختبار  .ملقصودوفهم خالف ا  ،وهم
]األنعام:  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ﴿تعاىل:    ﴾53 ]  
واملعىن: أن هذه الفتنة اختبار منك    .[35﴾ ]األنبياء:  ی جئ حئ مئ﴿ وقوله:  

 
 (. 63 -62ص: منازل السائرين، اهلروي ) (1)
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تشاء  ،وامتحان  ،لعبدك من  هبا  تشاء  ،تضل  من  هلذا    ،وهتدي  تعلق  فأي 
  ؟ واملغفرة  ،وسؤال للعصمة  ،وشهود للحكمة  ،وهل هذا إال توحيد  ؟ابالنبساط

 .(1) "وإمنا هي متعلقة ابخللق ،وليس للعارف يف هذه املنزلة حظ مع هللا
 :الدراسة

بتفسري احلوار   هـ(  481ت  )  اهلروي  غلط اإلمامم هذه املسألة تتعلق ببيان  
 .والتقلل من التكلف االنبساط املذكور يف اآلية أبنه جرى على أسلوب 

ت  )غزايل  ال  أيًضاذكر مثله    هـ(   481ت  )  وهذا الذي ذكره اإلمام  اهلروي
 أبن إقدامه   (3) القولفقال: "  هـ(  1270ت  )  وأملح إليه اآللوسي  .(2) هـ(  505
عظيمة فطلب من هللا تعاىل غفراهنا  جرأة    ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ ﴿على أن يقول:    ’

وال أظن أن هللا تعاىل عدد    ،مما أيابه السوق عند أرابب الذوق  ؛والتجاوز عنها 
 . (4) "ويف ندائه السابق ما يؤيد ذلك ،ذلك ذنبا منه ليستغفره عنه

 
 (.337 -336/ 2مدارج السالكني، ابن القيم ) (1)

 . (342/ 4) ، الغزايلإحياء علوم الدين (2)

قال يف    (3) الرازي، حيث  بذلك  )يقصد  الغيب  مئ ىئ  ﴿قوله:  : "(378/  15مفاتيح 

جراءة عظيمة، فطلب من   ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ ﴿املراد منه أن إقدامه على قوله:    ﴾يئ
 ".هللا غفراهنا والتجاوز عنها

 .(72/ 5روح املعاين، األلوسي ) (4)
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  هـ(   481ت  )  اإلمام  اهلروي  هـ(  751ت  )  وقد تعقب اإلمام  ابن القيم 
التعظيم  ،أبن اآلية ال داللة فيها على االنبساط   ،وإمنا فيها داللة على غاية 

 .(1) ابن كثري أيًضاوهو ما قرره  ،ومنتهى اخلضوع
إن هو إال عذابك    ،ابن عباس: "إن هي إال فتنتك تضل هبا من تشاء"

  ، (3)وقال السمعاين: "بليتك"    ،(2)"  وتصرفه عمن تشاء  ،تصيب  به من تشاء
االنبساط فيها على  املعاين ال داللة  واالعتبار    ،فهذه  االتعاظ  على  تدل  بل 

 .ابختبار هللا لعبادهواإلقرار 
 

*** 

 
 . (481/ 3) القرآن العظيم، ابن كثريتفسري ينظر:  (1)

 (.13/151)جامع البيان البن جرير الطربي  (2)
 (.2/220)تفسري السمعاين،   (3)
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ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک  ﴿  قوله تعاىل:  :الرابع املطلب  

 .[31هود: ] ﴾ک کگ گ گ گ ڳ

 :القول املعق ب عليه
ڑ ک ک ﴿  :¸  قال هللا   ،ابب السر: "هـ(  481ت  )  قال اإلمام اهلروي

 .(1)" أصحاب السر هم األخفياء ،﴾ک ک
 : التعقيب
فوجهه: أن   ،أما استشهاده ابآلية":  هـ(  751ت  )   اإلمام ابن القيمقال  

وآثروا هللا والدار اآلخرة على قومهم وأصحاهبم    ،أتباع الرسل الذين صدقوهم 
خفي على أعداء   ،ا من أسرار معرفته وحمبته واإلميان بهقد أودع هللا قلوهبم سر  

وقالوا   ،وعموا عن بواطنهم فازدروهم واحتقروهم   ،فنظروا إىل ظواهرهم  ،الرسل
پ پ پ ﴿ وقالوا:    ، حىت أنتيك ونسمع منك  ، للرسول: اطرد هؤالء عنك

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ﴿لقومه:    ’  فقال نوح  [53﴾ ]األنعام:  ڀ پ ڀ

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک 

والذي يظهر من اآلية: أن هللا يعلم ما يف    ...[31﴾ ]هود:  کگ گ گ گ ڳ
 ،عليم حكيم  ́  وهللا  ،وتصديق رسله  ،إذ أهلهم لقبول دينه وتوحيده  ،أنفسهم

ٱ ٻ ﴿ وتكون هذه اآلية مثل قوله تعاىل:    ،يضع العطاء يف مواضعه

]األنعام:  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ﴾53] ،  
وحرمه رؤساء الكفار   ،فإهنم أنكروا أن يكون هللا سبحانه أهلهم للهدى واحلق 

فأخرب   ،كأهنم استدلوا بعطاء الدنيا على عطاء اآلخرة  ،وأهل العزة والثروة منهم
 

 (. 105ص: منازل السائرين، اهلروي ) (1)
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سب النعمةهللا  قدر  معرفة  من  عنده:  لسر  لذلك  يؤهله  مبن  أعلم  أنه   ، حانه: 
وليس كل أحد عنده هذا    .وحمبته وشكره عليها  ،ورؤيتها من جمرد فضل املنعم

 .(1)"فال يؤهل كل أحد هلذا العطاء ،السر
 :الدراسة

  ، السابقنيسبب اصطفاء هللا تعاىل ألتباع األنبياء  هذه املسألة تتعلق ببيان  
 .’  ونيلهم شرف صحبة نبيهم ،يف هدايتهم إىل اإلميان

أن   اآلية أبن هللا    هـ(  481ت  )  اهلروي   اإلمام  ففي حني  أودع  فسر  قد 
 751ت  )  اإلمام  ابن القيم   قام   ،ا من أسرار معرفته وحمبته واإلميان بهقلوهبم سر  

اصطفاء هللا تعاىل ألتباع  حيث بنّي أن سبب    ،بتوجيه اآلية بتوجيه آخر  هـ(
ألجل    ؛األنبياء السابقني إمنا هو بسبب علمه فيهم واستحقاقهم هلدايته وتشريفه

 .سر وعبادة خفية
وهو موافق   ،هـ(  481ت  )  وهذا عند التأمل قريب من عبارة اإلمامم اهلروي

 .له يف لوازمه ومآالته

 
/ 3إعالم املوقعني )(، بتصرف. وقال يف  162  -161/  3مدارج السالكني، ابن القيم )  (1)

رتب احلكيم على ظاهر إمياهنم، ورد علم ما يف أنفسهم إىل العامل ابلسرائر تعاىل : "(82
". وهذا ال يعارض كالمه املنفرد بعلم ذات الصدور وعلم ما يف النفوس من علم الغيب

نهما أبن احلكم على الظاهر من حيث التعامل الدنيوي، ال ينايف السابق، وميكن اجلمع بي
 اختصاص العبد بسر من أسرار املعرفة أو العبادة. 
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يف تفسري   هـ(  481ت  )  اإلمام  اهلروي  هـ(  1270ت  )  وقد وافق اآللوسي
 .(1) اآلية على نفس ما ذكره

وإن كاا صحيحني يف   وهذان التوجيهان بعيدان عن ظاهر سياق اآلايت
لعدم   ؛حيث إن سياقها يف أمر أولئك الظلمة لنبيهم إببعاد الضعفاء عنه  ،املعىن

حيث قال:   ،اآلية  هـ(  310ت  )  وهذا ما فّسر به الطربي   ،إمياهنم به حقيقة
  ،وهو ويل أمرهم يف ذلك  ،واعتقاد قلوهبم  ،يقول: هللا أعلم بضمائر صدورهم"

فال أطردهم وال    ،وقد أظهروا اإلميان ابهلل واتبعوين  ، وإمنا يل منهم ما ظهر وبدا
ال أقول عن هؤالء الذين  : "هـ(  774ت  )  وقال ابن كثري  ،(2)"أستحل ذلك

عند هللا ثواب على إمياهنم هللا أعمل مبا يف  حتتقروهنم وتزدروهنم: إنه ليس هلم  
ابطنً   ،أنفسهم مؤمنني  حاهلم  ،افإن كانوا  من  الظاهر  هو  جزاء   ،كما  فلهم 
   ،ولو قطع هلم أحد بشر بعد ما آمنوا  ،احلسىن

ً
 ما ال علم له  ا قائاًل لكان ظامل

ت  )  وليس ما ذكره اإلمام ابن القيم  ،فهذا هو املعىن املراد من اآلية  ،(3)ه"ب
 . هـ( 481ت ) ا لإلمام اهلرويتبعً  هـ( 751

 
*** 

 
تفسري    (، 58/  12)  ، رشيد رضاتفسري املناروينظر:    (.244/  6روح املعاين، األلوسي )  (1)

 (. 2026/ 2) ، حممد التوجيريموسوعة فقه القلوب، (29/ 12املراغي )

 . (387/ 12البيان، الطربي ) جامع (2)

 (. 318/ 4بن كثري )لقرآن العظيم، اتفسري ا (3)
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 . [24﴾ ]الكهف: ہ ہ ہ ھ ﴿ : قوله تعاىل:امساملطلب اخل

 :القول املعق ب عليه
ہ ہ  ﴿  :¸  قال هللا :  ابب الذكر: "هـ(  481ت  )  قال اإلمام اهلروي

نسيت ذكرك يف يعين إذا نسيت غريه ونسيت نفسك يف ذكرك مث    ،﴾ہ ھ
والذكر هو التخلص من الغفلة   ،ذكرك مث نسيت يف ذكر احلق إايك كل ذكر

 .(1) "والنسيان
 : التعقيب
  . مل يقل  -قدس هللا روحه    -ليته  ":  هـ(  751ت  )  اإلمام ابن القيمقال  

وال هو مراد اآلية وال تفسريها عند أحد من   ،فال وهللا ما عىن هللا هذا املعىن
وتفسري اآلية عند مجاعة املفسرين: أنك ال تقل لشيء:    ،السلف وال من اخللف

وكذا شاء هللا  ،أفعل كذا  إن  تقول:  مىت    ،حىت  فقلها  تقوهلا  أن  نسيت  فإذا 
 .(2) "ذكرهتا

 :الدراسة

 . وبيان املراد ابلذكر والنسيان ،هذه املسألة تتعلق بتفسري اآلية الكرمية
 380ت  )  لكالابذيا  ذكر مثله  ،هـ(  481ت  )  اهلروي  وما ذكره اإلمام  

 . (5)وهذا التفسري هو املشهور عند الصوفية  .(4) هـ(  465ت  )  القشرييو   ،(3) هـ(
 

 (. 71 -70ص: منازل السائرين، اهلروي ) (1)

 (. 403/ 2مدارج السالكني، ابن القيم ) (2)

 . ( 103التعرف ملذهب أهل التصوف، الكالابذي )ص:    ، ( 251)ص:    ، الكالابذي حبر الفوائد   ( 3) 

 . (390/ 2اإلشارات، القشري )لطائف  (4)

روح ،  (164/  6)، للثعليب  الكشف والبيان،  (408/  1حقائق التفسري، السلمي )  ينظر:  (5)
 (. 247/ 8) ، لأللوسياملعاين



 

 
64 

 تعقبات اإلمام ابن القيم على استشهادات اإلمام اهلروي ابلنصوص القرآنية وبيانه لوجهها 
 حممد علي آل أيوب عسريي د. حسن 

  هـ(   481ت  )  اإلمام  اهلروي  هـ(  751ت  )  وقد تعقب اإلمام  ابن القيم 
وليس هو املراد   ،مل يقله أحد من علماء التفسري  ،أبن التفسري الذي ذكره لآلية

 هو ما ذكره املفسرين    تفسري اآلية عند   فإن  ،وهذا التعقب صحيح  .(1)من اآلية
 .(2) هـ( 751ت ) اإلمام  ابن القيم

مقامات  -  هـ(   386ت  )  املكي  طالب  أبووهذا   يف  صنف  ممن  وهو 
 .(3) هـ( 751ت )  فّسر اآلية بنحو ما ذكره اإلمام  ابن القيم -السائرين

يف تفسري اآلية أن يكون املراد منها:   هـ(   774ت  )  وقد أجاز ابن كثري
ونقل البغوي تفسري السلف يف هذه    ،(4) ذكر هللا تعاىل عند نسيان شيء معني

مع أبن  فاستثناآلية  ذكرت  مث  االستثناء  نسيت  إذا  عباس    ،ناه  ابن  وجوز 
وقال عكرمة: معىن اآلية واذكر ربك    ...  االستثناء املنقطع وإن كان إىل سنة

 .(5)إذا غضبت

 

*** 

 
 . (164/ 6) ، للثعليب الكشف والبيان (،225/ 15طربي )جامع البيان، لل (1)

 . (582/ 13) ، الواحديالتفسري البسيط (2)

 . ( 228/ 2كي )أبو طالب املقوت القلوب،  (3)

 .(150/ 5) القرآن العظيمتفسري  (4)

 .(3/186)تفسري البغوي،   (5)
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 . [46الفرقان:  ] ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿ قوله تعاىل: :السادساملطلب  

 :املعق ب عليهالقول 
ڄ ڄ ﴿  :¸  قال هللا:  ابب القبض: "هـ(  481ت  )  قال اإلمام اهلروي

القبض يف هذا الباب اسم يشار به إىل مقام الضنائن الذين    ،﴾ ڃ ڃ ڃ
 .(1)"ا لنفسهادخرهم احلق اصطناعً 

 : التعقيب
آلية إىل اقد أبعد يف تعلقه إبشارة  ":  هـ(  751ت  )   اإلمام ابن القيمقال  

وإمنا يشارك القبض املّتجم   ،وال تدل عليه اآلية بوجه ما  ،القبض الذي يريده
وهو تقلصه بعد   ،فإن القبض يف اآلية هو قبض الظل  ،عليه يف اللفظ فقط

 .(2) "امتداده
 :الدراسة

ت )  القشريي أيًضاما ذكره وقريب  ، مقام القبضهذه املسألة تتعلق ببيان 
 .(3) هـ( 465

قام تعقب اإلمامم  القيم  وقد  ت )  اهلروي   على اإلمامم   هـ(  751ت  )  ابن 
فإن اآلية   ،أن اآلية ال تدل على ما قصدهيف هذا املوضع من خالل    هـ(  481

اخللق اآلية يف    ، أشارت إىل واقعة كونية مشاهدة من مجيع  إن سياق  حيث 
التصرف ابلكون الرابنية يف  القدرة  اإلهلية وهناية  القدرة    ،الداللة على جاللة 

 
 (. 118ص: منازل السائرين، اهلروي ) (1)

 (. 273/ 3مدارج السالكني، ابن القيم ) (2)

 . (638/ 2لطائف اإلشارات، القشري ) (3)
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مث    ،مد على العباد الظل وذلك قبل طلوع الشمس   وعال  حيث إن الباري جاّل 
ملا عرف الظل فإن الضد فلوال وجود الشمس    ،على الظل  جعل الشمس دلياًل 

إلينا قبضا  )  .مث قبضناه( يريد ذلك الظل املمدود)  القرطيب: " قال    ،يعرف بضده
فالظل مكثه يف هذا    .وكل أمر ربنا عليه يسري  .ا قبضه علينا ا( أي يسريً يسريً 

أزلناه إبيقاع الشمس موقعه ملا    :أي  وقال البيضاوي: "  ،(1) "  اجلو مبقدار طلوع
عرب عن أحداثه ابملد مبعىن التسيري عرب عن إزالته ابلقبض إىل نفسه الذي هو  

ا أي على مهل  وقبضه إليه أن ينسخه بظل الشمس يسريً   ،(2)"يف معىن الكف
ولو    ،عد شيء من املنافع ما ال يعد وال حيصىب  اويف هذا القبض اليسري شيئً 

مث نبه سبحانه   ،(3)   اأكثر مرافق الناس ابلظل والشمس مجيعً قبض دفعة لتعطلت  
تقلص   الشمس  اا فشيئً الظل شيئً على مالحظة  ارتفعت  حىت يذهب    ،كلما 

 وما يّتتب  فتوايل الظل والشمس على اخللق الذي يشاهدونه عيااً   ،ابلكلية
الفصول الليل والنهار وتعاقبهما وتعاقب  وحصول    ،على ذلك من اختالف 

من أدل دليل على قدرة هللا وعظمته وكمال رمحته    ؛ املصاحل الكثرية بسبب ذلك
 . (4)ذو اجلالل واإلكرام  ،وعنايته بعباده وأنه وحده املعبود احملمود احملبوب املعظم

تفسري   بعد  يظهر  اآلية   481ت  )  اهلروي  اإلمامم وبذلك  هـ( عن سياق 
 . ومضموهنا

 
 (.13/36اجلامع ألحكام القرآن ) (1)
 (.4/126تفسري البيضاوي ) (2)
 (.8/112ينظر: البحر احمليط أليب حيان ) (3)

 . (584)ص:  ، السعديتيسري الكرمي الرمحنينظر:  (4)



 

 
67 

 جملة العلوم الشرعية
 هـ1444 حمرموالستون  السادسالعدد 

 

 اخلامتة
 ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني  ،العاملنياحلمد هلل رب  

 وبعد:  ،نبينا حممد صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه أمجعني
وهي    ،والتوصيات  فقد خلصت يف هناية هذا البحث إىل عدد من النتائج

 كما يلي: 
:  : النتائج أول 

إذ    ؛ويف علم التفسري على وجه اخلصوص  ،اأمهية التعقبات العلمية عمومً 
 .وتنكيتات جليلة  ،وتنبيهات ادرة ،إهنا تشتمل على فوائد علمية دقيقة

يف   هـ(  751ت  )  وابن القيم  هـ(  481ت  )  علو كعب اإلمامني: اهلروي (1)
 .هما يوجاللة منزلت  ،همايورسوخ قدم ،العلم

يف   هـ(  481  ت)  وافق اإلمام اهلروي  هـ(  751ت  )  أن اإلمام ابن القيم (2)
 .تسع مواضع كما يف املبحث األول

 هـ(  481ت  )  على اإلمام اهلروي رد    هـ(  751ت  )  أن اإلمام ابن القيم (3)
 .يف ست مواضع كما يف املبحث الثاين ،ومل يوافقه

 :اثني ا: التوصيات
  ، يف االستشهاد ابآلايت القرآنية  على بعضهم  العلماءالعناية بتعقبات    -

 . ة األقوال فيهاشومناق ،ودراستها
 .وعلى آله وصحبه أمجعني ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد
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 فهرس املصادر واملراجع 
حياته (1) اجلوزية  قيم  زيد  -آاثره  - ابن  أبو  هللا  عبد  بن  بكر  املؤلف:  دار   ،موارده: 

 .ç  1423 ،الطبعة الثانية ،العاصمة للنشر والتوزيع
 ،دار املعرفة  ،بريوت  ،ط(  .د) ،حممد بن حممد الطوسي ،الغزايل ،إحياء علوم الدين (2)

 . ت( .د )
د بسليمان بن عبد القوي بن ع   ،الطويف  ،املباحث األصولية  اإلشارات اإلهلية إىل (3)

 ،دار الكتب العلمية  ،بريوت   ،1ط  ،حتقيق: حممد حسن حممد حسن إمساعيل  ،الكرمي
1426 ç . 

حممد بن أيب بكر بن أيوب بن   ،ابن قيم اجلوزية  ،إعالم املوقعني عن رب العاملني (4)
  1411،دار الكتب العلمية  ،ريوتب   ،1ط  ،حممد عبد السالم إبراهيم  احملقق:  ،سعد
ç  - 1991 م .، 

الد (5) خري  املؤلف:  فارساألعالم:  بن  علي  بن  حممد  بن  حممود  بن  الزركلي   ،ين 
  2002أاير / مايو    - الطبعة: اخلامسة عشر    ،الناشر: دار العلم للماليني  ،الدمشقي

 .م
احملقق:   ،أعيان العصر وأعوان النصر: املؤلف: صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي (6)

الدكتور حممود    ،الدكتور حممد موعد  ،الدكتور نبيل أبو عشمة  ،الدكتور علي أبو زيد
 - بريوت    ،الناشر: دار الفكر املعاصر  ،قدم له: مازن عبد القادر املبارك  ،سامل حممد

عدد   ، م  ç   -  1998  1418  ،الطبعة: األوىل  ،سوراي  –دمشق    ،دار الفكر   ،لبنان
  .5األجزاء: 

نقله إىل العربية:   ،العظمى الشيخ اصر مكارم  مساحة آية هللا  ،الشريازي  ،أمثال القرآن (7)
نسل جوان للطباعة   ،بن أيب طالب  يمام علمدرسة اإل   ،قم  ،1ط  ،حتسني البدري

 .ç 1424  ،والنشر 
حممد بن عبد    ،بن العريبا  ، األمد األقصى يف شرح أمساء هللا احلسىن وصفاته العلى (8)

  . د )  ،دار احلديث الكنانية   ،م(   .د )  ، ط(  .د )  ،: عبد هللا التورايتاحملقق  ،هللا أبو بكر 
 . ت(
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حممد بن أيب إسحاق بن إبراهيم    ،الكالابذي  ،حبر الفوائد املشهور مبعاين األخبار (9)
  ،1ط  ،احملقق: حممد حسن حممد حسن إمساعيل وأمحد فريد املزيدي  ،بن يعقوب

 . مç  -  1999 1420 ،دار الكتب العلمية ،بريوت
الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث البداية والنهاية: املؤلف: أبو   (10)

العريب  ،احملقق: علي شريي   ،الدمشقي الّتاث  إحياء  دار  األوىل   ،الناشر:  الطبعة: 
1408 ç.   

اتريخ اإلسالم و و فيات املشاهري و األعالم: املؤلف: مشس الدين أبو عبد هللا حممد   (11)
از الذهيب الناشر:    ،لدكتور بشار عّواد معروف احملقق: ا  ،بن أمحد بن عثمان بن ق اميم

   .15عدد األجزاء:  ،م  2003 ،الطبعة: األوىل ،دار الغرب اإلسالمي
الدار   ، تونس  ،1ط  ،حممد الطاهر بن حممد بن حممد   ، بن عاشورا  ، التحرير والتنوير  (12)

 . ç 1984 ، التونسية للنشر 
حممد بن أيب إسحاق بن إبراهيم بن   ،الكالابذي  ،التعرف ملذهب أهل التصوف (13)

 . ت( . د ) ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،1ط ،يعقوب
 ،1ط  ،احملقق: مجاعة من العلماء  ،علي بن حممد بن علي  ،اجلرجاين  ،التعريفات (14)

 .مç -1983 1403 ،دار الكتب العلمية ،بريوت
أمحد بن عمر بن   ،السيد  ،تعقبات اإلمام ابن كثري على من سبقه من املفسرين (15)

 ، جامعة أم القرى  ، كلية الدعوة وأصول الدين  ،مكة املكرمة  ،رسالة دكتوراه  ،أمحد
 . ç 1431م 2010

روح )تعقُّبات شهاب الدين األلوسي على اصر الدين البيضاوي من خالل كتابه   (16)
رسالة    ،حسن أيوب  ،عسريي  ،املعاين يف تفسري القرآن والسبع املثاين( مجعاً ودراسة

  1436م  2014  ،جامعة أم القرى  ،كلية الدعوة وأصول الدين  ،مكة املكرمة  ،وراهدكت
ç. 

( رسالة 15)احملقق:    ، علي بن أمحد بن حممد بن علي  ،الواحدي  ، التفسري البسيط (17)
العلمي  ، 1ط  ،دكتوراة البحث  اإلسالمية  ،عمادة  بن سعود  اإلمام حممد   ،جامعة 
1430 ç . 



 

 
70 

 تعقبات اإلمام ابن القيم على استشهادات اإلمام اهلروي ابلنصوص القرآنية وبيانه لوجهها 
 حممد علي آل أيوب عسريي د. حسن 

اهليئة  ،مصر ،1ط ،حممد رشيد بن علي رضا ،تفسري املنار ،تفسري القرآن احلكيم (18)
 .م1990 ،املصرية العامة للكتاب

احملقق: سامي بن حممد   ،إمساعيل بن عمر بن كثري  ،ابن كثري  ،تفسري القرآن العظيم (19)
 . م  ç  -  1999 1420 ، للنشر والتوزيع دار طيبة ،م(  .د ) ،2ط ،سالمة

احملقق: ايسر بن إبراهيم   ،منصور بن حممد بن عبد اجلبار  ،السمعاين  ،تفسري القرآن (20)
 . م 1997  - هـ  1418 ،دار الوطن ،الرايض ، 1ط  ،وغنيم بن عباس بن غنيم

املراغي (21) املراغي  ،تفسري  مصطفى  بن  ومطبعة   ،مصر   ،1ط   ،أمحد  مكتبة  شركة 
 . م 1946  - هـ 1365  ،مصطفى الباىب احلليب وأوالده

  ، 1ط   ،احلسني بن حممد  ،الراغب األصفهاين  ،السعادتنيتفصيل النشأتني وحتصيل   (22)
 . م1983  ،دار مكتبة احلياة ،بريوت

التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد: املؤلف: حممد بن عبد الغين بن أيب بكر بن  (23)
احملقق: كمال يوسف   ،ابن نقطة احلنبلي البغدادي  ، معني الدين  ،أبو بكر   ،شجاع
 . ç 1408الطبعة: الطبعة األوىل  ،لعلميةالناشر: دار الكتب ا ،احلوت

عبد الرمحن بن اصر بن عبد   ،السعدي  ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان (24)
  ç  1420  ،مؤسسة الرسالة  ،بريوت  ،1ط  ،احملقق: عبد الرمحن بن معال اللوحيق  ،هللا
 . م  2000- 

: عبد احملقق ،حممد بن جرير بن يزيد ،الطربي ،جامع البيان عن أتويل آي القرآن (25)
الّتكي احملسن  عبد  بن  والتوزيع   ،م(   .د )   ،1ط  ،هللا  والنشر  للطباعة  هجر  دار 

 .م  ç  - 2001 1422  ،واإلعالن
 ، البخاري   ،وسننه وأايمه  ‘  اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا (26)

إمساعيل بن  الناصر  ،حممد  النجاة  ، م(  .د)  ،1ط  ، احملقق: حممد زهري    ، دار طوق 
1422 ç . 

  ، حممد بن أيب بكر بن أيوب   ،ابن قيم اجلوزية   ،حادي األرواح إىل بالد األفراح (27)
 . ت( .د) ،مطبعة املدين ،القاهرة ،1ط
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إمساعيل   ،املدين  ، حديث علي بن حجر السعدي عن إمساعيل بن جعفر املدين (28)
الّسفيايناحملقق  ،بن جعفر بن أيب كثري األنصاري   ، 1ط  ،: عمر بن رفود بن رفيد 

 . م ç  - 1998 1418 ،مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ،الرايض
: نور الدين احملقق  ،حممد بن حممد العامري  ،الغزي  ،حسن التنبه ملا ورد يف التشبه (29)

 . م2011  - هـ   1432 ،دار النوادر ،سوراي ،1ط ،طالب
دار اإلمام   ، م(  . د ) ،1ط  ،إحسان إهلي ظهري   ،الباكستاين  ،دراسات يف التصوف (30)

 . م  ç  - 2005 1426 ،اجملدد للنشر والتوزيع
الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة: املؤلف: أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد  (31)

الناشر: جملس دائرة   ،احملقق: حممد عبد املعيد خان  ،بن أمحد بن حجر العسقالين
عدد   ،م ç،  1972  1392  ،الطبعة: الثانية  ،اهلند  ، ابد آ حيدر   - املعارف العثمانية  

 .6األجزاء: 
: أبو زيد احملقق  ،احلسني بن حممد  ،الراغب األصفهاين  ،ىل مكارم الشريعةإالذريعة   (32)

 . ç 1428 ،دار السالم ،القاهرة  ،1ط ،العجمي
القشريية  (33) هوازن  ،القشريي  ،الرسالة  بن  الكرمي  حمموداحملقق  ،عبد  احلليم  عبد   :، 

 . ت(  .د) ،دار املعارف  ،القاهرة ،1ط ،حممود بن الشريفو 
حممود بن عبد هللا   ،األلوسي  ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين (34)

  1415  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،1ط  ،احملقق: علي عبد الباري عطية  ،احلسيين
ç. 

حممد اصر    ،األلباين  ،سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (35)
والتوزيع  ،الرايض  ،1ط  ،الدين للنشر  املعارف   -  ç  1415  ،الرايض  ،مكتبة 

 . م1995
 حممد بن أمحد بن عثمان بن سري أعالم النبالء: املؤلف: مشس الدين أبو عبد هللا (36)

از الذهيب الناشر:    ،احملقق: جمموعة من احملققني إبشراف الشيخ شعيب األراؤوط  ، ق اميم
   .25عدد األجزاء:  ،م  ç /  1985 1405 ،الطبعة: الثالثة ، مؤسسة الرسالة

بن محاد  ،اجلوهري  ،الصحاح (37) الغفور عطاراحملقق   ،إمساعيل    ،4ط   ،: أمحد عبد 
 . م ç  -  1987 1407 ،دار العلم للماليني ،بريوت
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 .د)  ،2ط  ،ماهر مقدم  ،صفات رب العاملني يف الكتاب احلكيم وسنة نبيه األمني (38)
 . مç، 2014 1435  ،ن(  .د )  ،م(

 ، حممد بن أيب بكر بن أيوب  ،ابن قيم اجلوزية  ،طريق اهلجرتني وابب السعادتني (39)
 . ç 1394 ،دار السلفية ،القاهرة ،2ط

املكتب   ،بريوت  ،3ط  ،حممد اصر الدين  ،األلباين  ،اجلنة يف ختريج السنةظالل   (40)
 . 1993-1413 ،اإلسالمي

عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن   ،آل الشيخ  ،عيون الرسائل واألجوبة على املسائل (41)
 . ت(  .د ) ،مكتبة الرشد ،الرايض ،1ط ،: حسني حممد بوا احملقق ،حسن

احملقق: حممد عبد املعيد   ،القاسم بن ساّلم بن عبد هللا  ،أبو ع بيد  ، غريب احلديث (42)
آابد   ،1ط  ،خان العثمانية  ،الدكن  - حيدر  املعارف  دائرة   -   ç  1384  ،مطبعة 

 . م 1964
أبو طالب   ،قوت القلوب يف معاملة احملبوب ووصف طريق املريد إىل مقام التوحيد (43)

دار   ،بريوت  ،2ط  ، احملقق: عاصم إبراهيم الكيايل  ،حممد بن علي بن عطية  ،املكي
 . م ç -2005 1426 ، الكتب العلمية

: احملقق  ،حممد بن علي الفاروق  ، التهانوي   ،كشاف اصطالحات الفنون والعلوم (44)
 . م1996 ،مكتبة لبنان اشرون ،بريوت ،1ط  ،علي دحروج

 ، 3ط  ، حممود بن عمرو بن أمحد  ، الزخمشري  ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (45)
 . ç 1407 ،دار الكتاب العريب ،بريوت

 أبو:  احملقق  ،أمحد بن حممد بن إبراهيم  ،الثعليب  ،الكشف والبيان عن تفسري القرآن (46)
 . م  ç   -  2002  ،1422  ،دار إحياء الّتاث العريب  ، بريوت  ،1ط  ،حممد بن عاشور

احملقق: إبراهيم    ،عبد الكرمي بن هوازن بن عبد امللك  ،القشريي  ،لطائف اإلشارات (47)
 . ت(  .د )  ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،مصر   ،3ط ،البسيوين

عبد احلق بن غالب بن عبد   ،بن عطيةا  ،احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  (48)
 ، دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،1ط  ،احملقق: عبد السالم عبد الشايف حممد  ،الرمحن

1422 ç . 
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حممد بن   ،ابن قيم اجلوزية  ،مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني (49)
دار الكتاب   ،بريوت  ، 3ط  ،احملقق: حممد املعتصم ابهلل البغدادي  ،أيب بكر بن أيوب

 . م ç  - 1996  1416 ،العريب
: مصطفى احملقق  ، حممد بن عبد هللا بن حممد   ،احلاكم  ،املستدرك على الصحيحني (50)

 . 1990 - 1411 ،دار الكتب العلمية ، بريوت ،1ط ،عبد القادر عطا 
 ،القشريي  ،‘  املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا  (51)

دار إحياء الّتاث   بريوت  ،1ط  ،احملقق: حممد فؤاد عبد الباقي  ،مسلم بن احلجاج
 .ت(  .د ) ،العريب

  ، 1ط  ،احملقق: شعيب األرنؤوط وآخرون  ،املؤلف: أمحد بن حممد بن حنبل  ،املسند (52)
 .م  ç  - 2001 1421 ،مؤسسة الرسالة ،بريوت

دار إحياء الّتاث    ،بريوت  ،3ط  ، حممد بن عمر بن احلسن  ،الرازي  ،مفاتيح الغيب (53)
 .ç  1420 ،العريب

 ،احملقق: عبد السالم حممد هارون   ،أمحد بن فارس بن زكراي  ،الرازي  ،مقاييس اللغة (54)
 .مç  - 1979 1399 ،دار الفكر   ،بريوت ،1ط

دار الكتب   ،بريوت  ،1ط  ،عبد هللا بن حممد بن علي  ،اهلروي  ، منازل السائرين (55)
 . ت( .د ) ،العلمية

: أمحد خمتار احملقق  ،علي بن احلسن اهل نائي األزدي  ،كراع النمل  ،املنجد يف اللغة (56)
 . م 1988 ،عامل الكتب  ،القاهرة ،2ط ،ضاحي عبد الباقيو  ،عمر

بيت   ،م(   .د)  ،1ط   ،حممد بن إبراهيم بن عبد هللا   ،التوجيري  ،موسوعة فقه القلوب (57)
 . ت( .د ) ، األفكار الدولية

 ، محد حجازي السقاأ:  احملقق  ،حممد بن عمر بن  ،الرازي  ،النبوات وما يتعلق هبا (58)
 . م 1986 -   1406 ،دار ابن زيدون  ،بريوت ،1ط

: السيد ابن عبد املقصود  احملقق  ،علي بن حممد بن حممد  ، املاوردي  ، النكت والعيون (59)
 . ت( .د ) ،دار الكتب العلمية  ،بريوت ،1ط ،بن عبد الرحيم

احملقق: أمحد   ،صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا  ،الوايف ابلوفيات: الصفدي (60)
 . م2000  -هـ  1420  ،دار إحياء الّتاث  ،بريوت  ،1ط  ،األراؤوط وتركي مصطفى
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fhrs AlmSAdr wAlmrAjς 

(1  ) Abn qym Aljwzyħ HyAth- ĀθArh- mwArdh: Almŵlf: 

bkr bn ςbd Allh Âbw zyd  ،dAr AlςASmħ llnŝr 

wAltwzyς ،AlTbςħ AlθAnyħ  ،1423 ç. 

(2  ) ǍHyA' ςlwm Aldyn  ،AlγzAly  ،mHmd bn mHmd 

AlTwsy ،(d. T) ،byrwt ،dAr Almςrfħ ،(d. t). 

(3  ) AlǍŝArAt AlǍlhyħ ǍlŶ AlmbAHθ AlÂSwlyħ  ،

AlTwfy  ،slymAn bn ςbd Alqwy bn ςbd Alkrym  ،tHqyq: 

mHmd Hsn mHmd Hsn ǍsmAςyl  ،T1  ،byrwt  ،dAr 

Alktb Alςlmyħ  ،1426 ç . 

(4  ) ǍςlAm Almwqςyn ςn rb AlςAlmyn  ،Abn qym 

Aljwzyħ  ،mHmd bn Âby bkr bn Âywb bn sςd  ،

AlmHqq: mHmd ςbd AlslAm ǍbrAhym  ،T1  ،byrwt ،

dAr Alktb Alςlmyħ ،1411 ç - 1991m .، 

(5  ) AlÂςlAm: Almŵlf: xyr Aldyn bn mHmwd bn mHmd 

bn ςly bn fArs  ،Alzrkly Aldmŝqy  ،AlnAŝr: dAr Alςlm 

llmlAyyn ،AlTbςħ: AlxAmsħ ςŝr - ÂyAr / mAyw 2002 

m . 

(6  ) ÂςyAn AlςSr wÂςwAn AlnSr: Almŵlf: SlAH Aldyn 

xlyl bn Âybk AlSfdy  ،AlmHqq: Aldktwr ςly Âbw zyd  ،

Aldktwr nbyl Âbw ςŝmħ  ،Aldktwr mHmd mwςd  ،

Aldktwr mHmwd sAlm mHmd  ،qdm lh: mAzn ςbd 

AlqAdr AlmbArk ،AlnAŝr: dAr Alfkr AlmςASr  ،byrwt 

- lbnAn ،dAr Alfkr ،dmŝq – swryA ،AlTbςħ: AlÂwlŶ  ،

1418 ç - 1998 m ،ςdd AlÂjzA': 5  . 

(7  ) ÂmθAl AlqrĀn  ،AlŝyrAzy  ،smAHħ Āyħ Allh 

AlςĎmŶ Alŝyx nASr mkArm  ،nqlh ǍlŶ Alςrbyħ: 

tHsyn Albdry  ،T1  ،qm  ،mdrsħ AlǍmAm ςly bn Âby 

TAlb ،nsl jwAn llTbAςħ wAlnŝr  ،1424 ç. 

(8  ) AlÂmd AlÂqSŶ fy ŝrH ÂsmA' Allh AlHsnŶ wSfAth 

AlςlŶ  ،Abn Alςrby  ،mHmd bn ςbd Allh Âbw bkr ،
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AlmHqq: ςbd Allh AltwrAty  ،(d. T)  ،(d. m)  ،dAr 

AlHdyθ AlknAnyħ  ،(d. t). 

(9  ) bHr AlfwAŶd Almŝhwr bmςAny AlÂxbAr ،

AlklAbAðy  ،mHmd bn Âby ǍsHAq bn ǍbrAhym bn 

yςqwb  ،AlmHqq: mHmd Hsn mHmd Hsn ǍsmAςyl 

wÂHmd fryd Almzydy  ،T1  ،byrwt  ،dAr Alktb 

Alςlmyħ   ،1420 ç - 1999m. 

(10  ) AlbdAyħ wAlnhAyħ: Almŵlf: Âbw AlfdA' ǍsmAςyl 

bn ςmr bn kθyr Alqrŝy AlbSry θm Aldmŝqy  ،AlmHqq: 

ςly ŝyry  ،AlnAŝr: dAr ǍHyA' AltrAθ Alςrby  ،AlTbςħ: 

AlÂwlŶ 1408 ç  . 

(11  ) tAryx AlǍslAm wَwَfyAt AlmŝAhyr wَAlÂςlAm: 

Almŵlf: ŝms Aldyn Âbw ςbd Allh mHmd bn ÂHmd bn 

ςθmAn bn qAَyْmAz Alðhby  ،AlmHqq: Aldktwr bŝAr 

ςwّAd mςrwf  ،AlnAŝr: dAr Alγrb AlǍslAmy  ،AlTbςħ: 

AlÂwlŶ   ،2003 m ،ςdd AlÂjzA': 15  . 

(12  ) AltHryr wAltnwyr  ،Abn ςAŝwr  ،mHmd AlTAhr bn 
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 القراءات ِمن خالل تفسيرهمنهج اإلمام ابن عرفة في توجيه 

 

 د. عبدهللا بن خالد بن سعد الحسن

 أصول الدين  كلية –القرآن وعلومه قسم 
  اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة 

  هـ 1443/ 9/ 2تاريخ قبول البحث:  هـ  1443/ 7/ 29تاريخ تقديم البحث:  

 ملخص الدراسة:  
 عرفة يف توجيه القراءات ِمن خالل تفسريه. موضوع البحث: دراسُة منهِج اإلمام ابن 

أمهية املوضوع: يُعد علم توجيه القراءات ِمن العلوم املهمَّة اليت اعتىن هبا العلماء، فَبه تُعرف 
فصاحة اللفظ، والكشف عن معاين األلفاظ وِعللها، ودقائق التفسري ولطائفه، وهبذا يظهر أمهية  

العلم، وأفضليته، فكان ذلك   اجمليد،  هذا  الفن  دافًعا يل إىل اإلسهام بشيء يف مضمار هذا 
فاستعنُت ابهلل على دراسة هذا العلم ِمن خالل تفسري اإلمام ابن عرفة، وقد توصلُت يف هناية 

 البحث إىل نتائج، ِمن أمهها:
ن ذَكر اإلمام ابن عرفة يف تفسريه عدًدا ِمن القراءات القرآنية، أغلبها املتواتر، وبعضها مِ   -1

 الشَّاذ. 
اليت يذكرها يف تفسريه يذكرها مع توجيهها، وبعضها يذكرها بدون    -2 القراءات  أغلب  أنَّ 

 توجيه. 
 عدم ِذكره للراوي وعزو القراءة لصاحبها غالًبا، وإْن ذكر بعضها مع العزو. -3
 يرجح التوجيه يف بعض األحيان، ويغلب عليه عدم الرتجيح.  -4
 وجيههم للقراءات، َوُهْم: الزخمشري، وابن عطية، وأبو حيان. تعقَّب أئمة ثالثة يف ت -5
اعتمد اإلمام ابن عرفة يف تفسريه على القراءات السبع فقط، ومل يتطرَّق للقراءات الثالث    -6

 املكملة للعشرة إال يف موضعني فقط.
 ال يطيل يف توجيه القراءة، وال يستطرد بذكر خالف العلماء فيها. -7

 منهج. -ابن عرفة  -القراءات  -توجيه  حية:الكلمات املفتا



 

 

STUDYING THE APPROACH OF IMĀM IBN ARAFA IN EXPLAINING 

VARIOUS RECITATIONS (TAUJÎH AL-QIRĀĀT) MODELS FROM 

HIS GREAT WORK OF INTERPRETATION OF QUR’AN (TAFSÎR) 

 

Dr. Abdullah khalid saad Alhassan 
Department of Quran and Its Sciences- College of Fundamentals of Religion  

Imam Muhammad bin Saud Islamic University 
 

Abstract:  

The issue of the science of guiding the Qur'an readings is one of the most 

important scholarly issues. It shows the extent of the eloquence of the words, 

reveals the meanings of the words and the reasons for use, and clarifies the 

accuracy of interpretation. This indicates the importance and preference of this 

science, which motivated me to contribute to the field of this glorious art, so I 

sought help from God to study this science through the great work of interpretation 

of the Qur’an (Tafsîr) by Imam IBN ARAFA. The research concluded some 

results, the most important of which are as follows : 

1 - In his great work of interpretation of the Qur’an (Tafsîr), Imam IBN ARAFA 

has mentioned several Quranic readings, most of which are continuously 

recurrent, and some of them are rare . 

2 - Most of the readings that IBN ARAFA has mentioned in his interpretation of 

the Qur’an (Tafsîr) are mentioned with guidance, and a few of them are 

mentioned without guidance . 

3 -  In his work of interpretation of the Qur’an (Tafsîr), Imam IBN ARAFA did 

not mention the narrator and did not attribute the Qur'an readings to its author 

most of the time, even if he mentioned some of the readings with attribution 

other times . 

4 - It appeared to me from his approach to guidance that he has given preference 

in some cases, but he, most likely, tends not to give preference . 

5 - Imam IBN ARAFA tracked three imams concerning the science of guiding 

the Qur'an readings, and they are AL-ZAMAKHSHARI, IBN ATTIA, and 

ABU HAYYAN . 

6 - In his work of interpretation of the Qur’an (Tafsîr), Imam IBN ARAFA relied 

on the seven readings only, and he did not address the other three readings 

except in two places only . 

7- Imam IBN ARAFA did not elaborate much in his explanation of the guidance 

of the Qur'an readings, and he did not go on to mention other than the scholars 

related to the guidance.   

 

key words: Guidance - Readings - IBN ARAFA - Approach. 
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 املقدمة 
سأل  الون، ال يُ الضَّ   احلمد هلل الذي بنعمته اهتدى املهتدون، وبعدله ضلَّ 

يفعلُ عمَّ  الواحد  و   سألون،يُ   مْ هُ وَ   ا  له  إال هللا وحده ال شريك  إله  أال  أشهد 
ة  اس كافَّ يب املختار، املبعوث إىل النَّ ورسوله النَّ ا عبده  حممدً   ار، وأشهد أنَّ القهَّ 
د بركاهتا ابلعشي واإلبكار، وعلى  ى هللا عليه صالة تتجدَّ بشري واإلنذار، صلَّ ابلتَّ 

 ا بعد: أمَّ آله وأصحابه وأتباعه األبرار، 
الكرمي  هللا  أنزل  ف لكل ِ كتابه  و   تبياًًن  ورمحة  وهدى  يف مَ لِ   شفاءً شيء،  ا 

وأساس التشريع، وقد ارتبط هبذا ،  لومصدرها األوَّ   ،أصل العلوم  فهوصدور،  ال
أي عامل، وال يغفل عنها أي  ض العلوم اليت ال يستغين عنها  الكتاب العظيم بع

للعلم،  إليهومِ   طالب  وُنسبت  به،  ارتبطت  اليت  العلوم  هذه  توجيه  ن  علم   :
م عن  والكشف  اللفظ،  فصاحة  به  يُعرف  جليل،  علم  وهو  عاين  القراءات، 

وعِ  ولطائفه،  األلفاظ  التفسري  ودقائق  العلم،  للها،  هذا  أمهية  يظهر  وهبذا 
سهام بشيء يف مضمار هذا الفن اجمليد،  وأفضليته، فكان ذلك دافًعا يل إىل اإل

ن خالل أحد األئمة األعالم، فكان ابهلل على دراسة هذا العلم مِ   فاستعنتُ 
اإلمام ابن عرفة يف توجيه القراءات من  منهج  ):  ه بـــهذا البحث الذي ومستُ 

 ، أسأل هللا السداد والتوفيق.(خالل تفسريه 
 

 وأسباب اختياره:  البحث أمهية  
 . األعالمبدراسة منهج أحد األئمة  ارتباطه  و ،  أبشرف العلوم   البحث ارتباط   -1

 وملؤلفه. القيمة العلمية هلذا التفسري -2

 .ابن عرفةاإلمام القراءات عند توجيه عدم تطرق الباحثني لدراسة  -3
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 أهداف البحث:
 لقراءات وتوجيهها.ابابن عرفة اإلمام  إظهار عناية -1

 . ابن عرفة يف عرضه للقراءاتاإلمام منهج   الوقوف على -2

أساليب   -3 أغراض  اإلمام  معرفة  للقراءات، وكذلك  توجيهه  عند  عرفة  ابن 
 .توجيهه للقراءات

 :البحثحدود  
وقد   ،ن خالل تفسريهيف توجيه القراءات مِ ابن عرفة  اإلمام  دراسة منهج  

 موضًعا.  (112)بلغت 
 الدراسات السابقة:

لى رسالة أو حبث ــــــع   -حسب علمي-مل أقف    ؛قراءـــحث واالستـــالب  دَ ــــــبع
حمكم    حبث  ن عرفة يف توجيه القراءات، وإمنا هناك  ـــ اباإلمام  نهج  ــــ مفيه  رس  دُ 

العربية،   الدراسات  جملة  املنيا  يبكليف  جامعة  العلوم،  دار  وهي  ،  -مصر -ة 
( التونسي  عرفة  ابن  اإلمام  عند  القرآنية  القراءات  )علم  ،  ( ه(803بعنوان: 

ص القراءات الباحث كل ما يَ كر فيه  ، وقد ذَ للدكتور: كامل بن سعود العنزي
ثالثة مواضع يف حبثه  وذكر  على وجه العموم،  تبه  يف كُ القرآنية عند ابن عرفة  

وقسَّم حبثه إىل أربعة مباحث، ذكر يف ،  فقط  لتوجيه القراءات عند ابن عرفة
اإلمام ابن    :املبحث األول تعريًفا موجزًا ابإلمام ابن عرفة، ويف املبحث الثاين

،  تب اإلمام ابن عرفةكُ   املبحث الثالث: علم القراءات القرآنية يف، و عرفة مقرئً 
 ؤه وفتاويه يف مسائل قرآنية. : آرافكان بعنوان املبحث الرابعا أمَّ 

بني ما كتبه الباحث عن ابن عرفة، وبني هذا الظاهرة  ويلحظ الفروقات  
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 البحث.

 منهج البحث:
 يف هذا البحث املنهج االستقرائي التحليلي، وفق التايل: سلكتُ 

ابن عرفة يف اإلمام اليت ذكرها   وتوجيههاالقرآنية    مجع واســـــــــتقراء القراءات -1
 تفسريه.

 القراءات حبسب خطة البحث.توجيه    تصنيف -2
اإلمام ابن عرفة يف تفســــريه،   عندتوجيه القراءات  يفمثلة بعض األدراســــة  -3

 فيها.وبيان منهجه 
 إىل املصادر األصيلة ذات العالقة ابملوضوع. الرجوع -4
 ن الكتب األصيلة.واردة يف البحث مِ ختريج القراءات ال -5
 ، مع عزوها إىل اسم السورة ورقم اآلية.كتابة اآلايت ابلرسم العثماين -6
  وضع خامتة للبحث، وفيها أهم النتائج والتوصيات اليت توصلت إليها.  -7
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، وخامتة، وثبت  مباحث  وأربعة  ومتهيد،  وتشتمل على: مقدمة  خطة البحث: 
 أبهم املصادر واملراجع. 

على:  املقدمة: البحث  وتشتمل  وأهداف  اختياره،  وسبب  البحث   ،أمهية 
 وخطة البحث.ومنهج البحث،  ، والدراسات السابقة،البحثوحدود 

 . التعريف املوجز ابإلمام ابن عرفة وفيه: التمهيد:
املبحث األول: أساليب اإلمام ابن عرفة يف توجيه القراءات، ويشتمل على  

 :مطالب  مخسة
 بدون توجيه.ذكر القراءة املطلب األول: ذكر القراءة مع التوجيه، و 

 بدون ترجيح.توجيه القراءة املطلب الثاين: توجيه القراءة مع الرتجيح، و 
 توجيه القراءات.ن سبقه يف ه على مَ تعقبُ املطلب الثالث: 
 .توجيهه للقراءات املتواترة والشاذةاملطلب الرابع: 

 املطلب اخلامس: ذكره للراوي من عدمه.
على ابن عرفة يف توجيه القراءات، ويشتمل  اإلمام  املبحث الثاين: حجة  

 مطالب: مخسة
 . توجيه القراءات ابملأثور األول: املطلب 

 ابللغة العربية.املطلب الثاين: توجيه القراءات 
 املطلب الثالث: توجيه القراءات ابلرسم العثماين.

 املطلب الرابع: توجيه القراءات أبحكام التالوة والتجويد.
 املطلب اخلامس: توجيه القراءات اجتهاًدا.

ابن عرفة، ويشتمل اإلمام  املبحث الثالث: أغراض توجيه القراءات عند  
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 : مطلبي على 
 .توجيه القراءات لبيان حكم شرعي األول: املطلب 

 املطلب الثاين: توجيه القراءات لبيان مسألة عقدية.
املبحث الرابع: املآخذ على اإلمام ابن عرفة يف توجيهه للقراءات، ويشتمل 

 على ثالثة مطالب:
 ترجيحه بني القراءات املتواترة. األول: املطلب 

 .عزو القراءة أو الراوي خطأ املطلب الثاين: 
 املطلب الثالث: توجيه القراءة يف غري موضعها.

 : وفيها أهم النتائج، والتوصيات. اخلامتةمث 
 . موضوعاتهو البحث  ملصادر فهرس مث 
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 التمهيد 
هللاُ  خدموا كتابه،  قيَّض  َمن  عباده  ِمن  أعمارَ ف  أوقاهتَ همأفنوا  وفرَّغوا  م،  ، 

الدنياوضحَّ  مبلذات  رهبم،  ،  وا  مع كتاب  والعِ منه  دوَّنوا  فوعاشوا  رب، اآلايت 
  ؛هبذا الشرف العظيم، والفضل الكبريفحضوا  رر،  طائف والد  اللَّ واستخلصوا منه  

ن هؤالء األعالم الذين ومِ   يف معانيه وأسراره،  والغوصِ   قهم بكتاب رهبم،لتعل  
 :موجزة له، وسأقف على ترمجة اإلمام ابن عرفة :كفوا على أنفسهمعَ 

حممد بن حممد   ،أبو عبد هللا  ،مة، املقرئ األصويل: اإلمام العالَّ هو  ه:ه ونسبم اسم 
وعاملها    ،هاالتونسي، املالكي، فقيه تونس وإمامُ   (1)يم ِ غَ رْ الوَ   ة بن محادفَ رَ بن عَ 

(2)يُعرف اببن َعَرَفة.وكان وخطيبها، 
  

رجب، سنة   ن شهرالسابع والعشرين مِ يف    ،بتونساإلمام ابن عرفة  لد  وُ :  همولدم 
 (3) .ست عشرة وسبعمائة للهجرة

 املعروفنيـن العلمـاء  فقـد كـان والـده مِ ين،  لم ودِ يف بيت عِ رمحه هللا  نشأ    ه:تم أنش

 
الَوْرَغمِ ي: بفتح الواو، وسكون الراء املهملة، والغني املعجمة املفتوحة، وتشديد امليم: نسبة إىل قبيلة ورغمة  (  1) 

الرببرية املتعربة يف أقصى اجلنوب الشرقي التونسي بوالية مدنني. انظر: الضوء الالمع ألهل القرن التاسع،  
 (. 235مي )ص البن العجَ   وذيل لب اللباب يف حترير األنساب، (،  240/ 9للسخاوي ) 

(، والوفيات، البن قنفذ  332- 331/ 2) ، البن فرحون  ( انظر: الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء 2) 
وغاية النهاية يف طبقات  (،  237- 236/ 1وذيل التقييد يف رواة السنن واألسانيد، للفاسي ) (،  379)ص 

وطبقات  (،  229/ 1وبغية الوعاة، للسيوطي ) (،  240/ 9(، والضوء الالمع ) 243/ 2القراء، البن اجلزري ) 
 (. 236/ 2املفسرين، للداوودي ) 

  ، (، وطبقات املفسرين 229/ 1(، وبغية الوعاة ) 240/ 9(، والضوء الالمع ) 243/ 2غاية النهاية ) انظر:  (  3) 
 (. 333/ 2والديباج املذهب ) (،  236/ 2للداوودي ) 
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  ، ه يف بالده، فربع يف األصول والفروع، والعربية، واملعاين والبيان، وتفقَّ يف عصره
الفنون،    يف شّتَّ القراءات، واشتغل    يف   له ابع    كذلكو   ،واحلساب  ،والفرائض

 (1).صار إليه املرجع يف الفتوى ببالد املغرب إىل أنْ 
يف  مامـةاإل  تـوىلَّ  وخترَّ   واخلطابة  الزيتونـة،  مِ جـامع  مجاعة  يديه  على  ن  ج 

، ولبث فيها،  بل اقتصر على اإلمامة واخلطابة  ،يف الوالايتيدخل  العلماء، ومل  
داء احلج والعمرة،  رحل إىل املشرق ألوقد    (2) ،والتعليم  وانقطع لالشتغال ابلعلم 

 (3).علمـاء لألخذ عنـه الفأقبـل عليه مشاهري  ،ةأقـام مبكـة مـدَّ ف
والعلم، فقد إليه الرحلة يف الفتوى  ف  ،وغرابً   اشرقً اإلمام ابن عرفة    انتشر علم

 ،للمذهب احافظً فقد كان    ،املالكي  د بشيخوخة العلم والفتوى يف املذهب تفرَّ 
( 4).يف التفسري ايدً جمُ   ،يف علوم القرآن امامً وإ، لقواعدها ضابطً 

 

عليه:  ناءم ث   ابجلـد ِ   اإلمام  اشتهر  العلماء  وطالبه  شيوخه  بـني  عرفـة    ابن 
مرجًعا يف صـار  لب العلم، وعلى التعليم، فالدائم على ط   واحلرصِ   ،واالجتهـاد

 ع. رَ هد، والوَ سن العبادة، والز  واشتهر عنه أيًضا رمحه هللا يف حُ ، املغرب
 ، الفروعي األصويل  ،املقرئ  ،مةهو اإلمام العالَّ ):  (5) ونحُ رْ قال عنه ابن فَـ 

 
 (. 240/ 9(، والضوء الالمع ) 243/ 2( انظر: غاية النهاية ) 1) 
 (. 237/ 2للداوودي )   ، ( وطبقات املفسرين 240/ 9(، والضوء الالمع ) 332/ 2الديباج املذهب ) انظر:  (  2) 
 (. 241/ 9الضوء الالمع ) انظر:  (  3) 
 (. 332/ 2( انظر: الديباج املذهب ) 4) 
فَـْرُحون  ون بن حممد بن  حُ رْ بن أيب القاسم فـَ   إبراهيم بن علي بن حممد   أبو إسحاق،   برهان الدين، هو:  (  5) 

يُ  النبوية ومات فيها عرف اب اليعمري،  سنة    بن فرحون، عامل حباث، من شيوخ املالكية، ولد يف املدينة 
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ة أهل الرسوخ، أمجع على اعتقاده وحمبته  وبقيَّ   ،شيخ الشيوخ  ،البياين املنطقي 
والعامَّ اخلاصَّ  مَ دِ   ذو  ،ةة  رَ وعَ   ،تنيين  إخاءوحُ   ،صنيقل  وجه   ،سن  وبشاشة 

 (1).(ال يفرت عن ذكر هللا وتالوة القرآن ،صائم الدهر ،للطالب
ر وخطيبها، وتبحَّ   ، وعاملها  ،هاوإمامُ   ،فقيه تونس)وقال عنه ابن اجلزري:  

والتفسري، ومل   ،والنحو  ،م يف الفقهوتقدَّ   ،اق يف األصول والكالمفَ وَ   ،يف العلوم
 (2)(.ا أفضل منهمغربي   أرَ 

ر ابلفنون،  اشتغل ومتهَّ ،...  شيخ اإلسالم ابملغرب)قال عنه ابن حجر:  و 
ق عنه  وعلَّ ...  ببالد املغرب،  ىصار إليه املرجع يف الفتو   إىل أنْ   ، املعقولوأتقن  

وكان يلتقطه يف حال    ،يف جملدين  ،يف التفسري كثري الفؤاد  ابعض أصحابه كالمً 
وإتقان    ،على التوسع يف الفنون   ، وكالمه فيه دال  اًل فأوَّ   اًل ويدونه أوَّ   ،قراءهتم عليه

 (3)(.قوحتق  
  ،وأتقن املعقول واملنقول  ،هر يف العلوماملغرب، ومَ   عاملُِ )وقال عنه السخاوي:  

وكان   ،ى لنشر العلوموتصدَّ   ،صار املرجوع إليه يف الفتوى ببالد املغرب  إىل أنْ 
 (4)(.مع اجلاللة عند السلطان ،ن التدريس وإمساع احلديث والفتوىال ميل مِ 

وبرع يف األصول، والفروع، والعربية، واملعاين، والبيان، )وقال عنه السيوطي:  
 

والتحفة اللطيفة يف اتريخ املدينة الشريفة،  (،  435/ 1ذيل التقييد يف رواة السنن واألسانيد ) ه. انظر:  799
 (. 52/ 1واألعالم، للزركلي ) (،  81/ 1للسخاوي ) 

 (. 332/ 2( الديباج املذهب ) 1) 
 (. 243/ 2( غاية النهاية يف طبقات القراء ) 2) 
 (. 192/ 2( إنباء الغمر أببناء العمر ) 3) 
 (. 241- 240/ 9( الضوء الالمع ) 4) 
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واحلساب والفرائض،  رأسً ...  ،والقراءات،  والز  وكان  العبادة  يف  والوَ ا  ع،  رَ هد 
ن جيري رحل إليه الناس وانتفعوا به، ومل يكن ابلغرب مَ   ،ا للشغل ابلعلمالزمً مُ 

وكانت الفتوى ،  ن العلوم ما اجتمع لهن اجتمع له مِ حقيق، وال مَ جمراه يف التَّ 
 (1)(.ن مسافة شهر، وله مؤلفات مفيدة، ومل يلف بعده مثلهأتيت إليه مِ 

سنوات حياته يف بن عرفة مؤلفات كثرية، وقد قضى معظم  الإلمام    :(2)همؤلفاتم 
وصنَّ  والتدريس،  يفاإلمالء  القرآن  :ف   ،واحلديث  ،والفقه  ،والتفسري  ،علوم 

وسأبدأ ابلكتب املطبوعة،  وغريها،    ،لم الكالموعِ   ،واملنطق  ،واألصول  ،والنحو
 .الكتب اليت مل يكملها مث ، مث املخطوطة، مث املفقودة

  

 
 (. 230- 229/ 1( بغية الوعاة ) 1) 
(، والضوء  83/ 1لبسيلي ) ، ل (، ونكت وتنبيهات يف تفسري القرآن اجمليد 332/ 2الديباج املذهب ) انظر:  (  2) 

،  (، وكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 192/ 2إنباء الغمر أببناء العمر ) و (،  240/ 9الالمع ) 
 (. 285/ 11)   ، لكحالة (، ومعجم املؤلفني 43/ 7)   (، واألعالم 1867/ 2)   وَ   ( 1626/ 2)   حلاجي خليفة 
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 املطبوعة فهي:  الكتب اأمَّ 
 (1)ئض.خمتصر احلويف يف الفرا -1

 .املبسوط يف املذهب -2
 (2). تفسري القرآن -3

 (3).املختصر املنطقي -4

 لم اللغة والنحو.املختصر يف عِ  -5

  (4)احلدود الفقهية. -6

 هي:فا املخطوطة وأمَّ 

 (5)املختصر الشامل يف أصول الدين. -1

 .رق الواضحة يف عمل املناصحةالط   -2

 شرح ابن احلاجب األصلي. -3

 (6)املفقودة:وِمن مؤلفاته 

 . يب عمرو الداين وابن شريحريقي أن طَ ، مِ منظومة يف قراءة يعقوب -1

 نظم تكملة القصيد. -2

 
خلف احلوىف اإلشبيلي )ت  ( وهو أول آتليفه، واحلوفية: نسبة إىل الفرضي أيب القاسم أمحد بن حممد بن  1) 

 هـ(.   588
 (. 177/ 2(، وهدية العارفني، للباابين ) 62/ 9( وهو ِمن مجع تالميذه. انظر: شذرات الذهب، البن عماد ) 2) 
 ( وهو يف علم املنطق. 3) 
 "املبسوط". كتااًب ِمن    72فت احلقائق الشرعية املذكورة يف كتب الفقه، فشملت  ا، عرَّ حد    260( ومجلتها  4) 
 قد عارض به كتاب الطوالع للبيضاوي. و   ( 5) 
 (. 90/ 1نكت وتنبيهات يف تفسري القرآن اجمليد )   انظر: (  6) 
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 خمتصر يف النحو. -3

 تساعيات وعشارايت يف احلديث. -4
 نظم يف أصول الفقه.  -5
 .الفتاوى -6

 وهي:  (1)مل يكملها اإلمام ابن عرفة، وهناك مؤلفات
 .شرح املدونة -1

 .وحدة الليلتنينتيجة النكتتني يف بيان  -2

 .تقييد يف حتقيق القول ابجلهة والسمت -3

رمحه هللا    ه:وفاتم  ثالثة  يف  تويف  عام  األخرى،  مجادى  لشهر  والعشرين  الرابع 
ن العمر مِ   وبلغن يوم األربعاء غد اتريه،  فن بعد صالة الصبح مِ ومثامنائة، ودُ 

  (2)ا.ستة ومثانون عامً 

 
 (. 91/ 1( انظر: نكت وتنبيهات يف تفسري القرآن اجمليد ) 1) 
وغاية  (،  237- 236/ 1وذيل التقييد ) (،  380ص )   (، والوفيات 333- 332/ 2( انظر: الديباج املذهب ) 2) 

(، وطبقات املفسرين، للداوودي  230/ 1)   (، وبغية الوعاة 241/ 9(، والضوء الالمع ) 243/ 2النهاية ) 
 (2 /238 .) 
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عرفة يف توجيه القراءات، ويشتمل على  املبحث األول: أساليب اإلمام ابن  
 :مطالب  مخسة

 املطلب األول: ذكر القراءة مع التوجيه، وبدون توجيه
، املتواترأغلبها  القرآنية،    ن القراءاتعدًدا مِ   كر اإلمام ابن عرفة يف تفسريهذَ 

يذكرها  أغلب    نَّ إحيث  الشاذ،  منها  و  اليت  مع القراءات  يذكرها  تفسريه  يف 
وقد بلغ عدد القراءات   يذكرها بدون توجيه،  -وهو األقل-وبعضها  توجيهها، 

  هها عدد القراءات اليت ذكرها ومل يوج ِ ا  أمَّ   ،ا( موضعً 112: )ههااليت ذكرها ووجَّ 
يف    لة لبيان منهجهثكر بعض األمسأقتصر هنا على ذِ ، و ( موضًعا22: )فـهو

 هي على النحو التايل: توجيه القراءات وعدمه، و 
: مِ   ما يلي: يف توجيهه للقراءات مثلة األ  نأوًلا

تعاىل قوله  عند  عرفة  ابن  اإلمام  تَۡسفُِكوَن    : قال  لَا  ِميَثََٰقُكۡم  َخۡذنَا 
َ
أ حمسَوِإۡذ 

ه ألنَّ   ؛شديدالتَّ ن قراءة  خفيف أعم مِ ابلتَّ   حمستَۡسفُِكوَنىجس  :وقراءة)  :[84]البقرة:  دَِمآَءُكۡمىجس
فق حاهلم  النهي أتى على وِ   أنَّ   :(1)ه قراءة التشديدجْ وَ وَ   ،فكهني عن مطلق السَّ 

 (2)(.ماء، وكانوا قد تـََناَهْوا وبلغوا الغايةيف سفك الد ِ 

 
ابلتشديد. انظر: الكامل يف القراءات العشر    ئت شاذة ابلتخفيف، وقر   حمستَۡسِفُكوَنىجس ( قرأ مجهور القراء  1) 

للهذيل )ص  عليها،  الزائدة  للعكربي ) 482واألربعني  الشواذ،  القراءات  (، وشواذ  143/ 1(، وإعراب 
 (. 68القراءات، للكرماين )ص 

 (2 ( )1 /141 .) 
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َّۚ  ﴿وقال عند قوله تعاىل:   ن َيُغل 
َ
يٍّ أ َبن  ( 1) ﴾َيُغل  ﴿:  قرئ: )[161]آل عمران:    ﴾ َوَما ََكَن ِلن

ن  وهو مِ   (3) ﴾ل  غَ يُ ﴿  :وقرئ  (2)اخليانة يف الغنيمة وغريها،  :لول، مبعىنن الغُ وهو مِ 
 (5) .(4)(احلسد واحلقد :ن الغل، مبعىنل، وهو مِ غَ يُـ   لَّ غَ 

تعاىل:   قوله  عند  َعلَۡيُكمۡ ﴿وقال  َم  َحر  ا  م  لَُكم  َل  فَص  : [119]األنعام:    ﴾َوَقۡد 
إمَّ ) ن الضمري  فهو مستثىن مِ كان متصاًل   منفصل، فإنْ ا متصل أو  االستثناء 

َم َعلَۡيُكمۡ ﴿  :القائم مقام الفاعل يف أو يف    (6)على قراءة البناء للمفعول،  ،﴾َحر 
 (9) .(8)(7) (على قراءة البناء للفاعل  ،الضمري للمفعول به

تعاىل:   قوله  عند  إنَذا  ﴿وقال   ٰٓ ْ   لرُُّسُل ٱ  َس   َ ۡسَتۡي ٱَحَّت  بُوا ُكذن قَۡد  ُهۡم  ن 
َ
أ ]يوسف:   ﴾َوَظنُّٓواْ 

 
السبعة يف القراءات، البن جماهد  بفتح الياء وضم الغني. انظر:    ﴾ َيُغل  ﴿ ( قرأ ابن كثري وأبو عمرو وعاصم  1) 

 . ( 91التيسري يف القراءات السبع، للداين )ص و ،  ( 218)ص 
انظر:  2)  )ص (  خالويه  البن  السبع،  القراءات  يف  القراءات 116- 115احلجة  وحجة  زرعة  (،  أليب   ،

 (. 363/ 1ملكي ) ،  والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ،  ( 180- 179)ص 
والكسائي  3)  ومحزة  عامر  وابن  ًنفع  قرأ  السبعة الغني.    وفتح الياء    بضم   ﴾ ل  غَ يُ ﴿ (  القراءات   انظر:    يف 

 (. 91(، والتيسري )ص 218)ص 
 (. 363/ 1، والكشف ) ( 116( انظر: احلجة يف القراءات السبع )ص 4) 
 (5 ( )1 /438 .) 
 (. 106(، والتيسري )ص 267ص والراء. انظر: السبعة يف القراءات ) بفتح احلاء    ﴾ َحر مَ ﴿ قرأ ًنفع وحفص  (  6) 
ن حُ ﴿ ( قرأ ابن كثري وأبو عمرو وابن عامر ومحزة والكسائي وشعبة  7)  بضم احلاء وكسر الراء. انظر: السبعة    ﴾ مَ ري

 (. 106(، والتيسري )ص 267يف القراءات )ص 
 (. 449- 448/ 1والكشف ) (.  269(، وحجة القراءات )ص 148( انظر: احلجة يف القراءات السبع )ص 8) 
 (9 ( )2 /187 .) 
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على البناء للفاعل    (1)خفيفوقرئ ابلتَّ ،  سبوا يف قوهلم إىل الكذبنُ   :أي: )[110
خربوا ا أَ مَّ الرسل لَ   ألنَّ   ؛ا على اببهإمَّ   ،نالظَّ   :(2)شديدفعلى قراءة التَّ   ،واملفعول

الرسل أهنم    فظنَّ   ،اراتبوا  ؛وطال ذلك  ،املستقبلصر على الكفار يف  املؤمنني ابلنَّ 
 (4).(3)(م مؤمنونألهنَّ  ؛ومل يصدر منهم تكذيب حقيقة ،بوا ذِ  قد كُ 

ُزَبَر  ﴿وقال عند قوله تعاىل:   يدن  ٱَءاتُوِنن   (5)﴾َءاتُوِنن ﴿  :قرئ: )[96]الكهف:    ﴾ۡۡلَدن
 (8).(7) (اجمليء :مبعىن، ن اإلتيانمِ  (6)﴾اَءتُوِنن ﴿: أعطوين، وقرئ :مبعىن

وجَّه القراءات القرآنية، سواء كانت متواترة اإلمام ابن عرفة    وهكذا جند أنَّ 
 واإلطناب.وعدم اإلطالة واإلجياز االختصار  مع أو شاذة،

  

 
بُواْ ﴿ ( قرأ الكوفيون  1)   (. 130ص (، والتيسري ) 351ابلتخفيف. انظر: السبعة يف القراءات )ص   ﴾ ُكذن
(،  351ابلتشديد. انظر: السبعة يف القراءات )ص   ﴾ بُواْ ُكذني ﴿ ( قرأ ًنفع وابن كثري وأبو عمرو وابن عامر  2) 

 (. 130والتيسري )ص 
 (. 16- 15/ 2والكشف )   ، ( 366(، وحجة القراءات )ص 199( انظر: احلجة يف القراءات السبع )ص 3) 
 (4 ( )2 /412 .) 
 (. 146ص (، والتيسري ) 400ص . انظر: السبعة يف القراءات ) ابملد   ﴾ َءاتُوِنن ﴿   مجهور القراء عدا شعبة ( قرأ  5) 
 (. 146(، والتيسري )ص 400السبعة يف القراءات )ص . انظر:  ابلقصر   ﴾ اَءتُوِنن ﴿   شعبة ( قرأ  6) 
 (. 80- 79/ 2، والكشف ) ( 434)ص   (، وحجة القراءات 232)ص   ( انظر: احلجة يف القراءات السبع 7) 
 (8 ( )3 /102 .) 
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 : ن األمثلة يف عدم توجيهه للقراءات ما يليمِ اثنياا: 
،  جد اهها، وهي يف مواضع قليلة  وقد ذكر اإلمام ابن عرفة القراءات ومل يوج ِ 

نُكمۡ ﴿فقد قال عند قوله تعاىل:   فيه عن أيب عمرو    يرو : )[54]البقرة:    ﴾َفُتوُبٓواْ إنََلٰ بَارنئ
 (2)(.(1)وروي عنه اإلسكان ،االختالس

تعاىل:   قوله  عند  إنبَۡرٰهن ﴿وقال  نَهآ  ب  ٰ َوَيۡعُقوُب    َوَوَّص  نيهن  بَن )[132]البقرة:    ﴾ُم  زايدة  : 
 وَ ﴿: األحرف كقراءة

َ
 ( 4).(3)( ًنفع وابن عامر ﴾ََّصٰ وْ أ

وَن َوَما ُيۡعلنُنونَ ﴿قال عند قوله تعاىل:  و  ُّ ]يس:    ﴾٧٦فَََل ََيُۡزنَك قَۡولُُهۡمۘۡ إنن ا َنۡعلَُم َما يُِسن

 (6).(5)(وفتحها ﴾إنن ا﴿قرئ بكسر : )[76
ن  عرفة ذكر بعض القراءات مِ جند أنَّ اإلمام ابن    ؛األمثلةهذه  ن خالل  ومِ 

 . غري توجيه
  

 
القراء  1)  قرأ مجهور  مِ   ﴾ بَارنئنُكمۡ ﴿ (  اهلمزة  الوجهان:  بكسر  عمرو  اختالس وال ختفيف، وأليب  ن غري 

 (. 73(، والتيسري )ص 155االختالس، واإلسكان. انظر: السبعة يف القراءات )ص 
 (2 ( )1 /331 .) 
ٰ ﴿   ابن كثري وأبو عمرو والكوفيون ( قرأ  3)   وَ ﴿ بدون ألف، وقرأ ًنفع وابن عامر    ﴾ َوَوَّص 

َ
بزايدة ألف.    ﴾ ََّصٰ وْ أ

 (. 77ص (، والتيسري ) 171ص انظر: السبعة يف القراءات ) 
 (4 ( )4 /278 -279 .) 
 القراءات الشاذة. يف كتب    ومل أقف عليها   ، شاذة ابلفتح   ئت ابلكسر، وقر   ﴾ إنن ا ﴿ ( قرأ مجهور القراء  5) 
 (6 ( )3 /357 .) 
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 املطلب الثاين: توجيه القراءة مع الرتجيح، وبدون ترجيح
ن منهجه  وكان مِ القراءات اليت ذكرها،    لَّ يف تفسريه جُ اإلمام ابن عرفة    وجَّه

التَّ  يف بعض األحيان، ويغلب عليه عدم الرتجيح،  وجيه  التَّ ح  رج ِ يُ   وجيه أنْ يف 
( موضًعا،  47)  :فيهاح التوجيه  ه فيها القراءة ورجَّ عدد املواضع اليت وجَّ   وقد بلغ

وسوف    ، موضًعا  (65)  :وعدد املواضع اليت وجَّه فيها القراءة ومل يرجِ ح فيها شيًئا
 وهي على النحو التايل: كر بعض األمثلة،اقتصر على ذِ 

 :  : وجيه ما يلين األمثلة يف ترجيحه للت  مِ أوًلا
قال اإلمام فقد  بعض توجيه القراءات اليت يذكرها،  رجَّح اإلمام ابن عرفة  
نۡنُهۡم  ﴿ ابن عرفة عند قوله تعاىل:   ا َفَعلُوهُ إنَّل  قَلنيٞل مي  ال يصح إال أنْ : )[66]النساء:    ﴾م 

فهو مثل    ،وال يوصف به  ،يوصف  الالضمري    ال غري؛ ألنَّ   :مبعىن  ﴾إنَّل  ﴿يكون  
نَهٌة إنَّل   ﴿قوله تعاىل:   ُ ٱلَۡو ََكَن فنيهنَمآ َءال َّۚ   ّلل  : ما فائدته  لتَ قُ   فإنْ   ،[22]األنبياء:    ﴾لََفَسَدتَا

ويف قراءة نصبه، فما الفرق بينهما؟ يف القراءة   (1)، ﴾قَلنيلٞ ﴿ا يف قراءة رفع  أيضً 
فيحتاج   ،﴾قَلنيلٞ ﴿  :أهنا صفة لقوله  : وابوالصَّ   (2)فيها أبو حيان وأطال،  ثَ حبََ 

موصوفون بكوهنم منهم،    ،ليلونقما فعلوه إال ًنس    :إليها يف قراءة الرفع، واملراد
ا   ابعتبار فاعليه، فإمَّ ويكون قلياًل   ، يف ذاتهالفعل يكون قلياًل   اب: أبنَّ جيُ   إال أنْ 

ة  ونسب القلَّ   ،عله البعض واستوفوه، أو فَ  قلياًل عاًل ن فِ علوه مِ يكون الكل فَ   أنْ 

 
انظر: السبعة يف القراءات    . ﴾ قَلنيًَل ﴿ ابلرفع، وانفرد ابن عامر بقراءهتا ابلنصب    ﴾ قَلنيلٞ ﴿ ( قرأ مجهور القراء  1) 

 (. 96ص (، والتيسري ) 235ص ) 
 وقوله موافقه لقول اإلمام ابن عرفة.   (. 697- 696/ 3انظر: البحر احمليط يف التفسري، أليب حيان ) (  2) 
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 (2).(1) (ة فاعليهإليه لقلَّ 
نينَ ٱإنن   ﴿عند قوله تعاىل:    قالو  ئنَكةُ ٱتََوف ىُٰهُم    َّل 

ٰٓ هنمۡ   لَۡملَ نُفسن
َ
ٓ أ نِمن قال  : )[97]النساء:    ﴾َظال

  ، يتوفاهم  :على معىن  ،ا أو مستقباًل يكون ماضيً   حيتمل أنْ   ﴾تََوف ىُٰهمُ ﴿"ابن عطية:  
مستقبل    ﴾تََوف ىُٰهمُ ﴿  لنا: أنَّ قُ   ابن عرفة: إنْ   (4) ،"(3)ابلضم  َوفَّاُهُم{}تُـ   :بدليل قراءة

ٓ ﴿يكون    ا ميتنع أنْ ماضيً   َوفَّاُهُم{كان }تُـ   فهو أخص، وإنْ  نِمن  ؛ ألنَّ حااًل   ﴾َظال
 ( 6).(5)(إضافته حمضة

نينَ ٱَولَۡو تََرىٰٓ إنۡذ َيَتَوَّف   ﴿وقال عند قوله تعاىل:   ْ   َّل  اختلفوا : )[50]األنفال:    ﴾َكَفُروا
ابن ،  ، فقيل: املالئكة، وقيل: هو هللا، وقيل: املالئكة مبتدأ﴾َيَتَوَّف  ﴿يف فاعل  

والظَّ  األوَّ عرفة:  أنَّ اهر  أحدمها:  لوجهني؛  قرئ  ل  والفاعل    (7) ابلتاء،  ﴾َتَوَّف  تَ ﴿ه 
وفيهم  يف إسناد تَ   اين: أنَّ الثَّ ،  خرىاألُ تُفسِ ر  تني  ءاملالئكة، وإحدى القرا  :فيها

 
، والكشف  ( 207- 206ص (، وحجة القراءات ) 125- 124انظر: احلجة يف القراءات السبع )ص (  1) 

 (1 /392 .) 
 (2 ( )1 /141 .) 
بضم التاء. انظر: احملتسب، البن جين    { تـَُوفَّاُهمُ } بفتح التاء، وقرئت شاذة    ﴾ تََوف ىُٰهمُ ﴿ ( قرأ مجهور القراء  3) 

 (1 /194 .) 
 (.  بتصرف من اإلمام ابن عرفة. 100/ 2( احملرر الوجيز، البن عطية ) 4) 
 (. 404(، وإعراب القراءات الشواذ )ص 194/ 1( انظر: احملتسب ) 5) 
 (6 ( )2 /48 .) 
(،  307السبعة يف القراءات )ص   . انظر: ابلياء   ﴾ َيَتَوَّف  ﴿   الباقون لتاء، وقرأ  اب   ﴾ َتَوَّف  تَ ﴿   ابن عامر ( قرأ  7) 

 (. 116ص والتيسري ) 
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 (2) .(1) (الكافرين لتحقري ؛وىلهلم، فإسناده إىل املالئكة أَ   تعظيم   إىل هللاِ 
ۡؤمنننيَ ﴿وقال عند قوله تعاىل:   َخَذ منيَثَٰقُكۡم إنن ُكنُتم مُّ

َ
وقرأ : )[8]احلديد:    ﴾٨َوَقۡد أ

َخذَ ﴿  :اجلمهور
َ
ابن عطية:    (3)ا للمفعول،ا للفاعل، وقرأ أبو عمرو مبنيً مبنيً   ﴾أ

تعاىل: " قوله  وحنوه  املخاطب،  على  غلظة  أشد  للمفعول  ابلبناء  واملخاطبة 
منۡرَت   ۡسَتقنمۡ ٱفَ ﴿

ُ
أ تقول[ 112]هود:    ﴾َكَمآ  وكما  ا،  مِ :  أبلغ  فهو  لك،  قيل  ما  ن  فعل 

 ( 6).(5)(انتهى، بل الصواب العكس (4)"لك، لتُ افعل ما قُ : قولك
ن ٱ إنَذا َجآَء نَۡۡصُ  ﴿وقال عند قوله تعاىل:   قال ابن عطية: : )[1]النصر:    ﴾١لَۡفۡتحُ ٱ وَ   ّلل 

عباس" ابن  َجاَء    :وقرأ  َواْلَفْتُح{ال}ِإَذا  الزخمشري  (7) "،َنْصُر  "قال  ابن :  وقرأ 

 
 (1 ( السبع  القراءات  يف  احلجة  انظر:  )ص 91ص (  القراءات  وحجة  والكشف  ( 311ص - 206(،   ،

والدر املصون، للسمني  (،  540/ 2واحملرر الوجيز ) (،  15/ 13، للطربي ) وانظر: جامع البيان (.  493/ 1) 
 (. 76/ 4) (، وتفسري القرآن العظيم، البن كثري  618/ 5) 

 (2 ( )2 /288 .) 
 ﴿ ( قرأ أبو عمرو  3) 

ُ
َخَذ  ﴿ ، وقرأ الباقون  القاف   وفتح بضم األلف وكسر اخلاء    ﴾ َذ منيَثَٰقُكمۡ خن َوقَۡد أ

َ
َوقَۡد أ

 (. 208ص (، والتيسري ) 625ص . انظر: السبعة يف القراءات ) بفتح األلف واخلاء والقاف   ﴾ منيَثَٰقُكمۡ 
 (. 258/ 5( احملرر الوجيز ) 4) 
 (. 307/ 2، والكشف ) ( 698- 697ص (، وحجة القراءات ) 341انظر: احلجة يف القراءات السبع )ص (  5) 
 (6 ( )4 /156 .) 
 (. 532/ 5( احملرر الوجيز ) 7) 
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قال ابن عرفة: املشهور أصوب؛    (2)(1) "،{َوالنَّْصرُ اَّللَِّ    فـَْتحُ }ِإَذا َجاَء  عباس:  
 (3)(.صر سبب يف الفتح، واألصل تقدميه عليهالنَّ  ألنَّ 

واضع بعض امل  ح يفاإلمام ابن عرفة يرج ِ   هذه األمثلة تبنيَّ أنَّ ن خالل  ومِ 
   عند توجيهه للقراءات.

 يلي: ن األمثلة يف عدم ذكره للرتجيح ما اثنياا: مِ 
ن وة مِ ظأكثر حَ   هوكر اإلمام ابن عرفة التوجيه للقراءات دون ترجيح، و ذَ 

قال عند    قدتوجيه القراءات، ومل يرجح فيها شيًئا، فقد ذكر  ف،  لتوجيهل   ه ترجيح
وَن إنََلٰ َجَهن َم  ﴿قوله تعاىل:   نيَن َكَفُرواْ َسُتۡغلَُبوَن َوُُتََۡشُ نَّل  قرأ ن  مَ : )[12]آل عمران:    ﴾قُل لي
 ، عديةابن عرفة: والالم للتَّ ،  ستغلبون  :ال للكفار مجيعً قُ   :فمعناه  (4) بتاء اخلطاب

ل هلم  غلب حنن قريتنا، أو قُ سنَ   :ل هلؤالء اليهودقُ   :فمعناه  (5)ن قرأها ابلياءومَ 
ل قُ   :عليل، أيا للتعدية أو للتَّ ابن عرفة: والالم على هذا إمَّ ،  ا هذا معناهكالمً 

 
 (. 811/ 4الكشاف ) (  1) 
خمتصر يف شواذ القراءات، البن خالويه  . انظر:  - على ما ذكره الزخمشري -   سبت هذه القراءة البن عباس نُ (  2) 

(. أما ما ذكره ابن عطية عن ابن عباس فلم أقف عليه يف كتب  525(، وشواذ القراءات )ص 184)ص 
 .  الشاذة القراءات  

 (3 ( )4 /355 .) 
قرأ  4)  وعاصم (  عامر  وابن  عمرو  وأبو  وابن كثري  القراءات  ابلتاء   ﴾ َسُتۡغَلُبونَ ﴿   ًنفع  السبعة يف  انظر:   .

 (. 86ص (، والتيسري ) 202)ص 
 (. 86(، والتيسري )ص 202ابلياء. انظر: السبعة يف القراءات )ص   ﴾ ۡغَلُبونَ يُ سَ ﴿ ( قرأ األخوان  5) 
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 (2).(1)(ألجل الذين كفروا ستغلبونلليهود 
نَن  ﴿وقال عند قوله تعاىل:   ن ٱلََمۡغفنَرةٞ مي ا ََيَۡمُعونَ   ّلل  نم  : [157]آل عمران:    ﴾١٥٧َورَۡۡحٌَة َخۡۡيٞ مي

 ﴾ َخۡۡيٞ ﴿ابن عرفة: فعلى قراءة الغيبة يكون    (3)،وبياء الغيبة  ،اء اخلطابتقرئ ب)
ن؛  فهي أفعل مِ   ،قراءة اخلطاب يكون للمؤمنني، وال مشاركة فيها، وعلى  فعاًل 
 (5).(4)(ن مجعهمموهتم يف القتال أخري وأحسن مِ  ألنَّ 

وُكۡم َعنن   َ ََيۡرنَمن ُكۡم َشَن   ََّل وَ ﴿وقال عند قوله تعاىل:  ن َصدُّ
َ
دن ٱاُن قَۡومٍّ أ   ۡۡلََرامن ٱ  لَۡمۡسجن

 ْۡۘ ن َتۡعَتُدوا
َ
ن  ﴿قرئ بفتح  : )[2]املائدة:    ﴾أ

َ
وُكمۡ أ   ﴾نإن ﴿قال بعضهم:    (6)وكسرها،  ﴾َصدُّ

 (8).(7) (إذا  :مبعىن
ُ ٱلََقۡد َمن   ﴿وقال عند قوله تعاىل:   هنمۡ   لُۡمۡؤمنننيَ ٱلََعَ    ّلل  نُفسن

َ
نۡن أ  ﴾إنۡذ َبَعَث فنيهنۡم رَُسوَّلا مي

عمران:   )[164]آل  هنمۡ ﴿  :قرئ:  نُفسن
َ
أ نۡن  والضم،  ﴾مي يُ   (9)ابلفتح  بعضهم  ب  صو ِ فكان 

 
 (. 335/ 1، والكشف ) ( 154- 153ص (، وحجة القراءات ) 106( انظر: احلجة يف القراءات السبع )ص 1) 
 (2 ( )1 /352 .) 
(،  218ص انظر: السبعة يف القراءات )   ابلتاء.   ﴾ َمُعونَ َتۡ ﴿ ، وقرأ الباقون  اء ي ابل   ﴾ ََيَۡمُعونَ ﴿   حفص ( قرأ  3) 

 (. 91ص والتيسري ) 
 (. 362/ 1( انظر: الكشف ) 4) 
 (5 ( )1 /435 .) 
وُكمۡ ﴿ وعاصم ومحزة والكسائي    وابن عامر قرأ ًنفع  (  6)  ن َصدُّ

َ
ن  إن ﴿ ابن كثري وأبو عمرو  ، وقرأ  فتح اهلمزة ب   ﴾ أ

وُكمۡ   (. 98ص (، والتيسري ) 242ص انظر: السبعة يف القراءات ) بكسر اهلمزة.    ﴾ َصدُّ
 (. 405/ 1(، والكشف ) 129ص ( انظر: احلجة يف القراءات السبع ) 7) 
 (8 ( )2 /84 .) 
هنمۡ ﴿ ( قرأ مجهور القراء  9)  نُفسن

َ
نفَ ﴿ بضم الفاء، وقرئت شاذة    ﴾ أ

َ
هنمۡ أ بفتح الفاء. انظر: خمتصر يف شواذ    ﴾ سن

 (. 355/ 1وإعراب القراءات الشواذ ) (،  30القراءات )ص 
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ه، وكان بعض  منزلتِ   ه، وعلوِ ا بشرفِ وإعالمً ،  ه  ا لقدرِ فيه إعظامً   نَّ فإ  (1)؛الفتح
 (2) (.وحيد التَّ  م، ويقول: هو أقرب ملقامِ ب الضَّ صو ِ قني يُ احملق ِ 

لَۡم تََر إنََل  ﴿وقال عند قوله تعاىل:  
َ
نينَ ٱأ نَن    َّل  ا مي يبا وتُواْ نَصن

ُ
كنَتٰبن ٱأ

وَن    لۡ َلٰلَةَ ٱيَۡشََتُ  لض 
لُّواْ   ن تَضن

َ
بنيَل ٱَوُيرنيُدوَن أ ْ ﴿  :وقرئ: )[44]النساء:    ﴾٤٤لس  لُّوا فعلى   (3)ابلتاء وابلياء،  ﴾تَضن

وإبرادهتم إضالل غريهم،  ،  م كفروا بضالهلما؛ ألهنَّ قراءهتا ابلياء يكون أتسيسً 
 (4)(.مبعىن إرادهتم الدوام على ذلك ،االياء فيكون أتكيدً وعلى قراءة 

يذكر التوجيه يف القراءات  اإلمام ابن عرفة    جند أنَّ   ؛ن خالل ما سبقومِ 
 دون ترجيح هلا.

 
  

 
 ( مل أقف على من صوَّب قراءة الفتح. 1) 
 (2 ( )1 /440 .) 
لُّواْ ﴿ ( قرأ مجهور القراء  3)  لُّواْ َي ﴿ ابلتاء، وقرئت شاذة    ﴾ تَضن ابلياء. انظر: خمتصر يف شواذ القراءات    ﴾ ضن

 (. 136(، وشواذ القراءات )ص 33)ص 
 (4 ( )2 /29 .) 
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 ن سبقه يف توجيه القراءاته على م  املطلب الثالث: تعقبم 
ن  فمِ يف توجيه القراءات، ن األئمة مِ ن سبقه تعقَّب اإلمام ابن عرفة على مَ 

ب أئمة ثالثة  تعقَّ ه  جند أنَّ   ؛ظر يف منهجه عند ذكره توجيه القراءاتخالل النَّ 
 ب، فقد تعقَّ : الزخمشري، وابن عطية، وأبو حيانمْ هُ يف توجيههم للقراءات، وَ 

ب  ، وتعقَّ خطأً نسب قواًل للزخمشري  موضع واحد، ويف موضع آخر  الزخمشري يف  
 :ما يلي وبياهنا، موضع واحدب أاب حيان يف ، وتعقَّ موضعنييف  ابن عطية 
: تعقبم   ه على الزخمشري يف توجيه القراءات: أوًلا
ْ ٱ وَ ﴿قوله تعاىل:    فعند َ ٱ   ت ُقوا نيٱ  ّلل  نهن   َّل  َّۚ ٱ وَ   ۦتََسآَءلُوَن ب رَۡحاَم

َ
قال  )  قال:  [1]النساء:    ﴾ۡۡل

َشد  ﴿ "الزخمشري:  
َ
قوله  معطوف  [200]البقرة:    ﴾أ يف  الذكر  إليه  أضيف  ما  : على 

ۡكرنُكۡم َءابَآَءُكمۡ ﴿ نهن ﴿  :ن قرأقراءة مَ   وردَّ   ،...﴾َكذن رَۡحامن  ٱوَ   ۦتََسآَءلُوَن ب
َ
ابخلفض أقبح    ﴾ۡۡل

 ( 3)(.(2)ا قراءة محزةألهنَّ ؛ أو معصية ،ا كفرقال ابن عرفة: وهذا إمَّ  (1)"رد   
عن  ﴿عند قوله تعاىل:  ا  أمَّ  َ ٱَوَمن يُطن لُۡه َجن ٰت    ۥَورَُسوَلُ   ّلل  سب فقد نَ   [13]النساء:    ﴾يُۡدخن

أجده عند للزخمشري، ومل  النساء، وال يف  هقواًل  غريها،  ، ال يف موضع سورة 

 
ل  لقراءة اجلر: )وقد متحَّ (. وقد قال عند ذكره  462/ 1انظر: الكشاف ) مل أقف عليه عند الزخمشري.  (  1) 

ال جيوز    أنه   : ، وسبب رد الزخمشري قراءة اجلر لصحة هذه القراءة أبهنا على تقدير تكرير اجلار ونظريها( 
 عطف الضمري على اجملرور. 

محزة 2)  قرأ  رَۡحامن ٱ وَ ﴿   ( 
َ
الباقون    ﴾ ۡۡل وقرأ  رَۡحامَ ٱ وَ ﴿ ابجلر، 

َ
القراءات  ابلنصب.    ﴾ ۡۡل يف  السبعة  انظر: 

 (. 93ص (، والتيسري ) 226ص ) 
 (3 ( )1 /243 .) 
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ه وردَّ   (2)"،وهو التفات  (1) ،بياء الغيبة  }يُْدِخل{  :وقرئ"قال الزخمشري:  : )قالف
هذا اللفظ واقع   كلم، مث أجاب أبنَّ االلتفات إمنا هو قراءة التَّ   أبنَّ ابن عرفة  

 (4).(3) (...ن يطيعناومَ ، لك حدودًنته قال: م، فإنَّ موقع ضمري املتكل ِ 
  

 
ۡلهُ ﴿ قرأ ابن كثري وأبو عمرو والكوفيون  (  1)  ۡلهُ ُن ﴿ ابلياء، وقرأ الباقون    ﴾ يُۡدخن انظر: السبعة يف  ابلنون.    ﴾ ۡدخن

 (. 94ص (، والتيسري ) 228ص القراءات ) 
(. وقد  487/ 1انظر: الكشاف )   قال يف إحدى القراءتني أهنا التفات. ى قول الزخمشري أنه  أقف عل مل  (  2) 

ۡلهُ ﴿ قال: )  ۡلُه نَاًرا ﴿ قرئ ابلياء والنون، وكذلك    ﴾ يُۡدخن وافق رأي اإلمام ابن عرفة الرازي،  قد  (. و ﴾ يُۡدخن
الرازي يف تفسريه أنَّ   النون  فقد ذكر  ۡلهُ ُن ﴿ قراءة  الغيب  انظر:  لتفات.  على طريقة اال   ﴾ ۡدخن مفاتيح 

 (9 /526 ) . 
 (. 381/ 1(، والكشف ) 120ص ( انظر: احلجة يف القراءات السبع ) 3) 
 (4 ( )2 /14 .) 
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 ه على ابن عطية يف توجيه القراءات: اثنياا: تعقبم 
َذَ ٱ َوَقالُواْ  ﴿عند قوله تعاىل:  ف ُ ٱ  َّت  ا    ّلل  قرأ "قال ابن عطية:  ):  قال  [116]البقرة:    ﴾َوََلا

ْ ﴿  :اجلمهور هذه اجلملة يف معىن    ا ألنَّ إمَّ   (1)ابلواو، وأسقطها ابن عامر،  ﴾َوَقالُوا
قبلها بعيد  (2)"،أو مستأنفة،  ما  ابن عرفة: هذا  أمر واحد ومقالة ألنَّ   ؛قال  ه 

 (4).(3) (واألشخاصعدد ابعتبار اختالف احلاالت يكون التَّ  واحدة، إال أنْ 
تعاىل:   قوله  إنَّل   ﴿وعند  َحٌد 

َ
أ مننُكۡم  يَلَۡتفنۡت  تََك  ٱَوََّل 

َ
)قال  [81]هود:    ﴾ۡمَرأ قرئ : 

َحدٌ ﴿ن  بدل مِ   (5)ابلرفع
َ
قال   (6)"ابل يلزم على القراءتني معً "، قال ابن عطية:  ﴾أ

ألنَّ  صحيح؛  غري  عندي  وهذا  عرفة:  هنيً ابن  يكون  اجلزم  قراءة  على  عن  ه  ا 

 
(،  169ص انظر: السبعة يف القراءات ) ابلواو.    ﴾ َوَقالُواْ ﴿ بدون واو، وقرأ الباقون    ﴾ َقالُواْ ﴿ ابن عامر  ( قرأ  1) 

 (. 76ص والتيسري ) 
 ابن عرفة.   اإلمام   (.  بتصرف من 201/ 1( احملرر الوجيز ) 2) 
(، وحجة القراءات  88. انظر: احلجة يف القراءات السبع )ص استئناف   ا ه العلماء قراءة ابن عامر أهن وقد وجَّ (  3) 

البحر احمليط  (، و 38التبيان يف إعراب القرآن، للعكربي )ص وانظر:  (.  260/ 1(، والكشف ) 110ص ) 
ولعلَّ اإلمام ابن عرفة ذكر يف آخر كالمه  .  ( 150/ 1لعقل السليم، أليب السعود ) وإرشاد ا (،  580/ 1) 

بقوله  العلماء  ومجهور  عطية  ابن  قول  يعضد  ) ما  احلاالت  :  اختالف  ابعتبار  التعدد  يكون  أْن  إال 
 (. 83/ 2، والسمني احلليب ) ( 262/ 3الواحدي يف البسيط ) ذكر الوجهان  ، وقد  ( واألشخاص 

 (4 ( )1 /162 .) 
ُت ٱ ﴿ قرأ ابن كثري وأبو عمرو  (  5) 

َ
تََك ٱ ﴿ برفع التاء، وقرأ الباقون    ﴾ َك ۡمَرأ

َ
انظر: السبعة يف    بنصب التاء.   ﴾ ۡمَرأ

 (. 125ص (، والتيسري ) 338ص القراءات ) 
ابن عرفة، إذا قال ابن عطية بعد ما أورد اخلالف يف توجيه  اإلمام  ن  ف مِ (.  بتصر  196/ 3( احملرر الوجيز ) 6) 

َحدٌ ﴿ ن  وهذا االعرتاض حسن، يلزم االستثناء مِ القراءتني، وذكر أقوال العلماء فيها: ) 
َ
َرفَـْعَت التاء أو    ﴾ أ

 . ( َنَصْبتَ 
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 ،ه، خبالف ما لو قرئ ابلرفعهي عن الشيء يقتضي اإلذن يف ضد ِ والنَّ ،  االلتفات
 . (2).(1)(ه  وجْ بِ  اهدَ  يقتضي ما عَ الا، ونفي الشيء ا منفي  ه يكون خربً فِإنَّ 

 ه على أيب حيان يف توجيه القراءات:اثلثاا: تعقبم 
نينَ ٱَوََّل ََيَۡسََب   ﴿عند قوله تعاىل:  ف هنۡمَّۚ   َّل  نُفسن

َ
ن ن َما ُنۡمِلن لَُهۡم َخۡۡيٞ ۡلي

َ
]آل عمران:    ﴾َكَفُرٓواْ أ

نينَ ٱ﴿يكون    (3) على قراءة اخلطاب"قال أبو حيان:  )  :قال  [178  ... مفعول،  ﴾َّل 
ن َما﴿و

َ
 . (7).(6)(ه ابن عرفةفردَّ ...  (5) (4)"منه،دل ب  ﴾أ

  

 
 (. 536/ 1الكشف ) مكي يف  (، و 348- 347ص حجة القراءات ) أبو زرعة يف    ها وجَّه كذلك  و (  1) 
 (2 ( )2 /367 .) 
(،  219انظر: السبعة يف القراءات )ص   ابلياء.   ﴾ ََيَۡسََب  ﴿ ابلتاء، وقرأ الباقون    ﴾ َسََب  َُتۡ ﴿ محزة  ( قرأ  3) 

 ، مع اختالفهم يف كسر السني وفتحها. ( 92ص والتيسري ) 
 ابن عرفة. اإلمام  (.  بتصرف من  443/ 3( البحر احمليط يف التفسري ) 4) 
 (. 366- 365/ 1والكشف ) ،  ( 182ص (، وحجة القراءات ) 117ص ( انظر: احلجة يف القراءات السبع ) 5) 
نينَ ٱ ﴿ ، و  ضمرَي النيب    ﴾ ََيَۡسََب  ﴿ أْن يكون فاعُل    هو:   - وهللا أعلم - ( وكان اختيار ابن عرفة  6)    َّل 

ن َما ُنۡمِلن لَُهۡم َخۡۡيٞ ﴿ مفعول  أوُل، و    ﴾ َكَفُرٓواْ 
َ
ِمن حذف    دَّ ال بُ ، وعلى هذا القول  مفعول  اثن    ﴾ أ

ن الثاين تقديره:  مِ   ا وأمَّ ن األوِل تقديره: وال حَتَْسََبَّ شأَن الذين كفروا،  ا مِ مَّ أ مضاف على للمفعولني،  
. انظر: الدر  ح ومل يرج ِ   ن األقوال مه السمني على غريه مِ قدَّ   القول . وهذا  أصحاَب أنَّ إمالءًن خري  هلم 

 (. 497/ 3املصون ) 
 . يف حتقيقه   مَ هِ احملقق وَ   مفهوًما، ولعلَّ ومل يكن كالم ابن عرفة    (. 446/ 1( ) 7) 
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 اذة توجيهه للقراءات املتواترة والش  املطلب الرابع: 
ق ، ومل يتطرَّ فقط  بعاعتمد اإلمام ابن عرفة يف تفسريه على القراءات السَّ 

يعقوب  ة  حيث ذكر قراءفقط،  ني  إال يف موضعللقراءات الثالثة املكملة للعشرة  
نهن  ﴿هها، فقال عند قوله تعاىل:  وجَّ و  نينَ ٱيَُضلُّ ب ْ   َّل  ا على  مَّ أو : ) [37]التوبة:    ﴾َكَفُروا

وذكر أيًضا   (2) ،...(وله ثالثة أوجه  (1)بضم الياء وكسر الضاد،  ﴾ يَُضلُّ ﴿  :قراءة
]يونس:    ﴾ۥُثم  يُعنيُدهُ   ۡۡلَلۡقَ ٱَيۡبَدُؤاْ    ۥإنن هُ ﴿عند قوله تعاىل:  هها، فقال  وجَّ أيب جعفر  قراءة  

َّۚ ﴿فقيل: هو فاعل    (3)ابلفتح،  ﴾ۥن هُ أَ ﴿قرأ  : )[4 ا ۡيهنُم  ﴿  :كقوله  ﴾َحقًّ
ٓ    لَۡقۡوُل ٱوََحق  َعلَ ِفن

َمم  
ُ
   (5).(4) (أحق أنه يبدأ اخللق: أي ،رابعي  ، وقيل: مفعول فعله[25]فصلت:  ﴾أ

 وميكن تقسيم هذا املطلب إىل قسمني:  
اإلمام ابن عرفة  عدد القراءات املتواترة اليت ذكرها  بلغ    :ةاملتواتر القراءات  :  أوًلا 

 ، ومنها ما يلي:( قراءة 67) :وجَّه منها( قراءة متواترة، 87) :يف تفسريه
َزل ُهَما  ﴿فعند قوله تعاىل:  

َ
ۡيَطٰنُ ٱفَأ  اَل كَ أَ ا وَ نَ كَ سَ فَ   :أيقال: )   [36]البقرة:   ﴾َعۡنَها  لش 

َزل ُهَما﴿حيث َشاَءا،  
َ
فالضمري يف   ،لَّة واإلمثا أوقعهما يف الزَّ إمَّ   :فسَُّروُه أبمرين  ﴾فَأ

 
   (. 279/ 2) النشر يف القراءات العشر، البن اجلزري  بضم الياء وكسر الضاد. انظر:    ﴾ لُّ يُضن ﴿ قرأ يعقوب  (  1) 
 سيأيت بيانه يف توجيه القراءات ابللغة العربية. و    (. 304/ 2( ) 2) 
 (. 282/ 2) النشر  بكسر اهلمزة. انظر:    ﴾ ۥ ن هُ إن ﴿ بفتح اهلمزة، وقرأ الباقون    ﴾ ۥ ن هُ أَ ﴿ قرأ أبو جعفر  (  3) 
طالئع البشر يف توجيه القراءات العشر، لقمحاوي  (، و 309إحتاف فضالء البشر، للبناء )ص ( انظر:  4) 

ومعاين القرآن  (،  21/ 15جامع البيان، للطربي ) (، و 457/ 1معاين القرآن، للفراء ) وانظر:    (. 89)ص 
(، واحملرر الوجيز  328/ 2الكشاف ) و   (، 140/ 2وإعراب القرآن، للنحاس )   (، 7/ 3، للزجاج ) وإعرابه 

 (. 150- 148/ 6والدر املصون ) (،  13- 12/ 6والبحر احمليط ) (،  104/ 3) 
 (5 ( )2 /334 .) 
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مري يف فالضَّ   ،والن الزَّ مِ ؛  يا حس ِ فهو معنوي، وإمَّ   ، جرةة، أو للشَّ للجنَّ   ﴾َعۡنَها﴿
زَ ﴿  :وقرأ محزة،  ةللجنَّ   ﴾َعۡنَها﴿

َ
َ فَأ فتكون    (2) ،يوال احلس ِ يف الزَّ   وهو نص    (1)﴾ُهَماال

 (3).(وىلحة إلرادته يف القراءة األُ مرج ِ 
ُ ٱ وَ ﴿وعند قوله تعاىل:   ۡيٞ   ّلل  نَما َتۡعَملُوَن بَصن قرئ بتاء  قال: )  [156]آل عمران:    ﴾١٥٦ب

الغيبة  (4) ،اخلطاب بياء  وقرئ  ووعيد،  وعد  فهو  واملنافقني،  املؤمنني   ،يشمل 
 (6) .(5)(املنافقني، ويكون صوابه وعيد فقط فخصَّ 

نيَن  ﴿وعند قوله تعاىل:   نَّل  ذنَن ل
ُ
َّْۚ أ ن ُهۡم ُظلنُموا

َ
نأ ا على  مَّ أقال: )  [39]احلج:    ﴾يَُقَٰتلُوَن ب

اإلذن، تقدم  فظاهر  التاء  فتح  اإلذن أو   (7) قراءة  فيكون  قراءة كسرها  مَّا على 
 (9) .(8)(اآلن

 
زَ ﴿ قرأ محزة  (  1) 

َ
َزل ُهَما ﴿ أبلف خمفًفا، وقرأ الباقون    ﴾ ُهَما الَ فَأ

َ
السبعة يف القراءات  انظر:    مشدًدا.   بغري ألف   ﴾ فَأ

 (. 73ص (، والتيسري ) 154ص ) 
 (. 236- 235/ 1(، والكشف ) 94ص (، وحجة القراءات ) 74ص ( انظر: احلجة يف القراءات السبع ) 2) 
 (3 ( )1 /103 .) 
انظر: السبعة    . ابلياء   ﴾ ۡعَمُلونَ يَ ﴿   الباقون ، وقرأ  ابلتاء   ﴾ َتۡعَمُلونَ ﴿   وعاصم   مر ًنفع وأبو عمرو وابن عا قرأ  (  4) 

 (. 91ص (، والتيسري ) 217ص يف القراءات ) 
 (. 361/ 1(، والكشف ) 177ص (، وحجة القراءات ) 113ص ( انظر: احلجة يف القراءات السبع ) 5) 
 (6 ( )1 /434 .) 
انظر: السبعة  بكسر التاء.    ﴾ ُلونَ يَُقٰتن ﴿   بفتح التاء، وقرأ الباقون   ﴾ يَُقَٰتُلونَ ﴿ قرأ ًنفع وابن عامر وحفص  (  7) 

 (. 157ص (، والتيسري ) 437ص القراءات ) يف  
 (. 121/ 2(، والكشف ) 479- 478ص (، وحجة القراءات ) 254ص ( انظر: احلجة يف القراءات السبع ) 8) 
 (9 ( )3 /190 .) 
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( قراءة  47)  :اذة اليت ذكرهاعدد القراءات الشَّ وبلغ    اذة:الش  القراءات  :  اثنياا
 :ما يلي ، ومنهاةقراء( 45): ، وجَّه منهاشاذة

 :قرئقال: )  [8]آل عمران:    ﴾َرب َنا ََّل تُزنۡغ قُلُوَبَنا َبۡعَد إنۡذ َهَديۡتََنا﴿قوله تعاىل:  فعند  
 (2) (.فاعل  َنا{بفتح التاء، و }قـُُلوبُـ  (1) {َتزغ ال}

يهن َفَقَتلَهُ  ۥ َنۡفُسهُ  ۥ َفَطو َعۡت َلُ ﴿وعند قوله تعاىل:   خن
َ
:  وقرئقال: )  [30]املائدة:    ﴾ۥَقۡتَل أ

لت له القتل،  نفسه سوَّ   يقتضي أنَّ   { َطو َعۡت }  :فقراءة  (3) ،{هُ سُ فْ نَـ   هُ لَ   تْ اعَ طَ فَ }
أنَّ   {تْ اعَ طَ }:  وقراءة إليه   تقتضي  ودعاها  اقتحامه  على  نفسه  القتل محل 

 (4)(.فانطاعت له
فَََل َيَتَدب ُروَن  ﴿وعند قوله تعاىل:  

َ
ٓ   لُۡقۡرَءانَ ٱأ ۡقَفالَُها

َ
وبٍّ أ

ٰ قُلُ ۡم لََعَ
َ
مجع  قال: )  [24]حممد:    ﴾٢٤أ

ع على الكثري اَل يقوم به، ة، والقليل إذا ُوزِ  لَّ القلوب مجع كثرة، واألقفال مجع قِ 

 
. انظر: خمتصر يف شواذ القراءات  { قُـُلوبـَُنا   }َتزِغْ بضم التاء، وقرئت شاذة    ﴾ تُزنۡغ قُُلوَبَنا ﴿ ( قرأ مجهور القراء  1) 

 (. 108(، وشواذ القراءات )ص 302/ 1(، وإعراب القراءات الشواذ ) 154/ 1واحملتسب ) (،  26)ص 
 (2 ( )1 /349 .) 
، ومل أقف على القراءة اليت ذكرها اإلمام ابن  َعْت{ وَ }َفطَا ، وقرئت شاذة  ﴾ َفَطو َعۡت ﴿ ( قرأ مجهور القراء  3) 

(،  435- 434/ 1(، وإعراب القراءات الشواذ ) 209/ 1انظر: احملتسب )  . }َفطَاَعْت{ عرفة بدون واو 
 (. 153ص وشواذ القراءات ) 

 (4 ( )2 /107 ) . 
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 والثاين: أنَّ ،  كل قلب عليه أقفال  أحدمها: أنَّ   قال: وعادهتم جييبون بوجهني:
  (2).(1) (بكسر اهلمزة {ااهلَُ فَ قْـ إِ }  مصدر اَل مجع؛ كما هو يف قراءة أقفااًل 

 
ۡقَفالَُهآ ﴿ ( قرأ مجهور القراء  1) 

َ
القراءة اليت ذكرها اإلمام ابن  ، ومل أقف على  { أَقـُْفُلَها ، وقرئت شاذة } ﴾ ٢٤أ

وإعراب القراءات الشواذ  (،  141خمتصر يف شواذ القراءات )ص انظر:    عرفة }ِإقـَْفاهُلَا{ بكسر اهلمزة. 
 (2 /489 ) . 

 (2 ( )4 /28 .) 



 

 
114 

 منهج اإلمام ابن عرفة يف توجيه القراءات ِمن خالل تفسريه
 د. عبدهللا بن خالد بن سعد احلسن

 

 ن عدمهملطلب اخلامس: ذكره للراوي مِ ا
عليه عدم   بُ غلُ يَ   ولكنْ   ألصحاهبا،اها  زَ وعَ القراءات  اإلمام ابن عرفة    كرذَ 

ا ابلنسبة ما ذكره اإلمام ابن عرفة عند  أمَّ ،  كر الراوي وعزو القراءة لصاحبهاذِ 
، أربعة أقسامتوجيهه للقراءة مع نسبتها للراوي وعدمه، فيمكن تقسيم ذلك إىل  

 وسأقتصر على ذكر القراءة دون التوجيه:
،  ( موضًعا26ابن عرفة للراوي يف القراءات املتواترة: )  : عدد ما نسبه اإلمامأوًلا 

 منها: و 
قرأ اجلمهور بكسر : ) قال  [33]األحزاب:    ﴾َوَقۡرَن ِفن ُبُيوتنُكن  ﴿عند قوله تعاىل:  

 (2) .( ... (1)،القاف، وًنفع وعاصم بفتحها
تَهُ ﴿وقال عند قوله تعاىل:  

َ
ُكُل مننَسأ

ۡ
وأبو عمرو وقرأها ًنفع  : )[14]سبأ:    ﴾ۥ  تَأ

مِ  مفتوحة  ،وابن ذكوان هبمزة ساكنة  ،ن غري مهزةابأللف    (3) ،والباقون هبمزة 
).... (4 ) 

ُ ٱ وَ ﴿قوله تعاىل: عند وقال  ن   ّلل  قرأ ًنفع وأبو عمرو وابن  : )[8]الصف:  ﴾ۦُمتنمُّ نُورنه
ُ ٱ وَ ﴿عامر وأبو بكر عن عاصم    (5)،ابإلضافةابلنصب، وقرأ الباقون    ﴾ ۦهُ نُورَ   ُمتنم    ّلل 

...). (6 ) 
 

 (. 179(، والتيسري )ص 521انظر: السبعة يف القراءات )ص   ( 1) 
 (2 ( )3 /294 .) 
 (. 180والتيسري )ص (،  527انظر: السبعة يف القراءات )ص   ( 3) 
 (4  ) (1 /331 .) 
 (. 210(، والتيسري )ص 635انظر: السبعة يف القراءات )ص   ( 5) 
 (6 ( )4 /225 -226 .) 
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 ( موضًعا، ومنها: 41: عدد ما مل ينسبه للراوي يف القراءات املتواترة: )اثنياا
ن   ﴿عند قوله تعاىل:  

َ
َ ٱَوأ ۡجَر    ّلل 

َ
يُع أ على  : )قال  [171]آل عمران:    ﴾١٧١لُۡمۡؤمنننيَ ٱََّل يُضن

 (2) .، ...(يكون مجلة اعرتاض  قال ابن عرفة: وحيتمل أنْ  (1)،قراءة الكسر
ن   لَۡعۡيَ ٱ وَ ﴿  وقال عند قوله تعاىل: َعۡين ٱب

 ( 3)،قرئ بضم النون: )[14]سبأ:  [  45]املائدة:    ﴾لۡ
..). (4) 

 (5)  ،﴾٢٢عنيٍّ   وَُحورٍّ ﴿:  قرئ: )[22]الواقعة:    ﴾٢٢وَُحوٌر عنيٞ ﴿وقال عند قوله تعاىل:  
 (6). ، ...(﴾عنيٍّ ﴿ـــ ه مراعاة لفلعلَّ 
وكل تلك املواضع ع،  ( مواض6: عدد ما نسبه للراوي يف القراءات الشاذة: )اثلثاا

 منها ما يلي:نقاًل عن غريه، ف
ن    ۡۡلَۡمدُ ٱ﴿عند قوله تعاىل:  قال   ن َربي قال ابن عطية: : )[2]الفاحتة:    ﴾٢لَۡعٰلَمنيَ ٱ ّللن 

 
ن  ﴿ بكسر اهلمزة، وقرأ الباقون    ﴾ ن  إَو ﴿ الكسائي  قرأ    ( 1) 

َ
  يف القراءات السبع   انظر: السبعة بفتح اهلمزة.    ﴾ َوأ

 (. 91ص (، والتيسري ) 219ص ) 
 (2 ( )1 /444 ) 
الباقون    ﴾ ۡلَعۡيُ ٱ وَ ﴿ الكسائي  قرأ    ( 3)    يف القراءات السبع   انظر: السبعة ابلضم.    ﴾ ۡلَعۡيَ ٱ وَ ﴿ ابلرفع، وقرأ 

 (. 99ص (، والتيسري ) 244ص ) 
 (4  ) (2 /110 .) 
انظر:  .  برفعهما   ﴾ ٢٢وَُحوٌر عنيٞ ﴿ ، وقرأ الباقون  خبفضهما   ﴾ ٢٢عنيٍّ   وَُحورٍّ ﴿   الكسائي محزة و قرأ    ( 5) 

 (. 207ص والتيسري ) (،  622ص السبعة ) 
 (6 ( )4 /137 .) 
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العجاج:  " بن  ورؤبة  عينية  بن  سفيان  الدال  {هلل  دَ مْ احلَ }وقرأ   ( 2) "،(1)بفتح 
....) (3 ) 

قرأ  "قال أبو حيان:  : )[197]البقرة:    ﴾فَََل َرَفَث َوََّل فُُسوَق ﴿عند قوله تعاىل:  وقال  
 (6) (.... قال ابن عرفة: هو إما مجع بناء (5) ،"(4) {وثَ فُ رُ } :األعمش

َغۡيبن ٱَعٰلنُم  ﴿وقال عند قوله تعاىل:  
ن  ٱ وَ   لۡ َهَٰدة ابن عطية:  : )[73]األنعام:    ﴾لش  قال 

 (9) (.... (8) ،"ابخلفض (7){َعامل اْلَغيبِ }وقرأ احلسن واألعمش: "
ومنها  ،  موضًعا(  39نسبه للراوي يف القراءات الشاذة: بلغت )مل ي: عدد ما  رابعاا

 : ما يلي
 { مْ هلُُ وْ قَـ }  :وقرأ مجاعة: )قال  [147]آل عمران:    ﴾َوَما ََكَن قَۡولَُهمۡ ﴿:  تعاىل  عند قوله

 
  (. 40ص (، وشواذ القراءات ) 87/ 1(، وإعراب القراءات الشواذ ) 9انظر: خمتصر يف شواذ القراءات )ص   ( 1) 

 ونسبت لرؤبة وغريه، ومل أقف على من نسبها لسفيان. 
 (. 66/ 1احملرر الوجيز )   ( 2) 
 (3 ( )1 /33 .) 
 ونسبت لألعمش وغريه.   (. 238/ 1انظر: إعراب القراءات الشواذ )   ( 4) 
 (. 281/ 2البحر احمليط يف التفسري )   ( 5) 
 (6 ( )1 /239 .) 
)ص   ( 7)  القراءات  شواذ  يف  خمتصر  ) 44انظر:  الشواذ  القراءات  وإعراب  القراءات  489/ 1(،  وشواذ   ،)

 نسبت للحسن وغريه، ومل أقف على من نسبها لألعمش. و   (. 170ص ) 
 (. 309/ 2احملرر الوجيز )   ( 8) 
 (9 ( )2 /170 .) 
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 ( 2)(.(1)ابلرفع،

تعاىل:   قوله  عند  ۡفُت  ﴿وقال  خن َ ٱإَوّنين  َوَرآءني  لَۡمَوَٰلن )[5]مرمي:    ﴾ منن  : وقرئ: 
 ( 4) (.... (3) {،تِ فَّ خَ }

قرئ   {ر  َوهنَُ }: )[54]القمر:    ﴾٥٤ِفن َجن ٰت  َوَنَهر    لُۡمت قنيَ ٱإنن   ﴿وقال عند قوله تعاىل:  
 (6) (.... ه مجع،على أنَّ  (5) بضم اهلاء
 

 
 

  

 
(،  519ص (، والكامل يف القراءات العشر واألربعني الزائدة عليها ) 29ص انظر: خمتصر يف شواذ القراءات )   ( 1) 

 ونسب للزعفراين وابن مقسم وغريمها.   (. 122ص (، وشواذ القراءات ) 350/ 1وإعراب القراءات الشواذ ) 
 (2 ( )1 /427 .) 
(، والكامل يف القراءات العشر واألربعني  37/ 2(، واحملتسب ) 86ص انظر: خمتصر يف شواذ القراءات )   ( 3) 

الشواذ ) 595ص الزائدة عليها )  القراءات  القراءات ) 40/ 2(، وإعراب  ونسبت    (. 297ص (، وشواذ 
 وغريه.   لعثمان بن عفان  

 (4 ( )3 /109 .) 
ربعني  (، والكامل يف القراءات العشر واأل 301- 300/ 2انظر: احملتسب ) القراءة الشاذة بضم النون واهلاء.    ( 5) 

ونسبت    (. 457ص (، وشواذ القراءات ) 535/ 2(، وإعراب القراءات الشواذ ) 643ص الزائدة عليها ) 
 للزعفراين وأبو السمال وغريمها. 

 (6 ( )4 /120 .) 
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ابن عرفة يف توجيه القراءات، ويشتمل على اإلمام  املبحث الثاين: حجة  
 مطالب: مخسة

 توجيه القراءات ابملأثور  األول:املطلب  
النظر يف  مِ  القراءات عند  ن خالل  وجَّه ه  أنَّ   جند  ؛اإلمام ابن عرفةتوجيه 

طيل يف توجيه  ال يُ فوجيه واالختصار،  ة التَّ ى فيها دقَّ توجيًها دقيًقا، راعَ القراءات  
يذكر القراءة   -يف الغالب-ذكر خالف العلماء فيها، وإمنا  ب   القراءة، وال يستطرد

القراءات عند اإلمام توجيه  ع  تنو  وجند أيًضا  توجيًها دقيًقا واضًحا،    مث يوجِ هها 
يوج ِ  فتارة  عرفة،  واترة  ابن  العربية،  ابللغة  واترة  ابملأثور،  القراءات  ابلرسم  ه 

 .ه القراءات اجتهاًداأبحكام التالوة والتجويد، واترة يوج ِ  العثماين، واترة 
للقراءات ابملأثور مِ  السلف  ففي توجيهه  أقوال  أنَّ -رمحهم هللا-ن  ه ؛ جند 

يف ثالثة مواضع فقط، وتفصيلها على النحو  بتوجيه القراءات أبقواهلم    احتجَّ 
 التايل:

نينَ ٱَولََعَ  ﴿فعند قوله تعاىل:  األول:   يُقونَهُ   َّل  وحيتمل قراءة )  قال:  [184]البقرة:    ﴾ۥيُطن
 (3).(2) (فونهيكلَّ  :أو ،فونهيتكلَّ : ا مبعىنأهنَّ  (1) شديدالتَّ 

 
يُقونَهُ ﴿ ( قرأ مجهور القراء  1)  وعائشة  ابن عباس    ، ونسبت إىل }يَُطوَُّقونَُه{ وقرئت شاذة    خفيف، ابلتَّ   ﴾ ۥ يُطن

 (. 83(، وشواذ القراءات )ص 20ص . انظر: خمتصر يف شواذ القراءات ) عنهم ومجاعة رضي هللا  
 (. 231/ 1(، وإعراب القراءات الشواذ ) 118/ 1( انظر: احملتسب ) 2) 
 (3 ( )1 /219 .) 
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رُ و  عباس قد  ابن  عن  ابلتَّ يقرؤ   واكان  مأهنَّ     وغريه  (1)وي   :شديدهنا 
 (2) أهنا مبعىن: يتكلَّفونه.اآلية    وغريه  وقد فسَّر ابن عباس، ُقونَُه{وَّ }يُطَ 

عندالثاين:   تعاىل:    وقال  م  ﴿قوله  َسل ۡمُتم  ٓ إنَذا  ن   ا ب : [233]البقرة:    ﴾لَۡمۡعُروفن  ٱَءاتَۡيُتم 
ٓ م  ﴿:  ئقر )    ا

َ
  ؛ سليمعرفة: ويف هذه القراءة هتييج على األمر ابلتَّ قال ابن  ،  (3)﴾تَۡيُتمأ

 :ومعىن قوله  ،ن تسليم ما ميلكتسليم اإلنسان ما ال ميلك أهون عليه مِ   ألنَّ 
ٓ م  ﴿   مث يريد أنْ ،  ا على اإلرضاعاألم دينارً   عطي األب يُ   أنْ   :-ابلنصب-  ﴾َءاتَۡيُتم  ا

األجنبية   عند  الولد  ۡيهنَما  ﴿يسرتضع 
َعلَ ُجَناَح  سلَّ   ﴾فَََل  الد ِ إذا  لألم ِ م  ومل   ينار 

 (5).(4) (ن عندهايسرتجعه مِ 
ٓ م  ﴿   :وعلى توجيه اإلمام ابن عرفة لقراءة أغلب القراء  :مبعىن  ابملد ِ   ﴾َءاتَۡيُتم  ا

عت امتنَ   إنْ ا أوالدكم  تسرتضعو   فال جناح عليكم أنْ   فيكون معىن اآلية:،  اإلعطاء
مِ  رضاعهمأمهاهتم  هبنَّ لَّ عِ لِ ؛  ن  عِ   ة  لغري  سلَّ ،  ةلَّ أو  وإىل إذا  أمهاهتم  إىل  متم 

اآلخرة حقوقهنَّ  آتيتموهنَّ   املسرتضعة  القول  ابملعروف  اليت  ذهب  ، وإىل هذا 

 
 چ   ڃ ڃ   ڃ    ڃ ڄ ڄڄ ڄ چ( انظر: صحيح البخاري، كتاب تفسري القرآن، ابب قوله: 1) 

  ک ک ک ڑک  ڑ    ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ  ڌ ڍ     ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ  چ چ

 (. 4505(، رقم احلديث: ) 25/ 6)   [ 184]البقرة:    چ ڳ ڳ           گ گ گگ
والدر املنثور    (، 307/ 1بن أيب حامت ) القرآن العظيم، ال (، وتفسري  430- 429/ 3( انظر: جامع البيان ) 2) 

 (. 433/ 1يف التفسري ابملأثور، للسيوطي ) 
   آ م  ﴿ ابن كثري  قرأ  (  3) 

َ
الباقون  ابلقصر   ﴾ تَۡيُتم أ وقرأ  انظر:  ابملد   ﴾ َءاتَۡيُتم   آ م  ﴿ ،  القراءات  .  يف  السبعة 

 (. 81ص (، والتيسري ) 183ص ) 
 (. 297- 296/ 1(، والكشف ) 137ص (، وحجة القراءات ) 97( انظر: احلجة يف القراءات السبع )ص 4) 
 (5 ( )1 /284 .) 
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 (1).جماهد والسدي وابن جريج 
اَعةَ ٱإنن   ﴿قوله تعاىل:    ا عندأمَّ الثالث:   ۡخفنيَها  لس 

ُ
َكاُد أ

َ
  قال فقد    [15]طه:    ﴾َءاتنَيٌة أ

ۡخفنيَها﴿ و (3)،أظهرها :أي (2)قرئ بعضها ابلفتح؛: )اإلمام ابن عرفة
ُ
 : مابلضَّ  ﴾أ

 (4)(. ن اإلخفاءمِ 

ۡخفنيَها﴿  :مقراءة الضَّ ويف توجيه  
ُ
ظهر  ال أُ "أنه قال:      روي ابن عباس  ﴾أ

كما ذكر اإلمام  -م مبعىن: اإلخفاء  فتكون قراءة الضَّ   (5) ،"عليها أحًدا غريي
ا توجيه قراءة الفتح على معىن: وأمَّ   (6)، ن نفسي، أي: أكاد ُأخفيها مِ -ابن عرفة

 .(7)ظهرها، فقد روي ذلك عن سعيد بن جبري أُ 
هبا اإلمام ابن عرفة يف توجيهه للقراءات   فهذه املواضع الثالث اليت احتجَّ 

  ابملأثور. 

 
 (. 690/ 1(، والدر املنثور ) 436- 435/ 2) ابن أيب حامت  (، وتفسري  74/ 5( انظر: جامع البيان ) 1) 
ۡخفنيَها ﴿ ( قرأ مجهور القراء 2) 

ُ
انظر: خمتصر يف شواذ القراءات  .  }َأْخِفيَها{ ابلفتح ، وقرئت شاذة  ابلضم   ﴾ أ

 . ( 90ص ) 
 (3 ( احملتسب  انظر:  عليها ) 47/ 2(  الزائدة  العشر واألربعني  القراءات  والكامل يف  (، وإعراب  392ص (، 

 (. 306ص (، وشواذ القراءات ) 68- 67/ 2القراءات الشواذ ) 
 (4 ( )3 /141 .) 
 (. 563/ 5، والدر املنثور ) ( 2418/ 7) ابن أيب حامت  (، وتفسري  285/ 18( انظر: جامع البيان ) 5) 
 (. 2418/ 7، وابن أيب حامت ) ( 287/ 18) هذا توجيه الطربي لقراءة الضم  (  6) 
 (. 563/ 5(، والدر املنثور ) 2419/ 7( انظر: تفسري ابن أيب حامت ) 7) 
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 املطلب الثاين: توجيه القراءات ابللغة العربية
ه إمام يف وأنَّ   سيَّمااعتىن اإلمام ابن عرفة بتوجيه القراءات ابللغة العربية، ال 

وشّتَّ   فقد بـَرَع يف القراءات والعربية واإلعراب   وَعَلم  فيهما،  العربية،القراءات و 
 (1) الفنون.

إىل   املطلب  هذا  تقسيم  أقساموميكن  القراءات ثالثة  توجيه  األول:   ،
أمَّ  الثاين:  ابإلعراب،  ابلبالغةفا  القراءات  توجيه    ،توجيه  يف:  يكون  والثالث 

يدخل  و   القراءات ابلغريب، وبياهنا  مجيعها  العربيةـ،  ابللغة  القراءات  توجيه  يف 
 على النحو التايل:

: توجيه القراءات   : ابإلعرابأوًلا
تعاىل:  ف قوله  فنۡتَنةٞ ﴿عند  تَُكوَن  َّل  

َ
أ ُبٓواْ  )  [71]املائدة:    ﴾وََحسن  ﴾ تَُكونُ ﴿قال: 

الرَّ   ،ًنصبة  نْ ن الثقيلة، وأبفة مِ خمفَّ   أبنْ   (2)،فعابلرَّ  ه يكون  فع أبلغ؛ ألنَّ وقراءة 
 (4).(3) (ا أبنْ مؤكدً 

نهن  ﴿عند قوله تعاىل:  و  نينَ ٱيَُضلُّ ب ْ   َّل  يَُضلُّ ﴿  :على قراءةقال: )   [37]التوبة:    ﴾َكَفُروا

 
 (. 230- 229/ 1) بغية الوعاة  انظر:  (  1) 
انظر: السبعة يف    ابلنصب.   ﴾ تَُكونَ ﴿ ابلرفع، وقرأ الباقون    ﴾ تَُكونُ ﴿ قرأ أبو عمرو ومحزة والكسائي  (  2) 

 (. 100ص (، والتيسري ) 247ص القراءات ) 
(، والكشف  233- 232ص (، وحجة القراءات ) 134- 133ص ( انظر: احلجة يف القراءات السبع ) 3) 

(،  137/ 2(، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي ) 195/ 2معاين القرآن وإعرابه ) وانظر:    (. 416/ 1) 
 (. 369/ 4والدر املصون ) 

 (4 ( )2 /118 .) 
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نهن   نينَ ٱب ْ   َّل  نينَ ٱ﴿يكون الفاعل    اَل يصح أنْ   (1) هابفتح الياء وضم ِ   ﴾َكَفُروا ه ألنَّ   ؛﴾َّل 
نينَ ٱ﴿ل، وضَ يُ   :معىن الياء وكسر   بضم ِ   ﴾لُّ يُضن ﴿  :ا على قراءةمَّ أو   (2) مفعول،  ﴾َّل 
ل الشيطان  ضِ أو يَ   (4) ل هللا به الذين كفروا،ضِ ا يَ إمَّ   :وله ثالثة أوجه  (3)اد،الضَّ 

ه مل جيز وهو أقواها؛ ألنَّ   ،فأنعتهم  (5) ،ل به الذين كفرواضِ به الذين كفروا، أو يَ 
 (6)(.وال ذكر الشيطان ،ذكر هللا

نۡن َءايَة  ِفن  ﴿عند قوله تعاىل:  و  نن مي يي
َ
َمَٰوٰتن ٱَوَكأ ۡرضن ٱ وَ   لس 

َ
 :قرئقال: )  [105]يوسف:    ﴾ۡۡل

وَن َعلَۡيَها﴿وخربه  ،  على االبتداء  (7)فعابلرَّ   {ضُ رْ األَ وَ } فع يكون  ى الرَّ لَ فعَ   (8)، ﴾َيُمرُّ
 (9)(.اينل لداللة الثَّ ن األوَّ يف اآلية احلذف مِ 

  
 

بفتح الياء وكسر    ﴾ لُّ ضن َي ﴿ ، وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الضاد   ﴾ يَُضلُّ ﴿ ومحزة والكسائي    حفص قرأ    ( 1) 
 (. 118ص (، والتيسري ) 314ص انظر: السبعة يف القراءات )   . الضاد 

، وأغلب العلماء  ( 106( وقد اختار ابن خالويه ما ضعَّفه ابن عرفة. انظر: احلجة يف القراءات السبع )ص 2) 
- 502/ 1(، والكشف ) 318ص . انظر: حجة القراءات ) على املفعول الذي مل يسم فاعله   وجهوها 
، والبحر احمليط  ( 80/ 3وأنوار التنزيل )   (. 32/ 3واحملرر الوجيز ) (،  270/ 2وانظر: الكشاف ) .  ( 503

 (. 47/ 6(، والدر املصون ) 417/ 5) 
 (. 279/ 2بضم الياء وكسر الضاد. انظر: النشر )   ﴾ لُّ يُضن ﴿ قرأ يعقوب  (  3) 
 (. 417/ 5(، وأبو حيان ) 80/ 3اكتفى هبذا التوجه البيضاوي ) (  4) 
(. ومل أقف على من قال ابلوجه الثاين:  47/ 6(، والسمني ) 32/ 3) ( ذكر الوجه األول والثالث ابن عطية  5) 

 )الشيطان(. 
 (6 ( )2 /304 .) 
ۡرضن ٱ وَ ﴿ قرأ مجهور القراء  (  7) 

َ
انظر: خمتصر يف شواذ القراءات  ابلرفع.    }َواأْلَْرُض{ ئت شاذة  ر ابخلفض، وق   ﴾ ۡۡل

 (. 252ص (، وشواذ القراءات ) 70ص ) 
 . ( 718/ 1القراءات الشواذ ) (، وإعراب  349/ 1( انظر: احملتسب ) 8) 
 (9 ( )2 /410 .) 
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 ابلبالغة:اثنياا: توجيه القراءات 
 وجَّه اإلمام ابن عرفة   جند أن  ؛(1) أما فيما يص توجيه القراءات ابلبالغة

ًما فيه علم البالغة، ومِ قد وجَّه بعض القراءات   ن ذلك:مقدِ 
َرب َنا َوََّل ﴿قوله تعاىل:  إما للتعدية أو املبالغة، فقال عند    توجيه القراءة  -1

ا َكَما   نينَ ٱلََعَ    ۥَۡحَلَۡتهُ َُتۡمنۡل َعلَۡيَنآ إنۡۡصا َّۚ   َّل    قرئ"قال أبو حيان:  : )[286]البقرة:    ﴾منن َقۡبلنَنا
 (5)(.(4)عدية أو للمبالغةا للتَّ شديد إمَّ قال: يف التَّ  (3) "(2)،خفيفشديد والتَّ ابلتَّ 

نَمن تَبنَع ﴿عند قوله تعاىل:  ابالستفهام، فقال  توجيه القراءة    -2  ل
َوََّل تُۡؤمنُنٓواْ إنَّل 

ن ٱُهَدى    لُۡهَدىٰ ٱدنيَنُكۡم قُۡل إنن    نُكۡم    ّلل  وُكۡم عننَد َربي ۡو َُيَآجُّ
َ
نيُتۡم أ وت

ُ
نۡثَل َمآ أ َحٞد مي

َ
ن يُۡؤََتٰٓ أ

َ
]آل    ﴾أ

ن﴿ن قال:  ومنهم مَ قال: )  [73عمران:  
َ
  : ن كالمهم على إضمار، أياألخرية مِ   ﴾أ

ما يف معىن النفي، بدليل    ،ااستفهامً   ؟يؤيت أحد مثل ما أوتيتم  فعلنا ذلك أنْ 
ابن كثري  ﴿  :قراءة 

َ
يُۡؤََتٰٓ أ ن 
َ
ن﴿  ألنَّ   (6)؛د ِ ابمل  ﴾أ

َ
االستفهام كثريً   ﴾أ ا حتذف،  إرادة 

 
انظر يف هذا البحث: املبحث األول: أساليب اإلمام ابن عرفة يف  ( سبق ذكر توجيه القراءات اباللتفات.  1) 

توجيه القراءات، املطلب الثالث: تعقبه على من سبقه يف توجيه القراءات، وذلك عند تعقبه على الزخمشري  
   قبه على ابن عطية يف املثال الثاين كذلك. يف املثال الثاين، وعند تع 

انظر: خمتصر يف شواذ القراءات  شديد.  ابلتَّ   ْل{ مِ  }حتَُ خفيف، وقرئت شاذة  ابلتَّ   ﴾ َُتۡمنۡل ﴿ قرأ مجهور القراء  (  2) 
 . ( 25ص ) 

 (. 765/ 2( البحر احمليط ) 3) 
 . ( 298/ 1انظر: إعراب القراءات الشواذ ) قال العكربي: )للتكثري(.    ( 4) 
 (5  ) (1 /343 .) 
 ﴿ ( قرأ ابن كثري  6) 

َ
ن يُۡؤََتٰٓ أ
َ
ن ﴿ هبمزتني ابملد، وقرأ الباقون    ﴾ أ

َ
انظر: السبعة يف  حدة على اخلرب.  هبمزة وا   ﴾ أ

 (. 89ص (، والتيسري ) 207ص القراءات ) 
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َحدٞ ﴿ :وبدليل لفظه
َ
 (2)(.(1)فييستعمل إال يف النَّ  الوهي  ، ﴾أ

عند قوله  لتعليل، فقال لة أو ر لصريو أهنا ل الالم:توجيه القراءة يف معىن   -3
َب  ﴿تعاىل:   ن َُعذي ن ُ ٱّلي الالم للصريورة على  قال: )  [73]األحزاب:    ﴾ لُۡمَنٰفنَقٰتن ٱ وَ   لُۡمَنٰفنقنيَ ٱ  ّلل 

شديد  عليل حقيقة على قراءة التَّ الالم، وللتَّ   بتخفيف  [72]األحزاب:    ﴾وََۡحَلََها ﴿  :قراءة
 (4) (.(3)يف الالم

  

 
(، والكشف  166- 165ص (، وحجة القراءات ) 111- 110ص ( انظر: احلجة يف القراءات السبع ) 1) 

(،  23/ 2وأنوار التنزيل ) (،  456- 455/ 1واحملرر الوجيز ) (،  374/ 1وانظر: الكشاف )   (. 348/ 1) 
 (. 212/ 3والبحر احمليط ) 

 (2 ( )1 /372 .) 
، ومل أقف على أحد قال به، ال يف كتب  ﴾ وََۡحَلََها ﴿ قرأ بتشديد الالم يف قوله تعاىل:  مل أقف على أحد  (  3) 

 ن املفسر. ولعله اجتهاد مِ ،  القراءات عموًما، وال يف كتب التفسري 
  العلماء ذكروا أنَّ   ن فجمع مِ ،  - وهي األصل -   ﴾ وََۡحَلََها ﴿ الم  تخفيف  التوجيه على قراءة القراء ب ا ما يص  أمَّ 

َب ﴿ الالم يف   ن َُعذي ن حبر  و   (، 343/ 20جامع البيان )   انظر: ا ذكر اإلمام ابن عرفة.  مَ عليل، خالًفا لِ للتَّ   ﴾ ّلي
(،  314/ 4وتفسري السمعاين ) (،  5880/ 9واهلداية إىل بلوغ النهاية ) (،  77/ 3العلوم، للسمرقندي ) 

واجلامع ألحكام القرآن،   (، 488/ 3وزاد املسري يف علم التفسري، البن اجلوزي ) (،  565/ 3والكشاف ) 
(،  50/ 3(، ومدارك التنزيل وحقائق التأويل، للنسفي ) 240/ 4وأنوار التنزيل ) (،  258/ 14للقرطيب ) 

.  ( 274/ 11وروح املعاين، لأللوسي )   (، 426/ 15ونظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور، للبقاعي ) 
َب ﴿ الالم يف    اإلمام ابن عرفة أنَّ الذين وافقوا قول  ن العلماء  وهناك عدد مِ  ن َُعذي ن على    للصريورة والعاقبة   ﴾ ّلي

، البن  والتسهيل لعلوم التنزيل (،  403/ 4)   . انظر: احملرر الوجيز خفيف ابلتَّ   ﴾ وََۡحَلََها ﴿ أصل القراءة يف  
والتحرير والتنوير، البن    (، 118/ 7وتفسري أيب السعود ) (،  511/ 8والبحر احمليط )   (، 160/ 2)   جزي 

 (. 146/ 9ابلوجهني. انظر: الدر املصون )   قال ن  هناك مَ و   . ( 131/ 22عاشور ) 
 (4 ( )3 /312 .) 
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 :لغريبتوجيه القراءات اب اثلثاا: 
وذلك يف ثالثة مواضع، غريب القرآن الكرمي،  وجَّه اإلمام ابن عرفة القراءات ب

 وهي على النحو التايل: 
َُها  لۡعنَظامن ٱإنََل    نُظرۡ ٱ وَ ﴿عند قوله تعاىل:  فقد قال  ل:  األوَّ  : [259]البقرة:    ﴾َكۡيَف نُنِشن

 (3) (.(2) ييهاحنُ : معناه (1)اءعلى قراءة الرَّ )
تعاىل:  الثاين:   قوله  عند  ُزَبَر  ﴿وقال  يدن  ٱَءاتُوِنن  )[96]الكهف:    ﴾ۡۡلَدن  :قرئ: 

وقرئ  :مبعىن  (4) ﴾َءاتُوِنن ﴿ اإلتيانمِ   (5) ﴾َءتُوِنن ا﴿ :  أعطوين،   : مبعىن،  ن 
 (7).(6) (اجمليء

تعاىل:  الثالث:   قوله  عند  كَ   لَۡقَمرَ ٱ وَ ﴿وقال  ََعَد   ٰ َحَّت  َمَنازنَل  ۡرَنُٰه    لُۡعرُۡجونن ٱقَد 
يمن ٱ انتهى،   (9) ،"كالِفرجون  (8) {ونِ جُ الِعرْ } :  قرئ"الزخمشري:  : )[39]يس:    ﴾٣٩لَۡقدن

 
ُ ﴿ قرأ ًنفع وابن كثري وأبو عمرو  (  1)  َُها ﴿ ، وقرأ الباقون  ابلراء   ﴾ َها نُنَشن انظر: السبعة يف    . ابلزاي   ﴾ نُنِشن

 (. 82ص (، والتيسري ) 189ص القراءات ) 
القراءات ) 2)  انظر: حجة  والكشف ) 144ص (  البيان )   (. 311/ 1(،  (، وتفسري  476/ 5وانظر: جامع 

 (. 688/ 1(، وتفسري ابن كثري ) 350/ 1واحملرر الوجيز ) (،  264/ 1السمعاين ) 
 (3 ( )1 /316 .) 
 (. 146(، والتيسري )ص 400ابملد. انظر: السبعة يف القراءات )ص   ﴾ َءاتُوِنن ﴿ ( قرأ مجهور القراء عدا شعبة  4) 
 (. 146(، والتيسري )ص 400انظر: السبعة يف القراءات )ص ابلقصر.    ﴾ َءتُوِنن ا ﴿ ( قرأ شعبة  5) 
 (. 80- 79/ 2(، والكشف ) 434(، وحجة القراءات )ص 232( انظر: احلجة يف القراءات السبع )ص 6) 
 (7 ( )3 /102 .) 
القراءات ) 8)  انظر: خمتصر يف شواذ  ) 126ص (  الشواذ  القراءات  وإعراب  القراءات  364/ 2(،  (، وشواذ 

 (. 400ص ) 
 (. 17/ 4الكشاف ) (  9) 
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 (2) (.(1) جريدة ميشط هبا شعر البهيمة :هي
الثالثة األقسام  تلك  أنَّ   ؛ففي  عرفة    جند  ابن  توجيهه    احتجَّ اإلمام  يف 

 للقراءات ابللغة العربية.
  

 
 ( مل أقف عليه. 1) 
 (2 ( )3 /352 .) 
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 املطلب الثالث: توجيه القراءات ابلرسم العثماين 
املعلوم أنَّ مِ  القراءات  ا للرسم أتثريً   ن  اإلمام ابن    جند أنَّ ؛  ، ولذايف توجيه 

يف أربعة مواضع يف   وذلكا برسم املصحف،  عرفة وجَّه بعض القراءات حمتج  
 تفسريه، وهي على النحو التايل: 

فَاَض  ﴿فعند قوله تعاىل:  أواًل:  
َ
فنيُضواْ منۡن َحۡيُث أ

َ
قال  قال: )  [199]البقرة:    ﴾ِل اُس ٱُثم  أ

ا جوازه يف العربية فذكره قال: فأمَّ   ،الياء  حذفوجيوز عند بعضهم  " ابن عطية:  
قال ابن عرفة: وهذا غري   (3)"(2) ،به فال أحفظه  ا ا جوازه مقروءً وأمَّ   (1) ،سيبويه
وهو شأن الزوائد يف القرآن يف االسم والفعل،   "ال أحفظه"كيف يقول:    !صحيح

نهن ﴿  : قال هللا تعاىل  بنإنۡذن
تن ََّل تََكل ُم َنۡفٌس إنَّل 

ۡ
قَاَل  ﴿  :ا وقال أيضً ،  [105]هود:    ﴾َۚۦّ يَۡوَم يَأ

نَك َما ُكن ا َنۡبغن   تن ﴿فقرأ ابن عامر وعاصم ومحزة:    ،[64]الكهف:    ﴾َذٰل
ۡ
 (5)﴾َنۡبغن ﴿  وَ   (4) ﴾يَأ

 (6)(.ا ووقفً حبذف الياء وصاًل 
ْ ٱفَ ﴿عند قوله تعاىل:  و اثنًيا:   ن ٱ  ۡسمَ ٱ  ۡذُكُروا قال  قال: )  [36]احلج:    ﴾َعلَۡيَها َصَوآف     ّلل 

 
 (.  بتصرف يسري من اإلمام ابن عرفة. 276/ 1( احملرر الوجيز ) 1) 
وإال فقد ثبت يف مواضع    ا قراءة شاذة، ؛ ألهنَّ يف هذا املوضع فقط )جوازه مقروًءا به(  ــ بـ ابن عطية يقصد    ( ولعلَّ 2) 

 يف القراءات املتواترة.   ايءات الزوائد أخر حذف  
 . ( 183/ 4انظر: الكتاب، لسيبويه ) (  3) 
تن ﴿ ( قرأ ابن عامر وعاصم ومحزة  4) 

ۡ
تن ﴿   حبذف الياء وصاًل ووقًفا، وقرأ الباقون   ﴾ يَأ

ۡ
ابلياء وصاًل، إال    ﴾ يَأ

 (. 127ص (، والتيسري ) 338ص انظر: السبعة يف القراءات )   . ابن كثري أثبتها وقًفا ووصاًل   أنَّ 
ابلياء وصاًل، إال    ﴾ َنۡبغن ﴿  حبذف الياء وصاًل ووقًفا، وقرأ الباقون   ﴾ َنۡبغن ﴿ ( قرأ ابن عامر وعاصم ومحزة  5) 

 (. 147ص (، والتيسري ) 403ص انظر: السبعة يف القراءات )   أن ابن كثري أثبتها وقًفا ووصاًل. 
 (6 ( )1 /242 .) 
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بعضهم"الزخمشري:   مَ   ،(1) {صوايفَ }  :وقرأ  العربثَ حنو  القوس   :ل  اعط 
الياء  (2)،هاابريْ  أصله  (3)"،بسكون  عرفة:  إىل   ،صوايفْ :  ابن  الفتحة  فانتقلت 

فقال: صوايفَ  الياء،  الياء،  التَّ و ِ وعُ   ،مث حذفت  عنها  لشَ ض  بغواشي بَ نوين  هه 
الرَّ  القوس وجواري يف  اعط  املرفوع أتخريه، فقال:  املنصوب على  فع، فحمل 

 (5).(4)(ابريها
ن ﴿عند قوله تعاىل:  و اثلثًا:   نَمن َجآَء ب ۡعلَُم ب

َ
ٓ أ ن ن   لُۡهَدىٰ ٱ َوَقاَل ُموََسٰ َرّبي ه ]القصص:   ﴾ۦمنۡن عنندن

 أنَّ   :ههابن عرفة: وجْ   (6)،قرأ ابن كثري حبذف الواو، والباقون إبثباهتاقال: )  [37

 
}َصَوايفَ{    ، وقرئت شاذة ن غري ايء وتشديدها ومد األلف قبلها مِ بفتح الفاء    ﴾ َصَوآف  ﴿ قرأ مجهور القراء  (  1) 

- 81/ 2(، واحملتسب ) 98- 97ص انظر: خمتصر يف شواذ القراءات ) .  ن الشواذ ذلك، وكلها مِ   غري قرئ  و 
 (. 329ص (، وشواذ القراءات ) 141- 140/ 2(، وإعراب القراءات الشواذ ) 82

  (، 76/ 1مجهرة األمثال، للعسكري ) (، و 204األمثال، البن سالم )ص عريب مشهور. انظر:  مثل  ( وهو  2) 
بيت  نسب إىل    (، وقد 19/ 2(، وجممع األمثال، للنيسابوري ) 40/ 1واألمثال، البن رفاعة اهلامشي ) 

 وهو:   لحطيئة، ل 
حُتِْسنـَُها َلْسَت  بـَْرايً  اْلَقْوِس  اَبرَِي   اَي 

 
اَبرِيها   الَقْوَس  َوأْعِط  تـُْفِسَدهْنَا   الَ 

 . ( 477/ 1شرح شواهد املغين، للسيوطي ) انظر:   
 (.  بتصرف يسري من اإلمام ابن عطية. 158/ 3) ( الكشاف  3) 
، وروح  ( 297/ 6، وعناية القاضي وكفاية الراضي، للشهاب اخلفاجي ) ( 278/ 8( انظر: الدر املصون ) 4)   

 (. 149/ 9املعاين ) 
 (5 ( )3 /189 .) 
إبثبات الواو. انظر: السبعة يف    ﴾ َوَقاَل ُموََسٰ ﴿ حبذف الواو، وقرأ الباقون    ﴾ َقاَل ُموََسٰ ﴿ قرأ ابن كثري  (  6) 

 (. 171ص (، والتيسري ) 494ص القراءات ) 
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 (2) .(1) (ن راعى كيفية اللفظ ومعناه فأثبتهامَ 
َسابنَيهۡ ﴿عند قوله تعاىل:  و رابًعا:   ن ُمَلٰقٍّ حن

ّني
َ
وقرأ قال: )  [20]احلاقة:    ﴾٢٠إنّنين َظَننُت أ

َهۡ  ﴿  [25[ ]احلاقة:  19]احلاقة:    ﴾كنَتٰبنَيهۡ ﴿ن  محزة إبسقاط اهلاء مِ  وأثبتها يف    [28]احلاقة:    ﴾٢٨َماّلن
مِ   (3)الباقي، الباقي  اجلميع وصاًل وقرأ  إبثباهتا يف  القراء  اقتداء خبط ا،   ووقفً ن 

 (5).(4) (املصحف
تبنيِ   األربعة  املواضع  أنَّ فهذه  لنا  عرفة      ابن  حمتج  اإلمام  القراءات  ا وجَّه 

 لرسم العثماين.اب
 
 

  

 
 (. 174/ 2(، والكشف ) 546ص (، وحجة القراءات ) 278( انظر: احلجة يف القراءات السبع )ص 1) 
 (2 ( )3 /269 .) 
َهۡ  ﴿   : ن الناسخ، والصواب: قرأ محزة مِ   م  هْ ه وَ ( لعلَّ 3)  حبذف اهلاء وصاًل ووقًفا، وقرأ    ﴾ ُسۡلَطٰننَيهۡ ﴿ َو    ﴾ ٢٨َماّلن

 (. 214(، والتيسري )ص 189ص . انظر: السبعة يف القراءات ) الباقون إبثباهتا وصاًل ووقًفا 
 (. 258/ 1، والكشف ) ( 719( انظر: حجة القراءات )ص 4) 
 (5 ( )4 /281 .) 
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 املطلب الرابع: توجيه القراءات أبحكام التالوة والتجويد 
رق التوجيه اليت استعملها اإلمام ابن عرفة يف تفسريه توجيه القراءات  ن طُ مِ 

فقد وجَّه أبحكام التالوة والتجويد يف ثالثة مواضع، ،  التالوة والتجويدأبحكام  
 وهي:

تعاىل:  أواًل:   قوله  ُ ٱ وَ ﴿عند  ن   ّلل  نَنۡۡصنه ب نُد  ْوِلن   ۦيَُؤيي
ُ
ن ۡلي لَعنۡۡبَةا  نَك  َذٰل ِفن  إنن    َّۚ يََشآُء َمن 

بَۡصٰرن ٱ
َ
عمران:    ﴾ ١٣ۡۡل )  [13]آل  اهلمزة،قال:  بتسهيل  أبو حيان:    (1)قرئ  جيوز "قال 

 (3)ا،فيلتقي ساكنً   ،ن السكونتسهيلها قريب مِ   قال بعضهم: ألنَّ   (2)،"تسهيلها
نَذۡرَتُهمۡ ﴿   ه ابن عرفة لقوله تعاىل:فردَّ 

َ
ثالثة    (أنذرهتم)ه يلتقي يف  مع أنَّ   ،[6]البقرة:    ﴾َءأ

 (5) .(4)(سواكن
ن  ﴿عند قوله تعاىل:  اثنًيا:   ن َربي  ﴾١٦٢لَۡعٰلَمنيَ ٱقُۡل إنن  َصََلتن َونُُسِكن َوََمَۡياَي َوَمَماتن ّللن 

)  [162]األنعام:   السَّ قال:  التقاء  قالونفيه  قراءة  التقاء ومَ   اكنني على  وافقه يف  ن 

 
، فقرأها ًنفع وابن كثري وأبو عمرو بتسهيل  ﴾ يََشآُءَّۚ إنن  ﴿ ( يقصد يف اهلمزتني من كلمتني يف قوله تعاىل:  1) 

 (. 34ص (، والتيسري ) 202انظر: السبعة يف القراءات )ص ، وقرأها الباقون بتحقيقهما.  اهلمزة الثانية 
 (. 79/ 1) البحر احمليط  (  2) 
 (. 76- 75/ 1(، والكشف ) 91- 90)ص ( انظر: حجة القراءات  3) 
 . ( 462/ 1( انظر: النشر ) 4) 
 (5 ( )1 /354 .) 
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يف إدغام أيب   دَ رَ ا يف غريها فوَ ني، وأمَّ والل ِ   وهو كثري يف حروف املد ِ   (1) ،اكننيالسَّ 
 وقال الشاطيب يف قراءة البزي: (2)،عمرو

تـََربَُّصو َهْل  ُقْل  اْلَغرَّاِء  التـَّْوبَِة   َويف 
 

 (3)َن َعْنُه َومَجُْع السَّاِكَننْيِ ُهَنا اجْنََلى 
ا َخلُۡقُكۡم َوََّل َبۡعُثُكمۡ ﴿  :كذلك ذكروا يف  (4)هذا خبالف،  (َومَجُْع السَّاِكَننْيِ )   ﴾ م 

 ( 6).(5)(الروايتني عن أيب عمرو على أحدِ  [28]لقمان: 

 
  بتحريك الياء.   ﴾ َوََمَۡيايَ ﴿ ، وقرأ الباقون  خبلف عن ورش   إبسكان الياء األخرية   ﴾ َوََمَۡياي ﴿ قرأ ًنفع  (  1) 

النشر  . ووافقه من العشرة أبو جعفر. انظر:  ( 108ص (، والتيسري ) 274ص انظر: السبعة يف القراءات ) 
 (2 /267 .) 

من حرز األماين، أليب    . انظر: إبراز املعاين وما يقع فيه من التقاء للساكَنني ابب اإلدغام الكبري  يقصد:  (  2) 
 . ( 87شامة )ص 

 (. 532(، بيت رقم: ) 43/ 1حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع، للشاطيب ) (  3) 
هو آخر    ن تشديد التاء فيها عند البزي؛ مِ   وما جاء يف حكمها   [ 52]التوبة:    ﴾ َهۡل تََرب ُصونَ ﴿   نَّ ( أي: أ 4) 

  أنْ   : لكن املشهور منه   ، عموًما   الساكنني حد التقاء    يف   وا اختلف ؛ وقد  موضع وقع فيه اجلمع بني الساكنني 
فيكون    ، ا ن أجاز اجلمع إذا كان الثاين مدغمً ومنهم مَ ،  ا والثاين مدغمً   ، ولني   يكون األول منهما حرف مد  

يكون األول حرف   أنْ  : ن قال ، ومنهم مَ يف بعض التاءات قراءة البزي ك ،  حدمها عنده إدغام الثاين فقط 
. انظر:  إبسكان الياء خبالف عن ورش   ﴾ َوََمَۡياي ﴿ قراءة ًنفع يف  كما ذكر آنًفا من    ، مد ولني فقط 

 (. 167)ص سراج القارئ املبتدي وتذكار املقرئ املنتهي، البن القاصح  
أي: إذا جاء حرف القاف وبعده حرف الكاف يف كلمة واحدة، وكانت القاف ساكنة، أو مل أيت بعد  (  5) 

ميم  عرفة الكاف  ابن  اإلمام  ذكر  ما  مثل  إظهارها،  على  اتفقوا  القراء  فإن  تعاىل:   ؛  قوله  ا  ﴿   يف  م 
يقنُكۡمَّۚ ﴿ َو    [ 19]الكهف:    ﴾ بنَورنقنُكمۡ ﴿ :  يف قوله تعاىل   ، وأيًضا ﴾ َخۡلُقُكمۡ    [ 61]النور:    ﴾ َصدن

، قال الداين: )وألزم اليزيدي أاب عمرو إدغامه،  أاب عمرو له اخللف فيها، اإلظهار واإلدغام   إال أنَّ ،  وغريها 
. وقول اإلمام ابن عرفة:  ( 22تيسري )ص ال   (. انظر: فدل على أنه يرويه عنه ابإلظهار، وقرأته أًن ابإلدغام 

عمرو( فإن الداين ذكره بطرق خمتلفة عن الدوري، وعن السوسي. وانظر:    )على أحد الروايتني عن أيب 
 (. 286/ 1النشر ) 

 (6 ( )2 /207 .) 
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ِ  ٱَوَمۡكَر  ﴿عند قوله تعاىل:  اثلثًا:   يين  ( 1)قرأ محزة بسكون اهلمزةقال: )  [43]فاطر:    ﴾لس 
 (3)(.والباقون بتحريكها (2)،إجراء للوصل جمرى الوقف

استعمال   السابقة  األمثلة  يف  التالوة فنلحظ  ألحكام  عرفة  ابن  اإلمام 
 والتجويد يف توجيه القراءات.

 
 
 

  

 
محزة  (  1)  ِْ ٱ ﴿ قرأ  يين الباقون    ﴾ لس  وقرأ  اهلمزة،  ِ ٱ ﴿ إبسكان  يين القراءات  بكسرها.    ﴾ لس  يف  السبعة  انظر: 

 (. 182ص (، والتيسري ) 535ص ) 
 (. 213- 212/ 2(، والكشف ) 594ص (، وحجة القراءات ) 297السبع )ص ( انظر: احلجة يف القراءات  2) 
 (3 ( )1 /331 .) 
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 املطلب اخلامس: توجيه القراءات اجتهاداا 
فــإليــه الرحلــة يف ن أعالم األمــة،  َعَلم مِ إمــام و اإلمــام ابن عرفــة    ال يفى أنَّ 

على بعض املواضــــــــــــع اليت وجَّه فيها   وقد وقفتُ  (1)الفتوى، ومل يلق بعد مثله،
ــبق إىل توجيهـه  ات معتمِـ اإلمـام ابن عرـفة للقراء ًدا على اجتهـاده فيهـا، ومل يســــــــــــ

 .متواترة أو شاذةالقراءات  سواء كانتأحد، 
 املتواترة، فقد كانت يف موضعني، وهي:ا اجتهاده يف توجيه القراءات أمَّ 

نهن ﴿عند قوله تعاىل:  أواًل:   بي ٰٓ َءاَدُم منن ر  َّق 
قال:   [37]البقرة:    ﴾ََكنَمٰت  َفَتاَب َعلَۡيهن    ۦَفَتلَ

ابن كثري:  ) قراءة   (2) ،فعابلرَّ   ﴾ََكنَمٌٰت ﴿ابلنصب    ﴾َءاَدمَ ﴿وقرأ  عرفة:  ابن  قال 
إمعان ، و لقي والقصد إليهفه التَّ فكلَّ ،  لقي فاعل التَّ ه هو  ألنَّ ؛  اجلماعة ابلرفع ظاهرة

ا لقي هجمً أاته التَّ     آدمَ   ا قراءة ابن كثري فتقتضي أنَّ وأمَّ   (3)النظر فيه ظاهر،
 ألنَّ   ؛درجات النظر ابلبديهة  أوائله أتته  ن غري نظر، فيمكن فهمه على أنَّ مِ 

ل درجات النظر مدرك معلوم ابلبديهة ال يفتقر  املعقوالت فرع احملسوسات، فأوَّ 
 (5).(4)(سلسل يلزم عليه التَّ لئالَّ ؛ م شيء قبلهإىل تقد  

إنَذا بَلََغ َمۡطلنَع  ﴿عند قوله تعاىل:  اثنًيا: و   ٰٓ ۡمسن ٱَحَّت  وقرأ قال: )  [90]الكهف:    ﴾لش 

 
 (. 237- 236/ 2( انظر: طبقات املفسرين للداوودي ) 1) 
ت    ۦ ِمن رَّب ِهِ   ﴿فَـتـََلقَّى ٰٓ َءاَدمَ ابن كثري  قرأ  (  2)  ت  ورفع    ﴾ ﴿َءاَدمَ بنصب    ﴾ َكِلمَ  ﴿فَـتـََلقَّى ٰٓ  ، وقرأ الباقون  ﴾ ﴿َكِلمَ 

ت   ۦ رَّب ِهِ َءاَدُم ِمن   ت   وخفض   ﴿َءاَدُم﴾ برفع    ﴾ ٖ  َكِلمَ  (،  154ص انظر: السبعة يف القراءات ) .  ﴾ ٖ  ﴿َكِلمَ 
 (. 73ص والتيسري ) 

 (. 237/ 1(، والكشف ) 95- 94(، وحجة القراءات )ص 75( انظر: احلجة يف القراءات السبع )ص 3) 
 ن وجَّه هبذا التوجيه لقراءة ابن كثري. ( مل أقف على مَ 4) 
 (5 ( )1 /105 .) 



 

 
134 

 منهج اإلمام ابن عرفة يف توجيه القراءات ِمن خالل تفسريه
 د. عبدهللا بن خالد بن سعد احلسن

 

نَزلَۡنُٰه ِفن َّلۡلَةن ﴿: األكثرون ابلفتح يف سورة
َ
لوضوح إرادة    (1)؛[1]القدر:  ﴾١لَۡقۡدرن ٱإنن آ أ

 (3)(.(2) أو املصدر، املكان هنا، ووضوح إرادة الزمان هناك

ا اجتهاده يف توجيه القراءات الشـــاذة، فقد كانت يف موضـــعني كذلك، وأمَّ 
 وهي:

  ﴿وعند قوله تعاىل:  أواًل:  
َ
أ نينَ ٱإنۡذ تََۡب  ْ ٱ  َّل  نينَ ٱمنَن    تُّبنُعوا ْ ٱ  َّل  َبُعوا ُواْ    ت 

َ
َعۡت   لَۡعَذاَب ٱَوَرأ َوَتَقط 

نهنُم   ۡسَباُب ٱب
َ
  ، قيل البن عرفة: اآلية على قراءة جماهد مشكلةقال: )  [166]البقرة:    ﴾١٦٦ۡۡل

التَّ -اتَـّبَـُعوا    ينَ ذِ الَّ   أَ رَبَّ تَ   ذْ إِ }  :فإنه قرأ -اءالتَّ   بضم ِ -ات ِبُعوا    ينَ ذِ الَّ َن  مِ   -اءبفتح 
نينَ ٱَوَقاَل  ﴿  :فيشكل قوله  (4) ،{ ْ ٱ  َّل  َبُعوا  منۡنُهمۡ   ت 

َ
أ ةا َفَنَتَۡب  ن  َِلَا َكر 

َ
م  ألهنَّ ؛  [167]البقرة:    ﴾لَۡو أ

ي املتبوعني  عم ترب ِ ن املتبوعني يَ ي التابعني مِ فقال ابن عرفة: ترب ِ  ؤوا منهم؟قد تربَّ 

 
؛ ألن اليت يف سورة الكهف أمجع القراء على كسر الالم  يف سورة القدر فقط   ﴾ َمۡطَلعن ﴿ يقصد يف كلمة  (  1) 

بفتح    ﴾ َمۡطَلعن ﴿ بكسر الالم، وقرأ الباقون    ﴾ عن َمۡطلن ﴿ فيها، وأما اليت يف سورة القدر فقد قرأ الكسائي  
 (. 223ص (، والتيسري ) 693ص انظر: السبعة يف القراءات )   الالم. 

إال عند اإلمام ابن    ( إلرادة الزمان ) يف سورة القدر أبهنا:    ﴾ عن َمۡطلن ﴿ مل أقف على من وجَّه قراءة فتح الالم  (  2) 
(، وحجة القراءات  374ص انظر: احلجة يف القراءات السبع )   والباقون وجهوها على أهنا مصدر. عرفة،  

أو    قراءة كسر الالم يف سورة القدر أهنا وقت   بعض العلماء   ووجَّه   . ( 385/ 2(، والكشف ) 768ص ) 
، وإرشاد  ( 262/ 6وتفسري السمعاين ) ،  ( 198/ 24)   (، والبسيط 602/ 3. انظر: حبر العلوم ) الطلوع   زمان 

 (. 466/ 30، والتحرير والتنوير ) ( 183/ 9العقل السليم ) 
 (3 ( )3 /100 .) 
  ﴿ قرأ اجلمهور  (  4) 

َ
أ نينَ ٱ إنۡذ تََۡب  نينَ ٱ منَن    تُّبنُعواْ ٱ   َّل  َبُعواْ ٱ   َّل    ينَ ذِ َن الَّ اتـَّبـَُعوا مِ   ينَ ذِ الَّ   أَ رَبَّ تَ   ذْ إِ } ، وقرئت شاذة  ﴾ ت 

(. وانظر: الكشاف والبيان عن تفسري القرآن،  80نسبت جملاهد. انظر: شواذ القراءات )ص و ،  { ات ِبُعوا 
 (. 91/ 2(، والبحر احمليط ) 36/ 2للثعليب ) 
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 (2).(1) (﴾َكَما تََۡب ُءواْ منن ا  ﴿فلذلك قال هنا:  ،منهم

تعاىل:  اثنًيا:   قوله  )[2-1]القارعة:    ﴾٢لَۡقارنَعةُ ٱَما    ١  لَۡقارنَعةُ ٱ﴿وعند  أبو  :  قال 
القارعة،"حيان:   اذكروا  إضمار  على  بنصبهما  عيسى  زائدة   ﴾ َما﴿ـــفـ  (3)وقرأ 

 ﴾َما﴿ أنَّ  :وابابن عرفة: الصَّ  (4) "،وىلتوكيد لفظي لألُ  ﴾١لَۡقارنَعةُ ٱ﴿و للتوكيد، 
 (6) .(5)(واألصل عدم الزايدة   ،ما يعلم القارعة  :ًنفية فيه، والفاعل فيه فعل، أي

 فنجد يف األمثلة السابقة اجتهاد اإلمام ابن عرفة يف توجيه القراءات. 
 

  

 
 وجَّه هبذا التوجيه لقراءة جماهد. ( مل أقف على َمن  1) 
 (2 ( )1 /201 .) 
(، والسمني  533/ 10( وأبو حيان ) 361/ 10( مل أقف عليها يف كتب القراءات الشواذ، وذكرها ابن عطية ) 3) 

 (، ونسبوها إىل عيسى. 94/ 11يف الدر ) 
 (. 94/ 11(. وقد وافقه السمني احلليب ) 533/ 10( البحر يف احمليط يف التفسري ) 4) 
 . عيسى أقف على َمن وجَّه هبذا التوجيه لقراءة  مل  (  5) 
 (6 ( )4 /340 .) 
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ابن عرفة، ويشتمل   اإلمام  املبحث الثالث: أغراض توجيه القراءات عند
 : مطلبي على 

 توجيه القراءات لبيان حكم شرعي األول:املطلب  
ان  ـــــــــ، وكون شًّت ــــــيف فن  عَ رـَ ــ، وبَ عليمـــوالتَّ   لمـــلى العِ ـــل اإلمام ابن عرفة ع ــــــاشتغ

على موضع واحد   وقد وقفتُ   (1)رجًعا فيه،ـًما ومَ ، عالِ حافظًا للمذهب املالكي
الق ابن عرفة حُ   ذكرراءات  ـــيف توجيه  اإلمام  عند قوله ، وهو  اشرعي    اكمً ـــفيه 

َيۡطُهۡرَن  ﴿تعاىل:    ٰ َتۡقَرُبوُهن  َحَّت  أبو بكر ومحزة  ــــوققال: )  [222]البقرة:    ﴾َوََّل  ٰ ﴿رأ  َحَّت 
واختلفوا يف فهم اآلية على القول املشهور، فقال بعض    (2) ،شديدابلتَّ   ﴾ۡرَن  ه  َيط  

: حّت َيطهرن ويتطهَّرن، فإذا َطُهرن وتطهَّرن  أي  ،(3) قابلالبيانيني: فيها حرف التَّ 
نينَ ٱَوَمَثُل  ﴿   :فأتُوهن، مثل قول هللا   نيٱَكَفُرواْ َكَمَثلن    َّل  وقول    ،[171]البقرة:    ﴾َيۡنعنقُ   َّل 

 الشاعر: 

 
 (. 332/ 2( انظر: الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب ) 1) 
. انظر: السبعة يف القراءات  ﴾ َيۡطُهۡرنَ ﴿   ابلتشديد، وقرأ الباقون   ﴾ ۡرنَ ه  َيط  ﴿ قرأ شعبة ومحزة والكسائي    ( 2) 

وقد سبق بيان السقط يف عزو القراءة يف املبحث األول: أساليب اإلمام    (. 80(، والتيسري )ص 182)ص 
فهي لشعبة  ،  ابن عرفة يف توجيه القراءات، عند املطلب الرابع: أنواع القراءات، وذكره للراوي من عدمه 

 ومحزة والكسائي، وليس كما ذُكر. 
أن يؤتى    التقابل واملقابلة: ف   ، البالغة البديع يف  املقابلة، وهو من الطباق يف علم  ويسمى    التقابل،   يسمى   ( 3) 

حتقيق الفوائد الغياثية، للكرماين  انظر:    . مبعنيني متوافقني أو مبعان متوافقة، مث مبا يقابل ذلك على الرتتيب 
و 793/ 2)   ،) ( للتهانوي  والعلوم،  الفنون  اصطالحات  و 1619/ 2كشاف  حلبنكة  (،  العربية،  البالغة 
 (2 /375 .) 
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ِهزَّة   ِلذِْكرَاِك  لَتَـْعُروين   َوِإين ِ 
 

بـَلََّلُه    الُعْصُفوُر  انـْتَـَفَض  َكَما 
 (1)الَقْطرُ 

 
سُ  لذكراك  لتعروين  وإين  يزول    ،كونأي:  هلا كما   عينِ  مث  وأنتفض  فأفيق 

 (3) .(2)(عندما بـَلَّله القطر، فإنه يسكن مث ينتفض  يعرتي العصفورُ 

أنَّ  هنا  التَّ   فنجد  قراءة  ابن عرفة وجَّه  َيط  ﴿شديد  اإلمام   ٰ فيه   أنَّ   ﴾ۡرَن  ه  َحَّت 
وهذا القول إبمجاع علماء  ،  أيًضا  رنَ هَّ تطَ ويَ   رنَ هُ طْ بوهنَّ حّت يَ قابل، أي: ال تقرَ التَّ 

 (4) .األمة
  

 
(،  35/ 4عيون األخبار، البن قتيبة ) اهلذيل. انظر:    عبدهللا بن مسلة   ت نسب إىل أيب الصخر هذا البي (  1) 

   (. 412/ 1(، ولباب اآلداب، البن منقذ ) 401/ 1ومسط الآليل يف شرح أمايل القايل، للبكري ) 
(،  37/ 2وأحكام القرآن، للجصاص ) (،  297/ 1معاين القرآن وإعرابه ) (،  384/ 4( انظر: جامع البيان ) 2) 

 ( اهلراسي  للكيا  القرآن،  ) (،  137/ 1وأحكام  القرآن  ألحكام  وانظر: ( 88/ 3واجلامع  يف    .  الفصول 
- 122/ 1البيان والتحصيل، البن رشد ) (،  19/ 2وأصول السرخسي )   (، 375/ 1األصول، للجصاص ) 

 وغريها. (،  123
 (3 ( )1 /270 .) 
، البن رشد  بداية اجملتهد وهناية املقتصد (،  107/ 22التمهيد، البن عبدالرب ) نظر من حكى اإلمجاع:  ا   ( 4) 

 (. 263/ 1ونيل األوطار، للشوكاين ) (،  354/ 2اجملموع، للنووي ) و ،  ( 62/ 1) 
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 الثاين: توجيه القراءات لبيان مسألة عقدية املطلب  
معلوم   هو  االحتجاج مِ   أنَّ كما  العلماء  عند  القراءات  توجيه  أغراض  ن 

بتوجيه القراءات   احتجَّ   قدفغفل اإلمام ابن عرفة ذلك،  يَ   ملَْ قدية، و العابملسائل  
الالنتصار  ل السنة واجلماعة يف    ؛العقديةملسائل  بعض  أهل  كانتصاره ملذهب 

فعند قوله تعاىل: بذلك على مذهب املعتزلة،    مسألة خلق أفعال العباد، وردَّ 
نَقَدر  ﴿ ءٍّ َخلَۡقَنُٰه ب ن قرأ ابلنصب فنصبه بفعل مضمر، مَ قال: )  [49]القمر:    ﴾٤٩إنن ا ُُك  ََشۡ

الظاهر، واآلية على هذا حُ يفس ِ  فِإنَّ جَّ ره  املعتزلة،  فهي    ،أفعالنا شيء  ة على 
 (2) .((1)، ... وَمن قرأ ابلرفع...خملوقة هلل تعاىل لدخوهلا يف عموم كل شيء

لعبد خملوق هلل تعاىل، أنَّ فعل ا  :-اإلمام ابن عرفة  بيَّنهكما  -  وابوالصَّ 
وقد قال البخاري يف كتابه   (3)،كما هو مقرَّر يف مذهب أهل الس نة واجلماعة

أفعال العباد خملوقة، ... حركاهتم وأصواهتم واكتساهبم  خلق أفعال العباد: )إنَّ  
 (4) .وكتابتهم خملوقة(

الذين    املعتزلة  ىا عل بقراءة النصب رد    اإلمام ابن عرفة احتجَّ   ونلحظ هنا أنَّ 
موافًقا ألهل    (5) ،أفعال العباد غري خملوقة فيهم، وأهنم احملدثون هلا  أنَّ   يعتقدون

 .خلق أفعال العبادمنهجهم ومعتقدهم يف  السنة واجلماعة يف 
  

 
القراء  (  1)  شاذة  ابلنصب،    ﴾ ُُك  ﴿ قرأ مجهور  شواذ    ع. ف ابلر   }ُكل { وقرئت  يف  خمتصر  القراءات  انظر: 

الزائدة عليها ) 300/ 2(، واحملتسب ) 149ص )  القراءات العشر واألربعني  - 642ص (، والكامل يف 
 (. 456ص (، وشواذ القراءات ) 535- 534/ 2(، وإعراب القراءات الشواذ ) 643

 (2 ( )4 /118 .) 
(، والفتاوى الكربى،  53/ 3(، واملقدمات املمهدات، للقرطيب ) 242/ 30( انظر: املبسوط، للسرخسي ) 3) 

 (،  455/ 2(، والصواعق املرسلة، البن القيم ) 25/ 5البن تيمية ) 
 (. 47( )ص 4) 
   (. 323)ص ، للقاضي عبداجلبار  شرح األصول اخلمسة   انظر: (  5) 
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املبحث الرابع: املآخذ على اإلمام ابن عرفة يف توجيهه للقراءات، ويشتمل 
 على أربعة مطالب:

 ترجيحه بي القراءات املتواترة األول:املطلب  
أنَّ الرتجيح بني القراءات ال جيوز إذا توفَّرت فيها األركان  على  نبَّه العلماء  

بوجه،  ولو  العربية  وموافقة  السَّند،  صحَّة  وهي:  الصحيحة،  للقراءة  الثالثة 
الرسم ولو احتمااًل،  أبو شامة: )  (1)وموافقة  القراءات املتواترة، قال  وقد وهي 

املصن ِ  والتَّ أكثر  القراءات  يف  مِ فون  هاتني  فاسري  بني  الرتجيح  يف  الكالم  ن 
سقط وجه القراءة يكاد يُ   بعضهم يبالغ يف ذلك إىل حد     حّت إنَّ ،  (2)القراءتني

القراءتنياألُ  ثبوت  بعد  مبحمود  هذا  وليس  يف  (3)(،خرى،  السيوطي    وقال 
إحدى القراءتني على  تـَُرجَُّح  ه قد  أنَّ   :وهو  ،نبيه على شيءينبغي التَّ اإلتقان: )

   (4) (.منهما متواترُكال    ألنَّ  ؛وهذا غري مرضي ،سقطهاا يكاد يُ خرى ترجيحً األُ 
ومع الوقوف على توجيه القراءات عند اإلمام ابن عرفة؛ تبنيَّ يل أنَّه رجَّح 

موضوعني، وكأنَّه رمحه هللا ضعَّف القراءة األخرى،  وقوَّى قراءة على أخرى يف  
 ومها قراءاتن متواتراتن: 

ن   ﴿  األول: عند قوله تعاىل:
َ
لَۡم تََر أ

َ
َ ٱأ َمَٰوٰتن ٱ َخلََق    ّلل  ۡرَض ٱ وَ   لس 

َ
ن   ۡۡل ن  ٱب  [19]إبراهيم:    ﴾ۡۡلَقي

 
 (. 13/ 1النشر ) انظر:    ( 1) 
   . ﴾ َمٰلنكن ﴿ و    ﴾ َملنكن ﴿ يقصد    ( 2) 
 (.  70إبراز املعاين من حرز األماين )ص   ( 3) 
(، والدر  43/ 5(. وانظر ممن قال حنو هذا: إعراب القرآن، للنحاس ) 281/ 1اإلتقان يف علوم القرآن )   ( 4) 

 (. 48/ 1املصون ) 
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ابن عرفة: وهذه أبلغ، ال سيما على مذهبنا يف أنَّ   (1) ،﴾قُ لن اخَ ﴿  قال: )قرأ محزة:
 (2)العرض ال يبقى زمانني، فهو يف كل زمان خالق هلما أبعراض آخر(.

َّل  تَُكوَن فنۡتَنةٞ ﴿  الثاين: عند قوله تعاىل:
َ
ُبٓواْ أ  ﴾تَُكونُ ﴿قال: )  [71]املائدة:    ﴾وََحسن

الثقيلة، وأبْن    (3)ابلرَّفع، الرَّفع أبلغ؛ ألنَّه يكون  أبْن خمفَّفة ِمن  ًنصبة، وقراءة 
 (4) مؤكًدا أبْن(.

وهذه ِمن املآخذ اليت وقفُت عليها يف تفسري اإلمام ابن عرفة عند توجيه 
 القراءات. 

  

 
(، والتيسري  362القراءات )ص انظر: السبعة يف  .  ﴾ َخلَقَ ﴿ ، وقرأ الباقون  ﴾ قُ لن ا خَ ﴿ قرأ محزة والكسائي    ( 1) 

 (. 134)ص 
 (2 ( )2 /446 .) 
انظر: السبعة يف    ابلنصب.   ﴾ تَُكونَ ﴿ ابلرفع، وقرأ الباقون    ﴾ تَُكونُ ﴿ قرأ أبو عمرو ومحزة والكسائي  (  3) 

 (. 100(، والتيسري )ص 247القراءات )ص 
 (4 ( )2 /118 .) 
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 القراءة أو الراوي خطأ عزواملطلب الثاين: 
مل يكن تفســــــــــــــري اإلمــام ابن عرفــة إمالء منــه، أو َكتبــه خبط يــده، بــل كــان 

يــدوِ نون الفوائــد عنــه، مث يُراَجع عنــد اإلمــام ابن عرفــة، قــال ابن حجر: طالبــه  
ــري كثري الفؤاد، يف جملدين، وكان  ) ــحابه كالًما يف التفســـــــ وعلَّق عنه بعض أصـــــــ

لــذا؛ جنــد كثريًا مــا   (1)يلتقطــه يف حــال قراءهتم عليــه، ويــدونــه أوَّاًل فــأوَّاًل، ...(،
ه اـلذي بني أـيديـنا هو مجع ِمن  يـُذكر يف تفســــــــــــــريه )قـال ابن عرفـة(، فتفســــــــــــــري 

وإْن يكن؛ فـاخلطـأ وارد، إذ ال خطـأ وال شـــــــــــــــك وال ريـب إال يف   (2)تالميـذه،
 كتاب رب العاملني، وميكن تقسيم هذا املطلب إىل قسمني، مها:

أي: أنَّ اإلمام ابن عرفة يذكر قراءة، ويعزوها لبعض    : عزو القراءة خطأ،أوًلا 
يح  الرواة، وتكون القراءة يف سورة أخرى، أو يذكر القراءة خطأ مع عزوها الصح

]البقرة:    ﴾ن ۡغفنۡر لَُكۡم َخَطَٰيُٰكۡمَّۚ ﴿للراوي، وهي يف موضعني فقط، فعند قوله تعاىل:  

ويف األعراف على قراءة اجلماعة  ،﴾ن ۡغفنۡر لَُكۡم َخَطَٰيُٰكۡمَّۚ ﴿قال: )وقال هنا:  [58
وابن عامر:   أيب عمرو  ئَٰٓـتنُكۡمَّۚ ﴿غري  جمموعة مجع    [161]األعراف:    ﴾ن ۡغفنۡر لَُكۡم َخطن

سالمة؛ وألنَّ آية البقرة بُِنَيت على كثرة تعَداد النِ َعم فناسبت مَجع الكثرة، وآيُة  
مجع   وهو  القلَّة،  مَجع  فناسبت  النِ َعم  تعَداد  بكثرة  فيها  يبالغ  مل  األعراف 

  ففي سورة األعراف انفرد أبو عمرو بقراءهتا كما يف سورة البقرة   (3) السالمة(،
يٓـ َ ﴿، وقرأها ابن عامر:  ﴾َخَطَٰيُٰكمۡ ﴿ التَّاء، وقرأها   ﴾ُكمۡ تُ َخطن ابلتَّوحيد مع ضمِ  

 
 (. 192/ 2( إنباء الغمر أببناء العمر ) 1) 
 (. 177/ 2)   (، وهدية العارفني 62/ 9)   انظر: شذرات الذهب   ( 2) 
 (3 ( )1 /117 .) 
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ئَٰٓـتُ ﴿  ًنفع: ئَٰٓـتنُكمۡ ﴿  ابجلمع مع ضمِ  التَّاء، وقرأها الباقون ﴾ُكمۡ َخطن ابجلمع   ﴾َخطن
خبالف ما ذكر اإلمام ابن عرفة أنَّ أاب عمرو وابن عامر يف   (1) على كسر التَّاء،

 سورة األعراف قرآ ابإلفراد.
نينَ ٱَوَيُقوُل  ﴿  وعنــد قولــه تعــاىل: ْ   َّل  قــال: )قرأ ًنفع وابن كثري   [53]املــائــدة:    ﴾َءاَمُنٓوا

على ــالنصـــــــــــــــــــب عطف  فـــ والرَّفع،  ــا  ــاهتـــ َ ﴿  إبثبـــ تن
ۡ
أ يـَ ن 

َ
ــدة:    ﴾أ ــائـــ على    [52]املـــ محاًل 

وليس كمـا   (3)حبـذف الواو والرفع،  ﴾َيُقوُل ﴿فنـافع وابن كثري قرآ:    (2)املعىن...(،
 ذكر اإلمام ابن عرفة أهنما يقرآن إبثباهتا.

أي: أنَّ اإلمام ابن عرفة يذكر قراءة صحيحة، ولكن    : عزو الراوي خطأ،اثنياا
 يف عشرة مواضع، منها: عزوه للراوي يكون فيه نقص، وهي 

ٰ َيۡطُهۡرَن  ﴿  فعنــد قولــه تعــاىل: قــال: )وقرأ أبو بكر   [222]البقرة:    ﴾َوََّل َتۡقَرُبوُهن  َحَّت 
ٰ َيط  ﴿ ومحزة ــديد، واختلفوا يف َفهم  ﴾ۡرَن  ه  َحَّت  اآلية على الَقول املشـــــــــهور،  ابلتَّشـــــــ

 (5)فقرأها ابلتَّشديد: شعبة ومحزة والكسائي. (4)فقال بعض البيانيني:....(،
صب على  ابلنَّ )  :قال  [71]هود:    ﴾٧١َومنن َوَرآءن إنۡسَحَٰق َيۡعُقوَب ﴿وعند قوله تعاىل:  

 
 (. 114(، والتيسري )ص 295انظر: السبعة يف القراءات )ص   ( 1) 
 (2 ( )2 /113 .) 
 (. 99(، والتيسري )ص 245انظر: السبعة يف القراءات )ص   ( 3) 
 . لبيان حكم شرعي بيانه يف توجيه القراءات    وقد سبق    (. 270/ 1( ) 4) 
 (. 80(، والتيسري )ص 182)ص انظر: السبعة يف القراءات    ( 5) 
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هم: ابن عامر    ﴾َيۡعُقوَب ﴿بنصب الباء يف كلمة  فالذي يقرأ    (2)،(1)...( قراءة محزة
 ومحزة وحفص، وليس محزة فقط كما ذكر اإلمام ابن عرفة.

ن   ﴿  وعند قوله تعاىل:
َ
لَۡم تََر أ

َ
َ ٱأ َمَٰوٰتن ٱَخلََق    ّلل  ۡرَض ٱ وَ   لس 

َ
ن   ۡۡل ن  ٱب قال:   [19]إبراهيم:    ﴾ۡۡلَقي

سيما على مذهبنا يف أنَّ العرض  ابن عرفة: وهذه أبلغ، ال    ،﴾قُ لن اخَ ﴿  )قرأ محزة:
 فاألخوان قرآ:  (3) ال يبقى زمانني، فهو يف كل زمان خالق هلما أبعراض آخر(،

 (4)وليس محزة فقط. ،﴾قُ لن اخَ ﴿
فِمن خالل األمثلة السابقة تبنيَّ أنَّ اإلمام ابن عرفة عزى القراءة والراوي 

 خطأ.
 
 
 

  

 
انظر: السبعة يف  ابلرفع.    { َيۡعُقوُب } ابلنصب، وقرأ الباقون    { َيۡعُقوَب } وحفص  ابن عامر ومحزة  قرأ    ( 1) 

 (. 125ص (، والتيسري ) 338ص القراءات ) 
 (2 ( )1 /247 .) 
 (3 ( )2 /446 .) 
 (. 134(، والتيسري )ص 362انظر: السبعة يف القراءات )ص   ( 4) 



 

 
144 

 منهج اإلمام ابن عرفة يف توجيه القراءات ِمن خالل تفسريه
 د. عبدهللا بن خالد بن سعد احلسن

 

 موضعها املطلب الثالث: توجيه القراءة يف غري 
ذكر اإلمام ابن عرفة قراءة متواترة ووجَّهها، ولكن يف غري موضعها، وهي يف  

يَۡكةنٱ ﴿ موضع واحد فقط، فقد ذكر قراءة أخرى يف سورة ق عند كلمة  
َ
، وليس  ﴾ ۡۡل

ۡصَحُٰب  ﴿ يف سورة ق قراءة أخرى هلذه الكلمة، فقال عند قوله تعاىل:  
َ
يَۡكةنٱ َوأ

َ
َوَقۡوُم    ۡۡل

يَۡكةنٱ ﴿   و   ﴾ َكةنَّلۡ ﴿ :  قرئ : ) [ 14]ق:    ﴾ ُتب ع   
َ
يَۡكةنٱ ﴿ ن  األلف والالم مِ " ، ابن عطية:  ﴾ ۡۡل

َ
  ﴾ ۡۡل

فهي كاأللف والالم    ، وليكة طلحة، يقال: أيكة  ، ك م لَ أيكة اسم عَ   ألنَّ   ؛ ني فتَ غري معرَّ 
أراد ابلنظر    ، انتهى   ( 1) " قال: ويف هذا نظر،   ، فات الغالبة يف الشمس والقمر، ويف الصَّ 

 يف قوله: والعمرو  ليكة َعَلم، فاأللف والالم فيه زائداتن؛ كما هي يف الزيد    أنَّ 
 اَبَعَد أُمَّ اْلَعْمرِو ِمْن َأِسريَِها 

 
  ............................. (2 ) 

خبالفهما يف الشمس والقمر، فإنَّ األلف والالم فيهما للتَّعريف؛ ألهنما كاًَن   
   ( 3) َنكرَتني(. 

يَۡكةنٱ ﴿ فاإلمام ابن عرفة ذكر قراءتني يف كلمة  
َ
يَۡكة ٱ ﴿ يف سورة ق، وكلمة    ﴾ ۡۡل

َ
  ﴾ ۡۡل

هنا ويف سورة احلجر أمجع القراء على قراءهتا ابأللف والالم فقط، وليس هلا قراءة  
أخرى بدون ألف، وأمَّا اليت يف سورة الشعراء وص فقد قرأها ًنفع وابن كثري وابن  

بدون األلف والالم، وقرأها الباقون كما يف سورة احلجر وق، إال أنَّ   ﴾ َكة َّلۡ ﴿ عامر  
فلعلَّ اإلمام ابن عرفة ذكر    ( 4) أصله يف سورة احلجر وق، ورًشا قرأها ابلنقل على  

 القراءة هنا يف سورة ق ووجَّهها يف غري حملِ ها. 

 
 (. 158/ 5الوجيز ) ( احملرر  1) 
 ( هذا البيت أليب النجم الفضل ب 2) 
 (2 ( )4 /56 .) 
ن قدامة العجلي. انظر: شرح املفصل، البن  (. 166(، والتيسري )ص 368( انظر: السبعة يف القراءات )ص 2) 

 (. 30(، واملفصل يف صنعة اإلعراب، للزخمشري )ص 121/ 1يعيش ) 
 (3 ( )4 /56 .) 
 (. 166والتيسري )ص   (، 368( انظر: السبعة يف القراءات )ص 4) 
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 اخلامتة
وبعد عون هللا وتوفيقه، فهذا ما يسَّر هللا يل مجعه ودراسته يف منهج اإلمام 

وهللَا    ه،املنَّة والفضل وحدَ   هُ لَ ن خالل تفسريه، فَـ ابن عرفة يف توجيه القراءات مِ 
 أسأل اإلخالص والتوفيق والسداد يف القول والعمل.

، وهي على  لت إليه يف هذا البحث ِمن نتائجالصة ما توصَّ وفيما يلي خُ 
 : النحو التايل

( موضًعا، 134يف تفسريه: )  اإلمام ابن عرفةبلغ عدد القراءات اليت ذكرها   -1
منها أمَّ 112: )وجَّه  اليت  ( موضًعا،  القراءات    : ذكرها ومل يوجههاا عدد 

 ( موضًعا. 22)
وجَّهها  اليت    اأم  ( موضًعا،  47وجَّهها ورجحها: )بلغ عدد القراءات اليت   -2

 ( موضًعا. 65) :فقد بلغت ومل يرجَّح فيها شيًئا
اليت ذكرها -3 املتواترة  القراءات  قراءة متواترة، وجَّ 87)  :بلغ عدد   : ه منها( 

( قراءة شاذة، 47)  :اذة اليت ذكرها( قراءة، وبلغ عدد القراءات الشَّ 67)
 ( قراءة. 45) :ه منهاوجَّ 

موضًعا، أمَّا اليت (  26: )عزاها ألصحاهبابلغ عدد القراءات املتواترة اليت   -4
( بلغت:  فقد  يعزوها  موضًعا41مل  الشاذة  ،  (  القراءات  عزاها  اليت  أمَّا 

( 39مواضع، أمَّا اليت مل يعزوها فقد بلغت: )(  6: )ألصحاهبا فقد بلغت
 .موضًعا

ال يطيل يف توجيه القراءة، وال يستطرد بذكر خالف العلماء فيها، وإمنا  -5
 خمتصرًا.  هها توجيًها دقيًقا واضًحايف الغالب يذكر القراءة مث يوج ِ 
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الزخمشري، :  مْ هُ تعقَّب اإلمام ابن عرفة أئمة ثالثة يف توجيههم للقراءات، وَ  -6
 وابن عطية، وأبو حيان. 

ق اعتمد اإلمام ابن عرفة يف تفسريه على القراءات السبع فقط، ومل يتطرَّ  -7
 للقراءات الثالثة املكملة للعشرة إال يف موضعني فقط. 

 ا التوصيات:أم  
بعد   مجعها مث  ن أئمة التفسري يف توجيه القراءات،  اسة منهج كل إمام مِ در  -1

 واحد. يف مرجع لتكون   ذلك
 . والعلماء املتأخرينالعلماء املتقدمني القراءات بني مقارنة توجيه  -2
دراسة أساليب علماء التفسري يف توجيه القراءات، ومقارنتها مع علماء  -3

 القراءات. 
  ، ومقارنتها مع علماء القراءات.دراسة أغراض التوجيه عند علماء التفسري -4
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 فهرس املصادر واملراجع 
املؤلف: أبو القاسم شهاب الدين عبد الرمحن بن إمساعيل  ،  حرز األماينإبراز املعاين من   -1

)ت   شامة  أبيب  املعروف  الدمشقي  املقدسي  إبراهيم  الكتب ،  هـ(665بن  دار  الناشر: 
 . العلمية

املؤلف: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )املتوىف: ،  اإلتقان يف علوم القرآن -2
الطبعة: ، الناشر: اهليئة املصرية العامة للكتاب، أبو الفضل إبراهيماحملقق: حممد ، هـ(911

 .م 1974هـ/  1394
هـ(، 370أحكام القرآن املؤلف: أمحد بن علي أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي )املتوىف:   -3

 هـ.1405بريوت،  –احملقق: حممد صادق القمحاوي، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب 
ف: علي بن حممد بن علي، املعروف ابلكيا اهلراسي الشافعي )املتوىف: أحكام القرآن املؤل -4

هـ(، احملققان: موسى علي وعزة عطية، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة: 504
 هـ.1405الثانية، 

إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي املؤلف: أبو السعود حممد بن حممد بن مصطفى  -5
 بريوت. –هـ(، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب  982)املتوىف: 

هـ(، الناشر: دار املعرفة 483أصول السرخسي، املؤلف: حممد بن أمحد السرخسي )املتوىف:   -6
 بريوت. –

إعراب القراءات الشواذ، املؤلف: أبو البقاء العكربي ، حتقيق : حممد عزوز، مكتبة عامل  -7
 الكتب.

هـ(، وضع حواشيه 338ر أمحد بن حممد النَّحَّاس )املتوىف:  إعراب القرآن، املؤلف: أبو جعف -8
العلمية،  الكتب  دار  بيضون،  حممد  منشورات  الناشر:  إبراهيم،  املنعم  عبد  عليه:  وعلق 

 ه. 1421 بريوت، الطبعة: األوىل
الدمشقي    األعالم -9 الزركلي  فارس،  بن  علي  بن  بن حممد  بن حممود  الدين  املؤلف: خري 

أاير / مايو   -الطبعة: اخلامسة عشر  ،  الناشر: دار العلم للماليني  ،هـ(  1396)املتوىف:  
 . م 2002
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، هـ(224املؤلف: أبو ُعبيد القاسم بن سال م بن عبد هللا اهلروي البغدادي )ت  ،  األمثال -10
 1400الطبعة: األوىل،  ،  الناشر: دار املأمون للرتاث،  احملقق: الدكتور عبد اجمليد قطامش 

 . م 1980 -هـ 
بعد  ،  األمثال -11 )ت  اهلامشي  اخلري  أبو  رفاعة،  بن  مسعود  بن  هللا  عبد  بن  زيد  املؤلف: 

 . هـ  1423الطبعة: األوىل، ، الناشر: دار سعد الدين، دمشق، هـ(400
 852املؤلف: أمحد بن علي بن حممد بن حجر العسقالين )ت  ،  إنباء الغمر أببناء العمر -12

د،  هـ( حبشي  . احملقق:  مصر،  حسن  اإلسالمي،  الرتاث  إحياء  جلنة  عام ،  الناشر: 
 . م 1969هـ،  1389النشر:

أنوار التنزيل وأسرار التأويل املؤلف: عبد هللا بن عمر بن حممد الشريازي البيضاوي )املتوىف:  -13
بريوت،   –هـ(، احملقق: حممد عبد الرمحن املرعشلي، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب  685

 هـ. 1418
العل -14 )ت حبر  السمرقندي  إبراهيم  بن  أمحد  بن  حممد  بن  نصر  الليث  أبو  املؤلف:  وم، 

 م. 1993 – 1413، سنة النشر: 1هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: 373
البحر احمليط يف التفسري املؤلف: أبو حيان حممد بن يوسف بن حيان األندلسي )املتوىف:  -15

 هـ.  1420بريوت، الطبعة:  –: دار الفكر هـ(، احملقق: صدقي حممد مجيل، الناشر745
املؤلف: أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن  ،  بداية اجملتهد وهناية املقتصد -16

،  القاهرة  -الناشر: دار احلديث،  هـ(595رشد القرطيب الشهري اببن رشد احلفيد )املتوىف:  
 . هـ1425اتريخ النشر: 

املؤلف: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين ،  حاةبغية الوعاة يف طبقات اللغويني والن  -17
  - الناشر: املكتبة العصرية  ،  احملقق: حممد أبو الفضل إبراهيم،  هـ(911السيوطي )املتوىف:  

 .لبنان / صيدا
)املتوىف:  -18 الدمشقي  امليداين  َحبَـنََّكة  حسن  بن  الرمحن  عبد  املؤلف:  العربية،  البالغة 

هـ    1416شق، الدار الشامية، بريوت، الطبعة: األوىل،  هـ(، الناشر: دار القلم، دم1425
 م.  1996 -
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البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة، املؤلف: حممد بن أمحد  -19
حممد حجي وآخرون، الناشر: دار الغرب    .هـ(، حققه: د520بن رشد القرطيب )املتوىف:  

 م.1988 -هـ  1408ة، لبنان، الطبعة: الثاني –اإلسالمي، بريوت 
التبيان يف إعراب القرآن، املؤلف : أبو البقاء عبد هللا بن احلسني بن عبد هللا العكربي  -20

 هـ(، احملقق : علي حممد البجاوي، الناشر : عيسى البايب احلليب وشركاه.616)املتوىف : 
الك -21 تفسري  من  اجلديد  العقل  وتنوير  السديد  املعىن  )حترير  والتنوير  اجمليد( التحرير  تاب 

هـ(، الناشر: الدار التونسية  1393املؤلف: حممد الطاهر بن حممد بن عاشور )املتوىف :  
 هـ. 1984تونس،  –للنشر 

املؤلف: حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن أيب   ،التحفة اللطيفة يف اتريخ املدينة الشريفة -22
السخاوي )ت   بريوت  ،  هـ(902بكر  العلميه،  الكتب  االوىل   ،لبنان-الناشر:  الطبعة: 

 .م1993هـ/ 1414
املؤلف: حممد بن يوسف بن علي بن سعيد، مشس الدين الكرماين ،  حتقيق الفوائد الغياثية -23

الناشر: مكتبة ،  حتقيق ودراسة: د. علي بن دخيل هللا بن عجيان العويف،  هـ(  786)ت  
 . هـ  1424وىل، الطبعة: األ، اململكة العربية السعودية -العلوم واحلكم، املدينة املنورة 

التسهيل لعلوم التنزيل، املؤلف: أبو القاسم، حممد بن أمحد بن حممد بن عبد هللا، ابن  -24
هـ(، احملقق: الدكتور عبد هللا اخلالدي، الناشر: شركة  741جزي الكليب الغرًنطي )املتوىف:  

 هـ.  1416 -بريوت، الطبعة: األوىل   –دار األرقم بن أيب األرقم 
هـ(، احملقق: 468املؤلف: علي بن أمحد بن حممد الواحدي، )املتوىف:    التفسري البسيط، -25

 هـ.  1430رسالة دكتوراة جبامعة اإلمام حممد بن سعود، الطبعة: األوىل، 
الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي )املتوىف:  -26 أبو  العظيم املؤلف:  القرآن  تفسري 

الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية هـ(، احملقق: سامي بن حممد سالمة،  774
 . هـ1420

تفسري القرآن العظيم البن أيب حامت، املؤلف: عبد الرمحن بن حممد بن إدريس، ابن أيب  -27
)املتوىف:   الباز  327حامت  مكتبة  الناشر:  الطيب،  أسعد  احملقق:  العربية    -هـ(،  اململكة 

 .هـ 1419السعودية، الطبعة: الثالثة 
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)املتوىف: تفسري -28 السمعاين  أمحد  ابن  اجلبار  عبد  بن  بن حممد  منصور  املؤلف:  القرآن،   
هـ(، احملقق: ايسر بن إبراهيم وغنيم بن غنيم، الناشر: دار الوطن، الرايض، الطبعة: 489

 .هـ 1418األوىل، 
املؤلف: يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد  ،  التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألساين -29

)املتوىف:  ا العلوي،  هـ(463لرب  مصطفى  البكري  ، حتقيق:  املغرب،  حممد  عام ،  الناشر: 
 .هـ 1387النشر: 

هـ(،  444التيسري يف القراءات السبع املؤلف: أبو عمرو الداين عثمان بن سعيد )املتوىف:   -30
 م. 1984 -هـ1404بريوت، الطبعة: الثانية،  –الناشر: دار الكتاب العريب 

البيان يف   -31 القرآن  املؤلف: حممد بن جرير الطربي )ت:  جامع  هـ( حتقيق: 310أتويل 
 م. 2000 -هـ   1420أمحد حممد شاكر مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  

اجلامع الصحيح )صحيح البخاري(  املؤلف: حممد بن إمساعيل البخاري، احملقق: حممد  -32
 هـ. 1422زهري الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، الطبعة: األوىل، 

اجلامع ألحكام القرآن املؤلف أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح القرطيب  -33
  –هـ(، حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، الناشر : دار الكتب املصرية  671)املتوىف:

 م. 1964 -هـ 1384القاهرة، الطبعة: الثانية ، 
هللا بن سهل بن سعيد بن حيىي بن املؤلف: أبو هالل احلسن بن عبد  ،    مجهرة األمثال -34

 .بريوت –الناشر: دار الفكر ، هـ( 395مهران العسكري )ت حنو 
هـ(، احملقق: 403حجة القراءات املؤلف: عبد الرمحن بن حممد، أبو زرعة )املتوىف: حوايل   -35

 سعيد األفغاين، الناشر: دار الرسالة.
هـ(، احملقق: 370الويه )املتوىف:  احلجة يف القراءات السبع املؤلف: احلسني بن أمحد بن خ -36

 هـ. 1401بريوت، الطبعة: الرابعة،  –د. عبد العال سامل مكرم، الناشر: دار الشروق 
املؤلف: القاسم بن فريه بن خلف بن أمحد ،  حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع -37

الناشر: مكتبة دار اهلدى الطبعة: ،  احملقق: حممد متيم الزعيب،  هـ(590الشاطيب )ت    الرعيين
 . هـ 1426الرابعة، 
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الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون املؤلف: أبو العباس، أمحد بن يوسف بن عبدالدائم  -38
هـ(، احملقق: الدكتور أمحد حممد اخلراط، الناشر: 756املعروف ابلسمني احلليب )املتوىف:  

 دار القلم، دمشق.
هـ(،  911الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )املتوىف:    الدر املنثور، املؤلف: عبد -39

 بريوت. –الناشر: دار الفكر 
إبراهيم بن علي بن فرحون  -40 املؤلف:  املذهب   أعيان علماء  املذهب يف معرفة  الديباج 

 د.ط. بريوت. –هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية 799اليعمري )املتوىف:  
السنن واأل -41 التقييد يف رواة  الفاسي )ت ،  سانيدذيل  املؤلف: حممد بن أمحد بن علي، 

احلوت،  هـ(832 لبنان،  احملقق: كمال  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  الطبعة: ،  الناشر: 
 . م1990هـ/1410األوىل، 

األنساب -42 حترير  اللباب يف  لب  )ت ،  ذيل  العجمي  حممد  بن  أمحد  بن  أمحد  املؤلف: 
الطبعة: ،  الناشر: مركز النعمان، اليمن،  نعماندراسة وحتقيق: د. شادي آل  ،  هـ( 1086
 .ه  1432األوىل، 

 املؤلف: حممود بن عبد هللا األلوسي   .روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين -43
بريوت، الطبعة:   -هـ(، احملقق: علي عطية، الناشر: دار الكتب العلمية  1270)املتوىف:  
 هـ.1415األوىل، 

املسري يف ع -44 )املتوىف: زاد  اجلوزي  علي  بن  الرمحن  عبد  الدين  ملؤلف: مجال  التفسري  لم 
بريوت، الطبعة: األوىل   –هـ( احملقق: عبد الرزاق املهدي، الناشر: دار الكتاب العريب  597

 هـ. 1422 -
)املتوىف:  -45 موسى  بن  أمحد  البغدادي  جماهد  بن  بكر  أبو  املؤلف:  القراءات  يف  السبعة 

 هـ.1400مصر، الطبعة: الثانية،    –يف، الناشر: دار املعارف  هـ(، احملقق: شوقي ض 324
املنتهي -46 املقرئ  وتذكار  املبتدي  القارئ  بن احلسن،  سراج  املعروف اببن   ،املؤلف: علي 

- مصطفى احلليبمطبعة  الناشر:  ،  راجعه شيخ املقارئ: علي الضباع،  هـ(801القاصح )ت  
 ه. 1373، 3الطبعة:، صرم
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أمايل   -47 الآليل يف شرح  البكري ،  القايل مسط  بن حممد  العزيز  عبد  بن  عبد هللا  املؤلف: 
الناشر: دار الكتب العلمية، ،  نسخه وصححه: عبد العزيز امليمين،  هـ(487األندلسي )ت  

 .لبنان –بريوت 
ذهب -48 من  أخبار  يف  الذهب  )ت ،  شذرات  الَعكري  العماد  ابن  احلي  عبد  املؤلف: 

الطبعة: ،  بريوت  –دار ابن كثري، دمشق  الناشر:  ،  حققه: حممود األرًنؤوط،  هـ( 1089
 . م 1986 -هـ   1406األوىل، 

شرح األصول اخلمسة، املؤلف: القاضي عبداجلبار بن أمحد، حتقيق: الدكتور: عبدالكرمي   -49
 م. 1996 –ه 1416عثمان، الناشر: مكتبة وهبة، الطبعة: الثالثة 

السرااي حممد بن علي، املؤلف: يعيش بن علي بن يعيش ابن أيب  ،  شرح املفصل للزخمشري -50
،  هـ(643أبو البقاء، موفق الدين األسدي املوصلي، املعروف اببن يعيش واببن الصانع )ت  

الطبعة: ،  لبنان  –الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت  ،  قدم له: الدكتور إميل بديع يعقوب 
 . هـ  1422األوىل، 

 911جالل الدين السيوطي )ت  املؤلف: عبد الرمحن بن أيب بكر،  ،  شرح شواهد املغين -51
ظافر كوجان،  هـ( أمحد  حواشيه:  وعلق  طبعه  على  العريب،  وقف  الرتاث  جلنة  ، الناشر: 

 . م 1966 -هـ   1386
شواذ القراءات أتليف : رضي الدين مشس القراء أيب عبد هللا حممد بن أيب نصر الكرماين  -52

الطبعة :  ،  سة البالغ بريوتالناشر : مؤس،  حتقيق : د. مشران العجلي    ،  )القرن السادس(
 . م2001األوىل 

الصواعق املرسلة يف الرد على اجلهمية واملعطلة، املؤلف: حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية   -53
الطبعة: 751)املتوىف:   الرايض،  العاصمة،  دار  الناشر:  هللا،  الدخيل  علي  احملقق:  هـ(، 
 هـ.1408األوىل، 

ؤلف: مشس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، امل -54
هـ(، الناشر: منشورات دار  902بن حممد بن أيب بكر بن عثمان بن حممد السخاوي )ت  

 بريوت. –مكتبة احلياة 
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املؤلف: حممد بن علي بن أمحد، الداوودي املالكي )املتوىف: ،  طبقات املفسرين للداوودي -55
راجع النسخة وضبط أعالمها: جلنة من ، بريوت – الناشر: دار الكتب العلمية، هـ(945

 .العلماء إبشراف الناشر
دار    :حممد الصادق قمحاوي. الناشر  ،طالئع البشر يف توجيه القراءات العشر. املؤلف -56

 هـ. 1427م 2006 :العقيدة. سنة النشر
املؤلف: شهاب الدين أمحد بن عناية القاضي وكفاضي الراضي على تفسري البيضاوي،   -57

 .بريوت  –دار النشر: دار صادر  ،  هـ(1069بن عمر اخلفاجي املصري احلنفي )ت    حممد
هـ(،  276عيون األخبار، املؤلف: أبو حممد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري )املتوىف:   -58

 هـ.  1418بريوت، اتريخ النشر: -الناشر: دار الكتب العلمية 
ين أبو اخلري ابن اجلزري، حممد بن حممد غاية النهاية يف طبقات القراء، املؤلف: مشس الد -59

الطبعة: عين بنشره ألول مرة عام 833بن يوسف )ت   تيمية،  ابن  الناشر: مكتبة  هـ(، 
 هـ ج. برجسرتاسر. 1351

الفتاوى الكربى البن تيمية املؤلف: تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية  -60
 م.1987 -هـ 1408علمية، الطبعة: األوىل، هـ(، الناشر: دار الكتب ال728)املتوىف: 

الفصول يف األصول، املؤلف: أمحد بن علي أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي )املتوىف:  -61
 م. 1994 -هـ  1414هـ(، الناشر: وزارة األوقاف الكويتية، الطبعة: الثانية، 370

جبارة بن حممد املؤلف: يوسف بن علي بن  ،  الكامل يف القراءات واألربعني الزائدة عليها -62
الطبعة: ،  الناشر: مؤسسة مسا للتوزيع والنشر،  احملقق: مجال الشايب،  هـ(465اهلَُذيل )ت  

 .ه  1428األوىل، 
امللقب سيبويه  -63 أبو بشر،  احلارثي ابلوالء،  قنرب  املؤلف: عمرو بن عثمان بن  الكتاب، 

، القاهرة، الطبعة: هـ(، احملقق: عبد السالم هارون، الناشر: مكتبة اخلاجني180)املتوىف:  
 . هـ 1408الثالثة 

الزخمشري  -64 عمرو،  بن  حممود  هللا  جار  املؤلف:  التنزيل  غوامض  حقائق  عن  الكشاف 
 هـ.  1407 -بريوت، الطبعة: الثالثة  –هـ(، الناشر: دار الكتاب العريب 538)املتوىف: 
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املشهور ابسم كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، املؤلف: مصطفى القسطنطيين   -65
اتريخ  ،  بغداد  –هـ(، الناشر: مكتبة املثىن  1067حاجي خليفة أو احلاج خليفة )املتوىف:  

 م.1941النشر: 
وحججها -66 وعللها  السبع  القراءات  وجوه  عن  طالب   ،الكشف  أيب  بن  مكي  املؤلف: 

، الطبعة: األوىل،  لناشر: مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشقا(،  ه437:  املتوىف)القيسي  
 م. 1974 -ه1394

)املتوىف:   الكشف والبيان عن تفسري القرآن، املؤلف: أمحد بن حممد بن إبراهيم الثعليب -67
هـ(، حتقيق: اإلمام أيب حممد بن عاشور، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 427

 ه. 1422الطبعة: األوىل 
 الكليب الشيزري )ت املؤلف: أسامة بن مرشد بن علي بن منقذ الكناين،  لباب اآلداب -68

 1407الطبعة: الثانية،  ،  الناشر: مكتبة السنة، القاهرة،  احملقق: أمحد حممد شاكر ،  هـ(584
 . م 1987 -هـ

هـ(، الناشر: دار 483املبسوط املؤلف: حممد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي )املتوىف:   -69
 م. 1993-هـ1414بريوت، الطبعة: بدون، اتريخ النشر:  –املعرفة 

املؤلف: أبو الفضل أمحد بن حممد بن إبراهيم امليداين النيسابوري )ت ،  األمثالجممع   -70
 .بريوت، لبنان -الناشر: دار املعرفة ، احملقق: حممد عبد احلميد، هـ(518

الناشر: دار ،  هـ(676املؤلف: حيىي بن شرف النووي )املتوىف:  ،  اجملموع شرح املهذب -71
 .الفكر

قراءات واإليضاح عنها، املؤلف: أبو الفتح عثمان بن احملتسب يف تبيني وجوه شواذ ال -72
اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية، -هـ(، الناشر: وزارة األوقاف392جين املوصلي )املتوىف:  

 .هـ 1420الطبعة: 
احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز املؤلف: عبد احلق بن غالب بن عطية األندلسي  -73

عبد  542)املتوىف:   حتقيق:  العلمية  ه(،  الكتب  دار  الناشر:  بريوت،   –السالم حممد، 
 هـ.  1422 - الطبعة: األوىل 

 . القاهرة –لناشر: مكتبة املتنيب البن خالويه، ا خمتصر يف شواذ القرآن من كتاب البديع -74
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)املتوىف:   -75 النسفي  املؤلف: عبد هللا بن أمحد  التأويل،  التنزيل وحقائق  هـ(،  710مدارك 
وسف علي بديوي، الناشر: دار الكلم الطيب، بريوت، الطبعة: حققه وخرج أحاديثه: ي

 م. 1998 -هـ   1419األوىل، 
هـ(، احملققون: أمحد يوسف 207معاين القرآن املؤلف: حيىي بن منظور الفراء )املتوىف:   -76

للتأليف  املصرية  دار  الناشر:  الشليب،  إمساعيل  الفتاح  عبد  النجار،  علي  النجايت، حممد 
 الطبعة: األوىل.  مصر، –والرتمجة 

هـ( 311إبراهيم بن سهل، أبو إسحاق الزجاج )املتوىف:    املؤلف:  ،معاين القرآن وإعرابه -77
 م.  1988  - هـ  1408بريوت، الطبعة األوىل  –عامل الكتب 

املثىن -78 مكتبة  الناشر:  عمر كحالة،  املؤلف:  املؤلفني  الرتاث -معجم  إحياء  دار  بريوت، 
 بريوت.  -العريب

)املتوىف: مفاتيح   -79 الرازي  عمر  بن  حممد  الدين  فخر  املؤلف:  الكبري(  )التفسري  الغيب 
 هـ.  1420 -بريوت الطبعة: الثالثة  -هـ(، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب 606

املفصل يف صنعة اإلعراب، املؤلف: أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد الزخمشري جار  -80
بريوت، الطبعة:   –علي بو ملحم، الناشر: مكتبة اهلالل    هـ(، احملقق: د.538هللا )املتوىف:  

 م. 1993األوىل، 
)املتوىف:  -81 القرطيب  رشد  بن  أمحد  بن  حممد  الوليد  أبو  املؤلف:  املمهدات،  املقدمات 

 م. 1988 -هـ  1408هـ(، الناشر: دار الغرب اإلسالمي، الطبعة: األوىل، 520
بعد   ويفحممد بن علي التهانوي )ت  املؤلف:،  موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم -82

الناشر: ،  حتقيق: د. علي دحروج،  تقدمي وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم،  هـ( 1158
 م. 1996  -الطبعة: األوىل ، بريوت –مكتبة لبنان ًنشرون 

القراءات العشر املؤلف : ابن اجلزري، حممد بن حممد بن يوسف )املتوىف :   -83 النشر يف 
عل  833  : احملقق  )املتوىف  هـ(،  الضباع  التجارية    1380ي حممد  املطبعة   : الناشر  هـ(، 

 الكربى . د.ط.
نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور، املؤلف: إبراهيم بن عمر بن حسن الرابط بن علي  -84

 هـ(، الناشر: دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة. 885بن أيب بكر البقاعي )املتوىف: 
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املؤلف: أبو العباس البسيلي التونسي )املتويف ،  جمليدنكت وتنبيهات يف تفسري القرآن ا -85
الطبع: ،  اململكة املغربية  -الناشر: منشورات وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  ،  هـ(  830

 . م 2008 -هـ   1429الطبعة: األوىل، ، الدار البيضاء -مطبعة النجاح اجلديدة 
األوطار -86 عبد هللا،  نيل  بن  بن حممد  علي  بن  )املتوىف: املؤلف: حممد  اليمين  الشوكاين   

الطبعة: األوىل، ،  الناشر: دار احلديث، مصر،  حتقيق: عصام الدين الصبابطي،  هـ( 1250
 . م1993 - هـ 1413

اهلداية إىل بلوغ النهاية يف علم معاين القرآن وتفسريه، وأحكامه، ومجل من فنون علومه،  -87
هـ(، احملقق: 437القرطيب املالكي )املتوىف:  املؤلف: مكي بن أيب طالب مَح وش األندلسي  

جامعة الشارقة، الناشر: -جمموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي
 ه. 1429جامعة الشارقة، الطبعة: األوىل 

هدية العارفني أمساء املؤلفني وآاثر املصنفني، املؤلف: إمساعيل بن حممد أمني بن مري سليم  -88
هـ(، الناشر: طبع بعناية وكالة املعارف اجلليلة يف مطبعتها 1399غدادي )املتوىف:  الباابين الب

استانبول   بريوت  1951البهية  العريب  الرتاث  إحياء  دار  أعادت طبعه ابألوفست:   ، – 
 لبنان.

املؤلف: أبو العباس ،  الوفيات )معجم زمين للصحابة وأعالم احملدثني والفقهاء واملؤلفني( -89
احملقق: عادل  ،  هـ(810اخلطيب الشهري اببن قنفذ القسنطيين )ت    أمحد بن حسن بن

 .م 1983 -هـ  1403الطبعة: الرابعة، ، الناشر: دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، نويهض
 

*** 
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fhrs AlmSAdr wAlmrAjς 

1- ǍbrAz AlmςAny mn Hrz AlÂmAny  ،Almŵlf: Âbw AlqAsm ŝhAb 

Aldyn ςbd AlrHmn bn ǍsmAςyl bn ǍbrAhym Almqdsy Aldmŝqy 

Almςrwf bÂby ŝAmħ (t 665h ـ)  ،AlnAŝr: dAr Alktb Alςlmyħ. 

2- AlǍtqAn fy ςlwm AlqrĀn  ،Almŵlf: ςbd AlrHmn bn Âby bkr  ،jlAl 

Aldyn AlsywTy (AlmtwfŶ: 911h ـ)  ،AlmHqq: mHmd Âbw AlfDl 

ǍbrAhym  ،AlnAŝr: AlhyŶħ AlmSryħ AlςAmħ llktAb  ،AlTbςħ: 

1394h 1974ـ/    m. 

3- ÂHkAm AlqrĀn Almŵlf: ÂHmd bn ςly Âbw bkr AlrAzy AljSAS 

AlHnfy (AlmtwfŶ: 370h ـ)  ،AlmHqq: mHmd SAdq AlqmHAwy  ،

AlnAŝr: dAr ǍHyA' AltrAθ Alςrby – byrwt   ،1405 h ـ. 

4- ÂHkAm AlqrĀn Almŵlf: ςly bn mHmd bn ςly  ،Almςrwf bAlkyA 

AlhrAsy AlŝAfςy (AlmtwfŶ: 504h ـ)  ،AlmHqqAn: mwsŶ ςly wςzħ 

ςTyħ  ،AlnAŝr: dAr Alktb Alςlmyħ  ،byrwt  ،AlTbςħ: AlθAnyħ  ،

1405h ـ. 

5- ǍrŝAd Alςql Alslym ǍlŶ mzAyA AlktAb Alkrym Almŵlf: Âbw 

Alsςwd mHmd bn mHmd bn mSTfŶ (AlmtwfŶ: 982h ـ)  ،AlnAŝr: dAr 

ǍHyA' AltrAθ Alςrby – byrwt. 

6- ÂSwl Alsrxsy  ،Almŵlf: mHmd bn ÂHmd Alsrxsy (AlmtwfŶ: 483h ـ)  ،

AlnAŝr: dAr Almςrfħ – byrwt. 

7- ǍςrAb AlqrA'At AlŝwAð  ،Almŵlf: Âbw AlbqA' Alςkbry   ،tHqyq : 

mHmd ςzwz  ،mktbħ ςAlm Alktb. 

8- ǍςrAb AlqrĀn  ،Almŵlf: Âbw jςfr ÂHmd bn mHmd AlnَّHَّAs 

(AlmtwfŶ: 338h ـ)  ،wDς HwAŝyh wςlq ςlyh: ςbd Almnςm 

ǍbrAhym  ،AlnAŝr: mnŝwrAt mHmd byDwn  ،dAr Alktb Alςlmyħ ،

byrwt  ،AlTbςħ: AlÂwlŶ 1421h. 

9- AlÂςlAm Almŵlf: xyr Aldyn bn mHmwd bn mHmd bn ςly bn fArs ،

Alzrkly Aldmŝqy (AlmtwfŶ: 1396 h ـ)  ،AlnAŝr: dAr Alςlm 

llmlAyyn  ،AlTbςħ: AlxAmsħ ςŝr - ÂyAr / mAyw 2002 m. 

10- AlÂmθAl  ،Almŵlf: Âbw ςُbyd AlqAsm bn slAّm bn ςbd Allh Alhrwy 

AlbγdAdy (t 224h ـ)  ،AlmHqq: Aldktwr ςbd Almjyd qTAmŝ  ،AlnAŝr: 

dAr AlmÂmwn lltrAθ  ،AlTbςħ: AlÂwlŶ   ،1400  h 1980  - ـ    m. 

11- AlÂmθAl  ،Almŵlf: zyd bn ςbd Allh bn msςwd bn rfAςħ  ،Âbw Alxyr 

AlhAŝmy (t bςd 400h ـ)  ،AlnAŝr: dAr sςd Aldyn  ،dmŝq  ،AlTbςħ: 

AlÂwlŶ   ،1423  h ـ. 

12- ǍnbA' Alγmr bÂbnA' Alςmr  ،Almŵlf: ÂHmd bn ςly bn mHmd bn 

Hjr AlςsqlAny (t 852 h ـ)  ،AlmHqq: d. Hsn Hbŝy  ،AlnAŝr: ljnħ 

ǍHyA' AltrAθ AlǍslAmy  ،mSr  ،ςAm Alnŝr:1389 h 1969ـ،    m. 
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13- ÂnwAr Altnzyl wÂsrAr AltÂwyl Almŵlf: ςbd Allh bn ςmr bn 

mHmd AlŝyrAzy AlbyDAwy (AlmtwfŶ: 685h ـ)  ،AlmHqq: mHmd 

ςbd AlrHmn Almrςŝly  ،AlnAŝr: dAr ǍHyA' AltrAθ Alςrby – byrwt  ،

1418h ـ. 

14- bHr Alςlwm  ،Almŵlf: Âbw Allyθ nSr bn mHmd bn ÂHmd bn 

ǍbrAhym Alsmrqndy (t 373h ـ)  ،AlnAŝr: dAr Alktb Alςlmyħ  ،

AlTbςħ: 1  ،snħ Alnŝr: 1413 – 1993m. 

15- AlbHr AlmHyT fy Altfsyr Almŵlf: Âbw HyAn mHmd bn ywsf bn 

HyAn AlÂndlsy (AlmtwfŶ: 745h ـ)  ،AlmHqq: Sdqy mHmd jmyl  ،

AlnAŝr: dAr Alfkr – byrwt  ،AlTbςħ: 1420 h ـ. 

16- bdAyħ Almjthd wnhAyħ AlmqtSd  ،Almŵlf: Âbw Alwlyd mHmd bn 

ÂHmd bn mHmd bn ÂHmd bn rŝd AlqrTby Alŝhyr bAbn rŝd AlHfyd 

(AlmtwfŶ: 595h ـ)  ،AlnAŝr: dAr AlHdyθ- AlqAhrħ  ،tAryx Alnŝr: 

1425h ـ. 

17- bγyħ AlwςAħ fy TbqAt Allγwyyn wAlnHAħ  ،Almŵlf: ςbd AlrHmn 

bn Âby bkr  ،jlAl Aldyn AlsywTy (AlmtwfŶ: 911h ـ)  ،AlmHqq: 

mHmd Âbw AlfDl ǍbrAhym  ،AlnAŝr: Almktbħ AlςSryħ - lbnAn / 

SydA. 

18- AlblAγħ Alςrbyħ  ،Almŵlf: ςbd AlrHmn bn Hsn Hَbَnَّkَħ AlmydAny 

Aldmŝqy (AlmtwfŶ: 1425h ـ)  ،AlnAŝr: dAr Alqlm  ،dmŝq  ،AldAr 

AlŝAmyħ  ،byrwt  ،AlTbςħ: AlÂwlŶ   ،1416  h 1996  - ـ    m. 

19- AlbyAn wAltHSyl wAlŝrH wAltwjyh wAltςlyl lmsAŶl Almstxrjħ ،

Almŵlf: mHmd bn ÂHmd bn rŝd AlqrTby (AlmtwfŶ: 520h ـ)  ،Hqqh: 

d. mHmd Hjy wĀxrwn  ،AlnAŝr: dAr Alγrb AlǍslAmy  ،byrwt – 

lbnAn  ،AlTbςħ: AlθAnyħ   ،1408  h 1988  - ـ   m. 

20- AltbyAn fy ǍςrAb AlqrĀn  ،Almŵlf : Âbw AlbqA' ςbd Allh bn 

AlHsyn bn ςbd Allh Alςkbry (AlmtwfŶ : 616h ـ)  ،AlmHqq : ςly 

mHmd AlbjAwy  ،AlnAŝr : ςysŶ AlbAby AlHlby wŝrkAh. 

21- AltHryr wAltnwyr (tHryr AlmςnŶ Alsdyd wtnwyr Alςql Aljdyd mn 

tfsyr AlktAb Almjyd) Almŵlf: mHmd AlTAhr bn mHmd bn ςAŝwr 

(AlmtwfŶ : 1393h ـ)  ،AlnAŝr: AldAr Altwnsyħ llnŝr – twns   ،1984 h ـ. 

22- AltHfħ AllTyfħ fy tAryx Almdynħ Alŝryfħ  ،Almŵlf: mHmd bn ςbd 

AlrHmn bn mHmd bn Âby bkr AlsxAwy (t 902h ـ)  ،AlnAŝr: Alktb 

Alςlmyh  ،byrwt -lbnAn  ،AlTbςħ: AlAwlŶ 1414h 1993ـ/  m. 

23- tHqyq AlfwAŶd AlγyAθyħ  ،Almŵlf: mHmd bn ywsf bn ςly bn 

sςyd  ،ŝms Aldyn AlkrmAny (t 786 h ـ)  ،tHqyq wdrAsħ: d. ςly bn dxyl 

Allh bn ςjyAn Alςwfy  ،AlnAŝr: mktbħ Alςlwm wAlHkm  ،Almdynħ 

Almnwrħ - Almmlkħ Alςrbyħ Alsςwdyħ  ،AlTbςħ: AlÂwlŶ   ،1424  h ـ. 
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24- Altshyl lςlwm Altnzyl  ،Almŵlf: Âbw AlqAsm  ،mHmd bn ÂHmd bn 

mHmd bn ςbd Allh  ،Abn jzy Alklby AlγrnATy (AlmtwfŶ: 741h ـ)  ،

AlmHqq: Aldktwr ςbd Allh AlxAldy  ،AlnAŝr: ŝrkħ dAr AlÂrqm bn 

Âby AlÂrqm – byrwt  ،AlTbςħ: AlÂwlŶ - 1416 h ـ. 

25- Altfsyr AlbsyT  ،Almŵlf: ςly bn ÂHmd bn mHmd AlwAHdy  ،

(AlmtwfŶ: 468h ـ)  ،AlmHqq: rsAlħ dktwrAħ bjAmςħ AlǍmAm 

mHmd bn sςwd  ،AlTbςħ: AlÂwlŶ   ،1430  h ـ. 

26- tfsyr AlqrĀn AlςĎym Almŵlf: Âbw AlfdA' ǍsmAςyl bn ςmr bn kθyr 

Aldmŝqy (AlmtwfŶ: 774h ـ)  ،AlmHqq: sAmy bn mHmd slAmħ  ،

AlnAŝr: dAr Tybħ llnŝr wAltwzyς  ،AlTbςħ: AlθAnyħ 1420h ـ. 

27- tfsyr AlqrĀn AlςĎym lAbn Âby HAtm  ،Almŵlf: ςbd AlrHmn bn 

mHmd bn Ǎdrys  ،Abn Âby HAtm (AlmtwfŶ: 327h ـ)  ،AlmHqq: Âsςd 

AlTyb  ،AlnAŝr: mktbħ AlbAz - Almmlkħ Alςrbyħ Alsςwdyħ  ،

AlTbςħ: AlθAlθħ 1419h ـ. 

28- tfsyr AlqrĀn  ،Almŵlf: mnSwr bn mHmd bn ςbd AljbAr Abn ÂHmd 

AlsmςAny (AlmtwfŶ: 489h ـ)  ،AlmHqq: yAsr bn ǍbrAhym wγnym 

bn γnym  ،AlnAŝr: dAr AlwTn  ،AlryAD  ،AlTbςħ: AlÂwlŶ   ،1418 h ـ. 

29- Altmhyd lmA fy AlmwTÂ mn AlmςAny wAlÂsAny  ،Almŵlf: ywsf 

bn ςbd Allh bn mHmd bn ςbd Albr (AlmtwfŶ: 463h ـ)  ،tHqyq: mSTfŶ 

Alςlwy  ،mHmd Albkry  ،AlnAŝr: Almγrb  ،ςAm Alnŝr: 1387 h ـ. 

30- Altysyr fy AlqrA'At Alsbς Almŵlf: Âbw ςmrw AldAny ςθmAn bn 

sςyd (AlmtwfŶ: 444h ـ)  ،AlnAŝr: dAr AlktAb Alςrby – byrwt ،

AlTbςħ: AlθAnyħ   ،1404 h 1984  - ـ  m. 

31- jAmς AlbyAn fy tÂwyl AlqrĀn  Almŵlf: mHmd bn jryr AlTbry (t: 

310h ـ) tHqyq: ÂHmd mHmd ŝAkr mŵssħ AlrsAlħ  ،AlTbςħ: 

AlÂwlŶ   ،1420  h 2000  - ـ   m. 

32- AljAmς AlSHyH (SHyH AlbxAry)  Almŵlf: mHmd bn ǍsmAςyl 

AlbxAry  ،AlmHqq: mHmd zhyr AlnASr  ،AlnAŝr: dAr Twq AlnjAħ  ،

AlTbςħ: AlÂwlŶ   ،1422 h ـ. 

33- AljAmς lÂHkAm AlqrĀn Almŵlf Âbw ςbd Allh mHmd bn ÂHmd 

bn Âby bkr bn frH AlqrTby (AlmtwfŶ:671h ـ)  ،tHqyq: ÂHmd 

Albrdwny wǍbrAhym ÂTfyŝ  ،AlnAŝr : dAr Alktb AlmSryħ – 

AlqAhrħ  ،AlTbςħ: AlθAnyħ   ،1384 h 1964  - ـ   m. 

34- jmhrħ AlÂmθAl   ،Almŵlf: Âbw hlAl AlHsn bn ςbd Allh bn shl bn 

sςyd bn yHyŶ bn mhrAn Alςskry (t nHw 395h ـ) ،AlnAŝr: dAr Alfkr 

– byrwt. 

35- Hjħ AlqrA'At Almŵlf: ςbd AlrHmn bn mHmd  ،Âbw zrςħ (AlmtwfŶ: 

HwAly 403h ـ)  ،AlmHqq: sςyd AlÂfγAny  ،AlnAŝr: dAr AlrsAlħ. 
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36- AlHjħ fy AlqrA'At Alsbς Almŵlf: AlHsyn bn ÂHmd bn xAlwyh 

(AlmtwfŶ: 370h ـ)  ،AlmHqq: d. ςbd AlςAl sAlm mkrm  ،AlnAŝr: dAr 

Alŝrwq – byrwt  ،AlTbςħ: AlrAbςħ   ،1401 h ـ. 

37- Hrz AlÂmAny wwjh AlthAny fy AlqrA'At Alsbς  ،Almŵlf: AlqAsm 

bn fyrh bn xlf bn ÂHmd Alrςyny AlŝATby (t 590h ـ)  ،AlmHqq: 

mHmd tmym Alzςby  ،AlnAŝr: mktbħ dAr AlhdŶ AlTbςħ: AlrAbςħ  ،

1426 h ـ. 

38- Aldr AlmSwn fy ςlwm AlktAb Almknwn Almŵlf: Âbw AlςbAs ،

ÂHmd bn ywsf bn ςbdAldAŶm Almςrwf bAlsmyn AlHlby 

(AlmtwfŶ: 756h ـ)  ،AlmHqq: Aldktwr ÂHmd mHmd AlxrAT  ،

AlnAŝr: dAr Alqlm  ،dmŝq. 

39- Aldr Almnθwr  ،Almŵlf: ςbd AlrHmn bn Âby bkr  ،jlAl Aldyn 

AlsywTy (AlmtwfŶ: 911h ـ)  ،AlnAŝr: dAr Alfkr – byrwt. 

40- AldybAj Almðhb fy mςrfħ ÂςyAn ςlmA' Almðhb  Almŵlf: 

ǍbrAhym bn ςly bn frHwn Alyςmry (AlmtwfŶ: 799h ـ)  ،AlnAŝr: dAr 

Alktb Alςlmyħ – byrwt. d.T. 

41- ðyl Altqyyd fy rwAħ Alsnn wAlÂsAnyd  ،Almŵlf: mHmd bn ÂHmd 

bn ςly  ،AlfAsy (t 832h ـ)  ،AlmHqq: kmAl AlHwt  ،AlnAŝr: dAr Alktb 

Alςlmyħ  ،byrwt  ،lbnAn  ،AlTbςħ: AlÂwlŶ   ،1410 h 1990ـ/  m. 

42- ðyl lb AllbAb fy tHryr AlÂnsAb  ،Almŵlf: ÂHmd bn ÂHmd bn 

mHmd Alςjmy (t 1086h ـ)  ،drAsħ wtHqyq: d. ŝAdy Āl nςmAn  ،

AlnAŝr: mrkz AlnςmAn  ،Alymn  ،AlTbςħ: AlÂwlŶ   ،1432  h. 

43- rwH AlmςAny fy tfsyr AlqrĀn AlςĎym wAlsbς AlmθAny. Almŵlf: 

mHmwd bn ςbd Allh AlÂlwsy (AlmtwfŶ: 1270h ـ)  ،AlmHqq: ςly 

ςTyħ  ،AlnAŝr: dAr Alktb Alςlmyħ - byrwt  ،AlTbςħ: AlÂwlŶ  ،

1415h ـ. 

44- zAd Almsyr fy ςlm Altfsyr lmŵlf: jmAl Aldyn ςbd AlrHmn bn ςly 

Aljwzy (AlmtwfŶ: 597h ـ) AlmHqq: ςbd AlrzAq Almhdy  ،AlnAŝr: 

dAr AlktAb Alςrby – byrwt  ،AlTbςħ: AlÂwlŶ - 1422h ـ. 

45- Alsbςħ fy AlqrA'At Almŵlf: Âbw bkr bn mjAhd AlbγdAdy ÂHmd 

bn mwsŶ (AlmtwfŶ: 324h ـ)  ،AlmHqq: ŝwqy Dyf  ،AlnAŝr: dAr 

AlmςArf – mSr  ،AlTbςħ: AlθAnyħ   ،1400 h ـ. 

46- srAj AlqArŶ Almbtdy wtðkAr AlmqrŶ Almnthy  ،Almŵlf: ςly bn 

AlHsn  ،Almςrwf bAbn AlqASH (t 801h ـ)  ،rAjςh ŝyx AlmqArŶ: ςly 

AlDbAς  ،AlnAŝr: mTbςħ mSTfŶ AlHlby-mSr  ،AlTbςħ:3   ،1373 h. 

47- smT AllĀly fy ŝrH ÂmAly AlqAly  ،Almŵlf: ςbd Allh bn ςbd Alςzyz 

bn mHmd Albkry AlÂndlsy (t 487h ـ)  ،nsxh wSHHh: ςbd Alςzyz 

Almymny  ،AlnAŝr: dAr Alktb Alςlmyħ  ،byrwt – lbnAn. 
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48- ŝðrAt Alðhb fy ÂxbAr mn ðhb  ،Almŵlf: ςbd AlHy Abn AlςmAd 

Alςَkry (t 1089h ـ)  ،Hqqh: mHmwd AlÂrnAŵwT  ،AlnAŝr: dAr Abn 

kθyr  ،dmŝq – byrwt  ،AlTbςħ: AlÂwlŶ   ،1406  h 1986  - ـ    m. 

49- ŝrH AlÂSwl Alxmsħ  ،Almŵlf: AlqADy ςbdAljbAr bn ÂHmd  ،

tHqyq: Aldktwr: ςbdAlkrym ςθmAn  ،AlnAŝr: mktbħ whbħ  ،AlTbςħ: 

AlθAlθħ 1416h – 1996m. 

50- ŝrH AlmfSl llzmxŝry  ،Almŵlf: yςyŝ bn ςly bn yςyŝ Abn Âby 

AlsrAyA mHmd bn ςly  ،Âbw AlbqA'  ،mwfq Aldyn AlÂsdy 

AlmwSly  ،Almςrwf bAbn yςyŝ wbAbn AlSAnς (t 643h ـ)  ،qdm lh: 

Aldktwr Ǎmyl bdyς yςqwb  ،AlnAŝr: dAr Alktb Alςlmyħ  ،byrwt – 

lbnAn  ،AlTbςħ: AlÂwlŶ   ،1422  h ـ. 

51- ŝrH ŝwAhd Almγny  ،Almŵlf: ςbd AlrHmn bn Âby bkr  ،jlAl Aldyn 

AlsywTy (t 911 h ـ)  ،wqf ςlŶ Tbςh wςlq HwAŝyh: ÂHmd ĎAfr 

kwjAn  ،AlnAŝr: ljnħ AltrAθ Alςrby   ،1386  h 1966  - ـ    m. 

52- ŝwAð AlqrA'At tÂlyf : rDy Aldyn ŝms AlqrA' Âby ςbd Allh mHmd 

bn Âby nSr AlkrmAny (Alqrn AlsAds)   ،tHqyq : d. ŝmrAn Alςjly   ،

AlnAŝr : mŵssħ AlblAγ byrwt  ،AlTbςħ : AlÂwlŶ 2001m. 

53- AlSwAςq Almrslħ fy Alrd ςlŶ Aljhmyħ wAlmςTlħ  ،Almŵlf: mHmd 

bn Âby bkr Abn qym Aljwzyħ (AlmtwfŶ: 751h ـ)  ،AlmHqq: ςly 

Aldxyl Allh  ،AlnAŝr: dAr AlςASmħ  ،AlryAD  ،AlTbςħ: AlÂwlŶ  ،

1408h ـ. 

54- AlDw' AllAmς lÂhl Alqrn AltAsς  ،Almŵlf: ŝms Aldyn Âbw Alxyr 

mHmd bn ςbd AlrHmn bn mHmd bn Âby bkr bn ςθmAn bn mHmd 

AlsxAwy (t 902h ـ)  ،AlnAŝr: mnŝwrAt dAr mktbħ AlHyAħ – byrwt. 

55- TbqAt Almfsryn lldAwwdy  ،Almŵlf: mHmd bn ςly bn ÂHmd  ،

AldAwwdy AlmAlky (AlmtwfŶ: 945h ـ)  ،AlnAŝr: dAr Alktb 

Alςlmyħ – byrwt  ،rAjς Alnsxħ wDbT ÂςlAmhA: ljnħ mn AlςlmA' 

bǍŝrAf AlnAŝr. 

56- TlAŶς Albŝr fy twjyh AlqrA'At Alςŝr. Almŵlf  ،mHmd AlSAdq 

qmHAwy. AlnAŝr: dAr Alςqydħ. snħ Alnŝr: 2006m 1427h ـ. 

57- ςnAyħ AlqADy wkfADy AlrADy ςlŶ tfsyr AlbyDAwy  ،Almŵlf: 

ŝhAb Aldyn ÂHmd bn mHmd bn ςmr AlxfAjy AlmSry AlHnfy (t 

1069h ـ)  ،dAr Alnŝr: dAr SAdr – byrwt. 

58- ςywn AlÂxbAr  ،Almŵlf: Âbw mHmd ςbd Allh bn mslm bn qtybħ 

Aldynwry (AlmtwfŶ: 276h ـ)  ،AlnAŝr: dAr Alktb Alςlmyħ -byrwt ،

tAryx Alnŝr: 1418 h ـ. 

59- γAyħ AlnhAyħ fy TbqAt AlqrA'  ،Almŵlf: ŝms Aldyn Âbw Alxyr 

Abn Aljzry  ،mHmd bn mHmd bn ywsf (t 833h ـ)  ،AlnAŝr: mktbħ Abn 

tymyħ  ،AlTbςħ: ςny bnŝrh lÂwl mrħ ςAm 1351h ـ j. brjstrAsr. 
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60- AlftAwŶ AlkbrŶ lAbn tymyħ Almŵlf: tqy Aldyn Âbw AlςbAs 

ÂHmd bn ςbd AlHlym Abn tymyħ (AlmtwfŶ: 728h ـ)  ،AlnAŝr: dAr 

Alktb Alςlmyħ  ،AlTbςħ: AlÂwlŶ   ،1408 h 1987  - ـ   m. 

61- AlfSwl fy AlÂSwl  ،Almŵlf: ÂHmd bn ςly Âbw bkr AlrAzy AljSAS 

AlHnfy (AlmtwfŶ: 370h ـ)  ،AlnAŝr: wzArħ AlÂwqAf Alkwytyħ  ،

AlTbςħ: AlθAnyħ   ،1414 h 1994  - ـ   m. 

62- AlkAml fy AlqrA'At wAlÂrbςyn AlzAŶdħ ςlyhA  ،Almŵlf: ywsf bn 

ςly bn jbArħ bn mHmd Alhُðَly (t 465h ـ)  ،AlmHqq: jmAl AlŝAyb ،

AlnAŝr: mŵssħ smA lltwzyς wAlnŝr  ،AlTbςħ: AlÂwlŶ   ،1428  h. 

63- AlktAb  ،Almŵlf: ςmrw bn ςθmAn bn qnbr AlHArθy bAlwlA'  ،Âbw 

bŝr  ،Almlqb sybwyh (AlmtwfŶ: 180h ـ)  ،AlmHqq: ςbd AlslAm 

hArwn  ،AlnAŝr: mktbħ AlxAnjy  ،AlqAhrħ  ،AlTbςħ: AlθAlθħ 1408 

h ـ. 

64- AlkŝAf ςn HqAŶq γwAmD Altnzyl Almŵlf: jAr Allh mHmwd bn 

ςmrw  ،Alzmxŝry (AlmtwfŶ: 538h ـ)  ،AlnAŝr: dAr AlktAb Alςrby – 

byrwt  ،AlTbςħ: AlθAlθħ - 1407 h ـ. 

65- kŝf AlĎnwn ςn ÂsAmy Alktb wAlfnwn  ،Almŵlf: mSTfŶ 

AlqsTnTyny Almŝhwr bAsm HAjy xlyfħ Âw AlHAj xlyfħ 
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AlnAŝr: wzArħ AlÂwqAf-Almjls AlÂςlŶ llŝŶwn AlǍslAmyħ  ،
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74- mxtSr fy ŝwAð AlqrĀn mn ktAb Albdyς lAbn xAlwyh  ،AlnAŝr: 
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 جع  حطمظ مض  حضخض جض مص خص حص مس خس ُّٱتفسير قوله تعالى: 

 -دراسة تحليلية بيانية- [  223] البقرة:  َّ  مف  خف جفحف مغ جغ  مع

 د. عبدهللا بن عبدالعزيز الدغيثر 

 أصول الدين  كلية –القرآن وعلومه قسم 
  اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة 

  هـ 1443/ 11/ 8تاريخ قبول البحث:  هـ  1443/ 8/ 13تاريخ تقديم البحث:  

 ملخص الدراسة:  
 جض  مص  خص حص مس  خس ُّٱيُعىن هذا البحث بدارسة حتليلية بيانية لقوله تعاىل:  

 [. 223] البقرة:  َّ  مف  خف جفحف مغ جغ  مع  جع  حطمظ مض  حضخض
جاء البحث يف مقدمة ومتهيد وسبعة مباحث وخامتة، وفق املنهج االستقرائي التحليلي    وقد
 البياين. 

 : وفيه ما يلي: التمهيد
 مفهوم التفسري التحليلي.  -
 مفهوم التفسري البياين.  -

 األول: سبب نزول اآلية الكرمية. املبحث
 الثاين: مناسبة اآلية الكرمية ملا قبلها. املبحث
 لثالث: مناسبة اآلية الكرمية ملا بعدها.ا املبحث
 الرابع: إعراب اآلية الكرمية. املبحث
 اخلامس: بيان املعىن اإلمجايل لآلية الكرمية.  املبحث
 السادس: األساليب البيانية يف اآلية الكرمية.  املبحث
 السابع: اهلداايت واألحكام املستنبطة من اآلية الكرمية. املبحث

 أهداف البحث: ومن
 إبراز عناية القرآن الكرمي ابألحكام املتعلقة بني الزوجني يف الفراش.  -1 
 الكشف عن األساليب البالغية واللطائف البيانية يف اآلية الكرمية. -2
 بيان اهلداايت والفوائد واألحكام املستنبطة من اآلية القرآنية.  -3

الدراسات التحليلية البيانية   تضمنت خامتة البحث عدًدا من النتائج، والتوصية بتوسيع  وقد
 آلايت القرآن الكرمي.
 نساء، حرث، املؤمنني  الكلمات املفتاحية:



 

 

This research is an illustrative analytical study of the saying of Allah, " 

Your wives are a place of sowing of seed for you, so come to your place of 

cultivation however you wish and put forth [righteousness] for yourselves. 

And fear Allah and know that you will meet Him. And give good tidings to 

the believers". (Al Baqarah, 223) 

Dr. Abdullah Ibn Abdulaziz Aldughaither 
Department Holy Qur`an and its sciences – Faculty Fundamentals of Religion  

Imam Muhammad Ibn Saud Islamic university 
 

 

Abstract:  

This research consists of an introduction, preface, seven sections and a 

conclusion according to the illustrative, analytical and inductive methods . 

The preface includes as follows: 

- The concept of the analytical exegesis 

- The concept of illustrative exegesis 

1  .The reason behind the revelation of the Quranic ayah . 

2  .The relation between this ayah and the ayah preceded it . 

3  .The relation between this ayah and the ayah followed it . 

4  .The inflexion of the Quranic ayah . 

5 .Clarifying the total meaning of the Quranic Ayah . 

6  .The illustrative methods in the Quranic ayah . 

7  .The deductions and rulings are taken from the Quranic ayah . 

The objectives of the study : 

1  .To demonstrate how the Holy Quran paid attention to the rulings related to the 

relation between the couples in the bed . 

2  .To throw light on the rhetorical methods and illustrative funny sayings in the 

Quranic Ayah . 

3  .To clarify the deductions, benefits and rulings taken from the Quranic ayah . 

The conclusion of the study included some results and recommendation to 

extend the illustrative analytical studies in the Quranic ayahs.   

  

key words: Wives- place of sowing- believers.
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 املقدمة 
ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن   ،حنمده ونستعينه ونستغفره  ،احلمد هلل  إن  

وأشهد    ،ومن يضلل فال هادي له  ،من يهده هللا فال مضل له  ،سيئات أعمالنا
صلى هللا    ،ا عبده ورسولهوأشهد أن حممدً   ،أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له

 : بعدأما  ،وسّلم تسليًما كثريًا إىل يوم الدين  ،عليه وعلى آله وصحبه
ري القرآن الكرمي ما هو إال حماولة لبيان املعىن وتقريبه  الغرض من تفس  فإن

واملستمع القارئ  ذهن  تقوم كلمة   ،يف  أن  األحوال  من  حبال  ذلك  يعين  وال 
القرآنية يف سياقها  تفسريية الكلمة  املماثلة والرتداف  ،مقام  فهذا   ،على وجه 

 نت  مت زت رت يب ُّ  ،إذ هو من عند هللا تعاىل  ؛مستحيل يف حق البشر

رين املفسّ   بعض  هذا مما محل  ولعلّ   ،[  82] النساء:  َّ مث زث رث يت ىت
 لكلمة أوحول ايف وجوه التأويل    والبيان وتكثري الكالم  على اإلطالة يف الشرح

  ضعفهم عن بلوغ رتبة القرآن و   وهو مما يؤكد عجز الثقلني مجيعهم   ،اآلية القرآنية
 .نفس األمر يُقّرر قضية اإلعجاز القرآين  ويف ،العظيم

واإلعجاز البياين    ،وملا كان التفسري التحليلي من أقدم ألوان التفسري القرآين 
القرآين اإلعجاز  أنواع  أعظم  التحدي  إذ هو  -  ؛من  به  الذي وقع   ، األصل 

ألن كّل آية من آايت القرآن الكرمي    ؛ -  يف حروفه وكلماته  البارزةالسمة  فكان  
 ، (1)وهذا ما قّرره غري واحد من أهل العلم  ،ال تكاد ختلو من علم البالغة وفنونه

جيد   حبيث ال  ،هبا  لفظة يف القرآن الكرمي إمنا جاءت يف موضعها األحقّ فكل  

 
 .1/8التحرير والتنوير البن عاشور ينظر:   (1)
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  ، ال يوًما أو بعض يوم  ،وقراره املكني  ،يف معناه إال وطنه األمني  القرآين  اللفظ
 .(1)دوًما وأبًدا على مّر العصور واألزمان بل

معين  لذا  قرآنية  آية  حول  بيانية  حتليلية  بدارسة  أقوم  أن  فوقع   ،ةرأيت 
البقرة املائتني من سورة  بعد  والعشرين  الثالثة  اآلية  قوله    ،االختيار على  وهي 

 جع حطمظ مض حضخض جض مص  خص حص مس خس ُّٱتعاىل:  

ملا تتضمنه هذه اآلية    ،[  223] البقرة:   َّ مف  خف جفحف مغ جغ مع
 . واألسرار البالغية ،واألحكام التشريعية ،الكرمية من اهلداايت القرآنية

  . وجيعله خالًصا لوجه الكرمي ،أن ينفع به كاتبه وقارئهسائال هللا تعاىل 
 .أمهية املوضوع وأسباب اختياره

ملعىن التدبر الذي ورد األمر به يف القرآن    اأن يف التفسري التحليلي حتقيقً   -1
 .الكرمي

 . أمهية هذه اآلية الكرمية وما تضمنته من أحكام فقهية وهداايت قرآنية -2
   .اآلية الكرمية ابلدراسة والتحليلتناول هذا    مستقل  علمي  حبثعدم وجود    -3

 أهداف البحث:
حسب   حتليليًّا سريًا  ( من سورة البقرة تف223  )تفسري اآلية القرآنية رقم:    -1

 . املنهج األكادميي املعتمد
 .املتعلقة بني الزوجني يف الفراش معناية القرآن الكرمي ابألحكا إبراز -2
 .الكشف عن األساليب البالغية واللطائف البيانية يف اآلية الكرمية -3
 . القرآنية ة اهلداايت والفوائد واألحكام املستنبطة من اآلي بيان -4

 
 .121لألستاذ/ حممد دراز ص: النبأ العظيم ينظر:   (1)
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 حدود البحث:
 خص  حص مس خس ُّٱ  قوله تعاىل:  تقوم حدود البحث على تفسري

 خف جفحف مغ جغ مع جع حطمظ مض حضخض جض مص 
البقرة:   َّمف الُعرف   ،حتليليًّاتفسريًا    .  [  223]  يف  املعتمد  املنهج  حسب 
 ، من خالل الرجوع إىل أمهات كتب التفسري وأحكام القرآن الكرمي  ،األكادميي

 .وغريها من العلوم والفنون
 الدراسات السابقة:

بعد البحث واالطالع على الدراسات السابقة يف هذا املوضوع تبني يل 
وإمنا   ،راسة والتحليلعلمية مستقلة تناولت هذه اآلية ابلدعدم وجود دراسة  

  ، طُرقها واختالف مناهجها   مبثوث يف كتب التفسري على تنوع  جلُّ ما هنالك 
 .مما يبعث على إفرادها ببحث مستقل حمّرر

 مشكلة البحث:
 تكمن مشكلة البحث يف هذه األسئلة التالية:

 ؟ مناسبتها ملا قبلهاما و  ؟نزول هذه اآلية سبب ما  -
 ؟التحليلي هلذه اآلية التفسري ما  -
 ؟البالغية واللطائف البيانية اليت تضمنتها اآلية الكرمية األساليب ما  -
 ؟واألحكام الفقهية املستنبطة من اآلية الكرميةالقرآنية  اهلداايت ما  -
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 منهج البحث:
 وفق العناصر التالية: ،االستقرائي التحليليسلكت يف هذا البحث 

 . التفسري وأحكام القرآن الكرمي حول معىن اآلية الكرمية استقراء أمهات كتب    - 
 . القيام بتحليل مفردات اآلية الكرمية ودراستها دراسة حتليلية   - 
واملوازنة بينها    ، عرض أقوال العلماء فيما تضمنته اآلية الكرمية من أحكام فقهية   - 

   . والرتجيح حسب القواعد املعتمدة يف الفن   واملناقشة     ابلتحرير 
 .كرميةال ةواللمسات البيانية املتعلقة ابآلي األساليب البالغيةإبراز  -
 .بيان الفوائد واهلداايت واألحكام املستنبطة من اآلية الكرمية -
ابلرسم العثماين وعزوها بذكر اسم السورة ورقم اآلية يف   القرآنية  كتابة اآلايت  -

 .املنت
الصحيحني أبني    غري  ما كان يفو   ،األصلية  ختريج األحاديث من مصادرها  -

 .درجته وحكم العلماء عليه
االكتفاء بذكر اتريخ وفاة األعالم الوارد ذكرهم يف منت البحث دون الرتمجة    -

 .هلم
 . وتوضيح ما حيتاج إىل بيان ،الغريبة ابلشكل الكلمات ضبط  -
 .إىل أصحاهبا أو اإلشارة إىل املصدر املقتبس منه األقوال عزو  -
 .الشعرية إىل قائليها مع عزوها إىل مصادرها األصلية  األبيات نسبة  -
 .والرسم اإلمالئي وعالمات الرتقيم ، واللغوي ،البحث العلمي قواعد تطبيق  -
  .ة ألهم النتائج اليت توصلت إليها من خالل البحثخامتة متضمن وضع  -
 .لمصادر العلميةوضع قائمة ل -
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 خطة البحث: 
مقدمة   من  البحث  خطة  وقائمة   ،وخامتة  مباحث  سبعةو ومتهيد  تتكون 

 وهي كالتايل: ،العلمية للمصادر
املوضوع  أمهية  وفيها:  اختياره  ،املقدمة  البحث  ، وأسباب   ،وأهداف 

 .وخطتهه ومنهج ومشكلة البحث ،والدراسات السابقة ،وحدوده
 ما يلي:  التمهيد: وفيه

 . مفهوم التفسري التحليلي -
   .مفهوم التفسري البياين -

 .سبب نزول اآلية الكرميةاملبحث األول: 
 .مناسبة اآلية الكرمية ملا قبلها  :لثايناملبحث ا

   .بعدهامناسبة اآلية الكرمية ملا  املبحث الثالث:
  .إعراب اآلية الكرمية  :رابعاملبحث ال
 .بيان املعىن اإلمجايل لآلية الكرمية :امساملبحث اخل

  .يف اآلية الكرمية ب البيانية: األسالياملبحث السادس
 .واألحكام املستنبطة من اآلية الكرمية اهلداايت :سابعاملبحث ال



 

 
174 

 مغ جغ مع جع   حطمظ مض حضخض جض  مص خص حص مس خس  ُّٱ:  تفسير قوله تعالى
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 ما يلي:   وفيهالتمهيد 
 . مفهوم التفسري التحليلي •

التحليلي: مركٌب وصفٌي من كلمتني وال بّد من بيان كل كلمة   ،التفسري 
وإن املتأمل يف معىن التفسري من الناحية    ،على حدة قبل بيان مفهومه مرّكًبا

كما   ، البيان والكشف واإليضاح  :رجع إىل أصل واحد مبعىني  اللغوية يرى أنه
و يفُسره ابلضم    ،ابلكسروفس ر الشيء يْفِسره    ،قيل عن الفْسر: كشف املغط ى

 .(1)فْسراً: أابنه ووض حه
الفاء والسني والراء كلمة واحدة تدل    "َفِسرَ (: "هـ  395)  قال ابن فارس 

بيان شيء وإيضاحه الفْسر  ،على  الشيء وفس رته  ،من ذلك   ،يقال: فْسرُت 
  ، أي إىل بْول املريض  ،(2)كمه فيهوالفْسُر والتْفِسرة: نظُر الطبيب إىل املاء وحُ 

 . وبيان علته 
وهو ما جاء يف قوله    ،ومل يرد هذا املصطلح يف القرآن الكرمي غري مرة واحدة

قال    ،[33]الفرقان:    َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  تعاىل:
 .(3)أحسن بيانً  َّ مم خم ُّٱ :جماهد قوله

التفسري اصطالحاً  كل   ،فقد كثرت أقوال العلماء يف تعريفه  ،وأما تعريف 
وإذا كان احلال كذلك فلْسُت بصدِد   ،حبسب نظره ومبا يغلب على فنِّه وصْنعته

 
حيط يف اللغة    ،12/406ينظر: هتذيب اللغة  (1)

ُ
وأصـــــول يف التفســـــري البن عثيمني:  ،8/311وامل

 .16للدكتور علي العبيد : ص ،وتفسري القرآن الكرمي أصوله وضوابطه ، 23ص
 . 4/504 ( ينظر: مقايـيس اللغة البن فارس2)
 . 8/2692 وتفسري ابن أيب حامت ،17/448( ينظر: تفسري ابن جرير 3)
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 1421)   ابن عثيمني  حممد  الشيخفضيلة  عر فه  ولعل  ما    ،تتبع تلك التعاريف
الكرميبقولههـ(   القرآن  معاين  بيان  هو  للمعىن    التعاريف   قربأ  ،(1) : 

 .قيقةعلى وجه احلهو الغاية واهلدف من التفسري  إذ ؛االصطالحي
  ، وهي مادة تدل على فك العقدة  ، مأخوذ من احللّ فيف اللغة    وأما التحليل

وحتليل اجلملة: بيان أجزائها    ،الشيء إىل عناصره  التحليُل على إرجـاعيُطلق  و 
 . (2) اووظيفة كلّ  منه

ومن خالل ما سبق ميكن أن يُقال عن مفهوم التفسري التحليلي هو: تفسري 
اللغة والنحواآلايت   والعناية    ،بذكر معاين املفردات وما يتعلق هبا من حيث 

بينها أو  وسياق األقوال يف التفسري مع املوازنة    ،ابلقراءات وبيان أوجهها وعللها
األحيان من  يف كثري  واستنباط    ،الرتجيح  النزول  أسباب  هداايهتا  وذكر 

املفّسرين    ،هاأحكامو  منهج  على  الغالب  هو  التفاسري  من  النوع  هو  وهذا 
  .(3) الُقدامى

 .بياينمفهوم التفسري ال  •
ول  األشّق  وسبق بيان ال  ،وصفٌي من كلمتني  أيًضا  مركبٌ   التفسري البياين:

من  خوذ  مأ " البيان "    فهو :  ما الشّق الثاينوأ  ،يف مفهوم التفسري التحليلي  منه
  ،والبَـَيان: ما ُبنيِّ به الشيُء من الَداللة وغريه  ،اّتَضح فهو َبنّي   إذا   ابن الشيء

 
 .23عثيمني: ص ينظر: أصول يف التفسري البن (1)
 .1/194واملعجم الوسيط  ،2/20مقايـيس اللغة البن فارس  و  ،3/280هتذيب اللغة   ( ينظر:2)
مســاعد   /رللدكتو  فصــول يف أصــول التفســريو   ،1/206لفضــل عباس  التفســري واملفســرون   ( ينظر:3)

 .33الطيار ص: 
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 د. عبدهللا بن عبدالعزيز الدغيثر 
 

  وقد امنت  هللا   ،(1)وإظهار املقصود أببلغ لفظ  ،لذكاءفصاح مع ااإلوقيل: هو  
البيان  على  ¸ بتعليمه  اإلنسان  اإل  ، جنس  من   فصاحوهو  النفس  يف  عّما 

 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ ُّٱ:  فقال سبحانه  املقاصد واألغراض

البيان:    ومن ذلك  ،[4  -  1:  رمحن]ال ٱٱَّ رت يُ هو  و علم  إبراز  علم  به من  تمكن 
  .(2)املعىن الواحد بطرق خمتلفة وتراكيب متباينة يف درجة الوضوح

 ،فلم يرد ذكره يف كتب املتقدمني هبذا اللفظ  التفسري البياينصطلح  موأما  
  وغالب ما يعنون   ،عجاز"اإل"مبصطلح     عنه لدى علماء البالغةوأقرب ما يعّب 

 .(3)ولذا كان ُجلُّ اهتمامهم ينصرف إليه ،البياين اجلانب به
 عىن الذي يُ هو التفسري  :  فُيقال  التفسري البياين   يُعّرف  وبناء على ذلك قد

 .(4)وداللة معناه ،وبراعة نظمه وأسلوبه ،القرٓانلفظ بالغة  رسراأببيان 

 
ــوعــة كشــــــــــــــــاف ، و 13/67، ولســــــــــــــــان العرب  1/141جممــل اللغــة البن فــارس    ( ينظر:1) موســــــــــــ

  املعجم االشــــتقاقي املؤصــــل أللفا  القرآن الكرمي، و 1/34م للتهانوياصــــطالحات الفنون والعلو 
 .1/184 حممد جبل  /رللدكتو 

 .171حملمد الّسراج ص:  اللباب يف قواعد اللغة  ( ينظر:2)
، والتحرير  15، وإعجــــاز القرآن للبــــاقالين ص:27بيــــان إعجــــاز القرآن لل طــــايب ص:  ( ينظر:3)

 .1/104والتنوير البن عاشور 
، وعلى طريق التفسري البياين للدكتور/  347مفاتيح التفسري للدكتور/ أمحد اخلطيب ص:    ( ينظر:4)

 .1/7فاضل السامرائي 



 

 
177 

 جملة العلوم الشرعية
 هـ1444 حمرموالستون  السادسالعدد 

 .سبب نزول اآلية الكرمية املبحث األول:
الرئيسة يف ترجيح    قواعدمعرفة سبب النزول أحد الالتحقيق يف  ال شك أّن  

اآلية قصتها    على  فالوقوف  ؛ معىن  ومعرفة  ابآلية  احمليطة  الظروف 
مما   ،اخل...ومالبساهتا ذلك  تدبّ   كلُّ  ويُيسر  فهمها  معناها    ،رهاُيسهل  ومعرفة 

 مس خس ُّٱ  وقد ورد يف سبب نزول هذه اآلية:  ،على الوجه الصحيح

 ، ٪   عدة أقوال عن الصحابة الكرام  [   223] البقرة:    َّحض جض مص  خص حص
 وهي كما يلي: 

كانت    قال: »  ƒ  جابر بن عبد هللا  جاء من حديث: ما  القول األول
 مس  خس ُّ  :اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول فنزلت

 .(1)« َّحض جض مص  خص حص
الثاين:  حديث  القول  من  جاء  سلمة  ما  قدم   قالت:  ~  أم  ملا   «

جيبون املهاجرون  وكان  نسائهم  من  تزوجوا  أنصار  على  املدينة   (2) املهاجرون 
عليه    فأراد رجل من املهاجرين امرأته على ذلك فأبتْ   ،وكانت األنصار ال جتيب

ت  حيَ قالت: فأتته فاستَ   ،حىت تسأل رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم

 
 جض مص خص حص مس خس ُّٱ  ابب:  ،كتاب: التفســري  ،الب اري يف صــحيحهأخرجه   (1)

اعه امرأته يف جواز مِج ابب:  ،ومســلم يف صــحيحه كتاب: النكاح    ،(4528) 6/29  ،َّحض
 .(1435) 1/1058 ،ومن ورائها من غري تعرض للدبر ،من قدامها ،قبلها

نظر: غريــب احلــديــث لل طــايب ي  ،يف قـُبُِلهــا  من خلفهــا  جتبيــة املرأة: هي أن جيــامع الرجــُل زوجتــه  (2)
 .1/295أليب موسى املديين  يب القرآن واحلديثــاجملموع املغيث يف غريو   ،2/385



 

 
178 

 مغ جغ مع جع   حطمظ مض حضخض جض  مص خص حص مس خس  ُّٱ:  تفسير قوله تعالى
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 د. عبدهللا بن عبدالعزيز الدغيثر 
 

فنزل  فسألتهُ   ،تسأله  أنْ  سلمة   جض مص  خص حص مس خس ُّٱ  ت:أم 

 .(1)«ٱٱَّحض
قال: "إن ابن عمر    ƒ  ما جاء من حديث ابن عباسالقول الثالث:  

إمنا كان هذا احلي من األنصار وهم أهل وثن مع هذا   ،أوهم  -  وهللا يغفر له  -
 عليهم يف العلم فكانوا وكانوا يرون هلم فضاًل   ،احلي من يهود وهم أهل كتاب

يقتدون بكثري من فعلهم وكان من أمر أهل الكتاب أن ال أيتوا النساء إال على  
فكان هذا احلي من األنصار قد أخذوا    ،وذلك أسرت ما تكون املرأة  (2)حرف

 ،اا منكرً النساء شرحً   (3) وكان هذا احلي من قريش يشرحون  ،بذلك من فعلهم
ومُ  مقبالت ومدبرات  منهن  املدينة    ،ستلقياتويتلذذون  املهاجرون  قدم  فلما 

وقالت:    ،ليهتزوج رجل منهم امرأة من األنصار فذهب يصنع هبا ذلك فأنكرته ع
أمرمها فبلغ    (4)يحىت شرِ   ،إمنا كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإال فاجتنبين

 
ابب:  ،كتاب: الطهارة  ،والدارمي يف ســـــــــــننه  ،(26698) 44/295أخرجه أمحد يف مســـــــــــنده  (1)

   ،(1159) ،1/724 ،إتيان النساء يف أدابرهن
الفائق يف غريب   ينظر:  ،جيامعها زوجها على جنب غري مستلقيةإتيان املرأة على حرف هو: أن  (2)

  مشـــــــــارق األنوار على صـــــــــحاح اآل ر للقاضـــــــــي عياضو   ،1/274للزخمشـــــــــري    احلديث واألثر
1/188. 

مشــــــارق األنوار على صــــــحاح  ينظر:    ،وهي مســــــتلقية على قفاها املرأة َوْطء شــــــرُح النســــــاِء: هو (3)
  .2/456البن األثري  ديث واألثرالنهاية يف غريب احلو  ،2/247 اآل ر

 و   ،1/403غريب احلديث لل طايب  ينظر: ،‘  أي عظم وتفاقم وارتفع حىت بلغ رســــــــــول هللا (4)
 .3/998أليب عبيد اهلروي  الغريبني يف القرآن واحلديث
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 جض مص  خص حص مس خس ُّٱ  :¸  فأنزل هللا  ‘  ذلك رسول هللا

 .(1) «أي: مقبالت ومدبرات ومستلقيات يعين بذلك موضع الولدٱٱَّحض
»جاء عمر بن    قال:  ƒ  ما جاء من حديث ابن عباسالقول الرابع:  

قال: "َوَما ال ِذي    ،هلكت  ،فقال: اي رسول هللا  ،‘   إىل رسول هللا  اخلطاب 
قال: فأوحى    ، اقال: فلم يرد عليه شيئً   ،" قال: حولت رحلي البارحة؟َأْهَلَككَ 

 ،أَْقِبلْ ٱٱَّحض جض مص  خص حص مس خس ُّٱ  :هللا إىل رسوله هذه اآلية
بـَُر َواحْلَْيَضةَ  ،َوأَْدِبرْ   .(2)«  َواتـ ُقوا الدُّ

قال: كان ابن    ،ما جاء من حديث نفع موىل ابن عمرالقول اخلامس:  
فقرأ   ،افأخذت عليه يومً   ،إذا قرأ القرآن مل يتكلم حىت يفرغ منه  -  ƒ-عمر  

قال:   ،قلت: ال  ؟نزلتقال: تدري فيم أُ   ،حىت انتهى إىل مكان  ،سورة البقرة
 .(3)مث مضى ،كذا وكذانزلت يف  أُ 

 
واحلاكم  ،(2164)  3/492  ،ابب: يف جامع النكاح  ،كتاب النكاح  ،أخرجه أبو داود يف سننه (1)

وأخرجه الطباين يف املعجم الكبري   ،،( وصــــححه ووافقه الذهيب2791)  ،2/212يف مســــتدركه  
( وحســــــــنه األلباين يف 14107) 7/317والبيهقي يف الســــــــنن الكبى   ،(11097)  ،11/77

 .(1881) 6/377صحيح سنن أيب داود 
( وقال عنه:  2980)  5/66والرتمذي يف ســـــــننه   ،(2703) 4/434أخرجه أمحد يف مســـــــنده   (2)

 .103وحسنه األلباين يف أداب الزفاف ص:  ،هذا حديث حسن غريب
 جض مص خص حص مس خس ُّٱ  ابب:  ،كتاب: التفســري  ،أخرجه الب اري يف صــحيحه (3)

وهذا ...قال ابن حجر: هكذا أورده مبهًما ملكان اآلية والتفســـــــــــري  ،(4526) 6/29  ،َّحض
وال بد له من نكتة حيســـــــــن   "االكتفاء" :الذي اســـــــــتعمله الب اري نوع من أنواع البديع يســـــــــمى

 .190 – 8/189ينظر: فتح الباري البن حجر  ،بسببه
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 مغ جغ مع جع   حطمظ مض حضخض جض  مص خص حص مس خس  ُّٱ:  تفسير قوله تعالى
 -دراسة تحليلية بيانية-[    223] البقرة:  َّ  مف خف  جفحف

 د. عبدهللا بن عبدالعزيز الدغيثر 
 

ن رجال أتى امرأته يف دبرها إقال:    -   ƒ-ويف رواية أخرى عن ابن عمر  
 جض  مص  خص حص مس خس ُّٱ  :فأنزل هللا  ،فوجد يف نفسه من ذلك

َّحض
 ٱ.(1)

السادس:   اخلدريالقول  أيب سعيد  أ  ¢  ما جاء من حديث  ن قال: 
  عريها فأنزل هللا نُ   :وقالوا أصاب امرأته يف دبرها فأنكر الناس ذلك عليه  رجاًل 
َّحض جض مص  خص حص مس خس ُّٱ :هذه اآلية ¸

(2).  
واملتأمل يف   ،٪  هذا أشهر ما ُروي يف سبب نزول اآلية عن الصحابة

هذه الرواايت يرى أن داللة األقوال األربعة األوىل مع اختالف أحواهلا متفقة 
واختالف أحوال سبب    ،وهو جواز إتيان املرأة من ورائها يف قـُُبِلها  ،يف معناها

   .وهبذا ميكن اجلمع بينها ،النزول غري ُمؤثّر  إذا كان وجه الداللة غري خمتلف
فهي مبهمة وغري    -اخلامس والسادس    -ني اآلخرين  وأما داللة معىن القول

يف   الذي  (3)ولكن وردت رواايت من طرق أخرى توّضح حمل اإلهبام  ،ظاهرة

 
الُعجـاب يف بيـان   ينظر  ،والـدارقطين يف غرائـب مـالـك  ،3/573أخرجـه ابن جرير يف تفســــــــــــــريه    (1)

ع احلافظ ابن حجر كثريًا يف اســــتيفاء طرقه عن   ،1/564للحافظ ابن حجراألســــباب   وقد توســــّ
  .ابن عمر

  15/410والطحاوي يف شـــرح مشـــكل اآل ر    (1103) 354/ 2 أخرجه أبو يعلى يف مســـنده (2)
(6118). 

فلعل  اإلمام الب اري   ،كون التصــريح مبثله شــنيًعاســبب اإلهبام  ذكر غري واحد من أهل العلم أن  (3)
فتح الودود يف شـرح سـنن أيب داود   ينظر: ،تعّمد االكتفاء دون التصـريح ألجل ذلك - ¬-
2/517. 
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الب اري االطباين يف األوسط  فقد أخرج    ،رواية  إمنا   :قال  ƒ  بن عمرأن 
 . (1)ربُ يف إتيان الدُ   خصةً رُ ٱَّ  حص مس خسُّ  :‘  نزلت على رسول هللا

 خالل ما يلي: وجُياب عن ذلك من 
السابق -1 ابن عمر نفسه ما يناقض قوله  ومن ذلك ما    ،أنه قد صّح عن 

  ضُ مِّ حَ إن نشرتي اجلواري فنُ :  ƒ  أخرجه النسائي وغريه أنه قيل البن عمر
يعمل هذا   أوَ   فقال: أنتيهن يف أدابرهن قال: أو   ؟يضُ مِ حْ وما الت    قال:  هلن  

"  ،(2) ؟مسلم الشرعية:  ابلقاعدة  قُ وعماًل  واملبيح  احلاظر  تعارض  ّدم إذا 
ًما على قوله السابق   (3) على املبيح"  احلاظر  . فيكون قول ابن عمر هذا مقد 

 - وغريه من إابحة إتيان النساء يف أدابرهن    ƒ  أن ما أُثر عن ابن عمر -2
بغي  يدخل يف ابب زاّلت العلماء اليت ين  ،-إن سّلمنا بصحة ثبوته عنهم  

  ƒ  وقد أنكر عليه ابن عباس   ،اإلعراض عنها وعدم تتبعها واألخذ هبا
  .وبنّي أنه أخطأ يف محل اآلية على ذلك السبب ،هذا التأويل

 
 .(3827) 1/144أخرجه الطباين يف املعجم األوسط  (1)
  15/426والطحاوي يف مشـــكل اآل ر    ،(8930) 8/190أخرجه النســـائي يف ســـننه الكبى  (2)

من  صـــــريحٌ  وهو نصٌ   ،وســـــنده صـــــحيح:  101وقال األلباين يف آداب الزفاف ص:    ،(6128)
 .ربُ اإلنكار إتيان النساء يف الدُّ  ابن عمر يف إنكاره أشدّ 

لصــــفي الدين احلنبلي واعد األصــــول قو   ،3/729قوي  عبد الينظر: شــــرح خمتصــــر الروضــــة البن  (3)
 .233ص: 
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 -دراسة تحليلية بيانية-[    223] البقرة:  َّ  مف خف  جفحف

 د. عبدهللا بن عبدالعزيز الدغيثر 
 

مشهورة -3 أدابرهن  يف  النساء  إتيان  حترمي  يف  الواردة  النصوص  وقد   ،أن 
ونقل غري واحد من أهل العلم اإلمجاع على    ، (1) استوفاها عدد من العلماء

 . (2)حترميه
أن وهو    ،أن القياس الشرعي الصحيح يردُّ جواز إتيان النساء يف أدابرهن -4

  فمن ابب أوىل  ،م الفرج حال احليض ألجل النجاسة العارضةهللا تعاىل حرّ 
 . (3)ر ابلنجاسة الالزمةبُ أن حيرم الدُّ 

أن   وهو   ، الصحيح يردُّ جواز إتيان النساء يف أدابرهن  عقليأن القياس ال -5
أنزل  تعاىل  مبنيالقرآن    هللا  عريب  بلسان  من على    ،الكرمي  العقول  ذوي 

 
شـامل للمسـالك ٱَّٱحض جضٱٱُّٱ:¸ وما اسـتدل به امل الف من أن قولهقال القرطيب يف تفسـريه:  (1)

وأبحاديث صـحيحة حسـان وشـهرية    ،إذ هي خمصـصـة مبا ذكرنه ؛حبكم عمومها فال حجة فيها
كلها متواردة على حترمي إتيان النســـاء    ،اثنا عشـــر صـــحابيا مبتون خمتلفة ‘ رواها عن رســـول هللا

وقد مجعها   ،وأبو داود والنسـائي والرتمذي وغريهم ،ذكرها أمحد بن حنبل يف مسـنده ،يف األدابر
ولشــــــــي نا أيب العباس أيضــــــــا يف   ،كروه"أبو الفرج بن اجلوزي بطرقها يف جزء مساه" حترمي احملل امل

ــار إدابر ــاه" إظهــ ــاز الوطْ   ،ذلــــك جزء مســ قلــــت: وهــــذا هو احلق املتبع    ،ي يف األدابر"من أجــ
وال ينبغي ملؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن يعرج يف هذه النازلة على زلة عامل    ،والصـــــــحيح يف املســـــــألة

وتكفري من  ،د روي عن ابن عمر خالف هذاوق  ،رن من زلة العاملذِّ وقد حُ  ،عنه ح  بعد أن تصــــــــِّ 
 .3/95للقرطيب  اجلامع ألحكام القرآنينظر:  ،¢ وهذا هو الالئق به  ،فعله

ــاء  -‘-قد تيقنا بطرق ال حميد عنها هنى النيب   وقال الذهيب:      ،وجزمنا بتحرميه  ،عن أدابر النســــــــ
 .11/81 : سري أعالم النبالءينظر ،كبري  ويل يف ذلك مصنفٌ 

لباب التأويل يف و  ،105/ 2البن هبرية  إلفصـــــاحوا  ،122ص  البن حزم  مراتب اإلمجاعينظر:   (2)
 .1/156لل ازن  معاين التنزيل

 . 1/239أليب بكر ابن العريب  أحكام القرآنينظر:   (3)
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فكيف يتوهم    ؛احليوانتأحطُّ  إتيانه    تعافُ   فإذا ما كان هناك أمرٌ   ؛املكّلفني
و أ  ، اأتى أُنثاه يف ُدبره   خنزيرًا  أن  لم نسمعف  ؟ُعقالء املكّلفنيحصوله من  

امرأته    إتيانيستسيغُ   عاقالً   رجالً أن    يُتصورفكيف    ؛برهامحاراً أتى أاتنً يف دُ 
 يستقذرو   فيسدُّ أنفه  فالةلريى العذرة يف الالعاقل    وإن اإلنسان  ؟يف ُدبرها

ويتلّذذ  ،س يف مكاهنا ووعائهافكيف يذهب إبرادته ويندّ  ؛أن ميشي بقرهبا
 .(1)!!!مبباشرهتا 

 خص ُّفمعلوم أن معىن قول هللا تعاىل ذكره:  هـ(:    310)قال ابن جرير  

وأن ما   ،إمنا هو: فأتوا حرثكم من حيث شئتم من وجوه املأتىٱَّحض  جض مص 
  فبنّيٌ   ،وإذ كان ذلك هو الصحيح  ،عدا ذلك من التأويالت فليس لآلية بتأويل

قوله:   أن  زعم  من  قول  إتيان  ٱَّحض جض مص  خصٱُّخطأ  إابحة  على  دليل 
فيه  ؛النساء يف األدابر الدبر ال حيرتث  تعاىل ذكره:    ،ألن   مس  ُّٱوإمنا قال 

ائته    :وأي حمرتث يف الدبر فيقال  ،فأتوا احلرث من أي وجوهه شئتم  ٱَّ  حص
وابن عباس من أن    ،وتبني مبا بينا صحة معىن ما روي عن جابر   ،من وجهه

إذا أتى الرجل املرأة من    : هذه اآلية نزلت فيما كانت اليهود تقوله للمسلمني
 . (2) دبرها يف قبلها جاء الولد أحول

 ومن زعم منهم أن سبب نزول اآلية أن رجاًل   هـ(:   1250)قال الشوكاين  
ن  وم  ،ت ذلكل  فليس يف هذا ما يدل على أن اآلية أحَ   ،أتى امرأته يف دبرها
فكون ذلك هو    ،بل الذي تدل عليه اآلية أن ذلك حرام  ،زعم ذلك فقد أخطأ

 
  .41ينظر: أوضح التفاسري حملمد اخلطيب ص:  (1)
 .3/759 عن أتويل آي القرآنجامع البيان  (2)
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فإن اآلايت النازلة على أسباب   ،السبب ال يستلزم أن تكون اآلية نزلة يف حتليله
 .(1)واترة بتحرميه ،أتيت اترة بتحليل هذا

اتفق   ما  مقد متها  األوىل ويف  األربعة  األقوال  أن  ُعلم  هذا  تقرر  عليه  إذا 
يصحُّ محلها مجيًعا على سبب نزول    ƒ  هللا   الشي ان من رواية جابر بن عبد

وهذا متسق مع سياق  ،إذ هي متفقة يف معىن جواز إتيان املرأة يف قـُُبلها  ؛اآلية
ابن عمر  ،اآلية سباقًا وحلاقًا املأثورين عن  القولني  وأيب سعيد    ƒ  وأن ِكال 

حان حبال من األ  ¢  اخلدري حوال أن يكون سبًبا لنزول اآلية  ساقٌط ال يصِّ
 .الكرمية

  

 
 .1/263 اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري فتح القدير (1)
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 .مناسبة اآلية الكرمية ملا قبلها :لثاين املبحث ا
اآلية مناسبة  تعاىل  وأما  قوله   جض  مص  خص حص مس خس ُّٱٱ:يف 

نظرًا لتعلق املوضوع ببيان حكم مجاع    ؛ ملا قبلها فظاهر  [  223] البقرة:    َّحض
فاآلية السابقة وردت على إثر سؤال كما يف قوله    ،النساء يف حالة خمصوصة

 هئ مئ خئ  حئ جئ  يي ىي ني زيمي ري ٰى ُّٱ  تعاىل:
 مخ  جخ مح جح مج مثحج هت مت خت حت جت هب خبمب حب جب

فلما كان هذا السؤال حول حالة خاصة ابملرأة ال جيوز   ،[  222] البقرة:  ٱَّ جس
بعد ذلك على سبيل    ´  أخب  ،وهي ال تزال متلّبسة هبا  للرجل أن جيامعها

حىت ال يغيب عن النفوس ما أحل ه   ؛ االمتنان أن تلك احلالة عارضة ال دائمة
تستثقل التحرمي وهو    -إال ما رحم هللا    - فالنفوس    ؛ هللا هلم يف معظم األوقات

احِلكمة اليت ُشرع    ¸  مث بنّي   ،وال تستشعر نعمة التحليل وهو غالب  ،عارض
  -وقضاء وطره منها  الذي من الزمه غشيان الرجل للمرأة -من أجلها الزواج 

 فقال تعاىل:  ،وهي استمرارية الّنْسل والتوالد البشري ال جمّرد قضاء الشهوة فقط
كون  فأمر إبتيان املرأة يف حالة ت  ،ٱَّحض جض مص  خص حص مس خس ُّٱ

فيها صاحلة إلجناب الولد بعد ما هنى عن إتياهنا يف حالة تكون فيها غري صاحلة  
  . إلجناب الولد

الزخمشري   قوله:هـ(:    538)قال  ما موقع   مس خس ُّٱ  فإن قلت: 

 مت خت حت  ُّٱقلت: موقعه موقع البيان والتوضيح لقوله:    ؟مما قبلهٱَّ حص

احلرث  َّٱمث هت به هو مكان  اَّلل   أمركم  الذي  املأتى  أّن  له   ،يعىن  ترمجة 
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وداللة على أّن الغرض األصيل يف اإلتيان هو طلب    ،أو إزالة للشبهة  ،وتفسرياً 
   . (1) فال أتتوهّن إال من املأتى الذي يتعلق به هذا الغرض  ،ل ال قضاء الشهوةالنسْ 
اخلطاب ابإلشارة أي يف اآلية األوىل ألويل  : ليقع  هـ(  638)  قال احْلَرَايلِّ و 
 : كما قال بعض العلماء  ألن احلرث  ؛ألويل العلم  وابلتصريح أي يف هذه  ،الفهم

 .(2)إمنا يكون يف موضع الزرع
حيان   أبو  ظاهرة :  هـ(   745)وقال  قبلها  ملا  تقدم  ؛ومناسبتها  ملا   :ألنه 

وكان اإلطالق يقتضي تسويغ إتياهنن على سائر    َّٱمث هت مت خت  حتُّٱ
ا  وبني أيضً   ،على سائر الكيفيات  مبا يدلُّ   د ذلك أبن نص  أك    ،أحوال اإلتيان 

 .(3) لبُ  وهو: القُ احملل جبعله حر ً 
يف اآلية السابقة نوع بيان    ىاملأت  ´  وملا بنيهـ(:    885)وقال البقاعي  

لبّ  ذي  لكل  الناهية  النكاح  مثرة  إىل  مشرياً  السّ   أوضحه  فقالعن  :  فاح 
 .(4) لك مينيلكم بعقد أو مِ  أي الاليت هن حل  ٱٱَّ خسُّٱ

  ؛ َّحتُّمتصل بقوله:  ٱٱَّخسُّفقوله:  (:  ـه   911)وقال السيوطي  
  .(5)األدابر ب للحّث على الطهارة وجتنّ  ؛وما بينهما اعرتاض  ،ألنه بيان له

 
 .1/266 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (1)
 .395ص:  تراث أيب احلسن احْلَرَايلِّ املراكشي يف التفسري (2)
 .2/427 البحر احمليط يف التفسري (3)
 .3/280 نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور (4)
 .1/281 يف إعجاز القرآن ألقرانمعرتك ا (5)
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كالبيان    ،وقد جاءت هذه اآلية عقب سابقتها: هـ( 1371)وقال املراغي 
وهو حفظ بقاء النوع   ،هلا شارحة وجه احلكمة اليت ألجلها شرع غشيان النساء

 ، ال لذة املباشرة لذاهتا  ،كما حيفظ النبات ابلزرع واحلرث  ،البشرى ابالستيالد
حيث ال استعداد لقبول    ؛ضومن مثّ ال حيل لكم أن أتتوا النساء يف زمن احلي

 .(1)وال يف غري املأتى الذي يتحقق به االستيالد ،الزرع
 خت  حت  ُّٱجلملة:    هذه اجلملة تذييل  ن  :  هـ(  1393)قال ابن عاشور  

صد به االرتفاق ابمل اطبني والتأنس هلم إلشعارهم أبن  قُ   ،َّٱمث هت مت
يعلم أن    منعهم من قرابن النساء يف مدة احمليض منع مؤقت لفائدهتم وأن هللا

تعهدهم ومالبستهم ليس منعهم منهن يف بعض األحوال أبمر   نساءهم حمل 
 .(2)  عليهم لوال إرادة حفظهم من األذىهنّي 

واملتأمل فيما سبق من األقوال  ،هذا جممل ما قيل يف مناسبة اآلية ملا قبلها 
ولكن الذي يظهر يل أن أقرب األقوال وجاهًة يف    ،ليس بينها تعارضيرى أنه  

قوله: يف  سابًقا  ُأمجل  ملا  ُمبّينة  قبلها كوهنا  ملا  اآلية   مت  خت حتُّ  مناسبة 

فلم يتبني املكان الذي أمر هللا تعاىل الرجال إبتيان النساء فيه إال  َّٱمث هت
فُعلم عندئذ  أن املكان    ،ٱَّ حص مس خس ُّٱٱبعد أن أعقب ذلك بقوله:

بُر الدُّ ال  الُقُبل  هو  فيه  ابإلتيان  حرً     ؛املأمور  النساء كوهنن  وصف  بقرينة 
 .واستيالد الذرية ألنه ليس موضًعا للزرع ؛واحلرث ال يتأتى يف الدبر ،للرجال

 
 .2/159 تفسري املراغي (1)
 .2/371التحرير والتنوير البن عاشور  (2)
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 مغ جغ مع جع   حطمظ مض حضخض جض  مص خص حص مس خس  ُّٱ:  تفسير قوله تعالى
 -دراسة تحليلية بيانية-[    223] البقرة:  َّ  مف خف  جفحف

 د. عبدهللا بن عبدالعزيز الدغيثر 
 

 . بعدهامناسبة اآلية الكرمية ملا  :لثاملبحث الثا 
 مض حضخض جض مص  خص حص مس  خس ُّٱٱٱ:وأما مناسبة قوله تعاىل

ملا   ،[ 223] البقرة:    َّمف خف جفحف مغ جغ مع جع حطمظ
 خل حل جل مك لك خك حك جك مق ُّٱ  من قوله تعاىل:  بعدها

استنباط    يفالعلماء    اجتهدفقد    ، [  224] البقرة:  ٱَّ مم خم حم جمهل مل
 ومن ذلك ما يلي: ،بة بني اآليتنياملناس وجه

أنه تعاىل ملا أمر    ،ومناسبة هذه اآلية ملا قبلها   (:   ه745  )بو حيان  قال أ
ا  وجعله معرضً   ،هناهم عن ابتذال امسه  ،وحذرهم يوم امليعاد  ،بتقوى ابهلل تعاىل

وتنزيهه عما ال ذر جتب صيانة امسه  وحيُ   تقىمن يُ   ألن  ،املا حيلفون عليه دائمً 
عليه ما حيلف  يذكر يف كل  به من كونه  أو كثري  ،يليق  قليل  أو    ،من  عظيم 

 . ألن كثرة ذلك توجب عدم االكرتاث ابحمللوف به ،حقري
وقد تكون املناسبة أبنه تعاىل ملا أمر املؤمنني ابلتحرز يف أفعاهلم السابقة 

العفو  ،وامليسر  ،من: اخلمر اليتامى  ،وإنفاق  وحال    ،ونكاح من أشرك  ،وأمر 
فانتظم بذلك أمرهم ابلتحرز يف   ،أمرهم تعاىل ابلتحرز يف أقواهلم  ، وطء احلائض

  .(1)األفعال واألقوال
وملا أذن يف إتيان النساء يف حمل احلرث كيف ما هـ(:    885)   قال البقاعي

 حكم  بنّي   ،ومنع من حمل احلرث يف حال احليض  ،اتفق ومنع مما سوى ذلك
اليمني ولو على غري   اإلنسان نفسه من ذلك ابإليالء أو مبطلق  إذا منع  ما 

اإليالء نُ   ؛سبيل  فكان خيشى  ألنه  النكاح  إىل  امليل  منهم شدة  قل عن كثري 
 

 .2/438 البحر احمليط يف التفسري (1)
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 جملة العلوم الشرعية
 هـ1444 حمرموالستون  السادسالعدد 

مظاهرة كما   مينع نفسه مبانعاملواقعة يف حال املنع فتحمله شدة الورع على أن  
فمنعهم من ذلك بقوله تعاىل عاداًل    ،يف سورة اجملادلة أو غريها من األميانني  بُ 

نبيه ملقامه:    ‘  عن خطاب  الذي ال شيء ٱَّ حك  جك مقُّتعظيماً  أي 
وكماله   وعظمته  جالله  مَ ٱَّ خك ُّٱيداين  يف       ٱَّلكُّٱعرضاً  أي  فيكون 

فإن ذلك إذا طال محل على االجرتاء على الكذب   ؛بتذلموضع ما ميتهن ويُ 
 . (1) األشياء إىل أقبح فجر  

املراغي   بتقواه ه (:  1371)قال  السابقة  أمرن سبحانه يف اآلية  بعد أن 
ذكر هنا أن مما يّتقى وحيذر منه أن جيعل    -وحذرن من معصيته وخمالفة أمره

  .(2)إلصالح بني الناساسم هللا عند احللف به مانعا من الّب والتقوى وا
فاملناسبة بني اجلملتني تعلق مضمونيهما ه (:  1393  )قال ابن عاشور  

قرابن األزواج   أبحكام معاشرة األزواج مع كون مضمون اجلملة األوىل منعا من 
احليض متهيدا جلملة  ،يف حالة  اجلملة   ىه  مه  جه  ُّٱٱ:وكون مضمون هذه 

 خس ُّٱ  :فوقع هذا التمهيد موقع االعرتاض بني مجلة  ،[226]البقرة:    َّ يه

وسلك فيه طريق العطف    َّ يه ىه  مه  جه ُّٱ  :ومجلة  ،َّ حص مس
 . ( 3) [222]البقرة:    َّ  خبمب حب جب  هئ ُّٱألنه هني عطف على هني يف قوله:  

أبو زهرة   العشرة (:  ه1394)قال  وقد بني سبحانه بعد ذلك شيئا من 
ويف هذه اآلايت ذكر األمر الذي   ؛الزوجني الزوجية يتصل ابلعالقة الفطرية بني  

 
 .3/283 نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور (1)
 .2/160 تفسري املراغي (2)
 .2/375التحرير والتنوير البن عاشور  (3)
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 مغ جغ مع جع   حطمظ مض حضخض جض  مص خص حص مس خس  ُّٱ:  تفسير قوله تعالى
 -دراسة تحليلية بيانية-[    223] البقرة:  َّ  مف خف  جفحف

 د. عبدهللا بن عبدالعزيز الدغيثر 
 

العالقة بتلك  يتصل  فيما  لزوجه  الرجل  بظلم  عما   ،يتصل  ميتنع  أبن  وذلك 
هلا مضارة  الطبع  حاجته    ،يتقاضاه  عندها  يشبع  أخرى  زوج  له  يكون  وقد 

وال هي    ،-ال هي زوج أتنس ابحلياة الزوجية    ،ويرتك هذه كاملعلقة  ،الفطرية
وقد يوثق   ؛ال تذوق مضاضة الظلم واحلرمان مما أحله هللامطلقة أتنس أبهلها و 
حيلفها بيمني  اليمني  ،ذلك  هبذه  الب  اخلري  من  أن  زوجه   ،ويتوهم  يرتك  وأن 

وتستوحش بتلك النفرة  ،وتكتوي بلوعة الظلم واألذى واملكايدة ،أتكلها الغرية
البيان  ،األمر  ́   ولقد بني  ،املستحكمة لف  فنهى عن األميان إن ح  ،ووثق 

الب ابليمني ظلمً  الرادعة ملن يعمد إىل    ،اوكان االستمرار على  العقوبة  وذكر 
واإلساءة إليها واإلضرار هبا إن استمر يف غيه ومل يسلك الطريق    ،مكايدة أهله

  .(1)وهي الكفارة ،وهو حتلتها ،الذي بينه رب العاملني لل روج من تبعة اليمني
ومن خالل ما سبق عرضه من وجوه املناسبات بني اآليتني يظهر أن أقرهبا  

إذ املوضوع يف مضارة الزوجة   ؛وأبو زهرة  وابن عاشور  وجاهة ما ذكره البقاعي 
السابقة كانت متعلقة ابلعالقة احملرمة يف    ، كان نوع هذه املضارةأايًّ  فاآلايت 

وهذه    ،من إتيان املرأة يف زمن احليض واحلذر من إتياهنا يف الدُّبُر  ،فراش الزوجية
يف  مباشرهتا  عن  ابالمتناع  احللف  نحية  من  الزوجة  مضارة  يف  داخلة  اآلية 

اليمني  ،الفراش مبطلق  أو  ابإليالء  ذلك  ينتظم  ،سواء كان    موضوع   وبذلك 
   .السياق بني اآليتني

 
 . 2/741زهرة التفاسري  (1)
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 جملة العلوم الشرعية
 هـ1444 حمرموالستون  السادسالعدد 

 . إعراب اآلية الكرمية :رابع املبحث ال 
 جع حطمظ مض حضخض  جض مص  خص حص مس خس ُّٱٱقال تعاىل:

 .[   223] البقرة:  َّمف خف جفحف مغ جغ مع
مبين  و   ،مرفوع ابلضمة  مبتدأ  َّ  خس ُّٱقوله:    - الكاف: ضمري متصل 

 َّمسُّو  ،للمذكرعالمة مجع    :وامليم  ،ابإلضافةعلى الضم يف حمل جر  
ابلضمة مرفوع  التشبيه  ،خب  أداة  حذف  على  لكم   ،إما  أي: كحرث 

أي: وطء نسائكم كاحلرث    ،على حذف مضاف  َّ  خس ُّٱ  :ويكون
وحيتمل أن    ،موقيل: هو على حذف مضاف أي: موضع حرث لك  ،لكم

فيكون من ابب    ،مبعىن: حمروثه لكم  ، َّٱحص مس خس ُّٱيكون:  
متعلق    جار وجمرورٱَّ حص ُّ  و  ،ويراد به اسم املفعول  ،إطالق املصدر

 ٱ.للمذكرعالمة مجع  :وامليم ،َّٱمس ُّٱ بصفة حمذوفة من

  ؛ فعل أمر مبين على حذف النون  َّ  اْوتُأْ  ُّٱ  و  ،الفاء استئنافية  َّ  خص ُّٱقوله:    -
  ، ضمري متصل يف حمل رفع فاعل  والواو:  ،اخلمسةألن مضارعه من األفعال  

ضمري متصل مبين على    :الكافو   ،مفعول به منصوب ابلفتحة  َّ  مص  ُّٱ
 .وامليم: عالمة مجع للمذكر ، ابإلضافةالضم يف حمل جر 

مبين على السكون    َّ  اْوتُأْ  ُّٱٱبـ  استفهام متعلق   اسم:  جض َّٱحضخض  جض  ُّٱقوله:    -
مكان  عليه   ،شئتم   أي وجه  من    مبعىن:  ،يف حمل نصب ظرف  ما  وهذا 

 ،شئتم  كيف  وقيل مبعىن:  ،مجهور العلماء من الصحابة والتابعني واحملّقِقني
بعد أن يكون يف املوضع   ، شئتم  أين من    :مبعىن  وقيل   ،شئتم  مىت  :مبعىن  وقيل 

فعل ماض    :َّ  حضخض ُّٱو    ،واملفعول حمذوف; أي شئتم اإلتيان  ،املأذون فيه
السكون   املتحر مبين على  الرفع  التاء: ضمري متصل  و   ،كالتصاله بضمري 
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 مغ جغ مع جع   حطمظ مض حضخض جض  مص خص حص مس خس  ُّٱ:  تفسير قوله تعالى
 -دراسة تحليلية بيانية-[    223] البقرة:  َّ  مف خف  جفحف

 د. عبدهللا بن عبدالعزيز الدغيثر 
 

فاعل رفع  حمل  يف  الضم  على  ا  ،مبين  مجع  عالمة    :ومجلة  ،ملذكروامليم: 
  .ابإلضافةجر ل يف حم َّ حضخضُّ

: معطوفة  َّ مض ُّٱ  ،الواو: حرف عطف  َّ حطمظ مض ُّٱقوله:    -
متعلقَّ حطمظُّٱ  ،إعراهباعرب  وتُ   َّ  اْوتُأْ  ُّٱعلى   وجمرور  جار    ـ ب  : 

  ابإلضافة الكاف: ضمري متصل مبين على الضم يف حمل جر  و  ،َّ مضُّ
 ،أي التقوى  وتقديره:  حمذوف  َّ مض ُّٱ  ومفعول  ،ذكروامليم عالمة مجع امل

 .اإلعفافو  العفاف ةأو نيّ  ،الولد أو نّية طلب

 ، َّ مضُّ  عرابإعرب  : تُ َّ جع ُّٱ  ،الواو: عاطفة َّ مع جع ُّٱقوله:    -
  .اجلاللة: مفعول به منصوب للتعظيم ابلفتحة اسم َّ مع ُّٱ

معطوفة على    َّ  جغ  ُّٱ  ،الواو: عاطفة  َّجف  مغ جغ ُّٱقوله:    -
أَ َّمغُّٱ  ، إعراهباوتعرب    َّ جعُّ ابلفعل حرف ن  :  مشبه  : حرف 

الكاف: ضمري متصل مبين على الضم يف حمل نصب اسم و   ،توكيد ونصب
ألنه   ؛مرفوع ابلواو   "ن  أَ   "خب  َّجف ُّٱ  ،ذكرعالمة مجع امل  وامليم:   "ن  أَ "  

واهلاء ضمري متصل مبين على    ،لإلضافةذفت نونه  وحُ   ،مجع مذكر سامل
 سد  مَ   د  وما بعدها بتأويل مصدر سَ   "ن  أَ "  و    ، ابإلضافةالضم يف حمل جر  

 .  َّجغ ُّٱ :مفعويل
ِر ُّٱو    ،الواو: استئنافية  َّمف خف ُّٱقوله:    -

ّ : فعل أمر مبين على  ََّبش 
الساكنني  إىلركت  السكون وقد حُ  والفاعل ضمري مسترت    ،كسر اللتقاء 

ألنه مجع   ؛مفعول به منصوب ابلياء  َّمف ُّٱو    ،وجواب تقديره: أنت
 .(1)والنون عوض عن تنوين املفرد ،مذكر سامل

 
واحملرر   ،1/737  اهلــدايــة إىل بلوغ النهــايــةو   ،3/759جــامع البيــان عن أتويــل آي القرآن  ينظر:    (1)

= 
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 جملة العلوم الشرعية
 هـ1444 حمرموالستون  السادسالعدد 

 . بيان املعىن اإلمجايل لآلية الكرمية :امساملبحث اخل
 جع  حطمظ مض حضخض  جض مص  خص حص مس خسُّٱ  قال تعاىل:

 .[   223البقرة: ]  َّمف خف جفحف مغ جغ مع
وما يرتتب عليه من   يف اآلية السابقةحكم احمليض    ´  هللا  بنّي بعد أن  

فكىّن عنه    ،املكان الذي جيوز فيه إتيان املرأة للجماع  بنّي يف هذه اآلية  ،أحكام
وإضافة النساء    ،ألنه مكان طلب الولد  ؛ابحلرث الذي ال يكون إال يف الُقُبل

 .إىل الرجال
وفيه   ،يعم الزوجات واإلماء فكلهن  من النساء  َّ  خس ُّٱقوله تعاىل:    -  

زوجته على  الزوج  بِقوامة  لألزواج   ،إشعاُر  تذكرٌي  فيه  ابحلرث  ووصفها 
زوجاهتم على  فإنه   ؛ابحملافظة  حرث  لديه  إذا كان  بطبيعته  اإلنسان  ألن 

أي ضرر أو  آفة  ُتصيبه  أن  من  ويتعاهده  عليه ويصونه  ك  فكذل   ،حُيافظ 
 . صوهنن ومحايتهن واحملافظة عليهن حسيًّا ومعنوايًّ  لألزواجالزوجات ينبغي 

وعن    ألرضاب  عن إتيان الزوجة  ´  كىن  هللا  َّ حص مس  ُّٱ  قوله تعاىل:  -
ابحلرث    ماع يف إلقاء النطفة وانتظار الولدجلِ اتشبيه  من خالل    ،الولد ابلزرع

ويف ذلك إشارة إىل احلّث على النكاح بنّية   ،(1)يف إلقاء البذر وانتظار الزرع

 
وتفسري    ،1/178يف إعراب القرآن للعكبي    والتبيان،  1/299  تفسري الكتاب العزيز الوجيز يف

واحــد  عبــد اللبهجــت    املرتــلاإلعراب املفصــــــــــــــــل لكتــاب هللا  و   ،433  -  2/430البحر احمليط  
 .1/93للدعاس  إعراب القرآن الكرميو   ،1/294

ــهيـل لعلوم التنزيـلو   ،2/1522اهلـدايـة إىل بلوغ النهـايـة ملكي بن أيب طـالـب  ينظر:    (1) البن   التســــــــــــ
 .1/121جزي 
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وقد   ،ألن الزارَع حيرص دائماً على تكثري زرعه  ؛طلب الولد وتكثري الن سل
اْلَوُلودَ :  ‘  جاء يف السنة ما يدلُّ عليه من قوله اْلَوُدوَد  فَِإيّنِ   ،»تـََزو ُجوا 

على أعداء اإلسالم الذين    رد  ويف ذلك    ،(1)يـَْوَم اْلِقَياَمِة«  ُمَكاثٌِر ِبُكُم اأْلُُممَ 
كي ال يكثر عدد   ،حبجة قلة األرزاق واملعاش  ،يُروجون لفكرة حتديد الّنسل

 ، فالذي تكّفل برزق اآلابء قد تكّفل أيًضا برزق األبناء ،املسلمني يف العامل
 ،[  6] هود:    َّيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّٱلعموم قوله تعاىل:  

 .[ 31اإلسراء: ]  َّ مت زت رت ىبيب نب مب زب رب ُّٱٱوقوله:
الصاحلات  الزوجات  انتقاء  على  احلرص  إىل  لألزواج  إرشاٌد  أيًضا   ، وفيه 

فكذلك    ، ابً طيّـ   نبااتً   فكما أن الزارع حيرص على انتقاء األرض الطيبة اليت تُنبت
الذرية   عنها  ينشأ  اليت  الصاحلة  الزوجة  انتقاء  على  احلرص  الزوج  على  ينبغي 

وإال فالعبة حبسن امل ب    ،فإذا اجتمع مجال املظهر وامل ب كان حسًنا  ،الطيبة
 يئ  ىئ ُّٱذلك كقوله تعاىل:    ويف القرآن الكرمي ما يدلُّ على   ،ملظهرال ا

السّنة ما يُرشد إليه ويُرّغب يف  و   ،[  221:  ] البقرةٱَّ  ىب نب مب زب رب
َوِلِديِنَها:  ‘  قولهفيه ك َومَجَاهِلَا  ِلَماهِلَا َوحِلََسِبَها   : َْرأَُة أِلَْرَبع 

امل فَاْظَفْر    ،»تـُْنَكُح 
نـَْيا َمَتاعٌ   »   :‘  وقوله   ،( 2) َترَِبْت َيَداَك«  ،ِبَذاِت الدِّينِ  نـَْيا    ،الدُّ َوَخرْيُ َمَتاِع الدُّ

 
ــنده  (1) ــننه  ،(12613) 20/63أخرجه أمحد يف مســـــــــــ ابب يف   ،كتاب النكاح  ،وأبو داود يف ســـــــــــ

واحلاكم يف   ،(4028) 9/338وابن حّبان يف صـــــــــحيحه  ،(2050)  ،3/395تزويج األبكار  
وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة  ،( وصححه ووافقه الذهيب2685) 2/176مستدركه  

5/498 (2384). 
  7/7  األكفــاء يف الــدين  ابب:  ،أخرجــه الب ــاري يف صــــــــــــــحيحــه كتــاب: الرتغيــب يف النكــاح  (2)

= 
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  ، الودود الولودالصاحلة  هذا يدعو إىل اختيار املرأة  فكل    ،(1) «  اْلَمْرأَُة الص احِلَةُ 
تكون قدوة ف  ،هاقِ لُ خُ دينها و تربية ولده حبسن  و   طاعة ربه  اليت تعني الرجل على

  مجيلفضائلها و   شاهدوهو ي  يف حضنها ويرتىب على يديها  إذ ينشأ  ؛ولدهحسنة ل
 ، فيشّب وهو كامل األخالق محيد الصفات  ،فتنطبع صورهتا يف نفسه  ،أعماهلا

 . (2) ةد الغل  كما خيتار الزارع األرض الصاحلة اليت تؤيت جيّ 
األمر هنا لإلابحة أي ال حرج عليكم  ٱَّ حضخض جض مص  خص ُّٱ  قوله تعاىل:   -

ما دام يف   ،من أي وجه شئتم مقبلة ومدبرة وعلى جنبيف إتيان نسائكم  
الذي   ويف ذلك تنبيٌه وإرشاٌد إىل املكان  ،املكان امل ص ص املأذون فيه شرًعا

ألنه حمل احلْرث    ؛وهو الُقُبل   ،للجماع  أمر هللا تعاىل الرجال إبتيان النساء فيه
 ̧   وإذا كان هللا  ،ثث ال موضع احلرْ ر موضع الفرْ دابَ األَ ف  ،دُّبُروليس ال

فمن ابب أوىل    ،حال احليض ألجل النجاسة العارضة  الزوجة  حّرم فرجقد  
دُّبُر  حيرم  الالزمة  ها أن  النبوية    ،ابلنجاسة  الشرعية  النصوص  عن  نهيك 

»اَل يـَْنظُُر هللاُ    ،‘  فمنها قوله  ،املتضمنة للوعيد الشديد ملن يفعل ذلك
ُدبُرَِها« يف  اْلَمْرأََة  أَيْيت  َرُجل   يف وقوله:    ،(3) ِإىَل  اْمَرأًَة  أََتى  َمْن  »َمْلُعوٌن 

 
ــاعكتاب: ال  ومســـــــــــلم يف صـــــــــــحيحيه  ،(05090)   ابب: اســـــــــــتحباب نكاح ذات الدين  ،رضـــــــــ
2/1086 (1466). 

  2/1086 ابب: خري متاع الدنيا املرأة الصــــــاحلة ،رضــــــاعكتاب: ال  أخرجه مســــــلم يف صــــــحيحيه (1)
(1466). 

 .2/159 تفسري املراغيينظر:   (2)
 ابب:  ،والرتمذي يف ســننه كتاب: أبواب الرضــاع  ،(8532)  14/214أخرجه أمحد يف مســنده  (3)

= 
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يف    ،(1) ُدبُرَِها« اْمَرأًَة  أَِو  َحاِئًضا  أََتى  فـََقْد َكَفَر«»َمْن  هللَا    ،(2)ُدبُرَِها  »ِإن  
َهاُكْم َأْن أَتْتُوا النَِّساَء يف أَْداَبرِِهن « وغريها من النصوص الكثرية الواردة   ،(3) يـَنـْ

 .يف حترمي ذلك والنهي عنه
حتذير أميا  الفعل  ذلك  من  العلماء  حّذر  من    ؛وقد  عليه  يرتتب  ملا  نظرًا 

ه(: "  437  )فقال أبو حممد مكي بن أيب طالب    ،املفاسد الدينية والدنيوية
جيب ألهل املروءة والدين والفضل أال يتعلقوا يف جواز إتيان النساء يف أدابرهن  

وإمنا ذكرنها ألن غرين من    ،طعون فيه ضعيففكلها مَ   ،بشيء من الرواايت
  ، هوا أنفسهم عن فعل ذلك وواجب على أهل الدين أن ينزّ   ،أهل العلم ذكرها

 
هذا حديث حســــــن   ( وقال عنه:1165) 2/460  ما جاء يف كراهية إتيان النســــــاء يف أدابرهن

إتيان   النهي عنابب:   ،النكاحوالرتمذي يف ســـــــــننه كتاب: أبواب وابن ماجة يف ســـــــــننه  ،غريب
  ،وغريهم   ،(4203)  9/517وابن حّبان يف صــــحيحه    ،(1922) 2/108النســــاء يف أدابرهن 
 .(7800) 2/1287 صحيح اجلامع الصغري وزايدتهوصححه األلباين يف 

ــنـده    أخرجـه  (1) ــنن الكبى    ،(10206)  16/157أمحـد يف مســــــــــــ   8/200والنســـــــــــــــائي يف الســــــــــــ
ــننـه  ،(8966)  ،(2162)  ،3/489يف جـامع النكـاح  :ابب  ،كتـاب النكـاح  ،وأبو داود يف ســــــــــــ

 .(5885) 1024/ 2وصححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري وزايدته  ،وغريهم
ــنده   أخرجه (2) ــننه كتاب: الطهارة  ،(9288) 15/164أمحد يف مســـــــ من  :ابب ،والدارمي يف ســـــــ

النهي   :ابب ،كتاب: الطهارة  ،وابن ماجة يف ســـــــــننه  ،(1176)  ،1/732  ،أتى امرأته يف دبرها
 7/68إرواء الغليـــل  وصــــــــــــــححـــه األلبـــاين يف    ،موغريه  ،(639)  1/209  ،عن إتيـــان احلـــائض

(2006). 
ــنده   أخرجه (3) ــم يف اآلحاد واملثاين    ،(21864) 36/188أمحد يف مســـــــ   4/116وابن أيب عاصـــــــ

ــنن الكبى    ،(2086) ــائي يف الســــــــ والطحاوي يف مشــــــــــكل اآل ر    ،(8943)  8/194والنســــــــ
 389 /1وصـــححه األلباين يف صـــحيح اجلامع الصـــغري وزايدته  ،وغريهم  ،(6132) 15/430
(1917).   
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وال أخاف   ،فإين أخاف من العقوبة على فعله  ،ذوا يف دينهم ابألحوط وأيخ
ضيف جوازه إىل مالك  وأُ   ،كثرية  اروي يف ذلك أخبوقد رُ   ،من العقوبة على تركه

وقد    ،وروي عنه وليس ذلك خبب صحيح وال خمتار عند أهل الدين والفضل
ما روي فيه من كتابنا  وأسقطنا ذكر    ،قتعلِّ وي فيه لئال يتعلق به مُ بنا عما رُ رَ أضْ 

وأسأل هللا التوفيق يف القول والعمل   ،أو مييل إليه غافل  ،به جاهل  لئال يسنت  
 . (1)ه"مبن  

القيم    ابن  الفعل املشني ما ذكره  املرتتبة على ذلك  السيئة   )ومن اآل ر 
 هـ( فمنها على سبيل االقتضاب: 775

النسل و   أنه سبب  -1 أدابر رمبا يكون  النقطاع  النساء إىل  أدابر  ذريعة من 
 . الصبيان

وال    ،ت حقهافوّ رها يُ بُ ووطؤها يف دُ   ،على الزوج يف الوطءا  للمرأة حقًّ أن    -2
ا  ا يضر هب بل    ،وال حيصل مقصودها  ، يقضي وطرها  غريبٌ   ألنه واردٌ   ؛جدًّ

 . هلا غاية املنافرة منافرٌ  ،بعيد عن الطباع
وإمنا الذي هيئ له    ،ومل خيلق له  ،مل يتهيأ هلذا العمل  يف األصل  ن الدبرأ  -3

 . ابر خارجون عن حكمة هللا وشرعه مجيعً إىل الدُّ   الفرج  فالعادلون عن  ،الفرج
الوجه   ويكسو   ،نور القلب  سُ مِ ويطْ   ،الصدر  ضّيقويُ   ،نه حيدث اهلم والغمأ  -4

 . يعرفها من له أدىن فراسة وسواًدا وحشة

 
 .1/737ملكي بن أيب طالب  اهلداية إىل بلوغ النهاية (1)
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ا  ويبدهلما هبا تباغضً   ،يذهب ابملودة بينهما و   ،بني الزوجني  فرةيوجب النُّ نه  أ  -5
  ،هرجى صالحا ال يكاد يُ فسادً   بعد ذلك  مايفسد حاهل  أن  وال بد  ،اوتالعنً 

 .ابلتوبة النصوح  تعاىل إال أن يشاء هللا
منهماأ  -6 ابحملاسن  يذهب  ضدها  ،نه  مجلةيف  ، ويكسومها  ابحلياء   ،ذهب 

حياة   هو  فُ   ، بالقل واحلياء  واحلسُن  د  قِ فإذا  ُمْستحسًنا  القبيُح  صار 
 .الفساُد على القلب ستحكمُ ي  وحينئذ   ،ُمْستقبًحا

فإنه يوجب اللعنة واملقت    ؛قموحلول النّ   ،عمنه من أكب أسباب زوال النّ أ  -7
وأي   ،يرجوه بعد هذا  خري    فأيُّ   ،من هللا وإعراضه عن فاعله وعدم نظره إليه 

وأعرض عنه    ،ت عليه لعنة هللا ومقتهقد حلّ   وكيف حياة عبد    ،أيمنه  شر ّ 
 .بوجهه ومل ينظر إليه

ب وخيرج اإلنسان عن طبعه إىل طبع مل يرك  ،بها هللانه حييل الطباع عما ركّ أ  -8
وإذا نكس الطبع انتكس   ،بل هو طبع منكوس  ،ا من احليوانهللا عليه شيئً 

 ، فيستطيب حينئذ اخلبيث من األعمال واهليئات  ،القلب والعمل واهلدى
 .ويفسد حاله وعمله وكالمه بغري اختياره

فال  يورث من املهانة والس  و   ، ورث من الوقاحة واجلرأة ما ال يورثه سواهنه يُ أ  -9
 .واحلقارة ما ال يورثه غريه

واحتقارهم    ،وازدراء الناس له  ،ة املقت والبغضاءل  نه يكسو العبد من حُ أ  -10
  .(1)ابحلسّ  شاهدٌ واستصغارهم له ما هو مُ  ،هإاي  

 
 .242 - 4/241البن القيم  زاد املعاد يف هدي خري العبادينظر:   (1)
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وُيضاف إىل ذلك أن إتيان املرأة يف ُدبرها سبب رئيس لكثري من األمراض  
الضرر الفادح الذي يلحق ابملرأة    وقد أثبت الطب احلديث  ،التناسلية اخلطرية

 على حكمة الشريعة نيهاب ال  من  وهذا  ،يف ذلك املوضع  اء معاشرهتا وإتياهناجرّ 
 .(1) اءالغرّ 
الفعل:   َّ  حط مض  ُّٱتعاىل:  قوله    - مفعول   َّ  مض  ُّٱ  حذف 

فيدخل حتته ما شاء هللا أن يكون من أنواع   ،لتذهب النفس فيه كل مذهب
ولذلك تنّوعت أقوال املفسرين من السلف واخللف   ،التقدمي احلسي واملعنوي

  ، يف بيان معىن هذا التقدمي الذي ورد عقيب األمر إبتيان النساء يف قـُُبلهن  
فقيل: قدموا ألنفسكم اخلري بفعل األعمال الصاحلة اليت تنفعكم عند لقاء 

]   َّٱحس جس مخ جخ مح جح مج حج  ُّٱما قال تعاىل:  ربكم ك

ما  ،[  110البقرة:   الطبي  وهذا  جرير  ابن  ألنفسكم   ،رّجحه  قدموا  وقيل: 
وقيل: قدموا ألنفسكم طلب الولد    ،(2)التسمّية قبل اجلماع والدعاء املأثور

ْنَساُن انـَْقَطَع    »  :‘  وجاء يف احلديث من قوله  ،الصاحل َعْنُه  ِإَذا َماَت اإْلِ
تَـَفُع ِبهِ   ،َعَمُلُه ِإال  ِمْن َثاَلثَة : ِإال  ِمْن َصَدَقة  َجارِيَة   أَْو َوَلد  َصاِلح     ،أَْو ِعْلم  يـُنـْ

َلهُ  لربكم  ، (3) «  َيْدُعو  الطاعة  ألنفسكم  قدموا  قدموا   ،(4) وقيل:  وقيل: 

 
 .456ينظر: املوسوعة الطبية الفقهية ص:  (1)
 .762 - 3/761جامع البيان عن أتويل آي القرآن ينظر:   (2)
 ابب: ما يلحق اإلنســــــــان من الثواب بعد وفاته   ،وصــــــــيةال  كتاب  ،يف صــــــــحيحه أخرجه مســــــــلم (3)

3/1255 (1631). 
 .2/406ينظر: تفسري القرآن العظيم البن أيب حامت  (4)
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الصاحلات ابلعفيفات  الزواج  األفراط   ،ألنفسكم  ألنفسكم  قدموا  وقيل: 
ُمْسِلم    »:  ‘  كما جاء يف قوله  (1)واحتسبوا األجر ِمْن  الن اِس  ِمَن   ،َما 

ُلُغوا احلِْنثَ  ُهْم«  ،يـُتَـَوَّف  َلُه َثاَلٌث ملَْ يـَبـْ ُ اجلَن َة ِبَفْضِل َرمْحَِتِه ِإاي   ،(2)ِإال  أَْدَخَلُه اَّلل 
وقيل: قدموا ألنفسكم اإلخالص هلل تعاىل يف نّية اجلماع بطلب العفاف 

 .(3)واإلعفاف والذرية الصاحلة
واملتأمل يف تلك األقوال يرى أن مجيعها يدخل حتت هذا التقدمي الذي ورد 

  ،فهي من ابب اختالف التنوع يف التفسري  ،ألن العبة بعموم اللفظ  ؛األمر به
وكذلك التسمّية قبل اجِلماع وقول الدعاء   ،مطلوب شرًعافتقدمي اخلري أبنواعه  

َنا    ،»َلْو َأن  َأَحدَُكْم ِإَذا أََتى َأْهَلُه قَاَل اِبْسِم اَّلل ِ :  ‘  املأثور من قوله  الل ُهم  َجنِّبـْ
نَـُهَما َوَلٌد ملَْ َيُضرُُّه«  ،الش ْيطَاَن َوَجنِِّب الش ْيطَاَن َما َرَزقْـتَـَنا وأيًضا   ،(4) فـَُقِضَي بـَيـْ

 
ــري القرآنينظر:   (1) الفارط والفْرط  مأخوذ من  ،121 -  6/114للثعليب  الكشـــف والبيان عن تفسـ

واملقصــــــــــــــود من   ،ومسي  الطفـل فرطـًا إذا تقـدم موـته على واـلدـيه ،هو اـلذي يتقـدم القوم إىل املـاءو 
ينظر: الزاهر يف معــاين كلمــات النــاس    ،تقــدمي األفراط احتســــــــــــــــاب األجر عنــد موت األطفــال

 .2/76 الفائق يف غريب احلديث واألثرو   ،4/193وهتذيب اللغة   ،1/309
فضــــــــل من مات له ولد   ابب: ،نائزاجلكتاب:    ،أخرجه الب اري يف صــــــــحيحه من حديث أنس (2)

كتاب: الب والصـــــلة   ،ومســـــلم يف صـــــحيحه من حديث أيب هريرة  ،(1248) 2/73 فاحتســـــب
 .(2632) 4/2028 ،فضل من ميوت له ولد فيحتسبهابب:  ،واآلداب

 .100ص:  تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانينظر:   (3)
 التســـــــــــمية على كل حال وعند الوقاع   ابب: ،الوضـــــــــــوءكتاب:    ،أخرجه الب اري يف صـــــــــــحيحه (4)

عند  ما يســــــــــــتحب أن يقوله  ابب:   ،ومســــــــــــلم يف صــــــــــــحيحه كتاب: النكاح    ،(141) 1/40
 .(1434) 1/1058 ،اجلماع
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كلُّ ذلك    ،خلإ... وإخالص النية يف اجلماع  ،طلب الولد والزواج ابملرأة الصاحلة
 .(1)اخلري واألعمال الصاحلةمطلوب شرًعا ويدخل يف عموم 

يعين   َّ  حط مض  ُّٱ(: قوله تعاىل:  ـه   1421)قال ابن عثيمني  
وإمنا قال ذلك بعد ذكر إتيان النساء حىت    ؛¸  وما ينفعنا عند هللا  ،الطاعات

ومن التقدمي للنفس    ؛ال ننشغل هبؤالء النساء عن تقدمي ما ينفعنا يوم القيامة
وطلب الولد   ؛وحتصني فرج امرأته ،أن يبتغي اإلنسان إبتيان أهله حتصني فرجه

 .(2) وما أشبه ذلك مما يقارن اجلماع من األعمال الصاحلة ابلنية ،الصاحل
تكر ر األمر ابلتقوى يف غري ما آية من كتاب هللا    َّٱحف  مع جع ُّٱقوله تعاىل:    -

ويدخل يف    ،وهي اسم جامع لكل ما يُتقى به من عذاب هللا تعاىل  ،تعاىل
واجتناب األعمال السيئة    ،ذلك امتثال األعمال الصاحلة الظاهرة والباطنة

 .الظاهرة والباطنة
فقال غري واحد من أهل العلم: فيه   ،قأما وجه األمر ابلتقوى عقيب ما سب

   التأكيد على أمرين:
 .األول: أمهية اختيار الزوجة الصاحلة اليت تكون حرً  لُنطِفكم وبْذرًا لزرعكم

األمر يف امتثال  قُبلِهن  الثاين:  النساء يف  ُدبُرهن    ،إتيان  إتياهنن يف  وحترمي 
 .والتحذير من فعله

ألهنن     ؛يف معاملة زوجاهتم  ¸  وقيل: بل فيه تعريض ابألزواج أبن يتقوا هللا
عندهم وصوهنن    ، عواٌن  برعايتهن   عليهن   ظُلمهن     ،فليحافظوا  من  وليحذروا 

 
 .3/282 نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسورينظر:   (1)
 .3/87البن عثيمني  تفسري الفاحتة والبقرة (2)
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وقد جاء يف الُسن ة ما يُرشد إىل   ،فإن ذلك عند هللا عظيم  ،وهضم حقوقهن  
قوله من  اَّلل    »:  ‘  ذلك  أِبََمانَِة  َأَخْذمُتُوُهن   فَِإن ُكْم  النَِّساِء  يف  اَّلل َ   ،اتـ ُقوا 

اَّلل   ِبَكِلَمِة  فـُُروَجُهن   َحق     »:  ‘  وقوله  ،(1)«  َواْسَتْحَلْلُتْم  ُأَحرُِّج  ِإيّنِ  اللُهم  
: اْلَيِتيمِ   . (2) «  َواْلَمْرأَةِ الض ِعيَفنْيِ

فيشمل كل ما تعنيه    ،واحلقيقة أن العبة بعموم اللفظ يف األمر ابلتقوى 
 .(3)سواء تقوى هللا تعاىل يف النفس أو يف الغري ،هذه الكلمة من املعاين

فمحاسبكم على   ،أي: صائرون إليه َّحف جف مغ جغ ُّٱقوله تعاىل:  -
لهبيوم    أيقنواف  ،اأعمالكم مجيعً  واستعدوا  مبثابة    ،اللقاء  اخلب  هذا  فكان 

 نب مب زب رب ىئيئ ُّٱونظريه قوله تعاىل:    ،التعليل لألمر ابلتقوى

النشور ورؤية  و ويف ذلك تقرير لعقيدة البعث    ،[  6] االنشقاق:  َّيب ىب
 .من غري حجاباملقابلة  تقتضياملالقاة ف ؛´  املؤمنني لرهبم

وال شك أن اإلميان بعقيدة البعث بعد املوت يبعث على العمل الصاحل  
يب النفس على فعل  اإلميان بلقاء هللا تعاىل هو الذي يرّ ف ،االستعداد ليوم املعاد

 
  2/182 ،‘ صــــــــــــفة حجة النيبابب:   ،كتاب فرض املناســــــــــــك  ،أخرجه أبو داود يف ســــــــــــننه (1)

 4/251وابن خزميــة يف صــــــــــــــحيحــة    ،(3987)  4/155والنســــــــــــــــائي يف الكبى    ،(1905)
 .(2156) 7/727إرواء الغليل يف : وصححه األلباين  ،(2809)

ابب: حق  ،كتاب األدب  ،وابن ماجة يف ســــننه  ،(9666) 15/416أخرجه أمحد يف مســــنده  (2)
ــه    ،(367)  2/1213  ،اليتيم صــــــــــــــحيحــــ ــان يف  حبــــ ــاكم يف   ،(556)  12/376وابن  واحلــــ

وصـــححه األلباين يف الســـلســـلة الصـــحيحة  ،وصـــححه ووافقه الذهيب (211) 1/131مســـتدركه
3/12 (1014). 

 .2/740وزهرة التفاسري  ،2/159وتفسري املراغي   ،2/667ابن عرفة  تفسريينظر:   (3)
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 ؛وهو الذي جيعل اإلنسان يطمئن إىل فعل اخلري ، الطاعات واجتناب املنهيات
فيه رضوان هللا أن  يعلم  فوجينّ   ،تعاىل  إذ  نفسه  الشرب  يعلم    ؛عل  فيه إذ  أن 

ا  وإن شرًّ   ، إن خريًا ف ري  ،اجلزاء األوَّف  جُيازيه ربه  ويوم القيامة  ،¸  غضب هللا
 . وال يظلم ربك أحًدا ،فشر

يف كل   عام  املعىن  العمومف  ؛احلياة  أموروهذا  هذا  يف  وجه   يدخل  على 
يتعلق  اخلصوص الزوجية  ما  القوامة والرعاية    ،ابحلياة  والرتبية والقيام على  من 

فليست قدرة الزوج على زوجته أبعظم من قدرة   ،املصاحل املشرتكة بني الزوجني 
لذا كان لزاًما عليه استحضار هذه املعاين العظيمة اليت تكون سبًبا    ،هللا عليه

 .يف ردعه عن الظلم والطغيان 
حكام وفيه إشعار مبا جيري يف أثناء ذلك من األ  هـ(:  638)قال احلرَايّل  

 ، مما ال يقع الفصل فيه إال يف اآلخرة  ،ام الدنياكّ اليت ال يصل إليها أحكام حُ 
أن أمر ما بني    تعاىل   فأنبأ   ، فشىال يُ   من حيث إن أمر ما بني الزوجني سر  

ليبقى    ،حفيظة على ما بني الزوجني   ،¸  كمه إىل لقاء هللاالزوجني مؤخر حُ 
حيتكم الزوجان عند    للمروءة يف أالّ   إبقاءٌ   هوفي  ،تعاىلظهر أمره إال هللا  ا ال يُ سرًّ 

  .(1)وأن يرجع كل واحد منهما إىل تقوى هللا وعلمه بلقاء هللا ،حاكم يف الدنيا
  ،بتبشري املؤمنني  ‘  أمٌر من هللا تعاىل لرسوله  َّٱمف خف  ُّٱ:  قوله تعاىل  -

اجلماعة إىل الفرد يتضمن املبالغة يف التشريف والتكرمي    من وتلوين اخلطاب  
وفيه إشارة ألمهية    ،أن غري املؤمنني ال بشرى هلم  هويُؤخذ من  ،(2) ‘  ملقامه

 
 .395تراث أيب احلسن احْلَرَايلِّ املراكشي يف التفسري ص:  (1)
 .300بل ص: الدكتور/ حممد للد   ظر: دليل البالغة القرآنيةني (2)
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 ،األعمال الصاحلة  مجيع  وعند ذكر اإلميان مبفرده تدخل فيه  ،حتقيق اإلميان
ر فيه  رسول هللا صلى عليه وسلمال  كونو  من عدم   عظيم  أتنيسٌ   هو الـُمَبشِّ

 ؛ملن اتصف ابإلميان  كرمي ابلثواب اجلزيل  ووعدٌ   ،اخلوف من مالقاة هللا تعاىل
نفسه وزوجه وولده   تعاىل يف  أمر هللا  احلقيقي حقيٌق ابمتثال  املؤمن  ألن 

هذه البشارة   ذكرِ يف  و   ،وال يهضم حق أحد  ،فال يظلم أحًدا  ،والناس أمجعني 
 ، تقدم إشارة إىل أن امتثال األحكام املتقدمة من كمال اإلميانعقب ما  
يف الدنيا    عامة  البشرى  فتكون   ،على العموم  ر به ليدل  بشّ ـمُ ال  وقد ُحذف

إمنا    ،واآلخرة لكونه كاملعلوم حُ وقيل:   يي  ُّٱ:  تعاىل  فصار كقوله  ،ذف 

 .(1)،[47 :األحزاب ]ٱَُّّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
فكان ابتداء هذه اآلايت ابلتحذير عن معاطاة  :  هـ(  745)قال أبو حيان  

نته  تعجز عن وصف ما تضمّ   آايتٌ   ،واختتامها ابلتبشري ألهل اإلميان  ،العصيان
لفصَ   ،نسُ األلْ   البدائعُ  اجلهبذُ احتِ ويذعن  اللفظ   ،نسِ الل    ها  براعة  بني  مجعت 

املعىن وجواب  ،ىناملبَ   قِ وأتنُّ   لِ مَ اجلُ   قِ وتعلُّ   ،ونصاعة  سؤال  من  وحت   ،من  ذير 
  حكيم    نْ من لدُ   يتْ لقّ وتُ   ،إىل الصراط املستقيم  تْ هدَ   ،وترغيب يف ثواب  ،عقاب
 . (2) عليم

 
  ،100ص:   تيســـــــــــــري الكرمي الرمحن يف تفســـــــــــــري كالم املنانو   ،2/128 حماســـــــــــــن التأويلينظر:   (1)

 .2/375والتحرير والتنوير 
 .2/434البحر احمليط يف التفسري  (2)
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 .األساليب البيانية يف اآلية الكرمية   :سادسبحث الامل 
الكرمية:   اآلية  هذه   حضخض جض مص  خص حص مس خس ُّٱاحتوت 

 ، [223] البقرة:    َّمف خف جفحف مغ  جغ مع جع حطمظ مض
األسالي من  عدد  البالغة  بعلى  علم  يف  الكرمي    ،البيانية  القرآن  آايت  وكلُّ 

   ومن ذلك ما يلي: ،كذلك
 أواًل: أسلوب التشبيه:  

 ،اثلهالشيء مبا يقاربُه ومي  ةُ فصِ و   ،اهبةه واملشَ والتشبيه لغة: هو مأخوذ من الشبَ 
الشني والباء واهلاء أصل  ه(:  395)قال ابن فارس    ،شّبهت هذا هبذا  :يُقال

 .(1) ا ووصفً تشابه الشيء وتشاكله لونً  علىواحد يدل 
االصطالح:   على  دالويف  أمرين شاركة  املاللة  مع  بني  مايف  إبحدى   ،ىن 
فاألمر األول هو "املشبه" والثاين هو "املشبه -ا  ا أو تقديرً أدوات التشبيه لفظً 

 . (2) واملعىن املشرتك بينهما يسمى: وجه الشبه ،يان الطرفنيسمّ " ويُ ـب
 َّحص مس  خس ُّٱٱ  فمن األساليب البالغية الواردة يف اآلية الكرمية:

  النساء   ´  حيث شب ه هللا  ،"يف املضمر األداةابملفرد    دتشبيه املفر أسلوب: "
لقى يف أرحامهن وبني البذور من املشاهبة  ملا بني ما يُ   ؛للرجالرث  احلواضع  مب

 .منهما مادة ملا حيصل منه كالًّ من حيث أن  

 
 .3/243، ومقاييس اللغة البن فارس 3/404للفراهيدي  كتاب العنيينظر:   (1)
جواهر و  ،99ص:   معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرســـــــومو   ،493 /1أســـــــاس البالغة ينظر:   (2)

 .219ص:  البالغة يف املعاين والبيان والبديع
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املرأة   من حيث  أيًضا  وتشبيه  واحلَْرث    -منهما    ن ُكالًّ إابحلرث   -املرأة 
  ،اإلنساينوالنساء ما به حييا النوع    ،فاألرض تنبت ما به قوام احلياة  ،موضع أمل

 ،ات البليغةالتشبيه  من  وهذا  ،عنيني تعانقفبني امل  ،ويستمر يف عمارة األرض
 .(1) وبني املعنيني تعانق ،ألن أداة التشبيه حمذوفة فيه

فارس   ابن  الزرعهـ(:    395)قال  الباب حرث  هذا  واملرأة حرث    .ومن 
 مس خس ُّٱقال هللا تعاىل:    .وذلك أنه مزدرع ولده  ،الزوج; فهذا تشبيه

َّحص
(2) . 

ا تعاىل:    0502)األصفهاين  لراغب  وقال  قوله   مس  خسُّهـ(: 

كما   ،فبالنساء زرع ما فيه بقاء نوع اإلنسان  ،ذلك على سبيل التشبيهو   َّحص
 . (3) أّن ابألرض زرع ما به بقاء أش اصهم

ما جاء   ومن حماسن التشبيهات (:    ç  637  )وقال ضياء الدين ابن األثري 
وهذا يكاد ينقله تناسبه عن درجة    ،َّ حص مس خس ُّٱقوله تعاىل:  يف  

وكذلك الرحم يزدرع    ،واحلرث: هو األرض اليت حترث للزرع   ،اجملاز إىل احلقيقة
 . (4) فيه الولد ازدراًعا كما يزدرع البذر يف األرض

 هـ(:  291) أمحد بن حيىي املشهور بثعلب وأنشد 
َا اأَلْرحَ   اتُ ـَرثَ ـا حُمْتَ ـَن لَنَ ...وـاَم أَْرضُ ــِإمن 

 
ــات ألســــــلوب القرآن الكرميو  ،2/466 اجلدول يف إعراب القرآن الكرميينظر:   (1) ،  5/632 دراســــ

 .2/242 خصائص التعبري القرآين ومساته البالغيةو  ،1/333 إعراب القرآن وبيانهو 
 .2/49 مقاييس اللغة (2)
 .226للراغب األصفهاين ص:   مفردات ألفا  القران (3)
 .2/106 املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر (4)
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َنا ال  .(1)اتُ َــ َوَعَلى هللِا الن ب  ...َهاـــز رُْع ِفيـفـََعَليـْ
   . كناية: أسلوب الاثنًيا

يُقال:   ،أو كنوت بكذا عن كذا  ،يتمصدر كنّ   الكناية لغة: مأخوذة من
ويريد به   ،ما يتكلم به اإلنسانوهي  ،التصريح به إذا تركتُ  كن يُت عن الشيء

 .(2)غريه
إرادة   صحةمع    ،ريد به غرُي معناه الذي وضع لهلفظ أُ ويف االصطالح:  

 .(3) املعىن
 َّ حص مس خس ُّٱمن األساليب البالغية الواردة يف قوله تعاىل:  

وله عدة أسباب   ،وهو أسلوب تعرفه العرب يف كالمها  ،أسلوب: " الكناية "
واحلال املقام  العرب  ف  ،حبسب  عادة  يف    يف كالمهامن  الكناايت  استعمال 

 .وسبب الكناية يف هذه اآلية من هذا القبيل ،امن ذكره  ىستحَ يُ  األشياء اليت
مجاع املرأة ابلطريقة اليت خيتارها الزوج ما دام املأتى واحداً وهو    كنايـة عـن  

فيها من روعة التعبري ومجال    ،فهي كناية انفرد هبا القرآن الكرمي  ،موضع احلـرث 
وال يدركه إال من    ،ما ال يستقل به بيـان  ،وألوان األدب والتهذيب  ،التصوير

أن تتم يف    ت عن املعاشرة الزوجية اليت من شأهنافقد عبّ   ،ق حالوة القرآنتذوّ 
حتتاج   حتتها الكثري من املعـاين التـي  يوهذه الصلة تنطو   ،السر واخلفاء ابحلرث
وبني صلة    التشابه بني صلة املزارع بزرعه ف   ، الكلمات   آالف يف التعبري عنها إىل  

 
 .ُمسنًدا إىل ثعلب 6/89 الكشف والبيان عن تفسري القرآن أورد الثعليب يف تفسريه (1)
 .1/6العربية للُصحاري ، واإلابنة يف اللغة 1/771ينظر: جممل اللغة البن فارس  (2)
 .301ص: البالغة وعلوم  ،287ص:  جواهر البالغةو  ،149/ 2ينظر: أساس البالغة  (3)
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 د. عبدهللا بن عبدالعزيز الدغيثر 
 

خيرج من    الـذي   ات وذلك النبـ   ، الذي خيرجه احلرث   ات وبني ذلك النب   ، الزوج بزوجه 
  كل هذه الصور واملعاين   ، خل إ ... وما يف كليهما من تكثري وعمران وفالح   ، املعاشرة 

  فـي فـال توجـد    ، احلرث( فهي كلمة معجزة بنظمها وتـصويرها )   : تنطوي حتت كلمة 
  ، أداءها وتصويرهاويؤدي    ،ما يقوم مقامها  -  على كثرهتا  -  مفردات اللغة العربية

وصدق هللا العظيم    ،ال يوجد بسواها  والتصوير  ،وجودهافاملعىن ال يتحقق إال ب
 زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زب ُّٱإذ قال:  

 .(1)[ 82] النساء: َّ مث
  ، هو كناية  َّ حص مس  خس ُّٱٱقوله تعاىل:  هـ(:  209)قال أبو عبيدة  
 .(2) شّبه النساء ابحلرث
من الكناايت    َّ  حضخض جض مص  خص  ُّٱ  هـ(: قوله:  538)وقال الزخمشري  

  ، وهذه وأشباهها يف كالم اَّلل  آداب حسنة  ،اللطيفة والتعريضات املستحسنة
 . (3) فوا مثلها يف حماورهتم ومكاتبتهمعلى املؤمنني أن يتعلموها ويتأّدبوا هبا ويتكلّ 

ابن محدون   عُ :  هـ(  562)وقال  عجيبة  التنزيل كناايت  عن  ويف  هبا  دل 
 خص  حص مس خس ُّٱ:  ¸  ا عن الّلفظ املستهجن كقولهالتصريح تنزيهً 

َّ حضخض جض مص 
(4) . 

 
 .81 - 80ص:  ،ينظر: مباحث يف اإلعجاز القرآين لعثمان فوزي (1)
 .73جماز القرآن أليب عبيدة ص:  (2)
 .1/266 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (3)
 .8/279 احلمدونيةالتذكرة  (4)
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الزركشي   الكناية عن اجلماع  هـ(:    794)وقال  العظيم  القرآن  ومن عادة 
تعاىل:   قال  وحنوهن  والنكاح  والدخول  والرفث  واملالمسة   ٰذ  ُّٱابللمس 

البقرة:    َّ ٰر التقاء    ، [  187]  من  فيه  ملا  اجلماع  عن  ابملباشرة  فكىن 
 خص حص مس خس ُّٱٱوكىن عنهن يف موضع آخر بقوله:  ...،البشرتني

َّ حضخض جض مص 
(1) . 

 حص مس خس ُّٱٱقوله تعاىل:  هـ(:  1403)الدين درويش    حمييوقال  

فقد كىّن إبتيان احلرث يف أية كيفية عن إتيان املرأة يف   َّ  حضخض جض مص  خص
املرء من غري حظر وال حرج اليت يشاؤها  املأتى واحدً   ،الكيفية  ا وهو ما دام 

 .(2) موضع احلرث
اللفظ يف القرآن  ومن شواهد اختيار  هـ(:    1429) عظيم املطعين  عبد الوقال  

 ،وزوجه أبلفا  غاية يف النزاهة والشرف  عما يكون بني الرجل   الكرمي أنه ُيَكىن
 مص خص  حص مس  خسُّٱقوله تعاىل:    ذلك يفو   فمرة ُيَكىن عنه ابإلتيان

َّ حضخض جض
(3) . 

  

 
 .3/160وينظر: اإلتقان يف علوم القرآن  ،2/304 البهان يف علوم القرآن (1)
 .1/333 إعراب القرآن وبيانه (2)
 .1/188 اإلابنة يف اللغة العربية، و 183ينظر: شرح الفصيح البن هشام الل مي ص:  (3)
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 د. عبدهللا بن عبدالعزيز الدغيثر 
 

   .ستعارة: أسلوب االاثلثًا
زمناً ما طلُب شيء  ما لالنتفاع به  مأخوذة من العارية وهي    االستعارة لغة: 

أو   ،على أن يـَُرد ه املستعري إىل اْلُمِعري عند انتهاء املّدة املمنوحة له  ،دون مقابل
تستعري الكلمة فتضعها مكان الكلمة إذا كان املسمى هبا  والعرب    ،عند الطلب

 .(1)أو جماوراً هلا ،بسبب من األخرى
أو هي    ،للمبالغة يف التشبيهادعاء معىن احلقيقة يف الشيء  ويف االصطالح:  

 .(2)اللفظ املستعمل فيما شّبه مبعناه األصلي أي احلقيقياستعمال 
 حص مس خسُّٱالواردة يف هذه اآلية الكرمية:    ةمن األساليب البالغي

 جض مص  خصٱُّفقوله تعاىل:    ،أسلوب: " االستعارة "  َّ  حضخض جض مص  خص

ح فيها ابللفظ  رّ صُ اليت    واالستعارة التصرحيية هي  ،فيه استعارة تصرحيية  َّ  حضخض
 . (3)أيضاً حتقيقيةوُتسمى  ،الدال على املشبه به

 حن  جن يم ىم ُّٱوقوله تعاىل:  هـ(:    745)احلسيين    ملؤيد ابَّلل  قال ا

 ، [ 187] البقرة:  َّمن خن

 
 .1/255 خصائص التعبري القرآين ومساته البالغية (1)
  ،99ص:    معجم مقــاليــد العلوم يف احلــدود والرســــــــــــــومو   ،20ينظر: التعريفــات للجرجــاين ص:    (2)

 .1/57 كشاف اصطالحات الفنون والعلومو 
 .260ص:  جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديعينظر:   (3)
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غريه    يفهبا القرآن ومل أتت    استبد    اليتذكر اللباس من االستعارات    يففقوله  
منثور   يف وال  منظوم  ودقيقها   ،كالم  االستعارة  عجائب  من  وقوله:    ،وهى 
 .(1)امن االستعارات البديعة أيضً  َّ حصخض مس خسُّٱ

أي ما هو كاحلرث    َّ  حضخض جض مص  خصٱُّهـ(:    1270)وقال األلوسي  
  .(2)ففيه استعارة تصرحيية

 .مر ض  م  ـهر موضع الظ  م  ـال  وضع   أسلوب  :رابًعا
قال ابن    ،واملظهر يف اللغة: مأخوذ من مادة "ظهر" أي برز وابن وانكشف

،  لظاء واهلاء والراء أصل صحيح واحد يدل على قوة وبروز ا  ه(:395)فارس  
 .(3) إذا انكشف وبرز ،ا فهو ظاهرمن ذلك: ظهر الشيء يظهر ظهورً و 

من   الذي  " ضمر"  مادة  من  مأخوذ  اللغة:  اخلفاءواملضمر يف   ، معانيها 
وهو نقيض    ،ُمْضَمُر من األمساءـومنه ال  ،يُقال: أضمر يف نفسه أمرًا أي أخفاه

فارس    ،ُمْظَهرـال ابن  أصالن صحيحان395)قال  والراء  وامليم  الضاد    ،ه(: 
  .(4) واآلخر يدل على غيبة وتسرت ،أحدمها يدل على دقة يف الشيء

يف االصطالح: فهو التصريح ابالسم   الـُمْضمروضُع الـُمْظهر موضع  وأما  
 . (5) خرى دون إضماره لسبب يقتضي ذلكأالظاهر مرة 

 
ــرار البالغــة وعلوم حقــائق اإلعجــاز  (1)  اجلــدول يف إعراب القرآن وينظر: و   ،1/164  الطراز ألســــــــــــ

 .2/466 الكرمي
 .1/518 روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين (2)
 .3/471 مقاييس اللغةو   ،2/732ينظر: الصحاح للجوهري  (3)
 .6/4000ومشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم ، 3/371 مقاييس اللغةينظر:   (4)
 .1/265للسبكي  عروس األفراح يف شرح تل يص املفتاحينظر:   (5)
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 د. عبدهللا بن عبدالعزيز الدغيثر 
 

الـُمْضمر  وأسباب  موضع  الـُمْظهر  اب  ،جدًّا  كثرية  وضُع   ختالف ختتلف 
  .(1)السياق القرآين من خالل االستنباط وفق ،األغراض البالغية

الّسّكاكي    إذا أريد  كما يوضع    ه(:626  )قال  املظهر موضع املضمر 
  وقوله عزّ   ،سائله  عط احلقّ نُ   أن تسألوا احلقّ   :متكني نفسه زايدة متكني كقوله

 .(2) [222] ا:  ٱَّيل ىل مل خل ُّٱ:  بعد قوله[    2] اإلخالص:    َّ  خم حم  ُّٱ  :قائال
البالغي  ومن الكرمية:    ةاألساليب  اآلية  هذه  يف   مس خسُّٱالواردة 

ُصرّح بذكر   حيث  ،الـُمْظهر موضع الـُمْضمروضُع    َّ  حضخض جض مص  خص حص
بل    ،فلم يقل: فأتوه  ،واألصل أن يكون مضمرًا  ،احلْرث مرة أخرى بعد إظهاره 

الـُمْضمر  أفادو   ،َّ  مص  خص ُّٱقال:   موضع  الـُمْظهر  اآلية   وضُع  هذه  يف 
املكان امل ص ص املأذون فيه  أتكيد إتيان الزوجة يف    ،العناية واالهتمامالتأكيد و 

 .(3)مع العناية واالهتمام مبالبسات املوضوع ،شرًعا
  

 
جلاللني، أ.د/ علي العنزي، جملة العلوم الشــــــرعية ا ريتفس يف ملضمرا موضع  لظاهرا  ضعو ينظر:   (1)

 ه. 1438(، شوال عام: 45جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، عدد: )
 .198للسّكاكي ص:  مفتاح العلوم (2)
 .300ينظر: دليل البالغة القرآنية للدكتور/ حممد الدبل ص:  (3)
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 .  : أسلوب اإليضاح خامًسا 
 . ( 1) اإليضاح لغة: مأخوذ من مصدر أوضح الشيء إذا أابنه 

أ  االصطالح:  املراد  ويف  يبني  بكالم  فتأيت  داللة  خفاء  يف كالمك  ترى  ن 
 . ( 2) اإلهبام أيضا   ويسّمى ابإليضاح بعد   ، وهو من أنواع إطناب الزايدة   ، ويوّضحه 

تعاىل:   قوله  الواردة يف  البالغية   خص  حص  مس  خس ُّٱومن األساليب 
اإلهبام   َّ  حضخض جض  مص  بعد  اإليضاح   " اإلشكال"   ، ُأسلواب:  قبل    ، واإليضاح 

 مت  خت  حت  ُّٱفقوله تعاىل:    ، فاإليضاح بعد اإلهبام متعلٌق مبا قبل اآلية السابقة 
 خس ُّٱٱجاء إيضاحه بعده يف قوله تعاىل:   ، فيه إهبام [    222] البقرة:    َّٱٱمث  هت 

وهو الُقُبل    ، فُعلم حينئذ  املكان الذي أمر هللا تعاىل الرجال إبتيان النساء فيه   ، َّ مس 
 . الذي ُكيّن عنه ابحلرث 

  ،  أوالً  بعد اإلهبام أوقع فيها من املبني  على أن يكون املبني    األنفس   ُجبلت وقد  
قت نفس السامع إىل معرفته  على سبيل اإلمجال واإلهبام تشوّ   قي ل إن املعىن إذا أُ ف 

وتكون مستعدة لفهمه    ، د بعد ذلك فتتوجه إىل ما يرِ   ، على سبيل التفصيل واإليضاح 
 . ( 3) وقبوله 

ومن اإليضاح  هـ(:    645) وأما اإليضاح قبل اإلشكال فقال ابن أيب اإلصبع  
 خص  حص  مس  خس ُّٱنوع يتقدم اإليضاح فيه على اإلشكال كقوله تعاىل:  

وهو موضع الزرع لوهم    ، إذ لو مل تتقدم تسمية النساء ابحلرث   ، َّ  حضخض جض  مص 
 . ( 4) وهللا أعلم   ، إابحة الوطء يف غري املكان املشروع   َّ  حضخض جض ٱُّٱ  : من قوله   متوهمٌ 

  

 
 . 11/7201حمريي لل مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم  ينظر: (1)
 .1/293 كشاف اصطالحات الفنون والعلومو  ،3/196  اإليضاح يف علوم البالغة  ينظر: (2)
 .3/196  اإليضاح يف علوم البالغةينظر:   (3)
 .562ص:  حترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن (4)
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 د. عبدهللا بن عبدالعزيز الدغيثر 
 

 . : أسلوب االلتفاتسادًسا
يُقال: لفتُّ   ،االلتفات لغة: مأخوٌذ من يّل الشيء إذا صرفته عن وجهه

 .(1) أو لفتُّ فالًن عن رأيه إذا صرفته عنه ،فالنً عن الطريق إذا صرفته عنه
االصطالح:   إىل  ويف  امل اطبة  عن  املتكلم  انصراف  وعن    اإلخبارهو 

 ومن االلتفات االنصراف عن معىن  ...،إىل امل اطبة وما يشبه ذلك  اإلخبار
 .(2)يكون فيه إىل معىن آخر

 هـ(   538)منها ما حكاه الزخمشري    ، جدًّاوأغراض االلتفات وفوائده كثرية  
إيقاظً   يفااللتفات  بقوله:   إمنا يكون  الغفلةالكالم  للسامع عن  له  وتطريبً   ،ا  ا 

فإن السامع رمبا مّل من أسلوب فينقله إىل   ،بنقله من خطاب إىل خطاب آخر
 .(3)اإلصغاء إىل ما يقوله  يفواستمالة له    ،االستماع  يفا له  تنشيطً   ،أسلوب آخر

وذلك    ،االلتفات"ومن األساليب البالغية الواردة يف هذه اآلية أسلوب"  
 جغُّمن خالل التصريح ابلفعل الدال على طلب العلم كما يف قوله تعاىل:  

 .َّمف خف جفحف مغ
وذلك من أساليب الكالم البليغ أن يفتتح    :هـ(  1393)قال ابن عاشور   

ا لفتً   ،"  تعلم"  أو    ،"  علمــ " ابعض اجلمل املشتملة على خب أو طلب فهم ب
فمن املعروف    ،ا بغفلة امل اطب عن أمر مهمغالبً   وفيه تعريضٌ   ،لذهن امل اطب

 
مشس العلوم ودواء كالم العرب من و   ،1/264  الصــــــــــــــحـاح اتج اللغـة وصــــــــــــــحـاح العربيـةينظر:    (1)

 .9/6082 الكلوم
 .117 - 7/116 هناية األرب يف فنون األدبو  ،152ص:  البديع يف البديعينظر:   (2)
 .2/72 الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجازينظر:   (3)
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فالتصريح ابلفعل الدال على    ،أن امل ب أو الطالب ما يريد إال علم امل اطب
 .(1)لالهتمام العلم مقصودٌ طلب 

هـ(: ومنها: أن من البالغة إذا أخبت إنسانً    1421)وقال ابن عثيمني  
  ؛َّجغُّٱلقوله تعاىل:    ؛أبمر هام أن تقدم بني يدي اخلب ما يقتضي انتباهه

 . (2)ا هلذه املالقاةبً ا وحتسُّ وهذا مما يزيد اإلنسان انتباهً 

 
 .9/314 التحرير والتنوير (1)
 .3/89البن عثيمني  تفسري الفاحتة والبقرة (2)
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 د. عبدهللا بن عبدالعزيز الدغيثر 
 

 .اهلداايت واألحكام املستنبطة من اآلية الكرميةأبرز   :بعاملبحث السا
 مض  حضخض  جض مص  خص حص مس خس ُّٱاشتملت اآلية الكرمية:  

على   ،[  223] البقرة:    َّمف خف جفحف مغ  جغ مع جع حطمظ
 فمنها ما يلي:  ،عدد من اهلداايت والفوائد واألحكام القرآنية

إذا أتى الرجل    يف قوهلم:اليهود    أن الصحيح يف سبب نزول اآلية ما زعمته -1
أحول الولد  قبلها جاء  دبرها يف  من  عادات   ،املرأة  من  معناه  ما يف  أو 

 . األنصار يف اجِلماع 
ما دام يف قـُُبلها    ،أنه جيوز للزوج أن جيامع زوجته على أي طريقة كانت  -2

 . ويف غري زمن احليض
 .وأنه من كبائر الذنوب  ،بيان ُحرمة إتيان الزوجة يف ُدبرها -3
حيث أرشدهم إىل اجتناب كل ما فيه ضرر   ، تعاىل بعبادهبيان رمحة هللا  -4

 .أو يف أدابرهن ،كإتيان النساء يف زمن احليض  ،وأخالقهم  معلى صحته
الشهوةالشرعي    املقصد  أن -5 وإشباع  الوطر  قضاء  هو  ليس  الزواج   من 

إمنا املقصد و  ،مع سائر احليوان ن ألن ذلك مما يشرتك فيه اإلنسا ؛فحسب
 .الوجوهيف الوجود على أكمل  ليبقى  ؛املسلمني وتكثريه نسلاستمرار هو 

قبل مجاع  وقول الدعاء املأثور ينبغي على املسلم استحضار النية الصاحلة  -6
واإلعفاف  ،زوجته العفاف  الصاحل  ،فينوي  الولد  مما    ،وابتغاء  ذلك  وحنو 

 . يدخل يف تقدمي عموم اخلري
فكل    ،ت العلماء واحلذر منها وعدم األخذ هباوجوب اإلعراض عن زالّ  -7

  . ‘  َبَشر  يُؤخذ من قوله ويُرد إال رسول هللا 
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فكما   ،وتربية األبناء على تعاليم اإلسالم  ،أمهية اختيار الزوجة الصاحلة  -8
فكذلك ينبغي    ،أن املزارع حيرص على انتقاء األرض الطيبة لبذره قبل احلرث

 .ى انتقاء الزوجة الطيبة الصاحلةعلى الزوج املسلم أن حيرص عل 
معنوايًّ  -9 يضرهم  ما  من كل  وأوالده  زوجته  يصون  أن  املسلم  على    ينبغي 

 ،فكما أن املزارع يصون زرعه ويُنّميه وحيافظ عليه من كل ضرر  ،وحسًيا
ُكلُُّكْم    »:  ‘  ولعموم قوله  ،فكذلك الزوج من ابب أوىل مع زوجته وأوالده

 .(1)«  َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعي ِتهِ رَاع  
 لعموم   ،ما ميكن استطاعتهمن العمل الصاحل    جيب على املسلم أن يقد م -10

 .َّ حط مض  ُّٱقوله تعاىل: 
السّر والعلن  ¸  وجوب تقوى هللا  -11 يتعلق مبعاملة   ،يف  فيما  وخصوًصا 

 . اخللق
يبعث   وهذا مما  ،واليقني بلقاء هللا تعاىل  ،لبعث النشوروجوب اإلميان اب -12

يّريب النفس على فعل الطاعات  و   ،االستعداد ليوم املعاد و على العمل الصاحل  
 .واجتناب املنهيات

 .يف يوم القيامة ¸  إثبات رؤية املؤمنني لرهبم -13
  .وحّذر سبحانهوارتكاب ما هنى عنه  ،تعاىل خمالفة أمر هللاخطورة  -14

 
  ،(893) 2/5 ،اجلمعة يف القرى واملدنابب:  ،كتاب: اجلمعة  ،أخرجه الب اري يف صـــــــــــحيحه (1)

واحلث على    ،وعقوبة اجلائر ،فضـــــيلة اإلمام العادلابب:  ،ومســـــلم يف صـــــحيحه كتاب: اإلمارة
 .(182)  3/1459 ،والنهي عن إدخال املشقة عليهم ،الرفق ابلرعية
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 ؛سبيل الدعوة إىل هللا تعاىلأمهية اقرتان أسلوب الرتهيب ابلرتغيب يف   -15
   .حيث تضّمنت اآلية الرتهيب وُختمت ابلرتغيب

الرمحن -16  ،وهي بشارة عامة غري مقّيدة  ،فضل أهل اإلميان ابلبشارة من 
  64] يونس:  ٱَّخي حي جي يه ىه مه جه ُّٱكقوله تعاىل:  

]. 
إذ اخُتصت البشارة يف هذه اآلية أبهل    ؛أن غري املؤمنني ال بشرى هلم -17

 يي ُّٱفقال سبحانه:    ،البشارة عن غري املؤمنني  ¸  نفى هللا  وقد  ،اإلميان

 .[ 22] الفرقان:  َّ ٰى ٰر ٰذ
  ، فيه ِكناايٌت لطيفة  َّحض جض مص  خص حص مس خسُّٱ  قوله: -18

وهذه    ؛النِّساء هبذه األلفا   مباشرةستحَسنة يف التعبري عن  وتعريضات مُ 
 أن يتعل موها  على املؤمنني  ينبغي  ،آداٌب َحسنةٌ   تعاىل  وأشباهها يف كالم هللا

 . يف حماورهتم ومكاتبتهم ويتأد بوا هبا
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 اخلامتة
نبينا    ،والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعلمني  ،احلمدهلل رب العاملني

 أما بعد:    ،ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين  ،حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 إليها من خالل هذا البحث ما يلي:فكان من أهم النتائج اليت توّصلُت 

تعاىل:   -1 قوله  نزول  يف  الصحيح  السبب   خص حص مس خس ُّٱأن 
 خف جفحف مغ جغ مع جع حطمظ مض حضخض جض مص 

ما زعمته اليهود يف قوهلم: إذا أتى الرجل املرأة من دبرها يف هو    َّمف
 . ر يف اجِلماعأو ما يف معناه من عادات األنصا ،قبلها جاء الولد أحول

وفعله   ،ومعاشرهتا يف ُدبرها ابطٌل ومردوٌد شرًعا وعقالً   أن إابحة إتيان الزوجة -2
 . وقد حكى اإلمجاع على حترميه غري واحد من أهل العلم  ،من كبائر الذنوب

  - وغريه من إابحة إتيان النساء يف أدابرهن    ƒ  أن ما أُثر عن ابن عمر -3
يدخل يف ابب زاّلت العلماء اليت ينبغي    ،-إن سّلمنا بصحة ثبوته عنه  

  ƒ  وقد أنكر عليه ابن عباس   ،اإلعراض عنها وعدم تتبعها واألخذ هبا
نهيك أنه   ،وبنّي أنه أخطأ يف محل اآلية على ذلك السبب  ،هذا التأويل

 .ا يُفيد حترمي ذلكورد عن ابن عمر نفسه م
حيث أرشدهم إىل اجتناب كل ما فيه ضرر   ،بيان رمحة هللا تعاىل بعباده -4

 .أو يف أدابرهن ،كإتيان النساء يف زمن احليض  ،على صحتهم وأخالقهم
عنه   -5 البعد  يف  ُدبرها كفيلة  يف  املرأة  إتيان  على  املرتتبة  السيئة  اآل ر  أن 

 .واالقرتاب منه
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 د. عبدهللا بن عبدالعزيز الدغيثر 
 

العناي -6 يويل  اإلسالم  املسلمةأن  األسرة  بصالح  الفائقة  ابختيار    ،ة  ابتداء 
 .الزوجة الصاحلة اليت تكون سبًبا يف تربية النشء على األخالق احلميدة

عناية اإلسالم ابلزوجة من خالل حّث الزوج على محايتها وصوهنا واحملافظة  -7
 .والتحذير من ظلمها وهضم حقوقها ،عليها

وحيّذر من االستجابة   ،ني املسلمنيأن اإلسالم حيثُّ على تكثري الّنسل ب  -8
ألعداء اإلسالم يف حرهبم هلذه األمة من خالل الرتويج لفكرة حتديد الّنسل  

. 
وهذا من    ،هبا  لفظة يف القرآن الكرمي إمنا جاءت يف موضعها األحقّ أن كّل   -9

 .ومن ذلك لفظة " احلرث " يف اآلية الكرمية ،دالئل إعجازه البياين
وقد   ،أن كّل آية قرآنية ال بد  وأن حتتوي على فنّ  من فنون علم البالغة  -10

كالتشبيه واالستعارة   ،احتوت اآلية الكرمية على عدد من األساليب البالغية
   .وغريها ،اخل ...والكناية

لبيانية آلايت القرآن  وختاًما يوصي الباحث: بتوسيع الدراسات التحليلية ا
 .الكرمي

 واحلمدهلل الذي بنعمته تتم الصاحلات 
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 واملراجع قائمة املصادر
عبد الكرمي   . احملقق: د  ، املؤلف: َسَلمة بن ُمْسِلم الَعْوتيب الُصحاري  ، اإلابنة يف اللغة العربية  .1

جاسر    . د   - حممد حسن عواد    . د   - صالح جرار    . د   - نصرت عبد الرمحن    . د   - خليفة  
  ، الطبعة: األوىل   ، سلطنة عمان   - مسقط    - الناشر: وزارة الرتاث القومي والثقافة    ، أبو صفية 
1420  ç   . 

املتوَّف:  )جالل الدين السيوطي    ،اإلتقان يف علوم القرآن: عبد الرمحن بن أيب بكر  .2
 ، املصرية العامة للكتابالناشر: اهليئة    ،احملقق: حممد أبو الفضل إبراهيم  ،هـ(   911

 . م  1974هـ/   1394الطبعة: 
املؤلف: أبو بكر بن أيب عاصم وهو أمحد بن عمرو بن الضحاك بن خملد    ، اآلحاد واملثاين  .3

  – الناشر: دار الراية    ، ابسم فيصل أمحد اجلوابرة   . احملقق: د   ، هـ(   287املتوَّف:  ) الشيباين  
 . ه 1411  ، الطبعة: األوىل   ، الرايض 

املؤلف: القاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب املعافري االشبيلي    ، القرآن أحكام   .4
راجع أصوله وخرج أحاديثه وعل ق عليه: حممد عبد القادر    ، هـ(   543املتوَّف:  ) املالكي  

 . ç  1424  ، الطبعة: الثالثة   ، لبنان   - بريوت    ، الناشر: دار الكتب العلمية   ، عطا 
  ، هـ(   1420املتوَّف:  ) حممد نصر الدين األلباين    : املؤلف   ، آداب الزفاف يف السنة املطهرة  .5

 . م 2002هـ/   1423الطبعة: الطبعة الشرعية الوحيدة    ، الناشر: دار السالم 
املتوَّف:  ) املؤلف : حممد نصر الدين األلباين    ، إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل  .6

الطبعة: الثانية    ، بريوت   – الناشر: املكتب اإلسالمي    ، إشراف: زهري الشاويش   ، هـ(   1420
1405  ç   -  1985 م . 

املتوَّف:  ) الزخمشري جار هللا    ، املؤلف: أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد   ، أساس البالغة  .7
  ، لبنان   – بريوت    ، الناشر: دار الكتب العلمية   ، حتقيق: حممد ابسل عيون السود   ، هـ(   538

 . ç  1419  ، الطبعة: األوىل 
أشرف    ، هـ(   1421املتوَّف:  ) املؤلف: حممد بن صاحل بن حممد العثيمني    ، أصول يف التفسري  .8

  ، الطبعة: األوىل   ، املكتبة اإلسالمية   الناشر:   ، على حتقيقه: قسم التحقيق ابملكتبة اإلسالمية 
1422  ç   -  2001   م . 
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  ، هـ(   403املتوَّف:  ) املؤلف: أبو بكر الباقالين حممد بن الطيب    ، إعجاز القرآن للباقالين  .9
 . م 1997  ، الطبعة: اخلامسة   ، مصر   - الناشر: دار املعارف    ، احملقق: السيد أمحد صقر 

إمساعيل حممود    - أمحد حممد محيدان    - املؤلف: أمحد عبيد الدعاس   ، إعراب القرآن الكرمي  .10
 . ç  1425  ، الطبعة: األوىل   ، دمشق   – الناشر: دار املنري ودار الفارايب    ، القاسم 

  1403املتوَّف :  ) املؤلف : حميي الدين بن أمحد مصطفى درويش    ، آن وبيانه إعراب القر  .11
  - دمشق    - دار اليمامة  )   ، سورية   - محص    - الناشر : دار اإلرشاد للشئون اجلامعية    ، هـ( 

 . ç  1415  ، الطبعة : الرابعة   ، بريوت(   - دمشق    - دار ابن كثري    )   ، بريوت( 
الناشر: دار    ، املؤلف: هبجت عبد الواحد صاحل   ، اإلعراب املفصل لكتاب هللا املرتل  .12

 . ç  1418  ، الطبعة: الثانية   ، عمان   ، الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
الصحاح  .13 معاين  عن  بن    ، اإلفصاح  حيىي  الذهلي  ) املؤلف:  هبرية  بن  حممد  بن(  ُهَبرْيَة 

الناشر:    ، املنعم أمحد احملقق: فؤاد عبد    ، هـ(   560املتوَّف:  ) عون الدين    ، أبو املظفر   ، الشيباينّ 
 . ç  1417سنة النشر:    ، دار الوطن 

جالل    ، أبو املعايل   ، املؤلف: حممد بن عبد الرمحن بن عمر   ، اإليضاح يف علوم البالغة  .14
احملقق: حممد عبد    ، هـ(   739املتوَّف:  ) املعروف خبطيب دمشق    ، الدين القزويين الشافعي 

 . الطبعة: الثالثة   ، بريوت   – الناشر: دار اجليل    ، املنعم خفاجي 
أبو حيان حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان    ،يف التفسري   احمليط البحر   .15

الناشر: دار   ،احملقق: صدقي حممد مجيل  ،هـ(   745املتوَّف:  )أثري الدين األندلسي  
 . ç 1420الطبعة:  ،بريوت –الفكر 

عبد هللا بن حممد املعتز ابهلل ابن املتوكل ابن املعتصم    ، العباس املؤلف: أبو    ، البديع يف البديع  .16
  1410الطبعة: الطبعة األوىل    ، الناشر: دار اجليل   ، هـ(   296املتوَّف:  ) ابن الرشيد العباسي  

ç   -  1990 م . 
البهان يف علوم القرآن: أبو عبد هللا بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر الزركشي  .17

 -   ç  1376  ،الطبعة: األوىل  ،احملقق: حممد أبو الفضل إبراهيم  ،هـ(   794املتوَّف:  )
 . الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى الباىب احلليب وشركائه ،1957
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املؤلف: أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت    ، بيان إعجاز القرآن  .18
  ، حممد زغلول سالم   . د   ، احملقق: حممد خلف هللا   ، هـ(   388املتوَّف:  ) املعروف ابخلطايب  

 . م 1976  ، الطبعة: الثالثة   ، الناشر: دار املعارف مبصر 
أبو البقاء عبد هللا بن احلسني بن عبد هللا العكبي    املؤلف :   ، التبيان يف إعراب القرآن  .19

 . الناشر : عيسى البايب احلليب وشركاه   ، احملقق : علي حممد البجاوي   ، هـ(   616املتوَّف :  ) 
املؤلف: عبد العظيم بن الواحد    ، حترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن  .20

تقدمي وحتقيق:    ، هـ(   654املتوَّف:  ) دادي مث املصري  البغ   ، بن ظافر ابن أيب اإلصبع العدواين 
اجمللس األعلى للشئون    - الناشر: اجلمهورية العربية املتحدة    ، الدكتور حفين حممد شرف 

 . جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي   - اإلسالمية  
  ، التحرير والتنوير »حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد«  .21

  1393املتوَّف :  ) ف : حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي  املؤل 
 . م 1984سنة النشر:    ، تونس   - الناشر : الدار التونسية للنشر    ، هـ( 

  ، أبو املعايل   ، املؤلف: حممد بن احلسن بن حممد بن علي بن محدون   ، التذكرة احلمدونية  .22
البغدادي   الدين    ، الطبعة: األوىل   ، بريوت   ، الناشر: دار صادر   ، هـ(   562املتوَّف:  ) هباء 

1417  ç . 
ُّ أَبُو احَلَسِن َعِليُّ بُن َأمْحََد    ، تراث أيب احلسن احْلَرَايلِّ املراكشي يف التفسري  .23 املؤلف: احلَرَايلِّ

تقدمي وحتقيق: حممادي بن عبد السالم   ، هـ(   638املتوَّف:  ) بِن َحَسن  التُِّجْييبُّ األَْنَدُلِسيُّ  
الناشر: منشورات املركز اجلامعي للبحث العلمي    ، أستاذ بكلية أصول الدين تطوان   ، اطي اخلي 
 . م   ç   -  1997  1418  ، الطبعة: األوىل   ، الرابط   - 
ابن    ، حممد بن أمحد بن حممد بن عبد هللا   ، املؤلف: أبو القاسم   ، التسهيل لعلوم التنزيل  .24

الناشر: شركة    ، الدكتور عبد هللا اخلالدي احملقق:    ، هـ(   741املتوَّف:  ) جزي الكليب الغرنطي  
 . ç  1416  - الطبعة: األوىل    ، بريوت   – دار األرقم بن أيب األرقم  

اجلرجاين    علي التعريفات:   .25 الشريف  الزين  علي  بن  حممد    ، هـ(   816املتوَّف:  )بن 
– الناشر: دار الكتب العلمية بريوت    ،احملقق: ضبطه وصححه مجاعة من العلماء

 . م ç  -1983 1403الطبعة: األوىل  ،لبنان
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أبو   ،تفسري اإلمام ابن عرفة: حممد بن حممد ابن عرفة الورغمي التونسي املالكي .26
الناشر: مركز البحوث ابلكلية   ،حسن املناعي  .احملقق: د   ،هـ(  803املتوَّف:  )عبد هللا  
 . م  1986 ،الطبعة: األوىل ،تونس –الزيتونية 

امت: أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن تفسري القرآن العظيم البن أيب ح  .27
احملقق: أسعد حممد    ، هـ(   327املتوَّف:  ) الرازي ابن أيب حامت    ، احلنظلي   ، التميمي املنذر  
  - الطبعة: الثالثة    ، اململكة العربية السعودية   - الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز    ، الطيب 
1419  ç . 

  ، علي بن سليمان العبيد   . د . أ   املؤلف   ، مكتبة التوبة   - وضوابطه  تفسري القران الكرمي أصوله   .28
 . ç  1430م    2010طبعة: الثانية عام    ، نشر: مكتبة التوبة ابلرايض   ، املؤلف 

الناشر: شركة    ، هـ(   1371املتوَّف:  ) املؤلف: أمحد بن مصطفى املراغي    ، تفسري املراغي  .29
  ç   -  1946  1365  ، الطبعة: األوىل   ، احلليب وأوالده مبصر   مكتبة ومطبعة مصطفى البايب 

 . م 
  ، بريوت   - الناشر: دار اجليل اجلديد    ، حممد حممود   ، املؤلف: احلجازي   ، التفسري الواضح  .30

 . ç  1413  - الطبعة: العاشرة  
احلديث  .31 العصر  يف  ومناهجه  واجتاهاته  أساسياته  واملفسرون  األستاذ    ، التفسري  املؤلف: 

  ، الطبعة: األوىل   ، األردن   ، الناشر: دار النفائس للنشر والتوزيع   ، اس الدكتور فضل حسن عب  
1437  ç   -  2016   م . 

احملقق: حممد عوض  -ه( 370املتوَّف: )هتذيب اللغة : حممد بن أمحد بن األزهري .32
 .م 2001 ،الطبعة: األوىل - بريوت  –الناشر: دار إحياء الرتاث العريب  - مرعب 

املتوَّف:  )عبد الرمحن بن نصر السعدي    ، الرمحن يف تفسري كالم املنان  الكرمي تيسري   .33
: الطبعة   ،الناشر: مؤسسة الرسالة  ،احملقق: عبد الرمحن بن معال اللوحيق  ،هـ(   1376
 . م  ç  -2000 1420األوىل 

املتوَّف:  )القرآن: أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد الطبي  عن أتويل آي  البيان جامع   .34
الناشر: دار هجر    - حتقيق: الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي    - هـ(    310

 . م ç   - 2001 1422 ،الطبعة: األوىل - للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن 
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  ، َسْورة بن موسى بن الضحاك املؤلف: حممد بن عيسى بن    ، سنن الرتمذي   - اجلامع الكبري   .35
الناشر: دار الغرب   ، احملقق: بشار عواد معروف  ، هـ(  279املتوَّف:  ) أبو عيسى  ، الرتمذي 

 . م   1998سنة النشر:    ، بريوت   – اإلسالمي  
املؤلف: أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري    ، اجلامع ألحكام القرآن  .36

  ، حتقيق: أمحد البدوين وإبراهيم أطفيش   ، هـ(   671املتوَّف:  ) اخلزرجي مشس الدين القرطيب  
 . م   ç   -  1964  1384  ، الطبعة: الثانية   ، القاهرة - الناشر: دار الكتب املصرية  

  1376املتوَّف:  ) د بن عبد الرحيم صايف  املؤلف: حممو   ، اجلدول يف إعراب القرآن الكرمي  .37
 . ç  1418  ، الطبعة: الرابعة   ، بريوت   ، مؤسسة اإلميان   - دمشق    ، الناشر: دار الرشيد   ، هـ( 

املؤلف: أمحد بن إبراهيم بن مصطفى اهلامشي    ، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع  .38
  ، الناشر: املكتبة العصرية   ، الصميلي يوسف    . ضبط وتدقيق وتوثيق: د   ، هـ(   1362املتوَّف:  ) 

 . بريوت   - لبنان  
رسالة دكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف  )   ، خصائص التعبري القرآين ومساته البالغية  .39

الناشر: مكتبة    ، هـ(   1429املتوَّف:  ) املؤلف: عبد العظيم إبراهيم حممد املطعين    ، األوىل( 
 . ç  1413  ، الطبعة: األوىل   ، وهبة 

  ، هـ(   1404ت  ) املؤلف: حممد عبد اخلالق عضيمة    ، ألسلوب القرآن الكرمي دراسات   .40
 . الطبعة: بدون   ، القاهرة   ، الناشر: دار احلديث   ، تصدير: حممود حممد شاكر 

اتريخ النشر:  ،  الطبعة الثانية   ، املؤلف: الدكتور/ حممد بن سعد الدبل   ، دليل البالغة القرآنية  .41
1431  ç   . 

املؤلف: شهاب الدين حممود بن عبد    ، القرآن العظيم والسبع املثاين روح املعاين يف تفسري   .42
الناشر: دار   ،احملقق: علي عبد الباري عطية   ، هـ(   1270املتوَّف:  ) هللا احلسيين األلوسي  

 . ç 1415 ،الطبعة: األوىل ،بريوت –الكتب العلمية  
املؤلف: حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين    ، زاد املعاد يف هدي خري العباد  .43

اجلوزية   قيم  الرسالة   ، هـ(   751املتوَّف:  ) ابن  مؤسسة  املنار    - بريوت    ، الناشر:  مكتبة 
 . م ç   /1994  1415  ، الطبعة: السابعة والعشرون   ، الكويت   ، اإلسالمية 
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أبو بكر    ، بشار املؤلف: حممد بن القاسم بن حممد بن    ، الزاهر يف معاين كلمات الناس  .44
  – الناشر: مؤسسة الرسالة    ، حامت صاحل الضامن   . احملقق: د   ، هـ(   328املتوَّف:  ) األنباري  
 . ç  1412  ، الطبعة: األوىل   ، بريوت 

املتوَّف:  ) املؤلف: حممد بن أمحد بن مصطفى بن أمحد املعروف أبيب زهرة   ، زهرة التفاسري  .45
 . دار النشر: دار الفكر العريب   ، هـ(   1394

املؤلف: أبو عبد الرمحن حممد   ، ا األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائده سلسلة   .46
  ، الرايض   ، الناشر: مكتبة املعارف للنشر والتوزيع   ، هـ(   1420املتوَّف:  ) األلباين    نصر الدين 

 . م   ç   -  1995  1415  : عام النشر   ، ملكتبة املعارف( )   ، الطبعة: األوىل 
ابن   .47 القزويين  ماجه سنن  يزيد  أبو عبد هللا حممد بن  احملقق:   ،هـ(  273املتوَّف:  ): 

 ، َعبد الّلطيف حرز هللا  - حمم د كامل قره بللي    - عادل مرشد    - شعيب األرنؤوط  
 . م ç  -  2009 1430 ،الطبعة: األوىل ،ةالناشر: دار الرسالة العاملي

ق بن بشري بن شداد بن  املؤلف: أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحا   ، سنن أيب داود  .48
ِجْستاين   حَمم د كاِمل قره    - احملقق: شَعيب األرنؤوط    ، هـ(   275املتوَّف:  ) عمرو األزدي السِّ

 . م ç   -  2009  1430  ، الطبعة: األوىل   ، الناشر: دار الرسالة العاملية   ، بللي 
النسائي    ، املؤلف: أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين   ، السنن الكبى  .49

أشرف عليه: شعيب   ، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد املنعم شليب  ، هـ(  303املتوَّف:  ) 
  ، بريوت   – الناشر: مؤسسة الرسالة    ، قدم له: عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي   ، األرنؤوط 

 . م   ç   -  2001  1421  ، الطبعة: األوىل 
  ، هـ(   458  -   384) املؤلف: أبو بكر أمحد بن احُلَسني بن عليّ  البيهقي    ، السنن الكبري  .50

الناشر: مركز هجر للبحوث والدراسات    ، حتقيق: الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي 
السند حسن ميامة( ) العربية واإلسالمية     -   ç  1432  ، الطبعة: األوىل   ، الدكتور / عبد 

 . م   2011
: مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز    املؤلف   ، سري أعالم النبالء  .51

:  ) الذهيب   شعيب    ، هـ(   748املتوَّف  الشيخ  إبشراف  احملققني  من  جمموعة   : احملقق 
 . م ç   /  1985  1405  ، الطبعة : الثالثة   ، الناشر : مؤسسة الرسالة   ، األرنؤوط 
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مهدي عبيد    . احملقق: د   ، هـ(   577املتوَّف  ) املؤلف: ابن هشام الل مي    ، شرح الفصيح  .52
 .   ç  1409  ، الطبعة: األوىل   ، جاسم 

أبو   ، املؤلف : سليمان بن عبد القوي بن الكرمي الطويف الصرصري  ، شرح خمتصر الروضة  .53
الناشر :   ، احملقق : عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي  ، هـ(  716املتوَّف : ) جنم الدين  ، الربيع 

 . م   ç   /  1987  1407  ، الطبعة : األوىل   ، مؤسسة الرسالة 
املؤلف: أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة    ، شرح مشكل اآل ر  .54

  ، حتقيق: شعيب األرنؤوط   ، هـ(   321املتوَّف:  ) األزدي احلجري املصري املعروف ابلطحاوي  
 . م ç ،  1494  1415  - الطبعة: األوىل    ، الناشر: مؤسسة الرسالة 

املتوَّف:  )مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم: نشوان بن سعيد احلمريى اليمين   .55
العمري    ،( هـ   573 د    - مطهر بن علي اإلرايين    - احملقق: د حسني بن عبد هللا 

املعاصر    ،يوسف حممد عبد هللا الفكر  دار  الفكر    ،لبنان(  -بريوت  )الناشر:  دار 
 . م ç   - 1999 1420 ،الطبعة: األوىل ،سورية( - دمشق )
املؤلف: أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب    ، الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية  .56

  ، بريوت   - الناشر: دار العلم للماليني    ، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار   ، هـ(   393املتوَّف:  ) 
 . ç  1407الطبعة: الرابعة  

ابن حبان    .57 َمْعبدَ املؤلف: حممد بن    ، صحيح  بن    ، حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ 
حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه:    ، هـ(   354املتوَّف:  ) الُبسيت    ، الدارمي   ، أبو حامت   ، التميمي 

  ç   -  1988  1408  ، الطبعة: األوىل   ، بريوت   ، الناشر: مؤسسة الرسالة   ، شعيب األرنؤوط 
 . م 
وسننه وأايمه    ‘   أمور رسول هللا صحيح الب اري: اجلامع املسند الصحيح امل تصر من   .58

بن نصر الناصر    احملقق: حممد زهري   -  الب اري اجلعفي عبد هللا حممد بن إمساعيل أبو    - 
 . ç 1422 ،الطبعة: األوىل - الناشر: دار طوق النجاة  - 
بن احلاج نوح   ،صحيح اجلامع الصغري وزايدته: أبو عبد الرمحن حممد نصر الدين .59

آدم  جنايت بن   األلباين    ،بن  املكتب   ،هـ(  1420املتوَّف:  )األشقودري  الناشر: 
 .اإلسالمي
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  ، هـ(  1420املتوَّف: ) املؤلف: الشيخ حممد نصر الدين األلباين  ، صحيح سنن أيب داود  .60
 . م ç   -  2002  1423  ، الطبعة: األوىل   ، الكويت   ، الناشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع 

 ‘  بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللاصحيح مسلم: املسند الصحيح امل تصر   .61
احملقق: حممد فؤاد عبد الباقي   - مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري    - 
 . بريوت –الناشر: دار إحياء الرتاث العريب  - 
  ، املؤلف: حيىي بن محزة بن علي بن إبراهيم   ، الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز  .62

  ، بريوت   – الناشر: املكتبة العنصرية    ، هـ(   745املتوَّف:  ) احلسيين الطاليب امللقب ابملؤيد ابَّلل   
 . ç  1423  ، الطبعة: األوىل 

بيان األسباب  .63 الفضل أمحد بن علي    ، العجاب يف  أبو  العسقالين  ا املؤلف:  بن حجر 
 . ي اجلوز الناشر: دار ابن    ، احملقق: عبد احلكيم حممد األنيس   ، هـ(   852املتوَّف:  ) 
  ، أبو حامد   ، املؤلف: أمحد بن علي بن عبد الكايف   ، عروس األفراح يف شرح تل يص املفتاح  .64

الناشر:    ، احملقق: الدكتور عبد احلميد هنداوي   ، هـ(   773املتوَّف:  ) هباء الدين السبكي  
 .   ç  1423  ، الطبعة: األوىل   ، لبنان - بريوت    ، املكتبة العصرية للطباعة والنشر 

  1371املتوَّف:  ) املؤلف: أمحد بن مصطفى املراغي    ، البديع«   ، املعاين   ، البالغة »البيان علوم   .65
 . هـ( 

البياين  .66 التفسري  السامرائي   ، على طريق  فاضل صاحل  الدكتور/  الناشر: جامعة    ، املؤلف: 
 . ç  1423سنة النشر:  ،  الشارقة 

املؤلف: أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت املعروف    ، غريب احلديث  .67
خرج أحاديثه: عبد    ، احملقق: عبد الكرمي إبراهيم الغرابوي   ، هـ(   388املتوَّف:  ) ابخلطايب  

 . م   ç   -  1982  1402عام النشر:    ، دمشق   - الناشر: دار الفكر    ، القيوم عبد رب النيب 
  ، هـ(   401املتوَّف  ) لف: أبو عبيد أمحد بن حممد اهلروي  املؤ   ، الغريبني يف القرآن واحلديث  .68

الناشر: مكتبة    ، فتحي حجازي   . د   . قدم له وراجعه: أ   ، حتقيق ودراسة: أمحد فريد املزيدي 
 . م   ç   -  1999  1419  ، الطبعة: األوىل   ، اململكة العربية السعودية   - نزار مصطفى الباز  

الزخمشري    ، القاسم حممود بن عمرو بن أمحد املؤلف: أبو    ، الفائق يف غريب احلديث واألثر  .69
البجاوي    ، هـ(   538املتوَّف:  ) جار هللا   إبراهيم - احملقق: علي حممد  الفضل  أبو    ، حممد 

 . الطبعة: الثانية   ، لبنان   - الناشر: دار املعرفة  
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املؤلف: أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين    ، فتح الباري شرح صحيح الب اري  .70
رقم كتبه وأبوابه    ، ه 1379  ، بريوت   - الناشر: دار املعرفة    ، هـ(   852املتوَّف:  )   الشافعي 

قام إبخراجه وصححه وأشرف على طبعه: حمب الدين    ، وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي 
 . ب اخلطي 

املؤلف: حممد بن علي بن    ، اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري   فتح القدي  .71
دار الكلم   ، الناشر: دار ابن كثري  ، هـ(  1250املتوَّف: ) وكاين اليمين  حممد بن عبد هللا الش 

 . ç  1414  - الطبعة: األوىل    ، بريوت   ، دمشق   - الطيب  
احملقق: حممد زكي    ، املؤلف: أبو احلسن السندي   ، فتح الودود يف شرح سنن أيب داود  .72

  - مكتبة أضواء املنار  )   ، مجهورية مصر العربية(   - دمنهور    - مكتبة لينة  ) الناشر:    ، اخلويل 
 . م ç   -  2010  1431  ، الطبعة: األوىل   ، اململكة العربية السعودية(   - املدينة املنورة  

  . تقدمي: د   ، املؤلف: د مساعد بن سليمان بن نصر الطيار   ، فصول يف أصول التفسري  .73
 . ه 1423  ، الطبعة: الثانية   ، الناشر: دار ابن اجلوزي   ، حممد بن صاحل الفوزان 

املؤلف:    ، معاقد الفصول خمتصر حتقيق األمل يف علمي األصول واجلدل قواعد األصول و  .74
ومعه    ، هـ(   739ت:  ) صفي الدين عبد املؤمن بن عبد احلق القطيعي البغدادي احلنبلي  

  . احملقق: د  ، هـ(  1332ت: ) حاشية نفيسة: حملمد مجال الدين بن حممد سعيد القامسي 
الناشر: دار الركائز للنشر والتوزيع    ، عبد العزيز بن عدنن العيدان   . د   ، أنس بن عادل اليتامى 

الطبعة:    ، اململكة العربية السعودية   - الرايض    ، دار أطلس اخلضراء للنشر والتوزيع   ، الكويت   - 
 . م   ç   -  2018  1439  ، األوىل 

ري  املؤلف: أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البص   ، كتاب العني  .75
الناشر: دار ومكتبة    ، د إبراهيم السامرائي   ، احملقق: د مهدي امل زومي   ، هـ(   170املتوَّف:  ) 

 . اهلالل 
املؤلف: حممد بن علي ابن القاضي حممد حامد بن    ، كشاف اصطالحات الفنون والعلوم  .76

  ، علي دحروج   . حتقيق: د   ، هـ(   1158املتوَّف: بعد  ) حمّمد صابر الفاروقي احلنفي التهانوي  
 . م 1996  - الطبعة: األوىل    ، بريوت   – الناشر: مكتبة لبنان نشرون  
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أمحد .77 بن  عمرو  بن  حممود  القاسم  أبو  التنزيل:  غوامض  حقائق  عن    ، الكشاف 
الطبعة:   ،بريوت  –الناشر: دار الكتاب العريب    ،هـ(  538املتوَّف:  )ري جار هللا  الزخمش
 . ç 1407 - الثالثة 

املتوَّف:  ) املؤلف: أبو إسحاق أمحد بن إبراهيم الثعليب    ، الكشف والبيان عن تفسري القرآن  .78
  ، زيد مهارش   . د   . أ   ، حسن الغزايل   . د   ، صالح ابعثمان   . أشرف على إخراجه: د   ، هـ(   427

  ، ( 15صـ  ) ( مثبت أمساؤهم ابملقدمة  21) حتقيق: عدد من الباحثني    ، أمني ابشه   . د   . أ 
  ، الناشر: دار التفسري   ، غالبها ماجستري( لعدد من الباحثني ) أصل الكتاب: رسائل جامعية  

 . ç  1436  ، الطبعة: األوىل   ، اململكة العربية السعودية   - جدة  
املؤلف: عالء الدين علي بن حممد بن إبراهيم بن عمر    ، التنزيل لباب التأويل يف معاين   .79

  ، تصحيح: حممد علي شاهني   ، هـ(   741املتوَّف: ) املعروف ابخلازن    ، الشيحي أبو احلسن 
 . ç  1415  ، الطبعة: األوىل   ، بريوت   – الناشر: دار الكتب العلمية  

  ، والعروض واللغة واملثل اللباب يف قواعد اللغة وآالت األدب النحو والصرف والبالغة   .80
  ، دمشق   - الناشر: دار الفكر    ، مراجعة: خري الدين مشسي ابشا   ، املؤلف: حممد علي الس راج 

 .   ç  1403  ، الطبعة: األوىل 
مجال الدين ابن منظور    ، أبو الفضل   ، املؤلف: حممد بن مكرم بن على   ، لسان العرب  .81

الطبعة:    ، بريوت   - دار صادر    الناشر:   ، هـ(   711املتوَّف:  ) األنصاري الرويفعى اإلفريقى  
 . ç  1414  - الثالثة  

  ، عمان   ، دار غيداء للنشر والتوزيع   ، عثمان فوزي علي املؤلف:    ، مباحث يف اإلعجاز القرآن  .82
 . م 2014األردن  

نصر هللا بن حممد بن حممد بن عبد الكرمي  املؤلف:    ، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر  .83
  637املتوَّف:  ) املعروف اببن األثري الكاتب    ، ضياء الدين   ، أبو الفتح   ، اجلزري   ، الشيباين 

لبنان    ، باعة والنشر الناشر: املكتبة العصرية للط   ، احملقق: حممد حمي الدين عبد احلميد   ، هـ( 
 . ç  1420  ، بريوت   - 
احملقق:    ، هـ(   209املتوَّف:  ) البصري    ي املؤلف: أبو عبيدة معمر بن املثىن التيم   ، جماز القرآن  .84

 . ç  1381الطبعة:    ، القاهرة   –   ي الناشر: مكتبة اخلاجن   ، حممد فواد سزگني 
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أبو احلسني    ، املؤلف: أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي   ، جممل اللغة البن فارس  .85
دار النشر: مؤسسة الرسالة    ، دراسة وحتقيق: زهري عبد احملسن سلطان   ، هـ(   395املتوَّف:  ) 
 .   ç  1406  - الطبعة الثانية    ، بريوت   - 
املؤلف: حممد بن عمر بن أمحد بن عمر بن    ، اجملموع املغيث يف غريــيب القرآن واحلديث  .86

العزابوي   ، هـ(   581املتوَّف:  ) أبو موسى    ، حممد األصبهاين املديين    ، احملقق: عبد الكرمي 
كلية الشريعة    ، مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي   ، جامعة أم القرى   ، الناشر: 

اململكة    - جدة    ، دار املدين للطباعة والنشر والتوزيع ،  مكة املكرمة   - والدراسات اإلسالمية  
 . الطبعة: األوىل   ، العربية السعودية 

التأويل  .87 القامسي    ، حماسن  الدين بن حممد سعيد بن قاسم احلالق  املؤلف: حممد مجال 
  -   ة الناشر: دار الكتب العلمي   ، احملقق: حممد ابسل عيون السود   ، هـ(   1332َّف:  املتو ) 

 . ç  1418  - الطبعة: األوىل    ، بريوت 
املؤلف: أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد    ، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  .88

احملقق: عبد السالم عبد    ، هـ(   542املتوَّف:  ) الرمحن بن متام بن عطية األندلسي احملاريب  
 . ç  1422  - الطبعة: األوىل    ، بريوت   - الناشر: دار الكتب العلمية    ، الشايف حممد 

  458ت:  )األعظم: أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي    واحمليط احملكم   .89
العلمية    ،احملقق: عبد احلميد هنداوي(  هـ الكتب  دار  الطبعة:   ،بريوت  –الناشر: 

 . م  ç  - 2000  1421 ،األوىل
املؤلف: أبو حممد علي بن أمحد    ، مراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت واالعتقادات  .90

الناشر: دار الكتب    ، هـ(   456املتوَّف:  ) سي القرطيب الظاهري  بن سعيد بن حزم األندل 
 . بريوت   – العلمية  

املؤلف: أبو عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد بن    ، املستدرك على الصحيحني  .91
  405املتوَّف:  ) محدويه بن نُعيم بن احلكم الضيب الطهماين النيسابوري املعروف اببن البيع  

الطبعة:    ، بريوت   – الناشر: دار الكتب العلمية    ، مصطفى عبد القادر عطا حتقيق:    ، هـ( 
 . 1990  -   1411  ، األوىل 
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املؤلف: أبو يعلى أمحد بن علي بن املُثىن بن حيىي بن عيسى بن هالل   ، مسند أيب يعلى  .92
الناشر: دار املأمون    ، احملقق: حسني سليم أسد   ، هـ(   307املتوَّف:  ) املوصلي    ، التميمي 
 . 1984  -   1404  ، الطبعة: األوىل   ، ق دمش   – للرتاث  

مسند اإلمام أمحد بن حنبل: أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن  .93
  ، وآخرون  ،عادل مرشد  - احملقق: شعيب األرنؤوط    ، هـ(   241املتوَّف:  )أسد الشيباين  

  ،األوىلالطبعة:    ،الناشر: مؤسسة الرسالة  ،: د عبد هللا بن عبد احملسن الرتكيإشراف 
1421 ç  -  2001  م . 

املؤلف: أبو حممد عبد هللا بن عبد الرمحن بن    ، مسند الدارمي املعروف بسنن الدارمي  .94
احملقق:    ، هـ(   255املتوَّف:  ) التميمي السمرقندي    ، الفضل بن هَبرام بن عبد الصمد الدارمي 

 . م ç   -  2013  1434  ، الطبعة: األوىل   ، بريوت( ) الناشر: دار البشائر    ، نبيل هاشم الغمري 
املؤلف: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون    ، مشارق األنوار على صحاح اآل ر  .95

 . دار النشر: املكتبة العتيقة ودار الرتاث   ، هـ(   544املتوَّف:  ) أبو الفضل    ، اليحصيب السبيت 
  ، املؤلف: جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي   ، معرتك األقران يف إعجاز القرآن  .96

العلمية    ، هـ(   911املتوَّف  )  الكتب  دار  النشر:  الطبعة األوىل:    ، لبنان   - بريوت    - دار 
1408  ç   -  1988   م . 

مؤص ل ببيان العالقات بني ألفا  القرآن  ) املعجم االشتقاقي املؤصل أللفا  القرآن الكرمي   .97
داب  الناشر: مكتبة اآل   ، حممد حسن حسن جبل   . املؤلف: د   ، الكرمي أبصواهتا وبني معانيها( 

 . م   2010  ، الطبعة: األوىل   ، القاهرة   - 
الل مي الشامي   ، املعجم األوسط  .98 أبو    ، املؤلف: سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري 

عبد احملسن بن    ، احملقق: طارق بن عوض هللا بن حممد   ، هـ(   360املتوَّف:  ) القاسم الطباين  
 . القاهرة   – الناشر: دار احلرمني    ، إبراهيم احلسيين 

أبو    ، املؤلف: سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري الل مي الشامي   ، الكبري املعجم   .99
دار النشر:    ، احملقق: محدي بن عبد اجمليد السلفي   ، هـ(   360املتوَّف:  ) القاسم الطباين  
 . الطبعة: الثانية   ، القاهرة   – مكتبة ابن تيمية  

ى / أمحد الزايت  إبراهيم مصطف )   ، املؤلف: جممع اللغة العربية ابلقاهرة   ، املعجم الوسيط  .100
 . الناشر: دار الدعوة   ، حامد عبد القادر / حممد النجار(   / 
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جالل الدين    ، املؤلف: عبد الرمحن بن أيب بكر   ، معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم  .101
  - الناشر: مكتبة اآلداب    ، د حممد إبراهيم عبادة   . احملقق: أ   ، هـ(   911املتوَّف:  ) السيوطي  

 . م   ç   -  2004  1424  ، الطبعة: األوىل   ، القاهرة / مصر 
  - دار التدمرية    ، الناشر:   ، املؤلف: الدكتور/ أمحد بن سعد اخلطيب   ، مفاتيح التفسري  .102

 .   ç  1431اتريخ النشر:  ،  الطبعة األوىل   ، الرايض 
العلوم  .103 املؤلف: يوسف بن أيب بكر بن حممد بن علي السكاكي اخلوارزمي    ، مفتاح 

  ، ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه: نعيم زرزور   ، هـ(   626املتوَّف:  ) احلنفي أبو يعقوب  
 . ç  1407  ، الطبعة: الثانية   ، لبنان   - بريوت    ، الناشر: دار الكتب العلمية 

األصفهاىن  ألفا   فردات  م  .104 ابلراغب  املعروف  حممد  بن  احلسني  القاسم  أبو  القرآن: 
  - الدار الشامية    ، الناشر: دار القلم   ، احملقق: صفوان عدنن الداودي   ، هـ(   502املتوَّف:  ) 

 . ç  1412  - الطبعة: األوىل    ، دمشق بريوت 
  ، هـ(   395املتوَّف:  ) أبو احلسني    ، مقاييس اللغة: أمحد بن فارس بن زكراي القزويين الرازي  .105

 . . م ç   -  1979  1399عام النشر:    ، الناشر: دار الفكر   ، احملقق: عبد السالم حممد هارون 
  ، 10ط    ، دار النفائس :  دار النشر   ، أمحد حممد كنعان املؤلف:    ، املوسوعة الطبية الفقهية  .106

 . م 2000  – ه  1421  ، بريوت   - لبنان  
املتوَّف:  ) املؤلف: حممد بن عبد هللا دراز   ، النبأ العظيم نظرات جديدة يف القرآن الكرمي  .107

 . ç  1426الطبعة: طبعة مزيدة وحمققة    ، الناشر: دار القلم للنشر والتوزيع   ، هـ(   1377
املؤلف: إبراهيم بن عمر بن حسن الرابط بن    ، يف تناسب اآلايت والسور   نظم الدرر  .108

 . القاهرة   ، الناشر: دار الكتاب اإلسالمي   ، هـ(   885املتوَّف:  ) علي بن أيب بكر البقاعي  
املؤلف: أمحد بن عبد الوهاب بن حممد بن عبد الدائم    ، هناية األرب يف فنون األدب  .109

الناشر: دار الكتب    ، هـ(   733املتوَّف:  ) شهاب الدين النويري    ، القرشي التيمي البكري 
 . ç  1423  ، الطبعة: األوىل   ، القاهرة   ، والو ئق القومية 

املؤلف: جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن    ، النهاية يف غريب احلديث واألثر  .110
الناشر:    ، هـ(   606املتوَّف:  ) حممد بن حممد ابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري ابن األثري  

حممود    - حقيق: طاهر أمحد الزاوى    ، م ç   -  1979  1399  ، بريوت   - املكتبة العلمية  
 . ي حممد الطناح 
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ومجل من فنون علومه:    ، وأحكامه   ، اهلداية إىل بلوغ النهاية يف علم معاين القرآن وتفسريه  .111
أبو حممد مكي بن أيب طالب مَحّوش بن حممد بن خمتار القيسي القريواين مث األندلسي  

د: الشاهد    . احملقق: جمموعة رسائل جامعية إبشراف أ   ، هـ(   437املتوَّف:  ) القرطيب املالكي  
مية  كلية الشريعة والدراسات اإلسال   - الناشر: جمموعة حبوث الكتاب والسنة    ، البوشي ي 

 . م   ç   -  2008  1429  ، الطبعة: األوىل   ، جامعة الشارقة   - 
  ، العنزي   بن جريد   د/ علي . أ   املؤلف:   ، لني جلال ا   ري ي تفس   يف   ملضمر ا   موضع   لظاهر ا   ضع و  .112

شوال    ، ( 45) عدد:    ، جملة العلوم الشرعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية   الناشر: 
 . ç  1438عام:  
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. qAŶmħ AlmSAdr wAlmrAjς 

1. AlǍbAnħ fy Allγħ Alςrbyħ  ،Almŵlf: sَlَmħ bn mُsْlِm Alςَwْtby AlSُHAry  ،

AlmHqq: d. ςbd Alkrym xlyfħ - d. nSrt ςbd AlrHmn - d. SlAH jrAr - d. 

mHmd Hsn ςwAd - d. jAsr Âbw Sfyħ  ،AlnAŝr: wzArħ AltrAθ Alqwmy 

wAlθqAfħ - msqT - slTnħ ςmAn ،AlTbςħ: AlÂwlŶ  ،1420  ç . 

2. AlǍtqAn fy ςlwm AlqrĀn: ςbd AlrHmn bn Âby bkr  ،jlAl Aldyn AlsywTy 

(AlmtwfŶ: 911 hـ)  ،AlmHqq: mHmd Âbw AlfDl ǍbrAhym  ،AlnAŝr: 

AlhyŶħ AlmSryħ AlςAmħ llktAb ،AlTbςħ: 1394 h 1974ـ/   m. 

3. AlĀHAd wAlmθAny  ،Almŵlf: Âbw bkr bn Âby ςASm whw ÂHmd bn 

ςmrw bn AlDHAk bn mxld AlŝybAny (AlmtwfŶ: 287 hـ)  ،AlmHqq: d. 

bAsm fySl ÂHmd AljwAbrħ  ،AlnAŝr: dAr AlrAyħ – AlryAD  ،AlTbςħ: 

AlÂwlŶ  ،1411 h. 

4. ÂHkAm AlqrĀn  ،Almŵlf: AlqADy mHmd bn ςbd Allh Âbw bkr bn 

Alςrby AlmςAfry AlAŝbyly AlmAlky (AlmtwfŶ: 543 hـ)  ،rAjς ÂSwlh 

wxrj ÂHAdyθh wςl َq ςlyh: mHmd ςbd AlqAdr ςTA  ،AlnAŝr: dAr Alktb 

Alςlmyħ  ،byrwt - lbnAn ،AlTbςħ: AlθAlθħ  ،1424  ç. 

5. ĀdAb AlzfAf fy Alsnħ AlmThrħ  ،Almŵlf: mHmd nASr Aldyn AlÂlbAny 

(AlmtwfŶ: 1420 hـ)  ،AlnAŝr: dAr AlslAm  ،AlTbςħ: AlTbςħ Alŝrςyħ 

AlwHydħ 1423 h 2002ـ/ m. 

6. ǍrwA' Alγlyl fy txryj ÂHAdyθ mnAr Alsbyl  ،Almŵlf : mHmd nASr 

Aldyn AlÂlbAny (AlmtwfŶ: 1420 hـ)  ،ǍŝrAf: zhyr AlŝAwyŝ  ،AlnAŝr: 

Almktb AlǍslAmy – byrwt ،AlTbςħ: AlθAnyħ 1405 ç - 1985m. 

7. ÂsAs AlblAγħ  ،Almŵlf: Âbw AlqAsm mHmwd bn ςmrw bn ÂHmd  ،

Alzmxŝry jAr Allh (AlmtwfŶ: 538 hـ)  ،tHqyq: mHmd bAsl ςywn Alswd  ،

AlnAŝr: dAr Alktb Alςlmyħ ،byrwt – lbnAn ،AlTbςħ: AlÂwlŶ  ،1419  ç. 

8. ÂSwl fy Altfsyr  ،Almŵlf: mHmd bn SAlH bn mHmd Alςθymyn 

(AlmtwfŶ: 1421 hـ)  ،Âŝrf ςlŶ tHqyqh: qsm AltHqyq bAlmktbħ 

AlǍslAmyħ  ،AlnAŝr: Almktbħ AlǍslAmyħ  ،AlTbςħ: AlÂwlŶ   ،1422  ç - 

2001 m. 

9. ǍςjAz AlqrĀn llbAqlAny  ،Almŵlf: Âbw bkr AlbAqlAny mHmd bn 

AlTyb (AlmtwfŶ: 403 hـ)  ،AlmHqq: Alsyd ÂHmd Sqr  ،AlnAŝr: dAr 

AlmςArf - mSr ،AlTbςħ: AlxAmsħ  ،1997 m. 

10. ǍςrAb AlqrĀn Alkrym  ،Almŵlf: ÂHmd ςbyd AldςAs- ÂHmd mHmd 

HmydAn - ǍsmAςyl mHmwd AlqAsm  ،AlnAŝr: dAr Almnyr wdAr 

AlfArAby – dmŝq ،AlTbςħ: AlÂwlŶ  ،1425  ç. 

11. ǍςrAb AlqrĀn wbyAnh  ،Almŵlf : mHyy Aldyn bn ÂHmd mSTfŶ drwyŝ 

(AlmtwfŶ : 1403 hـ)  ،AlnAŝr : dAr AlǍrŝAd llŝŶwn AljAmςyħ - HmS - 

swryħ  ،(dAr AlymAmħ - dmŝq - byrwt)  ،( dAr Abn kθyr - dmŝq - byrwt)  ،

AlTbςħ : AlrAbςħ  ،1415  ç. 

12. AlǍςrAb AlmfSl lktAb Allh Almrtl  ،Almŵlf: bhjt ςbd AlwAHd SAlH ،

AlnAŝr: dAr Alfkr llTbAςħ wAlnŝr wAltwzyς  ،ςmAn  ،AlTbςħ: AlθAnyħ  ،

1418 ç. 
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13. AlǍfSAH ςn mςAny AlSHAH  ،Almŵlf: yHyŶ bn (hُbyَْrَħ bn) mHmd bn 

hbyrħ Alðhly AlŝybAny   ،Âbw AlmĎfr  ،ςwn Aldyn (AlmtwfŶ: 560 hـ) ،

AlmHqq: fŵAd ςbd Almnςm ÂHmd  ،AlnAŝr: dAr AlwTn  ،snħ Alnŝr: 

1417 ç. 

14. AlǍyDAH fy ςlwm AlblAγħ  ،Almŵlf: mHmd bn ςbd AlrHmn bn ςmr  ،

Âbw AlmςAly  ،jlAl Aldyn Alqzwyny AlŝAfςy  ،Almςrwf bxTyb dmŝq 

(AlmtwfŶ: 739 hـ)  ،AlmHqq: mHmd ςbd Almnςm xfAjy  ،AlnAŝr: dAr 

Aljyl – byrwt ،AlTbςħ: AlθAlθħ. 

15. AlbHr AlmHyT fy Altfsyr  ،Âbw HyAn mHmd bn ywsf bn ςly bn ywsf bn 

HyAn Âθyr Aldyn AlÂndlsy (AlmtwfŶ: 745 hـ)  ،AlmHqq: Sdqy mHmd 

jmyl ،AlnAŝr: dAr Alfkr – byrwt ،AlTbςħ: 1420 ç. 

16. Albdyς fy Albdyς  ،Almŵlf: Âbw AlςbAs  ،ςbd Allh bn mHmd Almςtz 

bAllh Abn Almtwkl Abn AlmςtSm Abn Alrŝyd AlςbAsy (AlmtwfŶ: 296 

hـ) ،AlnAŝr: dAr Aljyl ،AlTbςħ: AlTbςħ AlÂwlŶ 1410 ç - 1990m. 

17. AlbrhAn fy ςlwm AlqrĀn: Âbw ςbd Allh bdr Aldyn mHmd bn ςbd Allh 

bn bhAdr Alzrkŝy (AlmtwfŶ: 794 hـ)  ،AlmHqq: mHmd Âbw AlfDl 

ǍbrAhym  ،AlTbςħ: AlÂwlŶ   ،1376  ç - 1957  ،AlnAŝr: dAr ǍHyA' Alktb 

Alςrbyħ ςysŶ AlbAbŶ AlHlby wŝrkAŶh. 

18. byAn ǍςjAz AlqrĀn  ،Almŵlf: Âbw slymAn Hmd bn mHmd bn ǍbrAhym 

bn AlxTAb Albsty Almςrwf bAlxTAby (AlmtwfŶ: 388 hـ)  ،AlmHqq: 

mHmd xlf Allh  ،d. mHmd zγlwl slAm  ،AlnAŝr: dAr AlmςArf bmSr ،

AlTbςħ: AlθAlθħ  ،1976 m. 

19. AltbyAn fy ǍςrAb AlqrĀn  ،Almŵlf : Âbw AlbqA' ςbd Allh bn AlHsyn 

bn ςbd Allh Alςkbry (AlmtwfŶ : 616 hـ)  ،AlmHqq : ςly mHmd AlbjAwy  ،

AlnAŝr : ςysŶ AlbAby AlHlby wŝrkAh. 

20. tHryr AltHbyr fy SnAςħ Alŝςr wAlnθr wbyAn ǍςjAz AlqrĀn  ،Almŵlf: 

ςbd AlςĎym bn AlwAHd bn ĎAfr Abn Âby AlǍSbς AlςdwAny ،

AlbγdAdy θm AlmSry (AlmtwfŶ: 654 hـ)  ،tqdym wtHqyq: Aldktwr Hfny 

mHmd ŝrf  ،AlnAŝr: Aljmhwryħ Alςrbyħ AlmtHdħ - Almjls AlÂςlŶ 

llŝŶwn AlǍslAmyħ - ljnħ ǍHyA' AltrAθ AlǍslAmy. 

21. AltHryr wAltnwyr «tHryr AlmςnŶ Alsdyd wtnwyr Alςql Aljdyd mn tfsyr 

AlktAb Almjyd» ،Almŵlf : mHmd AlTAhr bn mHmd bn mHmd AlTAhr 

bn ςAŝwr Altwnsy (AlmtwfŶ : 1393 hـ)  ،AlnAŝr : AldAr Altwnsyħ llnŝr - 

twns ،snħ Alnŝr: 1984m. 

22. Altðkrħ AlHmdwnyħ  ،Almŵlf: mHmd bn AlHsn bn mHmd bn ςly bn 

Hmdwn  ،Âbw AlmςAly  ،bhA' Aldyn AlbγdAdy (AlmtwfŶ: 562 hـ) ،

AlnAŝr: dAr SAdr ،byrwt ،AlTbςħ: AlÂwlŶ  ،1417  ç. 

23. trAθ Âby AlHsn AlْHَrَAl ِy AlmrAkŝy fy Altfsyr  ،Almŵlf: AlHَrَAl ِy ُ Âَbُw 

AlHَsَnِ ςَlِy ُ bnُ ÂَHْmَdَ bnِ Hَsَn ٍAlt ُjِybِْy  ُAlÂَndَْlُsِy ُ (AlmtwfŶ: 638 hـ)  ،tqdym 

wtHqyq: mHmAdy bn ςbd AlslAm AlxyATy  ،ÂstAð bklyħ ÂSwl Aldyn 

tTwAn  ،AlnAŝr: mnŝwrAt Almrkz AljAmςy llbHθ Alςlmy - AlrbAT ،

AlTbςħ: AlÂwlŶ  ،1418  ç - 1997 m. 



 

 
237 

 جملة العلوم الشرعية
 هـ1444 حمرموالستون  السادسالعدد 

24. Altshyl lςlwm Altnzyl  ،Almŵlf: Âbw AlqAsm  ،mHmd bn ÂHmd bn 

mHmd bn ςbd Allh  ،Abn jzy Alklby AlγrnATy (AlmtwfŶ: 741 hـ)  ،

AlmHqq: Aldktwr ςbd Allh AlxAldy  ،AlnAŝr: ŝrkħ dAr AlÂrqm bn Âby 

AlÂrqm – byrwt ،AlTbςħ: AlÂwlŶ - 1416 ç. 

25. AltςryfAt: ςly bn mHmd bn ςly Alzyn Alŝryf AljrjAny (AlmtwfŶ: 816 

hـ)  ،AlmHqq: DbTh wSHHh jmAςħ mn AlςlmA'  ،AlnAŝr: dAr Alktb 

Alςlmyħ byrwt –lbnAn ،AlTbςħ: AlÂwlŶ 1403 ç -1983m. 

26. tfsyr AlǍmAm Abn ςrfħ: mHmd bn mHmd Abn ςrfħ Alwrγmy Altwnsy 

AlmAlky  ،Âbw ςbd Allh (AlmtwfŶ: 803 hـ)  ،AlmHqq: d. Hsn AlmnAςy  ،

AlnAŝr: mrkz AlbHwθ bAlklyħ Alzytwnyħ – twns  ،AlTbςħ: AlÂwlŶ ،

1986 m. 

27. tfsyr AlqrĀn AlςĎym lAbn Âby HAtm: Âbw mHmd ςbd AlrHmn bn 

mHmd bn Ǎdrys bn Almnðr Altmymy  ،AlHnĎly  ،AlrAzy Abn Âby HAtm 

(AlmtwfŶ: 327 hـ)  ،AlmHqq: Âsςd mHmd AlTyb  ،AlnAŝr: mktbħ nzAr 

mSTfŶ AlbAz - Almmlkħ Alςrbyħ Alsςwdyħ  ،AlTbςħ: AlθAlθħ - 1419 ç. 

28. tfsyr AlqrAn Alkrym ÂSwlh wDwAbTh - mktbħ Altwbħ  ،Almŵlf Â.d. 

ςly bn slymAn Alςbyd  ،Almŵlf  ،nŝr: mktbħ Altwbħ bAlryAD  ،Tbςħ: 

AlθAnyħ ςAm 2010 m 1430 ç. 

29. tfsyr AlmrAγy  ،Almŵlf: ÂHmd bn mSTfŶ AlmrAγy (AlmtwfŶ: 1371 

hـ)  ،AlnAŝr: ŝrkħ mktbħ wmTbςħ mSTfŶ AlbAby AlHlby wÂwlAdh 

bmSr ،AlTbςħ: AlÂwlŶ  ،1365  ç - 1946 m. 

30. Altfsyr AlwADH  ،Almŵlf: AlHjAzy  ،mHmd mHmwd  ،AlnAŝr: dAr Aljyl 

Aljdyd - byrwt ،AlTbςħ: AlςAŝrħ - 1413 ç. 

31. Altfsyr wAlmfsrwn ÂsAsyAth wAtjAhAth wmnAhjh fy AlςSr AlHdyθ  ،

Almŵlf: AlÂstAð Aldktwr fDl Hsn ςb َAs  ،AlnAŝr: dAr AlnfAŶs llnŝr 

wAltwzyς ،AlÂrdn ،AlTbςħ: AlÂwlŶ  ،1437  ç - 2016 m. 

32. thðyb Allγħ : mHmd bn ÂHmd bn AlÂzhry(AlmtwfŶ: 370h) - AlmHqq: 

mHmd ςwD mrςb - AlnAŝr: dAr ǍHyA' AltrAθ Alςrby – byrwt - AlTbςħ: 

AlÂwlŶ  ،2001 m. 

33. tysyr Alkrym AlrHmn fy tfsyr klAm AlmnAn  ،ςbd AlrHmn bn nASr 

Alsςdy (AlmtwfŶ: 1376 hـ)  ،AlmHqq: ςbd AlrHmn bn mςlA AllwyHq ،

AlnAŝr: mŵssħ AlrsAlħ ،AlTbςħ: AlÂwlŶ 1420 ç -2000 m. 

34. jAmς AlbyAn ςn tÂwyl Āy AlqrĀn: Âbw jςfr mHmd bn jryr bn yzyd 

AlTbry(AlmtwfŶ: 310 hـ) - tHqyq: Aldktwr ςbd Allh bn ςbd AlmHsn 

Altrky - AlnAŝr: dAr hjr llTbAςħ wAlnŝr wAltwzyς wAlǍςlAn - AlTbςħ: 

AlÂwlŶ  ،1422  ç - 2001m. 

35. AljAmς Alkbyr - snn Altrmðy  ،Almŵlf: mHmd bn ςysŶ bn sَwْrħ bn mwsŶ 

bn AlDHAk  ،Altrmðy  ،Âbw ςysŶ (AlmtwfŶ: 279 hـ)  ،AlmHqq: bŝAr 

ςwAd mςrwf  ،AlnAŝr: dAr Alγrb AlǍslAmy – byrwt  ،snħ Alnŝr: 1998 m. 

36. AljAmς lÂHkAm AlqrĀn  ،Almŵlf: Âbw ςbd Allh mHmd bn ÂHmd bn 

Âby bkr bn frH AlÂnSAry Alxzrjy ŝms Aldyn AlqrTby (AlmtwfŶ: 671 

hـ)  ،tHqyq: ÂHmd Albrdwny wǍbrAhym ÂTfyŝ  ،AlnAŝr: dAr Alktb 

AlmSryħ -AlqAhrħ ،AlTbςħ: AlθAnyħ  ،1384  ç - 1964 m. 
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37. Aljdwl fy ǍςrAb AlqrĀn Alkrym  ،Almŵlf: mHmwd bn ςbd AlrHym SAfy 

(AlmtwfŶ: 1376 hـ)  ،AlnAŝr: dAr Alrŝyd  ،dmŝq - mŵssħ AlǍymAn ،

byrwt ،AlTbςħ: AlrAbςħ  ،1418  ç. 

38. jwAhr AlblAγħ fy AlmςAny wAlbyAn wAlbdyς  ،Almŵlf: ÂHmd bn 

ǍbrAhym bn mSTfŶ AlhAŝmy (AlmtwfŶ: 1362 hـ)  ،DbT wtdqyq 

wtwθyq: d. ywsf AlSmyly ،AlnAŝr: Almktbħ AlςSryħ ،lbnAn - byrwt. 

39. xSAŶS Altςbyr AlqrĀny wsmAth AlblAγyħ  ،(rsAlħ dktwrAh btqdyr 

mmtAz mς mrtbħ Alŝrf AlÂwlŶ)  ،Almŵlf: ςbd AlςĎym ǍbrAhym mHmd 

AlmTςny (AlmtwfŶ: 1429 hـ)  ،AlnAŝr: mktbħ whbħ  ،AlTbςħ: AlÂwlŶ ،

1413 ç. 

40. drAsAt lÂslwb AlqrĀn Alkrym  ،Almŵlf: mHmd ςbd AlxAlq ςDymħ (t 

1404 hـ)  ،tSdyr: mHmwd mHmd ŝAkr  ،AlnAŝr: dAr AlHdyθ  ،AlqAhrħ ،

AlTbςħ: bdwn. 

41. dlyl AlblAγħ AlqrĀnyħ  ،Almŵlf: Aldktwr/ mHmd bn sςd Aldbl  ،AlTbςħ 

AlθAnyħ ،tAryx Alnŝr: 1431 ç . 

42. rwH AlmςAny fy tfsyr AlqrĀn AlςĎym wAlsbς AlmθAny  ،Almŵlf: ŝhAb 

Aldyn mHmwd bn ςbd Allh AlHsyny AlÂlwsy (AlmtwfŶ: 1270 hـ)  ،

AlmHqq: ςly ςbd AlbAry ςTyħ  ،AlnAŝr: dAr Alktb Alςlmyħ – byrwt ،

AlTbςħ: AlÂwlŶ  ،1415  ç. 

43. zAd AlmςAd fy hdy xyr AlςbAd  ،Almŵlf: mHmd bn Âby bkr bn Âywb 

bn sςd ŝms Aldyn Abn qym Aljwzyħ (AlmtwfŶ: 751 hـ)  ،AlnAŝr: mŵssħ 

AlrsAlħ ،byrwt - mktbħ AlmnAr AlǍslAmyħ ،Alkwyt  ،AlTbςħ: AlsAbςħ 

wAlςŝrwn  ،1415  ç /1994m 

44. AlzAhr fy mςAny klmAt AlnAs  ،Almŵlf: mHmd bn AlqAsm bn mHmd 

bn bŝAr  ،Âbw bkr AlÂnbAry (AlmtwfŶ: 328 hـ)  ،AlmHqq: d. HAtm 

SAlH AlDAmn  ،AlnAŝr: mŵssħ AlrsAlħ – byrwt  ،AlTbςħ: AlÂwlŶ ،

1412 ç. 

45. zhrħ AltfAsyr  ،Almŵlf: mHmd bn ÂHmd bn mSTfŶ bn ÂHmd Almςrwf 

bÂby zhrħ (AlmtwfŶ: 1394 hـ) ،dAr Alnŝr: dAr Alfkr Alςrby. 

46. slslħ AlÂHAdyθ AlSHyHħ wŝy' mn fqhhA wfwAŶdhA  ،Almŵlf: Âbw 

ςbd AlrHmn mHmd nASr Aldyn AlÂlbAny (AlmtwfŶ: 1420 hـ)  ،AlnAŝr: 

mktbħ AlmςArf llnŝr wAltwzyς  ،AlryAD  ،AlTbςħ: AlÂwlŶ  ،(lmktbħ 

AlmςArf) ،ςAm Alnŝr: 1415 ç - 1995 m. 

47. snn Abn mAjh: Âbw ςbd Allh mHmd bn yzyd Alqzwyny (AlmtwfŶ: 273 

hـ)  ،AlmHqq: ŝςyb AlÂrnŵwT - ςAdl mrŝd - mHm َd kAml qrh blly - ςَbd 

All Tyf Hrz Allh  ،AlnAŝr: dAr AlrsAlħ AlςAlmyħ  ،AlTbςħ: AlÂwlŶ  ،

1430 ç - 2009 m. 

48. snn Âby dAwd  ،Almŵlf: Âbw dAwd slymAn bn AlÂŝςθ bn ǍsHAq bn 

bŝyr bn ŝdAd bn ςmrw AlÂzdy Als ِjِsْtAny (AlmtwfŶ: 275 hـ)  ،AlmHqq: 

ŝςَyb AlÂrnŵwT - mHَm َd kAmِl qrh blly  ،AlnAŝr: dAr AlrsAlħ 

AlςAlmyħ ،AlTbςħ: AlÂwlŶ  ،1430  ç - 2009m. 

49. Alsnn AlkbrŶ  ،Almŵlf: Âbw ςbd AlrHmn ÂHmd bn ŝςyb bn ςly 

AlxrAsAny  ،AlnsAŶy (AlmtwfŶ: 303 h ـ)  ،Hqqh wxrj ÂHAdyθh: Hsn ςbd 
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Almnςm ŝlby  ،Âŝrf ςlyh: ŝςyb AlÂrnAŵwT  ،qdm lh: ςbd Allh bn ςbd 

AlmHsn Altrky  ،AlnAŝr: mŵssħ AlrsAlħ – byrwt  ،AlTbςħ: AlÂwlŶ  ،

1421 ç - 2001 m. 

50. Alsnn Alkbyr  ،Almŵlf: Âbw bkr ÂHmd bn AlHُsَyn bn ςly ٍ Albyhqy (384 

- 458 hـ)  ،tHqyq: Aldktwr ςbd Allh bn ςbd AlmHsn Altrky  ،AlnAŝr: mrkz 

hjr llbHwθ wAldrAsAt Alςrbyħ wAlǍslAmyħ (Aldktwr / ςbd Alsnd Hsn 

ymAmħ) ،AlTbςħ: AlÂwlŶ  ، 1432  ç - 2011 m. 

51. syr ÂςlAm AlnblA'  ،Almŵlf : ŝms Aldyn Âbw ςbd Allh mHmd bn ÂHmd 

bn ςθmAn bn qَAyْmAz Alðhby (AlmtwfŶ : 748 hـ)  ،AlmHqq : mjmwςħ 

mn AlmHqqyn bǍŝrAf Alŝyx ŝςyb AlÂrnAŵwT  ،AlnAŝr : mŵssħ 

AlrsAlħ ،AlTbςħ : AlθAlθħ  ،1405  ç / 1985m. 

52. ŝrH AlfSyH ،Almŵlf: Abn hŝAm Allxmy (AlmtwfŶ 577 hـ)  ،AlmHqq: d. 

mhdy ςbyd jAsm ،AlTbςħ: AlÂwlŶ  ،1409  ç . 

53. ŝrH mxtSr AlrwDħ  ،Almŵlf : slymAn bn ςbd Alqwy bn Alkrym AlTwfy 

AlSrSry  ،Âbw Alrbyς  ،njm Aldyn (AlmtwfŶ : 716 hـ)  ،AlmHqq : ςbd Allh 

bn ςbd AlmHsn Altrky  ،AlnAŝr : mŵssħ AlrsAlħ  ،AlTbςħ : AlÂwlŶ ،

1407 ç / 1987 m. 

54. ŝrH mŝkl AlĀθAr  ،Almŵlf: Âbw jςfr ÂHmd bn mHmd bn slAmħ bn ςbd 

Almlk bn slmħ AlÂzdy AlHjry AlmSry Almςrwf bAlTHAwy (AlmtwfŶ: 

321 hـ)  ،tHqyq: ŝςyb AlÂrnŵwT  ،AlnAŝr: mŵssħ AlrsAlħ  ،AlTbςħ: 

AlÂwlŶ - 1415 ç  ،1494 m. 

55. ŝms Alςlwm wdwA' klAm Alςrb mn Alklwm: nŝwAn bn sςyd AlHmyrŶ 

Alymny (AlmtwfŶ: 573 hـ)  ،AlmHqq: d Hsyn bn ςbd Allh Alςmry - mThr 

bn ςly AlǍryAny - d ywsf mHmd ςbd Allh  ،AlnAŝr: dAr Alfkr AlmςASr 

(byrwt - lbnAn)  ،dAr Alfkr (dmŝq - swryħ)  ،AlTbςħ: AlÂwlŶ   ،1420  ç - 

1999m. 

56. AlSHAH tAj Allγħ wSHAH Alςrbyħ  ،Almŵlf: Âbw nSr ǍsmAςyl bn 

HmAd Aljwhry AlfArAby (AlmtwfŶ: 393 hـ) ،tHqyq: ÂHmd ςbd Alγfwr 

ςTAr ،AlnAŝr: dAr Alςlm llmlAyyn - byrwt ،AlTbςħ: AlrAbςħ 1407 ç. 

57.  SHyH Abn HbAn  ،Almŵlf: mHmd bn HbAn bn ÂHmd bn HbAn bn 

mςAð bn mَςْbdَ  ،Altmymy  ،Âbw HAtm  ،AldArmy  ،Albُsty (AlmtwfŶ: 354 

hـ)  ،Hqqh wxrj ÂHAdyθh wςlq ςlyh: ŝςyb AlÂrnŵwT  ،AlnAŝr: mŵssħ 

AlrsAlħ ،byrwt ،AlTbςħ: AlÂwlŶ  ،1408  ç - 1988 m. 

58. SHyH AlbxAry: AljAmς Almsnd AlSHyH AlmxtSr mn Âmwr rswl Allh 

‘ wsnnh wÂyAmh - mHmd bn ǍsmAςyl Âbw ςbd Allh AlbxAry Aljςfy- 

AlmHqq: mHmd zhyr bn nASr AlnASr - AlnAŝr: dAr Twq AlnjAħ - 

AlTbςħ: AlÂwlŶ  ،1422  ç. 

59. SHyH AljAmς AlSγyr wzyAdth: Âbw ςbd AlrHmn mHmd nASr Aldyn  ،

bn AlHAj nwH bn njAty bn Ādm  ،AlÂŝqwdry AlÂlbAny (AlmtwfŶ: 

1420 hـ) ،AlnAŝr: Almktb AlǍslAmy. 

60. SHyH snn Âby dAwd  ،Almŵlf: Alŝyx mHmd nASr Aldyn AlÂlbAny 

(AlmtwfŶ: 1420 hـ)  ،AlnAŝr: mŵssħ γrAs llnŝr wAltwzyς  ،Alkwyt ،

AlTbςħ: AlÂwlŶ  ،1423  ç - 2002m. 
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61. SHyH mslm: Almsnd AlSHyH AlmxtSr bnql Alςdl ςn Alςdl ǍlŶ rswl Allh 

‘ - mslm bn AlHjAj Âbw AlHsn Alqŝyry AlnysAbwry - AlmHqq: mHmd 

fŵAd ςbd AlbAqy - AlnAŝr: dAr ǍHyA' AltrAθ Alςrby – byrwt. 

62. AlTrAz lÂsrAr AlblAγħ wςlwm HqAŶq AlǍςjAz  ،Almŵlf: yHyŶ bn 

Hmzħ bn ςly bn ǍbrAhym  ،AlHsyny AlTAlby Almlqb bAlmŵyd bAll َh 

(AlmtwfŶ: 745 hـ)  ،AlnAŝr: Almktbħ AlςnSryħ – byrwt  ،AlTbςħ: 

AlÂwlŶ  ،1423  ç. 

63. AlςjAb fy byAn AlÂsbAb  ،Almŵlf: Âbw AlfDl ÂHmd bn ςly Abn Hjr 

AlςsqlAny (AlmtwfŶ: 852 hـ)  ،AlmHqq: ςbd AlHkym mHmd AlÂnys ،

AlnAŝr: dAr Abn Aljwzy. 

64. ςrws AlÂfrAH fy ŝrH tlxyS AlmftAH  ،Almŵlf: ÂHmd bn ςly bn ςbd 

AlkAfy  ،Âbw HAmd  ،bhA' Aldyn Alsbky (AlmtwfŶ: 773 hـ)  ،AlmHqq: 

Aldktwr ςbd AlHmyd hndAwy  ،AlnAŝr: Almktbħ AlςSryħ llTbAςħ 

wAlnŝr ،byrwt -lbnAn ،AlTbςħ: AlÂwlŶ   ،1423  ç . 

65. ςlwm AlblAγħ «AlbyAn  ،AlmςAny  ،Albdyς»  ،Almŵlf: ÂHmd bn mSTfŶ 

AlmrAγy (AlmtwfŶ: 1371 hـ). 

66. ςlŶ Tryq Altfsyr AlbyAny  ،Almŵlf: Aldktwr/ fADl SAlH AlsAmrAŶy  ،

AlnAŝr: jAmςħ AlŝArqħ ،snħ Alnŝr: 1423 ç. 

67. γryb AlHdyθ  ،Almŵlf: Âbw slymAn Hmd bn mHmd bn ǍbrAhym bn 

AlxTAb Albsty Almςrwf bAlxTAby (AlmtwfŶ: 388 hـ)  ،AlmHqq: ςbd 

Alkrym ǍbrAhym AlγrbAwy  ،xrj ÂHAdyθh: ςbd Alqywm ςbd rb Alnby  ،

AlnAŝr: dAr Alfkr - dmŝq  ،ςAm Alnŝr: 1402 ç - 1982 m. 

68. Alγrybyn fy AlqrĀn wAlHdyθ  ،Almŵlf: Âbw ςbyd ÂHmd bn mHmd 

Alhrwy (AlmtwfŶ 401 hـ)  ،tHqyq wdrAsħ: ÂHmd fryd Almzydy  ،qdm lh 

wrAjςh: Â. d. ftHy HjAzy  ،AlnAŝr: mktbħ nzAr mSTfŶ AlbAz - 

Almmlkħ Alςrbyħ Alsςwdyħ ،AlTbςħ: AlÂwlŶ  ،1419  ç - 1999 m. 

69. AlfAŶq fy γryb AlHdyθ wAlÂθr  ،Almŵlf: Âbw AlqAsm mHmwd bn 

ςmrw bn ÂHmd  ،Alzmxŝry jAr Allh (AlmtwfŶ: 538 hـ)  ،AlmHqq: ςly 

mHmd AlbjAwy -mHmd Âbw AlfDl ǍbrAhym  ،AlnAŝr: dAr Almςrfħ - 

lbnAn ،AlTbςħ: AlθAnyħ. 

70. ftH AlbAry ŝrH SHyH AlbxAry  ،Almŵlf: ÂHmd bn ςly bn Hjr Âbw AlfDl 

AlςsqlAny AlŝAfςy (AlmtwfŶ: 852 hـ)  ،AlnAŝr: dAr Almςrfħ - byrwt  ،

1379h  ،rqm ktbh wÂbwAbh wÂHAdyθh: mHmd fŵAd ςbd AlbAqy ،

qAm bǍxrAjh wSHHh wÂŝrf ςlŶ Tbςh: mHb Aldyn AlxTyb. 

71. ftH Alqdy AljAmς byn fny AlrwAyħ wAldrAyħ mn ςlm Altfsyr  ،Almŵlf: 

mHmd bn ςly bn mHmd bn ςbd Allh AlŝwkAny Alymny (AlmtwfŶ: 1250 

hـ)  ،AlnAŝr: dAr Abn kθyr  ،dAr Alklm AlTyb - dmŝq  ،byrwt  ،AlTbςħ: 

AlÂwlŶ - 1414 ç. 

72. ftH Alwdwd fy ŝrH snn Âby dAwd  ،Almŵlf: Âbw AlHsn Alsndy ،

AlmHqq: mHmd zky Alxwly  ،AlnAŝr: (mktbħ lynħ - dmnhwr - jmhwryħ 

mSr Alςrbyħ)  ،(mktbħ ÂDwA' AlmnAr - Almdynħ Almnwrħ - Almmlkħ 

Alςrbyħ Alsςwdyħ) ،AlTbςħ: AlÂwlŶ  ،1431  ç - 2010m. 
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73. fSwl fy ÂSwl Altfsyr  ،Almŵlf: d msAςd bn slymAn bn nASr AlTyAr ،

tqdym: d. mHmd bn SAlH AlfwzAn  ،AlnAŝr: dAr Abn Aljwzy  ،AlTbςħ: 

AlθAnyħ  ،1423 h. 

74. qwAςd AlÂSwl wmςAqd AlfSwl mxtSr tHqyq AlÂml fy ςlmy AlÂSwl 

wAljdl  ،Almŵlf: Sfy Aldyn ςbd Almŵmn bn ςbd AlHq AlqTyςy 

AlbγdAdy AlHnbly (t: 739 hـ)  ،wmςh HAŝyħ nfysħ: lmHmd jmAl Aldyn 

bn mHmd sςyd AlqAsmy (t: 1332 hـ)  ،AlmHqq: d. Âns bn ςAdl 

AlytAmŶ  ،d. ςbd Alςzyz bn ςdnAn AlςydAn  ،AlnAŝr: dAr AlrkAŶz llnŝr 

wAltwzyς - Alkwyt  ،dAr ÂTls AlxDrA' llnŝr wAltwzyς  ،AlryAD - 

Almmlkħ Alςrbyħ Alsςwdyħ ،AlTbςħ: AlÂwlŶ  ،1439  ç - 2018 m. 

75. ktAb Alςyn  ،Almŵlf: Âbw ςbd AlrHmn Alxlyl bn ÂHmd bn ςmrw bn 

tmym AlfrAhydy AlbSry (AlmtwfŶ: 170 hـ)  ،AlmHqq: d mhdy 

Almxzwmy  ،d ǍbrAhym AlsAmrAŶy ،AlnAŝr: dAr wmktbħ AlhlAl. 

76. kŝAf ASTlAHAt Alfnwn wAlςlwm  ،Almŵlf: mHmd bn ςly Abn AlqADy 

mHmd HAmd bn mHm d SAbr AlfArwqy AlHnfy AlthAnwy (AlmtwfŶ: 

bςd 1158 hـ)  ،tHqyq: d. ςly dHrwj  ،AlnAŝr: mktbħ lbnAn nAŝrwn – byrwt  ،

AlTbςħ: AlÂwlŶ - 1996m. 

77. AlkŝAf ςn HqAŶq γwAmD Altnzyl: Âbw AlqAsm mHmwd bn ςmrw bn 

ÂHmd  ،Alzmxŝry jAr Allh (AlmtwfŶ: 538 hـ)  ،AlnAŝr: dAr AlktAb 

Alςrby – byrwt ،AlTbςħ: AlθAlθħ - 1407 ç. 

78. Alkŝf wAlbyAn ςn tfsyr AlqrĀn  ،Almŵlf: Âbw ǍsHAq ÂHmd bn 

ǍbrAhym Alθςlby (AlmtwfŶ: 427 hـ)  ،Âŝrf ςlŶ ǍxrAjh: d. SlAH 

bAςθmAn  ،d. Hsn AlγzAly  ،Â. d. zyd mhArŝ  ،Â. d. Âmyn bAŝh  ،tHqyq: 

ςdd mn AlbAHθyn (21) mθbt ÂsmAŵhm bAlmqdmħ (S 15ـ   )  ،ÂSl 

AlktAb: rsAŶl jAmςyħ (γAlbhA mAjstyr) lςdd mn AlbAHθyn  ،AlnAŝr: 

dAr Altfsyr  ،jdħ - Almmlkħ Alςrbyħ Alsςwdyħ  ،AlTbςħ: AlÂwlŶ   ،1436  

ç. 

79. lbAb AltÂwyl fy mςAny Altnzyl  ،Almŵlf: ςlA' Aldyn ςly bn mHmd bn 

ǍbrAhym bn ςmr AlŝyHy Âbw AlHsn  ،Almςrwf bAlxAzn (AlmtwfŶ: 741 

hـ)  ،tSHyH: mHmd ςly ŝAhyn  ،AlnAŝr: dAr Alktb Alςlmyħ – byrwt  ،

AlTbςħ: AlÂwlŶ  ،1415  ç. 

80. AllbAb fy qwAςd Allγħ wĀlAt AlÂdb AlnHw wAlSrf wAlblAγħ 

wAlςrwD wAllγħ wAlmθl  ،Almŵlf: mHmd ςly Als rَAj  ،mrAjςħ: xyr 

Aldyn ŝmsy bAŝA  ،AlnAŝr: dAr Alfkr - dmŝq  ،AlTbςħ: AlÂwlŶ   ،1403  ç 

. 

81. lsAn Alςrb  ،Almŵlf: mHmd bn mkrm bn ςlŶ  ،Âbw AlfDl  ،jmAl Aldyn 

Abn mnĎwr AlÂnSAry AlrwyfςŶ AlǍfryqŶ (AlmtwfŶ: 711 hـ)  ،AlnAŝr: 

dAr SAdr - byrwt ،AlTbςħ: AlθAlθħ - 1414 ç. 

82. mbAHθ fy AlǍςjAz AlqrĀn  ،Almŵlf: ςθmAn fwzy ςly  ،dAr γydA' llnŝr 

wAltwzyς ،ςmAn ،AlÂrdn 2014m. 

83. Almθl AlsAŶr fy Âdb AlkAtb wAlŝAςr  ،Almŵlf: nSr Allh bn mHmd bn 

mHmd bn ςbd Alkrym AlŝybAny  ،Aljzry  ،Âbw AlftH  ،DyA' Aldyn ،

Almςrwf bAbn AlÂθyr AlkAtb (AlmtwfŶ: 637 hـ)  ،AlmHqq: mHmd mHy 
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Aldyn ςbd AlHmyd ،AlnAŝr: Almktbħ AlςSryħ llTbAςħ wAlnŝr ،lbnAn - 

byrwt  ،1420  ç. 

84. mjAz AlqrĀn  ،Almŵlf: Âbw ςbydħ mςmr bn AlmθnŶ Altymy AlbSry 

(AlmtwfŶ: 209 hـ)  ،AlmHqq: mHmd fwAd szگyn  ،AlnAŝr: mktbħ 

AlxAnjy – AlqAhrħ ،AlTbςħ: 1381 ç. 

85. mjml Allγħ lAbn fArs  ،Almŵlf: ÂHmd bn fArs bn zkryA' Alqzwyny 

AlrAzy  ،Âbw AlHsyn (AlmtwfŶ: 395 hـ)  ،drAsħ wtHqyq: zhyr ςbd 

AlmHsn slTAn  ،dAr Alnŝr: mŵssħ AlrsAlħ - byrwt  ،AlTbςħ AlθAnyħ - 

1406 ç . 

86. Almjmwς Almγyθ fy γryــby AlqrĀn wAlHdyθ  ،Almŵlf: mHmd bn ςmr 

bn ÂHmd bn ςmr bn mHmd AlÂSbhAny Almdyny  ،Âbw mwsŶ 

(AlmtwfŶ: 581 hـ)  ،AlmHqq: ςbd Alkrym AlςzbAwy  ،AlnAŝr:  ،jAmςħ 

Âm AlqrŶ  ،mrkz AlbHθ Alςlmy wǍHyA' AltrAθ AlǍslAmy  ،klyħ 

Alŝryςħ wAldrAsAt AlǍslAmyħ - mkħ Almkrmħ  ،dAr Almdny llTbAςħ 

wAlnŝr wAltwzyς ،jdħ - Almmlkħ Alςrbyħ Alsςwdyħ  ،AlTbςħ: AlÂwlŶ. 

87. mHAsn AltÂwyl  ،Almŵlf: mHmd jmAl Aldyn bn mHmd sςyd bn qAsm 

AlHlAq AlqAsmy (AlmtwfŶ: 1332 h ـ)  ،AlmHqq: mHmd bAsl ςywn 

Alswd ،AlnAŝr: dAr Alktb Alςlmyħ - byrwt ،AlTbςħ: AlÂwlŶ - 1418 ç. 

88. AlmHrr Alwjyz fy tfsyr AlktAb Alςzyz  ،Almŵlf: Âbw mHmd ςbd AlHq 

bn γAlb bn ςbd AlrHmn bn tmAm bn ςTyħ AlÂndlsy AlmHArby 

(AlmtwfŶ: 542 hـ)  ،AlmHqq: ςbd AlslAm ςbd AlŝAfy mHmd  ،AlnAŝr: 

dAr Alktb Alςlmyħ - byrwt  ،AlTbςħ: AlÂwlŶ - 1422 ç. 

89. AlmHkm wAlmHyT AlÂςĎm: Âbw AlHsn ςly bn ǍsmAςyl bn sydh 

Almrsy (t: 458 hـ) AlmHqq: ςbd AlHmyd hndAwy  ،AlnAŝr: dAr Alktb 

Alςlmyħ – byrwt ،AlTbςħ: AlÂwlŶ  ،1421  ç - 2000 m. 

90. mrAtb AlǍjmAς fy AlςbAdAt wAlmςAmlAt wAlAςtqAdAt  ،Almŵlf: 

Âbw mHmd ςly bn ÂHmd bn sςyd bn Hzm AlÂndlsy AlqrTby AlĎAhry 

(AlmtwfŶ: 456 hـ) ،AlnAŝr: dAr Alktb Alςlmyħ – byrwt. 

91. Almstdrk ςlŶ AlSHyHyn  ،Almŵlf: Âbw ςbd Allh AlHAkm mHmd bn ςbd 

Allh bn mHmd bn Hmdwyh bn nُςym bn AlHkm AlDby AlThmAny 

AlnysAbwry Almςrwf bAbn Albyς (AlmtwfŶ: 405 hـ)  ،tHqyq: mSTfŶ 

ςbd AlqAdr ςTA  ،AlnAŝr: dAr Alktb Alςlmyħ – byrwt  ،AlTbςħ: AlÂwlŶ  ،

1411 - 1990. 

92. msnd Âby yςlŶ  ،Almŵlf: Âbw yςlŶ ÂHmd bn ςly bn AlmθُnŶ bn yHyŶ 

bn ςysŶ bn hlAl Altmymy  ،AlmwSly (AlmtwfŶ: 307 h ـ)  ،AlmHqq: Hsyn 

slym Âsd  ،AlnAŝr: dAr AlmÂmwn lltrAθ – dmŝq  ،AlTbςħ: AlÂwlŶ ،

1404 - 1984. 

93. msnd AlǍmAm ÂHmd bn Hnbl: Âbw ςbd Allh ÂHmd bn mHmd bn Hnbl 

bn hlAl bn Âsd AlŝybAny (AlmtwfŶ: 241 hـ)  ،AlmHqq: ŝςyb AlÂrnŵwT 

- ςAdl mrŝd  ،wĀxrwn  ،ǍŝrAf: d ςbd Allh bn ςbd AlmHsn Altrky  ،AlnAŝr: 

mŵssħ AlrsAlħ ،AlTbςħ: AlÂwlŶ  ،1421  ç - 2001 m. 

94. msnd AldArmy Almςrwf bsnn AldArmy  ،Almŵlf: Âbw mHmd ςbd Allh 

bn ςbd AlrHmn bn AlfDl bn bَhrAm bn ςbd AlSmd AldArmy  ،Altmymy 
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Alsmrqndy (AlmtwfŶ: 255 hـ)  ،AlmHqq: nbyl hAŝm Alγmry  ،AlnAŝr: 

dAr AlbŝAŶr (byrwt) ،AlTbςħ: AlÂwlŶ   ،1434  ç - 2013m. 

95. mŝArq AlÂnwAr ςlŶ SHAH AlĀθAr  ،Almŵlf: ςyAD bn mwsŶ bn ςyAD 

bn ςmrwn AlyHSby Alsbty  ،Âbw AlfDl (AlmtwfŶ: 544 hـ)  ،dAr Alnŝr: 

Almktbħ Alςtyqħ wdAr AltrAθ. 

96. mςtrk AlÂqrAn fy ǍςjAz AlqrĀn  ،Almŵlf: jlAl Aldyn ςbd AlrHmn bn 

Âby bkr AlsywTy  ،(AlmtwfŶ 911 hـ)  ،dAr Alnŝr: dAr Alktb Alςlmyħ - 

byrwt - lbnAn ،AlTbςħ AlÂwlŶ: 1408 ç - 1988 m. 

97. Almςjm AlAŝtqAqy AlmŵSl lÂlfAĎ AlqrĀn Alkrym (mŵS lَ bbyAn 

AlςlAqAt byn ÂlfAĎ AlqrĀn Alkrym bÂSwAthA wbyn mςAnyhA)  ،

Almŵlf: d. mHmd Hsn Hsn jbl  ،AlnAŝr: mktbħ AlĀdAb - AlqAhrħ  ،

AlTbςħ: AlÂwlŶ  ،2010  m. 

98. Almςjm AlÂwsT  ،Almŵlf: slymAn bn ÂHmd bn Âywb bn mTyr Allxmy 

AlŝAmy  ،Âbw AlqAsm AlTbrAny (AlmtwfŶ: 360 hـ)  ،AlmHqq: TArq bn 

ςwD Allh bn mHmd  ،ςbd AlmHsn bn ǍbrAhym AlHsyny  ،AlnAŝr: dAr 

AlHrmyn – AlqAhrħ. 

99. Almςjm Alkbyr  ،Almŵlf: slymAn bn ÂHmd bn Âywb bn mTyr Allxmy 

AlŝAmy  ،Âbw AlqAsm AlTbrAny (AlmtwfŶ: 360 hـ)  ،AlmHqq: Hmdy 

bn ςbd Almjyd Alslfy  ،dAr Alnŝr: mktbħ Abn tymyħ – AlqAhrħ  ،AlTbςħ: 

AlθAnyħ. 

100. Almςjm AlwsyT ،Almŵlf: mjmς Allγħ Alςrbyħ bAlqAhrħ ،(ǍbrAhym 

mSTfŶ / ÂHmd AlzyAt / HAmd ςbd AlqAdr / mHmd AlnjAr)  ،AlnAŝr: 

dAr Aldςwħ 

101. mςjm mqAlyd Alςlwm fy AlHdwd wAlrswm  ،Almŵlf: ςbd AlrHmn bn 

Âby bkr  ،jlAl Aldyn AlsywTy (AlmtwfŶ: 911 hـ)  ،AlmHqq: Â. d mHmd 

ǍbrAhym ςbAdħ  ،AlnAŝr: mktbħ AlĀdAb - AlqAhrħ / mSr  ،AlTbςħ: 

AlÂwlŶ  ،1424  ç - 2004 m. 

102. mfAtyH Altfsyr  ،Almŵlf: Aldktwr/ ÂHmd bn sςd AlxTyb  ،AlnAŝr:  ،

dAr Altdmryħ - AlryAD ،AlTbςħ AlÂwlŶ ،tAryx Alnŝr: 1431 ç . 

103. mftAH Alςlwm  ،Almŵlf: ywsf bn Âby bkr bn mHmd bn ςly AlskAky 

AlxwArzmy AlHnfy Âbw yςqwb (AlmtwfŶ: 626 hـ)  ،DbTh wktb 

hwAmŝh wςlq ςlyh: nςym zrzwr  ،AlnAŝr: dAr Alktb Alςlmyħ  ،byrwt - 

lbnAn ،AlTbςħ: AlθAnyħ  ،1407  ç. 

104. mfrdAt ÂlfAĎ AlqrĀn: Âbw AlqAsm AlHsyn bn mHmd Almςrwf 

bAlrAγb AlÂSfhAnŶ (AlmtwfŶ: 502 hـ)  ،AlmHqq: SfwAn ςdnAn 

AldAwdy  ،AlnAŝr: dAr Alqlm  ،AldAr AlŝAmyħ - dmŝq byrwt  ،AlTbςħ: 

AlÂwlŶ - 1412 ç. 

105. mqAyys Allγħ: ÂHmd bn fArs bn zkryA Alqzwyny AlrAzy  ،Âbw 

AlHsyn (AlmtwfŶ: 395 hـ)  ،AlmHqq: ςbd AlslAm mHmd hArwn  ،

AlnAŝr: dAr Alfkr ،ςAm Alnŝr: 1399 ç - 1979m.. 

106. Almwswςħ AlTbyħ Alfqhyħ  ،Almŵlf: ÂHmd mHmd knςAn  ،dAr 

Alnŝr: dAr AlnfAŶs ،T 10  ،lbnAn - byrwt  ،1421 h – 2000m. 
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 مغ جغ مع جع   حطمظ مض حضخض جض  مص خص حص مس خس  ُّٱ:  تفسير قوله تعالى
 -دراسة تحليلية بيانية-[    223] البقرة:  َّ  مف خف  جفحف

 د. عبدهللا بن عبدالعزيز الدغيثر 
 

107. AlnbÂ AlςĎym nĎrAt jdydħ fy AlqrĀn Alkrym  ،Almŵlf: mHmd bn 

ςbd Allh drAz (AlmtwfŶ: 1377 hـ)  ،AlnAŝr: dAr Alqlm llnŝr wAltwzyς ،

AlTbςħ: Tbςħ mzydħ wmHqqħ 1426 ç. 

108. nĎm Aldrr fy tnAsb AlĀyAt wAlswr  ،Almŵlf: ǍbrAhym bn ςmr bn 

Hsn AlrbAT bn ςly bn Âby bkr AlbqAςy (AlmtwfŶ: 885 hـ)  ،AlnAŝr: dAr 

AlktAb AlǍslAmy ،AlqAhrħ. 

109. nhAyħ AlÂrb fy fnwn AlÂdb  ،Almŵlf: ÂHmd bn ςbd AlwhAb bn 

mHmd bn ςbd AldAŶm Alqrŝy Altymy Albkry  ،ŝhAb Aldyn Alnwyry 

(AlmtwfŶ: 733 hـ)  ،AlnAŝr: dAr Alktb wAlwθAŶq Alqwmyħ  ،AlqAhrħ  ،

AlTbςħ: AlÂwlŶ  ،1423  ç. 

110. AlnhAyħ fy γryb AlHdyθ wAlÂθr  ،Almŵlf: mjd Aldyn Âbw AlsςAdAt 

AlmbArk bn mHmd bn mHmd bn mHmd Abn ςbd Alkrym AlŝybAny 

Aljzry Abn AlÂθyr (AlmtwfŶ: 606 hـ)  ،AlnAŝr: Almktbħ Alςlmyħ - 

byrwt   ،1399  ç - 1979m  ،Hqyq: TAhr ÂHmd AlzAwŶ - mHmwd mHmd 

AlTnAHy 

111. AlhdAyħ ǍlŶ blwγ AlnhAyħ fy ςlm mςAny AlqrĀn wtfsyrh  ،

wÂHkAmh  ،wjml mn fnwn ςlwmh: Âbw mHmd mky bn Âby TAlb Hَm wŝ 

bn mHmd bn mxtAr Alqysy AlqyrwAny θm AlÂndlsy AlqrTby AlmAlky 

(AlmtwfŶ: 437 hـ)  ،AlmHqq: mjmwςħ rsAŶl jAmςyħ bǍŝrAf Â. d: 

AlŝAhd Albwŝyxy  ،AlnAŝr: mjmwςħ bHwθ AlktAb wAlsnħ - klyħ 

Alŝryςħ wAldrAsAt AlǍslAmyħ - jAmςħ AlŝArqħ  ،AlTbςħ: AlÂwlŶ ،

1429 ç - 2008 m. 

112. wDς AlĎAhr  mwDς AlmDmr fy tfsyrŶ AljlAlyn  ،Almŵlf: Â.d/ ςly bn 

jryd Alςnzy  ،AlnAŝr: mjlħ Alςlwm Alŝrςyħ bjAmςħ AlǍmAm mHmd bn 

sςwd AlǍslAmyħ ،ςdd: (45) ،ŝwAl ςAm: 1438 ç. 
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 دارسة نقدية وجودها في بلد الراوي األحاديث التي أعلها النقاد بعدم

 د. عبدهللا بن غالي أبو ُرْبعة السهلي

 الحديث الشريف  كلية –علوم الحديث قسم 
 اإلسالمية جامعة 

  
  هـ 1443/ 9/ 16تاريخ قبول البحث:  هـ  1443/ 7/ 25تاريخ تقديم البحث:  

 ملخص الدراسة:  
 موضوع البحث:  

 بعدم وجودها يف بلد الراوي.األحاديث اليت أعلها النقاد 
 أهدافه:  

مجع األحاديث اليت أعلها النقاد بعدم وجودها يف بلد الراوي، من كتب احلديث والعلل واجلرح  
 والتعديل وغريها، ودراستها وحتليلها، واحلكم عليها. 

 منهجه: 
 وها.مجع طرق األحاديث اليت حوهتا الدراسة من كتب احلديث كالعلل واجلرح والتعديل وحن

 عزو األحاديث إىل مراجعها، والتكلم على أسانيدها وعللها.
 دراسة أحوال الرواة الذين يتوقف احلكم على األسانيد على معرفة حاهلم ودرجاهتم.

 أهم النتائج: 
 من أساليب النقاد يف تعليل احلديث كونه ال يوجد يف بلد الراوي. 

 جود علة يف اخلرب.عدم وجود احلديث يف بلد الراوي يعد قرينة على و 
 معرفة االصطالحات اليت يستعملها النقاد لتعليل احلديث الذي ينفرد به راو غريب عن شيخ البلد.

 تعليل األحاديث إمنا يكون حسب القواعد اليت وضعها نقاد احلديث.  
 التوصيات:

 أتمل أساليب النقاد ومعرفة طرقهم يف تعليل األحاديث.    
 أساليب النقاد يف تعليل األحاديث. إنشاء الدراسات حول    
 معرفة مصطلحات النقاد يف التعليل.    
 تتبع العلل الغامضة والنادرة من كالم النقاد وتصرفاهتم.    

 .رواية الغريب، تفرد الغرابء، شيخ البلد، بلد الراوي الكلمات املفتاحية:



 

 

Hadiths classified as defective by critics due to nonexistent in 

the narrator's location 
 

Dr. Abdullah bin Gali Abu Raba’a Al-Sahli 
Department Hadith Sciences- Faculty Hadith  

Islamic university 
 

 

Abstract:  

• Research topic: Hadiths classified as defective by critics due to nonexistent 

in the narrator's location.  

• Objectives: Collecting the hadiths that declared defective by the critics 

because they do not exist in the narrator's country; from books of hadiths, the 

books wherein the causes are mentioned, the criticism and amendment books, and 

other books, then studied them, analyzed them, and make a judgment on them. 

 • Methodology: Collecting the narrator’s chains that the study contained from 

hadith books, such as the books wherein the causes mentioned; the criticism and 

amendment books, etc. Attributing the hadiths to their references, and discussing 

on their chains and causes. Studied the conditions of the narrators, which depends 

on the chain of narrators by knowing their status and degrees. 

 • Main results: One of the methods of critics in the declaration of defect is 

that it does not exist in the country of the narrator. The absence of a hadith in the 

country of the narrator is counted as a flaw in the status of the hadith. The 

deficiency of the hadiths is based on the rules set by the critics of hadith.  

• Recommendations: To examine the methods of critics and learn their 

methods about declaration of defect in the hadiths. To carry studies on the methods 

of the critics in hadith flaws.   

  

key words: Narration of the narrator - uniqueness of narrators - scholar of the 

country 
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 جملة العلوم الشرعية
 ه 1444 حمرموالستون  السادسالعدد 

 املقدمة: 
أنفسنا،  شرور  من  ابهلل  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  حنمده  احلمد هلل  إن 
وسيئات أعمالنا من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد  

إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله صلى هللا    أن ال إله
 . الدين إىل يوم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليًما كثريًا

 وبعد
  هذه األمة أن قيض هلا أئمة حيفظون إن من نعم هللا سبحانه وتعاىل على  ف

وأتويل اجلاهلني،    ،وانتحال املبطلني  ،حتريف الغالني  ينفون عنهفها دينها،  علي
وبينوا    ،الذين دونوا احلديث وحرروه  ، كبارواحلفاظ ال  ،اجلهابذة النقادهؤالء هم  

أقطار شىت،   ،رتوكهمن م   سقيمه، ومقبولهصحيحه من   ورحلوا يف ذلك إىل 
واملقام احملمدي خامت    ، النبوياحلديث  جلناب  كل ذلك صيانة  وبقاع خمتلفة،  

وقع فيه  أو حيدث عنه مبا    ،(1)أن ينسب إليه كذب  وسيد البشر    ،الرسل
  خطأ أو غلط. 

 الثقة  من   احلديثقال حممد بن حامت بن املظفر: "وهذه األمة إمنا تنص  
  أخبارهم،   تتناهى  حىت  مثله  عن  واألمانة  ابلصدق  املشهور  زمانه،  يف  املعروف

  فاألضبط،  واألضبط  فاألحفظ،  األحفظ  يعرفوا  حىت  البحث  أشد  يبحثون  مث
  عشرين   من  احلديث  يكتبون  مث  ،جمالسة  أقل  كان  ممن  فوقه  ملن  جمالسة  واألطول

 
. قال ابن خزمية عن أيب لذلك كانت حياهتم حتول بني الناس وبني الكذب على رسول هللا  (  1)

الناس وبني الكذب على رسول هللا   النيسابوري: حياة أيب حامد حتجز بني  . انظر: حامد 
 (. 3/32تذكرة احلفاظ للذهيب )
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 األحاديث اليت أعلها النقاد بعدم وجودها يف بلد الراوي دارسة نقدية
 د. عبدهللا بن غايل أبو رُْبعة السهلي

  فهذا   ،عدا  ويعدوه   حروفه  ويضبطوا  والزلل،  الغلط   من  يهذبوه  حىت  وأكثر  اوجهً 
  ونسأله   النعمة،  هذه  شكر  هللا  ستوزعت   ،األمة  هذه  على  تعاىل   هللا  نعم  أعظم  من

 . (1) "محيد  ويل  إنه  بطاعته،  وميسكنا  لديه،  ويزلف  منه  يقرب  ملا  والتوفيق  التثبيت
تيمية: "... ويدل على   ابن  املعروفني وقال  أئمة احلديث    ذلك أن مجيع 

هللا   رسول  على  شاهدون  األحاديث،  هذه  مبضمون  قاطعون   املشهورين 
بذلك، جازمون أبن من كذب مبضموهنا فهو ضال أو كافر، مع علم كل أحد 
ويكذب   يصدق  مبا  علًما  األرض  أهل  أعلم  وأهنم  ودينهم،  القوم  علم  بفرط 

حوال املخربين، وأهنم حيررون الراوية واخلرب حتريرًا ال يفعله أحد من املسلمني  أب
 .(2) وال من غري املسلمني"

السقيم،  من  الصحيح  متيز  يف  هللا  رمحهم  النقاد  أساليب  تنوعت  ولقد 
 من   أحد  فيها  جياريهم  الاألساليب خاصة هبم،    واحملفوظ من املعلول، وتلك 

 .وحذاقها الصناعة أرابب
: "إن صناعة احلديث، ومعرفة أسبابه من  هـ(261)ت  قال اإلمام مسلم 

الصحيح والسقيم إمنا هي ألهل احلديث خاصة، ألهنم احلفاظ لرواايت الناس،  
 . (3)والعارفني هبا دون غريهم ..."

بلد  يف  يكن  مل  إذا  احلديث  إعالهلم  هبا  متيزوا  اليت  األساليب  تلك  ومن 

 
 (. 85انظر: شرف أصحاب احلديث للخطيب البغدادي )( 1)

 (.  39جواب االعرتاضات املصرية على الفتيا احلموية ) (2)

قادر مصطفى احملمدي. طبع دار ابن اجلوزي عبد ال جاج "التمييز" حتقيق د.  مسلم. مسلم بن احل  (3)
 .(154هـ  )1430
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 جملة العلوم الشرعية
 ه 1444 حمرموالستون  السادسالعدد 

النوع   ،(1) الراوي "ذكر  فقال:  احلديث  علوم  يف  احلاكم  ذلك  إىل  أشار  وقد 
اخلامس والعشرين من علوم احلديث: هذا النوع منه معرفة األفراد من احلديث، 

فأما النوع الثالث من األفراد: فإنه أحاديث  مث قال:  وهو على ثالثة أنواع ...  
ل مكة يتفرد هبا  ألهل املدينة يتفرد هبا عنهم أهل مكة مثاًل، وأحاديث أله

عنهم أهل املدينة مثاًل، وأحاديث يتفرد هبا اخلراسانيون عن أهل احلرمني مثاًل،  
 وفهمه".   هوهذا نوع يعز وجود

  عن   ،الشعيب  عن  ، أشوع  ابن  عن  ، احلذاء  خالدمث أخرج بسنده من طريق  
 إيلي   اكتب:  رضي هللا عنهما  املغرية  إىل  سفيان  أيب  بن   معاوية  كتب:  قال  وراد

 ، وقال  قيل   عن   ينهى   كان  أنه)  إليه  فكتب   ،  هللا   رسول  من  مسعته   بشيء
  شيخ   أشوع  بن  عمرو  بن  سعيد"(، قال احلاكم:  املال   وإضاعة  ،السؤال  وكثرة

  عند  احلديث  هذا  وليس  ،وجوده  ويعز  ،حديثه  جيمع  الكوفيني   ثقات  من
 .(2)"عنه  البصري   احلذاء  مهران  بن  خالد  املنازل  أبو  به  ينفرد  إمنا  ، عنه  الكوفيني

سفيان   هو  بذلك  أعل  عليه  وقفت  من  هللا وأقدم  رمحه  عيينة  )ت   بن 
 .هـ(198

:  قال  املغرية،  بن   نصر  الفتح   أبو   ناحدث:  (هـ279)ت  قال ابن أيب خيثمة
  إنسانً  إن ): قال, قتادة عن عروبة، أيب بن سعيد عن , عيينة بن  سفيان حدثنا

 ، فسدت  ابلعيون  (3)رضي هللا عنهما  اسبع   ابن  فأمر  فمات  زمزم  بئر  يف  وقع

 
 (. 4/215وقد أنكر مثل هذه العلل بعض املغاصرين. انظر: صحيح أيب داود لأللباين )( 1)

  (.328 -317معرفة علوم احلديث ) (2)

 عباس رضي هللا عنهما مرسل.   (: قتادة عن ابن2/94وهو منقطع. قال البيهقي يف املعرفة )( 3)
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 األحاديث اليت أعلها النقاد بعدم وجودها يف بلد الراوي دارسة نقدية
 د. عبدهللا بن غايل أبو رُْبعة السهلي

 جاء   وإمنا   ،ديثاحل  هذا  مكة  أهل  يعرف  وال":  سفيان   قال،  (1)( املاء  ينزح  أنو 
 . (2)"العراق قبل  من

قال  :  الزعفراين  قال  ،مكة  أهل  عند  ذلك  وليس: "هـ(458)ت  قال البيهقي
  عن   وروينا:  قلت(،  هبذا  مسعنا  ما  عندن  وزمزم,  نعرفه  ال):  الشافعي  عبد هللا  أبو

 اكبريً   وال  اصغريً   اأحدً   أر    مل,  سنة  سبعني  منذ  مبكة  إن):  قال  أنه  عيينة  بن   سفيان
:  يقول  اأحدً   مسعت  وما,  زمزم  يف  مات:  نهإ  قالوا  الذي  الزجني  حديث   يعرف
 . (3)("زمزم  بنزح

  وجيهله  الكوفة،  أهل  إىل  اخلرب  هذا: "كيف يصل  هـ(676)ت  وقال النووي
 . (4)"مكة أهل كبري  عيينة  بن ا وسفيان مكة، أهل

واه الغرابء عن الشيخ صاحب البلد يكون  ر أن كل حديث  هذا  وال يعين  
 معلواًل، بل رمبا يكون احلديث حمفوظًا عنه. 

  بن   بان ح    حدثنا  سفيان،   بن  احلسن  أخربن:  هـ( 354)ت  قال ابن حبان 
    مالك  بن  أنس  عن،  الطويل  محيد  عن  املبارك،  بن   عبد هللا   أخربن  موسى،

قال ابن حبان:    .احلديث  .(..  الناس  أقاتل  أن  أمرت):  قال    هللا  رسول  نأ
  بن   عبد هللا:  الغرابء  من  نفر  ثالثة  الإ   الطويل  محيد  عن  احلديث  هذا  روى  ما"

 
 ( عن العوام بن عباد، عن ابن أيب عروبة به.  2/197أخرجه: ابن أيب شيبة يف املصنف )( 1)

 (. 398أخبار املكيني البن أيب خيثمة ) ( 2)

 (.2/95معرفة السنن واآلاثر )( 3)

 (. 1/130انظر: نصب الراية )( 4)



 

 
253 

 جملة العلوم الشرعية
 ه 1444 حمرموالستون  السادسالعدد 

 .(1)" مسيع بن القاسم بن عيسى بن  وحممد البجلي، أيوب بن  وحيىي املبارك،
وقد يكون تفرد الغرابء عن الشيخ صاحب البلد بسبب حتديثه احلديث يف  

 غري بلده.
  به   حدث  إمنا  ،خبراسان  احلديث  هذا  املبارك  بنا  حيدث  ملقال ابن حبان: "

 .(2)"الشام أهل  منه فسمع الروم بدرب
  حيدث   ومل  ،املقدس  ببيت  وكيع  عن  وزير  بن  غالب  اخلرب  هذا  مسع"  :وقال

 . (3) "وكيع عن  فلسطني أهل  به تفرد مما وهذا ،ابلعراق به
: "وهذا ال يرويه مصري عن ابن وهب، وإمنا هـ(365)ت  قال ابن عديو 

يرويه قوم غرابء ثقات مسعوه من ابن وهب مبكة، وليس هذا يف نسخة عمرو  
 .(4)بن احلارث من رواية ابن وهب عنه"

وضعها   اليت  والقواعد  األساليب  اتلك  حلفظ  من النقاد  املطهرة  لسنة 
عبقريتهم على  تدل  والعوالق  ذكائهم   ،الشوائب  العلماء  وحدة  أهبرت   ،اليت 

، فرمحهم  ءحىت ابتت مفخرة من مفاخر األمة اإلسالمية مجعا  ،األذكياء  حريتو 
 .  عن اإلسالم واملسلني خري اجلزاء  مهللا وجزاه 

 أسباب اختيار البحث:
 .النقاد يف تعليل األحاديثأساليب  إبراز -1

 
 (. 13/216صحيح ابن حبان )( 1)

 (.2/320السابق )( 2)

 (.1/103السابق )( 3)

 (. 4/484الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي )( 4)
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 األحاديث اليت أعلها النقاد بعدم وجودها يف بلد الراوي دارسة نقدية
 د. عبدهللا بن غايل أبو رُْبعة السهلي

عن شيخ البلد  ة من تعليل النقاد للحديث الذي مل يرويه  ذكر مناذج تطبيقي  -2
 .إال الغرابء

ه على ما مياثله من هذا للمتخصصني إلجرائ  إظهار هذا النوع من التعليل  -3
 .من العلل النوع

 الدارسات السابقة:
 ، وهللا أعلم. املسألةيف هذه  -حسب علمي-مستقل  مل أقف على حبث 

 خطة البحث: 
 وتشتمل على: 

 عشرة مبحثًا، وخامتة، وفهارس علمية. وأحد مقدمة، 
 . رواية راو بلخي عن شيخ مصرياحلديث األول: املبحث األول: 
 .عن شيخ عراقي رواية راو مديناحلديث الثاين: املبحث الثاين: 

 .شيخ شاميرواية راو بصري عن  احلديث الثالث: الث: املبحث الث
 . رواية راو دمشقي عن شيخ محصياحلديث الرابع: ع: املبحث الراب

 .شامي عن شيخ مصريرواية راو احلديث اخلامس: املبحث اخلامس: 
 .عن شيخ شامي  رواية راو مروزياحلديث السادس: ادس: املبحث الس

 احلديث السابع: رواية راو بلخي عن شيخ بصري.: املبحث السابع
 . رواية راو مروزي عن شيخ محصياحلديث الثامن:  :الثامن املبحث 

 .رواية راو من خبارى عن شيخ بصرياحلديث التاسع:  :املبحث التاسع
 .رواية راو بصري عن شيخ كويفاحلديث العاشر: شر: اعاملبحث ال

احلديث احلادي عشر: رواية راو واسطي عن شيخ عشر:  املبحث احلادي
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 بصري.
 .اخلامتة

 .الفهارس العلمية
 منهجي يف البحث:

بعد أن مجعت طرق األحاديث اليت حوهتا الدراسة، مما وقفت عليه من  ف
  -قدر املستطاع وحسب اجلهد-دواوين السنة، وكتب العلل، واجلرح والتعديل  

 أليت:سرت يف هذه الدارسة على النحو افإين 
 . ى أسانيدها وعللهاعزوت األحاديث إىل مراجعها، وتكلمت عل  -1
األسانيد على معرفة الرواة الذين يتوقف احلكم على  يف    أنقل كالم النقاد  -2

 حاهلم ودرجاهتم.
خر   -3 مث  العلة  بذكر  تكل   احلديث  تجبدأت  مث  مصادره  على    تم من 

 الرواايت.
 فيه. ت يف آخر كل مبحث خالصة ما وردكتب  -4
 شرحت الغريب وبينت املشكل.  -5
 حدود البحث: 

  ./ أن تكون األحاديث معلة1
   .عن شيخ البلد / أن يرويه الغرابء2
 . / أن ال توجد يف بلد الشيخ إال من روايته3

 البحث: صعوابت
 ./ ندرة هذا النوع من العلل يف كالم النقاد1
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 د. عبدهللا بن غايل أبو رُْبعة السهلي

 التعليل. أمثلة هلذا النوع من وف على صعوبة الوق/ 2
 / احلكم على تلك األحاديث وتعليلها.3
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 بلخي عن شيخ مصري:  املبحث األول: رواية راو  

 التعليل:
 ،اكتبت عن قتيبة حديثً   :مسعت أيب يقول: "هـ(327)ت  قال ابن أيب حامت
عن    ،عن يزيد بن أيب حبيب  ،-مل أصبه مبصر عن الليث-عن الليث بن سعد  

الطفيل معاذ    ،أيب  النيب  ،  عن  بني  )  عن  فجمع  سفر  يف  أنه كان 
له   ،ال أعرفه من حديث يزيد  :قال أيب  (،الصالتني أنه دخل  والذي عندي 

 ، عن هشام بن سعد  ،قال حدثنا الليث  ،حدثنا أبو صاحل  ،حديث يف حديث
الزبري الطفيل  ، عن أيب  النيب  ،    عن معاذ بن جبل   ،عن أيب  هبذا   عن 

 . (1)"احلديث
يونس ابن  سعيد  أبو  الليث هـ(347)ت  وقال  عن  الغرابء  انفرد  "وقد   :

منها: حديث قتيبة بن سعيد، عن الليث،    ،أبحاديث ليست عند املصريني عنه
عن يزيد بن أيب حبيب، عن أيب الطفيل، عن معاذ رضي هللا عنهما حديث 

 . (2)الصالة ليس مبصر أيًضا"
 ختريج احلديث:

 
 (. 1/241علل احلديث البن أيب حامت )( 1)

 (. 50/343اتريخ دمشق البن عساكر )( 2)
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 د. عبدهللا بن غايل أبو رُْبعة السهلي

قتيبة:   رواية  من  له  أمحدأخرجه  داود  ،(1) واللفظ  والرتمذي(2) وأبو   ، (3 ) ،
، (4) إمساعيل وحممد بن علي بن طرخانواحلسن بن علي الطوسي عن حممد بن  

، والطرباين عن  (5)وطريق حممد بن إسحاق  وابن حبان عن احلسن بن سفيان
املروزي البلخي  عبد هللا، والدارقطين من طريق  (6) عبدان بن حممد   بن حممد 

واحلاكم ،  (8)وطريق حممد بن إسحاق الثقفي  ،(7)وطريق أيب داود وطريق أمحد 
، (10)، والبيهقي من طريقه وطريق حممد بن أيوب(9) موسى بن هارونمن طريق  

كلهم عن قتيبة  ،  (11)  طريق حممد بن إسحاق السراجو   طريق أمحد  واخلطيب من 
، عن أيب الطفيل عامر بن  (12) بن سعيد، حدثنا الليث، عن يزيد بن أيب حبيب

كان يف غزوة تبوك إذا ارحتل قبل    واثلة، عن معاذ رضي هللا عنهما )أن النيب  
 

 (. 36/413املسند لإلمام أمحد بن حنبل )( 1)

 (. 2/18جلمع بني الصالتني )السنن. كتاب: الصالة. ابب: ا( 2)

 (. 1/554اجلامع. كتاب: أبواب السفر. ابب: ما جاء يف اجلمع بني الصالتني )( 3)

 (. 224خمتصر األحكام. أبواب: الصالة. ابب: ما جاء يف اجلمع بني الصالتني )( 4)

يكف(  5) متعمًدا ال  الصالة  أن اترك  على  يدل  رابع  الصالة. ابب: ذكر خرب  ر الصحيح. كتاب: 
 (.465، و4/313)

 (. 5/12املعجم األوسط )( 6)

 (. 243، و 242، و2/241السنن. ابب: اجلمع بني الصالتني يف السفر )( 7)

 (. 67املزكيات للثقفي )( 8)

 (. 377معرفة علوم احلديث للحاكم )( 9)

 (.3/163السنن. كتاب: الصالة. ابب: اجلمع بني الصالتني يف السفر )( 10)

(، واتريخ مدينة السالم 2/158اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي )  (11)
 (. 14/482له)

 (: ثقة فقيه، وكان يرسل.1073قال احلافظ يف التقريب )( 12)
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، وإذا ارحتل أخر الظهر حىت جيمعهما إىل العصر يصليهما مجيًعا  زيغ الشمس 
بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر مجيًعا مث سار، وكان إذا ارحتل قبل املغرب 

يهما مع العشاء، وإذا ارحتل بعد املغرب عجل العشاء  أخر املغرب حىت يصل
 فصالمها مع املغرب(. 

هشام الليث، عن  ، فرواه عن  (1) بن صاحلعبد هللاأبو صاحل    وخالف قتيبة:
معاذ بن جبل رضي  ن أيب الزبري، عن أيب الطفيل، قال: مسعت  ، ع (2)بن سعد

يف غزوة تبوك، وكان ال يروح حىت   يقول: )خرجنا مع رسول هللا    هللا عنهما 
املغرب    ،يربد بني  فيجمع  أمسى  إذا  ينزل  مث  والعصر،  الظهر  بني  جيمع  مث 

 والعشاء(.  
أيب حامت ابن  أبيه  أخرجه:  بن سهل(3)عن  بكر  عن  والطرباين  واللفظ   ، 

    بن صاحل، حدثين الليث، حدثين هشام بن سعد به.عبد هللا، كالمها عن  (4)له
، فرواه عن الليث، عن  (5) يزيد بن خالد الرملي:  على سنده  احلواتبع أاب ص 

هشام بن سعد، عن أيب الزبري، عن أيب الطفيل، عن معاذ بن جبل رضي هللا  
ن يرحتل  كان يف غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أ  عنهما )أن رسول هللا  

مجع بني الظهر والعصر وإن يرحتل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حىت ينزل  

 
 (: صدوق كثري الغلط، ثبت يف كتابه، كانت فيه غفلة.515قال احلافظ يف التقريب )( 1)

 (: صدوق له أوهام.1021قال احلافظ يف التقريب )( 2)

 (.1/241العلل البن أيب حامت )( 3)

 (. 20/58املعجم الكبري للطرباين )( 4)

 (: ثقة. 1074قال احلافظ يف التقريب )( 5)
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 د. عبدهللا بن غايل أبو رُْبعة السهلي

 احلديث. (للعصر ...
، والدارقطين من  (2) أبو الشيخ عن الفراييب، و (1)واللفظ له  أخرجه: أبو داود

  عن ، كلهم(4)أيب داودالبيهقي من طريق ، و (3)طريق جعفر بن حممد القالنسي
 به.  ، عن هشام بن سعد، عن الليثيزيد بن خالد

 . (مفضل بن فضالة): وقرن أبو داود وأبو الشيخ مع الليث
 أيب داود: اختالف الرواة على

عن أيب داود، حممد بن حيىي بن مرداس السلمي، وأبو بكر ابن داسة،    رواهف
سعد،  عن الليث، عن هشام بن  ،  (5) عن يزيد بن خالد، عن املفضل بن فضالة

 عن أيب الزبري به. 
الدارقطين حيىي  أخرجه:  بن  حممد  وابن  (6) عن  ال ،  ابن  عبد  طريق  من  رب 

  ، كالمها عن أيب داود به.(8) ، والبيهقي من طريقه(7) داسة
 الرواية املخالف لرواية الليث يف املنت: 

 
 (. 2/13السنن أليب داود )( 1)

 (. 87أليب الشيخ األصبهاين ) جزء فيه أحاديث أيب الزبري عن غري جابر ( 2)

 (. 2/241)السنن للدارقطين ( 3)

 (. 4/290معرفة السنن واآلاثر للبيهقي )( 4)

 (: ثقة فاضل.967قال احلافظ يف التقريب )( 5)

 (. 2/241السنن للدارقطين )( 6)

 (.1/629رب )عبد الالتمهيد البن ( 7)

 (. 3/162السنن للبيهقي )( 8)
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عن    فروايهوأبو نعيم الفضل بن دكني،  ،  (1): محاد بن خالدوخالف الليث 
هشام بن سعد، عن أيب الزبري، عن أيب الطفيل، عن معاذ رضي هللا عنهما  

يف غزوة تبوك ال يروح حىت يربد جيمع بني الظهر والعصر   قال: ) كان النيب  
 واملغرب والعشاء(. 

له ، وعبد بن محيد عن أيب (2)أخرجه: أمحد عن محاد بن خالد واللفظ 
كالمها ،  (6)والشاشي كذلك،  (5)، وابن املنذر أيًضا(4) ، والبزار من طريقه(3) منعي

 عن هشام بن سعد به. 
 الكالم على الرواايت:

، ، والليث عن يزيد بن أيب حبيبأواًل: احلديث تفرد به قتيبة عن الليث
  .(7)الن غ  بلخ من قرية بـ  خراسان من وقتيبة من 

 .(8) وهي قرية من قرى بلخ" ،: "من أهل بغالنهـ(463)ت قال اخلطيب
   .وعاملها مصريفهو إمام الليث أما و 

 
 (: ثقة أمي. 268قال احلافظ يف التقريب )( 1)

 (.36/364املسند ألمحد بن حنبل )( 2)

 (. 71املسند لعبد بن محيد )( 3)

 (. 7/85البحر الزخار للبزار )( 4)

 (.2/240املعجم األوسط للطرباين )( 5)

 (. 3/239املسند للشاشي )( 6)

(، وسري أعالم  2/257(، واألنساب للسمعاين )14/488انظر: اتريخ مدينة السالم للخطيب )(  7)
 (. 11/13النبالء للذهيب )

 (. 14/481مدينة السالم للخطيب ) اتريخ ( 8)
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 د. عبدهللا بن غايل أبو رُْبعة السهلي

 . (1): "ومل يرو هذا احلديث إال قتيبة وحده"هـ(275)ت  قال أبو داود
الرتمذي  "هـ( 279)ت  وقال  معاذ  :  به    حديث  تفرد  غريب،  حسن 

 . (2)قتيبة، ال نعرف أحًدا رواه عن الليث غريه"
 ال يروى هذا احلديث عن معاذ بن جبل  : "هـ(360)ت  وقال الطرباين

 .(3)"الليث بن سعد :إال هبذا اإلسناد، تفرد به
 . (4) : "مل حيدث به إال قتيبة"هـ(347)ت وقال أبو سعيد بن يونس 

: "مل يرو حديث يزيد بن أيب حبيب، عن أيب  هـ(463)ت  اخلطيب   وقال
 . (5) الطفيل أحد عن الليث غري قتيبة"

البيهقي عن  هـ( 458)ت  وقال  ليث،  عن  سعيد،  بن  قتيبة  به  "تفرد   :
 .(6)يزيد"

  عن   يروه   ومل  عنه،  الناس   رواه  قتيبة  حديث  هذا: "هـ(742)ت  وقال املزي
 .(7)"غريه  الليث

 .(8) : "ما رواه أحد عن الليث سوى قتيبة"هـ(748)ت وقال الذهيب

 
 (.2/18السنن ) (1)

 (.1/554اجلامع ) (2)

 (. 5/12املعجم األوسط ) (3)

 (. 168انظر: معجم الشيوخ للسبكي )( 4)

 (.14/482اتريخ مدينة السالم له) (5)

 (. 3/163السنن الكربى )( 6)

 (.23/531هتذيب الكمال للمزي )( 7)

 (. 22/ 11سري أعالم النبالء للذهيب )( 8)
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أئمة احلديث بتفرد هـ(852)ت  ابن حجروقال   : "وقد أعله مجاعة من 
 . (1)قتيبة عن الليث"

 . قتيبة وقد أخطأ فيهأقول: 
  .(2): "هذا حديث منكر"هـ(275)ت  قال أبو داود

حبيب، عن  : "حديث الليث، عن يزيد بن أيب  هـ(279)ت  قال الرتمذيو 
  .(3)ن معاذ رضي هللا عنهما حديث غريب"أيب الطفيل، ع

وأن موضع    ،: "ويقال: إنه غلط فيههـ(347)ت  قال أبو سعيد ابن يونسو 
 . (4)يزيد بن أيب حبيب أبو الزبري"

احلاكم "هـ(405  )ت  وقال   شاذ   وهو   ،تثقا  أئمة   رواته  حديث  هذا: 
  عن   ،الليث  عند  احلديث  كان  ولو  هبا،  نعلله  علة  له  نعرف  ال  ،واملنت  اإلسناد

  أيب بن    يزيد   عند  كان  ولو  احلديث،  به   لعللنا    الطفيل  أيب  عن   ،الزبري  أيب
  يكون   أن   عن  خرج   العلتني   له  جند  مل  فلما  به،  لعللنا   الزبري  أيب  عن   ،حبيب
 ،(5)رواية    الطفيل  أيب  عن  ،حبيب  أيب  بن  ليزيد  جند  فلم  نظرن  مث  ،معلوالً 

 
 (. 2/583فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر )( 1)

(، والتلخيص 94/566(، والبدر املنري البن امللقن )2/53انظر: خمتصر سنن أيب داود للمنذري )(  2)
 (. 3/974احلبري البن حجر )

 (.1/556اجلامع )( 3)

 (.168انظر: معجم شيوخ السبكي )( 4)

( فقال: وال يعلم أحد من أصحاب احلديث ليزيد مساًعا من  3/107وتبعه ابن حزم يف احمللى )(  5)
 .أيب الطفيل 

 (: وأثبت أبو القاسم هبة هللا الاللكائي مساعه منه، وهو حمتمل.4/562قال ابن امللقن يف البدر املنري )
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 وال ،  الطفيل  أيب أصحاب من أحد عند السياقة هبذه املنت هذا وجدن وال
  فقلنا رضي هللا عنهما    الطفيل   أيب  عن  ،جبل  بن   معاذ   عن  رواه  ممن  أحد  عند

 ."شاذ احلديث
 .(2)، وقتيبة ثقة مأمون"(1) قال احلاكم: "فنظرن فإذا احلديث موضوع

اقال اخلطيب: "وهو منكر  و   .(3) من حديثه" جدًّ
اقال الذهيب: "فيكون قد غلط يف اإلسناد وأتى بلفظ منكر و   . (4) "جدًّ
 دخل على الليث.  : إنه أ  يف علته قيلو 

حدثين أبو احلسن حممد بن موسى بن عمران الفقيه، قال: "قال احلاكم:  
 صاحل بن حفصويه النيسابوري حدثنا حممد بن إسحاق بن خزمية، قال: مسعت  

حديث- صاحب  وهو  بكر:  أبو  إمساعيل  يقول:    -قال  بن  حممد  مسعت 
الليث بن سعد حديث البخاري:   قلت لقتيبة بن سعيد: مع من كتبت عن 

أ  عن  حبيب،  أيب  بن  الطفيل؟يزيد  مع  يب  قال   قال: كتبته  املدائين،  خالد 
  .(5)البخاري: وكان خالد يدخل األحاديث على الشيوخ"

 
أقول: وهذا االحتمال معارض بنفي احلاكم وعدم تصرحيه ابلسماع منه، مث هذه الرواية خطأ كما حكم  

 بذلك أصحاب احلديث. 

 (: وحكمه ابلوضع على هذا احلديث غري مسلم.1/478قال ابن القيم يف الزاد )( 1)

 (. 378معرفة علوم احلديث )( 2)

 (. 14/484اتريخ مدينة السالم للخطيب ) ( 3)

 (. 23/ 11سري أعالم النبالء للذهيب ) (4)

كذا قال رمحه هللا، وأما أبو زرعة فإنه وصفه ابلتلقني يف حديث. انظر: (.  379علوم احلديث )   (5)
 (. 1/373علل احلديث البن أيب حامت )
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، فشيخ احلاكم قال عنه ابن  ويف النفس من هذا النقل عن البخاري شيء
 .(1) حجر: "كان له فهم، ولكنه كان مغفاًل"

 فيما بني يدي من مصادر. ابن خزمية ما وقفت له على ترمجة خوشي
قلت: هذا التقرير يؤدي إىل ":  قال الذهيب متعقًبا ما حكي عن البخاري 

بل كان   مل يسمع، وما كان كذلك،  ما  التلقني، ويروي  يقبل  الليث كان  أن 
حنًوا  ، وإمنا الغفلة وقعت فيه من قتيبة، وكان شيخ صدق، وقد روى  حجة ثبًتا

 .(2) من مئة ألف، فيغتفر له اخلطأ يف حديث واحد"
عن الليث، عن أيب الزبري، عن أيب الطفيل،    واحملفوظ يف إسناد هذا احلديث

 . عن معاذ 
من حديث   املعروف عند أهل العلم حديث معاذ  ... قال الرتمذي: "

النيب   )أن  الطفيل، عن معاذ  أيب  الزبري، عن  تبوك  أيب  بني    مجع يف غزوة 
 ،وسفيان الثوري  ،، رواه قرة بن خالد(3)الظهر والعصر وبني املغرب والعشاء(

 ومالك وغري واحد، عن أيب الزبري املكي".
وقال الدراقطين: "ورواه املفضل بن فضالة، عن الليث، عن هشام بن سعد،  

أيب عن  الزبري،  أيب  معاذ    عن  عن  أشبه  الطفيل،  وهو  بعينها،  القصة  هبذه 
 .(4)ابلصواب"

 
 (.7/541لسان امليزان البن حجر )( 1)

 (. 24/ 11سري أعالم النبالء للذهيب ) (2)

 (: يعين وليس فيه مجع التقدمي.12/23) قال الذهيب يف السري( 3)

 (.6/42العلل الواردة يف األحاديث النبوية للدارقطين )( 4)
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يزيد بن أيب حبيب، عن أيب  أنكروا من هذا رواية  البيهقي: "وإمنا  وقال 
 . (1)، فأما رواية أيب الزبري، عن أيب الطفيل فهي حمفوظة صحيحة"الطفيل  

)عن    أيب داود  عنويف رواية عن ابن داسة،  اللؤلؤي    اثنًيا: وقع يف رواية
 يف رواية  و   ،، ووقع يف رواية ابن مرداس(2)املفضل بن فضالة والليث بن سعد(

وهكذا حكاه الدارقطين   ،عن الليث(  ،)عن املفضلعن أيب داود    ،ابن داسةعن  
  ب لوجوه:الصوا  هو  ولعل األول، (3) يف العلل

الوجه األول: أن أاب داود قال بعد ذكر احلديث: "رواه هشام بن عروة، 
، عن كريب، عن ابن عباس رضي هللا عنهما، عن النيب  عبد هللاعن حسني بن  

"وهذا يبعد احتمال التصحيف، حنو حديث املفضل والليث ،. 
 اتبع أاب داود على هذه الرواية. الوجه الثاين: أن جعفر بن حممد الفراييب

الوجه الثالث: أنه وقع يف رواية القالنسي )حدثنا يزيد بن م و هب، حدثنا  
 الليث يف روايته.فصرح ابلسماع بني يزيد و الليث(، 

عن الليث    ،الوجه الرابع: أن الرواية اليت جاء فيها )حدثنا املفضل بن فضالة
بن سعد( احتمال أن يكون سقط منها الواو قبل عن، وهكذا ورد يف بعض  

  .(4)نسخ الدارقطين
 .اذ ال يصح كما قال احلاكماثلثًا: املنت هبذا السياق ش

 
 (. 3/163السنن للبيهقي )( 1)

 (. 8/402وهكذا وقع يف حتفة األشراف للمزي )( 2)

 (.6/42العلل الواردة يف األحاديث النبوية للدارقطين )( 3)

 الكتاب.وإىل ذلك أشار حمقق ( 4)
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 .(1)قال أبو داود: "ليس يف تقدمي الوقت حديث قائم"
 اخلالصة:

ومل أقف عليه إال   احلديث رواه قتيبة وهو بلخي، عن الليث وهو مصري،
 من روايته عنه، وهللا أعلم. 

  

 
( أن هذا يف  3/24(، ويف العارضة البن العريب )2/53انظر: خمتصر سنن أيب داود للمنذري )(  1)

(: وليس ذلك يف روايتنا لسنن 3/169رواية اللؤلؤي. وقال أبو زرعة العراقي يف طرح التثريب )
 أيب داود من طريق اللؤلؤي.
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 :عراقيعن شيخ  رواية راو مديناملبحث الثاين: 
 التعليل:

رون  األت أيب عن حديث رواه أبو ه وس: "هـ(372)ت  قال ابن أيب حامت
هليعة  ،(1)البكاء ابن  عبد  ،(2) عن  سعيد  (3)ربه  عن  بن    ،(4)بن  سلمة  عن 
  كان رسول هللا  )    :قال  عن جرير    ،(6)سلمةبن  عن شقيق    ،(5) كهيل

 ، قام الصالةإو   ،  ن حممد رسول هللاأال هللا و إ  أن ال إلهذا ابيع على شهادة  إ
ذا بعث إ و   ،والنصح لكل مسلم  ،  والسمع والطاعة هلل ولرسوله  ،يتاء الزكاةإو 

وال   ،واال تغل  ،  وعلى ملة رسول هللا    ،ويف سبيل هللا  ،بسم هللا)  :قال  (سرية
متثلوا  ،تغدروا الولدان  ،وال  تقتلوا  أيب  (،وال  أصل    :قال  احلديث  هلذا  ليس 
 .(7) "سنادوهو حديث منكر هبذا اإل ،ابلعراق

 ختريج احلديث:
واجلرجاين   ،(8)واللفظ له  أخرجه: أبو يعلى عن أمحد بن عيسى التسرتي

 
انظر ترمجته: اجلرح والتعديل البن أيب حامت  هو موسى بن حممد. تكلم فيه ابن معني وأبو زرعة.  (  1)

(8/160 .) 

(: صدوق اختلط بعد احرتاق كتبه، ورواية ابن املبارك وابن وهب 538قال احلافظ يف التقريب )(  2)
 عنه أعدل من غريمها.  

 (. 5/240(، و ) 3/393(، وانظر: طبعة احلميد )عبد هللاوقع يف طبعة الفاروق )( 3)

 (: عبدربه بن سعيد بن قيس األنصاري مدين  ثقة.  568تقريب )قال احلافظ يف ال( 4)

 (: سلمة بن كهيل الكويف ثقة. 402قال احلافظ يف التقريب )( 5)

 (: شقيق بن سلمة الكويف ثقة.  439قال احلافظ يف التقريب )( 6)

 (. 2/148علل احلديث البن أيب حامت )( 7)

 (. 13/493املسند أليب يعلى املوصلي )( 8)
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، والطرباين من طريق عمرو بن  (1)كمعبد احل بن  عبد هللا من طريق حممد بن  
، واخلطيب من طريق حممد (3)بن بكري، وابن بشران من طريق ا(2)خالد احلراين

كلهم عن ابن وهب، قال: حدثين ابن هليعة، ،  (4) كمعبد احل بن  عبد هللابن  
، عن سلمة بن كهيل، عن شقيق بن سلمة،  األنصاري  عن عبدربه بن سعيد

إذا بعث سرية   قال: ) كان رسول هللا     البجلي  عبد هللا عن جرير بن  
ال تغلوا، وال تغدروا،  ،  قال: بسم هللا، ويف سبيل هللا، وعلى ملة رسول هللا  

 وال متثلوا، وال تقتلوا الولدان(.
 ....( هللا إذا ابيع ابيعكان رسول )ويف رواية ابن بشران 

عبدربه:   الواتبع  عن  عبد  بن كهيل،  سلمة  عن  فرواه  القاسم،  بن  غفار 
إذا بعث جيوشه قال: بسم هللا  قال: ) كان رسول هللا    شقيق، عن جرير  

 ...( احلديث. 
عبد ، ثنا حممد بن  (6) حدثنا أمحد بن عمرو البزارقال:    ،(5)أخرجه: الطرباين

أبو حيىي صاعقةال ثنا  (7) رحيم  الدهان،  بن اثبت  مرمي  (8) علي  أبو  ثنا  عبد  ، 

 
 /ب(.  180األمايل للجرجاين )ق( 1)

 (. 1/226(، واألوسط له )2/313املعجم الكبري للطرباين )( 2)

 (. 256األمايل البن بشران )( 3)

 (.3/1583املتفق واملفرتق للخطيب )( 4)

 (. 2/313املعجم الكبري للطرباين )( 5)

 الق صاحب املسند )البحر الزخار(.عبد اخلهو أمحد بن عمرو بن ( 6)

 (: ثقة حافظ.872قال احلافظ يف التقريب )( 7)

 (: صدوق.691قال احلافظ يف التقريب )( 8)
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 غفار بن القاسم به.ال
 الكالم على الرواايت:

شيخه كذلك  ، و عراقي  ، وسلمة بن كهيل(1)أواًل: عبدربه بن سعيد مدين
 .عنه، ومل أقف عليه إال من رواية عبد ربه بن سعيد (2)بن سلمةشقيق 

متابعة وال تنفعه  ،  وهو ضعيف   احلديث ال يصح يف سنده ابن هليعةاثنًيا:  
 .  مرتوكفهو   ،غفار بن القاسمعبد ال

 .(3)ليس بشيء"هـ(: "233قال ابن معني )ت
 . (4)كان يضع احلديث": "هـ(234)ت قال علي بن املديينو 

أبو حامت "هـ(277)ت  وقال  احل:  الشيعة، مرتوك  ديث، كان من رؤساء 
 .(5)ال يكتب حديثه" ،ة حسن الرأي فيه بعوكان ش

 .(6)كويف مرتوك احلديث": "هـ(303)ت   وقال النسائي 
يقلب األخبار، ال جيوز االحتجاج به، : "هـ(354)ت    وقال ابن حبان

 .(7)تركه أمحد بن حنبل وحيىي بن معني"
إال   : "ال يروى هذا احلديث عن جرير  هـ(360)ت  لذا قال الطرباين

 
 (. 16/476انظر: هتذيب الكمال للمزي )( 1)

 (.12/548، و11/313انظر: هتذيب الكمال للمزي ) (2)

 (. 3/366التاريخ رواية الدوري )( 3)

 (.7/18انظر: الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي )( 4)

 (. 6/53رح والتعديل البن أيب حامت )اجل( 5)

 (. 167الضعفاء للنسائي )( 6)

 (.2/111اجملروحني البن حبان )( 7)
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 ابن هليعة". هبذا اإلسناد، تفرد به 
 ولعله سرقه من ابن هليعة. 

 اخلالصة:
 ، مدين، عن سلمة بن كهيل وهو عراقياحلديث رواه عبد ربه بن سعيد وهو  

 ومل أقف عليه إال من روايته عنه، وهللا أعلم.
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 :بصري عن شيخ شامي املبحث الثالث: رواية راو  
 التعليل:

  وهاب عبد ال  رواه  حديث  عن  أيب  وسألت: "هـ(327)ت  قال ابن أيب حامت
  أهل   من   رجل  عن  ،(1)قالبة  أيب  عن   أيوب،  عن  حازم،  بن  وجرير  الثقفي،
  اإلسالم؟   وما:  قال  ،تسلم   أسلم):    هللا  رسول  قال:  قال  أبيه،  عن  الشام،

  فأي :  قال  ،ويدك  لسانك  من  املسلمون  يسلم   وأن  هلل،  قلبك   يسلم   أن:  قال
  ابهلل،  تؤمن  أن:  قال  اإلميان؟  وما:  قلت  ،اإلميان:  قال  أفضل؟  اإلسالم

:  قال  أفضل؟  اإلميان  فأي:  قلت  ،املوت  بعد  والبعث  ورسله،  وكتبه،  ومالئكته،
  أفضل؟  اهلجرة  فأي:  قلت   ،السوء  هتجر   أن:  قال  اهلجرة؟  وما:  قلت  ،اهلجرة

 تغل،   ال  مث   لقيتهم،  إذا  الكفار   تقاتل  أن :  قال  اجلهاد؟  وما:  قلت  ،اجلهاد:  قال
  إال  منهما  أفضل  عمل  ال   األعمال،  أفضل  مها  عمالن :  قال  مث   ،حتيز  وال

 ال، :  قال  يسمى؟  الرجل  هذا:  أليب  قلت(،  عمرة  أو   مربور،  حج:  كمثلهما
 . (2) "الشام أهل عند احلديث هذا وليس 

 ختريج احلديث:
ال عن    مسدد  أخرجه: إمساعيل،  (3)وارثعبد  عن  منيع  بن  بن    وأمحد 

 
 (: ثقة فاضل، كثري اإلرسال. 508قال احلافظ يف التقريب )( 1)

 (.9/330(، وانظر: اجلرح والتعديل له )2/167العلل البن أيب حامت )( 2)

 (. 7/418املسانيد الثمانية البن حجر )املطالب العالية بزوائد ( 3)
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والفاكهي من طريق ابن  ،  (2) من طريق الثوري  سامةأيب أواحلارث بن  ،  (1) إبراهيم
وحممد بن  ،  (4) وإمساعيل بن إسحاق القاضي من طريق محاد بن زيد،  (3) عيينة

طريقه من  املروزي  له  نصر  طريق  ،  (5)واللفظ  من  يعلى  الوأبو  ،  ( 6)واحدعبد 
إبراهيم  ، (8)الثوريأبو نعيم من طريق  ، و (7)والاللكائي من طريق إمساعيل بن 

رب من طريق محاد  عبد الابن  ، و (9)يهقي من طريق محاد بن زيد وطريق الثوريبوال
عن رجل من أهل الشام، عن  عن أيب قالبة،  كلهم عن أيوب،  ،  (10) بن سلمة

النيب   أن تسلم  قال له: )أسلم تسلم، وقال: وما اإلسالم؟ قال:    أبيه أن 
لسانك ويدك، قال: فأي اإلسالم أفضل؟ قال: قلبك هلل، ويسلم املسلمون من  

اإلميان  :قال،  اإلميان ابهلل  :قال  ؟ وما  تؤمن   ،ورسله  ،وكتبه   ،ومالئكته  ، أن 
 ؟وما اهلجرة  :قال  ،اهلجرة  :قال  ؟فأي اإلميان أفضل  :قال  ،وابلبعث بعد املوت

  ؟ وما اجلهاد  :قال  ،اجلهاد  :قال  ؟فأي اهلجرة أفضل  :قال  ،أن هتجر السوء  :قال

 
 السابق.( 1)

(2)  ( أسامة  أيب  البن  للهيثمي 3/274املسند  احلارث  مسند  زوائد  عن  الباحث  بغية  وانظر:   ،)
(1/158 .) 

 (. 1/406أخبار مكة للفاكهي )( 3)

 (.78جزء فيه من أحاديث اإلمام أيوب السختياين إلمساعيل القاضي )( 4)

 (. 268ة حملمد بن نصر )تعظيم قدر الصال( 5)

 وارث(.عبد ال(، ووقع يف املطالب )128/ 1إحتاف اخلرية املهرة للبوصريي )( 6)

 (. 3/1002شرح اعتقاد أهل السنة واجلماعة للاللكائي )( 7)

 (. 6/3074معرفة الصحابة أليب نعيم األصفهاين )( 8)

 (. 1/119شعب اإلميان للبيهقي )( 9)

 (. 4/214رب )عبد الالتمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واملسانيد البن ( 10)
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مث   ،وال جتنب  ،وال تغل  ،الكفار إذا لقيتهم  -تقاتل  :أو قال-أن جتاهد    :قال
مث عمالن مها أفضل األعمال أال من عمل مبثلهما    :صبعيهأب  قال رسول هللا  

  ورة أو عمرة(.رب حجة م  -قاهلا ثالاثً -
 .خره آفذكر  واختصره بعضهم

معمر، فرواه عن أيوب، عن أيب قالبة، عن عمرو بن  وخالف اجلماعة:  
  قلبك   يسلم  أن):  قال  اإلسالم؟  ما    هللا  رسول  اي:  رجل  قال  قال:  عبسة  

 أفضل؟  اإلسالم   فأي:  قال  ويدك،  لسانك   من  املسلمون  يسلم  وأن  ،  هلل
 . ...( احلديث اإلميان: قال

الأخرجه:   عنه-،  (1)رزاقعبد  محيد  (2) وأمحد  بن  وعبد  ، ( 3)كذلك، 
عن أيوب، عن أيب قالبة، عن عمرو بن  عن معمر،  ،  -(4)واخلرائطي من طريقه

  به.  عبسة  
، فرواه عن أيوب السختياين، عن أيب قالبة أن (5) وخالفهم: يونس بن عبيد

 عمالن ال عمل أفضل منهما إال مثلهما حجة مربورة وعمرة(. )  :قال  النيب  
، ثنا أمحد بن موسى بن (7)ثنا أبو علي الصواف، قال:  (6)نعيمأبو  أخرجه:  

 
 (.11/127رزاق )عبد الاملصنف ل( 1)

 (. 28/251املسند أمحد )( 2)

 (. 124املسند لعبد بن محيد )( 3)

 (.135مكارم األخالق للخرائطي )( 4)

 (: ثقة ثبت فاضل ورع.1099قال احلافظ يف التقريب )( 5)

 (.3/26(، وحلية األولياء له )262منتخب من حديث يونس بن عبيد أليب نعيم )جزء فيه ( 6)

 أبو علي املعروف اببن الصواف. عبد هللا( حممد بن أمحد بن احلسن بن إسحاق بن إبراهيم بن  7)
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، عن يونس  (3) واحدعبد ال ، ثنا عنبسة بن  (2)، ثنا الوليد بن أيب بدر(1) الع رياد
   .مرسالً  بن عبيد به

 الكالم على الرواايت:
احملفوظ عن أيوب السختياين هي رواية اجلماعة عنه، عن رجل من أواًل:  

 رزاق. عبد المن  منه أو  ولعله  معمر فهي خطأ،  أهل الشام، عن أبيه، وأما رواية  
 .(4)"به حيدث ما بعض يف يهم الرزاق وعبد: "هـ(256)ت  قال البخاري

  الدارقطين : "سألت أاب احلسن  (هـ 388ت)  بن بكريحلسن بن أمحد  ا  وقال
 . (5) "الكتاب يف  تكن مل أحاديث يف معمر لى ع  خيطئ ثقة،:  عنه؟ فقال
 .  ح ابلسماع من عمرو بن عبسةر قالبة مل يصوأبو 

 ممن دونه. أيًضا خطأ، ولعله رواية يونس بن عبيد و 
: "غريب من حديث يونس، مل نكتبه إال من  هـ(430)ت  قال أبو نعيم

 . (6)الوجه، ومل جياوز به أاب قالبة"هذا 

 
قال الدارقطين: ما رأت عيناي مثل أيب علي ابن الصواف. وقال ابن أيب الفوارس: كان أبو علي 

انظر: اتريخ مدينة السالم للخطيب )ثقة مأموًن،   التحرز.  (، وسري  2/116ما رأيت مثله يف 
  (.16/184أعالم النبالء للذهيب )

 (: ثقة.  139هو أمحد بن حممد بن موسى. قال الدارقطين يف سؤاالت السهمي )( 8)

 (: ثقة. 1038هو الوليد بن شجاع. قال احلافظ يف التقريب )( 9)

 (: ثقة عابد.756قال احلافظ يف التقريب ) (10)

 (. 199علل الرتمذي الكبري )( 4)

 (. 35 بن بكري وغريه أليب احلسن الدارقطين )عبد هللاسؤاالت أيب ( 5)

 (. 3/26حلية األولياء أليب نعيم )( 6)
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ذا الرجل الشامي، وأبو  إال من رواية أيب قالبة عن ه احلديث مل أجد  اثنًيا:  
 .(1) قالبة بصري هرب إىل الشام ملا طلب للقضاء فأقام هبا زماًن مث رجع

املزي أهل  هـ(742)  قال  من  الثانية  الطبقة  يف  سعد  بن  حممد  "ذكره   :
 . (2)وكان ديوانه ابلشام" كان ثقة كثري احلديث،بصرة، قال:  ال

املديين ابن  ومات  ":  هـ(233)ت  وقال  ج رم،  من  عريب  قالبة  أبو 
 . (3) ابلشام"

 ومل أقف على تصريح أيب قالبة ابلسماع من هذا الرجل الشامي.
هل هو صحايب أو   أبوه ال يدرى، و اثلثًا: احلديث ضعيف يف سنده مبهم

  ال؟
 اخلالصة:

ومل أقف   عن رجل من أهل الشام،  ،أبو قالبة وهو بصرياحلديث رواه  
 عليه إال من روايته عنه، وهللا أعلم. 
  

 
 (. 7/183الطبقات البن سعد )( 1)

  (.14/544هتذيب الكمال للمزي ) (2)

 (. 14/547السابق )( 3)
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   :محصي دمشقي عن شيخاملبحث الرابع: رواية راو 
 التعليل:

  بن   احلكم  رواه  حديث  عن  أيب  وسألت: "هـ(327)ت  قال ابن أيب حامت
 ، ( 4) هللا  عبيد  بن  بسر  عن  ،(3) واقد  بن  زيد  عن  ،( 2) محيد  بن  اهليثم  نع ،  (1)موسى

  ميني  على  حلف  من):  قال    النيب  عن  ،  الدرداء  أيب  عن  ،(5) عائذ  ابن  عن
  يسألون  الشام  أهل  كان   حديث  هذا:  أيب  قال...(؟    منها   اخريً   غريها   فرأى
  إمنا   هللا  عبيد   بن  بسر  أن   عندي  والذي:  أيب  قال،  عندهم   ليس  أنه  وذكروا  عنه،
 ، ء شي  عائذ   ابن   عن   روى  أعلم   وال  ،(6) هللا  عائذ   اخلوالين  إدريس أيب  عن   يروي
  أراد  أنه  وأرى  ا،شيئً   عنه  روى  أعلم  فال   دمشقي،  وبسر   محصي،  عائذ  ابن  ألن
 . (7)"أعلم  وهللا عائذ،  ابن: فقال هللا،  عائذ  عن

 ختريج احلديث:
، قال: ثنا أبو صاحل احلكم بن موسى، ثنا الوليد بن  (8)أخرجه: أبو يعلى

 
 (: صدوق.264قال احلافظ يف التقريب )( 1)

 (: صدوق رمي ابلقدر.1030قال احلافظ يف التقريب )( 2)

 (: ثقة. 356قال احلافظ يف التقريب ) (3)

 (: ثقة حافظ.166قال احلافظ يف التقريب ) (4)

 (: ثقة. 584رمحن. قال احلافظ يف التقريب )عبد الهو  (5)

 (.  26/137وهو دمشقي. انظر: اتريخ دمشق البن عساكر ) (6)
 .  يوم حنني، ومسع كبار الصحابة  (: ولد يف حياة النيب 479قال احلافظ يف القريب )

 (. 2/307علل احلديث البن أيب حامت )( 7)

عشرة  (، وإحتاف املهرة ابلفوائد املبتكرة من أطراف ال4/467انظر: املطالب العالية البن حجر )(  8)
(5/351 .) 
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هللا،   مسلم أو غريه، عن اهليثم بن محيد، عن زيد بن واقد، عن بسر بن عبيد
  رسول  على   هللا  أفاءقال: )  ، عن النيب  عن ابن عائذ، عن أيب الدرداء  

 ، احذين    هللا  رسول  اي:    األشعري  موسى  أبو  فقال   ها،فرقف  إبالً     هللا
 أربع  بقي  أن  إىل  ،أفعل  ال  وهللا:    النيب  فقال  ،ثالاثً   له  فقال  ، ال:    قالف
  إين     هللا   رسول  اي  :قال  ،موسى  أاب  اي  خذهن  :فقال  ، (1)رىالذ    رغ  

   هللا   رسول  على  دخل  يكون  أن  فأشفقت   ،وحلفت  فمنعتين  استحذيتك
 ،مييين  عن  كفرت  أفضل  ذلك  غري  أن   فرأيت  حلفت  إذا  إين  :  قال  ،وهم

 (. أفضل هو الذي وأتيت
حممد بن إسحاق وسي، و سالطر  حممد بن إبراهيم  وخالف أاب يعلى: أبو أمية  

خر زاذ،   بن  وعثمان  حيىي،  الصغاين،  بن  حممد  بن  حممدوحيىي  بن   والعباس 
فرووه عن احلكم بن موسى، عن اهليثم بن محيد، عن زيد بن واقد، ،  الدوري

 به. هللا، عن ابن عائذ، عن أيب الدرداء  عن بسر بن عبيد
، واحلاكم من طريق  (2) أخرجه: أبو عوانة عن أيب أمية والصغاين وعن عثمان

، كلهم عن احلكم بن  (4)، والبيهقي من طريق العباس بن حممد(3)حيىي بن حممد
 موسى، ثنا اهليثم بن محيد به.

 
 (: أي بيض األعايل، يريد أسنمتها. 1/535قال القاضي عياض يف املشارق األنوار )( 1)

 (: وأراد أهنا بيض، فعرب ببياض أعاليها عن مجلتها.2/330وقال )

 (.65، و13/58املسند الصحيح املخرج على صحيح مسلم أليب نعيم )( 2)

 . (7/548املستدرك على الصحيحني للحاكم )( 3)

 (. 10/52السنن للبيهقي )( 4)
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أمحد، فروايه عن احلكم بن   بن  عبد هللا و   ،عزيزعبد الوخالفهم: علي بن  
هللا، عن أيب   موسى، ثنا اهليثم بن محيد، عن زيد بن واقد، عن بسر بن عبيد

 به. إدريس اخلوالين، عن أيب الدرداء 
 بن أمحد بن  عبد هللاعزيز و عبد ال، قال: حدثنا علي بن  (1)أخرجه: الطرباين

 .حنبل قاال: حدثنا احلكم بن موسى، ثنا اهليثم بن محيد به
 الكالم على الرواايت:

موسى  أواًل:   بن  احلكم  عن  محيد احملفوظ  بن  اهليثم  عن  احلديث  روايته 
بينهما،  مباشرة،   الرواة كلهم ابلتحديث  يعلى فهي  و وقد صرح  أيب  أما رواية 
 خالفتها رواية اجلماعة إن كان ما وقع يف املطالب واإلحتاف صحيًحا.خطأ، مل

عن اهليثم،  عن احلكم بن موسى،    ، بن أمحدهللاعبد  و   ،رواية البغوياثنًيا:  
ولعل  بن عبيدهللا، عن أيب إدريس اخلوالين خطأ،    ، عن بسربن واقد  عن زيد

فظنه أاب  أهنا خطأ،    وسقط من عنده ابن أو رأى  (عائذ)قائله رأى يف سنده  
من الطرباين فقد أخرج احلديث   ، ولعلهمن عنده مث نسبهإدريس اخلوالين فكناه  

 .حاديث أليب إدريس اخلوالين، عن أيب الدرداء ضمن أ
اثلثًا: احلديث أخطأ فيه احلكم بن موسى، وإمنا يرويه اهليثم بن محيد، عن  

، وحيتمل أن ، عن بسر، عن عائذ هللا اخلوالين، وقد تفرد به اهليثم بن محيدزيد
 .يكون اخلطأ منه

رمحن بن عائذ، عن  عبد ال: "غريب من حديث  هـ(385)ت  قال الدارقطين
هللا، ومل يروه عنه غري    ، تفرد به زيد بن واقد، عن بسر بن عبيدأيب الدرداء  

 
 (.2/209مسند الشاميني للطرباين )( 1)
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 . (1)اهليثم بن محيد"
 رمحن بن عائذ. عبد الوهذا احلديث ليس عند أهل الشام عن 

حامت  أبو  عنه،  هتـ(277)  قال  يسألون  الشام  أهل  احلديث كان  "هذا   :
 .(2)وذكروا أنه ليس عندهم"

 . (3) : "ليس هذا ابلشام"ـ(ه 270)ت حممد بن إسحاق الصغاينوقال 
 .محصي ، وابن عائذهللا دمشقي عبيد   وبسر بن

 اخلالصة:
 هللا وهو دمشقي، عن ابن عائذ وهو محصي،  احلديث رواه بسر بن عبيد

 عنه، وهللا أعلم. ومل أقف عليه إال من روايته
       

  

 
 (. 2/198أطراف الغرائب واألفراد البن طاهر )( 1)

 (. 2/307علل احلديث البن أيب حامت )( 2)

 (.  13/60املسند الصحيح أليب عوانة اإلسفرايين )( 3)
 وتصحفت العبارة يف املطبوع )ليس هذا ابلتام(، وعلى الصواب وقع يف طبعة املعرفة.  
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 مصري: عن شيخ شامي املبحث اخلامس: رواية راو  
 التعليل:

النسائي  "هـ(303)ت  قال  : قال  ،(1) البعلبكي  هاشم   بن   حممد  أخربن: 
  أخربين:  قال  ،(3)احلارث  بن  عمرو  عن  ،(2)وراب  ش    بن  شعيب  بن  حممد  حدثنا

 أو  امشرقً   يسري  وهو  فأتيته    النيب  بعثين):  قال  ،  جابر  عن   الزبري،  أبو
 فناداين  فانصرفت  بيده،  فأشار  سلمت  مث  بيده،  فأشار  عليه  فسلمت  ،مغرابً 
  ترد   فلم  عليك   سلمت  إين    هللا  رسول  اي:  فقلت  فأتيته  ،  جابر  اي:  الناس
ال  أبو  قال(،  أصلي  كنت  إين:  فقال  علي،  هذا   ليس  أنه  زعموا:  رمحنعبد 

 ."احلارث بن عمرو  حديث من مبصر احلديث
 ختريج احلديث:

، وابن حبان من طريق هشام بن  (4) أخرجه: النسائي عن حممد بن هاشم
شابورعن  ، كالمها  (5) عمار بن  شعيب  بن  بن  الدمشقي  حممد  عمرو  عن   ،

 به. ، عن أيب الزبري، عن جابر املصري احلارث
 ويف لفظ ابن حبان )ذاك أين كنت أصلي(. 

بن وهب، فرواه عن عمرو بن احلارث،    عبد هللاواتبع حممد بن شعيب:  
 

 (: صدوق.903قال احلافظ يف التقريب )( 1)

 (: صدوق صحيح الكتاب.854قال احلافظ يف التقريب )( 2)

 (: ثقة فقيه حافظ.732قال احلافظ يف التقريب )( 3)

 (. 2/34السنن الصغرى )اجملتىب( للنسائي )( 4)
ابن وهب (  5) به  الصحيح. كتاب: الصالة. ذكر اخلرب املدحض قول من زعم أن هذا اخلرب تفرد 

(6/263 .) 
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 فبعثين   ،سفر  يف    هللا  رسول  مع  كنا  أنه قال: )  عن أيب الزبري، عن جابر  
 ومل  فأشار  سلمت  مث  ،بيده  فأومأ  ، عليه  فسلمت  ،يسري  وهو  فأتيته  ،امبعثً 

 .(نفلة أصلي كنت  إين  :وقال بعد فناداين ،يكلمين
  حدثنا :  قال  ،سلم  بن  حممد  بن  عبد هللا   أخربن، قال:  (1) أخرجه: ابن حبان

 به.  احلارث بن عمرو أخربين: قال ،وهب ابن حدثنا: قال ،(2)حيىي بن  حرملة
 الكالم على الرواايت:

 من هذا الوجه. مل أجده عن عمرو بن احلارث إال احلديث  أواًل: 
"زعموا أنه ليس هذا احلديث مبصر من حديث عمرو بن    النسائي:قال  
 احلارث".
ولكن  قد رواه عن عمرو بن احلارث ابن وهب وهو مصري،  احلديث    اثنًيا:

عبد ، فإين مل أجده عن حرملة إال من رواية  ءيف النفس من هذه املتابعة شي
عند ابن  احلديث  لو كان هذا  وحاله ال حتتمل ذلك، و ،  (3)  بن حممد بن سلمهللا

خاصة أنه من   ما خفي أمره على النسائيمن حديث احلارث بن عمرو  وهب  

 
  (.6/263السابق )( 1)

 (: صدوق.229قال احلافظ يف التقريب )( 2)

 (: اإلمام احملدث العابد الثقة ... حدث عنه ابن حبان ووثقه.14/306قال الذهيب يف السري )( 3)
 الثقات له. ومل أجده يف 

قدمت مصر  : بن حممد بن سلم املقدسي يقولعبد هللامسعت (: 1/300قال ابن عدي يف الكامل )
 ...  فبدأت حبرملة فكتبت عنه كتاب عمرو بن احلارث

بن   ليحىي  الستة  الكتب  على  حبان  ابن  صحيح  رجال  زوائد  ترمجته:  هللا وانظر  الشهري  عبد   
(3/1509 .) 
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   .حديث بلده
، فابن شابور حاله ال اثلثًا: احلديث ال يصح من رواية عمرو بن احلارث

 . ، وهللا أعلمحتتمل أن يتفرد به عن عمرو بن احلارث
 اخلالصة:

بن احلارث هو مصري،   شامي، عن عمرو   ابن شابور وهواحلديث رواه  
 إال من روايته عنه، وهللا أعلم.  وال يصح
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 :عن شيخ شامي مروزي رواية راو  املبحث السادس: 
 التعليل:

حدثنا حممد بن عوف وأمحد بن منصور : "هـ(327)ت  قال ابن أيب حامت
  ،(1) حدثنا نعيم بن محاد :قاال  ،-والسياق حملمد بن عوف-بن سيار الرمادي  

عن    ،(3) رمحن بن يزيد بن جابرعبد العن    ،-(2)هو ابن مسلم-حدثنا الوليد  
  عن النواس بن مسعان    ،(5)عن رجاء بن حيوة  ،(4) بن أيب زكرايءعبد هللا

  ،إذا أراد هللا تبارك وتعاىل أن يوحي أبمره تكلم ابلوحي)  قال رسول هللا    :قال
رعدة شديدة من خوف هللا    -:أو قال-ذا تكلم أخذت السموات منه رجفة  إف

فيكون أول من    ،ادً جي فإذا مسع بذلك أهل السموات صعقوا وخروا هلل س   ،تعاىل
فيمضي   ،فيكلمه هللا من وحيه مبا أرادعيه الصالة والسالم  يرفع رأسه جربيل  

كلما مر بسماء يسأله مالئكتها    ،به جربيل عليه الصالة والسالم على املالئكة
ربنا اي قال  السالم  ؟جربيل  ماذا  عليه  ا  :فيقول  الكبريقال  العلي  وهو   ،حلق 

فينتهي ابلوحي إىل حيث أمره هللا تعاىل من   ،فيقولون كلهم مثل ما قال جربيل
أيب حامت(،  السماء واألرض ابن  يقول  :قال  أيب  احلديث   :مسعت  ليس هذا 

 
 (: صدوق خيطيء كثريًا.1006قال احلافظ يف التقريب )( 1)

 (: ثقة لكنه كثري التدليس والتسوية.1041قال احلافظ يف التقريب )( 2)

 (: ثقة. 604قال احلافظ يف التقريب ) (3)

 (: ثقة فقيه عابد.507احلافظ يف التقريب )قال  (4)

 (: ثقة فقيه. 324قال احلافظ يف التقريب ) (5)
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 ه 1444 حمرموالستون  السادسالعدد 

   .(2)"عن الوليد بن مسلم رمحه هللا (1) امشابل
 ختريج احلديث:

، (4) أيب عاصم عن حممد بن عوف، وابن  (3)أخرجه: أبو زرعة الدمشقي 
عن زكراي بن  الطربي  وابن جرير    ،(5)املروزي عن حممد بن حيىيحممد بن نصر  و 

، وابن أيب حامت عن حممد بن عوف وأمحد (7) ، وابن خزمية عنه(6) حيىي املصري
الطرباين ، و (9) هابن األعرايب عنأيب سعيد أمحد بن حممد بن زايد  ، و (8) بن منصور

اآلجري من طريق حممد بن  ، و (10)حيىي بن عثمان بن صاحل وبكر بن سهلعن  
أبو نعيم من  ، و (12)، وأبو الشيخ من طريق حممد بن عوف(11)سهل بن عسكر

 
 تصحفت يف بعض الطبعات )التام(.( 1)

 (.13/601(، وإحتاف املهرة البن حجر )3/516انظر: تفسري ابن كثري )( 2)

 (.1/621اتريخ أيب زرعة الدمشقي )( 3)

 (. 1/359السنة البن أيب عاصم )( 4)

 (. 159تعظيم قدر الصالة حملمد بن نصر )( 5)

 (.19/278جامع البيان عن أتويل القرآن للطربي )( 6)

وات منه وذكر صعق أهل السموات  ا التوحيد. ابب: صفة نكلم هللا ابلوحي وشدة خوف السم(  7)
 (.1/348وسجودهم هلل عز وجل )

 (.3/516انظر: تفسري ابن كثري ) (8)

 (. 2/452املعجم البن األعرايب )( 9)

 (.1/336مسند الشاميني للطرباين )( 10)

 (. 3/1092الشريعة لآلجري )( 11)

 (. 2/501العظمة أليب الشيخ )( 12)
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كلهم  ،  (2) ، والبيهقي من طريق أمحد(1) طريق حيىي بن عثمان وبكر بن سهل
رمحن بن يزيد بن جابر  عبد ال عن نعيم بن محاد، حدثنا الوليد بن مسلم، عن  

 به.
 بسماع الوليد من ابن جابر. مايف روايته وأبو نعيم  وصرح الطرباين 

نعيمً  قال: واتبع  الوليد بن مسلم،  الراسيب، فرواه عن  ا: عمرو بن مالك 
يب زكراي، عن رجاء بن   بن أعبد هللارمحن بن يزيد بن جابر، عن  عبد ال حدثنا  

 به. حيوة، عن النواس بن مسعان  
بن   قال: حدثنا حممد  الشيخ،  أبو  بن رستةعبد هللاأخرجه:  ، حدثنا  (3) 

 عمرو بن مالك الراسيب به.
 الكالم على الرواايت:

 ،عن الوليد بن مسلم  ،أواًل: احلديث مل أجده إال من رواية نعيم بن محاد
  .مصرًامروزي نزل والوليد شامي، ونعيم 

نعيم بن محاداثنًيا:   تنفع  بن مالكمتابعة    ال  ضعفه عمرو هذا  ف  ،عمرو 
  .األئمة

: وقال يل على بن نصر  ،كتبت عنه أايم األنصاريقال ابن أيب حامت: "
وكذلك   ، وترك أىب التحديث عنه  ،اومل يكن صدوقً   -كأنه ضعفه  - كان كذا  

 
 (. 5/139احللية أليب نعيم )( 1)

 (.511/ 1كالمه )  األمساء والصفات. ابب: ما جاء يف إمساع الرب عز وجل بعض مالئكته( 2)

 (: احلافظ احملدث الصدوق ... من كرباء أصبهان.14/163قال الذهيب يف السري )( 3)
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 .(1)الراوية عنه"أبو زرعة ترك 
ابو  فقالهـ(  365)ن عدي  اهتمه  احلديث،  " بسرقة    عن   احلديث  منكر: 

 . (2)"احلديث ويسرق ،الثقات
 فلعله سرقه من نعيم بن محاد.

 . عيم بن محاد وهو ضعيفاثنًيا: احلديث يف سنده ن
فقال  رمحه هللا هـ(  1421)األلباين    وضعفه الوليد  "بتدليس  بن  :  والوليد 

 . (3)ثقة، لكنه كان يدلس تدليس التسوية"مسلم 
رواية حيىي بن عثمان بن صاحل وبكر أقول: قد ورد التصريح ابلتحديث يف  

 نعيم بن محاد.، ولكن علة احلديث هي  انه حمفوظً ، وال أظ(4) بن سهل
حامت أيب  ابن  يقول"  :هـ(327)ت  قال  أيب  احلديث   :مسعت  هذا  ليس 

 ".رمحه هللاعن الوليد بن مسلم  امشابل
   .، ال من الوليدوهذا يدل على أن العلة فيه من نعيم

رمحن بن إبراهيم  عبد العرضت على  : "هـ(281)ت  قال أبو زرعة الدمشقي

 
 (. 6/259اجلرح والتعديل البن أيب حامت )( 1)

 (. 6/258الكامل البن عدي )( 2)
تنبيه: نسب ابن عدي عمرو بن مالك الذي يروي عن الوليد بن مسلم نكراًي فوهم يف ذلك، قال  

(: إال أنه قال يف صدر الرتمجة 8/80احلافظ يف هتذيب التهذيب بعد أن نقل كالم ابن عدي )
 عمرو بن مالك النكري فوهم، فإن النكري متقدم على هذا.

 (. 227 )ظالل اجلنة يف ختريج السنة لأللباين( 3)

انظر ترمجتهما يف: إرشاد القاصي والداين إىل تراجم شيوخ الطرباين لنايف بن صالح املنصوري (  4)
 (.  686، و226)
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  .(1)احلديث الذي حدثناه نعيم بن محاد ... فقال: ال أصل له" -دحيم-
 اخلالصة:

 مسلم وهو شامي، احلديث رواه نعيم بن محاد وهو مروزي، عن الوليد بن  
 ومل أقف عليه إال من روايته عنه، وهللا أعلم.

  

 
 (. 1/621التاريخ أليب زرعة الدمشقي )( 1)
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 :بصري عن شيخبلخي   رواية راو  : املبحث السابع
 التعليل:

الرتمذي   حدثنا:  قاال  ،وكيع  بن   وسفيان  قتيبة   حدثنا :  هـ(279)ت  قال 
  ، حممد  أيب  هارون   عن  ،(2) صاحل  بن   احلسن  عن   ،(1)الرؤاسي  رمحنعبد ال   بن   محيد
  لكل  إن):    النيب  قال:  قال    أنس  عن  ،قتادة  عن  ،(3) حيان  بن  مقاتل  عن

  القرآن   قراءة  بقراءهتا  له  هللا  كتب  يس  قرأ  ومن  ،يس  القرآن  وقلب  ،اقلبً   شيء
   (.مرات عشر
  بن  محيد  حديث  من  إال  نعرفه  ال   غريب  حديث  هذا":  عيسى  أبو   قال 

  وهارون   ، الوجه  هذا  من  إال  قتادة  حديث  من  هيعرفون  ال  وابلبصرة  ،رمحنعبد ال
 ". جمهول شيخ  حممد أبو

 ختريج احلديث:
لرتمذي عن قتيبة وسفيان بن  وا،  (4)أخرجه: الدارمي عن حممد بن سعيد

واملروزي من طريق  (5)وكيع داودعبد هللا ،  بن  قتيبة،  (6)  ، ( 7)والبزار من طريق 

 
 (: ثقة. 275قال احلافظ يف التقريب ) (1)

 (: ثقة فقيه عابد.239قال احلافظ يف التقريب ) (2)

 (: صدوق فاضل.968التقريب )قال احلافظ يف ( 3)

 (. 3/243) ب: فضائل القرآن. ابب: فضل يف يسالسنن. كتا( 4)

 (. 15، و5/14اجلامع. أبواب فضائل القرآن. ابب: ما جاء يف فضل يس )( 5)

 (. 151خمتصر قيام الليل للمروزي. ابب: ثواب القراءة ابلليل )( 6)

 (. 13/479البحر الزخار للبزار )( 7)
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، والدارقطين (2)حممد بن سعيدابن األعرايب من طريق  ، و (1)الدواليب من طريقهو 
، (4) والقضاعي من طريق قتيبة،  (3)وطريق عثمان بن أيب شيبة  من طريق قتيبة

من طريق    أبو احلسني ابن املهتدي ابهلل، و (5) ه وطريق عثمانوالبيهقي من طريق
، كلهم عن  (8)، وابن عساكر من طريقه أيًضا(7) واخلطيب من طريقه  ،(6) قتيبة

  هارون أيب حممد، عن مقاتل عن  عن احلسن بن صاحل،  رمحن،  عبد المحيد بن  
  به.   بن حيان
واخلطيب  وابن املهتدي ابهلل  والقضاعي  الدارقطين  و الدواليب  و كر البزار  ذ ومل ي

 اجلملة األخرية فيه.
 ، فرواه عن مقاتل، عن قتادة، عن أنس  مسلم مهام بن    :هارونواتبع  

 به.
تعليًقا من رواية سليمان بن الربيع، عن مهام، عن مقاتل    (9)ذكره ابن طاهر

  به.

 
 (.3/974ألمساء للدواليب )الكىن وا( 1)

 (.3/1026املعجم البن األعرايب )( 2)

 (. 93، و92الفوائد املنتخبة الغرائب العوايل للدارقطين ) املزكيات = (3)

 (. 2/130مسند الشهاب للقضاعي )( 4)

 (.95، و4/94شعب اإلميان للبيهقي. ذكر سورة يس )( 5)

 (. 120احلسني بن املهتدي )الفوائد املخرجة من األصول أليب ( 6)

 (.274، و5/273اتريخ مدينة السالم للخطيب ) ( 7)

 (. 60/102اتريخ دمشق البن عساكر )( 8)

 (. 1/217أطراف الغرائب واألفراد البن طاهر )( 9)
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 الكالم على الرواايت:
، (1) من بلخإال مقاتل، ومقاتل  وهو بصري  احلديث مل يروه عن قتادة  أواًل:  

 .(2): "البلخي نزل مرو"عنه قال احلافظ
 تفرد به عن قتادة. وقد 

عبد  بن  محيد  حديث  من  إال  نعرفه  ال   ،غريب حديث  هذاقال الرتمذي: "
 ". الوجه هذا  من إال قتادة  حديث من هيعرفون  ال وابلبصرة ،رمحنال

مقاتل الذي يف السند هو مقاتل بن حيان، هكذا ورد يف مجيع طرق اثنًيا:  
عليها  احلديث وقفت  )   منسوابً   اليت  )ا،  حيان(إىل  أنه  الصحيح  بن  ولكن 
  وحيتمل أن يكون وهو األشبه،  ، ولعل اخلطأ فيه من هارون أيب حممد  (سليمان

 .ن دونهمم
حامت أيب  ابن  أيب:  هـ(327)ت  قال  "قال    بن   مقاتل  :هو  هذا  مقاتل: 

   .(3)"سليمان  بن مقاتل وضعه كتاب  أول يف احلديث هذا رأيت ،سليمان
 فيه.حيان أخطأ من نسبه إىل  فلعل

، النهدي  اثلثًا: املتابعة اليت ذكره الدارقطين ال تصح، مهام هو ابن مسلم 
ويروي   ،وحيدث به  ،كان ممن يسرق احلديث: "هـ(354)ت  ابن حبانقال عنه  

أحاديثهم ليس من  ما  الثقات  احلديث  ،عن  بصناعة  معرفته  قلة  فلما    ،على 

 
 (. 28/434انظر: هتذيب الكمال للمزي )( 1)

 (. 968التقريب البن حجر )( 2)

 (. 4/578علل احلديث البن أيب حامت )( 3)
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 .(1) "فحش ذلك منه وكثر يف روايته بطل االحتجاج به
 فلعله مما سرقه مهام بن مسلم من هارون أيب حممد. 

الربيع   بن  سليمان  عنه  الدارقطين ضعيف.    النهديوالراوي  عنه    قال 
 .(2)كان سليمان بن الربيع ضعيًفا": "هـ(385ت)

 . (3) وقال يف العلل عن مهام وسليمان: "وكالمها مرتوك"
الربيع، عن مهام، عن  تفرد به سليمان بن  قال الدارقطين: "وقد تفرد به.  

مقاتل، وإمنا يعرف هذا من رواية احلسن بن صاحل، عن هارون أيب حممد، عن  
 .(4)مقاتل"

إسناده   يصح يف  احلديث ال  الرتمذي: رابًعا:  عنه  قال  أبو حممد  هارون 
 جمهول"."

 . (5): "كذبوه"هـ(852ابن حجر )ت  مقاتل بن سليمان. قال احلافظوفيه:  
بن  قال   بن    حيىي:مهنا  الرؤاسي، عن احلسن  "سألت أمحد عن حديث 

فقال أمحد: هذا كالم    ؟صاحل، عن هارون أيب حممد، عن مقاتل بن حيان ...
 .(6)موضوع"

 
 (.2/523اجملروحني البن حبان )( 1)

 (. 10/74(، وانظر: اتريخ مدينة السالم للخطيب ) 11/153العلل للدارقطين )( 2)

 (. 8/105العلل للدارقطين )( 3)

 (.1/217انظر: أطراف الغرائب واألفراد البن طاهر )( 4)

 (. 968التقريب البن حجر )( 5)

 (. 117املنتخب من العلل للخالل )( 6)
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 .(1)"له أصل ال  ابطل حديث: "هـ(277) وقال أبو حامت 
 اخلالصة:

ومل أقف عليه إال   ، مقاتل وهو بلخي، عن قتادة وهو بصرياحلديث رواه  
 روايته عنه، وهللا أعلم. من 

  

 
 (.4/579العلل البن أيب حامت )( 1)
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 مروزي عن شيخ محصي:   رواية راو  : املبحث الثامن
 التعليل:

مسعت أاب زرعة وذكر احلديث الذي رواه  : "هـ(327)ت  قال ابن أيب حامت
عن    ،(2) عن خالد بن معدان  ،(1) بن سعد  حبريعن    ،عن بقية  ، محادبن  نعيم  

ال تؤذي  )   :قال  ن النيب  ع   ،  عن معاذ بن جبل  ،(3)كثري بن مرة احلضرمي
 ،ال تؤذينه قاتلك هللا  :امرأة زوجها يف الدنيا إال قالت زوجته من احلور العني 

ما أدرى من أين جاء    :قال أبو زرعة  (،منا هو عندك دخيل عسى أن يفارقكإف
مساعيل بن  إمل يرو هذا احلديث عن حبري غري    ،أراه شبه على نعيم  ؟ به نعيم
بقيةأال  إ  ،عياش أبو زرعة أن هذا   ،مساعيل بن عياشإعن    ،ن يكون  وذكر 

 . (4)"احلديث ليس عندهم حبمص يف كتب بقية 
 ختريج احلديث:

، والرتمذي عن احلسن  (5)أخرجه: أمحد عن إبراهيم بن مهدي واللفظ له
، وابن أيب الدنيا عن  (7) وهاب بن الضحاكعبد ال، وابن ماجه عن  (6) بن عرفة

 
 (: ثقة ثبت. 163قال احلافظ يف التقريب )( 1)

 (: ثقة عابد يرسل كثريًا.291قال احلافظ يف التقريب ) (2)

 (: ثقة. 810قال احلافظ يف التقريب ) (3)

 (.2/278العلل البن أيب حامت )( 4)

 (. 36/417)املسند لإلمام أمحد ( 5)

 (. 2/464اجلامع. أبواب الراضع )( 6)

 (. 3/176السنن. أبواب النكاح. ابب: يف املرأة تؤذي زوجها )( 7)
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، والسرقسطي من طريق سعيد بن يعقوب وطريق داود بن  (1)داود بن عمرو
عن احلسن بن    ، وابن أيب داود(3)، والطوسي من طريق احلسن بن عرفة(2) عمرو
والطرباين من طريق  ، (5) وهاب بن الضحاكعبد ال، والشاشي من طريق (4)عرفة

، وأبو نعيم  (6) إبراهيم بن العالء وطريق داود بن عمرو وطريق عيسى بن املنذر
طريق   المن  بن  عبد  وسعيد  عمرو  بن  داود  وطريق  حجر  بن  وعلي  وهاب 

، عن حِبري بن سعد، عن خالد بن  (8) ، كلهم عن إمساعيل بن عياش(7) يعقوب
قال: )ال تؤذي    ، عن النيب    عن كثري بن مرة، عن معاذ بن جبل ،  م عدان

قاتلك هللا   العني: ال تؤذيه  إال قالت زوجته من احلور  الدنيا  امرأة زوجها يف 
 .)... 

، عن حبري بن (10) ، فرواه عن بقية بن الوليد(9): نعيم بن محادواتبع إمساعيل 
 . (11)به  سعد، عن خالد بن معدان، عن كثري بن مرة، عن معاذ بن جبل 

 
 (. 92صفة اجلنة البن أيب الدنيا )( 1)

 (. 1/135الدالئل يف غريب احلديث للسرقسطي )( 2)

 (. 456خمتصر األحكام. كتاب: النكاح. ابب: ما جاء يف املرأة تؤذي زوجها )( 3)

 (. 107البعث والنشور البن أيب داود )( 4)

 (. 3/271املسند للشاشي )( 5)

 (. 2/190(، ومسند الشاميني له )20/113املعجم الكبري للطرباين )( 6)

 (. 5/197(، واحللية له )34صفة اجلنة أليب نعيم )( 7)

 غريهم.(: صدوق يف روايته عن أهل بلده خملط يف 142قال احلافظ يف التقريب )( 8)

 (: صدوق خيطئ كثريًا.1006قال احلافظ يف التقريب ) (9)

 (: صدوق كثري التدليس عن الضعفاء. 174قال احلافظ يف التقريب ) (10)

 مل أقف على سنده. (11)
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 ذكره ابن أيب حامت تعليًقا ومل أقف عليه. 
 الكالم على الرواايت:

ة إال من رواية نعيم بن محاد عنه، وبقية احلديث مل أقف عليه عن بقي  أواًل:
 .(2)، ونعيم بن محاد مروزي نزل مصرًا(1)محصي

: "ما أدري من أين جاء به نعيم؟ أراه شبه على  هـ(274)  قال أبو زرعة
 .(3)نعيم"

: "كان نعيم حيدث من حفظه، هـ(294)ت  وقال احلافظ صاحل بن حممد
 . (4) وعنده مناكري كثرة ال يتابع عليها"

لعل اخلطأ فيه من نعيم حدث به من حفظه فأخطأ، ومما يدل على ذلك  ف
 احلديث ليس عندهم حبمص يف كتب بقية". إن هذاقول أيب زرعة: "

فرواه عن حبري، وإمنا حدث به   وحيتمل أن يكون من بقية دلسه على نعيم 
 .إمساعيل بن عياش، فأخذه بقية من إمساعيل :عن حبري

 قال أبو زرعة: "إال أن يكون بقية عن إمساعيل بن عياش". 
عنه، وقد تفرد به  إمنا روته  احلديث حديث إمساعيل بن عياش الناس  اثنًيا:  

 عن حبري بن سعد. 
: "مل يرو هذا احلديث عن حبري غري إمساعيل بن  هـ(274)  قال أبو زرعة

 
 (. 4/192وهتذيب الكمال للمزي ) (،10/328انظر: اتريخ دمشق البن عساكر ) (1)

 (. 11/260ألنساب للسمعاين )(، وا29/446انظر: هتذيب الكمال للمزي  )( 2)

 (.2/278العلل البن أيب حامت )( 3)

 (. 29/475انظر: هتذيب الكمال للمزي )( 4)
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 عياش". 
ال نعرفه إال من   ،(1) : "هذا حديث حسن غريبهـ(279)  وقال الرتمذي

 هذا الوجه". 
 .(2): "إسناده صحيح متصل"هـ(748)  واحلديث قال عنه الذهيب

 اخلالصة:
ومل أقف   ،بقية وهو محصياحلديث رواه نعيم بن محاد وهو مروزي، عن  

 عليه إال من روايته عنه، وهللا أعلم. 
  

 
 (: غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه.8/413ويف حتفة األشراف للمزي )( 1)

 (.4/47سري أعالم النبالء للذهيب )( 2)
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 خبارى عن شيخ بصري:من   : رواية راو  املبحث التاسع
 التعليل:

 ، (1)أيب  حدثين  ،سعدان  بن  أمحد  بن  حممد  ثنا: "هـ(365)ت  قال ابن عدي 
 سعيد   ثنا  ،نوح  بن سامل  ثنا  ،عمرو  بن  بيان ثنا  ،البخاري إمساعيل   بن حممد ثنا 
 : الصابر: )  هللا  رسول  قال  :قال    أنس  عن  ،قتادة  عن  ،عروبة  أيب  بن

 املديين   بن   لعلي  فذكرته  :البخاري  قال  :أيب  قال  (،صدمة  أول  عند  الصابر
، قال الشيخ: وهذا مل حيدث به عن  ابلبصرة  عندن  احلديث  هذا  ليس  :فقال

بن عمرو، وحنش بن حرب خباراين، وما   (2) سامل بن نوح غري أهل خبارى: بيان
 .(3) "أعلم حدث به عن سامل غريمها".

 ختريج احلديث:
اإلمام   قال  -(6) ، والدارقطين(5) ومن طريقه ابن عدي-  (4)أخرجه: البخاري

: حدثين بيان، قال: ثنا سامل بن نوح، قال: ثنا سعيد بن أيب عروبة،  البخاري
: )الصابر الصابر عند الصدمة  قال: قال رسول هللا    عن قتادة، عن أنس  

 األوىل(. 
واتبع بيان: حنش بن حرب، فرواه عن سامل بن نوح، عن سعيد بن أيب 

 
 مل أجد فيه وال يف أبيه جرًحا وال تعدياًل. ( 1)

 يف املطبوع )نيار( وهو تصحيف. وقع( 2)

 (. 4/381الكامل البن عدي )( 3)

 (.2/134التاريخ الكبري للبخاري )( 4)

 (. 4/381الكامل البن عدي )( 5)

 (. 1/434انظر: التعديل والتجريح للباجي )( 6)
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 به. قال: قال رسول هللا   عروبة، عن قتادة، عن أنس  
، قال: حدثنا حممد بن أمحد بن سعدان البخاري، (1)أخرجه: ابن عدي

 حدثين أبو بكر بن حريث، ثنا حنش بن حرب به. 
 الكالم على الرواية: 

 بلده البصرة. يروه عن سامل أحد من أهل  هذا احلديث مل أواًل: 
 : "ليس هذا احلديث عندن ابلبصرة".هـ(233) قال ابن املديين

 وهذا مل حيدث به عن سامل بن نوح غري أهل خبارى: بيان وقال ابن عدي: "

 ".بن عمرو، وحنش بن حرب خباراين، وما أعلم حدث به عن سامل غريمها
، وقد (2)احلديث يف سنده سامل بن نوح بن أيب عطاء العطار البصرياثنًيا:  

 تكلم فيه بعض النقاد.  
 .(3): "ضعيف"هـ(233)  قال ابن معني

 . (4) ويف رواية: "ليس بشيء"
 .(5)ليس حبديثه أبس"ويف رواية قال: "

 .(6)يكتب حديثه وال حيتج به": "هـ(277)  قال أبو حامت

 
 (. 4/381الكامل البن عدي )( 1)

 (. 10/172انظر: هتذيب الكمال للمزي )( 2)

 (. 124ابن اجلنيد البن معني ) سؤاالت( 3)

 (. 1/61معرفة الرجال البن حمرز )( 4)

 (. 4/245التاريخ رواية الدوري )( 5)

 (. 4/188اجلرح والتعديل البن أيب حامت )( 6)
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 . (1) ليس ابلقوي": "هـ(303)  وقال النسائي 
 . (2)ليس ابلقوي" : "هـ(385) وقال الدارقطين

وقال ابن عدي: "ولسامل غري ما ذكرت من احلديث، وحدث عنه من أهل  
الرواية عنه، وعنده غرائب وإفرادات، وأحاديثه   البصرة مجاعة، ومل خيتلفوا يف 

 . (3)حمتملة متقاربة"
 . (4)أوهام"صدوق له : "هـ(852)  وقال احلافظ

هو شيخ جمهول، فقال: "فيه  ويف سنده أيًضا بيان بن عمرو تكلم أبو حامت  
 .(5)حديث ابطل"سامل بن نوح واحلديث الذي رواه عن 
" عدي:  ابن  جليل،  وقال  عامل  وهو  حديث،  بغري  البصريني  عن  تفرد 

واستغرب علي بن املديين من حديثه عن البصريني غري حديث، وقال: ليس  
 .(6) عندن ابلبصرة"هذا 

الذهيب له    واعرتض  أيب حامت  "على جتهيل    ، (جمهول)  :قوله  قلتفقال: 
  ابن   فيه  قال  ،منها  هذا  لعل  مناكري،  له  فسامل  رواه  الذي  احلديث  يف  وأما  ،ممنوع
 . (7)"مسلم  له وخرج البخاري، له خيرج مل وهلذا: قلت ،(بشيء ليس): معني

 
 (. 115الضعفاء للنسائي )( 1)

 (. 7/254العلل للدارقطين )( 2)

 (. 4/382الكامل البن عدي )( 3)

 ( 361التقريب البن حجر )( 4)

 (. 2/425اجلرح والتعديل البن أيب حامت )( 5)

 (.106أسامي من روى عنهم البخاري البن عدي )( 6)

 (.16/118اتريخ اإلسالم للذهيب )( 7)
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فقال: "أثىن عليه ابن املديين ووثقه ابن حبان وابن  أيًضا  وتبعه ابن حجر  
هللا    ليس مبجهول من روى عنه البخاري، وأبو زرعة، وعبيدعدي ... مث قال:  

 .(1) بن واصل، ووثقه من ذكرن"
 .(2)صدوق جليل"وقال عنه يف تقريبه: "

 .  برأسهاجلناية أبو حامت وعصب 
ومسعت أيب وذكر حديثًا رواه بيان بن عمرو : "هـ(327)  قال ابن أيب حامت

وحيىي بن سعيد القطان وابن مهدى، عن    ،سامل بن نوحأبو حممد احملاريب، عن  
: )الصرب قال: قال النيب    عن سعيد، عن قتادة، عن أنس  سامل بن نوح،  

عند الصدمة األوىل(، فقال أيب: هذا حديث ابطل هبذا اإلسناد، وبيان شيخ  
 .(3) جمهول"

احلديث يف  أخرج  من سامل حيث  فيه  اجلناية  فإنه جعل  ابن عدي  وأما 
وكالم الدارقطين يدل على أن اجلناية ليست منه، فإنه قال: "وقد اتبعه    ترمجته،

 . (4)حنش بن حرب اخلراساين عن سامل بن نوح"
فهو   وإال  غريه  من  "اآلفة  فقال:  غريه  على  فيه  العهدة  الذهيب  وجعل 

 .(5)صدوق"

 
 (. 393مقدمة الفتح )هدى الساري( البن حجر )( 1)

 (. 180التقريب البن حجر )( 2)

 (. 5/325علل احلديث البن أيب حامت )( 3)

 (. 1/434والتجريح للباجي )انظر: التعديل ( 4)

 (.1/357ميزان االعتدال للذهيب )( 5)
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وأما احلديث فالعهدة فيه على غريه، ألنه مل ينفرد وتبعه ابن حجر فقال: "
 . (1)به كما قال الدارقطين يف املؤتلف واملختلف"

أن العهدة يف احلديث على بيان بن عمرو   -وهللا أعلم -والذي يظهر يل  
اليت -وأشار إليه ابن املديين، وأما متابعة حنش بن حرب    ،كما قال أبو حامت

فال تنفعه، حنش مل أجد من وثقه، ويف السند إليه    - ابن عدي ومن تبعه  ذكرها
حممد بن حريث بن أيب الورقاء البخاري مل أجد فيه جرًحا وال تعدياًل، وكذلك 

ابن حجر لكن  و   ان الذهيبالراوي عنه، نعم بيان ليس مبجهول كما قال احلافظ
 ، وهللا أعلم.  ، ولعله شبه لهمنه يف احلديثاخلطأ هذا ال ينفي وقوع 

 اخلالصة:
 ، احلديث رواه بيان بن عمرو وهو من خبارى، عن سامل بن نوح وهو بصري 

 إال من روايته عنه، وهللا أعلم. ومل يصح 
 

  

 
 (. 1/465(، وانظر: هتذيب التهذيب له ) 393مقدمة فتح الباري البن حجر )( 1)
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 بصري عن شيخ كويف:  رواية راو  : املبحث العاشر 
 التعليل:

 ، إبراهيم  عن   ،عياش  أيب  بن  أابن  روى  وقد: "هـ(273)  قال أبو بكر األثرم
 وهذا  (،الركوع  قبل   الوتر  يف   قنت    النيب  أن):    عبد هللا  عن  ،علقمة  عن 

 احلديث  هذا  وهن  يبني  ومما،  مرتوك  أابن   ألن  الباب،  هذا  يف  روي  ما  أضعف
 وروي،  ا موقوفً   عبد هللا عن  ،علقمة  عن  ،إبراهيم  عن  ،محاد عن  رواه  اهشامً   أن

  فلم  بصري،  أابن   أن  اوهنً   يزيده   ومما،  اموقوفً   وجوه  من     مسعود  ابن   عن 
  غري   إبراهيم  عن  يرو  مل  ولعله  إبراهيم،  عن  روى  فيما  الكوفيني  من  أحد  يشاركه

 .(1)"به فتفرد هذا
 ختريج احلديث: 

شيبة عن يزيد بن هارون ومن   ، وابن أيب(2)رزاق عن الثوريعبد الأخرجه:  
، وابن أيب (4)، وأمحــد بن منيع عن يزيــد بن هــارون(3)الثوري واللفظ لــهطريق  
الثوريالعـــــــدين  عمر   طريق  والطرب (5)من  العوامي  ،  بن  عبـــــــاد  طريق  ،  ( 6) من 

 
 (. 101نسخ احلديث ومنسوخة لألثرم )( 1)

 (. 3/120رزاق )عبد الاملصنف ل (2)

 (. 249، و3/248املصنف البن أيب شيبة ) (3)

 (. 2/357لية البن حجر )املطالب العا (4)

 (.2/357السابق ) (5)

 .(624املنتخب من كتاب ذيل املذيل للطربي ) (6)
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من ، والـــدارقطين  (2)من طريق الثوري، والعقيلي  (1)من طريق يزيـــدوالطحـــاوي  
الثوري ، وأبو نعيم من طريقــــه  (4)من طريقــــه، واملخلص  (3)طريق يزيــــد وطريق 

، كلهم عن  (6)والبيهقي من طريق يزيـد،  ، وطريق أيب حنيفـة(5)طريق هشـــــــــــــــامو 
 به.   (9)، عن علقمة(8)، عن إبراهيم(7)أابن بن أيب عياش

ــره  أنه قنت يف الوتر قبل الركعة(،   رزاق فقال: )عن النيب  عبد الواختصـــ
وبنحوه ابن أيب شــــــــيبة يف رواية، واملخلص، وأبو نعيم، ويف لفظ أمحد بن منيع  

ألنظر كيف يقنـت يف وتره، فقنـت قبـل الركوع، مث بعثـت    )بـت عنـد النيب  
، فقلت: بييت مع نســـــــائه فانظري كيف يقنت يف  رضـــــــي هللا عنها  أمي أم عبد

بــل الركوع(، وبنحوه الطحــاوي والــدارقطين يف روايــة وتره، فــأخربتين أنــه قنــت ق
فقنت قبل الركعة، مث   والبيهقي، ويف لفظ ابن أيب عمر )أنه ابت عند النيب  

أرســـــــــلت أمي من القابلة فأخربتين مثل ذلك(، وبنحوه الدارقطين وأبو نعيم يف  
يب  روايــة هلمــا، ويف لفظ الطربي )حــدثتين أمي أهنــا ابتــت عنــدهم ليلــة فقــام الن

 
 (. 11/365مشكل اآلاثر للطحاوي ) (1)

 (. 1/137الضعفاء للعقيلي ) (2)

 (. 2/356السنن للدارقطين ) (3)

 (. 3/232املخلصيات البن طاهر املخلص ) (4)

 (. 59(، ويف مسند أيب حنيفة له )10/30، و7/105احللية األولياء أليب نعيم ) (5)

 (. 3/41السنن الكربى للبيهقي ) (6)

 (: مرتوك.103قال احلافظ يف التقريب )( 7)

 (: ثقة إال أنه يرسل كثريًا.118قال احلافظ يف التقريب )( 8)

 (: ثقة ثبت فقيه عابد.689قال احلافظ يف التقريب )( 9)
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   فصــلى، قالت: فرأيته قنت يف الوتر قبل الركوع(، وبنحوه العقيلي وقال يف
، ويف لفظ  (1) عن أمـه رضــــــــــــــي هللا عنهمـا أهنـا ـقاـلت ...(عـبد هللاروايـته: )عن  

إال شـهرًا حارب حًيا من أحياء العرب   يب نعيم يف املسـند )مل يقنت النيب  أل
 فقنت يدعو عليهم(.

، فرواه عن إبراهيم، عن علقمة )أن ابن  (2)يمانوخالفه: محاد بن أيب سل 
 يقنتون يف الوتر قبل الركوع(.  كانوا   مسعود وأصحاب النيب 

له واللفظ  هارون  بن  يزيد  أيب شيبة عن  ابن  والطحاوي يف (3)أخرجه:   ،
املبارك ابن  من طريقه وطريق  الدستوائي(4) املشكل  ، عن  ، كالمها عن هشام 

 به.  محاد
أنه كان يقنت قبل الركوع وأصحاب      عبد هللاويف لفظ الطحاوي )عن  

 يعين يف الوتر(. النيب 
 الكالم على الرواية: 

هبذا اللفظ  احلديث مل أقف عليه مرفوًعا من حديث ابن مسعود أواًل: 
  وهو بصري، وإبراهيم كويف. ن بن أيب عياشإال من رواية أاب

ية أابن  هي رواية محاد بن أيب سليمان، وأما رواهيم  اثنًيا: احملفوظ عن إبرا
 فهي خطأ. 

 
  رضي هللا عنهما. عبد هللااختصره حيىي بن خالد راويه عن الثوري فذكر رواية أم ( 1)

 (: صدوق له أوهام.269قال احلافظ يف التقريب )( 2)

 (.3/248)املصنف البن أيب شيبة ( 3)

 (. 11/367مشكل اآلاثر للطحاوي ) (4)
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 اخلالصة:
ومل   ،، عن إبراهيم وهو كويفوهو بصري  ديث رواه أابن بن أيب عياشاحل

 أقف عليه إال من روايته عنه، وهللا أعلم. 
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 خ بصري:واسطي عن شي عشر: رواية راو   املبحث احلادي
 التعليل:  

  عن  ،(1) هشيم  عن  ،سليمان  بن  سعيد  أخربن:  هـ(255)ت  قال الدارمي
 .(راجعها مث  رضي هللا عنها حفصة  طلق  النيب أن)  أنس عن, (2) محيد

 ليس:  وقال  ،احلديث  هذا  أنكر  املديين  بن  علي   نأك":  (3)حممد  أبو   قال
 ".محيد  عن ابلبصرة احلديث هذا  عندن

 ختريج احلديث:
منصور بن  بن سليمان،  (4) أخرجه: سعيد  وابن (5) والدارمي عن سعيد   ،
، واحلارث  (7) ، وأبو يعلى عن حممد بن بكار(6)سعد عن عثمان بن أيب شيبة

، (9)، وابن أخي ميمي الدقاق عن عثمان(8) بن أيب أسامة عن خلف بن الوليد
، والبيهقي (11) ، وأبو نعيم من طريق خلف(10) واحلاكم من طريق عمرو بن عون

 
 (: ثقة ثبت كثري التدليس واإلرسال اخلفي. 1023قال احلافظ يف التقريب )( 1)

 (: ثقة مدلس.274قال احلافظ يف التقريب )( 2)

 هو الدارمي.( 3)

 (.2/115السنن. جامع الطالق )( 4)

 (.2/440املسند. كتاب: الطالق. ابب: يف الرجعة )( 5)

 (. 8/84الطبقات البن سعد )( 6)

 (. 6/436لى املوصلي )املسند أليب يع( 7)

 (. 2/915بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث للهيثمي )( 8)

 (. 240الفوائد للدقاق )( 9)

 (. 3/494املستدرك للحاكم )( 10)

 (. 6/3214معرفة الصحابة أليب نعيم  )( 11)
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طريق   عمرو من  وطريق  بن حسان  عثمان(1)حيىي  طريق  من  واخلطيب   ،(2) ،
، كلهم عن هشيم، عن محيد، عن  (3)والضياء املقدسي من طريق حممد بن بكار 

 به.  أنس 
ويف لفظ سعيد )فأ مر أن يراجعها( والباقون بنحوه، وصرح ابلسماع بني  

 هشيم ومحيد: سعيد وعثمان وعمرو بن عون.
 الرواية: الكالم على 

احلديث أعله ابن املديين أبنه ال يوجد من رواية أحد من أهل البصرة عن  
 محيد، وهشيم واسطي، فلعل هشيًما أخطأ فيه.

، وكان كثريًا  واحلديث فيه عنعنة محيد، فإنه مل يصرح ابلسماع من أنس  
 . (4) ما يرسل عنه قاله أبو زرعة وأبو حامت

 .فخفيت عليه علته، (5)ومع هذا فقد صححه احلاكم
 اخلالصة:

ومل أقف   ،محيد الطويل وهو بصرياحلديث رواه هشيم وهو واسطي، عن  
 عليه إال من روايته عنه، وهللا أعلم. 

  
 

 (. 368، و7/367السنن الكربى للبيهقي )( 1)

 (. 5/442اتريخ مدينة السالم للخطيب ) ( 2)

املختارة  =املستخرج من األحاديث املختارة مما مل خيرجه البخاري ومسلم يف صحيحيهما= للضياء (  3)
 (.6/28املقدسي )

 (. 3/234علل احلديث البن أيب حامت )( 4)

 (. 3/494) املستدرك( 5)
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 اخلامتة:
العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني،  احلمد هلل رب 

 صلى هللا عليه وعلى آله وأصحابه الطيبني الطاهرين.
 وبعد:

 فهذه هي أهم نتائج البحث اليت خلصت إليها: 
إعالل احلديث بكونه ال يوجد يف بلد الراوي قدمي، وأقدم من وقفت عليه    -1

 أعل بذلك هو ابن عيينة رمحه هللا.
واحد عن شيخ ليس من أهل بلده أنكرها النقاد   األحاديث اليت رواها راو    -2

ثقة، به  املتفرد  وإن كان  فيها،  اخلامس،   وتكلموا  )األول،  املبحث  مثاله 
 احلادي عشر(.

النقاد بعدم وجودها يف بلد الراوي قد يكون من    -3 األحاديث اليت أعلها 
األغلب   وهذا  واحد  راو  عنه  البحث-رواها  تضمنه  الذي  وقد -وهو   ،

 يكون أكثر من راو. 
)األول، قد يكون اخلطأ من الراوي الغريب، وهذا األغلب كما يف املبحث    -4

ورمبا كان   عشر(،  احلادي  العاشر،  التاسع،  الثامن،  السادس،  اخلامس، 
اخلطأ من الراوي عن الغريب كما يف املبحث )الثاين، الرابع، السابع(، ورمبا  
يكون بسبب عدم تصريح الراوي الغريب ابلسماع من صاحب البلد كما 

 يف املبحث )الثالث(.
لد ال يعين ابلضرورة أن يكون احلديث  تفرد الغرابء عن الشيخ صاحب الب  -5

 معاًل عند النقاد، إمنا ذلك العتبارات تنقدح يف نفوسهم. 
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تعليل النقاد احلديث إذا تفرد به الغرابء عن صاحب البلد إمنا ذلك لكون    -6
أهل بلده مل يرووه عنه، وهذا جيعل الناقد يتوقف يف قبوله، وإال كيف يتفرد 

الشي بلد  أهل  دون  غريب  البلد  به  الشيخ صاحب  إذا كان  خ؟! خاصة 
 مكثرًا من الرواية وله طالب كثر كما يف املبحث )األول، الرابع(. 

احلديث الذي ينفرد به الغريب عن    استعمل النقاد عبارات للداللة على   -7
صاحب البلد، كأن يقول الناقد: مل أصبه يف بلد الشيخ كما يف املبحث 

(1 .) 
 (. 2ببلد الشيخ كما يف املبحث ): ليس له أصل  يقول أو
 (.  8،  6، 5: ليس هذا احلديث يف بلد الشيخ كما يف املبحث )يقول أو
: أهل البلد يقولون: إنه ليس عندهم عن شيخهم أو ال يعرفونه  يقول  أو

 (. 7، 4، 3عنه كما يف املبحث )
 (. 9: مل حيدث به أحد من أهل بلد الشيخ كما يف املبحث )يقول أو
 (.10 يشارك الراوي أحد من أهل بلد الشيخ كما يف املبحث ): مليقول  أو
 (. 11ا احلديث ببلدن عن الشيخ كما يف املبحث )ذه : ليس يقول أو
 واحلمد هلل رب لعاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني.مت 
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 فهرس أهم املصادر واملراجع:
 بن أمحد اخلليلي. عبد هللا. أتليف: اخلليل بن  اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث .1

 م(. 1989  - هـ 1409، الرشد، 1حتقيق د حممد سعيد بن عمر. )ط
. أتليف: أمحد بن عمرو البزار. حتقيق د حمفوظ الرمحن زين هللا.  البحر الزخار .2

 م(. 1994 - هـ  1415، مكتبة العلوم واحلكم، 1)ط
 لبخاري. )دار الفاروق(.. أتليف: حممد بن إمساعيل االتاريخ الكبري .3
قُ  .4 وذكر  حمدثيها  وأخبار  السالم  مدينة  أهلها ط  اتريخ  غري  من  العلماء  اهنا 

عواد   ووارديها. بشار  حتقيق:  البغدادي.  اخلطيب  اثبت  بن  أمحد  أتليف: 
 هـ. 1422معروف. طبع: دار الغرب اإلسالمي 

اجتاز  اتريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماثل أو   .5
. تصنيف: احلافظ أيب القاسم على بن احلسن بن بنواحيها من وارديها وأهلها

 الشافعي املعروف اببن عساكر. حتقيق: جمد الدين أيب سعيد  عبد هللاهبة هللا بن  
 هـ. 1416عمر العمروي. دار الفكر 

عبد . حتقيق:  برواية أيب الفضل العباس بن حممد الدوري .  اتريخ حيي بن معني .6
 بن أمحد حسن. طبع: دار القلم. هللا

التهذيب .7 )طتقريب  أمحد.  صغري  األشبال  أبو  حتقيق  العاصمة، 2..  دار   ،
 هـ(. 1423

عبد . أمحد بن علي بن حجر العسقالين. حتقيق: مصطفى  هتذيب التهذيب .8
 م(. 1994  - هـ 1415، دار الكتب العلمية، 1قادر عطا. )ط ال

أتليف: مجال الدين يوسف املزي. حتقيق:  .  هتذيب الكمال يف أمساء الرجال .9
 هـ. 1418بشار عواد معروف. طبع: مؤسسة الرسالة 

ا .10
وتركي لثقات الدين  مشس  إبراهيم  حتقيق:  البسيت.  حبان  بن  حممد  أتليف:   .

 هـ. 1419فرحان املصطفى. طبع: دار الكتب العلمية 
عواد  . أتليف: حممد بن عيسى الرتمذي. حتقيق بشار  اجلامع الكبري .11

 م(. 1998، دار الغرب، 2معروف. )ط
رمحن بن حممد بن إدريس احلنظلي. عبد ال. أتليف:  اجلرح والتعديل  .12
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 م(. 1952 - هـ  1371، جملس دائرة املعارف، 1)ط
. أتليف: أمحد بن احلسني البيهقي. حتقيق د يوسف السنن الكربى  .13

 م(. 1992 - هـ  1413رمحن. )دار املعرفة، عبد ال
داود سليمان بن األشعث السجستاين. حتقيق   . أتليف: أبوالسنن .14

 عزت عبيد الدعاس. )دار احلديث(.
شعيب السنن .15 حتقيق  القزويين.  ماجه  بن  يزيد  بن  حممد  أتليف:   .
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 – جمعاً ودراسة –النَّهي عن النوم األحاديث الواردة في أوقات 

 

 د. أحمد بن خالد بن فهد آل مجناء

 أصول الدين  كلية –السنة وعلومها قسم 
  اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة 

  هـ 1443/ 10/ 17هـ         تاريخ قبول البحث:  1443/ 8/ 21تاريخ تقديم البحث:  

 
 ملخص الدراسة:  

االحتياجات الضرورية للبشرية، ويف ديننا اإلسالمي آداب للنوم من مجلتها جتنب النوم أحد  
 النوم يف أوقات حمددة. 

فريكز هذا البحث على ما ورد يف أوقات النهي عن النوم، وموقف أهل العلم حول ما ثبت 
منها، فقد ظهر من خالل البحث عدم ثبوت األحاديث الواردة يف النهي عن النوم بعد صالة  
الصبح، والعصر، والثابت هو النهي عن النوم قبل صالة العشاء، وقد محل أهل العلم هذا النهي  

 على الكراهة ملن خاف فوات وقت العشاء بسبب نومه.
 واحلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم على أشرف األنبياء واملرسلني.

 
 لصبح، العصر، العشاء.أوقات، النهي، الصالة، النوم، صبحة، ا الكلمات املفتاحية:

 
 



 

 

Hadith which are related to prevent sleeping  -collection and 

study- 
 

Dr. Ahmed Bin Khalid Bin Fahd AL Mejna 

Department Sciences Of Prophetic Sunnah 
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Abstract:  

Sleep is one of the essential needs for Mankind. In our Islamic religion, there 

are certain etiquettes for sleep, including preventing sleep at specific times. 

The research focuses on what is mentioned in the Islamic religion concerning 

the times. When people should prevent sleeping, and the Islamic jurist's opinion 

about what has been proven in that regard. It has been shown to me through 

research that the texts in Hadith which are related to preventing sleeping after Zuhr 

and Asr prayers are not proven. The firm opinion that has been proved is to prevent 

sleeping before Isha prayer. The Islamic jurists based this prevention for the 

unpleasantness of those who fear to miss the Isha prayer because of their sleep  . 

Praise be to Allah, the Lord of the worlds, and peace and prayers are upon the 

most honorable prophet and messenger.  

  

key words: times, prevention, prayer, sleep, morning, alasr, alisha . 
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 الشرعيةجملة العلوم 
 هـ1444 حمرم السادس والستونالعدد 

مقدمةمالم
ونعوذ ابهلِل من شروِر   ،ونستغفره ونستهديه  ،ونستعيُنه  ،إنَّ احلمَد هلِل حنمده
  ، وَمْن ُيضِلْل فال هاِدَي له  ،َمْن يَ ْهِدِه هللاُ فال ُمِضلَّ له  ،أنُفِسنا وسيِ ئاِت أعمالِنا
 .أم ا بعد ، وأشهُد أنَّ حممداً عبُده ورسولُه ،وأشهُد أنَّ ال إلَه إال هللا

فقال يف كتاِبه الكرمِي    ،فإنَّ من مجلة ما أنعَم هللاُ به على عبادِه نعمَة النوم
   .(2)ألبدانكم راحةً  أيْ  ،(1){ُّ َّ ٍّ}: ممتناً به عليهم

ها  وراحتُ   اجلوارحِ   : إحدامها: سكونُ جليلتانِ   فائداتنِ   القيم: "وللنومِ   قال ابنُ 
يعرِ  التَّ   ضُ مما  من  نصَ   احلواسَّ   فُُييحَ   ؛عبِ هلا    عياءَ اإل  ويزيلُ   ،اليقظة  بِ من 

 .والكاللَ 
  النومِ   الغريزيَّة يف وقتِ   احلرارةَ   ألنَّ   ؛األخالط  ونضجُ   ،الغذاء  والثانية: هضمُ 

 .(3) فُتعني على ذلك" ،نِ البدَ  إىل ابطنِ  تغورُ 

  ،وإن من مقتضى شكر هذه النعمة أن ميتثل املرء اهلدي النبوي يف نومه
 .يف ذلك هنيه عن النوم يف بعض األوقاتملسو هيلع هللا ىلص ومن مجلة هديه 

ثبوته كيف    ويف حالِ   ؟فيها  عن النومِ   وهل ثبت النهيُ   ؟األوقاتُ فما هذه  
 ؟العلمِ  ه أهلُ محلَ 

األحاديث الواردة )  له ب     وقد عنونتُ   ،البحث اإلجابة عنه  حياول هذا ما  
 . (-مجعا ودراسة-  هي عن النومِ أوقات النَّ يف 

 

 . (9)( سورة النبأ: آية  1)
 . (22/7)( اجلامع ألحكام القرآن 2)
 . (4/240)( زاد املعاد 3)
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 – مجعاً ودراسة  –األحاديث الواردة يف أوقات النَّهي عن النوم 
 د. أمحد بن خالد بن فهد آل جمناء

مأمهيَّةمالبحث:م
 . النوم يأال وه  ،له الالزمةكونه يتعلق حباجة من حوائج اإلنسان   -1
 .يتناول البحث أدابً من آداب النوم اليت بينتها السنة النبوية -2

مأهدافمالبحث:
  ،ودراستها دراسة حديثية  ،مجع األحاديث الواردة يف أوقات النهي عن النوم  -1

 . واحلكم عليها
 .األوقاتبيان األوقات اليت ثبت النهي عن النوم فيها من غُيها من  -2
وذكر    ،مع التنصيص على الراجح منها  ،ذكر أقوال أهل العلم يف املسألة  -3

 .توجيهاهتم ملا ورد من النهي
   . املشاركة يف خدمة السنة النبوية على صاحبها أفضل الصالة وأمت التسليم  -4

مالدراساتمالسابقة:م
نبوية منها  وقفت على عدد من الدراسات العلمية املتعلقة ابلنوم يف السنة ال

 ما يلي: 
ا ودراسة للدكتور عمر بن  األحاديث النبوية الواردة يف آداب النوم: مجعً   -1

السيف جبامعة   ،إبراهيم  الرتبية  مبجلة كلية  منشور  حمكم  حبث  وهو 
ا فيما ورد وقد خصص فيه الباحث مبحثً   ،(3)   اجمللد  ،(63)طنطا/العدد  

 .يف أوقات النوم
يف   ذكر حتت هذا املبحث حديثني فقط: األول حديث أيب برزة  وقد  

وعلى كل   ،يف النوم بعد العصر ~  والثاين حديث عائشة ،النوم قبل العشاء
آداب  فيها    -وفقه هللا- الدكتور  فضيلة  ناول  ت  فقد  ،حال فمثل هذا ال يؤثر
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 الشرعيةجملة العلوم 
 هـ1444 حمرم السادس والستونالعدد 

العموم على وجه  النوم    ،النوم  آداب  ففي جانب حمدد من  البحث  أما هذا 
 . متعلق ابألحاديث الواردة يف أوقات النهي عن النوم

صاحل   -2 للدكتور  ودراسة  مجعاً  وآدابه  وأحكامه  ابلنوم  املتعلقة  األحاديث 
 ،وأصلها رسالة ماجستُي ابجلامعة األردنية مل تنشر  ،سالمة أبو صعيليك

د أبنه تناول يف رسالته مناهي النوم املتعلقة وتواصلت مع فضيلة الدكتور وأفا
فال يؤثر على تناوهلا يف حبث علمي   ،ولكن بدون توسع  ،والزمان  ،ابملكان

  .حمك م
األحاديث النبوية الواردة يف آداب النوم مجعاً ودراسة للباحث عمر معاذ   -3

 .ه ( 1440)وأصلها رسالة ماجستُي ابجلامعة اإلسالمية  ،عمر
 ،ا فيما ورد يف النهي عن النوم فيه من األماكن واألزمانفيها مبحثً عقد  

 ،وأورد فيه تسعة أحاديث منها حديثان يتعلقان ابلزمان: حديث عثمان  
 ، وطريقته يف تناوله ألحاديث الدراسة خمتصرة  ،  ~   والثاين حديث عائشة

   .والختالف منهج الدراسة ،فال يؤثر على حبثي لقلة األحاديث املشرتكة
للدكتور    ،النوم يف الكتاب والسنة وأوجه اإلعجاز العلمي يف النوم الشرعي  -4

املطُيي  عبد بن زبن  الشريعة    ،احملسن  وهو حبث حمكم ومنشور يف جملة 
ومل   ، م(2008)( السنة72) العدد ،والدراسات اإلسالمية جبامعة الكويت

   .يتطرق البحث لذكر األوقات املنهي عن النوم فيها
الكرمي القرآن  النوم لكن يف  تناولت  ومثل    ،وهناك دراسة علمية خامسة 

وهي بعنوان:   ،هذه الدراسة ال تؤثر على هذا البحث الختالف املسار البحثي
الكرمي القرآن  النوم يف  موضوعية-آايت  زهد  -دراسة  العبد    ،للدكتور عصام 
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 – مجعاً ودراسة  –األحاديث الواردة يف أوقات النَّهي عن النوم 
 د. أمحد بن خالد بن فهد آل جمناء

بغزة اإلسالمية  اجلامعة  جملة  يف  منشور  حمكم  حبث  (  18)  اجمللد  ،وهي 
  .( 2)العدد

ويضاف إىل ذلك ما يوجد من كالم أهل العلم حول مضامني هذا البحث 
 .  يف مؤلفاهتم خاصة عند الكالم عن آداب النوممبثوثً 

محدودمالبحث:
 املنهي ِ   األوقاتِ ألحاديث املرفوعة اليت ورد فيها ذكر  عنيَّة ابالدراسة مَ 
النوم فيها  النهيُ   أو احلاالتِ   ال تتناول اهليئاتِ ف  ،عن  النوم   اليت ورد  عن 

 .وغُيمها  أو على البطنِ  ،بعالش   حالَ   كالنومِ   ؛عليها
ممنهجمالبحث:

اتبعت املنهج االستقرائي يف مجع األحاديث املتعلقة أبوقات النهي عن  أواًل:  
 .ةنَّ تب الس  من كُ  النومِ 

  فإنْ   ،ل   خمُِ   أو اختصار    تطويل    دونَ خرجت هذه األحاديث خترجياً وسطاً  ثنياً:  
ا غُي ذلك فأذكر أم    ،هختصر خترجيَ أف  نيحيحيف الصَّ   له أصل    احلديثُ   كانَ 

ة من الكتب  ره خاصَّ وأعزوه إىل مصادِ   ،هرقِ مما وقفت عليه من طُ ر يل  ما تيسَّ 
تب  ها من كُ ع ابلعزو إىل غُيِ فأتوسَّ   ،عت احلاجة للتوس   إذا اقتضَ إال    ،سعةالت  

 .ةنَّ الس  
وقد اكتفي   ،همالدراسة إىل ترمجتِ   الذين تدعو حاجةُ   لرواةِ ثلثاً: أتكلم على ا

وقد أحيل إىل بعض املصادر   ،حبكم احلافظ عليهم يف التقريب عند موافقته
 .اصة هتذيب الكمال إذا كانوا من رجالهوخباألخرى 
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اجلمعَ   :رابعاً  األحاديثِ   حاولت  تكل  املتعارِ   بني  بدون  املسألة  أو   ،فضة يف 
   .حتميلها ما ال حتتملُ 

ُ : أُ خامساً   .الفقهيَّة املتعلقة ابملوضوع األحكامَ  بنيِ 
   .هذه الدراسة  يل من خاللِ  تْ النتائج اليت ظهرَ  اً: أذكر أهمَّ دسسا

 . والفهارس الفنيَّة  ،وخامتة    ،وثالثة فصول  ،ومتهيد  ،يف مقدمة    البحثُ انتظم  ف
 ،وحدوده  ،السابقة  والدراساتِ   ،ه أمهيَّة املوضوع وأهدافَ   ،وتشمل  :املقدمة

   .هالبحث ومنهج وخطةَ 
 .والتمهيد بينت فيه ابختصارحماور تناول القرآن الكرمي للنوم

النوم بعد صالة الصبح  ، الفصل األول: األحاديث الواردة يف النهي عن 
 .وفيه أربعة مباحث

وفيه ثالثة   ،الفصل الثاين: األحاديث الواردة يف النهي عن النوم بعد العصر
 .مباحث

الثالث: األحاديث العشاء  الفصل  قبل  النوم  النهي عن  وفيه   ،الواردة يف 
 .مخسة مباحث

  .مث الفهارس الفنية ،اخلامتة وذكرت فيها أهم النتائج
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مالتمهيدم
 موضوعَ   الكرميُ   القرآنُ   لذا فقد تناولَ   ؛اإلنسانِ   احتياجاتِ   من أهم ِ   النومُ   د  يُ عَ 

ة على  هللا الدالَّ   منها: أنه من آايتِ   متنوعة    وعلى حماورَ   ،ةمتعدد  يف مواضعَ   النومِ 
 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے)  ه فقال تعاىله وحكمتِ ه ورمحتِ قدرتِ   كمالِ 

نعمة    ،(1)(ۈۈٴۇ ۆ ۆ ۇۇ ڭڭ نعمِ   وهو  على    هللاِ   من 
  : قال تعاىل  الحق    فيه لعمل    وينشطُ   ،سابق    فيه من تعب    ألنه يسرتيحُ   ،العبدِ 

(ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ)
 ڦ)  وقال أيضاً   ،(2) 

(ڦ ڦ
فيكمل    ،الدنيا انقصة  وذلك ألنَّ   ، نياالد    احلياةِ   فهو من كمالِ   ،(3)

 . ها ابلنومِ نعيمُ 
للبشريَّةه كمااًل ومع كونِ  نقص    ، ابلنسبة  لذا   ؛ البشريَّة  ابلنسبة خلالقِ   فهو 

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ)  فقال تعاىل  ،ه عنهه نفسَ ه سبحانَ فقد نزَّ 

(ۓ ے ے
 ٹ)ا:  فقال عز  من قائل عليمً   ،وجعله قريناً للموت وشبيهاً له  ،(4) 

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

(ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ
 ٻ ٱ)  وقال  .(5)

 

 . (23)( سورة الروم: آية 1)
 . (47)( سورة الفرقان: آية 2)
 . (9)( سورة النبأ: آية  3)
 . (255)( سورة البقرة: آية 4)
 . (42)( سورة الزمر: آية 5)
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 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

(ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ
(1) . 

ولذا قيل    ،ابألشياء  ه عن املعرفةِ على القلب فتقطعَ   "فهو غشية ثقيلة هتجمُ 
آفة املوتِ   النومَ   ألنَّ   ؛هو  النومُ   ،أخو  مُ   ،والعقل  للقوةِ   مزيل    وقيل   ط   غَ وقيل 

(2)هلما"
 . 

 ، قوالً   ال يسمعُ   ؛مبا عنده  ميتاً يف احلقيقة ال حيس    ا حي    اإلنسانَ   جتدُ   ،"لذا
يُ  يشم    ،شخصاً   رُ بصِ وال  نفسُ   ،رائحة  وال  خترج  مل  بدنِ ولكن  من  اخلروجَ ه   ه 

(3)"الكاملَ 
 . 

فقد بينت   ؛والناظر يف نصوص السنة النبوية املتعلقة ابلنوم يلحظ عنايتها به
 . فيها عن النومِ   املنهي ِ  ألوقاتِ ومن ذلك ما يتعلق اب ،وأذكاره  ،آدابه

 
  

 

 . (60)( سورة األنعام: آية 1)
 . (5/363)( دليل الفاحلني لطرق رايض الصاحلني 2)
 . (353-7/352)( يُنظر: كالم الشيخ ابن عثيمني يف كتابه شرح رايض الصاحلني 3)
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مبحالص ممالنوممبعدمصالة مم:الفصلماألولم
مالبحثماألول:م

م(1)هللامملسو هيلع هللا ىلصمقال:م»الص ْبح ةممرسول مممأنَّممم--ممعفان مممحديثمعثمانمبن م

م.م«زق مالر  مممتنع م
مالطلبماألول:مالتخريج:م

وابن عدي يف   ،(114)   بن أمحد يف زوائده على املسندعبد هللاه  أخرجَ 
العِ   اجلوزي    وابنُ   ،(1/531)  الكامل املتناهية يف  ويف    ،(2/696)  لل 

الشهاب   والقضاعي    ،(3/68)   املوضوعات مسند  يف   والبيهقي    ،(65)  يف 
   .(4/180) عبالش  

 ، فَ يوسُ   بنِ   عن حممدِ   ،أيب فروةَ   عن ابنِ   ،عياش  بنِ   عن إمساعيلَ   من طرق  
 . هعن أبيه فذكرَ  ،بن عفان  عثمانَ   بنِ  عن عمرَ 

املسند  عبد هللاه  وأخرجَ  على  زوائده  أمحد يف  بن  بنِ 115)  عن حيىي   )  
 بنِ   عن حممدِ   ،اهمس    عن رجل    ،عياش  بنِ   عن إمساعيلَ   ،أيب زكراي احلريب  عثمانَ 
 .هعن أبيه فذكرَ   ،عفانَ  بنِ  عثمانَ  بنِ  عن عمرَ  ،يوسفَ 

  ( من طريقِ 1074) ح   (3/103) يف شرح مشكل اآلثرِ   ه الطحاوي  وأخرجَ 
عن موسى   ،ميَّةأُ   بنِ   عن إمساعيلَ   ، عياش  بنِ   عن إمساعيلَ   ،معلى بن منصور

 .هفذكرَ  -¢-  عن عثمانَ  ، عثمان بنِ  عن أابنَ  ،بن َمنَّاح عمرانَ   بنِ 

 

يُنظر: معجم مقاييس اللغة   .وفالن ينام الص ْبحة أي ينام حني ُيصبح  ،الص ْبَحة: النوم أول النهار(  1)
 .صبح()( مادة 3/7)يث النهاية يف غريب احلد ،صبح()( مادة 3/328)
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يف   عدي    ه ابنُ فقد أخرجَ   ،¢  س أنَ   هم مسلمة فجعله من حديثِ وخالفَ 
عن    ،عن رجل    ،عياش  بنِ   عن إمساعيلَ   ،( من طريق مسلمة1/532)  الكامل
حة  بالص  ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إنَّ   النبَّ   س أنَّ عن أنَ   ، بن أيب طلحةَ عبد هللا  بنِ   إسحاقَ 

 .«زقِ الر ِ  عضَ بَ  عُ نَ متَْ 
 : ¢ عن عثمانَ   آخرَ  ي من طريق  وِ ورُ 

عن    ،أسلمَ    بن( من طريق حممدِ 9/251)  ه أبو نعيم يف احلليةفقد أخرجَ 
 ،بسي  املُ   بنِ   عن سعيدِ   ،عن الزهري ِ   ،أرقمَ   بنِ   عن سليمانَ   ،بن الوليدِ   حسنيِ 

 .هفذكرَ  عن عثمان  
مه:ملل مع مموبيان ممعلىماحلديث ممالطلبمالثاين:ماحلكم م

 واضطرب فيه كما يلي: وقد عياش  بنِ  ه على إمساعيلَ مدارُ  احلديثُ 
  عثمانَ   بنِ   عن عمرَ   ،يوسفَ   بنِ   عن حممدِ   ،أيب فروة  عن ابنِ   ،وي عنهفرُ 

 .عن أبيه  ،عفانَ   بنِ 
  بنِ   عثمانَ   بنِ   عن عمرَ   ،يوسفَ   بنِ   عن حممدِ   ،اهمس    عن رجل    ،وي عنهورُ 
 .عن أبيه  ،عفانَ 
عن    ، مناح  بنِ   عمرانَ   عن موسى بنِ   ،بن أميَّة  عن إمساعيلَ   ،وي عنهورُ  
 .هفذكرَ   عن عثمانَ  ،عثمانَ  بنِ  أابنَ 

وإمساعيل بن عياش أبو ُعتبة احلمصي قال حيىي بن معني: "إمساعيل بن  
العراقيني    وهو يف حديثِ   ،الشاميني  به عن ثقاتِ   ما حدثَ   عياش ثقة يف كل ِ 

  .(1) "ضعيف  

 

 .(31) ( اتريخ أيب سعيد هاشم الطرباين1)
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  عن غُيِ   ثَ وإذا حدَّ   ،ث عن أهل بلده فصحيح  البخاري: "إذا حدَّ وقال  
وعمرو    ،املديين  وابنِ   ،عن أمحد  وي حنو هذا الكالمِ ورُ   .(1) "ه ففيه نظر  أهل بلدِ 
 .وغُيهم عدي   وابنِ  ،ويعقوب بن سفيان ،الفالس

عنه إال أبو    ال أعلم أحداً كفَّ   ،هحديثُ   بُ كتَ  يُ وقال أبو حامت: "هو لني  
النسائي  وضعَّ   ،(2)الفزاري"  إسحاقَ  هتذيبِ   ،(3) فه  يف  احلافظ  نقل   لكن 

   .ام"أهل الش   يف حديثِ  أنه قال: "صاحل   عن النسائي ِ  (4) التهذيب

قليم  إمصر أو    ث عن أهلِ فيمن حدَّ   (5) لله ابن رجب يف شرح العِ وذكرَ 
حديثَ  حيفظ  وحدَّ   ،همفحفظ  فلم  غُيهم  عن  إمساعيلُ ث  "فمنهم    بنُ   فقال: 

وإذا   ،إذا حدث عن الشاميني فحديثه عنهم جيد    ،أبو عتبة  عياش احلمصي  
ما قاله األئمة فيه منهم:    هذا مضمونُ   ،ه مضطرب  هم فحديثُ عن غُيِ   ثَ حدَّ 

  .وأبو زرعة" ،والبخاري   ،وحيىي ،أمحد

ه خملط يف ه عن أهل بلدِ يف روايتِ   ه ابن حجر فقال: "صدوق  حالَ   صَ وخلَّ 
  ه عن غُيِ فه على روايتِ ن ضع  وحيمل كالم مَ   ،فهو كما قال األئمة  .(6) غُيهم"

 . أعلم وهللاُ  ،هبلدِ  أهلِ 

 

 . (1/251)( هتذيب الكمال 1)
 . (2/192)( اجلرح والتعديل  2)
 . (34)( الضعفاء واملرتوكني 3)
(4 )(1/293) . 
(5 )(2/773) . 
 .ت(473)( التقريب 6)
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 ؛ فون هذا اإلسنادَ اإلسناد يضع ِ   أهلَ   غُي أنَّ "قال أبو جعفر الطحاوي:  
 .(1)"هكانوا ال يتحامون روايتَ   بلده وإنْ   بن عياش عن غُي أهلِ   ألنه عن إمساعيلَ 

 ومثة سبب آخر لضعفه وهو ابن أيب فروة
أيب   ه يف هذا اإلسناد هو ابنُ سم ِ الذي مل يُ   وهذا الرجلُ ":  قال ابن عدي   

اإلسنادِ   ابنُ   وقد خلطَ   ،فروة هذا  فروة يف  احلديثُ   ،أيب  يُ   وهذا  إال   عرفُ ال 
(2)"به

. 
قال عمرو بن    ،األموي     بن أيب فَ ْروةَ عبد هللا  بنِ   هو إسحاقُ   أيب فروةَ   وابنُ 

وغُيهم وهو اختيار احلافظ:   والدراقطين    ،والنسائي    ،وأبو حامت  ،وأبو زرعة  ،ي   عل 
 .(3) مرتوك

 . (4)وهو مرتوك   ،علي اخُلَشين ومسلمة هو ابنُ 

 .أيب فروة فهو إسحاق  ا ابنُ أم    . ال يصح    : "هذا حديث  قال ابن اجلوزي ِ 
حيل   ال  أمحد:  عنه  قال  الرواية  حيىي: كذاب    ،عندي  الفالس  ،وقال    ، وقال 

 . (5)"عياش فضعيف    بنُ   ا إمساعيلُ وأم   .والدارقطين: مرتوك   ،والنسائي

 هللا ملسو هيلع هللا ىلص ملا يلي: عن رسولِ  فاحلديث ال يصح  

 

 . (3/104)( شرح مشكل اآلثر1)
 .(1/532)الكامل يف صعفاء الرجال( 2)
 . ت(368) التقريب  ،(193-1/192)( يُنظر: هتذيب الكمال 3)
 .ت(6662)التقريب  ،(7/111)( يُنظر: هتذيب الكمال 4)
 . (2/696)( العلل املتناهية 5)
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غُي أهل  ه عن  وحديثُ   ،وقد اضطرب فيه   إمساعيل بن عياش ه على  مدارُ   -1
  .بلده أهلِ  وهنا يرويه عن غُيِ   ،ه ضعيف  بلدِ 

 ؛شاهداً   يكونَ   أنْ   وحديث أنس ال يصح    ،أيب فروة  مرتوك وهو ابنُ راو    فيه  -2
 . ه إىل ابن أيب فروةَ فمرجعُ 

  فهو حديث    ،فيه سليمان بن أرقم وهو مرتوك    الثاين عن عثمان    الطريقُ   -3
 .أعلم وهللاُ   ،ابطل  

املوضوعاتِ   غُيُ ه  أوردَ   ؛لذا اجلوزي ِ   واحد يف  والعِ يف موضوعاتِ   كابن  لل  ه 
  والكتاين    ،هيف موضوعاتِ   وأورده الصغاين    ،يف التلخيص  ووافقه الذهب    ،املتناهية
   .(1) يف الفوائد اجملموعة والشوكاين   ،الشريعة هيف تنزي

 .(2)النكارة يف الرتغيب: وهو ظاهرُ   وقال املنذري  

 

  

 

رسالة يف األحاديث املوضوعة للصغاين   ،(2/696)العلل املتناهية    ،(3/68)( يُنظر املوضوعات  1)
املوضوعات    ،ح(90) املتناهية    ،ح(724)تلخيص  العلل  الشريعة    ،ح(724)تلخيص  تنزيه 

املوضوعة   الشنيعة  األخبار  عن  املوضوعة   ،( 2/196)املرفوعة  األحاديث  يف  اجملموعة  الفوائد 
 . ح(448)

 . (2/530)( الرتغيب والرتهيب 2)
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مالبحثمالثاين:م
ممملسو هيلع هللا ىلصموأانممضطجعة مممهللا ممميبمرسول ممممرَّم))قالت:مممم-~-حديثمفاطمةمم

والمممم،ك مرب  مممديمرزق مجلهممثمقال:م»ايمب  ن  يَّةمقوميماشه مينمبر مك مفحرَّممم،(1)حة ممتصب  م
الغافليم الفجرمإىلمممممامبيمطلوع مممالناس مممأرزاق مممم مي  ْقسممهللا مممفإنَّممم؛تكوينممنم

م.«((الشمس ممطلوع م
م:الطلبماألول:مختريجماحلديث م

األمايلأخرجَ  يف  بشران  ابن  شُ   والبيهقي    ،( 236)  ه  اإلميانِ عَ يف    ب 
  ، أيب العوام الرايحي ِ   بنِ   أيب بكر حممد بن أمحد بن يزيدَ   ( من طريقِ 4/181)

أبيه القيسي    ،عن  ِمْلحان  بن  ال ُمْشَمِعل  املعن    ،عن  بنِ عبد  بن    هارونَ   لك 
 . هفذكرَ  -~- عن فاطمة  ،هعن جد ِ  ،عن أبيه  ،عنرتةَ 

لكن    ، اجلوهري ِ عبد هللاواتبع ال ُمْشَمِعل بن ِمْلحان إمساعيُل بن مبشر بن  
 .  ه من حديث علي   جعلَ 

البيهقي  أخرجَ  الش    ه  قتادة4/181)  عبيف  عن أيب   ،( عن أيب نصر بن 
  إبراهيمَ   بنِ   عن إسحاقَ   ،بن احلجاج  عن يعقوب بن إسحاقَ   ،العباس الصِ ْبغي

عن    ،عنرتةَ   بنِ   بن هارونَ   لكِ عبد املعن    ،بن مبشر  عن إمساعيلَ   ،غالب    بنِ 
 .ه مبعناهفذكرَ  عن علي   ،ه عن جد ِ  ،أبيه

  .فهوضعَّ  ،ه( ومل يسق لفظَ 277) يف كتاب اآلداب وأشار إليه البيهقي  

 

 . (7)سبق ذكره يف صفحة  .والص ْبَحة: النوم أول النهار ،التََّصب ح: النوم ابلغداة( 1)
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 .(1) فهوضعَّ  ،للبيهقي ِ ( 2/530) يف الرتغيب  وعزاه املنذري  

مالطلبمالثاين:ماحلكممعلىماحلديث:
 .هعن جد ِ  ،عن أبيه ،عنرتةَ   بنِ   لك بن هارونَ عبد امل ه على  احلديث مدارُ 

قال    ، القيسي    بن ِمْلحانِ   اثنان: ال ُمْشَمِعلُ   لك بن هارونَ عبد املورواه عن  
 قال أبو زرعة: كويفي   .احلديث  ة: صاحلُ وقال مرَّ   ،ابن معني: ما أرى كان به أبس  

حبان يف ثقاته   وذكره ابنُ   .وقال الدارقطين: ضعيف    .إىل الصدق ما هو  ،لني  
وهو كما قال    .خيطئ  ص حاله احلافظ فقال: صدوق  وخلَّ   ،وقال: رمبا أخطأ
 . (2) احلافظ وهللا أعلم

 وقد خالفَ   ،(3)  له ترمجة  دْ  اجلوهري مل أجِ عبد هللاوإمساعيل بن مبشر بن  
هم ابلوضع  تَّ مُ   لك بن هارون بن عنرتةَ عبد املو   ،¢  ،فجعله من حديث علي   

 . (4) حبان وغُيهم وابنُ  ،واجلوزجاين   ،عنيمَ  ه ابنُ بَ كذَّ 

 

فقد ذكر يف مقدمة كتابه أنَّ لإلسناد   ،( فقد صدره بلفظ "روي" وهذا دليل ضعفه عنده2/530)(  1)
 . وإمهال الكالم عليه يف آخره ،الضعيف يف كتابه داللتني: تصديره بلفظة: روي

معني  2) ابن  اتريخ  يُنظر:  الدوري2/567)(  اجلنيد    ،(  ابن  والتعديل   ،(204)سؤاالت  اجلرح 
الكمال    ،(9/195)الثقات    ،(8/417) لتقريب ا  ،(6/433)امليزان    ،(7/117)هتذيب 
 . ت(6682)

ووجدت األلباين قال    ،ويف الربامج احلاسوبيَّة ومل أجد له ترمجة  ،( حبثُت عنه يف املراجع اليت بني يدي 3)
 .(: مل أجد له ترمجة اآلن11/276)عنه يف السلسلة الضعيفة 

يُنظر: اجلرح والتعديل  4) الرجال    ،( 5/374)(  الكامل البن   ،(2/115) اجملروحني    ،(77) أحوال 
( وفات قاسم بن قطلوبغا يف كتابه من روى عن أبيه  4/414) ميزان االعتدال    ، (6/529)عدي  

 .عن جده ذكر هذه الرتمجة
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بعد سوقه احلديث    البيهقي    وقولُ   ،لك هذاعبد املبالؤه من    ابطل    فاحلديثُ 
 . أعلم وهللاُ  ، " فيه نظر  ه ضعيف  "إسنادُ 
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مالبحثمالثالث:م
حواممهللامملسو هيلع هللا ىلص:م»المتتصبَّمممقال:مقالمرسول ممم--بنممالكممممحديثمأنس م

م.مالمتقيل«مالشياطي ممفإنَّمم،(1)ملواوقي م
م:مالطلبماألول:مختريجماحلديث م

وأبو نعيم يف   ،(2/158)  والتفريقِ ه اخلطيب يف موضح أوهام اجلمع  أخرجَ 
عن   ،عن سيَّار الواسطي   ،كثُي  بنِ  عبادِ من طريق   ( 152)(رقم1/261)الطب

 .به   بن مالك عن أنسِ  ، بن أيب طلحةَ عبد هللا بنِ  إسحاقَ 
 .ح(659)  واألفراد للدارقطين    سي يف أطراف الغرائبِ ه ابن طاهر املقد  وأوردَ 
به   دَ وتفرَّ   ، عن إسحاقَ   ،به أبو احلكم سيَّار بن َوْردان  دَ تفرَّ ":  الدارقطينقال  

 .( 2) "عياش بنِ  إمساعيلَ  ه عنه غُيُ ومل يروِ  ،عنه عباد بن كثُي

ح( 28)والطرباين يف األوسط    ،( 2/158)وأخرجه ابن حبان يف اجملروحني  
عن كثُي    ،عن معاوية بن حيىي األطرابُلسي  ،من طريق علي بن عياش احلمصي

 بن أيب عبد هللاعن إسحاق بن    ،عن يزيد بن أيب خالد الداالين  ،بن مروان
   .طلحة به

وال عن    ،مل يرو هذا احلديث عن أيب خالد الداالين إال كثُي"قال الطرباين:  
 . "كثُي إال معاوية بن حيىي تفر د به علي بن عياش

  .وليس فيه موطن الشاهد "ال تتصبحوا"

 

ينظر النهاية يف غريب احلديث   .وإْن مل يكن معها نوم  ،( امَلِقيل والقيلولة: االسرتاحة نصف النهار1)
 . قيل()( مادة 4/133)

 . (2/158)مع والتفريق( ينظر موضح أوهام اجل2)
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 طريق آخر عن أنس وليس فيه موطن الشاهد:وروي من 
أصبهان أخبار  يف  نعيم  أبو  طبقات    ،(1/416)أخرجه  يف  الشيخ  وأبو 

ح( من 675)وابن املقرئ يف معجمه  ،ح(943)(  4/176)احملدثني ابصبهان
  عن أنس    ،عن قتادة  ،عن عمران القطان  ،طرق عن أيب داود الطيالسي

 . وليس فيه "ال تتصبحوا" ،فذكره

مممبمالثاين:ماحلكممعلىماحلديث:الطل
م:  احلديث روي من طريقني عن أنس 

عنه من طريقني:  أيب طلحة وهو مروي  بن  إسحاق  األول: عن  الطريق 
لكنه   ،واحد    ه غُيُ بَ وكذَّ   ،احلديث  وهو مرتوكُ   ،كثُي الثقفي ِ   بنُ   عبادُ   األول فيه

عليه    ويدل    ،مل يسمعها ال أنه يكذب يف احلديث  على روايته ألحاديثَ   حممول  
  حنبل أنه قال يف عباد بن كثُي: روى أحاديثَ   بنِ   ه أبو طالب عن أمحدَ ما ذكرَ 

: فكيف روى ما مل قلتُ   .وكان صاحلاً   ،وكان من أهل مكة  ،كذب مل يسمعها
 . أعلم وهللاُ (1)قال: البالء والغفلة ؟عْ يسمَ 

  يف روايته عن أهلِ   "صدوق    عياش قال احلافظ:والراوي عنه إمساعيل بن  
 . هبلدِ   ا رواه عن غُي أهلِ وهذا مم   ،(2)ه خُمَلِ ط يف غُيهم"بلدِ 

 . أعلم وهللاُ  ،ال يصح  منكر  ند هبذا السَّ  فاحلديثُ 

 

 .(4/53)( يُنظر: هتذيب الكمال 1)
 .ت(473)( التقريب 2)
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فيه كثُي بن مروان احلافظ: ويف سنده كثُي بن مروان وهو    ، والثاين:  قال 
 .وليس فيه موطن الشاهد ،(1)مرتوك

وفيه عمران بن َداَورالقطان متكلم فيه فقد ضعفه   ،الطريق الثاين: عن قتادة
وقال الدارقطين: كان كثُي املخالفة   ،والعقيلي   ،والنسائي  ،وأبو داود  ، ابن معني

 .والوهم
احلديث" وقال أمحد:   أن يكون صاحل  البخاري:    ،"أرجو  صدوق "وقال 

  ، صدوق يهم"وقال احلافظ:    ،ووثقه العجلي  ،وذكره ابن حبان يف ثقاته  ،"يهم
 .(2) " ورمي برأي اخلوارج

"صدوق ويف أحسن أحواله أنه    ، فاألقرب ضعفه كما هو قول أكثر النقاد
وهو ممن تدور عليه األسانيد كما -يهم" فمثله ال يقبل تفرد عن مثل قتادة  

فعمران ليس من حفاظ أصحاب قتادة فأين أصحاب    ؛-(3)ذكر ابن املديين
وال من دوهنم كحماد   ،وسعيد بن أيب عروبة  ،وهشام الدستوائي  ،كشعبة  ؟قتادة

سلمة وحنوهم  ،ومهام  ،بن  العطار  بقية  فكونه    ،(4) وأابن  عن  حبديث  يتفرد 
   .وهللا أعلم (5) أصحاب قتادة فهو دليل على نكارته

 

 . (11/72)( فتح الباري1)
الدوري2) اتريخ  ينظر  حمرز   ،( 2/4347)(  ابن  الرجال  ،ت(151)رواية  ومعرفة   ، 3908) العلل 

للنسائي  ،( 4636  ،3989 واملرتوكني  العجلي  ،ت(478)الضعفاء  هتذيب ،ت(1301)اتريخ 
 . ت(5154) تقريب التهذيب،(5/483)الكمال

 (86)( علل احلديث ومعرفة الرجال والتاريخ 3)
 .(699-2/694)( ينظر شرح علل الرتمذي البن رجب4)
   .( مع شرح النووي1/56)( كما قرره اإلمام مسلم يف مقدمة صحيحه5)
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   .وليس فيه موطن الشاهد  ،فاحلديث هبذا السند منكر وهللا أعلم
 وروي من قول عمر فقد سأل اخلالل اإلمام أمحد: أتعرف عن النب  

تقيل"   ال  الشياطني  فإن  "قيلوا  قال:  أعرفه  ؟.أنه  ال  عن    ؛فقال:  هذا:  إمنا 
 . (1)عن عمر ،عن جماهد ،منصور

ص( عن  44)كما يف خمتصره للمقريزي    ،وأخرجه ابن نصر يف قيام الليل
 .ومل يذكر إسناده ،جماهد به

وعمر   جماهد  بني  انقطاع  فيه  إسناد  أبن    ،وهذا  حامت  أبو  ذكر  فقد 
جماهداً مل يلق عمر 

 (2) . 

م:ممسائلماألحاديث:مالثالثممطلبال
  ة مرفوع   ثبتُ تمجيعها ال    لكنَّ   ،(3) ظاهر األحاديث النهي عن النوم يف البكورِ 

ويبقى األمر على    ،فال يثبت هذا النهي مبثل هذه األحاديث  ،ملسو هيلع هللا ىلص  إىل النب ِ 
  .أصله وهو اإلابحة

أيب   ج ابنُ فقد أخرَ   ،لف كراهية النوم بعد الفجرالسَّ   ثبت عن بعضِ لكن  
بُي أنه الز    بنِ   ( إبسناد صحيح عن عروةَ 25951رقم    8/99)شيبة يف مصنفه  

  الرجلَ   : إين ألمسع أنَّ عروةُ   قالَ و  قال:  ،نيه عن التصبحينهى بَ   : كان الزبُيُ قالَ 
  .يتصبح فأزهد فيه

 

 .ص(84)( املنتخب من العلل للخالل1)
 .(3/291)( ينظر علل ابن أيب حامت2)
ومعلوم كالم أهل العلم يف عدم االحتجاج ابحلديث    ،( ذكر داللة احلديث ال يلزم االحتجاج به3)

 . واألحكام ،يف أبواب االعتقاد - عن شديد الضعففضاًل -الضعيف 
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  أنَّ   ن  حسَ   ( إبسناد  25952رقم  8/99)  وأخرج ابن أيب شيبة يف مصنفه
 .نيه عن التصب حكان ينهى بَ   عبيد هللابن  طلحةَ 

 فهو وقت    ؛النائم يف هذا الوقت فوَّت على نفسه خُياً كثُياً   ذلك أنَّ   ةل موع م
كان إذا صلى الفجر جلس يف مصاله حىت   ملسو هيلع هللا ىلصفقد ثبت أن النب    ،كر هللالذِ 

   .(1)فإذا طلعت قام ،تطلع الشمس 
القاضي عياض   احلديث-قال  على هذا  املستحبات  -معلقاً  :"وهذا من 

الفجر لزوم موضع صالة  إىل وقت    ،والفضائل  والدعاء  الذكر  واإلقبال على 
 . (2)إابحة الصالة"
  ه أنْ تِ مَّ ملسو هيلع هللا ىلص ألُ   فقد دعا النب    ،طلب األرزاق وحصول الربكة  وقتُ كما هو  

وكان ملسو هيلع هللا ىلص    ،(3) ها«كورِ يت يف بُ مَّ ألُ   كْ ابرِ   مَّ كورهم فقال: »اللهُ هللا هلم يف بُ   يباركَ 
 .النهار  هم أولَ أو جيشاً بعثَ  ،يَّةسرِ  إذا بعثَ 

 

 . ح(670)( أخرجه مسلم يف صحيحه 1)
 .(2/646)( إكمال املعلم بفوائد مسلم2)
أمحد  3) أخرجه  و3/16،317،431)(  داود    ،(390  ، 4/384)(  والرتمذي   ،(2606)وأبو 

عن صخر   ،عن عمارة بن حديد  ،( من طريق يعلى بن عطاء2236)وابن ماجه    ،(1212)
 .فذكره

ينظر اجلرح    .وقال احلافظ: جمهول  ،وقال أبو زرعة: ال يُعرف  ،وعمارة بن حديد قال أبو حامت: جمهول
 .ت(4841)التقريب  ،(6/364)والتعديل 

  ، (154-1/153)وله شواهد منها حديث علي بن أيب طالب عند أمحد    ،واحلديث حسَّنه الرتمذي
وقد مجع طرق احلديث ابُن اجلوزي يف العلل  ،وغُيمها ،(2238)عند ابن ماجه  ƒ وابن عمر
 .فذكر طرقها وعللها" .( وقال: "هذه األحاديُث كلها ال تثبت1/314)املتناهية 
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راوي احلديث    --  (1) الغامدي    فهذا صخرُ   ،الصحابة  وعلى هذا دأبَ 
إذا بعثَ   ،كان اتجراً  اقتداًء ابلنب ملسو هيلع هللا ىلص وطلباً    ،النهار  هم أولَ بعثَ   جتارةً   وكان 

  .همالُ  فأثرى وكثرَ  ،للربكة
النومُ عندَ   املكروهُ ومن  "  :القيم   ابنُ  قال صالةِ   هم  وطلوع   بني  الصبح 
ة عظيمة  وللسُي ذلك الوقت عند السالكني مزيَّ   ، غنيمة  فإنه وقتُ   ؛الشمس

 ُي ذلك الوقت حىت تطلعَ عن الس    حوا ابلقعودِ ليلهم مل يسمَ   حىت لو ساروا طولَ 
أولُ   ،الشمس ومفتاحُ   فإنه   ، القسم  وحصولِ   ،األرزاق  نزولِ   ووقتُ   ،هالنهار 
النهارُ   ،الربكة  وحلولِ  ينشأ  حُ   .ومنه  حُ وينسحب  على  مجيعه  تلك  كم  كم 
 .(2) املضطر"ها كنوم نومُ  يكونَ  فينبغي أنْ  ،احلصة

 ، هافيه اخلليقة أرزاقَ   تطلبُ   ذلك وقت    ألنَّ   ؛الرزقَ   بحة مينعُ الص    وقال: "ونومُ 
 .(3) "أو ضرورة   إال لعارض   ه حرمان  فنومُ  ،قسمة األرزاق وهو وقتُ 

 

وقال    .(3/347)العلل  .اللهم ابرك ألميت يف بكورها(( حديثاً صحيحاً ))م يف  قال أبو حامت: ال أعل
 ،ومنها ما ال يصح    ،(: "منها ما يصح  108)احلافظ فيما نقله عنه السخاوي يف املقاصد احلسنة

 .وهللا أعلم ،فهو حديث حَسن بشواهده ،وفيها احلَسن والضعيف"
قال األزدي: ما روى عنه إال    ،وسكن الطائف  ،حجازي( هو صخر بن َوَداعة الغامدي صحايب  1)

حديد بن  السنن  ،عمارة  أصحاب  له  معجم ،ت(121)املخزون  .أخرج  وينظر 
 .ت(2909)التقريب،(5/238)(اإلصابة3/237)الصحابة

 . ( 1/457)( مدارج السالكني 2)
 . (4/242)( زاد املعاد 3)

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%22
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ه أأرد  ر أنَّ وذكَ   ،العموم  النهار على وجهِ   نومِ   عن أضرارِ   -¬ -م  وتكلَّ 
"ونومُ   أولِ   نومُ  فقال:  والنوازلَ   األمراضَ   ثُ يورِ   النهار رديء    النهار   ، الرطوبيَّة 
 . ضعف الشهوةَ ويُ  ،لكس  ويُ  ،رخي العصبويُ  ،الطِ حال ويورثُ  ، فسد اللونويُ 

 . (1) "..العصر ه بعدَ آخرَ  وأردأ منه النومُ  ،النهار  أولِ  وقال: وأردؤه نومُ 
ه يف مثل هذا الوقت فال به نومَ   وكان األرفقُ   ،إذا احتاج له اإلنسانُ   لكنْ 

  ج ابنُ فقد خر    ،ن فعلهنكروه على مَ ومل يُ   ،الصحابة  فقد فعله بعضُ   ،به  أبسَ 
 ( من حديث أيب يزيد املديين    25963رقم    8/101  )صنفه  أيب شيبة يف مُ 

عمرُ  غدا  متصب حاً   قال:  فوجده  صهيب  استي  ،على  حىت  فقال   ،قظفقعد 
:  فقال له عمرُ   !متصب ح    وصهيب انئم    ،على مقعدته  املؤمنني قاعد    صهيب: أمُيُ 

 . بكَ   ع نومة ترفقُ تدَ  أنْ  أحب   ما كنتُ 
عائشة   سعيدُ   ،(2)َتَصبَّح  -~-وكانت  جُ   وكان  سُيين    وابنُ   ،بُيبن 

  .(3)يتصبحان

  

 

 . (4/241)( زاد املعاد 1)
 .وهللا أعلم ،( إبسناد صحيح8/100) مصنفه ( أخرجه ابن أيب شيبة يف 2)
 . (8/101) ( أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه 3)
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مالنوممبعدمالعصرمم:الفصلمالثاين
مالبحثماألول:م

عائشةمم »م نْمممممالنبَّمممأنَّممم-~-حديثم العصرممممبعد مممانم مممقال:م
م.ه«مفالمي لوم نَّمإالمنفس مم،عقل ه مم(1)مفاْخت ل س م

مالطلبماألول:مختريجماحلديث:
يعلى يف مسنده أخرجَ  أبو  الطب  ،(8/316)  ه  أبو نعيم يف   ومن طريقه 

 ،عن األوزاعي ِ   ، ُعالثَةَ   عن ابنِ   ،حصني  عن عمرو بنِ   (153)( رقم1/261)
 .به -~- عن عائشةَ  ،عن عروةَ  ،عن الزهري ِ 

 لف عليه:خالد واختُ  اتبعه عقيُل بنُ  وقد توبع األوزاعي  
  يف املوضوعات   اجلوزي ِ   وابنُ   ،(1/344)  ان يف اجملروحنيب  حِ   ه ابنُ فقد أخرجَ 

القاسم  ( من طريقِ 3/68) الليثِ   ،خالد بن  عن    ،عن عقيل  ،بن سعد  عن 
 .به -~-عن عائشة  ،عن عروة ،الزهري ِ 

  ، عن عقيل  ،هليعة  ( من طريق ابنِ 5/239)  ه ابن عدي يف الكاملوأخرجَ 
 . الرسَ عن مكحول مُ 

السهمي  وأخرجَ  جرجان  ه  اتريخ  معجمه  واإلمساعيلي    ،(93)   يف   يف 
 - -عن أنس    ،شهاب  عن ابنِ   ،عن عقيل   ،هليعة  ( من طريق ابنِ 1/388)

 . مرفوعاً 

 

واخلَْلُس: األخذ يف    ،وهو االختطاف وااللتماع  ،( قال ابن فارس: اخلاء والالم والعني أصل واحد1)
وخماتلة استلبته  ،هُنْزة  إذا  الشيء  اللغة    .وَخَلست  مقايسس  ولسان    ،(2/208)معجم 

 .خلس()( مادة 6/65)العرب
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مالطلبمالثاين:ماحلكممعلىماحلديث:
أيب يعلى فيه شيخه عمرو بن حصني العقيلي الِكاليب جممع على    طريقُ 

أخرج أول شيء   ؛وليس بشيء  ،ه فقد قال أبو حامت: هو ذاهب احلديثضعفِ 
فأفسد   ، موضوعة  بعد البن ُعالثة أحاديثَ   مث أخرجَ   ،مشبهة حساانً   أحاديثَ 

 .هفرتكنا حديثَ  ،علينا ما كتبنا عنه
وقال    .وهو واهي احلديثِ   ،وقال أبو زرعة: ليس هو يف موضع حُيدث عنه

وقال    .وهو مظلم احلديث  ،رنكَ بغُي حديث مُ   ث عن الثقاتِ عدي: حدَّ   ابنُ 
 . أعلم وهللاُ  ،فهو مرتوك   ،(1)حجر: مرتوك  وابنُ  الدارقطين  

الثاين:   اهليثم  والطريق  أبو  القاسم  بن  خالد  فيها  خالد  بن  عقيل  متابعة 
  وابنُ   ،عنيمَ   ه ابنُ بَ وكذَّ   .والنسائي: مرتوك    ،وأبو حامت  ،قال البخاري  ،املدائين  
 .( 2)وكان يزيد يف األسانيد ،ابفهو كذ   .وأبو زرعة ،راهويه

ا  إمن  "وقال:  ،"ال يصح    قال ابن اجلوزي عن حديث عائشة: "هذا احلديثُ 
هليعة ذاهب    قال: وابنُ   . فنسبه إىل الليثِ   فأخذه خالدُ   ،ابن هليعة  هذا حديثُ 

الليث قيل له: تنام بعد   أنَّ   على أنه ليس من حديث الليثِ   ويدل    ،احلديث
 .(3) "ابن هليعة  ين حلديثِ ما ينفعُ   قال: ال أدعُ   ؟وقد روى ابن هليعة كذا  ،العصر

 

  ، (5/404)هتذيب الكمال    ،(6/256)الكامل البن عدي    ، (6/229)( يُنظر: اجلرح والتعديل  1)
 .ت(5012)التقريب 

الكامل    ،(172)الضعفاء واملرتوكني    ،(3/347)اجلرح والتعديل    ،(43)( يُنظر: الضعفاء الصغُي2)
 .(3/69)املوضوعات  ،(3/422)

 . (3/69)املوضوعات ( يُنظر: 3)
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مشكل  شرح  يف    ه الطحاوي  الليث ما أخرجَ   على أنه ليس من حديثِ   ويدل  
  ، عبد هللا أبو    عيسى بن فليح اخلزاعي    بنُ   ثنا حممدُ ( قال حدَّ ح1073)  اآلثر

يوسفَ عبد هللاثنا  قال: حدَّ  بن  رأيتُ   ،  إىل   سعد    بنَ   الليثَ   قال:  راح  وقد 
قريباً  املغرب  املسجد  م  ،من صالة  مضر:  بن  بكر  له  أاب  فقال  اي  أراك  ا يل 
 ،إىل منزيل فنمتُ   مث انصرفتُ   ،العصر  فقال: إين صليتُ   ؟الوجه  (1) احلارث مهيجَ 

  وي عن رسولِ ما قد رُ   فقال له بكر: أوما قد علمتَ   .هذه الساعة  مث رحتُ 
  بنُ   ثين عقيلُ : حدَّ فقال بكرُ   .: الفقال الليثُ   ؟يف النوم بعد العصر  --هللا  

ابنِ   ،خالد أنَّ   عن  »مَ   -- هللا    رسولَ   شهاب   ، العصرِ   بعدَ   انمَ   نْ قال: 
  هبذا من حديثِ  : ما مسعتُ فقال الليثُ  ،ه« نفسَ إال   نَّ ه فال يلومَ عقلُ   لسَ فاختُ 

 .رسول هللا 
  ، له ترمجةً   دْ ورواية الطحاوي رجاهلا كلهم ثقات غُي شيخ الطحاوي مل أجِ 

 .كما قال الطحاوي    ،ومع ذلك فهي منقطعة
 ، وقد اختلف عليه فيه كذلك  ،ن عن عقيل ابن هليعة اآلخريْ ويف الطريقنْي 

  سُ دل ِ يُ   وهو أيضاً   ،ه التلقنيوقبولِ   ،واختالطه  ،فظهحِ   من جهة سوءِ   وهو ضعيف  
 . (2) انب  حِ   ابنُ  ذكركما   عن الضعفاءِ 

 

واآلخر   ،( قال ابن فارس: "اهلاء والياء واجليم أصالن صحيحان: أحدمها يدل على ثوران شيء1)
وأرض هائجة: يَِبس بقلها" ينظر معجم  ،وقال: هاج البقل إذا اصفرَّ ليَ ي َْبسَ ....على يُ ْبس نبات
 .فلعل معناه هنا مص َفرَّ الوجه ،هيج()( مادة 6/23)مقايسس اللغة

( 740/ 2)النكت على ابن الصالح    ،ت(3563) التقريب    ، (4/252)( يُنظر: هتذيب الكمال  2)
 .والكالم فيه مشهور
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عائشةَ   فاحلديثُ  رواية  يثبتُ   -~-  من  أيضاً وقد ضعَّ   ،مرفوعاً   ال   فه 
  ، ه وال يصح  عن أبيه عن جد ِ   عمرو بن شعيب    حديثِ   ويشهد له   ،(1) البوصُيي

 . أعلمُ  وهللاُ  ، كما يف احلديث الذي يليه
  

 

 . (5466و 3923)( احتاف اخلُية املهرة 1)
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مالبحثمالثاين:م
ممنْمقال:م»م ممم--ممالنبَّمممهمأنَّمعنمأبيهمعنمجد  مممعمرومبنمشعيب مممحديث م

معقل ه مفالمي لوم نَّمإالمنفس ه«مم،العصر مممبعد ممانم م م.ف اْخت ل س 
مالطلبماألول:مختريجماحلديث:

ابنُ  ابنُ   ،(5/240)  عدي  أخرجه  طريقه  املوضوعاتِ   اجلوزي ِ   ومن    يف 
 ، بن جعفر األحول  عن حممدِ   ،املؤمل الصُييف ِ   بنِ   أمحدَ   بنِ   ( عن حممدِ 3/69)

 .به فذكره عن عمرو بن شعيب   ،هليعة عن ابنِ  ،عمار بنِ  عن منصورِ 
مالطلبمالثاين:ماحلكممعلىماحلديث:مم

 ، وقبوله التلقني  ،واختالطه  ،فظهمن جهة سوء حِ   هليعة وهو ضعيف    فيه ابنُ 
هليعة    : "ابنُ وقال احلافظُ   ،(1) انب  حِ   ابنُ   ذكرس عن الضعفاء كما  دل ِ يُ   وهو أيضاً 

 .(2)ه ابلشواهد"يقوى حديثُ  ضعيف  
قال أبو    ،الراوي عن ابن هليعةأبو السري    ،بن عمار الواعظ  منصورُ وفيه  

  وقال ابنُ   ،قيم احلديثَ وقال العقيلي: ال يُ   ،صاحب مواعظ  ابلقوي ِ   حامت: ليسَ 
  أحاديث ال يتابعُ   : يروي عن ضعفاءِ وقال الدارقطين    ،ر احلديثنكَ : مُ عدي  
الذهب    .عليها ابنُ   من األحاديث: "وساقَ   له جمموعةً   ساقَ   بعد أنْ   قال    له 

 

 . (18)( سبق ذكره يف صفحة1)
 . (2/740)( النكت على ابن الصالح 2)
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  وهللاُ   ،ر احلديثِ نكَ فهو مُ   ،(1)يف احلديث"  على أنه واه    تدل    عدي أحاديثَ 
 . أعلم

مالثالث:ممسائلماألحاديث:مممطلبال
العصرِ دل   األحاديث    ظاهر بعد  النوم  عن  النهي    بعضُ   كرهَ   لذا  ؛على 

يف هذه    العلماءُ   اختلفَ   وقد  ،ما ورد فيهعلى    ااعتمادً   بعد العصرِ   النومَ   السلفِ 
  .النهي املسألة بسبب ورودِ 

 ؟عليه من أحكام  مبا دلَّ  حىت نعملَ  ثبت    لكن السؤال هل احلديثُ 
أثبتت الدراسة عدم حيث    ؛واجلواب ظهر جلياً من خالل ما ذكر سابقاً 

فيه   -~- عائشة    فحديثُ   ،يعتمد عليه يف هذه املسألة  وجد حديث واحد
  بن عمرو العاصعبد هللا  وحديثُ   ،لم العِ   ه أهلُ بَ وقد كذَّ   ،حصني  عمرو بنُ 
   َّاًل رسَ يرويه مُ   هليعة فتارةً   وقد اضطرب فيه ابنُ   ،دهتمل تفر  ن ال حيُ د به مَ تفر ،  

شعيب عن    من حديث عمرو بنِ   ىوأخر   ،  أنس  جيعله من حديثِ   واترةً 
 .هأبيه عن جد ِ 

الليثَ وجدْ   ،لذا النومُ مل يرتك ما ينفعُ   سعد    بنَ   ان  العصر عند    ه وهو  بعد 
يُروى عن    هذا احلديثَ   عَ مسِ   يكونَ   بل ونفى أنْ   ،ابن هليعة  إليه حلديثِ   احلاجةِ 

 . ملسو هيلع هللا ىلص النب ِ 
  وهللاُ   ،يف ذلك  األحاديثِ   ال كراهة يف النوم بعد العصر لعدم ثبوتِ   ؛فعليه

 . أعلمُ 

 

ميزان االعتدال   ،(8/131) الكامل    ،(4/193)الضعفاء الكبُي  ،(8/176)( يُنظر: اجلرح والتعديل  1)
 . (7/64)لسان امليزان ،(2/431)املغين يف الضعفاء  ،(6/521)
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ت موسوعة النوم يف الصحة فقد ذكرَ   ،فيها من الناحية الطبيَّة  ويبقى النظرُ 
النوم    القيلولة يف آخر العصر قد تؤدي إىل ظهور أعراض كسلِ   أنَّ   (1) واملرض

   . العقليَّة  واملهاراتِ   ،يف الرتكيز  ر خالهلا ابلدوخة يصاحبه نقص  على النائم يشعُ 
فسد ويُ   ،الرطوبيَّة والنوازلَ   األمراضَ   يورثُ   النهار رديء    القيم "ونومُ   قال ابنُ 

العصبَ ويُ   ، الطِ حالَ   ويورثُ   ،اللونَ  إال    ضعفُ ويُ   ،ويكسل  ،رخي   يف الشهوة 
وقتِ  النومُ   ،اهلاجرة  الصيف  النومُ   ،النهار  أولَ   وأردؤه  منه  بعد آخرَ   وأردوأ  ه 

   .(2) العصر"

 

(1  )www.alnoum.com    موسوعة اتبعة للمركز اجلامعي لطب وأحباث النوم التابع جلامعة
 امللك سعود  

 . (4/241)( زاد املعاد 2)

http://www.alnoum.com/
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مالفصلمالثالث:مالنوممقبلمالعشاءم
مالبحثماألول:م

النوم ممم--هللاممممرسول ممم»أنَّممم--أيبمبرزةممممحديث م قبلمممكانميكرهم
م.مواحلديثمبعدها«مالعشاء م

مالطلبماألول:مختريجماحلديث:
أمحد   صحيحه   والبخاري    ، (4/425)  أخرجه    ومسلم   ،(541)  يف 

سُ   ،(647) يف  داود  الكربى   ،(1/267)  والنسائي    ،(398)  ننهوأبو  ويف 
  .( من طريق شعبة1530)

ننه وأبو داود يف سُ   ، ( 599)( و547)  والبخاري    ،( 4/420)ه أمحد  وأخرجَ 
ويف الكربى   ،(1/284)  والنسائي    ، ( 168)ه  يف جامعِ   والرتمذي    ،(4849)
 وابنُ   ،(1401)  والدارمي    ،(674)ننه  ماجه يف سُ   وابنُ   ،(1536) و  (1524)

 . بنحوه .بن أيب مجيلة ( من طريق عوفِ 346)خزمية يف صحيحه 
أمحدُ وأخرجَ  احلذاء568)  والبخاري    ، ( 4/421)  ه  خالد  طريق  من   ).  
 .واللفظ له

 .سلمة بنحوه  ( من طريق محاد بنِ 647)سلم  ومُ   ،( 4/424)  ه أمحدُ وأخرجَ 
 . بنحوه  .( من طريق إبراهيم بن طهمان4/423)سنده  يف مُ   ه أمحدُ وأخرجَ 

أيب مجيلة  ،شعبة )مجيعهم   بن  احلذاء  ،وعوف  بن سلمة  ، وخالد   ، ومحاد 
 .هعن أيب برزة فذكرَ   ،وإبراهيم بن طهمان( عن سيار بن أيب سالمة أيب املنهال 

عن أيب   ،أيب برزةَ   بنِ   من طريق املغُيةِ   فرواهُ   ،زيد بن جدعان  بنُ   علي    تفردو 
 .برزةَ 
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 ،الغطفاين    عثمانَ   بنُ   رواه عثمانُ   أيب عن حديث    أيب حامت: سألتُ   قال ابنُ 
- هللا    قال: هنى رسولُ   عن أيب برزةَ   ،عن املغُية بن أيب برزةَ   ،عن خالد احلذاء

 .هبعدَ  واحلديثِ  ، عن النوم قبل العشاء -‘
 ،عن أيب برزةَ   ،عن أيب املنهالِ   ،عن خالد احلذاء  ،وهاب الثقفي  عبد الورواه  
 .‘  عن النب ِ 

أيب    وال أعلم أحداً روى عن املغُية بنِ   ،وهاب أشبهعبد القال أيب: حديث  
 . (1) بن جدعان بن زيد    إال علي   ،برزةَ 

ها  وبعضُ   ،رة على موطن الشاهدخمتصَ   الرواايتِ   وبعضُ   ،واللفظ للبخاري ِ 
 .الصالة كر أوقاتِ  بذِ اًل مطو  

 .صحيح   حسن   حديث   أيب برزةَ  : حديثُ الرتمذي  قال 

 
  

 

 .(235)( العلل البن أيب حامت 1)
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مالبحثمالثاين:م
عائشةمم ملسو هيلع هللا ىلص:تقالمم-~-حديثم هللام رسولم قالم قبلم))مم:م انمم منم

مم،مهللامملسو هيلع هللا ىلصمانممقبلهامرسول ممقالتمعائشة:ممامرأيت ممم.هعين ممهللا ممالعشاءمفالمأانم م
 .((ثمبعدهاوالمحتدَّم

مالطلبماألول:مالتخريج:م
 من أربعِة طرق: ~ ُروي عن عائشة

 .عن أبيه ،رمحن بن القاسمعبد ال الطريق األول: عن   •
 .عن أيب محزة ،الطريق الثاين: عن معاوية بن صاحل •
 .الطريق الثالث: عن عروةَ  •
 .عن أبيه  ،الطريق الرابع: عن خمرمَة بن بكُي •
 . عن أبيه ،الطريق اخلامس: عمر بن واصل •

 وإليك التفصيل:
 فذكره ~ عن عائشة ،عن أبيه ،رمحن بن القاسمعبد ال الطريقماألول:

 .( عن أيب أمحد الزبُيي6/264)أخرجه أمحد يف ُمسنده 
 .ومن طريق أيب عامر العقدي   ،( من طريق أيب نعيم702)وابن ماجه 

عبد   بن  عبد هللاوأبو عامر العقدي ( عن    ،وأبو نعيم  ،أبو أمحد)ثالثتهم  
عن أبيه به فذكَره ولفظه    ،رمحن بن القاسمالعبد  عن    ،رمحن بن يعلى الطائفي ِ ال

 .وال مسَر بعدها(( ،قبَل العشاءِ  ملسو هيلع هللا ىلصما انَم رسوُل هللِا  ))
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 :~ عن عائشةَ  ،عن أيب محزة ،معاوية بن صاحل الطريقمالثاين:
( من 2154)والبيهقي  يف الكبُي    ،(4878)أخرَجه أبو يعلى يف ُمسنده  

  عن عائشَة فذكَره بنحوه  ،عن أيب محزة  ،عن معاوية بن صاحل  ،طريق ابن وهب
   .دون قوله "من انم قبل العشاء فال أانم هللا عينه"

عائشَة    ؛هو معضلو  يدرك  مل  الرَّْسَتين  بن سليم  -فأبو محزَة هو عيسى 
  .(1)من السابعة  ،فقد قال احلافُظ يف التقريب: أبو محزة صدوق له أوهام  -~

كما صرَّح به ابُن حَجر   ،ومعلوم  أنَّ السابعَة هي طبقُة كبار أتباع التابعني
 . (2) يف التقريب

 .به ~  عن عائشة ،: عروةالطريقمالثالث
البزار   األستار378) (  1/192)أخرَجه  يف كشف  خمتصر   ،ح( كما  و 

  ،  بن عبيد بن عمُيعبد هللا( من طريِق حممد بن  ح235)البن حجر  الزوائد  
 .عن ابِن أيب مليكةَ 

عن   ،( من طريق جعفر بِن سليمانح5547)وأخرَجه ابُن حبان يف ثقاته  
 .هشام بِن عروة

  ، عن عائشَة فذكَره  ،وابن أيب مليكة( عن عروةَ   ،هشام بن عروة)كالمها  
 .وهذا لفُظ رواية البزار

حدَّثين َمن ( عن ابِن جريج قال:  ح2137)رزاق يف ُمصنفه  عبد ال وأخرَجه  
العتمة  ،قُ صد ِ أُ  بعد  يتحدث  عروَة  أهنا مسَعت  عائشَة  ما هذا    ،عن  فقالت: 

 

 . ت(5294)( 1)
 . ( ص75)( 2)
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العتمة بعد  قبَلها  ملسو هيلع هللا ىلص"ما رأيُت رسوَل هللا    ؟احلديُث  َقط   وال متحدثً   ،راقداً 
  .أو راقداً فيسَلَم" ،إما ُمصلياً فيغَنمَ  ،بعَدها

 .(1)عن عائشَة إال  هذا ،عن عروةَ  ،قال البزاُر:ال نعلُم روى ابُن أيب مليكة
 ،بن عمُي وهو مرتوك كما قال احلافظ  عبيد هللاوإسناد البزار فيه حممد بن  

وهللاُ    ،رزاق ففيه رجل  ُمبَهمعبد الأم ا إسناد    ،صحيح  فإسناد ابِن حب ان  أما  و 
 . أعلم

 .~  عن عائشةَ   ،عن أبيه ،خمرمة بن بكُي الطريقمالرابع:
  عنعن أبيه    ،بن بكُي  خمرمةُ   عن  ح(348)مسندهأخرَجه ابُن وهب يف  

  ؟ عن اإلنساِن يرقُد عن العشاء قبل أْن ُيصل ي‘عائشَة قالت: "ُسئل رسوُل هللا
 .((ال انَمْت عيُنهُ  ،ال انَمْت عيُنهُ  ،ال انَمْت عيُنهُ )) قال:

ابِن وهب  ابُن رجب يف فتح    .وخر جه بقي  بن خملد من طريق  نقَله  كما 
  . (2)عن عائشة مرفوعاً مبعناه  ،: وخر جه بقي  من وجه آخر ضعيفوقال  ،الباري

  

 

( بعد أن نقل كالم  1/197)ويف خمتصر الزوائد البن حجر  ،(1/192)( كذا يف كشف األستار1)
ضعيف "عنه  زايدة  بياض  .البزار  وبينهما  مرتوك"  "بياض    .قلت:  الزوائد:  خمتصر  حمقق  قال 

وهو ضعيف كما قاله   ،ولعل مكان البياض بعده هو اسم حممد بن عبيد بن عمُي  ،ابألصلني
احلافظ يف مقدمة كتابه أنه ينقل كالم اهليثمي   فقد ذكر  ،قلت: ولعله كما قال  .اهليثمي يف اجملمع
األحاديث "قلت"   ،على  بقوله:  هو صدره  نفسه  من  زاد كالما  إذا  نقل   ¬  فاحلافظ  .أما 

 وليس ضعيفا فقط وهللا أعلم  ،مث تعقبه بقوله: أنه مرتوك عبيد هللاتضعيف اهليثمي حملمد بن 
   .(3/185)( ذكره ابن رجب يف فتح الباري 2)
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 .~ عن عائشة  ،عن أبيه ،عمر بن واصل الطريقماخلامس:
أبو بكر بن أيب شيبة   املهرة    -أخرجه  إحتاف اخلُية  ( 2/179)كما يف 

العالية  ، ح(1289) يف   ،  -ح(287)(  3/248)واملطالب  والدواليب 
عن عائشة قالت: قال    ،عن أبيه  ،عمر بن واصلح( من طريق  2060)الكىن

 .من انم قبل العشاء فال انم(()): رسول هللا 
مالطلبمالثاين:ماحلكممعلىماحلديث:

رمحن بن يعلى الطائفيِ  وهو  عبد ال بن  عبد هللاالطريق األول مدارُه على  
أعلمُ   ،ضعيف   وقال    ،ويف موضع: صويلح    ،فقد قال ابُن معني: صاحل    ؛ وهللاُ 

وقال ابُن أيب مرمَي عن    ،ويف موضع: ليَس حديثُه بذاك القوي ِ   ،مرة: ضعيف  
هو لنُي    ،وقال أبو حامت: ليَس هو بقوي     .حيىي: ليَس به أبس  ُيكتب حديثُه

 .احلديثِ 
احلديث مقارُب  البخاري :  نظر    ،وقال  فيه  موضع:  : وقا  .ويف  النسائي  ل 

 .وقال الدارقطين : يُعترَب به .ليَس بذاك القويِ  ُيكتب حديثُه
ابُن شاهني الثقاتِ   ،وابُن خلفون  ،وذكره  وقال احلافُظ:   .وابُن حب ان يف 

 . (1) صدوق  خيطئ ويهم
البوصُيي: "هذا إسناد  صحيح  رجالُه قول  وأم ا    ،فكالُمهم يدل  على ضعِفه

"  .وهللاُ أعلمُ  ،ففيه نظر   ،(2) ثقات 

 

الدارمي  1) يُنظر: اتريخ  ابن طهمان    ،(601  ،473)(  والتعديل    ،(8)سؤاالت    ، (5/97)اجلرح 
 . ت(3438)التقريب  ،(4/193)هتذيب الكمال  ،(1/288)ترتيب العلل الكبُي 

 . (1/246)( مصباح الزجاجة2)
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   .ففيه انقطاع  كما سبَق بيانُه ،وأم ا الطريُق الثاين
بن عمُي وهو مرتوك    عبيد هللاإسناد البزار فيه حممد بن  وأم ا الطريُق الثالث ف

رزاق ففيه عبد الأم ا إسناُد    ،صحيح  فإسناُد ابِن حب ان  أما  و   ،كما قال احلافظ
 . وهللاُ أعلم  ،رجل  ُمبَهم

ففيه انقطاع  قال ابُن رجب: "وهو منقطع  بنَي َبكُي بن    ،وأم ا الطريُق الرابعُ 
  .(1)وعائشَة" ،األشج  

وهو ضعيف   (2)أبو واصل اجلبالين  ، والطريق اخلامس فيه عمر بن واصل
  ،(3) احلديث كما قال أبو حامت

 .فهو ضعيف من هذا الطريق ،(4) وأبوه واصل مل أجد له ترمجة
دون زايدة "من انم قبل العشاء فال أانم فاحلديث مبجموع طرُِقه صحيح   

عينه" فيها مرتوكان  ،هللا  منها  ثالثة طرق: طريقان  والثالثة    ، فقد جاءت من 
ويبقى النظر يف الطريق اليت أشار إليها    ،مبعناها وفيها انقطاع فال تثبت مرفوعة

هل يتقوى هبا أم    ،(5)وضعفها   ،ابن رجب أهنا رويت من طريق آخرعن عائشة

 

 . (3/185)( فتح الباري 1)
( أبو  6/140)والذي يف اجلرح والتعديل  ،( عمر بن واصل أبو يزيد3/1178)( وقع يف الكىن  2)

 .واصل اجلبالين
 . (6/140)( اجلرح والتعديل  3)
الضعيفة4) السلسة  قال األلباين يف  العالية  ،(13/473)( وكذا  املطالب  أنه  3/248)وذكر حمقق   )

 .جمهول
 . (28)( سبق يف صفحة 5)
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األلباين   دون هذه الزايدة    احلديث  وقد صحَّحَ   ،وهللاُ أعلمفلم أقف عليها    ؟ال
 .(1)يف صحيح ابِن ماجه

 
  

 

 . (576)( حديث رقم 1)
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مالبحثمالثالث:م
مم،قبلمالعشاءممعنمالنوم مممهللاممممهنىمرسول م))قال:مممم--حديثمأنسمم

م.((وعنمالسَّم ر مبعدها
مالطلبماألول:مختريجماحلديث:

 ،عن ليث  ،عن جرير  ،( عن أيب خيثمةَ 4039)  ه أبو يعلى يف مسندهأخرجَ 
 .فذكره عن أنسَ 

مالطلبمالثاين:ماحلكممعلىماحلديث:
ه فَ ضعَّ   ،وهو ضعيف    ،بن أيب سليم  فيه ليثُ   هبذا السند ضعيف    احلديثُ 

 .(1) وغُيهم ،والنسائي   ،والرازاين  ،وأمحدُ  ،معني ابنُ 
 الكالم فيه فيما يلي:  تلخيصُ   وميكنُ 

 . واحلافظ  ،انحب    وابنُ   ،والبزارُ   ،يونس   ه به عيسى بنُ وصفَ   :االختالط   -1
قال: قد   ؟مل تسمع من ليث  :يونس  بن الفضل: "قلنا لعيسى بنِ   قال مؤملُ 

قال احلافظ:   .(2)النهار فيؤذن"  وكان يصعد املنارة ارتفاعَ   ،وكان قد اختلط  ،رأيته
 . (3)"كَ ه فرتُِ ومل يتميز حديثُ  ،اختلط جداً  "صدوق  

ال يشتغل به هو    وأبو زرعة الرازاين: ليثُ   ،قال أبو حامت  :االضطراب  -2
 .(4)احلديث مضطربُ 

 

 . (6/184)سُي أعالم النبالء  ،(6/190)وهتذيب الكمال   ، (7/178)( يُنظر: اجلرح والتعديل 1)
 . (7/178)( اجلرح والتعديل  2)
 .ت(5685)( التقريب 3)
 . (7/179)( اجلرح والتعديل  4)
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 .(1)فظه احلاكم: جممع على سوء حِ عبد هللا سوء حفظه: قال أبو   -3
الدينيَّةمَ بعض    كالمُ   وميكن محل العدالة  على  عد له  يف   ،ن  تكلموا  فقد 

  ، ه ليس شديداً ضعفَ   إال أنَّ   ،فسرألنه مُ   ؛مقدَّ وإال فكالم اجملرحني مُ   ،ضبطه
األئمة حُيسن    فقال: "بعضُ   ه الذهب  ص حالَ قد خلَّ و   ،ه لالعتباركتب حديثُ فيُ 

يبلغ حديثه مرتبة احلسن  ،لليث املقارببل عدادُ   ،وال  الضعيف    ،ه يف مرتبة 
  . (2) فال"  ا الواجباتُ أم    .والفضائلِ   ،ويف الرغائبِ   ،واالعتبار  ،وى يف الشواهدفُيُ 

فلم   ،ا ففيه انقطاعسً فليث مل يدرك أنَ   ،عف احلديثومثة موجب آخر لضَ 
عليه   ويدل   ،عن أنس  ،ه من مسلم األعوروإمنا مسعَ  ،يسمعه من أنس 

عن    ،ابن أيب سليم  : حديثُ يف سؤاالته للدارقطين قال: قلتُ   ه الربقاين  ما ذكرَ 
 ، النهي عن النوم قبل العشاء))يف      عن النب ِ   ،عن أنس بن مالك    ،رجل

بن كيسان األعور    ومسلمُ   .(3) سلم األعورهو: مُ   واحلديث بعدها(( قال: الرجلُ 
 . (4) كما قال احلافظ  ضعيف  

 . لكن يشهد له ما سبق

 
  

 

 . (8/407)( هتذيب التهذيب 1)
 . (6/184)( سُي أعالم النبالء 2)
(3 )(499) . 
 .ت(6641)( التقريب 4)
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مالبحثمالرابع:
مم،عنمالنوممقبلمالعشاء مممممهنىمالنب م))قال:مممم--عنمابنمعباسمم

م.ها((بعد مموعنماحلديث م
م:الطلبماألول:مختريجماحلديث م

 .ال َمْعَمري  ( عن احلسن بن علي   11161) يف الكبُي الطرباين  ه أخرجَ 
( من  ح648)  ويف تلخيص املتشابه  ،(9/192)   واخلطيب يف اتريخ بغداد

   .طريق السَّرِي بن مرثد
عوذ    عن أيب سعيد بنِ   ،عن أبيه  ،الزبُيي  كالمها عن طاهر بن أيب أمحدَ 

 . هعباس فذكرَ   عن ابنِ  ،عن جماهد ،املكي ِ 
عن    ،م بن زكراي املقرئ( عن القاسِ 9/205)  ه ابن عدي يف الكاملوأخرجَ 

 . هفذكرَ  عن أيب أمحدَ  ،إبراهيم بن سعيد اجلوهري ِ 
 . موقوفاً  فرواه عن إبراهيم بن سعيد اجلوهري   ،هم الساجيوخالفَ 
( بعد الرواية السابقة وقال: حدثنا  9/205)  ه ابن عدي يف الكاملأخرجَ 

 . الساجي قال: ثنا إبراهيم بن سعيد إبسناده موقوفاً 
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مالطلبمالثاين:ماحلكممعلىماحلديث:
 واختلف عليه يف عبد هللا ه على أيب أمحد الزبُيي حممد بن  مدارُ   فاحلديثُ 

 ه ووقفه كما يلي: رفعِ 
 .وإبراهيم اجلوهري من رواية القاسم املقرئ مرفوعاً   ،ه طاهرابنُ عنه  فقد رواه  

 .لكن خالفهم فجعله موقوفاً  عن اجلوهري ِ  ،ورواه الساجي
وأبو سعيد بن    ،ه من أيب سعيد بن عوذ فجميع من روى عنه ثقات ولعلَّ 

  .عوذ هو رجاء بن احلارث املعلم املكي  
وذكره   ،(2) ويف رواية أخرى عنه: ضعيف  ،(1)معني: ليس به أبس    قال ابنُ 

 .(3) حبان يف الثقاتِ  ابنُ 
ذكر له أربعة أحاديث: وأليب سعيد بن عوذ هذا    وقال ابن عدي بعد أنْ 

يف   اجلوزي ِ   وابنُ   ،ه الذهب  وذكرَ   .(4)ومقدار ما يرويه غُي حمفوظ    ،غُي ما ذكرت 
  .(5) الضعفاء

: مل اهليثمي    ا قولُ وأم    ،وهللا أعلم  ، عليه الذهب    ف كما نصَّ فالرجل قد ُضعِ  
 . كما علمت  ففيه نظر   ؛أجد من ذكره

 

 . (9/204)( الكامل البن عدي 1)
 . (3/501)( اجلرح والتعديل  2)
(3 )(6/305) . 
 .(9/206)( الكامل 4)
الضعفاء  5) يف  املغين  االعتدال    ،(1/351)(  و3/70)ميزان  واملرتوكني   ،(7/373)(  الضعفاء 

(1/282) . 
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 .(1)وطاهر الزبُيي قال ابن حبان: مستقيم احلديث
والراوي عنه   ،(2)ة كما قال احلافظ جَّ م فيه بال حُ وإبراهيم اجلوهري ثقة تكلَّ 

 .(4)الساجي ثقة فقيه وزكراي بن حيىي  ،(3)القاسم املقرئ ثقة حافظ
أبو أمحد الزبُيي ثقة ثبت إال أنه قد خيطئ   ، بن الزبُيعبد هللاوحممد بن  

 .(5)كما قال احلافظ يف التقريب  يف حديث الثوري  
فيه ضعف  فاحلديثُ  اإلسناد  رفعِ   ،هبذا  اختلف يف  ووقفِ وقد  مر  ه  ه كما 

  ولكن يشهدُ   ،عوذ فقد ُضعِ ف وهللا أعلم  بنِ   واحلمل فيه على أيب سعيدِ   ،سابقاً 
 . له ما سبق

م 

 

 .(8/328)( الثقات 1)
 .ت(179)( التقريب 2)
 .ت(5460)( التقريب 3)
 .ت(2029)( التقريب 4)
 . ت(6017)( 5)
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مالبحثماخلامس:مم
المأانممهللامعيناًمانمتممم)):ممقال:مقالمرسولمهللاممممحديثمأيبمهريرةمم

 .مقبلمأنمتصليمالعشاءماآلخرة((
مالطلبماألول:مختريجماحلديث:
عن حممد بن    ،( عن القاسم بن زكراي8/55)  أخرجه ابن عدي يف الكامل

 .عن أيب هريرة فذكره ،عن األعرج ،عن أيب الزاند  ،عن موسى بن عمُي  ،عبيد
مالطلبمالثاين:ماحلكممعلىماحلديث:

 . ( 1) وكذبه أبو حامت  ،إسناده موسى بن عمُي القرشي قال احلافظ: مرتوكيف  
وقد قال عنه ابن عدي: عامة ما يرويه  ،فهو حديث ابطل تفرد به موسى

 .(2) مما ال يتابعه الثقات عليه
  

 

الكامل البن  ،(7/274)هتذيب الكمال  ،(8/155)وينظر اجلرح والتعديل  ،ت(6997)( التقريب1)
 . (6/554)ميزان االعتدال  ،(8/55)عدي

 .(8/56)( الكامل2)



 

 
362 

 – مجعاً ودراسة  –األحاديث الواردة يف أوقات النَّهي عن النوم 
 د. أمحد بن خالد بن فهد آل جمناء

م:ماألحاديثالبحثمالسادس:ممسائلمم
السابقة   األحاديُث  منها-دلَّت  ما صحَّ  قبل  على كراهِة    -خاصًة  النوم 

 لكن اختلَف أهُل العلم يف ُحكم النوم قبل صالة العشاء على أقوال:  ،العشاء
وُرويت الكراهة   ،القول األول: كراهة النوم قبل العشاء أخذاً بظاهِر احلديث •

الصَّحابة كُعَمرَ  ِمن  ومن    ،وأيب هريرة  ،وابِن عباس  ،وابِن عمر  ،عن مْجع  
جبُي  ،وطاووس  ،بعِدهم: كمجاهد بِن  املسيب  ،وسعيد  بِن   ، وسعيِد 

 . (1) والشافعيِ  وغُيهم ،وماِلك ،وُحِكَي عن أيب حنيفة ،وغُيهم
 . بن املبارك: أكثُر األحاديِث على الكراهةعبد هللاقال 

واحلديَث   ،قال الرتمذي : وقد كرَِه أكثُر أهل العلم النوَم قبَل صالِة العشاء
ِلما فيه   ؛وقال السندي : ُيكَرُه النوُم قبلها  ،(2)ورخََّص يف ذلك بعُضهم  ،بعَدها

 .(3)من تعريض صالِة العشاء على الفواتِ 
واستثىن بعُضهم من النهي الوارِد عن النوم قبل العشاء َمْن غلَبه النوُم ومل  

وهو املفهوُم من صنيع اإلمام البخاري  حيُث بوََّب يف صحيِحه: ابب    ،يتعمَّْده
   .النوم قبل العشاء ملن ُغِلبَ 

 

 . (3/183)( يُنظر: فتح الباري البن رجب احلنبلي 1)
 .ح(168)( يف ابب ما جاء يف كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها 2)
 . (4/496)( حاشية السندي على املسند 3)
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يف هذا الباب:   (1)قال ابُن رجب: "ومقصوُد البخاريِ  بتخريج هذا احلديث
أنَّ َمن انم قبَل صالِة العشاء مغلوابً على ذلك من غُِي تعم د  له فإنه ال يدخُل  

فأم ا َمن مل يتعمده فال يتجُه له    ،ألنَّ النهي إمنا هو من تعم د ذلك  ؛يف النَّهي
 .(2)النهُي"

ومل خيَش   ،القوُل الثاين: جواُز تعم د النوم قبَل العشاء إذا كان له َمن يوقظُه •
وقتها وقُت   ،فوَت  خيرَج  حىت  النوم  يف  استغراقه  عدُم  عادته  من  وُعِرف 

فقد صحَّ "أن   ،وال كراهَة يف ذلك  ،فُُيخَّص له النوُم قبل العشاءِ   ،الصالة
 . (3) و أيمُر أهله أْن يوِقظوه"  ،كان رمبا رقَد عن العشاء اآلخرة  ƒ  ابن ُعَمر

أكثر الرواايِت مبا إذا قال احلافُظ: وَمن نقلت عنه الرخصة قُ يِ َدْت عنه يف  
 ، أو ُعِرَف من عادته أنه ال يستغرق وقَت االختيار ابلنوم  ،كان له َمن يوقظه

 .(4)قُلنا إنَّ علة النهي خشية خروج الوقتِ  ،وهذا جيد  

النوَم قَبل العشاء إذا كان له َمن  ابُن رجب: "واستدلَّ َمْن مل يكره  وقال 
 ، أبنَّ الذي خُيشى من النوم قَبل العشاء هو خوُف فواِت وقتها املختار ،يوقظه

 

انم النساء    ،ابلعشاء حىت انداه عمر: الصالة  ‘  أعتم رسول هللا))( يقصد حديث عائشة قالت:  1)
ُغلب ..والصبيان مَلن  العشاء  قبل  النوم  ابب  املواقيت  يف كتاب  البخاري  أخرجه  احلديث   ))

   .ح(569)
 .(3/191)( فتح الباري البن رجب 2)
أخرجه  3) ال(  مصنفه  عبد  يف  له1/564)رزاق  واللفظ  مصنفه    ،(  يف  شيبة  أيب  ( 5/82)وابن 

 . (570)والبخاري يف صحيحه  ،(7272)ح
 . (1/504)ويُنظر إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري  ،(59/ 2)الباري ( فتح4)
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أو    ،وهذا يزوُل إذا كان له َمن يوقظه للوقتِ   ،أو فواِت الصالِة مع اجلماعة
 .(1)اجلماعة"
: سألُت أيب عن احلديِث الذي هنى النب  ملسو هيلع هللا ىلص عن النوِم قبَل  عبد هللاقال  

ويوِكُل َمن يوقظه من    ،َر يناُم قبل العشاءِ فقال: كان ابُن عم  ؟العشاِء اآلخرة
 .(2)نومه
والكراهُة على ما   ،القوُل الثالُث: الرخصُة يف النوم قبَل دخوِل وقِت العشاء •

(3) وهو ما ذهَب إليه الطحاوي   .بعد دخوله
. 

 ، قال احلافُظ: "ومحل الطحاوي  الرخصَة على ما قبل دخوِل وقِت العشاء
   .(4)والكراهَة على ما بعد دخولِه"

العشاء يف رمضاَن   قبل صالِة  النوم  الرتمذي  ترخيَص بعضهم يف  وحكى 
 . (5) خاصةً 

موممامورد ميفمالرخصةميفمالنوممقبل مالعشاء:
 ، ح( قاَل: حدَّثنا حيىي بن سعيد األموي  892)ما أخرَجه أمحُد يف مسنده 

عن َجدَّة  له وكانت ُسرِ تَّة لعلي قالت:   ،عن ابِن األصبهاين  ،حدَّثنا ابُن أيب ليلى
وكنُت إذا صلَّيُت املغرَب وعليَّ ثيايب    ،: كنُت رجاًل نَؤوماً -¢-قاَل علي   

 

 .(3/196)( فتح الباري البن رجب 1)
 .(83) عبد هللا( مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية ابنه 2)
 . (1/318)خمتصر اختالف العلماء للطحاوي ( 3)
 . (2/59)( فتح الباري 4)
 .ح(168)( يف ابب ما جاء يف كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها 5)



 

 
365 

 الشرعيةجملة العلوم 
 هـ1444 حمرم السادس والستونالعدد 

فسألُت رسوَل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص عن    -قال حيىي بن سعيد: فأانم قبَل العشاءِ -مث  ،منتُ 
  .فرخََّص يل ،ذلك

رمحن قال احلافظ: "صدوق  سيئ عبد ال وفيه ابُن أيب ليلى وهو حممُد بِن  
الوابُن األصبهاين هو    ،(1) احلفظ جداً"  قال احلافظ:" عبد هللارمحن بن  عبد 

  .ال تُعَرفوجد ة ابِن األصبهاين ِ  ،(2)ثقة"
ومل يذُكر احلافظ شيئاً عنها يف    ،قال الشيُخ أمحُد شاكر: "مل يُعَرف امسُها 

وهي اتبعيَّة حُبكم أهنا سريَّة    ،وال أشار إىل رواية ابِن األصبهاين ِ عنها  ،التعجيل
وقد حسَّن إسناَده الشيُخ    .(3)وأمرها إىل الس رت والصدق إْن شاء هللا"  ،علي  

فاحلديُث ضعيف  ِلما ذُكر    ؛ وفيه نظر    ،(4) أمحُد شاكر يف تعليِقه على املسند
 . وهللاُ أعلمُ  ،سابًقا

اهليثمي :" رواه أمحدُ  ال وفيه حممُد بن    ،قال  ليلىعبد  بن أيب  وهو    ، رمحن 
  .(5) وفيه راو مل ُيَسمَّ" ،ضعيف  لسوء حفظه

عن أيب   ،عن املنهال  ،من طريق َسوَّار بن مصَعب  ،وُروي من وجه  آخر
وقد    ،عن علي   قال: "قلُت: اي رسوَل هللا إين رجل  نئوم    ،عبد هللاأو    ،عبد هللا

 

 . ت(6081)( تقريب التهذيب 1)
 .ت(3926)( التقريب 2)
(3 )(2/169) . 
 .( املرجع السابق4)
 . (1/314)( جممع الزوائد 5)
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فقال: »إْن يوِقْظَك فال أبَس«    ؟وعن الس مر بعَدها  ، هنيَت عن النوم قبل العشاءِ 
 .(1)ورفُعه ال يثبتُ  ،مرتوُك احلديث  ،وقال: َسوَّار ،ذكَره ابُن رجب يف الفتح

  ، وابِن فضيل  ،وحفص  ،فقد ُروي من طريق الثوري ِ   ،وُروي موقوفاً عن علي  
عن جد ته   ،(2)  الرازيعبد هللا  بن  عبد هللاعن    ،مجيعهم عن ابِن أيب ليلى  ،ووكيع  
 . علي   عن  

 .ح( عن الثوري ِ 2147)رزاق يف مصن فه عبد الأخرَجه 
 .ووكيع  ،وابن فضيل ،ح( عن حفص7268)وابُن أيب شيبة يف مصن فه 

 .ووكيع( عن ابِن أيب ليلى به ،وابن فضيل ،وحفص ،الثوري)أربعتهم 
الِعلل   يف  حامت  أيب  ابُن  عصام 396)وأخرَجه  بن  أمحُد  حدَّثنا  وقال:   )

  عبد هللاعن    ،عن ابِن أيب ليلى  ،عن سفيان  ،عن أيب بكر احلنفي    ،األنصاري ِ 
ه  ،عبد هللابن   : أنه كاَن يتعش ى  ،عن جدِ  مث يلتف  يف ثيابه فينام قبل    ،عن علي  

 .أْن يصلي العشاءَ 
عن    ، الرازيعبد هللا  بن  عبد هللاقال ابُن أيب حامت: مسعُت أيب يقول: هو  

ه"  .علي     عن   ،جد ته ُأَسْيلة  .وإمنا هو عن جد ته ُأَسْيلة  ،وغلط َمن قال: "عن جدِ 
فقد أخرَجه أبو نعيم يف كتاب الصَّالة   ،وقد ُروي من طريق  آخَر موقوفاً 

وكانت حتت  -عن جدَّته   ،عبد هللا بن  عبد هللا عن  ،عن حجاج  ،عن إسرائيل

 

 . (3/195)( فتح الباري 1)
فقد أخرج رواية   ،ولعله تصحيف  عبد هللابن    عبيد هللارزاق  عبد ال( وقع يف املطبوع من مصنف  2)

 . املكربعبد هللا( وفيه 369)الثوري ابن أيب حامت يف العلل 
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فإذا انم كان أنشَط    ،العشاءِ أنه كان يناُم قبَل    -‘  رجل  من أصحاِب النب ِ 
  .(1)له

وهو ما رجََّحه ابُن رجب فقال: "وُروي   ،فظهَر هبذا رجحاُن رواية الوقف
 . وهللاُ أعلمُ  ،(2)  وهو أشبه" ،موقوفاً 

وكان يفعله ويوِكُل من   -ƒ-وممَّن رخ ص يف النوم قبل العشاء ابُن ُعمَر 
(4)وُروي أيضاً عن مجع من السلف كخبَّاب  ،(3)أهله َمن يوقظه كما مرَّ سابقاً 

، 
(5)وأيب وائل

(6)وعروة ،
(7) وسعيد بن ُجبُي ،

(8) وغُيهم ،
.   

  

 

 .(3/195)( ذكره ابن رجب يف الفتح 1)
 . (3/194)( فتح الباري 2)
 . (33)( سبق ذكره يف صفحة3)
ابن أيب شيبة يف مصنفه(  4) فأبو َحِصني عثمان بن    ؛( ورجاله ثقات لكنه منقطع7269) أخرجه 

فروايته عن الصحابة   ،عاصم األسدي قال احلافظ :"ذكره ابن حبان يف الثقات يف أتباع التابعني
   .(7/114)التهذيب .وهو الذي يظهر يل" ،عند ابن حبان مرسلة

 .( ورجاله ثقات7270)مصنفهأخرجه ابن أيب شيبة يف ( 5)
 .( ورجاله ثقات7273)أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه( 6)
مصنفه(  7) شيبة يف  أيب  ابن  احلافظ يف 7276) أخرجه  قال  األسدي  إايس  بن  ِوقاء  إسناده  يف   )

  .ت( لني احلديث7411)التقريب
  ، ا والسهر بعدها ( كتاب الصالة ابب النوم قبله565-1/564) رزاق يف مصنفه  عبد ال( أخرجها  8)

 .( كتاب الصالة ابب من رخص يف النوم قبلها83-5/82)وابن أيب شيبة يف مصنفه 
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ماخلامتة
 ؛ بعد هذا التطواِف مع األحاديِث اليت ورَدْت يف أوقات النَّهي عن النوم

 : تاليةظهَرْت يل النتائج ال
وإمنا    ،الص بح حديث  يُعتَمد عليهمل يثُبت يف النَّهي عن النوم بعد صالِة    -1

 .وحمل  الربكة ،ألنه وقُت طلِب األرزاق ؛كرَِه السلُف النوَم بعَدها
النوم بعد العصِر حديث  يُعتَمد عليه  -2 وعليه فال    ،مل يثُبت يف النَّهي عن 

 .وقد فعَله بعُض السَّلِف عند احلاجِة إليه ،كراهَة يف النوم بعَدها
كما دلَّ عليه حديُث أيب برزة    ،عن النوِم قبل صالِة العشاء  ثبوُت النَّهي  -3

  -ƒ- وأم ا حديُث أَنس وابِن عباس    ،وحديُث عائشة  ،عند الشيخني 
 . لكن يشهُد هلما ما سبقَ  ، ا مقال  مففيه

وجو زه بعُضهم    ،محَل أهُل العلم النَّهَي عن النوم قبل العشاء على الكراهة  -4
أنه ال يستغرُق يف   ،يوقظهبال كراهة  إذا كان له َمن   أو عرَف من عادته 

 .نومه
و  نفسي  أوصي  اخلتام  العلم  ويف  النبو   بضرورة ربططلبِة   ، يَّةالناس ابلس نة 

 .يَّةها جبوانَب متعددة  من حياهتم اليوموتعل ق  ،وبيان مشوليتها ،ها بينهمونشر 
فما كاَن فيه من صواب  فِمن توفيِق    ،هذا ما تيسَّر مجُعه حوَل هذه املسألة

وآخُر دعواان أِن احلمُد هلِل   ،وما كاَن فيه من خلل  فِمْن َضعفي وقل ة ِعلمي  ،هللا
  ، أشرِف األنبياِء واملرسلنيَ   ،عبد هللاوصل ى هللاُ على نبي نا حممِد بن    ،ربِ  العاملني

 . اً كثُياً إىل يوِم الدينِ وسلَّم تسليم  ،وعلى آلِه وصحِبه أمجعنيَ   ،وخامِت النبي ني
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مفهرسمالصادرموالراجعم
ممم
العشرةإ  -1 املسانيد  بزوائد  املهرة  اخلُية  البصُيي.حتاف  أمحد  دار   .للحافظ  حتقيق: 

 . دار الوطن  .الرايض  . وإشراف أيب متيم ايسر إبراهيم  ،املشكاة للبحث العلمي
 . ه 1420،الطبعة األوىل

 .حتقيق: السيد صبحي السامرائي  أليب إسحاق إبراهيم اجلوزجاين  .الرجالأحوال    -2
  ه 1405،الطبعة األوىل.مؤسسة الرسالة .بُيوت

البيهقي  .اآلداب  -3 بن احلسني  بكر أمحد  أيب  أبو  .لإلمام  السعيد عبد هللاحتقيق:   
 .ه 1408،الطبعة األوىل.يَّةمؤسسة الكتب الثقاف  . بُيوت .املندوه 

دار   .أبو العباس أمحد بن حممد القسطالين  .الساري لشرح صحيح البخاريإرشاد    -4
الطبعة .بوالق مبصر  ،يَّةمصورة من طبعة األمُي   ،بُيوت  ،إحياء الرتاث العريب

 . ه1309،السادسة
 .الرايض   .حتقيق: عادل العزازي.لك مبحمد بن بشران البغدادي عبد امل ل  .األمايل  -5

 . ه1418 ،الطبعة األوىل.دار الوطن
حتقيق:   لإلمام أيب بكر أمحد بن عمرو البزار  ،البحر الزخار=املعروف مبسند البزار  -6

هللا.د  زين  الرمحن  املنورة  .حمفوظ  واحلكم  . املدينة  العلوم  الطبعة .دار 
  .ه 1409،األوىل

الطرباين  -7 مرثد  بن  هاشم  سعيد  أيب  الفاراييب  .اتريخ  نظر  املطابع   ،حتقيق: 
 ه1410.يَّةالعامل

 .قادر عطا عبد الحتقيق: مصطفى    .أليب بكر أمحد بن علي اخلطيب  ،اتريخ بغداد   -8
 . ه1417 .يَّةدار الكتب العلم.بُيوت

عبد . حتقيق د   ،مع ترتيب اهليثمي، العجليعبد هللاللحافظ أمحد بن    ،اتريخ الثقات  -9
 . ه1405الطبعة األوىل،بُيوت  ،دار الكتب العلمية،عطي قلعجيامل
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يد عبد اجملحممد  .د   ةيبعنا  ،أليب القاسم محزة بن يوسف السهمي  .جرجاناتريخ    -10
 ه1407،الطبعة الرابعة.عامل الكتب  .بُيوت .خان

حتقيق: د/أمحد نور   . اتريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن أيب زكراي حيىي بن معني  -11
 . ه ( 1400) .دار املأمون للرتاث  .دمشق .سيف

عبد حتقيق:    .أيب الفضل العباس حممد بن حامت الدوري  روايةاتريخ حيىي بن معني    -12
 .دار القلم .بُيوت . أمحد حسنهللا

الكبُي   -13 البخاري  . التاريخ  إمساعيل  بن  حممد  الكىن   ،لإلمام  به كتاب  وملحق 
 .دار الباز للنشر والتوزيع .مكة املكرمة .للبخاري

 .بُيوت   .رمحن املباكفوريعبد الحملمد بن    .يحتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذ  -14
 . ه1410 .يَّةدار الكتب العلم

ومعه   ، لإلمام أيب احلجاج يوسف بن الزكي املزي    .حتفة األشراف مبعرفة األطراف  -15
صمد شرف  عبد ال  حتقيق:  .النكت الظرف على األطراف للحافظ ابن حجر 

الطبعة  .املكتب اإلسالمي  .بُيوت  .الدار القيمة  . اهلند  .الدين وزهُي الشاويش
 .ه 1403،الثانية

والرتهيب  -16 الل.الرتغيب  املنذريعبد  عمارة  عظيم  مصطفى  دار   .بُيوت  .حتقيق: 
 .ه1401 .الفكر 

 . سوراي  .حتقيق: حممد عوامة  .للحافظ أمحد بن حجر العسقالين  .تقريب التهذيب   -17
 . ه 1411.الطبعة الثالثة. دمشق .ودار القلم ،دار الرشيد

الكبُي   -18 الرافعي  أحاديث  ختريج  يف  احلبُي  حجر    . التلخيص  بن  أمحد  للحافظ 
 .دار املعرفة .بُيوت  . هاشم اليماينعبد هللا  اعتىن به: ،العسقالين

 ، حتقيق: ايسر بن إبراهيم   ،للحافظ حممد بن أمحد الذهب  ةتلخيص العلل املتناهيَ   -19
 . ه1419 .األوىلالطبعة .مكتبة الرشد
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والوهم   -20 التصحيف  بوادر  منهىعن  أشكل  ما  ومحاية  الرسم  يف  املتشابه   ،تلخيص 
اخلطيب بن علي  بكر أمحد  أيب  إمساعيلحتقيق:  ،للحافظ  دار  ،حممد حسن 

 . الكتب العلمية
أليب احلسن علي بن حممد   .تنزيه الشريعة املرفوعة عن األخبار الشنيعة املوضوعة  -21

 . ه 1401الطبعة الثانية  .يَّةدار الكتب العلم  .بُيوت .بن عراق الكتاين 
قادر  عبد ال  حتقيق: مصطفى  ،للحافظ أمحد بن حجر العسقالين.هتذيب التهذيب  -22

 . ه 1415 ،األوىل الطبعة  ،يَّةدار الكتب العلم .بُيوت  ،عطا
حتقيق: .لإلمام أيب احلجاج يوسف بن الزكي املزي  ، هتذيب الكمال يف أمساء الرجال  -23

معروف عواد  وخمتصرة  ، د/بشار  منقحة  جديدة  مؤسسة   .بُيوت  .طبعة 
 .ه 1418الطبعة األوىل  ،الرسالة

 ،حتقيق: السيد شرف الدين أمحد  . لإلمام أيب حامت حممد بن حبان البسيت  ،الثقات  -24
 . ه1395

 . ه1420 ،مكتبة دار السالم .لإلمام حممد بن عيسى الرتمذي  ،جامع الرتمذي  -25
حتقيق: جمموعة إبشراف   ،لإلمام حممد بن أمحد القرطب  ،اجلامع ألحكام القرآن  -26

 . ه 1427 ،مؤسسة الرسالة .بُيوت .سن الرتكيعبد احمل بن عبد هللا.د 
عبد   ليه: الشيخعلَّق ع  ،رمحن ابن أيب حامتعبد ال  .لإلمام الرازي  ، اجلرح والتعديل  -27

 يَّةمصور عن طبعة جملس دائرة املعارف العثمان   ،رمحن بن حيىي املعلمي اليماين ال
 . بُيوت ،يَّة دار الكتب العلم ،حبيدر آابد

 .حتقيق: طارق عوض هللا   ،أليب احلسن حممد السندي،السندي على املسند  حاشية  -28
 . ه 1413 ،دار املأثور للنشر والتوزيع .الرايض

حتقيق:   ، األصفهاينعبد هللاأليب نعيم أمحد بن    ،األولياء وطبقات األصفياء  حلية  -29
   .ه1418 ،يَّةدار الكتب العلم .بُيوت . قادر عطاعبد المصطفى 
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 حممد بن عبد هللاإليب    ،خلق أفعال العباد والرد على اجلهمية وأصحاب التعطيل  -30
دار ابن القيم و دار    ،الدمام  ،نعم سليم عبد املحتقيق عمرو    ،إمساعيل البخاري

 .ç 1423الطبعة األوىل  ،ابن عفان
الصاحلني  -31 رايض  لطرق  الفاحلني  الشافعي  .دليل  عالن  بن  دار   .بُيوت  .حممد 

 . ه1405 ،الطبعة األوىل  ،الكتاب العريب
عبد حتقيق: حممد    ،أليب الفضائل احلسن الصاغاين  ،رسالة يف األحاديث املوضوعة  -32

 . ç 1411 ،القاهرة ،يَّةمكتبة النهضة املصر  ،قادر أمحدال
 ،يَّة  حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوز عبد هللا  زاد املعاد يف خُي هدي العباد لإلمام أيب  -33

األرنؤوط القادر  وعبد  شعيب  املنار    ،حتقيق:  ومكتبة  الرسالة  مؤسسة 
 . ç 1410 ، الطبعة الرابعة عشر  ،يَّةاإلسالم

دار البشائر    ،عامر صربي  .حتقيق: د   ، بن أمحد بن حنبل يف املسندعبد هللازوائد    -34
 . ç 1410 ،الطبعة األوىل ،يَّةاإلسالم

الفاروق احلديثة للطباعة   ،حتقيق: حممد األزهري  ،سؤاالت أيب بكرالربقاين للدارقطين  -35
 . ç 1427 ،الطبعة األوىل ، القاهرة ،وللنشر 

سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة حملمد بن انصر الدين   -36
 .ç  1412 ،الطبعة األوىل .مكتبة املعارف  ،األلباين

عبد  حتقيق: حممد فؤاد   ، حممد بن يزيد القزويينعبد هللا ُسنن ابن ماجه لإلمام أيب  -37
 .الطبعة األوىل ،دار الفكر  ،باقيال

الطبعة   ،مكتبة دار السالم  ،ُسنن أيب داود لإلمام سليمان بن األشعث السجستاين  -38
 .ç  1420 ،األوىل
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حتقيق: د/مصطفى   ،من الدارميعبد احل   بنعبد هللا  ُسنن الدارمي لإلمام أيب حممد  -39
 . ç 1412 ،الطبعة األوىل ،دار القلم ،ديب البغا

الكربى لإلمام أيب  -40 ال  الس نن  النسائي عبد  حتقيق: د/عبد   ،رمحن أمحد بن شعيب 
البنداري وسيد كسروي حسن العلم  ،الغفار  الكتب  األوىل  ،يَّةدار    ،الطبعة 

 ه   1411
حتقيق: جمموعة   ،أمحد بن شعيب النسائيرمحن  عبد ال  الس نن الكربى لإلمام أيب  -41

األرانؤوط شعيب  الشيخ  إبشراف  الباحثني  الرسالة  ،من    ، بُيوت.مؤسسة 
 . ç 1422 ،الطبعة األوىل

 
وهبامشه تعليقاُت ابن   ،الس نن الكربى لإلمام أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي  -42

دار الكتب   ،قادر عطا عبد ال  حتقيق: حممد  ،الرتكماين املسمى ابجلوهر النقي
 . ç 1414 ،الطبعة األوىل ،وتوزيع دار الباز ،يَّةالعلم

ومعه شرُح   ،رمحن أمحد بن شعيب النسائيعبد ال  لإلمام أيب  - اجملتىب- ُسنن النسائي  -43
و  اإلسالمي   ،السندي  حاشيةالسيوطي  الرتاث  مكتب  دار    ،حتقيق:  توزيع 

 ه   1412 ،ثانيةالطبعة ال ،املؤيد
حتقيق: جمموعة إبشراف شعيب   ،للحافظ حممد بن أمحد الذهب  ،سُي أعالم النبالء  -44

 .ç 1414 ،الطبعة العاشرة ،بُيوت ،مؤسسة الرسالة ،األرنؤوط
 ، الطيارعبد هللا.قدمي: دإعداد وت  ،حملمد بن صاحل العثيمني  ،شرح رايض الصاحلني  -45

 . ç 1415 ،الطبعة األوىل ،دار الوطن
رمحن بن شهاب الدمشقي املشهور عبد الللحافظ أيب الفرج    ،شرح علل الرتمذي  -46

احلنبلي رجب  د  ،اببن  سعيد.حتقيق:  املنار  ،مهام  الطبعة   ،األردن  ،مكتبة 
 .ç  1407 ،األوىل
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حتقيق: شعيب   ،لإلمام أيب جعفر أمحد بن حممد الطحاوي   ،شرح مشكل اآلثر  -47
 . ç 1427 ،ثانيةالطبعة ال ،مؤسسة الرسالة ،األرنؤوط

حتقيق كمال   ،ترتيب عالء الدين علي بن بلبان،صحيح ابن حبان مع اإلحسان  -48
 . ç 1407 ،الطبعة األوىل،دار الكتب العلمية، يوسف احلوت

حتقيق: د/حممد   ،حممد بن إسحاق بن خزميةصحيح ابن خزمية لإلمام أيب بكر    -49
 .ç  1412 ،ثانيةالطبعةال ،املكتب اإلسالمي ،مصطفى األعظمي

ابن ماجه  -50 الدين األلباينصحح أحاديثه الشيخ حممد بن ان   ،صحيح ُسنن    ،صر 
 ،الطبعة األوىل  ،العريب لدول اخلليج  ةيمكتب الرتب  ، به: زهُي الشاويشاعتىن

1409 ç . 
مكتبة   ،البخاري لإلمام حممد بن إمساعيل البخاري املسمى اجلامع الصحيحصحيح    -51

 ه   1419 ،ثانيةالطبعة ال ،دار السالم
مع   ،صحيح مسلم لإلمام مسلم بن احلجاج النيسابوري املسمى اجلامع الصحيح  -52

 . ç 1419 ،الطبعة األوىل ،مكتبة دار السالم ،باقيعبد ال ترقيم: حممد فؤاد
 ، حتقيق: حممود إبراهيم زايد  ،لإلمام حممد بن إمساعيل البخاري  ،الضعفاء الصغُي   -53

 . ç 1406 ،الطبعة األوىل ،بُيوت ،دار املعرفة
حتقيق: د/عبد املعطي   ،الضعفاء الكبُي لإلمام أيب جعفر حممد بن عمرو العقيلي  -54

 ه   1404 ،الطبعة األوىل ،بُيوت .يَّةدار الكتب العلم ،أمني قلعجي
 ، دار املعرفة   ،حتقيق: حممود إبراهيم زايد  ، الضعفاء واملرتوكون لإلمام أمحد النسائي  -55

 .ç  1406 ،الطبعة األوىل ،بُيوت
 ،حتقيق مصطفى خضر   ، األصبهاينعبد هللاالطب النبوي لإلمام أيب نعيم أمحد بن    -56

 . م 2006 ،الطبعة األوىل ،دار ابن حزام
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حممدعلل    -57 أليب  ال  احلديث  حامتعبد  أيب  ابن  بن كمال   ،رمحن  نشأت  حتقيق: 
  .ç  1423 ،الطبعة األوىل ،مصر  .مكتبة الفاروق احلديثة ،املصري

ال  علل احلديث أليب حممد  -58 ابن أيب حامتعبد  الباحثني  ،رمحن  فريق من    ، حتقيق: 
 . ç 1427 ،الطبعة األوىل ،وإشراف د/ سعد احلميد ود/ خالد اجلريسي

مكتبة   ،حتقيق: محزة ديب مصطفى  ،علل الرتمذي الكبُي ترتيب أيب طالب القاضي  -59
 . ç 1406 ،الطبعة األوىل ،األردن - عمان   ،األقصى

حتقيق: د/ وصي هللا بن   ،العلل ومعرفة الرجال لإلمام أمحد بن حممد بن حنبل  -60
 . ç 1427 ،ثانيةالطبعة ال ،الرايض .دار القبس ،حممد عباس 

حتقيق: د/حمفوظ الرمحن زين هللا   ،العلل لإلمام أيب احلسن علي بن عمر الدارقطين  -61
 .الطبعة األوىل ،دار طيبة ،السلفي

 ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين  -62
 بن ابز لألجزاء  عبد هللا  عزيز بنعبد ال  مراجعة: الشيخ  ،ومعه صحيح البخاري

  وترقيم: حممد فؤاد  ،إبشراف حمب الدين اخلطيب  يَّةوتكملة البق  ،الثالثة األوىل
 .ç  1407 ،الطبعة األوىل ،دار الراين ،باقيعبد ال

رمحن بن شهاب عبد الفتح الباري يف شرح صحيح البخاري للحافظ ابن رجب    -63
  1417  ،الطبعة األوىل  ،دار ابن اجلوزي  ،حتقيق: طارق بن عوض هللا  ،احلنبلي

ç. 
املوضوع  -64 األحاديث  يف  اجملموعة  الشوكاين  ،يَّةالفوائد  الحتقيق:    ،حملمد  رمحن عبد 

 . ç 1392 ،ثانيةالطبعة ال ،بُيوت ،املكتب اإلسالمي ،املعلمي
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 ، لإلمام حممد بن أمحد الذهب  ،يف الكتب الستة   روايةالكاشف يف معرفة َمن له    -65
 ، الطبعة األوىل  ،شركة دار القباء ومؤسسة علوم القرآن  ،حممد عوامة. حتقيق: د 
1413 ç . 

حتقيق:   ، بن عدي اجلرجاينعبد هللا  الكامل يف ضعفاء الرجال لإلمام أيب أمحد  -66
امل  عادل أمحد  أبو سنةعبد  الفتاح  دار    ،وجود وعلي حممد معوض ود/عبد 

 . ç 1418 ،الطبعة األوىل ، يَّةالكتب العلم
 ،مة أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور املصريلسان العرب للعال  -67

 . ç 1414 ،الطبعة الثالثة ،دار صادر 
العسقالين  -68 حجر  ابن  للحافظ  امليزان  حممد   ،لسان  إبشراف  جمموعة  حتقيق: 

 . ç 1422 ،ثانيةالطبعة ال ،دار إحياء الرتاث العريب بُيوت ،املرعشلي
 ة يومعه بغ   ،للحافظ نور الدين علي بن أيب بكر اهليثميجممع الزوائد ومنبع الفوائد    -69

 ، دار الفكر   ، بن حممد الدرويشعبد هللا  حتقيق:  ،الرائد يف حتقيق جممع الزوائد
1414 ç . 

 ، دار الصميعي  ،حتقيق: محدي السلفي  ،اجملروحني من احملدثني لإلمام ابن حبان  -70
   .ç 1420،الطبعة األوىل

اختالف    -71 الطحاويخمتصر  أمحد  جعفر  أيب  لإلمام  بكر    ،العلماء  أيب  اختصار 
د   ،اجلصاص هللا .حتقيق:  أمحدعبد  نذير  البشائر   ،  األوىل  ،دار   ،الطبعة 
14416 ç . 

الوتر   -72 وكتاب  رمضان  وقيام  الليل  قيام  املقريزي  ،خمتصر  أمحد  عامل  ،للعالمة 
 . ه1403، الطبعة الثانية،الكتب
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حتقيق: حممد املعتصم ،حممد بن أيب بكر ابن القيم اجلوزيةلإلمام  ،مدارج السالكني   -73
 . ç 1416 ،الطبعة الثالثة،بُيوت،دار الكتاب العريب ،ابهلل البغدادي

املكتب   ،حتقيق: زهُي الشاويش  ،عبد هللاابنه    روايةمسائل اإلمام أمحد بن حنبل    -74
 . ç 1408 ،الطبعة الثالثة ،بُيوت ،اإلسالمي

وبذيله    ،  احلاكمعبد هللا   حممد بنعبد هللا   الصحيحني لإلمام أيباملستدرك على    -75
 ،دار املعرفة  ،سالم بن حممد عل وش عبد ال  حتقيق:  ،تلخيص املستدرك للذهب

 . ç 1418 ،الطبعة األوىل
 ،حتقيق: محدي السلفي  ، حممد بن سالمة القضاعيعبد هللامسند الشهاب أليب    -76

 . ç 1405 ،الطبعة األوىل ، مؤسسة الرسالة
حتقيق: الدكتور حممد   ،مسند أيب داود الطيالسي لإلمام سليمان بن داود الطيالسي  -77

احملبن   الرتكيعبد  العرب  ، سن  والدراسات  البحوث  بدار    يَّةواإلسالم  يَّةمركز 
 .ç  1419 ،الطبعة األوىل ،هجر 

حتقيق: حسني   ،املوصلي مسند أيب يعلى املوصلي لإلمام أيب يعلى أمحد بن علي    -78
 . ç 1412 ،الطبعة األوىل ،دمشق .يَّةدار الثقافة العرب ،سليم أسد الداراين

 ، وموطأ مالك  ،ومؤلفات أصحاهبا األخرى  ،املسند اجلامع ألحاديث الكتب الستة  -79
احلميدي حنبل  ،ومسانيد  بن  محيداوعبد    ،وأمحد  الدارمي  ، بن   ،وسنن 
دار اجليل بُيوت   ،ترتيب: د/ بشار عواد معروف وآخرون   ،وصحيح ابن خزمية

 .ç 1413 ،الطبعة األوىل ،والشركة املتحدة الكويت
حتقيق: جمموعة من   ،(يَّةاملوسوعة احلديث)املسند لإلمام أمحد بن حممد بن حنبل    -80

  1416 ،الطبعة األوىل  ،مؤسسة الرسالة  ، إشراف د/عبد هللا الرتكي  ،الباحثني
ç. 
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دار املعارف    ،حتقيق: أمحد بن حممد شاكر   ،املسند لإلمام أمحد بن حممد بن حنبل  -81
 .ç 1368 ،الطبعة الثالثة ،مصر  ، للطباعة والنشر 

حتقيق:   ،مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه للشهاب أمحد بن أيب بكر البوصُيي  -82
عط على  د/عزت  و  علي  حممد  اإلسالم  دار  ،يَّةموسى  الطبعة    ،يَّةالكتب 

 .ç  1405 ،األوىل
املكتبة   ،حتقيق: يوسف الشيخ حممد  ،املصباح املنُي للعالمة أمحد بن حممد الفيومي  -83

 . ç 1417 ،الطبعة األوىل ،بُيوت -  يَّةالعصر 
حتقيق:   ، بن حممد بن أيب شيبةعبد هللا  لإلمام أيب بكر   ،املصنف البن أيب شيبة  -84

الطبعة    ،سوراي  .ومؤسسة علوم القرآن  ،جدة  .شركة دار القبلة  ،حممد عوامة
 .ç  1427 ،األوىل

ال  املصنف لإلمام  -85 الرمحن األعظمي  ،رزاق الصنعاينعبد  املكتب   ، حتقيق: حبيب 
 . ç 1403 ،ثانيةالطبعة ال ،اإلسالمي

 ، حتقيق: محدي السلفي  ،الطربايناملعجم الكبُي لإلمام أيب القاسم سليمان بن أمحد    -86
 .ثانيةالطبعة ال ،دار إحياء الرتاث العريب

حتقيق: حسني سليم أسد الداراين وعبده علي   ،املعجم لإلمام أيب يعلى املوصلي  -87
 .ç  1410 ،الطبعة األوىل ،بُيوت .دار املأمون للرتاث ،كوشكك

حتقيق:   ،د اإلمساعيلي أليب بكر أمح  ، املعجم يف أسامي شيوخ أيب بكر اإلمساعيلي  -88
منصور.د  حممد  واحلكم  ،زايد  العلوم  املنورة  ،مكتبة  األوىل  ،املدينة   ،الطبعة 

1410 ç . 
سالم عبد ال  حتقيق:  ،معجم مقاييس اللغة أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكراي  -89

 .ç 1420 ،ودار اجليل ،شركة الرايض للنشر والتوزيع ،حممد هارون 
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حتقيق: حممد كامل   ،ابن حمرز  روايةمعرفة الرجال لإلمام أيب زكراي حيىي بن معني    -90
 . ç 1405 ،بدمشق يَّةمطبوعات جممع اللغة العرب ،القصار

عبد . الرتكي ودعبد هللا.حتقيق: د  ، بن أمحد ابن قدامةعبد هللااملغين لإلمام املوفق    -91
 . ç 1413 ،ثانيةالطبعة ال ، دار هجر القاهرة ،فتاح احللوال

الضعفاء  -92 يف  الذهب  ،املغين  أمحد  بن  حممد  القاضي  ،لإلمام  حازم  دار   ،حتقيق: 
 .ç  1418 ،الطبعة األوىل ،بُيوت يَّةالكتب العلم

للحافظ حممد  ،املقاصد احلسنة يف بيان كثُي من األحاديث املشتهرة على األلسنة  -93
العلم  ،الصديق  عبد هللاحتقيق:    ،السخاوي الكتب  الطبعة   ،بُيوت  ،يَّةدار 

 .ç  1407 ،األوىل
أقوال أيب زكراي حيىي بن معني    -94 نور .حتقيق: د   ،ابن طهمان  روايةمن  أمحد حممد 

 .دمشق ،دار املأمون للرتاث ،سيف
 ، ابسم اجلوابرة.حتقيق: د   ،أليب العدل قاسم قطلوبغا  ،من روى عن أبيه عن جده   -95

 .ç  1409 ،الطبعة األوىل ،الكويت ،مكتبة املعال
للخالل  -96 العلل  من  الدين  ،املنتخب  موفق  هللالإلمام  قدامة عبد  ابن  أمحد  بن   

هللا  ،املقدسي عواض  طارق  الراية  ،حتقيق  األوىل   ، الرايض  ،دار  الطبعة 
 . ه1419

والتفريق  -97 اجلمع  أوهام  اخلطيب  ،موضح  أمحد  د   ،للحافظ  امل. حتقيق:  عطي عبد 
   .ç 1407 ،الطبعة األوىل ،بُيوت ،دار املعرفة ،قلعجي

  ، رمحن حممد عثمانعبد الحتقيق:   ،رمحن ابن اجلوزيعبد الاملوضوعات أليب الفرج   -98
 . ç 1403 ،ثانيةالطبعة ال ،دار الفكر 
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أيب  -99 لإلمام  االعتدال  الذهبعبد هللا  ميزان  أمحد  بن  علي حممد   ، حممد  حتقيق: 
دار الكتب    ، فتاح أبو سنةعبد الوجود ومشاركة د/عبد امل  معوض وعادل أمحد

 . ç 1418 ،الطبعة األوىل ،بُيوت يَّةالعلم
ربيع .حتقيق: د   ،للحافظ ابن حجر العسقالين  ،النكت على كتاب ابن الصالح   -100

 . ç 1408 ،ثانيةالطبعة ال ،الرايض ،ةيدار الرا  ،مدخلي
حتقيق: طاهر    ،يف غريب احلديث لإلمام ابن األثُي أيب السعادات اجلزري  نهايةال  -101

 .بُيوت يَّةاملكتبة العلم ،الزاوي وحممود الطناحي
ميَّةماجملالتموالشبكةمالعنكبوت

الصحة واملرض  -102 النوم يف  للمركز اجلامعي لطبِ    ،موسوعة  النوم  اتبعة   ،ظوأحباث 
 www.alnoum.comالتابع جلامعة امللك سعود 

 

  

http://www.alnoum.com/


 

 
381 

 الشرعيةجملة العلوم 
 هـ1444 حمرم السادس والستونالعدد 

fhrs AlmSAdr wAlmrAjς 

m 

 

1  -   ǍtHAf Alxyrħ Almhrħ bzwAŶd AlmsAnyd Alςŝrħ.llHAfĎ ÂHmd AlbSyry. 

tHqyq: dAr AlmŝkAħ llbHθ Alςlmy  ،wǍŝrAf Âby tmym yAsr ǍbrAhym. 

AlryAD. dAr AlwTn. AlTbςħ AlÂwlŶ ،1420 h . 

2  -   ÂHwAl AlrjAl. lÂby ǍsHAq ǍbrAhym AljwzjAny tHqyq: Alsyd SbHy 

AlsAmrAŶy. byrwt. mŵssħ AlrsAlħ.AlTbςħ AlÂwlŶ ،1405 h   

3  -   AlĀdAb. llǍmAm Âby bkr ÂHmd bn AlHsyn Albyhqy.tHqyq: Âbw ςbd Allh 

Alsςyd Almndwh. byrwt. mŵssħ Alktb AlθqAfy َّħ.AlTbςħ AlÂwlŶ ،1408 h . 

4  -   ǍrŝAd AlsAry lŝrH SHyH AlbxAry. Âbw AlςbAs ÂHmd bn mHmd 

AlqsTlAny. dAr ǍHyA' AltrAθ Alςrby ،byrwt ،mSwrħ mn Tbςħ AlÂmyry َّħ  ،

bwlAq bmSr.AlTbςħ AlsAdsħ ،1309 h . 

5  -   AlÂmAly. lςbd Almlk bmHmd bn bŝrAn AlbγdAdy.tHqyq: ςAdl AlςzAzy. 

AlryAD. dAr AlwTn.AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1418 h . 

6  -   AlbHr AlzxAr=Almςrwf bmsnd AlbzAr  ،llǍmAm Âby bkr ÂHmd bn ςmrw 

AlbzAr tHqyq: d.mHfwĎ AlrHmn zyn Allh. Almdynħ Almnwrħ. dAr Alςlwm 

wAlHkm.AlTbςħ AlÂwlŶ ،1409 h  . 

7  -   tAryx Âby sςyd hAŝm bn mrθd AlTbrAny. tHqyq: nĎr AlfAryAby  ،AlmTAbς 

AlςAlmy َّħ.1410h 

8  -   tAryx bγdAd  ،lÂby bkr ÂHmd bn ςly AlxTyb. tHqyq: mSTfŶ ςbd AlqAdr 

ςTA. byrwt.dAr Alktb Alςlmy َّħ. 1417h . 

9  -   tAryx AlθqAt  ،llHAfĎ ÂHmd bn ςbd Allh Alςjly،mς trtyb Alhyθmy  ،tHqyq 

d.ςbd AlmςTy qlςjy،dAr Alktb Alςlmyħ  ،byrwt،AlTbςħ AlÂwlŶ1405h . 

10 -   tAryx jrjAn. lÂby AlqAsm Hmzħ bn ywsf Alshmy  ،bςnAyħ d.mHmd ςbd 

Almjyd xAn. byrwt. ςAlm Alktb.AlTbςħ AlrAbςħ ،1407 h 

11 -   tAryx ςθmAn bn sςyd AldArmy ςn Âby zkryA yHyŶ bn mςyn. tHqyq: 

d/ÂHmd nwr syf. dmŝq. dAr AlmÂmwn lltrAθ .  (1400 h .)ـ 

12 -   tAryx yHyŶ bn mςyn rwAyħ Âby AlfDl AlςbAs mHmd bn HAtm Aldwry. 

tHqyq: ςbd Allh ÂHmd Hsn. byrwt. dAr Alqlm. 

13 -   AltAryx Alkbyr. llǍmAm mHmd bn ǍsmAςyl AlbxAry  ،wmlHq bh ktAb 

AlknŶ llbxAry. mkħ Almkrmħ. dAr AlbAz llnŝr wAltwzyς . 

14 -   tHfħ AlÂHwðy bŝrH jAmς Altrmðy. lmHmd bn ςbd AlrHmn AlmbAkfwry. 

byrwt. dAr Alktb Alςlmy َّħ. 1410h . 

15 -   tHfħ AlÂŝrAf bmςrfħ AlÂTrAf. llǍmAm Âby AlHjAj ywsf bn Alzky Almzy 

  ،wmςh Alnkt AlĎrf ςlŶ AlÂTrAf llHAfĎ Abn Hjr. tHqyq: ςbd AlSmd ŝrf 

Aldyn wzhyr AlŝAwyŝ. Alhnd. AldAr Alqymħ. byrwt. Almktb 

AlǍslAmy.AlTbςħ AlθAnyħ ،1403 h . 

16 -   Altrγyb wAltrhyb.lςbd AlςĎym Almnðry tHqyq: mSTfŶ ςmArħ. byrwt. dAr 

Alfkr. 1401h . 

17 -   tqryb Althðyb. llHAfĎ ÂHmd bn Hjr AlςsqlAny. tHqyq: mHmd ςwAmħ. 

swryA. dAr Alrŝyd  ،wdAr Alqlm. dmŝq.AlTbςħ AlθAlθħ.1411h . 

18 -   AltlxyS AlHbyr fy txryj ÂHAdyθ AlrAfςy Alkbyr. llHAfĎ ÂHmd bn Hjr 

AlςsqlAny  ،AςtnŶ bh: ςbd Allh hAŝm AlymAny. byrwt. dAr Almςrfħ . 
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19 -   tlxyS Alςll AlmtnAhyَّħ llHAfĎ mHmd bn ÂHmd Alðhby  ،tHqyq: yAsr bn 

ǍbrAhym  ،mktbħ Alrŝd.AlTbςħ AlÂwlŶ. 1419h . 

20 -   tlxyS AlmtŝAbh fy Alrsm wHmAyħ mA Âŝkl mnhŶςn bwAdr AltSHyf 

wAlwhm  ،llHAfĎ Âby bkr ÂHmd bn ςly AlxTyb  ،tHqyq:mHmd Hsn 

ǍsmAςyl ،dAr Alktb Alςlmyħ. 

21 -   tnzyh Alŝryςħ Almrfwςħ ςn AlÂxbAr Alŝnyςħ AlmwDwςħ. lÂby AlHsn ςly 

bn mHmd bn ςrAq AlktAny. byrwt. dAr Alktb Alςlmy َّħ. AlTbςħ AlθAnyħ 

1401h . 

22 -   thðyb Althðyb.llHAfĎ ÂHmd bn Hjr AlςsqlAny  ،tHqyq: mSTfŶ ςbd AlqAdr 

ςTA  ،byrwt. dAr Alktb Alςlmy َّħ  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1415 h . 

23 -   thðyb AlkmAl fy ÂsmA' AlrjAl  ،llǍmAm Âby AlHjAj ywsf bn Alzky 

Almzy.tHqyq: d/bŝAr ςwAd mςrwf  ،Tbςħ jdydħ mnqHħ wmxtSrħ. byrwt. 

mŵssħ AlrsAlħ  ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1418h . 

24 -   AlθqAt  ،llǍmAm Âby HAtm mHmd bn HbAn Albsty. tHqyq: Alsyd ŝrf 

Aldyn ÂHmd   ،1395 h . 

25 -   jAmς Altrmðy  ،llǍmAm mHmd bn ςysŶ Altrmðy. mktbħ dAr AlslAm  ،

1420h . 

26 -   AljAmς lÂHkAm AlqrĀn  ،llǍmAm mHmd bn ÂHmd AlqrTby  ،tHqyq: 

mjmwςħ bǍŝrAf d.ςbd Allh bn ςbd AlmHsn Altrky. byrwt. mŵssħ AlrsAlħ  ،

1427h . 

27 -   AljrH wAltςdyl  ،llǍmAm AlrAzy. ςbd AlrHmn Abn Âby HAtm  ،ςl َّq ςlyh: 

Alŝyx ςbd AlrHmn bn yHyŶ Almςlmy AlymAny  ،mSwr ςn Tbςħ mjls dAŶrħ 

AlmςArf AlςθmAny َّħ bHydr ĀbAd ،dAr Alktb Alςlmy َّħ  ،byrwt . 

28 -   HAŝyħ Alsndy ςlŶ Almsnd،lÂby AlHsn mHmd Alsndy  ،tHqyq: TArq ςwD 

Allh. AlryAD. dAr AlmÂθwr llnŝr wAltwzyς  ،1413 h . 

29 -   Hlyħ AlÂwlyA' wTbqAt AlÂSfyA'  ،lÂby nςym ÂHmd bn ςbd Allh 

AlÂSfhAny  ،tHqyq: mSTfŶ ςbd AlqAdr ςTA. byrwt. dAr Alktb Alςlmy َّħ ،

1418h  . 

30 -   xlq ÂfςAl AlςbAd wAlrd ςlŶ Aljhmyħ wÂSHAb AltςTyl  ،lǍby ςbd Allh 

mHmd bn ǍsmAςyl AlbxAry  ،tHqyq ςmrw ςbd Almnςm slym  ،AldmAm  ،dAr 

Abn Alqym w dAr Abn ςfAn ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1423 ç . 

31 -   dlyl AlfAlHyn lTrq ryAD AlSAlHyn. mHmd bn ςlAn AlŝAfςy. byrwt. dAr 

AlktAb Alςrby ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1405 h . 

32 -   rsAlħ fy AlÂHAdyθ AlmwDwςħ  ،lÂby AlfDAŶl AlHsn AlSAγAny  ،tHqyq: 

mHmd ςbd AlqAdr ÂHmd  ،mktbħ AlnhDħ AlmSry َّħ  ،AlqAhrħ  ،1411 ç . 

33 -   zAd AlmςAd fy xyr hdy AlςbAd llǍmAm Âby ςbd Allh mHmd bn Âby bkr 

Abn qym Aljwzy َّħ  ،tHqyq: ŝςyb wςbd AlqAdr AlÂrnŵwT  ،mŵssħ AlrsAlħ 

wmktbħ AlmnAr AlǍslAmy َّħ  ،AlTbςħ AlrAbςħ ςŝr   ،1410 ç . 

34 -   zwAŶd ςbd Allh bn ÂHmd bn Hnbl fy Almsnd  ،tHqyq: d. ςAmr Sbry  ،dAr 

AlbŝAŶr AlǍslAmy َّħ  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1410 ç . 

35 -   sŵAlAt Âby bkrAlbrqAny lldArqTny  ،tHqyq: mHmd AlÂzhry  ،AlfArwq 

AlHdyθħ llTbAςħ wllnŝr  ،AlqAhrħ  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1427 ç . 

36 -   slslħ AlÂHAdyθ AlDςyfħ wAlmwDwςħ wÂθrhA AlsyŶ fy AlÂmħ lmHmd 

bn nASr Aldyn AlÂlbAny ،mktbħ AlmςArf. AlTbςħ AlÂwlŶ  ،1412 ç . 
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37 -   sُnn Abn mAjh llǍmAm Âby ςbd Allh mHmd bn yzyd Alqzwyny  ،tHqyq: 

mHmd fŵAd ςbd AlbAqy  ،dAr Alfkr ،AlTbςħ AlÂwlŶ . 

38 -   sُnn Âby dAwd llǍmAm slymAn bn AlÂŝςθ AlsjstAny ،mktbħ dAr AlslAm  ،

AlTbςħ AlÂwlŶ  ،1420 ç . 

39 -   sُnn AldArmy llǍmAm Âby mHmd ςbd Allh bn ςbd AlHmn AldArmy  ،tHqyq: 

d/mSTfŶ dyb AlbγA  ،dAr Alqlm  ،AlTbςħ AlÂwlŶ  ،1412 ç. 

40 -   Als nُn AlkbrŶ llǍmAm Âby ςbd AlrHmn ÂHmd bn ŝςyb AlnsAŶy  ،tHqyq: 

d/ςbd AlγfAr AlbndAry wsyd ksrwy Hsn  ،dAr Alktb Alςlmy َّħ  ،AlTbςħ 

AlÂwlŶ   ،1411 h ـ 

41 -   Als nُn AlkbrŶ llǍmAm Âby ςbd AlrHmn ÂHmd bn ŝςyb AlnsAŶy  ،tHqyq: 

mjmwςħ mn AlbAHθyn bǍŝrAf Alŝyx ŝςyb AlÂrnAŵwT  ،mŵssħ 

AlrsAlħ.byrwt ،AlTbςħ AlÂwlŶ  ،1422 ç . 

 

42 -   Als nُn AlkbrŶ llǍmAm Âby bkr ÂHmd bn AlHsyn Albyhqy  ،wbhAmŝh 

tςlyqAtُ Abn AltrkmAny AlmsmŶ bAljwhr Alnqy  ،tHqyq: mHmd ςbd AlqAdr 

ςTA  ،dAr Alktb Alςlmy َّħ  ،wtwzyς dAr AlbAz  ،AlTbςħ AlÂwlŶ  ،1414 ç . 

43 -   sُnn AlnsAŶy-AlmjtbŶ- llǍmAm Âby ςbd AlrHmn ÂHmd bn ŝςyb 

AlnsAŶy  ،wmςh ŝrH ُ AlsywTy wHAŝyħ Alsndy  ،tHqyq: mktb AltrAθ 

AlǍslAmy ،twzyς dAr Almŵyd ،AlTbςħ AlθAnyħ  ،1412 hـ 

44 -   syr ÂςlAm AlnblA'  ،llHAfĎ mHmd bn ÂHmd Alðhby  ،tHqyq: mjmwςħ 

bǍŝrAf ŝςyb AlÂrnŵwT  ،mŵssħ AlrsAlħ  ،byrwt ،AlTbςħ AlςAŝrħ   ،1414 ç . 

45 -   ŝrH ryAD AlSAlHyn  ،lmHmd bn SAlH Alςθymyn  ،ǍςdAd wtqdym: d.ςbd 

Allh AlTyAr  ،dAr AlwTn  ،AlTbςħ AlÂwlŶ  ،1415 ç . 

46 -   ŝrH ςll Altrmðy  ،llHAfĎ Âby Alfrj ςbd AlrHmn bn ŝhAb Aldmŝqy Almŝhwr 

bAbn rjb AlHnbly  ،tHqyq: d.hmAm sςyd  ،mktbħ AlmnAr  ،AlÂrdn  ،AlTbςħ 

AlÂwlŶ   ،1407 ç . 

47 -   ŝrH mŝkl AlĀθAr  ،llǍmAm Âby jςfr ÂHmd bn mHmd AlTHAwy  ،tHqyq: 

ŝςyb AlÂrnŵwT ،mŵssħ AlrsAlħ  ،AlTbςħ AlθAnyħ  ،1427  ç. 

48 -   SHyH Abn HbAn mς AlǍHsAn،trtyb ςlA' Aldyn ςly bn blbAn  ،tHqyq kmAl 

ywsf AlHwt،dAr Alktb Alςlmyħ،AlTbςħ AlÂwlŶ  ،1407 ç. 

49 -   SHyH Abn xzymħ llǍmAm Âby bkr mHmd bn ǍsHAq bn xzymħ  ،tHqyq: 

d/mHmd mSTfŶ AlÂςĎmy  ،Almktb AlǍslAmy  ،AlTbςħAlθAnyħ   ،1412 ç . 

50 -   SHyH snُn Abn mAjh  ،SHH ÂHAdyθh Alŝyx mHmd bn nASr Aldyn 

AlÂlbAny  ،AςtnŶ bh: zhyr AlŝAwyŝ  ،mktb Altrbyħ Alςrby ldwl Alxlyj ،

AlTbςħ AlÂwlŶ  ،1409 ç . 

51 -   SHyH AlbxAry llǍmAm mHmd bn ǍsmAςyl AlbxAry AlmsmŶ AljAmς 

AlSHyH ،mktbħ dAr AlslAm ،AlTbςħ AlθAnyħ   ،1419  h ـ 

52 -   SHyH mslm llǍmAm mslm bn AlHjAj AlnysAbwry AlmsmŶ AljAmς 

AlSHyH  ،mς trqym: mHmd fŵAd ςbd AlbAqy  ،mktbħ dAr AlslAm  ،AlTbςħ 

AlÂwlŶ   ،1419 ç . 

53 -   AlDςfA' AlSγyr  ،llǍmAm mHmd bn ǍsmAςyl AlbxAry  ،tHqyq: mHmwd 

ǍbrAhym zAyd  ،dAr Almςrfħ  ،byrwt  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1406 ç . 

54 -   AlDςfA' Alkbyr llǍmAm Âby jςfr mHmd bn ςmrw Alςqyly  ،tHqyq: d/ςbd 

AlmςTy Âmyn qlςjy  ،dAr Alktb Alςlmy َّħ. byrwt  ،AlTbςħ AlÂwlŶ  ،1404  h ـ 
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55 -   AlDςfA' wAlmtrwkwn llǍmAm ÂHmd AlnsAŶy  ،tHqyq: mHmwd 

ǍbrAhym zAyd  ،dAr Almςrfħ  ،byrwt  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1406 ç . 

56 -   AlTb Alnbwy llǍmAm Âby nςym ÂHmd bn ςbd Allh AlÂSbhAny  ،tHqyq 

mSTfŶ xDr  ،dAr Abn HzAm ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،2006 m . 

57 -   ςll AlHdyθ lÂby mHmd ςbd AlrHmn Abn Âby HAtm ،tHqyq: nŝÂt bn kmAl 

AlmSry  ،mktbħ AlfArwq AlHdyθħ. mSr  ،AlTbςħ AlÂwlŶ  ،1423 ç  . 

58 -   ςll AlHdyθ lÂby mHmd ςbd AlrHmn Abn Âby HAtm  ،tHqyq: fryq mn 

AlbAHθyn  ،wǍŝrAf d/ sςd AlHmyd wd/ xAld Aljrysy  ،AlTbςħ AlÂwlŶ ،

1427 ç . 

59 -   ςll Altrmðy Alkbyr trtyb Âby TAlb AlqADy  ،tHqyq: Hmzħ dyb mSTfŶ  ،

mktbħ AlÂqSŶ ،ςmAn - AlÂrdn ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1406 ç . 

60 -   Alςll wmςrfħ AlrjAl llǍmAm ÂHmd bn mHmd bn Hnbl  ،tHqyq: d/ wSy Allh 

bn mHmd ςbAs ،dAr Alqbs. AlryAD  ،AlTbςħ AlθAnyħ   ،1427 ç . 

61 -   Alςll llǍmAm Âby AlHsn ςly bn ςmr AldArqTny  ،tHqyq: d/mHfwĎ AlrHmn 

zyn Allh Alslfy  ،dAr Tybħ  ،AlTbςħ AlÂwlŶ . 

62 -   ftH AlbAry bŝrH SHyH AlbxAry llHAfĎ ÂHmd bn ςly bn Hjr AlςsqlAny  ،

wmςh SHyH AlbxAry  ،mrAjςħ: Alŝyx ςbd Alςzyz bn ςbd Allh bn bAz llÂjzA' 

AlθlAθħ AlÂwlŶ  ،wtkmlħ Albqy َّħ bǍŝrAf mHb Aldyn AlxTyb  ،wtrqym: 

mHmd fŵAd ςbd AlbAqy  ،dAr AlryAn  ،AlTbςħ AlÂwlŶ  ،1407 ç . 

63 -   ftH AlbAry fy ŝrH SHyH AlbxAry llHAfĎ Abn rjb ςbd AlrHmn bn ŝhAb 

AlHnbly  ،tHqyq: TArq bn ςwD Allh  ،dAr Abn Aljwzy  ،AlTbςħ AlÂwlŶ  ،

1417 ç . 

64 -   AlfwAŶd Almjmwςħ fy AlÂHAdyθ AlmwDwςy َّħ  ،lmHmd AlŝwkAny  ،

tHqyq: ςbd AlrHmn Almςlmy  ،Almktb AlǍslAmy  ،byrwt  ،AlTbςħ AlθAnyħ  ،

1392 ç . 

65 -   AlkAŝf fy mςrfħ mَّn lh rwAyħ fy Alktb Alstħ  ،llǍmAm mHmd bn ÂHmd 

Alðhby  ،tHqyq: d.mHmd ςwAmħ  ،ŝrkħ dAr AlqbA' wmŵssħ ςlwm AlqrĀn ،

AlTbςħ AlÂwlŶ  ،1413 ç . 

66 -   AlkAml fy DςfA' AlrjAl llǍmAm Âby ÂHmd ςbd Allh bn ςdy AljrjAny ،

tHqyq: ςAdl ÂHmd ςbd Almwjwd wςly mHmd mςwD wd/ςbd AlftAH Âbw 

snħ ،dAr Alktb Alςlmy َّħ  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1418 ç . 

67 -   lsAn Alςrb llςlAmħ Âby AlfDl jmAl Aldyn mHmd bn mkrm bn mnĎwr 

AlmSry  ،dAr SAdr  ،AlTbςħ AlθAlθħ   ،1414 ç. 

68 -   lsAn AlmyzAn llHAfĎ Abn Hjr AlςsqlAny  ،tHqyq: mjmwςħ bǍŝrAf mHmd 

Almrςŝly  ،dAr ǍHyA' AltrAθ Alςrby byrwt  ،AlTbςħ AlθAnyħ  ،1422 ç . 

69 -   mjmς AlzwAŶd wmnbς AlfwAŶd llHAfĎ nwr Aldyn ςly bn Âby bkr 

Alhyθmy  ،wmςh bγyħ AlrAŶd fy tHqyq mjmς AlzwAŶd  ،tHqyq: ςbd Allh 

bn mHmd Aldrwyŝ ،dAr Alfkr  ،1414 ç . 

70 -   AlmjrwHyn mn AlmHdθyn llǍmAm Abn HbAn  ،tHqyq: Hmdy Alslfy  ،dAr 

AlSmyςy ،AlTbςħ AlÂwlŶ ،1420 ç  . 

71 -   mxtSr AxtlAf AlςlmA' llǍmAm Âby jςfr ÂHmd AlTHAwy  ،AxtSAr Âby bkr 

AljSAS  ،tHqyq: d.ςbd Allh nðyr ÂHmd  ،dAr AlbŝAŶr  ،AlTbςħ AlÂwlŶ  ،

14416 ç . 

72 -   mxtSr qyAm Allyl wqyAm rmDAn wktAb Alwtr  ،llςlAmħ ÂHmd 

Almqryzy،ςAlm Alktb ،AlTbςħ AlθAnyħ ،1403 h . 
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73 -   mdArj AlsAlkyn،llǍmAm mHmd bn Âby bkr Abn Alqym Aljwzyħ،tHqyq: 

mHmd AlmςtSm bAllh AlbγdAdy  ،dAr AlktAb Alςrby،byrwt،AlTbςħ 

AlθAlθħ  ،1416 ç . 

74 -   msAŶl AlǍmAm ÂHmd bn Hnbl rwAyħ Abnh ςbd Allh  ،tHqyq: zhyr 

AlŝAwyŝ ،Almktb AlǍslAmy ،byrwt ،AlTbςħ AlθAlθħ  ،1408 ç . 

75 -   Almstdrk ςlŶ AlSHyHyn llǍmAm Âby ςbd Allh mHmd bn ςbd Allh 

AlHAkm  ،wbðylh tlxyS Almstdrk llðhby  ،tHqyq: ςbd AlslAm bn mHmd 

ςl wŝ ،dAr Almςrfħ  ،AlTbςħ AlÂwlŶ  ،1418 ç. 

76 -   msnd AlŝhAb lÂby ςbd Allh mHmd bn slAmħ AlqDAςy  ،tHqyq: Hmdy 

Alslfy ،mŵssħ AlrsAlħ  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1405 ç . 

77 -   msnd Âby dAwd AlTyAlsy llǍmAm slymAn bn dAwd AlTyAlsy  ،tHqyq: 

Aldktwr mHmd bn ςbd AlmHsn Altrky  ،mrkz AlbHwθ wAldrAsAt Alςrby َّħ 

wAlǍslAmy َّħ bdAr hjr  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1419 ç . 

78 -   msnd Âby yςlŶ AlmwSly llǍmAm Âby yςlŶ ÂHmd bn ςly AlmwSly  ،tHqyq: 

Hsyn slym Âsd AldArAny  ،dAr AlθqAfħ Alςrby َّħ. dmŝq  ،AlTbςħ AlÂwlŶ ،

1412 ç . 

79 -   Almsnd AljAmς lÂHAdyθ Alktb Alstħ  ،wmŵlfAt ÂSHAbhA AlÂxrŶ  ،

wmwTÂ mAlk  ،wmsAnyd AlHmydy  ،wÂHmd bn Hnbl  ،wςbd Abn Hmyd ،

wsnn AldArmy  ،wSHyH Abn xzymħ  ،trtyb: d/ bŝAr ςwAd mςrwf wĀxrwn ،

dAr Aljyl byrwt wAlŝrkħ AlmtHdħ Alkwyt ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1413 ç . 

80 -   Almsnd llǍmAm ÂHmd bn mHmd bn Hnbl (Almwswςħ AlHdyθy َّħ)  ،tHqyq: 

mjmwςħ mn AlbAHθyn  ،ǍŝrAf d/ςbd Allh Altrky  ،mŵssħ AlrsAlħ  ،AlTbςħ 

AlÂwlŶ   ،1416 ç . 

81 -   Almsnd llǍmAm ÂHmd bn mHmd bn Hnbl  ،tHqyq: ÂHmd bn mHmd ŝAkr  ،

dAr AlmςArf llTbAςħ wAlnŝr ،mSr  ،AlTbςħ AlθAlθħ  ،1368 ç . 

82 -   mSbAH AlzjAjħ fy zwAŶd Abn mAjh llŝhAb ÂHmd bn Âby bkr AlbwSyry  ،

tHqyq: mwsŶ mHmd ςly w d/ςzt ςlŶ ςTy َّħ  ،dAr Alktb AlǍslAmy َّħ  ،AlTbςħ 

AlÂwlŶ   ،1405 ç . 

83 -   AlmSbAH Almnyr llςlAmħ ÂHmd bn mHmd Alfywmy  ،tHqyq: ywsf Alŝyx 

mHmd  ،Almktbħ AlςSry َّħ - byrwt ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1417 ç . 

84 -   AlmSnf lAbn Âby ŝybħ  ،llǍmAm Âby bkr ςbd Allh bn mHmd bn Âby ŝybħ  ،

tHqyq: mHmd ςwAmħ  ،ŝrkħ dAr Alqblħ. jdħ ،  wmŵssħ ςlwm AlqrĀn. 

swryA ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1427 ç . 

85 -   AlmSnf llǍmAm ςbd AlrzAq AlSnςAny  ،tHqyq: Hbyb AlrHmn AlÂςĎmy  ،

Almktb AlǍslAmy  ،AlTbςħ AlθAnyħ   ،1403 ç . 

86 -   Almςjm Alkbyr llǍmAm Âby AlqAsm slymAn bn ÂHmd AlTbrAny  ،tHqyq: 

Hmdy Alslfy  ،dAr ǍHyA' AltrAθ Alςrby ،AlTbςħ AlθAnyħ . 

87 -   Almςjm llǍmAm Âby yςlŶ AlmwSly  ،tHqyq: Hsyn slym Âsd AldArAny 

wςbdh ςly kwŝkk ،dAr AlmÂmwn lltrAθ. byrwt  ،AlTbςħ AlÂwlŶ  ،1410 ç. 

88 -   Almςjm fy ÂsAmy ŝywx Âby bkr AlǍsmAςyly  ،lÂby bkr ÂHmd 

AlǍsmAςyly  ،tHqyq: d.zyAd mHmd mnSwr  ،mktbħ Alςlwm wAlHkm  ،

Almdynħ Almnwrħ ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1410 ç . 

89 -   mςjm mqAyys Allγħ lÂby AlHsyn ÂHmd bn fArs bn zkryA  ،tHqyq: ςbd 

AlslAm mHmd hArwn ،ŝrkħ AlryAD llnŝr wAltwzyς  ،wdAr Aljyl  ،1420 ç . 
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90 -   mςrfħ AlrjAl llǍmAm Âby zkryA yHyŶ bn mςyn rwAyħ Abn mHrz  ،tHqyq: 

mHmd kAml AlqSAr ،mTbwςAt mjmς Allγħ Alςrby َّħ bdmŝq   ،1405 ç . 

91 -   Almγny llǍmAm Almwfq ςbd Allh bn ÂHmd Abn qdAmħ  ،tHqyq: d.ςbd Allh 

Altrky wd.ςbd AlftAH AlHlw ،dAr hjr AlqAhrħ  ،AlTbςħ AlθAnyħ  ،1413  ç. 

92 -   Almγny fy AlDςfA'  ،llǍmAm mHmd bn ÂHmd Alðhby  ،tHqyq: HAzm 

AlqADy  ،dAr Alktb Alςlmy َّħ byrwt ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1418 ç . 

93 -   AlmqASd AlHsnħ fy byAn kθyr mn AlÂHAdyθ Almŝthrħ ςlŶ AlÂlsnħ ،

llHAfĎ mHmd AlsxAwy  ،tHqyq: ςbd Allh AlSdyq  ،dAr Alktb Alςlmy َّħ  ،

byrwt  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1407 ç . 

94 -   mn ÂqwAl Âby zkryA yHyŶ bn mςyn rwAyħ Abn ThmAn  ،tHqyq: d.ÂHmd 

mHmd nwr syf ،dAr AlmÂmwn lltrAθ  ،dmŝq . 

95 -    mn rwŶ ςn Âbyh ςn jdh  ،lÂby Alςdl qAsm qTlwbγA  ،tHqyq: d.bAsm 

AljwAbrħ  ،mktbħ AlmςlA ،Alkwyt ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1409 ç . 

96 -   Almntxb mn Alςll llxlAl،llǍmAm mwfq Aldyn ςbd Allh bn ÂHmd Abn 

qdAmħ Almqdsy  ،tHqyq TArq ςwAD Allh  ،dAr AlrAyħ  ،AlryAD  ،AlTbςħ 

AlÂwlŶ 1419h . 

97 -   mwDH ÂwhAm Aljmς wAltfryq  ،llHAfĎ ÂHmd AlxTyb  ،tHqyq: d.ςbd 

AlmςTy qlςjy  ،dAr Almςrfħ  ،byrwt  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1407 ç  . 

98 -   AlmwDwςAt lÂby Alfrj ςbd AlrHmn Abn Aljwzy  ،tHqyq: ςbd AlrHmn 

mHmd ςθmAn ،dAr Alfkr ،AlTbςħ AlθAnyħ  ،1403 ç . 

99 -   myzAn AlAςtdAl llǍmAm Âby ςbd Allh mHmd bn ÂHmd Alðhby  ،tHqyq: 

ςly mHmd mςwD wςAdl ÂHmd ςbd Almwjwd wmŝArkħ d/ςbd AlftAH Âbw 

snħ ،dAr Alktb Alςlmy َّħ byrwt ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1418 ç . 

100 -   Alnkt ςlŶ ktAb Abn AlSlAH  ،llHAfĎ Abn Hjr AlςsqlAny  ،tHqyq: d.rbyς 

mdxly  ،dAr AlrAyħ ،AlryAD ،AlTbςħ AlθAnyħ   ،1408 ç . 

101 -   AlnhAyħ fy γryb AlHdyθ llǍmAm Abn AlÂθyr Âby AlsςAdAt Aljzry  ،

tHqyq: TAhr AlzAwy wmHmwd AlTnAHy  ،Almktbħ Alςlmy َّħ byrwt 

. 

AlmjlAt wAlŝbkħ Alςnkbwty َّħ 

102-  mwswςħ Alnwm fy AlSHħ wAlmrD  ،tAbςħ llmrkz AljAmςy lTb   

wÂbHAθ AlnwmĎ ،AltAbς ljAmςħ Almlk sςwd www.alnoum.com 
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 األحكام الفقهية المتعلقة بمنع الرجل من الحمل 

 

 محمد الشمرانيد. عبدهللا بالقاسم 

 اآلداب  كلية  –الدراسات اإلسالمية قسم 
  بيشة جامعة 

  هـ 1443/ 8/ 21تاريخ قبول البحث:  هـ  1443/ 7/ 13تاريخ تقديم البحث:  

 
 ملخص الدراسة:  

 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه، وبعد: 
الرجل من حصول احلمل بوطئه، وما يرتتب على ذلك فيناقش هذا البحث حكم ما مينع  

 من آاثر فقهية، وذلك من خالل متهيد ومبحثني وخامتة على النحو التايل:
 التمهيد الطيب: وفيه ماهية طرق منع الرجل من احلمل، وآاثرها الطبية.

وعقد املبحث األول: يف بيان التكييف الفقهي حلكم منع الرجل من احلمل، سواء كان 
 نع مؤبداً أو مؤقتاً.امل

واملبحث الثاين: يف بيان األحكام الفقهية املرتتبة على اختاذ الرجل ملا مينع احلمل، وذلك 
 يف ما يلي:

الولد ممن  الزىن ونفي  الزوجة يف اختاذ الرجل ملا مينع من احلمل، وإثبات  حكم استئذان 
يتعذر احلمل بوطئه، وإقامة احلد بقذف من يطأ وال حيبل، وفسخ عقد النكاح من الزوج الذي  

 ال حيبل.  
 اخلامتة: وفيها أهم نتائج البحث. 

 رمي.نسأل هللا تعاىل أن يتقبله وجيعله خالصاً لوجهه الك
 وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. 

 
 .الوطء –اإلخصاب  –الرجل  –احلمل  -منع  الكلمات املفتاحية:
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Abstract:  

Praise be to AllAh, and prayers and peace be upon our Prophet Muhammad 

and his family and all of his companions . 

  This research discusses the ruling on what prevents a man from getting 

pregnant; and the jurisprudential implications of that, through a preface, two 

topics, and a conclusion as follows : 

 The medical preface: In it are the methods of preventing a man from 

becoming pregnant, and their medical effects. 

The first topic: explaining the jurisprudential conditioning of the ruling on 

preventing a man from getting pregnant, whether the prevention is permanent or 

temporary . 

The second topic: In explaining the jurisprudential rulings that result from a 

man taking what prevents pregnancy, as follows : 

Ruling on asking the wife’s permission for a man to take something that 

prevents pregnancy. Proving " fornication ", banishing a child from whom it is not 

possible to have intercourse with him, making the "HADD" (punishment) by 

slandering someone who had intercourse who did not become pregnant, and 

annulling the marriage contract of the husband who did not become pregnant . 

Conclusion: It contains the most important findings of the research . 

We ask Allah (Almighty) to accept our work and make it pure for his 

honorable face. 

May God's peace and blessings be upon our Prophet Muhammad and all his 

family and all of his companions.  

  

key words: Prevent – Pregnancy – Man – Fertilization – Intercourse . 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
أشرف األنبياء وسيد املرسلني  والصالة والسالم على    رب العاملني  احلمد هلل

ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين وسلم تسليماً    حممد وعلى آله وصحبه   نبينا
   . وبعد.مزيداً 

، وتعددت قد ولدت اهتماماً كبرياً بتطوير موانع احلملالطبية    وث فإن البح 
مشاركة الرجل يف اختاذ حماولة  وسائل منع املرأة من احلمل، مث تطور األمر إىل  

 ما مينع وطئه من ختصيب البويضة وحصول احلمل. 
، أو  كما يسميها األطباء   وموانع احلمل الذكورية إما أن تكون ابلطرق التقليدية 

 . - اليت هي موضوع البحث   –   واجلراحية   الكيميائية التدخل الطيب وهي الطرق  
يكون ابألدوية )احلبوب    ما   منهافاملتعلقة ابلرجل،    طرق الطبيةهذه ال تتعدد  و 

إىل األبد أو إىل  وقد تكون    أو األشعة،  ،اجلراحة  أواإلبر،    أوأو األقراص(،  
 كأشهر وحنوها.   ،أمد مؤقت

وإضافة احلمل إىل الرجل، ابعتبار اختاذه لألسباب املسببة لذلك، فاملانع  
قد يوجد من جهة الرجل أو املرأة، وال خيتص أبحدمها، وقد درج هذا التعبري 

املعاصرين والفقهاء  األطباء  جهتهف،  يف كتب  من  املانع  يعين    وجود  وقوع ال 
ينسب إليه، ألنه بسببه  يلحقه و كما أن احلمل    ، وإمنا تسببه يف منعه.منه  احلمل
 .وفعله

لحمل، ل  املوجبة   سباباألولو قيل: على تقدير حمذوف: أي منع الرجل من  
 اللغة.  يفعلم جائٌز لكان له وجه، فحذف ما ي  
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يكون أن  من  أقل  يق  وال  اجملاز، كما  من ابب  العزل حيض  اإطالقه  ل: 
 . ( 1)الرجل 

اب جديرة  املسألة  ال  وهذه  أهنا  إال  العلمي،  والتأصيل  انزلة    ت عد  لبحث 
معروف من قبل، سواء للرجال أو  ابالصطالح الفقهي، فقطع النسل أو تقليله  

إال أن اجلدة يف   -رمحهم هللا تعاىل    –وقد أشار إليه الفقهاء السابقون    النساء،
ؤبد مع  امللجراحة الطبية لقطع النسل  لتكييف الفقهي ل ما يتعلق اب  هذا البحث

وقد    والنسل  ةفاخلصاء قطع للشهو   ،إمكان الوطء، وهو ما خيالف فيه اخلصاء
الع   بسببه  و ةن  يتولد  وإمكان يف  ،  الشهوة  بقاء  مع  للنسل  قطع  الطريقة  هذه 

ذلك،كالوطء.   على  املرتتبة  الفقهية  األحكام  زىن  وكذلك يف  الزوجة دعوى 
 وحنوه. ،من ال حيبل وقذف ممن يتعذر احلمل بوطئه، ونفي الولد

على  يرتتب  ما  وبيان  للمسألة،  الفقهي  التأصيل  ألمهية  استعمال    ونظراً 
املانعة من احلمل   الطبية  للوسائل  أو مؤقتاً    –الرجل  من    -سواء كان دائماً 

احلاجة رأيت  هذا  إىل  داعية   أحكام شرعية،  بعنوان: ال  كتابة  بحث، وجعلته 
له ابلتعريف مباهية    ومهدت    (األحكام الفقهية املتعلقة مبنع الرجل من احلمل)

مث بيان التكييف الفقهي ملسألة البحث، واآلاثر   أدوية منع الرجل من احلمل،
ذلك،  على  املرتتبة  املوفق   الفقهية  فهو  واإلعانة،  التوفيق  تعاىل  هللا  نسأل 

 واملستعان.
  

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 18/314(، واتج العروس: )1/226انظر: أساس البالغة: )( 1)
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 أهداف البحث:
   أمهية دراسة املسائل الطبية املعاصرة وبيان أحكامها الفقهية.أواًل: 

 بيان ماهية أدوية منع الرجل من احلمل، واآلاثر الطبية املرتتبة عليها. نياً:  اث
 التكييف الفقهي ملنع الرجل من احلمل.اثلثاً: 
 دوية منع الرجل من احلمل.أل ة م الفقهياحكبيان األرابعاً: 

 الدراسات السابقة: 
املسألة  ي تناول هذه  فقهعلى حبث   –وهللا أعلم    –مل أقف يف حد علمي  

 ة.شرعيعلى وجه اإلفراد، لتأصيلها وتكييفها، وبيان ما يتعلق هبا من األحكام ال
 منهج البحث:

التخريج والتوثيق  أواًل:   العلمية من حيث  البحوث  املتبع يف  املنهج  التزام 
 والعزو واإلحاالت وعالمات الرتقيم. 

 . املنهج الوصفي ملنع الرجل من احلمل، وماهيته الطبيةاثنياً: 
ذكر أقوال الفقهاء يف املسائل الفقهية ومناقشتها والرتجيح مع ذكر اً:  لثاث

 مسوغات الرتجيح.
 االستغناء عن تراجم األعالم دفعاً لإلطالة.اً: رابع

، وبيان احلكم التأصيل العلمي والتكييف الفقهي ملسائل البحثخامساً:  
 الفقهي يف ذلك.

 خطة البحث: 
 اشتملت خطة البحث على متهيد ومبحثني وخامتة على النحو التايل: 
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وفيها أمهية املوضوع وأهدافه والدراسات السابقة ومنهج البحث   املقدمة:
 وخطته.

 وآاثرها الطبية.  منع احلمل للرجال طرق  ماهيةمتهيد: 
 احلكم الفقهي ملنع الرجل من احلمل. وفيه مطلبان: األول: حث املب

 املطلب األول: حكم املنع املؤبد للرجل من احلمل. 
 املطلب الثاين: حكم املنع املؤقت للرجل من احلمل.  
. وفيه أربعة للرجال  املبحث الثان: األحكام الفقهية املتعلقة مبنع احلمل

 مطالب: 
 الرجل ملا مينع احلمل. اختاذ املطلب األول: حكم استئذان الزوجة يف

 املطلب الثاين: حكم إثبات الزىن ونفي الولد ممن يتعذر احلمل بوطئه. 
 املطلب الثالث: حكم إقامة احلد بقذف من يطأ وال حيبل.
 املطلب الرابع: حكم فسخ النكاح من الزوج الذي ال حيبل. 

 وفيها خالصة البحث وأهم نتائجه.  اخلامتة:
 فهرس املراجع.

 هرس املوضوعات. ف
نسأل هللا تعاىل أن يعصمنا من الزلل، ويوفقنا يف القول والعمل، ويبارك يف 

 هذا البحث، وجيعله خالصاً لوجهه الكرمي، إنه ويل ذلك والقادر عليه.
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 وآاثرها الطبية.  منع احلمل للرجالطرق   ماهيةمتهيد: 
الذكورية   احلمل  منع  طبية عديدة حول وسائل  دراسات وحبوث  أجريت 

منع احلمل اهلرمونية األنثوية املعروفة، ابستخدام طرق هرمونية، مماثلة لوسائل  
 .(1) وقابلة للعكس ،مما جيعلها األقرب إلدخال وسيلة منع محل موثوقة

ى الرجال، وكانت اجلهود تبذل للتعرف على أنسب األدوية ملنع اخلصوبة لد
تكوين احليواانت املنوية يف اخلصية، أو األدوية    نعوذلك يتأتى ابستخدام أدوية مل

، وقناة الدفق واملثانة،  ( 2)اليت تضعف انتقال املنوايت من اخلصية خالل الرببخ 
 . ( 3)أو األدوية اليت تبطل النمو الصحيح للمنوايت يف الرببخ 

عدد احليواانت املنوية املخصبة،   قتل  موانع احلمل الذكورية الطبية   ال بد يف و 
اليت تقذف يف املهبل إىل مستوايت متنع اإلخصاب بشكل موثوق، ويتم ذلك  

أو   أو    منععن طريق حتويل،  املنوية،  قدرة احليواانت  إخراج احليواانت  تثبيط 
 . (4) املنوية على اإلخصاب

  

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الطيب التايل: اإللكرتوينانظر: املوقع ( 1)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK279094. 

 أنبوب موجود يف اجلزء اخللفي من اخلصيتني، يقوم بتخزين ومحل احليواانت املنوية. الرببخ: هو ( 2)
 .Snell’s Clinical Anatomy by Regionsانظر:     
 (.54انظر: تنظيم النسل وموقف الشريعة اإلسالمية منه: ص)( 3)

 الطيب التايل: اإللكرتوين(، واملوقع 333انظر: تطور اجلنني وصحة احلامل: ص)( 4)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK279094. 
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 الذكورية إىل ما يلي:وتنقسم موانع احلمل 
وهي:  - الذكوري،  احلمل  ملنع  التقليدية  الدوري،   الطرق  االمتناع 

 والقذف غري املهبلي. 
اليت متنع احليواانت   -الطبية ملنع احلمل الذكوري    الكيميائيةالطريق    -

 وهي:  -  اإلخصاب املنوية من الوصول إىل موقع
أو   واحلبوب  احلقن،  طريق  عن  اهلرموين  احلمل  ومنع  املنوية،  القناة  قطع 

 األقراص الطبية، ومثبط إنزمي الربوتيز الربخبي، واألشعة السينية.
 أواًل: قطع القناة املنوية: 

املنع املستدمي للحمل، وهو: إجراء جراحي  ويعرف ابلتعقيم الذكري، أو 
مل احليواانت املنوية ابحلرارة، حيث إن لقطع أو سد أو إغالق األانبيب اليت حت

املنوية، احليواانت  من  خاٍل  يصبح  املنوي  على ختصيب    السائل  قوته  ويفقد 
 . ( 2)، أو ربط احلبل املنوي يف أسفل جدار البطن للرجل ( 1)البويضة 

ستغرق مخس عشرة دقيقة تقريباً،  ت لتخدير املوضعي، و اب  وتتم هذه اجلراحة
 ائل املنوي للتأكد من خلوه من احليواانت املنوية.مث جيرى اختبارين للس

  ا ، وتتجاوز نسبة فاعليتهاوال ميكن الرتاجع عنه  هذه الطريقة دائمة  ت عد  و 
إال أن الرجل حيتاج إىل استخدام وسائل املنع األخرى، ملدة ثالثة أشهر   99%

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التايل: اإللكرتوينانظر: املوقع ( 1)
https://2u.pw/ChQ3j. 

 .(140ريعة اإلسالمية: ص)انظر: قضية حتديد النسل يف الش( 2)

https://2u.pw/ChQ3j
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يف  تبقى  السابقة  املنوية  احليواانت  إن  حيث  األقل،  على  العملية  بعد 
 .( 1)األانبيب 

املنوية   حباهلم  ربطت  الذين  الرجال،  من  هبا  يستهان  ال  نسبة  وهناك 
أطفااًل،  وأجنبوا  خصوبتهم  بقيت  ذلك  ومع  األانبيب    وقطعت،  ألن  وذلك 

املقطوعة واملربوطة، تتصل أبمر هللا، مث تفتح تلك الرابطات ويتصل ما بينها،  
 . ( 2)وتعود احليواانت املنوية تسبح يف احلبل املنوي بعد قطعه وربطه 

ف اخلارجية،  التقارير  فيها  اختلفت  التعقيم  بعد  اإلخصاب    أفادت وعودة 
 .  ( 3)قد عاد إىل اإلخصاب بعملية أخرى %90التقارير اهلندية أن عدداً يبلغ 

 فيمكن إمجاهلا يف ما يلي: جانبية،  اً آاثر  ن هلاأهي وسيلة آمنة إال و 
والتهاابت    أحياانً   سببت الصفن،  وأمراض كيس  واحلساسية،  النزيف، 

التناسلي،   اللفايفو اجلهاز  احلاجز  تداخل  يؤدي  وقد  الفخذ،  بني    التهاب 
األطراف املقطوعة إىل شقوق كيس الصفن، وعادة ما يتضمن استئصال جزء  

 . ( 4)من األسهر

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وتنظيم النسل وموقف الشريعة اإلسالمية منه:  78(  انظر: تنظيم النسل بني احلل واحلرمة: ص)1)
 التايل: اإللكرتوين(، واملوقع 62ص)

https://2u.pw/ChQ3j. 

 .(140الشريعة اإلسالمية: ص)انظر: قضية حتديد النسل يف ( 2)

 (.62انظر: تنظيم النسل وموقف الشريعة اإلسالمية منه: ص)( 3)

 التايل: اإللكرتوينانظر: املوقع ( 4)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK279094. 

 واألسهر: هو عبارة عن األنبوب الذي حيمل النطاف من اخلصيتني إىل القضيب.    
Human Reproductive Biology.       انظر:    

https://2u.pw/ChQ3j
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK279094
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 اثنياً: منع احلمل اهلرمون: 
أعطي   إذا  الرجل،  يف  املنوي  احليوان  إنتاج  يوقف  التستوسرتون  هرمون 
جبرعات عالية، ويتطلب ذلك احلقن يف العضل بشكل متكرر، مما يثري قلقاً  

لصحية على املدى الطويل، مع الزايدة املطلوبة يف اجلرعات،  حول املخاطر ا
 .( 1)وابلذات مشكالت األوعية الدموية يف القلب

احليواانت   عدد  يقلل  احلقن،  طريق  عن  األندروجني  هرمون  واستخدام 
املنوية، دون أي تغيريات ذكورية أخرى، وفاعليته يف منع احلمل تصل إىل نسبة  

 ية قليلة.كما أن آاثره اجلانب  95%
ويستغرق من ثالثة إىل أربعة أشهر ليصبح فعااًل، وميكن عودة احليواانت  

 . ( 2) املنوية لعددها الطبيعي عند التوقف عن استخدامه
يف حني أنه قد يصاحب ذلك آاثراً جانبية، مثل: تغريات يف الرغبة اجلنسية،  

 . ( 3)والوزن، والكوليسرتول، وحنوه
 واألقراص الطبية: اثلثاً: احلبوب 

للرجال، (  Justicia Gendarussa)   حبوب  ت عد   احلمل  منع  وسائل  أحد 
ومتتاز أبهنا عشبية وغري هرمونية، وتعمل على إعاقة عمل إنزمي موجود يف رأس  

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.55انظر: تنظيم النسل وموقف الشريعة اإلسالمية منه: ص)( 1)
 التايل: اإللكرتوينانظر: املوقع ( 2)

https://2u.pw/ChQ3j. 

 الطيب التايل: اإللكرتوينانظر: املوقع ( 3)
https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev-med-042418-

010947#article-denial. 

https://2u.pw/ChQ3j
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مما يضعف قدرته على اخرتاق البويضة، ونسبة فاعليته تصل    ،احليوان املنوي 
 . ( 1)عند استخدامه بشكل صحيح  %99إىل 

بعد و  أسابيع  ستة  خالل  اإلجناب  على  القدرة  تعود  احلاالت  معظم  يف 
 . ( 2)إيقاف احلبوب

 رابعاً: مثبط إنزمي الربوتيز الربخبي: 
ويعمل عن طريق االرتباط بربوتني موجود على سطح احليوان املنوي، مما  

 .  ( 3)مينعه من احلركة والوصول إىل البويضة 
 خامساً: األشعة السينية: 

هذه الطريقة التعقيم بواسطة تسليط األشعة السينية على املبيضني  يتم يف  
 . ( 4)هلم العقم  سببعند املرأة، واخلصيتني عند الرجل، مما ي

أن موانع احلمل اخلاصة ابلرجل، إما أن تكون دائمة، أو   مما سبق،  بني ويت
 مؤقتة إىل مدة معينة، أو مبجرد ترك األدوية قد يعاود الرجل اإلخصاب.

اإلبر، واحلبوب  والطرق املؤقتة هي:    ،اجلراحة، واألشعةوالطرق الدائمة هي:  
ليس هلا عالقة و مانعة للوطء من احلمل،  إمنا هي  ، ومجيع هذه الطرق  الطبية

 . ابلقدرة اجلنسية أو إضعافها
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التايل: اإللكرتوينانظر: املوقع ( 1)
https://2u.pw/ChQ3j. 

 (.333انظر: تطور اجلنني وصحة احلامل: ص)( 2)
 .Knobil and Neill’s Physiology of Reproduction:   انظر( 3)
 (.66انظر: تنظيم النسل وموقف الشريعة اإلسالمية منه: ص)( 4)

https://2u.pw/ChQ3j


 

 
400 

 األحكام الفقهية املتعلقة مبنع الرجل من احلمل
 د. عبدهللا ابلقاسم حممد الشمران 

 

 ان:مطلب وفيه  .احلكم الفقهي ملنع الرجل من احلمل األول: حث املب
احلكم  الرجل،  الفقهي  خيتلف  جهة  من  بسبب  احلمل  وقوع  منع   يف 

وذلك إما    ،دائماً أو مؤقتاً   ملحلمن ا  املنعفقد يكون    أتقيته ودوامه،  ابختالف
الطبية اليت ال تؤثر على الوطء، ولكنها متنع من    أن يكون ابستخدام اجلراحة 

أو غريها    ،يف تلقيح البويضة  اليت تبطل مفعول املين  ة الطبيةأو األدوي  احلمل،
 التاليني:   وهذا ما سأبينه يف املطلبني -على ما سبق  -

 .لرجل من احلملل املؤبد  نعامل املطلب األول: حكم 
 على قولني:  هذه املسألة يف -رمحهم هللا  –الفقهاء  اختلف

. وهو  لبح ما مينع احلح   اختاذ جيوز للرجل  الحترمي قطع النسل، و القول األول:  
  (4) الشاطيب  اإلمام  ومقتضى كالم  ( 3)احلنابلة و   (2)والشافعية   ( 1)مذهب املالكية

 ذلك مبا يلي:   استدلوا على قد و . -رحم هللا اجلميع  –هـ(  790ت )
  : القياس أواًل:

للمرأة   نه ال جيوزكما أف  القياس على حترمي الزوجة إلزام زوجها ابلعزل عنها،
للرجل أن يتعاطى أسباب منع     جيوز، فكذلك ال( 5)أن تلزم زوجها العزل عنها 

 احلمل.
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وشرح خمتصر خليل: 1/117(، والفواكه الدواين: )3/477انظر: مواهب اجلليل: )( 1)
(1/204 .) 

 (. 4/92(، والغرر البهية: )3/207وعمرية: ) انظر: حاشيتا قليبويب( 2)
 (. 1/123(، وغاية املنتهى: )1/72(، واإلقناع: )1/511انظر: كشاف القناع: )( 3)
 .-كما سيأيت إن شاء هللا تعاىل   –يف مواضع متعددة من كتاب املوافقات ( 4)
 (. 6/266(، ولوامع الدرر: )3/477انظر: مواهب اجلليل: )( 5)
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 األدلة العقلية: اثنياً:
ألنه   ،قطع مائه  حترمي تسبب الرجل يفعلى    –رمحهم هللا    –نص الفقهاء    -1

 .( 1)ه نسل يوجب قطع 
من النسل    حلق املرأة  اً إسقاط  ،احلمل  أسباب   املنع املؤبد للرجل من أن يف    -2

 .( 2)املقصود
 وميكن أن يستدل هلم مبا يلي:

يح   سحْعدح ْبنح أحيبي وحق اصٍ عحْن    - :ا قح هللاٌ عحْنه     رحضي َعَلى ُعْثَماَن   ملسو هيلع هللا ىلص  َردَّ َرُسوُل اّللَّه )  ل 
َنا   .( 3)(ْبنه َمْظُعوٍن التـَّبَـتَُّل، َوَلْو َأذهَن َلُه اَلْخَتَصيـْ

دل هذا احلديث مبنطوقه على حترمي اخلصاء، ألن فيه قطعاً    وجه الداللة:
 دائماً للنسل، وعليه فكل قطع مؤبد للحمل أيخذ حكمه. 

جيوزو  من   حترمي شىء  ألحد  ال  نفسه  على  املؤمنني  لعباده  أحله هللا  مما 
ه، نح مي بعض العنت واملشقة أو أح   ،إذا خاف على نفسه إبحالل ذلك له  ،طيباتال

، فثبت أنه ال  رضي هللا عنه التبتل على عثمان بن مظعون ملسو هيلع هللا ىلصوذلك لرد النىب 
فضل ىف ترك شىء مما أحله هللا لعباده، وأن الفضل والرب إمنا هو ىف فعل ما 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 3/400(، وشرح الزرقاين: )3/226خمتصر خليل: )انظر: شرح ( 1)
 (. 2/471انظر: اإلنصاف: )( 2)
( 5073رقم احلديث: )  (ما يكره من التبتل واخلصاء)ابب:    (النكاح)أخرجه البخاري يف كتاب:  (  3)

رقم احلديث:   (استحباب النكاح ملن اتقت نفسه)ابب:    (النكاح)(، ومسلم يف كتاب:  7/4)
(1402( )2/1020 .) 
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 يهد  ي، إذ كان خري اهلدمتهوسنه أل  ملسو هيلع هللا ىلص  ب عباده إليه، وعمل به رسولهند
   .( 1)ملسو هيلع هللا ىلص  نبينا حممد

احل  - األدلة  على اثعموم  ذلكو   اإلجناب  ة  فمن  النسل،  تعاىل:   :قوله تكثري 
          

(2 ) . 
                   وقوله تعاىل:  

         (3 ). 

يح هللا  عحْنه    محْعقيلي ْبني يحسحارٍ عحْن  و  : جحاءح رحج ٌل إيىلح الن يبي ي    ر ضي :   ملسو هيلع هللا ىلصقحالح فـحقحالح
:    ؟إيين ي أحصحْبت  اْمرحأحًة ذحاتح ححسحٍب وحمجححاٍل، وحإيهن حا الح تحليد ، أحفحأحتـحزحو ج هحا مث     (الح )قحالح

ه  الث الي  ه  الث انييحةح فـحنـحهحاه ، مث   أحاتح :  أحاتح   تـََزوَُّجوا اْلَوُدوَد اْلَوُلوَد فَإهِنه ُمَكاثهر  )ثحةح، فـحقحالح
 .( 4)( بهُكُم اأْلَُممَ 

 وجه الداللة من جمموع هذه األدلة:
وتكثريه،  النسل  وحتصيل  اإلجناب،  مشروعية  على  النصوص  هذه  دلت 

يف احلث على ذلك والرتغيب    ،وقطع النسل ابلكلية فيه خمالفة ملقاصد الشرع

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 7/168انظر: شرح صحيح البخاري البن بطال: )( 1)
 . ]38سورة الرعد: [( 2)
 .]72سورة النحل: [( 3)
( 1863أخرجه ابن ماجه يف كتاب: )النكاح( ابب: )يف تزويج احلرائر واألبكار( رقم احلديث: )(  4)

( 2050تزوج األبكار( رقم احلديث: )  (، وأبو داود يف كتاب: )النكاح( ابب: )يف1/599)
(3/395  .) 

 (. 6/195وصححه األلباين، انظر: إرواء الغليل: )   
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. وهذه األدلة وإن مل تدل بذاهتا على املنع، إال أهنا تعضد األدلة الدالة على  فيه
   حترمي القطع الدائم للنسل.

 . وهو وجهملاحل  يقطعو   ما مينع اجلماع  تناول  للرجل  جيوزالقول الثاين:  
 ذلك مبا يلي: واستدلوا على . ( 1)احلنابلة  عند

  : القياس أواًل:
شرب ما يقطع شهوة اجلماع،  ف  قياس ما يقطع احلمل على ما يقطع احليض،

 ألن قطع احليض يوجب قطع النسل.  ، ( 2)كشرب ما يقطع احليض 
 وميكن أن يستدل هلم مبا يلي:

ةي   ىمحححلح عحلح   دْ قح   يالذي   ي  جي اري من األثر: اخلْح   -2 م عحاويةح وحه وح خحاريٌج إيىلح صحالح
محْسم ومٍ  خبييْنجحٍر  وحقييلح:   ، لس ْيفي ابي فحضحرحبحه   وحرْكيهي   ،اْلفحْجري،  يفي  الض ْربحة   فحجحاءحتي 

ي  فـحق تيلح  كح اخلْحاريجي    ..فحجحرحححْت أحْليـحت ه ، وحم سي
: إين  ج ْرحح  وحإيم ا   ،فحإيم ا أحْن أحْكوييحكح   :كح محْسم ومٌ وحجحاءح الط بييب  إيىلح م عحاوييحةح فـحقحالح

. فـحقحالح م عحاوييحة : أحم ا الن ار    ْربحًة فـحيحْذهحب  الس م ، وحلحكيْن يـحنـْقحطيع  نحْسل كح أحْن أحْسقييحكح شح
ْربحًة،   ،ْييني فحالح طحاقحةح يلي هبيحا، وحأحم ا الن ْسل  فحفيي يحزييدح وحعحْبدي اَّلل ي محا تـحقحر  بيهي عح  فحسحقحاه  شح

يح اَّلل   عحْنه   ، رحضي هي، وحانـْقحطحعح الن ْسل  وحسحليمح ميْن ذحليكح رحاحي  .(3)فحربحيأح ميْن أحلحميهي وحجي

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/393(، والفروع: )1/218انظر: كشاف القناع: )( 1)
 (. 1/393انظر: الفروع: )( 2)
 (. 11/19انظر: البداية النهاية: )( 3)
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دل هذا األثر عن معاوية رضي هللا عنه على جواز اختاذ الدواء    وجه الداللة:
 .( 1)وفعله حجة ودليل شرعي ، وقول الصحايب  سل، وهو صحايبن الذي يقطع ال

يناقش: التداوي من   وميكن أن  أن معاوية رضي هللا عنه فعله من ابب 
 السم، ال من أجل قطع النسل.

دليل على   -مع إمكان األمرين    –  أن عدوله عن غريه إليه  فيجاب عنه:
 اختياره له، واختياره دليل على اجلواز، وهللا أعلم. 

 .( 2)(نافعة اإلابحةاألصل يف األشياء الالقاعدة الفقهية: ) -3
ملا مينع وطئه  الرجل    اختاذمل يرد نص شرعي يستند إليه يف حترمي    وجه ذلك:

احلمل، والتحرمي حكم شرعي ال بد فيه من دليل صحيح تقوم به احلجة،    من
 وهللا أعلم.  ألنه من مجلة املسكوت عنه، ،عفواً   فيكون
 . احلمل  وقوع  من  إسقاط حقه بتناول ما مينعأن الوطء حق للزوج، وله    -4

أن الوطء ليس حقاً حمضاً للزوج، فهو حق    ونوقش هذا التعليل مبا يلي:
للمرأة أيضاً، بدليل ضرب املدة على املويل، واختالف الفقهاء يف املدة اليت يلزم  

 . ( 3)فيها الوطء من السنة 
العامة حول عالقة   بعض الدالئل  –رمحه هللا    –وقد ذكر اإلمام الشاطيب  

 : ( 4)يستشهد هبا هلذا القول، منها ما يلي أن اليت ميكنو  األسباب مبسب باهتا،

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املختلف فيها.على خالف بني األصولني، وهو من األدلة ( 1)
 (.360انظر: هناية السول شرح منهاج الوصول: ص)( 2)
 (. 183انظر: فتح وهاب املآرب: ص)( 3)
 ( وما بعدها.1/301انظر: املوافقات: )( 4)
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يستلزم األمر ابملسب ب، وإذا هني عنه مل يستلزم    ن األمر ابلسبب ال أ  -5
مشروعية   مسب به، ألن  أن خيري يف  يلزم  مل  فيه  وإذا خري  املسب ب،  عن  النهي 

 األسباب ال تستلزم مشروعية املسب بات، وإن صح التالزم بينهما عادة. 
ال يلزم أن يتفق السبب واملسب ب يف احلكم، فقد يكون السبب مباحاً   -6

به،  ملسب بوا إذا كان   مأموراً  االنتفاع ابملبيع مباح، والنفقة عليه واجبة  مثل: 
 حيواانً، وكذلك النفقة من مسب بات العقد املباح، وهكذا. 

إيقاع السبب مبنزلة إيقاع املسب ب، قصد ذلك السبب أو ال، ألنه ملا   -7
تنسب   لذا  مباشرة،  له  فاعل  عد كأنه  العادات،  جمرى  يف  عنه  مسب باً  جعل 
الشرعية مع مسب باهتا على   األسباب  الشرع يف  أسباهبا، وجرى  املسب بات إىل 

 ذلك الوزان. 
 الرتجيح: 

من للرجل  املؤبد  وقوع  املنع  يتجاذبه    أسباب  يشبه    ن،أصالاحلمل  فهو 
النسل   انقطاع  إىل  فبالنظر  آخر،  وجه  من  والعزل  وجه،  من  لحق  ياخلصاء 

 . لحق ابلعزليفإنه   ،دون محلابخلصاء، وابلنظر إىل إمكان الوطء 
ل كل  ي ومثل مسألتنا هذه: طالق السكران وعتقه وقتله وحنو ذلك، فيم

أحلقه ابلعاقل،    من  هممنغلب على ظنه إحلاقه به، ف واحد من اجملتهدين إىل ما  
 . ( 1)وغري ذلك ،ومنهم من أحلقه ابجملنون. وكذلك ترخص العاصي بسفره

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/373انظر: املوافقات: )( 1)
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إىل اخلالف يف اعتبار املسب بات يف خطاب    - وهللا أعلم    – جع  ار   اوهذ
 : ( 1)التكليف على قولني 

 القول األول: اعتبار املسب بات يف خطاب التكليف ابألسباب. 
 القول الثاين: أن املسب بات غري مقدورة للمكلف، وال هو خماطب هبا. 

أخذ  وأفعاله، ومن  أقواله  السكران  أوجب على  األول  أخذ ابلقول  فمن 
 مل يوجب عليه ذلك إحلاقاً له ابجملنون.ابلقول الثاين  
القول األول ألن املسب بات داخلة يف مقدور   –وهللا تعاىل أعلم    –  والراجح

   املكلف وهي بفعله وإرادته.
أن األسباب تنقسم إىل قسمني: ما   -رمحه هللا    –وقد بني اإلمام الشاطيب  

كان خارجاً عن مقدور املكلف، وما يصح دخوله حتت مقدوره، ويكون القسم 
اقتضائه للمصاحل  فيه، من جهة  أو مأذوانً  عنه  أو منهياً  به  إما مأموراً  الثاين 

 . ( 2)واملفاسد جلباً أو دفعاً 
  املنع الدائم للرجل من   كمح  يف مسألتنا وهي  –وهللا أعلم    –  والذي يظهر 

الدائم(  احلمل   أسباب حل  )التعقيم  األشبه  قياس    هقو أن  على  غلبة  ابخلصاء 
 ، وذلك من وجوه: ( 3)هاشباأل

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/298انظر: املوافقات: )( 1)
 (. 1/298انظر: املوافقات: )( 2)
واقًعا بني أصلني، فإذا كانت مشاهبته إلحدى الصورتني أقوى من مشاهبته أن يكون الفرع وهو: ( 3)

 لألخرى، أحلق ابألقوى.
على شبهه ابآلخر  ،الغالب شبهه به يف احلكم والصفة ،إحلاق فرع مرتدد بني أصلني أبحدمها وقيل:  

 = = 
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 تغليب األقوى واألظهر يف  على  تنيالتالي  تنيالفقهي  اعدتنيالق  داللة  :أوالً 
 : صلنياألاجتماع 

فاألظهر أوىل   ،اآلخر األصل أن الظاهرين إذا كان أحدمها أظهر من  )
 .( 1)(لفضل ظهوره

 . ( 2))إذا تعارض أصالن رجح األقوى منهما( 
 :تنيالقاعد اتنيوجه الداللة من ه 

إذا اجتمع أصالن، وحصل الرتدد يف القياس عليهما، فإن اإلحلاق يكون  
واآلكد. واألقوى  منهما  اخلصاء   ابألظهر  أصالن:  مسألتنا  يف  اجتمع  وقد 

والعزل، واخلصاء قطع للنسل ابلكلية، وهو خمالف ملقصود الشرع، فهو األقوى  
 يف اعتباره أصاًل، ويغلب يف القياس عليه. وهللا أعلم.  

على    اً:اثني )القياس  الفقهية:  قدم  القاعدة  ومبيح،  حاظر  اجتمع  إذا 
 . ( 3)(احلاظر على املبيح

منهي عنه    على فرض أن األصلني يف درجة واحدة، أحدمهاوجه ذلك:  
ف  شرعاً  معينة،  بشروط  فيه  مأذون  والعزل  اخلصاء،  يف وهو  حيكم  أن  يمكن 

   وهللا أعلم. .ومبيح األصل، مبا حيكم يف الفرع، إذا اجتمع فيه حاظر 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فيهما.
 (.2/197) (، ونثر البنود:8/3339وهناية الوصول: )(، 7/3322انظر: نفائس األصول: )  
 (. 3انظر: أصول الكرخي: ص)( 1)
ص)(  2) رجب:  البن  القواعد  األربعة:  335انظر:  املذاهب  يف  وتطبيقاهتا  الفقهية  والقواعد   ،)

(1/114 .) 
 (. 4/302انظر: إعالم املوقعني: )( 3)
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تغليب الشرع جلانب  على    –رمحه هللا    –الشاطيب  اإلمام  دل كالم  اً:  لثاث
األسباب، وذلك أكثر من موضع    املسب بات على  "املوافقات"يف  ، من كتابه 

 : ( 1)أنقل منه ما يلي خمتصحراً 
ألنفسها من حيث هي موجودات فقط، بل من  أن األسباب مل تكن أسباابً    -

وإذا كان كذلكحيث   أخر،  أمور  عنها  وضعها    ؛ينشأ  إىل  القصد  لزم 
 القصد إىل ما ينشأ عنها من املسب بات.  ،أسباابً 

شرع   - اليت  املعاين  إىل  االلتفات  هي   تجيب  واملعاين  األحكام،  ألجلها 
 مسب بات األحكام. 

الداخل يف السبب إمنا يدخل فيه مقتضياً ملسب به، فالفاعل ملتزم جلميع ما    -
 ينتجه ذلك السبب من املصاحل واملفاسد، وإن جهل تفاصيل ذلك. 

إن الشارع قاصد لوقوع املسب بات عن أسباهبا، وكل قصد انقض قصد الشارع   -
 فباطل. 

اختيار املكلف وقصده شرط يف وضع األسباب، فإذا كان اختياره منافياً    -
ذلك   معىن  ملسب باهتا، كان  األسباب  يتعاطها  القتضاء  مل  األسباب  أن 

املكلف على كماهلا، بل مفقودة الشرط وهو االختيار، فلم تصح من جهة  
لف واقعة  األسباب غري  الناشئة عن  املسب بات  تكون  أن  فيلزم  قد الشرط، 

 االختيار.

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( وما بعدها. 1/311انظر: ا املوافقات: )( 1)
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ن فاعل السبب قاصد أن يكون ما وضعه الشارع منتجاً غري منتج، وما أ  -
على أن يكون سبباً ال يكون له مسب ب، وهذا ليس له،   وضعه سبباً فعله

 فقصده فيه عبث، خبالف مقاصد الشارع.
ن الشارع مل جيعل األسباب مقتضية إال مع وجود شرائطها وانتفاء موانعها، أ  -

اقتضت  ولو  شرعياً،  سبباً  يكون  أن  السبب  يستكمل  مل  تتوفر؛  مل  فإذا 
  األسباب مسب باهتا وهي غري كاملة مبشيئة املكلف، أو ارتفعت اقتضاءاهتا 

، ألن عبثاً وهي اتمة، مل يكن وضع الشارع منها فائدة، ولكان وضعه هلا  
 . معىن كوهنا أسباابً شرعية هو أن تقع مسب باهتا شرعاً 

أو    - األصلية،  ابملقاصد  متعلقة  وهي  إال  للمسب بات،  األسباب  ما شرعت 
إذا أعملنا السبب مع العلم أبن املصلحة ال تنشأ  ، و متعلقة ابملقاصد التابعة

الشارع يف شرع  عن ذلك السبب وال توجد به، لكان ذلك نقصاً لقصد  
  احلكم.

أن مقصود الشرع وإن كان متعلقاً ابألمرين: الوطء والنسل، إال أن   اً:رابع
ومن   اخلمس  الضرورات  من  وضرورة  وهو كلية  وأقوى،  آكد  النسل  جانب 

الوطء   أن  بدليل  احليثية،  الشريعة، ولذا غ لب من هذه  فيه  ال  مقاصد  جيب 
 العدل.

فالنهي عن    مقصود لذاته،  أن الوطء مقصود لذاته وغريه، والنسل  اً:خامس
وإذا تعارضت مصلحتان يف  وقد تعلقا بكلي واحد،    قطع النسل حمرم لذاته،

، فكذلك أيضاً إذا تنازع أصالن يف مناط واحد، فتقدم الكربى على الصغرى
 إحلاق فرع هبما، فيقدم األكرب على األصغر.
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لرجل من احلمل  ل  الدائم  نعاملاستدل أصحاب القول األول لتحرمي    اً:دسسا
القول  ن  ابلس   أصحاب  استدالل  مقابلة  اخلصاء، يف  على  قياسه  ة، وذلك يف 

 الثاين ابلقياس واألدلة العقلية. 
، ولذا جتب دية أيخذ فقد املنفعة حكم فقد العضو، وينزل منزلته  اً:سابع

ومن هنا كان األوىل قياسه على اخلصاء يف   ،( 1)كامل العضو بذهاب منفعته
 التحرمي. 

خللق هللا، واملنع الدائم   اً وميكن أن يكون الفارق أن يف اخلصاء مثلة وتغيري 
 للحمل فقد للمنفعة.

،  ( 2)حترمي الوطء يف الدبر: أن فيه قطعاً للنسلمن مجلة ما علل به    اً:اثمن
 .والعلة متحققة يف هذه املسألة

ألن    - كما سيأيت إن شاء هللا    –  القياس على القول بتحرمي العزل   اً:اتسع
 .حيرم التعقيم على قياس األوىل هذا القول علىففيه قطعاً للنسل، 

 –رمحهم هللا    –أن اخلصي قد يطأ كما نص على ذلك الفقهاء    :اً شر اع
فبذلك يقوى الشبه به.    ( 3) : )واخلصي قد جيامع(هـ( 189ت  )  قال الشيباين

 وهللا تعاىل أعلم. 
  

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(،  592/ 9(، والشرح الكبري: )2/279الروايتني والوجهني: )انظر: املسائل الفقهية من كتاب  (  1)
 (. 4/145واملمتع يف شرح املقنع: )

 (. 10/55(، والفروع: )4/28انظر: الدر املختار: )( 2)
 (.  4/84(، وانظر: االختيار لتعليل املختار: )7/206األصل للشيباين: )( 3)
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  لرجل من احلمل. ل  املؤقت  نعامل الثان: حكم   طلبامل
اإلخصاب   الوطء من إذا تناول الرجل من األدوية الطبية أو اإلبر، ما مينع

أتخذ    املسألة  هذه  أن  –وهللا أعلم    –الذي يظهر  ، فعلى حنو مؤقت  والتلقيح
الفقهاء   اختلفقد  و   بني أن يكون العزل بفعله أو بدواء،وال فرق    ( 1)العزل   حكم

 : على ثالثة أقوال العزل حكم يف -رمحهم هللا   –
  (3)واملالكية   ( 2)القول األول: جواز العزل. وهو مذهب اجلمهور من احلنفية

 .( 5)واحلنابلة  ( 4)الشافعيةو 
حديث لذلك  :    ويدل  قحالح عحْنه   هللا   يح  رحضي َواْلُقْرآُن  )جحابيٍر  نـَْعزهُل،  ُكنَّا 

 . ( 6)(يـَْنزهلُ 
وجه الداللة: اشتمل هذا احلديث على جواز العزل عن الزوجات ابلسنة  

  تحرمي وحي بولو كان األمر حمرماً لنزل ال  وهو ظاهر الداللة يف ذلك،  التقريرية،
 . ذلك

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 3/775انظر: الدر النقي: ) العزل عن املرأة هو: أن ال يريق املاء يف فرجها.( 1)
قصر املسألة على    يرى الباحثويف املسألة التفريق بني احلرة واألمة، وبني األمة الزوجة وغري الزوجة. و   

تاج إىل بيان احلكم الشرعي فيه.   احلرة، فهي املسألة املعاصرة وموضوع البحث الذي حي 
 (. 3/175ر: )(، ورد احملتا5/43انظر: العناية شرح اهلداية: )( 2)
 (. 5/133(، والتاج واإلكليل: )3/476انظر: مواهب اجلليل: )( 3)
 (.    3/186(، وأسىن املطالب: )7/205انظر: روضة الطالبني: )( 4)
 (. 82/ 12(، وكشاف القناع: )2/753انظر: مسائل حرب الكرماين: )( 5)
(، ومسلم 7/33( )5209أخرجه البخاري يف كتاب: )النكاح( ابب: )العزل( رقم احلديث: )(  6)

 (. 2/1065( )1440يف كتاب: )النكاح( ابب: )حكم العزل( رقم احلديث: )
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 .  ( 1)اجة. وهو قول عند احلنابلةالقول الثاين: كراهة العزل إال حل
غري حاجة من  عزل  حيرم  فإن  ومل  مثلوا،  كره  دار   :حلاجة  يكون يف  أن 

واستدلوا    ، وحنو ذلك.( 2)فيخشى الرق على ولده   ،أو تكون زوجته أمةاحلرب،  
 لذلك مبا يلي:

 أواًل: من السنة:
، فحأحرحاد وا أحْن    - ْصطحليقي أحهن  ْم أحصحاب وا سحبحاايح

 
عحْن أحيبي سحعييٍد اخل ْدريي ي يفي غحْزوحةي بحيني امل

:   ملسو هيلع هللا ىلصيحْستحْمتيع وا هبيين ، وحالح حيحْميْلنح، فحسحأحل وا الن يبي    ، فـحقحالح َما َعَلْيُكْم )عحني العحْزلي
، وحقحالح  ( َكَتَب َمْن ُهَو َخالهق  إهىَل يـَْومه القهَياَمةه َأْن اَل تـَْفَعُلوا، فَإهنَّ اّللََّ َقدْ 

فـحقحالح  أحابح سحعييٍد  قـحزحعحةح َسحيْعت   الن يبي     : جم حاهيٌد عحْن  نـَْفس   ):  ملسو هيلع هللا ىلصقحالح  لَْيَسْت 
ُ َخالهُقَها  .( 3)( ََمُْلوَقة  إهالَّ اّللَّ

للنسل، ويلزم    اً قطع  ألن فيهإنكار العزل؛  وجه الداللة: دل احلديث على  
حيث إنه  ،  وهو مأمور مبعاشرهتا ابملعروف  ،الزوجةمن فعله األذى املتعدي إىل  

هللا تعاىل قدر خلقه، سواء وقع العزل أم ال، وما مل يقدر وقطع طريق الوالدة،  
عزل، فإن هللا تعاىل إذا قدر ال  من هللا خلقه مل يقع، وإن وقع العزل، فال فائدة  

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 8/132انظر: الشرح الكبري على املقنع: )( 1)
 (. 7/298انظر: املغين: ) ( 2)
)قول هللا: هو هللا اخلالق البارئ املصور( رقم احلديث: ابب:    (التوحيد)أخرجه البخاري يف كتاب:  (  3)

(7409( احلديث: 9/121(  رقم  العزل(  )حكم  ابب:  )النكاح(  يف كتاب:  ومسلم   ،)
(1438( )2/1063 .) 
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رص  احلإذا قدر خلق نفس، سبق املاء إىل حمله، فلم ينفع  شيًئا، هيأ أسبابه، ف
 . ( 1) يف منع اخللق الالزم عنه قصد اإليذاء

َسوداُء َولود  َأَحبُّ : )ملسو هيلع هللا ىلص  عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: قال النيب   -
 . ( 2)(إيلَّ مهْن َعاقهٍر ََلْ تَلهْد وهاَل تَلهدْ 

نكاح الولود، ولو كان ال يرغب دل احلديث على الرتغيب يف  وجه الداللة:  
      فيها، فهي خري من العاقر اليت ال تلد.

: ايح رحس ولح اَّلل ي، إين  يلي جحارييحًة وحأحانح   - ، أحن  رحج اًل، قحالح عحْن أحيبي سحعييٍد اخْل ْدريي ي
، وحإين  اْليـحه ودح حت حد يث  أحن   أحْعزيل  عحنـْهحا وحأحانح أحْكرحه  أحْن حتحْميلح، وحأحانح أ رييد  محا ي رييد  الر ي  جحال 

( : ُ َأْن ََيُْلَقُه َما اْسَتَطْعَت  اْلعحْزلح محْوء ودحة  الص ْغرحى قحالح َكَذَبْت يـَُهوُد َلْو َأرَاَد اّللَّ
 .( 3)(َأْن َتْصرهَفهُ 

وجه الداللة: دل احلديث على جواز العزل عند احلاجة، وأن العزل ال يدفع 
 تكذيب اليهود أنه مثل الوأد، ولو كان حمرماً لنهى عنه النيب ملسو هيلع هللا ىلص.   القدر، وفيه

:    ملسو هيلع هللا ىلصعحن سحعيدي ْبني أحيبي هيالحٍل أحن  الن يبي     - تـََناَكُحوا، َتْكثـُُروا، فَإهِنه )قحالح
يَئَة مهْن َأْهله الذِهمَّةه،  ُأاَبههي بهُكُم األَُمَم يـَْوَم اْلقهَياَمةه، يـَْنكهُح الرَُّجُل الشَّابََّة اْلَوضه

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 3/1375انظر: العدة يف شرح العمدة: )( 1)
( 419/ 1( ) 436خالد بن علقمة اخليواين، رقم احلديث: ):  أخرجه أبو حنفية يف مسنده عن(  2)

 وهو حديث ضعيف.
 (. 4/474انظر: جممع الزوائد: )  
(  3/498( )2171أخرجه أبو داود يف كتاب: )النكاح( ابب: )ما جاء يف العزل( رقم احلديث: )(  3)

 (.2وصححه األلباين. انظر: صحيح وضعيف سنن أيب داود: ص)



 

 
414 

 األحكام الفقهية املتعلقة مبنع الرجل من احلمل
 د. عبدهللا ابلقاسم حممد الشمران 

 

َأْن   َها  َزْوجه َعَلى  املَْرَأةه  َحقِه  مهْن  إهنَّ  النِهَساءه،  هللَا يفه  هللَا  طَلََّقَها،  َْت  فَإهَذا َكربه
َشٍة فَيْضرهُُبَا َضْراًب َغْْيَ ُمرَبِهحٍ يُ   . ( 1)(ْطعهَمَها، َوَيْكُسَوَها، فَإهْن َأَتْت بهَفاحه

وجه الداللة: دل احلديث على احلث على تكثري النسل والوالدة، والعزل  
وقوله:    تقليلفيه   املباهاة كثرة (  فَإهِنه )للنسل،  فسبب  للسببية،  الفاء  جاءت 

 وهللا أعلم. النسل والعدد. 
 اثنياً: من األثر:

 . ( 2)رضي هللا عنه أنه كان يعزل عن إمائه  بن أيب طالب  روي عن علي 
 اثلثاً: الدليل العقلي: 

، ولذا يكره من غري ( 3)وقطع اللذة عن املوطوءة  ،فيه تقليل النسلالعزل  أن  
 حاجة لذلك. 

  واستدلوا   .( 5)احلنابلة و   (4)الشافعية  قول عند. وهو  : حترمي العزلثالثالقول ال 
 مبا يلي: 

  

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجوب النكاح وفضله( رقم احلديث: أخرجه عبدالرزاق يف مصنفه يف كتاب: )النكاح( ابب: )ابب  (  1)
 ( ومل أقف على خترجيه.6/173( )10391)

 ( ومل أقف عليه يف كتب األثر.8/132انظر: الشرح الكبري على املقنع: )( 2)
 (. 8/132انظر: الشرح الكبري على املقنع: )( 3)
 (. 7/205انظر: روضة الطالبني: )( 4)
 (. 1/392انظر: الفروع: )( 5)
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 أواًل: من السنة:
امحةح بيْنتي وحْهٍب أْختي ع ك اشحةح قحالحْت: ححضحْرت  رحس ولح هللاي ملسو هيلع هللا ىلص يفي  عن   ج دح

  : يـحق ول  وحه وح  ٍس  اْلغهيَلةه )أانح َعنه  َأْْنَى  َأْن  مَهَْمُت  الرُّومه  (1)َلَقْد  يفه  فـََنَظْرُت   ،
ًئاَوفَارهَس، فَإهَذا ُهْم يُغهيُلوَن َأْواَلَدُهْم، َفاَل َيُضرُّ َأْواَلَدُهْم ذَ  ، مث   سحأحل وه   (لهَك َشيـْ

؟ فـحقحالح رحس ول  هللاي ملسو هيلع هللا ىلص:   . ( 2)(َذلهَك اْلَوْأُد اخْلَفهيُّ )عحني اْلعحْزلي
وأداً خفياً،   ملسو هيلع هللا ىلصوجه الداللة: دل هذا احلديث على حترمي العزل، وَساه النيب  

 والوأد حمرم، فشابه الوأد من بعض األوجه، فيحرم لذلك. 
 اثنياً: الدليل العقلي: 

 .  ( 3)يقطع النسل، وهو املقصود ابملوءودة العزل أن
 الرتجيح: 

مطلقاً  العزل  إابحة  والفقهاء  والتابعني  الصحابة  من  وكرهه   ،يرى كثري 
 .( 5)(اْلَوْأُد اخْلَفهيُّ َذلهَك  )  ملسو هيلع هللا ىلصمتسكاً بقوله   ( 4)آخرون 

 وقد اختلف يف اجلمع بني األحاديث املتعارضة يف العزل:

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   السم من الغيل، وهو: أن جيامع الرجل امرأته وهى ترضع. وقد أغال الرجل وأغيل: إذا الغيلة: ا( 1)
 فعل ذلك.  
 (. 4/623انظر: إكمال املعلم بفوائد مسلم: )  
رقم (  2) العزل(  وكراهية  املرضع  وطء  وهي  الغيلة  )جواز  )النكاح( ابب:  يف كتاب:  مسلم  أخرجه 

 (.    2/1067( )1442احلديث: )
 (. 1/392انظر: الفروع: )( 3)
 (.  25/62انظر: التوضيح شرح اجلامع الصحيح: )( 4)
 سبق خترجيه. ( 5)
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 . (1)يصري ما يفهم منه املنع إىل احلرة إذا مل أتذن، واإلابحة إىل اإلذنفقيل:  
: إن اليهود كانت تقول: إن العزل ال يكون  هـ(751ت  )  قال ابن القيم و 

َلْو َأرَاَد  )   :ملسو هيلع هللا ىلصيف ذلك، ويدل عليه قوله    ملسو هيلع هللا ىلصمعه محل أصاًل، فكذهبم النيب  
ُ َأْن ََيُْلَقُه َما اْسَتَطْعَت َأْن َتْصرهَفهُ  فإنه وإن مل   (َذلهَك اْلَوْأُد اخْلَفهيُّ )وقوله:  (  اّللَّ

 .( 2)مينع احلمل ابلكلية كرتك الوطء، فهو مؤثر يف تقليله 
 . ( 3)وقيل: حديث التحرمي انسخ 

أن حكم العزل خيتلف ابختالف غرضه    –والعلم عند هللا    –والذي يظهر 
 : والقصد منه

ما إذا عن  له أن ينزع ال أالتحرز عن الولد فيحرم، و   هو  قصدالفإن كان  
ألن الرجل إمنا يعزل هرابً من    ،( 4)فيجب القطع أبنه ال حيرم  ،القصدعلى هذا  

 حديث جدامة  النهي يف  ، فيحمل( 5)احلمل، فأجرى قصده لذلك جمرى الوأد
 .( 6)(النية داخلة حتت االختيارويعضد هذا؛ القاعدة الفقهية: ) ،على ذلك

الضرورة اليت تلحق  وأما إذا وجدت احلاجة إىل ذلك كاإلرضاع وحنوه، أو  
 املرأة بسبب احلمل، فإنه يشرع وقد جيب.

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    (.25/62انظر: التوضيح شرح اجلامع الصحيح: )( 1)
 (.  5/132انظر: زاد املعاد: )( 2)
 (.   5/133انظر: زاد املعاد: )( 3)
 (.    7/62انظر: طرح التثريب يف شرح التقريب: )( 4)
 (. 4/243انظر: حتفة األحوذي: )( 5)
 (.  2/293انظر: املوافقات: )( 6)
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القول ابجلواز يتقيد ابنتفاء الضرر، فكل ما جر ضرراً أعظم من نفعه فهو  و 
َقَضى َأْن اَل َضَرَر  ع بحادحةح ْبني الص اميتي أحن  رحس ولح اَّلل ي ملسو هيلع هللا ىلص )  حلديث  ،حمرم شرعاً 
َرارَ  األدوية  ،  ( 1)(َواَل ضه قد يشتمل بعضها على أضرار صحية،  وهذه  الطبية 

، ودفع ، إن كانت أعظم من املصلحة املرجوة فالشريعة جاءت بدرء املفسدة
 وهللا أعلم.  الضرر قدر اإلمكان،

 
*** 

  

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( القضاء يف املرفق)ابب:    (األقضية)مرسالً يف كتاب:    الليثي"  حيىي  "برواية  يف املوطأ   مالكأخرجه     (1)
من بىن يف حقه )ابب:    (األحكام)يف كتاب:  ماجه    وابن  (،2/745( )1429رقم احلديث: )

   (.2/784( )2341رقم احلديث: ) (ما يضر جباره
 (. 5/340انظر: صحيح وضعيف سنن ابن ماجه: )وصححه األلباين.  
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املتعلقة   ماحكاألالثان:    حث املب للرجال.مب  الفقهية    ة أربعوفيه    نع احلمل 
 : مطالب

 الرجل ملا مينع احلمل.  اختاذ: حكم استئذان الزوجة يف  املطلب األول 
إذا كان ما مينع احلمل مؤقتاً، ولصورة جائزة، فقد تقدم أنه أيخذ حكم 

 فهل يشرتط له إذن الزوجة؟ إذا أخذ حكمهالعزل، و 
 على قولني: يف العزل يف استئذان الزوجة  -رمحهم هللا  –الفقهاء  اختلف

مذهب اجلمهور من   استئذان الزوجة يف العزل. وهوالقول األول: وجوب  
  واستدلوا مبا يلي: . ( 4)احلنابلة و  ( 3)عند الشافعية وقول  ( 2)واملالكية (1)احلنفية

 من السنة:أواًل: 
يح هللا  عحْنه    عحْن ع محرح ْبني اخلْحط ابي  : )  رحضي َأْن يـُْعَزَل   ملسو هيلع هللا ىلصَْنَى َرُسوُل اّللَّه  قحالح

َا  . ( 5)(َعنه احْلُرَّةه إهالَّ ِبههْذْنه
وجه الداللة: دل احلديث داللة صرحية على النهي عن العزل عن احلرة إال 

 ابستئذاهنا، واألصل محل النهي على التحرمي إال بصارف عنه. 
  

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 8/222انظر: البحر الرائق: )( 1)
 (.5/133واإلكليل: )انظر: التاج ( 2)
 (. 4/170انظر: الغرر البهية: )( 3)
 (. 8/133انظر: الشرح الكبري على املقنع: )( 4)
(5  )( احلديث:  رقم  )الطالق(  يف كتاب:  الليثي  حيىي  رواية  من  املوطأ  يف  مالك  ( 1746أخرجه 

(2/112( احلديث:  رقم  )العزل(  ابب:  )النكاح(  يف كتاب:  ماجه  وابن   ،)1928 )
  (.4/428وضعفه األلباين. انظر: صحيح وضعيف ابن ماجه: ) (.1/620)
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 اثنياً: الدليل العقلي: 
ل الولد  قًّالزوجة ح أن  العزل ضرر  ،يف  ،  ( 1)فلم جيز إال إبذهنا   ،وعليها يف 

 . ( 2)حترميه، إلسقاط حقها مطلقاً من النسل املقصودوفعله بال علم الزوجة يتوجه  
  (3)الشافعية  مذهبالقول الثاين: استحباب استئذان الزوجة يف العزل. وهو  

 .( 4)قول عند احلنابلة و 
بدليل أنه خيرج به من   ،دون اإلنزالء  أن حقها يف الوط  وعللوا مبا يلي:

 . ( 5)ةن  الفيئة والع  
   التعليل مبا يلي:وميكن أن يناقش هذا  

 أن املرأة هلا حق يف الوطء والولد، وليس أحدمها أبحق من اآلخر. -
الفيئة والع    - الوطء فقط، ابخلروج من  ة مبجرد ن  التعليل أبن احلق هلا يف 

حصول الوطء، خارج موطن النزاع، فاإليالء امتناع عن الوطء ال عن الولد، 
الولد. وهللا ن  والع   الوطء دون  الوطء، ويف مسألتنا حصول  القدرة عن  ة عدم 

 تعاىل أعلم.  
 الرتجيح: 

رجحان القول األول، وهو وجوب االستئدان    –وهللا أعلم    –والذي يظهر  
 يف العزل عن الزوجة، وذلك ملا يلي: 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 8/133انظر: الشرح الكبري على املقنع: )( 1)
 (. 1/392انظر: الفروع: )( 2)
 (.7/205انظر: روضة الطالبني: )( 3)
 (. 8/133انظر: الشرح الكبري على املقنع: )( 4)
 (. 8/133انظر: الشرح الكبري على املقنع: )( 5)
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على النهي عن العزل   ،داللة صحيحة صرحية  املتقدم  داللة احلديث  -1
 عن الزوجة إال بعد استئذاهنا.

عند    بشروط  إذا كان احلديث الضعيف يقدم يف العمل به على القياس  -2
 ، فتقدميه على الدليل العقلي من ابب أوىل. وهللا أعلم. (1)بعض األئمة 

  .ممن يتعذر احلمل بوطئه: حكم إثبات الزىن ونفي الولد ثان ال  طلبامل
، حبيث أو مؤقتأ  منعاً مؤبداً   سواًء كان  ،من احلمل  ما مينع  الزوج  تعاطىإذا  

، فلو ق د ر أن الزوجة قد محلت، فهل جيوز  وفق قول األطباء  ال ميكن أن يولد له
وبيان ذلك من    إثبات زىن الزوجة؟ ونفي الولد عنه؟  -  بناء على ذلك  -له  

 خالل ما يلي:
 ابلكلية. الرجل  تعذر احلمل من احلالة األوىل:

، فهل يثبت له ما سبق من الرجل من احلمل مؤبداً   وطء  كان ما مينعإذا  
 ونفي الولد؟أو  الزوجة دعاء زىنا

سبق معنا أن من كانت هذه حاله، فإنه يلحق ابخلصي ويقاس عليه، وقد 
 : ثالثة أقواليف إحلاق النسب ابخلصي على   –رمحهم هللا  –الفقهاء  اختلف

األول:   مذهب القول  وهو  الوطء.  وقوع  مبجرد  ابخلصي  النسب  يلحق 
 وعللوا مبا يلي: . ( 3)والشافعية (2)احلنفية

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 5/96اجلامع لعلوم اإلمام أمحد: )انظر: ( 1)
 (، 77/ 2(، واجلوهرة النرية: )4/130انظر: البحر الرائق: )( 2)
 (  9/408(، والعزيز شرح الوجيز: )8/365انظر: روضة الطالبني: )( 3)
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أن اإلنزال خفي خيتلف ابألشخاص واألحوال، ويعسر تتبعه فأعرض الشرع 
عنه، واكتفى بسببه وهو الوطء، كما اكتفى يف الرتخص ابلسفر، وأعرض عن  

 . ( 1)رقيقاً  املشقة، مع أن اخلصي قد يلتذ وينزل ماءً 
إذا علم أنه ي نزل، وإال فال. وهو قول    اخلصي    : يلحق النسب  ينالقول الثا

 : مبا يلي  وعللوا ذلك. ( 3)ومذهب املالكية  ( 2)عند احلنفية
، وال يلحق به الولد، إال أن يكون  ( 4)أبن احلكم يدار على سالمة اآللة  -

العادة، ولو أقر الزوج   ابلوطء بني الفخذين مع اإلنزال حلقه  ممن يولد له يف 
 . ( 5)الولد

ن وطئ أمته، مث وطئ امرأته وأكسل عنها، لزمه الولد، مح   القياس على  -
فكذلك  األول،  من  ماء  فضل  إحليله  يف  يكون  قد  إذ  له،  لعان  إحلاق   وال 

 .( 6)بوطء اخلصي النسب
 وعللوا:  .( 7)احلنابلة: ال يلحق النسب اخلصي. وهو مذهب  لثالقول الثا 
 . ( 8)، فال يلحقه نسبهلخصيأبنه ال يولد ل 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 4/344انظر: الغرر البهية: )( 1)
 ( 2/144انظر: تبيني احلقائق: )( 2)
 (. 2/457(، وحاشية الدسوقي: )4/124للخرشي: )انظر: شرح خمتصر خليل ( 3)
 ( 2/144انظر: تبيني احلقائق: )( 4)
 ( 2/569انظر: عقد اجلواهر الثمينة: )( 5)
 ( 2/570انظر: عقد اجلواهر الثمينة: )( 6)
(، والشرح الكبري: 2/75(، والعدة شرح العمدة: )3/318انظر: الكايف يف فقه اإلمام أمحد: )(  7)

(9/85 .) 
 . (3/318نظر: الكايف يف فقه اإلمام أمحد: )ا( 8)
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 الرتجيح: 
 رجحان القول األول، وذلك ملا يلي:  –وهللا أعلم   –والذي يظهر  

، قوة ما علل به أصحاب القول األول من تعليق احلكم ابلوطء خلفاء اإلنزال
احلكم الشرعي بوصف  فيعترب الوطء وصفاً مؤثراً يف إحلاق النسب، وال يعلق  

 غري منضبط. 
ويف مسألتنا فإن املنع من احلمل ابلكلية، يقاس على اخلصاء حكماً، إال 
أنه يفارقه يف إمكان الوطء، وإذا أدران احلكم على الوطء فوقع، أصبح النسب  

 وهللا أعلم.فليس له نفي الولد، اعتماداً على ذلك،  يهوعل ،الحقاً للواطئ 
 مؤقتاً. احلالة الثانية: تعذر احلمل من الرجل 

 ،عدم اإلنزالأو    االستماع دون الفرج،  العزل أو  ىدع اقر الزوج ابلوطء و إذا أ 
  (1)املالكية   اجلمهور من  مذهب  وهو  وليس له نفيه.  في هذه احلال يلحقه نسبه ف

ذلك ل وا  واستدل  -   اجلميع  رحم هللا  –  ( 4)وابن القيم  ( 3)واحلنابلة   ( 2)والشافعية
 مبا يلي: 

 أواًل: من السنة:
: إين  يلي جحارييحًة،   عحْن جحابيرٍ   - يح هللا  عحْنه  أحن  رحج اًل أحتحى رحس ولح هللاي ملسو هيلع هللا ىلص فـحقحالح رحضي

  : يح خحاديم نحا وحسحانييـحتـ نحا، وحأحانح أحط وف  عحلحيـْهحا، وحأحانح أحْكرحه  أحْن حتحْميلح، فـحقحالح
اْعزهْل  )هي

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 11/326(، والذخرية: )115انظر: الرسالة للقريواين: ص)( 1)
 (. 9/409انظر: العزيز شرح الوجيز: )( 2)
 (. 9/220الفروع: )انظر: ( 3)
 (. 5/146انظر: زاد املعاد: )( 4)
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هَلَا َر  ُقدِه َما  َسَيْأتهيَها  فَإهنَُّه  ْئَت،  إهْن شه َها  إين     (َعنـْ  : فـحقحالح ه ،  أحاتح الر ج ل  مث    فـحلحبيثح 
 : َر هَلَا)اجلْحارييحةح قحْد ححبيلحْت، فـحقحالح    .( 1)( َقْد َأْخرَبُْتَك أَنَُّه َسَيْأتهيَها َما ُقدِه

الداللة:   اإلماء   احلديث  يفوجه  ىف  العزل  مع  الولد  إحلاق  على  داللة 
 . ( 2)حلاقه مع العزل إذا كان الوطء ىف الفرج  ومل خيتلف يف .واحلرائر
يح هللا  عحنـْهحا   عحْن عحائيشحةح   - أحهن حا قحالحْت: اْختحصحمح سحْعد  ْبن  أحيبي وحق اٍص وحعحْبد     رحضي

ا ايح رحس ولح هللاي اْبن    ٍم، فـحقحالح سحْعٌد: هحذح بحةح ْبني أحيبي وحق اٍص، ْبن  زحْمعحةح يفي غ الح ي ع تـْ أحخي
ي ايح رحس ولح هللاي،  عحهيدح إييلح  أحن ه  ابـْن ه ، اْنظ ْر إيىلح شحبحهيهي، وحقحالح عحْبد  ْبن  زحْمعح  ا أحخي ةح: هحذح

بـحًها بـحي يًنا   تيهي، فـحنحظحرح رحس ول  هللاي ملسو هيلع هللا ىلص إيىلح شحبحهيهي، فـحرحأحى شح و ليدح عحلحى فيرحاشي أحيبي ميْن وحلييدح
  : بحةح، فـحقحالح ْنهُ )بيع تـْ ِبه مه ، َولهْلَعاههره احلََْجُر، َواْحَتجه   ُهَو َلَك ََي َعْبُد، اْلَوَلُد لهْلفهَراشه

 قحالحْت: فـحلحْم يـحرح سحْودحةح قحط . (ََي َسْوَدُة بهْنَت َزْمَعةَ 
للموطؤة ابلفراش  النسب  احلاق  اعتبار  على  احلديث  الداللة: دل  ، وجه 

فيلحق نسب الولد ملن وطئ ولو تعاطى ما مينع احلمل منعاً مؤقتاً. وهللا  وعليه 
   أعلم.

 *** 
 

  

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2/1064( )1439احلديث: )أخرجه مسلم يف كتاب: )النكاح( ابب: )حكم العزل( رقم ( 1)
 (. 4/119انظر: إكمال املعلم بفوائد مسلم: )( 2)
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 القياس: اثنياً: 
، فكذلك احلرة يلحق  ( 1)األمة، كما أهنا تصري فراشاً ابمللك القياس على  

 نسب الولد الواطئ مبجرد حصول الوطء ولو عزل. 
 األدلة العقلية:  اثلثاً: 

يف حلوق النسب مبجرد   –رمحه هللا    –  هـ(241)ت    اإلمام أمحد  علل  -1
 : بقولهالوطء ولو عزل عنها  

فتتعدى رائحته إىل ماء املرأة فيعلق    ،يكون من رائحة املينقد  ألن احلمل  
 . ( 2)كريح الك ش امللقح إلانث النخل   ،هبا

قال ابن القيم: يف رواية ابن هانئ: إذا عزل عنها، لزمه الولد، قد يكون  و 
 .( 3)الولد مع العزل، وقد قال بعض من قال: ما يل ولد إال من العزل 

   .( 4)للنسب  اً احتياطأن يف إحلاق الولد ابلواطئ ولو حصل العزل  -2
وإذا كان    .( 5)يتفلت  الرجل قد  ن ماءإذا وقع الوطء ولو مع العزل فإ  -3

فكذلك    - كما يذكر األطباء    –ابلطرق التقليدية    ، محهذا يف اإلنزال خارج الر 
 الدواء قد يبطل مفعوله أو يضعف. 

أن اإلنزال غري منضبط يف الناس، فمن الناس من ال ينزل إال ابلدفق    -4
أول  يف  اندفاق  غري  من  تقطرياً  ينزل  من  ومنهم  الكربى،  ابللذة  واإلحساس 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 9/220الفروع: )انظر: ( 1)
 (. 23/482انظر: اإلنصاف: )( 2)
 (. 5/146انظر: زاد املعاد: )( 3)
 (. 9/220الفروع: )انظر: ( 4)
 (.  4/619انظر: إكمال املعلم بفوائد مسلم: )( 5)
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األمر، مث يندفق بعد ذلك كثرياً، ولذلك حيصل الولد مع العزل، والرجل يعتقد 
وهو قد أنزل على سبيل السيالن من غري دفق، فيحصل الولد من    ،أنه ما أنزل

 .ذلك وهو ال يشعر
أقيمت مظنته مقامه، وهو التقاء اخلتانني.    ،وملا كان اإلنزال خمتلفاً يف الناس

ومثل ذلك العقل الذي هو مناط التكليف، خيتلف يف الناس بسبب اعتدال  
املزاج واحنرافه، فرب صيب العتدال مزاجه أعقل من رجل ابلغ الحنراف مزاجه،  

جداً  والصبيان  الرجال  يف  خيتلف  البلوغ    ،وذلك  ألن  مظنته،  البلوغ  فجعل 
 . ( 1)بط الختالف رتبه يف مقاديرهض منبط، وهذا غريضمن

أن األظهر يف اخلصي أن يلحقه  –رمحهم هللا   –ذكر فقهاء الشافعية  -5
أبن آلة اجلماع ابقية، وقد يبالغ يف اإليالج فيلد، وينزل    وعللوا ذلك:الولد،  

ماء رقيقاً، وإدارة احلكم على الوطء، وهو السبب الظاهر، أوىل من إدارته على  
 .(2)اإلنزال اخلفي

الواطئ  وبناء على ما سبق، الولد يلحق  تناول ما مينع   ،فإن نسب  ولو 
مؤقتاً   وقوع أقر ابلوطء، فإن  احلمل منعاً  إذا  الزوج ابلوطء مل يلحقه ،  مل يقر 

 .( 3)النسب 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 4/127(، وشرح خمتصر خليل للخرشي: )2/166انظر: الفروق: )( 1)
 (. 9/409انظر: العزيز شرح الوجيز: )( 2)
 (. 4/619انظر: إكمال املعلم بفوائد مسلم: )( 3)
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أن الشريعة متشوفة إىل إحلاق األنساب، ولذا فإن طرق إثبات    ؛ويعضد هذا
 ، ويثبت أبدىن احتمال. وهللا تعاىل أعلم.( 1)سب متعددةالن

 فال جيوز، وذلك ملا يلي:  – يف احلالني  –وأما ادعاء الوقوع يف الزىن 
: قحالح رحس ول  اَّلل ي ملسو هيلع هللا ىلص: )عحْن أحيبي    -1 اْدفـَُعوا احْلُُدوَد َما َوَجْدُُتْ َلُه  ه رحيـْرحةح قحالح
 . ( 2)(َمْدفـًَعا

الشرعية   احلدود  إقامة  دفع  على  احلديث  منطوق  دل  الداللة:  وجه 
يدخلها   ال  واضحات،  ببينات  إال  احلد  يقام  فال  واالحتماالت،  ابلشبهات 

 االحتمال أو الشك. 
إمجاع العلماء على درء احلدود   –رمحه هللا    –ابن املنذر   وقد حكى اإلمام

  . ( 3)ابلشبهات 
  – وهو سيد أدلة اإلثبات   –إقامة احلدود الشرعية أبحد طريقني: إما اإلقرار    -2

 أو الشهادة، وأما القرائن فهي حمل نزاع عند الفقهاء يف االعتداد هبا.  

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عند   ابلسماع، والقيافة، والقرعةفيثبت ابلفراش، والبينة، واإلقرار، واالستفاضة أو الشهادة ( 1)
  تعذر ما سبق، وميل الطبع عند الولد إىل أحد الرجلني حبكم اجلبلة، ومن الوسائل املعاصرة:   
 البصمة الوراثية.   
 (.  258انظر: النسب ومدى أتثري املستجدات العلمية يف إثباته: ص)  
رقم  ( السرت على املؤمن ودفع احلدود ابلشبهات)ابب:  (احلدود)أخرجه ابن ماجه يف كتاب: ( 2)

 (. 8/26(. وضعفه األلباين. انظر: إرواء الغليل: )2/850( )2545احلديث: )
 (.118اإلمجاع: ص)انظر: ( 3)
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 جملة العلوم الشرعية
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يف قطع القناة املنوية، أن احليواانت املنوية   (1)سبق يف التمهيد الطيب   -3
السابقة للعملية، تبقى يف األانبيب ملدة ثالثة أشهر على األقل، مما قد يتسبب  

 يف احلمل ولو بعد العملية.  
كما أن األانبيب املقطوعة واملربوطة، قد تفتح تلك الرابطات وتتصل فيما 

املنوي بعد قطعه وربطه.   املنوية تسبح يف احلبل  وهللا  بينها، وتعود احليواانت 
   أعلم. 

 
*** 

  

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 8ص)انظر: ( 1)
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   من يطأ وال حيبل. قذفإقامة احلد ب: حكم ثالثال  طلبامل
 -فقد سبق  منعاً كلياً ودائماً،    لرجلمن جهة ا احلمل  أسباب  إذا كان منع

حكماً، وبناء على ذلك،  قياسه على اخلصاء وإحلاقه به    –يف املبحث األول  
  فت خرج هذه املسـألة على قذف اخلصي.

يف قاذف اخلصي هل يقام عليه احلد؟   –رمحهم هللا    –وقد اختلف الفقهاء  
 على قولني:  

األول وهو  القول  اخلصي.  قاذف  حيد  واحلنابلة( 1)احلنفية  مذهب:   ،(2). 
 واستدلوا على ذلك مبا يلي:

          تعاىل:قوله أواًل: من الكتاب: 
    (3 ).     

، ويدخل  إقامة احلد الشرعي يف قذف احملصننيوجه الداللة: عموم اآلية يف  
 يف ذلك اخلصي وغريه. 

 اثنياً: من العقل:
اخلصي  أن  - احلد  قاذف  فيلزمه  حملصن  على    ،قاذف  القادر  كقاذف 
 . ( 4)الوطء

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/206انظر: األصل للشيباين: )( 1)
 (. 7/3668انظر: مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه: )( 2)
 . ]4سورة النور: [( 3)
 (. 9/84انظر: املغين: ) ( 4)
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أن إمكان الوطء أمر خفي، ال يعلمه كثري من الناس، فال ينتفي العار   -
 .( 1)يعلمه بدون احلد، فيجب كقذف املريض عند من مل  

وهو اخلصي.  قاذف  حيد  ال  الثاين:  املالكية   القول  مقتضى و   ( 2)مذهب 
 وعللوا ذلك مبا يلي: . ( 3)مذهب الشافعية

أن العار منتف عن املقذوف بدون احلد، للعلم بكذب القاذف، واحلد إمنا 
 . ( 4)جيب لنفي العار

 الرتجيح: 
القول األول حبد قاذف اخلصي،   –وهللا أعلم    –والذي يظهر   رجحان 

 وذلك ملا يلي:
العقلي    - الدليل  مقابلة  يف  األول  القول  أصحاب  به  استدل  ما  قوة 

 ألصحاب القول الثاين. 
االستدالل ابلعموم يف اآلية ال خمرج للخصي وال غريه، فهو ابق على    -

  عمومه حىت يرد ما خيصصه. 
ذ من لكوبناء على  دائماً  منعاً  مينعه  ما  تعاطى  قد  قذف رجاًل  فمن   ،

   وهللا تعاىل أعلم. احلمل، فالقول حبد القاذف هو األظهر،
  

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 9/84انظر: املغين: ) ( 1)
 (. 8/271انظر: التوضيح يف شرح خمتصر ابن احلاجب: )( 2)
 (.3/214انظر: منهاج الطالبني: )( 3)
 (. 9/84انظر: املغين: ) ( 4)
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 الذي ال حيبل. الزوج   فسخ النكاح من: حكم رابع ال  طلبامل
املسألة على املنع املؤبد للحمل، فإن كان الرجل نتيجة هلذا املنع  هتنيب هذ

حال    فإن كانت عاملة  ،ة عاملة أو غري عاملةأعقيماً ال ينجب، فإما أن تكون املر 
 فقد أسقطت حقها برضاها وعلمها. العقد،

قبل العقد يكون    أنإما  عدم العلم  و وإن مل تكن عاملة فهل هلا حق الفسخ؟  
 .أو بعده

فإن قلنا: إن العقم من عيوب النكاح، صار موجباً  كان قبل العقد،    ذافإ
 .موجب للفسخ  حينئذٍ  لم يكنف ،ليس عيباً يف النكاحللفسخ، وإن قلنا: 

فحكمه   ،، فإن اعتربانه عيباً فكذلك، وإن مل نعتربه عيباً وإن كان بعد العقد
   :ةالتالي فروعال وبيان ذلك يف. دون علمها أو رضاها ،حكم العزل عن املرأة

 
 ***  
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 النكاح. املوجبة لفسخ عيوبالالفرع األول:  
الفقهاء   النكاح   –رمحهم هللا    –اختلف  املوجبة لفسخ عقد  العيوب  يف 

 على قولني: 
من العيوب املوجبة لفسخ عقد النكاح. وهو    دع القول األول: أن العقم ال ي

وا استدل و   .( 4)واحلنابلة   ( 3)والشافعية  ( 2)واملالكية   ( 1)مذهب اجلمهور من احلنفية
 مبا يلي:   على ذلك

عقم أحد الزوجني ال يعلم، ومن الناس محن ال يولد له وهو شاب، مث يولد    -1
 .(5)له وهو شيخ 

أن العقم املتولد بفعل اجلراحة الطبية أو األدوية، قد   وميكن أن يناقش:
يقطع فيه بعدم إمكان احلمل، أو مبا يغلب على الظن، وغلبة الظن تنزل منزلة  

 اليقني حكماً. 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(.  وقد حصروا العيوب اليت حيق للمرأة فيها فسخ عقد النكاح 2/327انظر: بدائع الصنائع: )(  1)
 ، واخلصاء، والتأخذ، واخلنوثة.    ب  ة، واجلح ن  خبمسة عيوب فقط وهي: الع  

للمرأة فيها فسخ عقد النكاح بثالثة (. وقد حصروا العيوب اليت حيق  3/380انظر: منح اجلليل: )(  2)
الع   وهي:  عيباً  واجلح ن  عشر  والعذيطة، ب  ة،  والربص،  واجلذام،  واجلنون،  والتأخذ،  واخلصاء،   ،

 واالعرتاض، والرتق، والقرن، والعفل، واإلفضاء، والبخر. 
عيوب   (. وقد حصروا العيوب اليت توجب فسخ عقد النكاح بسبعة4/340انظر: مغين احملتاج: )(  3)

 ، والرتق، والقرن. ب  ة، واجلح ن  وهي: اجلنون، واجلذام، والربص، والع  
(. وللحنابلة يف ذلك وجهان: الصحيح أهنا ستة عشر عيباً وهي:  20/506انظر: اإلنصاف: )(  4)

واجلح  والربص،  واجلذام،  والع  ب  اجلنون،  البول، ن  ،  والبخر، وسلس  والعفل،  والقرن،  والفتق،  ة، 
 لغائط، والناسور، والباسور، والقروح السيالة يف الفرج، واخلصاء، واخلنوثة الواضحة. واستطالق ا

 (. 5/146مطالب أويل النهى: )انظر: ( 5)
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أنه لو ثبت الفسخ بسبب العقم، لصح أن يثبت يف اآليسة، وهذا مل يقل  -2
 .( 1)به أحد

فسخ، فكل عيب يكون منفراً، القول الثاين: عدم حصر العيوب املوجبة لل
، وابن  (2)أو حيصل به الضرر، يفسخ به عقد النكاح. وهو قول بعض احلنفية 

واستدلوا على   .- رحم هللا اجلميع    –  ( 4)، وابن القيمهـ(728ت  )  ( 3)تيمية 
 ذلك مبا يلي: 

أحن ه  بـحعحثح   ع محر  ْبن  اخلْحط ابي عحْن   يح هللا  عحْنه   ه ،   رحضي عحايحةي فحأحاتح رحج اًل عحلحى الس ي
  : : تـحزحو ْجت  اْمرحأحًة، فـحقحالح :    (أحْخربحْهتححا أحن كح عحقييٌم الح ي ولحد  لحكح )فـحقحالح : الح قحالح قحالح

ْهحا) ْهحا، وحخحري ي  . ( 5)(فحأحْخربي
نني عمر بن اخلطاب رضي هللا  وجه الداللة: دل هذا األثر عن أمري املؤم 

 وثبوت الفسخ بسببه.  وعدم كتمانه عنه داللة ظاهرة على اعتبار العقم عيباً،
 الرتجيح:  

رجحان القول الثاين، وهو عدم حصر العيوب    –وهللا أعلم    –والذي يظهر  
 املوجبة للفسخ يف عيوب بعينها، أو أمراض حمصورة، وذلك ملا يلي:

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 7/187املغين: ) انظر: ( 1)
 (.2/327انظر: بدائع الصنائع: )( 2)
عقيماً، فقياس قولنا   : )ولو ابن الزوج-رمحه هللا  –(. قال 543انظر: االختيارات الفقهية: ص)( 3)

بثبوت اخليار للمرأة: أن هلا حقاً يف الولد، وهلذا قلنا: ال يعزل عن احلرة إال إبذهنا، وعن اإلمام 
 أمحد ما يقتضيه(. 

 (. 5/166انظر: زاد املعاد: )( 4)
 (.6/162( )10347أخرجه عبدالرزاق يف مصنفه يف ابب: )الرجل العقيم( رقم األثر: )( 5)
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داللة األثر عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه أقوى يف الرتجيح من    أواًل:
 .، وهو أظهر ما ي ستدل به يف هذه املسألةاألدلة العقلية ألصحاب القول األول

يوجد من األمراض ما مل يكن معروفاً من قبل، وقد يكون أشد   أنه قداثنياً:  
األ من  من  وأفتك  خطراً  أشد  اإليدز  مرض  فمثاًل:  عليها.  املنصوص  مراض 

 وأوجبوا هبا فسخ النكاح. –رمحهم هللا   –األمراض اليت ذكرها الفقهاء 
 األصل بقاء املطلق على إطالقه حىت يرد دليل التقييد. اً:لثاث

كل ما مل حيدده الشرع، ومل يرد فيه دليل، فإنه يرجع فيه إىل العرف،   اً:رابع
 . وهللا أعلم. ( 1) (ةحمكم ادةالعللقاعدة الفقهية: )

 
*** 

  

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7انظر: األشباه والنظائر للسيوطي: ص)( 1)
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 الزوج ال حيبل. وفيه مسألتان: كان  حكم فسخ النكاح إذا  :ثانال  فرعال
 أن تعلم املرأة ابملنع الدائم للرجل من احلمل.املسألة األوىل: 

رب سواء اعت    ،طلب الفرقةفليس هلا حق    ه،ورضيت  بذلك  عاملة  املرأة   إن كانت
وإن علمت يف حني تزوجيه أنه خصي ال :  هـ(897)ت    اققال املو    عيباً أو ال،

أخربها بذلك، فال كالم هلا، وإن مل تعلم بذلك يف العقد،  أييت النساء رأساً، أو  
 . ( 1)مث علمت فرتكته، أو أمكنته من نفسها، فال كالم المرأة اخلصي

وعلمها ورضاها ابلعيب يسقط حقها يف طلب الفسخ بعد ذلك، فإن مل 
عيباً   اجلمهور    – نعتربه  قول  أوىل  – على  القاعدة   ؛عضد هذاوي  ،فمن ابب 

 . ( 2)(الساقط ال يعود : )التالية الفقهية
، واملرأة إن وجه ذلك: أن من أسقط حقه ال حيق له الرجوع ابملطالبة به

 علمت بذلك قبل العقد ورضيت به، فقد أسقطت حقها يف فسخ عقد النكاح.
 

*** 
  

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/485انظر: التاج واإلكليل: )( 1)
 (.274انظر: األشباه والنظائر البن جنيم: ص)( 2)
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   : أن ال تعلم املرأة ابملنع الدائم للرجل من احلمل.نية الثاسألة  امل 
هذه ف،  إذا كانت املرأة غري عاملة قبل العقد مبنع الرجل الدائم من احلمل

 املسألة فرع عن النظر يف عيوب النكاح املوجبة للفسخ.
 .حبثه ومناقشته ما سبق نهو فرع ع ف ،النكاح بعد عقد ذلك وإن حدث

فيستوي يف ذلك أن حيدث   -على القول الراجح    –اً  عيب  العقم  إن اعتربانف
فيأخذ حكم العيب احلادث،   العيب قبل العقد أو بعده، ألن العلة واحدة،

  وجيري عليه اخلالف السابق، فمن عده عيباً أوجب به الفسخ، وإال فال.
وهللا أعلم    –الذي يظهر  عيباً يوجب الفسخ، ف  على القول األول أنه ليسو 

لوجوب استئذان الزوجة   ،فيحرم  املرأة بدون علمهاأيخذ حكم العزل عن  أنه    –
 وقد سبق مناقشة املسألة. يف العزل عنها،

على   السابقوبناء  مينع    ،الرتجيح  ما  تعاطى  قد  الرجل   وقوع فإذا كان 
، وعلمته بعد ذلك،  أو بعده  احلمل ابلكلية، وكتمه عن املرأة سواء قبل العقد

 أعلم.  فإن هلا احلق يف طلب فسخ النكاح. وهللا 
 

*** 
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 اخلامتة
 توصلت من خالل هذ البحث إىل مجلة من النتائج من أمهها ما يلي:

الكيميائية    أواًل: التقليدية، والطرق  الطرق  إىل:  الذكورية  موانع احلمل  تنقسم 
اهلرموين ابحلقن، واحلبوب   املنوية، ومنع احلمل  القناة  الطبية، وهي: قطع 

   ومثبط إنزمي الربوتيز الربخبي، واألشعة السينية.الطبية، 
عة، وإما  يكون منع الرجل من التخصيب، إما دائماً: ابجلراجة، أو األشاثنياً:  

 مؤقتاً: ابإلبر، أو احلبوب الطبية.
مل، قياساً احل  أسباب حصول  رجل منيرتجح القول بتحرمي املنع املؤبد لل   اثلثاً:

 على اخلصاء. 
يف حكم املنع املؤبد للحمل،    –رمحهم هللا    –يرجع اخلالف بني الفقهاء  :  رابعاً 

 إىل اخلالف يف اعتبار املسب بات يف خطاب التكليف. 
الفقهاء    :خامساً  اختلف يف    –رمحهم هللا    –اختلف  العزل، كما  يف حكم 

اجلمع بني األحاديث املتعارضة، والذي يظهر أن احلكم خيتلف ابختالف 
فيجري قصده لذلك    ،غرضه والقصد منه، فإن كان لقصد التحرز عن الولد
 جمرى الوأد، فيحمل النهي يف األحاديث على ذلك. 

 العزل كاإلرضاع وحنوه، أو الضرورة اليت تلحق  وأما إن وجدت احلاجة إىل
 املرأة بسبب احلمل، فإنه يشرع وقد جيب.

، وهو مذهب اجلمهور  الراجح القول بوجوب استئذان الزوجة يف العزل  اً:سادس
 واحلنابلة وقول عند الشافعية. من احلنفية واملالكية
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تعليق احلكم ابلوطء  و   يرتجح القول بلحوق النسب من وطء اخلصي،  اً:ابعس
 .يف إحلاق النسبمنضبطاً ، فيعترب الوطء وصفاً مؤثراً خلفاء اإلنزال

وعليه فال جيوز نفي الولد بناء على تعذر احلمل من وطء الرجل يف املنع املؤبد، 
للواطئ النسب الحقاً  أصبح  فوقع،  الوطء  احلكم على  أدران  وعليه   ،إذا 

 فليس له نفي الولد، اعتماداً على ذلك، وهللا أعلم. 
اً، إذا نسب الولد يلحق الواطئ، ولو تناول ما مينع من احلمل منعاً مؤقت  اً:اثمن

 ، فإن مل يقر ابلوطء مل يلحقه النسب. أقر ابلوطء
من  اً:اتسع دائماً  منعاً  مينعه  ما  تعاطى  قد  رجاًل  قذف  احلمل،   أسباب  من 

  فتخرج هذه املسألة على قذف اخلصي، والقول حبد القاذف هو األظهر
    .واألرجح

عيوب    ًا:عاشر  يف  النكاح  لفسخ  املوجبة  العيوب  بعدم حصر  القول  يرتجح 
العقم عيباً يوجب الفسخ  ،بعينها أو امراض حمصورة . وعلى ذلك فيعترب 

، فيحق للمرأة عدم حصول احلمل بسبب دائم من جهة الرجل  ويف حال
    أعلم. تعاىل  طلب فسخ عقد النكاح، لدفع الضرر عنها، وهللا 

على قول اجلمهور: أن العقم ال يعترب عيباً يوجب فسخ النكاح،   :احلادي عشر 
وهللا    – فإذا كان الرجل ممتنعاً من احلمل ومل يعلْمها بذلك، فالذي يظهر  

لوجوب    –أعلم   فيحرم،  علمها  بدون  املرأة  عن  العزل  حكم  أيخذ  أنه 
 استئذان الزوجة يف العزل عنها، وهللا تعاىل أعلم. 

هذا وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً  
  كثرياً مزيداً إىل يوم الدين،،
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 فهرس املراجع
مطبعة   هـ(683االختيار لتعليل املختار، لعبد هللا بن حممود املوصلي احلنفي )ت   -1

 ه. 1356احلليب، طبعة 
الفقهية، ألمحد بن عبد احلليم بن عبد   -2 تيمية احلراين )ت االختيارات  ابن  السالم 

   ه.1397هـ( حتقيق: علي بن حممد البعلي، دار املعرفة، طبعة   728
)ت   -3 األلباين  الدين  انصر  حممد  السبيل،  منار  أحاديث  ختريج  يف  الغليل  إرواء 

 ه.  1405هـ( إشراف: زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، الطبعة الثانية 1420
هـ( حتقيق: حممد ابسل عيون  538و الزخمشري )ت أساس البالغة، حملمود بن عمر   -4

   ..هـ 1419السود، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 
هـ( دار  926أسىن املطالب يف شرح روض الطالب، لزكراي بن حممد األنصاري )ت   -5

    الكتاب اإلسالمي.
النعمان، لزين الدين بن إبراهيم املعروف  -6  األشباه والنظائر على مذهب أيب حنيفة 

هـ( خرج أحاديثه: زكراي عمريات، دار الكتب العلمية، الطبعة 970اببن جنيم )ت  
  هـ.1419األوىل 

)ت   -7 السيوطي  بكر  أيب  بن  الرمحن  لعبد  والنظائر،  الكتب 911األشباه  دار  هـ( 
  ه.1411العلمية، الطبعة األوىل 

وينوكالن، هـ( حتقيق ودراسة: د. حممد ب189األصل، حملمد بن احلسن الشيباين )ات    -8
   هـ.1433دار ابن حزم، الطبعة األوىل 

هـ( مطبعة جاويد 340أصول الكرخي، لعبيد هللا بن احلسني بن دالل الكرخي )ت   -9
   بريس.

العاملني، حملمد بن أيب بكر بن أيوب املعروف اببن قيم  -10 إعالم املوقعني عن رب 
سلمان، دار هـ( علق عليه وخرج أحاديثه: مشهور بن حسن آل  751اجلوزية )ت  

   هـ.1423ابن اجلوزي، الطبعة األوىل 
إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، حملمد بن أيب بكر بن أيوب املعروف ابن قيم  -11

 هـ( حتقيق: حممد حامد الفقي، مكتبة املعارف.751اجلوزية )ت 
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اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل، ملوسى بن أمحد بن موسى احلجاوي )ت   -12
 يق: عبد اللطيف حممد السبكي، دار املعرفة. هـ( حتق968

السبيت )ت    -13 اليحصيب  بن موسى  لعياض  بفوائد مسلم،  املعلم   هـ(544إكمال 
   هـ.1419حتقيق: د. حيىي إيَساعييل، دار الوفاء، الطبعة األوىل 

ْرداوي )ت   -14
ح
اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، لعلي بن سليمان بن أمحد امل

عبد الفتاح حممد احللو،   .عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ود  .د هـ( حتقيق:    885
   ه.1415دار هجر القاهرة، الطبعة األوىل 

)ت   -15 ابلقرايف  الشهري  املالكي  إدريس  بن  ألمحد  الفروق،  أنواء  يف  الربوق  أنوار 
 هـ( عامل الكتب.684

روف اببن جنيم البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لزين الدين بن إبراهيم بن حممد املع  -16
  هـ( دار الكتاب اإلسالمي.970)ت 

هـ( حتقيق: عبد هللا 774البداية والنهاية، إلَساعيل بن عمر بن كثري القرشي )ت    -17
 هـ. 1418بن عبد احملسن الرتكي، دار هجر، الطبعة األوىل 

هـ(  587بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، أليب بكر بن مسعود الكاساين )ت    -18
 ه. 1406دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية 

هـ( 855البناية شرح اهلداية، حملمود بن أمحد بن موسى الغيتاىب احلنفى العيىن )ات    -19
   هـ.1420دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 

حملمد بن حمم د احلسيين، امللقب الز بيدي )ت   ،اموساتج العروس من جواهر الق  -20
 .    هـ( دار اهلداية1205

)ت   -21 املالكي  املواق  الغرانطي  يوسف  بن  خليل، حملمد  ملختصر  واإلكليل  التاج 
 هـ. 1398هـ( دار الفكر   897

  هـ( 743تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق، لعثمان بن علي البارعي الزيلعي )ت    -22
  هـ. 1313ى األمريية، الطبعة األوىل املطبعة الكرب 

الرتمذي  -23 جامع  بشرح  األحوذي  حملحتفة  )ت ،  املباركفورى  الرمحن  عبد  بن  مد 
 هـ( دار الكتب العلمية. 1353
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تطور اجلنني وصحة احلامل، د. حميي الدين طالو العليب، دار ابن كثري، الطبعة   -24
 هـ.1407الثانية 

تنظيم النسل بني احلل واحلرمة "دراسة مقارنة يف الشريعة اإلسالمية"، دار املعرفة    -25
 هـ.  1423األزهرية، طبعة 

الطريقي،   -26 عبداحملسن  عبدهللا  د.  منه،  اإلسالمية  الشريعة  وموقف  النسل  تنظيم 
 هـ.  1410مكتبة الرشد، الطبعة الثانية 

احلاجب،    -27 البن  الفرعي  املختصر  اجلندي التوضيح يف شرح  إسحاق  بن  خلليل 
)ت   جنيبويه  776املالكي  مركز  جنيب،  الكرمي  عبد  بن  أمحد  د.  حتقيق:  هـ( 

   هـ.1429للمخطوطات، الطبعة األوىل 
التوضيح لشرح اجلامع الصحيح، لعمر بن علي الشافعي املعروف اببن امللقن )ت   -28

 ه.1429هـ( حتقيق: دار الفالح، دار النوادر، الطبعة األوىل 804
هـ( املطبعة اخلريية، 800جلوهرة النرية، أليب بكر بن علي احلدادي الز بييديي  )ت  ا  -29

 هـ. 1322الطبعة األوىل 
)ت   -30 الدسوقي  عرفة  بن  أمحد  بن  حملمد  الكبري،  الشرح  على  الدسوقي  حاشية 

 . دار الفكر   هـ(1230
عمرية، دار الفكر،    حاشيتا قليويب وعمرية، ألمحد سالمة القليويب وأمحد الربلسي  -31

 هـ. 1415طبعة 
خلق اإلنسان بني الطب والقرآن، د. حممد علي البار، الدار السعودية، الطبعة   -32

 هـ. 1433الثالثة عشر 
احلنبلي   -33 اهلادي  بن عبد  ليوسف بن حسن  اخلرقي،  ألفاظ  النقي يف شرح  الدر 

" )ت  اباملعروف  املربد"  دا909بن  غربية،  بن  خمتار  حتقيق: رضوان  اجملتمع،  هـ(  ر 
 هـ. 1411الطبعة األوىل 

حتقيق:   هـ(684الذخرية، ألمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي القرايف )ت    -34
حممد حجي، وسعيد أعراب، وحممد بو خبزة، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل 

   م.1994
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نفي رد احملتار على الدر املختار، حملمد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين احل  -35
   هـ.1412هـ( دار الفكر، الطبعة الثانية 1252)ت 

هـ( حتقيق: زهري  676روضة الطالبني وعمدة املفتني، ليحىي بن شرف النووي )ت    -36
 ه. 1412الشاويش، املكتب اإلسالمي، الطبعة الثالثة 

هـ( 751زاد املعاد يف هدي خري العباد، حملمد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية )ت    -37
   هـ.1415لة، الطبعة السابعة والعشرون مؤسسة الرسا

القزويين )ت    -38 يزيد  بن  ماجه، حملمد  ابن  فؤاد عبد 273سنن  هـ( حتقيق: حممد 
  الباقي، دار إحياء الكتب العربية.

)ت   -39 السجستاين  األزدي  إسحاق  بن  األشعث  بن  لسليمان  داود،  أيب  سنن 
الطبعة   األرنؤوط وحممدهـ( حتقيق: شعحيب  275 العاملية،  الرسالة  دار  بللي،  كامل 

  ه.1430األوىل 
 تشرح الز رقاين على خمتصر خليل، لعبد الباقي بن يوسف بن أمحد الزرقاين )  -40

   هـ.1422هـ( دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 1099
الشرح الكبري على منت املقنع، لعبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة املقدسي   -41

 هـ( دار الكتاب العريب.682)ت 
هـ( دار الفكر  1101شرح خمتصر خليل، حملمد بن عبد هللا اخلرشي املالكي )ت    -42

 بريوت. 
حتقيق: حممد زهري الناصر،    ،صحيح البخاري، حملمد بن إَساعيل البخاري اجلعفي  -43

   هـ.1422دار طوق النجاة، الطبعة األوىل 
هـ( حتقيق: حممد  261سابوري )ت  صحيح مسلم، ملسلم بن احلجاج القشريي الني  -44

   فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب.
 . هـ(1420 حملمد انصر الدين األلباين )ت ،صحيح وضعيف سنن ابن ماجة  -45
 . هـ(1420حملمد انصر الدين األلباين )ت  ،صحيح وضعيف سنن أيب داود   -46
عبد الرمحن بن أيب طرح التثريب يف شرح التقريب، لعبد الرحيم بن احلسني بن    -47

  .هـ( الطبعة املصرية القدمية806بكر العراقي )ت 
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هـ( حتقيق: صالح 624العدة شرح العمدة، لعبد الرمحن بن إبراهيم املقدسي )ت    -48
 ه. 1426بن حممد عويضة، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية 

ان )ت العدة يف شرح العمدة يف أحاديث األحكام، لعلي بن إبراهيم بن سليم  -49
 هـ. 1427هـ( دار البشائر اإلسالمية، الطبعة األوىل 724

العزيز شرح الوجيز املعروف ابلشرح الكبري، لعبد الكرمي بن حممد الرافعي القزويين   -50
الكتب 623)ت   دار  عبداملوجود،  أمحد  وعادل  عوض،  حممد  علي  حتقيق:  هـ( 

  هـ. 1417العلمية، الطبعة األوىل 
الثمينة يف مذهب عامل املدينة، لعبد هللا بن جنم بن شاس السعدي عقد اجلواهر    -51

الغرب اإلسالمي، 616املالكي )ت   هـ( حتقيق: أ. د. محيد بن حممد حلمر، دار 
 ه. 1423الطبعة األوىل 

هـ( 1033غاية املنتهى يف مجع اإلقناع واملنتهى، ملرعي بن يوسف الكرمي )ت    -52
رائد يوسف الرومي، مؤسسة غراس، الطبعة األوىل اعتىن به: ايسر إبراهيم املزروعي، 

   ه.1428
الوردية  -53 البهجة  البهية يف شرح  لالغرر  األنصاري )ت ،  أمحد  بن  بن حممد  زكراي 

   .هـ( املطبعة امليمنية926
هـ( حتقيق: عبد هللا بن عبد 763الفروع، حملمد بن مفلح بن حممد املقدسي )ت    -54

    هـ. 1424عة األوىل  احملسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، الطب
الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين، ألمحد بن غامن بن سامل ابن مهنا   -55

 هـ. 1415هـ( دار الفكر، 1126املالكي )ت 
اخلطيب،   -56 اإلسالمية، ألم كلثوم حيىي مصطفى  الشريعة  النسل يف  قضية حتديد 

 هـ. 1402الدار السعودية، الطبعة الثانية 
الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة، د. حممد مصطفى الزحيلي، دار   القواعد  -57

 هـ. 1427الفكر، الطبعة األوىل 
)ت    -58 احلنبلي  البغدادي  بن رجب  أمحد  بن  الرمحن  لعبد  دار 795القواعد،  هـ( 

 الكتب العلمية. 
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 عبد هللا بن أمحد بن قدامة املقدسي، لالكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبل  -59
 .هـ( املكتب اإلسالمي 620)ت 

كشاف القناع عن منت االقناع، ملنصور بن يونس بن صالح الدين البهوتى )ت    -60
الطبعة 1051 العدل،  وزارة  العدل،  وزارة  يف  متخصصة  جلنة  حتقيق:  هـ( 

 هـ. 1421االوىل
الشنقيطي )   -61 املختصر، حملمد بن حممد اجمللسي  الدرر يف هتك أستار  ت لوامع 

 هـ. 1436هـ( حتقيق: دار الرضوان، الطبعة األوىل 1302
هـ( دار 884املبدع يف شرح املقنع، إلبراهيم بن حممد بن عبد هللا بن مفلح )ت    -62

   ه.1418الكتب العلمية، الطبعة األوىل  
دار الفكر    هـ(807علي بن أيب بكر اهليثمي )ت  ، لجممع الزوائد ومنبع الفوائد  -63

 . هـ1412
  هـ( دار الفكر.676ملهذب، ليحىي بن شرف النووي )ت اجملموع شرح ا  -64
هـ( دار الكتب العلمية، 179املدونة، ملالك بن أنس بن مالك األصبحي )ت    -65

   هـ.1415الطبعة األوىل 
مسائل أمحد بن حنبل رواية ابنه عبد هللا، ألمحد بن حممد بن حنبل الشيباين )ت   -66

   ه.1401مي، الطبعة األوىل هـ( حتقيق: زهري الشاويش، املكتب اإلسال241
مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، إلسحاق بن منصور املروزي،   -67

هـ( عمادة البحث العلمي ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة 251)ت    "ابلكوسج"املعروف  
  هـ. 1425املنورة، الطبعة األوىل 

يب يعلى، حممد بن احلسني املسائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني، للقاضي أ  -68
هـ( حتقيق: د. عبد الكرمي بن حممد الالحم، مكتبة 458)ت    "بـابن الفراء"املعروف 

 هـ. 1405املعارف، الطبعة األوىل 
هـ( إعداد: فايز  280مسائل حرب الكرماين، حلرب بن إَساعيل الكرماين )ت    -69

   هـ.1422بن أمحد حابس، جامعة أم القرى 
عرفة معاين ألفاظ املنهاج، حملمد بن أمحد اخلطيب الشربيين )ت مغين احملتاج إىل م  -70

   ه.1415هـ( دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 977
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مكتبة القاهرة   هـ(620املغين، لعبد هللا بن أمحد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي )ت    -71
 هـ. 1388

التنوخي )ت   -72 املنجى  ابن  أسعد  بن  بن عثمان  للم نحج ى  املقنع،  املمتع يف شرح 
هـ( حتقيق: عبد امللك بن عبد هللا بن دهيش، مكتبة األسدي، الطبعة الثالثة 695

 هـ. 1424
هـ( حتقيق: د. أمحد عبدالعزيز 676منهاج الطالبني، ليحىي بن شرف النووي )ت    -73

 هـ. 1426الطبعة الثانية  احلداد، دار البشائر اإلسالمية،
املغريب،    -74 الرمحن  اجلليل يف شرح خمتصر خليل، حملمد بن حممد بن عبد  مواهب 

 هـ. 1412هـ( دار الفكر، الطبعة الثالثة 954املعروف ابحلطاب الر عيين )ت 
هـ( رواية حيىي بن حيىي 179موطأ مالك، ملالك بن أنس بن مالك األصبحي )ت   -75

حتقيق:   الثانية بشار  د.  الليثي،  الطبعة  اإلسالمي،  الغرب  دار  معروف،  عواد 
 هـ. 1417

النسب ومدى أتثري املستجدات العلمية يف إثباته، لسفيان بن عمر بورفعة، دار   -76
 هـ.  1428كنوز إشبيليا، الطبعة األوىل 

 مطبعة فضالة. ،  عبد هللا بن إبراهيم الشنقيطي، لنشر البنود على مراقي السعود   -77
ق: يقحت   هـ(684محد بن إدريس القرايف )ت  أل   ،األصول يف شرح احملصولنفائس    -78

الطبعة ،  مكتبة نزار مصطفى الباز  ، معوض   علي حممد  و عادل أمحد عبد املوجود  
 .هـ 1416األوىل 

هـ( 772)ت    يهناية السول شرح منهاج الوصول، لعبد الرحيم بن احلسن اإلسنو   -79
    ه.1420دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل

األرموي )ت    -80 الرحيم  عبد  بن  األصول، حملمد  دراية  الوصول يف    هـ( 715هناية 
حتقيق: د. صاحل بن سليمان اليوسف ود. سعد بن سامل السويح، املكتبة التجارية، 

    ه.1416الطبعة األوىل 
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fhrs AlmrAjς 

1- AlAxtyAr ltςlyl AlmxtAr  ،lςbd Allh bn mHmwd AlmwSly AlHnfy (t 

683hـ) mTbςħ AlHlby ،Tbςħ 1356h. 

2- AlAxtyArAt Alfqhyħ  ،lÂHmd bn ςbd AlHlym bn ςbd AlslAm Abn 

tymyħ AlHrAny (t 728 hـ) tHqyq: ςly bn mHmd Albςly  ،dAr Almςrfħ  ،

Tbςħ 1397h.  

3- ǍrwA' Alγlyl fy txryj ÂHAdyθ mnAr Alsbyl  ،mHmd nASr Aldyn 

AlÂlbAny (t 1420hـ) ǍŝrAf: zhyr AlŝAwyŝ  ،Almktb AlǍslAmy ،

AlTbςħ AlθAnyħ 1405 h. 

4-  ÂsAs AlblAγħ  ،lmHmwd bn ςmrw Alzmxŝry (t 538hـ) tHqyq: mHmd 

bAsl ςywn Alswd ،dAr Alktb Alςlmyħ  ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1419hـ..  

5- ÂsnŶ AlmTAlb fy ŝrH rwD AlTAlb  ،lzkryA bn mHmd AlÂnSAry (t 

926hـ) dAr AlktAb AlǍslAmy.   

6- AlÂŝbAh wAlnĎAŶr ςlŶ mðhb Âby Hnyfħ AlnςmAn  ،lzyn Aldyn bn 

ǍbrAhym Almςrwf bAbn njym (t 970hـ) xrj ÂHAdyθh: zkryA 

ςmyrAt ،dAr Alktb Alςlmyħ ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1419h ـ.  

7- AlÂŝbAh wAlnĎAŶr  ،lςbd AlrHmn bn Âby bkr AlsywTy (t 911hـ) dAr 

Alktb Alςlmyħ ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1411h.  

8-  AlÂSl  ،lmHmd bn AlHsn AlŝybAny (At 189h ـ) tHqyq wdrAsħ: d. 

mHmd bwynwkAln ،dAr Abn Hzm  ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1433hـ.  

9- ÂSwl Alkrxy  ،lςbyd Allh bn AlHsyn bn dlAl Alkrxy (t 340hـ) mTbςħ 

jAwyd brys.  

10- ǍςlAm Almwqςyn ςn rb AlςAlmyn  ،lmHmd bn Âby bkr bn Âywb 

Almςrwf bAbn qym Aljwzyħ (t 751hـ) ςlq ςlyh wxrj ÂHAdyθh: mŝhwr 

bn Hsn Āl slmAn ،dAr Abn Aljwzy ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1423hـ.  

11- ǍγAθħ AllhfAn mn mSAyd AlŝyTAn  ،lmHmd bn Âby bkr bn Âywb 

Almςrwf Abn qym Aljwzyħ (t 751hـ) tHqyq: mHmd HAmd Alfqy ،

mktbħ AlmςArf. 

12-  AlǍqnAς fy fqh AlǍmAm ÂHmd bn Hnbl  ،lmwsŶ bn ÂHmd bn 

mwsŶ AlHjAwy (t 968hـ) tHqyq: ςbd AllTyf mHmd Alsbky  ،dAr 

Almςrfħ. 

13-  ǍkmAl Almςlm bfwAŶd mslm ،lςyAD bn mwsŶ AlyHSby Alsbty (t 

544hـ) tHqyq: d. yHyŶ ǍِsmAςِyl  ،dAr AlwfA'  ،AlTbςħ AlÂwlŶ 

1419hـ.  

14-  AlǍnSAf fy mςrfħ AlrAjH mn AlxlAf  ،lςly bn slymAn bn ÂHmd 

AlmَrْdAwy (t 885 hـ) tHqyq: d. ςbd Allh bn ςbd AlmHsn Altrky wd. 

ςbd AlftAH mHmd AlHlw  ،dAr hjr AlqAhrħ  ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1415h.  

15-  ÂnwAr Albrwq fy ÂnwA' Alfrwq  ،lÂHmd bn Ǎdrys AlmAlky Alŝhyr 

bAlqrAfy (t 684hـ) ςAlm Alktb. 

16-  AlbHr AlrAŶq ŝrH knz AldqAŶq  ،lzyn Aldyn bn ǍbrAhym bn mHmd 

Almςrwf bAbn njym (t 970hـ) dAr AlktAb AlǍslAmy.  
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17-  AlbdAyħ wAlnhAyħ  ،lǍsmAςyl bn ςmr bn kθyr Alqrŝy (t 774hـ) 

tHqyq: ςbd Allh bn ςbd AlmHsn Altrky  ،dAr hjr  ،AlTbςħ AlÂwlŶ 

1418hـ. 

18-  bdAŶς AlSnAŶς fy trtyb AlŝrAŶς  ،lÂby bkr bn msςwd AlkAsAny (t 

587hـ) dAr Alktb Alςlmyħ ،AlTbςħ AlθAnyħ 1406h. 

19-  AlbnAyħ ŝrH AlhdAyħ  ،lmHmwd bn ÂHmd bn mwsŶ AlγytAbŶ 

AlHnfŶ AlςynŶ (At 855hـ) dAr Alktb Alςlmyħ  ،AlTbςħ AlÂwlŶ 

1420hـ.  

20-  tAj Alςrws mn jwAhr AlqAmws  ،lmHmd bn mHmّd AlHsyny  ،Almlqb 

Alzّbَydy (t 1205hـ) dAr AlhdAyħ.     

21-  AltAj wAlǍklyl lmxtSr xlyl  ،lmHmd bn ywsf AlγrnATy AlmwAq 

AlmAlky (t 897 hـ) dAr Alfkr 1398hـ. 

22-  tbyyn AlHqAŶq ŝrH knz AldqAŶq  ،lςθmAn bn ςly AlbArςy Alzylςy 

(t 743hـ) AlmTbςħ AlkbrŶ AlÂmyryħ  ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1313hـ.  

23-  tHfħ AlÂHwðy bŝrH jAmς Altrmðy  ،lmHmd bn ςbd AlrHmn 

AlmbArkfwrŶ (t 1353hـ) dAr Alktb Alςlmyħ. 

24-  tTwr Aljnyn wSHħ AlHAml  ،d. mHyy Aldyn TAlw Alςlby  ،dAr Abn 

kθyr ،AlTbςħ AlθAnyħ 1407hـ. 

25-  tnĎym Alnsl byn AlHl wAlHrmħ "drAsħ mqArnħ fy Alŝryςħ 

AlǍslAmyħ" ،dAr Almςrfħ AlÂzhryħ ،Tbςħ 1423hـ.  

26-  tnĎym Alnsl wmwqf Alŝryςħ AlǍslAmyħ mnh  ،d. ςbdAllh 

ςbdAlmHsn AlTryqy ،mktbħ Alrŝd ،AlTbςħ AlθAnyħ 1410hـ.  

27-  AltwDyH fy ŝrH AlmxtSr Alfrςy lAbn AlHAjb  ،lxlyl bn ǍsHAq 

Aljndy AlmAlky (t 776hـ) tHqyq: d. ÂHmd bn ςbd Alkrym njyb  ،mrkz 

njybwyh llmxTwTAt ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1429hـ.  

28-  AltwDyH lŝrH AljAmς AlSHyH  ،lςmr bn ςly AlŝAfςy Almςrwf bAbn 

Almlqn (t 804hـ) tHqyq: dAr AlflAH  ،dAr AlnwAdr  ،AlTbςħ AlÂwlŶ 

1429h. 

29-  Aljwhrħ Alnyrħ  ،lÂby bkr bn ςly AlHdAdy Alzّbَِydِyّ (t 800hـ) 

AlmTbςħ Alxyryħ ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1322hـ. 

30-  HAŝyħ Aldswqy ςlŶ AlŝrH Alkbyr  ،lmHmd bn ÂHmd bn ςrfħ 

Aldswqy (t 1230hـ) dAr Alfkr. 

31-  HAŝytA qlywby wςmyrħ  ،lÂHmd slAmħ Alqlywby wÂHmd Albrlsy 

ςmyrħ ،dAr Alfkr ،Tbςħ 1415h ـ. 

32-  xlq AlǍnsAn byn AlTb wAlqrĀn  ،d. mHmd ςly AlbAr  ،AldAr 

Alsςwdyħ ،AlTbςħ AlθAlθħ ςŝr 1433h ـ. 

33-  Aldr Alnqy fy ŝrH ÂlfAĎ Alxrqy  ،lywsf bn Hsn bn ςbd AlhAdy 

AlHnbly Almςrwf "bAbn Almbrd" (t 909hـ) tHqyq: rDwAn mxtAr bn 

γrbyħ ،dAr Almjtmς ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1411h ـ. 
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34-  Alðxyrħ  ،lÂHmd bn Ǎdrys bn ςbd AlrHmn AlmAlky AlqrAfy (t 

684hـ) tHqyq: mHmd Hjy  ،wsςyd ÂςrAb  ،wmHmd bw xbzħ  ،dAr 

Alγrb AlǍslAmy ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1994m.  

35-  rd AlmHtAr ςlŶ Aldr AlmxtAr ،lmHmd Âmyn bn ςmr bn ςbd Alςzyz 

ςAbdyn AlHnfy (t 1252hـ) dAr Alfkr ،AlTbςħ AlθAnyħ 1412hـ.  

36-  rwDħ AlTAlbyn wςmdħ Almftyn  ،lyHyŶ bn ŝrf Alnwwy (t 676hـ) 

tHqyq: zhyr AlŝAwyŝ ،Almktb AlǍslAmy ،AlTbςħ AlθAlθħ 1412h. 

37-  zAd AlmςAd fy hdy xyr AlςbAd  ،lmHmd bn Âby bkr Abn qym 

Aljwzyħ (t 751hـ) mŵssħ AlrsAlħ  ،AlTbςħ AlsAbςħ wAlςŝrwn 1415hـ.  

38-  snn Abn mAjh  ،lmHmd bn yzyd Alqzwyny (t 273hـ) tHqyq: mHmd 

fŵAd ςbd AlbAqy ،dAr ǍHyA' Alktb Alςrbyħ.  

39-  snn Âby dAwd  ،lslymAn bn AlÂŝςθ bn ǍsHAq AlÂzdy AlsjstAny (t 

275hـ) tHqyq: ŝςَyb AlÂrnŵwT wmHmd kAml blly  ،dAr AlrsAlħ 

AlςAlmyħ ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1430h.  

40-  ŝrH AlzُّّrqAny ςlŶ mxtSr xlyl  ،lςbd AlbAqy bn ywsf bn ÂHmd 

AlzrqAny (t 1099hـ) dAr Alktb Alςlmyħ ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1422h ـ.  

41-  AlŝrH Alkbyr ςlŶ mtn Almqnς  ،lςbd AlrHmn bn mHmd bn ÂHmd bn 

qdAmħ Almqdsy (t 682hـ) dAr AlktAb Alςrby. 

42-  ŝrH mxtSr xlyl  ،lmHmd bn ςbd Allh Alxrŝy AlmAlky (t 1101hـ) dAr 

Alfkr byrwt. 

43-  SHyH AlbxAry  ،lmHmd bn ǍsmAςyl AlbxAry Aljςfy  ،tHqyq: mHmd 

zhyr AlnASr ،dAr Twq AlnjAħ ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1422hـ.  

44-  SHyH mslm  ،lmslm bn AlHjAj Alqŝyry AlnysAbwry (t 261hـ) tHqyq: 

mHmd fŵAd ςbd AlbAqy ،dAr ǍHyA' AltrAθ Alςrby.  

45-  SHyH wDςyf snn Abn mAjħ  ،lmHmd nASr Aldyn AlÂlbAny (t 

1420hـ). 

46-  SHyH wDςyf snn Âby dAwd  ،lmHmd nASr Aldyn AlÂlbAny (t 

1420hـ). 

47-  TrH Altθryb fy ŝrH Altqryb  ،lςbd AlrHym bn AlHsyn bn ςbd AlrHmn 

bn Âby bkr AlςrAqy (t 806hـ) AlTbςħ AlmSryħ Alqdymħ.  

48-  Alςdħ ŝrH Alςmdħ  ،lςbd AlrHmn bn ǍbrAhym Almqdsy (t 624hـ) 

tHqyq: SlAH bn mHmd ςwyDħ ،  dAr Alktb Alςlmyħ  ،AlTbςħ AlθAnyħ 

1426h. 

49-  Alςdħ fy ŝrH Alςmdħ fy ÂHAdyθ AlÂHkAm  ،lςly bn ǍbrAhym bn 

slymAn (t 724hـ) dAr AlbŝAŶr AlǍslAmyħ  ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1427hـ. 

50-  Alςzyz ŝrH Alwjyz Almςrwf bAlŝrH Alkbyr  ،lςbd Alkrym bn mHmd 

AlrAfςy Alqzwyny (t 623hـ) tHqyq: ςly mHmd ςwD  ،wςAdl ÂHmd 

ςbdAlmwjwd ،dAr Alktb Alςlmyħ ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1417hـ.  

51-  ςqd AljwAhr Alθmynħ fy mðhb ςAlm Almdynħ  ،lςbd Allh bn njm bn 

ŝAs Alsςdy AlmAlky (t 616hـ) tHqyq: Â. d. Hmyd bn mHmd lHmr  ،

dAr Alγrb AlǍslAmy ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1423h. 
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52-  γAyħ AlmnthŶ fy jmς AlǍqnAς wAlmnthŶ  ،lmrςy bn ywsf Alkrmy 

(t 1033hـ) AςtnŶ bh: yAsr ǍbrAhym Almzrwςy  ،rAŶd ywsf Alrwmy  ،

mŵssħ γrAs  ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1428h.  

53-  Alγrr Albhyħ fy ŝrH Albhjħ Alwrdyħ  ،lzkryA bn mHmd bn ÂHmd 

AlÂnSAry (t 926hـ) AlmTbςħ Almymnyħ.  

54-  Alfrwς  ،lmHmd bn mflH bn mHmd Almqdsy (t 763hـ) tHqyq: ςbd 

Allh bn ςbd AlmHsn Altrky  ،mŵssħ AlrsAlħ  ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1424h ـ.    

55-  AlfwAkh AldwAny ςlŶ rsAlħ Abn Âby zyd AlqyrwAny  ،lÂHmd bn 

γAnm bn sAlm Abn mhnA AlmAlky (t 1126hـ) dAr Alfkr  ،1415 h ـ. 

56-  qDyħ tHdyd Alnsl fy Alŝryςħ AlǍslAmyħ  ،lÂm klθwm yHyŶ mSTfŶ 

AlxTyb ،AldAr Alsςwdyħ ،AlTbςħ AlθAnyħ 1402hـ. 

57-  AlqwAςd Alfqhyħ wtTbyqAthA fy AlmðAhb AlÂrbςħ  ،d. mHmd 

mSTfŶ AlzHyly ،dAr Alfkr ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1427h ـ. 

58-  AlqwAςd  ،lςbd AlrHmn bn ÂHmd bn rjb AlbγdAdy AlHnbly (t 795h ـ) 

dAr Alktb Alςlmyħ. 

59-  AlkAfy fy fqh AlǍmAm Almbjl ÂHmd bn Hnbl  ،lςbd Allh bn ÂHmd 

bn qdAmħ Almqdsy (t 620hـ) Almktb AlǍslAmy. 

60-  kŝAf AlqnAς ςn mtn AlAqnAς  ،lmnSwr bn ywns bn SlAH Aldyn 

AlbhwtŶ (t 1051hـ) tHqyq: ljnħ mtxSSħ fy wzArħ Alςdl  ،wzArħ 

Alςdl ،AlTbςħ AlAwlŶ1421hـ. 

61-  lwAmς Aldrr fy htk ÂstAr AlmxtSr  ،lmHmd bn mHmd Almjlsy 

AlŝnqyTy (t 1302hـ) tHqyq: dAr AlrDwAn ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1436hـ. 

62-  Almbdς fy ŝrH Almqnς  ،lǍbrAhym bn mHmd bn ςbd Allh bn mflH (t 

884hـ) dAr Alktb Alςlmyħ ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1418h.  

63-  mjmς AlzwAŶd wmnbς AlfwAŶd  ،lςly bn Âby bkr Alhyθmy (t 807hـ) 

dAr Alfkr 1412hـ. 

64-  Almjmwς ŝrH Almhðb ،lyHyŶ bn ŝrf Alnwwy (t 676hـ) dAr Alfkr.  

65-  Almdwnħ  ،lmAlk bn Âns bn mAlk AlÂSbHy (t 179hـ) dAr Alktb 

Alςlmyħ ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1415hـ.  

66-  msAŶl ÂHmd bn Hnbl rwAyħ Abnh ςbd Allh  ،lÂHmd bn mHmd bn 

Hnbl AlŝybAny (t 241hـ) tHqyq: zhyr AlŝAwyŝ  ،Almktb AlǍslAmy  ،

AlTbςħ AlÂwlŶ 1401h.  

67-  msAŶl AlǍmAm ÂHmd bn Hnbl wǍsHAq bn rAhwyh  ،lǍsHAq bn 

mnSwr Almrwzy  ،Almςrwf "bAlkwsj" (t 251hـ) ςmAdħ AlbHθ Alςlmy 

bAljAmςħ AlǍslAmyħ bAlmdynħ Almnwrħ  ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1425hـ.  

68-  AlmsAŶl Alfqhyħ mn ktAb AlrwAytyn wAlwjhyn  ،llqADy Âby 

yςlŶ  ،mHmd bn AlHsyn Almςrwf "bـAbn AlfrA'" (t 458hـ) tHqyq: d. 

ςbd Alkrym bn mHmd AllAHm  ،mktbħ AlmςArf  ،AlTbςħ AlÂwlŶ 

1405hـ. 

69-  msAŶl Hrb AlkrmAny  ،lHrb bn ǍsmAςyl AlkrmAny (t 280hـ) 

ǍςdAd: fAyz bn ÂHmd HAbs ،jAmςħ Âm AlqrŶ 1422hـ.  
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70-  mγny AlmHtAj ǍlŶ mςrfħ mςAny ÂlfAĎ AlmnhAj  ،lmHmd bn 

ÂHmd AlxTyb Alŝrbyny (t 977hـ) dAr Alktb Alςlmyħ  ،AlTbςħ 

AlÂwlŶ 1415h.  

71-  Almγny  ،lςbd Allh bn ÂHmd bn qdAmħ AljmAςyly Almqdsy (t 620hـ) 

mktbħ AlqAhrħ 1388hـ. 

72-  Almmtς fy ŝrH Almqnς  ،llmُّnَjّŶَ bn ςθmAn bn Âsςd Abn AlmnjŶ 

Altnwxy (t 695hـ) tHqyq: ςbd Almlk bn ςbd Allh bn dhyŝ  ،mktbħ 

AlÂsdy ،AlTbςħ AlθAlθħ 1424hـ. 

73-  mnhAj AlTAlbyn  ،lyHyŶ bn ŝrf Alnwwy (t 676hـ) tHqyq: d. ÂHmd 

ςbdAlςzyz AlHdAd  ،dAr AlbŝAŶr AlǍslAmyħ  ،AlTbςħ AlθAnyħ 

1426hـ. 

74-  mwAhb Aljlyl fy ŝrH mxtSr xlyl  ،lmHmd bn mHmd bn ςbd AlrHmn 

Almγrby  ،Almςrwf bAlHTAb Alrُّّςyny (t 954hـ) dAr Alfkr  ،AlTbςħ 

AlθAlθħ 1412hـ. 

75- mwTÂ mAlk  ،lmAlk bn Âns bn mAlk AlÂSbHy (t 179hـ) rwAyħ 

yHyŶ bn yHyŶ Allyθy  ،tHqyq: d. bŝAr ςwAd mςrwf  ،dAr Alγrb 

AlǍslAmy  ،AlTbςħ AlθAnyħ 1417hـ. 

76-  Alnsb wmdŶ tÂθyr AlmstjdAt Alςlmyħ fy ǍθbAth  ،lsfyAn bn ςmr 

bwrfςħ ،dAr knwz ǍŝbylyA ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1428h ـ.  

77-  nŝr Albnwd ςlŶ mrAqy Alsςwd  ،lςbd Allh bn ǍbrAhym AlŝnqyTy ،

mTbςħ fDAlħ. 

78-  nfAŶs AlÂSwl fy ŝrH AlmHSwl  ،lÂHmd bn Ǎdrys AlqrAfy (t 684hـ) 

tHqyq: ςAdl ÂHmd ςbd Almwjwd wςly mHmd   mςwD  ،mktbħ nzAr 

mSTfŶ AlbAz ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1416h ـ. 

79-  nhAyħ Alswl ŝrH mnhAj AlwSwl  ،lςbd AlrHym bn AlHsn AlǍsnwy 

(t 772hـ) dAr Alktb Alςlmyħ ،AlTbςħ AlÂwlŶ1420h.   

81- nhAyħ AlwSwl fy drAyħ AlÂSwl  ،lmHmd bn ςbd AlrHym AlÂrmwy 

(t 715hـ) tHqyq: d. SAlH bn slymAn Alywsf wd. sςd bn sAlm 

AlswyH ،Almktbħ AltjAryħ ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1416h.   
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القول المحكي فيه عن غير األنبياء في الداللة حجية سكوت القرآن على 

 على إقراره 

 أ.د. عارف عزالدين حامد حسونه

 القانون كلية –الشريعة والدراسات اإلسالمية قسم 
  اإلمارات جامعة 

  هـ 1443/ 9/ 18تاريخ قبول البحث:  هـ  1443/ 7/ 22تاريخ تقديم البحث:  

 
 ملخص الدراسة:  

احلق سبحانه   العزيزقال  لسان  ، وقال على 28يوسف/  َّمظ حط مض ُّ  حكايًة على 
وحنُوه من األقوال احملكية يف    –؛ وهذا  36آل عمران/  َّ خصمص حص مس  ُّ:  لسان امرأة عمران

أاثَر حفيظة بعض املعاصرين، واستشكَل االستدالَل به يف    – القرآن عن غري األنبياء عليهم السالم  
حىت ردَّ حجيََّة تلك األقواِل مجلًة، أو أحَدث جَداًل فيها، وأتوُّاًل هلا؛ مبا هي    خبار؛إثبات األحكاِم واأل

كالُم غرِي هللا يف األصل، وأهنا لذلك ال تَ تَِّجُه دلياًل، وال َتِصحُّ قياًل؛ وخباصة أن حجيَّتها لو ُسلِ َمْت 
يف قَبوله، وال إمجاَع على قوة   فاقَ لبقَي أهنا مستفادٌة من جمرد سكوت القرآن عليها، وهو ما ال و   -

 داللته على التقرير. 
إىل مظان املسألة مل أجد من فصَّل فيها املذاهب، وال األدلة، إال بقدر ما ال خيرج عن   وابلرجوع

اإلملاح واإلشارة، وجواِب املعرتض على االستدالل مبحكي ٍّ يف القرآن عن غري األنبياء يف مسائَل من  
م واألصول؛ وهو  فيها،  الفقه  األقوال  بتفصيل  القضية؛  الكالم على  بتكميل  اإلسعاف  إىل  أحوج  ا 

 واملباحثة يف أدلتها، وتقرير الراجح على الوجه املرضي احملمود.
ما جاء البحث ألجل بيانه، وما سيق له يف قلبه ولسانه، ُمْنِتجاً أن القول احملكي يف القرآن   فهذا

به؛ اعتباراً حبجية سكوت القرآن عليه يف الداللة على إقراره،   عن غري األنبياء حجة يف إثبات األحكام
مبا هي داللة عقليٌة التزاميٌَّة،    ؛وأبن داللة سكوت القرآن على إقراره من الدالالت املعتربة عند األصوليني

ةٍّ فقط، ال ال يضر بعد ذلك أهنا التزامية التزاماً ابملعىن األعم، وال أهنا غرُي لفظية، وال أهنا بياُن ضرور 
 إشارُة نص ٍّ أيضاً، وال غرُي ذلك مما اْشتَ َبَه ببيان الضرورة من الدالالت اللفظية. 

 
 .القول احملكي، داللة السكوت، بيان الضرورة الكلمات املفتاحية:



 

 

The Authority of the silence of the Qur’an on the attributed 

quotations or sayings from other than prophets with regard 

considering this silence as an approval or not 
 

Dr. Aref Izzeddin Hamed Hassouneh 
Department Sharia and Islamic Studies – Faculty Law    

UAE university 
 

Abstract:  

God Almighty says in the Noble Qur’an attributed to the chief minister of 

Egypt, “this must be an example of the cunning of you “women; Indeed, your 

cunning is so shrewd. (12\28 ) and HE Al-Mighty says attributing to the Women 

of Imran, “and the male is not like the female ( ”3\36  .)  

The previously mentioned quotations and other similar quotations in the 

Qur’an have raised an issue for some temporary scholars in terms of whether to 

consider these texts as a source of authentic legislation or not because they are not 

the direct words of Allah (God)  Al-Mighty and what makes the issue more critical 

is the fact that the only reason that gave these texts or quotations the possible 

validity to be considered as sources of legislation is just the fact that the Qur’an 

kept silent (when quoting them); and this itself, is unagreeable upon issue or has 

no consensus.   

  

key words: The narrated attributed quotation, the connotation of silence, the 

necessary needed clarification . 
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 مقدمة
والصالة    العاملني،  واملرسلني،  احلمد هلل رب  اخللق  أشرف  والسالم على 

 على ألسنة  فقد حكى القرآن الكرمي أقوااًل   وعلى آله وصحبه أمجعني؛ أما بعد
االستدالَل   (1) عليهم السالم اسَتْشَكَل بعُض املعاصرين  األنبياءاخللق من غري  

هبا يف إثبات األحكام الشرعية؛ من جهة أهنا يف األصل كالُم غرِي هللا تعاىل، 
  التسليمعلى    –شبهة يف حجيتها؛ وخباصة أن حجيتها    أورثَ وأن هذا منها  

ضعف    - هبا   يف  سبٌب  لعله  مما  عليها،  القرآن  سكوت  جمرد  من  مستفادٌة 
 إقرارها.  حجيتها، أو يف ظنيِة داللة سكوت القرآن على

من   حصَّْلُته  فيما  املسألة  هذه  مظان  إىل  أجدال وابلرجوع  مل  من    كتب 
األدلة، وال تكلَّم يف خصوصها إال بقدر ما ال خيرج و   فيها املذاهب  استقصى
واإلشارة، والفتوى ابلقول الراجح يف غاية الوجازة؛ وهو ما أحوج   حعن اإلملا 

إىل استكمال البحث يف القضية، تنبيهاً على األقوال فيها، واملباحثة يف أدلتها،  
 وتقرير الراجح منها على الوجه األوثق األكمل.

ما   هذافهذا  ل  البحث   سيق  وماأصالة  قضاء   بيانه،  على  ابهلل  استعنت 
، سهمي يف خدمة الدين احلق، والشريعة الشريفة  من   عساه يكوناحلاجة منه؛  

 . على قلة بضاعيت، وهوان أمري

 

الفوزان:انظر:   (1) صاحل  للشيخ  اإللكرتوين    http://www.alfawzan.af.org.sa/node/2297  املوقع 
 : 28يوسف/  َّ مظ حط مض   ُّسبحانه:  قوله  حيث نقل عن بعض الكتاب املعاصرين قوله يف

 الكالم  هذا  عظيم؛ ألن  كيدها  أبن  املرأة  توصف  املرأة؛ فال  على  تعاىل  هللا  حكم  إن هذا ليس
 امللك.  عن صدر
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 :مشكلة البحث وحدودها 
 :اآلتية سئلةاألتتلخص مشكلة هذا البحث يف اإلجابة على 

و  لغة  احملكي  القول  مفهوم  حمكي  اصطالًحاما  إذا كان  عالقته  وما  يف ؟  ا 
وهل يلزم عن القول حبجية شرع من    بشرع من قبلنا؟  -  األنبياءعن غري    القرآن

 قبلنا القوُل حبجية ذلك القول احملكي؟ 
يف الداللة   حجةٌ   األنبياءهل سكوت القرآن على القول احملكي فيه عن غري  و 

 ؟ يف ثبوت األحكام الشرعية به  حجةٌ   –تبعا لذلك    –؛ حبيث إنه  على إقراره
 ؟ يف املسألةها والراجح منها وما املذاهب وأدلتُ 

أم عقلية؟   لفظيةٌ   وهل داللة سكوت القرآن على القول احملكي فيه داللةٌ 
 ؟ أيًضاالضرورة فقط، أم من إشارة النص   وهل من بيانِ 

يف   جتعل القول احملكي املسكوتَ   ةٌ أو حسيَّ   أو نقليةٌ   عقليةٌ   وهل مثة قرائنُ 
املَقرِ  صراحةً  مبنزلة  عليه  املنَكر صراحةً القرآن  أو  مت َّ ،  يصري  على    قاً فَ ؛ حبيث 

 إن دلت على إنكاره ئهاعلى انتفاومت ََّفقاً حجيته إن دلت القرينة على إقراره، 
 :الدراسات السابقة

 يف موضوع هذا البحث إال دراستني: مل أجد من الدراسات السابقة
حبث )الكالم احملكي على ألسنة اخللق يف القرآن الكرمي وعالقته أوالمها:  

الشارقة  جامعة  جملة  يف  منشور  الشياب،  أمحد حسني  للباحث  هللا(  بكالم 
اجمللد   اإلسالمية،  والدراسات  الشرعية  العدد16للعلوم  ديسمرب   2  ،    بتاريخ 

موضوع حبثي إال مطلب واحد يدخل يف  البحث مما  م. وليس يف هذا  2019/
من كالم اخللق الوارد يف القرآن الكرمي على  )استنباط احِلَكم والفوائد    بعنوان
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كالم  نقل  على  الباحث  فيه  يَزِْد  ومل  قرآنية(،  مسلمات  أهنا  أساس 
الباحث  استطرد    ،يف نصف صفحة  -حبروفه    –يف املسألة  ه (790)تالشاطيب

يف   العزيز:بعدها  لسان  على  تعاىل  بقوله  املراد    َّمظ حط مضُّ  بيان 

 . 28يوسف/
لنيل شهادة املاجستري يف ختصص التفسري وعلوم    لةمكم ِ مذكرة  الثانية:  و 

القرآن، بعنوان )حكاية القرآن لألقوال وموقفه منها( للباحثتني كلثوم فرحات  
ومرمي جرادي، إبشراف الدكتور خريف زتون، نوقشت يف جامعة الشهيد محه  

.  م 2020-2019الوادي/معهد العلوم اإلسالمية يف العام اجلامعي    -خلضر
موقف القرآن من  ذكرة من موضوع حبثي إال مطلب واحد بعنوان )وليس يف امل

مل   عليها(  املسكوت  الباحثتان  تَ األقوال  فيه  وابن  زِْد  الشاطيب  نقل كالم  على 
يف صفحتني فقط    –يف املسألة يف صفحة واحدة، قرَّرات بعدها    ه (728)تتيمية

ئن، وهو ما  إن داللة السكوت على إقرار القول احملكي متوقفة على القرا  -
 نقلته عنهما يف حبثي هذا، وانقشته، ورجحت خالفه. 

 الدراستني يتلخص يف أربع زايدات: ما يزيده حبثي علىفوابجلملة 
املسألة  األقوال  تفصيل :  أوهلا الباحثني  يف  لبعض  فيها  جديد  قول  وإيراد   ،

أدلة تلك األقوال ومناقشتها على وجه حيصل به مزيد الثقة   املعاصرين، مث إيرادُ 
ابلقول الراجح فيها؛ وخباصة أن من الباحثني من نسب القول الراجح إىل أكثر 
ِذْكِر دليِله؛ مما يورث   ِذْكر املخالف وال  األصوليني واملفسرين والفقهاء بدون 

 . شبهَة احتماِل رجحاِن قولِه لو ُعِرَف دليُله 
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واالستداللُ :  واثنيها التام،  االستقراء  من  الراجح  للقول  دليل    للقول  زايدة 
 ستدل به.ببعض ما مل يَ املخالف 

القرائن:  واثلثها أهم  القول  -العقلية والنقلية واحلسية    بيان  إقرار    الدالة على 
 .، مع التنبيه فيها بتنبيهني هامَّنياحملكي املسكوت يف القرآن عليه أو إنكاره 

إقراره؛    تفصيل كيفية داللة السكوت على القول احملكي يف القرآن على :  ورابعها
 .نص  ، أم اقتضاءَ من جهة كوهنا بياَن ضرورة، أم إشارَة نص، أم كال الداللتني

 : منهج البحث 
من مراحله اجلمع والتفسري   التحليلي الذي  سلكت يف هذا البحث املنهج

 . والتعليل مث النقد
 : خطة البحث
 على أربعة مباحث: -بعد امللخص واملقدمة  –البحث وضعت 

 اصطالًحا : مفهوم القول احملكي لغة و املبحث األول
: حجية سكوت القرآن على القول احملكي فيه يف الداللة على  املبحث الثان 

 إقراره 
الثالث القول احملكي املسكوت يف  أهم    :املبحث  الدالة على صدق  القرائن 

 القرآن عليه أو كذبه
: كيفية داللة سكوت القرآن على إقرار القول احملكي فيه عن  املبحث الرابع

 األنبياءغري 
   أهم النتائج و  اخلامتةمث 
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 اصطالًحا مفهوم القول احملكي لغة و : املبحث األول
ْتِيبِ اْلَكاَلُم َعَلى  القول لغة:   ُكلُّ َلْفظٍّ قَاَل ِبِه اللِ َساُن، اَتم ا َكاَن    :َوُهوَ   .الرتَّ

  . وقال خاطبهوقال له:    .فَ ُهَو قَاِئل  ؛تكلم   :قاال ومقالةقوال ومَ قال  و   .أَو اَنِقًصا
 .(1) َرآُه َرأايً  :ِبه  . وقالاجتهد:  يه. وقال فأخرب :عنهُ . وقال  افرتى :َعِليهِ 

فاسم   لغة:  احملكي  حَ أما  الفعل  من  حكايةمفعول  وحكى كى حيكي   .
حكى  وَ   . ناً سْ حُ   ِهَي حتكي الشَّْمسَ   : يُ َقال  .أََتى مبثِلِه وشاهبه:  ِحَكايَة الشيَء  

.  شاهبه يف الَقْول أَو اْلِفْعل أَو َغريمهَا  :حاكاه. و فَ ُهَو حاكٍّ   ،نَقله:  عنُه احَلِديثَ 
   .(2)لَ ي ِ ختُِ  مأَ  ،َوقع ، صُّ قَ كى وي ُ َما حيُْ  :احلَِْكايَةُ و

 يث ىث نث ُّ قوله تعاىل:  كما يف  –  بلفظهافتعاد    ؛مل بعد الَقْولكى اجلُ وحتُ 

 .(3) قَاَل ِإنَّه عبد هللا :مثل ،مبعناها تعاد أَو - 30مرمي/ َّ ىف
احملكي  وأما   أنهاصطالًحاالقول  فأرى  هللا  ،  هو كالم  الذي  الكالم   :

وال فرق بني هذا  كي به معىن أو مثَل أو شبيَه قوِل احملكيِ  عنه.  ، حيَ (4)سبحانه
إال يف أن هذا املعىن    ملفهوم القول احملكي   اللغويواملعىن    االصطالحياملعىن  

مبا أن معناه االصطالحي    االصطالحيَّ للقول احملكيِ  أخصُّ من معناه اللغوي؛
  .ُمَتخيَّالً  من القول احملكي ِ  ما ليسخاص في

 

   (2/767) ،ملعجم الوسيط(، ا11/572نظر: لسان العرب، ابن منظور )ا (1)

    (1/190)ملعجم الوسيط، (، ا14/161نظر: لسان العرب، ابن منظور)ا (2)

   (2/767) ،ملعجم الوسيط(، ا11/572نظر: لسان العرب، ابن منظور )ا (3)

انبه ههنا إىل تصريح العلماء أبن ما حيكيه هللا سبحانه على لسان اخللق تصح نسبته إليه سبحانه    (4)
من جهة أنه املتكلم   أيًضامن جهة أنه املتكلم بلفظه العريب املعجز، وتصح نسبته إىل احملكي عنه  

  (.( 1/120)انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور ) مبعناه
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آن  يف القر   يف القول احملكي ِ   القول احملكيَّ   أننا يف هذا البحث حنصر  لى ع 
وذلك ليخرج بقيد    من آدمي وغريه؛من اخللق    األنبياءعلى لسان غري  الكرمي  

يف القرآن والسنة؛ وخباصة  احملكيُّ  نا  من قبلَ   : شرعُ األنبياء كونه على لسان غري  
من    األنبياءيف احلجية بني شرع من قبلنا والقول احملكي عن غري    ال تالزمَ   أنْ 

احتج ابلقول احملكي عن    نْ اخللق؛ وهلذا وجدان ممن ال حيتج بشرع من قبلنا مَ 
  احتج ابلقول   نْ ممن حيتج بشرع من قبلنا مَ   أيًضا   وجدانإن كنا  ، و األنبياءغري  

 . (1)أيًضا األنبياءاحملكي عن غري 
من شرع من قبلنا والقول احملكي عن غري    التالزم هذا بسبب أن كال    ولعل عدمَ 

؛ فشرع من قبلنا أقوى من القول  من وجهٍّ   ، وأضعفُ أقوى من وجهٍّ   –  األنبياء
لسان أصحاب الشرائع عليهم  على  من جهة أنه وارد    األنبياءاحملكي عن غري  

  إفادة السكوتِ من جمرد    أبزيدَ لذلك    فيه   اثبت  ، وأن احلكم الشرعي السالم
لنبينا صلى هللا عليه وسلم أبن يقتدي ابلرسل    خاص؛ إذ هو اثبت أبمر  التقريرَ 

 

استدالل كل منهما ابلقول    -مثال  – فالغزايل واآلمدي    (1) قبلنا، مع  صرَّحا مبنع حجية شرع من 
غري   عن  الغزايل)  األنبياءاحملكي  املستصفى،  )انظر:  شرعي  حكم  إثبات  ( 74- 73و165يف 

صرَّحا حبجية شرع   -مثال  –الشاطيب (. والرازي و 4/137و147-146/  1واإلحكام، اآلمدي )
من قبلنا، مع تصريح الشاطيب حبجية القول احملكي يف إثبات احلكم الشرعي، واستدالل الرازي به 

( واملوافقات، الشاطيب 32/375و3/273)انظر: احملصول، الرازي )  أيًضايف إثبات حكم شرعي  
منا احتجوا ابلقول احملكي (. وال يضر هنا احتمال أن الغزايل واآلمدي والرازي إ4/158و3/228)

الذي أتكدت داللة السكوت على إقراره بقرينة اإلمجاع؛ إذ املقام هنا مقاُم متثيلٍّ ال مقاُم حكاية 
اجملرد عن  احملكي  القول  القوَل حبجية  املقام  إليهم يف ذلك  أنسب  مل  املسألة؛ وهلذا  األقوال يف 

 القرائن.
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 أقوى من شرع من قبلنا من جهة أن أدلةَ فهو    القول احملكيما  أ   .(1)يف هداهم
، وال وارداً يف  (2)من قبلنا ال تتناوله  شرعِ   نسخِ  ؛ ألنه ليس قوَل صاحِب شرعٍّ
ه أن ممن شأنُ يف كتابنا  عليه  ابلسكوت    رٌ ر ِ قَ ت َ ، مع أنه مُ (3)التشريع غالباً مقام  

  األنبياءن غري  ع   احملكيُّ   ي عنده القولُ وِ قَ وعلى هذا فمن    .يتكلم إبنكار املنكر

 

 (  157-2/156لم، حممد سليمان األشقر) انظر: أفعال الرسول صلى هللا عليه وس (1)

املعىن أشار اإلمام الشاطيب حني قاس حجية القول احملكي على حجية شرع من قبلنا،   إىل هذاو   (2)
منبها يف ذلك إىل أن اجلامع بينهما أن كال منهما حق وصدق من حيث سكوت الشارع عليه 

رد عليه النسخ عند من مل حيتج به؛ فلهذا عند حكايته، ولكنَّ فارق ما بيَنهما أن شرع من قبلنا و 
يَع َما حُيَْكى   أيًضا»وَ ؛ وذلك قوله رمحه هللا: "صدًقاو   حق ا مل حيتج به، ال ألنه عنده ليس   فَِإنَّ مجَِ

ُُيَْعُل ُعْمَدًة ِعْنَد   ِفيِه ِمْن َشرَاِئِع اأْلَوَِّلنَي َوَأْحَكاِمِهْم، َومَلْ يُ نَ بَّْه َعَلى ِإْفَساِدِهْم َواْفرتَائِِهْم ِفيِه؛ فَ ُهَو َحق  
، َوَلِكْن ِمْن ِجَهِة أَْمرٍّ َخارِجٍّ َعْن َذِلَك؛ فَ َقِد طَائَِفةٍّ يف َشرِيَعِتَنا، َوََيْنَ ُعُه قَ ْوٌم، اَل ِمْن ِجَهِة َقْدحٍّ ِفيهِ 

نَ ُهَما ِإالَّ حِبُْكِم النَّْسِخ فَ َقطْ    املوافقات" )  ات ََّفُقوا َعَلى أَنَُّه َحق  َوِصْدٌق َكَشرِيَعِتَنا، َواَل يَ ْفرَتُِق َما بَ ي ْ
(4 /160 .).) 

من اخللق غري وارد يف مقام   األنبياءة يف القرآن عن غري  أنبه يف هذا املقام إىل أن ُجلَّ األقوال احملكي (3)
التشريع، ولكن هذا ال َينع أن يستفاد منه حكم شرعي، كما وقع يف كثري من القصص القرآين 

قصص   منها، كلثوم   األنبياءوغري    األنبياءمن  وموقفه  لألقوال  القرآن  حكاية  اخللق)انظر:  من 
ح بعض األصوليني أبن من شرط اجملتهد العلم جبميع (.(؛ وهلذا صر 73فرحات ومرمي جرادي )

اآلايت اليت َيكن استفادة احلكم الشرعي منها، سواء أكانت يف ظاهرها من آايت األحكام، أم 
اعرتاضاً على حصر آايت األحكام    3/293،  التقرير والتحبريمن القصص القرآين وحنوه. جاء يف  

َبْل ُهَو ُُمَْتِلٌف   ،ُق ِمْنُه اِبأْلَْحَكاِم َغرْيُ ُمْنَحِصرٍّ يف اْلَعَدِد اْلَمْذُكورِ َعَلى َأنَّ َما يَ تَ َعلَّ يف عدد بعينه:"  
َباِط، َوَلَعلَُّهْم َقَصُدوا   ،اِبْخِتاَلِف اْلَقرَاِئِح َواأْلَْذَهانِ  ُ تَ َعاىَل َعَلى ِعَباِدِه ِمْن ُوُجوِه ااِلْسِتن ْ َوَما يَ ْفَتُحُه اَّللَّ

الََّة َعَلى اأْلَْحَكاِم اِبْلُمطَابَ َقِة اَل اِبلتََّضمُِّن َوااِلْلِتزَاِم َكَما ذََكرَُه اْبُن َدِقيِق اْلِعيِد َوغَ   ِبَذِلَك اآْلاَيتِ  رْيُُه الدَّ
َبَط ِمْنُه ُحْكٌم َشْرِعي  إْذ     ". َغاِلُب اْلُقْرآِن اَل ََيُْلو ِمْن َأْن ُيْستَ ن ْ
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من قبلنا. ومن نظر إىل   شرعِ   احتج ابلقول احملكي دونَ   -على شرع من قبلنا
 بكل منهما.   احتجَّ شرع من قبلنا مجلًة،   نسخَ يَر ومل قوة كل منهما، 

ال    احتمل أن  من اخللق ملا  األنبياءعلى أن القول احملكي يف القرآن عن غري  
حجيته  قوة  فقد ضعفت    -كما أييت بيانه    -  يكون سكوت الشارع عليه تقريراً 

وهلذا مل يلزم عن القول حبجية شرع من قبلنا    ؛الشرعييف الداللة على احلكم  
؛ أعين ألن شرع من قبلنا اثبت أبزيد من  (1)القوُل حبجية ذلك القول احملكي ِ 

 جمرد التقرير؛ فلم يَرِْد عليه لذلك ما يَرُِد على ما ثبت مبجرد التقرير.  
  

 

فلم يصح لذلك أن نقول: كل من احتج بشرع من قبلنا فقد لزم أنه حيتج ابلقول احملكي يف القرآن   (1)
 عليهم السالم.  األنبياءعن غري 
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الثان علىحج:  املبحث  القرآن  سكوت  احملكي    ية  غري فيه  القول  عن 
 على إقراره الداللةيف   األنبياء

 :حترير حمل البحث والنزاع: أوال
قبل البحث واملباحثة يف هذه املسألة، ال بد أواًل من حترير حمل النزاع فيها؛ 

قوُل هللا  أنه    ترجَّحَ وذلك أن من القول احملكي املسكوت يف القرآن عليه ما  
 ؛ فال ُيري يف حجيته خالفٌ (1) من خلقه  تبارك وتعاىل بال حكاية عن أحد

عن   خربٌ ، لكنه اخللقمن   األنبياء غريِ أنه من كالم  ترجَّحَ كما أن منه ما البتة.  
؛ (2)من شرع من قبلنا  يف حقيقته  فيكونعليهم السالم؛    األنبياءنيب ٍّ من  شرع  

 

  ُّ من اخللق: قوله تعاىل:  األنبياء ومن أمثلة ما اختلف العلماء يف أنه قول هللا تعاىل أم قول غري   (1)

يف أنه من كالم امرأة عمران، أم من   . فقد اختلف املفسرون36آل عمران/  َّ خصمص حص مس
 (.( 2/311( وتفسري القامسي )1/150كالم هللا سبحانه ) انظر: تفسري ابن جزي )

فإن من   36آل عمران/  َّ خصمص حص  مس  ُّومثاله: قوله تعاىل حكاية على لسان امرأة عمران:   (2)
احملتَمِل أن قوهلا هذا خرٌب عن شريعة موسى عليه السالم يف التفريق بني الذكر واألنثى يف خدمة 

  -كما قاله ابن عباس رضي هللا عنهما  –املعابد، وأنه من شريعته أن ال يُقبل خلدمتها إال الذكور 
أمها يف حقيقته خرباً  قوُل  فيكون  قبلنا؛   ولكن هللا سبحانه خص مرمَي ابلقبول؛  عن شرع من 

وأيخذ لذلك حكمه يف احلجية؛ وهلذا أجراه بعض الشافعية جمرى شرع من قبلنا يف االحتجاج  
  ُّقَ ْولُُه تَ َعاىَل:  "    :بقوله  القرطيب  به للتفريق بني الذكر واألنثى يف بعض مسائل الفقه، كما نقله

َعَلى َأنَّ اْلُمطَاِوَعَة يف هنار رمضان    اْسَتَدلَّ بِِه بَ ْعُض الشَّاِفِعيَّةِ   36آل عمران/  َّ خصمص حص مس
َها  ء لزوجها على الوط َهَذا َخََبٌ َعْن َشرِْع فَِإنَّ    ؛َوَهِذِه ِمْنُه َغْفَلةٌ   . اَل ُتَساِويِه يف ُوُجوِب اْلَكفَّارَِة َعَلي ْ

قَ ْبلَنا بِ   ،َمْن  يَ ُقوُلوَن  اَل  القرطيبَوُهْم  )تفسري  الكبري:  أيًضاوانظر    68/  4)   ه"   ، التقييد 
 .(. (519لبسيلي)ا
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يف حجية شرع من قبلنا، ال اخلالف يف حجية   اجلاري  وُيري فيه لذلك اخلالفُ 
 من اخللق.  األنبياءالقول احملكي عن غري 

من   –كذلك فإن القول احملكي املسكوت يف القرآن عليه قد تدل القرينة  
على إقراره، وقد تدل على إنكاره؛ مع إنه إن قامت القرينة    -غري السكوت  

أنه   خُيْتَ َلَف يف  أن ال  فينبغي  إقراره؛  القرينة على  على  قامت  إن  وأنه  حجة، 
 إنكاره؛ فينبغي أن ال خُيْتَ َلَف يف أنه ليس حبجة. 

هللا تعاىل يُِقرُّ  قولُ ه أهو  ما اختلف العلماء في  أيًضا   وهذا مع أن من القول 
  - عليه    فال يكون احملكيُّ مسكواتً   -األنبياءبه قوال حمكي ا عن غري اخللق من  

  ؛ فيكون مسكوات عليه؟.(1)احملكيتتمٌة لذلك القول و أم ه 
َ ما    -حصراً    –وعلى هذا يتحرر أن حمل النزاع يف مسألة هذا البحث هو     تعنيَّ

تَ رََّجح    ، وماكذلكبال خالف بني العلماء يف أنه    األنبياء غري  حمكيا  عن    قوالً 
إذا مل تدل  وذلك    عن أحد؛  تعاىل بال حكاية  هللا  ل أنه قولُ مَ احتَ أنه كذلك مما  

القول احملكي ِ يف أي من هذين    القرينة إقراره،  ال    النوعني من  على    والعلى 
     .األنبياءمن  نيب ٍّ   شرع خرٌب عنأنه ال على إنكاره، و 

 

 هل  خلمل حل  جل مك لك خك حك جك مق حق مف  ُّ  :قوله تعاىلومثال ذلك:   (1)
 أنه من متام قول بلقيس احملكي لُ مِ حيتَ  َّجم  هلُّ فإن قوله تعاىل فيه: 34النمل/  َّجم

عنها؛ فيكون مسكواتً يف القرآن عليه. وحيتمل أنه من كالم هللا تعاىل ال حكايًة عن أحد؛ فيكون 
. )انظر اخلالف  َّخلمل حل جل مك لك  خك  حك جك مق حقُّإقراراً لقول بلقيس:  

 13/195يب )يف: تفسري القرط  –يف أن هذا اجلزء من اآلية من كالم هللا تعاىل أم من كالم بلقيس  
 (.(. 209-4/208وتفسري املاوردي ) 
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سكت   القول احملكي فيه: أنه  ذلك  على أن املقصود بسكوت القرآن على
مل يصرح إبقراره وال إبنكاره ال يف اآلية   أبنْ عن إقراره أو إنكاره صراحًة ال إَياًء؛  

  القول احملكي، وال يف غريها من اآلايت يف مجيع السور.فيها اليت 
  م: ما يعم مجيعَ أقواهلُ   الكرمي  من احملكية يف القرآن  األنبياء غري  ب كما أن املراد  

 واجلمادات. ،واحلشرات ،الطيورو  ،اجلنُّ املالئكة، و دخل تف ؛ممن عداهم  اخللق
 :اخلالف يف حمل النزاع: اثنيا

عن غري  السكوت يف القرآن على القول احملكي فيه  اختلف العلماء يف أن  
َرتِ ُب ُحجي ََّته يف داللته على احلكم  حجة يف الداللة على تقريره ت ُ أهو    األنبياء

ال يرتب  حبجة يف تقريره؛ ف  ، أم ليس(1) حمضاً الشرعي، وصدَقه إن كان خرباً  
   اختلفوا على ثالثة أقوال: شيء من ذلك؟ الداللة على  حجيته يف

  األنبياء : أن السكوت يف القرآن على القول احملكي فيه عن غري  القول األول
. اخلرب  ُحجي ََّته يف الداللة على احلكم الشرعي، وصدقِ تُ َرتِ ُب    حجة يف تقريره  –

أبو الثناء    منهم،  املعاصرينمن    فريقٌ من األقدمني، و (2)الشاطيببه    صرَّحوهو ما  

 

 مرادي ابخلرب احملض: اخلرب الذي ال يستفاد منه حكم شرعي.  (1)

وإمنا مل أنسب هذا القول إىل الغزايل واآلمدي والرازي من   (.160-4/159املوافقات، الشاطيب ) (2)
يف إثبات حكم شرعي، بل  األنبياءاألقدمني مثال؛ ألهنم مل يصرحوا حبجية القول احملكي عن غري 

يف إثبات   43املدثر/  َّ هس  مس هث مث  ُّ  :فهمت هذا من صنيعهم حني استدلوا بقول اجملرمني
االحتمال قائم أهنم إمنا استدلوا به ال لسكوت القرآن عليه مبجرده، بل تكليفهم ابلفروع، مع أن  

تعاىل ذكره يف معرض  أو اإلمجاع على أن هللا  العقلية  القرينة  السكوت عليه من  انضم إىل  ملا 
:  قُ ْلَنا  ِفيَها  ُحجَّةَ   َفاَل   اْلُكفَّارِ   قَ ْولِ   ِحَكايَةُ   َهِذهِ :  ِقيلَ   َفِإنْ   .تصديقهم فيه؛ حيث قال الغزايل: " 

ُ تَ َعاىَل يف   ذََكَرهُ  (. وبعني قوله قال اآلمدي 73اأْلُمَِّة")املستصفى)  إبِِمْجَاعِ   هَلُمْ   التَّْصِديقِ   َمْعِرضِ   اَّللَّ
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و ه (1270)ت(1)اآللوسي الشنقيطي،  األمني  ابن  و   ، ه (1393)ت(2) حممد 
األشقرو   ،ه (1421)ت(3) عثيمني سليمان  وصاحل ه (1430)ت(4) حممد   ، 
 . (6)حممد صاحل املنجدو  ،(5)الفوزان

والفقهاء   األصولينياألقدمني واملعاصرين من    مجهورِ   صنيعُ يف الواقع    وهو
شرعية  (7) واملفسرين أحكام  إثبات  يف  احملكي  القول  بذلك  استدلوا  الذين 

الذي ال تُِقرُُّه لقول احملكي  ابفمنهم من استدل    وهؤالء فريقان:  .استفادوها منه
 

( مل يكن 147-1/146)اإلحكام،  لو  الفائدة  القول عن  بقرينة خلو  فتعلق  الرازي  وأما   .).)
 (.( 2/241)احملصول،) صادًقا

 (6/415املعاين، اآللوسي) انظر: روح  (1)

يُ ْفَهمُ 2/215انظر: أضواء البيان، الشنقيطي، )  (2)  احْلُْكمِ   لُُزومُ   اآْليَةِ   َهِذهِ   ِمنْ   ( حيث جاء فيه:" 
الَّةِ   اْلَواِضَحةِ   اِبْلَقرِيَنةِ   يف   ِقصَّةِ الْ   هِلَِذهِ   اَّللَِّ   ذِْكرَ   أِلَنَّ ;  اآْلَخرِ   وََكِذبِ   اخلَْْصَمنْيِ   َأَحدِ   ِصْدقِ   َعَلى  الدَّ
 َحق    َذِلكَ   مبِْثلِ   احْلُْكمَ   َأنَّ   َعَلى  َيُدلُّ   يُوُسفَ   بَ رَاَءةِ   َعَلى  اْلَقرِيَنةِ   بِِتْلكَ   ااِلْسِتْداَللِ   َتْسِليمِ   َمْعِرضِ 

  َجَوازِ   َعَلى  َيُدلُّ   َلهُ   ُمَقر ِرًا  هِلََذا  تَ َعاىَل   ( : "َفذِْكرُهُ 1/380َوَصَواٌب ". وقال الشيخ يف موضع آخر)
 بِِه". اْلَعَملِ 

 ( 10/1099انظر: جمموع فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن صاحل العثيمني )  (3)

 (2/155انظر: أفعال الرسول صلى هللا عليه وسلم، حممد سليمان األشقر ) (4)

الفوزان: (5) صاحل  للشيخ  اإللكرتوين  املوقع    http://www.alfawzan.af.org.sa/node/2297  انظر 
  حول  قاله   ما  القرآن  حق  يف  غلطه  من  حيث قال الشيخ يف ردِ ه على بعض الكتاب: " وكذلك

  حكم  هو  ليس  قال  28يوسف/  َّ مظ حط مض   ُّيوسف:  سورة  يف  املرأة  حق  يف  سبحانه  قوله
  عن  صدر  الكالم  هذا  ألن  يقول  عظيم،  كيدها  أبن  املرأة  توصف  فال  يعين  املرأة،  على  تعاىل  هللا

  حكاه   مبا   أيًضا   له  مؤيدا  بل   له،  منكرا  ال  له  مقررا  ساقه   قد  سبحانه  هللا  أليس  له   ونقول  -  امللك
 ".  50يوسف/ َّ مس خس حس جس ُّ :قوله من أيًضا السالم عليه يوسف عن هللا

 /https://islamqa.info/ar/answersانظر: موقع اإلسالم سؤال وجواب، إبشراف حممد صاحل املنجد (6)

 ( 70انظر: حكاية القرآن لألقوال وموقفه منها، كلثوم فرحات ومرمي جرادي، ) (7)
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عليه،   القرآن  سكوت  مع  حجيتهقرينة  بوجه  تصريح  غري  وإن كان (1) من   ،
حا أبن  مصر ِ   منهم من استدل بذلك القول احملكي. و متبادرا أو كاملتبادروجُهها  
؛  السكوت يف القرآن عليهحجيَِّة  من    م مستفادةٌ ه يف الداللة على احلكْ حجيتَ 

هؤالء  إحصائه  ومن  على  قدرت  السمرقنديفيما  الدين  عالء   :  
وسائرُ ه (450)ت(2)احلنفي من    ،  الدين  و   ،(3)احلنفيةعلماء  العراقيني  سراج 

ومشس   ،(6) وابن تيمية،  ه (715)ت(5) وصفي الدين اهلندي  ،ه (682)ت(4) األرموي
الثناء  الدين زكراي  و   ، ه ( 749)ت  (7)األصفهاين   أبو  ،  ه ( 773)ت  (8) هوينالرُّ أبو 

 

ح احملصول من برهان األصول، املازري  أيًضا ( و 1/469انظر مثال: تفسري الراغب األصفهاين ) (1)
( حيث 2/762حوى)  (، واألساس يف التفسري، سعيد7/415( وأضواء البيان، الشنقيطي)311)

إلثبات فضل الرجل   36آل عمران/  َّ خصمص حص مس  ُّاستدل هؤالء العلماء بقول امرأة عمران:  
على املرأة. والتمييز بينهما يف األحكام، مع أنه قول ال تُقرُّه قرينة مع سكوت القرآن عليه؛ فال 
يقال: إمنا استدلوا به لضميمة القرينة مع السكوت عليه، ال للسكوت عليه مبجرده عن القرينة. 

هذا   يف  يقال  بالأيًضاوال  ليس  والزُمه  املذهب،  الزم  من  إنه  عمل :  هذا  بل  نقول:  ألان  زم. 
ابملذهب، وليس الزَمه. وبفرضه الزم املذهب، فالراجح أن الزم املذهب مذهب، كلما كان الالزم 

 قريبا تبعد الغفلة عنه، وهذه حاُل استدالِل هؤالء العلماِء بقول امرأِة عمران.

 (. 195انظر: ميزان األصول، السمرقندي ) (2)

  (.71األفكار شرح ُمتصر املنار، ابن قطلوبغا )انظر: خالصة  (3)

 (.1/322انظر: التحصيل من احملصول، االرموي ) (4)

 (. 3/1092انظر: هناية الوصول، صفي الدين اهلندي ) (5)

ُهْم بَِثاَلثَِة أَقْ َوالٍّ َضعََّف اْلَقْوَلنْيِ وذلك قوله رمحه هللا يف ِعدة أهل الكهف: "   (6) َفِإنَُّه تَ َعاىَل َأْخرَبَ َعن ْ
 ،جمموع الفتاوى" )إْذ َلْو َكاَن ََبِطاًل َلَردَُّه َكَما َردَُُّهَاالثَّاِلِث َفَدلَّ َعَلى ِصحَِّتِه؛  َعْن  َوَسَكَت  اأْلَوََّلنْيِ  
 (. 13/367ابن تيمية، )

 (.428/ 1ختصر شرح ُمتصر ابن احلاجب، مشس الدين األصفهاين )انظر: بيان امل (7)

 (. 2/118انظر: حتفة املسؤول يف شرح ُمتصر منتهى السول، الرهوين ) (8)
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حوا يف استدالهلم بقول  صرَّ ذكورين  امل. وذلك أن هؤالء  ه (1250)ت  (1)الشوكاينو 
أبن وجه داللته   إلثبات تكليفهم ابلفروع  43املدثر/  َّ هس مس هث مث  ُّ  اجملرمني:

 هبم فيه. عليه أن هللا سبحانه مل يَ ُردَّ عليهم قوهلم هذا، ومل يكذ ِ 
َلَها أَْو  ُكلُّ  قال الشاطيب: "   ِحَكايَةٍّ َوقَ َعْت يف اْلُقْرآِن؛ َفاَل خَيُْلو َأْن يَ َقَع قَ ب ْ

فَِإْن َوَقَع َرد ؛ َفاَل ِإْشَكاَل يف بُْطاَلِن َذِلَك    :َرد  هَلَا، أَْو اَل   -َوُهَو اأْلَْكثَ رُ   -   بَ ْعَدَها
َفَذِلكَ  َرد ؛  َمَعَها  يَ َقْع  ملَْ  َوِإْن  وََكِذِبِه،  اْلَمْحِكيِ    اْلَمْحِكيِ   ِصحَِّة  َدلِيُل 

 .(2)"َوِصْدِقهِ 
: 28يوسف/  َّمظ حط مض ُّ  :وقال أبو الثناء اآللوسي يف قول عزيز مصر 

ال يصلح لالستدالل به    -(3)ا عن قطفريي  كِ لكونه حمَْ   رَ كِ ما ذُ   وما قيل: إنَّ "
فال جناح يف    ؛ه من غري نكريألنه سبحانه قصَّ   ؛ليس بشيء  .من الوجوه  بوجهٍّ 

 .(4)" كما ال خيفى  ،االستدالل به

 

 (.  1/34، الشوكاين )إرشاد الفحول انظر: (1)

 (. 160-4/159املوافقات، الشاطيب ) (2)

 وهو اسم عزيز مصر عند علماء التفسري. (3)

  َّيل  ىل مل خل  ُّ  قول اهلدهد  األلوسي يفوأما قول  (.  6/415روح املعاين، اآللوسي) (4)

 قومٍّ   يف عملِ   ةَ ، وال حجَّ وليس يف اآلية ما يدل على جواز أن تكون املرأة ملكة:"    23النمل/
"رَ فَ كَ  املطلب  هذا  مثل  على  املعاين)ة  حيتج 10/185لآللوسي)  روح  أبنَّه ال  ُيْشِعر  فنعم   .).)

ابلقول احملكي إذا سكت القرآن عليه، إال أنَّ االحتمال قائم أنه بقوله هذا انقٌل قوَل أيب حيان  
ابلقول   -اآليت  – نفِسه ابحتجاجه  اآللوسي  بتصريح  اعتباراَ  الظاهُر؛  عليه؛ وهو  استدراك  بال 

ن مذهبه هذا يقتضيه أن حيتج بفعل هؤالء الكفرة؛ من جهة احملكي إذا سكت القرآن عليه، وأ
 سكوت القرآن عليه، ال من جهته يف ذاته.
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 أشياء،  ذكر  النصوص  يف  جاء  إذا:  وهي  قاعدة  وقال ابن عثيمني: "وهنا
  مثال  حق،  فهو  ينكر  مل  ما  أن  على  دلل  بعض؛  عن   وسكت  بعضها   فأنكر
 حج مث متهت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ  ُّ :تعاىل  قوله  ذلك

  عن   وسكت  {مت خت حت:}قوهلم  فأنكر  ؛28األعراف/  َّجخمخ مح جح مج
  أصحاب   عدد   هاومثلُ   حق.  أهنا  على   ؛فدل{جت هب مب:}قوهلم

 .(1)الكهف"
الثان و  التفصيل؛ حيث  القول  املعاصرين:  الباحثني  املسألة  فصَّل بعض  ؛ يف 

السياق على تقرير    السياق؛ حبيث إن دلَّ فعلَّق حجية القوِل احملكي على قرينة  
؛ فال يكفي السكوت  ه، مل يكن حجةذلك القول كان حجة؛ وإن دل على رد ِ 

 .ذلك القول احملكي يف تقرير حجةً مبجرده عن قرينة السياق 
وهللا أعلم    –والذي يظهر لنا  ت الباحثتان كلثوم فرحات ومرمي جرادي: "  قال
أن احلكم أبن السكوت    :بعد تتبع اآلايت احملكية اليت سكت عنها القرآن  –

آية جيب النظر    كلَّ يف مجيع املواضع ... كما أن    ردٍّ هو إقرار ليس حبكم مطَّ 
؛ كأن  هالقول أو ردَّ   فالسياق قد يكشف لنا إقرارَ ؛  فيها إىل.. سياق اآلية

 .(2)إخبار" لقائليها، وليست جمردَ تكون احلكاية وردت يف سياق الذم 
  األنبياءالسكوت يف القرآن على القول احملكي فيه عن غري  : أنَّ  والقول الثالث

ليس حبجةٍّ يف تقريره؛ فال يُ َرتِ ُب ُحجي ََّته يف الداللة على احلكم الشرعي،    –
  ا داللةَ وْ نفَ ، حني  من األقدمنيصنيًع فريق اثلث    عليه  دلَّ . وهو ما  ق اخلربدْ وصِ 

 

 ( 10/1099انظر: جمموع فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن صاحل العثيمني )  (1)

 72حكاية القرآن لألقوال وموقفه منها، كلثوم فرحات ومرمي جرادي،  (2)
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ل  عمِ القول احملكي على احلكم الشرعي يف بعض املسائل الفقهية اليت استُ ذلك  
احلكم؛   ذلك  إثبات  يف  القول  ذلك  حصراً   –  وذلكفيها  ال    عِ فْ كدَ   - مثاًل 

على    43/املدثر  َّ هس مس هث مث  ُّ  اجملرمني:  داللَة قولِ   ه (552)تدي احلنفينْ مسَْ األُ 
الكفار،    إخبارٌ   "   أبنه  -  تكليفهم ابلفروع .  ( 1)"ةم ليس حبج وقوهلُ عن قول 

اهلدهد  داللةَ   أيًضا  ه (745)تاألندلسي   حيان  أيبدفِع  وك  مل خل  ُّ  قول 

َذِلَك َكاَن ِمْن   "  نَّ أب  –كون املرأة ملكًة  على جواز      23النمل/  َّ يل ىل
أبو و اأُلمْسَْندي    فلو كان.  (2)"َفاَل ُحجََّة يف َذِلكَ   ؛ِفْعِل قَ ْوِم بِْلِقيَس، َوُهْم ُكفَّارٌ 

القرآن    انحيتج  -همانع صنيعَ ومن صَ   –  حيان املسكوت يف  ابلقول احملكي 
على  اعليه؛ الستفاد القرآن  من  من سكوت  فيه  الكفار   احملكي  هؤالِء  قول 

من   فيه  الداللَة على مشروعيته؛ اعتباراً أبن سكوت القرآن على احملكي ِ   هموفعلِ 
القول أو الفعل حالئذٍّ حجٌة من جهة    وأنَّ   ،حجٌة يف إقرارهالقول أو الفعل  

القرآ  قوَل كفرةٍّ سكوت  إذا كان  ذاته  فعَلهم  (3) ن عليه، ال من جهته يف  ؛  أو 
بعضُ  استدلَّ  رائسة  املعاصرين    وهلذا  املرأة  تويل  جتويز  يف  هذا  اهلدهد  بقول 

 

 . (198) اأُلمْسَْنديبذل النظر يف األصول،  (1)

 ( 8/227البحر احمليط، أبو حيان األندلسي )  (2)

على تكليف الكفار ابلفروع    42/املدثر  َّهس مس هث مث هت  ُّ وهلذا ملا ردَّ بعُضهم داللَة قوله تعاىل:   (3)
سكوت القرآن عليه، وإن أبنه قول كفارٍّ؛ فال حيتج به. أجاهبم بعض األصوليني أبن حجيته من جهة  -

 (.(. 241و2/239كان قوَل الكفار )انظر هذا الرد وجوابه يف: احملصول، الرازي )

 وال يقال يف صنيع األمسندي وأيب حيان: لعلهما غفال عن داللة سكوت القرآن على القول أو الفعل
ت القرآن عليه. ألان نقول:  احملكي على إقراره؛ فال يلزم عن نفيهما حجي ََّته أهنما ال يقوالن حبجية سكو 

تبعد جدا غفلتهما عن ذلك؛ لقربه وتبادره عادًة؛ وهلذا كان الزم القول الزما يف الراجح كلما  
 كان الالزم قريبا تبعد الغفلة عنه، وهذه حاُل استدالِل هذين العاملني بقول الكفار، وقول اهلدهد. 
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ردَّه مبنع    لكنَّهُ   ،من استفاد هذا احلكم منه  أيًضامن األقدمني  كما أن    ،(1)الدولة
 . (2) تلك التولية يف شرعنا

   : األقوالأدلة 
 :بثالثة أدلة أصحاب القول األول  استدل

ه عن  القول احملكي في  سكوت القرآن على  وعليه مدار حجية  -  الدليل األول
أن هللا سبحانه متنز ٌِه عن أن حيكي يف    :-  يف الداللة على إقراره  األنبياءغري  

، مث ال ينبِ ُه على بطالنه؛ دفعا لتوهم  القول أو الفعلِ القرآن ما ليس حبق من  
الباطل من بني   العزيز الذي ال أيتيه  كونه حقا ؛ وخباصة أنه حمكي يف كتابه 

والباطل.  ؛ ألنه يفرق بني احلق  : الفرقانَ كتابه، وأن من أمساء  يديه وال من خلفه
    .الباطل بطالنَ و   احلقيُبنيِ  ألنه   ؛والتبيانَ 

الدَّلِيل َعَلى ِصحَِّتِه ة القول احملكي وصحته: "  قال الشاطيب مستدال  حلجيَّ 
فَِإنَّ اْلُقْرآَن مُسِ َي فُ ْرقَااًن، َوُهًدى، َوبُ ْرَهااًن، َوبَ َيااًن،    ؛ِمْن نَ ْفِس احلَِْكايَِة َوِإقْ رَارَِها

َيااًن ِلُكلِ  َشْيءٍّ، َوُهَو ُحجَُّة اَّللَِّ َعَلى اخْلَْلِق َعَلى اجْلُْمَلِة َوالت َّْفِصيلِ  ْطاَلِق   ،َوتِب ْ َواإْلِ
 . (3)" َعَلْيهِ  هُ   نَ بَّ    قٍّ  مُثَّ اَل يُ   َما لَْيَس حِبَ  هِ   ْحَكى ِفي ىَن أَيََْب َأْن يُ   َواْلُعُموِم، َوَهَذا اْلَمعْ 

ه هللا تعاىل فكل قضي ة ذكرت يف القرآن ومل ينب ِ وقال الدكتور حممد األشقر:"  
أو هنيٍّ   .فهي قضية حق  على بطالهنا أمر  أو  فعل  أحد يف   وكل    صدر عن 

أن هللا أنزل    ...القرآن فهو حق إال  إذا نب ه على بطالنه. والدليل هلذا النوع  

 

 (413منظور إسالمي، العموش )انظر مثال: تويل املرأة رائسة الدولة من   (1)

 ( 3/54( والسراج املنري، الشربيين )3/499انظر مثال: معامل التنزيل، البغوي ) (2)
   (.160-4/159املوافقات، الشاطيب ) (3)
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كتابه هداية وإرشاداً وتعليماً للناس، يبني  هلم ما شرعه هللا تعاىل وحيكم على  
األفعال البشرية، مبا يريد هللا تعاىل أن يكون هلم شرعاً وديناً. وقد مس ى هللا كتابه  

فال يناسبه أن يذكر عن أحد   ؛ وبياانً وتبياانً لكل شيءفرقاانً وهدًى وبرهاانً 
من الناس ما هو ابطل، مث يسكت عن التنبيه على بطالنه، فإن ذلك يفهم  

 .(1)"منه رضاه به
دل على أن منها ما    األنبياء: أبن استقراء األقوال احملكية عن غري  واعُُتضَ 

؛ فلزم أن بيان بطالن الباطل  هكذبالعقُل قاطع ببطالنه و سكت القرآن عنه، و 
، وأن سكوت القرآن على احملكي فيه لذلك ليس  واجباً   من تلك األقوال ليس

 .  ومطلقاً  إقرارا له ضرورةً 
الرازي القول    بعِضهم   رد ِ   بيانِ   يف   (ه606ت)قال  على  ابلسكوت  االحتجاَج 

  :قلتُ   .تعاىل  ه هللاُ نَ لو كان ذلك ابطال لبي َّ :  " فإن قلت:احملكي؛ إلثبات إقراره
 خت حت جت هب  ُّ ا:حكى عنهم أهنم قالو فإنه تعاىل    ؛ال نسلم وجوب ذلك

 خض حض جض مص  ُّ  و  28النحل/ َّ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ُّ  و  23األنعام/  َّمت

 ؛ م يف هذه املواضعهبَ مث إنه تعاىل ما كذَّ   ،18اجملادلة/  َّ مع جع مظ حط مض
 .(2)" هم غري واجبتكذيبَ فعلمنا أن  

األقوالاالعُتاضهذا    دَّ ورُ  تلك  من  بطالنه  العقل إبدراك  يستقل  ما   : أبن 
ببيان العقل عن بيان القرآن؛    فال حاجة إىل إنكاره يف القرآن؛ استغناءً   احملكية

 فال يكون على التحقيق مسكوات يف القرآن عنه.
 

 (2/156انظر: أفعال الرسول صلى هللا عليه وسلم، حممد سليمان األشقر)  (1)

 ( 4/1571) لقرايفانفائس األصول،  :أيًضا( وانظر 240-2/239احملصول، الرازي ) (2)
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م فيها  َذبوا فيها مع أن هللا تعاىل ما بنيَّ كذهبَ وأما املواضع اليت كَ قال الرازي: " 
وأما حكايُتها مع قطع العقل    .(1)"  م فيهابِ الستقالل العقل مبعرفة كذِ فذاك  

 حىت قالوا   هم يف الدنيا واآلخرة؛عنادِ مكابرهتم و هنايِة  بكذهبم فيها؛ فلفائدِة بيان  
 !!.(2)، بعدما أفَضْوا إىل رهبمكذابً قالوه  يف تلك املواضع ما 

بفرض العقل مل يستقل مبعرفة كذب القول احملكي املسكوت يف   نَّ إ: فأيًضاو 
القرآن عليه، فيبقى أن معرفة كذبه ال تتوقف على استقالل العقل هبا، بل ُيوز  
أن يُعرف كذبُه ابلقرائن النقلية أو احلسية من القرآن ذاته أو من خارجه؛ فال 

ُ أن يستقلَّ مبعرفة كذبه العقُل ال غرُي مما عد ا القرآن، بل يلحق ابلعقل يف  يتعنيَّ
إذ  ؛  ه: كلُّ قرينة تُفيد كِذبَ تكذيب القول احملكي وإنكارهالنيابة عن القرآن يف  

أن يكون ذلك ابلقرآن ال غرُي، أو ابلقرآِن أو  تكذيبه وإنكاره  ليس من ضرورة  
 نفصِ ُل يف املبحث الثالث بيانَه وَطَرفاً من أمثلِته.   العقِل ال غرُي، وهو ما

  يستقل مبعرفةِ ما مل    عليهمما سكت القرآن    نَّ أب:  دهذا الرَّ   عن  ابُ جيُ ت:  قل
 كذابً ل أن يكون  مِ تَ حيَ   –مع ذلك    –، وهو  وال غريه من القرائن  العقلُ   هِ كذبِ 

فثبت أن تكذيب    ؛ه ال غريُ ال يتعني أنه إلقرارِ   عليهالقرآن    سكوتَ   نَّ ابطال، وأَ و 
وأن سكوت القرآن على احملكي القول احملكي الكاذب أو الباطل ليس بواجب،  

 فيه لذلك ليس إقرارا له ضرورًة ومطلقاً. 

 

 ( 4/1573)لقرايف ا ،نفائس األصول: أيًضا( وانظر 2/241احملصول، الرازي، ) (1)

 ( 4/1573)لقرايف انفائس األصول، : أيًضا( وانظر 2/241احملصول، الرازي، ) (2)
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؛ 12األعراف/  َّ حن جن يم ُّ  : قولُه تعاىل حكاية على لسان إبليس:ومثال ذلك
قرينٌة  ، وال  (1) على قوله، ومل يدل على إنكاره وكذِبه عقلٌ   القرآنسكت  فقد  

، وال   ذلك من القرائن،   وال غريِ ،  ، وال سياقٍّ صريح، وال إمجاعٍّ   نقلٍّ من حس ٍّ
كِذٌب وابطٌل عند مجهور أهل السنة القائلني أبن آدم عليه    –مع ذلك    –وهو  

إبليسُ   –من اجلنِ     السالم وصاحلي ذريته خريٌ  واملالئكِة، مع قوهلم   - ومنهم 
أبن السكوت يف القرآن    –  ه(751)ت (3) وابن القيم  (2) ومنهم ابن تيمية  –  أيًضا

 على القول احملكي إقراٌر له يدل على صحته وصدقه!!.
ولعل مما ُيَسو ُِغ كذَب إبليَس يف دعواه أْخرَييَّته على آدم عليه السالم: أن 

وأنَّ    اخللقمادة  يف    االختالف األخريية،  يف  لتفاوهتما  علًَّة  يصحُّ  ال  بينهما 
أو أنَّ األخريية للجن على اإلنس،   ، األخريية إلبليس عليه، ال له على إبليس

من   خرٌي  النار  من  املخلوق  أن  يوجب  ال  العقل  فإنَّ  اجلن؛  على  لإلنس  ال 
نار وإن  املخلوق من الطني، ولو بفرض النار أشرَف من الطني؛ وخباصةٍّ أنَّ ال

ت َ  آلة  أهنا  إال  بطبعها،  ُعْلوية  ومَ لَ كانت  وإن كان قٍّ حْ  فٍّ  الرتاب  أن  حني  ؛ 
 متطامنا يف طبعة إال أنه سبُب مناء ونبات، ومادُة بناء وعمران؟!.

 

األفضل من اإلنس و دل العقل على كذب هذا القول من ابليس؛ ملا اختلف العلماء يف تعيني  فل (1)
 واجلن؛ فاختالفهم يف تعيني األفضل من الفريقني دليُل أنَّ العقل ال يقطع بشيء من ذلك.

قوله   (2) الشارع عليه، وانظر  إذا سكت  القرآن  القول احملكي يف  قوله حبجية  تيمية  ابن  قدمنا عن 
 (. 4/344تيمية ) أبفضلية صاحلي البشر على املالئكة واجلن يف: جمموع الفتاوى، ابن 

قدمنا عن ابن القيم ما يدل على قوله حبجية القول احملكي يف القرآن إذا سكت الشارع عليه،  (3)
القيم  ابن  املرسلة،  الصواعق  يف:  واجلن  املالئكة  على  البشر  صاحلي  أبفضلية  قوله  وانظر 

(3/1002) . 
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إن هللا سبحانه خيلق من املادة املفضولة ما هو أفضل من  قال ابن القيم: "  
وهلذا كان حممد وإبراهيم    ؛هاملخلوق من غريها، وهذا من كمال قدرته سبحان

والرسلُ  ونوح  وعيسى  ومذهبُ   أفضلَ   وموسى  املالئكة،  أن    من  السنة  أهل 
 . (1)"صاحلي البشر أفضل من املالئكة، وإن كانت مادهتم نورا، ومادة البشر تراابً 

هللا إبليَس آلدم عليه السالم إذا مل يدل على أخرييِة    إسجاد  : فإنَّ أيًضاو 
آدَم عليه ضرورًة، فال أقل من أن يدل على انتفاِء أخريية إبليس عليه؛ ألنه لو  
كان خريا منه، ملا أسجَدُه هللا له؛ ولعله هلذا احتج اجلمهور إلثبات أفضلية  

 .(2)أبن هللا سبحانه أسجدهم له أيًضاآدم على املالئكة 
 12األعراف/  َّحن جن يمُّ  : أبن ِصْدَق إبليَس يف قوله:أقول: يُ َردُّ هذا اجلوابُ و 

،  عنه مع سكوت القرآن عليه  ليس مبمتنع عقاًل؛ وُيوز أن هذا القول احملكيَّ 
دليُل صدِقِه، وأن األخرييَة له على آدم ال آلدم عليه؛    -وعدم القرينة على كذبه  

إذ ليس ذهاُب اجلمهور إىل كذِبه دلياًل يف ذاته، بل سكوُت القرآن عليه هو  
إبليَس آلدم ال يستلزم أخرييَة آدم   الدليُل على اجلمهور؛ وخباصة أن إسجاد 

عليه، وال يف    م؛ وإال مل يقع اخلالف يف ثبوت تلك األخريية آلد(3)عليه ضرورةً 
وإذا كان هذا كذلك مل يصح أن يف القرآن ما    .أيًضا  ثبوهتا له على املالئكة

 

 ( 1003-3/1002الصواعق املرسلة، ابن القيم ) (1)

 (. 11/95الستدالل يف: جمموع الفتاوى، ابن تيمية ) انظر هذا ا  (2)

 -وخباصة أنَّ السجود كان على جهة التكرمي واالحرتام ال العبادة؛ فإن تكرمي الفاضل للمفضول     (3)
ليس مبمتنعٍّ عقال وال شرعا؛ وإال مل خيتلف العلماء يف أفضلية املالئكة   – ولو يف صورة السجود له  

 ى الرغم من سجودهم له. على آدم عليه السالم، عل
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، وهو كذب وابطل، وال قرينة  األنبياءسكت عليه من القول احملكي عن غري  
 على كذبه وبطالنه.

إثبات حجية سكوت القرآن على  يف  صحاب القول األول  أل:  الدليل الثان و 
على السنة    القياسُ   -يف الداللة على إقراره    األنبياءالقول احملكي فيه عن غري  

فإن كال  يف حجيتها  (1) التقريرية والسنةِ ؛  احملكي  القول  هذا  من  إمنا     التقريرية 
شأنُه أن يتكلم لو    نْ تستفاد حجيته يف الداللة على األحكام من سكوِت مَ 

  ه ه البيان، وال ُيوز عليه أتخري ؛ ألن وظيفتَ أو ابطال  كذابً احملكي    كان القول
 عن وقت احلاجة.

 

 لٍّ عْ ما نقل من سكوت النيب صلى هللا عليه وسلم عن قول قيل، أو فِ ُعر ِفت السنة التقريرية أبهنا: "   (1)
علِ   لَ عِ فُ  أو  حضرته،  ينكرهيف  ومل  به،  عياض  م  جهله،  الفقيه  يسع  ال  الذي  الفقه  ")أصول 

(. وأرى أن يزاد يف التعريف لفظ )أو حكاه(؛ ليصري التعريف: سكوت النيب صلى 104السلمي)
، أو علم به ومل ينكره. وذلك أو حكاهيف حضرته،    لَ عِ فُ   لٍّ عْ فِ هللا عليه وسلم عن قول قيل أو  

والسالم على ما حكاه عن غريه من األقوال أو   ليدخل يف السنة اإلقرارية سكوتُه عليه الصالة
األفعال، كما يف حكايته صلى هللا عليه وسلم قوَل الغالم وفعَله يف قصته مع الراهب والساحر  
وامللك )أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الزهد والرقائق، ابب قصة أصحاب األخدود والساحر 

ل بعض العلماء هبذا احلديث لتجويز (؛ حيث استد3005( برقم  4/2299والراهب والغالم، )
التسبُِّب بقتل النفس يف سبيل هللا؛ استنادا إىل أن النيب صلى هللا عليه وسلم سكت على ما حكاه  
انظر هذا  منكرا ألنكره وال شك)  لو كان  أنه  مع  ينكره،  وفعِله يف ذلك، ومل  الغالم  قول  من 

 (.(.  1/221االستدالل يف: شرح رايض الصاحلني، ابن عثيمني،)
على أنين يف هذا الدليل الثاين أمشي على التعريف الشائع للسنة التقريرية اخلايل عن لفظ )أو حكاه(؛  
وهبذا ال يقع التنايف بني إضافة هذا اللفظ إىل تعريف السنة التقريرية، واالستدالل بقياس القول 

التقريرية ما حكاه النيب صلى   إذا امتنع أن يقاس على السنة  أيًضااحملكي على السنة التقريرية. و 
 .هللا عليه وسلم وسكت عليه؛ فال َيتنع أن يقاس عليها يف حجية السكوت عليه ما حكاه القرآن



 

 
477 

 جملة العلوم الشرعية
ه 4144 حمرموالستون  السادسالعدد   

من داللة سكوت    إقرارِهعلى    بل إن سكوت القرآن على القول احملكي أدلُّ 
ا  ما رآه أو مسعه أو حكاه أو ُحِكَي له؛ ألن مم  على النيب صلى هللا عليه وسلم  

عليه وسلم من االحتمال ما ال يتطرق إىل يتطرق إىل سكوت النيب صلى هللا  
القول  كالذهولِ القرآن؛    سكوتِ  مساع  عدمِ مثالً   عن  أو  خللل    ،  يف  فهمه؛ 

 .(1)داللته
َولِلسُّنَِّة  قال الشاطيب مستدال  حلجية القول احملكي حبجية السنة التقريرية: "  

 - َعَلْيِه الصَّاَلُة َوالسَّاَلمُ -اْلَقاِعَدَة اْلُمَحصََّلَة َأنَّ النَّيبَّ  َمْدَخٌل يف َهَذا اأْلَْصِل؛ فَِإنَّ  
َُه أَْو يُ بَ يِ َنهُ   ،اَل َيْسُكُت َعمَّا َيْسَمُعُه أَْو يَ رَاُه ِمَن اْلَباِطلِ  ِإالَّ ِإَذا تَ َقرََّر   ،َحىتَّ يُ َغريِ 

السُّكُ  َُيِْكُن  َذِلَك  َفِعْنَد  بُْطاَلنُُه،  اْلبَ َياِن    ؛وتُ ِعْنَدُهْم  ِمَن  َم  تَ َقدَّ َما  َعَلى  ِإَحاَلًة 
 .(2) "ِفيِه، َواْلَمْسأََلُة َمْذُكورٌَة يف األصول

ُ    ة السنة التقريرية:"نا وجه حجيَّ وقال الزركشي مبي ِ  َفُسُكوُت الرَُّسوِل َصلَّى اَّللَّ
 . (3)"أَتِْخرُي اْلبَ َياِن َعْن َوْقِت احْلَاَجةِ َوِإالَّ َلزَِم  ،يف ِمْثِل َذِلَك ُحجَّةٌ  َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

ن السنة اإلقرارية ملا تطرق إىل السكوت فيها  أب:  اب عن هذا الدليلجيُ قلت:  
  تبعاً   –  تْ فَ ه على اإلقرار، وضعُ داللتُ   تْ فَ ؛ فقد ضعُ اً أن ال يكون إقرار   احتمالُ 
على األحكام؛ حىت َجَعل بعُض األصوليني هذا    ةِ تلك السنَّ   داللةُ   –لذلك  

دليال  االحتمالَ  فيها  السكوت  إىل  لنفي حجيَّ   املتطرق  رأسا  تِ إما  وهو    –ها 
 

وهلذا مل أجعل مانعي حجيِة السنة اإلقرارية مانعني حلجية سكوت القرآن على القول احملكي فيه   (1)
يف حكاية األقوال يف املسألة؛ أعين رعاية ملا بني سكوت القرآن وسكوت النيب   األنبياءعن غري  

  صلى هللا عليه وسلم من فارق َينع لزوم منع حجية أحدمها عن منع حجية اآلخر. 

  (166/ 4) ، الشاطيباملوافقات (2)

 (6/63البحر احمليط، الزركشي ) (3)
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األصوليني  طائفة مذهب   قطعية    –  (1)من  لنفي  األحكام وإما  على  داللتها 
يف السنة    جرىوما    -  (2) وهو مذهب بعض أئمة األصوليني  –األخبار  وصدقِ 

بعينه   ُيري  أن ال يكون السكوت فيها إقراراً   اإلقرارية من جهة تطرق احتمالِ 
 .األنبياءيف سكوت القرآن على القول احملكي فيه عن غري 

" َوَذَهَبْت طَائَِفٌة إىَل َأنَّ يف حجية السنة التقريرية: "    ه(730)تقال البخاري
اجْلََواِز   َعَلى  َيُدلُّ  اَل  ْنَكاِر تَ ْقرِيَرُه  اإْلِ َوَعَدَم  السُُّكوَت  ُمَتَمسِ ِكنَي أبَِنَّ  َوالنَّْسِخ؛ 

ُلْغُه التَّْحِرميُ   ؛حُمَْتَمٌل إْذ ِمْن اجْلَائِِز أَنَُّه َعَلْيِه السَّاَلُم َسَكتَ  فَ َلْم    ؛لِِعْلِمِه أِبَنَُّه ملَْ يَ ب ْ
أَْو َسَكَت؛ أِلَنَُّه أَْنَكَر َعَلْيِه َمرًَّة فَ َلْم يَ ْنَجْح ِفيِه    .َيُكْن اْلِفْعُل َعَلْيِه إْذ َذاَك َحرَاًما

ْنَكارُ  َوِإَذا    ؛َوَعِلَم َأنَّ إْنَكارَُه اَثنًِيا اَل يُِفيُد فَ َلْم يُ َعاِوْد َوأَقَ رَُّه َعَلى َما َكاَن َعَلْيهِ   ،اإْلِ
َوُحجَُّة اْلَفرِيِق اأْلَوَِّل َأنَّ ُسُكوَتُه    .َذِلَك اَل َيْصُلُح َدلِياًل َعَلى اجْلََواِز َوالنَّْسخِ َكاَن كَ 

  -   َوَعَلى النَّْسِخ إْن َسَبقَ   ،َعَلْيِه السَّاَلُم َلْو ملَْ َيُدلَّ َعَلى اجْلََواِز إْن ملَْ َيْسِبْق حَتِْرميٌ 
 . (3)" َو اَبِطلٌ َوهُ  ،َلزَِم اْرِتَكاُب حُمَرَّمٍّ 

 

 (  3/149انظر: كشف األسرار، البخاري ) (1)
حيث ذهب هؤالء إىل أن سكوت النيب صلى   -خالفا للمتأخرين-منهم اآلمدي وابن احلاجب   (2)

وال حامل للمخرب على الكذب وال للنيب   –هللا عليه وسلم على خرب الواحد املخرب يف حضرته  
التقرير ، ظنًّا ال قطعاً يدل على صدق ذلك املخرب فيما أخرب به    -صلى هللا عليه وسلم على 

ومتسكوا يف ذلك احتماالت كثرية َترُِد على سكوته عليه السالم غرِي احتمال التقرير)انظر املذهبني 
بيان املختصر شرح ُمتصر و   (2/39اآلمدي )  ،اإلحكاميف املسألة وتفصيل تلك االحتماالت يف:  

 (.(. 2/34ونشر البنود على مراقي السعود، ) ( 1/660)األصفهاين ،ابن احلاجب

 (  3/149: كشف األسرار، للبخاري )انظر (3)
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مُ و  الدكتور حممد األشقر  القول   حجية  بضعف  راً عِ شْ قال    السكوت على 
القرآن  األنبياءاحملكي عن غري   السكوت  استنادها؛ بسبب  يف  :" مبجرده  إىل 

: أن يكون املَقر  عليه ليس شريعة مساوية، الثان  ...  واملقر ر عليه يف القرآن قسمان
أو   -  وحنوه  ،كذي القرنني-ه مؤمناً  لنيب . وسواء أكان املذكور خربُ وال قواًل أو فعاًل  

ألن األول  ؛  على هذا النوع أضعف من اإلقرار على سابقه واإلقرار    مل يكن مؤمناً.
ه تعاىل لنبينا ابالقتداء هبدي لنيب، وكان لدينا من األدلة أمرُ   ملا كان يف األصل شريعةً 

حلجيته، أما إن مل يكن نبياً فليس لدينا   اً خاص  ياًل  ، كان ذلك دلاألنبياءه من  من قبلَ 
 ، والذي نقوله إنه حجة   .يف القرآن من غري إنكار  هُ رُ كْ إال  ذِ من األدلة على حجيته  

 .(1)"ما مل يعارضه ما هو أصرح منه 
ظنيًة    وابجلملة فإن من أدلة كوِن داللة السكوت على إقراِر القول احملكي 

؛ الساكت  السكوت فيها إمنا دل على اإلقرار مبعونة املقام أو حالِ أن  :  ال قطيةً 
ٍّ   غريَ فكان اللزوم بني السكوت واإلقرار لذلك لزوما عقليا   ألن العقل ال   ؛بنيِ 

 ٍّ بنيِ  لزوما غري  وإذا كان  الساكت؛  بعد مالحظة حال  إال  به  وهو    -  حيكم 
  عتدَّ وهلذا مل يَ  مل يكن قطعيا؛  -واللزوم ابملعىن األعم أيًضا املسمى ابللزوم العريف 

والفقهاءِ   املناطقة األصوليني  أكثر  به  أعتد  وإمنا  البتَة،  اللزوم  من  النوع    هبذا 
 يف قطعيته.  ، وعلى خالف بينهم  (2)فقط

  تالزم عريف    التفتازاين إىل أن التالزم بني اإلقرار والسكوت مبعونة املقام  وقد أشار
: " فَِإْن ِقيَل: حُيَْتَمُل  انً د على بيوع عبده إذْ السي ِ   دِ  سكوتِ عَ   بقوله يف  –  عادي  

 

 ( 157-2/156انظر: أفعال الرسول صلى هللا عليه وسلم، حممد سليمان األشقر)  (1)

يف: ضوابط املعرفة، عبد الرمحن حبنكة   -انظر: الفرق بني التالزم البنيِ  وغري البنيِ  وحكَم كل منهما (2)
 ( 1/250والتلويح على التوضيح، التفتازاين) (28)
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اْلَعْبدَ  َأنَّ  َعَلى  بَِناًء  ااِلْلِتَفاِت؛  َوَعَدِم  اْلَغْيِظ،  لَِفْرِط  ُسُكوتُُه  َيُكوَن  حَمُْجوٌر َأْن   
يف َأنَّ َمْن اَل يَ ْرَضى    ِبَداَلَلِة اْلُعْرِف َواْلَعاَدةِ َشْرًعا. قُ ْلُت: َيرَتَجَُّح َجاِنُب الرِ َضا  

َعَلْيِه، َواأْلَْظَهُر َأنَّ َهَذا اْلِقْسَم ُمْنَدرٌِج يف اْلِقْسِم   دُّ َويَ رُ بَِتَصرُِّف اْلَعْبِد يُْظِهُر الن َّْهَي  
 .(1)اْلُمَتَكلِ ِم "َحاَل يِن: ثُ ُبوَت اْلبَ َياِن ِبَداَلَلِة الثَّاين َأعْ 

ِمْن مجيع أقسام بيان الضرورة "  أبن    ه(879)توكذلك صرح ابن أمري احلاج 
اَلَلِة   الدَّ اليت ال يشرتط كوُن (2) "  اأْلََعم ِ اِبْلَمْعىَن  ااِلْلِتزَاِميَِّة  قَِبيِل  الداللة  ، وهي 

 العقلي فيها لرابطة عقلية بني املتالزمني.التالزم 
على القول    سكوت القرآنإىل    االحتمالتطرق  : أبن  هذا اجلوابُ   دُّ رَ ي ُ   أقول:
؛ عليهداللته    ةقطعيَّ على اإلقرار، بل يف    داللتهال يف حجية    قادحٌ   فيه  احملكي

اإلقرارية   السنة  يف  األصوليني  أيًضاكالسكوت  بعض  قول  خالفا يف  ؛ 
  ويف سكوتِ   ،أن االحتماالت املتطرقة إىل السكوت فيها  وذلك  ؛(3)ألكثرهم

احملكي القول  على  ختْ إن كانت    –القرآن  فهي  دليل،  عن  القطعيةانشئًة    رم 
، فهي خترم عن دليل  مل تكن انشئةً . وإن  مطلقاً، مبعناها األعم ومعناها األخص

مل خترمها  وإن    -  رأساً   تِ عدم تطرق االحتماال  وهو   – القطعية مبعناها األخص  
عند كثري   -هو عدم تطرق االحتماالت الناشئة عن دليلو   -(4) مبعناها األعم

قدح يف ي  نعم  وهبذا يثبت أن تطرق االحتماالت إىل السكوت ؛من األصوليني 
 

 ( 2/80التلويح على التوضيح، التفتازاين) (1)

 ( 1/106التقرير والتحبري، ابن أمري احلاج ) (2)

 ( 2/34انظر املذهبني يف املسألة يف : نشر البنود على مراقي السعود، الشنقيطي) (3)

( والغيث 1/63( والتلويح على التوضيح، التفتازاين )  2/160انظر: كشف األسرار، البخاري )  (4)
 ( 113اهلامع شرح مجع اجلوامع، ويل الدين العراقي)
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يف    حجيته  يف   ال يقدح  ولكنهولو ابملعىن األخص،    قطعية داللته على اإلقرار
   .الداللة عليه

اْلَقْطع يُْطَلُق َعَلى نَ ْفِي ااِلْحِتَماِل َأْصاًل، َوَعَلى نَ ْفِي ااِلْحِتَماِل    قال التفتازاين:"
َدلِيلٍّ  َعْن  َدلِيلٍّ    ...  النَّاِشِئ  َعْن  النَّاِشَئ  ااِلْحِتَماَل  ُمْطَلِق    َأَخصُّ أِلَنَّ  ِمْن 

 .(1)" ااِلْحِتَمالِ 
، َوُهَو َأْن اَل َيُكوَن  اْلَمْعََن اأْلََعمُّ ...    يُ رَاُد اِبْلَقْطِع َمْعنَ َيانِ "  وقال صدر الشريعة:

 . (2)"اَل َأْن اَل َيُكوَن َلُه اْحِتَماٌل َأْصاًل  ،َدلِيلٍّ َعْن اَنِشٌئ َلُه اْحِتَماٌل 
الثالث:  و  أوضحه  ك؛  (3)اء االستقر الدليل  األشقرما  يف    بقوله  الدكتور حممد 

آايت    َبستقراءأنه  ع ...  والدليل هلذا النو "    :االستدالل حلجية القول احملكي
يوهِ   أو ذكرَ   ،رضاهأنه إذا حكى أمراً ال يَ   العادةُ   تْ دَ جِ الكتاب وُ    م غريَ شيئاً 

 . (4)"  نفي االحتمالويَ  دفع الوهمَ فإنه يشري إىل بطالنه، أو أييت مبا يَ  - املراد
الدليلجيُ قلت:   دلَّ   :اب عن هذا  االستقراء  مما حك  أيًضا  أبن  أن  اه  على 

كما تقدم يف   الكذَب،  احَتَملَ ما    -  كذبهر إىل  شِ القرآن وسكت عنه؛ فلم يُ 

 

 ( 1/63التلويح على التوضيح، التفتازاين )  (1)

 (1/63التوضيح يف حل غوامض التنقيح، صدر الشريعة احملبويب، هبامش التلويح للتفتازاين ) (2)

وهو نوعان:  االستقراء: تتبع اجلزئيات كلها، أو بعضها؛ للوصول إىل حكم عام يشملها مجيعا.   (3)
وانقص، وهو احلاصل بتتبع بعض اجلزئيات. وهو قطعي   -وهو احلاصل بتتبع اجلزئيات كلها  –اتم  

الداللة على نتيجته يف بعض صوره وأحواله، وظنيُّها يف بعض صوره وأحواله؛ تبعا لتحقق شروط 
 (.(. 189)حبنكة اليقني فيه، وعدم حتققها ) انظر: ضوابط املعرفة، عبد الرمحن 

 (2/155انظر: أفعال الرسول صلى هللا عليه وسلم، حممد سليمان األشقر)  (4)
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  يف القرآن أنْ   أن العادةَ   من مَثَّ   ؛ فال يصح12األعراف/  َّ حن جن يم ُّ  قول ابليس:
 .من القول احملكي املسكوت عليه فيه ابطلٍّ  كل ِ   شري إىل بطالنِ يُ 

ه  بطالنُ   ثبتَ مما  قواًل  مل جند    -  (1)التام ِ ابالستقراء    –  : أبان هذا اجلواب  دُّ رَ وي ُ 
 -  أو أكثرُ   –  ومعه قرينةٌ يف القرآن عليه إال    املسكوت  ه من القول احملكيوكذبُ 
فقد احَتمل    الكذبَ   من القول احملكي ِ   احتَملَ وأما ما    ه،ه وكذبِ على بطالنِ   تدلُّ 

فلم َيتنع لذلك صدقُه، واجلرايُن   -كما يف قول إبليس اآلنفِ   –  أيًضاالصدَق  
  من   وقد تقدم يف مناقشة األدلة طرفٌ   فيه على قاعدة حجية السكوت عليه.

  عادةَ   َفَسِلَم بذلك أنَّ ؛  كذب ما ثبت من القول احملكي كذبُه  القرائن الدالة على
  .ما ليس حبق من األقوال احملكية إىل بطالن اإلشارةُ القرآن 

بشيء    ، ومناقشُته واملباحثُة فيهفهذه مجلة ما استدلَّ به أصحاب القول األول
   من التفصيل؛ أتسيسا ملناقشة أدلة األقوال األخرى.

  :فهو أصحاب القول الثان ما استدل به أماو 
مل يكن إقرارا له    األنبياءأن سكوت القرآن على القول احملكي فيه عن غري  

يف مجيع مواضع السكوت عليه، وخباصة فيما سكت عليه متاما، دون ما سكت 
ال يستقل السكوت عليه ابلداللة    عن بعضه، وأنكَر بعَضه؛ فوجب لذلك أن

الذي يكشف عن    السياق، بل ال بد أن ينضم إىل السكوت قرينة  إقرارهعلى  
ردِ ه أو  القول  مقام إقرار  ليست حمكية يف  احملكية  األقوال  أن جل  ؛ وخباصة 

 

)حكاية القرآن لألقوال وموقفه منها( استعنت يف هذا االستقراء ابملذكور يف الدراسات السابقة من   (1)
 .شد. و)معجم احملكي يف القرآن الكرمي( للدكتور حيىي راللباحثتني كلثوم فرحات ومرمي جرادي
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أو يف مقام   التشريع، بل ُحِكَيْت يف مقام القصص وبياِن أحوال األمم السابقة،
 .(1) شاهد يوم القيامة، وأحوال أهل اجلنة وأهل الناربيان مَ 

 :وجهنيقلت: جياب عن هذا الدليل من 
ن شأنُه أن يتكلم؛ لكون وظيفِته  : أن السكوت إذا كان سكوَت مَ الوجه األول

فقد لزم أن يدل على إقرار    –  الذي ال ُيوز أتخريه عن وقت احلاجة  البيانَ 
كيف املسكوت عليه، بال توقف على قرينة أخرى من السياق وال من غريه؛  

قرينٌة من السياق تؤكد داللَة   عيِنهه أن يتكلم هو يف  الساكِت ممن شأنُ   كونُ و 
، وهو رعاية حال  (2)سياُق احلال  سكوته على اإلقرار؛ فإن من أنواع السياق:

يف مقام البيان، أو    –كما هنا    –، كأن يكون الساكت  املتكلم أو الساكتِ 
 .  ه أن يتكلم، أو شأنُ ه البيانوظيفتُ 

الثان  قول  والوجه  أن كل  يَ   حمكي ٍّ :  ومل  عنه  القرآن  بدليل  ت كذبُ ثبُ سكت  ه 
أو الصحِة بدليلٍّ    إما اثبُت الصدقِ   -بداللة االستقراء التام    –مستقل؛ فهو  

ه غري ممتنعني عقال وال مستقل عن السكوت مبجرده، وإما أن صحَته أو صدقَ 
يف كل قول حمكي مسكوتٍّ يف    ُمْغنٍّ   ا االستقراء التامفإنَّ هذشرعا؛ وحالئذ  

لداللة السكوت    –من السياق أو غريِه    –   عن اشرتاط القرينة  - القرآن عنه  
 عليه على إقراره.

  

 

 ( 73-72انظر: حكاية القرآن لألقوال وموقفه منها، كلثوم فرحات ومرمي جرادي)  (1)

 (. 12انظر هذا النوع يف: أثر السياق يف داللة السكوت على األحكام، حسن السيد خطاب)   (2)
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  :فدليالنستدلُّ به ألصحاب القول الثالث؛ وأما ما يُ 
ما تقدمت اإلشارة إليه من االستقراء الدال على أن من احملكي   : الدليل األول

املسكوت عليه يف القرآن ما ثبت كذبه وبطالنُه؛ فلزم أن السكوت على احملكيِ  
   يف الداللة على اإلقرار. يف القرآن ال يدل على إقراره ضرورًة؛ فال يكون حجةً 

سكوت عليه يف القرآن  مبا تقدم بيانه وتفصيله من أن كل قول حمكي موجياب:  
  ه بدليل مستقل من العقل أو غريه ه وبطالنُ وهو كاذب ابطل، فقد ثبت كذبُ 

فبقي ما مل يثبت كذبه وبطالنه على األصل فيه، وهو أن سكوت    من القرائن؛
وقت    عن الفائدة، وأما أتخري البيان عن  هُ القرآن عليه إقرار له؛ وإال لزم إما خلوُّ 

  .ه الشارع عنهنزَّ تَ مما ي َ ، وكال األمرين احلاجة
  من ضعف داللة السكوت على  أيًضاما تقدمت اإلشارة إليه : والدليل الثان 

ْ يَ اإلقرار؛ ملكاِن أنه مل   إليه.  طرقٌ له، وأن احتمال غري اإلقرار متَ   تعنيَّ
: مبا تقدم من أن هذا االحتمال املتطرق إىل السكوت يقدح يف أيًضاوجياب  

 وال يقدح يف أصل حجيته يف الداللة عليه.  اإلقرار،قطعية داللته على 
كما أن من شأن هذا االحتمال املتطرق إىل السكوت أن ُيعل القول احملكي 

بشرط أن ال يعارضه  يف األحكام واألخبار،    املسكوت يف القرآن عليه حجةً 
ه، أو بطالنه، أو نسَخه؛ فإن هذا  من األدلة اليت تفيد كذبَ   ما هو أقوى منه

 داللة السكوت على اإلقرار ظنيًة ال قطعية. ونِ  كرِ ثَ من أَ 
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 :االختيار والُتجيح
هو القول األول، وهو أن سكوت    –وهللا تعاىل أعلم    –املختار الراجح  

مبجرده يف الداللة على    حجةٌ   األنبياء القرآن على القول احملكي فيه عن غري  
إقراره، وأن حجيَته هذه يف الداللة على إقراره ال تتوقف على انضماِم قرينة إليه  

ال قطعية، وأنه   حجٌة ظنيةٌ   –على التحقيق    –من السياق أو من غريِه، إال أنه  
ما مل يعارضه دليل أقوى منه يدل على إنكار املسكوت عليه    حجةٌ   –لذلك    –

 ذِبه. أو بطالنِه أو ك
أنه حجة ظنية؛ لتطرق احتمال أن ال يكون السكوت إقراراً،    توإمنا اخرت 

القرآن من القول احملكي فيه ما مل يقم دليل كذبه، وال عليه  وألن مما سكت  
حيتمل الصدق والكذب؛ حىت اختلف العلماء يف    هذادليل صدقه، وهو مع  

؛ إذ لوال هذا 12األعراف/  َّ حن جن يم ُّ  ا وقع يف قول إبليس:، كملذلك  هصدقِ 
عليه  النوعُ  القرآن  يف  املسكوت  احملكي  لثبت    –  واالختالُف يف صدقه  من 

مسكوتٍّ يف القرآن عليه    األنبياءابالستقراء التام أن كل قول حمكيِ  عن غري  
؛  لذلك ال ظنية  فهو حق وصدق، وأن داللة السكوت عليه على إقراره قطعيةٌ 

 . (1)عند أكثر األصوليني يف َمفاده  فإن االستقراء التام قطعي  
الذي اخرتته ورجحته من ظنية داللة   القرآنعلى أن هذا  على    سكوت 

الدكتور حممد   -قْباًل    –هو ما اختاره    األنبياءعن غري    فيه  إقرار القول احملكي

 

الفتاوى، ( وجمموع  1/65( وابن أمري احلاج، التقرير والتحبري)1/108انظر: املوافقات، الشاطيب) (1)
 (.2/33( والدرر اللوامع يف شرح مجع اجلوامع، الكوراين)9/150ابن تيمية )
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أنه   الدليل اخلاص حلجيته،  ذلك القول  ظنيةَ   أسندَ األشقر، إال  ومل    إىل عدم 
 . أيًضا  إىل السكوتإىل تطرق احتمال غري اإلقرارِ يصر ِْح إبسنادها 

واإلقرار على هذا النوع أضعف من اإلقرار على  : "يف القول احملكي  قال األشقر
ه تعاىل لنيب، وكان لدينا من األدلة أمرُ   ألن األول ملا كان يف األصل شريعةً ؛  سابقه

حلجيته، أما إن    دلياًل خاصاً ، كان ذلك  األنبياءه من  لنبينا ابالقتداء هبدي من قبلَ 
 من غري إنكار.   يف القرآن   هُ رُ كْ فليس لدينا من األدلة على حجيته إال  ذِ اً  مل يكن نبي  

   .(1)"ما مل يعارضه ما هو أصرح منه ،والذي نقوله إنه حجة
  

 

 ( 157-2/156انظر: أفعال الرسول صلى هللا عليه وسلم، حممد سليمان األشقر)  (1)
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القرائن الدالة على صدق القول احملكي املسكوت يف أهم  :  لثاملبحث الثا
      هالقرآن عليه أو كذبِ 

القول احملكي املسكوتُ  القرآن عليه أن    ال خيلو  السكوت    كون معت يف 
وإما أن   تؤكد إقراره وصدقه،كانت معه قرينة؛ فإما أن    وإن  ، أو ال.عليه قرينةٌ 

 .تنكره وتكذبه
جر  معه:  القرينة  عن  خال  فيهفإن  داللة   ى  حجية  يف  املتقدم  اخلالف 

 على إقراره وصدقه. عن القرينة السكوت عليه مبجرده
ال خُيْتَ َلف يف  ؤكد إقراره وصدقه؛ فينبغي أنتقرينة   عليهوإن كان مع السكوت 

بل إن من   على إقراره وصدقه.  -لة السكوت عليه مع تلك القرينة  حجية دال
القرائن املصاحبة هلذا السكوت ما يرفع القول احملكي عند بعض األصوليني إىل 

يف الداللة على مدلوله؛ كما أتيت اإلشارة إليه يف الكالم على    القطع  هِ إفادتِ 
 . القرينة العقلية اللفظية

  أيًضاقرينة تنكره وتكذبه؛ فينبغي أن ال خُيْتَ َلف  عليه  وإن كان مع السكوت  
 ، وأنَّ بطالنهو يف انتفاء حجية داللة السكوت عليه مع تلك القرينة على كذبه  

عليه  م  قدَّ عليه يف الداللة؛ فتُ   السكوتِ ه أو من  أقوى من  ضٌ تلك القرينة معارِ 
 .جَّحرَ وت ُ 

بعد   يبقى  التفصيلمث  َ   هذا  نبنيِ  اليتأهمَّ    –ُيازٍّ  إب   –  أن  القرائن  قد   أنواع 
إقراره   تصحب السكوت على القول احملكي املسكوت يف القرآن عليه؛ فتؤكدُ 

وهي   وتكذبه.  تنكره  أو  استقرأتُ   –وصدقه،  :    –ه  فيما  أنواعٍّ ، عقليةثالثُة 
 :وما يدخل حتته ،كل نوع منها  . وفيما أييت تفصيلُ وحسية، ونقلية
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 (القرائن العقلية): املطلب األول 
إبدراك كذب   ستقالل العقلاحلاصلة اب  العقلية احملضةالقرينة    ويدخل حتتها: 

القول    لزوم صدقِ ب  احلاصلةُ   (1) اللفظيةالعقلية    . والقرينةُ أو صدقه  احملكي  القول
؛ فإن كالم هللا  خلال عن الفائدة  صادقًاإن كان حبيث لو مل يكن    عقالً احملكي  

 . فيهعدم الفائدة  تعاىل منزه عن 

احملضة فأما   العقلية  اب  القرينة  القول  احلاصلة  إبدراك كذب  العقل  ستقالل 
 ؛ فال نعيده.ااحملكي: فتقدم يف مناقشة أدلة القول األول مثاهل

إن كان    لزوم صدق القول احملكي عقالاحلاصلة ب   القرينة العقلية اللفظية وأما  
   :ثنتان صور، أمهها  افله: خلال عن الفائدة  صادقًاحبيث لو مل يكن 

، مع أنه سببٍّ  لعلِة أو  أن يكون القول احملكي ُحِكَي بياانً الصورة األوىل:  
َم أنه العلة أو السببُ  القرآن كذبَ لو كان كاذاب ومل يبنيِ   ، وإال ملا كانت ه، لتُ ُوهِ 

،  العلة أو السببِ   ؛ إذ ال فائدة له إال بيانُ (2) رأساً   فائدةٌ   -ه  مع كذبِ   –لذكره  
أْن لو كان    وال يكون علةً  إال  مع ؛ فكان كونُ صادقًاأو سبباً  أو سبباً  علًة  ه 

 على إقراره وصدقه.    قرينةً لقرآن عليه، سكوت ا
أن قول    من   -بل ُحِكَي اإلمجاع عليه    –أكثر األصوليني  : ما ذهب إليه  ومثاله

َسْلِكهم    علةِ إال بياُن    ملا مل تكن له فائدةٌ   43املدثر/  َّ هس مس هث مث  ُّ  الكفار:

 

 وهي اليت حيصل هبا انتقال العقل من اللفظ إىل املعىن الالزم عنه عقال.  (1)

داللة اإلَياء من طرق النص على العلة، وهي من الداللة اللفظية وهذا ما يسمى عند األصوليني ب (2)
َفاِئَدةٌ العقلية، وهي:   ِلذِْكرِِه  َلَما َكاَن  بِِه  الت َّْعِليُل  ِر  يُ َقدَّ مَلْ  َلْو  َوْصًفا  احْلُْكِم  َمَع  الشَّارُِع  َيْذُكَر   َأْن 

 (.( 3/256اآلمدي) ( واإلحكام،5/150واحملصول، الرازي) 308)انظر: املستصفى، الغزايل) 
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يكون   ال  وهو  سقر،  لو كان    علةً يف  أن  أنَّ صادقًاإال  لزم  فقد  مع  كره  ذِ   ؛ 
لتوهم    تكذيبه؛ درءً   لوجبَ   كذابً ؛ إذ لو كان  وصدقه  السكوت عليه دليُل إقراره

 ؛ ملا كانت لذكره فائدة.العلةَ ، وألنه لو مل يكن العلةأنه 
الرازي الكفار  إ"  :قال  ملا حكى عن  تعاىل  برتك    همتعليلَ ن هللا  النار  دخول 

مع أنه تعاىل ما   -  كذابً ألنه لو كان    ؛قاً دْ أن يكون ذلك صِ   وجب  ،الصالة
 . (1)"  مل يكن يف روايتها فائدة -م فيها بنيَّ كذهبَ 
 "  :43املدثر/  َّ هس مس هث مث  ُّ :  ل الكفارتعقيبا على قو   هناية السولوجاء يف  

َ   كذَبً ألنه لو كان  ؛  اقً دْ أن يكون صِ   جيب ذلك    إنَّ  م  كذبَ   مع أنه تعاىل ما بنيَّ
  هللا تعاىل مىت أمكن محله على ما هو أكثرُ   ، وكالمُ حكايته فائدةملا كان يف    -

   .(2)" وجب املصري إليه فائدةً 

وتعاىلقوله  :  أيًضا  مثالهو  أهل    تبارك  من  الصاحل  الرجل  بنيت  عن  حكاية 
 فقد   23القصص/  َّرب  يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ُّ :(3)مدين

إلثبات أن األصل يف عمل املرأة خارج   أهل العلمِ   بعضُ هذا  دل بقوهلما  استَ 

 

 ( 2/241احملصول، الرازي ) (1)

 (4/1572)لقرايف انفائس األصول، يف:  أيًضاوانظر هذا املعىن  (74) هناية السول، اإلسنوي (2)

يالحظ هنا أن هذه احلادثة وقعت ملوسى عليه السالم قبل نبوته، وأن أاب املرأتني ليس نيبَّ هللا (3)
فال يكون ذلك من شرع من    –لبعد ما بني موسى وشعيب من الزمن    –شعيب عليه السالم  

نظر حتقيق قبلنا، وال يكون إقرارُه إبقرار نيب هللا موسى، وال إبقراِر نيب هللا شعيب عليهما السالم.) ا
( 229-6/228القول يف أن أاب املرأتني ليس نيب هللا شعيب عليه السالم يف: تفسري ابن كثري)

االلكرتوين: املوقع  على  املغامسي  لصاحل  -=ttps://www.youtube.com/watch?vوحماضرة 

Zn2KC7ljM0  .) 
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احلظرُ  اإلابحةبيتها  لذلك   ال  وأنه ال حيل  أو ضرورة؛  ؛  قول  إال حلاجة  ألنَّ 
لعلةِ   {رب يئ ىئ }:البنتني للعمل  بيان  خروجها  قضاءُ ،  جواِز   وأهنا 
أبيهما عن قضائها  حاجةٍّ  بعد عجز  لقضائها  أن؛  تعي ََّنتا  لو كان    قوهَلما  مع 

َم أنه العلةه، لتُ هللا كذبَ   كاذابً، ومل يبنيِ   ؛ إذ ال فائدة فائدةه  وإال مل تكن لذكرِ   ؛ وهِ 
؛ فكان صادقًاكان    أْن لوإال    العلة، مع أنه ال يكون علةً   إال بيانُ   من ذكره

 .(1) على إقراره وصدقهقرينًة   كونه علًة مع سكوت القرآن عليه

للسامع؛  أو الرتغيب  التحذير    أن خيرج القول احملكي ُمرجَ الصورة الثانية:  
لو كان   التحذير  كذابً فإنه  مل يكن يف ذكره على جهة  الرتغيب  أو خطَأ    أو 

 فائدة. 
 مك لك هش هسمش مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ ُّ : قوله تعاىل:  ومثاله

قال    45-42املدثر/  ََّّـ هي مي هن من مل "   :فيه  األلوسيفقد 
أو خطأ    كذابً فلو كان اجلواب    ؛ التحذير واملقصود من حكاية السؤال واجلواب  

 .(2)" مل يكن يف ذكره فائدة

الباقالين اجملرمني:  ه(403)توقال  قول  إمنا   43املدثر/  َّ هس مس هث مث  ُّ  يف   ": 
  واإلطعام، واخلوض   الصلوات  تروك   من  املكلفني   لسائر   حتذيرا  عنهم  به  أخربان

  همتكذيبُ   لوجب  هذا  قوهلم  يف  كانوا كاذبني  ولو  .ذلك  فعل  يف  وترغيبا  ؛ابلباطل
 مل  إن  الصالة؛ ألهنم  فعل  يف  ترغيبٌ   ذكره  يف  يكن  ومل  خطئهم،  فيه، وبيانُ 

  ما  على  ابلعقاب   مظلومني  كانوا  املذكورة  العبادات  هذه  برتك  معاقبني  يكونوا
 

 (. 11/6652انظر هذا االستدالل بقول البنتني يف: تفسري الشعراوي ) (1)

 (. 15/147روح املعاين، اآللوسي) (2)
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  ومثل.  حَيُْرم  ليس   ما  سقر  يف   سلكنا  إمنا  قالوا:  وكأهنم  أفعاهلم،   من  بذنبٍّ   ليس 
 .(1)والنكري"  ابلرد   حقيق  هو  بل   ،ترهيب  وال  للمؤمنني   ترغيب  به   يقع   ال  هذا 

 (القرائن النقلية) :املطلب الثان 
، احملكي  الصياغة اللفظية للقولو ،  واإلمجاع،  السنة النبوية  ويدخل حتتها: 

قرينة حال    ؛ فإنمما عدا قرينة حال الساكت على القول احملكي  السياق وقرائن  
اإلقراريف حجيَِّة    السكوتِ   َضميمةُ   الساكت من  هي  ت  ، وليسداللته على 
  .ابلقرائن املصاحبة للسكوت على القول احملكيهنا   املقصود

أو إنكارَه يف   إقراَر القول احملكي ِ   مُّ عُ على أننا ال نقصد ابلقرائن النقلية ههنا ما ي َ 
؛ ألن فرض املسألة سكوُت القرآن على القول احملكي؛ إشارةً ال    صراحةً القرآن  

ما  حبيث ال   أما  َصرََّح إبنكاره،  إنكاره؛    أشارَ صرَّح إبقراره وال  أو  إقراره  إىل 
فمشمول ابلقرائن النقلية، كما يف اإلنكار أو اإلقرار يف القرآن بطريق الصياغة  

 اللفظية للقول احملكي، أو سياقه الذي سيق فيه.
فاملراد بذلك أن ترَِد السنة النبوية الصحيحة بتقرير القول  فأما السنة النبوية:  

 لقرآن عليه، أو إبنكاره وتكذيبه.يف ا املسكوتِ  األنبياءاحملكي عن غري 
مرهم من قوم أهل  لبوا على أقوله تعاىل حكاية على لسان الذين غَ   :  هومثال

فقد اختلف املفسرون يف قائلي  .21الكهف/  َّّٰ ِّ ُّ   ُّالكهف:
الكهف، ولكنه على كال  أهل  الكفار من قوم  أم  املسلمون  أهم  القول  هذا 

تدل على كذبه من العقل؛ فكان    يف القرآن عليه، وال قرينةَ   التقديرين مسكوتٌ 
  - ، وأن بناء املساجد على قبور الصاحلني جائز شرعاَ  يلزم لذلك أنه صحيحٌ 

 

 (188/ 2اإلرشاد والتقريب، الباقالين ) (1)
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  ولكن هذا القول احملكيَّ   –من مل يدقق يف السنة النبوية    كما استفاَده بعضُ 
َعْن َعاِئَشَة  لشيخان  فيما أخرجه ا  ي؛وه (1) ه ابلسنة النبويةإبنكاره وبطالنِ   منطوقٌ 

ْؤِمِننَي َأنَّ أُمَّ َحِبيَبَة، َوأُمَّ َسَلَمَة ذََكَراَت َكِنيَسًة َرأَيْ نَ َها اِبحلََبَشِة ِفيَها َتَصاِويُر،  
ُ
أُمِ  امل

 الصَّاِلُح ِإنَّ أُولَِئَك ِإَذا َكاَن ِفيِهُم الرَُّجلُ "  َفذََكَراَت لِلنَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل:
َمْسِجًدا، َوَصوَُّروا ِفيِه تِْلَك الصَُّوَر، فَُأولَِئَك ِشرَاُر اخلَْلِق  َقرْبِِه  َعَلى  بَ نَ ْوا  َفَماَت،  

 . (2)" ِعْنَد اَّللَِّ يَ ْوَم الِقَياَمةِ 

لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة   : قول النيب صلى هللا عليه وسلم: "أيًضاومثاله  
 مل  خل ُّ  :اهلدهد  ، لو فرضْت داللُة قولِ امللكَ   إنكار تويل بلقيسَ يف    (3)"

 .على قولهعلى مشروعيته بسكوت القرآن      23النمل/ َّ يل ىل
 عليهفاملراد بذلك أن يتفق اجملتهدون من أمة حممد صلى هللا  وأما اإلمجاع:  

يف القرآن عليه، أو    املسكوتِ   األنبياءوسلم على تقرير القول احملكي عن غري  
 ه وتكذيبه.على إنكارِ 

  قٌ د ِ صَ أن هللا تعاىل مُ ما نقَله غري واحد من األصوليني من اإلمجاع على  :  ومثاله
؛  43املدثر/  َّ هس مس هث مث  ُّ مني حني سئلوا عما سلكهم يف سقر:اجملر   قولَ 

 

 للقول   ( حيث ساق هذا املثال2/158انظر: أفعال الرسول صلى هللا عليه وسلم، حممد األشقر ) (1)
 منه.  أصرحُ  هو ما وعارَضه أنكَره إذا عليه  املسكوت احملكي

السلطانية، كتاب الصالة، ابب هل تنبش قبور مشركي اجلاهلية  أخرجه البخاري يف صحيحه، ط    (2)
ومسلم يف صحيحه، كتاب املساجد، ابب النهي   427( برقم  1/93ويتخذ مكاهنا مساجد، )

 528( برقم 1/375عن بناء املساجد على القبور، )

كسرى    أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب املغازي، ابب كتاب النيب صلى هللا عليه وسلم إىل (3)
 4425( برقم 6/8وقيصر، )
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  أن   على  التأويل  أهل  ومجيعُ   متفقة،  األمة   : "هفقد قال الباقالين يف املباحثة في
 .(1)القول" هذا يف هلم ُمصدِ قٌ  تعاىل هللا

مل َينعوا   –مكلفني ابلفروع    إىل أن الكفار غريُ   الذاهبني: بل إنَّ أكثر  قلت
قوهلم يف  اجملرمني  اإلسالم  هذا  صدق  نفي  إرادة  على  حبمله  أوَّلوه  ولكنهم   ،

 .(2)الصالة من شرائعهفعِل نفِي خصوص  الوالتوحيد، 
  فاملراد هبا أن يصوغ هللا سبحانه القولَ وأما الصياغة اللفظية للقول احملكي:  

ملا    رٌ كِ نْ ست َ ر أو مُ ر أبن قائله منكِ عِ شْ على حنو يُ   األنبياءعن غري    الذي حَيكيه
يف القرآن عليه،    ؛ فال يكون هبذه الصياغة مسكواتً اخلربأو    احلكمنه من  تضمَّ 

تقريٌر   -ه  وهذه حالُ   -؛ ألن السكوت عليه  بل يكون مبنزلة املنطوق إبنكاره
 .من احلكم أو اخلرب هقائله مضمونَ  الستنكارِ 

 يل  ىل مل  خل  ُّ :اهلدهدقول هللا تبارك وتعاىل على لسان    :ومثاله

  كَ متلُّ ُمستَ ْنِكٌر    ن اهلدهدأبشعرٍّ  . فقد صاغه هللا سبحانه يف تركيب مُ   23النمل/  َّ
عاشور   ابنُ  وجَهه وهو ما أوضحَ  ا عنه بال إنكار؛وليس ُمربِ  على قومها،املرأة 

َتَدأِ َلُه ُحْكُم    -  (َوَجْدتُ ) َوُهَو َمْفُعوٌل أَوَُّل لِ   -  (اْمَرأَةً )َوتَ ْنِكرُي  بقوله: "    ؛اْلُمب ْ
اِبلنَِّكَرِة   أُرِيَد  ِإَذا  اِبلنَِّكَرِة  ِجْنِسَها  الت ََّعجُّبُ فَ ُهَو َكااِلبِْتَداِء  بَ َقَرٌة )َكَقْوهِلِْم:    ،ِمْن 

  َأْن َتُكوَن اْمَرأٌَة َمِلَكًة َعَلى   ،أِلَنَّ اْلُمرَاَد ِحَكايَُة أَْمرٍّ َعِجيبٍّ ِعْنَدُهمْ (؛  َتَكلََّمتْ 
   .(3)"  َك ملَْ يَ ُقْل: َوَجْدهُتُْم مَتِْلُكُهُم اْمَرأَةٌ َوِلَذلِ  ؛قَ ْومٍّ 

 

 (73يف املستصفى، الغزايل)  أيًضا( وانظر هذا االمجاع 187/ 2اإلرشاد والتقريب، الباقالين ) (1)

 (46( واملسودة، آل تيمية)2/240انظر هذا التأويل يف: احملصول، الرازي) (2)

  (19/252التحرير والتنوير، ابن عاشور ) (3)
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يف   الشنقيطي  يُ وقال  ما  اهلدهدبيان  قول  من  اْلَمْرأَِة    :"ستفاد  لِتَ ْولَِيِة  َمْعرِفَ ُتُه 
  .(1)" َمَع ِإْنَكارِِه َذِلَك َعَلْيِهمْ  ،َعَلْيِهمْ 

فهي أنواع، وهلا صور؛ وأشدها  وأما قرائن السياق مما عدا حال الساكت:  
 : صوراتن تعلقا بقضية هذا املبحث هنا 

؛ فإنَّ من القرائن الدالة على صدق القول احملكي سياق املدح  الصورة األوىل: 
القرآن عليه: أن َيدح هللا قائله وينو ِه به، أو أن تكون حكاية   املسكوت يف 

 القول أو الفعل يف سياق مدح القائل أو الفاعل.  
تعاىل:ومثاله قوله   مح جح مج حج مث هت مت خت حت ُّ  : 

قولِ 63الفرقان/  َّ جس مخ جخ فإن حكاية  للجاهلني يف  باد  العِ   هؤالءِ   . 
 .السكوت عليه على إقراره، مع  قرينةٌ  –سياق مدحهم عليه 

قصة مؤمن آل فرعون،  : ما ذكره الدكتور حممد األشقر بقوله:"  أيًضاومثاله  
الكتمان عند اخلوف    َدلُّ تَ سْ يُ   28غافر/  َّرب يئ ُّ   وفيها: هبا على جواز 

شى عليها  حيث خيُ   اإلعالن ابلدعوة والصدع هبا، وخاصةً   على النفس، وأفضليةِ 
هذا    خذ هذا من تنويه هللا بشأن عند الكتمان من التحريف أو الضياع. يؤ

 .(2) "اإلعالن   ه بعدَ ه ما قالَ املؤمن وختليدِ 
 القرائن الدالة على كذب القول احملكي : فإن من  سياق الذم  الصورة الثانية: 

مذموم، أو   بوصف   قوَله  حيكي   من  القرآن  املسكوت يف القرآن عليه: أن يصف 
 القول أو الفعل يف سياق ذم القائل أو الفاعل.  أن تكون حكايةُ 

 

 ( 8/8الشنقيطي، )أضواء البيان،  (1)

 (2/158أفعال الرسول، حممد األشقر) (2)
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. 47اإلسراء/  َّ جم هل مل خل حل جل مك لك  ُّ   :تعاىل  : قولهومثاله
  أن  على   دلَّ   -  قوهلم  حكايةِ   معِرضِ   يف  ابلظاملني وصف هؤالء القائلني    فإن

 .صحيحٍّ  وال بصادق  ليس أنه فلزم ظلمهم؛  ورِ صُ   من هذا قوهلم
 (القرائن احلسية) :املطلب الثالث

وأن   .ه له، أو ُمالفتُ لواقع املشاهدالقول احملكي ل  طابقةُ م  ويدخل حتتها:
 مقوال على جهة خرق العادة له. األنبياءيكون القول احملكي عن غري 

   :ه لهد أو ُمالفتُ فأما مطابقة القول احملكي للواقع املشاهَ 
وذلك ابعتباره    36آل عمران/َّ خصمص حص مس  ُّقوله هللا تعاىل:    :من أمثلتهف

حكايًة على لسان امرأة عمران، وابعتبار أل التعريف من لفظي الذكر واألنثى 
  ولكنه مطابق للواقع، والواقعُ   عليه،  القرآنوقد سكت  ال عهديًة،    جنسيةً فيه  

قُه؛ ألن الواقع شاهد ابختالف ما بني الذكر    -وال شكَّ    –  املشاَهُد يقرُّه ويصدِ 
 لوظائف.واالنثى يف اخلصائص وا

يِع نَ َواِحي الشنقيطي:"  حممد األمني  قال   َفُمَحاَوَلُة اْسِتَواِء اْلَمْرأَِة َمَع الرَُّجِل يف مجَِ
احْلََياِة اَل َُيِْكُن َأْن تَ َتَحقََّق؛ أِلَنَّ اْلَفَوارَِق َبنْيَ الن َّْوَعنْيِ َكْواًن َوَقَدرًا أَوَّاًل، َوَشْرًعا  

ًعا اَبات    -اَثنًِيا  ُمنَ زَّاًل   َوِلَذِلَك َوقَ َعِت اْمَرأَُة ِعْمرَاَن يف ُمْشِكَلةٍّ  ...  مَتَْنُع ِمْن َذِلَك َمن ْ
َها:    جخ  مح جح مج حج مث هت  ُّ َلمَّا َوَلَدْت َمْرمَيَ، َكَما قَاَل تَ َعاىَل َعن ْ

 فَاْمَرأَُة ِعْمرَاَن تَ ُقوُل: َولَْيَس الذََّكرُ   36آل عمران/  َّخصمص حص مس خس حس جس مخ
َواْلَكَفَرُة َوأَتْ َباُعُهْم يَ ُقوُلوَن: ِإنَّ الذََّكَر ،  َكاأْلُنْ َثى، َوِهَي َصاِدَقٌة يف َذِلَك ِباَل َشكٍّ  

وََكِذِب َهِذِه    ،َهِذِه السَّالَِبةِ   ِصْدقِ َواَل َشكَّ ِعْنَد ُكلِ  َعاِقلٍّ يف    .َواأْلُنْ َثى َسَواءٌ 
يِع اْلَمَياِديِن    ...  اْلُموجَبةِ  َوَمَع َهِذِه اْلَفَوارِِق اَل يَ َتَجرَّأُ َعَلى اْلَقْوِل مبَُساَواهِتَِما يف مجَِ
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ُ   ؛اْلَمْحُسوسِ   يف   ِإالَّ ُمَكاِبرٌ  نَ ُهَما ِإالَّ َمْن أْعَمى اَّللَّ َفاَل َيْدُعو ِإىَل اْلُمَساَواِة بَ ي ْ
 .(1)" َبِصريََتهُ 
قصد به معذرهتا يف ..  .  36آل عمران/  َّ خصمص حص مس ُّ"  قال القامسي: و 

والتَّ  األنثىبن  حزُّ التحسر  الذكر على  يفْ ..  بيان فضل  الذكر  فإن  لها من  ضُ . 
وجوه منها: أن الذكر يصح أن يستمر على خدمة موضع العبادة وال يصح  

سوان. ومنها: أن الذكر  عوارض الن    وسائرِ   ،ملكان احليض فيه  ؛ذلك يف األنثى
فإهنا ضعيفة ال تقوى على اخلدمة.    ؛ يصلح لقو ته وشدته للخدمة دون األنثى

وليس كذلك    ،ومنها: أن الذكر ال يلحقه عيب يف اخلدمة واالختالط ابلناس
ومنها: أن الذكر ال يلحقه من التهمة عند االختالط ما يلحق األنثى.   األنثى.

 (والالم يف )الذكر  ضي فضل الذكر على األنثى يف هذا املقام.فهذه الوجوه تقت
للجنس)و امللحظ،  هذا  على  يل   - األنثى(  ظهر  قوهلم  -كذا  الالم )  :وعلى 

صاراه أن يكون  قُ   فيه كماال  ه وختيلتْ تْ ليس الذكر الذي طلب َ   :أي  (: للعهد فيهما
 . (2)ا "هل  تْ بَ هِ كاألنثى اليت وُ - كواحد من األحبار

 مطابٌق للواقعمن وجوه فضل الذكر على األنثى    انومجيع ما ذكره الشيخ:  قلت
قول امرأة عمران رضي هللا عنها؛    ا صدقَ د؛ فيكون الواقع بذلك مقررً شاهَ امل

 . مبجردهالقرآن عليه  ه على سكوتِ وال يتوقف صدقُ 
من اخللق مقوال على جهة   األنبياءوأما أن يكون القول احملكي عن غري  

  :خرق العادة له

 

 (.415/ 7)، الشنقيطي أضواء البيان (1)

 (2/311انظر: تفسري القامسي ) (2)
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  ه قولُ أن حمتِملٌ فهو  28يوسف/ َّمظ حط مض ُّ  :تعاىلهللا   قول: من أمثلتهف
مصر قول  عزيز  أنه  وحمتِمٌل  أهلِ ،  من  قولَ امرأته  الشاهد  إن كان  أنه  مع    ؛ 
  حالئذفإن هذا    –  (1) يف املهدهبذا القول  ه هللا  طفل أنطقَ وترجَّح أنه  الشاهد،  

قرائن اإلقرار    من آكدِ   –يف األقلِ     –أو هو  تبارك وتعاىل،    قوال هلل  ال ُمتعنيِ  مبنزلة  
  ُّ   يف املهد:  عليه السالمقول عيسى  هلذا القول، وهو يف ثبوت صدقه مبنزلة  

  .33مرمي/ َّحب جب هئ  خئمئ حئ جئ يي ىي
عليه الدالة على صدق القول احملكي املسكوت يف القرآن  فهذه أهم القرائن  

  ، أنبه بعدها بتنبيهني:هأو كذبِ 
القرآن  التنبه األول الذي سكت  احملكي  القول  تتعارض يف  قد  القرائن  أن   :

 ُّ:عليه؛ كما يف تعارض القرائن النقلية يف قوله تعاىل حكايًة عن أويل األلباب

؛ إذ تعارضت فيه قرينُة سياِق  192ال عمران/ َّجت هب مب خب حب جب هئ
من جمموع    املستفادةِ   إشارة النصاملدح الدالة على أتكيِد إقرار قوهلم، وقرينُة  

و  تعاىلقولِ قوهلم  يف    8التحرمي/  َّٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  ُّ :(2)ه 
 

انظر اخلالف يف أنه قول العزيز أم قول الشاهد، واخلالف يف أن الشاهد طفل أنطقه هللا يف املهد  (1)
ال   )  –أم  الطربي  لتفسري 55-16/53يف:تفسري  حتقيقه  يف  شاكر  أمحد  الشيخ  قال  وقد   ،)

تكلم أربعة صغار، عيسى بن مرمي، وصاحب جريج، وشاهد يوسف، "قال ابن عباس:  الطربي:"  
وإسناده    ،رفع هذا القول األخري إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلمومل يَ .  فرعون"  وابن ماشطة

". قلت: على أن هذا القول من ابن عباس رضي هللا عنهما ليس مما يقال ابلرأي؛ إسناد صحيح
فيأخذ حكم املرفوع إىل النيب صلى هللا عليه وسلم؛ ويرتجح به أن الشاهد طفل تكلم يف املهد؛ 

 ى احتمال أن عبارة اآلية أهي من قول هذا الشاهد، أم من قول عزيز مصر؟. ولكن يبق

تفصيل ذلك يف:  (2) )انظر  اآليتني  العقلية عن جمموع  االلتزامية  الداللة  النص من  إشارة  حصلت 
(.ولكن ابعتبار املعية يف اثنيتهما معيًة يف اإلَيان ال يف الزمان أو املكان. 9/464احملصول، الرازي)
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، مع أن  يوم القيامة  ْونَ خيزَ يدخلون النار؛ ألهنم ال  ال    ننيأن املؤم  داللتها على
الناَر فقد أخزاهمن أدخَله   قوهلم مبا ثبت    كذبُ جب حالئذ إما  حبيث و ؛  هللاُ 

النار    دخولُ   حُيَْملَ من أن املؤمن ُيوز أن يدخل النار وخيزى بذلك، وإما أن  
مقرَّا   صادقًا؛ ويبقى حالئذ  (1) ، ال على دخوهلا حيناً اخللود فيهاعلى  يف قوهلم  

 .بقرينة سياق املدح
الناظر يف القرائن الدالة على إقرار القول احملكي املسكوت  : أن  والتنبيه الثان

ينبغي أن يتأمل وينعم النظر فيما يظهر له منها قبل اعتماده    –ه  عليه أو رد ِ 
هم كذلك ابدَي  وُ والتعويل عليه؛ فإن منها ما ليس على التحقيق قرينة، وإن ت ٌ 

 الرأي.  
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّ  قوله تعاىل:فمن ذلك:  

يُ تَ فإنَّه    13األعراف/  ََّّ ٍّ  جن يم ُّ  :  وهم قرينًة على كذب قول إبليسقد 

فقد لزم   وتكربه به   على قوله هذا  عاقبهملا  سبحانه  بدعوى أنه  ؛  12األعراف/  َّحن
ليس.  كذبُه هذا  أن  على كذبقرينةٍّ ب  والتحقيق  عقوبته    أنَّ   جلوازه؛    مناط 

به، وإن كان يف الواقع ونفس    رَ مِ استنكافُه عن السجود ألدم عليه السالم وقد أُ 
 .هاألمر خريا من

 

هذا تنبيه إىل أنَّ التعارض فرع التفسري؛ فلو فسران املعية ابملعية يف الزمان أو املكان؛ فاختص ويف 
 بذلك الصحابُة رضي هللا عنهم بعدم اخلزي مبطلق دخول النار؛ ملا وقع التعارض املذكور رأسا. 

النار فقد أخزاه ( وإن رجح الطربي أن كل من دخل  7/477انظر هذا احلمل يف: تفسري الطربي ) (1)
 هللا ولو أخرجها منها بعد.
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  ال   أيًضا فهو    62اإلسراء/   َّ ام يل ىل مل يك ىك  ُّ  إبليس:   وكذا قولُ 
؛ جلواز أن تقتضي علٌة أو حكمُة  12األعراف/   َّ حن جن يم ُّ  يصح قرينة على كذب قوله  

ه،  لرب ِ منه؛ ولعلها هنا اختبار إبليس يف طاعته    ما تكرمَي شخصٍّ على من هو خريٌ 
 .  ( 1) إبليُس خرياً منه   فضِل آدم وكرامِته على هللا، وإن كان   أو إظهارُ 

 مصجض خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ   ُّ  : القبطي   قولُ :  أيًضا ومن ذلك  

ا  مم فإن    . 19القصص/    َّ حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض 
 مض  خض  حض ُّ على صدق احملكي من قول القبطي:    يوهم القرينَة النقلية غرَي الصرحيةِ 

نسَب إىل  ؛ أن هللا سبحانه ملا  َّ حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط 
  شبه عمدٍّ،   ه قتالً فقد ثبَت أنه قتلَ   فقتله   القبطيَّ األولَ   وكزَ   أنه موسى عليه السالم  

فاعله لذلك ال َيتنع أنه    ، وأنَّ ( 3) ، مع أن القتل شبه العمد حمرٌَّم، وُمَؤمثِ ٌ ( 2) خطأً ال  
 

 فضَّلَته ملَ  ،  عليَّ   فضَّلَته" أخربين عن هذا الذي  :  أكثر املفسرينعلى أن معىن قول إبليس عند   (1)
فلو لزم عن تفضيله عليه   (.(3/166)انظر مثال: أضواء البيان، الشنقيطي)عليَّ، وأان خري منه "

منه"   وأان خريٌ   -بدليل تفضيله عليَّ    –هو خري مين  ليس: " ملَ  اب  كالمأنه خري منه؛ لصار تقدير  
  .مل يكن إبليُس خريا منهثبت بتفضيله على إبليس أنه خري منه، وهو تناقض؛ ألن آدم إذا 

والظاهر أن ابليس إمنا اعرتض على تفضيل آدم عليه ال من جهة أن تفضيله عليه مستلزم أنه خري منه، بل من  
عدَم تفضيله عليه؛ مع أن هذا الالزم الثاين ليس بالزم؛ جلواز  –عنده   –خريا منه مستلزم جهة أن كونه  

 أن تقتضي علٌة أو حكمٌة ما تفضيل شخص على من هو خري منه. 
وظاهر النقل يصد ق ذلك؛ حلديث الشفاعة الذي فيه أن اخللق يلجئون إىل موسى عليه السالم  (2)

)أخرجه البخاري يف صحيحه، "  " إين قتلت نفسا مل أومر بقتلهام:  ليشفع هلم يوم القيامة؛ فيقول هل
، وهو ال 4712( برقم 6/84كتاب التفسري، ابب ذرية من محلنا مع نوح، ) (. فإن ظاهره التأمثُّ

يكون يف القتل اخلطأ. كما أنَّ  قوله عليه السالم: " مل أومر بقتلها" صريح يف أن القبطي الذي 
 القتل، وإن استحق الدفع.  احق  قتله مل يكن مست

 خليل،   ُمتصر  شرح  بل إن املالكية يوجبون فيه القصاص ولو مل يقصد فاعله القتل )انظر: اخلرشي، (3)
(8/7 .).) 
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نَّ العقل  يُريد أن يكون جبارا يف األرض، وما يُريد أن يكون من املصلحني، وخباصة أ 
 قبل النبوة.    األنبياء على    الصغائر ال حُييل  

ومنها    –ولكن التحقيق أن هذه القرينة بعد التأمل ساقطة؛ ألنَّ الصغرية  
لو استلزمت أن مرتكبها جبار يف األرض، وأنه ما يريد أن    –القتل شبه العمد  

بعد النبوة يف األقل؛ مع أن اجلمهور   األنبياءيكون من املصلحني ملا جازت على  
القبطي إمنا قال ما حكاه عنه  و   كيفَ .  (1) على جوازها عليهم قبل النبوة وبعدها

عليه   ساكتا  السالم    – القرآن  عليه  موسى  أن  ظنه  على  قتل  أتسيسا  تعمد 
 مس  خس حس  جس ُّ ، كما دل عليه قوله:أيًضا  يتعمَّد قتلهالقبطي األول، وأنه  

 .(2)إال أن لو َصَدق ظنُّه لذلك صادقًا، فال يكون قوله  َّ مصجض خص حص
القول على ما تقدم من القرائن والتنبيِه على بعض  وابجلملة فإنين بعد هذا 

انتقل إىل بيان كيفية داللة القول احملكي على مدلوله من احلكم    - ما تعلق هبا  
 أو اخلرب؛ فأقول:

  

 

 (. 3/373مطلقا يف: منهاج السنة، ابن تيمية) األنبياءانظر جتويز اجلمهور الصغائر على   (1)
يقتل غالبا؛ فال يكون القتل به قتل عمد. وأن القتل  وأما دليل كذب ظنه: فأن الوكز ليس مما   (2)

و  التحرير   األنبياءالعمد كبرية،  )انظر:  وبعدها  النبوة  قبل  اجلمهور  عند  الكبائر  من  معصومون 
 سبحانه  هللا   أن  وملا  ((؛1/1319( وسري أعالم النبالء، الذهيب )12/253والتنوير، ابن عاشور)  

  حمفوظا  أو  معصوماً   الرسالة  قبل  كان  أنه  لزم  فقد  احلادثة؛  هذه  بعدَ   السالم  عليه  موسى  إىل  أرسل
 العمد؛ فثبت أنه مل يتعمد القتل يف حق أي من القبطَيني. القتلُ  ومنها  الكبائر، من
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الرابع  فيه   القول احملكي  إقرار  سكوت القرآن علىكيفية داللة  :  املبحث 
   األنبياءعن غري 

يف كيفية داللة القول احملكي على مدلوله    ليس من مقصودي ههنا البحثُ 
ليست خبارجة عن    ذلكمن اخلرب أو احلكم الشرعي؛ فإن كيفية داللته على  

أو من العبارة واإلشارة   ،كيفيات داللة سائر األلفاظ العربية من املنطوق واملفهوم
أقصد وأغزو   السكوت  ههنا  والداللة واالقتضاء؛ وإمنا  إىل حبث كيفية داللة 

 على إقراره وصدقه؛ أعين أدلَّ   –  األنبياءعلى القول احملكي يف القرآن عن غري  
النص؟   أم بطريق إشارة  بيان الضرورة،  الضرورة، بطريق  بيان  وإذا دل بطريق 

؟ وذلك ملا هلذا التفصيل يف تعيني نوع هذه الداللة   فبأي أنواع بيان الضرورة دلَّ
إهنا إن كانت بياَن ضرورةٍّ ال غرُي  ف؛  اإلقرار قوة داللة السكوت على  من أثرٍّ يف

كانت داللًة    -أو اقتضاَء َنص ٍّ    –  وإن كانت إشارَة نص ٍّ   .مل تكن داللًة لفظيةً 
،  من الداللة غري اللفظية  اإلقرارأقوى يف الداللة على    بذلك  فكانت  ؛لفظيةً 

   .عقليًة كانت غرُي اللفظية أم وضعيةً 
  بني بيان الضرورة وكل ٍّ   وفرقٍّ   عٍّ مجَْ   ظهورِ فإنه ابلنظر إىل    ومهما يكن من أمرٍّ 

  هذا البيان   عالقةَ   (1)فقد حبث بعض املعاصرين  –النص واقتضائه    من إشارةِ 
ُله ههناناً  سَ  حَ حبثاً   هباتني الداللتني اللفظيتني ُمُه وأكمِ  مبزيد التحقيق يف بياِن    أُتَ مِ 

    ؛ فأقول:بيان الضرورةمن أنواع    الساكت  إشارة النص ابلبيان بداللة حال  عالقةِ 
 

ومها الدكتور منصور مقدادي يف حبثه )بيان الضرورة عند احلنفية، دراسة أتصيلية تطبيقية( املنشور  (1)
والدكتورة إَيان   2011،  2، العدد  27موك/ سلسلة العلوم اإلنسانية، اجمللد  يف جملة أحباث الري 

شجراوي يف رسالتها للماجستري بعنوان )بيان الضرورة عند األصوليني، دراسة أتصيلية تطبيقية(  
 .2012إبشراف األستاذ الدكتور عبدالرمحن الكيالين، وقد أجيزت يف اجلامعة األردنية بتاريخ 
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بد   حال  ال  بداللة  والبيان  النص  إشارة  بني  العالقة  لبيان  التصدي  قبل 
 بكل منهما يف اصطالح األصوليني:لتعريف التوطئة اب من - الساكت

البيان بغري ما وضع للبيان يف  "    اصطالح احلنفية:هو يف  ف  :فأما بيان الضرورة
 . املتكلمبداللة حال    البيانُ وهو أنواٌع املتعلُق هبذا املبحث منها:    .(1)"األصل

  بيانٌ   ه أن يتكلموذلك أن داللة السكوت على اإلقرار من الساكت الذي شأنُ 
إذ املوضوع   –  للبيان يف األصل  يوضع  مللإلقرار ابلسكوت؛ مع أن السكوت  

؛ وهو لذلك  (2) بغري النطق  ابلسكوت بيانٌ   وأنَّ البيانَ   –ال السكوت  النطقُ   له
 .ةً وليس داللًة لفظيَّ  سكوتٍّ  داللةُ 

  ُجِعلَ : ألن السكوت إمنا  الضرورةوإمنا كان البيان ابلسكوت من أنواع بيان  
  (3)بسبب الضرورة اليت استدعت جعَله بياانً   -مل يوضع للبيان  ه مع أن  -  بياانً 
لو مل يكن بسكوتِ شأنُ   نْ ممَّ   الساكتِ   كونُ وهي  ؛  (4) وعرفاً   عادةً  يتكلم  أن  ه  ه 
فحيث سكت يف   ؛اليهيف مقام البيان، أو يف معرض احلاجة  ؛ اعتبارا أبنه  ُمِقر ا

 هذا املقام فقد لزم أن سكوته لإلقرار والرضا ال غرُي.  
 

السرخسي )انظر تعر  (1) الضرورة وأنواعه، يف: أصول  بيان  البخاري 2/50يف  ( وكشف األسرار، 
 (2/80( والتلويح على التوضيح، التفتازاين، )3/147)

 ( 1/102انظر: التقرير والتحبري، ابن أمري احلاج ) (2)

هي من إضافة احلكم    –وهلذا صرح احلنفية أبن إضافة البيان إىل الضرورة يف قوهلم: )بيان الضرورة(   (3)
 ( 3/147(، وكشف األسرار، البخاري) 1/83إىل سببه )انظر: تيسري التحرير، أمري ابدشاه )

واإلقرار، فإنه حَيتمل أن يكون  وإمنا قيل: )عادًة(. ألن السكوت كما حَيتمل أن يكون بياان للرضا  (4)
لغري ذلك؛ ولكنه يف العادة ال يكون إال للرضا واإلقرار؛ فكان بياان للرضا واإلقرار حبسب العادة، 

((. وهذا ما أشرت إليه  2/80ال ألنه ال حيتمل إال ذاك )انظر: التلويح على التوضيح، التفتازاين)
 اإلقرار تالزٌم عريف ال عقلي.سابقا يف الكالم على أن التالزم بني السكوت و 
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كانت وظيفة الساكت ْن  بداللة حال املتكلم ال يتحقق إال إعلى أن البيان  
ي ا ابلبيان يف خصوص احلادثة اليت سكت نِ عْ أو كان مَ   -كاملشر ِع    –  مطلقاً   البيانَ 

إذا سكتت عند سؤاهلا عن    ، كالبكرفيها، دون غريها من احلوادث والوقائع
   خاطبها. 

واللفظ   مث إن البيان بداللة حال املتكلم ملا كان بياان ابلسكوت ال ابلنطق
يف البياِن  فقد صرح احلنفية أبنه ليس من الداللة اللفظية، ولكنه ملحق هبا    –

، وألنه داللة للفظ والنطق؛ إذ البيان حاصل هبذا السكوت كحصوله ابإحلاقاً 
سكوت اقتضى اعتباَرها السكوُت مبعونة املقام؛ إذ هو مقاُم بيان؛ فاستلزم أن  

 السكوت فيه بيان.  
  ،)الد اَلَلة( الوضعية ِقْسَماِن )لفظية  : فَ َقاَلت احْلََنِفيَّة  :"ه(972)ت  قال أمري ابدشاه

الناشئة    ( َأي الَّيِت أوجبت الضَُّرورَةُ َوغري لفظية، َوِهي( َأي غري اللفظية )الضروريةُ 
لِيل اْعِتَبارَها من غري لفظٍّ    ... الضَُّرورَة(  )ويسموهنا( َأي احْلََنِفيَّة )بَ َيانَ   يدل    من الدَّ

( أِلَن  َبللفظيةُمْلحق  سُكوت    داَلَلةُ )َوِهي( َأي الضرورية )أَْربَ َعة أَقَسام كلَها  
 .(1)"َهاالسُُّكوت مبعاونة اْلمَقام يَ ْقَتِضي اْعِتَبارَ 

وابجلملة فإذا كان هذا كذلك، فإن مما ال ريب فيه أن سكوت القرآن على  
إمنا دل على إقراره بطريق البيان بداللة حال   األنبياءالقول احملكي فيه عن غري 

 . الساكت من أنواع بيان الضرورة
إشارةُ  اإلقرار  على  السكوت  بياَن  أيًضانص    وهل داللة  إال  ليست  أم   ،

    قول:فأ؛ أوالً  جواب على هذا ال بد من تعريف إشارة النصلل  ضرورة؟
 

 (83/ 1تيسري التحرير، أمري ابدشاه )  (1)
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زاد  يُ من غري أن    ، بنوع أتمل  ،بنفس الكالم  فَ رِ ما عُ "  :  : فهيأما إشارة النص
 . (1)"  نقص عنه، لكن مل يكن الكالم سيق لهأو يُ  ،شيءعليه 

 –رف بواسطة املعىن  فقوهلم: " ما عرف بنفس الكالم ": احرتاز عما عُ 
 وهي داللة النص.  -العلة  أي

 تبادر معناه إىل الذهن بال أتمل.امل"بنوع أتمل": احرتاز عن الظاهر    وقوهلم:
شيءٌ  عليه  يزاد  أن  غري  من   " االقتضاء؛ وقوهلم:  داللة  عن  احرتاز   :"  

 لفظ حمذوف مقدر يزاد على النص.  لتضمنها زايدةَ 
احرتاز عن التعليل؛ لتضمُّنه اإلنقاَص من داللة   ":  أو ينقص عنه  وقوهلم: "

 إذا أفضى إىل ختصيص عموم النص بعلته. املعىن الظاهر، كما يف تنقيح املناط
املقصوِد وقوهلم:   العقلي  الالزم  احرتاز عن   :" له  الكالم سيق  مل يكن   "

 أصالًة يف عبارة النص. 
اللفظ على  "  يف أدق تعريف هلا:اإلشارة  و  الزم عقلي ذايت متأخر داللة 

 .(2) " مفيد ملعىن مقصود تبعاً 
، (3) املنطوق به  بذات اللفظحتصَّل ولزم    : أنهذاتياواملقصود بكون الالزم العقلي  

 .(4)ومل يلزم ابلواسطة

 

(1) ( السمرقندي  األصول،  األصول، 1/397ميزان  ميزان  يف:  التعريف  هذا  حمرتزات  وانظر   )
 (65( ومباحث األصوليني يف إشارة النص، عبد اجلليل ضمرة )1/397السمرقندي )

 (65بد اجلليل ضمرة )مباحث األصوليني يف إشارة النص، لع (2)

 ( 68انظر: مباحث األصوليني يف إشارة النص، عبد اجلليل ضمرة ) (3)

 ( 225انظر: املناهج األصولية، الدريين )  (4)
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  فقد بقي   ،بيان الضرورة  هبذا معىن إشارة النص، وتقدمت معرفةُ   ُعِرفَ وإذا  
بيان  أن ننظر يف صدق إشارة النص على البيان بداللة حال الساكت من أنواع  

أن من بيان الضرورة   : بعد التأمل وترديد النظر  منه  ؛ وهو ما يتحصل الضرورة
، ولكن هذا يف غري البيان بداللة حال املتكلم من  أيًضاما يصح أنه إشارُة نص  

أنواعه؛ فبنَي إشارِة النص وبياِن الضرورة جبملة أنواعه عموٌم وخصوٌص وجهي؛ 
، والثابِت ضرورَة الطول من أنواع بيان الضرورة، منطوقًاإذ ُيتمعان يف ما يلزم  

أن بنيَ  أنواعه. كما  املتكلم من  البيان بداللة حال  النص    ويفرتقان يف  إشارة 
النوعني املذكورين عموما وخصوصا مطلقا؛ فهما ُيتمعان   وبياِن الضرورة يف 

 فيهما، وتفرتق اإلشارة منهما فيما ليس ببيان ضرورةٍّ من صورها.   
يف    أنَّ   على  النص  إشارة  عليه  تصدق  ال  الساكت  حال  بداللة  البيان 

    حقيقتها ومسم اها؛ لفارقني:
ذات    لزم عنأي    -  ذات    الزمٌ يف إشارة النص  الالزَم العقليَّ    أن  : لالفارق األو 

حني أن الالزم العقلي يف البيان بداللة حال    –بال واسطة    لزم عنه  أبنْ   ،اللفظ 
   : ليس الزما ذاتيا؛ وذلك من وجهني (1)الساكت

 

تالزم   - يالحظ هنا أن التالزم بني اإلقرار والسكوت مبعونة املقام يف البيان بداللة حال الساكت  (1)
من جهة استدعاء العقل له بسبب وجود رابطة شرعية أو عرفية اقتضت هذا التالزم بينهما،    عقلي

ال من جهة أن الرابطة بينهما عقلية؛ فهو تالزم ابملعىن األعم، ال ابملعىن األخص، وقد تقدمت 
قة إىل يف املبحث الثاين إشارة التفتازاين إىل أنَّ تغليب التقرير على غريه من االحتماالت املتطر 

السكوت إمنا كان بسبب العرف والعادة، ال بسبب العقل. على أن كون التالزم بني املتالزمني 
مراٌد ابلالزم العقلي يف إشارة    عقليال َينع أنه تالزم    –بسبب رابطة عرفية أو شرعية، ال عقلية  

استدعاه العقل بسبب النص، ومراد ابلالزم العقلي يف بيان الضرورة؛ كلما كان يف الداللتني تالزما  
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البيان بداللة حال الساكت  :  الوجه األول مل يلزم عن  أن الالزم العقلي يف 
السكوت مبعونة املقام   الالزم عن   التقريرَ ن  أل ؛  اوال بدوهن ،  ال بواسطة  ،رأساً لفٍظ  

، وال عن غريه من االلفاظ، بل  املسكوت عليه  مل يلزم عن ذات القول احملكي
 : أمران هثبتُ  مبعزل عن أي لفظ معه؛ وهو ما يُ  ،لزم عن السكوت مبعونة املقام

: أن املسكوت عليه يف البيان بداللة حال الساكت قد ال يكون  األولاألمر  
شاهَده الذي وظيفُته البيان وسكت عليه؛ فإن سكوته   (1)فعلٌ لفظاً رأسا، بل  

ذلك الفعِل، على الرغم من انتفاِء اللفظ يف   إقرارُ هذا مبعونة مقامه لزم عنه  
ال  عن السكوت مبعونة املقام    اإلقرارلزوم  أنَّ  الواقعة رأساً ومطلقاً؛ فدل على  

وقف على  لالزم يف إشارة النص؛ فهو مت  على وجود لفظ ما؛ خالفاً يتوقف  
 ، أينص  ، وكوهِنا إشارةَ لفظيةً وجود لفظ يلزم عنه؛ ضرورَة كون اإلشارة داللًة  

.  إشارةَ   لفظٍّ
 –  املعىن اإلشاري وهو    –الالزم العقلي يف إشارة النص    أن:  الثايناألمر  و 

تغري بتغري ذلك اللفظ أو بتغري  فقد كان حبيث ي  عن ذات اللفظ ملا لزم عقاًل  

 

اْلُمْعَترَبَ يف َداَلَلِة ااِلْلِتزَاِم ِعْنَد وجود تلك الرابطة غري العقلية بينهما؛ فقد صرح التفتازاين أبن "  
ٍّ   ،َعْقِلي ا َكاَن أَْو َغرْيَهُ   ،اللُُّزومِ ُمْطَلُق    :ُعَلَماِء اأْلُُصوِل، َواْلبَ َيانِ  ")التلويح على   بَ يِ ًنا َكاَن أَْو َغرْيَ َبنيِ 

(.(. وصرح ابن أمري احلاج أبن مجيع أنواع بيان الضرورة من قبيل 1/250التوضيح، التفتازاين)
التقرير والتحبري، ابن أمري الداللة االلتزامية ابملعىن األعم الشامل للتالزم الذي سببه العرف )انظر:  

 ( (. 1/106احلاج )
مَلْ حَتُْصْل ِمْن جُمَرَِّد السُُّكوِت َبْل ِمْنُه    أقسام بيان الضرورة: "  كما أشار إليه ابن أمري احلاج بقوله يف (1)

   ( 1/106" التقرير والتحبري، البن أمري احلاج) ُمَشاَهَدِة ِفْعلٍ َمَع َما اْنَضمَّ إلَْيِه ِمْن قَ ْولٍّ أَْو 
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يف البيان    عن السكوت مبعونة املقام  التقرير، وال كذلك احلال يف لزوم  (1)معناه
املسكوِت    محكي   ال  القولِ لفُظ    ريَّ     مهما تغ؛ فإنه ال يتغريَّ بداللة حال الساكت

إذ    أوعليه   السكوت    التقريرمعناه؛  عن  املقام  عليهحاصل  على كل    مبعونة 
عن السكوت عليه    التقريريف لزوم    لٌ مدخَ   القول احملكي ِ   فظِ لو كان للَ و   .حال

 .القول أو معناهذلك مبعونة املقام لوجب أن يتغري هذا الالزم كلما تغري لفظ 
ملا  أن ابن أمري احلاج    عن ذات اللفظ:متييز اللزوم  هذا املعيار يف  ولعل مما يؤكد  

( من أنواع  منطوقًايف )ما يلزم    عن ذاِت اللفظالالزم العقلي    لزومِ   إثباتَ أراد  
 ملا لزم ذلك  لو تغريَّ   بيانالنَّ اللفظ يف هذا النوع من  استدلَّ أب  –بيان الضرورة  

الذي عنه    إال مع اللفظ   ن السكوت فيه لذلك ال يكون بياانً أب، و  فيهالالزمُ 
َمَع َما    ،(2)َعْن ِذْكرِهِ   -  َأْي النَّص ِ   -   ُسُكوتُُه()َدلَّ ؛ وذلك قوله رمحه هللا:"  َلزِمَ 

َم ِذْكرُهُ    اَل َأنَّ جُمَرََّد السُُّكوِت، أَْو خَتِْصيصِ   ،َعَلى )َأنَّ ِلأْلَِب اْلَباِقَي(  -  (3)تَ َقدَّ
َ َنِصيُب اأْلُم ِ   ؛اأْلُمِ  اِبلث ُُّلِث بَ َياٌن لَِنِصيِبهِ  ِمْن َغرْيِ إثْ َباِت الشَّرَِكِة    ِبَدلِيِل أَنَُّه َلْو تَ َبنيَّ

 . (4)"َِبلسُُّكوِت ِبَوْجهٍ  ِبَصْدِر اْلَكاَلِم مَلْ يُ ْعَرْف َنِصيُب اأْلَبِ 

 

 –أو معناه    187البقرة/  َّ ىتيت نت   مت  زت رت ُّ تغري لفظ قوله تعاىل:    -مثال  -فلو فرض (1)
 لتغري املعىن اإلشاري الالزم عنه عقال، وهو جواز إصباح الصائم جنباً؛ وملا عاد الزما عنه.  

 مث هت مت خت حت جتُّ  ومثال ما يتغري معناه: أنَّ لفظ )للفقراء( من قوله تعاىل:

املهاجرين عن أمواهلم لو أريد به جم  8احلشر/  َّحج ازُه، ال حقيقته؛ ملا لزم عنه زواُل ملك 
  املغصوبة يف مكة، كما فهمه احلنفية بطريق اإلشارة. 

 أي عن ذكر نصيب األب؛ حيث سكت النص عن ذكره، واقتصر على ذكر نصيب األم (2)

 11النساء/  َّخس حس  ُّ من احنصار الَورَثَة يف األب واألم بقوله تعاىل:  (3)

 ( 1/102والتحبري، ابن أمري احلاج )التقرير  (4)
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فقد   مقر ِرً وابجلملة  البخاري  اإلشاريُّ الزما قال  املعىن  أن يكون  ا ضرورَة 
 . (1) " ال بد يف اإلشارة من لفظ يدل على املشار إليه "عقال عن لفظ: 
  يف إشارة النص على لزوم املعىن اإلشاري عن   االعرتاضَ أقر    بل إن البخاريَّ 

  إلشاري ابه املعىن    َردَّ حىت تكلَّف للمعرِتِض ما    –  وكالمها لفظٌ   –  جمموع نصني
ُ تَ َعاىَل   "إىل أحد النصني فقط؛ وذلك قوله:  ىنين من خن حن  ُّ  :قَاَل اَّللَّ

امْسُهُ .  15/األحقاف  َّ َعزَّ    . 233/البقرة َّ خبمب حب جب هئ مئ  ُّ  :َوقَاَل 
َوَهِذِه إَشارٌَة َغاِمَضٌة َوَقَف    :قَاَل أَبُو اْلُيْسِر َرمِحَُه اَّللَُّ   ...  فَ َبِقَي ِستَُّة َأْشُهرٍّ حِلَْمِلَها 

َها َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َعبَّاسٍّ ِبِدقَِّة فَ ْهِمهِ  َشارَِة ِمْن َلْفظٍّ  يف بُدَّ  اَل  )  :َواَل يُ َقالُ ...  َعَلي ْ اإْلِ
إلَْيِه،   اْلُمَشاِر  َعَلى  ذَكَ َيُدلُّ  ِفيَما  َذِلَك  بَ َياِن    ،ْرتَولَْيَس  قَِبيِل  ِمْن  ُهَو  َبْل 

تَُّة    ؛َيْشَمُل أَفْ رَاَدُه ُمطَابَ َقةً   (َثاَلثُونَ )قَ ْولُُه    :أِلَانَّ نَ ُقولُ ( ...  الضَُّرورَةِ  فَ َيُكوُن السِ 
َمْدُلولِهِ  َِبلنَّْظمِ   ؛بَ ْعَض  اَثبًِتا  َشارَةِ   ،فَ َيُكوُن  َواإْلِ الضَُّرورَِة  بَ َياِن  َبنْيَ  ُمَنافَاَة    ؛َواَل 

املعىن اإلشاري عن جمموع   لزومَ   . فإذا أَب البخاريُّ (2)"أيًضافَ ْلَيُكْن بَ َياَن َضُرورَةٍّ  
لو    وحالٍّ   لفظني؛ فأوىل أن أيَب لزومه عن غري لفظ رأساً، أو عن جمموع لفظٍّ 

 . (3)عليه  الزما عن جمموع القول احملكي والسكوتِ   اإلقرارَ جعلنا 
َشارَةِ وأما قوله: "   ان فإمنا قاله ابعتبار إمك"    َواَل ُمَنافَاَة َبنْيَ بَ َياِن الضَُّرورَِة َواإْلِ

يف كل   أهنما جتتمعان بيان الضرورة، ال    من  نوعٍّ دون نوعٍّ   يفالداللتني    اجتماع
 إمنا قاله يف لزوم املعىن  "  أيًضاأن قوله: " فليكن بياَن ضرورة    ؛ وخباصةهنوع من

 

 (1/72كشف األسرار، البخاري ) (1)

 (1/72كشف األسرار، البخاري ) (2)

َظَهَر َأنَّ الدَّاَلَلَة يف َهِذِه اأْلَْقَساِم مَلْ حَتُْصْل ِمْن جُمَرَِّد   قال ابن أمري احلاج يف أقسام بيان الضرورة: "  (3)
 (. 1/106" التقرير والتحبري، ) السُُّكوِت َبْل ِمْنُه َمَع َما اْنَضمَّ إلَْيِه ِمْن قَ ْولٍّ أَْو ُمَشاَهَدِة ِفْعلٍّ 
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من   (1)املنطوق مِ كْ يف حُ املسكوت الذي   نِ اإلشاري عن جمموع نصني، وهو مِ 
ألن الالزم العقلي   ؛ال ريببأنواع بيان الضرورة، وهو نوع جتتمع فيه الداللتان 

 ر البخاري هذا النوعاملنطوق به؛ حىت فسَّ   اللفظ املسكوت عنه فيه إمنا لزم عن  
النطُق يدل على حكم املسكوت؛ فكان مبنزلة    "  لذلك أبنه   من بيان الضرورة

  .(2)املنطوق"
وال   ، منطوقًاا يلزم  ليس مم  املعىن اإلشاري عن جمموع نصنيوبفرض لزوم  

؛ فيبقى من أنواع بيان الضرورة  هعورف حذفُ الطول فيما تُ   من احملذوف ضرورةَ 
عن ذات    املسكوِت عنه الزماً   العقلي ِ   أن بيان الضرورة ال َيتنع فيه كوُن الالزمِ 

  نص ٍّ   مع كونه إشارةَ   –   أيًضا  ضرورةٍّ   اللفظ، فإذا صدق على هذا الالزم أنه بيانُ 
؛ فإن حصَرها املشهورةاألربعة    أنواعه  أحدَ ولو مل يكن  بياَن ضرورة،    فليكن  –

األربعة  يف   املزيد (3)استقرائي  تلك  عليها، كلما حتققت يف  الزايدُة  متتنع  ؛ فال 
ولعله هلذا   ؛؛ وكانت غايُة ذلك أنَّ االستقراء كان انقصاجنسهاعليها حقيقُة  

البخاري   منارتضى  أنه  نصني  جمموع  عن  الالزم  اإلشاري  املعىن  بيان    يف 
  ، لو فُِرَض أنه ليس من أنواعه األربعة املشهورة.الضرورة

أن   احلاج  على  أمري  العقليَة يف مجيع  ابن  االلتزاميَة  الداللَة  أنَّ  بيان  أَب  أنواع 
  أن من أنواع بيان الضرورة ما تكون داللُته االلتزاميةُ أكََّد الضرورة غرُي لفظية؛ و 

 

النو  (1) هذا  ) انظر  البخاري  األسرار،  يف: كشف  احلاج  3/147ع  أمري  ابن  والتحبري،  والتقرير   )
  (.منطوًقاب )ما يلزم  أيًضا(. ويسمي احلنفية هذا النوع 1/102)

َما يَ ْلَزُم    :اْلِقْسُم )اأْلَوَّلُ بقوله: "    أيًضا(. وفسَّره ابن أمري احلاج  3/147كشف األسرار، البخاري ) (2)
 (.(.1/102")التقرير والتحبري، ابن أمري احلاج) َعْنُه ِلَمْلُزومٍّ َمْذُكورٍّ  َمْسُكوتٌ  اَلزِمٌ ( َأْي منطوًقا

 ( 1/102كما صرح بذلك ابن امري احلاج يف التقرير والتحبري) (3)
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 –   أيًضانص    وإشارةُ   ضرورةٍّ   وهذا َيكن أن ُيتمع فيه أنه بيانُ   -  لفظيةً العقلية  
وهذا ال يكون إال بياَن ضرورة،   -غرَي لفظيةوما تكون داللُته االلتزامية العقلية  

اَلَلُة اْلَوْضِعيَُّة ِقْسَمانِ :" رمحه هللا وذلك قوله  –  أيًضاوال يكون إشارة نص    :الدَّ
الضَُّرورِيََّة َوُيَسمُّوهَنَا( َأْي    ،َأْي َغرْيُ اللَّْفِظيَِّة )الضَُّرورِيَّةُ   َوِهَي(  .)َلْفِظيٌَّة َوَغرْيُ َلْفِظيَّةٍّ 

)أَْربَ َعُة أَْقَسامٍّ ُكلَُّها َداَلَلُة ُسُكوتٍّ    :)َوُهَو( َأْي بَ َياُن الضَُّرورَةِ   ...   )بَ َياَن الضَُّرورَِة(
ااِلْعِتَبارِ   ُمْلَحقٍّ  ا  اِبللَّْفِظيَِّة( يف  يَ ْلَزُم  ...  َما  )اأْلَوَُّل  اْلِقْسُم   ...  (منطوقًاْلِقْسُم 

السَّاِكِت()الثَّاين   َحاِل  )الثَّاِلُث:  ... َداَلَلُة  ُسُكوِت    ..اْلِقْسُم  ِمْن  اُْعُتربَ  َما 
اأْلَْظَهُر َأنَّ َهَذا اْلِقْسَم  : و َويف الت َّْلِويحِ   ...)ِلَدْفِع الت َّْغرِيِر(  ؛السَّاِكِت َداَلَلًة َكالنُّْطقِ 
الثَّاين  اْلِقْسِم  اْلب َ   ،ُمْنَدرٌِج يف  ثُ ُبوَت  اْلُمَتَكلِ مِ َأْعيِن  َحاِل  ِبَداَلَلِة  اْلِقْسُم   ...  َياِن 

 َحْذفُُه َضُرورََة طُوِل اْلَكاَلِم ِبذِْكرِهِ   ..  الطُّوِل ِفيَما تُ ُعوِرفَ   الثَّاِبُت َضُرورَةَ   :)الرَّاِبعُ 
قَِبيِل    ... ِمْن  اَلَلِة  الدَّ َهِذِه  أَْقَساِم  يَع  اِبْلَمْعىَن مُثَّ ظَاِهٌر َأنَّ مجَِ ااِلْلِتزَاِميَِّة  اَلَلِة  الدَّ

يف  ...    اأْلََعم ِ  فَ َيْظَهُر َكْوهُنَا  َوالرَّاِبِع  َوِحيَنِئذٍّ  اأْلَْقَسامِ اأْلَوَِّل  َهِذِه  َلْفِظيًَّة    ِمْن 
   .(2)"حَمُْض اْصِطاَلحٍّ  ... َوِإالَّ َفَكْوهُنَا ِفيِهَما َغرْيَ َلْفِظيَّةٍّ  ؛(1)أيًضا

يف النوعني األول والرابع من    االلتزاميةَ   الداللةَ   احلنفيةِ   فَ وصْ   أنَّ فانظر كيف  
ُه    قْ رُ مل ي َ   –لفظيةٍّ    غريُ أبهنا  الضرورة    بيانِ    حمَض اصطالحٍّ البن أمري احلاج، وَعدَّ

أبن الداللة االلتزامية يف النوعني    أقرَّ   أنَّه  كيفانظر  و   .جمافٍّ حلقيقة احلال فيها
، مع أن املقصود هبذين النوعني واحد هو البيان بداللة  غرُي لفظيةالثاين والثالث  

 

 . يعين مع كوهنا إلزامية عقلية (1)

 ( 106-1/103التقرير والتحبري، ابن أمري احلاج )   (2)
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، ومع أنه ال معىن لكون الداللة االلتزامية فيهما غرَي لفظية إال أهنا  احلال املتكلم
 .  لفظ، ولو ابلواسطةمل تلزم عن 

مع كونه مل يلزم   -مبعونة املقام    عن السكوت  اإلقرارأن لزوم  :  الثان  والوجه
أو عن جمموع القول    ،ه أنه لزم عن القول احملكي وحدَ   ضَ رِ لو فُ   –رأسا    عن لفظٍّ 

ه يف  حال الساكت من حيث إن  لزم بواسطة  ؛ لبقي أنه عليهاحملكي والسكوتِ 
البيان، أو أن  البيان، وأن شأنَ وظيفتَ   مقام  إذ ال يقصد    ؛ ه لذلك أن يتكلمه 

  ةٍ بواسط عن القول احملكي  لزم    إذا  اإلقرار  مع أنقوهلم: "مبعونة املقام" إال هذا؛  ب
الواسطة؛ حىت احرتزوا عن    انتفاءُ يف اإلشارة  الشرط    مبا أنإشارَة نص؛    مل يكن

 .َبلذاتالالزم العقلي فيها  أبن وصفواالواسطة يف تعريفها  
  "   :عن اللفظاملعىن اإلشاري  الواسطة يف لزوم    انتفاءِ مشرتطاً  قال السمرقندي  
 .(1)"بنفس اللفظ ولكن عرف ...بنفس الكالمف رِ ما عُ فأما إشارة النص:

: " امقر ِرَة أن الالزم يف بيان الضرورة ليس ذاتي    شجراوي  قالت الباحثة إَيانو 
مبجرده  )بيان الضرورة( فإهنا غري مستقلة؛ ألن السكوت    أما الداللة الضرورية

فالداللة    ؛انضمام القرائن إليه ُيعله داالً   ال يدل على أي حكم أو معىن، ولكنَّ 
فالسكوت    ...  القرائن  الضرورية ليست داللة ذاتية وإمنا هي داللة بواسطة

 اللة الضرورية وداللة اإلشارة[ الد]  ولذلك فإن الداللتني  ؛صري دااًل بواسطتهايَ 
 .(2) "قد افرتقتا من هذا الوجه

 

 (397/ 1رقندي، )ميزان األصول، للسم (1)

 (134بيان الضرورة عند األصوليني، إَيان شجراوي ) (2)
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 اً مقصودأن يكون  الالزم العقلي يف إشارة النص  الشرط يف    أن:  الفارق الثان
  – ه أن يتكلم  ، حني أن التقرير الالزم عن السكوت ممن شأنُ (1) ال أصالة  تبعاً 

وإذا كان مقصودا أصالة مل يكن    ؛، ال تبعاأصالة  للساكت من سكوته  مقصود 
 نص لذلك. إشارةَ 

الف بيان  أن    يثبتُ رقني  افبهذين  أنواع  من  الساكت  حال  بداللة  البيان 
إشارةَ   –الضرورة   يكون  العقلية    ال  الداللة  وأن  يف مجيع صوره،  مطلقاً  نص 

 لفظيًة على كل حال من أحواله.   ليستااللتزامية فيه 
أن السكوت يف البيان بداللة حال الساكت إمنا ُجِعَل بياانً بسبب  على  

أقرَب منه إىل   -  الضرورة؛ فكان إىل داللة االقتضاء اليت توسطت فيها الضرورةُ 
بيان الضرورة بداللة االقتضاء   إشارة النص؛ وهلذا حبث بعض املعاصرين عالقةَ 

: أن الضرورة البيان بداللة حال الساكت داللَة اقتضاءٍّ   ما منَع كونَ   ولكنَّ ؛  أيًضا
يف الزايدة    مل تكن سبباً   –لو فُِرَض تعلُقها به    –فيه مل تتعلق ابللفظ رأسا، أو  

 فيه؛ مع أن داللة االقتضاء تصرٌُّف يف اللفظ ابلزايدة عليه. 
  

 

 (  1/397انظر: ميزان األصول، السمرقندي، ) (1)
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 اخلامتة وأهم النتائج
حتققت من أرجحيَّة مثرته،   بعون هللا على حبثه، ومافهذا ما قدرت    أما بعد

 أخلص منه إىل تقرير فائدته، وتوكيد نتائجه؛ فيما مجلته: 
ال تالزم بني القول حبجية شرع من قبلنا، والقول حبجية القول احملكي أن  

 املسكوِت يف القرآن عليه. األنبياءعن غري 
من   األنبياءعن غري  اقواًل حمكي   تعنيَّ وأن حمل النزاع يف مسألة هذا البحث: ما 

اخللق، أو تَ رََّجح أنه كذلك، إذا مل تدل القرينة يف أي من النوعني على إقراره، 
.   شرعأو على إنكاره، ومل تدل القرينة على أنه خرٌب عن   نيب ٍّ

مجهور   قول  أرجحها  ثالثة،  املسألة  يف  األقوال    واملتأخرين   املتقدمنيوأن 
يف الداللة على    ألنبياءاعن غري  فيه  حبجية سكوت القرآن على القول احملكي  
احملكيَّ  القول  هذا  وأن  وتصديقه،  األحكام   حجةٌ   إقراره  استنباِط  يف  لذلك 

 واملواعظ واآلداب الشرعية منه. 
وأن مثَة قرائَن قد تصحب السكوت على القول احملكي املسكوت يف القرآن  

تنكره وتبِطُله. وهي   أو  إقرارَه،  فتؤكد  استقرأته    –عليه؛  :    –فيما  أنواعٍّ ثالثُة 
 .وحسية، ونقلية، عقلية

وأن داللة سكوت القرآن على إقراره من الدالالت املعتربة عند األصوليني؛ 
أهنا التزامية التزاماً ابملعىن األعم، وال أهنا   مبا هي داللة عقليٌة التزاميٌة، وال يضر

، وال داللُة اقتضاء، أيًضا نص ٍّ  غرُي لفظية، وال أهنا بياُن ضرورةٍّ فقط، ال إشارةُ 
   وال غرُي ذلك مما اْشتَ َبَه ببيان الضرورة من الدالالت اللفظية. 

 وصلى هللا على سيدان حممد وآله وصحبه، واحلمد هلل رب العاملني. 
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 م 2000، 1ط

التحصيل من احملصول، سراج الدين حممود بن أيب بكر االرموي، حتقيق عبداحلميد  .17
 م 1988، 1أبو زنيد، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

بن موسى الرهوين، حتقيق اهلادي   حتفة املسؤول يف شرح ُمتصر منتهى السول، حيىي .18
 م  2002، 1شبيلي، دار البحوث للدراسات اإلسالمية، ديب، ط

تفسري ابن جزي املسمى التسهيل لعلوم التنزيل، حممد بن أمحد بن جزي، حتقيق  .19
    1416عبدهللا اخلالدي، دار االرقم، بريوت، 

تفسري اآللوسي املسمى روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، حممود   .20
بريوت،   العلمية،  الكتب  دار  عطية،  عبدالباري  علي  حتقيق  عبدهللا،  ،  1ط بن 

 ه  1415

تفسري الراغب األصفهاين، احلسني بن حممد، حتقيق حممد بسيوين وآخرين، كلية  .21
 م 1999اآلداب، جامعة طنطا، )د.ط(،  

 تفسري الشعراوي، حممد متويل، مطابع أخبار اليوم، القاهرة، )د.ط(، )د.ت(.  .22

، تفسري الطربي املسمى جامع البيان عن أتويل آي القرآن، حممد بن جرير الطربي .23
 حتقيق حممود شاكر، دار الرتبية والرتاث، مكة املكرمة، ) د. ط(، )د.ت(  

تفسري القامسي املسمى حماسن التأويل، حممد مجال الدين حممد، حتقيق حممد عيون  .24
 ه   1418السود، دار الكتب العلمية، بريوت، 

، ه (، حتقيق سامي سالمة 774تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، امساعيل بن عمر)ت .25
 م1999، 2دار طيبة،)د.م(، ط
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تفسري القرطيب املسمى اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب، حممد بن أمحد، حتقيق أمحد  .26
 م 1964الربدوين وابراهيم اطفيش، دار الكتب املصرية، القاهرة،)د.ط(،  

ابن   .27 السيد  حتقيق  حممد،  بن  علي  والعيون،  النكت  املسمى  املاوردي  تفسري 
 ب العلمية، بريوت )د.ت( عبداملقصود، دار الكت

 م.  1983، 2بريوت،ط تقرير والتحبري، ابن أمري احلاج، دار الكتب العلمية،ال .28
، كلية أصول الدين، لبسيلييف تفسري كتاب هللا اجمليد، أمحد بن حممد ا  تقييد الكبري ال .29

 ، )د.ت(.  (د.ط)جامعة اإلمام حممد بن سعود، الرايض، 
 تلويح على التوضيح، سعدالدين التفتازاين، مكتبة صبيح، مصر، )د.ط(، )د.ت( ال .30
تويل املرأة رائسة الدولة من منظور إسالمي، أ.د. بسام العموش، جملة دراسات/  .31

-405م، ص 2010،  37، اجمللد2العدد  علوم الشريعة والقانون، اجلامعة األردنية،  
423   

لنيل  .32 مذكرة  جرادي،  ومرمي  فرحات  منها، كلثوم  وموقفه  لألقوال  القرآن  حكاية 
  -املاجستري، إبشراف الدكتور خريف زتون، نوقشت يف جامعة الشهيد محه خلضر 

 م2020-2019الوادي/ معهد العلوم اإلسالمية يف العام اجلامعي 
املنار، زين الدين قاسم ابن قطلوبغا، حتقيق حافظ   خالصة األفكار شرح ُمتصر .33

   م  2003، 1ثناء هللا الزاهدي، دار ابن حزم، )د.م(، ط

درر اللوامع شرح مجع اجلوامع، أمحد بن إمساعيل الكوراين، حتقيق سعيد اجمليدي، ال .34
 م 2008اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، )د.ط(، 

السراج املنري يف اإلعانة على معرفة بعض معاين كالم ربنا احلكيم اخلبري، حممد بن  .35
 ه 1285أمحد اخلطيب الشربيين، مطبعة بوالق، القاهرة، )د.ط(، 

احملققني إبشراف  .36 من  الذهيب، حتقيق جمموعة  أمحد  بن  النبالء، حممد  أعالم  سري 
 1985، 3شعيب األرانؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

 ه   1426شرح رايض الصاحلني، حممد بن صاحل بن عثيمني، دار الوطن، الرايض،   .37

ألصفهاين،  بن عبدالرمحن ا  شرح ُمتصر ابن احلاجب املسمى بيان املختصر، حممود  .38
 م 1986،  1حتقيق حممد بقا، دار املدين، السعودية، ط
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 صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل، حتقيق مصطفى البغا، دار ابن كثري، بريوت .39
 م 1987، 3ط

صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث،  .40
 بريوت،)د.ط(، )د.ت( 

اجلهمية واملعطلة، حممد بن أيب بكر ابن القيم، حتقيق علي الصواعق املرسلة على   .41
 ه  1408، 1الدخيل هللا، دار العاصمة، الرايض، ط

ضوابط املعرفة وأصول االستدالل واملناظرة، عبد الرمحن حسن حبنكة، دار القلم،  .42
 م  2007  ،8دمشق، ط

العراقي، حتقيق الرحيم    الغيث اهلامع شرح مجع اجلوامع، ويل الدين أمحد بن عبد .43
 م 2004، 1حممد حجازي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

 ه  1414، 1فتح القدير، الشوكاين، حممد بن علي، دار ابن كثري، دمشق، ط  .44
 )د.م( دار الكتاب اإلسالمي،  البخاري، العزيز بن أمحد كشف األسرار، عبد .45
وعالقته بكالم هللا، أمحد حسني الكالم احملكي على ألسنة اخللق يف القرآن الكرمي   .46

اجمللد   اإلسالمية،  والدراسات  الشرعية  للعلوم  الشارقة  جامعة  جملة  ،  16الشياب، 
 م. 2019، ديسمرب/2العدد 

 ، )د.ت( 1لسان العرب، ابن منظور، حممد بن مكرم، دار صادر، بريوت، ط .47
املاهية واملشروعية، عبد اجلليل زهري  .48 النص/   ضمرة، مباحث األصوليني يف إشارة 

 م 2014، ديسمرب/ 2، عدد 11جملة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، جملد

تيمي .49 بن  احلليم  بن عبد  الفتاوى، أمحد  قاسم، جممع   ، حتقيق عبدة جمموع  الرمحن 
 م 1995امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة املنورة، )د.ط(،  

صاحل العثيمني، مجع وترتيب فهد السليمان،  جمموع فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن   .50
 ه  1413دار الوطن) د.م(، ط األخرية،  

احملصول، حممد بن عمر الرازي، حتقيق طه جابر علواين، مؤسسة الرسالة، بريوت،  .51
 م  1997، 3ط

ُمتصر تفسري البغوي املسمى معامل التنزيل، عبدهللا بن أمحد البغوي، دار السالم،  .52
 ه  1416، 1الرايض، ط
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ملستصفى، الغزايل، حممد بن حممد، حتقيق حممد عبد السالم، دار الكتب العلمية،  ا .53
 م 1993،  1بريوت، ط

الدين عبداحلميد، مطبعة  .54 تيمية، حتقيق حممد حميي  الفقه، آل  املسودة يف أصول 
 املدين،) د.م(، ) د.ط(، )د.ت( 

وحيني، وقف معجم احملكي يف القرآن الكرمي، حيىي حممد عامر راشد، جملة تعظيم ال .55
 2019ه، مارس 1440، رجب 2، السنة   4تعظيم الوحيني، املدينة املنورة، العدد 

   ، )د.ط(، ) د.ت(( د.م)جممع اللغة العربية ابلقاهرة، دار الدعوة،    ، عجم الوسيطامل .56

بريوت، امل .57 الرسالة،  مؤسسة  الدريين،  فتحي  ابلرأي،  االجتهاد  يف  األصولية  ناهج 
 م  2013، 3ط

حتقيق عبدهللا دراز، دار   ،وافقات يف أصول الشريعة، إبراهيم بن موسى الشاطيبامل .58
 )د.ت(  )د.ط(،املعرفة، بريوت، 

عبدالرب،   .59 زكي  حممد  حتقيق  السمرقندي،  أمحد  بن  حممد  األصول،  مطابع ميزان 
 م 1984، 1الدوحة احلديثة،ط

فضالة،  .60 مطبعة  الشنقيطي،  إبراهيم  بن  عبدهللا  السعود،  مراقي  على  البنود  نشر 
 املغرب، )د.ط(، )د.ت( 

، حتقيق لقرايفشهاب الدين أمحد بن إدريس ا،  يف شرح احملصول  نفائس األصول  .61
 م 1995،  1املوجود وعلي معوض، مكتبة الباز، )د.م(، ط عادل عبد

الكتب هناية   .62 دار  اإلسنوي،  بن حسن  عبدالرحيم  الوصول،  منهاج  شرح  السول 
 م 1999، 1العلمية، بريوت، ط

، حتقيق ي الرحيم األرمو   صفي الدين حممد بن عبد   هناية الوصول يف دراية األصول، .63
 م 1996، 1صاحل اليوسف وسعد السويح، املكتبة التجارية، مكة املكرمة، ط 
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qAŶmħ AlmSAdr wAlmrAjς 

1. Âθr AlsyAq fy dlAlħ Alskwt ςlŶ AlÂHkAm/ drAsħ fqhyħ  ،Hsn Alsyd xTAb  ،

jAmςħ Tybħ   ،2009 m  

2. AlǍHkAm fy ÂSwl AlÂHkAm  ،ςly bn Âby ςly AlĀmdy  ،tHqyq ςbd AlrzAq 

ςfyfy   ،Almktb AlǍslAmy  ،byrwt(d.T)  ،(d.t). 

3. ǍrŝAd AlfHwl  ،mHmd bn ςly AlŝwkAny  ،tHqyq ÂHmd ςnAyħ  ،dAr AlktAb 

Alςrby  ،(d.m)  ،(d.T)   ،1999 m 

4. AlÂsAs fy Altfsyr  ،sςyd HwŶ  ،dAr AlslAm  ،AlqAhrħ  ،T6   ،1323 h ـ  

5. ÂSwl Alsrxsy  ،mHmd bn ÂHmd  ،dAr Almςrfħ  ،byrwt(d.T)  ،(d.t)   

6. ÂSwl Alfqh Alðy lA ysς Alfqyh jhlh  ،ςyAD bn nAmy Alslmy  ،dAr Altdmryħ  ،

AlryAD ،T1   ،2005 m 

7. ÂDwA' AlbyAn fy ÂyDًAH AlqrĀn bAlqrĀn  ،mHmd AlÂmyn AlŝnqyTy  ،

dAr Alfkr  ،byrwt (d.T)   ،1995 m  

8. ÂfςAl Alrswl SlŶ Allh ςlyh wslm wdlAlthA ςlŶ AlÂHkAm  ،mHmd slymAn 

AlÂŝqr  ،mŵssħ AlrsAlħ  ،byrwt  ،T6   ،2003 m 

9. ÂyDًAH AlmHSwl mn brhAn AlÂSwl  ،mHmd bn ςly AlmAzry  ،tHqyq ςmAr 

AlTAlby  ،dAr Alγrb AlǍslAmy  ،twns  ،T1   ،2001 m  

10. AlbHr AlmHyT fy ÂSwl Alfqh  ،bdr Aldyn mHmd Alzrkŝy  ،dAr Alktby  ،

(d.m) T1   ،1994 m wdAr Alktb Alςlmyħ  ،byrwt  ،T1   ،2000 m  

11. AlbHr AlmHyT fy Altfsyr  ،Âbw HyAn mHmd bn ywsf AlÂndlsy  ،tHqyq 

Sdqy jmyl  ،dAr Alfkr  ،byrwt (d.T) 1420h ـ 

12. bdAŶς AlfwAŶd  ،mHmd bn Âby bkr bn Alqym  ،dAr AlktAb Alςrby  ،

byrwt(d.T)  ،(d.t) 

13. bðl AlnĎr fy AlÂSwl  ،AlςlA' mHmd bn ςbdAlHmyd AlÂُsْmَnْdy  ،tHqyq 

mHmd zky  

ςbdAlbr  ،mktbħ AltrAθ  ،AlqAhrħ  ،T1   ،1992 m 

14. byAn AlDrwrħ ςnd AlÂSwlyyn  ،drAsħ tÂSylyħ tTbyqyħ  ،ǍymAn ŝjrAwy 

rsAlħ mAjstyr bǍŝrAf Aldktwr ςbdAlrHmn AlkylAny  ،nwqŝt fy AljAmςħ 

AlÂrdnyħ btAryx 2012. 

15. byAn AlDrwrħ ςnd AlHnfyħ  ،drAsħ tÂSylyħ tTbyqyħ  ،mnSwr mqdAdy  ،

mjlħ ÂbHAθ Alyrmwk/ slslħ Alςlwm AlǍnsAnyħ wAlAjtmAςyħ  ،Almjld 

27  ،Alςdd 2  ،snħ2011  

16. AltHryr wAltnwyr  ،AlTAhr bn ςAŝwr  ،mHmd bn mHmd  ،mŵssħ AltAryx 

Alςrby  ،byrwt  ،T1   ،2000 m 

17. AltHSyl mn AlmHSwl ،srAj Aldyn mHmwd bn Âby bkr AlArmwy ،tHqyq 

ςbdAlHmyd Âbw znyd  ،mŵssħ AlrsAlħ  ،byrwt  ،T1   ،1988 m 

18. tHfħ Almsŵwl fy ŝrH mxtSr mnthŶ Alswl  ،yHyŶ bn mwsŶ Alrhwny  ،tHqyq 

AlhAdy ŝbyly  ،dAr AlbHwθ lldrAsAt AlǍslAmyħ  ،dby  ،T1   ،2002 m  

19. tfsyr Abn jzy AlmsmŶ Altshyl lςlwm Altnzyl  ،mHmd bn ÂHmd bn jzy  ،

tHqyq ςbdAllh AlxAldy  ،dAr AlArqm  ،byrwt   ،1416    
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20. tfsyr AlĀlwsy AlmsmŶ rwH AlmςAny fy tfsyr AlqrĀn AlςĎym wAlsbς 

AlmθAny  ،mHmwd bn ςbdAllh  ،tHqyq ςly ςbdAlbAry ςTyħ  ،dAr Alktb 

Alςlmyħ  ،byrwt  ،T1   ،1415 h ـ 

21. tfsyr AlrAγb AlÂSfhAny  ،AlHsyn bn mHmd  ،tHqyq mHmd bsywny 

wĀxryn  ،klyħ AlĀdAb  ،jAmςħ TnTA  ،(d.T)   ،1999 m 

22. tfsyr AlŝςrAwy  ،mHmd mtwly  ،mTAbς ÂxbAr Alywm  ،AlqAhrħ  ،(d.T)  ،

(d.t). 

23. tfsyr AlTbry AlmsmŶ jAmς AlbyAn ςn tÂwyl Āy AlqrĀn  ،mHmd bn jryr 

AlTbry  ،tHqyq mHmwd ŝAkr  ،dAr Altrbyħ wAltrAθ  ،mkħ Almkrmħ  ،( d. 

T)  ،(d.t)  

24. tfsyr AlqAsmy AlmsmŶ mHAsn AltÂwyl  ،mHmd jmAl Aldyn mHmd  ،

tHqyq mHmd ςywn Alswd  ،dAr Alktb Alςlmyħ  ،byrwt   ،1418 h ـ  

25. tfsyr AlqrĀn AlςĎym  ،Abn kθyr  ،AsmAςyl bn ςmr(t774h ـ)  ،tHqyq sAmy 

slAmħ  ،dAr Tybħ ،(d.m)  ،T2   ،1999 m 

26. tfsyr AlqrTby AlmsmŶ AljAmς lÂHkAm AlqrĀn  ،AlqrTby  ،mHmd bn 

ÂHmd  ،tHqyq ÂHmd Albrdwny wAbrAhym ATfyŝ  ،dAr Alktb AlmSryħ  ،

AlqAhrħ ،(d.T)   ،1964 m 

27. tfsyr AlmAwrdy AlmsmŶ Alnkt wAlςywn  ،ςly bn mHmd  ،tHqyq Alsyd Abn 

ςbdAlmqSwd  ،dAr Alktb Alςlmyħ  ،byrwt (d.t)  

28. Altqryr wAltHbyr  ،Abn Âmyr AlHAj  ،dAr Alktb Alςlmyħ  ،byrwt ،T2  ،

1983m.  

29. Altqyyd Alkbyr fy tfsyr ktAb Allh Almjyd  ،ÂHmd bn mHmd Albsyly  ،klyħ 

ÂSwl Aldyn  ،jAmςħ AlǍmAm mHmd bn sςwd  ،AlryAD  ،(d.T)  ،(d.t).  

30. AltlwyH ςlŶ AltwDyH  ،sςdAldyn AltftAzAny  ،mktbħ SbyH  ،mSr  ،(d.T)  ،

(d.t)  

31. twly AlmrÂħ rŶAsħ Aldwlħ mn mnĎwr ǍslAmy  ،Â.d. bsAm Alςmwŝ  ،mjlħ 

drAsAt/ ςlwm Alŝryςħ wAlqAnwn  ،AljAmςħ AlÂrdnyħ  ،Alςdd 2  ،

Almjld37   ،2010 m  ،S405-423  

32. HkAyħ AlqrĀn llÂqwAl wmwqfh mnhA  ،klθwm frHAt wmrym jrAdy  ،

mðkrħ lnyl AlmAjstyr  ،bǍŝrAf Aldktwr xryf ztwn  ،nwqŝt fy jAmςħ Alŝhyd 

Hmh lxDr- AlwAdy/ mςhd Alςlwm AlǍslAmyħ fy AlςAm AljAmςy 2019-

2020m 

33. xlASħ AlÂfkAr ŝrH mxtSr AlmnAr  ،zyn Aldyn qAsm Abn qTlwbγA  ،tHqyq 

HAfĎ θnA' Allh AlzAhdy  ،dAr Abn Hzm  ،(d.m)  ،T1   ،2003 m    

34. Aldrr AllwAmς ŝrH jmς AljwAmς  ،ÂHmd bn ǍsmAςyl AlkwrAny  ،tHqyq 

sςyd Almjydy  ،AljAmςħ AlǍslAmyħ  ،Almdynħ Almnwrħ  ،(d.T)   ،2008 m  

35. AlsrAj Almnyr fy AlǍςAnħ ςlŶ mςrfħ bςD mςAny klAm rbnA AlHkym 

Alxbyr  ،mHmd bn ÂHmd AlxTyb Alŝrbyny  ،mTbςħ bwlAq  ،AlqAhrħ  ،

(d.T)   ،1285 h  

36. syr ÂςlAm AlnblA'  ،mHmd bn ÂHmd Alðhby  ،tHqyq mjmwςħ mn 

AlmHqqyn bǍŝrAf ŝςyb AlÂrnAŵwT  ،mŵssħ AlrsAlħ  ،byrwt  ،T3   ،1985  
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37. ŝrH ryAD AlSAlHyn  ،mHmd bn SAlH bn ςθymyn  ،dAr AlwTn  ،AlryAD  ،

1426h ـ  

38. ŝrH mxtSr Abn AlHAjb AlmsmŶ byAn AlmxtSr  ،mHmwd bn ςbdAlrHmn 

AlÂSfhAny  ،tHqyq mHmd bqA  ،dAr Almdny  ،Alsςwdyħ  ،T1   ،1986 m 

39. SHyH AlbxAry  ،mHmd bn ǍsmAςyl  ،tHqyq mSTfŶ AlbγA  ،dAr Abn kθyr  ،

byrwt T3    ،1987 m 

40. SHyH mslm  ،mslm bn AlHjAj ،tHqyq mHmd fŵAd ςbd AlbAqy  ،dAr ǍHyA' 
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