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 جملة العلوم الشرعية 
 هـ )اجلزء الثاين( 1443العدد اخلامس والستون شوال 
 

 
 

 قواعد النشر 

 

مجلةةة علةيةةة م، ةةةة  ن ةةاد عةةب عةةةعلم الب،ةةع العلةةة    جعمعةةة    الشرعية مجلة العلوم  

 ونُعنى  نشر الب،وث العلةية وفق الضوا ط اآلنية :      اإلمعم م،ةا  ب سعول اإلسالمية 

 يشترطًفيًالبحثًليقبلًللنشرًفيًالمجلةً::  أولاً

 ية  وسالمة االنجعه .ة والةنهجام العلةيجلأن يتسم  عألصعلة واال ت عد  وا -1

 أن يلتزم  علةنعهج واأللوات والوسعئل العلةية الةعتبرم ف  مجعله . -2

 أن ي ون الب،ع لقيقعً ف  التوثيق والتخريج . -3

 أن يتسم  علسالمة اللغوية . -4

 أال ي ون قا سبق نشره . -5

و ع نفسةةه  أحةة عكتعب  سواء أكعن ذلك للب  أال ي ون مستالً مب  ،ع أو دسعلة أو -6

  لغيره .

:ًيشترطًعندًتقديمًالبحثً: ًا ًثانيا

مشةةفوععً  سةةيرنه الةانيةصمخت ةةرما وًقةةراداً   أن يقةةام البعحةةع ًلبةةعً  نشةةره -1

يتضةب امتالك البعحع ل،قوق الةل ية الف ريةةة للب،ةةع كةةعمالً  والتزامةةعً  عةةام 

 نشر الب،ع  ًال  عا موافقة خطية مب هيئة الت،رير .

 ا .A4ا صف،ة مقعس ص60ص الب،ع عب تعأال نزيا صف،  -2

ا 13  والهةةوامب  ةةنط صTraditional Arabicا 17أن ي ةةون  ةةنط الةةةتب ص  -3

 وأن ي ون نبععا الةسعفعت  يب األسطر ص مفرلا .

  ًلةةةةةةى من ةةةةةةة الةجةةةةةةالت اإلل ترونيةةةةةةة يرسةةةةةةل البعحةةةةةةع  ، ةةةةةةه   -4

يةةة واإلنجليزيةةة   لغتيب العر  مع ملخةةب  ةةعل  ا  https://imamjournals.orgص 

 . ال نزيا كلةعنه عب معئت  كلةة 

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

 نوضع هوامب كل صف،ة أسفلهع على حام .  -1

 ن بت الة علد والةراجع ف  فهرس يل،ق  آخر الب،ع .  -2

 نوضع نةعذج مب صود ال تعب الةخطوً الة،قق ف  م عنهع الةنعسب .  - 3

 الةتعلقة  علب،ع  على أن ن ون واض،ة جلية . ل ود والرسومعتنرفق جةيع ا  - 4

اً : عنا ودول أسةعء األعالم ف  مةةتب الب،ةةع أو الاداسةةة نةةةكر سةةنة الوفةةعم  علتةةعدي    رابعا

 الهجري ًذا كعن العَلَم متوفى .

اً ،ةةرو  : عنا ودول األعالم األجنبيةةة فةة  مةةتب الب،ةةع أو الاداسةةة فبنهةةع ن تةةب    خامسا

 يب قوسيب  ،رو  النينية  مةةع االكتفةةعء  ةةةكر االسةةم كةةعمالً   عر ية ونوضع

 عنا ودوله ألول مرم .

اً  نُ، َّم الب،وث الةقامة للنشر ف  الةجلة مب قبل اثنيب مب الة، ةيب على األقل. :   سادسا

 ال نععل الب،وث ًلى أص،ع هع  عنا عام قبولهع 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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 - دراسة تحليلية مقارنة-  القراءات العشرالمفاضلة في األجر بين  
 

 د. عبد هللا بن عبد العزيز الدغيثر 
 كلية أصول الدين  –قسم القرآن وعلومه 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 
   هـ 1442 /7/ 23هـ    تاريخ قبول البحث:   1442/ 6/ 5تاريخ تقديم البحث:  

 ملخص الدراسة: 
يعىن هذا البحث بدراسة موضوع املفاضلة يف األجر بني القراءات العشر، دراسة حتليلية  
مقارنة، وجاء البحث يف مقدمة ومتهيد وثالثة فصول، وفق املنهج االستقرائي التحليلي املقارن،  

 من أهم النتائج المستخلصة من هذا البحث ما يلي:وكان 

كان يف القرن الرابع اهلجري على يد اإلمام أمحد    أن أول ظهور ملصطلح "القراءات العشر"-1
 بن ِمْهران األصبهاين، وذلك من خالل مصنفاته الثالثة يف القراءات العشر. ا

 أن املفاضلة بني القراءات العشر تنقسم قسمني: -2
يف: ]قراءة  هو احلال  املفاضلة العامة: وهي اليت ختّص قراءة بعينها على وجه العموم، كما  -

 انفع، وأيب عمرو، وعاصم، وابن كثري[. اإلمام  
املفاضلة النسبية: وهي ما تتعلق آبحاد إحدى القراءات يف موطن دون آخر، ال على  -

 ، وهذا يعم مجيع القراءات العشر بدون استثناء. وجه العموم
أن حكم املفاضلة بني القراءات العشر إذا مل يُفِض إىل إنكار القراءة األخرى أو تضعيفها  -3

 حرج، غري أن السالمة يف عدم املفاضلة بينها مطلًقا.  فال
عرف يف استعمال العرب،  أن إطالق معىن احلرف على احلرف اهلجائي اصطالح حادٌث مل يُ -4

 والراجح يف معناه كما يف احلديث هو الكلمة ال احلرف اهلجائي. 
 

 ]املفاضلة، القراءات، األجر، العشر[.الكلمات املفتاحية: 
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Abstract:  

Study Abstract: This study aims at studying the reward 

differential between the ten recitations; through a comparative 

analytical study. The study consists of an introduction, preamble, 

and three chapters according to the inductive comparative analytical 

approach. The most important results included the following: 

1. The term “The Ten Recitations” first appeared in the fourth 

century AH by Al-Imam Ahmad bin Mihran Al-Asbahani, 

through his three compilations in the Ten Recitations. 

2. The differential between the ten recitation is divided into two 

parts: 

-General differential: which concerns a specific recitation in 

general, such as: (The Recitation of Al-Imam Nafe', Abu 

Amr, 'Asim, and Ibn Katheer). 

-Relative differential: that related to the unities of one of the 

recitation in a place without another, but not in general. 

3. The matter of differential between the ten recitations, if it 

does not lead to the denial or weakening of the other 

recitation, there is nothing wrong with it, except that it is 

better to not differentiate between them at all. 

4. Applying the letter's meaning to the alphabetical letter is an 

accident convention that is not known to be used by the 

Arabs, and it is likely that the correct meaning, as in the 

hadith, is the word, but not the alphabetical letter.  

 

key words: [Differential, recitations, Reward, Tenth].
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 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 املقدمة 
  ومن  أنفستنا شترور  من ابهلل  ونعوذ ونستتففره،  ونستتعينه  حنمده هلل  احلمد إن
 له، هادي  فال  يضتل   ومن  له،  مضت   فال هللا  يتتتتتتتتتتتتتتتتهده  من  أعمتتتتتتتتتتتتتتتتالنا، ستياات
 ورستتوله، عبده  حممداً  أن  وأشتتهد له،  شتتريك  ال  وحده هللا  إال  إله  ال أن  وأشتتهد
 وستتتتتتتتلم  الدين،  يوم إىل  أثرهم  اقتفى  ومن وصتتتتتتتتحبه، آله  وعلى  عليه  هللا صتتتتتتتتلى
 : بعد أمتا كثرياً،  تسليماً 
 ترتًا ومصتتتتنفا م  كتبهم  تتواىل  الكرمي  القرآن علوم  جمال يف  فوناملؤلِّ   يزال  فال 
 إال  كله  هذا  ومع  الشتري،،  العلم هذا  ازدهار  يف ستبًبا كان  مما هذا، عصتران  إىل
 فهناك  للدراستتتة، الباحثني   أمام  اواستتتعً  ارحبً   يزال  ال  الكرمي  القرآن علوم  فناء أن

 من  ابلرغم  وحتقيق،  دراستة  إىل حتتاج  الكرمي  القرآن  بعلوم  املتعلقة  املستائ   بعض
 املستتتتتتتتتائ  تلك بني   من وكان  أنواعها،  اختالف على  القرآنية  الدراستتتتتتتتتات  كثرة

  تطّرق  أحًدا  أر    فلم  العشتتتر،  القراءات بني   األجر يف  ابملفاضتتتلة يتعلق  ما  العلمية
 بني  املفاضتتتتتتتتتتتلة  أستتتتتتتتتتتباب بيان  خالل  من  ودراستتتتتتتتتتتته،  املوضتتتتتتتتتتتوع  هذا  حترير  إىل

 حم   كانت  اليت  العشتتترية  القراءات  ومعرفة  وحكمها،  وأنواعها  العشتتتر،  القراءات
  احلرف معىن  يف  القول  حتقيق  ثّ   ومن  الستتتتتتل،،  علماء  بعض  لدن من  تفضتتتتتتي 

 مستتتتتتتتتتتتتتتتالتتك  على  والوقوف  األجر،  قراءتتته  على  رُتتتِّ   التتذي  الكرمي  القرآن  من
 أمهيتة،  ذو  املوضتتتتتتتتتتتتتتوع  جيعت   ممتا اخل،....الرتجيح  أو التوجيته يف  وأدلتهم  العلمتاء
 . مستق  ببحث وإفراده أصله تتبع على ويبعث
 ما على  وجُيي  بوضتتتتتتوح،  املستتتتتت لة  هذه ليجّلي  البحث هذا  جاء هناء  ومن
 .فيها النزاع حم  وحيّرر حوهلا، أسالة من توارد
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 -دراسة حتليلية مقارنة-املفاضلة يف األجر بني القراءات العشر  
 د. عبد هللا بن عبد العزيز الدغيثر

ا لوجه الكرمي، وينفع به املت صتتتتصتتتتني يف ستتتتائاًل   هللا تعاىل أن جيعله خالصتتتتً
 .الدراسات القرآنية وعموم املسلمني 

 أمهية املوضوع:
 تكمن أمهية املوضوع فيما يلي:

 أمهية معرفة أسباب املفاضلة بني القراءات العشر، وأنواعها وحكمها. -1
يف معىن احلرف من القرآن   احلتتاجتتة إىل حتقيق مستتتتتتتتتتتتتتتت لتتة اختالف العلمتتاء -2

 الكرمي.
من تناوله   -حستتتتتتتت  علمي    -جدة البحث يف املوضتتتتتتتتوعأ حيث مل أجد   -3

 ابلدراسة والتحقيق.
 أهداف املوضوع: 

 العشر، وبيان حكمه. ذكر أسباب املفاضلة بني القراءات -1
 بيان أنواع املفاضلة بني القراءات العشر. -2
حترير حمتت  النزع يف مستتتتتتتتتتتتتتت لتتة معىن احلرف من القرآن الكرمي، مع الرتجيح   -4

 والتحقيق يف املس لة.
 حدود املوضوع:

يقوم هذا البحث على دراستتتتتتتتتتة أستتتتتتتتتتباب املفاضتتتتتتتتتتلة بني القراءات العشتتتتتتتتتتر  
وأنواعها وحكمها، وحترير حم  النزاع يف معىن " احلرف " من قوله عليه الصالة  
ِر أ ْمث اهِل ا،  ن ُة ِبع شتتْ ن ٌة، و احل ستت  ِِ  فت ل ُه بِِه ح ستت  ْرفًا ِمْن ِكت اِب ا والستتالم: م م ْن قت ر أ  ح 

ْرٌف و ِميٌم ح ْرٌف«. مئخلنئال  أ قُوُل:  ٌم ح  ْرٌف و ال  ْرٌف، و ل ِكْن أ ِلٌ، ح   ح 
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 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 الدراسات السابقة:
بعد البحث والتحري، مل أجد أحداً أفرد هذ املوضتتتوع ابلدراستتتة والتحقيق، 
مع أمهيتتته واحلتتاجتتة إليتته ومعرفتتة أقوال العلمتتاء فيتتهأ نلًرا لتعلقتته بعلم  شتتتتتتتتتتتتتتري،  

القرآنية، وإمنا ُجّ  املستائ  حوله مبثوثة ومتفرقة يف بطون كت   كعلم القراءات  
العلماء، مما يستتتتتتوج  القيام  معها والوقوف عليها ودراستتتتتتها، ومن ثّ حترير  
حمتت  النزاع فيهتتا، وهو املرجو يف هتتذا البحتتث من إضتتتتتتتتتتتتتتتافتتة علميتتة جتتديتتدة يف 

 .الدراسات القرآنية املت صصة
  :مشكلة البحث

يف كون هذه الدراستتتة تستتتتلزم التوستتتع يف االطالع على    تكمن مشتتتكلة البحث 
واللفتتتتتة،  القرآن،  والقراءات، وعلوم  التفستتتتتتتتتتتتتري،  فنون متنوعتتتتتة من العلم، ككتتتتتت  
وشتتتتتتتتروحات كت  الستتتتتتتتنة...وغريهاأ ومن خالل ذلك تستتتتتتتته  اإلجابة على هذه  

 :األسالة 
 . ما هي أسباب املفاضلة وأنواعها بني القراءات العشر؟  -
  . ملفاضلة بني القراءات العشر؟ ما هو حكم ا  -
ْرفًا   - ما التحقيق يف معىن "احلرف" من قوله عليه الصالة والسالم: مم ْن قت ر أ  ح 

ِِ  فت ل ُه بِهِ   .«ح س ن ة...اخل ِمْن ِكت اِب ا
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 -دراسة حتليلية مقارنة-املفاضلة يف األجر بني القراءات العشر  
 د. عبد هللا بن عبد العزيز الدغيثر

 :منهج البحث
ستتتتتتتتتلكت يف هذا البحث املنهج االستتتتتتتتتتقرائي التحليلي املقارن، وفق العناصتتتتتتتتتر  

 التالية: 
القراءات القرآنية العشرية اليت وقعت فيها املفاضلة على وجه العموم  حصر   -1

 وبيان الِعلة والسب .
التعري، ابلقراءات العشتتتتر، والرتمجة للُقر اء العشتتتترة نجياز، دون التطرق إىل  -2

 ذكر من روى عنهم.
 ذكُر أسباب املفاضلة بني القراءات العشر وبيان حكمه.  -3
من القرآن الكرمي التذي رُتتِّ  على قراءتته   حترير حمت  النزاع يف معىن احلرف  -4

 األجر، وحترير، مع الرتجيح ابألدلة. 
كتابة اآلايت القرآنية ابلرستتتتتتتم العثماين، وعزوها إىل ستتتتتتتورها وذكر أرقامها  -5

 بعدها مباشرة يف املنت.
ليق على ما يستتتتتدعيه املقام من التوجيه والبيان واإليضتتتتاح، أو التعق  التع -6

 واالستدراك.
 ربط موضوع البحث ابلقضااي املعاصرة عند وجود مناسبة لذلك. -7
 توثيق القراءات من مصادرها األصلية، وضبطها حس  ما قُرِأْت به. -8
مية إذا ختريج األحاديث النبوية من مصتادرها األصتلية، وبيان درجتها احلُكْ  -9

 كانت يف غري الصحيحني.
 عزو آاثر الصحابة والتابعني إىل مصادرها األصلية. -10
 توثيق أقوال العلماء ابلرجوع إىل مصادرها األصلية . -11
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الرتمجة للع لم يف أول موضتتتتتتتتتتتتع يرد فيه ااه، ابستتتتتتتتتتتتتثناء املشتتتتتتتتتتتتهورين من  -12
 الصح  الكرام رضي هللا عنهم.

 صادر األصلية.بيان معىن غري  األلفاظ والكلمات من امل -13
 وضع قائمة للمصادر العلمية. -14
 وضع فهرس للموضوعات. -15

 خطة البحث: 
تتكون خطة البحث من مقدمة، ومتهيد، وثالثة فصول، وخامتة، وفهارس، 

 على النحو التايل:
وفيهتا أمهيتة املوضتتتتتتتتتتتتتتوع، وأهتداف البحتث، وحتدوده، والتدراستتتتتتتتتتتتتتتات  املقـدمـة:

 السابقة، واملنهج املتبع فيه ث عناصر خطة البحث.
 التمهيد: وفيه أمهية علم القراءات القرآنية .

الفصــــــ: األول: مصــــــطلل القراءات العشــــــرش تعريفه ونســــــبته ونشــــــ تهش وفيه  
 مبحثان: 

 القراءات العشر ونسبته.املبحث األول: التعري، مبصطلح 
 املبحث الثاين: نش ة مصطلح القراءات العشر.

الفصــــ: الثاين: املفاضــــلة يف األجر بني القراءات العشــــرش ســــببه وحكمهش  
 وفيه ثالثة مباحث: 

 املبحث األول: تعري، املفاضلة لفة واصطالحا.
أسباب املفاضلة بني القراءات العشر، وبيان حكمها،    املبحث الثاين:

 يه مطلبان:وف
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 املطل  األول: املفاضلة العامة.
 املطل  الثاين: املفاضلة النسبية.

 املبحث الثالث: حكم املفاضلة بني القراءات العشر.
ــ: الـثاـلث: حترير يـ: النزاع يف بـيان مع  ا رف اـلي  رتتـب ع عل    الفصـــــــــ

  قراءته األجرش وفيه ثالثة مباحث:
 فة.املبحث األول: إطالقات احلرف يف الل

  املبحتتتث الثتتتاين: متتتذاهتتت  العلمتتتاء يف معىن احلرف من القرآن الكرمي
 الذي رُتِّ  على قراءته األجر.

 املبحث الثالث: التحقيق والرتجيح يف املس لة.
 اخلامتة، وفيها أهم النتائج والتوصيات.

 قائمة املصادر.
 فهرس املوضوعات.
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 التمهيد: أمهية علم القراءات القرآنية.
 

ال شتتك أن شتترف العلم بشتترف معلومه، وملا كان علم القراءات متعلِّقا بكتاب  
هللا تعاىل، كان من أشترف العلوم وأجّلهاأ إذ هو صتادٌر عن هللا عز وج  من وحيه  
ًفا وحقيقة، ومن هنا   وكلماته، فالقراءات القرآنية العشتتتتتتتتتتتر هي كالم هللا تعاىل وصتتتتتتتتتتتْ

لعلم الشتتتتري،، تعل ًما وتعليًما وتصتتتتنيًفا، فقد  كان لستتتتلفنا الصتتتتاف عناية فائقة  ذا ا 
انربى هلذا العلم على مرِّ العصتتتتتتتتتتتتتور واألزمان، فاام من العلماء الفضتتتتتتتتتتتتتالء، واألئمة  
الُنجباء، ممن وهبهم هللا تعاىل قوة احلفظ وجودة األداء، ف وقفوا أنفستهم وأوقا م يف  

لضتتمان اإلهلي يف حفظ  ستتبي  تعليم القرآن الكرميأ تشتتّرفًا ابلدخول حتت أستتباب ا 
القرآن العليم، وصتتتتتتتتونه من التبدي  والتحري،، كما وعد ستتتتتتتتبحانه وهو الصتتتتتتتتادق  

 .[  9]احلجر:     مئنن من زن رن مم ام يل  ڇبوعده يف قوله:  

ا فيما يتضتتتتتتتتتتّمنه من احِلكم  ث إن أمهية هذا العلم الشتتتتتتتتتتري، تكمن أيضتتتتتتتتتتً
الفن   أهتتتتت   مبثوثتتتتتة يف كتتتتتت  علمتتتتتاء  البتتتتتديعتتتتتة، وهي  العليمتتتتتة واألستتتتتتتتتتتتتترار 

 واالختصاص، فمنها على سبي  االقتضاب ما جاء يف كتاب النشر: 
بيان فضتتتتتتتتتتت  هللا تعاىل يف الت في، عن األمة والتستتتتتتتتتتتهي  عليها يف تلقِّي  -1

ستتتبعة أحرفأ إذ كانت ذات قبائ  شتتتف، يفتلفة يف األلستتتن  كتاب ر ا ب
 واللهجات، ولو التزمت كلها بقراءة حرف واحد لرمبا شق  عليها األمر .

هناية البالغة، وكمال اإلعجاز وغاية االختصتتتتتتتتتتتار، ومجال اإلجيازأ إذ ك    -2
 قراءة مبنزلة آية مستقلة.

الختالف وتنوعه مل علمة الربهان ووضتتتتتتوح الداللةأ إذ هو مع كثرة هذا ا -3
ا، ويُبنّي بعضتته  يتطرق إليه تضتتاد وال تناقض، ب  كله ُيصتتدِّق بعضتته بعضتتً
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ا، ويشتتتهد بعضتتته لبعض يف أستتتلوب واحد، وما ذلك إال آية ابلفة،  بعضتتتً
 وبرهان قاطع على صدق من جاء به صلى هللا عليه وسلم.

  إعلام أجور هذه األمة من حيث إهنم يُفرغون جهدهم ليبلفوا قصتتتتتتتتتتتتدهم -4
يف تتبع معتتاين ذلتتك واستتتتتتتتتتتتتتتنبتتاال احِلكم واألحكتتام من داللتتة كتت  لفظ، 

 واست راج كمني أسراره وخفّي إشاراته.
بيان فضتت  هذه األمة وشتترفها على ستتائر األمم، من حيث تلقيهم كتاب  -5

التلقي، وإقبتتتتاهلم عليتتتته هتتتتذا اإلقبتتتتال، فلم يهملوا حتريكتتتتً  ا وال ر م هتتتتذا 
ا، حف ضتتتتتتتتتتتتبطوا مقادير املدات وتفاوت ا وال ترقيقً ا، وال تف يمً تستتتتتتتتتتتتكينً 

اإلمتاالت، ومّيزوا بني احلروف ابلصتتتتتتتتتتتتتتفتات، ممتا مل يهتتد إليته ِفكر أمتة من 
 األمم، وال يُوص  إليه إال نهلام ابرئ النسم.

ما ادخره هللا من املنقبة العليمة، والنعمة اجلليلة هلذه األمة الشتتتتتتتريفة، من  -6
إلهلي بستببها، فلو مل يكن من إستنادها كتاب ر ا، واتصتال هذا الستب  ا

 الفوائد إال هذه الفائدة اجلليلة لكفت.
هللا يف توليه حفظ كتابه العزيز وصتتتتتتيانته بوا البيان والتمييز، ف ن    ستتتتتترظهور   -7

هللا تعاىل مل ُُي  عصرا من األعصار، ولو يف ُقطر من األقطار، من إمام حجة  
ته، وتصتتتتتتتتحيح وجوهه وقراءاته، قائم بنق  كتاب هللا تعاىل وإتقان حروفه وروااي 

  ا لوجود هذا الستتتتتتتب  القومي على ممر الدهور، وبقا ه دلياًل يكون وجوده ستتتتتتتببً 
 . ( 1) على بقاء القرآن العليم يف املصاح، والصدور 

 ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 .1/52 النشر يف القراءات العشر (1)
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 الفص: األول: مصطلل القراءات العشرش تعريفه ونسبته ونش ته 
 ونسبته.التعريف مبصطلل القراءات العشر  املبحث األول:

مجع قراءة، وهي مصتتتتتتتتتتتتتتدر قرأ قراءة وقرآان فهو    تعريف القراءات يف اللغة:  -
: القتاف والراء  (1)وأصتتتتتتتتتتتتتتلته مبعىن الضتتتتتتتتتتتتتتّم واجلمع، قتال ابن فتارس  قتارئ،

وك  شتتتتتتتتتيء   ،(2)واحلرف املعت  أصتتتتتتتتت  صتتتتتتتتتحيح يدل على مجع واجتماع
.  ( 3)فيضتتتتتتتتتمهاته، واي القرآن بذلكأ ألنه جيمع الستتتتتتتتتور،  فقد قُرئمجعته 

وأما تعري، القراءات كعلم مستتتتتتتتتتتتتتق  بذاته فقد عّرفه غري واحد من أه  
الفن بنته: "علٌم يُعرف بته كيفيتة النطق ابلكلمتات القرآنيتة، وطريق أدائهتا 

 .(4)اتفاقًا واختالفًا، مع عزو ك  وجه إىل انقله"
دُق    تعريف مصـــــــطلل القراءات العشـــــــر:  - هي القراءات القرآنية اليت يصتتتتتتتتتْ

عليها استتم القرآن الكرمي، ويُقرأُ  ا يف الصتتالة، ويُتعبد هلل تعاىل بتالو ا، 
وال يتت تى ذلتك إال بتحقق األركتان الثالثتة اليت أمجع عليهتا علمتاء الفن، 

 وهي كما يلي: 
أن تكون القراءة صتتتتتتتتتتحيحة اإلستتتتتتتتتتناد مشتتتتتتتتتتتهرة، وذلك بن  خذ القارئ  -1

 ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
ر، له تصتتتتتتتاني، كثرية من  (1) هو أبو احلستتتتتتتني أمحد بن فارس بن زكراي القزويي اللفوي املفستتتتتتتِّ

القرآن، واجملم  يف اللفة، وفقه اللفات، و مقاييس اللفة...اخل،  أشتهرها: جامع الت وي  يف  
للفريوز    1/61هتتت، ينلر: البلفة يف تراجم أئمة النحو واللفة  395تويف يف بلدة الري سنة:  

 للسيوطي. 1/26، وطبقات املفسرين أابدي
 .5/78 مقاييس اللفة (2)
 .49، والقاموس احمليط ص: 1/129ينلر: لسان العرب  (3)
 .7ينلر: البدور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة، للشيخ عبدالفتاح القاضي، ص:  (4)
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الضتتابط القراءة عن مثله حف يصتت  الستتند إىل النهللا صتتلى هللا عليه   العدل
 وسلم، من غري شذوذ وال علة قادحة.

أن تكون القراءة موافقتة ألحتد أوجته اللفتة، ستتتتتتتتتتتتتتواء كتان ضتتتتتتتتتتتتتتعيفتًا أو كتان  -2
 فصيًحا أم أفصح، جممًعا عليه أو يفتلًفا فيه.

 .(1)احتماالً أن تكون القراءة موافقة لرسم أحد املصاح، العثمانية ولو  -3
 يف قوله:  (2)وقد نلمها اإلمام ابن اجلزري

ِ للر ْسِم اْحِتم ااًل حي ِْوي  ف ُك   م ا و اف ق  و ْجه  حن ْتتِو ... و ك ان 
تتتتتتتتانُ     و ص ح  إْسناداً ُهو  اْلُقرآُن ... ف تتتهتتتتتت ِذِه الث تتتتتتتالث تُة األ رْك 

يُثما     (3)ُي ْت    رُْكٌن أ ثِْبِت ... ُشتتتتُذوذ ُه ل ْو أن ُه يف الس بع ةِ و ح 
 نسبة القراءات العشر:-

تُنس  ك   قراءة من هذه القراءات العشر إىل قراءة إمام ُمعنّي من الُقتتتتتتتتتتتتتر اء  
العشترة، الذين اشتُتهروا ابلعدل والصتدق واألمانة، وُحستن الداينة، وقوة احلفظ 

األد للقراءة  وجودة  الثالثتتتتتتة  األركتتتتتتان  قراءا م  وتوافرت يف  العلم،  اء، وكمتتتتتتال 
القرآنية الصحيحة، والتتتتتُمشار إليها آنفا، وهؤالء الُقر اء سي ت التعري،  م كما  

 ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 .13-1/9ينلر: النشر يف القراءات العشر  (1)
(2)  ، هو اإلمام أبو اخلري حممد بن حممد بن حممد بن علي بن يوستتتتتتتت،  الشتتتتتتتتهري اببن اجلزرِيِّ

هتتتتتتتتتتتتتتتتتت، أث حفظ القرآن يف الثالثة عشتتترة من عمرِه، وحرص على 751ولد بدمشتتتق ستتتنة:  
طل  العلم منذ الصتتفر، فستتافر إىل األمصتتار ل خذ عن العلماء، واشتتتهر بعد ذلك وذاع  

فنون متنوعة، من أشتهرها كتابه: النشتر يف القراءات العشر،  صتيته، وله مؤلفات عديدة يف  
، وشذرات  2/247هتت، ينلر: غاية النهاية يف طبقات القراء  833تويف مبدينة شرياز سنة:  

 .7/204الذه  
 .32منت طّيبة النشر يف القراءات العشر، البن اجلزري ص:  (3)
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 يف اجلدول التايل وفق ترتي  أه  الفن.
 ((2) وفـق ترتــيع أه: الـفــن  (1) )جـــدول تراجم الـــقتــــرَّاء الــعــشرة

 وسريته العلمية حياته 
اسم القارئ اإلمام 

 وفاته   واتريخ
 الرقم

أصتتتله من أصتتتبهان، كان صتتتبيح الوجه حستتتن اخللق  
صتتتتتتتتتتتتتتتاحت  ُدعتابتة، إذا تكّلم يُشتتتتتتتتتتتتتتم من فيته رائحتة  
املستتتتتتتتتتك، قرأ على ستتتتتتتتتتبعني من التابعني، وكان عاملاً 
بوجوه القراءات والعربية، فصتتتتيًحا ورًعا، إماماً للناس  

القراءات، أقرأ الناس أكثر من ستتتتتتتتتتتتتتبعني ستتتتتتتتتتتتتتنة،  يف  
 وانتهت إليه رائسة اإلقراء ابملدينة.

انفع بن عبد الرمحن بن أيب  
 نعيم املدين 

 ه ( . 169) ت:  
1 

أحد التابعني أصتتتتتله فارستتتتتي، نشتتتتت  مبكة وعم  يف    
وتصتتتتتتتتدر لاقراء فصتتتتتتتتار إمام أه  مكة يف    العطارة،

ا  ضتتتتتتتتتتتتتتبط القرآن ال ينتتتازعتته فيهتتتا ُمنتتتازع، وكتتا ن بليفتتً
 فصيًحا مفوًها عليه السكينة والوقار.

عبد هللا بن كثري بن عمرو  
 2 ( ه 120ت: ) املكي

ولد مبكة ونشتتتتتتتت  ابلبصتتتتتتتترة ث توجه مع أبيه إىل مكة   ن بن العالء   أبو عمرو زاب  3 

 ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
(  123، 94، 40، 72، 66، 51، 46، 58، 49، 64ينلر: معرفتتة القراء الكبتتار: ) ص:   (1)

،  535/ 1،  261/ 1،  346/ 1،  423/ 1،  288/ 1،  443/ 1،  330/ 2وغتتتايتتتة النهتتتايتتتة: )  
(، وينلر أيضتتا:  كتاب " تراجم الُقتتتتتتتتتتتتتتتتر اء العشتترة " للدكتور/ طه    272/ 1،  386/ 2،  382/ 2

 فارس.  
اإلمام الشتتتتتتتتتاطهللا يف منلومنه "حرز  لداين يف جامع البيان والتيستتتتتتتتتري، و أبو عمرو ا  وهو ما اعتمده   (2)

  ، ولعّ  الستتتتتتب  يف كاإلمام ابن اجلزري وغريه ،  من العلماء   ا وستتتتتتار عليه من جاء بعدمه ،  األماين" 
أ نلرًا ملراعاة شتتتتتتتتتتتتترف املكتان يف تقتدمي قراءة أه  املدينتة ث أه   للتتاريخ الزمي   ة هذا الرتتيت  يفالفت

شتتتتتتتتتتار إىل ذلك غري واحد من أه  الفن، ينلر: جامع البيان يف القرءأت الستتتتتتتتتتبع  مكة..، وقد أ 
1 /151 . 
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 -دراسة حتليلية مقارنة-املفاضلة يف األجر بني القراءات العشر  
 د. عبد هللا بن عبد العزيز الدغيثر

 وسريته العلمية حياته 
اسم القارئ اإلمام 

 وفاته   واتريخ
 الرقم

 واملدينة، فقرأ مبكة واملدينة والكوفة والبصتتتتتتتتتتتتترة، وكان
أعلم الناس ابلقراءات والعربية والشتتتتتتتعر وأايم العرب،  

 والثقة واألمانة والدين.مع الصدق 

بن عمار املازين البصري  
 هت ( . 154)ت: 

أحتد التتابعني أصتتتتتتتتتتتتتتلته من مِحري  من قحطتان اليمن،  
كان ثقة يف احلديث، وإمام أه  الشتتتتتتتتام يف القراءة،  
أّم املسلمني ابجلامع األموّي سنني كثرية يف أايم عمر 

وقبلتتته وبعتتتده، ومُجع لتتته بني اإلمتتتامتتة  بن عبتتتد العزيز  
والقضتتاء ومشتتي ة اإلقراء بدمشتتق، أمجع الناس على 

 تلقي قراءته ابلقبول.

عبد هللا بن عامر بن يزيد  
 اليحصهللا 

 هت ( . 118) ت:  
4 

أحد التابعني، انتهت إليه مشتتتتتتتتتتي ة اإلقراء ابلكوفة    
بعد أيب عبد الرمحن الستتتتلمي، جلس موضتتتتعه ورح   
النتتتاس إليتتته للقراءة وكتتتان قتتتد مجع بني الفصتتتتتتتتتتتتتتتتاحتتة  
واإلتقتتان والتحرير والتجويتتد، وكتتان رجاًل صتتتتتتتتتتتتتتتتاحلتًتا  

 صاح  ُسّنة، ثقًة حسن الصوت ابلقرآن.

  الن ُجود عاصم بن  دلة أيب 
 األسدي

 ه ( . 127) ت:  
5 

أحتد التتابعني، لقّت  ابلزايت ألنته كتان جيلت  الزيت    
من العراق إىل حلوان، أدرك بعض الصتتتتتتتحابة، وكان 
إمام الناس يف القراءة ابلكوفة بعد عاصم واألعمش،  

ا    كتتتتان ة عتتتتارفتتتتً ة حجتتتتً ا لكتتتتتاب هللا، ثقتتتتً قّيمتتتتً جموداً 
ا عتتابتتًدا  ابلفرائض والعربيتتة، حتتافلتتًا للحتتديتتث، ورعتتً

 ا.خاشًعا زاهدً 

محزة الزايت بن حبي  بن  
عمارة الكويف )ت:  

 ه(. 156
6 

لقِّ  ابلكستتتتتتتتتتتائي ألنه أحرم يف كستتتتتتتتتتتاء، كان إمام    
النتتاس يف القراءة يف زمتتانتته وأعلمهم  تتا، وكتتان أعلم 

علّي بن محزة بن عبد هللا  
 7 ه ( 189) ت:   لكسائيا
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 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 وسريته العلمية حياته 
اسم القارئ اإلمام 

 وفاته   واتريخ
 الرقم

النتتتتاس ابلنحو وأوحتتتتدهم يف الفريتتتت ، انتهتتتتت إليتتتته  
 رائسة اإلقراء ابلكوفة بعد محزة الزايت .

أحتتتد التتتتابعني إمتتتام فقيتتته مقرئ، وكتتتان ثقتتتة قليتتت     
احلتتديتتث، كتتان إمتتام أهتت  املتتدينتتة يف القراءة، وكتتان 
رجاًل صتتتتتتتتاحلاً رفيع القدر واملكانة بني أه  عصتتتتتتتتره،  

 انتهت إليه رائسة القراءة ابملدينة. 

أبو جعفر املدين يزيد بن  
القعقاع امل زومي  

 ه ( . 130)ت: 
8 

ًة يف القراءة، ليًنا يف  قارئ أه  البصتتترة يف عصتتتره، ثق
احلتديتث، عتاملتا ابلعربيتة ووجوههتا، والقراءات وعللهتا  
واختالفها، فاضتتتتتتاًل صتتتتتتاحلا، تقًيا زاهًدا، انتهت إليه  
رائستتتتتتتتتتتة القراءة بعد أيب عمرو البصتتتتتتتتتتتري، وكان إمام  

 جامع البصرة سنني عددا. 

يعقوب بن إسحاق بن زيد  
احلضرمي البصري ) ت:  

 ه ( . 205
9 

وهو ابن عشتر ستنني وطل  العلم وهو    حفظ القرآن
ابن ثالث عشتتتتتتتتتتتترة ستتتتتتتتتتتتنة، كان إماماً كبرياً عاملاً ثقة  
عابداً، ُروي أنه قال: أشتتتتتتتتتتتتك  علّي ابٌب من النحو  

 ف نفقت مثانني ألفاً حف عرفته.   

خل، العاشر بن هشام  
 البزّار البفدادي 

 ه ( . 229) ت:  
10 
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 -دراسة حتليلية مقارنة-املفاضلة يف األجر بني القراءات العشر  
 د. عبد هللا بن عبد العزيز الدغيثر

 .القراءات العشراملبحث الثاين: نش ة مصطلل 
قب  حتديد نش ة ظهور مصطلح " القراءات العشر " ال بد من اإلشارة إىل 
هرة هؤالء الُقر اء العشتترة كانت قب  ظهور مصتتطلح " القراءات العشتتر"،  أن شتتُ

ولعله أّول   -  هتتتتت(224)  (1)مل جند أن أاب عبيد القاسم بن سالّ افعلى سبي  املث
قد ذكر معلم هؤالء القرّاء العشتتتتتتتتترة يف كتابه   -القراءات  من صتتتتتتتتتن ، يف علم 
، وهذ مما يؤكد استتتتتتتتفاضتتتتتتتة شتتتتتتتهر م لدى أه  الفن قب  (2)وزاد عليهم آخرين

ظهور مصتتتتتطلح " القراءات العشتتتتتر "، والذي أصتتتتتبح فيما بعد ع لًما ال يُعرف 
   إال  م.

وأما نشتت ة ظهور مصتتطلح " القراءات العشتتر " فبحستت  التتبع واالستتتقراء  
 يلهر أنه مل يُعرف إال يف القرن الرابع اهلجري، حينما قام أمحد بن احلستتني بن 

 ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
هو أبو عبيد القاستتتتتتتتتتتم بن ستتتتتتتتتتتال م البفدادي، أحد األئمة ومن كبار العلماء، برز يف علوم   (1)

متنوعة، كالتفستتتتتتتتتتتتتري واحلديث والفقه واللفة والقراءات وغريها، له مصتتتتتتتتتتتتتنفات كثرية منها:  
هتتتتتتتتتتتتتتتت، 224ب األموال، والناستخ واملنستو ، وغريها، تويف مبكة ستنة:  غري  احلديث، وكتا
 .2/73، وطبقات املفسرين للداودي 2/17ينلر: غاية النهاية 

ال يزال كتتتاب أيب عبيتتد يف القراءات مفقوًدا، وقتتد حكى احلتتافظ ابن حجر أن أاب عبيتتد   (2)
بو عمرو، عاصتتتتتتتتتتتم، ابن  ذكر من القراء العشتتتتتتتتتتترة يف كتابه: ) ابن كثري، انفع، أبو جعفر، أ

عامر (، وقال ابن اجلزري: إن أاب عبيد ذكر القر اء الستتتتتبعة املشتتتتتهورين وزاد عليهم غريهم، 
وقد اختُل، يف عدد القر اء الذين مجعهم أبو عبيد يف كتابه القراءات، فمنهم من أوصتتتتتتتتتتتتت   

أوصتتلهم إىل  ، ومنهم من  العستتقالين  ابن حجرلستت اوي و  كاعددهم إىل مخستتة عشتتر قارائً 
ولع  الصتتتتواب األول، وأما ما ُحكي عن ابن اجلزري    كابن اجلزري،مخستتتتة وعشتتتترين قارائً 

فتح البتاري  ، و 506ص:   ينلر: مجتال القراء وكمتال اإلقراء  فلعلته خطت  من التصتتتتتتتتتتتتتتحي،،
اختيارات أيب عبيد القاستتم ، و 1/34، والنشتتر البن اجلزري 9/31البن حجر العستتقالين  

 للدكتور/ عبدالباقي السيسي.  28 - 26ص:  اتبن سالم يف القراء
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 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

بت لي، كتبه الثالثة يف القراءات العشر، وهي  هتتتتتتتتتتتتت(381)  (1)األصبهاين  ِمْهران
 كالتايل: 

 الفاية يف القراءات العشر. -1
 الشام  يف القراءات العشر. -2
 املبسوال يف القراءات العشر. -3

ومن ث  توالت املؤلفات بعده يف القراءات العشتتر حستت  القرون واألزمان، 
 فكان من مجلتها ما يلي:

 هت(. 470)  (2)األ ْند ر ايبّ  اإليضاح يف القراءات العشر، ألمحد  -4
  ( 3) البفدادي املعروف بسبط ابن اخلياال   عبد هللا االختيار يف القراءات العشر، ل  -5

 هت(. 541) 

 ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
هو أبو بكر أمحتد بن احلستتتتتتتتتتتتتتني بن  ِمْهران النيستتتتتتتتتتتتتتابورّى، أحتد األئمتة يف علم القراءات،   (1)

ضتتابٌط حمقِّق ثقة صتتاف جُماب الدعوة، له مصتتنفات عديدة يف علم القراءات، من أشتتهرها 
هتتتتتتتتتتتتتتتتتت،  381وف القرآن. تويف ستتتتنة:كتبه الثالثة يف القراءات العشتتتتر، وطبقات القر اء، ووق

 .1/49، و غاية النهاية: 95ينلر: معرفة القراء الكبار ص: 
األ ْند ر ايبّ اخلراستتتتتتتتتتتاين ، روى القراءات عن أيب احلستتتتتتتتتتتن   هو أبو عبد هللا أمحد بن أيب عمر (2)

الفارستتتتتتتتتتتي وعن  أيب عبد هللا حممد ابن األمام أيب اخلبازي عن أبيه وغريه، وروى القراءات  
ن أيب بكر أمحتد الكرمتاين، لته مصتتتتتتتتتتتتتتنفتات يف القراءات، منهتا: "قراءات القراء املعروفني  ع

ه، ينلر"  470برواايت الرواة املشتتهورين"، و " اإليضتتاح يف القراءات العشتتر" تويف ستتنة:  
 .1/453، و إرشاد األري  1/93غاية النهاية 

خلياال، شتتتيخ القراء ببفداد يف هو أبو منصتتتور عبد هللا بن علي البفدادي املعروف بستتتبط ا (3)
عصتتتتتتتتتتتتتتره، أختذ القراءات عن جتده أيب منصتتتتتتتتتتتتتتور.كتان عتاملتا ابلقراءات واللفتة والنحو، لته  
مصتتتتتتتتتتتتتتنفتات عتديتدة يف علم القراءات، منهتا: االختيتار يف القراءات العشتتتتتتتتتتتتتتر، واإلجيتاز يف 

اء  هتتتتتتتتتتتتتتت، ينلر: معرفة القر  541القراءات السبع، والروضة يف القراءات، وغريها، تويف سنة:  
 .1/434، وغاية النهاية: 275ص: 
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 -دراسة حتليلية مقارنة-املفاضلة يف األجر بني القراءات العشر  
 د. عبد هللا بن عبد العزيز الدغيثر

  (1) غاية االختصتتتتتتتتتتتتار يف قراءات العشتتتتتتتتتتتترة، للحستتتتتتتتتتتتن ابن العطار اهلمذاين -6
 هت(.569)

 هت(.740) (2)الكنز يف القراءات العشر، لعبد هللا ابن الوجيه -7
ث جتتاء بعتتد ذلتتك ختتامتتتة احملققني واملقرئني يف علم القراءات اإلمتتام  س 

 هت( ف ل ، كتبه األربعة يف القراءات العشر، مث : 833)  (3)ابن اجلزريالدين 
 النشر يف القراءات العشر . -8
 طيبة النشر يف القراءات العشر. -9

 تقري  النشر يف القراءات العشر. -10
 حتبري التيسري يف القراءات العشر. -11

 ف ل ، كتابه:( هت938) (4)ث جاء بعده عمر ابن النش ار املصري
 ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

هو أبو العالء احلستتتتتتتتتن بن أمحد العطار اهلمذاين، اإلمام احلافظ الزاهد، له مصتتتتتتتتتنفات يف  (1)
القراءات وغريها، منها: زاد املستتتتتتتتتافر، واالنتصتتتتتتتتتار يف معرفة قر اء املدن واألمصتتتتتتتتتار، وغاية  

هتتتتتتتتتتتتتتت، ينلر:  569تويف ستنة:    االختصتار يف قراءات العشترة، والوق، واالبتداء وغري ذلك،
 .1/204، وغاية النهاية: 296معرفة القر اء ص: 

هو أبو حممد،عبد هللا بن عبد املؤمن بن الوجيه الواستتتتتتطّي املقرئ، شتتتتتتيخ العراق يف زمانه،   (2)
كان رجاًل ديًنا خريًا صتتتتتتتتتاحلًا ضتتتتتتتتتابًط متقًنا، له عناية بعلم القراءات والتصتتتتتتتتتني، فيه، من  

هت، ينلر: غاية  741يف القراءات، والكنز يف القراءات العشر، تويف سنة:  مؤلفاته: امل تار  
 .3/47، والدرر الكامنة 1/429النهاية: 

هو أبو اخلري حممتتد بن حممتتد بن حممتتد بن علي بن يوستتتتتتتتتتتتتت، ابن اجلزري، املقرئ احملقق   (3)
املتقن، لته مصتتتتتتتتتتتتتتنفتات عتديتدة ومتنوعتة غري متا ذكر أعاله يف املنت فمنهتا: غتايتة النهتايتة يف 
طبقات القراء، و الدرة املضتتتتتتتتية يف القراءات الثالث املتتمة للعشتتتتتتتتر، وغريها، تويف ستتتتتتتتنة:  

 .9/255، والضوء الالمع: 2/247النهاية هت، ينلر: غاية 833
هو أبو حفص عمر بن قاسم سراج الدين النش ار املقرئ الشافعي املصتتتتتتتتتتتري، له مصنفات   (4)

= 
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 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 البدور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة. -12
هذا ستتتتتتترد مقتضتتتتتتت  حول نشتتتتتتت ة ظهور مصتتتتتتتطلح " القراءات العشتتتتتتتر"  
نِّفت يف ذلك، و ذا يتضتتتتتتتتتتتتح أن أول ظهور هلذا   وبعض املؤلفات اليت صتتتتتتتتتتتتُ
 املصتتتتتتطلح كان يف القرن الرابع اهلجري على يد اإلمام أمحد بن احلستتتتتتني بن 

 ل مصنفاته الثالثة يف القراءات العشر.األصبهاين، وذلك من خال ِمْهران
 

*** 
 

  

 ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
يف القراءات، منها: املكر ر يف القراءات الستبع، والبدور الزاهرة يف القراءات العشتر املتواترة،  

، واألعالم  6/113ينلر: الضوء الالمع    هت،938والبدر املنري يف شرح التيسري، تويف سنة:  
5/59. 
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 -دراسة حتليلية مقارنة-املفاضلة يف األجر بني القراءات العشر  
 د. عبد هللا بن عبد العزيز الدغيثر

 املفاضلة يف األجر بني القراءات العشرش سببه وحكمه  الفص: الثاين:
 .ااملبحث األول: تعريف املفاضلة لغة واصطالح  

 

على وزن مفاعلة، وهي مصتتتتتدر فاضتتتتت  يُفاضتتتتت  مفاضتتتتتلًة فهو    املفاضــــلة لغة: 
ُمفاضتتتتتِ ، قال ابن فارس: الفاء والضتتتتتاد والالم أصتتتتتٌ  صتتتتتحيٌح يدل  على زايدة يف  

، وفاضتتتتت  بني  ( 1) اإلحستتتتتان   شتتتتتيء، من ذلك الفضتتتتت : الزايدة واخلري. واإلفضتتتتتال: 
، والتفاضتت : التمازي يف  ( 2) الشتتياني مفاضتتلًة وفضتتاال: أي حكم ابلفضتت  ألحدمها 

 . ( 3) الفض ، والتفاض  بني القوم: أن يكون بعضهم أفض  من بعض 
ا:   يتضتتتح من خالل التعري، اللفوي للمفاضتتتلة أهنا ال املفاضــلة اصــطالح 

، وتقوم (4)تكون إال بني شتتتتتتتتتتتتياني ف كثر، وتكون غالًبا يف الفع  دون االستتتتتتتتتتتتم
ا على املقتارنتة واملوازنتةأ كي يرتج ح أحتد الشتتتتتتتتتتتتتت  ياني على اآلخر، فيكون مقتد متً

ومن هنا ميكن أن يُقال بعبارة مقتضتتتتتتتتبة إن املفاضتتتتتتتتلة    على غريه يف الفضتتتتتتتت .
 هي: تفضي  أحد الشياني وتقدميه على غريه. 

تفضتتي  إحدى القراءات  وأما املفاضــلة بني القراءات القرآنية فاملراد :ا:  
ستتتتتتتي ت يف املبحث  وتقدميها على األخرى لعلة ما أو ستتتتتتتب  من األستتتتتتتباب، و 

 .التايل التطرق إىل ذكر تلك العل  واألسباب
ولُيعلم أن تفضتتتتتتتتتتتتتتيتت  إحتتدى القراءات العشتتتتتتتتتتتتتتر ال يعي إبطتتال غريهتتاأ إذ 

 ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 .4/508ينلر: مقاييس اللفة  (1)
 .8/5209ينلر:  س العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم  (2)
 ، حتت مادة " فض  " .11/524، ولسان العرب 12/31ينلر:  ذي  اللفة  (3)
 .7/331، ولسان العرب 8/15ينلر: احملكم واحمليط األعلم  (4)
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القراءات العشتتتتتتتتتتر كلها من عند هللا تعاىل واثبتة عن رستتتتتتتتتتوله صتتتتتتتتتتلى هللا عليه 
وستتتلم، وما وقع لدى بعض املفستتترين من الرتجيح بني القراءات ال حُيم  على 

بول إحتتداهتتا ورد األخرى كمتتا هو احلتتال يف الرتجيح بني أقوال الفقهتتاء، بتت  ق
  .(1)العلمي حُيم  على االختيار والذوق

عفا  -وإن وقع شتتيء من ذلك ألحد منهم فعلى ستتبي  اخلط  أو اجله ،   
، ال على ستتتتتتتتتتتتتتبيت  تعمت د رّد متا ثبتت قرآنيتتهأ ألن تعمت د ذلتك  -هللا عنتا وعنهم 

لة.  يُفضي إىل اخلروج من التمِّ
: هذه القراءات ال يلن إال أهنا مروية عن النهللا (2)قال القاضتتتتتتي ابن عطية 

ميعها عارض جربي  عليه الستتتالم مع طول الستتتنني صتتتلى هللا عليه وستتتلم: و 
توستتتتتتتتتتعة على هذه األمة، وتكملة للستتتتتتتتتتبعة األحرف...، وعلى هذا ال يقال: 
هتتتتذه أوىل من جهتتتتة نزول القرآن  تتتتا، وإن رجحتتتتت قراءة فبوجتتتته غري وجتتتته  

 .(3)النزول

 ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
الذوق العلمي: هو ما يستتتتتحستتتتنه املت صتتتتص يف فنه من األمور املعنوية على ستتتتبي  اإلعجاب،   (1)

: اعلم أن معرفة  كمن يستتتتتحستتتتن االستتتتتماع إىل قراءة أحد القرّاء دون غريه، قال ابن أيب احلديد 
درك  ال يُ   من الكالم أمرٌ  ، والعلي واألعلى   ، واجللي واألجلى   ، والرشتيق والرشتق   ، الفصتيح واألفصتح 

 . 124/ 2  الربهان يف علوم القرآن ينلر:  .  وال ميكن إقامة الداللة املنطقية عليه   ، إال ابلذوق 
هو القاضتي أبو حممد عبد احلق بن غال  ابن عطية األندلستي، مفستٌر فقيه لفوي، تتلمذ   (2)

فستتتري القرآن العزيز"  على يد والده وبعض علماء عصتتتره، وأل ، تفستتتريه "احملرر الوجيز يف ت
هتتتتتتتتت، ينلر: طبقات املفستتتتتتتتترين للسيوطي ص:  541الذي له نصي  من ااه، تويف سنة:  

 .1/265، وطبقات املفسرين للداودي 60
 .1/513ينلر: احملر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز البن عطية  (3)
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 -دراسة حتليلية مقارنة-املفاضلة يف األجر بني القراءات العشر  
 د. عبد هللا بن عبد العزيز الدغيثر

 باب املفاضلة بني القراءات العشر أس   املبحث الثاين: 
 .املفاضلة العامة املطلع األول:  

تنوعت املفاضتتتتتتتتلة بني العلماء واألئمة حول القراءات العشتتتتتتتتر على وجه العموم  
أي ها أفضتتتتتت ، ولع  ستتتتتتب  هذا التنوع يرجع إىل اختالف املعايري واألذواق بينهم يف  
املفاضتلة بني هذه القراءات العشتر، فمنهم من يرى أن املعيار يف التفضتي  يرجع إىل  

اراة ُعرف أهت   فضتتتتتتتتتتتتتيلتة املكتان كقرا  ءة أهت  املتدينتة، ومنهم من يرى أنته يرجع إىل جمتُ
واالجتهتتادأ إذ    العلمي   البلتتد يف القراءة، أو إىل متتا هو أفصتتتتتتتتتتتتتح حستتتتتتتتتتتتتت  التتذوق 

 القراءات كلها فصيحة بلسان عريب مبني، ومنهم من يرى غري ذلك. 
: " من أراد أحستتتتتتتتتتتتن القراءات، فعليه بقراءة أيب  ( 1) قال أبو العباس الطنافستتتتتتتتتتتتي 

عمرو، ومن أراد األصتتتتتتت ، فعليه بقراءة ابن كثري، ومن أراد أفصتتتتتتتح القراءات، فعليه 
بقراءة عتاصتتتتتتتتتتتتتم، ومن أراد أغرب القراءات، فعليته بقراءة ابن عتامر، ومن أراد األثر  
فعليه بقراءة محزة، ومن أراد أظرف القراءات فعليه بقراءة الكستائي، ومن أراد الستتّنة 

 . ( 2) فعليه بقراءة انفع " 
 يُلحظ على قول أيب العباس الطنافسي أمران: 

 األول: أنه اقتصر يف املفاضلة على القراءات السبع فقط. 
 الثاين: أنه جع  لك  قراءة من القراءات السبع ما مُييزها عن غريها. 

وال ُيفى متا يف قولته هتذا من التكّل، بفري دليت ، غري متا جتاء يف قراءة اإلمتام  
 ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

أمحد بن عبد هللا أبو العباس الطنافستتي البفدادي شتتيخ عارف، قرأ على أصتتحاب أيب أيوب    هو   (1)
اخلياال صتتتاح  اليزيدي، قرأ عليه أبو أمحد عبد هللا بن احلستتتني الستتتامري، ومل يرتجم له غري ابن  
اجلزري يف كتتتابتته غتتايتتة النهتتايتتة ومل يتتذكر لريخ وفتتاتتته، والتتذي يلهر أنتته من طبقتتة العلمتتاء متتا بني  

هتتتتتتتتتتتتتتت،  386القرنني الثالث والرابع من اهلجرةأ ألن تلميذه عباهلل بن احلستني الستامري تويف ستنة:  
 . 75/ 1ينلر: غاية النهاية  

 .1/75غاية النهاية  (2)
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 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 ل بعض كبار األئمة.  انفعأ ف نه يتوافق مع قو 
وفيمتتا يلي عرض مقتضتتتتتتتتتتتتتتت  لبعض القراءات القرآنيتتة اليت كتتان هلتتا حٌظ من    

 التفضي  على غريها لدى بعض علماء األمة من السل،. 
 قراءة اإلمام انفع املدين )قراءة أه: املدينة(.  -1

إن خصتتتتتتتتتتتتتتائص بعض القراءات القرآنيتة من النتاحيتة املكتانيتة رمبتا جعلتت بعض  
لهتا على غريهتا، نلري متا جتاء يف ُحجيتة عمت  أهت   األئمتة من كبتا  ر العلمتاء يفضتتتتتتتتتتتتتّ

املدينة لدى أصتتتتتتتتتتتتحاب املذه  الفقهي املالكيأ حيث جعلوه ُحجة يف األحكام  
 . ( 1) التكليفيةأ نلًرا للنصوص النبوية الواردة يف فض  املدينة وشرفها ومكانة أهلها 

  - راءة اإلمتام انفع املتدين ق   - ومن هنتا كتانتت قراءة أهت  املتدينتة اليت يقر ون  تا 
حم  تفضتتتتتي  وتقدمي من لدن بعض األئمة على غريها من القراءات، فقد أُثر عنهم  
ّنة، فقد ثبت عن   تفضتتتتتتيلها على غريها من هذا اجلان ، وعد ها بعضتتتتتتهم من الستتتتتتُ

وعامة أه  املدينة قوهلم: " قراءة انفع ستّنة "    ( 3) هللا ابن وه    وعبد   ( 2) اإلمام مالك 
راءة أه  املدينة سّنة " يعنون بذلك قراءة اإلمام انفع، والنصوص الواردة عنهم  أو" ق 

 ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 . 329/ 1، و إيضاح احملصول من برهان األصول  1745/ 1املعونة على مذه  عامل املدينة  ينلر:    (1)
صتتتتتتتتتتتتبحي املتدين، فقيته حمتدِّث ثقتة، صتتتتتتتتتتتتتاحت  املتذهت  املتالكي  هو أبو عبتد هللا متالتك بن أنس األ   (2)

املشتتتتتتتهور، اثين األئمة من املذاه  الفقهية األربعة عند أه  الستتتتتتتنة، كان يرحلون إىل املدينة ألخذ  
، ومجهرة  67/ 1هتتتت، ينلر: طبقات الفقهاء  179العلم عنه، منهم أمحد بن حنب  وغريه، تويف سنة:  

 . 10/ 1تراجم الفقهاء املالكية  
هو أبو حممد عبد هللا بن وه  بن مستلم الفهري موالهم املصتري أحد األئمة األعالم ثقة   (3)

ا عن  اإلمتتتام انفع، روى عنتتته القراءة خلق كثري، لتتته   كبري حتتتافظ، أختتتذ القراءة عرضتتتتتتتتتتتتتتتتتً
مصتتتتتتتتتتتتتتنفتات عتدة منهتا: موطت  ابن وهت ، وكتتاب املفتازي، وكتتاب اجلتامع، تويف ستتتتتتتتتتتتتتنتة:  

 .9/223، وسري أعالم النبالء 1/346هت، ينلر: غاية النهاية 197
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 -دراسة حتليلية مقارنة-املفاضلة يف األجر بني القراءات العشر  
 د. عبد هللا بن عبد العزيز الدغيثر

قراءة    - :وددُت أين قرأت قراءة أه  املدينة  ( 2) هللا بن إدريس   ، قال عبد ( 1) مشتتتتتتتتتهرة 
: قراءة انفع قراءتنا وذلك أنه كفاان  ( 4) ، قال أبو حممد املستتتتتتّيبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي ( 3) - اإلمام انفع  
اتت  اإلمتتام أمحتتد ابن  ( 5) أدركنتتا من أدرك متتا عتتدوان متتا فعتت  املاونتتة ممتتا لو  ، وقتتد ستتتتتتتتتتتتتُ

 . ( 7) أي  القراءات أح   إليك؟ قال: قراءة انفع   ( 6) حنب  
 يف منلومته:    ( 8) ويف ذلك يقول أبو احلسن ابن بريّ 

 نتتتتتافتتتتتعْ دنتتتتيِّ تتتتت أبتي ُر  يْتتتتتتتتتِم التم  من نْلِم مْقرأ اإلمام اخلاشع      
 د روى املتتتتتقد مِ تتت الثْبِت فيما ق  إْذ كتتتتتان متتتتتتقرأ  إمتتتتتتاِم التتتحتتتتترم      

 ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
، وإبراز  1/155، وجامع البيان يف القراءات الستتتتتتتبع  62ينلر: الستتتتتتتبعة البن جماهد ص:   (1)

 .3/115، وبدائع الفوائد 64، ومعرفة القر اء الكبار ص: 6املعاين ص:
هو أبو حممتتد عبتتد هللا بن إدريس األودي الكويف، ثقتتة ثبتتت حجتتة، ُعرف ابلزهتتد والورع    (2)

التمستتك ابلستتنة، أخذ القراءة عن انفع واألعمش، أثىن عليه علماء عصتتره كاإلمام أمحد  و 
هتتتتتتتتتتتتتتتت، ينلر: غاية النهاية  192بن حنب  وبشتر احلايف وحي  ابن معني وغريهم، تويف ستنة:  

 .9/42، وسري أعالم النبالء 1/409
 .3/115بدائع الفوائد  (3)
ام ثقة ثبت، مقرئ حمّدث فقيه، أخذ القراءة  هو أبو حممد إستتتتتتحاق بن حممد املستتتتتتّيهللا، إم (4)

عن شتتتتتتتي ه اإلمام انفع، وجلس لتعليم القرآن ابملدينة بعد شتتتتتتتي ه، وقد تتلمذ عليه خلق  
ه، ينلر:  206كثري، كما حّدث عنه ابن ذكوان، وأمحد بن حنب ، وغريمها، تويف ستتتتتتتنة:  

 .1/157، وغاية النهاية 88معرفة القراء الكبار ص: 
 .63بن جماهد ص: السبعة ال  (5)
هو أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنب  الشتتيباين، صتتاح  املذه ، ُعرف ابلزهد والورع   (6)

والتقى، سريته عطرة مشتهرة يف كت  الرتاجم، أثىن عليه علماء عصره قاطبة، له مصنفات  
ه، ينلر:  241عدة من أشتهرها كتابه املستند من حديث الرستول ت، تويف ببفداد ستنة:  

 .11/177، وسري أعالم النبالء 1/112ية النهاية غا
 .7إبراز املعاين أليب شامة: ص:  (7)
هو أبو احلستتتتتتتتتتتتتن علي بن حممتد ابن احلستتتتتتتتتتتتتني املفريب الرابطي املالكي، املعروف اببن بري، إمام    (8)

  مقرىء، من مصتتتتنفاته: منلومة الدرر اللوامع يف أصتتتت  مقرإ اإلمام انفع، والكايف يف علم القوايف، 
 . 220/ 7، ومعجم املؤلفني  716:  1هت، ينلر: هدية العارفني  730تويف سنة:  
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   ( 1) ُستتتتتن تتهْ دون التمتتتتقتتتارئ ستتتتتتتواه   تتتتتتتتتتتتتتْه   تتت تتتتتتتت ولِتل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذي ورد  فتتتيتتتتتتتتته أن    
ر ابن ُجزي الفرانطي  ستتتب  اعتماده يف تفستتتريه رستتتم اآلايت   ( 2) وُيصتتترِّح التتتتتتتتتتتتتتتتتُمفستتتّ

القرآنيتة وفق قراءة اإلمتام انفع قتائاًل: إمنتا بنينتا هتذا الكتتاب على قراءة انفع  املتدين  
 لوجهني:  

 ألخرى. أحدمها: أهنا القراءة املستعملة يف بالدان ابألندلس وسائر بالد املفرب ا 
 . ( 3) واآلخر: االقتداء ابملدينة شرفها هللاأ ألهنا قراءة أه  املدينة   
 قراءة اإلمام أيب عمرو بن العالء.  -2

تعّددت الرواايت عن اإلمام أمحد ابن حنب  يف تفضتتتتتتتتتتتيله لبعض القراءات على  
غريهتتتا، وهتتتذا ليس بفريتتت  عليتتته، فرمبتتتا تعتتتددت الرواايت عنتتته كتتتذلتتتك يف متتتذهبتتته 

مخس رواايت أو تزيد يف مستت لة واحدة، وقد تكّلم العلماء عن أستتباب  الفقهي إىل  
، وأما يتعلق بتفضتتتتتتيله لقراءة أيب عمرو بن  ( 4) ذلك وعلته مما ليس هذا حم  دراستتتتتتته 

أنه ستتتتتتتتتتتت ل أمحد ابن حنب  أي  القراءات ختتار    ( 5) العالء فقد حكى تلميذه امليموين 
فتتتت قرأ  تتتتا ؟ قتتتتال: قراءة أيب عمرو بن الع  لفتتتتتة قريش والُفصتتتتتتتتتتتتتحتتتتتاء من  يل  الء، 

 ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
، بضبط وعناية: سليم بن حممد 7الدرر اللوامع يف أص  م قرأ اإلمام انفع ص:  منت    ينلر: (1)

 ربيع.
ر، من  هو أبو القاستتم حممد بن أمحد ابن جزي (2) الكلهللا الفرانطي، فقيه لُفوي، ُأصتتويل ُمفستتِّ

مصتتتتنفاته: التستتتتهي  لعلوم التنزي ، والقوانني الفقهية يف تل يص مذه  املالكية، وتقري   
،  2/83هتتتتتتتتتتتتتتتتتتت، ينلر: غاية النهاية  741الوصتتتتتول إىل علم األصتتتتتول، وغريها، تويف ستتتتتنة:  

 .2/85وطبقات املفسرين للداودي 
 .1/16التنزي   ينلر: التسهي  لعلوم (3)
، وإعالم املوقعني 532ينلر: املستتتتتتتتتتتتتودة يف أصتتتتتتتتتتتتتول الفقته من كالم أيب العبتاس ابن تيميتة ص:    (4)

 . 41/ 1، وشفاء العلي  شرح منار السبي   25/ 1
هو أبو احلستتتتتتتتتتتتتتن عبتتد امللتتك ْبن عبتتد احلميتتد بن  ِمْهران امليموين، فقيتته ثقتتة حنبلي رفيع   (5)

القدر، تتلمذ على اإلمام أمحد ابن حنب ، وكان شتتتتديد املالزمة له وكت  عنه علما غزيرًا،  
 .13/89، وسري أعالم النبالء 1/213هت، ينلر: طبقات احلنابلة 274تويف سنة: 
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 -دراسة حتليلية مقارنة-املفاضلة يف األجر بني القراءات العشر  
 د. عبد هللا بن عبد العزيز الدغيثر

 . ( 1) الصحابة 
يلهر من كالم اإلمتام أمحتد ابن حنبت  أن تفضتتتتتتتتتتتتتيلته لقراءة أيب عمرو بن العالء  

 كان لسببني: 
 األول: أهنا لفة قريش. 

 الثاين: أهنا لفة الُفصحاء من الصحابة. 
، ( 2) ُعيتتتتتتتتتتتتتتتينة وممن أُثر عنهم تفضتي  قراءة أيب عمرو بن العالء اإلمام ستُفيان ابن  

حيث قال: رأيت رستول هللا صتلى هللا عليه وستلم يف املنام فقلت: اي رستول هللا قد  
اختلفتت علّي القراءات، فبقراءة من ممرين أن أقرأ ؟ فقتال: م اقرأ بقراءة أيب عمرو  

 .   ( 3) بن العالء « 
من خالل كالم اإلمام ستتتتتتتفيان ابن ُعيينة يلهر أن ستتتتتتتب  تفضتتتتتتتيله لقراءة أيب  
عمرو كان جر اء تلك الر اي املنامية، وهي وإن كانت حكاية قول عن الرسول صلى  
هللا عليه وستتتتتتتتتتتلم، غري أهنا ال تكون ُحجة وال تدخ  ضتتتتتتتتتتتمن ستتتتتتتتتتتننه القوليةأ ألن  

لر اي الصتتتتاحلة مما يُستتتتت نس  ا  الشتتتتريعة كُملت بعد موته عليه الصتتتتالة والستتتتالم، وا 
دون أن تُبىن عليها األحكام الشتتتترعيةأ إذ الشتتتتريعة مبنية على اليقني ال على اللن،  
ذ بر ى ومنتتتتامتتتتات غري األنبيتتتتاء عليهم والستتتتتتتتتتتتتالم، وهتتتتذا متقّرٌِر نمجتتتتاع   وال تُؤختتتت 

 ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
اف القنتاع  3/472، واإلنصتتتتتتتتتتتتتتتاف للمرداوي  2/185مفلح    ينلر: الفروع البن  (1) ، وكشتتتتتتتتتتتتتتتّ

 .1/345للبهوت 
هو أبو حممد حممد ستتتتفيان بن عيينة اهلاليل كان عاملاً انقداً وزاهداً عابًدا، علمه مشتتتتهور،  (2)

وزهتده معمور، ثقتٌة ثبتٌت حتافظ، عرض القرآن على محيتد بن قيس األعرج و عبتد هللا بن  
 .1/308و غاية النهاية  7/270هت، ينلر: حلية األولياء 981كثري، تويف مبكة سنة: 

 .178/ 1، وجامع البيان يف القراءات السبع 81السبعة البن جماهد ص:  (3)
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 . ( 1) العلماء 
 . النُّجتود قراءة اإلمام عاصم ابن أيب   -3

م يف املرتبة الثانية بعد قراءة اإلمام انفع لدى  جاء تفضتتتتتتتتتتتي  قراءة اإلمام عاصتتتتتتتتتتت 
قال: ستتتت لت أيب عن عاصتتتتم بن    ( 2) عبد هللا اإلمام أمحد ابن حنب ، فقد حكى ابنه 

 دلة فقال: رج  صتتتاف خري ثقة، فستتت لته أي  القراءة أح   إليك؟ قال: قراءة أه   
قتال: أهت  الكوفتة ُيتتارون  ، ويف روايتة أخرى  ( 3) املتدينتة، فت ن مل يكن فقراءة عتاصتتتتتتتتتتتتتم 

، وجاء النص يف مذه  احلنابلة: ُتكره قراءة  ( 4) وأان أختارها   - أي عاصتتتتتم    - قراءته  
 . ( 5) ما خال، ُعرف البلد 

يلهر ممتا ستتتتتتتتتتتتتبق عن اإلمتام أمحتد ابن حنبت  فيمتا يتعلق بقراءة اإلمتام عتاصتتتتتتتتتتتتتم  
 أمران: 

 ع من انحية التفضي . األول: أنه جعلها يف املرتبة الثانية بعد قراءة اإلمام انف 
الثاين: أنه جعلها يف املرتبة األوىل يف التفضتتتتتتتتتتتتي أ جُماراة لُعرف أه  بلده، ويؤيد  

  ذلك ما نص  عليه احلنابلة يف مذهبهم. 

 ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
،  1/115، وشتتتتتتترح النووي على صتتتتتتتحيح مستتتتتتتلم  4/342ينلر: احمللى ابآلاثر البن حزم   (1)

 .1/334، واالعتصام للشاطهللا 27/457وجمموع الفتاوى البن تيمية 
هو أبو عبد الرمحن عبد هللا بن أمحد ابن حنب  الشتتتتتتتتتتتيباين، تعلم على يد أبيه فكان مكثراً   (2)

يف الروايتة عنته، وتتلمتذ على بعض العلمتاء يف بفتداد، لته بعض املصتتتتتتتتتتتتتتنفتات منهتا كتتابته:  
 .14/285، و ذي  الكمال 11/12هت، ينلر: لريخ بفداد 290الس نة، تويف سنة: 

 .1/348، وغاية النهاية 52معرفة القراء ص:  (3)
 ، 7إبراز املعاين أليب شامة املقدسي ص:  (4)
 . 185/ 2الفروع البن مفلح  (5)
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 د. عبد هللا بن عبد العزيز الدغيثر

 قراءة اإلمام ابن كثري.  -4
، حيث قال: قراءتنا  ( 1) جاء تفضتتتتتتتتتي  قراءة اإلمام ابن كثري عن اإلمام الشتتتتتتتتتافعي 

 . ( 2) كثري، وعليها وجدت  أه  مكة، من أراد التمام فليقرأ البن كثري قراءة عبد هللا بن  
من خالل كالم اإلمام الشتتتتتتافعي يلهر أن ستتتتتتب  تفضتتتتتتيله لقراءة ابن كثري كان  

 لسببني: 
 األول: أهنا قراءة أه  مكة . 

 الثاين: ما ُوِصفت به من التمام أي: الكمال. 
إذ القراءات العشتر كلها متام من  وال ندري حقيقة ما نوع هذا التمام أو الكمالأ  

ز  عند هللا تعاىل، ورمبا كان ذلك الوصتتتتت، من ابب اختالف األذواق، ولعل ه مما يُتجوّ 
 فيه. 

وجتتاءت روايتتة عن اإلمتتام أمحتتد ابن حنبتت  أنتته اختتتار قراءة أهتت  احلجتتاز، قتتال  
 . ( 4) : وهذا يعم أه  املدينة ومكة ( 3) القاضي 

لبعض القراءات العشتتتتتر فيما    لى وجه العموم ع   التفضتتتتتي  يف    هذا جُمم  ما ُحكي 
 ورد عن أئمة علماء السل،. 

 ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
هو أبو عبد هللا حممد بن إدريس بن العباس الشتتتتتتتتتتتافعي اإلمام صتتتتتتتتتتتاح  املذه  الفقهي، أخذ    (1)

القراءة عن عبد هللا بن قستتتطنطني املكي، من مصتتتنفاته: كتاب األم يف الفه، والرستتتاله يف أصتتتول  
 . 71، وطبقات الفقهاء ص:  95/ 2ه، ينلر: غاية النهاية  204تويف سنة:    الفقه، 

. قلُت: وقد وهم ابن عقيلة املكي يف كتابه الزايدة واإلحستتتتتتتتتان 6يب شتتتتتتتتتامة: ص:  إبراز املعاين أل   (2)
ا إىل اإلمام الشتتتافعي واملتقرر خالف ذلكأ  44/ 3 أ حيث نستتت  قوهلم: "قراءة انفع ستتتنة" أيضتتتً

 إذ املشهور عنه تفضي  قراءة اإلمام ابن كثري املكي، فليُتنبه إىل ذلك.  
حممد بن احلستتتتتتتتتتني ابن الفراء، عامل حنبلي شتتتتتتتتتتيخ عصتتتتتتتتتتره يف بفداد، له    هو القاضتتتتتتتتتتي أبو يعلى   (3)

مصتتتتنفات عديدة، منها: العدة يف أصتتتتول الفقه، واألحكام الستتتتلطانية، وأحكام القرآن، وغريها،  
 . 252/ 5، وشذرات الذه   193/ 2هت، ينلر: طبقات احلنابلة  458تويف سنة:  

 . 185/ 2الفروع البن مفلح  (4)
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 .املطلع الثاين: املفاضلة النسبية
 

بني  املفاضتتتتتتتتتتتتتتلة النستتتتتتتتتتتتتتبية هي الفالبة واألكثر لدى العلماء يف التفضتتتتتتتتتتتتتتي 
القراءات العشتتتتتتتتتترأ ألهنا ال ختص قراءة معينة دون أخرى كما ستتتتتتتتتتبق، ب  هي 

ستتواء، ومعىن كوهنا نستتبية أهنا تفضتت    العشتتر على حد ّ متعلقة  ميع القراءات  
يف موطن دون آخر ال على اإلطالق، ومرجع التفاضتت  فيها بستت  االجتهاد  
واألذواق العلميتتتتة، ولتتتتذا كثر ورودهتتتتا يف كثري من كتتتتت  املتقتتتتدمني من أهتتتت  

 .القراءات والتفسري وغريهم
 -.اءاتأمثلة عل  املفاضلة بني القراءات العشر من كتع القر  

ف ما ما يتعلق بكت  القراءات من التفاضتتتتتتتتتتتت  بني القراءات العشتتتتتتتتتتتتر، فهو 
 .غالًبا ما يكون بصيفة "أفع  التفضي "، ويُعتربِّ عنه أه  الفن بتتتت "االختيار"

: ترجيح بعض وجوه القراءات على بعض، إمنا (1)قال أبو شتتتتامة املقدستتتتي 
 .(2)األكثر من كالم العربهو ابعتبار موافقة األفصح، أو األشهر، أو 

،  [ 4  ]الفاحتة:   مئين  ىن  من  نئ ومن األمثلة على ذلك ما جاء يف قوله تعاىل: 

  .   (3)بذفها ئو قُر  مئمننئ نثبات األل، يف   حيث قُرئ
 ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

هو عبد الرمحن بن إااعي  بن إبراهيم أبو القاستم املقدستي الشتافعي املعروف بيب شتامة،   (1)
إمام عالمة حجة، وحافظ ذو الفنون، قرأ القراءات على الستتتتت اوي، من مصتتتتتنفاته: إبراز  
املعاين يف شتتتتتتتترح الشتتتتتتتتاطبية، واملرشتتتتتتتتد الوجيز إىل علوم تتعلق ابلكتاب العزيز.تويف ستتتتتتتتنة:  

/  1،  وغاية النهاية يف طبقات القراء  361ر: معرفة القراء الكبار ص:  هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ينل665
365  . 

 .772إبراز املعاين من حرز األماين ص:  (2)
قرأ ممِلِك« بذف األل، من القرّاء العشتتتتتتتترة: انفع وابن كثري وأبو عمرو وابن عامر ومحزة  (3)

= 
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 -دراسة حتليلية مقارنة-املفاضلة يف األجر بني القراءات العشر  
 د. عبد هللا بن عبد العزيز الدغيثر

« : القراءلن كلتامها اثبت ابلستتنة، غري أن مم اِلكِ ( 1) قال أبو منصتتور األزهري 
 .(2)أح    إيل أ ألنه أث

تعتتتتتاىل:   قولتتتتته هللا  عمران:    مئ يل ىل مل خل نئومنهتتتتتا  آل  ابن  [158]  قتتتتتال   ،
،... والضتتتتتتتتتتتتم أفصتتتتتتتتتتتتح  (4)وكستتتتتتتتتتتترها  -األوىل    -: يقرأ بضتتتتتتتتتتتتم  امليم  (3)خالويه
 .(5)وأشهر

: مُتّت متوت، مثت : قُلتت تقول  : األشتتتتتتتتتتتتتهر األقيس ( 6) قتال أبو علي الفتارستتتتتتتتتتتتتي 
وطُفت تطوف، وكذلك هذا يستتتتتتتتتتتمّر على ضتتتتتتتتتتّم الفاء منه، والكستتتتتتتتتتر شتتتتتتتتتتاذ يف  

 ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
ِك« نثبتتتات األل،، ينلر: الك نز يف القراءات العشتتتتتتتتتتتتتتر  وأبو جعفر، وقرأ البتتتاقون ممتتتالتتتِ

  .1/271، والنشر يف القراءات العشر 2/400
حممد بن أمحد األزهرّي الشتتتتتتتافعي، كان إماماً يف اللفة، بصتتتتتتترياً يف الفقه،    هو أبو منصتتتتتتتور (1)

هتتتتتتتتتتتتتتتتتت،  370عاملا يف القراءات، له مصتتتنفات عديدة يف فنون متنوعة، تويف ارستتتان ستتتنة:  
ل دنه وي، وني     83للداودي، وطبقات املفستتتترين ص:    2/65ينلر: طبقات املفستتتترين  

 .144السائرين ص: 
  .1/110يب منصور األزهري معاين القراءات أل (2)
هو أبو عبد هللا احلستتني بن أمحد بن خالويه، إمام اشتتتهر بعلم النحو واللفة والقراءات، له   (3)

تصتتتتتتتتتتتتتتاني، كثرية يف اللفتة والنحو والقراءات، منهتا البتديع يف القرآن الكرمي وإعراب ثالثني  
هتتتتتتتتتتتتتتتت، ينلر: غاية  370  ستورة من القرآن، واحلجة يف القراءات الستبع..وغريها، تويف ستنة:

 .1/359، وإنباه الرواة على أنباه النحاة 1/237النهاية 
قرأ بكستتتتتتتر امليم من العشتتتتتتترة: انفع ومحزة والكستتتتتتتائي وخل،، وقرأ بضتتتتتتتم امليم الباقون من  (4)

 .1/271، والنشر يف القراءات العشر 2/400ينلر: الكنز يف القراءات العشر العشرة، 
 .1/115بع البن خالويه احلجة يف القراءات الس (5)
هو أبو علي احلستتتتتتتتتتتتتتن بن أمحتد بن عبتد الففتار الفتارستتتتتتتتتتتتتتي، إمتام يف القراءات وعتامل حنوي  (6)

انتهت إليه رائستتتتتتتتتتة علم النحو ببفداد، له تصتتتتتتتتتتاني، عديدة منها: كتاب التذكرة، وكتاب  
هتتتتتتتتتتتتتتتتت، ينلر: غاية  377احلجة للقراء الستتبعة، واإليضتتاح والتكملة وغري ذلك، تويف ستتنة:  

 .1/308، وإنباه الرواة على أنباه النحاة 1/206النهاية: 
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 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 . ( 1) القياس 
، قُرئتت بضتتتتتتتتتتتتتتم [11] اجملتادلتة:    مئ جه هن من خن ڇومنهتا قول هللا تعتاىل:  

بضتتم   -واالختيار ما عليه انفع    :(3)، قال أبو القاستتم اهلذيل(2)الشتتني وكستترها
  .(4)نش ز ينُشز بضم الشني، وهو أفصحأ ألنه من -الشني 

قال أبو شتتتتتتتتتتتتامة:  ،  [280] البقرة:    مئجغ مع جع نئ ومنها قوله تعاىل:                     
، والفتح (5)فلفتان  -يف حرف الستتتتتتتتتتتتتتني  -ابلفتح والضتتتتتتتتتتتتتتم    ڇجغ ڇوأما  

  .(6)أفصح وأشهر وأقيس
 - .التفسريأمثلة عل  املفاضلة بني القراءات العشر من كتع 

وأما ما يتعلق بكت  التفستتتتري حول التفاضتتتت  النستتتتهللا بني القراءات العشتتتتر 
فبابه واستتتتتتع وحده شتتتتتتاستتتتتتعأ ألنه يتناول مجيع ما يدخ  حتت هذا الباب من 
أنواع املفاضتالت، ستواء ما كان ستببه يرجع إىل األفصتح واألشتهر يف اللفة، أو 

يتعلق ابإلعراب اللفوي....إىل إىل معىن اآلية من انحية األكم  واألث، أو ما 
 .ضي  اليت ُيتل، فيها أه  التفسريغري ذلك من عل  التف
 ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 .3/93ينلر: احلجة للقراء السبعة  (1)
قرأ بضتتتتتتتم امليم من العشتتتتتتترة: انفع وأبو جعفر وابن عامر وعاصتتتتتتتم، وقرأ الباقون بكستتتتتتترها،  (2)

 .2/385، والنشر يف القراءات العشر 2/677ينلر: الكنز يف القراءات العشر 
علي بن جبارة أبو القاسم اهلذيل اليشكري، عامل رح الة يف طل  القراءات،  هو يوس، بن    (3)

ه، ينلر: معرفة القراء الكبار ص:  465له كتاب الكام  يف القراءات العشتتر، تويف ستتنة:  
 .397/ 2، وغاية النهاية يف طبقات القراء 239

 .407، ص: الكام  يف القراءات واألربعني الزائدة عليها (4)
بضتتتتم الستتتتني من العشتتتترة: انفع، وقرأ الباقون بفتحها، ينلر: الكنز يف القراءات العشتتتر  قرأ   (5)

 .2/236، والنشر يف القراءات العشر 2/432
 .377إبراز املعاين من حرز األماين ص:  (6)
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 -دراسة حتليلية مقارنة-املفاضلة يف األجر بني القراءات العشر  
 د. عبد هللا بن عبد العزيز الدغيثر

ابن جرير  اإلمتتام    القراءات العشتتتتتتتتتتتتتتر  ممن اشتتتتتتتتتتتتتتُتهر عنتته التفضتتتتتتتتتتتتتتيتت  بني   و
يف تفستتتتتتتريه من ذكر املفاضتتتتتتتلة بني القراءات    - هللا رمحه -، حيث أكثر  (1)الطربي

- القراءات العشتتتتر على بعض اجتهاًدا منه  العشتتتتر، ب  رمبا صتتتتّوب أو رّجح بعض  
ا ، ولستتتتُت بصتتتتدد  ، واألمثلة على ذلك من خالل تفستتتتريه كثرية جد  - عفا هللا عنه 

 .( 2) تتبعهاأ فهي أشهر من أْن ُتذكر 
قتتال رمحتته هللا   ، [   4] الفتاحتتة:    مئين  ىن  من  نئ فمنهتتا متتا جتتاء يف قولتته تعتتاىل:   

: وأوىل التت ويلني ابآليتة وأصتتتتتتتتتتتتتح  مئمن نئ      بعتد أن ذكر توجيته القراءتني يف كلمتة: 
  أ القراءتني يف التالوة عنتدي التت ويت  األول وهي قراءة من قرأ مملِتِك« مبعىن اْلُملتْكِ 

ألن يف اإلقرار له ابالنفراد ابمللك إجيااب النفراده ابمللك وفضتتتتتتتتتتتتيلة زايدة امللك على  
ك،   ك  إال وهو متتتتالتتتتِ وقتتتتد يكون املتتتتالتتتتك ال  املتتتتالتتتتك، إذ كتتتتان معلومتتتتا أن ال ملتتتتِ

 .  ( 3) ِملًكا...اخل 
ومعلوم أن كال القراءتني صتتتتتتتتتتحيٌح متواتٌر عن رستتتتتتتتتتول هللا صتتتتتتتتتتلى هللا عليه 

  .، فال جمال للتصحيح بينهما يف التالوة(4)وسلم
 ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

هو أبو جعفر حممد بن جرير الطربي اإلمام رأس املفستتتترين على اإلطالق، مجع من العلوم   (1)
مامل يشتتتتتتتتتاركه فيه أحد من أه  عصتتتتتتتتتره، كان حافلاً لكتاب هللا بصتتتتتتتتترياً ابملعاين فقيهاً يف 
أحكام القرآن عاملا ابلستتنن وطرقها صتتحيحها وستتقيمها انستت ها ومنستتوخها، بصتتريا بايم  

التفستتتتتتتتري العليم الذي مل ُيصتتتتتتتتن، مثله ال قبله وال بعده، تويف ستتتتتتتتنة:    الناس وأخبارهم، له
 .1/96وطبقات املفسرين للسيوطي  1/264هت، ينلر: معرفة القراء الكبار310

ينلر: كتتتاب: "القراءات املتواترة اليت أنكرهتتا ابن جرير الطربي يف تفستتتتتتتتتتتتتتريه والرد عليتته"،    (2)
 حملمد عارف عثمان.

 .1/150ن عن موي  آي القرآن ينلر: جامع البيا (3)
قرأ ممِلِك« بذف األل، من القرّاء العشتتتتتتتترة: انفع وابن كثري وأبو عمرو وابن عامر ومحزة  (4)

= 
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 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

حيتث  ، [  13] املائدة:    مئهئ مئ خئ نئ ومن ذلك ما يف قوله تعتاىل: 
جرير: وأعجتتتتُ  ، قتتتتال ابن  ( 1)وحتتتتذفهتتتتا  مئهئنئ نثبتتتتات األل، يف:    قُرئ

ُْم ق ِسي ًة « على فعيلةأ ألهنا  القراءتني إيّل يف ذلك قراءة من قرأ: م و ج ع ْلن ا قُتُلو  
 .  (2)أبلغ يف ذم القوم من قاسية

قلُت: ولو التزم ابن جرير الطربي هذا األستتتتتتتتلوب األخري يف املفاضتتتتتتتتلة بني 
ه أكثر من عبتارات القراءات العشتتتتتتتتتتتتتتر ملتا حلقته مالمتة أو تبعتة أو انتقتاد، ولكنت 

الرتجيح والتصتتتوي  مث : )وأوىل القراءتني ابلصتتتواب، والقراءة اليت ال أستتتتجيز 
القراءة القرآنيتتتتتة   إنكتتتتتاُر أو رّد  ذلتتتتتك(، واليت مفتتتتتادهتتتتتا  القراءة بفريهتتتتتا...وحنو 

  .الصحيحة الثابتة
بني القراءات العشتتتتتتر، ما جاء يف قوله   ومن املفاضتتتتتتالت يف كت  التفستتتتتتري

ئ  وقُر    مئ  من نئابلياء يف:   ئفقد قُر ، [  7] اجملادلة:مئ   جه ين ىن من خننئتعاىل: 

 ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
وأبو جعفر، وقرأ مماِلِك« نثبات األل، من القرّاء العشتتتتترة: عاصتتتتتم والكستتتتتائي ويعقوب  

 .1/271لعشر ، والنشر يف القراءات ا2/400وخل،، ينلر: الكنز يف القراءات العشر 
قرأ من العشرة محزة والكسائي م قسّية « بذف أل، وتشديد الياء، وقرأ الباقون م قاسية    (1)

، والنشتتتتر يف 2/458ينلر: الكنز يف القراءات العشتتتتر  ،  « نثبات األل، مع ختفي، الياء
 .1/254القراءات العشر 

 .8/250جامع البيان عن موي  آي القرآن  (2)
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 -دراسة حتليلية مقارنة-املفاضلة يف األجر بني القراءات العشر  
 د. عبد هللا بن عبد العزيز الدغيثر

 .  (3)واألول أفصُح وأصحّ  يف تفسريه: (2)قال الثعلهللا ( 1)مئ مض نئ ابلتاء: 
 حيث قُرئ ،[  246] البقرة: مئ ىي مي نئ  ومن ذلك أيضتتتتتا ما يف قوله تعاىل:

أي كستتر   -، قال ابن ُجزي يف تفستتريه: وهو أفصتتح  (4)بكستتر الستتني وفتحها
، وستتتبق اإلشتتتارة إىل أن ابن ُجزي ممن (5)ولذلك انفرد انفٌع ابلكستتتر  -الستتتني 

يرى تفضتتي  قراءة اإلمام انفع على غريه من القرّاء العشتترة، ولذلك بىن تفستتريه 
  . عليها من انحية التزام الضبط يف رسم اآلايت

]   مئ حج مث هت مت خت حت جتنئ ومن ذلتك متا يف قولته تعتاىل:  

قتتتتال  (ش    6)وقُرأ بستتتتتتتتتتتتتتكوهنتتتتا  مئمتنئبفتح الراء يف:    حيتتتتث قُرئ،  [  145النستتتتتتتتتتتتتتتتتتاء:
واألوىل أفصتتتتتتتحأ ألنه يقال يف اجلمع: أدر اك مث  مج    يف تفستتتتتتتريه:  (7)القرطهللا

 ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
ينلر: الكنز  ،  ة أبو جعفر م تكون « ابلتاء على الت نيث، وقرأ الباقون ابلياءقرأ من العشتتتتر  (1)

 .1/385، والنشر يف القراءات العشر 2/677يف القراءات العشر 
هو أبو إستتتتتتتتتتتتتتحتاق أمحتد بن حممتد بن إبراهيم  النيستتتتتتتتتتتتتتتابوري الثعلهللا، برع يف علوم العربيتة    (2)

وتفسري القرآن الكرمي،  من تصانيفه تفسريه املعروف بتتتتتتتتتتتتتت ) الكش، والبيان (، تويف سنة:  
 .1/66، وطبقات املفسرين للداودي 1/28هت، ينلر: طبقات املفسرين للسيوطي 427

 .9/256عن تفسري القرآن  ينلر: الكش، والبيان (3)
يتم « بكستتتتتتتر الستتتتتتتني، وقرأ الباقون بفتحها (4) ينلر: الكنز يف ،  قرأ من العشتتتتتتترة انفٌع م عستتتتتتتِ

 .1/385، والنشر يف القراءات العشر 2/677القراءات العشر 
 .1/129التسهي  لعلوم التنزي   (5)
ينلر: الكنز يف   قرأ الكوفيون من العشتتتتتتتترة م الدْرك « بستتتتتتتتكون الراء، وقرأ الباقون بفتحها (6)

 .1/253، والنشر يف القراءات العشر 1/58القراءات العشر 
حنرير، له   (7) ر ٌ فقيه، ومفستتتتتتتتّ هو أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر القرطهللا املالكي، عامل ٌ

املوستوم ابجلامع يف أحكام القرآن، واملقتبس يف شترح   تصتاني، عدة ،من أشتهرها: تفستريه
موط  مالك بن أنس، واألسىن يف شرح األااء احلسىن، والتذكرة يف أحوال املوتى واآلخرة،  

للسيوطي، وطبقات    1/92هت، ينلر: طبقات املفسرين  671وغريها، تويف يف مصر سنة:  
 .2/69املفسرين للداودي 
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 .(1)وأمج ال
مستتتتتفيض، وما ذُكر  واملفاضتتتتلة يف كت  التفستتتتري بني القراءات العشتتتتر أمر  

، ومعلمه يقوم على االجتهاد، والذوق اللفوي كما تقرر   .غيٌض من فيض 
ومن املفاضتلة النستبية بني القراءات العشتر ما هو مبٌي على معىن "احلرف" 
ن ٌة،  ِِ  فت ل ُه بِِه ح ستتتتتتت  ْرفًا ِمْن ِكت اِب ا يف قوله صتتتتتتتلى هللا عليه وستتتتتتتلم: مم ْن قت ر أ  ح 

ن ُة   ِر  و احل ستتتتتتت  ْرٌف    مئخل نئأ ْمث اهِل ا، ال  أ قُوُل:  ِبع شتتتتتتتْ ٌم ح  ْرٌف و ال  ْرٌف، و ل ِكْن أ ِلٌ، ح  ح 
 .( 2) « و ِميٌم ح ْرفٌ 

ولتذا جنتد من يرى معىن " احلرف " بنته احلرف اهلجتائي املعروف يفضتتتتتتتتتتتتتتّ  
من القراءات العشتتتتتتتتترة ما يتضتتتتتتتتتمن زايدة أحرف هجائية على غريها مث  قراءة  

مئحن جن يم ىمنئ ابن كثري:  
 أ لكوهنتتا تضتتتتتتتتتتتتتتمنتتت زايدة  (  3)[100التوبتتة:  ]  

احلستتتتتتتنات، وهذا التفضتتتتتتتي  يرجع يف نلر أولاك العلماء ألج  زايدة  ،مئيمنئ
 .  (4)وفًقا ملا فهموه من احلديث النبوي

وستتتتتتتتتتي ت مزيد كالم يف هذه املستتتتتتتتتت لة وحترير حم  النزاع حوهلا يف الفصتتتتتتتتتت  
 .الثالث

 ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 .5/425لكرمي اجلامع ألحكام القرآن ا (1)
أخرجه الرتمذي يف ستتتتتتتتننه، أبواب فضتتتتتتتتائ  القرآ، ابب: ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن   (2)

( وقال: حديث حستتتتتن صتتتتتحيح غري  من هذا 2910، برقم: )5/175ماله من األجر  
 (.3327، ) 7/970الوجه، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة 

ينلر: الكنز يف   م من «، وقرأ البتتتاقون بتتتذفهتتتا،  قرأ من العشتتتتتتتتتتتتتترة ابن كثري بزايدة كلمتتتة  (3)
 .2/280، والنشر يف القراءات العشر 2/498القراءات العشر 

البن مفلح، والروض املربع بشتتتتتتتتتتترح زاد املستتتتتتتتتتتتنقع   1/393ينلر: املبدع يف شتتتتتتتتتتترح املقنع   (4)
 للبهوت. 1/250
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 حكم املفاضلة بني القراءات العشر. املبحث الثالث:
 حكم املفاضلة بني القراءات العشر ال ُيلو من حالتني:

املفاضلة اليت يلزم منها رّد القراءة األخرى وعدم قبوهلا، فهذا   ا الة األوىل:
حكمه التحرمي نمجاع الستل،أ ألن الكّ  اثبٌت عن رستول هللا صتلى هللا عليه 

 األركان يف قبول القراءة القرآنية.و وسلم، ومتحقُق الشروال 
وقد ثبت من حديث الرستتتتتول صتتتتتلى هللا عليه وستتتتتلم ما يُفيد التحذير من 

اعُت رجاًل قرأ آية،   بن مستتتتتتتتتتتتتتعود رضتتتتتتتتتتتتتتي هللا عنه قال:  عبد هللاعن  ذلك، ف
واعُت النهللا صلى هللا عليه وسلم يقرأ ِخالفها، فجاُت به النهللّا صلى هللا عليه 
ٌن، و ال    ا حُمْستتتتتتتتتتتتتتِ وستتتتتتتتتتتتتتلم فت خربتته، فعرفتُت يف وجهته الكراهيتة، وقتال: مِكال ُكمت 

ل ُكوا «خت ْت ِلُفوا، ف ِ ن  م ْن ك ان   ل ُكُم اْختت ل ُفوا فت ه    .(1)قت بتْ
ح أبو العبتاس ابن تيميتة نوعيتة هتذا االختالف التذي هنى عنته   (2)ويُوضتتتتتتتتتتتتتتّ

النهللا صتتتتتتتتتتتتتلى هللا عليه وستتتتتتتتتتتتتلم قائاًل: هني  النهللا صتتتتتتتتتتتتتلى هللا عليه وستتتتتتتتتتتتتلم عن 
االختالف التتذي فيتته جحتتُد كتت  واحتتد من امل تلفني متتا مع اآلخر من احلقأ 

 ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
كر يف اإلشتتتتتت اص  أخرجه الب اري يف صتتتتتتحيحه،كتاب: كتاب اخلصتتتتتتومات، ابب: ابب ما يذ   (1)

 ( . 2410، برقم ) 120/ 3واخلصومة..،  
أمحتتد بن عبتتد احلليم ابن تيميتتة احلراين، إمتتاٌم عتتاملٌ جمتتاهتتٌد، وحُمقٌق جمتهتتٌد، أبو العبتتاس    هو  (2)

مجع هللا له من اخلصتتتتتتال احلميدة ما يعجز البنان عن تستتتتتتطريه، أثىن عليه أعدا ه وأحبابه،  
أشهرها: درء تعارض العق  والنق ، ومنهاج السنة، وجمموع  وسارت بتصانيفه الركبان، من  

الفتاوى وحيتوي على معلم رستتتتتتتتائله، وقد أفرد ترمجته أكثر من مخستتتتتتتتة عشتتتتتتتتر عاملاً، تويف  
، واجلامع لسرية شيخ اإلسالم ابن  1/46هتتتت، ينلر: طبقات املفسرين للداودي  728سنة:

 تيمية، حملمد عزير وعلي العمران.



 

 
 جملة العلوم الشرعية 51

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

نْي كان حمستتتتتتتناً فيما قرأه، وعل   ذلك بن من كان قبلنا اختلفوا  ألن  كال القارئ  
 .(1)فهلكوا

وكان الستتتتتتتل، رمحهم هللا يتوّرعون عن التفضتتتتتتتي  بني القراءات فضتتتتتتتاًل عن 
عبتتتتتتدالرمحن   أيب  املقرئ  اجلليتتتتتت   التتتتتتتابعي  جتتتتتتاء عن  متتتتتتا  ذلتتتتتتك  ومن  رّدهتتتتتتا، 

وجهان، ، حينما ستتتتتتتتت له رجٌ  عن حرف من كتاب هللا تعاىل له (2)الستتتتتتتتتلمي
ف خربه  ما، فقال له الرج : أي هما أح    إليك؟ ففضتتتتتتتتتتتتتت ، فقال الرج : ما 
الذي أغضتتبك؟ قال: قولك: أح    إليكإ إين أُِح   هذا وهذا، قال: فكي، 

 .  (3)أقول؟ قال: ق : بيهما مخذ؟
: والستتتالمة من هذا عند أه  الدين إذا صتتتّحت القراءلن عن  (4)قال النّحاس 

أال يُقتال: إحتدامهتا أجوُد من األخرىأ ألهنمتا مجيعتا عن النهللا صتتتتتتتتتتتتتّلى هللا   اجلمتاعتة 
عليه وستتتتتتتتتّلم في ث من قال ذلك، وكان ر ستتتتتتتتتاء الصتتتتتتتتتحابة رمحهم هللا يُنكرون مث   

 ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 .1/143املستقيم مل الفة أصحاب اجلحيم البن تيمية  اقتضاء الصراال (1)
عبتدالرمحن عبتد هللا بن حبيت  بن ربيعتة الستتتتتتتتتتتتتتلمي من كبتار التتابعني وُمقرئ أهت   هو أبو  (2)

الكوفة، وألبيه صتتتتتتتتتتتتحبة، ولد يف حياة النهللا صتتتتتتتتتتتتلى هللا عليه وستتتتتتتتتتتتلم، وقرأ القرآن وجّوده  
ضتتتتتتتي هللا عنهم، تويف ستتتتتتتنة:  وحفله، وعرضتتتتتتته على عثمان وعلي وابن مستتتتتتتعود وغريهم ر 

 .1/413، وغاية النهاية 1/54هت، ينلر: معرفة القراء 74
 .1/558مجال القراء وكمال اإلقراء للس اوي  (3)
هو أبو جعفر أمحتد بن حممتد بن إاتاعيت  النحتّاس املصتتتتتتتتتتتتتتري الشتتتتتتتتتتتتتتافعي، إمتام يف العربيتة   (4)

لقرآن، والكايف يف النحو،  والتفستتتتتتتتري، له تصتتتتتتتتاني، عديدة يف فنون متنوعة، منها: معاين ا
هتتتتتتت، ينلر: طبقات املفسرين  338والناسخ واملنسو ، وإعراب القرآن..وغريها، تويف سنة:  

 .1/136، وإنباه الرواة على أنباه النحاة 68/ 1للداودي 
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 . (1)هذا 
ا: الداينة حتلر الطعن على القراءة اليت قرأ  ا اجلماعة، وال جيوز  وقال أيضتتً

 . (2)صّلى هللا عليه وسّلمأن تكون م خوذة إال عن النهللا 
يف معرض كالمه حول اعرتاضتتتتتات أه  اللفة  (3)قال أبو نصتتتتتر القشتتتتتريي

على القراءة القرآنيتتة الثتتابتتتة: ومثتت  هتتذا الكالم مردوٌد عنتتد أئمتتة التتدينأ ألن 
القراءات اليت قرأ  ا أئمة القرّاء ثبتت عن النهللا صتتتتتتتتتتتتلى هللا عليه وستتتتتتتتتتتتلم تواتًرا 

من رّد ذلك فقد رّد على النهللا صتتتتتتتتتلى هللا عليه وستتتتتتتتتلم  يعرفه أه  الصتتتتتتتتتنعة، ف
واستتتتتتتتتتتتتتتقبح متا قرأ بتهإ وهتذا مقتاٌم حمتذور، وال يُقلّتد فيته أئمتة اللفتة والنحو، فت ن 

 . (4)العربية تُتلقى من النهللا صلى هللا عليه وسلم، وال يشك أحٌد يف فصاحته
القرآن : أئمة القراء ال تعم  يف شتتيء من حروف  (5)قال أبو عمرو الداين

على األفشى يف اللفة، واألقيس يف العربية، ب  على األثبت يف األثر، واألصح  

 ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 .5/43إعراب القرآن للنحاس  (1)
 .5/143املصدر السابق  (2)
ر أصتويل فقيه مالكي،  هو أبو نصتر عبد الرحيم بن عبد الكرمي القشت (3) ريي النيستابوري، مفستّ

صتتتتّن، كتااب يف التفستتتتري ااه: التيستتتتري يف التفستتتتري، ذكر فيه نقوالت عن العلماء وفقهاء  
هتتت، ينلر: طبقات املفسرين للسيوطي  514املالكية واستفاد منه من جاء بعده، تويف سنة:

 .1/298طبقات املفسرين للداودي ، و 65ص: 
 .5/4حكام القرآن للقرطهللا ينلر: اجلامع أل (4)
هو عثمتان بن ستتتتتتتتتتتتتتعيتد بن عثمتان أبو عمرو التداين األموي موالهم القرطهللا، املعروف يف   (5)

هتتتتتتتتتتتتتتت، إمام متقن، حافظ مقرئ، له جامع البيان فيما  371زمانه اببن الصرييف، ولد سنة:  
بار ص:  ه، ينلر: معرفة القراء الك444رواه من القراءات والتيستتتتتتتتتتري، تويف بدانية ستتتتتتتتتتنة:  

 .503/ 1، وغاية النهاية يف طبقات القراء 226
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يف النقتت ، والروايتتة إذا ثبتتتت عنهم مل يردهتتا قيتتاس عربيتتة وال فشتتتتتتتتتتتتتتو لفتتةأ ألن 
 .(1)القرآن سنة ُمتّبعة، يلزم قبوهلا واملصري إليها

هم بعض أهتتت    وأكثُر من ُعرف عنهم رد  القراءات املتواترة بطريق القيتتتاس
اللفةأ إذ جعلوا النصتتتتتتتوص األدبية أصتتتتتتتواًل يف استتتتتتتتنباال قواعد العربية وحاكمة  
ا، ولتتذا أنكر بعض علمتتاء اإلستتتتتتتتتتتتتتالم   على القراءة القرآنيتتة الثتتابتتتة قبواًل وعتتدمتتً

: وال عجتت  (2)عليهم أقيستتتتتتتتتتتتتتتهم النحويتتة يف ذلتتك، قتتال ابن حزم اللتتاهري
ألعرايب أو من سائر أبناء العرب  ....أو  (3)أعج  ممن إْن وجد المرئ القيس

بًتّوال  على عقبيه لفلًا يف شتتتتعر  أو نثر  جعله يف اللفة وقطع به ومل يعرتض فيه، 
ا مل يلتفتتتت إليتتته وال جعلتتته  ث إذا وجتتتد هلل تعتتتاىل ختتتالق اللفتتتات وأهلهتتتا كالمتتتً
حجة، وجع  يصتتتتتتتتترفه عن وجهه وحيّرفه عن مواضتتتتتتتتتعه ويتحّي  يف إحالته عما 

ه، وإذا وجد لرستتتول هللا صتتتلى هللا عليه وستتتلم كالًما فع  به مث  أوقعه هللا علي
 .(4)ذلك...اخل.

 ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 .2/860جامع البيان يف القراءات السبع  (1)
هو أبو حممد علي بن أمحد بن ستتتتتتعيد بن حزم األندلستتتتتتي اللاهري، عاملٌ موستتتتتتوعٌي فقيٌه   (2)

جمتهتتٌد، لتته مؤلفتتات عتتديتتدة يف فنون متنوعتتة، منهتتا: احمللى يف الفقتته، والفصتتتتتتتتتتتتتتت  يف امللتت   
ه، ينلر: وفيتات  456واإلحكتام يف أصتتتتتتتتتتتتتتول األحكتام..وغريهتا، تويف ستتتتتتتتتتتتتتنتة:   والنحت ،
 .184/ 18نبالء ، وسري أعالم ال325/ 3األعيان 

هو الشتتتتتتتتتتاعر اجلاهلي املشتتتتتتتتتتهور: امر  القيس بن حجر بن احلارث بن عمروالكندي، من  (3)
أه  اليمامة يف بالد جند، اشتتتتتتتتتتتتتهر بشتتتتتتتتتتتتعر العشتتتتتتتتتتتتق والفزل، ومات يف بالد الروم حدود 

 . 1/125، والشعر والشعراء 1/51م، ينلر: طبقات فحول الشعراء 540سنة:
 .108 - 3/107ينلر: الفص  يف املل  واألهواء والنح  البن حزم  (4)
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 -دراسة حتليلية مقارنة-املفاضلة يف األجر بني القراءات العشر  
 د. عبد هللا بن عبد العزيز الدغيثر

: واألوىل الرد على النحويني يف منع اجلواز، فليس (1)قتتتال ابن احلتتتاجتتت 
قوهلم بجة إال عند اإلمجاع، ومن القرّاء مجاعة من أكابر النحويني، فال يكون 

م، ث ولو قتتدر أن القرّاء ليس فيهم  إمجتتاع النْحويني حجتتة مع يفتتالفتتة القرّاء هل
حْنوي، فتت هنم انقلون هلتتذه اللفتتة وهم مشتتتتتتتتتتتتتتتاركون للنحويني يف نقتت  اللفتتة، فال  
يكون إمجاع النحويني حجة دوهنم، وإذا ثبت ذلك كان املصتتري إىل قول القرّاء  
أوىلأ ألهنم انقلوها عمن ثبتت عصتتتمته من الفلط يف مثلهأ وألن القراءة ثبتت 

ّلم أنه ليس مبتواتر، فالقرّاء أعدل متواترة، و  ما نقله النْحويون آحاد، ث لو ستتتتتتتتتتتتتتُ
 .(2)وأكثر فكان الرجوع إليهم أوىل

: وليس غرضتتتتتتتتتنا تصتتتتتتتتتحيح القراءة بقواعد العربية، ب   (3)قال ابن املنرّي املالكي 
 .  (4)تصحيح قواعد العربية ابلقراءة 
 إذا تقرر هذا ُعلم ما يلي:

أن التفضتتتتتتتتتي  بني القراءات العشتتتتتتتتتر إذا لزم منه رّد القراءة القرآنية الثابتة   -
 ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

هو أبو عمر عثمتتتان بن عمر بن يونس ابن احلتتتاجتتت ، حنوي فقيتتته أصتتتتتتتتتتتتتتويل مقرئ، لتتته   (1)
مصتتتتنفات عديدة يف فتون متنوعة، منها: امل تصتتتتر يف الفقه، وامل تصتتتتر يف أصتتتتول الفقه،  

هتتتتتتتتتتتتتتت، ينلر: ستري أعالم النبالء  646ة:  والكافية يف النحو..وغريها، تويف ابإلستكندرية ستن
 .2/134، وبفية الوعاة 264/ 23

 .2/479اإليضاح يف شرح املفّص  البن احلاج   (2)
ر، برز يف  (3) هو أبو العباس أمحد بن حممد ابن املنري املالكي اإلستتكندراين، فقيه مالكي مفستتّ

فستري القرآن العليم،  النتصتاف من الكشتّاف، وتا  فنون متنوعة، وله مؤلفات عديدة منها:
،  1/89هتتتتتتتتتتتتتت، ينلر: طبقات املفسرين للداودي  683وعقود اجلواهر، وغريها، تويف سنة:  

 .364وني  السائرين يف طبقات املفسرين ص: 
 .2/69ينلر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزي  باشية ابن املنري  (4)
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 فحكمه حمّرٌم ابإلمجاع.
أن القراءة القرآنية إذا توفرت فيها األركان الثالثة أصتتتبحت هي احلاكمة    -

 على اللفة ال العكس، وال جيوز ردها ابألقيسة النحوية.
يف ردهم لبعض القراءات    أن متتا وقع لبعض األئمتتة من أهتت  التفستتتتتتتتتتتتتتري  -

 القرآنية فُيحم  على كوهنا غري اثبتة لديهم، ولعله من االجتهاد املعفي عنه.
املفتاضتتتتتتتتتتتتتتلتة اليت ال يلزم منته رّد القراءة األخرى وعتدم قبوهلتا،  ا ـاـلة الـثانـية:

فهتذا حمت  خالف بني أهت  العلم، فمنهم من يرى عتدم جواز املفتاضتتتتتتتتتتتتتتلتة بني 
ال يلزم منه رّد بعضتتتتتتها، كما ستتتتتتبق اإلشتتتتتتارة إليه يف  القراءات العشتتتتتتر ولو كان

ا، وهتتذا هو التتدارج يف كتتت    احلتتالتتة األوىل، ومنهم من ال يرى بتتذلتتك بستتتتتتتتتتتتتتتتً
القراءات والتفستري من خالل صتيغ التفضتي  لديهم، كوصت، بعضتهم إلحدى  
القراءتني املتواترتني بهنا: ) أوجه أو أشتتتتتتهر أو أفصتتتتتتح  أو أبلغ أو أث...اخل(، 

 بصدد تتبع ذلك يف كتبهم لكثرته. ولستُ 
قال أبو شتتتتتتامة املقدستتتتتتي يف حديثه عن الرتجيح بني القراءتني املتواترتني: وليس  
هذا مبحمود بعد ثبوت القراءتني، وصتتتتتتتتحة اتصتتتتتتتتاف الرب ستتتتتتتتبحانه وتعاىل  ماأ 
فهمتا صتتتتتتتتتتتتتفتتان هلل تعتاىل يتبني وجته الكمتال لته فيهمتا فقط، وال ينبفي أن يتجتاوز 

 .  (1)ذلك 
: ينبفي التنبيه على شتتتتتتتتتتتتتيء وهو أنه قد ترجح إحدى (2)ل الستتتتتتتتتتتتتيوطيقا

 ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 .70إبراز املعاين من حرز األماين أليب شامة املقدسي ص:  (1)
هو جالل الدين  عبدالرمحن بن أيب بكر الستتتتتتتتتيوطي، عاملٌ موستتتتتتتتتوعٌي مصتتتتتتتتتري، أكثر من  (2)

= 
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 -دراسة حتليلية مقارنة-املفاضلة يف األجر بني القراءات العشر  
 د. عبد هللا بن عبد العزيز الدغيثر

وهتذا غرُي   -أي األخرى   -القراءتني على األخرى ترجيحتاً يكتاد يستتتتتتتتتتتتتتقطهتا  
 .(1)مرضيأ ألن كاًل منهما متواتر

ومن هنا يُعلم أن املفاضتتتتتتتتتتتتتتلة بني القراءات العشتتتتتتتتتتتتتتر إذا مل تفِض إىل إنكار 
القراءة األخرى أو تضتتتتتتتتتتعيفها فال حرج، غري  أن الستتتتتتتتتتالمة أن يقول املستتتتتتتتتتلم:  

وأن يقرأ ممتتا ثبتتت مبتتا أحتت   من غري ،  [  7] آل عمران:  مئخص حص مس خس حس جسنئ
فنا من تفضتتتتتتي ، وهذا ما جرى عليه العم  يف صتتتتتتدر هذه األمة، ولنا يف ستتتتتتل

 .القرّاء ك يب عبدالرمحن السلمي وغريه أسوة حسنة
 

*** 
  

 ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
التصتتتتتتتني، حف بلفت مصتتتتتتتنفاته أكثر من مخستتتتتتتمائة مصتتتتتتتن، يف يفتل، العلوم والفنون،  
منها: اإلتقان يف علوم القرآن، واإلكلي  يف استتتنباال التنزي ، واأللفية يف القراءات العشتتر،  

هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت، ينلر: ترمجته لنفستتتتتته يف كتابه حستتتتتتن احملاضتتتتتترة 911ة ستتتتتتنة:  وغريها، تويف ابلقاهر 
، وني  الستتتتائرين يف طبقات املفستتتترين  365، وطبقات املفستتتترين ل دهنوي ص:  1/335

 .364ص: 
 .1/281اإلتقان يف علوم القرآن  (1)
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ــ: الثـاـلث: حترير يـ: النزاع يف بيـان مع  ا رف اـلي  رتتـب ع عل   الفصـــــــــ
 قراءته األجر 

 إطالقات ا رف يف اللغة. املبحث األول:
احلرفُ مفرٌد ومجعتتتتُه أحرف وحروف، ويُطلق يف اللفتتتتة على معتتتتان  عتتتتدة، 
ولستتتتتتتُت بصتتتتتتتدد تتبع إطالقاته كلها غري ما يتعلق مبنطوق اللستتتتتتتان، وهي كما  

 يلي: 
طرف الشتتتتتيء وجانبه وجهته. فحرف ك  شتتتتتيء طرفُه وشتتتتتفريُه وحّده،    األول: 

فحرف الّلستتتتتتتتتتتتتان أي طرفه وحافّته، ومنه حرف اجلب  وهو أعاله احملّدد، ومنه قول  
 " اء  ِإال  ع ل ى ح ْرف  ْتُوا النِّستتتتتتت  أي    (1)ابن عباس: " و ك ان  ِمْن أ ْمِر أ ْهِ  اْلِكت اِب أ الّ   

أي على    [   11]احلج:   مئمن زن رن مم ام يل ىلنئ عاىل:  على جان ، ومنه قوله ت 
، ومنتته حتري، الكالم عن جهتتته كمتتا أخرب تعتتاىل عن اليهود  طريقتتة وجهتتة واحتتدة 

 .(2)[   46] النساء:   مئين  ىن  من  خن  حن نئ بقوله: 

الكلمتتة أو أحتتد أوجتته القراءة القرآنيتتة، ومنتته قوهلم: حرف زيتتد بن لثــاين:  ا
بن كع ...وحنوه، يعنون بذلك اثبت، أو حرف ابن مستتتتتتتتتتعود، أو حرف ُأيب 

 .  (3)للقرآن الكرمي -رضي هللا عنهم-قراءات الصحابة 
 ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

  ( وأخرجه احلاكم 2164)   249/ 2أخرجه أبو داود يف ستتننه، كتاب النكاح، ابب يف جامع النكاح،    (1)
نه الشتتيخ األلباين يف أداب الزفاف  2719، ) 212/ 2يف مستتتدركه   ( وصتتححه ووافقه الذههللا، وحستتّ

 . 101ص:  
والقاموس احمليط    ، 41/ 9ولستتتتتان العرب    ، 43  - 42/ 2ومقاييس اللفة    ، 1342/ 4الصتتتتتحاح    ينلر:   (2)

 . 799ص: 
 . 306/ 3األعلم  ، واحملكم واحمليط  10/ 5، و ذي  اللفة  211/ 3ينلر: كتاب العني    (3)
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 -دراسة حتليلية مقارنة-املفاضلة يف األجر بني القراءات العشر  
 د. عبد هللا بن عبد العزيز الدغيثر

ِإن  الُقْرآن  أُْنزِل   »  ومنه قوله عليه الصتتتالة والستتتالم: ش  لفات قبائ  العرب الثالث:  
 » ر  ، ف اقتْر ُءوا ِمْنُه م ا تت ي ستتت  بتْع ِة أ ْحُرف  العرب،  ، أي ستتتبع لفات من لفات  (1)ع ل ى ستتت 

 . (2)وعلى هذا املعىن مجهور احملققني من أه  الفن 
ومنته متا جتاء يف حتديتث بشتتتتتتتتتتتتتتتارة جربيت  عليته  اجلملتة من الكالم،الرابع:  

الستتتتالم للنهللا صتتتتلى هللا عليه وستتتتلم بنزول ستتتتورة الفاحتة وخواتيم ستتتتورة البقرة، 
ا ِإال  أُْعِطيتت ُه «م ل ْن تت ْقر أ  ِب ْرف    والشتتتتتتتتتتتتتتاهتد من احلتديتث قولته: ُهمت   . أي(3)ِمنتْ

 . (4)بكالم فيه سؤال وطل 
أحد حروف اهلجاء املعروفة، ويدخ  ضتتمن ذلك حروف املعاين اخلامس:  

اليت تكون أداة لربط الكالم أو لتفرقة املعاين مث : حف وه  وب  ولعّ ، فهذه  
دى كلهتا حروف يف اصتتتتتتتتتتتتتتطالح أهت  اللفتة، وإن كتان ذلتك غري ُمشتتتتتتتتتتتتتتتهر  لت 

 ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
أخرجه الب اري يف صتتتتتتتتتتتحيحه،كتاب: كتاب اخلصتتتتتتتتتتتومات، ابب: ابب ما يذكر يف اإلشتتتتتتتتتتت اص    (1)

بيان أن    (، ومستلم يف صتحيحه كتاب صتالة املستافرين، ابب: 2419، برقم ) 122/ 3واخلصتومة..،  
 (. 818، ) 560/ 1القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه،  

أيب العباس النحوي، وأيب بكر ابن األنباري، وأيب بكر ابن جماهد،  مث : أيب عبيد القاستتم ابن ستتاّلم، و   (2)
، و جامع البيان يف موي  القرآن  11  –   10/  5وابن جرير الطربي، وغريهم كثري، ينلر:  ذي  اللفة  

 . 23/ 1والصاحهللا يف فقه اللفة العربية    . 49/ 1
أخرجه مستتتتتتتلم يف صتتتتتتتحيحه كتاب صتتتتتتتالة املستتتتتتتافرين، ابب: فضتتتتتتت  الفاحتة، وخواتيم ستتتتتتتورة البقرة،    (3)

1 /154 ( ،806 . ) 
، والكاشتتتت، عن حقائق الستتتتنن للطيهللا  528/ 1ينلر: حتفة األبرار شتتتترح مصتتتتابيح الستتتتنة للبيضتتتتاوي    (4)

5 /1647 . 
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 .(1)املتقدمني 
هذه جمم  معاين احلرف يف اللفة من انحية منطوق اللسان، وما عدا ذلك 

 ف عرضُت عن ذكره لعدم تعل قه ابملوضوع.
 

*** 
  

 ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
، واحملكم  50/ 1فة العربية  ، والصتتتتتتتتتتاحهللا يف فقه الل 10/ 5، و ذي  اللفة  211/ 3ينلر: كتاب العني    (1)

 . 306/ 3واحمليط األعلم  
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 -دراسة حتليلية مقارنة-املفاضلة يف األجر بني القراءات العشر  
 د. عبد هللا بن عبد العزيز الدغيثر

  الي      مياهع العلماء يف مع  ا رف من القرآن الكرمي  املبحث الثاين:
 رتتب ع عل  قراءته األجر. 

اختل، العلمتاء قتدميتًا وحتديثًتا يف معىن احلرف من القرآن الكرمي التذي رُتّت  
ْرفًا ِمْن على قراءته األجر، كما يف قوله عليه الصتتتتتتتتتتالة والستتتتتتتتتتالم:   م م ْن قت ر أ  ح 

ِر أ ْمث اهِل ا، ال  أ قُوُل:   ن ُة ِبع شتتتتتتتتْ ن ٌة، و احل ستتتتتتتت  ِِ  فت ل ُه بِِه ح ستتتتتتتت  ْرٌف،   مئخلنئ ِكت اِب ا ح 
ْرٌف و ِميٌم ح ْرٌف«، وفيمتتتتتا يلي ذكر متتتتتذاهبهم يف  ٌم ح  ْرٌف و ال  و ل ِكْن أ ِلٌ، ح 

 :ذلك
امـليهـع األول: الـقانلون إن مع  ا رف من القرآن الكرمي اـلي  رتتـبع 

  .عل  قراءته األجر هو: ا رف اهلجاني املعروف
لذي رُّت  على  ذه  بعض العلماء إىل إن معىن احلرف من القرآن الكرمي ا

قراءته األجر هو: احلرف اهلجائي املنطوق، وممن قال  ذا القول: أبو عبدالرمحن  
، وأمحد بن حي  املشهور  وأمحد ابن حنب ،  الن ُجودالسلمي، وعاصم ابن أيب  

واملهْ (1)بثعل  واألزهري،  طال (2)دوي،  أيب  ابن  ومكي   ، (3 ) ، 
 ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

يبايّن شتيخ اللفة والعربية امللّق  بثعل ، كويف ثقة حّجة،   (1) هو أبو العباس أمحد بن حي  الشتّ
برز يف علوم عتديتدة ولته مصتتتتتتتتتتتتتتنفتات متنوعتة، منهتا: املصتتتتتتتتتتتتتتون يف النحو، ومعتاين القرآن،  

هتتتتتتتتتتتتتتتت، ينلر: غاية  291وغريها، تويف ستنة:  والقراءات، والوق، واالبتداء، وغري  القرآن،  
 .1/99، وطبقات املفسرين للداوودي 1/148النهاية 

ر، له تصتتتتتتتتتتتتتاني، عدة يف التفستتتتتتتتتتتتتري    هو أبو العباس   (2) أمحد بن عمار املهدوي، إمام مقرئ مفستتتتتتتتتتتتتّ
التفصتتتي  اجلامع لعلوم التنزي  وحمتصتتتره التحصتتتي ، واهلداية يف القراءات تفستتتريه    والقراءات، منها: 

 . 30، وطبقات املفسرين للسيوطي ص:  92/ 1هت، ينلر غاية النهاية  403لسبع، تويف سنة:  ا 
هو أبو حممد مكي بن أىب طال  القيستتتتتتى القريوال األندلستتتتتتى، إمام مقرئ، ومفستتتتتتر لفوي، له    (3)

واإليضتتاح لناستتخ    اهلداية إىل بلوغ النهاية، والتبصتترة يف القراءات، تفستتريه    مصتتنفات عديدة منها: 
، وطبقات املفسرين 309/ 2هتتتتتتتتتتتتتت، ينلر غاية النهاية  437القرآن ومنسوخه، وغريها، تويف سنة:  

 . 331/ 2اودي  للد 
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والشوكاين(3)السِّجْلم اِسيو ،  (2)الطيِّهللاو ،  (1)واجلعربي  ،(4 ) ،
حممد   ...(5)واأللوسي الشيخ  املعاصرين:  ومن  عثيمني   وغريهم،  ،  ( 6) ابن 

 ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
هو أبو إستتتتتتحاق إبراهيم بن عمر اجلعربي برهان الدين، فقيه شتتتتتتافعي ُمقرئ، ولد يف قلعة   (1)

ه، له مصتنفات عديدة يف القراءات وأستباب النزول وغريها، تويف  640جعرب ابلشتام ستنة:
  1/21، وغاية النهاية  1/397ه، ينلر: معرفة القراء الكبار  732يف مدينة اخللي  ستتنة:  

 .  440ت املفسرين ل دنه وي، ص: وطبقا
هو حستتتن بن حممد بن عبد هللا شتتترف الدين الطيِّهللا، فقيه شتتتافعي أدي ، له مؤلفات يف  (2)

هتتتتتتتت، ينلر: طبقات املفسرين ل دنه وي ص:  743التفسري واحلديث والبالغة، تويف سنة:  
 .1/159، ومعجم املفسرين 277

ي الفاستتتتي، أحد علماء املفرب، فقيه متكلم أصتتتتويل  هو أبو العباس أمحد بن املبارك الستتتتِّ   (3) جْلم استتتتِ
مقرئ، له مصتنفات عديدة يف علوم متنوعة كالقراءات والتفستري واملنطق واألصتول، وغريها، تويف  

 . 352/ 1، وشجرةة النور الزكية  174/ 1ه، ينلر: هداية العارفني  1156سنة:  
جملتهدين من أه  اليمن، توىل القضاء  هو حممد بن علي بن حممد الشوكاين، أحد العلماء ا  (4)

والفتيا والتدريس يف صنعاء، وبرز يف علوم متنوعة، له تصاني، كثرية يف فنون يفتلفة، تويف  
، وترمجة  469هتتتتتتتتتتتتتتتت، ينلر: ني  الستائرين يف طبقات املفسترين ص:  1250بصتنعاء ستنة:  

 .2/214الشوكاين لنفسه يف كتابه مالبدر الطالع« 
ٌر أديٌ  لُفوي، ولد يف بفداد  حممود بن عب  هو (5) د هللا احلستتتتتتتيي اآللوستتتتتتتي البفدادي، مفستتتتتتتِّ

ه، أختتذ العلم عن علمتتاء العراق، وتوىل اإلفتتتاء والتتتدريس يف بفتتداد، لتته  1217ستتتتتتتتتتتتتتنتتة:  
هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ينلر: ني   1270مؤلفات عديدة من أشتتتتتتتهرها تفستتتتتتتريه: روح املعاين، تويف ستتتتتتتنة:  

 .7/176 ، واألعالم473السائرين يف طبقات املفسرين ص: 
هو الشتتتتتتتتتتتتتتيخ العال مة حممتد بن صتتتتتتتتتتتتتتاف ابن عثيمني، عامل حنرير برز يف علوم متنوعة، الزم  (6)

شي ه ابن سعدي حف أصبح خليفته من بعده، وهو أحد كبار العلماء يف اململكة العربية  
الستتتتتتتعودية، له مصتتتتتتتنفات عديدة يف العقيدة والتفستتتتتتتري والفقه واألصتتتتتتتول والعقيدة والنحو  

اجلامع حلياة الشتتتتيخ حممد بن صتتتتاف العثيمني لوليد  ه، ينلر:  4211  وغريها، تويف ستتتتنة:
احلستتتتن، والدّر الثمني يف ترمجة فقيه األمة العالمة ابن عثيمني لعصتتتتام املري، وابن عثيمني  

 اإلمام الزّاهد لناصر الّزهراين.
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 .(1)والشيخ عبدالكرمي اخلضري
وفيمتا يلي استتتتتتتتتتتتتتتعراض بعض أقواهلم يف ذلتك، حستتتتتتتتتتتتتت  متا وقفتت عليته من  

  :املصادر
ال ينقص أخرج أبو بكر ابن جماهد نستتتتتتتتتتتناده عن اإلمام عاصتتتتتتتتتتتم أنه كان 

ويقول: أكره أن تذه  مي عشتتتتتتتتتتتتتتر حستتتتتتتتتتتتتتنات   مئجهنئو مئحبنئ   حنو:
وذكر عاصتتتتتتتتتتتتم أن أاب عبد الرمحن الستتتتتتتتتتتتلمي كان يقول   برف أدعه إذا مهزته،

 .(2)ذلك

قتتتال أمحتتتد ابن حنبتتت : إذا اختلفتتتت القراءات فكتتتانتتتت يف إحتتتداهتتتا زايدة 
ا،  رتك عشتتتتتتتتتتتتتتر حستتتتتتتتتتتتتتنات مث :  حرف أان أختتار الزايدة وال يُ  ُمت  ا، ف   ز اهل  ُمت  )ف   ز هل 

ى( قال القاضتتي ى، و أ ْوصتت  : فقد نّص على أنه ُيتار الزايدةأ ملا احتج (3)و و صتت 
 .(4)به من زايدة الثواب بزايدة احلروف

 ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
ه، عم  1374هو الشتتيخ الدكتور/ عبد الكرمي بن عبد هللا اخلضتتري، ولد يف بريدة ستتنة:   (1)

عضواً يف هياة التدريس بقسم السنة وعلومها يف كلية أصول الدين  امعة اإلمام حممد بن  
ستتتتتتتعود اإلستتتتتتتالمية ابلرايض، وهو عضتتتتتتتو  ياة كبار العلماء يف اململكة العربية الستتتتتتتعودية  

بعلم احلديث وأصتتتتتتوله، اشتتتتتتتف  ابلتدريس واإلفتاء والتصتتتتتتني،، وال يزال    ستتتتتتابًقا، له عناية
  كذلك إىل اآلن، أطال هللا عمره على طاعته ونفع بعلمه، ينلر ترمجته على موقعه الراي:

http://www.khudheir.com/ 
 .1/159ينلر: كتاب السبعة يف القراءات البن جماهد  (2)
لة حممد بن احلستتتني ابن الفراء، فقيه حنبلي أصتتتويل من هو القاضتتتي أبو يعلى شتتتيخ احلناب (3)

أه  بفداد، له تصتتتتتاني، كثرية يف فنون شتتتتتف، منها: الُعد ة يف األصتتتتتول، وأحكام القرآن،  
ه، ينلر: طبقات احلنابلة  458وعيون املستائ ، واألحكام الستلطانية، وغريها، تويف ستنة:  

 .89/ 18، و سري أعالم النبالء2/193
 .2/328آلداب الشرعية واملنح املرعية البن مفلح ينلر: ا (4)
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،   [  9] مرمي:    مئجب هئ مئ خئنئ قتتتتال أمحتتتتد بن حي  يف قولتتتته تعتتتتاىل:  
وبتتكتتتتتتت    حتترف  زايدة  فتتيتتتتتتته  ألن  واأللتت،أ  التتنتتون  عشتتتتتتتتتتتتتتتر االختتتتتيتتتتتتتار  حتترف 

 .  (2)مئخَلَقْنَاكَ وَقَــدْنئ. يقصد زايدة حرف األل، يف قراءة: (1)حسنات

بفري واو  ،    [  116] البقرة:    مئيي ىي ني مينئقتال األزهري يف قولته تعتاىل:  
واملعىن واحتد يف إثبتات الواو هتا هنتا وحتذفهتا، غري ،  ابن عتامر، والبتاقون ابلواو

ألنه زايدة حرف يستتتتتتتتتتتتتوِجُ  بِه القارُئ عشتتتتتتتتتتتتر أن القراءة ابلواو أعجُ  إيل أ 
 . (3)حسنات

قتال أبو عمرو التداين حتاكيًتا رأي املهتدوي للرّد عليته: فت متا متا ذكره  هلته 
من احلسنات أهنا جتري على احلروف امللفوظة  ا وإن مل ترسم يف الكتابة، وأن 

ــِ ِنئقارئ:  بفري  مئيتنئ بل، أكثر حستتتتتتتتتتنات من قارئ:  مئ   يَْومِ اْ دِّين  مَـــــــا ـــــ
ألوىل، وعتدمهتا يف القراءة الثتانيتة أل،أ لوجود أل، زائتدة يف اللفظ يف القراءة ا

 .(4)ف ط  من طريق األثر ومن جهة النلر...اخل -
 يق ىق يف ىف يث ىثنئقال مكي ابن أيب طال  يف قوله تعاىل:  

وابن عتامر بفري    -انفع وابن كثري  -قرأ احلرميتان  ،   [  53] املتائتدة:    مئمك  لك اك
ف نه نصتتتتتتتتتتتبه...، والقراءلن  إال أاب عمرو    مئ   ٍّنئواو، وقرأ الباقون وكلهم رفع  

 ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 .14/203ينلر: التفسري البسيط للواحدي  (1)
قرأ ابن كثري، وانفع، وأبو عمرو، وابن عامر، وعاصتتتتتتتم: )خلقتك( بتاء مضتتتتتتتمومة من غري  (2)

،  408أل،. وقرأ: محزة، والكستتتتتتتتتتتتتتتائي: )خلقنتاك( ابلنون واألل،. ينلر: الستتتتتتتتتتتتتتبعتة ص  
 .1/425، و التيسري يف القراءات السبع 195/ 5بعة واحلجة للقراء الس

 .1/170معاين القراءات ل زهري  (3)
 .21رسالة" التنبيه على اخلط  واجله  والتمويه " أليب عمرو الداين ص:  (4)
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حستتتتتتتتتتتتتنتان، وإثبات الواو أح   إيّلأ الرتباال بعض الكالم ببعض، وألنه أزيد 
  .(1)يف احلسنات

وقوله: "وألنه أزيد يف احلستتتتتنات" ألج  زايدة حرف الواو يف تلك القراءة،  
ح متتذهبتته يف أن املراد ابحلرف كمتتا يف احلتتديتتث النبوي هو احلرف   ممتتا يوضتتتتتتتتتتتتتتّ

 .اهلجائي

من غري أل، على قراءة    مئيتنئ قتتال اجلعربي يف تعليتتت  اختيتتتاره لقراءة  
ــِ ِنئ ــا ـــ ابألل، من ستتتورة الفاحتة: واختياري القصتتتر لعدم احلذفأ وألنه    مئمَـــ

أبلُغ إذ الصفة املشّبهة تدل على معىن الثبوت، وأعم الندراج املاِلك يف املِلك، 
وأشتتتتتتتترُف الستتتتتتتتتعماله ُمفرًدا، وُختم الكتاب العزيز به، ولستتتتتتتتالمته من احلذف 

حلروف يكون وموافقة للرستتتتتتتتتتتتم حتقيًقا،....، وتضتتتتتتتتتتتتاعُ، الثواب كما يكون اب
  .(2)ابألشرف

وقوله: "وتضتتتاعُ، الثواب كما يكون ابحلروف يكون ابألشتتترف" فيه تقرير 
مما يدل  على مذهبه يف أن املراد ابحلرف   مبضتتتتاعفة األجر ألج  زايدة احلرف،

 .كما يف احلديث النبوي هو احلرف اهلجائي

حرف ملا   -وهو مه   -قال الطيهللا: قوله: )وميم حرف( يعىن مستتتتتتتتمى ميم  
تقرر أن لفلتة )ميم( استتتتتتتتتتتتتتم هلتذا املستتتتتتتتتتتتتتمى. فحمتُ  احلرف يف احلتديتث على 

( يف:   ر ب  ]   مئحك جك مقنئ املتتذكورات جمتتازاًأ ألن املراد منتته يف مثتت  )ضتتتتتتتتتتتتتت 

 ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
الكش، عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، ملكي بن أيب طال  القيسي،  ص:    (1)

411 - 412. 
 .375املعاين يف شرح حرز األماين للجعربي ص: كنز   (2)
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مفتتح   مئخل نئ، ره، به(. فعلى هذا إن أُريد بتتتتتتتتتتتتتتتت  ك  واحد من: )ضه،[24إبراهيم:
ستتتتتتتتتورة الفي  يكون عدد احلستتتتتتتتتنات ثالثني، وإن أُريد به مفتتح ستتتتتتتتتورة البقرة  

  .(1)وشبهها يبلغ العدد تسعني. وهللا أعلم
قلتت: هتذا اجلمع ال يتت تى وقوعتهأ إذ اللفظ الوارد يف احلتديتث النبوي إمنتا 

هو معلوم ومتقرر لدى العلماء يف قراءة  ينصتتتتتتتتتتتترف إىل أول ستتتتتتتتتتتتورة البقرة كما  
 .الرسول صلى هللا عليه وسلم، ال إىل سورة الفي  أو سورة الشرح

يقال   جْلم استتتتتتتتتتتتتِ بعد أن حكى قول الطيهللا يف كون املراد ابحلرف يف   الستتتتتتتتتتتتتِّ
احلديث النبوي احلرف اهلجائي: وهو الذي تشتتتتتتتتتتهد له األحاديث، ث ستتتتتتتتتتاق 

اًل جواز االعتمتاد عليهتا كوهنتا وردت يف عتدًدا من األحتاديتث الضتتتتتتتتتتتتتتعيفتة ُمعلّ 
 .(2)فضائ  األعمال

قال الشتتتتوكاين: وملا كان احلرف فيه يطلق على الكلمة املرتكبة من حروف، 
أوضتتتتتح صتتتتتلى هللا عليه وستتتتتلم أن املراد هنا احلرف البستتتتتيط املنفرد ال الكلمة،  

 .(3)وهذا أجر عليم وثواب كبري وهلل احلمد
ــِ ِ  نئكالكسائي:   -ابألل،    -أقرأ  قال األلوسي: إال أين   ــا ــ ألحلى     مئ مَــ

 ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 .5/1656الكاش، عن حقائق السنن للطيهللا  (1)
ي "  الثواب املذكور يف فضتتت  قراءة القرآن املرت  على حروفه "  (2) جْلم استتتِ ينلر: رستتتالة الستتتِّ

ي  169  –  164ص:   جْلم استتتِ يف رستتتالته   -عفا هللا عنا وعنه    -، قلت: لقد تكل ، الستتتِّ
دمات منطقية وأصتتولية ليس له صتتلة وثيقة بتحرير حم  النزاع، فشتتر ق وغر ب كثريًا تلك مبق

مبتا ال يربئ علياًل وال يشتتتتتتتتتتتتتتفي غلياًل، للرّد على أيب عمرو التداين يف متذهبته، واالنتصتتتتتتتتتتتتتتار  
 للمهدوي وترجيح رأيه يف أن املراد ابحلرف كما يف احلديث النبوي هو احلرف اهلجائي. 

 .394ن بعدة احلصن احلصني من كالم سيد املرسلني ص: حتفة الذاكري (3)
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 .(1)بزايدة عشر حسنات
وقّرر الشتتتتتتيخ ابن عثيمني يف بعض دروستتتتتته العلمية أن يف أجر قراءة كلمة:  

مكّونه من ثالثة حروف،  من ستتتتتتتتتتتتتورة الفاحتة ثالثني حستتتتتتتتتتتتتنةأ ألهنا  مئممنئ
 .واحلرف الثالث مشّدًدا

اتت  مرة عن معىن احلتتديتتث فقتتال:    مئخلنئال  أ قُوُل   اللتتاهر أن مجلتتة "وستتتتتتتتتتتتتتُ
ْرٌف...إخل"، إدراج من كالم ابن مستتعود رضتتي هللا عنهأ وذلك ألن " أل،"  ح 

  .(2)ثالثة حروف يف الواقع، وكذلك " الم وميم " فاجملموع تسعة
قال الشتتتتتتتتيخ عبدالكرمي اخلضتتتتتتتتري: وكثري من أه  العلم يرى أن املراد ابحلرف يف  

جت   - ، وهتذا هو الالئق بفضتتتتتتتتتتتتتت  هللا - احلرف اهلجتائي    - احلتديتث حرف املبىن  
ج   - ، وثقتنا بفضتتتتت  هللا  - ستتتتتبحانه - وعليم مّنه وعطائه، وهو املؤم  منه    - وعال 
 .(3)- رمحه هللا - ن كان إماًما  أعلم من ثقتنا بعلم شيخ اإلسالم ابن تيمية وإ   - عال 

هذا جمم  من وقفت على ظاهر قوهلم وبعض ُحججهم يف أن املراد ابحلرف كما  
 . يف احلديث النبوي احلرف اهلجائي 

امليهع الثاين: القانلون إن مع  ا رف من القرآن الكرمي الي  رتتبع عل   
  .رف مبع  الكلمة قراءته األجر ليس هو ا رف اهلجاني املعروفش وإمنا هو ا  

 ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 .1/86روح املعاين يف تفسري القرآن العليم والسبع املثاين  (1)
، وتقرير  595ينلر: مثرات التدوين من مستتتتائ  ابن عثيمني، ألمحد القاضتتتتي مستتتت لة رقم:   (2)

التر  عتلتى  اهلتجتتتتتتتائتي  احلترف  التنتبتوي  احلتتتتتتتديتتتتتتتث  يف  ابحلترف  املتراد  أن  عتثتيتمتني    ابتط/ابتن 

163479https://www.ajurry.com/vb/filedata/fetch?id= 
التتترابتتتط/  (3) عتتتلتتتى  التتتراتتتي  متتتوقتتتعتتتتتتته  يف  اخلضتتتتتتتتتتتتتتتتري  عتتتبتتتتتتتدالتتتكتتترمي  الشتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتخ    يتتتنتتتلتتتر: كتتتالم 

1347431084benefits/-of-https://shkhudheir.com/pearls 
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ذه  كثري من أه  العلم إىل إن معىن احلرف من القرآن الكرمي الذي رُّت  على  
قراءته األجر ليس هو احلرف اهلجائي املعروف، وإمنا هو احلرف مبعىن الكلمة، وممن  

  ، ( 3) ، والبيضاوي ( 2) والف ر الرازي   ، ( 1) قال بذلك: أبو عمرو الداين، والزيفشري 

 ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

ر،  إمام من أئمة  حممود بن عمر أبو القاستتتتتتتم جارهللا الزيفشتتتتتتتري، أديٌ  متكلٌم لُفوٌي    هو   (1) مفستتتتتتتِّ
املعتزلة يف زمانه، له تصتاني، كثرية، منها: تفستريه الكشتاف، والفائق يف غري  احلديث، وأستاس  

وني  السائرين    120هتتتت، ينلر: طبقات املفسرين للسيوطي ص: 538البالغة وغريها، تويف سنة:  
 . 200ص:  

ٌر ُأصتتتتويٌل متكلٌم،  هو أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلستتتتني امللق  ابلف ر ا (2) لرازي، ُمفستتتتِّ
اشتتف  ابلعلوم العقلية والكالمية ث لب منها يف آخر حياته، من أشتهر مصتنفاته: تفستريه  

هتت، ينلر: طبقات املفسرين للسيوطي ص:  606املوسوم بتتتتتت" مفاتيح الفي  "، تويف سنة:  
 . 226وني  السائرين يف طبقات املفسرين ص:  115

ر، ويل القضتتاء بشتترياز، له    القاضتتي حممد   هو   (3) بن عمر البيضتتاوي الشتتافعي، فقيه ُأصتتويل متتتتتتتتتتتتتتتتفستتِّ
مصتتتتتتتتتنفات عديدة منها: شتتتتتتتتترح كافية ابن احلاج ، واملنهاج يف األصتتتتتتتتتول، ويفتصتتتتتتتتتر تفستتتتتتتتتري  

وطبقات    249/ 1هتت، ينلر: طبقات املفتتسرين للداودي  685الكشاف، وغري ذلك: تويف سنة:  
 . 157/ 8الشافعية للسبكي  
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، (5) ، والبقاعي(4) ، وابن اجلزري(3) وابن كثري  ، ( 2) ، وابن مفلح ( 1) تيمية وابن  

 ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية احلراين ث الدمشتتتتتتتتتتتقي، اإلمام العالمة الفقيه  لعباس  أبو ا  هو (1)
اجملاهد، الناقد الفقيه اجملتهد، املفّسر األصويل، له مصنفات عديدة، وفتاوى جليلة تناقلها  

/  1هتتتتتتتتتتتتتتت ينلر: طبقات املفسرين للداوودي    728العلماء بعضهم عن بعض، تويف سنة :  
 .4/1496لذههللا ، وتذكرة احلفاظ ل46

هو ابو عبد هللا حممد بن مفلح بن حممد املقدستتتتي، أعلم أه  عصتتتتره مبذه  اإلمام أمحد  (2)
بن حنبتت ، الزم ابن تيميتتة حف مثر بتته، وتتلمتتذ على عتتدد من العلمتتاء يف الشتتتتتتتتتتتتتتتتام، لتته  

هتتتتت،   763مؤلفات عديدة من أشهرها كتاب الفروع يف الفقه احلنبلي، تويف بدمشق سنة:  
، وشتتتتتتتتتتتتذرات الذه  2/520ملقصتتتتتتتتتتتتد األرشتتتتتتتتتتتتد يف ذكر أصتتتتتتتتتتتتح  اإلمام أمحد  ينلر: ا

8/340. 
ر حمّدث، تتلمذ على ابن  (3) هو أبو الفداء إااعي  بن عمر ابن كثري الدمشتتتتتقي، فقيه مفستتتتتّ

تيمية ومثر به كثرياً، له مؤلفات عديدة منها: البداية والنهاية، وجامع املستتتتتتانيد والستتتتتتنن،  
  1/113، ينلر: طبقات املفستتتتتتتترين  774 بدمشتتتتتتتتق ستتتتتتتتنة:  وتفستتتتتتتتريه املشتتتتتتتتهور به، تويف

 .295للداودي، ومنازل السائرين يف طبقات املفسرين ص:
حممد بن حممد بن حممد بن علي بن يوس، أبو اخلري املنعوت اببن اجلزري الدمشقي،    هو  (4)

واملقرئني،  الشتتتتتتتتتتافعي، املقرئ، احلافظ شتتتتتتتتتتيخ اإلقراء يف زمانه، له مصتتتتتتتتتتنفات يف القراءات  
هتتتتتتتتتتتتتتتت، ينلر: طبقات احلفاظ للستيوطي ص:    833واحلديث والفقه يف الدين، تويف ستنة:  

 .64/ 2، وطبقات املفسرين للداوودي :549
أبو احلستن إبراهيم بن عمر بن حستن البقاعي، عامل شتافعي دمشتقي، أصتله من البقاع    هو (5)

صتتتاني، عديدة يف التاريخ  يف ستتتوراي، ستتتكن دمشتتتق ورح  إىل بيت املقدس والقاهرة، له ت
هتتتتتتتتتتتتتتتتت، ينلر: طبقات املفستترين  885والرتاجم والتفستتري وعلوم القرآن، تويف بدمشتتق ستتنة:  

 .1/17، ومعجم املفسرين 453ل دنه وي ص: 
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، ومن  (4)، والقااي(3)، واأل وين(2)، واخلفاجي(1)ومال علي قاري
 .، وغريهم(5)املعاصرين الشيخ عبدالرمحن الرباك

 :أقواهلم يف ذلك حس  ما وقفت عليه من املصادر عرض وفيما يلي 
أال ترى أن صتتتتورة امليم يف الكتابة ثالثة أحرف أل،   قال أبو عمرو الداين:

 ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
ر حمّدث، جاور أبو احلستتتتتن    هو (1) علي بن ستتتتتلطان القاري اهلروي، فقيه حنفي مقرئ مفستتتتتّ

 منها: اجلمالني حاشتية على تفستري اجلاللني، ومبكة إىل آخر حياته، له مصتنفات عديدة 
ه، ينلر:  1014شتتتتتتتتتتتتم العوارض يف ذم الروافض، وغريها، تويف ستتتتتتتتتتتتنة:   مرقاة املفاتيح، و

 .1/361، ومعجم املفسرين 445/ 1البدر الطالع 
ر أدي  لفوي،  القاضتتتي    هو (2) أمحد بن حممد بن عمر اخلفاجي املصتتتري، فقيه حنفي، مفستتتّ

شتفاء العلي  يف الدخي  من كالم العرب، وحاشتية على تفستري   نها:له مصتنفات عديدة م
ل دنه    ه، ينلر: طبقات املفستترين1069البيضتتاوي، وقالئد النحور، وغريها، تويف ستتنة:  

 .1/75، ومعجم املفسرين 415وي ص: 
أمحد بن عبد الكرمي األ وين املصتتتتتتتري، فقيه شتتتتتتتافعي مقرئ، من علماء القرن احلادي   هو (3)

 بالد مصتر، من مصتنفاته: منار اهلدى يف الوق، واالبتداء، والقول املتني يف أمور  عشتر يف
تويف يف أواخر القرن احلادي عشتتتتتتتتتتتر أو أوائ  الثاين عشتتتتتتتتتتتر، ينلر: معجم املؤلفني    الدين،

 .1/452، ومعجم املطبوعات العربية 2/121
ابلقااي، من علماء هو أبو الفرج حممد مجال الدين بن حممد ستتتتتتتعيد بن قاستتتتتتتم املعروف   (4)

الشتتتتتتام،  كان حمداثً، فقيهاً، مفستتتتتتراً، مصتتتتتتلحاً أديباً، له مصتتتتتتنفات عديدة منها: تفستتتتتتريه  
ميزان اجلرح والتعتتديتت ، وغريهتتا، تويف ستتتتتتتتتتتتتتنتتة:    حمتتاستتتتتتتتتتتتتتن التتت ويتت ، وقواعتتد التحتتديتتث، و

 .2/135، واألعالم 1/127ه، ينلر: معجم املفسرين 1332
ه، أحد العلماء يف اململكة 1352رباك، ولد ستتتتتتتنة:  عبد الرمحن بن انصتتتتتتتر الالشتتتتتتتيخ/  هو (5)

العربية الستتتعودية، تتلمذ على كثري من العلماء الكبار كالشتتتيخ ابن ابز واألمني الشتتتنقيطي  
وعبتتتدالرزاق عفيفي وغريهم، توىل تتتتدريس العقيتتتدة يف جتتتامعتتتة اإلمتتتام حممتتتد بن ستتتتتتتتتتتتتتعود  

،  اجد، وال يزال كذلك إىل اآلن اإلستتالمية إىل أن تقاعد، ث تفرّغ للدروس العلمية يف املستت
https://sh-أطال هللا عمره على طاعته ونفع بعلمه ينلر: ستتتريته على موقعه الراي/  

lbarrak.com/abouta 
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والم وميم وهي يف التالوة تستتتتتتتتتعة أحرف أل، والم وفاء والم وأل، وميم وايء 
وميم فلو كانت الكلمة إمنا تعد حروفها على حال استتتتتتتتتتتتتقرارها يف اللفظ دون 

تستتتتعون حستتتتنة إذ هي يف اللفظ تستتتتعة   مئخلنئلوج  أن يكون لقارئ   الرستتتتم
أحرف، فلما قال الصتتتتتتتتتتتتحايب وبعضتتتتتتتتتتتتهم يرفعه: إهنا ثالثة أحرف وإن لقارئها 
ثالثني حستتتتتتتنة لك  حرف منها عشتتتتتتتر حستتتتتتتنات، ثبت أن حروف الكلم إمنا 
تُعتتتتّد على حتتتتال صتتتتتتتتتتتتتتورهن يف الكتتتتتابتتتتة دون اللفظ فتتتت ن الثواب جتتتتار  على 

 .(1)ذلك
هلذه األلفاظ ابالاية؟ وهال زعمت   قال الزيفشتتتتري: ف ن قلت: مل قضتتتتيت

أهنا حروف كما وقع يف عبارات املتقّدمني؟ قلت: قد استتتتتتتتتوضتتتتتتتتحت ابلربهان 
النري أهنا أااء غري حروف، فعلمت أن قوهلم خليق بن يصترف إىل التستامح، 
وقد وجدانهم متستتتتاحمني يف تستتتتمية كثري من األااء اليت ال يقدح إشتتتتكال يف 

  .(2)ها ابحلروف، مستعملني احلرف يف معىن الكلمةااّيتها كاللروف وغري 
قتتتال الف ر الرازي: اعلم أن األلفتتتاظ اليت يتهجى  تتتا أاتتتاء مستتتتتتتتتتتتتتميتتتا تتتا 
احلروف املبستتتتتتتتتتتتتتوطتةأ ألن الضتتتتتتتتتتتتتتتاد مثال لفلتة مفردة دالتة ابلتواطؤ على معىن 
مستتتق  بنفستته من غري داللة على الزمان املعني لذلك املعىن، وذلك املعىن هو 

األول من "ضتتتتتتتتتتتتتترب" فثبتت أهنتا أاتاء وألهنتا يتصتتتتتتتتتتتتتترف فيهتا ابإلمتالتة احلرف 
والتف يم والتعري، والتنكري واجلمع والتصتتتتتفري والوصتتتتت، واإلستتتتتناد واإلضتتتتتافة،  
فكانت ال حمالة أااء. ف ن قي : قد روى أبو عيستى الرتمذي عن عبد هللا بن 

 ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 .21، ورسالة: التنبيه على اخلط  واجله  والتمويه ص: 71البيان يف عد آي القرآن ص:  (1)
 .1/20الكشاف عن حقائق غوامض التنزي   (2)
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م ْن قت ر أ     مستتتتعود رضتتتتي هللا عنه قال: قال رستتتتول هللا صتتتتلى هللا عليه وستتتتلم: م
ِر أ ْمث اهِل ا، ال  أ قُوُل   ن ُة ِبع شتتتتتتتتتْ ن ٌة، و احل ستتتتتتتتت  ِِ  فت ل ُه بِِه ح ستتتتتتتتت  ْرفًا ِمْن ِكت اِب ا  مئخلنئح 

ْرٌف و ِميٌم ح ْرٌف« احلديث، واالستتتتتتتتدالل به  ٌم ح  ْرٌف و ال  ْرٌف، و ل ِكْن أ ِلٌ، ح  ح 
وإطالق اسم أحد   يناقض ما ذكرث، قلنا: ااه حرفا جمازًا لكونه ااا للحرف،

 . (1)املتالزمني على اآلخر جماٌز مشهور
وما روى ابن مستتعود رضتتي هللا تعاىل عنه أنه عليه الصتتالة   قال البيضتتاوي:

ِر  ن ُة ِبع شتتتتتْ ن ٌة، و احل ستتتتت  ِِ  فت ل ُه بِِه ح ستتتتت  ْرفًا ِمْن ِكت اِب ا والستتتتتالم قال: م م ْن قت ر أ  ح 
اهلتتتِ ا، ال  أ قُوُل   ْرٌف و ِميٌم ح ْرٌف«  ح رْ   مئخلنئأ ْمثتتت  ٌم ح  ْرٌف و ال  ٌف، و ل ِكْن أ ِلٌ، ح 

أي بروف    -فاملراد به غري املعىن الذي اصتتتتتتتتتتطُلح عليه، ف ن ختصتتتتتتتتتتيصتتتتتتتتتته به 
 .(2)، ُعْرف جمد د ابملعىن اللفوي ولعله ااه ابسم مدلوله-اهلجاء 

وحنو وأما احلروف اليت ينطق  ا مفردة مث : أل، الم ميم    قال: ابن تيمية:
ذلك، فهذه يف احلقيقة أااء احلروف، وإمنا ايت حروفا ابستم مستماها، كما  

 .(3)يُسمى ض رب  فعٌ  ماض  ابعتبار ُمس ّماه
ا: ومن أعلم أستتتتباب الفلط يف فهم كالم هللا ورستتتتوله أن ينشتتتت    وقال أيضتتتتً

ر كالم هللا بذلك االصتتتتتتتتتطالح   الرج  على اصتتتتتتتتتطالح حادث فرييد أن يُفستتتتتتتتتّ
تلك اللفة اليت اعتادها،...ولفظ احلرف يُراد به: االستتتتتتتتتتتتتم والفع   وحيمله على 

 ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 .2/249ينلر: التفسري الكبري للرازي  (1)
 .33/ 1ينلر: أنوار التنزي  وأسرار الت وي  (2)
 .12/448جمموع الفتاوى البن تيمية  (3)
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أصتتتتحابه: كي،  (1)وحروف املعاين واستتتتم حروف اهلجاء، وهلذا ستتتت ل اخللي 
تنطقون ابلزاي من زيد ؟ فقالوا: زاي، فقال: نطقتم ابالسم وإمنا احلرف "زه"، 

ريًا ما يوجد يف فبني  اخللي  أن هذه اليت تستتتتتتم ى حروف اهلجاء هي أااء، وكث
كالم املتقدمني هذا "حرٌف من الفري " يعربون بذلك عن االسم التام، فقوله  
صتتتتتتتتتتلى هللا عليه وستتتتتتتتتتلم: "فت ل ُه ِبُك ِّ ح ْرف  " مثّتل ه بقوله: " و ل ِكْن أ ِلٌ، ح ْرٌف  

ْرٌف "، وعلى هنج ذلتك: و ْرٌف و ِميٌم ح  ٌم ح  ]   مئيلنئ  حرٌف، و  مئىلنئ   و ال 

 .(2)حرٌف وحنو ذلك...  [2البقرة:
قتتال ابن مفلح: فلوال أن املراد ابحلرف الكلمتتة ال حرف اهلجتتاء كتتان يف أل،  
الم ميم تسعون حسنة، واخلرب إمنا جع  فيها ثالثني حسنة، وهذا وإن كان خالف  

 .(3)املفهوم واملعروف من إطالق احلرف فقد استعمله الشارع هنا، وهللا أعلم 
رمحه هللا  وقد ستتتتتتت لُت شتتتتتتتي نا شتتتتتتتيخ اإلستتتتتتتالم ابن كثري  :اجلزريقال ابن  

تعاىل: ما املراد ابحلرف يف احلديث؟ فقال: الكلمة، حلديث ابن مسعود رضي 
ِر أ ْمث اهِل ا،  ن ُة ِبع شتتتْ ن ٌة، و احل ستتت  ِِ  فت ل ُه بِِه ح ستتت  ْرفًا ِمْن ِكت اِب ا هللا عنه: م م ْن قت ر أ  ح 

أ قُوُل   و ِميٌم ح ْرٌف« وهتتتتتتذا ح ْرفٌ   مئخلنئال   ْرٌف  ٌم ح  ْرٌف و ال  أ ِلٌ، ح  و ل ِكْن   ،
التذي ذكره هو الصتتتتتتتتتتتتتتحيح إذ لو كتان املراد ابحلرف حرف اهلجتاء لكتان أل،  

 ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
الرمحن اخللي  بن أمحد الفراهيدي، عامل بصتتتتتتتتتتتري لفوي حنوي، مؤستتتتتتتتتتتس علم هو أبو عبد   (1)

العروض والعربية، كان صتتتتتتتتتتتاح  ذكاء وفطنة، تتلمذ على يديه أستتتتتتتتتتتتاذ النحو ستتتتتتتتتتتيبويه،  
ه، ينلر: طبقات  174واشتتتتتتتتهر مبعجمه اللفوي كتاب " العني "، تويف ابلبصتتتتتتترة ستتتتتتتنة :  

 .1/557، وبفية الوعاة 47النحويني واللفويني ص: 
 .12/107املصدر السابق  (2)
 .2/328اآلداب الشرعية واملنح املرعية  (3)
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بثالثتتة أحرف، والم بثالثتتة وميم بثالثتتة، وقتتد يعستتتتتتتتتتتتتتر على فهم بعض النتتاس  
 .(1)فينبفي أن يتفطن له، فكثري من الناس ال يعرفه

، به معىن احلديث: مح  احلرف على الكلمة،  قال   البقاعي: والذي تكشتتّ
م" مرستومة على صتورة كلمة واحدة، بنّي احلديث أهنا ثالث تتتتتتتتتتتتتتتت فلما كانت "ال

كلمات، ف ن املنطوق به: إمنا هو أااء احلروف، يف مستتتتتتتتتتتميا ا، وك  استتتتتتتتتتتم  
 .(2)شّك يف ذلك منها كلمة، ال

ا على   احلتتديتتث النبوي: وظتتاهره أن املعترب يف قتتال علي مال القتتاري تعليقتتً
 . (3)احلساب احلروف املكتوبة ال امللفوظة

والتتتذي يكشتتتتتتتتتتتتتت، لتتتك معىن احلتتتديتتتث محتتت  احلرف على   قتتتال اخلفتتتاجي:
الكلمة، وملا رات أمل بصورة كلمة واحدة بني يف احلديث أهنا ثالث كلمات،  

لمتتة بال فتت ّن املنطوق بتته أاتتاء احلروف ال مستتتتتتتتتتتتتتميتتا تتا، وكتت  استتتتتتتتتتتتتتم منهتتا ك
 .(4)شك

يف الكتتتتابتتتة ثالثتتتة أحرف، ويف اللفظ   مئخل نئأمتتتا ترى أن    قتتتال األ وين:
تستتتتتعة أحرف، فلو كانت الكلمة تعد حروفها لفلًا على ستتتتتبي  البستتتتتط دون 

تستتتتتتتتتتعون حستتتتتتتتتتنةأ إذ هي يف اللفظ  مئخل نئلوج  أن يكون لقارئ: -راها 
أحرف، فلما قال الصتتتتتتتتحايب: وبعضتتتتتتتتهم يرفعه أهنا ثالثة أحرف، وإن   تستتتتتتتتعة

 ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 .454- 2/453النشر يف القراءات العشر  (1)
 .374/ 1مصاعد النلر لاشراف على مقاصد السور  (2)
 .4/1471مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح  (3)
 .1/154حاشية اخلفاجي على تفسري البيضاوي  (4)
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ثبت أن حروف الكلمة إمنا  لقارئها ثالثني حستنة لك  حرف عشتر حستنات،
  .  (1)تعد خط ا ال لفلًا، وإن الثواب جار  على ذلك

قال القااي: والذي عليه حمققو العلماء أن املراد ابحلرف االستتتتتتتتتتتتتتم وحده،  
والفع  وحده، وحرف املعىن وحده. لقوله: أل، حرف، وهذا استتتتتتتتم، وهلذا ملا 
ستتتتتتتتتتت ل اخلليُ  أصتتتتتتتتتتتحابه عن النطق ابلزاي من زيد فقالوا: زاي. فقال: نطقتم 

 .(2)ابالسم. وإمنا احلرف: زه...اخل
ا متتا هي قتتال الشتتتتتتتتتتتتتتيخ عبتتدالرمحن   الرباك: ث  احلروف على الصتتتتتتتتتتتتتتحيح أهنتتّ

ا الكلمتتات، احلرف يف اللفتتة مبعىن الكلمتتة،   حيح أهنتتّ احلروف اهلجتتائيتّتة، الصتتتتتتتتتتتتتتّ
الكلمة ليستتتتتتتتتتتتتتت احلروف اهلجائّية، "احلمُد": كلمة، هذا حرف، "هلل": هذي 
": حرف، "العتتاملني": حرف، "الر محن": حرف، "أل،": حرف.   حرف، "ربِّ

 .(3)ثالثةأ )ولكن ألٌ، حرٌف، والٌم حرٌف، وميٌم حرف(فهي  مئخلنئأّما 
ابحلرف من القرآن الكرمي   هؤالء بعض من وقفتتتت على قوهلم يف أن املراد

التتتذي رُتتتتّ  على قراءتتتته األجر ليس هو احلرف اهلجتتتائي املعروف، وإمنتتتا هو 
  .احلرف مبعىن الكلمة

 ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 .1/45دى يف بيان الوق، واالبتدا منار اهل (1)
 .1/182حماسن الت وي   (2)
التتتتترابتتتتتط/  يتتتتتنتتتتتلتتتتتر:  (3) عتتتتتلتتتتتى  التتتتترباك  عتتتتتبتتتتتتتدالتتتتترمحتتتتتن  الشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتخ  https://sh-فتتتتتتتتتتتوى 

4915lbarrak.com/article/a 
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 املس لة.املبحث الثالث: التحقيق والرتجيل يف 
معىن احلرف من  من خالل ما ث عرضتتتتتتتته فيما ستتتتتتتتبق من أقوال العلماء يف

القرآن الكرمي الذي رُّت  على قراءته األجر، تبني يل أن ستتتب  االختالف هو 
عتدم التزام أول احلتديتث آبخره، ممتا محت  البعض على القول بوقوع اإلدراج يف 

الزم آخره محتت  معنتتاه آخر احلتتديتتث، فمن أختتذ بلتتاهر أولتته دون التتت متت  يف  
على احلروف اهلجتتائيتتة ) أ، ب، ت، ث...اخل( من الكلمتتات القرآنيتتة، ومن 

محت  معنتاه  -أي بني احلرف ومتا ُمثّت  لته من الكلمتات الثالث   -مجع بينهمتا 
 .على الكلمة القرآنية نفسها

احلرف من القرآن الكرمي التتتذي رُتتتتّ  على   و تتتذا يرتجح لتتتدّي أن معىن 
 :ر هو " الكلمة " ال احلرف اهلجائي، وذلك ملا يليقراءته األج

أن إطالق معىن احلرف كمتتتا على حروف اهلجتتتاء )أ...ب...ت...ث(  -1
اصتتتتتطالح حادٌث مل يُعرف يف استتتتتتعمال العرب، كما قّرره أبو العباس ابن 
تيميتتتة، والقتتتاعتتدة عنتتتد أهتت  العلم: عتتدم جواز محتت  ألفتتتاظ الوحيني على 

  .(1)اصطالح حادث
أن الرستتتتول صتتتتلى هللا عليه وستتتتلم عندما أطلق لفظ "احلرف" كما يف حديث   -2

مل مُيّث  له بثالثة أحرف هجائية، وإمنا مّث  له    - رضتتتتتتتتتي هللا عنه - ابن مستتتتتتتتتعود  
بثالث كلمات تتضتتتتمن تستتتتعة أحرف هجائية، فلو كان املقصتتتتود يف احلديث  

ُعلم أن املراد  احلرف اهلجائي لكان جمموع احلسنات تسعون حسنة ال ثالثني، ف 
 ."ابحلرف" الكلمة ال احلرف اهلجائي 

 ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
، واإلقناع يف ح  6/7، ودرء تعارض العق  والنق   1/287ينلر: شتتتترح يفتصتتتتر الروضتتتتة   (1)

 .1/147ألفاظ أيب شجاع 
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أنه جاء ما يشتهد لذلك بستند مرست  موقوف على ابن مستعود رضتي هللا  -3
عنه يف قوله: متت ع ل ُموا اْلُقْرآن  و اتْتُلوُه ف ِ ن ُكْم تُتْؤج ُرون  ِبُك ِّ اْسم  ِفيِه ع ْشًرا أ م ا 

ًرا،   مئخل نئِإيّنِ ال  أ قُوُل:   ًرا، و اِبْلِميِم  ع شتتتْ ِم ع شتتتْ ًرا، و اِبلال  و ل ِكْن اِبأْل ِلِ، ع شتتتْ
" بدل "(1)«ع ْشًرا " كما   ، وحم  الشاهد فيه قوله: "ِبُك ِّ اْسم  ِبُك ِّ ح ْرف 

يف معلم الرواايت، وهتتذا ممتتا يُرّجح أن املراد "ابحلرف" كمتتا يف احلتتديتتث 
 .النبوي ليس احلرف اهلجائي وإمنا هو الكلمة

أن القول بن معىن احلرف يف احلديث النبوي هو احلرف اهلجائي يُفضتتتتتتتي  -4
إىل هجر بعض القراءات القرآنية بجة طل  الزايدة يف احلستتتتتتتتتتتتتتنات، كما  

بل، على قراءة:      مئ ِـــــــِ ا ـــــــمَنئذه  إليه بعضتتتتتتتتتهم من تفضتتتتتتتتتي  قراءة:  
 .بدون أل، من سورة الفاحتة   مئيتنئ 

ا أال يُشتتف  ابله يف والذي ينبفي على املستتلم   عموًما وقارئ القرآن خصتتوصتتً
عّد احلسنات على ربه عّز وجّ أ ألن فض  هللا وكر مُه سبحانه وتعاىل واسٌع ال 
حّد له وال ُمنتهى، والعبد ال ُياف من ربه ظلًما وال هضتتًما، إضتتافة ملا يرتت  

  :عليه من أمور عدة، منها
قطٌع بقبول العم ، وقبول العم  أمٌر    أن يف عّد احلستتتتتنات على هللا تعاىل أوال:  

غيهللا ال يعلمه إال هللا تعاىل، ولذا جاء عن الستتتتتتتل، آاثٌر كثرية يف خوفهم من عدم  
قبول أعمتاهلم، وهْم مْن هْم يف املكتانتة والفضتتتتتتتتتتتتت  والعبتادةإ فمن ذلتك متا ُروي عن  

  :  ِِ ، قت ْوُل ا  ِِ ول  ا  يل ىل مل خلنئ  عائشتتتتتة رضتتتتتي هللا عنها أهنا قالت: ماي ر ستتتتتُ
 ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

( واآلجري يف أخالق أه  القرآن ص: 1802، )252أخرجه اإلمام أمحد يف الزهد ص:    (1)
(، من طريق عطاء بن الستائ  عن أيب الب رتي عن ابن مستعود رضتي هللا عنه  12، )54

 تذا اللفظ، والب رتي ااته: ستتتتتتتتتتتتتتعيتد بن فريوز الطتائي، وروايتته عن ابن مستتتتتتتتتتتتتتعود  موقوفًتا  
 (.127) 4/73وهو ثقة ثبت صدوق عند أه  الفن كما يف التهذي  ، ُمرسلة
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، وهو م ع  ذ ِلك    ، [ 60] املؤمنون:    مئحم جم ر ُب اخل ْمر  رُِق ويت ْزين وي شتتتتتتْ أْهو  الر ُجُ  ي ستتتتتتْ
اُف   لِّي، وهو م ع  ذ ِلك  ُي  د ُق وُيصتتتتت  وُم ويت ت صتتتتت  : ال ول ِكن  الر ُجُ  ي صتتتتتُ ِ  ؟ قال  اُف ا ُي 

ِ   أال    .(1)«يت تت ق ب    ِمنهُ  ا

ومنها ما جاء عن ابن عمر رضتتي هللا عنهما أنه جاءه ستتائٌ  يستت له صتتدقة 
فقتال البنته: أعطته دينتارًا فلمتا انصتتتتتتتتتتتتتترف قتال لته ابنته: تقبّت  هللا منتك اي أبتتاه 
فقال: لو علمُت أن هللا يقبُ  مي ستتجدة واحدة وصتتدقة درهم مل يكن غائٌ  

 .(2)[ 27] املائدة: مئمن زن رن مم امنئأحّ  إيّل من املوت؟ 

الة بن ُعبيد رضتتتتتتي هللا عنه أنه كان يقول:   (3)ومن ذلك ما جاء عن ُفضتتتتتت 
ألْن أعلُم أّن هللا تقبتتّ  مي مثقتتال حبتتة من خردل  أحتتّ  إيّل من التتدنيتتا ومتتا 

 .(4)مئمن زن رن مم امنئفيهاأ ألن هللا تعاىل يقول: 
أن عّد املستتلم حستتناته قد يُفضتتي به إىل الفرور واإلعجاب ابلنفس، اثني ا:  

نه يف الكتاب والسنة، وأقوال  واالتكال على العم  الصاف، وك  ذلك منهٌي ع
 .سل، األمة

 ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
  5/327(، والرتمتذي يف ستتتتتتتتتتتتتتننته  25705)  42/465أخرجته اإلمتام أمحتد يف مستتتتتتتتتتتتتتنتده  (1)

ين يف الصتتتتتتتتتتحيحة  (، وصتتتتتتتتتتححه األلبا4198)  5/288( وابن ماجة يف ستتتتتتتتتتننه  3175)
1/304 (162 .) 

، وأورده ابن اجلوزي يف صتتتتتتتفة الصتتتتتتتفوة  31/146أخرجه ابن عستتتتتتتاكر يف لريخ دمشتتتتتتتق   (2)
1/219. 

ِ  عليه وستتتتلم،   (3) هو أبو حممد فضتتتتالة بن عبيد األوستتتتي األنصتتتتاري، روى عن النهللا صتتتتّلى ا
نتق  إىل الشام يف وعن عمر وأيب الدرداء، أول مشاهده أُحد، ث شهد املشاهد كلها، ث ا

ه، ينلر: االستتتتتتتتتتتيعاب يف معرفة  53وويل القضتتتتتتتتتتاء، تويف بدمشتتتتتتتتتتق ستتتتتتتتتتنة:    عهد معاوية
 .5/283، واإلصابة يف متييز الصحابة 3/1263األصحاب 

 .48/304، وابن عساكر يف لريخ دمشق 2/17أبو نعيم يف احللية  أخرجه (4)
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أنه قد جاء عن بعض الصتتتتتتتتتتتحابة رضتتتتتتتتتتتي هللا عنهم كراهة مث  هذا، اثلث ا:  
ومن ذلك أن أاب موستتتتتتتتتتى األشتتتتتتتتتتعري جاء إىل ابن مستتتتتتتتتتعود فقال: اي أاب عبد 

إال خريًا،   -واحلمد هلل   -الرمحن، إين رأيت يف املستتجد آنفا أمرا أنكرته ومل أر  
قال: إن عشتتتتتتت فستتتتتترتاه، قال: رأيت يف املستتتتتتجد قوما حلًقا قال: فما هو؟ ف

جلوستتتا ينتلرون الصتتتالة يف ك  حلقة رج ، ويف أيديهم حصتتتا، فيقول: كربوا  
مائة، فيكربون مائة، فيقول: هللوا مائة، فيهللون مائة، ويقول: ستتتتتتتتبحوا مائة، 
و فيستتتتبحون مائة، قال: فماذا قلت هلم؟ قال: ما قلت هلم شتتتتياا انتلر رأيك أ

انتلر أمرك، قال: أفال أمر م أن يعدوا ستتتتتياا م، وضتتتتتمنت هلم أال يضتتتتتيع من 
حستتتتتتتتتتتنا م، ث مضتتتتتتتتتتتى ومضتتتتتتتتتتتينا معه حف أتى حلقة من تلك احللق، فوق،  
عليهم، فقال: ما هذا الذي أراكم تصتتتتتتتتتنعون؟ قالوا: اي أاب عبد الرمحن حصتتتتتتتتتا  

ضتامن أال يضتيع   نعد به التكبري والتهلي  والتستبيح، قال: فعدوا ستيااتكم، ف ان
من حستتتتتناتكم شتتتتتيء وحيكم اي أمة حممد، ما أستتتتترع هلكتكم هؤالء صتتتتتحابة 
نبيكم صتتتتتتتتلى هللا عليه وستتتتتتتتلم متوافرون، وهذه ثيابه مل تْب  ، وآنيته مل ُتكستتتتتتتتر، 
والذي نفستتتتتتي بيده، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة حممد صتتتتتتلى هللا عليه 

أاب عبد الرمحن، ما أردان إال  وستتتتتتتتتتتتتلم أو ُمفتتحو ابب ضتتتتتتتتتتتتتاللة، قالوا: وهللا اي
   .(1)اخلري، قال: وكم من ُمريد لل ري لن يصيبه...احلديث

 ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
  1/127طرباين يف الكبري  ( وال210، )1/286أخرجه الدارمي يف ستتتتتتتتتتتتتتننه بستتتتتتتتتتتتتتند جيد   (1)

 (.2005) 5/11(، وصححه األلباين يف الصحيحة 8636)
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ــــة  ــــامتـ  اخلـ
  آله   وعلى   للعاملني،   رمحة   املبعوث   على   والستتتتتالم   والصتتتتتالة   العاملني،   رب   هلل   احلمد 
  وستّلم   الدين،   يوم   إىل   نحستان   تبعهم   ومن   امليامني،   الُفرّ   وصتحابته   الطاهرين،   الطيبني 
  القراءات   بني   األجر   يف   املفاضتتتتتتتتلة "    موضتتتتتتتتوع   تناول   ث   فقد :  بعد   أما   كثريًا،   تستتتتتتتتليًما 
  النتائج   أهم   من   وكان   وأدلتهم،   العلماء   كالم   على   والوقوف   والتحلي    ابلدراستة "  العشتر 
 : يلي   ما   إليه   التوص    ث   اليت 
  يد   على   اهلجري   الرابع   القرن   يف   كان   العشتتتتتتتتتتر   القراءات   ملصتتتتتتتتتتطلح   ظهور   أول   أن   - 1

  الثالثة   مصنفاته   خالل   من   وذلك   األصبهاين،   ِمْهران     بن   احلسني   بن   أمحد   اإلمام 
 . العشر   القراءات   يف 

 : قسمني   إىل   تنقسم   العشر   القراءات   بني   املفاضلة   أن   - 2
  ذلك   ومرجع   العموم،   وجه   على   بعينهتا   قراءة   ختصّ   اليت   وهي   : الـعامة   املـفاضــــــــــلة  -

  كان   اليت   العشر   القراءات   ومن   العلماء،   بني   العلمية   واألذواق   املعايري   اختالف   إىل 
 : يلي   ما   األمة   علماء   بعض   لدى   العموم   وجه   على   التفضي    من   حظٌ   هلا 

  لدى   العموم   وجه   على   التفضتتتتتتتتتي    يف   األشتتتتتتتتتهر   وهي   املدين،   انفع   اإلمام   قراءة   - 1
 . وغريهم   حنب    ابن   وأمحد   وه    وابن   مالك   كاإلمام   الكبار،   العلماء   بعض 

  وجه   على   تفضتتتتتتتتيلها   عنهم   أُثر   من   وأشتتتتتتتتهر   العالء،   بن   عمرو   أيب   اإلمام   قراءة   - 2
 . عيينة   ابن   وسفيان   حنب    ابن   أمحد   اإلمام :  العموم 

:  العموم   وجه   على   تفضتتيلها   عنه   أُثر   وممن   ، الن ُجود   أيب   ابن   عاصتتم   اإلمام   قراءة   - 3
  ومرة   انفع،   اإلمام   قراءة   بعد   الثانية   املرتبة   يف   جعله   فمرة   حنب ،   ابن   أمحد   اإلمام 
 . بلده   أه    لعرف   جماراة   األوىل   املرتبة   يف   جعله 

  اإلمتتتام :  العموم   وجتتته   على   تفضتتتتتتتتتتتتتيلهتتتا   عنتتته   أُثر  وممن   كثري،   ابن  اإلمتتتام   قراءة  - 4
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  على   احلجاز   أه    لقراءة   تفضتتيله   يف   حنب    ابن   أمحد   اإلمام   وكذلك   الشتتافعي، 
 . املكي   كثري   ابن   اإلمام   قراءة   ذلك   يف   ويدخ    العموم،   وجه 

وهي ما تتعلق آبحاد إحدى القراءات يف موطن دون آخر،    : النســــبية   املفاضــــلة  -
  ومرجع   ، ال على وجه العموم، وهذا يعم مجيع القراءات العشتتتتتتتتتتتتر بدون استتتتتتتتتتتتتثناء 

  لدى   واألكثر   الفالبة   وهي   العلمية،   واألذواق   االجتهاد   بستتتتتتتتتتت    فيها   التفاضتتتتتتتتتتت  
 . العشر   القراءات   بني   املفاضلة   يف   العلماء 

  أو   األخرى   القراءة   إنكار   إىل   يُفضِ   مل   إذا   العشتتر   القراءات   بني   املفاضتتلة   حكم   أن   - 3
 . مطلًقا   بينها   املفاضلة   عدم   يف   السالمة   أن   غري   حرج،   فال   تضعيفها 

  يف   عرف يُ   مل   حتادثٌ   اصتتتتتتتتتتتتتطالح   اهلجتائي   احلرف   على   احلرف   معىن   إطالق   أن   - 4
 . العلم   أه    من   وغريه   تيمية،   ابن   العباس   أبو   قّرره   كما   العرب،   استعمال 

  هو   األجر   قراءتته   على   رُتّت    التذي   الكرمي   القرآن   من   احلرف   معىن   يف   الراجح   أن   - 5
  حستتتتناتهأ   عدّ   إىل   يلتفت   أال   املستتتتلم   على   ينبفي   وأنه   اهلجائي،   احلرف   ال   الكلمة 

 .  حممودة   غري   آاثر   من   ذلك   على   يرتت    ملا 
  أستتتتتتالي    من   الستتتتتتنة   يف   ورد   ما   على   االقتصتتتتتار   تعاىل   هللا   إىل   الُدعاة   على   ينبفي   - 6

  تّيستتتتتتر   ما   قراءة   على   املرتتبة   احلستتتتتتنات   عدد   تفاصتتتتتتي    يف   اخلوض   دون   الرتغي ، 
 . الكرمي   القرآن   من 

 : يلي   ما   الباحث   به   يوصي   ومما 
  ك    وإفراد   الكرمي،   القرآن   وعلوم   والقراءات   التفستتتتتتتري   يف   املشتتتتتتتكلة   املستتتتتتتائ    تتبع   
 . مستقلة   بوث   يف   عميقة   بدراسة   منها 

 . وسلم   مصحبه   آله   وعلى   حممد   نبينا   على   وصلى   أعلم   وهللا   هذا 
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 قانمة املصادر
بن   .1 إااعي   بن  الرمحن  عبد  الدين  القاسم شهاب  أبو  األماين:  من حرز  املعاين  إبراز 

بريوت    –الناشر: دار الكت  العلمية    - إبراهيم املقدسي الدمشقي املعروف بيب شامة  
 بدون لريخ للطبعة.   – الطبعة األوىل  –

احملقق:  -السيوطي  املؤل،: عبدالرمحن بن أيب بكر، جالل الدين-اإلتقان يف علوم القرآن .2
العامة للكتاب  -حممد أبو الفض  إبراهيم هت/  1394،  1ال    – الناشر: اهلياة املصرية 

 م.  1974
بن عبدالرمحن سيسي،   .3 عبدالباقي  القراءات،  القاسم بن سالم يف  عبيد  أيب  اختيارات 

م،  2000رسالة ماجستري بكلية أصول الدين، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،  
 ت. ه1421

اآلداب الشرعية واملنح املرعية، املؤل،: حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج، أبو عبد هللا،   .4
  س الدين املقدسي الراميىن ث الصاحلي احلنبلي، الناشر: عامل الكت . 

- دار اجلي  -بن حممد بن عبد الرب  عبد هللا يوس، بن  - االستيعاب يف معترفة األصحاب .5
 حتقيق: علي حممد البجاوي. -1هت ال1412-لبنان-ريوتب

الفض  أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن   .6 أبو  املؤل،:  اإلصابة يف متييز الصحابة، 
حجر العسقالين، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود وعلى حممد معوض، الناشر: دار  

 هت.  1415 - األوىل بريوت، الطبعة:  –الكت  العلمية  
االعتصام: إبراهيم بن موسى بن حممد الل مي الفرانطي الشهري ابلشاطهللا، حتقيق: سليم   .7

األوىل،   الطبعة:  السعودية،  عفان،  ابن  دار  الناشر:  اهلاليل،  عيد    - هت  1412بن 
 م. 1992

ي،  إعراب القرآن: أبو جعفر الن ح اس أمحد بن حممد بن إااعي  بن يونس املرادي النحو  .8
علي   حممد  منشورات  الناشر:  إبراهيم،  خلي   املنعم  عبد  عليه:  وعلق  حواشيه  وضع 

 هت. 1421بيضون، دار الكت  العلمية، بريوت، الطبعة: األوىل، 
الناشر: دار العلم    -خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس الزركلي    - األعالم   .9

 .   م2002 - الطبعة: اخلامسة عشر   -للماليني بريوت 
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 س الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب    عبد هللا أبو  -إعالم املوقعني عن رب العاملني .10
النشر: دار اجلي  -بن سعد الزرعي الدمشقي ، حتقيق: طه عبد  1973- بريوت-دار 

 الر وف سعد. 
العباس   .11 أبو  الدين  تقي  املؤل،:  اجلحيم،  املستقيم مل الفة أصحاب  الصراال  اقتضاء 

تيمية    أمحد بن عبد احلليم بن  ابن  القاسم بن حممد  عبد السالم بن عبد هللا بن أيب 
احلراين احلنبلي الدمشقي، احملقق: انصر عبد الكرمي العق ، الناشر: دار عامل الكت ،  

 م. 1999 - هت 1419بريوت، لبنان، الطبعة: السابعة،  
أمحد   .12 بن  حممد  الدين،  املؤل،:  س  شجاع،  أيب  ألفاظ  ح   يف  اخلطي   اإلقناع 

دار الفكر، الناشر: دار الفكر    -الشربيي الشافعي، احملقق: مكت  البحوث والدراسات  
 بريوت.  -
اِجم القرّاء ِفيما ب عد  الق رن الثاِمن اهِلجري : إلياس بن أمحد حسني   .13 إمتا ُع الُفض الء برت 

الشيخ   : ف ضيلة املقرئ -بن سليمان بن مقبول علي الربماوي   -الشهري ابلساعات  -
الطبعة: األوىل،    - الناشر: دار الندوة العاملية للطباعة والنشر والتوزيع    -حمم د متيم الّزعهللا  

 هت.  1421
املؤل،: مجال الدين أبو احلسن علي بن يوس، القفطي    -إنباه الرواة على أنباه النحاة   .14

ة، ومؤسسة  القاهر   - الناشر: دار الفكر العريب    -احملقق: حممد أبو الفض  إبراهيم    -
 هت . 1406بريوت ال: األوىل،  –الكت  الثقافية  

اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف: عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان بن   .15
ْرداوي، حتقيق: الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي  

 
الدكتور عبد الفتاح    - أمحد امل

مجهورية مصر    -واإلعالن، القاهرة   حممد احللو، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع
 م.   1995 -هت  1415العربية، الطبعة: األوىل، 

أنوار التنزي  وأسرار الت وي ، املؤل،: انصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن حممد   .16
الرتاث   إحياء  دار  الناشر:  املرعشلي،  الرمحن  عبد  حممد  احملقق:  البيضاوي،  الشريازي 

 هت.  1418 -عة: األوىل  بريوت، الطب – العريب 
املازري،   .17 عمر  بن  علي  بن  عبد هللا حممد  أبو  األصول:  برهان  من  احملصول  إيضاح 

 احملقق: د. عمار الطالهللا ، الناشر: دار الفرب اإلسالمي، الطبعة: األوىل. 
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اإليضاح يف شرح املفص : عثمان بن عمر بن أيب بكر بن يونس، أبو عمرو مجال   .18
ي املالكي، احملقق: الدكتور إبراهيم حمّمد عبد هللا، الناشر: دار  الدين ابن احلاج  الكرد

 هت. 1425، لريخ النشر: 1سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع، ال
  - حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد  س الدين ابن قيم اجلوزية     - بدائع الفوائد   .19

 الناشر: دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان . 
مب  .20 الطالع  بن عبد هللا  البدر  بن علي بن حممد  السابع: حممد  القرن  بعد  حاسن من 

 بدون لريخ للطبعة.  – بريوت  – الناشر: دار املعرفة   - الشوكاين 
القراءاُت الشاذُة    -البدور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة من طريقي الشاطبية والد رة   .21

الفي   الفتاح بن عبد  العرب: عبد  لفة  الناشر: دار  وتوجيهها من  القاضي،  بن حممد 
 لبنان.  –الكتاب العريب، بريوت  

والنحاة   .22 اللفويني  الوعاة يف طبقات  الدين    -بفية  بكر، جالل  أيب  بن  الرمحن  عبد 
 لبنان .  –الناشر: املكتبة العصرية   - احملقق: حممد أبو الفض  إبراهيم  -السيوطي 

و طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآابدى،  البلفة يف تراجم أئمة النحو واللفة: جمد الدين أب .23
 هت. 1421الناشر: دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: األوىل 

أبو عمرو   .24 بن عمر  عثمان  بن  بن سعيد  املؤل،: عثمان  القرآن،  عّد آي  البيان يف 
والرتاث   امل طوطات  مركز  الناشر:  احلمد،  قدوري  غامن  احملقق:  الكويت،    –الداين، 

 م. 1994 -هت 1414عة: األوىل،  الطب
العلماء من غري   .25 لريخ بفداد ولريخ مدينة السالم وأخبار حمدثيها وذكر ُقط اهنا من 

حققه وضبط نصه  -أيب بكر أمحد بن علي بن اثبت اخلطي  البفدادي -أهلها ووارديها
 هت. 1422،  1ال-دار الفرب اإلسالمي-وعلق عليه: د. بشار عواد معروف

احملقق:    - القاسم علي بن احلسن بن هبة هللا املعروف اببن عساكر    لريخ دمشق: أبو  .26
 عمرو بن غرامة العمروي. 

عمر   .27 بن  هللا  عبد  الدين  انصر  القاضي  املؤل،:  السنة،  مصابيح  األبرار شرح  حتفة 
األوقاف   وزارة  الناشر:  طال ،  الدين  نور  نشراف  يفتصة  جلنة  احملقق:  البيضاوي، 

 م. 2012 -هت   1433ت، عام النشر: والشؤون اإلسالمية ابلكوي
حتفة الذاكرين بعدة احلصن احلصني من كالم سيد املرسلني، املؤل،: حممد بن علي   .28
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لبنان، الطبعة:    – بريوت    - بن حممد بن عبد هللا الشوكاين اليمي، الناشر: دار القلم  
 . 1984األوىل، 

بريوت،    -سسة الراين انشرون  تراجم الُقتر اء العشرة وروا م املشهورين: د. طه فارس، مؤ  .29
 ه. 1435 -1ال

ضبطه وصححه  -أيب القاسم حممد بن أمحد بن جزي الكلهللا -التسهي  لعلوم التنزي  .30
ال لبنان،  العلمية،  الكت   دار  العاشم،  سامل  حممد  أحاديثه:  - هت 1415،  1وخرج 

 م. 1995
لواحدي،  املؤل،: أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي ا  -التت ْفِسرُي الب ِسْيط   .31

الشافعي   اإلمام  15احملقق: أص  حتقيقه يف )  -النيسابوري،  ( رسالة دكتوراة  امعة 
العلمي   البحث  عمادة  الناشر:  سعود،  بن  سعود    - حممد  بن  حممد  اإلمام  جامعة 

 هت. 1430الطبعة: األوىل،   - اإلسالمية
- زي الشافعيف ر الدين حممد بن عمر التميمي الترا- التفستري الكبري أو مفاتيح الفي  .32

 . 1م ال 2000-هت 1421-لبنان-بريوت-ار الكت  العلميةد
التنبيه على اخلطاء واجله  والتمويه، ملي،: احلافظ أيب عمرو عثمان بن سعيد الداين،   .33

  2020هت،    1441املفرب: مطبعة األخوين كرافيك،    -دامي  عبد هللا حتقيق: حممد بن  
 م.  

- دار الفكر -لفض  العسقالين الشافعيأمحد بن علي بن حجر أبو ا- ذي  التهذي  .34
 .  1م ال  1984-هت 1404-لبنان –ريوت  ب
أبو احلجاج املزي، حتقيق: د. بشار عواد    يوس، بن الزكي عبدالرمحن- تذي  الكمال .35

 هت.  1400-لبنان -بريوت -مؤستسة الرستالة   - معروف 
الناشر:    - احملقق: حممد عوض مرع     - حممد بن أمحد بن األزهري    -  ذي  اللفة   .36

 م. 2001الطبعة: األوىل،  -بريوت  – دار إحياء الرتاث العريب 
ن بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمرو  أبو عمرو عثما-التيستري يف القراءات السبع .37

العريب-الداين الكتاب  ال  1984-هت 1404-لبنان-بريوت-دار  اوتو  -2م  حتقيق: 
 تريزل. 

القاضي.   .38 الرمحن  عبد  بن  د. أمحد  املؤل،:  عثيمني،  ابن  التدوين من مسائ   مثرات 



 

 
 جملة العلوم الشرعية 85

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 م. 2013 1الرايض، ال - الناشر : غراس للنشر 
  - أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد الطربي    -جامع البيان عن موي  آي القرآن   .39

الناشر: دار هجر للطباعة والنشر    -حتقيق: الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي  
 م. 2001 - هت 1422الطبعة: األوىل،  - والتوزيع واإلعالن 

عثمان .40 بن  عثمان بن سعيد  السبع :  القراءات  البيان يف  أبو عمرو    جامع  بن عمر 
اإلمارات ) رسائ  ماجستري من جامعة أم القرى (    – الناشر: جامعة الشارقة   -الداين

 هت. 1428الطبعة: األوىل،  
دار إحياء الرتاث  -حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي-اجلامع الصحيح سنن الرتمذي .41

 حتقيق: أمحد حممد شاكر وآخرين. -لبنان-بريوت-العريب
صحيح امل تصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه  اجلامع املسند ال .42

احملقق: حممد زهري بن انصر الناصر     -الب اري اجلعفي  عبد هللاحممد بن إااعي  أبو    -
 هت . 1422الطبعة: األوىل،  -الناشر: دار طوق النجاة  -
بن فرح األنصاري  أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر    -اجلامع ألحكام القرآن   .43

الناشر: دار الكت  املصرية    -حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش    - اخلزرجي القرطهللا  
 م. 1964  -هت 1384الطبعة: الثانية،  -القاهرة   –
  – جملة احلكمة  -وليد بن أمحد احلسن  –اجلامع حلياة الشيخ حممد بن صاف العثيمني  .44

 م.    2002، 1ال -لندن
علي حممد  -حملمد عزيز  س-سالم ابن تيمية خالل سبعة قروناجلامع لسرية شيخ اإل .45

 هت.  1427-2ال  -دار عامل الفوائد -أبو زيد  عبد هللا إشراف وتقدمي: د. بكر بن  -العمران
مجال القراء وكمال اإلقراء: علي بن حممد بن عبد الصمد اهلمداين املصري الشافعي،   .46

بد احلق عبد الدامي سي، القاضي،  أبو احلسن، علم الدين الس اوي، دراسة وحتقيق: ع
 م.   1999 -هت   1419بريوت، الطبعة: األوىل،  – الناشر: مؤسسة الكت  الثقافية  

مجهرة تراجم الفقهاء املالكية: د. قاسم علي سعد، الناشر: دار البحوث للدراسات   .47
 م.  2002 - هت  1423ديب، الطبعة: األوىل،   -اإلسالمية وإحياء الرتاث 

ه اِب ع ل ى تْفسرِي الب يض اِوي، اْلُمس م اة: ِعن ايُة الق اِضى وِكف ايُة الر اِضى ع ل ى  ح اِشيُة الشِّ  .48
املصري   اخلفاجي  عمر  بن  حممد  بن  أمحد  الدين  شهاب  املؤل،:  الب يض اوي،  تْفسرِي 
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 بريوت.   – احلنفي، دار النشر: دار صادر 
القراءات السبع .49 - دار الشروق-عبد هللااحلسني بن أمحد بن خالويه أبو  - احلجة يف 

 حتقيق: د.عبد العال سامل مكرم.  -4هت ال1401-لبنان-ريوتب
احملقق:     - احلجة للقراء السبعة: احلسن بن أمحد بن عبد الففار الفارسّي، أبو علي .50

أمحد يوس،    - راجعه ودققه: عبد العزيز رابح   - بشري جوجيايب    - بدر الدين قهوجي  
 هت. 1413الطبعة: الثانية،    -دمشق / بريوت   - اث الناشر: دار امل مون للرت  - الدقاق 

بن أمحد   .51 فريه بن خل،  بن  القاسم  السبع:  القراءات  التهاين يف  األماين ووجه  حرز 
الناشر: مكتبة دار اهلدى ودار    - الرعيي، أبوحممد الشاطهللا احملقق: حممد متيم الزعهللا  

 هت. 1426الطبعة: الرابعة،  - الفواثين للدراسات القرآنية 
لية األولياء وطبقات األصفياء: أبو نعيم أمحد بن عبد هللا بن أمحد بن إسحاق بن  ح .52

بريوت، دار الفكر للطباعة والنشر    - األصبهاين، دار الكتاب العريب    ِمْهران  موسى بن  
 هت . 1409والتوزيع، 

ر  دا  –عصام بن عبداملنعم املري    –الدّر الثمني يف ترمجة فقيه األمة العالمة ابن عثيمني  .53
 م.  2003، 1ال – اإلسكندرية–مصر   –البصرية للنشر والتوزيع  

  - الناشر: دار الفكر  - الدر املنثور: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي  .54
 بريوت. 

درء تعارض العق  والنق ، املؤل،: تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد   .55
حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي، حتقيق:  السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم بن  

الناشر: جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، اململكة   الدكتور حممد رشاد سامل، 
 م. 1991 - هت 1411العربية السعودية، الطبعة: الثانية،  

الثامنة .56 املائة  أعيان  الكامنة يف  العسقالين،  -الدرر  علي بن حجر  بن  للحافظ أمحد 
 مصر. - القاهرة-أم القرى للطباعة والنشر-حممد سيد جاد احلق  حتقيق:

الدرر اللوامع يف أص  مقرأ اإلمام انفع: أبو احلسن علي بن حممد بن احلسني )ابن   .57
 بري(، بضبط وعناية: سليم ابن حممد ربيع.  

رسالة يف الثواب املذكور يف فض  قراءة القرآن املرت  على حروفه، املؤل،: أبو العباس   .58
 ه. 1435املفرب، األوىل  - ، نشر: الرابطة احملمدية السِّجْلم اِسي د بن مبارك أمح
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روح املعاين يف تفسري القرآن العليم والسبع املثاين، املؤل،: شهاب الدين حممود بن   .59
عبد هللا احلسيي األلوسي، احملقق: علي عبد الباري عطية، الناشر: دار الكت  العلمية  

 هت.  1415الطبعة: األوىل، بريوت،  –
الدين ابن حسن بن   .60 الروض املربع شرح زاد املستقنع: منصور بن يونس بن صالح 

  - إدريس البهوت احلنبلي، خرج أحاديثه: عبد القدوس حممد نذير، الناشر: دار املؤيد  
 مؤسسة الرسالة. 

يباين، وضع  الزهد، املؤل،: أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنب  بن هالل بن أسد الش .61
بريوت   العلمية،  الكت   دار  الناشر:  شاهني،  السالم  عبد  حممد  لبنان،    – حواشيه: 

 م.  1999 - هت  1420الطبعة: األوىل،  
الزايدة واإلحسان يف علوم القرآن: حممد بن أمحد بن سعيد احلنفي ابن عقيلة املكّي   .62

 هت . 1427الناشر: جامعة الشارقة، الطبعة األوىل،  -
لقراءات: أمحد بن موسى بن العباس التميمي، أبو بكر بن جماهد البفدادي،  السبعة يف ا .63

 هت. 1400مصر، الطبعة: الثانية،   -احملقق: شوقي ضي،، الناشر: دار املعارف 
أبو عبد الرمحن حممد انصر    - سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها   .64

الطبعة: األوىل، )ملكتبة    -الدين األلباين الناشر: مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرايض  
 هت.  1415املعارف( 

أبو عبد الرمحن حممد    - سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة   .65
اململكة العربية السعودية    - دار النشر: دار املعارف، الرايض    -األلباين    -صر الدين ان
 ه. 1412الطبعة: األوىل،  -
أبو عبد هللا حممد بن    -وماجة اسم أبيه يزيد    - سنن ابن ماجه، املؤل،: ابن ماجة   .66

بد  ع    -حمم د كام  قره بللي    -عادل مرشد    - يزيد القزويي، احملقق: شعي  األرنؤوال  
 م. 2009  -هت 1430الّلطي، حرز هللا، الناشر: دار الرسالة العاملية، الطبعة: األوىل، 

- بريوت-دار الفكر- سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي-سنن أيب داود  .67
 حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد. -بنانل
رمي، دار النشر: دار  بن عبدالرمحن أبو حممد الدا  عبد هللاسنن الدارمي، اسم املؤل،:   .68

هت، الطبعة: األوىل، حتقيق: فواز أمحد زمريل، خالد  1407  – بريوت  -الكتاب العريب
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 السبع العلمي.  
املؤل،:  س الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن    -سري أعالم النبالء   .69

الناشر    - وال  احملقق : جمموعة من احملققني نشراف الشيخ شعي  األران  - ق امْياز الذههللا  
 هت . 1405الطبعة : الثالثة ،   -: مؤسسة الرسالة  

عبد احلي بن أمحد بن حممد ابن العماد الع كري    - شذرات الذه  يف أخبار من ذه    .70
الناشر:    - خرج أحاديثه: عبد القادر األران وال    -حققه: حممود األران وال    -احلنبلي  

 م. 1986 - هت 1406الطبعة: األوىل،  - بريوت  –دار ابن كثري، دمشق  
شرح يفتصر الروضة، املؤل،: سليمان بن عبد القوي بن الكرمي الطويف الصرصري، أبو  .71

الناشر: مؤسسة الرسالة،   الدين، احملقق: عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي،  الربيع، جنم 
 م.  1987هت /  1407الطبعة: األوىل،  

 اآلُجّرِي  البفدادي، احملقق:  الشريعة، املؤل،: أبو بكر حممد بن احلسني بن عبد هللا .72
الوطن   دار  الناشر:  الدميجي،  سليمان  بن  عمر  بن  هللا  عبد  /    -الدكتور  الرايض 

 م. 1999 -هت 1420السعودية، الطبعة: الثانية، 
الناشر: دار احلديث،  -بن مسلم بن قتيبة الدينوري  عبد هللا أبو حممد  -الشعر والشعراء  .73

 هت.  1423، 1ال-القاهرة
بن عبدالرمحن اجلربين،    عبد هللالي  شرح منار السبي : العالمة الشيخ الدكتور/  شفاء الع .74

 م. 2018الرايض،  –الناشر: دار األم    -اعتىن به: سليمان بن صاف اخلراشي
 س العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم: نشوان بن سعيد احلمريى اليمي، احملقق:   .75

د يوس، حممد عبد هللا ،    - علي اإلرايين    مطهر بن  -د حسني بن عبد هللا العمري  
الطبعة:    -سورية(    –لبنان(، دار الفكر )دمشق    - الناشر: دار الفكر املعاصر )بريوت  

 م.   1999 -هت   1420األوىل، 
دار النشر: دار الكت   -أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكراي-الصاحهللا يف فقه اللفة .76

 هت.  1418، 1ال –بريوت  -العلمية
اري: اجلامع املسند الصحيح امل تصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه  صحيح الب  .77

احملقق: حممد     -الب اري اجلعفي  عبد هللا حممد بن إااعي  أبو    -وسلم وسننه وأايمه  
 . هت 1422ىل، الطبعة: األو  - الناشر: دار طوق النجاة  - زهري بن انصر الناصر 
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لعدل عن العدل إىل رسول هللا صلى  املسند الصحيح امل تصر بنق  ا  - صحيح مسلم   .78
احملقق: حممد    - مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري    - هللا عليه وسلم  
 بريوت.  – الناشر: دار إحياء الرتاث العريب   -فؤاد عبد الباقي 

صفة الصفوة، املؤل،: مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي،   .79
الطبعة:  احملقق:   مصر،  القاهرة،  احلديث،  دار  الناشر:  علي،  بن  أمحد 
 م. 2000هت/1421

الضوء الالمع أله  القرن التاسع:  س الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حممد   .80
  – الناشر: منشورات دار مكتبة احلياة    -بن أيب بكر بن عثمان بن حممد الس اوي  

 بريوت. 
بريوت، حتقيق:  -دار النشر: دار املعرفة -على أبو احلسنيحممد بن أيب ي- طبقات احلنابلة .81

 حممد حامد الفقي.  
عباس،   .82 إحسان  احملقق:  الشريازي،  علي  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  الفقهاء:  طبقات 

 .1970لبنان، الطبعة: األوىل،   –الناشر: دار الرائد العريب، بريوت  
ق: علي حممد عمر, مكتبة  طبقات املفسرين, جلالل الدين  عبدالرمحن السيوطي, حتقي .83

 م. 1976-هت 1396-1وهبة, ال
طبقات املفسرين، ألمحد بن حممد األدنه وي، حتقيق: سليمان بن صاف اخلزي, مكتبة   .84

 م. 1997- هت 1417- 1العلوم واحلكم, ال 
لشمس الدين حممد بن علي بن أمحد الداودي حتقيق: علي حممد  -طبقات املفسرين .85

 .  م1994-هت 1415-2ال -مكتبة وهبة-عمر
طبقات النحويني واللفويني: املؤل،: حممد بن احلسن بن عبيد هللا بن مذحج الزبيدي  .86

األندلسي اإلشبيلي، أبو بكر، احملقق: حممد أبو الفض  إبراهيم، الطبعة: الثانية، الناشر:  
 دار املعارف. 

- عبد هللاحممد بن ساّلم بن عبيد هللا اجلمحي ابلوالء، أبو  - طبقات فحول الشعراء .87
 جدة.  – الناشر: دار املدين - قق: حممود حممد شاكرحملا
ط يِّب ِة الن ْشِر يف اْلِقر اء اِت اْلع ْشِر:  س الدين أبو اخلري ابن اجلزري، حممد بن حممد بن   .88

هت    1414يوس،، احملقق: حممد متيم الزغهللا الناشر: دار اهلدى، جدة الطبعة: األوىل،  
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 م.  1994 -
لشمس الدين أيب اخلري حممد بن حممد ابن اجلزري )ت:  -قراءغاية النهاية يف طبقات ال .89

 م. 1982-هت 1402- 1ال  -دار الكت  العلمية -هت( عي بنشره: ج. برجسرتاسر833
  اسم املؤل،: أمحد بن علي بن حجر أبوالفض  -فتح الباري شرح صحيح الب اري .90

 حتقيق: حم  الدين اخلطي .  -بريوت-دار النشر: دار املعرفة-العسقالين الشافعي 
الفروع: حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج، أبو عبد هللا،  س الدين املقدسي الراميىن   .91

ث الصاحلي احلنبلي ومعه تصحيح الفروع لعالء الدين علي بن سليمان املرداوي، احملقق:  
  - هت    1424الرتكي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل    عبد هللا بن عبد احملسن 

 مت.  2003
الفص  يف املل  واألهواء والنح : أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي   .92

 القاهرة.  – القرطهللا اللاهري، الناشر: مكتبة اخلاجني 
  - أبو احلسنات   حممد عبد احلى اللكنوى اهلندي    - الفوائد البهية يف تراجم احلنفية   .93

دار النشر: دار الكتاب اإلسالمي القاهرة   – احملقق: حممد بدر الدين أبو فراس النعاين 
 هت. 1324سنة الطبع:  –
آابدي .94 للفريوز  احمليط  الرتاث-القاموس  حتقيق  مكت   الرسالة  -حتقيق:    – مؤسسة 

 هت. 1413، 3ال. -بريوت
تفسريه والرد عليها: حممد عارف    القراءات املتواترة اليت أنكرها ابن جرير الطربي يف .95

 . م2019، 1اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة، ال،  عثمان موسى اهلدري
الكاش، عن حقائق السنن: املؤل،: شرف الدين احلسني بن عبد هللا الطيهللا، احملقق:   .96

 الرايض.   -د. عبد احلميد هنداوي، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة املكرمة 
املؤل،: يوس، بن علي بن جبارة بن  ،    يف القراءات واألربعني الزائدة عليهاالكام .97

،  احملقق: مجال بن السيد بن رفاعي الشاي  ،  حممد بن عقي  بن سواده أبو القاسم اهلُذ يل
 . م2007  - هت  1428الطبعة: األوىل،  ، الناشر: مؤسسة اا للتوزيع والنشر

أبو عبد الرمحن اخللي  بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري   -كتاب العني   .98
 الناشر: دار ومكتبة اهلالل.   - مهدي امل زومي، د إبراهيم السامرائي .احملقق: د -
الدين ابن حسن بن   .99 القناع عن منت اإلقناع: منصور بن يونس بن صالح  كشاف 
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 لكت  العلمي. إدريس البهوتى احلنبلي، الناشر: دار ا
أمحد،   .100 بن  عمرو  بن  حممود  القاسم  أبو  التنزي :  غوامض  حقائق  عن  الكشاف 

هللا   جار  العريب    - الزيفشري  الكتاب  دار  الثالثة    - بريوت    – الناشر:    - الطبعة: 
 هت. 1407

الكش، عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، ملي،: أيب حممد مكي بن   .101
بريوت، ال   - الدين رمضان، نشر: مؤسسة الرسالة  أيب طال  القيسي حتقيق: د. حمي 

 ه. 1404، 3
التفسري .102 يف  والبيان  الثعلهللا    -الكش،  إبراهيم  بن  حممد  بن  أمحد  إسحاق  أبو 

م،  2002-هت 1422-لبنان-بريوت -النيسابوري، دار النشر: دار إحياء الرتاث العريب
 ري الساعدي. مراجعة وتدقيق األستاذ نل-، حتقيق: اإلمام أيب حممد بن عاشور1ال 
املؤل،:  .103 التهاين،  وجه  األماين  املعاين شرح حرز  إبراهيم    كنز  بن  عمر  بن  إبراهيم 

اجلعربي اخلليلي، الشافعي حتقيق: األستاذ أمحد اليزيدي، نشر: وزارة األوقاف والشؤون  
 ه. 1419اإلسالمية بدولة املفرب، 

- ر: دار صادردار النش -حممد بن مكرم بن منلور األفريقي املصري-لسان العرب .104
 ريوت، الطبعة: األوىل. ب
املبدع يف شرح املقنع: إبراهيم بن حممد بن عبد هللا بن حممد ابن مفلح، أبو إسحاق،   .105

هت    1418لبنان، الطبعة: األوىل،  – برهان الدين، الناشر: دار الكت  العلمية، بريوت  
 م.  1997 -
تيمية احلراين    .106 احلليم بن  العباس أمحد بن عبد  أبو  الدين  الفتاوى: تقي    - جمموع 

الناشر: جممع امللك فهد لطباعة املصح،    -احملقق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم  
 هت. 1416عام النشر:   -الشري،، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية  

احملقق: حممد ابس     - مد بن سعيد القاايحممد مجال الدين بن حم   -حماسن الت وي    .107
 هت. 1418 - الطبعة: األوىل  -بريوت  –الناشر: دار الكت  العلمية    -عيون السود 

  بن   احلق   عبد   حممد   أبو -عطية  ابن   تفستري   العزيز  الكتاب   تفستري   يف   الوجيز  احملرر .108
هللا:  حتقيق-2  ال -العريب  الفكر   دار-األندلسي  عطية  بن   غال    م إبراهي  بن   عبد 

 . إبراهيم  السيد العال عبد  والسيد  األنصاري
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دار الكت   -أبو احلسن علي بن إااعي  بن سيده املرسي-احملتكم واحمليط األعلم .109
 حتقيق: عبد احلميد هنداوي.-1م ال 2000-لبنان-بريوت-العلمية

اللاهري،  احمللى ابآلاثر: أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطهللا   .110
 بريوت.  -الناشر: دار الفكر 

املرشد الوجيز إىل علوم تتعلق ابلكتاب العزيز: أبو القاسم شهاب الدين عبد الرمحن   .111
احملقق : طيار آليت    - بن إااعي  بن إبراهيم املقدسي الدمشقي املعروف بيب شامة  

 هت.   1395سنة النشر :  - بريوت –الناشر : دار صادر   -قوالج  
مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، املؤل،: علي بن )سلطان( حممد، أبو احلسن   .112

لبنان، الطبعة: األوىل،    –نور الدين املال اهلروي القاري، الناشر: دار الفكر، بريوت  
 م. 2002 - هت 1422

املسودة يف أصول الفقه: آل تيمية، بدأ بتصنيفها اجلّد: جمد الدين عبد السالم بن   .113
أضاف إليها األب: عبد احلليم بن تيمية، ث أكملها االبن احلفيد: أمحد بن  تيمية، و 

 تيمية، احملقق: حممد حميي الدين عبد احلميد، الناشر: دار الكتاب العريب. 
و ِر، املؤل،: إبراهيم بن عمر بن حسن   .114 السِّ الن ل ِر لاْشر اِف ع ل ى م ق اِصِد  م ص اِعُد 

الرايض، الطبعة:    –قاعي، دار النشر: مكتبة املعارف  الرابال بن علي بن أيب بكر الب
 م.  1987 - هت  1408األوىل  

احملقق: حققه    -أبو حممد احلسني بن مسعود البفوي    -معامل التنزي  يف تفسري القرآن .115
  - سليمان مسلم احلرش   -عثمان مجعة ضمريية   - وخرج أحاديثه حممد عبد هللا النمر  

 م. 1997 -هت  1417الطبعة: الرابعة،   -يع  الناشر: دار طيبة للنشر والتوز 
معاين القراءات ل زهري: حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور، الناشر:   .116

جامعة امللك سعود، اململكة العربية السعودية، الطبعة:    -مركز البحوث يف كلية اآلداب  
 م.   1991 -هت   1412األوىل، 

وب بن مطري الل مي الشامي، أبو القاسم  سليمان بن أمحد بن أي   - املعجم الكبري .117
السلفي    - الطرباين   اجمليد  بن عبد  تيمية    - احملقق: محدي  ابن  النشر: مكتبة    - دار 
 القاهرة. 

سركيس،   .118 موسى  بن  إليان  بن  يوس،  املؤل،:  واملعربة،  العربية  املطبوعات  معجم 
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 م.  1928 - هت  1346الناشر: مطبعة سركيس مبصر 
قدم   -اإلسالم وحف العصر احلاضر« : عادل نويهض  معجم املفسرين ممن صدر .119
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 ملخص الدراسة: 

دراسةةو  –تنزيل آايت الفنت ملأشةةطاا العةةعلو للو الةا    )أتخذ هذه الدراسةةو ملانونة و  ةةةةةةةةةةةةةةةةة  
  ،ملحكمه   ،( توطيفعً مبفهةم تنزيل آايت الفنت ملأشةةةةةةةةةةةةطاا العةةةةةةةةةةةةعلو للو الةا  -أتصةةةةةةةةةةةة ل و   ديو

  ،ملأتخذ  ضةةةطملرر دراسةةةو الصةةةة  الولم و ل فعةةةع مطاد اليةةةعر    ال    عت   ،ملمةا وه  ،ملشةةةطمل ه
  .ملمحلهم الدلو  وضهع للو  وض ،ملتربز لنعيو الصحع و ملال ع وني   لك الصة 

كمع أين توطضةةأل لسةة عه هذه الدراسةةو الظ مه أاهطهع ا  ف عك اليةة كم ملال  دم ال     
  .يصح ح ملمع  الذي سعهم   ةس   دائطر ال أمليل مبع يص

ملأحل أل ابل حث    عةةةةةةةةمه ال عين ضعال ل وض ال أمليقت ني ال طآة الةاردر   أشةةةةةةةةطاا  
خصةةةةةةةصةةةةةةة هع   أمليل مع ملرد   آايت   ةل   ،العةةةةةةةعلو الظ  ع ع أتمليل ر عل لوطش ملمنع يةةةةةةةو

 ةد  مل  نةأل   كةل  ضةةةةةةةةةةةةةة ةو  ةل الن  ،ملانيةو الةاردر   الةدخةعة  ،  الةدا ةو  رملانيةو الةارد  ،ملمةأ ةل
  .ملابهلل ال ةف ق . نعء للو مع مت أتص له   ال عم المل  مه ال حث

 
 .[الععلو ،الفنت ،تنزيل]الكلمات املفتاحية: 



 

  

Revelation of the Verses of Fitnah and the Signs of the Day of 

Judgment in Reality - A Critical Fundamental Study 

 

Dr. Ahmad Abdullah Al-abdukarim 
Department of the Holy Qur’an and its Sciences - College of Usul Uddin 

Al-Imam Muhammad bin Saud Islamic University 

 

 

Abstract:  

This study، which is titled: (Revelation of the Verses of Fitnah 

and the Signs of the Day of Judgment in Reality - A Critical 

Fundamental Study)، explained thoroughly the concept of 

‘Revelation of the Verses of Fitnah and the Signs of the Day of 

Judgment in Reality’، its ruling، its conditions، and its objections. 

Therefore، the study aimed at examining the scientific principles to 

explain religious scholars’ justifications of the unseen. Moreover، it 

highlighted companions’ and followers’ interest in studying these 

principles and seeking evidence for them.  

In addition، I mentioned the reasons behind conducting this 

study، most importantly: the openness of social media networks and 

the massive technical progress in our times، which contributed to 

expanding the scope of interpretation and the emergence of some 

correct and some incorrect explanations and interpretations of these 

verses.  

In the second section of the study، I stated some interpretations 

of Quran verses which contained Signs of the Day of Judgment، as 

they have many interpretations that need to be examined and 

discussed. Thus، I devoted this section to the interpretations of Quran 

verses about Gog and Magog، the verse about the Earth Dabbah 

(Animal)، and the verse about the smoke. Furthermore، I shed some 

light on the criticism of each interpretation based on what was 

established in the first section of the research. May Allah grant us all 

success.  

  

key words: (Revelation، Fitan، Signs of the Day of Judgment) 
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 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 املقدمة 
مع كعة  م اخلعر سةة حعة و ملتوعع لمع  ،خيلق مع ييةةعء ملخي عر ،احلمد هلل

 چڃ ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄچ   :خلق ل عده ل ةح ده ف ع   ،ييطكةة
ملدلَّل لل ه   ، ول ال ةم انخط مصةةةةعاً لل  لني  زاًء ملحعةةةةعابً مل  ،  ٥٦الذارايت:  

 ،فمه آمه ملصةةةةةةةةةةةدَّم كعة مه انمنني   ،ابنايت ملالمعرات رمحًو لألمو ملاخ  عراً 
 .ملمه  دَّ  ملكذَّه كعة مه اخلعسطيه

 مد  ه ل د  ،ملالطسةةةةة  ا  ى  ،ملصةةةةلو و ملسةةةةلم للو احل    انصةةةة فو
ملللو   ،(1)« و أل أان ملالعةةةةةةةعلو كهعتني ال عئل: »  ،خعمت الن  ني ملانطسةةةةةةةلني  ،و

 .آله ال   ني ملأصحع ه ان عمني ملمه ت وهم إبحععة إع يةم الديه
 أمع  ود:

اإلميعة ابل ةم  للو   د أكَّدا   - ملمهع مصةةةةةةةةةةةةةدرا ال كل   -   فإة الك عه ملالعةةةةةةةةةةةةةنو 
مل ع    ك عه و الطد للو منكطيه    ، ملتكطَّر    صةةةةةةةةصةةةةةةةهع اإلميعة ابنوعد   ، انخط 

 . ( 2) كة ه أحد أركعة اإلميعة   ’   حىت حت ق   حديث  ربيل  ، مه أهل الونعد 
 ، د َّ لل هع   ك ع ه الكطي   ، ملحلكمٍو ابل ٍو  ول و  ذا ال ةم لقمعت ملأشطاا 

 ة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

ملمعةةةةةةةةةةةةةةلم: ك عه    ،٦٥0٥(: ر م:  ... و أل أان)  أخط ه ال خعري: ك عه الط عم: ابه  ة  النيب  (1)
 . 29٥1الفنت ملأشطاا الععلو: ر م:  

ُ َ  اإلسةةةةةةةةقُم للو َ ٍ :    » ع :   ‘ أة النيب ¢  احلديث انيةةةةةةةةعر إل ه هة حديث ا ه لمط  (2)
قر ،ملأَةَّ  مداً رسةةةةةةةةة  و  ،شةةةةةةةةهعدر  أَة    إلَه إ َّ و ملصةةةةةةةةة م    ،ملاحلج    ،ملإي عء  الزكعر    ،ملإ عم  الصةةةةةةةةَّ

 , ملمعةةةةةةةةةلم   ان دمو٥0  :ر م  ‘  ابه سةةةةةةةةة ا  النيباإلميعة:   ك عه  :لند ال خعري  .رمضةةةةةةةةةعَة 
 .1:ر م 
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 - دراسة أتصيلية نقدية–تنزيل آايت الفنت وأشراط الساعة على الواقع  
 د. أمحد بن عبد هللا بن حممد العبد الكرمي

ممع ية    صةةةةةةط    ، مل عء تفعةةةةةةعهع مل  عاع ف مع ضةةةةةةمَّ ه العةةةةةةنو ان هطر مه أحعديث 
دملة أتمليٍل  و د   ، أتمليل ال    عت   آايت الك عه ملفق ال ةالد ملالصة  ال فععيو 

 . أمل هةًى ُم  َّ  ُر ق للنف  م   عهع   ، أمل يُ  ل فحةاهع   ، له الربهعة يُك     مونعهع 
صةةةةةأل هذا ال حث   نايت أشةةةةةطاا    نوعجلو مع مل   مه ال أمليلملل له خصةةةةة 

عً كعة زمع ه-انفعط     الععلو ملتنزيلهع للو ملا  تنزيل  :ةةةةةةةةةة مللنة أل له  ةةةةةةةةةة  -أيةةةةةةةةةة 
  نأل ف ه  ــــ أتصيلية نقدية دراسةــــ  آايت الفنت وأشراط الساعة على الواقع

مث  ،ملمةا وه ،ملشةطمل ه  ،ملحكمه  ،مفهةم تنزيل آايت أشةطاا العةعلو للو الةا  
 .درسأل  وض تلك ال     عت دراسو   ديو

 :أسباب اختيار البحث
 :ميكه إمجع  أس عه اخ  عر هذا ال حث ف مع يلم

  - سةةةةةةةةةةةةة مع م  ا  ف عك اليةةةةةةةةةةةةة كم الوعنم -تلك احملعمل ت ان  ع وو    :أمل ً 
أشةةةطاا العةةةعلو للو الةا   ملر  هع ابلحداص انوعصةةةطر  مل    صةةةةل الفنت ل نزيل  

مةا هةةو للم ةةو   أتصةةةةةةةةةةةةةة ةةل ال ةالةد  ممةةع يعةةةةةةةةةةةةةة ةةدلم    ،انخرتلةةعت احلةةدي ةةو  أمل
ل أخذ هذه الدراسةةةو    ،ملالضةةةةا ل الولم و ن ل هذه اإلسةةة ع عت تع انعةةة   مو
 .الولم و فطص هع     عة  ةا   انةضة  أتص ًق مل  داً 

الظ    سةةةة مع انوعصةةةةطر    ،ال جديد   موعجلو ال ضةةةةعاي ال ح  و الولم و  :اث  عً 
إمع لك طر   ل احلةادص    ،تةسةةةةةةةةةوأل   ةسةةةةةةةةة  اإللقم انطئم ملان طملء ملانعةةةةةةةةةمة 

الظ   ،تع ان خصصومل  ان ع ل تةس  اننع ط    ،أمل انك يفعت الوصطيو  ،الوعن و
 .تععر    ت   ق النصةل اليطل و للو الةا  

ملالوةد إل هع   النةاز    ،إاهعر  هةد انفعةةطيه   أصةةة م ال فعةةعيو :عاثل 
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 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

ملالة ةف للو توظ مهم فهم النصةةةةةةةةل مه الك عه ملالعةةةةةةةنو ملرلعي هم   احلعدثو
 .ملاس دراكهم للو ال فعع اليعا ، ةالد العل    تفعع ال طآة ملالعنو

 :أهداف البحث
 :للبحث أهداف منها 

ملتفععهيُعهم    :أولا  الكطي  ال طآة  الدفع  له  مه خق    د    ،انةضة    
 . ال طم تع الصح حو   ت   ق انايت للو ملا وهع

إاهعر خ ةرر اليذملا   ال فع ع أمل ال ععهل    إع  يهدف ال حث    :اثنياا 
له أصل   ديدٍ   إحداص  ة ٍ  إمكعة    ،ل    كمع ر ق  يطمل ه ملضةا  ه 

 .الةصة  إع احلق انطاد ابنيو 
انيكل    وض    :اثلثاا  نععلك كي   الةصة   ميكه  الدراسو  خق   مه 

انفعطيه الولمم  ني  ا س دراك  معدٍر مه  ملإاهعر  طم  مل  عة  ُ   ،ال فعسع 
 .ملال معك   ةالد ال فعع الصح حو  ،اإللطاش ملالن د للضو   مه أ ةا م

 
*** 
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 - دراسة أتصيلية نقدية–تنزيل آايت الفنت وأشراط الساعة على الواقع  
 د. أمحد بن عبد هللا بن حممد العبد الكرمي

 : الدراسات السابقة
ل  جلو الفطم  ني   ، د مه إشةةةةةةةةةعرٍر مهمٍو   مةضةةةةةةةةةة  الدراسةةةةةةةةةو  ُم دَّمعً  

ملالك أة تنزيل انايت للو الةا   لند   ،دراسةةةةةةةظ هذه ملالدراسةةةةةةةعت العةةةةةةةع  و
 انه مني  ه  خذ مععريه: 

  ،ملالةك   نزيةل انيةو للو ملا ٍ  م فٍق م  د لةو انيةو   :تنزيـل مواققـة  :األول
ملهة ال عل      ،(1)الوربر  ومةم اللفظ   خبصةةل العة  ()اسة نعداً ل علدر:  

 .-إة شعء و توعع-الدراسعت العع  و للمةضة  كمع س أيت
ملانخةعلفةو   ،ملالةك   نزيةل انيةو للو ملا ٍ  خيةعل  الن  :تنزـيل اـالـفة: الـثاين

ملهة  ،ملهذا انعةةةةةةةةعر هة الذي ر عل نوعجلو مل  د  ،إمع أة تكةة كل و أمل  زئ و
  .أشطاا الععلو()منه ملهة    ابه خعلٍ   ، ةر هذا ال حث

 مللل ه ميكه ت ع م الدراسعت العع  و حة  هذا انةضة  إع  عمني:
ملموعجلو اخل أ   ،ت الفنت ملأشةةةةةةةطاا العةةةةةةةعلو للو الةا  المل :   تنزيل آاي

م  أمه  ه ا ملو   ،ملهة الذي مل أ   للو مه ك   خبصةةصةه،ال فعةعي ف هع  
 .آ فعً   الس عه ملالهداف

ملف ةةةه لةةةدد مه   ،ال ةةةعين:   لمةم تنزيةةةل انايت ملالحةةةعديةةةث للو الةا  
 ملمنهع: ،الدراسعت تن عم إع انععريه انيعر إل همع آ فعً 

الوزيز  ه    ل د  .د  ،دراسو ملت   ق   ،تنزيل انايت للو الةا   لند انفعطيه-1
الطمحه الضعمط م  ةلعت  عئزر ديب الدملل و لل طآة الكطي ال  وو الملع    ل د

1428  ç،  فإاا مطَّ انفعط    ،ملمفهةمه   ال نزيل هة: ر ل انيو  ةا   انفعط
 ة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 .(  1/110)ا ظط: اإلت عة   للةم ال طآة:    (1)
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 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

كع  يعر الطشةر أمل الفةاحش  ، ُتقم  ملا   لصطه  ،للو آيو مه ك عه و
الةا   لل  نزيل للو  م ع ً  ال طي و للو    ، ولهع  ال    ق هبذه  ملا  صط   

رضع   رش د  مهع:  مد  اثنني  طيه  اننع  ه(13٥4) مفع   تفععه    ملل د ،ر    
ابدي  ال ذكع  ه(13٥8)احلم د  ه  جمعل   الن ديو      ،    ال ضعاي  ملأمع 

ململ أت طم ل ضعاي ال فعع  )ال نزيل انوعصط فألطش لنهع ال عحث   ةله:  
ال عح ني   نزيل   مه  ف هع ك ع  ا  هد  الظ  احلدي و  ملا ك يعفعت  الولمم 

ل ه مةضة  شعئك ملف ه مه ال ة  ملالوطش مع ي هله لة    ؛ انايت لل هع
 .   (1) يكةة رسعلو للم و مع  لو( 

حبث منيةر   جملو   ،رىي  ه  مد زمزي.د  ،تنزيل انايت لند ا ه ال  م-2
ملاس ن ق ال عحث    ، العنو ال عل و–الودد الطا      ، ال حةص ملالدراسعت ال طآ  و

  ، كمع   َّ لل ه   ان دمو  - رر آ فعً انذكة -الضعمط    .مةضةله مه رسعلو د
ح ث  ول مةض  اليعهد    ، مللمله   ال    ق   ي ود له الطسعلو العع  و  

ملضمَّنهع ميعهدات ا ه ال  م مه    ،مه انيو للو لصط ا ه ال  م ت    عً 
 .أهل ال د  الظ يطد لل هع ابل طآة مل ولهع مه الط ل ابلةا   

الفنت ملانقحم ملأشطاا الععلو للو الة عئ   موعمل ملمنعرات   تنزيل  صةل  -3
ال  وو    ،مه م  ةلعت الدرر العن و  ،و صعحل الوجعي  ل د   ،ملاحلةادص
ان ل  لعم    ،ملال حث دراسو أتص ل و   جمملو  ،ه1433الملع   عً   وله 

ملس أيت اإلشعرر للفطملم    ، دملة ختص   انايت  دراسو   ديو  ، لألحعديث
   .الوعمو  ود اكط الدراسعت

 ة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 .(1٥)تنزيل انايت للو الةا   لند انفعطيه:   (1)
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مة   أهل العنو ملاجلمعلو مه تنزيل  صةل الفنت ملأشطاا الععلو للو    - 4
اليهطي)احلةادص   زاهط  ه  مد  ه سو د  إلداد:  أضةا عً(    ،العف عين 

 عموو انلك  –رسعلو مع ع ع   مععر الو  در  عم الدراسعت اإلسقم و  
اسو أتص ل و مف در   ش هع المل  ملت     و للو مع ملرد  ملهم در   ،سوةد

 .   العف عين   ش هع انخط
 :والدراسات املذكورة دراسيتالفرق بني  

ميكه إمجع  الفطملم  ني هذه الدراسةةةةعت ملدراسةةةةظ: أة دراسةةةةظ هنع  دف 
ل  ةةعة خ ةرر اليةةةةةةةةةةةةةةةذملا الكلم أمل اجلزئم   تفعةةةةةةةةةةةةةةع ال طآة الكطي   ابه 

آايت الفنت ملأشةطاا العةعلو( خبقف الدراسةعت العةع  و  )ملهة:   ،خمصةةل منه
كمع  ،فهم أتخذ ملا   ال نزيل انوعصةط مبو  ا سة يةهعد ابنيو للو ملا   الوصةط

أمل تُ ل    ع   الدراسو ال أص ل و   ابه أشطاا الععلو   ،  ال ح ني المللني 
الدراسةة ني الخعتني ملم  ال  عء الدراسةةو ال أصةة ل و م     ،دملة الدراسةةو ال      و

إ  أة النمعال ملالدلو ملاليةةةةةةةةةةةاهد ف هع كع أل ابسةةةةةةةةةة  طاء    ،   وض انةاضةةةةةةةةةة 
ملا فطد اجلع   ال     م له الدراسةةةةةةةةةةعت    ،خعل  مه ال عحث أخذ مل  عً  ةيقً 

 . العع  و
لزمأل  ود تةف ق و للو الك ع و ف ه مطال عً   ،ملنع رأيأل مه أمه و انةضةة 

مث  ،ان محةرر   ال وطي    ضة و ال حث مه خق  الونةاةاحلدملد ال ح  و له مل 
مث   ،حكم ملشةةةةةةةطملا ملضةةةةةةةةا ل تنزيل آايت الفنت ملأشةةةةةةةطاا العةةةةةةةعلو للو الةا  

 .دراسو ت     و   ديو للو  وض انايت ان أمللو   ال عه
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 :منهج البحث
 :مجله ف مع يلم   إلداد ال حث أُ ا  هجأل منهجعً للم ع  

ملع  صأل الاخ ُ   ،ملدراسو   ديو  ، عمني: دراسو أتص ل ومأل ال حث   عَّ   :أمل ً 
أشطاا الععلو  الفنت مل ملحكم تنزيل آايت    ،ابل وطي  مبص لحعت ال حث

تنعمللأل    ،ملمةا وه  ،ملضةا  ه  ،ملشطمل ه  ، انوعصطانفعط  ملا    للو   كمع 
م     ،آايت أشطاا الععلو إبس ع هع للو ملا   موني   وض  الن ديو  الدراسو  

الك ال فععيوا  دراسو  ال ةالد  م  أل   خ و    ل أمليل   ضةء  هة  كمع 
 .ال حث

 .لو   انطا   احلدي  و ملك   الرتاص الولمم اث  عً: ال مدت انصعدر الص 
م    عة اسم العةرر ملر م    ،ال زمأل ك ع و انايت ال طآ  و ابخلل الو معين  :اثل عً 

 . انيو  ودهع
ملدملاملينهع  ذكط انصدر ملر م    ،مه مصعدرهعالن ةيو  خطَّ أل الحعديث    :را وعً 

ملإة كعة احلديث   الصح حني أمل أحدمهع اك ف أل ابإلحعلو    ،احلديث
   .  « مل ولأل الن  الن ةي  ني  ةسني: »  ،لل همع

ملمطا وهعملثَّ   :خعمععً  مصعدرهع  مه  الن ة   انطا        ، أل  ملأث أل   عانت 
 . فهطسهع آخط ال حث

أك فم  ممه   لأل لنهم      منت ال حث   ولم مه اللقم ل إيطاديلند   :سعدسعً 
دملة مع يكةة   انن ة  مه    ،ريخ ملفعته  ني  ةسني ل   ملرملده ذكط أت

 .ال ةا  أمل السع  د ملالطملاايت
   .ف هع أاهط الن عئج  ،: خ مأل ال حث خبعمتو سع وعً 
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  :خطة البحث
ملمنهج    ،ملأهةدافةه  ،ملأسةةةةةةةةةةةةةة ةعه اخ  ةعره  ،أمه ةو انةضةةةةةةةةةةةةةةة   :املقـدـمة وقيهـا  :أولا 

 .ملاخل و ال ح  و  ،ملالدراسعت العع  و ،الدراسو
  :ملتن عم إع  عمني الدراسة  :اثنياا 

 :وقيها أربعة قصول ،الدراسة التأصيلية القسم األول: 
 .ال وطي  مبص لح تنزيل انايت ل و ملاص قحعً  :الفصل المل  

 .ال وطي  ابلفنت ملأشطاا الععلو ل و ملاص قحعً  :الفصل ال عين
 .ةا  الحكم تنزيل آايت الفنت ملأشطاا الععلو للو  :الفصل ال علث
 .ضةا ل تنزيل آايت الفنت ملأشطاا الععلو للو الةا   :الفصل الطا  

ملالك    ،ملدراسةو ل وض ال أمليقتملف هع مته د   :الدراسـة النقديةالقسـم الثاين: 
  :ملفق انيت

 .أتمليل انايت الةاردر   ف نو   ةل ملمأ ةل :لمل الفصل ا
 .أتمليل انيو الةاردر   الدا و  :ينالفصل ال ع
 .أتمليل انيو الةاردر   الدخعة  : علثالفصل ال

  . مث فهطس انةضةلعت ،و ملف هع أاهط الن عئجاخلعمت 
سةةعئًق الولم ال ديط سةة حع ه أة يكةة هذا ال حث إسةةهعمعً   ت ةي مع حصةةل  

ملأة   ، للو  وض احلةادص دملة   نو أمل أصةةةةةةةةةل شةةةةةةةةةطلم   ه تنزيل آي ال طآة الكطي م 
 . ملو مه ملراء ال صد   ، جيوله مةاف عً لصة   ةالد العل    تفعع ال طآة الكطي 
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 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 القسم األول: الدراسة التأصيلية  
 الفصل األول: التعريف مبصطلح تنزيل اآلايت لغة واصطالحاا: 

 ةةةع  ا ه فةةةعرس    ،مصةةةةةةةةةةةةةةةةةدر  َةَزَ  ملهة دا  للو ا  ةا  :ال نزيةةةل   الل ةةةو
النةة ملالزاء ملالقم كلمو صةةةةةةةةةةح حو تد  للو ه ةا شةةةةةةةةةةمء ):  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة (ه39٥ت:)

 . (1)ملال نزيل: تطت   اليمء ململضوه منزله( .ململ ةله
ملأصةلهع   ،ملانايت مج  آيو  ،(2)ال نزيل أيضةع الرتت  ():  مل  خم عر الصةحعك

ُ     ،  َف  ح  ال َةامل   ،ملَأصةةةةةةةةةةةةةل آيَو أمََليَو  ) (:ه  711ت: )ا ه منظةركمع ي ة    مَلَمة ضةةةةةةةةةةةةة 
َ ُو إ ل ه أمََلمل ي    ،ال َوني   مَلامل   ُ   ،مَلالن  ع  ُم أمل ال َوني  َهع القَّ نة  مَل   َل: َأصلهع فَعل َلو  َفَذَهَ أل  م 
ع ع َةأل  آي  َةًو(  ،خَت ف  فةً ًو َلكةَ عَءت  َامةَّ ق مل ةع   الل ةو لةدر إ ق ةعت ف  ل  (3)مَلَلة   ةَ

ُس  َ أل  انيَو م َه ) ع    ال الوطملس:    .ملالوربر  ،ملالمعرر  ،للو الوقمو الظعهطر
و    ؛ال ُ ط آة  آيةَةوً  عُ : ُس   ةةَأل  انيةَةو آيةَةوً   .       ةَةع   َكَقٍم م ه  َكَقمٍ   ،َلاةةع َلَقمةةَ  ؛مَليُة ةةَ

مَل َعَ  ا  ُه مَح َزَر: انيَو م َه  .مَلآاَيُت اَّللَّ : َلَجعئ ُ هُ   .َلاع مَجَعَلو  م ه  ُحُطملف  ال ُ ط آة  
ة َو    َهع إ ع َتع  َهع كَألقم ال َّط يق  ال َمن صةةةةةةةةةةةةةُ نة  و م  ال ُ ط آة  كَأاع ال َوَقَمُو الَّظ  يُةف ضةةةةةةةةةةةةةَ

َدايَو (  .(4)ل ل ه 
ت   ق ملا   مونٍي )  :ان صةد   نزيل انايت فهة  ال وطي  ا ص قحمملأمع  
أشةةةةطاا العةةةةعلو   آايت  للو مدلة  آيو مه ،  زمٍه حعضةةةةٍط أمل تع ط  ،ميةةةةهةدٍ 

.(فعنوعصطر م ول و ابنفعط ململا وه ،(   ال طآة الكطي

 ة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 .(417 /٥)م عي   الل و:    (1)
 (308)خم عر الصحعك:    (2)
 ( ٦1 /14)  :لععة الوطه  (3)
 معدر أيم()ال الوطملس:    (4)
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 :التعريف ابلفنت وأشراط الساعة لغة واصطالحاا : الفصل الثاين
  370ت: )  ع  الزهطي  :ا  ة َ قُء ملا م   َحعةُ وهي يف اللغة    ،الفنت مج  ف نو

َنو    كقم الوطه ا  ة َ قُء ملا م   َحعُة )   ذي  الل و:    (هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  َعُ  َمو   الف  ة  مج 
َو ملالذََّهَ  إاا أا  همع ابلنعر ل  م ز  ملأصةةةةةةةةةةلهع مأخةا  مه  ةلك: فَة َةن أُل الف ضةةةةةةةةةة 

 .(1)الطديء مه اجلَ   د(

أصةةةةةةل  صةةةةةةح ح    ،الفعء ملال عء ملالنةة(  فنت ) ) :(ه  39٥ت: )ملي ة  ا ه فعرس
 .(2)يد ُّ للو ا  قء ملاخ  عر(

تط   إل ه ملت فط  منه أ ع      لهع  يذكط الل ةيةة  ذا انصةةةةةةة لح موعينَ مل 
مل ةه  ملأشةةةةةةةةةةةةعر لك ط ع     ،(3)  لعةةةةةةةةةةةةعة الوطه  (ه 711ت: )مل  عاع ا ه منظةر
 . (4)  ال مه د( ه 4٦3ت: ) ل د الرباللععة الوطيب ا ه 

فهم مع ينكية   ود ال قء ملا خ  عر له وأما التعريف الشـرعي للفتنة   
  ،للو هذا يدملر توطي  أهل الولم   ،ملال حة  مه احلعةةةةةه إع العةةةةةمء  ،العةةةةةةء

 ملإل ك   عة شمء مه الك:
ا   قء  أصل الف نو ىف كقم الوطه:  ): (هةةةةةةة   ٥4٥ت: ) ي ة  ال عضم ل عش

مث صةةةةةةةةعرت ىف لطف الكقم لكل أمط كيةةةةةةةةفه ا خ  عُر   ،ملا م حعة ملا خ  عر
نَتُ ف ةانً إاا مل   ىف الف نو  .له سةةةةةةةةةةةةةةء   له ملحتةَّ   ، ع  أ ة زيد: ُفنت الط ُل يُةف 

نٍو إع سةةة  وٍ  ملف نو الط ل ىف أهله ملمعله ململلده صةةةطفه مه فطا    ه  ،حع  حعةةةَ

 ة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 .(14/211)   ذي  الل و:  (1)
 .(4/472)موجم م عي   الل و:   (2)
 .(13/317)ا ظطه:   (3)
 .(248/   22) :ال مه د  (4)
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 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

ه لل هم ملشةةةةةة له هبم له ح    ڱچ  كمع  ع  و توعع:  ،ك ع مه اخلع   م ملشةةةةةةُ

 ،(1)« الوـلد  جمبـنةم مبخـلةم »:  ‘   مل ةلةه ،1٥  ال  ةع ه:  چڻڻ  ں ں
ح ة هم ملمه أتدي هم ملتول مهم كمةةةع  ةةةع :   أمل ل فطي ةةةه ىف ال  ةةةعم مبةةةع يلزم مه

ملكذلك ف ن ه ىف  عره  (2)«ملكلكم معةةةةةةة مل  له رل  ه ،للو أهله  ملالط ل را »
 .(3)مه هذا(

 ع     ،َأصةةُل ال ف نو   كقم الوطه: ا خ  عر ) :(هةةةةةةةةةةةةةةةةة  12٥0)مل ع  اليةةةكعين
  چگ گ گ ک  ک ک ک ڑ ڑ ژ  ڈژ ڈچ  :عتوةةةةةعاَّللَّ  
َع  أ لق  إاا  الف نو  لفظ  َأةَّ   إ   ،اخ  عرًا  اخ ربانك  40 ه:   ف مه   تعلً ع  يعةة ومل  فإضَّ

ُ رب َ   أ ةه  مبو   مف ةة    فقة    ي ةع   ،احلق     له  ا خ  ةعر  أخط ةهُ  دَ  اُخ  و تع لل فُة ة 
)   .(4)احلق  

  ال وطيفعت  ني انو  اليطلم ملالل ةي    :(هةةةةةةة  81٦ت:  )  مليط ل اجلط عين
ي ع : ف نأل الذه     ،  ه حع  اإل عةةعة مه اخلع ملاليةةطالف نو: مع ي نيَّ ) ةله:  

ملمنةه الف ةَّعة ملهة احلجط  ،ل ولم أ ةه خةعل  أمل ميةةةةةةةةةةةةةةةه  ،ابلنةعر إاا أحط  ةه هبةع
 .(٥)الذي جيطَّه  ه الذه  ملالفضو (

هة مع جيطي    :هنع م  سوو إ قم هذا انص لح شطلعً   ابلف نوملان صةد  
ملف نو   ةل   ،كف نو انعةةةةةةةة ح الد ع   ،الفنت الوظعم الدالو للو  طه العةةةةةةةةعلو

 ة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

(, ملأمحد  3٦٦٦)أخط ه ا ه مع و   أ ةاه الده, ابه  ط الةالد ملاإلحعةةةعة إع ال نعت, ر م    (1)
 .(17٥٦2) ط م:  

 .(٥188)أخط ه ال خعري: ك عه النكعك, ابه  ةا أ فعكم ملأهل كم انراً: ر م    (2)
 .(1/298)إكمع  انولم شطك صح ح معلم:    (3)
 .(1/231) انن  و شطك انة أ:  (4)
 .(243)ال وطيفعت:    (٥)
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 - دراسة أتصيلية نقدية–تنزيل آايت الفنت وأشراط الساعة على الواقع  
 د. أمحد بن عبد هللا بن حممد العبد الكرمي

ملي  لم هبةع ث ةعت  ، ز و ف هةع اخل  ةث مه ال  ة مل رية  أاةع فنت  ميَ  ،ملمةأ ةل
  .ان مه ملصربه

  ،المل : أشةةةةةةطاا  ،فهة مصةةةةةة لح مطك  مه  زئني  وأما أشـــــراط الســـــاعة
 ملرعه   عة انطاد  كل منهع ملفق انيت: ،ملال عين: الععلو

َطا ط ا   عةةةةةةةكني الطاء    ، ف ح المل  ملال عين  ،فعلشةةةةةةةطاا: مج  شةةةةةةةَ ملأمع اليةةةةةةةَّ
ُطملا   م ل فل  ) عء   انصةةةة عك اننع:   ،فجموه شةةةةطملا ط ا    شةةةةُ ملمج   اليةةةةَّ
َطاا   م ل سةةة   ملأسةةة عه ملمنه   َطا  ف ح ني: الوقمو ملاجلم ملفلةس ملاليةةةَّ   َأشةةة 

َطاُا  العةةةةةةةةةةعلو( َطُا ابل حطيك ): (ه  711ت: )  مل ع  ا ه منظةر  ،(1) َأشةةةةةةةةةة  اليةةةةةةةةةةَّ
طاا    ملاجلم   ،الوقمو طاُا العةةةةةةةةةةعلو  أَل قُمهع  ،َأشةةةةةةةةةة  مل  ال نزيل  ،ملهة منه  ،ملَأشةةةةةةةةةة 
  خب حب جب يئ مئىئ حئ جئ یی ی ی ىئ   ىئ ىئ ېئچ  :الوزيز

اُا الوقمو الظ جيولهع النعس   نهم ،18 مد:    چمب رت  َطَا   ،ملا شةةةةةةةةةةةةة  ملَأشةةةةةةةةةةةةة 
   .(2)( عئفًو مه إ  له ملتنمه َلَزَ ع ملأَل َلَم َأاع لل   

 ع     ،ملُت لق الشةةةةةطاا مليطاد هبع أملائل اليةةةةةمء ملهم توةد للو انو  المل 
طاُا اليمء أملائُله)    اللععة: ملاكطهع    ، ع   وضهم: ملمنه َأشطاُا الععلو    ،ملَأش 

ملَميةةعر يُل اَلشةة عء    ،َلة لقمو اليةةمء أملَّله ،ملا شةة  ع عة ُم  عر ابة  ،‘   النيب
طا  هع طاُا كل   شةةةةةةمء ا  داء أملَّله  ،أملائلهع كَأشةةةةةة  طاُا   ،ملَأشةةةةةة   ع  اَلصةةةةةةموم: َأشةةةةةة 
 .(3)الععلو  لقمع ع(

 ة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

   .(1/1٦2)انص عك اننع:   (1)

   .(7/329)  لععة الوطه:  (2)

,  (19/40٥), ال الوطملس:  (2/1140)انط   العةةةةةةةةةةةةةةع ق, ملا ظط: النهةعيةو   تطية  احلةديةث:    (3)
   .(11/210) ذي  الل و: 
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 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 .ملاحلعصل أة اليَّطا: الوقمو ملأمل  اليمء
 أاع تط     الصةةةةةةل إع تع  ،ملأمع العةةةةةةعلو: فلهع لدر إ ق عت   الل و

علو   اَلصةةةةل   )  :¬   ع  ،(  ه  711ت: )كمع اكط ا ه منظةر  ،مون ني  ملالعةةةةَّ
َأحدمهع: َأة تكةة ل عرر له  زء مه أَر وو ملليةةةةةطيه  زءاً هم  ،ت لق مبون ني 

ملال ةةةةعين: َأة تكةة ل ةةةةعرر له  زء  ل ةةةةل مه النهةةةةعر أمل   ،جممة  ال ةم ملالل لةةةةو
مث اسةةةةةة وع   ،ي ع :  لعةةةةةةأل لندك سةةةةةةعلو مه النهعر َأي مل  عً  ل ًق منه  ،الل ل

إة هذا » :‘   لهملمه إ ق ه للو اجلزء مه النهعر  ة  ،(1) سةةم يةم ال  عمو (
فهة حطام حبطمةةو و إع يةم   ،مةةه و يةم خلق العةةةةةةةةةةةةةةمةةعملات ملالرشال لةةد حطَّ 

ال  عمو ملإ ه مل رل ال  ع  ف ه لحد   لم ململ رل يل إ  سةةةةةةةةةةةةةعلو مه اعر فهة  
 .(2)«طام حبطمو و إع يةم ال  عموح

 منهع:  خطَ أُ  ملأملرد  ع الل ةيةة موعينَ 
ملاجلم     ،الععلو: الة أل احلعضط)  (:ه  393ت:  )   ع  اجلةهطي  ،الة أل احلعضطة  1

 . (3)العع  ملالععلعت(
َي َُّو ملالععلو  )  :(  ه  711ت:  )   ع  ا ه منظةر  ،اني وة    2

َ
ملالع عُ  ملالع علُو ان

َمن ز ُلك    أَيه  َللطا  و:  ر ل  مل ع   ملاٍة    ؟ال ُةو ُد  للو َكع قَة  أَمَّع  ف علأل: 
ُع(   َفععلو    .(4) ملأَمَّع للو ا ي حع ٍو فَةَ ع 

:  ه(  31٦ت: )   ةع  الز  ةَّعل   ، اليةةةةةةةةةةةةةعر  احلك م يطاد  ةه ال  ةعمةو ملإ ق هةع   كقم  
 ة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

, النهةةةعيةةةو   تطيةةة  احلةةةديةةةث: (3/7٥), ملا ظط:  ةةةذيةةة  الل ةةةو:  (8/1٦9)لعةةةةةةةةةةةةةةةةةعة الوطه:    (1)
   .(1/29٥), انص عك اننع: (21/241), ال الوطملس: (2/1033)

  .(13٥3  ) :معلم: ك عه احلجأخط ه   (2)

   .(4/3٦8)الصحعك:    (3)
 .(8/1٦9)لععة الوطه:    (4)
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 - دراسة أتصيلية نقدية–تنزيل آايت الفنت وأشراط الساعة على الواقع  
 د. أمحد بن عبد هللا بن حممد العبد الكرمي

يُطيد أاع سةةةةةةةةةةةةعلو    ( 1) ( مو  العةةةةةةةةةةةةعلو   ُكل   الُ طآة: الة أل الذي تَةُ ةم ف ه ال  عمو ) 
مل  ل   . ( 2) فل لَّو الة أل الذي تُ ةم ف ه َسَّعهع سةةةةةةةةةةةعلو   ، َخف َفو َرُدُص ف هع أمط  لظ م  

لاع تفجأ النعس   سةةةةةةعلو ف مةت اخلَل ُق كلُّهم لند الصةةةةةة حو    ، إاع س  أل سةةةةةةعلو 
 . ( 3) 29:  ي  چ  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ     ٿ     ٺ ٺچ ، الملع الظ اكطهع و 

ت: )كمع  ع  الطات  الصةةةةةةةةةةةةةةفهعين  ،ملالعةةةةةةةةةةةةةةعلو هنع يطاد هبع ثقص   عمعت
:  )  :(ه٥02 ملهم  وث الن عس  ،الع عَلُو الُكربىالعَّعلعُت الظ هم ال  عَمُو ثقص 

َ و   عَلُو حىت  »  ةله:  ‘   ملهم الظ َأشةةةةةةةةةعَر إل هع النَّيبُّ   ،للُمحعسةةةةةةةةةَ   َت ةُم العةةةةةةةةة 
ُش ملال ةََّفحُّشُ  الةةةةد  ينةةةةعُر ملالةةةةد  ر َهمُ   ،َيظ َهَط الُفح  َد  ملاَكَط أُمةراً مل    ،(4)«ملحىت  يُةو  ةةةةَ
عَلُو الُةسةةةةة و  .حتُدص   َزمع ه مل   وَده د    ،ملالعةةةةةَّ   ،ملهم َمةُت أَهل الَ ط ة  الةاح 

د و  َه أَ  ٍ  ف ةةةع :  ملالةةةَك َ ة مةةةع ُرملي أَ ةةةَّه رأَ  ُط هةةةذا »ى َل ةةة  إة  َي ةةةُل  ُلم 
عَلوُ  حع َو   (٥)«الُ قم  مل مَيُأل  حىت  ت ةَم العةةةةة    .ف  ل: إ َّه آخُط َمه معَت مه الصةةةةةَّ

يعُر  ،فععَلُو كل   إ ععٍة: مةتُهُ   ،ملالع علُو الصُّ طى: ملهم َمةُت اإل ععة  
ُ
ملهم ان

 ک ک   ک ڑ  ڑ ژ ژڈ  ڈ     ڎ ڎ  ڌ ڌچ  :¸  إل هةع   ةلةه

:  ال وعم   چں ں ڱ  ڱ ڱڱ ڳ  ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

طَ  هذا َأةَّ   ملَمولةم   ، 31  ‘  أَ َّهمل َي رُ  هذا  ملللو ،َمةت ه لندَ  اإل عةعةَ  يَنع ُ   اخلُعة 

 ة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 .(4/420)موعين ال طآة:    (1)

 . (21/241)ال الوطملس:    ،(2/1033)النهعيو   تطي  احلديث:    ،(8/1٦9)لععة الوطه:    (2)

 .(3/7٥) ذي  الل و:    (3)

   .(, ململ أ   للو اللفظ انذكةر٦872)أخط ه أمحد   ع هذا اللفظ ر م:    (4)
(, ملمعةةةةةةةةةةةةلم: ك عه  ٦1٦7)أخط ه ال خعري:ك عه الده: ابه مع عء   الط ل مليلك: ر م:    (٥)

 .(29٥2)الفنت ملأشطاا الععلو: 
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 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

ديدر  َت عََّ لة ُه ف ع :  كعَة إاا ه َّأل  ريح   عَلوَ » شةةةةةَ مع »مل ع :    (1)«خَتَةَّف أُل العةةةةة 
  .(3)((2)«أَُمدُّ َ ط   مل  أَُتضُّهع إ   ملَأُاهُّ الع علَو  د  عَمأل  

 ،ملممع ت دم ي  ني أة انطاد أبشةةةةةطاا العةةةةةعلو: أمعرات   عم ال  عمو مللقمع ع
 مل ع  الزهطي  ،(4)ملأشةةةةةةةةةةطاا العةةةةةةةةةةعلو: لقمع ع() :(  ه393ت:  )   ع  اجلةهطي

علو َلقمعُ ع) :(ه370ت:  ) طاا العةةةةةَّ و  د: أشةةةةة  مل َأسةةةةة  عهُبع الظ هم  ، ع  أ ة سةةةةةَ
 ع : ملأشةةةةةطاُا كل   شةةةةةمء ا    َداُء أمل له( ،دملة ُمو ظمهع مل   عمهع

 ع  ا ه ل د   ،(٥)
 حئ جئ یچ  : ع  توعع  (٦)العةةةةةةةةةعلو اهةر لقمع ع(أشةةةةةةةةةطاا  ) (:ه  4٦3ت: )  الرب

 .(7)أي: أمعرات ا رتاهبع(): (ه 774ت: )   ع  ا ه ك ع: ،18: مدچمئىئ
 

*** 
 

 ة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

مل أ   لل ه  لفظه هذا, ملانطملي لند معةةةةةةلم   ختةفه مه الوذاه:ك عه صةةةةةةقر ا سةةةةةة عةةةةةة عء:    (1)
(899) 

 .مل أ   للو ختطجيه ف مع  ني يدي مه انصعدر  (2)
   .(248)انفطدات:   (3)
 .(4/273)الصحعك:    (4)

 .(11/211) ذي  الل و:    (٥)

 .(7/3٥4)ا س ذكعر:   (٦)

 .(7/31٥)تفعع ال طآة الوظ م:    (7)
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 - دراسة أتصيلية نقدية–تنزيل آايت الفنت وأشراط الساعة على الواقع  
 د. أمحد بن عبد هللا بن حممد العبد الكرمي

 . واقع الالفصل الثالث: حكم تنزيل آايت الفنت وأشراط الساعة على 
أة ان ع  و  ني الن  اليةطلم ملالةا     إع  ،جتدر اإلشةعرر   ل تنعمل  احلكم

ف يةهد ان أمل     ، ةا   الن  ال  يباليةطلم  شةهعدر الن     ة   الةا  ه ،الو  
 ،مع مل   هة أتمليلهع  ملأةَّ   ،لنهع  ةح ه  هم الظ أخرب و  ،أة هذه الةا وو انو نو
 .ß طضم وأمل   أة   ي كلم إ  مبع يُ  ،فإاا اس حضط هذا
فإة تنزيل  صةل الفنت ملأشطاا الععلو مه الك عه ملالعنو    ،إاا ت طر هذا

 لألدلو ال عل و: ،  الصل  عئزللو الةا   
أ ه  ع : عء أتمليل هذه    رملى ال  ه م   الد ئل له ا ه ل عس  مع   -1

   وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ىچ  ،انيو للو رأس س ني سنو

يو  إدخع     ،لل ةهع) ع :    14الحزاه:  چ ۈئ  ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ
 . (1)   حعرثو أهل اليعم للو اندينو(

رملى اإلمعم أمحد   معنده مه حديث م طف  ه ل د و اليخع  ع :   -2
ض و م اخلل فو حىت   ل مث    ؟مع  عء  كم   ،: اي أاب ل د و لنع للز ع  

ملأيب    إان  طأانهع للو لهد رسة  و     ع  الز ع    !   م ت ل ةة  دمه
ملل معة   مللمط   ېئ  ېئ ۈئ ۈئ   ۆئ ۆئ ۇئچ  : كط 

مل  كه  ع  أان    . 2٥  ال فع :  چی ی ی ىئ ىئ ىئېئ

 ة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

  إخ ةعره    ةل أهةل احلطر, فكةعة كمةع   أخط ةه ال ه م   د ئةل الن ةر: ابه مةع رملي له النيب   (1)
 .(٦/473)أخرب:  
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 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 .(1) أهلهع حىت مل وأل منع ح ث مل وأل 
 علأل:  ع  رسة     ~  رملى ا ه مع و له      ه أيب حعزم له لعئيو -3

أصحعيب(  لنع: اي رسة  و:  ملددت أة لندي  وض  )  مطضه:    و  
 لنع:    ،فعكأل  ؟ لنع: أ   دلة لك لمط   ،فعكأل  ؟أ   دلة لك أاب  كط 
يكل  مه   فجول النيب  ، وم( فجعء فخق  ه) ع :  ؟أ   دلة لك ل معة 
 ع     : فحدث  أ ة سهلو مةع ل معة: أة ل معة   ،ململ ه ل معة ي  عَّ 

  ، فأان صعئط إل ه  ،لهد إيل لهداً    ه لفعة  ع  يةم الدار: إة رسة  و  
لل ه صع ط  ملأان  حدي ه:  للم    الك    ،مل ع   يطمل ه  فكع ةا   ع     : 

 .(2) ال ةم
  أة رسة  و   ~  أخطل معلم   صح حه له أسعء  نأل أيب  كط -4

للحجعل نع  عءهع  ود    ~    ث    كذاابً ملم عاً( ف علألأة  )حدثنع:  
ملأمع ان ع فق إخعلك إ     ،فأمع الكذاه فطأينعه  م  ل ل د و  ه الز ع:

مللند احلعكم   انع درك أة احلجعل أتملَّ     ،(3) ف عم لنهع ململ يطا وهع   ،إايه
أسعء رسة  و    ~   ة   انةُة ع  ،ملصد أل      ةله: صدم  أ ع    ،أان 
ملاتفق الولمعء للو أة انطاد ابلكذاه  ):  (٦7٦:ت )   ع  النةملي  ،(4) اننعف ني 

 ة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 .(1340)أخط ه أمحد   انعند  ط م:    (1)
 .(113): ر م:  أخط ه ا ه مع و   ان دمو: فضل ل معة    (2)
 .(2٥4٥)أخط ه معلم: اكط كذاه ث    ملم عهع: ر م:    (3)
 .(4/٥71): 8٦03أخط ه   انع درك  ط م:    (4)
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 - دراسة أتصيلية نقدية–تنزيل آايت الفنت وأشراط الساعة على الواقع  
 د. أمحد بن عبد هللا بن حممد العبد الكرمي

 .(1) ملابن ع احلجعل  ه يةس  ملو اللم( ،هنع انخ عر  ه أيب ل  د
 ع :   نمع  ه لند    مل  الصح حني مه حديث أيب سو د اخلدري   -٥

أاه امل اخلةيصطر ملهة ر ل مه    مت م    ،ملهة ي عم  عمعً   رسة  و  
الد  ألد» ف ع :    ،ف ع : اي رسة  و  مل  إاا  يود    د    ! مليلك ملمه 

ائذة يل ف ه    ف ع  لمط: اي رسة  و  «!خ أل ملخعطت إة مل أكه ألد 
لن ه م   » ف ع :    ،فأضطه  صقته  أحدكم  ر ط  أصحعابً  له  فإة  دله 

ميط ةة مه    ،ملة ال طآة   جيعملز تطا  همؤ ي ط  ،ملص عمه م  ص عمهم ،صق م
مث    ، ينظط إع  صله فق ية د ف ه شمء  ،مه الطم و  الديه كمع ميطم العهم

 دحه فق  ملهة    مث ينظط إع  ض ه   ،ينظط إع رصعفه فمع ية د ف ه شمء
 د س ق الفطص    ،مث ينظط إع  ذاه فق ية د ف ه شمء  ،ية د ف ه شمء

آي هم ر ل أسةد إحدى لضديه م ل ثدي انطأر أمل م ل ال ضوو    ،ملالدم
النع  ،رتدرد فط و مه  فأشهد أين    «رملخيط ةة للو حني  أ ة سو د:   ع  

ملأشهد أة للم  ه أيب  عل   عتلهم    هذا احلديث مه رسة  و    سوأل
فُأيت  ه حىت  ظطت إل ه للو  وأل    ،فأمط  ذلك الط ل فعل م   ،ملأان موه
 .(2) الذي  و ه النيب 

 ة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 .(1٦/100)شطك النةملي للو صح ح معلم:    (1)
, ملمعةلم: ك عه  3٦10أخط ه ال خعري: ك عه اننع  : ابه لقمعت الن ةر   اإلسةقم: ر م:    (2)

 .(10٦4)الزكعر: ر م:  
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الةا   مب ع  و  الدلو  توع م  ميكه حصطهع      ميطملا  يطملاٍ   ، مل ةاز 
 :(1) تعوو
 .(2) الدلو لعنعً يصح ا  هعده   فهم الن  أة يكةة ان وع م م   أملً :  
 .(3) لاع ل و الن  ،أة يكةة لعنعً ابلل و الوط  واث ً ع: 
مُ اثل ًع:   يكةة  ال فععأة  الك عه  ،لمعً   طم  تفعع  ال عه  هذا  ملآكدهع   

 .(4) علصح ح مه الضو     مطملاي ا ابلعنو م  مت  ز 
  ، ابجلم   ني النصةل ملموطفو ان  دم مه ان أخطأة يكةة للو درايو  را ًوع:  

 ة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 .ا  هدت   اس  صعئهع  ود النظط   الدلو   (1)
ملهةذا خيطل الوةعمةو أمل ان  فني الةذيه جيهلةة للو النصةةةةةةةةةةةةةةةل       ةع م, ملمه خق  ال     فهةذا    (2)

الصةةةةةن  مه أ طأ النعس للو ال أمليقت الظ جتط الشةةةةةطاا الكربى كعنهدي ملانعةةةةة ح ل ةمنع هذا 
 .  درسأل م عصد اليعر  مه اكط  صةل الفنت ملالشطاا, مللة تُطك ال أمليل    ء  !

 ىف يث ىث نث مث زث  رث  ُّٱُتكل  مهم( الةارد    ة  و توةةعع:  )مه ت    ةةعتةةه: مو     (3)
مه    ,82لنمةةةةةل:  ا  َّ ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف هة  (   )هةةةةةل  الَكل م 

 .ملس أيت له مزيد حبث   ال عم ال عين مه هذا ال حث  ؟أم هة مه الكقم ؟الذي هة اجلطك

لةف  ه  ملمه ت    عته أيضةةةةعً: تطت   الشةةةةطاا   الظهةر نو  أدملات الو  , كمع   حديث 
 ني يدي العةةةةةةةةعلو مةيت مث ف ح  الدد سةةةةةةةة عً »  ع :  أة النيب  (:  317٦)لند ال خعري:  معلك  

  أل ان دس مث مةاة  خذ ف كم ك وعل ال نم مث اسةةة فعضةةةو انع  حىت يو و الط ل معئو دينعر 
ف ظل سةةةعخ ع مث ف نو   ي  و   أل مه الوطه إ  دخل ه مث هد و تكةة   نكم مل ني    الصةةةفط 

  .  «ف  درملة ف أتة كم حتأل مثع ني تعيو حتأل كل تعيو اثنع ليط ألفع
,  !انوعصةةةةةةةةةةطيه لةا   العةةةةةةةةةةف عين ك عرم  كةة العةةةةةةةةةةف عين مل يصةةةةةةةةةةح ف ه حديث, إ  أة ت    عت    (4)

ف ه أ ةا  ل    ع معةةة ند, يُنظط   الدراسةةةو   ؟هل هة شةةةخ  أمل ملصةةة ملالعةةةف عين خم ل  ف ه,  
حةله: مة   أهل العةةةةةةةةنو ملاجلمعلو مه تنزيل  صةةةةةةةةةل الفنت ملأشةةةةةةةةطاا العةةةةةةةةعلو للو احلةادص, 

 .(29٥-294)أضةا عً:    العف عين
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 - دراسة أتصيلية نقدية–تنزيل آايت الفنت وأشراط الساعة على الواقع  
 د. أمحد بن عبد هللا بن حممد العبد الكرمي

 .(1) ملالنعسخ مه اننعةخ
الةا وو  خعمًعع:   ت م  حىت  الةا وو  للو  الن   احلكم   أمليل  ي وجَّل  أة   
 . (2)ملتن هم
  حت  ق   أة ي   أل مه ا   عت ملالصفعت الةاردر   الن  مع يد  للوسعدًسع:  
 . (3) حىت ت فق م  ت    ه للو الةا    ،اليَّطا

 ة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

حني كعةةةةةةفأل اليةةةةةةم  أة تكةة العةةةةةةعلو, مل ني الشةةةةةةطاا الظ   ينظط اجلم   ني خةف النيب    (1)
 , ملكةذلةك اجلم   ني إ طار النيب  2/٥4٦أاةع   نةه مل ني العةةةةةةةةةةةةةةعلةو: ف ح ال ةعري:    اكط النيب  

ف ح ال عري: ), ا ظط: نه أ عةةةةةةةم أة ا ه صةةةةةةة عد هة الد ع , مل ني كة ه م أخطاً له زمه النيب  
ملكةةذلةةك اجلم   ني كةة  مةةد  ه ل ةةد و هة انهةةدي   (,8/10),   ةةل المل ةةعر:  (  13/328

النهعيو   الفنت ملأشةطاا   ( ,148)مل ني كةة ل عةو ا ه مطي مهدي أيضةعً, ا ظط: اننعر انن  : 
   .(1/27)لو:  العع

للو لدم اسةةة وجع  احلكم للو  , ف د َحط ل ا ه معةةةوةد  ي خذ هذا مه فول الصةةةحع و    (2)
( 10/213:ل  10٥04ر م:  )الة ةعئ  ن ةع  ةو  وض اخلرب,  ةعء لنةد ال رباين   انوجم الك ع  

مل أ ة مةسةةةةو لنده, ملأخذ    كنع  لةسةةةةعً م  ا ه معةةةةوةد  )مه حديث لمع  ه سةةةةو د  ع :  
الةايل ر قً فضةةةط ه ملمحله للو مجل, فجول النعس ي ةلةة: اجلمل اجلمل, ف ع  ر ل: اي أاب ل د 

/   7)(  ةع  ا   مم   جمم  الزملائةد    ؟الطمحه هةذا اجلمةل الةذي كنةع  عةةةةةةةةةةةةةةم   ةع : فةأيه ال ةعر ةو  
ضم ل عش: ابر و الع ةف هة, ملال عر و هم الع ةف,  ع  ال ع.ملر عله ر ع  الصح ح( ا)( 1٦7

(, 8٥/    1ميعرم ال ةار للو صحعك اناثر:)هةةةةةةة ا ظط:  .ا  .أصله نوعاع ملس أل الع ةف  ةارم
يطيد أة اجلمل الذي كع ةا يعةةةةةةةةموةة لنه يكةة لنده َم   لو  َتربم  )ال ةجيطي: اليةةةةةةةة خ محةد  مل ع   

احتعف اجلمعلو: )هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا ظط: .ف هع العةةةةةةةةةةةة ةف, أي تلم  لند الضةةةةةةةةةةةةطه هبع, ملل   هذا  ه( ا
1/17٦). 

:     ة  النيب     ة  أيب سةةةةةةةةةةةةةةو ةد اخلةدري   مةع أخط ةه اليةةةةةةةةةةةةةة خةعة مه  مللوةل مه ت    ةعتةه:  (3)
ر, ملخيط ةة للو حني آي هم ر ل أسةةةةةةد إحدى لضةةةةةديه م ل ثدي انطأر أمل م ل ال ضةةةةةوو تدرد»

= 
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 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

فق ي أمل  كعط    ،الععلو  وعمو  أة يطالم الرتت   الزم  ل علعل أشطااسع ًوع:  
الصل   مل  ل اخلنزيط   ل  زمل  ل عو 

 (1).  
إضع مل ة  احلدص هة    ،أة   يكةة الداف  هة أتمليل الن  للو الةا  اثمًنع:  

  س مع ملأهُل الولم   ،ال عضم للو أهل الولم   أص له مه  صةل الةحم
 .(2) هم أ صط النعس ابلفنت 

  ، أة   ُرك  م الو ل   ةً  أمل إلطاضعً ف مع ث أل أ ه مه أشطاا الععلواسًوع:  

 ة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

ملأشةةةةهد أة    ع  أ ة سةةةةو د: فأشةةةةهد أين سوأل هذا احلديث مه رسةةةةة  و   «سفط و مه النع
للم  ه أيب  ةعلة   ةعتلهم ملأان موةه, فةأمط  ةذلةك الط ةل فةعل م , فةُأيت  ةه حىت  ظطت إل ةه للو 

( 9180)الذي  و ه, ملمه شةةاهده أيضةعً: مع أخط ه ل د الطزام   مصةنفه  ط م:     وأل النيب 
  صةةةةةةةةةةةةةةفةةو مه يهةةدم الكو ةةو: كةأين أ ظط إل ةةه   لمطمل  ه الوةةعل  له جمةعهةد له ل ةةد و  ه  

 ع  جمعهد: فنظطت حني هدمهع ا ه الز ع ملهم ُ دم هل   .أصةةةةةةةة ل  أف د   عئمع لل هع مبعةةةةةةةةحعته
  .أرى صف ه, فلم أرهع

 )   عء    وض النصةةةةل تعةةةلعةةةل أشةةةطاا العةةةعلو ملتطت   اهةرهع, مه الك مع خط ه أ ةداملد  (1)
لمطاة   أل ان دس »:   ع :  ع  رسةة  و     سةننه مه حديث موعا  ه   ل   (4294

خطاه ي طه, ملخطاه ي طه خطملل انلحمو ملخطملل انلحمو ف ح  عةةة ن  ن و, ملف ح ال عةةة ن  ن و 
مه   (2899)  , ملممع يعةةةةةة د   ه  ذا اليةةةةةةطا أيضةةةةةةعً مع  عء   صةةةةةةح ح معةةةةةةلم «خطملل الد ع 

ح محطاء ابلكةفو فجةعء ر ل ل   له هجعى إ  اي ل ةد حديث يعةةةةةةةةةةةةةةع  ه  ع ط  ع  هع أل ري
و  ه معةوةد  عءت العةعلو,  ع : ف ود ملكعة م ك عً, ف ع : إة العةعلو   ت ةم حىت   ي عةم  
عهةةع  ة اليةةةةةةةةةةةةةةةةأم ف ةةع : لةةدمل جيموةة لهةةل  معاص مل  يفطك   ن مةةو, مث  ةةع    ةةده هكةةذا مل ةةَّ

 .(... ع :  وم   ؟ملم تو اإلسقم, ملجيم   م أهل اإلسقم,  لأل: الط 
  اريخ اإلسةةقم كع أل ل وجُّل تنزيل  صةةةصةةه, مل عمللو    و    -للو سةة  ل ان ع –ادلعء انهديو   (2)

 عةة   ا ل داء للو النصةةةل ابل وجل    ؛الظطملف للمنعدار  ه, فكع أل أدار تنزيل الن  مف ةدر
 .  ال نزيل للو الةا  
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 - دراسة أتصيلية نقدية–تنزيل آايت الفنت وأشراط الساعة على الواقع  
 د. أمحد بن عبد هللا بن حممد العبد الكرمي

ف وض الشطاا للو    ،سةاء لند حدملص الةا وو أمل لند اس وطاش الن 
م  كل   كعلدا و الظ تُ   ،لكةاع خعر و للوعدر  ،ركه الو ل ملييعهدهخقف مع يد

مه    ’   أمل ه  و  زمل  ل عو ا ه مطي  ،أمل  نو الد ع  ملانره  ،النعس
ملال هل ل  ،العمعء ابل ك ع  لل ع ن  ن و  انعلمني  ف ح  ملتعل  ...أمل 

  .الشطاا الكربى مه الك اجلن 
كعة   ، ةً  ي صةةةل   ضةةةعء اليةةةعر  احلك م  تنزيل الن  للو الةا ووملنع كعة  

، ال ة  للو و   ع للم  جتيماح  ع عً ملأك ط حتطايً مه    سل  هذه المو أشد  
أام   ي وجَّلةا ال ضةةةةةةةةةةةةةةعء ابلةا وو مل فق مع ملرد     ،ملمه أ طز سع م   ال حط  ي

  مللمه و منهجهم ،سةةةة ا  ملاسةةةة   عت نه هة أللم منهم  كمع أام أهل  ،احلديث
 :مع يلمملالك ف  إ طاز  وض اليةاهد الدالو للو هذا الصل   د مه ٪
  ، ع رأى ررعً محطاء  د هع ألمَّ نه زلم   عم الععلو لَ   إ كعر ا ه معوةد    -1

فزلعً  الط ل  الععلو  ،فجعء  معوةد    ،يدَّلم   عم  ا ه  مبطالعر    فذكَّطه 
أ كط لل ه مل   ،أشطا هعللو    إمكعة ت دمهع   مللدم  ،تعلعل أشطاا الععلو

يُفطك  )حكمه   ةله:   مل   معاص  يُ عم  حىت    ت ةم  الععلو    إة 
 .(1)(!  ن مو

ملي خذ    ،لضطملرر م ع  و الةا وو كل مع ملرد   الن   إرشعد ا ه معوةد    -2
  كنع  لةسع م  ا ه معوةد  )إا  ع :    ؛هذا مه أثط لمع  ه سو د 

فجول النعس    ،ملأخذ الةايل ر ًق فضط ه ملمحله للو مجل  ،ملأ ة مةسو لنده

 ة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 .(2899)أخط ه معلم: ك عه الفنت ملأشطاا الععلو:    (1)
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ف ع  ر ل: اي أاب ل د الطمحه هذا اجلمل الذي كنع    ،ي ةلةة: اجلمل اجلمل
 . (1) (؟ عم   ع : فأيه ال عر و  

ملهم سو مه    ، ال  يب ملال أكد مه صح هحطصهم للو ال   أل مه اخلرب  -3
ل د الطمحه    صح حه مه حديثمع رملاه معلم    ملمه د ئله    ٪  سع م

 ه ل د ره الكو و  ع : دخلأل انعجد فإاا ل د و  ه لمطمل  ه الوعل  
ف ع :    ،فأت  هم فجلعأل إل ه  ،ملالنعس جم موةة لل ه  ، عل    ال الكو و
ملمنع    ،فمنع مه يصلح خ عءه  ،  سفط فنزلنع منز ً   كنع م  رسة  و  

: الصقر  دى منعدي رسة  و  إا ان   ،ملمنع مه هة    يطه  ،مه ين ضل
ف ع : إ ه مل يكه  يب   لم إ  كعة    فع  مونع إع رسة  و    ، عموو

  ، ملينذرهم شط مع يولمه  م  ،عً لل ه أة يد  أم ه للو خع مع يولمه  مح   
ملأمةر   آخطهع  قء  ملس ص    أمل ع  لعف  هع    هذه  ول  أم كم  ملإة 

ملجتمء الف نو ف  ة  ان مه: هذه    ،ع  وضعملجتمء ف نو فع ق  وضه  ،تنكطملاع 
ملجتمء الف نو ف  ة  ان مه: هذه هذه فمه أح  أة    ،مهلكظ مث تنكي 

  ، يزحزك له النعر مليدخل اجلنو فل أته من  ه ملهة ي مه ابهلل ملال ةم انخط
ملمه ابي  إمعمعً فأل عه صف و    ،ملل أت إع النعس الذي ر  أة ي تو إل ه

  ،فإة  عء آخط ينعزله فعضط ةا لنق انخط  ، وه إة اس  ع يده ملمثطر  ل ه فل 
  أنشدك هللا آنت مسعت هذا من رسول هللا    فد ةت منه ف لأل له:

 . (2) قأهوى إىل أذنيه وقلبه بيديه وقال: مسعته أذاني ووعاه قليب
 ة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 .(10٥04/  10)أخط ه ال رباين   انوجم الك ع:   (1)
 .(1844)أخط ه معلم: ك عه اإلمعرر: ر م:    (2)
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 - دراسة أتصيلية نقدية–تنزيل آايت الفنت وأشراط الساعة على الواقع  
 د. أمحد بن عبد هللا بن حممد العبد الكرمي

ف د   ،  اعهط المط  - الن –لدم اجلزم ف مع اتفق ف ه احلَدص ملاحلديث  - 4
  ، مث ت م للو خقف الك   ،الن  اليطلمت دأ الةا وو م ع   و نع ملرد    

ملشعهُد الك مع رملاه معلم      ،فكع ةا   ي  وةة ابن ع  و   ابدئ المط
ي ة :   أ ه س   ده ل د و  ه صفةاة  أم و  ه صفةاة  صح حه له 

ال  أل   ش ي زمل ه  ل  مه هذا  »ي ة :    أخربت  حفصو أاع سوأل النيب  
حىت إاا كع ةا    داء مه الرش خيع  أبملس هم ملينعدي أمل م آخطهم مث  

ف ع  ر ل: أشهد لل ك    « ي  و إ  اليطيد الذي خيرب لنهم  خيع  هبم فق 
أ ك مل تكذه للو حفصو ملأشهد للو حفصو أاع مل تكذه للو النيب  


 عء   ش احلجعل    زاد ا ه مع و    ة  ل د و  ه صفةاة: فلمع  ،(1) 

ي كد الك    ،فلم جيزمةا  ذلك ملينزلةه للو اخلرب ملي نعدملا  ه  ،(2) اننع أام هم
رملايو اإلمعم معلم الخطى  ذا احلديث مه  طيق يةس   ه معهك أة  

س وةا  » ع :    ل د و  ه صفةاة أخربه له أم ان منني أة رسة  و  
يُ وث    ،  ةم ل عأل  م منوو مل  لدد مل  لدر  - يو  الكو و-هبذا ال  أل  

يةس :     ع    «كع ةا    داء مه الرش ُخع  هبم   إل هم   ش حىت إاا
ملأهل اليأم يةم ذ يععملة إع مكو ف ع  ل د و  ه صفةاة: أمع ملو مع  

 .(3) هة هبذا اجل ش
مللدم    ،ع ييكل لل هم   م ع  و الحعديث للةا  س ا م لهل الولم لمَّ   - ٥

 ة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 .(2883)أخط ه معلم: ك عه الفنت ملأشطاا الععلو: ر م:    (1)
 .(40٦3)أخط ه ا ه مع و: ك عه الفنت: ابه   ش ال  داء:    (2)
 .(2883):  أخط ه معلم: ك عه الفنت ملأشطاا الععلو  (3)
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 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

احلق أهل  ملمجهةر   الولمعء  ل ة    الط ة   دملة  ابل     ة ةلهع    ، ال وجل 
الظه الذهه ملي ل  ر حع ه للو  ين دك    ا ك فعء مبع  ملالك    ،مللدُم 

ملخةفعً مه ال ة  للو    ،اسيوعراً منهم حلطمو النصةل اليطل و ملتوظ مهع
ييهد لذلك مع رملاه معلم   صح حه مه حديث اجلطيطي   ، و   ع للم

  له أيب  ضطر  ع : كنع لند  ع ط  ه ل د و ف ع  يةشك أهل الوطام أة 
إل هم  ف ز مل  درهم أيه ااك  ،  جيى  الوجم    ؟ لنع: مه   ع : مه   ل 

  ، مث  ع : يةشك أهل اليأم أة   جيى إل هم دينعر مل  مدي  ، ااك مينوةة
 ع :  ع  رسة   مث سكأل هن و مث    ، ع : مه   ل الطملم  ؟ لنع: مه أيه ااك 

-  ع    ،«لددا و ر م انع  ح  عً   يوده  يكةة   آخط أمظ خل ف»:  و  
  ؟ :  لأل ليب  ضطر ملأيب الوقء: أتطاية أ ه لمط  ه ل د الوزيز-جلطيطيا

 .(1)    ف ع :
للط ع  انذكةريه  نوأٍل    حت ُّ هم مه الصفعت الةاردر   حديث النيب   -٦

ف خطي  الكو و آخط الزمعة ث أل   الصح حني ملانعند    ،  أشطاا الععلو
فإة اتفق  ع هدم فإ ه   ينز  للو ختطي     ،ملتعمهع  صفعٍت   نهع النيب  

للو صف ه ملخربه يكةة  أة  إ   الزمعة  رملاه    ، آخط  مع  ملمه صف ه ملخربه 
خُيَط  ه الكو و امل  »  ع :    له النيب    الي خعة مه حديث أيب هطيطر  

مل  معند اإلمعم أمحد مه حديث ل د و  ه    (2) « مه احل يوالعةي  ني  

 ة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 .(2913):  أخط ه معلم: ك عه الفنت ملأشطاا الععلو  (1)
, ملمعةةةةةةةةةةةةلم: ك عه الفنت ملأشةةةةةةةةةةةةطاا  1٥9٦أخط ه ال خعري: ك عه احلج: ابه هدم الكو و:ر م:  (2)

 .(2909)الععلو:ر م:  
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 د. أمحد بن عبد هللا بن حممد العبد الكرمي

خُيط  ه الكو و امل العةي  ني  » ي ة :     ع : سوأل رسة  و    لمطمل  
مللكأين أ ظط إل ه ُأص ل     ،ملجيط  دهع مه كعة ع  ،مه احل يو ملَيعل هع حل  هع

فهذا ال خطي  انذكةر   هذا    ،(1) «أُف د  َيضطه لل هع مبعحعته ملموةله
فإة مل ت م فق رل لنع أة جنزم    ،احلديث    د ملأة ت م ف ه هذه الصفعت

ملمه د ئل حطل    ،  هدم موني أ ه هة اليطا انذكةر   آخط الزمعة
الطزام  ذا احلديث ملهة مه  طيق   العل  للو هذا مع  عء   رملايو ل د

  ، كأين أ ظط إل ه أص ل  أف د )...ملف ه:    جمعهد له ل د و  ه لمطمل  
قال جماهد: قنظرت حني هدمها ابن الزبري وهي  عئمعً لل هع مبعحعته(  

دم هل أرى صفته  .  (2)قلم أرها  ؟ ُت 
 

*** 
 

 ة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 .(٦7٥٦)أخط ه أمحد   معنده  ط م:    (1)
(, ملا ه أيب شةةةةةةةةة  و  ٥/137), 9179أخط ه ل د الطزام   مصةةةةةةةةةنفه: ابه خطاه ال  أل: ر م:    (2)

و: اكط صةةةةةةةةةةةةفو احل يةةةةةةةةةةةةم الذي يهدم الكو و: (, ملالفعكهم   أخ عر مك8/٦10):  120 ط م:  
 .(1/218), ملالزر م   أخ عر مكو: ابه مع  عء   احل يم الذي يهدم الكو و:  2/294
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 . الساعة على الواقع الفصل الرابع: ضوابط تنزيل آايت الفنت وأشراط  
ُل  إع  وض الضةةةةا ل انهمَّو الظ جي  أة حُتعا   َُ ممع ت دم  عةةة     أة 

 :ملالك ملفق انيت ،الفنت ملأشطاا الععلو ملأتمليلهع للو الةا    صةل  فهم
أة يكةة ال عئم للو تنزيل الن  للو الةا   ممه ميلك    الضـــــــــابط األول:

مل د    ،جي كمع    للو ملا وهع  الدلو اليطل و  تنزيلالهل و اليطل و الظ تعة  غ له 
الفنت    صةةةةةةةةةةلت دم   اليةةةةةةةةةطملا مقمح الهل و الةا   تةافطهع ف مه ي أملَّ  

 .ملأشطاا الععلو
 ،ل أمليل دملة مع سةةاهعال حعكم إع النصةةل اليةطل و   ا الضـابط الثاين:

الخ عر   للو  مل   ،انةضةةةةةةةةلو  ملأفق تفعةةةةةةةط الة عئ  للو الحعديث الضةةةةةةةو فو  
 ،ملاإل عمعت النفعةة َّوأملالكيةة   أأمل احلدس    ،احلعةةعابت الو ل َّو ملأ  ،اإلسةةطائ ل َّو

  .(1)ملل   تع الك عه ملالعنو ،لة خرب ال    ية   مصدَر تلٍق اث أل
الدالو    لنصةل فق  د مل  ل تنعمل  ا  ،ال ح ق مه الةا    الضابط الثالث:

ملال ح ق    ،للو الفنت ملأشطاا الععلو مه ال   أل مه صدم الةا وو م  الن 
فهمهع   الن   ،مبنهج للمممه  مع    داً  للو  ي دمل  ملا ٍ       مث  ،فكم مه 

ان صةدر        ح قي أاع  مه  ،(2) شطلعً الةا وو  اخل أ    مللذا كعة    م عدررأتلظ 
 ة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

ملهة منهج للعةةةل  مه الصةةةحع و ملال ع وني   أتمليل أحعديث الفنت ملأشةةةطاا العةةةعلو ابلحعديث    (1)
ل   10٥04ر م:  )أخطل ال رباين   انوجم الك ع    ت ةةةدم اكطه ممةةةعالخطى ملمه شةةةةةةةةةةةةةةةاهةةةده مةةةع

ملأ ة مةسةةةةةةو   ¢  كنع  لةسةةةةةةعً م  ا ه معةةةةةةوةد)( مه حديث لمع  ه سةةةةةةو د  ع :  10/213
ف ةع    ،فجوةل النةعس ي ةلةة: اجلمةل اجلمةل  ،ملأخةذ الةايل ر قً فضةةةةةةةةةةةةةةط ةه ملمحلةه للو مجةل  ،لنةده

 .ل عر ور ل: اي أاب ل دالطمحه هذا اجلمل الذي كنع  عم   ع : فأيه ا
مه شةةةةةةةةةاهد هذا الضةةةةةةةةع ل: دلةات مدلم انهديو, فإة شةةةةةةةةأة انهدي   آخط الزمعة له سعت    (2)

= 
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 - دراسة أتصيلية نقدية–تنزيل آايت الفنت وأشراط الساعة على الواقع  
 د. أمحد بن عبد هللا بن حممد العبد الكرمي

  ،ان وجلني لشطاا الععلو ابليهعدر  ة ةلهع   زمنهم مل يط الك  ني انأل
الصح   ذلك توعع:   ¬  (774:ت) :  ا ه ك ع  ي ة   ،ملتعةيد   لند  ةله 

 ڳ ڳ   ڳ گ گ گگ ک ک ک   ک  ڑ ڑ ژ ژچ

 ۀ ۀ ڻ  ڻ ڻ ڻں ں ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ

المةر  إ كعر للو مه ي عدر إع  )  :83النععء:    چہ  ہ ہ   ہ
ملي ة     ،(1) مل د   يكةة  ع صحو(  ،ملينيطهع  ،مليُفي هع  ،فُ خرب هبع  ،  ل حت  هع
مل  هذا دل ل ل علدر أد  و ملهم: أ ه إاا حصل  ): ¬ (137٦:ت)  العودي

مل    ،حبث   أمط مه المةر ين  م أة يةعَّ َمه  هة أهل لذلك ملجيول إع أهله
أيديهم الصةاه ملأحطى للعقمو مه اخل أ  ،ي  دم  ني  ملف ه    ،فإ ه أ طه إع 

ملالمط ابل أمل   ل    ،النهم له الوجلو ملال عطُّ  لنيط المةر مه حني سعلهع 
فُ حجم   ؟، أم    ،ف ُة  د م لل ه اإل ععة ؟، هل هة مصلحو  ،الكقم ملالنظط ف ه

 ة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

منهع: أ ه يظهط   زمه ف ه الم مل ةر مليصةةةةةةةةةةةةلحه و   ل له, ملاسه  مد  ه ل د و, مل عةةةةةةةةةةةة ه  
, ملله صةةةةفعت منصةةةةةل لل هع   العةةةةنو , مه مللد احلعةةةةه  ه للم يط   ن    أل النيب 

الن ةيو, فمه رآه م قً لمط  ه ل د الوزيز مل ر ق ف ه ال ة , لة النصةةةةةةل اليةةةةةطل و دلأل للو 
تع هذا, ملإة كعة لمط  ه ل د الوزيز خل فو راشةداً, إ  أة ان يةط  ه   العةنو تعُه,  خ قف 
ذا الصةةةةةةفعت, ملهكذا مه كعة دمل ه ملادَّلو انهديو لزم   شةةةةةةأ ه ال ح ق مه كعمل الصةةةةةةفعت, ملل

لة   ؛  جيةز لي معةةةةةةةةةةةةةةلم أة جيزم أبة فقانً ا ه فقة هة انهةدي انن ظط)  :¬   ةع  ا ه ابز
الك  ة  للو و ملللو رسةةةله   ع للم, ملدلةى لمط  د اسةة أثط و  ه, حىت ت ةافط الوقمعت 

ي ه مل ني أاع ملصةة  انهدي, ملأمههع ملأملضةةحهع: أة تعةة   م مل   ملالمعرات الظ أملضةةحهع النيب 
للو اليةةةةةةةةةةةطيوو, ملأة ميأل الرش لد ً كمع ُمل أل  ةراً م  تةافط الوقمعت الخطى, ملهم: كة ه  

ملاسةةم   , ملكة ه أ لو اجل هو أ   ال  , ملكةة اسه ملاسةةم أ  ه يةافق اسةةم النيب    مه   أل النيب
مه  هةةةةة .ا  أ  ه, مل ود تةافط هذه المةر كلهع ميكه انعلم أة ي ة  أة مه هذه صف ه هة انهدي(

   .(91-4/90)  جممة  ف عمليه:  
 .(2/3٦٥)تفعع ا ه ك ع:   (1)



 

 

127 
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 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

   .(1) لنه(
للو الةا   يكةة    صةةةةةل الفنت ملأشةةةةطاا العةةةةعلوتنزيل   الضـــابط الرابع:

ملالةا      ،للو الةا    الن إا ك   يُيةةةةةةةهد   أمليل   ،ملمتعمهع  الةا وو  اك مع  ود 
هم أ وةد مه   ،مللذا كعة أهل الولم انوظمني شةةةةةةةةةةةةةةوةعئط و  ،مل تك مةل ُفصةةةةةةةةةةةةةةةله

يكةة له ان عدرر ن ع  و الةا   للنصةةةل اليةةطل و أمل ال      أمليلهع   الةا    
 .(2)للو س  ل اجلزم ملال  ني 
ــابط اخلامس:   ،اسةةةةة كمع  الن  اليةةةةةطلم الةارد   أشةةةةةطاا العةةةةةعلو   الضــ

ملمحل   ،مه أشةةةةةةطاا العةةةةةةعلوالةاحد  ملالك جبم  النصةةةةةةةل الةاردر   اليةةةةةةطا  
 ة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 .(190)تفعع العودي:    (1)
ففم صةح ح معةلم  ع   نده:   أل   يةم اجلطلو م   نده  مه شةةاهده فول حذيفو    (2)

يةم اجلطلةةو فةةإاا ر ةةل  ةةعل  ف لةةأل: ل هطا ه ال ةم هةةعهنةةع دمةةعء, ف ةةع  ااك الط ةةل: كق ملو, 
  لةةأل:  لو ملو,  ةةع : كق ملو,  لةةأل:  لو ملو,  ةةع : كق ملو إ ةةه حلةةديةةث رسةةةةةةةةةةةةةةة  و  

 د سو ه مه رسةةةةة  و  حدثن ه,  لأل:     اجلل   يل أ أل منذ ال ةم, تعةةةةمو  أخعلفك مل 
صةح ح معةلم: )  .فأ  لأل لل ه ملأسةأله فإاا الط ل حذيفو  ؟مث  لأل: مع هذا ال ضة   !فق تنهعين

(: 18/   18) ع  النةملي   شةةةطحه للو معةةةلم:    .(2893ك عه الفنت ملأشةةةطاا العةةةعلو: ر م  
  طه الكةفو للو اجلطلو  ف ح اجل م مل ف ح الطاء ملإسةةةكعاع, ملالف ح أشةةةهط ملأ ةد, ملهم مةضةةة   )

 طيق احلعر, مليةم اجلطلو يةم خطل ف ه أهل الكةفو ي ل ةة ملال ع مل ه لل هم ل معة فطدمله ملسةةةةةةةةألةا 
ملمه شةاهد هذا الضع ل كذلك مع  عء   .هةةةةةة .ل معة أة يةع لل هم أاب مةسو الشوطى فة ه( ا

ر ل ل       صةةةةح ح معةةةةلم مه حديث يعةةةةع  ه  ع ط  ع : هع أل ريح محطاء ابلكةفو فجعء
له هجعى إ  اي ل د و  ه معةوةد  عءت العةعلو,  ع : ف ود ملكعة م ك عً, ف ع : إة العةعلو 

  ي عةةةم معاص مل  يفطك   ن مو, مث  ع    ده هكذا مل َّعهع  ة اليةةةأم ف ع : لدمل   ت ةم حىت  
( ت ةةدم ... ةةع :  وم   ؟و جيموةة لهةةل اإلسةةةةةةةةةةةةةةقم, ملجيم   م أهةةل اإلسةةةةةةةةةةةةةةقم,  لةةأل: الطملم ت

فعلط ل  ول هذا الدخعة المحط دا   للو العةةعلو ملتوجل   إسةة عا   عم العةةعلو  ,  24ختطجيه:
  ل اك مع  الةا وو ملهم الطيح احلمطاء, مل  ل اك مع  الشةةةةةةةةةةةةةةطاا الخطى ملالظ أشةةةةةةةةةةةةةةعر إل هع ا ه 

 .ممع يد  للو مل ةه الرتيث ملال أين   ال أمليل  معوةد  
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 - دراسة أتصيلية نقدية–تنزيل آايت الفنت وأشراط الساعة على الواقع  
 د. أمحد بن عبد هللا بن حممد العبد الكرمي

 ع  ا ه   ،مث أتمليلهع كن  ملاحد  ،ملمتح   مع يصةةةح منهع ، وضةةةهع للو  وض
ان وني للو مه ي كلم ):     ةالةد فهم العةةةةةةةةةةةةةةنةو الن ةيةو  ¬  (8٥2:ت)حجط

أل ال طم   للو الحةةعديةةث أة جيم   ط هةةع مث جيم  ألفةةعإ ان ةة إاا صةةةةةةةةةةةةةةحةةَّ
ط ابحلديث( ،ملييطحهع للو أ ه حديث ملاحد  .(1)فإة احلديث أملع مع ُفع  

ــاد : ــابط السـ الفنت ملأشةةةةطاا     صةةةةةل تطك اخلةش   ان يةةةةع ه مه  الضـ
أمل أشةةةةةكل م  عته    ، ني   اليةةةةةعر  مونعه أمل مةلده أمل صةةةةةف هفمع مل يُ   ،العةةةةةعلو

 ل   مه    ،فإان     جعملز النصةةةةةةل اليةةةةةطل و  ،ت دٍي أمل أتخٍع م  أمعرر أخطى
 ع    ،مل رتك اخلةش   ان يةةةةةةةةةةعهبعت   فةيض للمهع هلل  ،خبرب و للو مطاد و

 ڻ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ  ڳ  ڳچ  :تةةةةةةةةوةةةةةةةةعع

 ۓڭ ۓ ے ے ھ  ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ

   ې ې ۉې ۉ ۅ    ۅ ۋ ۋ ٴۇ  ۈ ۈ ۆ  ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ

 :(311  :ت):   ةةةع  أ ة إسةةةةةةةةةةةةةةحةةةعم الز ةةةعل  ،  7آ  لمطاة:    چ ى ى  ې
 .(2)ان يع ه: أمُط العَّعلو ململ أل مل ةلهع()

ــابع: ــابط السـ الفنت ملأشةةةةطاا العةةةةعلو للو ل  صةةةةةل  أة   ي ث  ط تنزي الضـ
فمع ملرد مه الشةةةةةةةطاا دا   للو تل و  هل   آخط    ،شةةةةةةةمء مه أحكعم الديه

ملام قء الرش   الزمعة أمل رف  للم أمل ك طر الم أمل مع ي ع له مه  صةةةةةةةةةةٍط ملمتكنيٍ 
 .كل الك   يُو   ل مه أحكعم الديه ش  عً   لدً  مل ع عً 

أشةةةةةةطاا العةةةةةةعلو   يَ    مُل ةلهع     صةةةةةةةلة أبدراك  اإل  الضـــــابط الثامن:
ملتكل فنةع جتعههةع:  ،صةةةةةةةةةةةةةةل  ع أتمليل فإاع ملا وةو   ق ري فلة مل ر  ،للو أتمليلهةع

 ة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 .(٦/47٥ )  ف ح ال عري:  (1)
   .(1/23٥)الربهعة   أصة  الف ه:    (2)
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 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 .(1)إميعانً  مزاد  للو ان منني  فإاا مل وأل ،اإلميعُة هبع مع دامأل   للم ال   
 الدراسة النقدية:

 متهــــــــيد:
عمو    عت  ول أصةةةةةةةةةةةةةة ل يود  علدر لعمو ل فعةةةةةةةةةةةةةةع ال لول مع سةةةةةةةةةةةةةة ق مه ا

ع   أمليل أشةطاا العةعلو كأحد    ،ملت    هع للو الةا   انوعصةط ملإة كعة خمصةةصةً
د اليةةةةةةةةةةةةةةةعر  للو اإلميةعة هبةع  ةل هم  زء مه اإلميةعة ابل ةم   ،ال    ةعت الظ أكةَّ

 .انخط الذي هة أحد أركعة اإلميعة
مل خ صةةعر هذا ال حث فإين أاكط ثقص  ضةةعاي مه أشةةطاا العةةعلو مطَّ هبع 

ه  ن د خم صةةةةط ملفق الضةةةةةا ل  مث أل   ُ  ،د ت    هع للو ملا ٍ  موعصةةةةطصةةةةَ أتمليل  َ 
ملإة كعة مةضةةةةةةةةةة  ال    عت  وعمو ملأتمليله للو الةا   ر عل إع ت      ،ان  دمو

  دراسةةةةةةةعته نيةةةةةةةعري  الدفع  له ال طآة الكطي    ضةةةةةةةمَّ ل ُ   ؛لعم   شةةةةةةةىتَّ ت    عته
 .ملهة الدملر انط ة مه ال ععم الولم و ان خصصو ،ملتفععه

 

 ة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

ممع يد  للو أة مل ةلهع يزيد ان منني إميعانً مل صةةةعًر: خرب الط ل ان مه م  انعةةة ح الد ع , ففم   (1)
يةمع حدي عً  ةيقً له    ع : حدثنع رسةة  و   الصةح حني مه حديث أيب سةو د اخلدري 

 يت الةد ةع  ملهة  طم لل ةه أة يةدخةل   ةعه انةدينةو,  », فكةعة ف مةع رةدثنةع  ةه أ ةه  ةع :  الةد ةع 
ف نز   وض الع عخ الظ تلم اندينو, ف خطل إل ه يةم ذ ر ل ملهة خع النعس أمل مه خ عر النعس,  

حدي ه, ف  ة  الد ع : أرأي م إة   لأل  ف  ة  أشةةةةةةهد أ ك الد ع  الذي حدثنع رسةةةةةةة  و  
: -أي الط ل ان مه  -ف  ةلةة:  , ف   له مث ر  ه ف  ة  ؟أح   ه هل تيةةةةةةةةةةكةة   المطهذا مث  

ال خعري: )  .«د الد ع  أة ي  له فق يعةةةلل لل هملو مع كنأل ف ك أشةةةد  صةةةعر م  ال ةم, فعي
 .(2938معلم:  )( مل 7132
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 - دراسة أتصيلية نقدية–تنزيل آايت الفنت وأشراط الساعة على الواقع  
 د. أمحد بن عبد هللا بن حممد العبد الكرمي

 .األول: أتويل اآلايت الواردة يف قتنة أيجوج ومأجوجالفصل 
 ذكرهم يف القرآن الكرمي:التعـريف بيأجـوج ومأجـوج و : املبحث األول

تع مهمةزيه لنةةةةد مجهةر ال طَّاء ملأهةةةةل    -  الُن ق    -  ةل ملمةةةةأ ةل  
ملأصةله مه أ  ج النعر ملهة صةة ع   (1)اب مز ف همع  (128:ت)  مل طأ لعصةم  ،الل و

 .(2)ملشطرهع ُش هةا  ه لك ط م ملشد م ملاض طاه  وضهم    وض
ملمأ ةل: اسةةم    ،  ل:    ةل اسةةم للذكطاة ،ملمهع أُم َّعة لظ م عة مه الرتك

 .(3)لإلانص
   ةُل ملمأ  ةُل ملمهع اسعة ): (ه  711ت: )مل  لعةةةةةةةةةعة الوطه   ه منظةر 

 لهمةع مه كقم الوطه خيطل مه َأ ةَّأل  النةعُر ملمه انةعء  أَلجم ةعة ملاشةةةةةةةةةةةةةة  ةعُم م
ط ُم مه ملةح ةةه ُح 

 ةةع : مليكةة ال  ةةديط     ،اُل ةةعل ملهة اليةةةةةةةةةةةةةةةديةةد انلةحةةو ان
 ةةع : ملجيةز َأة   ،كةةأَ ةةه مه َأ   ج النةةعر  ،مل  مةةأ  ةل: مفوة   ،  ُ ةَل: يَةف وة 

 ع : ملهذا لة كعة ا سعة لط  ني لكعة   ،يكةة    ةل فعلةً  ملكذلك مأ  ةل
َ قُّ مه الوط  و  ،هذا اشةةةةةةةةةةة  عَ همع ملمه مل يهمز مل ول    ،فَأمَّع اَلل َجم  َُّو فق ُتيةةةةةةةةةةة 

ألُ   ،الَلفني زائةةدتني ي ة : اي ةل ألُ   ،مه جَيَجةة  ملمهةةع تع   ،ملمةةع ةل مه جَمَجةة 
 .(4)مصطملفني(

مه اريو آدم مث مه   ،ئكول عةةةةةا لعنعً ت   عً كعجله ملانق  ،ملهم  يةةةةط  ك عهم
 ة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

  .(119,  118):  ا ظط: ال  عع   ال طاءات الع   ليب لمطمل الداين  (1)
   .(2/321), الصحعك للجةهطي:  3/98ا ظط: شطك النةملي نعلم:    (2)
   .(1/9 )  ا ظط: انص عك اننع:  (3)
 .(2/20٥ ) لععة الوطه:  (4)
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 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 ،مل د كع ةا يو يةةةةة   الرش ملي املة  (1)مه سةةةقلو ايفث أيب الرتك كاريو  ة 
طهم امل ال ط ني   مكعام داخل العةةةةةةةةةةد حىت  اة و خبطمل هم للو   ،فحصةةةةةةةةةةَ

 دمللو زلم أة آ  ،ملمه  ةةع  إام مه اريةةو آدم   مه حةاء  .النةةعس ف خط ةا
ه ابلرتاه ف ف ةةد   ،و مه الةةك انةةعء   ةل ملمةةأ ةلق  خلاح لم فةةعخ لل من ةةُّ

 .(2)(774:ت) ا ه ك ع هلة الك مل يطد   خرب يصح  كمع ي ةل ،أخ أ
   ال طآة   مةضوني:مل د اكط و هذه المو 

 ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ  ەئ ائ ائ  ى  ى ې ې ې ېچ  : ةله توعع  :المل 

 خبمب   حب جب ٿ ىئ مئ  حئ جئ  ی ی  ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ٿ ېئ  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ

 حس جس مخ ٿ  جخ مح جح مج حج يث ىث مث جث ىتيت مت  خت حت جت يب ىب

 ٿ ٿ  ٺ  ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ  ٻ ٻ ٱ  ٿ جض مص حص مس خس

 99 -  94الكه :  چٿ ڦ  ڦ   ڤ ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ
  ٿ ڑ ژ ژ  ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ  ڌ ڍچ  ةله توعع:  :ال عين

  ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ    ڳ   گ  گ گ  گ ک ک  ک ک

 97 - 9٦ال   عء:  چ ٿ ڻ  ں
ففم آيو   ،لكةة اهةرمهع مه أشةةةةةةةةةةطاا العةةةةةةةةةةعلو مل  كق انةضةةةةةةةةةةوني   عة   

مل  آيو ال   عء    ،الكه  اكط ا دكعك العد ملَمة هم   الرش مث  فخ الصةر
 ¬  ةع  احلةعفظ ا ه ك ع  ،ملهة يةم ال  ةعمةو ، وةد ا  وةعثهم ا رتاه الةلةد احلق

 ة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 ٱ.(1/102) ا ظط: النهعيو   الفنت ملانقحم:  (1)
 .انط   العع ق  (2)
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 - دراسة أتصيلية نقدية–تنزيل آايت الفنت وأشراط الساعة على الواقع  
 د. أمحد بن عبد هللا بن حممد العبد الكرمي

هُ )  :(774:ت) لةةةةةةُ يَةة َم  ...  چ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿچ  :مَل َةة   : َأي  َذ  يَةة َم ةةةةةة 
َةاَ ُم    يَُدكُّ  ُدملَة َلَلو النَّعس  أَم  دُّ مَلخَي طُُل َهُ َ ء  فَةَ ُمةُ ةَة    النَّعس  مَليُةف عةة  َهَذا العةةَّ

َ عَءُهم   د  يُّ     َةة ل ه ،مَليُة  ل ُفةَة َأشةةةةةةةة   چٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿچ:مَلَهَكَذا  َعَ  العةةةةةةةةُّ
نَي   َااَك ح  عَ :  عس   ةةةةَ النةةةةَّ َد    ،خَي ُطُ ةَة َلَلو  و  مَل َةوةةةة  عمةةةةَ ال    ةةةةَ َل يَةة م   ُه  َة ةةةة  َذا ُكلةةةةُّ مَلهةةةةَ

 .(1)(الدَّ َّع   
 

*** 

 ة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 .(٥/199)تفعع ا ه ك ع:   (1)
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 يف قتنة أيجوج ومأجوج مبا يقتضيه الواقع   املبحث الثاين: أتويل اآلايت الواردة 
     ةل ملمأ ةل أتمليقة إلس عا اهةرمهع للو الةا  : 

أة ال  ن ةةو احلةةدي ةةو حبجةةو    ،إ كةةعر مل ةد سةةةةةةةةةةةةةةةةد   ةل ملمةةأ ةل  :األول 
إع ذه   وض انوعصةةةةطيه  ف  ،الةصةةةةة  للعةةةةدكيةةةةفأل الرش ملصةةةةةر ع دملة  

ملالذي مل يعةة ق له مه   ،ابل  ةر انوط  ملال    انوعصةةط معةة د ً   ،ه كعر مل ةدإ
اسةةةةةةةةة  ع  َمه متكَّه مه هذه ال  ن و موطفَو خطائل الدمل  للو  مللل ه  ،  ل  ظع

 ،ملالاةةةعر  ،ملاخل لجةةةعة  ،ملال حةةةعر  ،ملاجل ةةةع   ،ملموطفةةةو اجلُزر  ،مل ههةةةع الصةةةةةةةةةةةةةةح ح
ملاسة  ع  أهل الرش  فضةل و أة يصةة  رملا الرش   ،حبدملدهع ملأ ةا ع ملُلم هع

    إب كةعر    ةذلةكمل  ،ملي  نيَّ حةدملُد أ زائهةع  ،هةعل  ضةةةةةةةةةةةةةةح أمط كطملي   ،مه للة
الظ مطَّت للو س ح الرش دملة أة   ،مل ةدهم ت وعً  ذه ا ك يعفعت الولم و

 .(1)تطى العدَّ أمل احلع ز الذي رجزهم ملهم دمل ه
 ة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

,  80)   رسةعل ه:   ةل ملمأ ةل: ¬ اه  إل ه الية خ ل د الطمحه  ه انصةط العةودي   ة     (1)
 ع  الية خ   ,4/44٥و  ه زيد آ   مةد, ا ظط جممة  رسةعئله:    ملأيده الية خ ل د ,(91,  90

ره اليةةة خ ا ه سةةةودي   رسةةةعل ه مه أة   ةل ملمأ ةل مع هم إ  مع  طَّ )  :¬  محةد ال ةجيطي
ف د   ،اخ قف أ نعسةةهم ملأمل عام فهة خمعل  نع  طره   تفعةةعه لعةةةرر ال   عءأمم الكفعر للو 

 طر ف هع أة   ةل ملمأ ةل إضع خيط ةة   آخط الزمعة( مث سةةةةةةعم مه تفعةةةةةةعه مع يةافق مذه  
فإاا كقمه ف ه للو خقف مع  طره   رسةةةةةةةةةةةةعل ه الظ أ كطهع ك عر )  :¬ العةةةةةةةةةةةةل ,إع أة  ع 

تفعةةع انايت مه سةةةرر الكه  ملمه سةةةرر ال   عء لمع اكطه انفعةةطملة    ململ خيطل    ،الولمعء
ملإة مل يكه ر   له الةك   ،ف ح مةل أ ةه  ةد ر   لمةع  طره   رسةةةةةةةةةةةةةةةعل ةه  ،أمط   ةل ملمةأ ةل

ف  خذ مبع كعة منه مةافً ع ل ةا  انفعةةةةةةةةطيه مه الصةةةةةةةةحع و    ،فكقمه     ةل ملمأ ةل م نع ض
ا ح جةعل ابلثط للو مه أ كط انهةدي انن ظط لليةةةةةةةةةةةةةة خ   :ينظط  .ه(ملال ةع وني مليطد مةع خةعلفهم ف ة 

   .(328)محةد ال ةجيطي:  
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 - دراسة أتصيلية نقدية–تنزيل آايت الفنت وأشراط الساعة على الواقع  
 د. أمحد بن عبد هللا بن حممد العبد الكرمي

 ملميكه   د هذه ال أمليل خبمعو أمل ه:
زلم تصةيط الرش  أمل    ، يطيالك يعف  ا    اه  أة كقم و حقٌّ   ي  له  :أولا 

مللدم اس  عل هم    ،ال ط ني  م ابلعد  ي حجز ا و له  مل د أخرب   ،كلهع
 98 - 9٦الكه : . ت عمل  احلع ز أمل    ه

أي: إاا ا رته   98  الكه : چ ڀ پ پ پ چ:  (774:ت)  ع  ا ه ك ع 
: ان و دكعء: إاا  ت ة  الوطه  ، أي: سعملاه ابلرش چ ڀ ڀ چ  الةلد احلق
 ۇ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۓ ۓ ےچ     ،  مع ةاًي   سنعم  عكعة اهطهع  

 ې ې  ې ۉ ۉ  ۅ  ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈۆ ۆ ۇ

 ۈئ  ۈئ ۆئ ۆئۇئ ۇئ  وئ وئ ەئ ەئ ائ  ائ ى ىې

مععملاًي    143اللطاف:    چىئ  ىئ ىئ   ېئ ېئ ېئ أي: 
ط َمُو     َةة ل ه    ، لألرش َ ط يً ع َكَمع   َعَ :   ،فَإ َاا َ عَء مَلل ُد َريب   َ َوَلُه دَكَّعءَ   :مَل َعَ  ل ك 
: َكعئ ًنع َ  َ َعَلوَ  ملََكعَة مَلل ُد َريب   َح  ع . َكعةَ   .َأي 

: يَةة َم يَُدكُّ  ڤ چ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ چ  :مَل َةة لُهُ   أي: النَّعَس يَةة َم  َذ َأي 
ُدملَة َلَلو النةَّعس    دُّ مَلخَي طُُل َهُ َ ء  فَةَ ُمةُ ةَة    النةَّعس  مَليُةف عةةةةةةةةةةةةةة  َةاَ ُم   َهَذا العةةةةةةةةةةةةةةَّ أَم 

َ عَءُهم   د  يُّ     َةة ل ه   ،مَليُة  ل ُفةَة َأشةةةةةةة   ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ چ  :مَلَهَكَذا  َعَ  العةةةةةةةُّ

نَي خَي ُطُ ةَة َلَلو النةَّعس   ڤ چ ٹ َد   . َةعَ : َااَك ح  و  مَل َةوة  َذا ُكلةُُّه  َة ة َل يَةة م  ال    َةعمةَ مَلهةَ
يَةو    ( 99الكه : .  چ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ چ :¬ مل ع   ،(1)(،الدَّ َّع   

 ة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 .(٥/199) :تفعع ا ه ك ع  (1)



 

 

13٥ 
 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

( ،يَةة َم فَة  ح  العَّد     . (1)َلَلو الصَّح  ح 
  ، : أة و  عدر  للو صطف أهل الرش له مكعام حىت  يت حني ا  وعثهماثنياا 

مل  أبس هنع أة ي ع : مكعام شأ ه كيأة مكعة انع ح الد ع  الذي  
فق   ، ود أة اهأل هبم العف نو   ال حط شهطاً   مَلَصل إل ه مت م الدراي  

 .  (2)ملالك للول م اخل ع س حع ه ؟يُولم للو مل ه ال حديد أيه هة
 هم ملللو  :   يزا  أهل الرش يع حدثةة   اك يعفع م مع هة  ديد للاثلثاا 

مل  لهع مل ي ةصلةا    ،ك  عاي أ ةام أمل  نعاي م أمل ك عاب م ملآاثرهم  ،أهل الرش
فمع انع   ل ًق أة يُلحق سد اي ال ط ني مَلَمه    ،إل هع مل  إع دل ل مل ةدهع

انصعدر اليطل و  ك   مللندان      ،ملراءه مه المم  ودم الةصة  إع س  له
  ڳ  ڳچ  م  لدم مل ةد مع رددُّ مكعام  ،مع يد ُّ للو ح   و أمطهم

 ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

 ڭ ڭ ڭ ۓڭ ۓ ے ے ھ  ھ ھ ھ ہ ہ

 ى  ې   ې ې ۉې ۉ ۅ    ۅ ۋ ۋ ٴۇ  ۈ ۈ ۆ  ۇۆ ۇ

 . (7آ  لمطاة:) چى
ملاك يعف كل مع  : مه الده م  و لدم اجلزم  ولم الرش مل  ةاهع  رابعاا 

ملُكذَّه    ،كم مه اك يعف اهط ابلم ف  ،تعه له ال طملة العع  و ف هع
النصةل اليطل و ال عهطر ابلرباهني الو ل و اخلعلصو دملة  حتكَّم  فق    ،ال ةم

 ة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 .(2/108)  ال دايو ملالنهعيو:  (1)
 .(2942)  :أخط ه معلم   صح حه  ط م  ¢ حديث مت م الداري  (2)
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 - دراسة أتصيلية نقدية–تنزيل آايت الفنت وأشراط الساعة على الواقع  
 د. أمحد بن عبد هللا بن حممد العبد الكرمي

 . َّواس ن عا ُمو رب ابليطملا انذكةرر آ فعً    عم الدراسو ال أص ل
مهخامساا  يلزم  العد  :  مل ةد  لدم  تربهه  احلدي و  ا ك يعفعت  أبة    ، ال ة  

كمع دلأل لل ه    ،ال عضم خبطمل هم آخط الزمعة  إ كعُر خرب و ملرسةله  
أمع مه زلم أة العدَّ  د ا دكَّ ملأام    ،الدلو الصطرو مه الك عه ملالعنو

م  ظهةٍر آخٍط ملأخٍع  ملجيول إفععده ،اهطملا فهة   ينكط انيو  ل ي وج لهع
   .(1) ملهة م  الك  لُّ  ظط  ، م  ُ  ل يةم ال  عمو

 أتويـل ظهور أيجـوج ومأجوج بغـزو التتار للمسلمني:   :التأويل الثاين
 ملميكه ت ع مه إع  عمني: ،  هذا ال أمليل إمجع 

هم    ، ç  ٦17: مه يطى أة اهةر ف نو ال  عر الظ ا  دأت تعل و مه سنو األول
 . أام   ةل ملمأ ةل َمه أخرب النيب  

  ، ملهم م دمو  م ملل   عام  ،: مه يطى أة ال  عر مه  ن    ةل ملمأ ةلالثاين
ملأة آخط الفععد الذي  دأ مه الرتك س كةة للم يد   ةل ملمأ ةل آخط  

 .  الزمعة
ط ال رت أبام   ةل ملمةأ ةل    ،ملال ةأمليةل المل  خ ةأه اةعهط إا ك   يُفعةةةةةةةةةةةةةةَّ

مل زمل  ل عةةةةةةو ا ه   ،ملهم إضع يُفعةةةةةةدملة   الرش  ود خطملل انعةةةةةة ح الد ع 
  ،ملهقكهم الذي ييةةة ه انةتو الةاحدر  ،ملأيه شةةةطهبم ن عه حبعر  ربيو ،مطي  

 .ملهذا كله مل رصل منه شئ 
الرتك   الزمعة    أمع ال أمليل ال عين: فحعصةةةةةةةةةةةةةةله أة مع رآه الولمعء مه   ع 

 ة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 .78-7٦  رسعل ه:   ةل ملمأ ةل:  ¬  هة مع اه  إل ه العودي  (1)
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 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

   ةله: »   ت ةم العةعلو حىت    انخ لفو ابلصةفعت ان  ع  و م  خرب النيب  
ت ةةعتلةا الرتك صةةةةةةةةةةةةةة ةةعر اللني مُحط الة ةه ُال  ال ةف كةةأة مل ةههم ا ةةعة 

رأملا أة هةذه   ،(1)ان ط ةو مل  ت ةم العةةةةةةةةةةةةةةعلةو حىت ت ةعتلةا  ةمةعً  وةع م اليةةةةةةةةةةةةةةوط«
: »إ كم  ل ملمةةأ ةل كمةةع   خرب النيب  الصةةةةةةةةةةةةةةفةةو م   حةةدر م  صةةةةةةةةةةةةةةفةةو   ة 

 ،ملإ كم   تزالةة ت ةةعتلةة لةةدملاً حىت  يت   ةل ملمةةأ ةل  ،ت ةلةة:   لةةدمل
ه  اليةةوعف  ،صةة  عر الو ةة  ،ل طاُش الة ةه كأة   ،مه كل حده ينعةةلةة  ،شةةُ

 ه ت م و ملهة ممه أدرك   ع م:  ع  ش خ اإلسقم ا  .(2) مل ةههم ا عة ان ط و«
ينىء له اليةةةةةةةةةةةةةةمء الةةذي يكةة  وةةد مةةع ي ني مه   -أي النيب  –حىت أ ةةه  )

ك ةله   احلديث الصةةح ح: »     ،العةةنني خرباً أكمل مه خرب مه لعيه الك
  ،محط اخلدملد   ،ال  ال ةف ،ت ةم العةةةةةةةةةةعلو حىت ت عتلةا الرتك صةةةةةةةةةة عر اللني 

ة ان ط ةةو« فمه رأى ه  ء الرتك الةةذيه كةةأة مل ةههم ا ةةع  ،ين ولةة اليةةةةةةةةةةةةةةوط
 عتلهم انعلمةة مه حني خطل  نكزخعة ملكهم الكرب ملأمل ده ملأمل د أمل ده  

مل رعه أة   ،م ل هة كة ملتعه مه ملةك الرتك الكفعر الذي  عتلهم انعلمةة
 . (3)يصفهم أبحعه مه هذه الصفو(

منذ زمه  للمعء اإلسةةةةةةةةةةةةقم أة   ع  انعةةةةةةةةةةةةلمني للرتك مم د دملمه ان طر لن
:  ¬ ملل لةه  ةع  النةملي  ؛إع ال طة الطا   ليةةةةةةةةةةةةةةط ا جطي  الصةةةةةةةةةةةةةةحةع ةو 

 ة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 .  (2928)أخط ه ال خعري: ك عه اجلهعد ملالعع: ابه   ع  الرتك: ر م:    (1)
 .(٥/217)  :انعندأخط ه أمحد     (2)
 .(4/11٥  ) اجلةاه الصح ح نه  د  ديه انع ح:  (3)
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 - دراسة أتصيلية نقدية–تنزيل آايت الفنت وأشراط الساعة على الواقع  
 د. أمحد بن عبد هللا بن حممد العبد الكرمي

ف كةة للو هذا ال أمليل آخط الصةةةةةطا   ني هذا   ،(1)مل عتلهم انعةةةةةلمةة مطات()
 .اجلن  مل ني انعلمني م    ةل ملمأ ةل

    ةل ملمأ ةل إضع سةا هبذا ملالرتك انةصةةةةةةةةفةة هبذا الةصةةةةةةة  ان   حد م
 ع     ،فح ل   نهم مل ني  ةمهم  ،خعرل سةةةةةةةةةةةةةد اي ال ط ني   إلام تُطكةا  ،ا سةةةةةةةةةةةةةم
الرتك: سةةةةطيَّو مه سةةةةطااي   ةل ملمأ ةل خط أل َت ع فجعء امل ال ط ني  )  عدر:  

 . (2)ف   العد ف  ةا خعر عً(
ملهم أهةةل تلةةك ال قد ملانةصةةةةةةةةةةةةةةةفةة  ةصةةةةةةةةةةةةةة    ةل -فمه أتمل  ال رت   

للو أحةةعديةةث   ةل ملمةةأ ةل إضةةع يطيةةد ام ةةداد ال  ةةع   ني الرتك    -ملمةةأ ةل
مل وده    ،حىت يكةة آخط ل عء  ني انعةةةةةةةةةةةةةةلمني مل  ةل ملمأ ةل  ،ملانعةةةةةةةةةةةةةةلمني 

: »إة مه  وةةد  ة  النيب    ¬  (774:ت)   ةةع  احلةةعفظ ا ه ك ع  ،هلك هم
ملإة مه أشطاا الععلو أة   ،أشطاا الععلو أة ت عتلةا  ةمعً ين ولةة  وع  اليوط

أة الرتك   :ملان صةد)  (3) ت عتلةا  ةمعً لطاش الة ةه كأة مل ةههم ا عة ان ط و«
ملاعهط هذا  ، عتلهم الصةةةةةةةةةةحع و فهزمةهم ملتنمةهم ملسةةةةةةةةةة ةا  عةةةةةةةةةةعءهم ملأ نعءهم

فإة كع أل أشةةطاا العةةعلو    ،احلديث ي  ضةةم أة يكةة هذا مه أشةةطاا العةةعلو
  تكةة إ   ني يديهع  طي عً ف د يكةة هذا أيضةةةةةعً ملا وعً مطر أخطى لظ مو  ني 

كمةةع    حىت يكون آخر ذلــخ خروج أيجوج ومــأجوج  ،انعةةةةةةةةةةةةةةلمني مل ني الرتك
ملإة كع أل أشةةةةةةطاا العةةةةةةعلو ألمُّ مه أة تكةة  ني يديهع  ،سةةةةةة أيت اكط أمطهم  

 ة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 .(18/38 )  شطك معلم:  (1)
 .(13/107)  ف ح ال عري:  (2)
 .(2927)أخط ه ال خعري: ك عه اجلهعد ملالعع: ابه   ع  الرتك: ر م:    (3)
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 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

إ  أ ةه   ،اجلملةو مللة ت ةدم   لهةع  ةدهط  ةيةل   طي ةعً منهةع فةإاةع تكةة ممةع ي    
ملهةذا هة الةذي يظهط  وةد أتمةل الحةعديةث الةاردر    ،ممةع مل    وةد زمه النيب 

  .(1)  هذا ال عه(
ملاحلعصل أة ال رت الذيه تزمل انعلمني   أثنعء انعئو العع وو ملاش د خ    

  ،ملأسةةةةة  ةا خقفو انعةةةةةلمني انعةةةةةلمني هبم ملأمل وةا   داير انعةةةةةلمني النك عت  
لة   ،ل عةةةةةةةةةةةةةةةا هم   ةل ملمأ ةل الذيه أخرب له اهةرهم الك عه ملالعةةةةةةةةةةةةةةنو

  ةل ملمأ ةل يكةة خطمل هم  ود م  ل الد ع    أثنعء ُحكم ل عةةةةةةةو ا ه 
ن    ةل   ،مطي   تع أة ال رت  صةةةةةةةةةةةةةةفةةع م ملأشةةةةةةةةةةةةةةكةةع م ملل ةةعدهم مه   

ط الفعةعد يكةة للو ملآخ ،ملفعةعدهم م  عره  ،ملمأ ةل ملهم مه سةقلو ملاحدر
 .ملو أللم ،ه(774:ت) يد   ةل ملمأ ةل كمع اكط ا ه ك ع

 
*** 

 

 ة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 .(1/7)  النهعيو   الفنت ملانقحم:  (1)
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 - دراسة أتصيلية نقدية–تنزيل آايت الفنت وأشراط الساعة على الواقع  
 د. أمحد بن عبد هللا بن حممد العبد الكرمي

 . : أتويل اآلية الواردة يف الدابة ينالفصل الثا 
 :بدابة األرضالتعــريف : املبحث األول

الةةةةدا ةةةةو: آيةةةةو مه آايت و الوظ مةةةةو يُظهطهةةةةع و لو ةةةةعده أمةةةةعرًر للو د ة  
فأمع اكطهع     ،مل د اُكطت هذه انيو الوظ مو   الك عه ملالعةةةةةةةةةةنو  ،العةةةةةةةةةةعلو

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ  ڎ چ ك ةةةةعه و ففم  ةلةةةةه توةةةةعع:

 .82 النمل: چ گ گ گ     گ ک   ک ک
أة رسة     ملمه العنو مع رملى معلم   صح حه مه حديث أيب هطيطر  

م طهبع أمل الدخعة أمل  ابدرملا ابللمع  سةةةةة عً:  لة  اليةةةةةم  مه  » ع :    و 
 .(1)«موأمط الوع الد ع  أمل الدا و أمل خعصو أحدكم أمل

حةدي ةعً مل    ةع : حفظةأل مه رسةةةةةةةةةةةةةةة  و    له ل ةد و  ه لمطمل  مل 
ي ة : »إة أمل  انايت خطمل عً  لة  اليةم    أ عةه  ود سوأل رسةة  و 

  هع ملأيهمع مع كع أل   ل صةةةةعح ،ملخطملل الدا و للو النعس ضةةةةحوً  ،مه م طهبع
 .(2)فعلخطى للو إثطهع  طي ع«

ثقص إاا خط ه   ينف  »:   ع :  ع  رسةةةةةةةةةةةة  و   ملله أيب هطيطر  
 فعةةةةعً إميعاع مل تكه آمنأل مه   ل أمل كعةةةة أل   إميعاع خعاً:  لة  اليةةةةم   

 .(3)«ملدا و الرش ،ملالد ع  ،مه م طهبع
  

 ة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

   .(2947)أخط ه معلم: ك عه الفنت ملأشطاا الععلو:    (1)
   .(2941)أخط ه معلم: ك عه الفنت ملأشطاا الععلو:    (2)
   .(1٥8)أخط ه معلم: ك عه اإلميعة: ر م:    (3)
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 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 :؟هل الدابة معيَّـنة  •
ف  ل: إاع فصةةةةةةةةةةة ل ان و صةةةةةةةةةةةعحل    ،حتديد هذه الدا ويك ط كقم الولمعء    


مل  ل: هة ال و عة   ،(2)عسةةةةةةةو الةاردر   خرب الد ع مل  ل: هم اجلعةةةةةةةَّ   ،(1)

لندمع أرادت  طيش  نعء ملالك  انيطف للو  دار الكو و حني ا  لوه الو عه  
و مةةةد لل ةةةه ف مةةةع مل فةةأل  ملل    ةةذه ال ةا  مةةع يُ   ،مل  ةةةل تع الةةك  ،(3)ال  ةةةأل
 .فعهلل أللم هبع  ،لل ه
 وقت ظهورها: •

 عء   صةح ح    ،ت     آخط الشةطاا ،هم مه لقمعت العةعلو الكربى
 ع : »إة أمل  انايت    أة النيب  معةةةةةةةةةةلم مه حديث ل د و  ه لمطمل  

ملأيهمع مع   ،ملخطملل الدا و للو النعس ضحوً   ،خطمل عً  لة  اليم  مه م طهبع
 .(4)كع أل   ل صعح  هع فعلخطى للو إثطهع  طي ًع«

أة  لة  اليةةةةةةةةةةةم  مه ان طه هة أمل   ...ملالذي يرت ح) ع  ا ه حجط:  
 ،انايت الوظةعم ان ا ةو    ع أحةا  الوةعمل الولةي ملين هم الةك    ةعم العةةةةةةةةةةةةةةعلةو

  ...   ،مللول خطملل الدا و ي     الك ال ةم الذي ت ل  ف ه اليم  مه ان طه
 ع  احلعكم أ ة ل د و: الذي يظهط أة  لة  اليةةم  يعةة ق خطملل الدا و مث 

 لةةأل: ملاحلكمةةو   الةةك أة   ،ختطل الةةدا ةةو   الةةك ال ةم أمل الةةذي ي طه منةةه

 ة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 .4/21٦ف ح ال ديط لليةكعين:   (1)
   .18/28كمع حكعه النةملي   شطك معلم:    رملي هذا له ل د و  ه لمطمل    (2)
 .4/21٦أملرده اليةكعين   تفععه:  (3)
 .2941أخط ه معلم: ك عه الفنت ملأشطاا الععلو:    (4)
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 - دراسة أتصيلية نقدية–تنزيل آايت الفنت وأشراط الساعة على الواقع  
 د. أمحد بن عبد هللا بن حممد العبد الكرمي

لند  لة  اليةةةةةةةةةةم  مه ان طه ي لق ابه ال ة و ف خطل الدا و مت ز ان مه مه 
 .(1)الكعفط تكم ًق للم صةد مه إتقم ابه ال ة و(

ااك إاا تُطك المط ابنوطملف  )  مل ةةأل خطمل ةةه  ةلةةه:    ملله ا ه لمط  
 .(2)ملالنهم له اننكط(

 مكان ظهورها: •
 ، مل  ل مه   ل أيب       ، ف  ل مه صةةةةةةةةد  الصةةةةةةةةفع   ، اخ ُل     ل اهةرهع 

مل  ةةل  ةةع    ، مل  ةةل:  ني الطكه ملان ةةعم   ، مل  ةةل: مه  ةةعمةةو   ، مل  ةةل مه مةةدينةةو لةا  
 ةةع  ا ه    ،   ال ةادي مث    وض ال طى مث   انعةةةةةةةةةةةةةجةةد احلطام   ، ثقص خط ةةعت 

 . ( 3) فهذه أ ةا  م وعرضو ملو توعع أللم( ) :  ود اكط هذه ال ةا :  ( 774ت: ) ك ع 
 :الوارد يف اآلية (ک) قوله تعاىل معىن •

 للو  ةلني:  انطاد هبع  انفعطملةاخ ل  
ملاخ لفةا   هةةذا   ،  نةةو  فهم ختةةع  هم خمةةع  ةةو  ،أة انطاد  ةةه الكقم  األول:

ف  ل: ُتكلمهم    قة الداية سةةةةةةةةةةى ):  (12٥0:ت) ع  اليةةةةةةةةةةكعين ،اخل عه
  ڎ چ: مل  ل تكلمهم   ةله توعع ،مل  ل تكلمهم مبع يعةةةةةةؤهم  ،ديه اإلسةةةةةقم

 گ گ     گ ک   ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 طأ اجلمهةر:    ،لة خطمل هةةةةةع مه انايت  ،خبطمل هةةةةةعأي    .82النمةةةةةل:  چگ

 ة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 .11/3٥3ف ح ال عري:    (1)
 .19/479رملاه ال ربي   تفععه:    (2)
 .1/108النهعيو   الفنت ملانقحم:    (3)
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 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 .(1)(تن  هم( ) :مليد  لل ه  طاءر ُأيب ،( مه ال كل مک)

( ک)  ¢  مل ةه  طأ ا ه ل ةعس  ،ملهة اجلطك  ،انطاد  ةه: الَكل م  الثـاين:
  .(2)مل  ل جتطحهم( ،أي تعمهم ملسعً ) ع  لكطمو:  ، عكةة الكعف

 تفوةةل يو  هةذا كق ً ):  ف ةةع     ،كق ال ةلني   مل ةعء له ا ه ل ةةعس   
 .(3)ملو أللم( ،مل  منعفعر ،ملهة  ة   حعه): (774:ت)   ع  ا ه ك ع ،ملهذا(

 
*** 

 ة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 .٦/177, ملا ظط: تفعع ال  ةي:  4/21٦ف ح ال ديط:    (1)
 .انط   العع ق  (2)
 .٦/211تفعع ا ه ك ع:  (3)
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 - دراسة أتصيلية نقدية–تنزيل آايت الفنت وأشراط الساعة على الواقع  
 د. أمحد بن عبد هللا بن حممد العبد الكرمي

 أتويل الدابة وقق ما يقتضيه الواقع:  املبحث الثاين:
 أتويل الدابـة ابألمـراض واجلـراثيم املنتشـرة:أولا: 

انايت ملالحعديث    (1)أتملَّ   وض انوعصةةةةةةةةةةةطيه ود ا ك يةةةةةةةةةةةعفعت احلدي و  
ملزلم ان أمل  أة   ،و انن يةطر   اجلة الدالو للو اهةر الدا و أباع اجلطاث م ملالمل 
  .!ملهة أملع مه اخل ع هذا ال أمليل هة ان فق م  الةا   ملانن ق 

و   مل د تكةة هذه الدا َّ ) :)هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  1414ت)ي  مد انكم النعصةةةةةةةةةط   ي ة 
مه  ن  احليةةةةةةةةةةةطات الضةةةةةةةةةةةعرر ملاجلطاث م الف عكو    ،من هو الصةةةةةةةةةةة ط ملد و احلجم

ف هجم لل ةه   خم ل  أ طاف الرش    ،الظ مل يوطفهةع اإل عةةةةةةةةةةةةةةعة أ ةًدا  ،الةد   ةو
 ،دملة أة يعة     اخلقل منهع ،ملت ايه أاى ك عًا ،ملت عةلل لل ه تعةل ًع لعًمع

 .(2)(مل  م عملم هع
 : ع و أمل هملميكه منع يو هذا ال ة  

  يوطش   ال  ة  ملالطد للو الو ةةةل    : أة خرب و ملرسةةةةةةةةةةةةةةةلةةةه  األول
 سة مع ملأشةطاا العةعلو الوظمو يصةعح هع مه اخلةارم مع مل   ،ال يةطي الضةو  

سةةةةةةةةةةُ فضةةةةةةةةةةم إع إحلعم  وض انوجزات  ملال أمليل كهذا   ،يو ده ال يةةةةةةةةةةط مه   ل
  ،ملاإلسطاء  ه ملانوطال  ،ملتعله  زمزم ملمأله إميعانً   ملاحلةادص كيق   صدر النيب  

ملهة رد  خلرب و   !مل ةه مه انوجزات ملاخلةارم مه    ل اخل قت اننكطر أيضةةةةةعً 
  ملرسةله 

 ة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

:  , ملا ظط(3/182):  , له إحتةةعف اجلمةةعلةةو(190)ل  ةةو   تول  ةةه للو النهةةعيةةو:    أيب  ينظط رأي(1)
  .(410)أشطاا الععلو للةا ل:   ( ,4/472)ال  عع   أحعديث ال فعع:  

 .(  4/472)ال  عع   أحعديث ال فعع:   (2)
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 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

فولم أة مه  ةةدم )  الطد للو انو لةةو:    ه(7٥1)  ¬  مي ة  ا ه ال  
مل ي ق موه مه اإلميعة ابلطسةةةةةةةةةل   ،مع يظنه مه الو ل للو  صةةةةةةةةةةل الةحم

 .  (1)( لني مل  أثط مل  ح  مل  خرب
مل يكه  ذه الدا و آيو خعر و    ،: لة سةةةةةةةةةلمنع أة انطاد ابلدا و: اجلطاث مالثاين

  .لة اجلطاث م مة ةدر ُمذ مل دت الد  ع ،تد  للو  ُطه الععلو
ملرمةةل للو   ،انخةةع  ةةو: أة ال كل م كمةةع ت ةةدم آ فةةعً رمةةل للو  الثــالــث

ملك   ميكه  ةذه   ،ملهة مةع ر َّحةه ا ه ك ع  ال جطيح مل كةٍل  ةع  ا ه ل ةعس 
 ؟.اجلطاث م انخع َ و

تفلو  له   ،: أة انصةةةةةةةع إع أتمليل الدا و ابجلطاث م لعةةةةةةةطلو ا  يةةةةةةةعرهعالرابع
 . درر و   متكني هذه الدا و مه العوم   الرش ملتكل م أهلهع

ملأمةع الةدا ةو فهم كمةع اكط    ،هةذه اجلطاث م   تطى ابلوني ا طدر: أة اخلـامس
 .ملهة أ لغ   كةاع آيو ،فعن عم ي  ضم رؤي هع ،و ختطل للنعس
ملالعةةةةةةةلُ  للو   ،.(2): أة هذا ال ة  شةةةةةةةعا  له أ ةا  انفعةةةةةةةطيهالســــــاد 

  .ملاليعا جي  ا طاحه ،ال ة  مبع ت دم ت طيطه
  

 ة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 .(  3/889)الصةالق انطسلو   الطد للو اجلهم و ملانو لو:    (1)
(, تفعةةةةةةةةع 9/2924)( ملمع  ودهع , تفعةةةةةةةةع ا ه أيب حعمت:  19/49٥)ينظط: تفعةةةةةةةةع ال ربي:   (2)

 .(٦/211)  تفعع ا ه ك ع:(,  13/227)( , تفعع ال ط يب:  ٦/179)ال  ةي:  
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 - دراسة أتصيلية نقدية–تنزيل آايت الفنت وأشراط الساعة على الواقع  
 د. أمحد بن عبد هللا بن حممد العبد الكرمي

  التكليم يف اآلية على أتويل الدابة ابإلنسان:محل  :التأويل الثاين
ملل لَّو محله للو اإل عةةةةعة هة ا كُط   ،ه(  ٦71) (1)ملهة  ة   اكطه ال ط يب

فُحمل   انيو للو !،ملالكقم انفهةم مه شةةةةةةةةةةأة اإل عةةةةةةةةةةعة  !،ال كل م ف ه
 !.جمعدلو النعس ملمنعاط م

ملل له أشةةةةعر   ،ملل    ذا ال أمليل مع ينصةةةةطه مه أدلو الك عه ملالعةةةةنو 
ملأ ةا     ،عةةةةةةةةةةةةةةعد مع  عله هذا ان أخط ملاضةةةةةةةةةةةةةةحف)  ةله:   ال ط يب لعةةةةةةةةةةةةةة ة ه

ملللو )...مل َةَ ل   تفعةعه اسة  وعد ال أمليل  ه   ةله:    ،(2)(انفعةطيه خبقفه
مل  يكةة مه الويةةةةةط    ، للوعدر   خعر و    خعصةةةةةو    يكةة   هذه الدا و آيو  هذا فق 

لة مل ةد اننةةعاطيه ملاحمل جني للو أهةةل ال ةةد     ، انايت انةةذكةرر   احلةةديةةث 
ملتطت   خصةةةةةةةصةةةةةة و    ، ذكط م  الويةةةةةةط فق آيو خعصةةةةةةو هبع فق ين  م أة تُ   ، ك ع 

مث ف ه الودمل  له تعم و هذا اإل ععة اننعاط الفعضل   ، مل ةدهع إاا مل   ال ة  
يعمةه ابسم اإل ععة أمل ابلوعمل أمل ابإلمعم إع  الوعمل الذي للو أهل الرش أة  

  ملل     ، ملله توظ م الولمعء   ، ملهذا خطملل له لعدر الفصةحعء   ، أة يعةمو  دا و 
ملو أللم حب ةةعئق   ،فةةعلملع مةةع  ةةعلةةه أهةةل ال فعةةةةةةةةةةةةةةع  ،الةةك دأه الو قء

  .(3)(المةر
  

 ة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 .(1334)(, ال ذكطر   أحةا  انةتو ملانخطر:  13/237)ا ظط: تفعع ال ط يب:    (1)
 .133٥ال ذكطر   أحةا  انةتو ملانخطر:    (2)
 .(  13/23٦)تفعع ال ط يب:    (3)
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 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 التأويل الثالث: أتويل الدابة ابلبث اإلذاعي والفضائي:
الظ أخةذت جبةع ة  ال كل م   ،(1)ال ةأمليقت ال طي ةو انوةعصةةةةةةةةةةةةةةطرملهة مه  

 ،ملمحل  وضةهع للو  وض ،دملة مج  للنصةةل اليةطل و  ،ملانخع  و للنعس
مل عمللو ت    هع    ،م  اسةةة نعد ان أمل  ل وض الطملاايت الظ  تصةةةح   ال عه 

رَأسةةَهع كعلذي  عء   ملصةةفهع أبة    ،للو ت ن و ال ث الفضةةعئم أمل اإلاالم
ن ز يط  ،ثَةة ر  رَأس مللن هةةع   ،لمل طاةةع  طة أيةة     ،ملأااةةع أاة ف ةةل  ،ملل نهةةع لني خ 

 ،ملخعصةةط ع خعصةةطر هطر ،مللةاع لةة ضط  ،ملصةةدرهع صةةدر َأسةةد ،لنق  َوعَمو
َهع اثة َنع ليةةةط  ،مل ةائمهع  َةَةائ م  وع  ،ملا  هع َا    َك  ش نة  َ ني كل مفصةةةلني م 

ف جد ان أمل  ي كل  ان ع  و  ني انن ة    صةةةةةةةةةةةةةةفع ع مل ني   ،  (2)...ا رَالعً 
مليُوطش لمع      ، ممع مُتكه موه انيةةةةةةةةعكلو مللة  ة ه  و د  ، أ هزر ملأدملات ال ث 

ملأ ةه  نةعيةو للو للم  ، ممةع جيوةل ال ةأمليةل مة  ةعً للحكم    ق ةه   ، ميكه م ةع   ةه 
فولمعء ال فعةةةع انوعصةةةطيه مل رملةه للو    ، ع ملشةةةذملا ابلطأي انذمةم ف ه ال فعةةة

لكعة الكقم انن ة    اإللقم  يةةىت    ، مللة   ل  ه  د ً   ، هذا ال فعةةع م ل عً 
مث إة    ، صةةةةةةةةةةةةةره   ي ةافق م  شةةةةةةةةةةةةأة الدا و ملكقمهع اننصةةةةةةةةةةةةةل لل ه   انيو 

  خطمل هع كمع هة م طر   النصةةةةةةةةةةةةل م رتة  ابلمعرات الكربى لند  طه   عم 
 .الععلو
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 .(183)ينظط: ح   و اعيو الوعمل لعقمو الومطاين:    (1)
( , الةدر انن ةر   ال فعةةةةةةةةةةةةةةع ابنةأثةر للعةةةةةةةةةةةةةة ة م:  4/22٦)ينظط: النكةأل ملالو ةة للمةعملردي:    (2)

انوجزات ملال    عت  ني    ال ةا    الدا و مللق  ه ابإلسةةةةةةطائ ل عت حبث: (, ملا ظط  383/٦)
 . (201ل: ) ل دالف عك سقمو, ., د صعئط ال نزيل ملداي ع اإل كعر ملال أمليل
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 - دراسة أتصيلية نقدية–تنزيل آايت الفنت وأشراط الساعة على الواقع  
 د. أمحد بن عبد هللا بن حممد العبد الكرمي

أاع   ،ملانيو صةطرو ابل ة  الوطيب) (:ةةةةةةةةةةةةةةةةه 1377  :ت)  ¬   ع  أمحد شةعكط
 ،  (1)  ر ةةعل إع أتمليةةل(  ملاضةةةةةةةةةةةةةةح    ملمو  الةةدا ةةو   ل ةةو الوطه موطملف    ،دا ةةو

 د   فهم اليةةةةطيوو مه ات ع  موهةد    أ ه    ه(790ت:)ملل له ييةةةةع اليةةةةع يب  
 . (2)الوطه الذيه  ز  ال طآة  لععام

 ق حتطي  مل  أتمليةةل مل  تنزيةةل للو   ،ر اإلميةةعة ابلةةدا ةةو للو مطاد وف  طَّ 
 ،م النةعسكلَّ تُ مه مجلةو الشةةةةةةةةةةةةةةطاا الكربى ختطل آخط الزمةعة  ملأاةع    ،ملا   خمةعل 

للو كل شةةةةةةةةةةمء  ملو    ،ململ يكة ةا رأملا مه  نعةةةةةةةةةةهع مع يومل لملهع  ،فزلهمملتُ 
 . ديط
 

*** 
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 .8/٦0تول  ه للو معند اإلمعم أمحد:    (1)
 .(2/131)ا ظط: انةاف عت:    (2)



 

 

149 
 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 : أتويل اآلية الواردة يف الدخانالثالثالفصل 
 :وموقـف النـا  منـه ،التعريف ابلدخـان: املبحث األول

مل د دلَّأل الدلو    ،النعس كلهم  ومُّ يَ   ،الدخعة  يت     نعً ملاضةةةةةةةةةحعً آخط الزمعة
 ڳ ڳ گ گ گچ اليةةةةةةةةطل و للو هذه انيو    ة  و توعع: 

 .11 – 10الدخعة:  چٿ ں ں ڱ ڱڱ  ڱ ٿ ڳ
منهةع مةع خطَّل   ،أحةعديةث  مل ةعء   العةةةةةةةةةةةةةةنةو ان هطر مةع يةد   ةذه المةعرر   

 ع : »ابدرملا    أة رسةةةةة  و   معةةةةلم   صةةةةح حه مه حديث أيب هطيطر  
ابللمع  سةةةةة عً:  لة  اليةةةةةم  مه م طهبع أمل الدخعة أمل الد ع  أمل الدا و أمل  

 .(1)خعصو أحدكم أمل أمط الوعمو«
أة النيب   ملأمع مة   ان مه منه ملالكعفط ففم خرب أيب مةسةةو الشةةوطي  

  مل خةةةذ    ، خةةةذ ان مه كةةةعلزكمةةةو   ، ةةةع : »إة ر كم أ ةةةذركم ثقاثً: الةةةدخةةةعة
 .(2)الكعفط ف ن فخ حىت خيطل مه كل معم  منه«

 
*** 
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 .(140)  س ق ختطجيه:  (1)
  :ملهذا إسةةةةةةةةةةةنعد   د( تفعةةةةةةةةةةةع ا ه ك ع), مل ع  ا ه ك ع:  (  22/18)رملاه ال ربي   تفعةةةةةةةةةةةعه:   (2)

(7/249). 



 

 
1٥0 

 - دراسة أتصيلية نقدية–تنزيل آايت الفنت وأشراط الساعة على الواقع  
 د. أمحد بن عبد هللا بن حممد العبد الكرمي

 . : أتويل آية الدخان على واقع املفسراملبحث الثاين
 : مبا وقع على قريش  الدخانالتأويل األول: أتويل 
 اليَّطا مه أشطاا الععلو للو  ةلني: ا  مل ة  هذ اخ ل  العل  

هة مع أصةةةةةةةعه  العةةةةةةةنو   صةةةةةةةةل  انيو مل   ال ة  المل : أة الدخعة الةارد  
فأص حةا يطملة   العمعء    ، طييعً مه اليدر ملاجلة  لندمع دلع لل هم النيب  

ملجمعهد ملالضةةةةةةةةةةحعك ملأ ة  ،ملهة  ة  ل د و  ه معةةةةةةةةةةوةد    ،كه  و الدخعة
َنَمع َرُ ل   -  ع :  له معةةطملم ،ففم الصةةح حني ملاللفظ لل خعري  .(1)الوعل و  َة ة 

َدرَ  د  ُص    ك نةةة  ع   ال    ،رةةةَُ سةةة َ ُذ أبَ  أ خةةةُ و  فَة ةةةَ عمةةةَ عة  يَةة َم ال    ةةةَ مُء ُدخةةةَ عَ : جيَ  عف   نَي  فَة ةةةَ ُمنةةةَ
عر ه م  َ  خةُُذ ال ُم  م هَ  عم    مَلأَ  صةةةةةةةةةةةةةةَ عَة . فَةَفز ل نَةع  ،َكَه ة  َةو  الزُّكةَ ُوةٍد ملَكةَ فَةأَتَة ة أُل ا  َه َمعةةةةةةةةةةةةةة 

َ  َفَجَلَ  فَةَ عَ : َمه  َلل َم فَةل  َةُ ل   ،ُم َّك ً ع ُ أَل َلمُ   ،فَةَ ضةةة  : اَّللَّ  ،مَلَمه  ملَ  يَةو َلم  فَةل  َةُ ل 
َه ال و ل م  َأة  يَةُ ةَ  ل َمع َ  يَةو َلُم: َ  أَل َلُم فَإ ةَّ اَّللََّ  َعَ : ل َن     ه   ُ ل  َمع   :‘ )ة   فَإ ةَّ م 

َه ال ُمَ َكل  ف نيَ  ٍط مَلَمع أاََن م  أَُلُكم  َلَل  ه  م ه  َأ   َقم  مَلإ ةَّ  ُةَطي يةةً  (َأسةة  سةة    ،ع أَ  َ ُ ملا َله  اإل 
 ُّ َ «   -‘ -َفَدَلع َلَل  ه م  النَّيب    ،فَةَ عَ : »اللَُّهمَّ أَل     َلَل  ه م    عةةةةَ  ٍ  َكعةةةةَ     يُةسةةةةُ

ع مَلَأَكُلةا ال َم ة  َةوَ  نَةو  َحىتَّ َهَلُكةا ف  هةَ ُم  سةةةةةةةةةةةةةةَ َذ   َ  ،مَلال و ظَةعمَ   ،فَةَأخةَ مَليَةَطى الطَّ ةُُل مةَع َ ني 
َمعء   َ و  الدَُّخعة  العةةةةةةةةةةةَّ َ عَة فَةَ عَ : اَي  َُمَّدُ   ، مَلاَلر ش  َكَه ة  ف      أَل    ،َفَجعَءُه أَ ُة سةةةةةةةةةةةُ

م   َلو  الطَّح   گ گ گچ   فَةَ َطأَ . فَعد ُ  اَّللََّ  ،مَلإ ةَّ  َةة َمَك َ د  َهَلُكةا  ،أَت ُمُطاَن   صةةةةةةةة 

لةة ه   چ  ڳ ڳ ڳ ُهم    .1٥الةةدخةةعة:    چۋچ :  إ َع  َةة  ُ  َلنة  يةةةةةةةةةةةةةةَ أَفَةُ ك 
َطر   َذاُه انخ  عُدملا إ َع ُكف ط ه م    ،لةةةةَ عَء مُثَّ لةةةةَ كَ   .إ َاا  ةةةةَ َذلةةةة   ۉ ۅ ۅچ  فةةةةَ
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 .(22/18)  :تفعع ال ربي  (1)



 

 

1٥1 
 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

رٍ 1٦الدخعة:  چې    ې ۉ رٍ  ) مَلل َزاًمع يَةة َم َ د   .(1)( يَةة َم َ د 
    د مضةةةةةةةةني: ) ع :   مل  الصةةةةةةةةح حني له ل د و  ه معةةةةةةةةوةد  

 .(3)ملالطملم ملال  يو ملال مط( (2)الدخعة ملاللزام
ملهة مه  ، يت   ل العةةةةةةعلو  ،أة الدخعة مه انايت انن ظطر  القول الثاين:
ملأ ة سةةةةةةو د اخلدري  ،ملا ه ل عس    مل ه  ع  ا ه لمط    ،أشةةةةةةطا هع الوظعم

   ملحذيفو  تعه   ٪   ل  ع  ا ه ك ع مل ين ل له الصةةةةةةةةةةةةةةحع و ،ملتعهم
 .(4)¢ ابس  عء ا ه معوةد
له ل ةةد و  ه أيب مل كةةو  ةةع : تةةدملت للو   ( 310:ت)فطملى ا ه  طيط

  ؟ لأل: مل   ،مع ضأل الل لو حىت أصةةةةةةةةةةةةةة حأل)اات يةم ف ع :    ،ƒ ا ه ل عس
  ،فخيةةةةةةةةةةةةةة ةأل أة يكةة الةدخةعة  ةد  طم   ، ةع :  ةعلةا  ل  الكةكة  امل الةذ ة 

 .(٥)فمع ضأل حىت أص حأل(
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  أخط ه ال خعري: تفعةةةةةع ال طآة: ابه فق يط ةا لند و مه أل و ل  و ي   م هبع تع و: ر م:   (1)
 .(2798), ملمعلم: صفو اجلنو ملالنعر: ر م:  (4774  )

ة َف َيُكةة ل زَامع   ´  اللزام ملانطاد  ه  ةله)(:  143/   17) ع  النةملي   شةةطك معةةلم:    (2) : } َفعةةَ
 علةا: ملهة مع  طى لل هم يةم  در مه ال  ل ملالسةةةةةةةةةةط ملهم ال  يةةةةةةةةةةو أي: يكةة لذاهبم  زمعً, 

 .الكربى(
أخط ةه ال خةعري: ك ةعه تفعةةةةةةةةةةةةةةع ال طآة: ابه: فةعرت ة  يةم أتيت العةةةةةةةةةةةةةةمةعء  ةدخةعة م ني: ر م:    (3)

 .(2798), ملمعلم: ك عه صفو اجلنو ملالنعر:  (  4820)
 .(1/114  )  النهعيو   الفنت ملانقحم:  (4)
هذا إسةةةنعد صةةةح ح( تفعةةةع ا ه ك ع:  ), مل ع  ا ه ك ع:  (  22/17)أخط ه ال ربي   تفعةةةعه:   (٥)

(7/249). 



 

 
1٥2 

 - دراسة أتصيلية نقدية–تنزيل آايت الفنت وأشراط الساعة على الواقع  
 د. أمحد بن عبد هللا بن حممد العبد الكرمي

ملاسةةةةةةةةةةةةةة  طه ال ة     ،هةةذا ال ة     ¬  ( 1)(ه774:ت)  ك عمل ةةد ر َّح ا ه  
ململ ين ةل م لةه له أحةد مه   ،ملهةذا ال فعةةةةةةةةةةةةةةع تطية   ةداً )  :¬   ةع المل   

إ  إاا   ،ال ة  المل       تفعةةةعه  (ه 310:ت)ملر َّح ال ربي  ،(2)(الصةةةحع و تعه
ملمه   .مل د صةةةةةةةةةةةحَّأل كمع سةةةةةةةةةةة أيت  ،(3)كة ه   آخط الزمعة  صةةةةةةةةةةةحَّأل أحعديث

 :٪ معةتعت تط  ح  ة  مجهةر الصحع و
: مع خطَّ ه  منهع  ، أبدلو  أة الدلو دلَّأل للو أة الدخعة  يت   آخط الزمعة  - 1

 ع : »ابدرملا    أة رسة  و    معلم   صح حه مه حديث أيب هطيطر  
م طهبع مه  اليم   الدخعة  ،ابللمع  س عً:  لة   الد ع   ،أمل  أمل    ، أمل 

ملهة  ة  الوعمو مه العل    ،(4) أمل أمط الوعمو«  ،أمل خعصو أحدكم ،الدا و
 .كمع ت دم

  ،10الدخعة:    چڳ ڳ ڳ گ گ گچ  أة  ة  و توعع:  -2
  ڱچ دل ل  ةله س حع ه:    ،ي  ضم أة يكةة ملاضحعً   نعً للنعس كلهم

طه ا ه معوةد  ملمع فعَّ  ، فهة يومهم  ، 11الدخعة:  چں ں ڱ ڱڱ
  ملفطم   ني احل   و    ،جلهدإضع هة خ ع  رأمله   أل نهم مه شدر اجلة  ملا

 .(٥) ملاخل ع 
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 .  (1/114)  , النهعيو:2٥0,  (7/249)تفعع ا ه ك ع:   (1)
 .(1/114)النهعيو   الفنت ملانقحم:    (2)
 .(22/18)انط   العع ق:    (3)
 .(140):  س ق ختطجيه  (4)
 .(٦٥٦/  27)تفعع الطازي:   (٥)



 

 

1٥3 
 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

مللة    ،ملإضع هة للنعس كلهم  ،أة هذا الدخعة   خي   أبهل مكو انيطكني   -3
 . چڱ  ڱچكعة أمطاً خ عل عً خي  أهل مكةو نع  ةع  ف ه: 

ملكقم ا ه    أة أحعديث كةة الدخعة   آخط الزمعة مطفةلو إع النيب    - 4
م  أ ه  عء    ،ملانطفة  م دم للو كل مة ةف  ،مة ةف لل ه  معوةد  

 يت   آخط  صح ح معلم مع يف د أة الدخعة       ¢  له ا ه معوةد 
ملالك   حديث   ،٪ ملأ كط للو مه توجله   زمعة الصحع و ،الزمعة

ل ُكةَفو     :يَُعع   ه  ع ط  ع  اب  مَح َطاُء  ر يح   لَ  َ     ،َهعَ أل   َرُ ل   َفَجعَء 
عَى َلهُ  ُوةدٍ  ايَ   :إ  َّ  ه ج   َمع  اَّللَّ    َه  العَّعَلُو   َل  َد  فَةَ َوَد    : َع َ   ،َ عَءت  

تَةُ ةُم    :فَةَ ع َ   ، ُم َّك ً ع ملََكعةَ    َ العَّعَلَو  م عَاص     ، إ ةَّ  يُة  َعَم    َ مَلَ     ،َحىتَّ 
طَكَ  َهَكَذا  :مُثَّ  َع َ   ،   َ ن  َموٍ  يُةف  اليَّأ م    مَلَ َّعَهع -   َ د ه   َلُدملٌّ    :فَةَ ع َ   - َ  َة 

َقم    ل  اإل  س  َه  َقم     ،جَي َمُوةَة ل  ُل اإل  س    ؟ الطُّملَم تَةو       : ُةل ألُ   ،مَلجَي َمُ  َ ُم  أَه 
 .(1) .  َةَوم   : َع َ 

ملاح ج ال ةعئلةة هبةذا   )  منةع يةةةةةةةةةةةةةةةو هةذا ال ة :   ه(٦0٦ت:)ي ة  الطازي 
ي  ضةةةةةةةةةةةةم مل ةد   چڳ ڳ ڳ گ گچ  : ةله  المل :  ،ال ة   ة ةه

ملمع اكطمتةه مه الظلمو احلعصةةلو   الوني  عةة   شةةدر    ،دخعة أتيت  ه العةةمعء
فكةعة محةل لفظ انيةو للو هةذا   ،اجلة  فةذاك ل    ةدخةعة أتةأل  ةه العةةةةةةةةةةةةةةمةعء

ال عين: أ ه ملصةةةةة     ،ملإ ه   جيةز  ،  لدل ل منفصةةةةةل  ،له الظعهط  الة ه لدمل ً 
لاع لعرضةةةةةةو    ،ملاحلعلو الظ اكطمتةهع ل عةةةةةةأل كذلك  ،الك الدخعة  كة ه م  نعً 

 ة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 .(119)  س ق ختطجيه:  (1)

http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=5079


 

 
1٥4 

 - دراسة أتصيلية نقدية–تنزيل آايت الفنت وأشراط الساعة على الواقع  
 د. أمحد بن عبد هللا بن حممد العبد الكرمي

 ، م  نةعً ملم ةل هةذا   يةصةةةةةةةةةةةةةة   كةاةع دخةعانً   ،توطش ل وض النةعس   أدم  هم
اا  ملهذا إضع يصةةةةةةةةدم إ  ،ملال علث: أ ه ملصةةةةةةةة  الك الدخعة أب ه ي يةةةةةةةةو النعس

ملصةةةةةةةل الك الدخعة إل هم ملاتصةةةةةةةل هبم ملاحلع  الظ اكطمتةهع   تةصةةةةةةة  أباع  
إع ا عز   ت يةةةةو النعس إ  للو سةةةة  ل ا عز مل د اكطان أة الودمل  مه احل   و

 .(1)(  جيةز إ  لدل ل منفصل
ح مةع  كةة الةدخةعة  ني ال ةلني اب مةاز ةوً مل ةد اكط تع ملاحةد مه الولمةعء  

 .فة   زمه  طيش ملس    آخط الزمعة ،مل ةلهممع ي كطر 
فةةةةذكط  )  :(٦7٦:ت) ةةةةع  النةملي له ت ةم حىت تطملة   لهةةةةع ليةةةةةةةةةةةةةةط آايت 

هةذا احلةديةث ي يةد  ة  مه  ةع  إة الةدخةعة دخةعة   خةذ  الةدخةعة ملالةد ةع «
أب فةةعس الكفةةعر مل خةةذ ان مه منةةه كه  ةةو الزكةةعم ملأ ةةه مل  ت  وةةد ملإضةةع يكةة 

سةةةة ق ىف ك عه  دء اخللق  ة  مه  ع  هذا ملإ كعر     طي عً مه   عم العةةةةعلو مل د
حىت   ،ملأ ه  ع  إضع هة ل عرر لمع ان   طييةةةةةةةةةةعً مه ال حل ،ا ه معةةةةةةةةةةوةد لل ه

 ،مل د ملافق ا ه معةةةةةةةوةد مجعلو  ،كع ةا يطملة   نهم مل ني العةةةةةةةمعء كه  و الدخعة
ملأ ه   مل ع  ابل ة  انخط حذيفو ملا ه لمط ملاحلعةةةةةةةه ملرملاه حذيفو له النى  

يةمةةةةةعً ميكةةةةةث ىف هةةةةةذه    ، الرش أر وني  للجم   ني  ملر مةةةةةل أامةةةةةع دخةةةةةعانة 
  .(2)(اناثر

  

 ة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 .(٦٥7,  27/٦٥٦)تفعع الطازي:   (1)
 .(18/27)شطك صح ح معلم:    (2)



 

 

1٥٥ 
 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 بعوادم املصانع املعاصرة: التأويل الثاين: أتويل الدخان
أة الوذاه انيةةةةةةةعر إل ه   انيو يُنزَّ  للو إع    (1)أشةةةةةةةعر  وض انوعصةةةةةةةطيه

ملأة ال لةص    ،أدخنوملا   هذه انصةع   انيةعهدر   الوعمل ملمع ي صةعلد منهع مه  
  جني أبة   !،النةعتج لنهةع مةع هة إ  مةع أشةةةةةةةةةةةةةةةعرت إل ةه انيةو الكطميةو ابلوةذاه

ملأة سةةةةةةةةةةةةرر الدخعة حتمل    ،44الةزة اجلزي م ل عز اثين أكعةةةةةةةةةةة د الكط ةة هة 
 !.اات الط م   تودادهع

م  مةع ف ةه مه   ،ملالةا   أة هةذا ال ةأمليةل مه ال ةأمليقت ال طي ةو لليةو الكطميةو
 ،ش له تفعةع ال طآة ابلعةنو الن ةيو ملأ ةا  الصةحع و ملال ع وني كمع ت دماإللطا

ملهذه انصةةةةع   منذ مل دت مل تكه لذاابً   ،مل د  عء اكطه   الشةةةةطاا الكربى
ملف مع ت دم مه   ، ل كعة ف هع مه ان ع  مع   ينكطه سةةةةةةةةةةل م الو ل  ،للو النعس

 ،ال طآة ابلعةةةنو الن ةيواننع يةةةو مع يد  للو  ود هذا ال ة  اليةةةعا له تفعةةةع 
ملموه ي أكد لدم جمعملزر أ ةا  أئمو ال فعةةةةةةةةةةةع    !ملمحله انيو للو اعهط ا سةةةةةةةةةةةم

ملخ ةرر إحةةةداص ال ةا     ،الةةةذيه اسةةةةةةةةةةةةةة خلفهم و مبعاص الن ةر   كةةةل زمه
 .اجلديدر   ع مع ند يطلو الصة  الولم و

 
*** 

 

 ة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 .(204)ا ظط: ح   و اعيو الوعمل لعقمو الومطاين:   (1)



 

 
1٥٦ 

 - دراسة أتصيلية نقدية–تنزيل آايت الفنت وأشراط الساعة على الواقع  
 د. أمحد بن عبد هللا بن حممد العبد الكرمي

 اخلــــــــــــامتـــــــــــــــة 
مل ود: فهذه الدراسةو أكَّدت للو أتصة ل تفعةع آايت    ، احلمد هلل للو تةف  ه 

مث ايل هع    ، ملتوع أل شةةةةطمل ه ملضةةةةةا  ه  وعمه   ، أشةةةةطاا العةةةةعلو       هع للو الةا   
ملان يةةةةة هع ابخ صةةةةةعر ملفق مع ت دم     ،   وض النمعال ل وض ال أمليقت انعةةةةة دركو 

  در إاهعر مع جي    ، ململ أ صةد ف هع ا سة  وعه ملال     العةطدي   ، ال أصة ل و الدراسةو  
 . ال ن  ه إل ه خق  ال    ق للو الةا   

ملأشةةةةةةةع   اخلعمتو إع أة ا  طاف   ال فعةةةةةةةع مه  هو ال نزيل للو الةا    د  
كمحعمللو ر ل انخرتلعت   ، ي     ابه أشةةةةةةةةةطاا العةةةةةةةةةعلو كمع ي     أ ةاه ك عر 

أمل تو ني   ، أمل ف ح ابه اإللجعز للو مصةةطال و   ا سةة ن عا ملا ل ضةةعد  ، ت ابناي 
مللل ه فإة محعيو  نعه ال فعةةةةةةةع  ،  وض المعكه ملاحلةادص انوعصةةةةةةةطر  د لو  طآ  و 

ل  هة ملا   الولمعء   ، أمل تفعةةةةةةةةةةع ال طآة مه تع أهل   و انفعةةةةةةةةةةط  ، مه ال أمليل ان وج  
ملالةةدفةةع  له ك ةةعه و    ، ان خصةةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةةةني الةةذيه ي ح م لل هم النهةش   النةاز  

ملال ةم رعةةةةةةةةةةةةه أة يكةة هنعك جمعم    ، أمل رف  ال أمليل اجلعهل  ، ابل أمليل الصةةةةةةةةةةةةح ح 
حىت يُ ضةةةةةةةةو لل ه     ، للم و ت    الزلل انن يةةةةةةةةط ملانطملل له مه   ل اإللقم انف ةك 

عمل ُز ابإل   ، مهةةده  ه مل  جيةةُ ملأخعاً أمجةةل أ طز  . ملو حةةعفظ ك ةةع ةةه    ، مجةةع  للو رده حجمةةَ
 الن عئج ف مع يلم:  

مع جيطي   الفنت الوظعم الدالو للو  طه الععلو  م صةدي ابلفنت   ال حث   •
 . كف نو انع ح الد ع  ملف نو   ةل ملمأ ةل 

 . انطاد أبشطاا الععلو: أمعرات   عم ال  عمو مللقمع ع  •



 

 

1٥7 
 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

الفنت ملأشطاا الععلو للو الةا   هة ت   ق مدلة ع للو ملا      انطاد   نزيل آايت  •
 . موني 

تنزيل  صةل الفنت ملأشطاا الععلو مه الك عه ملالعنو للو الةا    عئز     •
 .  يطمل ه ملضةا  ه   الصل 

ملال ع وني  • الصحع و  مه  للعل   الفنت    ٪   كعة  ل نزيل  صةل  ام  حتطي 
 . ملأشطاا الععلو للو الةا   

الفنت  تنزيل   • الععلو  صةل  يكةة  ود    ملأشطاا  الةا      الةا وو   اك مع  للو 
 . ملمتعمهع 

  نعخ   الفنت ملأشطاا الععلو للو شمء مه أحكعم الديه ل  صةل    ي ث  ط تنزي  •
 . ف ح ردم   ةل ملمأ ةل ملا عق م   الرش مه الشطاا الكربى الظ مل ت    •
انايت   • الةارد    مللكه  مه  ن    ةل ملمأ ةل  ملالحعديث خي   ال رت 

 . ال عئفو الظ ييعء و موهم دكَّ الطدم ملخطمل هم ابلفععد 
مللفظ الدا و الوطيب   جيةز صطفه له    ، أتمليل الدا و ابجلطاث م  ة  شعا ملمطدملد  •

 . مدلةله 
ملالذي لل ه مجهةر الصحع و لدم    ،   الدخعة الةارد   سةرر الدخعة  ة ة  •

 . ملهة ال ة  الطا ح   ، نعس كلهم ملأ ه  يت آخط الزمعة ملي يو ال   ، مل ةله 
 . ملابهلل ال ةف ق ملصلو و ملسلم للو    نع  مد ملآله ملصح ه أمجوني  

 
*** 
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 - دراسة أتصيلية نقدية–تنزيل آايت الفنت وأشراط الساعة على الواقع  
 د. أمحد بن عبد هللا بن حممد العبد الكرمي

 قهر  املصادر واملراجع 
أتل  : محةد  ه ل دو  ه    ، إحتعف اجلمعلو مبع  عء   الفنت ملانقحم ملأشطاا الععلو  •

 . ç  1414ال  وو ال ع  و    ، دار الصم وم   ، محةد ال ةجيطي 

الععلو  • الةا ل   ، أشطاا  ا ه اجلةزي   ، يةس   ه ل د و  ه يةس   ال عل و    ، دار  ال  وو 
 . ç  142٦ملالويطملة:  

 . ç  ٥44  ت   ال حصيب   ل عش   الفضل   أ ة   لل عضم   ، معلم   صح ح   شطك   انولم   إكمع   •
  –   انوعرف   مك  و :  النعشط   ، الفداء   أ ة   ال طشم   ك ع    ه   لمط    ه   إسعل ل   ، ملالنهعيو   ال دايو  •

 .  عملت 

  صقك : ملحت  ق   دراسو   ، اجلةي    يةس     ه   و   ل د    ه   انلك   ل د   ، الف ه   أصة        الربهعة  •
  ç  1418  الملع   ال  وو   ، ل نعة   –    عملت   الولم و   الك     دار : النعشط   ، لةيضو    ه    مد    ه 
 . م   1997  - 

الديه    ، اللقم  • ملانع يط ني خلع  ملانع وط ني  الوطه  مه  ملالنععء  الط ع   تطا م   عمةس 
 . ç  1997ال  وو ال ع  و ليط    ، ل نعة   ،  عملت   ، دار الولم للمقيني   ، الزركلم 

الطائسو الوعمو إلدارر    ، ا ح جعل ابلثط للو مه أ كط انهدي انن ظط للي خ محةد ال ةجيطي  •
 . ç  1403لةر ملاإلرشعد ابلطايش ة ال  وو الملع  ال حةص الولم و ملا ف عء ملالد 

ال  وو    ،  عملت   ، دار الك   الولم و  ، يةس   ه ل د و  ه ل د الرب النمطي  ، ا س ذكعر  •
 .  مد للم موةش   ، ت: سعمل  مد لةش   ، ç  1421الملع  

ل دالرب   ، ال مه د  • ابن طه   ،   ه  اإلسقم و  ملالي ملة  المل عف  لمةم  ملزارر  ت:    ،  يط 
 .  مد ل دالك ع ال كطي   ، مص فو أمحد الولةي 

ال  وو  ،  عملت ، دار ال طه اإلسقمم   ،  مد انكم النعصطي   ، ال  عع   أحعديث ال فعع  •
 . ه 140٥  ، الملع 



 

 

1٥9 
 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

  ،  عملت   ، ك   الولم و دار ال   ، ليب لمطمل ل معة  ه سو د الداين   ، ال  عع   ال طاءات الع    •
 . ل   ه: أمل تةيطتز    ، ç  141٦ال  وو الملع  

 . الطايش   ، مك  و اننهعل للنيط ملال ةزي    ، ال ط يب   ، ال ذكطر   أحةا  انةتو ملانخطر   •

  ، الو عس  أ ة  احلطاين  ت م و    ه  احلل م  ل د   ه  أمحد  ، انع ح  ديه   د   نه   الصح ح   اجلةاه  •
  حعه   للم . د :  حت  ق   ، 1414  ، الملع   ال  وو   ، الطايش   –   الوعصمو   دار   : النعشط 
   .   الوعكط   إ طاه م   الوزيز   ل د . د ، انصط 

ال  وو الملع   ، مصط  ، تةزي  مك  و اليطملم الدملل و  ، سقمو الومطاين  ، ح   و اعيو الوعمل  •
 . ه 1434

  ة   للمقيني   الولم   دار :  النعشط . ( هة   393ت )   اجلةهطي   محعد    ه   إسعل ل :  الصحعك  •
 . 1990  ينعيط   ة   الطا وو :  ال  وو .  عملت 

  دار :  النعشط   ، الن عع ةري   احلعكم   ل دو   أ ة   ل دو    ه    مد   ، الصح حني   للو   انع درك  •
  ال عدر   ل د   مص فو :  حت  ق   ، 1990  –   1411  ، الملع   ال  وو   ،  عملت   –   الولم و   الك   
 . ملموه: تول  عت الذهيب   ، ل ع 

  ملاحلكم   الولةم   مك  و :  النعشط   ، ال رباين   ال عسم   أ ة   أيةه    ه   أمحد    ه   سل معة   ، الك ع   انوجم  •
   . العلفم   ل دا  د    ه   محدي :  حت  ق ، 1983  –   1404  ، ال ع  و   ال  وو   ، انةصل   – 

  ان طي   للم    ه    مد    ه   أمحد :  ان ل    للطافوم   الك ع   اليطك   تطي        اننع   انص عك  •
 . ملا ظط  ة: الوصطيو   ،  عملت   –   الولم و   انك  و :  النعشط   ، الف ةمم 

 . ç  1420  ، ال  وو ال عل و   ، دار إح عء الرتاص الوطيب    ، مفعت ح ال     مد  ه لمط الطازي   •

 . ت: ميهةر آ  سلمعة   ، ه 1417  ، دار ا ه لفعة ، إ طاه م  ه مةسو اليع يب    ، انةاف عت  •

 . ç  1420 عملت    ، انفطدات   تطي  ال طآة: الطات  الص هعين: دار انوطفو  •

دار لعمل    ،  مد  ه أيب  كط  ه أيةه ا ه ال  م اجلةزيو   ، اننعر انن     الصح ح ملالضو    •
 . ت: رىي  ه ل د و ال معيل   ، ç  1428ال  وو الملع:    ، الفةائد 
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 - دراسة أتصيلية نقدية–تنزيل آايت الفنت وأشراط الساعة على الواقع  
 د. أمحد بن عبد هللا بن حممد العبد الكرمي

 . دار الك عه اإلسقمم   ، لعل معة  ه خل  ال ع م   ، انن  و شطك انة أ  •

  الولم و   الك     دار :  الدمي م   ك ع   ا ه   احلعفظ   الفداء   أ ة   اإلمعم   ، ملانقحم   الفنت       النهعيو  •
  الس عا :  ملصححه   ض  ه :  حت  ق   الملع :  ال  وو   م ç   -  1988  1408  -    عملت   ة   ل نعة   - 

 . اليعفوم   ل ده 

دار ا ه    ، ا ه الثع( ) ليب العوعدات ان عرك  ه  مد اجلزري    ، النهعيو   تطي  احلديث  •
 . ت: للم حعه ل داحلم د   ، ç  1421  ، اجلةزي ال  وو الملع 

ت:    ، ç  1420 عملت    ، دار إح عء الرتاص الوطيب   ، لصقك الديه الصفدي   ، الةا  ابلةف عت  •
 . تطكم مص فو   ، أمحد الرانؤملا 

  انل      الف ض   أ ة   احلع     الطز ام   ل د    ه    م د    ه    م د ،  ال عمةس    ةاهط   مه   الوطملس   ال  •
 . ا دايو   دار   : النعشط   ، احمل  ني   مه   جممةلو   حت  ق   ، الزَّ  دي   مبطتضو 

 . ه 1419  ، ال  وو ال عل و   ، مك  و مص فو ال عز   ، تفعع ا ه أيب حعمت  •

  سعمم   ت:   الدمي م   ال طشم   ك ع    ه   لمط    ه   إسعل ل   الفداء   أ ة   ، م الوظ    ال طآة   تفعع  •
 . ç  1420  ال ع  و   ال  وو   ملال ةزي    للنيط      و   دار   ، سقمو    مد    ه 

  دار :  النعشط   ، م اليعفو   الوع قين   الفضل   أ ة   حجط    ه   للم    ه   أمحد   ، ال هذي     ذي   •
 . 1984  –   1404  ، الملع   ال  وو   ،  عملت   الفكط 

  الرتاص   إح عء   دار :  النيط   دار   الزهطي   أمحد    ه    مد   منصةر   أ ة :  ان ل  :  الل و    ذي   •
 .   م 2001  -    عملت   الوطيب 

  ، العودي    ه   انصط    ه   الطمحه   ل د :  ان ل    اننعة   كقم   تفعع       الطمحه   الكطي   ت عع  •
 . ç  1420  الملع :  ال  وو   ، الطسعلو   م سعو :  النعشط   اللةرق   موق    ه   الطمحه   ل د :  احمل ق 

   وفط   أ ة   ، انملم   تعل     ه   ك ع    ه   يزيد    ه    طيط    ه    مد :  ال طآة   أتمليل       ال  عة    عم   •
 .   ç  1420  ، الملع   ال  وو   ، الطسعلو   م سعو :   يط   ، كط شع    مد   أمحد :  ت   ، ال ربي 

  انو و   ل د /    الدك ةر   : لل ه   ملللق   أحعدي ه   ملخطل   أصةله   ملثق   ، م لل  ه    ، الن ةر   د ئل  •
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  /   ç  1408:  الملع   ال  وو   ، للرتاص   الطاية   ملدار   ة   الولم و   الك     دار :  النعشط   ،  لوجو 
 . م   1988

  ف اد    مد :  حت  ق   ،  عملت   ة   الفكط   دار   ، ال زملي    ل دو   أ ة   يزيد    ه    مد   ، و مع    ا ه   سنه  •
 . ال ع م   ل د 

ال  وو    ،  عملت   ، م سعو الطسعلو   ، حملمد  ه أمحد  ه ل معة الذهيب   ، سع ألقم الن قء  •
 .  مد  و م الوط عةسم   ، ت: شو   الرانؤملا   ، ç  1413ال عسوو  

 . م 1987  ،  عملت   ، دار ال لم   ،  مد  ه إسعل ل ال خعري   ، صح ح ال خعري  •

 . م 1972دار إح عء الرتاص الوطيب    ، نعلم  ه احلجعل   ، صح ح معلم  •

  ، إلمعم احلعفظ  م الديه أ ة زكطاي رم  ه شطف النةملي   ، صح ح معلم  يطك النةملي  •
 . ة م سعو  ط  و   ç  1414ال  وو ال ع  و  

  1417ال  وو الملع    ، مك  و الولةم ملاحلكم   ، لمحد  ه  مد الداملدي   ،    عت انفعطيه  •
ç ،   ت: سل معة  ه صعحل اخلزي . 

  ل د    ه   الوزيز   ل د   ت:   الوع قين   حجط    ه   أمحد    ه    مد    ه   للم    ه   أمحد   ، ال عري   ف ح  •
  ل د   ف اد    مد :  أ طافهع   ملاكط   ملأحعدي ه   ملأ ةا ه   ك  ه   ر م   ، اخل      الديه   مل     ، ابز    ه   و 
 . (   العلف و   ال  وو   له   مصةر   )   الفكط   دار   ،  ع م ال 

 . اليةكعين   للم    ه    مد :  ال فعع   للم   مه   ملالدرايو   الطملايو   ف     ني   اجلعم    ال ديط   ف ح  •

  1424ال  وو الملع   ، دار النفعئ   ، لولم  ه  مد اليطي  اجلط عين  ، ك عه ال وطيفعت  •
ç ،   مد ل دالطمحه انطليلم   . ت: د  . 

ال  وو    ،  عملت   ، دار صعدر   ، حملمد  ه مكطم  ه منظةر الفطي م انصطي   ، لععة الوطه  •
 . الملع 

  ، الفكط   دار     وو   ، ا   مم    كط   أيب    ه   للم   الديه    ةر   للحعفظ   ، الفةائد   ملمن     الزملائد   جمم   •
 . ç  1412    وو   ،  عملت 
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 . ه 1427  ، م  وو الو  كعة    ، جممة  رسعئل الي خ ل دو  ه ز د آ   مةد   •

 مد    . مج  ملتطت   د   ، جممة  ف عملى ملم ع ت م نةلو للي خ ل دالوزيز  ه ل دو  ه ابز  •
 . ç  1423ال  وو الطا وو    ،     رائسو إدارر ال حةص الولم و ملاإلف عء   ،  ه سود اليةيوط 

  يةس     ه   لعد    حت  ق   ، ش  و   أيب    ه    مد    ه   و   ل د    كط   أيب   ، ش  و   أيب   ا ه   معند  •
 . الطايش   ، م 1997  النيط   سنو   ، الة ه   دار   النعشط   ، انزيدي   فطيد    ه   أمحد   مل   الوزازي 

 . م 1991  ، دار إح عء الرتاص الوطيب   ، م سعو ال عريخ الوطيب   ، معند اإلمعم أمحد  ه حن ل  •

  ل عش    ه   مةسو    ه   ل عش   الفضل   أ ة   ال عضم   ، اناثر   صحعك   للو   ال ةار   ميعرم  •
 . الرتاص   ملدار   الو   و   انك  و :  النيط   دار   ، انعلكم   الع ظ   ال حصيب 

احمل ق: ل د اجلل ل    ، أ ة إسحعم الز عل    ، إ طاه م  ه العطي  ه سهل موعين ال طآة ملإلطا ه   •
 . م   ç   -  1988  1408ال  وو: الملع     عملت   – النعشط: لعمل الك      ل ده شل  

 مد ل د و    ت:  مد احلعني  ه معوةد ال  ةي    ليب ،  ال نزيل   تفعع ال طآة موعمل   •
ال  وو:   ، دار    و للنيط ملال ةزي   ، سل معة معلم احلطش   - ل معة مجوو ضمعيو   - النمط  
 . م   ç   -  1997  1417  ، الطا وو 

   عملت   ، اإلسقمم   انك     ، الصنوعين   مهعم    ه   الطزام   ل د    كط   أ ة ،  الطزام   ل د   مصن   •
 . اللظمم   الطمحه   ح    :  حت  ق   ، 1403  ، ال ع  و   ال  وو 

ال  وو    ، ç  1411  ،  عملت   ، دار الك   الولم و   ، ل ع ةت  ه ل دو احلمةي   ، موجم الدابء  •
 . الملع 

 . هعرملة    مد   العقم   ل د :  ت   ، زكطاي    ه   فعرس    ه   أمحد   احلعني   أ ة :  الل و   م عي     موجم  •

   مد    ه   للم    ه    مد   ، الخ عر   من  و   شطك   الخ عر   س د   أحعديث   مه   المل عر     ل  •
 . اننعيو   ال  علو   إدارر :  النعشط   ، اليةكعين 

 
 *** 
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 الجواب عما أشكل في آية الميثاق  
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 عبد هللا بن عبد الرحمن الهذيل .د

 كلية أصول الدين  – العقيدة والمذاهب المعاصرة قسم 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الميثاق "دراسة عقدية" الجواب عما أشكل في آية 
 

 عبد هللا بن عبد الرحمن الهذيل .د 
 أصول الدين كلية  –العقيدة والمذاهب المعاصرة  قسم 

 اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة 
 

   ç 1442/ 07/ 23تاريخ قبول البحث:    ç 1442/ 6/ 8تاريخ تقديم البحث:  

 ملخص الدراسة: 
والوقوف الى   ، املعاين الواردة يف امليثاق الوارد يف آية سووورة ارافاف يهدف هذا البحث إىل بيان  

 . واجلواب اليه   ، ما يتعلق هبا من إشكال 
 ولذلك جاء جميباً ان التساؤالت التالية: 

  ؟ املذكور يف اآلية الكفمية  ابمليثاق  ما املفاد  .1
  ؟ ما صحة الفواايت الدالة الى معىن اآلية الكفمية  .2
  ؟ الصحيحة يف تفسري اآلية متوافقة مع سياق اآلية الكفمية هل الفواايت   .3
  ؟ بيان املعىن  يف  هل الفواايت الصحيحة يف تفسري اآلية متوافقة فيما بينها  .4
  ؟ كيف يكون امليثاق حجة مع أن الناس ال يذكفونه  .5
   ؟ هل امليثاق كان ابحلال أو ابملقال  .6
  ؟ والفطفة  امليثاق  ما العالقة بي  .7

 ناوهلا البحث كما يلي:  ت وكانت احملاور اليت  
 . أدلة امليثاق الواردة يف القفآن و  ، تعفيف امليثاق  .1
  . الفواايت الواردة يف بيان معىن اآلية الكفمية  .2
  . املفاد ابآلية الكفمية  أقوال أهل العلم يف  .3
 . اجلواب ان اإلشكاالت املتعلقة إبثبات امليثاق  .4

وأنوه لي  فيوه أت تعوار     ، إثبوات امليثواق املوذ ول الى بد آد  وكوانوت النتيجوة العواموة للبحوث هي  
 وهللا ويل التوفيق   . مع اردلة الشفاية والعقلية 

  –إشووكاالت إثبات امليثاق    -آية امليثاق    –معىن امليثاق    –امليثاق  ]الكلمات املفتاحية:  
 .[نصب اردلة –ظهف آد   –احلجة –الفطفة  –أدلة امليثاق 



 

  

The answer to the problems related to the Pledge’s verse  

 “A nodal study” 
Dr. Abdullah Abdulrahman Alhuthail 

Department Faith Doctrians of Contemporary - College of Usul Uddin 

Al-Imam Muhammad bin Saud Islamic University 

Abstract:  

This research aims to clarify the meanings contained in the covenant mentioned in the 

verse of Surat Al-A'raf; and also find out its related complexity and give a solution to it. 

And therefore, it came in response to the following questions: 

1. What is meant by the covenant mentioned in the noble verse? 

2. How authentic are the narrations that describe the meaning of the noble verse? 

3. Are the authentic narrations in the interpretation of the verse in line with the context 

of the noble verse? 

4. Are the authentic narrations in the interpretation of the verse in conformity with each 

other in describing the meaning? 

5. How can the Covenant be binding despite that people don’t remember it? 

6. Was the Covenant in form of circumstance or wording? 

7. What is the relationship between the Covenant and Fitra (the inherent desire to 

worship Allah)? 

The topics discussed in the research were as follows: 

1. Definition of the Covenant and pieces of evidence of the Covenant are mentioned in 

the Qur'an. 

2. The narrations featured in explaining the meanings of the verse. 

3. Scholarly sayings about the meaning of the noble verse. 

4. The overall finding of the research was affirming the Covenant which was brought 

forth on the children of Adam. And that it does not contradict with the Islamic law 

and intellectual evidence. 

And it is Allah who bestows success. 

 

key words: [Pledge – the meaning of Pledge – the verse of Pledge – the problems related 

to the Pledge’s verse – Pledge’s Evidences – Fitra (true faith) – Adam’s back – set up the 

Evidences]
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 املقدمة

  ، كلهه الى الدين  ه ابهلدى ودين احلق ليظهف  رسول    احلمد هلل الذت أرسل  
  حممد بن ابد  ،والصالة والسال  الى املبعوث رمحة للعاملي   ،اوكفى ابهلل شهيدً 

ورفع به اجلهالة اليت    ،وأابن به الصفاط املستقيم  ،الذت أقا  هللا به احلجة   ،هللا
  ،ُمقت هبا العباد افهبم واجمهم إال بقااي من أهل الكتابواليت    ،مألت ارر 

 .ا كثرياً ه وسلم تسليمً صلى هللا اليه والى آله وصحب
 أما بعد:  

وهي اليت يكون هلم   ،يةوغاية سام ،فإن هللا تعاىل  لق الناس حلكمة ابلغة
:  فقال تعاىل  ؛فذابهنا غاية البيان  ،والسعادة اليت ال تنقطع  ،الفالحو   ، هبا العزة

 . ٥6الذاريات:   َّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّّٰٱ
فكانت ابادُة هللا تعاىل هي اجلواب الواضح املبي الى السؤال الذت ال  

   ؟ وملالا أان يف هذا الوجود ؟ وهو: ملالا ُ ِلقتُ  ،نسانإحيتجب ان كل 
والذت ال يستقيم    ،العظيم  من الناس من يبقى حائفاً أما  هذا السؤال   وإن  
   .حياته اليت يعيشها وجعله واقع   ،وال تطيب له حياة إال مبعففة جوابه ،له شذن

  ، منشفح الفؤاد  ،طي ب النف    ،ة تلك الغايةأما من هداه هللا فهو يف هناء
 . ال يضل  وال يشقى
السبيل    -العليموهو احلكيم  –وهللا تعاىل   الغاية طفائق    مل جيعل  إىل تلك 

  ،توافق الفطفة اليت فطف الناس اليها  بل جعلها هدايةً   ،وال مسالك ضي قة  ،وِافة
إليها أبو  السبيل  الرباهي وجعل    ، بيضاء  جةً حم  تفكان  ،وأظهف احلجج  ،ضح 

   .ال يزيغ انها إال هالك ،ليلها كنهارها
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كما جاء يف    ،إليه العذر منه تعاىل  بل ال أحد أحب    ،وهو سبحانه حيب العذر
»لَْيَس َأَحٌد  :  قال  أن النيب    ¢  ابدهللا بن مسعود  من حديث   ي الصحيح

َولَْيَس َأَحٌد َأْغََيَ    ،ِمْن َأْجِل َذِلَك َمَدَح نـَْفَسهُ   ،¸  َأَحبَّ ِإلَْيِه اْلَمْدُح ِمَن هللاِ 
َولَْيَس َأَحٌد َأَحبَّ ِإلَْيِه اْلُعْذُر ِمَن    ،ِمْن َأْجِل َذِلَك َحرََّم اْلَفَواِحشَ   ،ِمَن هللاِ 

 . (1) ِمْن َأْجِل َذِلَك أَنـَْزَل اْلِكَتاَب َوَأْرَسَل الرُُّسَل« ،هللاِ 
الفسلفذ الكتبوأن  رسل سبحانه  احلجة  ؛ زل  احملجة  ، لتقو   وال    ، وتتضح 

 .يبقى رحد اذٌر يف خمالفته للغاية اليت  لقه هللا تعاىل من أجلها
وحيىي    ، ك من هلك ان بي نةليهلِ   ؛وتعددت الدالئل  ،وقد تنو ات احلجج

وال يضريه بعد   ،أظهف من الشم  يف ضحاها ويكون احلق   ،من حي  ان بينة
 . متأل الدنيا  ان مش   للك أن ُُتجب  العيُ 

وهي ابادة هللا تعاىل  –هبا تلك الغاية    تعاىل  احلجج اليت أظهف هللاومن تلك  
وهو ما أ ذه هللا تعاىل الى بد آد  من ميثاق أن يعبدوه    ،حجة امليثاق- وحده

   .وحده ال شفيك له
 ىي مي خي حي ُّٱ  ومن أشهف اردلة الدالة الى هذا امليثاق: قوله تعاىل:

 يئ نئىئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
 نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب

   .173 - 172األعراف:  َّ ىك مك لك اك يق يفىق ىف يث ىث

 

 . واللفظ له 2760ومسلم ح  5220رواه البخارت ح (1)
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امليثاقُ  واجلمااة  وصار  السنة  أهل  ااتقاد  مسائل  يف  يُذكف  فإن    ، حي 
طلق العهد وامليثاق املذ ول  وكذلك حي يُ   ،(1) آليةاالستدالل اليه يكون هبذه ا 

 خت ٱُّٱ  كما يف تفسري قوله تعاىل:،اآلية الى الناس يف القفآن فإنه يفس ف هبذه  

آل    َّ خص حص مس ٱُّٱوقوله تعاىل:    ،102األعراف:    َّحج مث هت مت

  (2) . 106عمران: 
نوع    هافيوكان    ،ت هذه اآلية يف تقفيف مسذلة من مسائل االاتقاد كان ا  م  ول  
من إشكاالت الى    ورد  أُ وما    ،ِلم ا وقع من ا تالف يف تفسريهاو   ،(3) إشكال

التفسري البحث يف اجلواب ان امو     ؛للك  أن أشارك يف هذا  فإين رغبت 
وأمسيته:   ،اإلشكاالت اليت تورد الى املفاد ابمليثاق املذكور يف هذه اآلية الكفمية

 .("دراسة اقدية" اجلواب اما أشكل يف آية امليثاق)
 أمهية البحث:  

   .االاتقاد اليت ينص اليها أهل السنة واجلمااةكونه يف مسذلة من مسائل   .1
يُ  .2 اتقاد من الواجبات املتحتمة الى  شكل يف مسائل االأن اجلواب اما 

 . لعلما طالب 

 

   . 1/302ما يف شفح الطحاوية ( ك1)
   .95/ 7 ، 12/11انظف: تفسري الطربت  (2)
اجلامع رحكا   )وقال القفطيب    . (: يف اآلية نوع إشكال229/ 2تفسري القفآن  )ال السمعاين  ( ق3)

 .(: وهذه آية مشكلة وقد تكلم العلماء يف أتويلها وأحكامها 7/314القفآن 
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اليه    ب  وصعُ   ،أن من الناس من التب  اليه املعىن املفاد من للك امليثاق .3
فكان البحث إسهاماً يف    ،رجل ارسئلة العالقة  ؛اجلمع بي ارقوال فيه
 . اإلجابة ان تلك ارسئلة

 هدف البحث:  
والوقوف الى    ،بيان املعاين الواردة يف امليثاق الوارد يف آية سورة ارافاف 

 .واجلواب اليه ،ما يتعلق هبا من إشكال
 أسئلة البحث:  

 ؟ املذكور يف اآلية الكفمية ابمليثاق  ما املفاد  .1
 ؟ معىن اآلية الكفميةما صحة الفواايت الدالة الى  .2
 ؟ هل الفواايت الصحيحة يف تفسري اآلية متوافقة مع سياق اآلية الكفمية .3
 ؟ بيان املعىن يف  ما بينها هل الفواايت الصحيحة يف تفسري اآلية متوافقة في .4
 ؟ كيف يكون امليثاق حجة مع أن الناس ال يذكفونه .5
   ؟هل امليثاق كان ابحلال أو ابملقال .6
 ؟ الفطفة اق و امليثما العالقة بي  .7

 الدراسات السابقة: 
ذكف  باهتم بعضها    ،وهي دراساٌت قي مة  ،يوجد يف املوضوع ادة دراسات

ابمليثاق املتعلقة  أسانيدها  ،الفواايت  اليها  ،ودراسة  فص ل    ،واحلكم  وبعضها 
 .والفد الى اإليفادات ،الكال  يف لكف ارقوال وحججها

أصدر يف    اَل الى أ  ولكد حفصتُ   ،فال أد اي أن املوضوع مل يُطفق من قبل
   .ليكون هناك تنو ع يف الطفح والدراسة ؛البحث من تلك الدراسات
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وأرجذت النظف    ،يف حبثي يف ارصل الى املصادر املتقدمة   ولذلك ااتمدتُ 
 . رثبتها هنا  ؛ الدراسات السابقة إىل ما بعد انتهائي من البحثيف

ولكنه اجتهاد رأيت فيه البعد ان    ،أو بناء اليه  ، ولي  هذا أتسيساً لشيء
وهكذا    ،الى أن املوضوع يوجب التدا ل والتشابه  ، الوقوع يف تكفار ما حُبث
 . شذن حبث املسائل املتشاهبة

فسنبقى يف طلب العلم    ،ولست واجداً حفجاً يف الفجوع املسبق لو كان
 . وهللا املوف ق ،يستفيد بعضنا من بعض
 ومن تلك الدراسات:  

تعاىل:   قوله  يف  امليثاق  أخذ    َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱأواًل: 
ابد ابد   للدكتور  بن  العثيم  العزيز  يف    ،الفمحن  يقع  مطبوع    80وهو كتاب 
   .صفحة

وهو كتاب قي ٌم أفا  مؤلفه يف الدراسة احلديثية للنصوص الواردة يف تفسري  
مث لكف  الف العلماء يف معىن ار ذ    ،تلك النصوصمث تكلم ان داللة    ،اآلية

وأجاب الى    ،مفجحاً القول ارول القائل أبنه أ ذ وإشهاد حقيقي  ،واإلشهاد
 .ما أورده أصحاب القول الثاين

منها اثنياً  املتكلمني  وموقف  املعرفة  فطرية  بن    .:  سعد  بن  أمحد  للدكتور 
قي ٌم يف اببه  ،صفحة  250وهو كتاب مطبوع يف حدود    ،محدان  ،والكتاب 

   .وفائدته مج ة
بذكف    ،أفا  الكال  فيه ان مخ  رواايت  ، ان امليثاقوقد اقد فيه فصاًل 

مث لكف اخلالف يف    ، طفقها ودراسة أسانيدها وأقوال العلماء يف احلكم اليها
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وقول من حيمله الى الفطفة    ،هفذكف القولي: قول من يقول بثبوت  ،املفاد ابمليثاق
لكنه مل جُيب اليها    ،ولكف بعد للك احتجاجات القول الثاين  ،واإلشهاد ابحلال

وأحال    .: ال يُسل م هلم بذلكفقال  ، تعلق بداواهم ضعف الفواايتإال فيما ي
  .الى دراسته رسانيد الفواايت

فالفارق يف اجلواب اما أورده أصح اب القول  ومبقارنته مع ما أريد حبثه 
امليثاق إثبات  الى  اارتاضات  من  تلك    ،الثاين  مجعت  هذا  حبثي  ففي 
 . وهذا هو مقصد البحث ،االارتاضات واإلشكاالت وأجبُت انها

  ،هللا القفين  للدكتور الي بن ابد  ،: الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها اثلثاً 
يف    ماجسترييف أصله رسالة  هو  و   ،صفحة  647وهو كتاب مطبوع يف حدود  

  ، قسم العقيدة واملذاهب املعاصفة يف جامعة اإلما  حممد بن سعود اإلسالمية
وجعله    ،"امليثاق يف الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم"  :اقد فيه فصال بعنوان

 من مبحثي:
يف آية اإلشهاد والتحقيق يف    املفسفينتكلم يف املبحث ارول ان أقوال  

فص ل فيه القول يف بيان معاين ألفاظ اآليتي من سورة ارافاف املذكور    ،للك
   .فيها اإلشهاد

الثاين   املبحث  صلبه  تكلم  ويف  من  آد   لرية  استخفاج  يف  املفوايت  ان 
 وجعله من مطلبي:   ،والتحقيق يف ثبوهتا ومعناها

ان   ارول  املطلب  يف  صلبه  تكلم  من  آد   لرية  استخفاج  يف  املفوايت 
 .والتحقيق يف ثبوهتا
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ويف املطلب الثاين لكف أقوال أهل العلم يف حقيقة استخفاج لرية آد  من  
 .من  الل الفواايت السابقة ،صلبه

وأفا  يف اجلواب الى إيفادات أصحاب القول    ، وقد رج ح القول ارول
  .الثاين

   .اببهاً يف والبحث مفيٌد جد  
دراسة عقدية يف ضوء الكتاب    -’   : امليثاق املأخوذ من بين آدم رابعاً 

التابعة جلامعة القلم للعلو   )م يف جملة القلم  وهو حبث حمك    - والسنة واآلاثر
للباحث الدكتور الي    ،12اإلنسانية والتطبيقية يف حمافظة إب يف اليمن( العدد  

   .هللا اجلودة بن ابد
أ ذ امليثاق    قي ٌم أفا  يف لكف اردلة والفواايت الدالة الى أن  وهو حبٌث  

القول    ،حقيقي  أ ذٌ  هذا  خيالف  من  أوردها  اليت  االارتاضات  ان  وأجاب 
 .وانقشها

 خطة البحث:  
ومنهج الباحث    ،واخلطة  ،وتساؤالته  ،وهدفه  ،: وفيها أمهية البحث املقدمة •
  .فيه
 وفيه: ،التمهيد •
 .تعفيف امليثاق .1
 .أدلة امليثاق الواردة يف القفآن .2
 .: الفواايت الواردة يف بيان معىن اآلية الكفميةاملبحث األول •
 . املفاد ابآلية الكفميةأقوال أهل العلم يف  املبحث الثاين: •
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اجلواب اما يشكل يف داللة آية امليثاق الى امليثاق العا     املبحث الثالث: •
 . وهم يف اامل الذرالذت أ ذه هللا تعاىل الى بد آد  

   .: وفيها أهم نتائج البحثاخلامتة •
   .فهرس املوضوعات  •

 منهج البحث:  
فذمجع الفواايت    ،ثي هذا املنهج االستقفائي التحليلي النقدتسذتبع يف حب •

د الى للك من  وأبفز ما يفِ   ،وارقوال املتعلقة مبعىن امليثاق الوارد يف اآلية
 . وأقو  ابإلجابة الى كل إشكال الى حدة ،إشكاالت

 . أورد اآلايت ابلفسم العثماين مع العزو •
وإن كان    ،فإن كان يف الصحيحي اكتفيت هبما  ،ج احلديث من مظانهأ ف   •

 .ع لكف احلكم اليهجه ميف غريمها أ ف  
   .بذكف سنة الوفاة اند لكف العل مأكتفي  •

البحث كاتبه وقارئه  ،هذا وأن يستعملنا    ،وأسذل هللا تعاىل أن ينفع هبذا 
  ويزيدان الماً وهدىً   ،نا مبا المناوينفع  ،منا ما ينفعناوأن يعل    ،مجيعاً يف طااته

  .وتقى
  .اا كثريً وصلى هللا الى نبينا حممد والى آله وصحبه وسلم تسليمً 
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 التمهيد
 تعريف امليثاقأواًل: 

 التعريف اللغوي: 
ْبٌل  وهو "   ،والعقد واإلحكا   ،معىن امليثاق حول العهديدور   يف ار صل ح 

 . (1) "و الَدابَةُ  أ ْو قو ْيد يُشد  بِِه ار سري
ٌة ت ُدل  ا ل ى ا ْقد   "جاء يف معجم مقايي  اللغة:   ِلم  اْلو اُو و الثَاُء و اْلق اُف ك 

ْمُتهُ   .و ِإْحك ا    أ ْحك  الَشْيء :  اخلْ ْلقِ   .و و ثَوْقُت  ُمو ثَوق ُة  ق ٌة  اْلع ْهُد    .و ان  و اْلِميث اُق: 
 .(2) "و ق ْد و ثِْقُت بِهِ  .و ُهو  ثِق ةٌ  .اْلُمْحك مُ 

 ْوِثُق واملِيثاُق: اْلع ْهدُ ويف لسان العفب "
ًء اِلْنِكس اِر م ا    ،وامل ص ار ِت اْلو اُو اي 

 واثِيُق ا ل ى ار صل ،قو بوْل ه ا
 . (3) "و اجلْ ْمُع امل

أو   .فيقال: رجل ثقة ،أو ارشياء ابلثقة ،ومن هنا جاء وصف ارشخاص
وال    ،فال خيون  ،إلا كان االئتمان انده حمكماً   ،يقال: هذا الشيء موثوق به

 . وال خييب ظن صاحبه به ،يغش  
  ، وحُمكم  ،أت شديد  .وثيق  فيقال: حبلٌ   ،وكذلك شدة الشيء وإحكامه

 .فال ينقطع
  

 

 . 10/371لسان العفب البن منظور  ، 5/151النهاية يف غفيب احلديث وارثف البن ارثري  (1)
 .6/85معجم مقايي  اللغة البن فارس  (2)
 . 10/371لسان العفب  (3)
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 التعريف الشرعي: 
اللغوت للمعىن  موافقاً  جاء  للميثاق  الشفاي  العقد  ،املعىن  مبعىن:    ، فهو 

 .ولكن حبسب السياق الذت جاء به يكون املعىن املعقود اليه .والعهد
  أو ما خيص    ،فقد يكون مبعىن العهد الذت أ ذه هللا تعاىل الى اباده اامة

 .بعض اباده من اهدبه هللا تعاىل 
 . وقد يكون يف العهود اليت تكون بي العباد أنفسهم

 .والعقد املفاد ،الى للك العهد فبحسب السياق تكون الداللة
  : وقيل اهد هللا إىل  لقه ثالثة اهود  "   :ه(710ت)جاء يف تفسري النسفي

أبن يقفوا بفبوبيته وهو   ’   العهد ارول الذت أ ذه الى مجيع لرية آد 
تعاىل به    ص  واهد      .اآلية  172األعراف:    َّ ٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱ  :قوله 

 يل  ىل  مل  خل ُّٱ :النبيي أن يبلغوا الفسالة ويقيموا الدين وهو قوله تعاىل

 يل ىل مل خل ُّٱ  :واهد  ص به العلماء وهو قوله تعاىل  .7األحزاب:    َّ جم
 . (1) "187آل عمران:  َّ جن يم ىم مم خم حم جم

وهو ما أ ذه    ،ويف هذا البحث سيكون الكال  الى معىن  اص يف امليثاق
  قوله تعاىل:  يف والذت جاءت داللته    ، الى بد آد  اامة  هللا تعاىل من اهد  

 َّّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حيُّ

   .173-172 اآليتين  األعراف:
  

 

 . 1/75فسري النسفي ( ت1)
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 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 اثنيًا: أدلة امليثاق الواردة يف القرآن:  
يف   الكفمي  القفآن  يف  ابشتقاقاته  امليثاق  لفظ  ومن    ،موضعاً   (34)جاء 

 . الصعب إيفاد تلك اردلة يف مثل هذا البحث الذت من شذنه اال تصار
  .دلياًل أو دليلي وأورد لكل نوع  ،اردلة   هذهولكن سذورد أنواع  

 وبتذمل تلك اردلة ميكن حصفها يف ارنواع التالية:  
 ما أ ذه هللا تعاىل الى بد آد  اموماً من ميثاق:   - 1

 يي ىي مي خي حي ُّٱ  وهي قوله تعاىل:  ،ومن أظهفها اآلية اليت حنن بصددها
 .َّّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
 : النبيي ما أ ذه هللا تعاىل من ميثاق الى  -2

 . َّ جم يل ىل مل خل ُّٱ  للك قوله تعاىل:  ومن أدلة
 ما أ ذه هللا تعاىل من ميثاق الى املؤمني:  - 3

 يل ىل مل يك ىك مك ُّٱ  ويدل الى للك قوله تعاىل:

  .7المائدة:  َّنن من زن رن مم ام
ابن جفيف معناها-  ه(310ت)قال  ارقوال ابلصواب يف أتويل  ):  -يف  وأوىل 

 يك  ىكُّ  أيها املؤمنون   َّمك ُّٱٱوهو أن معناه:  ،للك: قول ابن اباس

 ام يل ىلُّ  اليكم هبدايته إايكم لإلسال  اليت أنعمها    َّٱمل

الى السمع    ا  الذت ااهدكم به حي ابيعتم رسوله حممدً   يعد: واهده  ،َّمم
 . (1) (والعسف واليسف ،والطااة له يف املنشط واملكفه 

 

 .93/ 10تفسري الطربت( )جامع البيان  (1)
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 اجلواب عما أشكل يف آية امليثاق "دراسة عقدية"
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 ىل من ميثاق الى بعض الطوائف: ما أ ذه هللا تعا - 4
  ، أ ذه الى بد إسفائيلواملقصود بذلك ما لكفه هللا تعاىل من امليثاق الذت  

   .ان منهم من نقض للك امليثاقكوما  
 ٍَّّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ُّٱ  ومن أدلة للك قوله تعاىل:

 . 63البقرة: 
النصارى: تعاىل ان   خم  حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  وقوله 

 .14المائدة:  َّ حن جن يم ىم مم
 ما يكون بي الناس من ميثاق:  - 5

تعاىل: قوله  اليه  يدل   ىي  مي خي حي  جي يه ُّٱ  ومما 

 .21النساء:  ٌٍَّّّ ٰى ٰر ٰذ يي
بي    اً دون أن يكون اهد  ،ما جاء يف الداللة الى شدة الشيء وإحكامه  -6

 طففي:  
   .26الفجر:  َّ ٰذ يي ىي مي خي ُّٱ كما يف قوله تعاىل:

ِبف هبِ ِمْ "واملعىن:   ِلم ْن ك ف ف   نِي ِة  الَزاب  ِمن   و و ثْوًقا  قو ْبًضا  أ ش َد  ٌد  أ ح  و ل ْي      أ ْت 
¸"(1) . 

 . وهللا تعاىل أالم ،مجلة ما ورد يف القفآن الكفمي من لكف للميثاقفهذه 
  

 

 . 390/ 8تفسري ابن كثري  (1)
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 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 الرواايت الواردة يف بيان معىن اآلية الكرمية: املبحث األول
 يي ىي مي خي حي ُّٱ  تعددت الفواايت الواردة يف بيان معىن قوله تعاىل:

  ،173-172  اآليتين  األعراف:  َّّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
ومنها ما لي     ، الوارد يف اآلية واإلشهاد  الداللة الى ار ذ فكان منها ما فيه  

   .فيه للك
 :ثالثة أنواعتلك الفواايت يف  حصف وميكن 

التصفيح أبنه تفسري    وإن مل يفد  ، إلشهاداو    الى أ ذ امليثاقما كان داال ً  .1
 .لآلية

 .ما دل  الى أنه تفسري لآلية دون لكف أ ذ امليثاق .2
معىن اآلية من إ فاج الذرية من ظهف آد  دون لكف أ ذ   الى  ما كان داال ً  .3

 .ودون التصفيح أبنه تفسري لآلية ،امليثاق واإلشهاد
الشوكاين مقي  ":  ه(1250ت)قال  بعضها  الباب كثرية  هذا  يف  د  وارحاديث 
  ،وبعضها مطلق يشتمل الى لكف إ فاج لرية آد  من ظهفه  ،بتفسري هذه اآلية

 . (1)"ا يف الصحيحي وغريمهاوأ ذ العهد اليهم كما يف حديث أن  مففواً 
 . وسذورد أشهف اردلة من  الل تلك ارنواع الثالثة

  

 

 . (2/301فتح القديف )( 1)
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دااّلً أواًل:   امليثاق واإلشهاد ما كان  التصريح أبنه    ، على أخذ  يرد  مل  وإن 
 :  تفسَي لآلية

 ومن للك:  
َأَخَذ هللاُ اْلِميثَاَق ِمْن َظْهِر  »  :ق ال    ‘   ا ِن الَنيب ِ   - ƒ-ا ِن اْبِن ا َباس   (  1

فـَنَـثـََرُهْم    ،ُصْلِبِه ُكلَّ ُذرِّيٍَّة َذرََأَها   فََأْخَرَج ِمنْ   -يـَْعيِن َعَرَفَة    -آَدَم بِنَـْعَماَن  
 يئ نئىئ مئ زئ ّٰرئ ُِّّ  قَاَل:  ، ُثَّ َكلََّمُهْم ِقَبًل   ،رِّ َبنْيَ َيَدْيِه َكالذَّ 

 نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب

   .(1) «َّمك لك اك يق يفىق ىف يث ىث
والى التسليم    ، (2) وموقوفاً   ،مففوااً   ƒ  ان ابن اباسجاء  وهذا احلديث  

 .فله حكم الففع ،ا ال يقال ابلفأتفهو ممَ  ،بوقفه

 

والنسائي    ، 202وابن أيب ااصم يف السنة ح  ، 2455ح  267/ 4 فجه اإلما  أمحد يف املسند  ( أ1)
والطحاوت يف شفح    ، 13/222وابن جفيف الطربت يف التفسري    ، 11127يف السنن الكربى ح
وقال: هذا حديث صحيح    4000وح  ،75واحلاكم يف املستدرك ح  ، 3889مشكل اآلاثر ح
ويف القضاء والقدر    ،441والبيهقي يف ارمساء والصفات ح  ، ووافقه الذهيب  .اإلسناد ومل خيف جاه

وقال    . ورجاله رجال الصحيح  ،وقال: رواه أمحد  ،7/25اهليثمي يف جممع الزوائد    وأورده   .65ح
   . (1/89ظالل اجلنة يف ختفيج السنة ) .ارلباين: إسناده حسن

الطربت يف تفسريه  ( و 2) وقد رج ح    ، 5/1613وابن أيب حامت يف تفسريه    ،13/223رواه موقوفاً: 
  . وهللا أالم(  ،فهذا أكثف وأثبت):  - بعد أن أشار إىل رواايت الوقف–فقال  ،احلافظ ابن كثري وقف ه

 . (3/452تفسري ابن كثري )
وقال الشيخ    ،-كما لكفتُه يف التخفيج السابق–ولكن صح ح غرُي واحد من ارئمة املففوع  منه  

والففع   ، بعلة وما هذه  ،ابن كثري يفيد تعليل املففوع ابملوقوف وكذن  أمحد شاكف يف تعليقه الى املسند: "
 . 3/118سند اإلما  أمحد بتحقيق أمحد شاكف م . "فهي مقبولة صحيحة ،زايدة من ثقة 
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 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

:   - ƒ-  ا ْن ا ْبِد اَّللَِ ْبِن ا ْمف و (  2  خي حي ُّٱٱ»  :   ‘   ق ال  ر ُسوُل اَّللَِ   ق ال 
يـُْؤَخُذ    َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي َظْهرِِه َكَما  ِمْن  َأَخَذ  قَاَل: 

هَلُمْ  فـََقاَل  الرَّْأِس  ِمَن  ِبَربُِّكمْ   :ِِبْلُمْشِط  قَاَلِت   .بَلى  :قاُلوا  .أََلْسُت 
   .(1) « َشِهْدان َأْن تـَُقوُلوا يـَْوَم اْلِقياَمِة ِإانَّ ُكنَّا َعْن َهَذا غاِفِلنيَ  :امللئكة

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱ  :¸  يف قو ْوِل هللاِ   -¢ -  ا ْن ُأيب ِ  ْبِن ك ْعب  (  3
(2) لرايهتم  ٰى

"مج  ع ُهمْ   ،اآْلي ة    َّ ُّ َّ ٍّ   : ف ج ع ل ُهْم    ق ال 
َلُموا  ،أ ْرو اًحا   ، اْلع ْهد  و اْلِميث اق    مُثَ أ   ذ  ا ل ْيِهم   ،مُثَ ص َور ُهْم ف اْستو ْنط ق ُهْم فو ت ك 

ُهْم ا ل ى أ نْوُفِسِهمْ  : ف ِإين ِ أُْشِهُد ا ل ْيُكُم الَسم او اِت    ؟أ ل ْسُت ِبف بِ ُكمْ   ،و أ ْشه د  ق ال 
ُكْم آد    أ ْن تو ُقولُوا يو ْو   اْلِقي ام ِة:  و    ،الَسْبع  و اْر ر ِضي  الَسْبع   أُْشِهُد ا ل ْيُكْم أ اب 

ا ًئا ف ال  ُتْشفُِكوا ،و ال  ر َب غ رْيِت ،اْال ُموا أ نَُه ال  إِل ه  غ رْيِت .ملْ  نو ْعل ْم هِب ذ  يوْ  ،يب ش 
ُفون ُكْم ا ْهِدت و ِميث اِقي   .و أُْنزُِل ا ل ْيُكْم ُكُتيب   ،و ِإين ِ س ذُْرِسُل إِل ْيُكْم ُرُسِلي يُذ كِ 

ُن ا ف ذ قو ف وا    .و ال  إِل ه  ل ن ا غ رْيُك    ،ك  ال  ر َب ل ن ا غ ريُْ   ،ق الُوا: ش ِهْدان  أبِ َنك  ر بو ن ا و ِإهل 
ِلك     ، و ح س ن  الص ور ةِ   ،فو ف أ ى اْلغ ِدَ و اْلف ِقري    ،آد    يو ْنظُُف إِل ْيِهمْ   و ر ف ع  ا ل ْيِهمْ   ،ِبذ 

ل ِلك   ِاب اِدك    ،و ُدون   ب ْي   ل ْوال  س َوْيت   : ر بِ   أ ْن    ؟فو ق ال  أ ْحبو ْبُت  ِإين ِ   : ق ال 
ُ ص وا مبِيث اق  آ  ف  يف    ، و ر أ ى اْر نِْبي اء  ِفيِهْم ِمْثُل الس فُِج ا ل ْيِهُم الن ورُ   .أُْشك ف  

 

رن الثقات الذين    ؛(: وال أالمه صحيًحا13/250)وقال انه    13/232واه الطربت يف تفسريه  ( ر 1)
ومل  ،فوقفوه الى ابد هللا بن امفو ،يعتمد الى حفظهم وإتقاهنم حَدثوا هبذا احلديث ان الثورت

التفسري    .يففعوه يف  حامت  أيب  ابن  وقفه    .5/1613ورواه  ابن كثري  احلافظ  التفسري  )ورج ح 
3/453).   

 .هكذا يف احلديث الى قفاءة اجلمع  (2)
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:   ، ِإىل  قو ْولِهِ   َّ جم يل ىل مل خل ُّٱ  الف ِس ال ِة و النو بُوَوِة و ُهو  قو ْولُُه تو ع اىل 
   .(1) "7األحزاب:  َّخن حن جن ُّٱ
: اي  ر ُسول  اَّللَِ    ‘   أ َن ر ُجاًل س ذ ل  الَنيبَ   ¢  ا ْن ِهش اِ  ْبِن ح ِكيم  (  4 فو ق ال 

اُل أ ْ  ق ْد ُقِضي  اْلق ض اءُ  أُ اْر ْام  : فو ق ال  ر ُسوُل اَّللَِ   ؟ أ تُوْبد  َ  :  ‘   ق ال  »ِإنَّ اَّللَّ
ُثَّ َأفَاَض ِِبِْم    ، َقْد َأَخَذ ُذرِّيََّة آَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ُثَّ َأْشَهُدُهْم َعَلى أَنـُْفِسِهمْ 

فََأْهُل اجْلَنَِّة ُمَيسَُّروَن    .َهُؤاَلِء يف اجْلَنَِّة َوَهُؤاَلِء يف النَّارِ   :ُثَّ قَالَ   ،يف َكفَّْيهِ 
   .(2) َوَأْهُل النَّاِر ُمَيسَُّروُن ِلَعَمِل َأْهِل النَّاِر« ،ِلَعَمِل َأْهِل اجْلَنَّةِ 

:    ،‘   ا ِن الَنيب ِ   ،¢   ا ْن أ ن ِ  ْبِن م اِلك  (  5 لِلرَُّجِل ِمْن َأْهِل »يـَُقاُل  ق ال 
َشْيءٍ  ِمْن  اأْلَْرِض  َعَلى  َما  َلَك  َلْو َكاَن  َأرَأَْيَت  اْلِقَياَمِة:  يـَْوَم    ،النَّاِر 

قَاَل: فـَيَـُقوُل: َقْد َأَرْدُت ِمْنَك   ،قَاَل: فـَيَـُقوُل: نـََعمْ   ؟َأُكْنَت ُمْفَتِداًي ِبهِ 
َذِلكَ  ِمْن  َعَلْيَك يف ظَ   ،َأْهَوَن  َأَخْذُت  ُتْشِرَك ِب    ْهرِ َقْد  اَل  َأْن  آَدَم 

 

ر 1) املسن(  يف  أمحد  ح   ،21232ح  35/155د  واه  املختارة  يف  ورواه    ،1159و  1158والضياء 
  3255واحلاكم يف املستدرك ح   ، 5/1615وابن أيب حامت يف تفسريه    ،9/421الطربت يف تفسريه  

ورواه الاللكائي يف أصول ااتقاد    . ووافقه الذهيب  .وقال: هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيفجاه
واجلمااة   السنة  الشفيعة    ،3/618أهل  يف  الكربى    ،2/858واآلجفت  اإلابنة  يف  بطة  وابن 

والقدر ص  ،3/314 القضاء  يف  املصابيح    ،141والبيهقي  مشكاة  ختفيج  يف  ارلباين  وحس نه 
   .122ح 1/43

وقال ارلباين يف ختفجيه له:  )  168نة حوابن أيب ااصم يف الس  ، 13/244واه الطربت يف تفسريه  ( ر 2)
  ،2/748واآلجفت يف الشفيعة    ، رجاله كلهم ثقات وقد صفح فيه بقية ابلتحديث(  ،إسناده صحيح

  ، 3/305وابن بطة يف اإلابنة الكربى    ، 2046ويف مسند الشاميي ح  ، 434والطرباين يف الكبري ح
   .282ح 225ويف القضاء والقدر ص  ،711ح 2/145والبيهقي يف ارمساء والصفات 
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ًئا فَأَبـَْيَت ِإالَّ َأْن ُتْشِرَك ِب  ًئا«َشيـْ  .(1)  َشيـْ
وهذا موافق ملا    ،«قد أخذت عليك يف ظهر آدم»والشاهد من للك قوله:  
 . جاء لكفه يف اآلية الكفمية

 :  ما دّل على أنه تفسَي لآلية دون ذكر أخذ امليثاقاثنيًا: 
 ومن للك: 

ِذِه    -¢-   ُمْسِلِم ْبِن ي س ار  اجْلُه ِدِ  أ َن ُام ف  ْبن  اخلْ طَابِ ما رواه   ُسِئل  ا ْن ه 
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱاآْلي ِة  

ُف ْبُن اخلْ طَاب  172األعراف:  اآْلي ة    َّ مئ زئ ّٰرئ ْعُت ر ُسول  اَّللَِ :ِ فو ق ال  ُام     مسِ 
فو ق ال    ُسِئل    ‘  ا  آَدمَ   : ا نوْه  َخَلَق  اَّللََّ  بَِيِميِنهِ   ’   »ِإِن  َظْهَرُه  َمَسَح    ،ُثَّ 

  . َخَلْقُت َهُؤاَلِء ِلْلَجنَِّة َوِبَعَمِل َأْهِل اجْلَنَِّة يـَْعَمُلونَ   :قَالَ   ،فَاْسَتْخَرَج ِمْنُه ُذرِّيَّةً 
َخَلْقُت َهُؤاَلِء ِللنَّاِر َوِبَعَمِل َأْهِل    :قَالَ   ، ُثَّ َمَسَح َظْهَرُه فَاْسَتْخَرَج ِمْنُه ُذرِّيَّةً 

  : ‘   قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ   ؟لُ َفِفيَم اْلَعمَ   ،اَي َرُسوَل اَّللَِّ   :فـََقاَل رَُجلٌ   .النَّاِر يـَْعَمُلونَ 
َعَلى   مَيُوَت  اجْلَنَِّة َحَّتَّ  َأْهِل  أبَِْعَماِل  اْستَـْعَمَلُه  ِلْلَجنَِّة  اْلَعْبَد   ُ اَّللَّ َخَلَق  »ِإَذا 

َوِإَذا َخَلَق اْلَعْبَد للنار استعمله    ،فـَُيْدِخَلُه ِبِه اجْلَنَّةَ   ،َعَمٍل ِمْن َأْعَماِل َأْهِل اجْلَنَّةِ 

 

ر 1) املسند  (  يف  أمحد  له  12289ح  19/302واه  ح  ، واللفظ  البخارت  ومسلم    ، 3334ورواه 
 .2805ح



 

 
188 
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فـَُيْدِخَلُه ِبِه    ،َأْهِل النَّاِر َحَّتَّ مَيُوَت َعَلى َعَمٍل ِمْن َأْعَماِل َأْهِل النَّارِ   أبعمال
 .(1)النَّاَر«

معلول ابالنقطاع بي مسلم   احلديث    لكن   ،¢  بي يسار وامفوهذا 
   .٪ معناه قد ثبت ان غري واحد من الصحابة

ومجلة القول    : "-احلديث يف كالمه الى هذا  -  (هو  463ت)الرب  بن ابداقال  
رن مسلم بن يسار ونعيم بن    ؛ يف هذا احلديث أنه حديث لي  إسناده ابلقائم

ولكن معىن هذا احلديث قد صح ان    ، ربيعة مجيعا غري معفوفي حبمل العلم
من وجوه كثرية اثبتة يطول لكفها من حديث امف بن اخلطاب وغريه    ‘   النيب

 

ح    1/399وأمحد يف املسند    ،2/898ابب النهي ان القول يف القدر    –واه مالك يف املوطذ  ( ر 1)
ح  ،311 داود  ح  ، 4703وأبو  ح  ، 3075والرتمذت  السنة  يف  ااصم  أيب  وقال  )  196وابن 

ارلباين يف ختفجيه: إسناده ضعيف النقطااه بي مسلم بن يسار وامف وبينهما رجل يداى نعيم  
الكربى    ، بن ربيعة ارودت( السنن  املستدرك    ، 11126ح  10/102والنسائي يف  واحلاكم يف 

  ، لكن تعقبه الذهيب أبن فيه إرساالً   . خيفجاه  وقال: هذا حديث صحيح الى شفطهما ومل  74ح
بفقم     !   ووافقه الذهيب  .وقال: احلديث صحيح الى شفط مسلم ومل خيفجاه  3256ورواه أيضاً 
ووافقه الذهيب    .وقال: هذا حديث صحيح الى شفط الشيخي ومل خيفجاه  4001ورواه أيضاً بفقم 

وابن    ،13/234ورواه الطربت يف تفسريه    .¬  فيالحظ اال تالف يف تعليق الذهيب  !  أيضاً 
  3/616والاللكائي يف شفح أصول ااتقاد أهل السنة    ،6166ح  14/37حبان يف صحيحه  

 . 61ح 137والبيهقي يف القضاء والقدر ص ،2/741فيعة واآلجفت يف الش ،990ح
(: هذا احلديث منقطع هبذا اإلسناد رن مسلم بن يسار هذا مل  6/3التمهيد  )الرب    قال ابن ابد 

وبينهما يف هذا احلديث نعيم ابن ربيعة وهو أيضا مع هذا اإلسناد ال تقو  به    ، يلق امف بن اخلطاب
 .حجة

ولي  كما    ،( : "قال احلاكم: هذا احلديث الى شفط مسلم 10شفاء العليل ص)وقال ابن القيم  
 . بل هو حديث منقطع" ،قاله
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 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

  ، من طفق  ‘   وروت هذا املعىن ان امف ان النيب  ...مجااة يطول لكفهم
بن    وأيب    ،الي بن أيب طالب  :‘   وممن روى هذا املعىن يف القدر ان النيب

وأبو سفحية    ،وأبو سعيد اخلدرت  ،وأبو هفيفة  ،وابن امف  ،وابن اباس  ،كعب
اللحية الكاليب  ،(1) وابد هللا بن امف   ،وابد هللا بن مسعود  ،الغفارت   ،ولو 

وأبو موسى   ،موسفاقة بن جعث ،وأن  بن مالك  ،واائشة   ،وامفان بن حصي 
 . (2) " وابادة بن الصامت وأكثف أحاديث هؤالء هلا طفق شىت ،ارشعفت

املعىن املتعلق ابلقدر  لكن مجلة هذه الفواايت املشار إليها هنا هي يف تقفيف  
 . لي  فيها التنصيص الى أهنا تفسري لآليةو  ،املذكور يف احلديث

 على معىن اآلية من إخراج الذرية من ظهر آدم دون ذكر  ما كان دااّلً اثلثًا:  
 : ودون التصريح أبنه تفسَي لآلية  ،أخذ امليثاق واإلشهاد
:    - ¢-ُهف يْوف ة   ومن للك ما رواه أبو   ُ  »  :‘   ق ال  ر ُسوُل اَّللَِ ق ال  َلمَّا َخَلَق اَّللَّ

َفَسَقَط ِمْن َظْهرِِه ُكلُّ َنَسَمٍة ُهَو َخاِلُقَها ِمْن ُذرِّيَِّتِه ِإىَل يـَْوِم    ، آَدَم َمَسَح َظْهَرهُ 
ُهْم َوبِيًصا ِمْن نُورٍ   ،الِقَياَمةِ  ُثَّ َعَرَضُهْم َعَلى    ،َوَجَعَل َبنْيَ َعْييَنْ ُكلِّ ِإْنَساٍن ِمنـْ

َأْي َربِّ  فـََقاَل:  َهُؤاَلِء ُذرِّ   ؟َمْن َهُؤاَلءِ   ، آَدَم  ُهْم    ،يَـُّتكَ قَاَل:  ِمنـْ فـََرَأى رَُجًل 
نَـْيهِ  فـََقاَل: َهَذا رَُجٌل ِمْن    ؟فـََقاَل: َأْي َربِّ َمْن َهَذا  ،فََأْعَجَبُه َوبِيُص َما َبنْيَ َعيـْ

قَاَل:    ؟ فـََقاَل: َربِّ َكْم َجَعْلَت ُعْمَرهُ   . آِخِر األَُمِم ِمْن ُذرِّيَِّتَك يـَُقاُل َلُه َداُودُ 
فـََلمَّا ُقِضَي ُعْمُر آَدَم    . زِْدُه ِمْن ُعْمِري َأرْبَِعنَي َسَنةً   ،قَاَل: َأْي َربِّ   . ِستِّنَي َسَنة

 

 . وهللا أالم   .رنه لكف ابن امف ؛ هللا بن امفو ولعلها: ابد ، 6/7كذا يف التمهيد ( ه1)
 . 7-6/6لتمهيد ( ا2)
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قَاَل: َأَومَلْ تـُْعِطَها    ؟فـََقاَل: َأَومَلْ يـَْبَق ِمْن ُعْمِري َأرْبـَُعوَن َسَنةً   ،َجاَءُه َمَلُك املَْوتِ 
َيْت ُذرِّيَـُّتهُ   ،ُتهُ َفَجَحَدْت ُذرِّيَـّ   ،قَاَل: َفَجَحَد آَدمُ   ؟ابـَْنَك َداُودَ  َي آَدُم فـَُنسِّ   ،َوُنسِّ

 .(1) «َوَخِطَئ آَدُم َفَخِطَئْت ُذرِّيَـُّتُه  
   .مجلة ما يتعلق ابلفواايت اليت ُتذكف يف سياق معىن اآلية الكفمية فهذه 

معىن   نوما يشد بعضها بعضا تدل  الى ثبوت أمفين يبي نا  ،وهي مبجمواها
 ومها:   ،اآلية بياانً ظاهفاً 

أن هللا تعاىل أ فج لرية آد  اليه الصال  والسال  من صلبه إ فاجاً يف  :  األول
الذر   املستقِ   ،اامل  إ فاجهم  قبل  ار فى  نسمة مستقلة ان  أرحا   كل  ف من 

  .أمهاهتم يف هذه الدنيا
وخيتلف ان الوجود الذت   ،وجود  اص اادوا بعده إىل صلب اآلابءفهو  

 .  فجوا به إىل هذه احلياة الدنيا
  ،وأن ال يعبدوا غريه  ،: أن هللا تعاىل أ ذ اليهم العهد وامليثاق أنه رهبمالثاين

 . وأقف وا بذلك ،فشهدوا ،وأشهدهم الى للك

 

ا  )  3076واه الرتمذت ح( ر 1)   3257واحلاكم يف املستدرك ح  ،(.ح ِديٌث ح س ٌن ص ِحيحٌ وقال: ه ذ 
وابن أيب ااصم يف    ، ووافقه الذهيب(  .وقال: هذا حديث صحيح الى شفط مسلم ومل خيفجاه)

وقال ارلباين يف ختفجيه: حديث صحيح رجاله ثقات لوال ما خيشى من مبارك بن  )   205السنة ح
 . لكنه يتقوى ابلطفيق اليت بعده(  . فضالة تدليسه تدلي  التسوية
وقال    .2270ح 4/128كما اند اإلما  أمحد يف املسند  ƒ وجاء أيضاً من رواية ابن اباس 
أما أنه    ، (: وما نفى يف هذا احلديث شيئا من النكارة3/43)الشيخ أمحد شاكف يف ُتقيقه للمسند  

 . يث أيب هفيفة قد يذهب بغفابته ولكن جميء معناه من حد ، فعسى ،مبعىن أنه مل يفوه غريه ،غفيب
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 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

إضافة إىل ما صح     ،ومبا أن هذين ارمفين كانت داللتهما يف اآلية ظاهفة
داال ً  الفواايت  اليهمامن  بذلك  ،  اإلقفار  لي     ،فيجب  مبا  معارضته  واد  

  ،يُظن أهنا معارضة للمعىن املقفر هنا  بل هي وارداتٌ   ،مبعار  هلا من النصوص
 . كما سيذيت بيانه من اجلواب الى اإلشكاالت املوردة الى معىن اآلية

ً من النصوص الشفايةوأ ذ امليثاق ال  ،فاإل فاج من ظهف آد    ،  يعار  أاي 
ً من القوااد املقفرة شفااً    .وال أاي 

 
 *** 
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 أقوال أهل العلم يف املراد ِبآلية الكرمية: املبحث الثاين
وحاصل ما   ،تعددت أقوال أهل العلم يف بيان املعىن املفاد من اآلية الكفمية

(1)لكفوه يف للك يفجع إىل قولي 
 مها:  

وأ ذ اليهم    ،يف اامل الذر  أصالب آابئهمأن هللا تعاىل أ فج لرية آد  من   .1
 . وأنطقهم وأشهدهم الى للك ،امليثاق املذكور يف اآلية

مبا نصب هلم  تعاىل  هللا اليه من اإلقفار بفبوبيته    أن املفاد بذلك ما فطفهم .2
 . ة أبنه رهبم املستحق رن يعبدوه وحدهمن اردلة القاطع

 امتاً للك ابلرتجيح إن شاء    ،وألكف هنا أقوال أهل العلم يف تقفيف للك
 .هللا تعاىل

 القول األول: 
وأخذ عليهم    ،يف عامل الذر  أصلب آِبئهمأن هللا تعاىل أخرج ذرية آدم من  

 . وأنطقهم وأشهدهم على ذلك   ،امليثاق املذكور يف اآلية
  ،الى ما دل ت اليه الفواايت اليت جاءت مفس فة لآلية  وهذا القول مبد  

كما تقد  من رواية أيب  بن كعب    ،واليت ُنص  فيها الى أ ذ امليثاق واإلشهاد
 .ƒ وابن اباس

 

- 1/346إجياز البيان ان معاين القفآن للنيسابورت    ، 390/  2نظف: معاين القفآن وإافابه للزجاج  ( ا1)
  ، 3/451،456تفسري ابن كثري    ، 163الفوح البن القيم ص  ، 7/314تفسري القفطيب    ،347

   . 2/43أضواء البيان  ،2/299فتح القديف للشوكاين 
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مل  من  ومن أهل التفسري    ،(1) املفسفين واامة    ،وهذا هو قول اامة أهل العلم
   .(2) يذكف غريه 

بن كعب أيب   قول  اباس  ،وهذا  الفواية  حب  ، ٪  وابن  تقدمت  ما  سب 
   .ƒ هللا بن امفو وروت ان ابد ،انهم

ه(310ت)وا تاره الطربت
تقفيف    ونقل يف تفسريه ان ادد من أهل العلم  ،(3) 

القول اطاء  ،هذا  ه(114ت)منهم 
مزاحم،(4) بن  ه(102ت)والضحاك 

 (5)،  
ه(127ت)والسدت  

(6). 
: والكف اي  ‘   يقول تعاىل لكفه لنبيه حممد ):  -يف تفسري اآلية –قال الطربت  

وأشهد    ،يدهفقَفرهم بتوح ،حممد رَبك إل استخفج ولد آد  من أصالب آابئهم
  .(7)(وإقفار هم به ،م بذلكشهاد هت   بعضهم الى بعض  

فقد لكف الفواايت الدالة    ؛يف تفسريه  ه(327ت)ا تاره ابن أيب حامتا  وهو م
  (8) . اآل فومل يشف إىل القول   ،الى أ ذ امليثاق واإلشهاد

 

السمعاين  (  1) تفسري  القي م ص  ، 2/229انظف:  قول مجهور    163والفوح البن  قال: "وهذا  حيث 
 .159فح الطحاوية للشيخ ابدالفمحن الرباك صشو   ،املفسفين من أهل ارثف"

 . 168لفوح البن القي م ص( ا2)
 . 13/222فسري الطربت ( ت3)
 . 13/241فسري الطربت ( ت4)
 . 13/230فسري الطربت ( ت5)
 . 13/242فسري الطربت ( ت6)
 . 13/222فسري الطربت ( ت7)
 .1615-5/1612فسري ابن أيب حامت ( ت8)
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 .(1) ومل يذكف القول اآل ف ،يف تفسريه (هو 875ت)ولكفه الثعاليب
ملا أشار إىل القول اآل ف    ،يف التفسري  (هو  542ت )وهو ظاهف كال  ابن اطية

 ( 2) ."وهو قول ضعيف منكب ان ارحاديث املذثورة مطفح هلاقال: " 
ِذه    "   :ه(328ت)ابن ارنبارتوقال   م ْذه ب أهل احل ِديث وكرباء أهل اْلعلم يف ه 
ده وهم يف صور الَذر  : اآْلي ة   ،أ ن هللا أ فج ُلر ِيَة آد  من صلبه وأصالب أ ْوال 

أ نه  القهم اْلِميث اق  ا ل ْيِهم  وقبلوا  ،مصنواون  و أ هَنُم  ،ف ذ ذ  بذلك  فُوا    ، ف اْارت 
ك م ا جعل للجبل    ، اففُوا هب ا م ا اف  ا ل ْيِهم ب فيهم اقواًل و ل ِلك  بعد أ ن ركَ 
عت    ،وكما فعل ل ِلك ابلبعري ملا سجد  ،ب  اقال ِحي ُ وطِ  والنخلة ح ىَت مسِ 

  .(3) "وانقادت ِحي دايت
اجلوزت ابن  "( هو  597ت)وقال  أنه   :  من  شفحنا  ما  الى  العلم  أهل  ومجااة 

   .(4) " ورَكب فيهم اقوالً وأفهاماً اففوا هبا ما اف  اليهم  ،استنطق الذر
الشوكاين " ه(1250ت)وقال  انه  :  العدول  ينبغي  ال  الذت  احلق  هو  وال    ،وهذا 
  ،ا الى غريه من الصحابةوموقوفً   ،ا إىل النيب  لثبوته مففواً   ؛املصري إىل غريه

  .(5) "وإلا جاء هنف هللا بطل هنف معقل ،لجئ للمصري إىل اجملازوال مُ 

 

 . 3/92فسري الثعاليب ( ت1)
 . 2/475حملفر الوجيز ( ا2)
 . 163لفوح صاوابن القيم يف كتاب   ،9/449نقال ان الواحدت يف التفسري البسيط ( 3)
 . 2/168اد املسري ( ز 4)
 . 2/299تح القديف ( ف5)



 

 

195 
 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

الشنقيطيالشيخ  ورجحه   ارمي  "  ه(1393ت)حممد  الوجه  فقال:  أن  فاالم 
اآل ف يف معىن اآلية: أن هللا أ فج مجيع لرية آد  من ظهور اآلابء يف صورة  

مث أرسل    .قالوا بلى  .وأشهدهم الى أنفسهم بلسان املقال: ألست بفبكم   ،الذر
بعد للك الفسل مذكفة بذلك امليثاق الذت نسيه الكل ومل يولد أحد منهم وهو  

 .وإ بار الفسل به حيصل به اليقي بوجوده ،لاكف له
 .(1) " قال مقيده افا هللا انه: هذا الوجه ار ري يدل له الكتاب والسنة

لكن جعله    ،حكاية اإلمجاع الى للك  ه(238ت) وروت ان إسحاق بن راهوية
  .(2) وشهدت به ، و وطبت بذلك امليثاق لقاً لألرواح  لقاً مستقال ً 

 

*** 
  

 

 . 2/43ضواء البيان أ( 1)
  الفوح   ، 8/414درء تعار  العقل والنقل البن تيمية    ،3/107االستذكار البن ابد الرب   انظف:  (  2)

 . 165-164ص البن القي م
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 القول الثاين:  
مبا نصب هلم  تعاىل    تهعليه من اإلقرار بربوبيهللا  أن املراد بذلك ما فطرهم  

 . املستحق ألن يعبدوه وحدهمن األدلة القاطعة أبنه رِبم 
وتلميذه    ،( هو  728ت) منهم شيخ اإلسال  ابن تيمية  ،وقال به مجع من أهل العلم

القي م احلنفي  ،(هو  751ت)ابن  العز   أيب  الشيخ ابد   ،ه(792ت)وابن  الفمحن    وا تاره 
  .ه( 1376ت)السعدت

ا ِإْ ب ارٌ   قال شيخ اإلسال : " قْوف ار أبِ ن هللا ر هبم ك م ا    و ه ذ  ا َما فطفوا ا ل ْيِه من اإْلِ
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱ  :ق ال  
ِذه اآْلي ة ب ين  ، [172األعراف:  اآلية ]  َّ مئ زئ ّٰرئ يف إقفارهم وشهادهتم    ةف ِإن ه 

د  مولو كل    »:  ‘   و ق ال    ،الى أنفسهم ابملعففة اَليِت فطفوا ا ل يوْه ا أ ن هللا ر هبم
 .(1) «  على اْلفْطَرة يولد

قْوف ار ملا اْستْخفُجوا من صلب آد  ا اإْلِ و أ نه    ،و ط ائِف ة من اْلعلم اء جعُلوا ه ذ 
ا مل يثبت بِِه  رب ص ِحيح ا ن الَنيب   ،أنطقهم وأشهدهم و اآْلي ة ال     ،‘   ل ِكن ه ذ 

ْعُفوف ة أ نه استخفجهم  ،تدل ا ل ْيهِ  ِإََّن ا اَلِذت ج اء ت بِِه اْر ح اِديث اْلم  وأراهم    ،و 
ا ِفيِه مذثور    ،ز ب ي أهل اجْلَنة و أهل الَنار ِمنوُْهم فعففوا من يو ْومِئذ  ومي    ، آلد   ه ذ 
ِْمِذت  و غ ريه إبِِْسن اد جيدمن   و ُهو  أ ْيضا من ح ِديث    ،ح ِديث أيب ُهف يْوف ة ر و اُه الرتِ 

و م الك  الس ن ن  أهل  ر و اُه  اَلِذت  اخْلطاب  بن  يصلح    امف  و ُهو   اْلُمو طَذ  يف 
 . اتضادلال

 

 .¢ ان أيب هفيفة  2658ومسلم ح  ،1385حلديث رواه البخارت حا( 1)
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و اْبن    ،و قد روى ا ن أيب    ،و أما إنطاقهم وإشهادهم ففوى ا ن بعض الس لف
وروى ل ِلك احلْ اِكم يف    ،و بو ْعضهْم ر و اُه م ْففُواا من ط فِيق اْبن ا َباس و غ ريه  ،ا َباس
ا ض ِعيف   ،ص ِحيحه ا يْفو   ،ل ِكن ه ذ  م ْوُضوا ة يف    أ ح اِديث   توللحاكم مثل ه ذ 
 .(1)"ص ِحيحه 
القي ماإلما   وقال   اْر ْاف اف يف ُسور ة    " :  (هو  751ت)ابن  آي ة  ِذه  و ملا ك ان ت ه 

بفبوبيته  أقف   ممَن  اْلُمك ل في  جل ِميع  اْلع ا   ْشه اد  و اإْلِ اْلِميث اق  ا  ِفيه  لكف  َية  م كِ 
ن الش فك  ،ووحدانيته و يو نوْق ِطع    ،و ُهو  ِميث اق وإشهاد تقو  بِِه ا ل ْيِهم احْلَجة  ،و بطال 
اْلعذر اْلعُقوب ة  ،بِِه  بِِه  اإلهالك   ،و ُتل  مبخالفته  ي ُكونُوا    ،و يْست حق  أ ن  بُد  ف ال  

بِهِ  اارفي  ل ُه  ر هبم    ،لاكفين  و أ نه  بفبوبيته  قْوف ار  اإْلِ من  ا ل ْيِه  فطفهم  م ا  و ل ِلك  
يف فطفهم    مبامثَ أرسل إِل ْيِهم رسله يذكفوهنم    ،مفبوبون  ونم خملوقهنأو   ،وفاطفهم
ْيه وواده ووايدهويعف    ،واقوهلم ونظم اآْلي ة ِإََّن ا يدل    ، فوهنم ح قه ا ل ْيِهم و أمفه و هن 
ا  .(2) "الى ه ذ 

  .مث لكف اشفة أوجه يف تفجيح داللة اآلية الى هذا املعىن
ما   مجيع  ان  اجلواب  يف  وسيذيت  اآلية  معىن  يف  ارول  القول  الى  يورد 
 .املباحث التالية إن شاء هللا تعاىل

فقد أودع    : "-يف معىن اآلية–  ه(1376ت)الفمحن السعدت  وقال الشيخ ابد 
وأن احلق ما جاءت به   ،ما يدلكم الى أن ما مع آابئكم ابطل ،هللا يف فطفكم

 

 . 13-1/11امع الفسائل ( ج1)
 . 168لفوح ص( ا2)
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هذا هو الصواب    ....ويعلو اليه  ،وهذا يقاو  ما وجدمت اليه آابءكم  ، الفسل
 .يف تفسري هذه اآلايت

حي استخفجهم من    ،وقد قيل: إن هذا يو  أ ذ هللا امليثاق الى لرية آد 
فاحتج اليهم مبا أقفوا به يف    ،فشهدوا بذلك  ،ظهفه وأشهدهم الى أنفسهم

ولكن لي     ، الدنيا واآل فةوانادهم يف  ،للك الوقت الى ظلمهم يف كففهم
والواقع    ،وال تقتضيه حكمة هللا تعاىل  ،وال له مناسبة  ،يف اآلية ما يدل الى هذا

 .شاهد بذلك
  ،أنه حي أ فج هللا لرية آد  من ظهفه  ، الذت لكفوا  ،فإن هذا العهد وامليثاق
فكيف حيتج    ،وال خيطف ببال آدمي  ،ال يذكفه أحد  ،حي كانوا يف اامل كالذر

  .(1) " ؟وال له اي وال أثف  ، اليهم أبمف لي  اندهم به  ربهللا
 .وهذا القول هو مذهب امو  أهل الكال  يف معىن اآلية

والقول الثاين: يف تفسري هذه اآلية قول    : "ه(606ت)قال فخف الدين الفازت
من   اروالد  وهم  الذرية  أ فج  تعاىل  إنه  املعقوالت:  وأرابب  النظف  أصحاب 

وللك اإل فاج أهنم كانوا نطفة فذ فجها هللا تعاىل يف أرحا     ،أصالب آابئهم
مث    ،و لقا كامال  ،مث جعلهم بشفا سواي  ،مث مضغة  ،وجعلها القة  ،ارمهات

  ،واجائب  لقه  ،ب فيهم من دالئل وحدانيتهأشهدهم الى أنفسهم مبا رك  
صنعه بلى  .وغفائب  قالوا  صاروا كذهنم  قول    ،فباإلشهاد  هناك  يكن  مل  وإن 

 .(2)"ابللسان
 

 . 308فسري السعدت ص( ت1)
 . 400/ 15فسري الفازت ( ت2)
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أما املعتزلة: فقد أطبقوا    : "-املعتزلة للقول ارول    رفض يف  –وقال أيضاً  
  .(1) "هبذا الوجهالى أنه ال جيوز تفسري هذه اآلية 

ِذه اآْلي ةو اْال م أ ن اْلُمْعت زل ة أتو  : "ه(489ت)وقال السمعاين فو ق الُوا: أ ر اد     ،لوا ه 
بِِه اْر ْ ذ من ظُُهور بد آد  الى الرَتْتِيب اَلِذت م ض ت بِِه الس نة من لدن آد   

اْلع امل ِئل    ، َّ ُّ َّ ٍّ ُّٱو ق وله:    .ِإىل  فن اء  يو ْعِد ك م ا نصب من د ال 
ر ابً  الى ك ونه  تدل  اَليِت  بق وْ   ،اْلُعُقول  اجلْ واب  ِإىل   بل ىويلجئهم  وأنكفوا    ،هلْم: 

ِطل .اْلِميث اق ا أت ِْويل اب    (2) ."و أما أهل الس نة مقفون بِيو ْو  اْلِميث اق  ،و ه ذ 
ا اآلية -  ه(538ت)لزخمشفتوقال  معىن  نساًل ":    -يف  أصالهبم  من    إ فاجهم 

أنفسهم الى  ابب   َّنئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّٱ  :وقوله  .وإشهادهم  من 
أنه نصب هلم اردلة الى ربوبيته ووحدانيته  ،التمثيل والتخييل  ، ومعىن للك 

فيهم ركبها  اليت  وبصائفهم  اقوهلم  هبا  الضاللة    ،وشهدت  بي  مميزة  وجعلها 
وكذهنم    ؟وقال هلم: ألست بفبكم  ،فكذنه أشهدهم الى أنفسهم وقفرهم  ،واهلدى

أنت ربنا بلى  أنفسنا وأقفران بوحدانيتك  ،قالوا:  التم  .شهدان الى  ثيل  وابب 
   .(3)"ويف كال  العفب  ،’  واسع يف كال  هللا تعاىل ورسوله

 

 . 398/ 15فسري الفازت ( ت1)
 . 2/231 تفسري السمعاين  (2)
وأما إطالقه    .وقد ورد الشفع به  ،وال ق ابن املنري اليه: إطالق التمثيل أحسن  ،2/176لكشاف  ( ا3)

مث إن    .وقد كثف إنكاران اليه هلذه اللفظة   ، ومل يفد به مسع  ، التخييل الى كال  هللا تعاىل فمفدود
فلذلك أقفه    ، القاادة مستقفة الى أن الظاهف ما مل خيالف املعقول جيب إقفاره الى ما هو اليه

 . وأما كيفية اإل فاج واملخاطبة فاهلل أالم بذلك . اركثفون الى ظاهفه وحقيقته ومل جيعلوه مثاال
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البيضاوت اآلية –  (هو   685ت)وقال  معىن  "-يف  ربوبيته:  دالئل  هلم  ونصب   ، أت 
حىت صاروا مبنزلة من قيل هلم:    ،قفار هباىل اإلب يف اقوهلم ما يداوهم إورك  

فنزل متكينهم من العلم هبا ومتكنهم منه مبنزلة اإلشهاد    .ب لى  :قالُوا  ؟أ ل ْست  ِبف ب ُكمْ 
 . (1)"واالارتاف الى طفيقة التمثيل
  ، والكال  متثيل حال من أحوال الغيب  : "ه( 1393ت)وقال الطاهف بن ااشور

إرادة   اند  وأافاضها  الكائنات  لوات  الى  اإلهلي  التكوين  أمف  تسلط  من 
فرياد    ، رهنا وراء املعتاد املذلوف  ،ال تبلغ النفوس إىل تصورها ابلكنه  ،تكوينها

وحاصل املعىن: أن هللا  لق يف اإلنسان من وقت تكوينه   ، تقفيبها هبذا التمثيل
فكري اإلنسان التطلع إىل إدراك  وجعل يف فطفة حفكة ت  ،إدراك أدلة الوحدانية

جف    ، للك إلا  إدراكه  فطفته وُتصيل  الى  تد ل  اليت  العوار   من  نفسه  د 
 .(2)"فتفسدها

 رقوال أهل العلم يف بيان املفاد ابمليثاق املذكور  هذا مجلة ما يتعلق من لكف  
لكن    ، يستواب أطول من هذه الصفحات  ومقا  النقوالت  ،يف اآلية الكفمية

 .واإلشارات موضحة رسطف العبارات ،مقصد البحث اال تصار
 الرتجيح:  

وأقوال أهل العلم يف للك    ،وما يدل  الى كل  منهما  ،ابلنظف إىل القولي 
  ’   أبن املعىن هو أن هللا تعاىل أ فج لرية آد   ،يظهف رجحان القول ارول
وأشهدهم الى أنفسهم أنه تعاىل    ،يف موقف واحد  ،مجيعاً من ظهور آابئهم

 

 . 3/41فسري البيضاوت( ت1)
 . 9/168التنويف لتحفيف و ( ا2)
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وحده  للعبادة  املستحق  للك  ،رهبم  يف  امليثاق  اليهم  وأقفوا    ،وأ ذ  فشهدوا 
 .بذلك

 ووجه ترجيح هذا القول أمران:  
وهي آاثر    ،: ما جاء مفسفاً لآلية من ارحاديث واآلاثر-وهو ارهم-  األول
 . اآلية داللة صفحيةوداللتها الى معىن  ،وواضحة املعىن ،اثبتة

 ‰   وال شك أن تفسري القفآن مبا جاء ان صاحب الفسالة
كما سبق يف قول    ،ويوقف انده   ، هو أوىل ما جيب أن يصار إليه من تفسري

 ."وإلا جاء هنف هللا بطل هنف معقل تعاىل: " ¬ ه(1250ت)الشوكاين
  ، اجلواب اليه ظاهف: أن مجيع ما يورد الى هذا القول من إيفادات فإن  الثاين

أو قوااد    ،دلة شفايةروليست تلك اإليفادات جباالة هذا القول حمل معارضة  
   .كلية

البحث هو اجلواب   ُجعلت    ان ومقصد هذا  اليت  اإليفادات  تلك  امو  
وسيكون املبحث التايل هو اجلواب ان    ،إشكاالت يف إثبات امليثاق السابق

   .تلك اإلشكاالت
أما القول الثاين فهو صحيح من حيث ما يقفره من معىن أبن هللا تعاىل  

 ،اردلة الشاهدة الى بديع  لقه هلم نصبو  ،أوجد الذرية قفانً منهم بعد قفن
أو   ،وال يُعف  انه إال نفٌ  مكابفة ،وأن كل نف  تشهد هبذا ،واظيم صنعه

نه تعاىل هو املستحق  فالفطفة السوية شاهدة هلل تعاىل أب  ،ارقة يف فساد فطفهتاغ
 . كما تكون بلسان املقال  ،وأن الشهادة ميكن أن تكون بلسان احلال  ،للعبادة

 . فهذا القدر من القول ال إشكال فيه ولي  حمل اارتا 



 

 
202 

 اجلواب عما أشكل يف آية امليثاق "دراسة عقدية"
 عبد هللا بن عبد الرمحن اهلذيل د.  
 

 !ويُعرت  به اليه  ،ولكن االارتا  أن يُفد  به القول ارول
مكن اباتبار أن الفطفة اليت فطف هللا تعاىل  امل التوافق بي القولي هو  بل إن  

  ، العباد اليها هي امتداد لذلك امليثاق الذت أُ ذ الى بد آد  يف اامل الذر  
 .دالة الى ما دل  اليه  ،فإهنا جاءت موافقة له

  ،وال تعار  بينهما  ،ومن هنا لكف بعض أهل العلم أن التفسريين متوافقان
لي  بي التفسريين منافاة وال مضادة وال    كما قال الشيخ حافظ احلكمي: "

  .(1) "فإن هذه املواثيق كلها اثبتة ابلكتاب والسنة ،معارضة
 . وهنا نعلم العالقة الوثيقة بي هذا امليثاق والفطفة اليت ُولد  الناس اليها

 
*** 

  

 

 . 1/92معارج القبول ( 1)
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يشكل يف داللة آية امليثاق على امليثاق  اجلواب عما : املبحث الثالث
 ىل على بين آدم وهم يف عامل الذرالعام الذي أخذه هللا تعا 

عىن امليثاق  م  ر تفجيحُ فبعد أن تقف    ،هذا املبحث هو مقصد البحث وغايته
د من إشكاالت حول تقفيف هذا  فالكال  هنا الى ما يور    ،الوارد يف اآلية الكفمية

   .واجلواب اليها ،املعىن
 وميكن حصف ما يُذكف من إيفادات الى هذا القول فيما يلي: 

 . ر لآليةضعف الفواايت الدالة الى هذا املعىن املقف   .1
 .بي اآلية والفواايت الدالة الى اإلشهاد ا تالف اللفظ .2
 .اال تالف بي الفواايت الواردة يف تفسري اآلية .3
 ؟ فكيف تقو  به حجة  ،اد  تذك ف هذا امليثاق .4
 . أنه ميكن محل اآلية الى اإلشهاد بلسان احلال ولي  بلسان املقال .5
اررواح خملوقة قبل ارجساد    ل اآلية الى هذا القول يدل الى أن  مح  أن   .6

 . بزمن طويل
  .(1) مجلة ما يُذكف من إشكاالت تتعلق آبية امليثاق  اهذ

 وابهلل التوفيق:   ،وألكف هنا اجلواب الى كل   منها

 

لكن كثري    ،وما بعدها( حججاً كثرية للمعتزلة يف رد  هذا القول15/98)كف الفازت يف تفسريه  ( ل 1)
مث    ، وقد أجاب الفازت الى بعضها  ،فذافضُت انه  ،ولي  هو حمل إشكال أصال  ،منها ضعيف

 . "قال: " وبقية الوجوه ضعيفة والكال  اليها سهل هي
( اشفة أوجه يف اد  داللة اآلية الى ما دل ت اليه الفواايت  167الفوح ص)ولكف اإلما  ابن القي م  
 . ومجلتها دا ٌل فيما لكفتُه هنا ، من أ ذ امليثاق
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ر لآليةأواًل: ضعف الرواايت الدالة على هذا املعىن املقرّ   
 واجلواب على ذلك: 
 . اً يف كل الفواايت املتعلقة مبعىن اآليةأن هذا لي  اام  

  ،لكنه يُذكف لالاتضاد  ،وال حُيتج  به  ،يوجد من الفواايت ما هو ضعيف  ،نعم
 .وتقوية الفواية ابملتابعات والشواهد

لكف الفواايت املقفر ة ملعىن اآلية أبنه أ ذ امليثاق    ارول وقد تقد  يف املبحث  
وأنه يشد    ،وأهنا رواايت صحيحة رفعاً ووقفاً   ،الى بد آد  وهم يف اامل الذر  

 . بعضها بعضاً 
أقوال أهل العلم يف تقفيف هذا املعىن لثبوت    الثاينوتقد   أيضاً يف املبحث  

وال    ،وهذا هو احلق الذت ال ينبغي العدول انهكقول الشوكاين: "  ،الفواية فيه
  ، "وموقوفا الى غريه من الصحابة  ا إىل النيب  لثبوته مففواً   ؛املصري إىل غريه
 ."والسنةهذا الوجه ار ري يدل له الكتاب   : "ه(1393ت)وقول الشنقيطي

  ، فاملتقفر هنا أن جمموع الفواايت الدالة الى هذا املعىن يدل  الى صحتها
 . وال يضري للك ورود ما هو ضعيٌف منها

 اختلف اللفظ بني اآلية والرواايت الدالة على اإلشهاد:اثنيًا: 
  :(1) وميكن حصف اال تالف املذكور هنا يف ثالثة أمور 

  فهو املذكور يف الفواايت  أما    ،من بد آد   هواملذكور يف اآلية  ار ذ  أن   .1
 .’  من آد   أ ذٌ 

 . من ظهف آد ()ويف الفواايت:  ،من ظهورهم()أنه قال يف اآلية:  .2
 

 . 167لفوح البن القي م ص( ا1)
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 . ’   ويف الفواايت: لرية آد    ،تهم(لري)أنه قال يف اآلية:  .3
 واجلواب على ذلك:  

تعار  يف للك تناسلهم  ،ية الى كثفهتمفالذر   ؛أنه ال  هم يف    ،وتعاقب 
 .‰  ارصل كان ابتداؤهم من ظهف أبيهم آد  

وأما لكف إ فاجهم    ،ايت هو بناء الى أصل وجودهمافذكف آد  يف الفو 
 . من أصالب آابئهم  من أصالب آابئهم كما هو يف اآلية فاملفاد به أففاد تناسلهم

خيفجون  فيكون املعىن: أ فجهم من صلب أبيهم آد  الى الرتتيب الذت  
 .به أابً بعد آ ف إىل قيا  السااة

إَّنا أافجوا يو  امليثاق  ومل يذكف أمف آد  ف: "(هو  427ت)الثعليبأبو إسحاق  قال  
أ فج لرية آد  بعضهم من ظهور بعض الى حنو ما    ¸  رن هللا  ؛ يف ظهفه

فلما    ،من بد آد ()ظهف آد  بقوله    فاستغىن ان لكف   ، يتوالد اربناء من اآلابء
  ( 1)."من ظهفه تفك لكف ظهف آد  ولكف ظهور بنيه  الم أهنم كلهم بنوه و فجوا 

  - تو ع اىل     - هللا  ق ال  بعض اْلعلم اء يف ج و ابه: ِإن  ":  ه(489ت)قال السمعاينو 
استخفجهم من صلب آد  الى الرَتْتِيب اَلِذت خُيفجُه من بد آد  من ظُُهورهْم  

:  ،ِإىل  يو ْو  اْلِقي ام ة ِلك ق ال    َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱ  ف لذ 

   (2)."172األعراف: 

 

 . 4/304فسري الثعليب ( ت1)
 . 2/231فسري السمعاين ( ت2)
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ووجه النظم الى هذا: وإل أ ذ ربك من ظهور  : "  ه( 671ت)وقال القفطيب
وأهنم أ فجوا    .وإَّنا مل يذكف ظهف آد  رن املعلو  أهنم كلهم بنوه  .لريتهمبد آد   
 ( 1) ."َّٰذ يي ىي ُّٱ ه:فاستغىن ان لكفه لقول  .ق من ظهفهيو  امليثا

الفازت للك    ه(606ت)وأجاب  لكفه  –الى    : -املعتزلة  حتجاجات  الاند 
فلي  يف لفظ اآلية ما    ،وأما أنه تعاىل خيفج كل تلك الذرية من صلب آد "

  إال أن اخلرب قد دل    ، ما يدل الى بطالنه  ولي  يف اآلية أيضاً   ،يدل الى ثبوته
وثبت إ فاج الذرية من    ،فثبت إ فاج الذرية من ظهور بد آد  ابلقفآن  ،اليه

فوجب    ، والى هذا التقديف: فال منافاة بي ارمفين وال مدافعة  ،ظهف آد  ابخلرب
فهذا منتهى    ،لآلية واخلرب ان الطعن بقدر اإلمكان  صوانً   ؛املصري إليهما معا

  (2) ".الكال  يف تقفيف هذا املقا 

إن هللا مسح ظهر آدم  »  :  لي  بي قول النيب  ":  ه( 471ت)وقال اجلفجاين
إلا أ ذهم من    ¸  رنه  ؛وبي اآلية ا تالف حبمد هللا    «فأخرج منه ذريته  

بعضهم من   ،رن لرية آد  لرية لذريته ؛هف آد  فقد أ ذهم من ظهور لريتهظ
 ( 3)."بعض

 

 . 7/317فسري القفطيب ( ت1)
 . 402/ 15فسري الفازت ( ت2)
وانظف:    .  163ص  كتاب الفوحوابن القيم يف    ،9/449الواحدت يف التفسري البسيط    نقالً ان(  3)

 . 9/332فسري املنار ت
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واجلمع بينهما أنه لكف بد آد  يف    يف تفسريه: "  (هو  741ت)زتوقال ابن جُ 
 (1)" 11األعراف:  اآلية َّ خس حس جس مخ ُّٱ اآلية واملفاد آد  كقوله:

ف  ِفيهِ يف مثل هذا: "  ه(790ت)وقال الشاطيب ا ِإل ا تُوُؤمِ ل  ال  ِ ال  ِر نَُه    ؛و ه ذ 
ا نو ُهم  ًة    ‰  أبِ ْن خي ْفُُجوا ِمْن ُصْلِب آد      ، مُيِْكُن اجلْ ْمُع بو يوْ د فْوع ًة و اِحد 

نْوي ا ا أُْ فُِجوا ِإىل  الد  ا أبِ    ،ا ل ى و ْجه  ل ْو   ف ُجوا ا ل ى الرَتْتِيِب ك م  ْن  و ال  حمُ ال  يف ه ذ 
اْر  تِْلك   يف  غ رْيِ  يو تو ف َطف   ِمْن  اْر بْون اِء  ا ِن  اْر بْون اُء  ِة  ز م ان  ِ ذ  و ت ُكوُن   ،تو ْفتِيِب 

 (2) ."ص ِحيح ت ْيِ يف احلْ ِقيق ِة ال  ا ل ى اْلم ج ازِ  النِ ْسبو ت اِن م ًعا
  ،فتارة يُذكف أنه من تفاب ،ومثل هذا ما يذكفه هللا تعاىل من  لق اإلنسان

ماء مهي  أنه من  يذكف  تعار  يف للك  ،واترة  أنه ال  قطعاً  فذكف    ؛ ومعلو  
آد  أبيهم  أصل  لقة  الى  بناء  هو  والطي  فما    ،‰  الرتاب 

إليه يف اخللقة صح  أن يضاف هلم وأما  لقهم من ماء مهي فهو    ،أضيف 
   .اتبار تناسلهم من آابئهم واحداً بعد اآل فاب

 : االختلف بني الرواايت الواردة يف تفسَي اآلية: اثلثاً 
اآليةه إشكال يف معىن  يُذكف من  ما  أشهف  الفواايت    ،ذا من  أن  وللك 

  ،بل ا تلفت دالئلها  ،املذكورة يف تفسري اآلية الكفمية مل تتفق الى معىن واحد
 ،ومنها ما يدل  الى القدر السابق  ،فمنها ما يدل  الى أ ذ امليثاق واإلشهاد

ومنها ما يدل الى أن هللا تعاىل    ، وللنار أهال  ،وأن هللا تعاىل  لق للجنة أهالً 
   .ومي ز له بعضهم ،أرى آد  لري ته

 

 . 1/312فسري ابن جزت ( ت1)
 . 828-2/827الاتصا  ( ا2)
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   .تنو ع الفواايت املتعل قة مبعىن اآلية الكفمية ارو ل وقد قد مُت يف املبحث 
فهذا اال تالف جعل بعض أهل العلم يصفف داللة اآلية ان معىن أ ذ  

 .امليثاق
 ذلك:   عناجلواب و 

ال ا تالف    ،أن اال تالف الوارد يف معىن اآلية هو من ابب ا تالف التنو ع
  ؛ الفواية ار فى  فإثبات شيء من الفواايت يف معىن اآلية ال يلز  منه رد    ، التضاد

إل ميكن أن جتتمع امو  الفواايت الثابتة يف معىن اآلية يف صحة داللة اآلية  
 .اليها

جفيف التفسري كابن  أئمة  أيب حامت  ،ه(310ت)وهذا صنيع  يف   ،ه( 327ت)وابن 
ومل    ،فقد مجعوا تلك الفواايت يف تفسري اآلية الكفمية  ،اآلية  هالكال  الى هذ 

 .جيعلوا منها حمالً لريد  بعضها بعضا
  ،جاء يف بعض الفواايت تضمن بعض ما تفف ق يف امو  الفواايتبل قد  
 .ƒ وهشا  بن حكيم ،رواية أيب  بن كعب يفكما تقد  

ولذلك جتد بعض أهل العلم حي يتكلم ان معىن اآلية يشري إىل امو  ما  
ويسفدها وكذن احلديث جاء هبا يف سياق    ،دل ت اليه الفواايت يف معىن اآلية

 .واحد
  ، أ فج هللا آد  من اجلنة   : "ه( 127ت)ومن للك ما رواه ابن جفيف ان السدت

هيئة  فذ فج منه لريته ك  ،مث مسح صفحة ظهفه اليمىن  ،ومل يهبط من السماء
فه  ومسح صفحة ظه  .فقال هلم: اد لوا اجلنة بفمحيت ،مثل اللؤلؤ  ،أبيض ،الذر ِ 

الذر  ،اليسفى النار وال أابيل  ،سوًدا   فذ فج منه كهيئة  فذلك    .فقال: اد لوا 
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  فقال:   ،مث أ ذ منهم امليثاق  ،حي يقول: "أصحاب اليمي وأصحاب الشمال"
وطائفة كارهي  ،فذطااه طائفة طائعي  ،172األعراف:  َّ مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّٱ

 .(1) "الى وجه التقية

إل أمكن أن تكون كل ما دل ت اليه الفواايت    ؛فاالارتا  هنا غري وجيه
 .ويؤيد بعضها بعضاً  ،جمتمعة يف للك املقا 

 : ؟ فكيف تقوم به حجة ،عدم تذّكر هذا امليثاقرابعًا: 
امليثاق يف اامل    وهذا أظهف وأشهف ما يُعرت  به الى  تفسري اآلية أب ذ 

امليثاق اليهم  ؛الذر   آد  أب ذ  بد  إقامة احلجة الى  تفيد  اآلية  أن    ،وللك 
وأن هذا ي لز  منه أن يكونوا لاكفين لذلك امليثاق حىت    ،وإشهادهم الى للك

ومعلوٌ  أنه ال أحد يذكف للك املقا  يف أ ذ   ،تتحقق إقامة تلك احلجة اليهم
 ؟!فكيف يكون االحتجاج به ،وال خيطف له الى ابل ،امليثاق

ومبا أن هذا اإلشكال هو أقوى ما ميكن إيراده فسأفصل اجلواب عليه يف  
 عدة أوجه:  

 الوجه األول:  
أُ ذ   ميثاق  ليست يف  اإلشكال  نُسي  أن حقيقة  بعد    ،مث  وإَّنا يف كونه 

 . واحلساب ،لنسيان تكون به احملاسبة واجلزاءللك ا
  ؛ويقع به اإلشكال  ،وهذا القدر هو الذت ميكن أن يُورد الى معىن اآلية

للنصوص الصفحية الدالة الى أن   هللا تعاىل ال يُكل ف نفساً إال    لكونه خمالفاً 

 

 . 13/242فسري الطربت ( ت1)
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  كما   ،وأنه تعاىل ال يُعذب أحداً من  لقه إال بعد بلوغ احلجة الفسالية  ،وسعها
 .1٥اإلسراء:  َّ مغ جغ مع جع مظ حط مض ُّٱ قال تعاىل:

ولكن لي  فيها داللة    ،وإقامة احلجة  ،واآلية الكفمية فيها معىن أ ذ امليثاق
اجلزاء   اليها  يرتتب  اليت  احلجة  هو  امليثاق  للك  تعاىل سيجعل  أن هللا  الى 

 . والثواب والعقاب ،واحلساب
وما    ، وهذا يقتضي ضفورة النظف يف مجيع النصوص الدالة الى إقامة احلجة

واجلمع بي تلك النصوص حىت يكون ما    ،الذت يرتتب اليه اجلزاء واحلساب
ال ببعضها دون    ،من معىن هو حبسب داللة تلك النصوص مبجمواها  يقفر  
 .بعض

ووجوب إففاده    ،وهللا تعاىل قد أقا  الى العباد حججاً تدل  الى وحدانيته
 . فكانت تلك احلجج متنو اة متوافقة ،واد  اإلشفاك به ،تعاىل يف ابادته

لى توحيد هللا  وهي دالة ا  ،فهناك الفطفة اليت فطف هللا تعاىل العباد اليها
 . تعاىل

احلجة اليت أظهفها    أبي  فقد كان بذلك    ،وهناك إرسال الفسل وإنزال الكتب
 نت  مت  زت رت يب ىب ُّٱكما قال تعاىل:   ،هللا تعاىل للعباد

  .16٥النساء:  َّمث زث رث يت ىت
ما دلت اليه اآلية الكفمية مما بي نه هللا تعاىل ان طفيق رسله    - أيضا–وهناك  

 . وأ ذ اليهم امليثاق يف التوحيد ،آد  من ظهور آابئهمأبنه أ فج بد 
ارول امليثاق    : "- يف تعدد املواثيق–  ه(1377ت) قال الشيخ حافظ احلكمي

وأشهدهم    ’   الذت أ ذه هللا تعاىل اليهم حي أ فجهم من ظهف أبيهم آد 
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فطفهم شاهدين مبا    ï  امليثاق الثاين: ميثاق الفطفة وهو أنه  ...الى أنفسهم
امليثاق الثالث: هو ما جاءت به الفسل وأنزلت    ...أ ذه اليهم يف امليثاق ارول

  .(1)"ا للميثاق ارول وتذكريا بهبه الكتب جتديدً 
لي  أحٌد أحب    ´  رنه  ؛هللا تعاىل للعباد  هاوهكذا تتنو ع احلجج اليت أظهف 

  ،َولَْيَس َأَحٌد َأَحبَّ ِإلَْيِه اْلُعْذُر ِمَن هللاِ » كما جاء يف الصحيح:    ،إليه العذر منه
 .(2) «ِمْن َأْجِل َذِلَك أَنـَْزَل اْلِكَتاَب َوَأْرَسَل الرُُّسلَ 

كما    ،الى بلوغ احلجة الفساليةإال  مل جيعل اجلزاء واحلساب مرتتباً    ´  لكن ه
 . 1٥اإلسراء:  َّ مغ جغ مع جع مظ حط مض ُّٱهو صفيح قوله تعاىل: 
 مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف ُّٱ  وكما قال تعاىل: 

 . 134طه:   َّ جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل
 مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب ُّٱ  وقال تعاىل:

 .٩ - 8الملك:  َّ مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ
 يف ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت نت ُّٱ  وقال تعاىل:

 مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق
  َّ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ننىن من زن رن

 . 71الزمر: 

 

 . 93-1/92عارج القبول ( م1)
 . 2بق ختفجيه يف املقدمة صس( 2)
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 . (1) واآلايت يف تقفيف هذا املعىن كثرية
امليثاق أ ذ  معىن  الى  اآلية  إشكال يف محل  مثة  فلي   هذا  تقفر    ، فإلا 

  إل ال يرتتب الى للك ما قد يُفهم منه من أن العباد  ؛واإلشهاد الى للك
 ! وال خيطف هلم ببال ،حياسبون الى شيء ال يتذك فونه

مبا   اإلميان  اإلشهاد يف سياق  فيه  الذت كان  املقا   بذلك  اإلميان  فيكون 
مقا  ار بار اليت    إل أن    ؛وإن مل يتذك فه أت  واحد منا  ،أ رب به الفسول  
كما    ،هو اليقي الذت ال خيالطه ارتياب  پ جاءت هبا الفسل

  .1٥الحجرات:    َّ مت خت حت جت هب مب خب حب جب ُّٱ  قال تعاىل:
ان لي  هو وسيلة ا تبار نتحقق فيها صدق  رب الفسول  فتذك ُفان واد  تذك فِ 

،  والوقوف الكامل اند دالئل النصوص ،ولكن هو التسليم التا . 
رهَنا    ؛وهذه اآلية تذكرٌي جلميع املكَلفي للك امليثاق":  ه(468ت)قال الواحدت

وردت الى لسان صاحب املعجزة فقامت يف الن فوس مقا  ما هو الى لكف   
   . (2)"منها

  !ن قال قائل فما فينا من يذكف للك اليو إ: "ف( هو  597ت)قال ابن اجلوزتو 
 ربان مبا جفى الى لسان الصادق فقا  مقا  الذكف  أن هللا تعاىل  أ  :فاجلواب

  .(3) فصح االحتجاج"

 

ابن كثري  ( ا1) البيان  ، 5/49نظف: تفسري  الكتاب    ، 2/43أضواء  إيها  االضطفاب ان آايت  دفع 
 . 136ص

 . 420لوجيز للواحدت ص( ا2)
 .2/168له   ، وانظف: زاد املسري ،121ذكفة ارريب يف تفسري الغفيب ص( ت3)
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 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

"  الشيخ ابدوقال   الرباك:  امليثاق    الفمحن  يثبت هذا  الناس من ال  ومن 
الناس من  أحد  يذكفه  امليثاق ال  هذا  أحد  ،ويقول:  الى  فيه حجة    . ولي  
نعم لي  حجة وحده وال يستوجب من  الفه مبجفده    ،واجلواب ان هذا: 

 .(1) "وبل غ ْته داوة احلق ،إَّنا يستوجب العذاب من جاءته الفسل ،العذاب
 الوجه الثاين:
فإن املفء قد تؤ ذ اليه مواثيق    ؛امليثاق لي  شفطاً يف ُتق ق وقواه  أن تذك ف  
 !وهو يف غفلة اتمة انها ،ويُقا  اليه فيها شهود ،يف الدنيا

هذا وهي يف حياته اليت يتقل ب بي    ، وهذه الغفلة منه ال تنفي وقوع للك
 ! مها ولياليهاأاي

ومما يزيد ارمف وضوحاً أن الناس يو  القيامة ال يكادون يذكفون من هذه  
 مكُّ  كما قال تعاىل:  ،الدنيا اليت ااشوها سني طويلة إال يوماً أو بعض يو 

  َّ زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك

 ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ُّٱوقال تعاىل:    ،113  -  112المؤمنون:  

 .104 - 103طه:   َّ يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت
فيها بي شد ة ور اء  ،هذا وتعاقبتم فيهم    ،وحلو  ومف    ،وهي حياة تقل بوا 

وهم الذين    ،تقل بات وارحوالوكانت هلم فيها أنواع ال  ،ارجيال بعد ارجيال
  ، ويود  أحدهم لو يُعم ف فيها السني الطوال  ، كانوا فيها أحفص الناس الى حياة
ومع للك    ،وتنافسوا الى اللحظة من أجزائها  ،وفيها تنازاوا الى الشرب منها

 !يو  يف نظف ارمثل طفيقة يوماً أو بعضاادت 
 

 . 159فح الطحاوية للشيخ ابدالفمحن الرباك ص( ش1)
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فكيف مبقا  اللحظة    ،فإلا كان هذا يف حال احلياة اليت امتدت فيهم سني 
وهم يف اامل    ،وأُ ذ اليهم فيها العهد وامليثاق  ،اليت أُ فجوا فيها من ظهف أبيهم

 ؟! مث أايدوا مف ة أ فى  ،الذر  
فكان  رب الفسول    ،واد  تذك فه أكثف إمكاانً   ،فال شك أن الغفلة ان هذا

 اليها وأثفه ظاهٌف يف الفطفة اليت فطف هللا تعاىل العباد  ،مذك فاً بذلك. 
تقفر أن هللا تعاىل مل جيعله    وقد   ،فهذا العهد يلز  العباد وإن كانوا ال يذكفونه

 . احلجة يف اجلزاء واحلساب
: "فلما اارتف اخللق هلل سبحانه أبنه الفب مث لهلوا  ه( 671ت)قال القفطيب

  :لتقو  حجته اليهم فقال له  ؛و تم الذكف أبفضل أصفيائه  ،فهم أبنبيائهانه لك  
   .(1)" 21الغاشية:  َّ خل حل جل مك لك ُّٱ

إن هذا العهد يلز  البشف وإن كانوا ال يذكفونه  : "ه(520ت)قال الطفطوشيو 
 .(2)"كما يلز  الطالق من شهد اليه به وهو قد نسيه  ؛يف هذه احلياة

فقد أ ربان  قال جماهد وغريه: حنن وإن مل نذكفه  : "ه(1250ت)وقال الشوكاين
  .(3)"هللا به

 

  . 7/317فسري القفطيب ( ت1)
 .475/ 2قال ان ابن اطية يف التفسري ( ن2)
 . 2/24فسري الشوكاين ( ت3)
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 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

الشنقيطي " ه( 1393ت)وقال  امليثاق    :  بذلك  مذكفة  الفسل  للك  بعد  أرسل  مث 
وإ بار الفسل به حيصل    ،ومل يولد أحد منهم وهو لاكف له  ،الذت نسيه الكل
  .(1) " به اليقي بوجوده

النيسابورت القاسم  أبو  احلافظ  لكف  النسيان   (هو  553ت)وقد  للك  يف  أن 
"  ،حكمة نكون مضطفينفقال:  اال تبار وال  ليصح  للك  أنساان هللا    ، وإَّنا 

 .(2)"وفائدته الم آد  وما حيصل له من السفور بكثفة لريته
فما    ؛ الى اد  وقواهفاحلاصل أن اد  تذك فان لذلك امليثاق لي  دلياًل 

 . وهذا هو احلجة يف إثباته ،دا  ثبت النص به فإنه جيب املصري إليه
 الوجه الثالث: 

الفطفة املعىن الى  أدلة شاهدة الى ربوبية هللا    ،أن محل  وما ُنصب من 
تعاىل ال يُزيل اإلشكال الذت يفف  منه من ينفي محل اآلية الى معىن امليثاق  

ن السؤال يبقى مطفوحاً: هل حياسب  إل  إ  ؛املذ ول الى بد آد  يف اامل الذر  
 ؟هللا تعاىل العباد مبجف د هذه اردلة اليت نصبها دالة الى ربوبيته

   .فإن قيل: نعم
الدالئل   للك وهذه  ما  فسيقال: كيف حياسبهم الى  تفصيل  فيها  لي  

 ؟ يفيده منهم يف ابادته

 

 . 2/43ضواء البيان ( أ1)
وأيضا قاله يف ابهف الربهان يف معاين مشكالت القفآن    ،347/ 1جياز البيان ان معاين القفآن  ( إ2)

1/541. 



 

 
216 

 اجلواب عما أشكل يف آية امليثاق "دراسة عقدية"
 عبد هللا بن عبد الرمحن اهلذيل د.  
 

تعليق   تعاىل من  فإن هذا خمالٌف ملا أ رب هللا  العذاب الى بعث  وأيضا 
 ! كما تقد  تقفيفه  ،ولي  مبا نصب من أدلة الى ربوبيته  ،الفسل

ها اليت اجتالت    كالشياطي   ،وأيضاً فإن هذه الفطفة يعرتيها من املؤثفات اليت تغري 
  :قال النيب    اكم  ،هم الى دينهم الذت هم اليهء أبناء  وكحمل اآلاب  ،بد آد 

ِإالَّ  » َمْوُلوٍد  ِمْن  الِفْطَرةِ َما  َعَلى  َرانِهِ   ،يُوَلُد  يـَُنصِّ َأْو  يـَُهوَِّدانِِه  َأْو    ،فَأَبـََواُه 
َسانِهِ  َتُج الَبِهيَمُة َِبِيَمًة ََجَْعاءَ   ،ميَُجِّ  . (1) « َهْل ُتُِسُّوَن ِفيَها ِمْن َجْدَعاَء    ،َكَما تـُنـْ

   .للجمع بي النصوص  ؛وهذا ما يقفره أصحاب هذا القول .وإن قيل: ال
ارول املعىن  ان  أيضاً  زائل  اإلشكال  فإن  إثباته    ؛فيقال:  يقتضي  ال  إل 

 .حماسبة للعباد اما هم انه غافلون
ه يف الوجه ارول من أن حقيقة اإلشكال لي  يف إثبات  وهذا كما قفرتُ 

 .رتتبة اليهوإَّنا يف احملاسبة امل  ،أ ذ امليثاق
جواابً الى محل اآلية الى  – ه(1393ت)يقول الشيخ حممد ارمي الشنقيطي

اردلة  "  -نصب  ارول:  القول  (2) مقتضى 
الرباهي    من  هلم  أقا  هللا  ما  أن 

وما فيهما من غفائب صنع هللا الدالة الى    ،القطعية كخلق السماوات وارر 
املعبود وحده الفب  اليت فطفهم اليها    ،أنه  الفطفة  فيهم من  تقو     - وما ركز 

أبن    -بكثفة    -واآلايت القفآنية مصفحة    ،ولو مل أيهتم نذيف  ،اليهم به احلجة
وهو دليل الى    ،ا حىت يقيم اليه احلجة إبنذار الفسلهللا تعاىل ال يعذب أحدً 

  فمن للك قوله تعاىل:   ؛وما ركز من الفطفة  ،  االكتفاء مبا نصب من اردلةاد
 

 .2658ومسلم ح ، 1358واه البخارت ح( ر 1)
 . عد محل اآلية الى معىن الفطفة ونصب اردلة( ي2)
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 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

فإنه قال فيها: حىت نبعث    ،1٥اإلسراء:    َّ مغ جغ مع جع مظ حط مضُّٱ
 .ونفكز فطفة ،وننصب أدلة ،ومل يقل حىت خنلق اقواًل   ،رسواًل 

تعاىل: قوله  للك   يت ىت نت مت زت  رت يب ىب ُّٱ  ومن 

الناس  ،16٥النساء:    َّمث زث رث احلجة الى  به  تقو   الذت    ، فصفح أبن 
 ....ال نصب اردلة واخللق الى الفطفة  ،وينقطع به اذرهم: هو إنذار الفسل

النار قطع اذرهم يف الدنيا إبنذار  ومن للك أنه تعاىل صف   ح أبن مجيع أهل 
   .(1) "بنصب اردلة ومل يكتف يف للك   ،الفسل

ا  الذت يورد الى معىن  ومن  الل هذه اروجه يتض ح أن هذا  إلشكال 
وال تُعار  به الفواايت    ،ال جمال إليفاده  - ظهف ما يورد من إشكالأوهو  –اآلية  

   . وأ ذ امليثاق اليهم ،الدالة الى ثبوت إ فاج الذرية
أت  إشكال يورد بعده فإن زواله من ابب    فذرى أن    ،وإلا زال هذا اإلشكال

   .وابهلل تعاىل التوفيق ،أوىل
احلالخامساً  بلسان  اإلشهاد  على  اآلية  أنه ميكن محل  بلسان    ،:  وليس 
   املقال:

يكون جواابً   أن  لي  ابلضفورة  اآلية  املذكور يف  اإلشهاد  أن  هذا  ووجه 
ولكن مُيكن محله الى ما تشهد به اقوهلم من   ،تكل م به بنو آد   بلسان مقال  

و القهم رهبم  هو  تعاىل  هللا  أن  هلم  املنصوبة  اردلة  وحده    ، الل  هو  وأنه 
   .املستحق للعبادة

 

 . 2/44ضواء البيان ( أ1)
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 يت ُّٱ كقوله تعاىل:  ،وهذا قد جاء مثله يف مواضع اد ة من كتاب هللا تعاىل
وقوله    ،17التوبة:    َّيق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث

 . 7 - 6العاديات:   َّ يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱتعاىل: 
نفسه يف القفآن يفاد هبا:  فشهادة املفء الى    قال شيخ اإلسال  ابن تيمية: "

 حم  جم ٱُّ  قال تعاىل:  ،فمن أقف حبق اليه فقد شهد به الى نفسه  ، إقفاره

ولفظ شهد    ...13٥النساء:    َّىن من خن حن جن  يم ىم مم خم
 ...ويفاد به أداؤها ،به ُتمل الشهادةفالن وأشهدته: يفاد 

وهنا مل   ...أت جعلهم شاهدين  َّ ٍّ ُّٱفإنه قال:    - إىل أن قال:-
مشهوداً به غري    اً فيكون هذا إقفار   ،دوا الى أنفسهم مبا أنطقهم بههِ شْ أُ يقل:  
بعض  ،الشهادة الى  بعضهم  بعضهم  ،سواء كان شهادة  قاله  أو كان    ،كما 

 ...بل شهادهتم الى أنفسهم هو إقفارهم  ،شهادهتم الى أنفسهم مبا أقفوا به
أنفسهم الى  شاهدين  جعلهم  أنفسهم  الى  له    ،فإشهادهم  مقفين  أت 

ينفك انه خملوق   ...بفبوبيته أمف ضفورت هلم ال  وهو مما  لقوا اليه    ،وهذا 
 .(1) "حداً جحدهأ ال ميكن  ، هلموجعل الماً ضفوراي ً  ،وا اليهلوجب

 اجلواب على ذلك:  
ومحل اآلية    ؛وهو صحيح وال إشكال فيه  ،أنه ال اارتا  الى هذا الكال 

املفاد ابإلشهاد يف   بيان  الثابتة يف  الفواايت  لوال ورود  اإلمكان  اليه يف غاية 
فذنطقهم    ،وأنه إشهاد كان يف مقا   أ فج هللا تعاىل فيه لرية آد  من ظهفه  ،اآلية

 . وأشهدهم
 

 .488-8/485درء تعار  العقل والنقل  (1)
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 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

  ، وال حيتمله الكال   ،فلي  االارتا  الى القول اآل ف أبنه ال تسعفه اللغة
 .معارضاً ملا هو أوىل منه ابر ذ ولكن رنه جاء

ان   يُنقل  فما  من  وابلتايل  الى    †  ارئمةادد  اآلية  محل  من  تعاىل 
ومجعهم لألدلة املقفرة ملثل هذا هو حمل     ،اإلشهاد بلسان احلال ال بلسان املقال

   .وله من النظف حظ  وافف ،اناية وتقديف
والوقوف    ،املصري إىل تفسريهاولكن ورود النصوص املبي نة للمعىن توجب  

 .اند حد ها
األرواح خملوقة قبل    نسادسًا: أن محل اآلية على هذا القول يدل على أ

 األجساد بزمن طويل:
  ؟ وهل هي خملوقة قبل ارجساد   ،وهذا اإلشكال متعلق مبسذلة  لق اررواح

   ؟أ  أن ارجساد خملوقة قبل مث نفخت اررواح فيها 
وقد فص ل فيها القول اإلما  ابن القيم يف    ،ولي  املقا  تفصيل هذه املسذلة

 .(1) معفوفي  ولكف أن للناس فيها قولي  ،كتابه الفوح
من أشهف اردلة اليت يستدل هبا من يقول    -حمل البحث-هذه اآلية    وتُعد

وهذا االستنطاق واإلشهاد إَّنا كان    :قالوا"  ،بتقد   لق اررواح الى ارجساد
 .(2) "موجودة إل مل تكن اربدان حينئذ ؛ررواحنا

 

 . وما بعدها 156الفوح ص (1)
 . 156الفوح ص (2)
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  ، لألدلة الظاهفة الى للك  ؛يف املسذلة هو تقد    لق اجلسدولعل  اررجح  
(هو 728ت)اإلسال  ابن تيمية وهو ا تيار شيخ

  751ت)القيم ورجحه اإلما  ابن ،(1)

(هو
(2).   

 .والى أت   كان القول فال إشكال يف معىن اآلية
 . فعلى القول بتقد   لق اررواح فارمف ظاهف

 لق اررواح  والى القول بتقد   لق ارجساد فلي  يف اآلية ما يدل  الى  
  .ولكنه تصويف لتلك النسمة اليت قد ر  لقها  ،  لقاً مستقفاً 

احلنفي العز  أيب  ابن  "ه(792ت)قال  اررواح    :  تدل الى سبق  اآلاثر ال  وهذه 
ابرئها وفاطفها سبحانه    ها أن تدل الى أن  وغايتُ   ،اا اثبتً ا مستقفً ارجساد سبقً 

  ،واستخفج تلك الصور من مادهتا  ، صور النسمة وقدر  لقها وأجلها واملها
وال يدل    ،وقدر  فوج كل ففد من أففادها يف وقته املقدر له  ،مث أاادها إليها
  ،لقت  لقا مستقفا واستمفت موجودة انطقة كلها يف موضع واحدالى أهنا  ُ 

فهذا ال تدل    ،(3) كما قاله ابن حز    ،مث يفسل منها إىل اربدان مجلة بعد مجلة
كما قاله الى الوجه    ،الفب سبحانه خيلق منها مجلة بعد مجلة  ،نعم  ،اآلاثر اليه

التقديف أوال به  السابق  ، الذت سبق  للتقديف    ،فيجيء اخللق اخلارجي مطابقا 
 ،وصفات وهيئات  ،فإنه قدر هلا أقدارا وآجاال   ،كشذنه سبحانه يف مجيع خملوقاته

 

ضمن جمموع من تفاث شيخ اإلسال     ، ا تيارات شيخ اإلسال  ابن تيمية للحافظ ابن ابداهلادت  (1)
 . 213ُتقيق أيب ابدهللا حسن بن اكاشة ص  ،ابن تيمية

 1/307وانظف: شفح العقيدة الطحاوية  ، 171الفوح ص (2)
 . 4/58نظف: الفصل ا( 3)
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فاآلاثر املفوية يف للك إَّنا   .مث أبفزها إىل الوجود مطابقة لذلك التقديف السابق
السابق القدر  الى  يدل   ،تدل  أمثاهلم    وبعضها  استخفج  سبحانه  أنه  الى 

   .(1) "وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة

املسذلة   هذه  أن  الفوح  –فاحلاصل  بي  اخللق  يف  ارسبقية  مسذلة  أاد 
من القولي نفي  وال يلز  من ا تيار أت     ،ال ُتشكل الى معىن اآلية  -واجلسد

من   آد   بد  من  امليثاق  أبأ ذ  الذرظهف  اامل  يف  وهم  يزول    ،يهم  وبذلك 
   .اإلشكال الذت يورد الى معىن اآلية من هذه اجلهة

وإىل هنا يكون ما يسعفه املقا  يف هذا البحث املختصف من جواب الى  
الكفمية اآلية  معىن  الى  تورد  قد  اليت  اإلشكاالت  أالم    ،امو   تعاىل  وهللا 

 .وبه التوفيق والسداد   ،وأحكم
 

*** 
  

 

 . 1/307فح العقيدة الطحاوية ( ش1)
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 اخلامتة 
وأسج ل    ،أمحد هللا تعاىل الى ما يس ف من كتابة أحففه  ،يف  تا  هذا البحث

 هنا أهم النتائج اليت يتضمنها: 
وداللته تكون حبسب    ،أن املعىن الشفاي للميثاق متوافق مع املعىن اللغوت .1

  .السياق الذت جاء به
 .متنو ع الدالالت اً ضعمو  (34)أن امليثاق جاء يف القفآن يف   .2
 حي ُّٱ  أن آية امليثاق حي ُتطلق فينصفف املعىن يف الغالب إىل قوله تعاىل: .3
 زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي
 172األعراف: ٱَّ مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ نئىئ مئ
امليثاق فيها نوع إشكال نتج انه ا تالف بي أهل العلم يف تقفيف  أن آية   .4

فمنهم من قال إن معناها: أن هللا تعاىل أ فج لرية آد     ،املعىن املفاد منها
املذكور يف اآلية  ،من أصالب آابئهم يف اامل الذر امليثاق    ، وأ ذ اليهم 
فطفهم    ومنهم من قال: إن املفاد بذلك ما  .وأنطقهم وأشهدهم الى للك

مبا نصب هلم من اردلة القاطعة أبنه رهبم  هللا اليه من اإلقفار بفبوبيته تعاىل  
 . املستحق رن يعبدوه وحده

هو القول  -مبا ظهف للباحث   -الفاجح من أقوال أهل العلم يف معىن اآلية   .5
وأ ذ اليهم    ،أبن هللا تعاىل أ فج لرية آد  من أصالب آابئهم يف اامل الذر

لثبوت الفواية يف    ؛وأنطقهم وأشهدهم الى للك  ،امليثاق املذكور يف اآلية
 .وزوال امو  اإلشكاالت املوردة الى هذا املعىن  ،للك
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فكان منها ما يدل  الى أن هللا    ،تنو ات الفواايت الدالة الى معىن اآلية .6
آد  أبيهم  ظهف  من  آد   بد  أ فج  امليثاق  ،’   تعاىل  اليهم    ، وأ ذ 

ومنها ما يدل  الى إ فاج الذرية دون لكف  ر ذ    ،وأشهدهم الى للك
 .امليثاق واإلشهاد

ثبوت الفواايت الدالة الى أن هللا تعاىل أ ذ امليثاق الى بد آد  اندما   .7
 . ’   أ فجهم من ظهف أبيهم آد 

أن اال تالف يف بعض ارلفاظ بي اآلية والفواايت اليت جاءت مفسفة هلا   .8
   .بل هو اباتبار ارصل والففع ،ا تالف يف املعىن ال يؤدت إىل 

أن تنو ع الفواايت فيما دل ت اليه يف معىن اآلية ال يرتتب اليه التعار    .9
 .بل هي جمتمعة يف امو  ما دل ت اليه ،فيما بينها

امليثاق .10 هذا  تذك ف  اد   هو:  اآلية  معىن  الى  يورد  إشكال  أظهف    ،أن 
ويزول هذا اإلشكال مبعففة أن هللا تعاىل مل جيعل    ؟ فكيف تقو  به حجة

  ، أو أنه تعاىل يعذب أحداً مبجف ده ،هذا امليثاق يرتتب اليه جزاء وحساب
كما    ،بل إنه تعاىل قضى أنه ال يعذب أحداً حىت تقو  اليه احلجة الفسالية

 1٥اإلسراء:   َّ مغ جغ مع جع مظ حط مض ُّٱقال تعاىل: 
اً أن  فمن املمكن جد    ، الى اد  وقواهتذك ف امليثاق لي  دلياًل أن اد   .11

بل    ،يؤ ذ الى اإلنسان ميثاق يف الدنيا وتقو  اليه به الشهود مث ينساه
أظهف من للك ما يكون من الناس يو  القيامة من نسياهنم احلياة الدنيا  

 .حىت تكون يف نظف ارمثل طفيقة يوماً أو بعض يو 
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وما نصبه هللا    ، أن القول اآل ف يف معىن اآلية وهو محل املعىن الى الفطفة .12
هم  تعاىل من الدالئل اليت يشهد هبا بنو آد  الى أن هللا تعاىل  القهم ورازق

فهو صحيح من حيث محل    ،ال اارتا  اليه من حيث املعىن والداللة
جمليء اردلة    ؛ولكن ال يُفد  به القول اآل ف الذت هو أوىل منه  ،اآلية اليه

 .لدالة اليها
أن الفطفة اليت فطف هللا تعاىل العباد اليها دالة الى للك امليثاق الذت   .13

 . أُ ذ منهم وهم يف اامل الذر  
 

*** 
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 فهرس املصادر 
ت   ،اإلابنة الكربى البن بطة .1 أبو ابد هللا ابيد هللا بن حممد بن حممد بن محدان الُعْكرب 

  ، ويوسف الوابل  ،واثمان ارثيويب   ، احملقق: رضا معطي  ،املعفوف اببن ب طَة العكربت 
 . الفاي  ،الناشف: دار الفاية للنشف والتوزيع ،ومحد التوجيفت  ،والوليد بن سيف النصف

املستخفج من ارحاديث املختارة مما مل خيفجه البخارت ومسلم  )ارحاديث املختارة   .2
دراسة    ،ضياء الدين أبو ابد هللا حممد بن ابد الواحد املقدسي  ،يف صحيحيهما(

الناشف: دار  ضف    ، وُتقيق: معايل ارستال الدكتور ابد امللك بن ابد هللا بن دهيش
    ç  - 2000 1420 ،الطبعة: الثالثة  ، لبنان –بريوت   ،للطبااة والنشف والتوزيع

ضمن جمموع من تفاث   ،ا تيارات شيخ اإلسال  ابن تيمية للحافظ ابن ابداهلادت  .3
تيمية ابن  اإلسال   بن    ،شيخ  ابدهللا حسن  أيب  الفاروق    ،اكاشة ُتقيق  الناشف: 

 . ه1424 ،الطبعة اروىل ،مصف –القاهفة  ،احلديثة
سامل  ُتقيق:    ،النمفت القفطيب  الرب    بن ابداأبو امف يوسف بن ابد هللا    ، االستذكار .4

اطا معو   ،حممد  الي  العلمية    ، حممد  الكتب  دار  الطبعة:    ،بريوت  - الناشف: 
 . 2000 –  1421 ،اروىل

حققه و فج    ،أبو بكف أمحد بن احلسي بن الي البيهقي  ،ارمساء والصفات للبيهقي .5
 -جدة  ،الناشف: مكتبة السوادت  ،أحاديثه والق اليه: ابد هللا بن حممد احلاشدت 

 .   ç  - 1993 1413 ،الطبعة: اروىل ،اململكة العفبية السعودية
القادر    حممد ارمي بن حممد املختار بن ابد  ،أضواء البيان يف إيضاح القفآن ابلقفآن .6

  ، لبنان  –الفكف للطبااة و النشف و التوزيع بريوت  : دار  الناشف  ،اجلكد الشنقيطي
 . مو ç -  1995 1415اا  النشف : 

ُتقيق:    ، إبفاهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغفانطي الشهري ابلشاطيب  ،االاتصا  .7
  ç  1412  ،الطبعة: اروىل  ، السعودية  ، الناشف: دار ابن افان  ، سليم بن ايد اهلاليل

- 1992  . 



 

 
226 

 اجلواب عما أشكل يف آية امليثاق "دراسة عقدية"
 عبد هللا بن عبد الرمحن اهلذيل د.  
 

انصف الدين أبو سعيد ابد هللا بن امف بن حممد الشريازت   ،التذويل  أنوار التنزيل وأسفار .8
  – الناشف: دار إحياء الرتاث العفيب    ،احملقق: حممد ابد الفمحن املفاشلي  ،البيضاوت 
 هو  1418  -الطبعة: اروىل  ،بريوت

القفآن .9 معاين  ان  البيان  أبو    ،إجياز  النيسابورت  احلسي  بن  احلسن  أىب  بن  حممود 
الناشف: دار الغفب   ، احملقق: الدكتور حنيف بن حسن القامسي  ،جنم الدين  ،القاسم

 هو  1415  -الطبعة: اروىل  ،بريوت – اإلسالمي 
القفآن .10 مشكالت  معاىن  يف  الربهان  احلسي   ،ابهف  بن  احلسن  أىب  بن  حممود 

رسالة المية(: سعاد بنت صاحل بن سعيد  )احملقق    ،دينالنيسابورت أبو القاسم جنم ال
 .مكة املكفمة حفسها هللا تعاىل  -الناشف: جامعة أ  القفى   ،اببقي

الكتاب   .11 تفسري  من  اجلديد  العقل  وتنويف  السديد  املعىن  »ُتفيف  والتنويف  التحفيف 
الدار الناشف :    ، حممد الطاهف بن حممد بن حممد الطاهف بن ااشور التونسي  ،اجمليد«

 . ç  1984سنة النشف:  ،تون  – التونسية للنشف 
مجال الدين أبو الففج ابد  ، غفيب القفآن الكفمي()تذكفة ارريب يف تفسري الغفيب   .12

الناشف: دار الكتب    ،ُتقيق: طارق فتحي السيد  ،الفمحن بن الي بن حممد اجلوزت
    ç  - 2004 1425  ،الطبعة: اروىل ، لبنان –بريوت  ،العلمية

ابن جزت    ، حممد بن أمحد بن حممد بن ابد هللا  ،أبو القاسم  ،التسهيل لعلو  التنزيل .13
الناشف: شفكة دار اررقم بن أيب   ،احملقق: الدكتور ابد هللا اخلالدت  ،الكليب الغفانطي

 . ç 1416 -الطبعة: اروىل   ،بريوت – اررقم 
لفمحن بن حممد بن أبو حممد ابد ا  ،تفسري القفآن العظيم()تفسري ابن أيب حامت   .14

الناشف: مكتبة نزار مصطفى   ،احملقق: أسعد حممد الطيب  ،إدري  الفازت ابن أيب حامت
 . ç 1419 -الطبعة: الثالثة   ،اململكة العفبية السعودية - الباز 

أبو الفداء إمساايل بن امف بن كثري القفشي   ،تفسري القفآن العظيم()تفسري ابن كثري   .15
  ، الناشف: دار الكتب العلمية  ،قق: حممد حسي مش  الديناحمل  ، البصفت مث الدمشقي

 هو  1419 - الطبعة: اروىل  ،بريوت – منشورات حممد الي بيضون 
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أبو ابد هللا حممد بن امف بن    ، مفاتيح الغيب = التفسري الكبري()تفسري الفازت   .16
الدين بفخف  امللقب  الفازت  التيمي  احلسي  بن  الرتاث   ،احلسن  إحياء  دار   الناشف: 

 هو  1420 -الطبعة: الثالثة   ،بريوت –العفيب 
ابد الفمحن بن انصف   ، تيسري الكفمي الفمحن يف تفسري كال  املنان()تفسري السعدت  .17

  ، الناشف: مؤسسة الفسالة  ، احملقق: ابد الفمحن بن معال اللوحيق  ، بن ابد هللا السعدت 
 .   ç -2000 1420الطبعة: اروىل 

منصور بن حممد بن ابد اجلبار ابن   ،أبو املظفف  ،تفسري القفآن()تفسري السمعاين   .18
الناشف:    ،احملقق: ايسف بن إبفاهيم وغنيم بن اباس بن غنيم  ،أمحد املفوزى السمعاين

   1997 - هو 1418  ،الطبعة: اروىل ، السعودية -الفاي   ،دار الوطن
حممد    ، الفواية والدراية من الم التفسري(فتح القديف اجلامع بي فد  ) تفسري الشوكاين   .19

اليمد الكلم    ،الناشف: دار ابن كثري  ،بن الي بن حممد بن ابد هللا الشوكاين  دار 
 هو  1414 -الطبعة: اروىل   ،بريوت ،دمشق -الطيب 

أبو جعفف حممد بن جفيف بن يزيد   ،جامع البيان يف أتويل القفآن()تفسري الطربت   .20
  1420  ،الطبعة: اروىل   ، الناشف: مؤسسة الفسالة  ،احملقق: أمحد حممد شاكف  ،الطربت 

ç - 2000   . 
مش  الدين أبو ابد هللا حممد بن أمحد    ،اجلامع رحكا  القفآن()  القفطيبتفسري   .21

أطفيش  ،القفطيب وإبفاهيم  الربدوين  أمحد  الكتب  ،ُتقيق:  دار    – املصفية    الناشف: 
 .   ç - 1964  1384 ، الطبعة: الثانية ،القاهفة

حممد رشيد بن الي رضا بن حممد مش  الدين   ،تفسري القفآن احلكيم()تفسري املنار   .22
 .   1990سنة النشف:  ، الناشف: اهليئة املصفية العامة للكتاب ،القلموين احلسيد

أبو الربكات ابد هللا بن أمحد بن    ،مدارك التنزيل وحقائق التذويل()تفسري النسفي   .23
راجعه وقد     ،حققه و فج أحاديثه: يوسف الي بديوت   ، حممود حافظ الدين النسفي
الدين ديب مستو الكلم الطيب  ،له: حميي    ، الطبعة: اروىل  ،بريوت   ،الناشف: دار 

1419 ç  - 1998    
هللا بن حممد    أبو امف يوسف بن ابد  ،التمهيد ملا يف املوطذ من املعاين وارسانيد .24

حممد ابد   ،ُتقيق: مصطفى بن أمحد العلوت   ،بن ابد الرب بن ااصم النمفت القفطيب
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البكفت  اإلسالمية    ،الكبري  والشؤون  اروقاف  وزارة امو   اا     ،املغفب  – الناشف: 
 هو  1387النشف: 

الفسائل .25 ابن   ،جامع  أبو العباس أمحد بن ابد احلليم بن ابد السال   الدين  تقي 
  ، الفاي   –الناشف : دار العطاء    ،حممد رشاد سامل   .احملقق : د  ،تيمية احلفاين الدمشقي
 .  ç  - 2001 1422الطبعة : اروىل 

  ، أبو زيد ابد الفمحن بن حممد بن خملوف الثعاليب  ،اجلواهف احلسان يف تفسري القفآن .26
املوجود ابد  أمحد  اادل  والشيخ  معو   الي  الشيخ حممد  دار    ،احملقق:  الناشف: 

 . ç 1418 - الطبعة: اروىل  ،بريوت –إحياء الرتاث العفيب 
والنقل .27 العقل  تعار   ابد   ،درء  بن  احلليم  ابد  بن  أمحد  العباس  أبو  الدين  تقي 

الناشف: جامعة    ،ُتقيق: الدكتور حممد رشاد سامل  ،ية احلفاين الدمشقيالسال  ابن تيم
  1411  ،الطبعة: الثانية  ،اململكة العفبية السعودية  ،اإلما  حممد بن سعود اإلسالمية

ç - 1991    
حممد ارمي بن حممد املختار بن ابد    ،دفع إيها  االضطفاب ان آايت الكتاب .28

توزيع : مكتبة اخلفاز   ،القاهفة  -: مكتبة ابن تيمية  الناشف    ،القادر اجلكد الشنقيطي
 .    ç  - 1996 1417الطبعة : اروىل  ،جدة –
حممد    ،الفوح يف الكال  الى أرواح ارموات وارحياء ابلدالئل من الكتاب والسنة .29

الناشف: دار الكتب    ،بن أيب بكف بن أيوب بن سعد مش  الدين ابن قيم اجلوزية
 بريوت –العلمية 

مجال الدين أبو الففج ابد الفمحن بن الي بن حممد   ،زاد املسري يف الم التفسري .30
الطبعة:  ،بريوت –الناشف: دار الكتاب العفيب   ،احملقق: ابد الفزاق املهدت  ،اجلوزت 
 . ç 1422 -اروىل 

  ،أبو بكف بن أيب ااصم وهو أمحد بن امفو بن الضحاك بن خملد الشيباين   ،السنة .31
الطبعة:    ،بريوت  –الناشف: املكتب اإلسالمي    ،احملقق: حممد انصف الدين ارلباين

 . 1400 ،اروىل
السِ ِجْستاين  ،سنن أيب داود .32 احملقق:    ،أبو داود سليمان بن ارشعث بن إسحاق 

 .بريوت  – صيدا  ،الناشف: املكتبة العصفية ،بد احلميدحممد حميي الدين ا
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أبو    ،الرتمذت   ،حممد بن ايسى بن س ْورة بن موسى بن الضحاك  ،سنن الرتمذت  .33
جو  )وحممد فؤاد ابد الباقي    ، (2  ، 1جو  )ُتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكف    ،ايسى
الناشف: شفكة    ، (5  ، 4جو  )وإبفاهيم اطوة او  املدرس يف ارزهف الشفيف    ، (3

احلليب   البايب  مصطفى  ومطبعة  الثانية  ،مصف  –مكتبة    -   ç  1395  ،الطبعة: 
1975  . 

للنسائي .34 الكربى  اخلفاساين  ،السنن  الي  بن  شعيب  بن  أمحد  الفمحن  ابد   ، أبو 
شليب  ،النسائي املنعم  ابد  حسن  أحاديثه:  و فج  شعيب    ، حققه  اليه:  أشفف 
   ç   -  2001  1421  ،الطبعة: اروىل  ،بريوت  -الناشف: مؤسسة الفسالة    ،اررانؤوط

أبو القاسم هبة هللا بن احلسن بن منصور   ،شفح أصول ااتقاد أهل السنة واجلمااة .35
الناشف: دار    ،ُتقيق: أمحد بن سعد بن محدان الغامدت   ،الطربت الفازت الاللكائي

   ç  / 2003  1423 ،الطبعة: الثامنة ، السعودية -طيبة 
إاداد:    ،ابد الفمحن بن انصف بن بفاك بن إبفاهيم الرباك  ،شفح العقيدة الطحاوية .36

  -   ç 1429  ،الطبعة: الثانية  ،الناشف: دار التدمفية ،ابد الفمحن بن صاحل السدي 
2008    

ُتقيق: شعيب اررنؤوط    ،ن أيب العز احلنفيالي  بن حممد اب  ،شفح العقيدة الطحاوية .37
  ، الطبعة: العاشفة  ،بريوت  – الناشف: مؤسسة الفسالة    ،ابد هللا بن احملسن الرتكي  -

1417 ç  - 1997  . 
ُتقيق: شعيب    ،أبو جعفف أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوت   ،شفح مشكل اآلاثر  .38

 .   ç ،  1494 1415  -الطبعة: اروىل  ،الناشف: مؤسسة الفسالة ،اررنؤوط
احملقق: الدكتور   ،أبو بكف حممد بن احلسي بن ابد هللا اآلُجف ِت  البغدادت ،الشفيعة .39

  ، الفاي  / السعودية  -الناشف: دار الوطن    ،ابد هللا بن امف بن سليمان الدميجي
    ç  - 1999 1420 ،الطبعة: الثانية

حممد بن أيب بكف بن   ،والتعليلشفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة   .40
اجلوزية قيم  ابن  الدين  بن سعد مش   املعففة  ، أيوب  دار    ، لبنان  ، بريوت  ،الناشف: 

 .  1978هو/ 1398الطبعة: 
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حممد بن حبان بن   ،اإلحسان يف تقفيب صحيح ابن حبان()صحيح ابن حبان   .41
تفتيب:    ،يتالُبس  ،الدارمي   ،أبو حامت  ،التميمي  ،أمحد بن حبان بن معال بن م ْعبد  

حققه و فج أحاديثه والق اليه: شعيب    ،ارمري االء الدين الي بن بلبان الفارسي
 .  ç  -  1988  1408  ، الطبعة: اروىل  ،بريوت  ،الناشف: مؤسسة الفسالة  ،اررنؤوط

وسننه    ‘   اجلامع املسند الصحيح املختصف من أمور رسول هللا )صحيح البخارت   .42
احملقق: حممد زهري بن انصف    ، حممد بن إمساايل أبو ابدهللا البخارت اجلعفي  ، وأايمه(
مصورة ان السلطانية إبضافة تفقيم تفقيم حممد  )الناشف: دار طوق النجاة    ،الناصف

 . ç 1422 ،الطبعة: اروىل  ،فؤاد ابد الباقي(
إىل رسول هللا )صحيح مسلم   .43 العدل  العدل ان  بنقل  املختصف  الصحيح    املسند 

احملقق: حممد فؤاد ابد   ،مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريت النيسابورت   ،(‘ 
 . بريوت –الناشف: دار إحياء الرتاث العفيب  ،الباقي

والنحل .44 وارهواء  امللل  يف  حز    ،الفصل  بن  سعيد  بن  أمحد  بن  الي  حممد  أبو 
 . القاهفة –مكتبة اخلاجني   ،ارندلسي القفطيب الظاهفت 

احملقق: حممد بن ابد    ،أبو بكف أمحد بن احلسي بن الي البيهقي  ، والقدرالقضاء   .45
اامف آل  العبيكان    ، هللا  مكتبة  السعودية   - الناشف:   / اروىل  ،الفاي     ، الطبعة: 
1421ç  - 2000   . 

التنزيل .46 غوامض  حقائق  ان  أمحد  ،الكشاف  بن  امفو  بن  حممود  القاسم   ، أبو 
 . ç 1407 -الطبعة: الثالثة   ،بريوت – الناشف: دار الكتاب العفيب ،الزخمشفت 

 ، أبو إسحاق أمحد بن حممد بن إبفاهيم الثعليب  ،الكشف والبيان ان تفسري القفآن .47
الناشف:    ،مفاجعة وتدقيق: ارستال نظري الساادت   ،ُتقيق: اإلما  أيب حممد بن ااشور

 .    ç  - 2002 ،1422الطبعة: اروىل   ، لبنان –بريوت  ،دار إحياء الرتاث العفيب
العفب .48 الدين  ،لسان  ال  مجال  بن  مكف   بن  حممد  الفضل  منظور    ،يأبو  ابن 

 . ç 1414 -الطبعة: الثالثة   ،بريوت - الناشف: دار صادر  ،ارنصارت 
أبو احلسن نور الدين الي بن أيب بكف بن سليمان    ،جممع الزوائد ومنبع الفوائد .49

اا  النشف:    ،القاهفة  ،الناشف: مكتبة القدسي  ،لدين القدسياحملقق: حسا  ا  ،اهليثمي
1414 ç،  1994   . 
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أبو حممد ابد احلق بن غالب بن ابد الفمحن    ،احملفر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز .50
الناشف:   ،احملقق: ابد السال  ابد الشايف حممد ،بن متا  بن اطية ارندلسي احملاريب

 هو  1422 - الطبعة: اروىل  ،بريوت –دار الكتب العلمية 
الصحيحي .51 احلاكم حممد بن ابد هللا بن حممد بن    ، املستدرك الى  أبو ابد هللا 

الناشف: دار الكتب    ، ُتقيق: مصطفى ابد القادر اطا  ،محدويه الطهماين النيسابورت 
 . 1990 –  1411 ،الطبعة: اروىل  ،بريوت -العلمية 

أبو ابد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن   ،د اإلما  أمحد بن حنبلمسن .52
الطبعة:    ، القاهفة  –الناشف: دار احلديث    ، احملقق: أمحد حممد شاكف  ، أسد الشيباين

    ç -  1995 1416 ،اروىل
أبو ابد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن   ،مسند اإلما  أمحد بن حنبل .53

إشفاف: د ابد   ،وآ فون  ،اادل مفشد  -احملقق: شعيب اررنؤوط    ،أسد الشيباين
  -   ç  1421  ،الطبعة: اروىل  ،الناشف: مؤسسة الفسالة   ،هللا بن ابد احملسن الرتكي

2001    
أبو القاسم    ، يسليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشام  ، مسند الشاميي .54

  ، بريوت  –الناشف: مؤسسة الفسالة    ،اجمليد السلفي  احملقق: محدت بن ابد  ،الطرباين
 . 1984  –  1405 ،الطبعة: اروىل

العمفت   ،مشكاة املصابيح .55 الدين  ، أبو ابد هللا  ،حممد بن ابد هللا اخلطيب   ،ويل 
  ، بريوت  –مي  الناشف: املكتب اإلسال  ،احملقق: حممد انصف الدين ارلباين  ،التربيزت 

 1985 ،الطبعة: الثالثة
ارصول .56 الم  إىل  الوصول  سلم  بشفح  القبول  الي   ،معارج  بن  أمحد  بن  حافظ 

الطبعة    ،الدما   – الناشف : دار ابن القيم    ، احملقق : امف بن حممود أبو امف  ،احلكمي
 .   ç  - 1990 1410  ،: اروىل

احملقق:   ،أبو إسحاق الزجاج  ،إبفاهيم بن السفت بن سهل  ،معاين القفآن وإافابه .57
  -   ç  1408الطبعة: اروىل    ،بريوت  –الناشف: اامل الكتب    ،ابد اجلليل ابده شليب

1988    
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أبو القاسم    ،سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي  ،املعجم الكبري .58
السلفي  ،الطرباين اجمليد  ابد  بن  ال  ،احملقق: محدت  تيمية  دار  ابن  مكتبة    – نشف: 
 . الطبعة: الثانية ،القاهفة

احملقق:   ،أبو احلسي أمحد بن فارس بن زكفايء القزويد الفازت   ، معجم مقايي  اللغة .59
 .  ç  - 1979 1399اا  النشف:  ،الناشف: دار الفكف ، ابد السال  حممد هارون

صححه    ،مالك بن أن  بن مالك بن اامف ارصبحي املدين  :   ،موطذ اإلما  مالك .60
الناشف: دار إحياء الرتاث   ،ورقمه و فج أحاديثه والق اليه: حممد فؤاد ابد الباقي 

 .   ç  - 1985  1406اا  النشف:  ، لبنان –بريوت  ،العفيب
املبارك بن حممد بن    ،النهاية يف غفيب احلديث وارثف  .61 السعادات  أبو  الدين  جمد 

الناشف:    ،حممود حممد الطناحي  -ُتقيق: طاهف أمحد الزاوت    ،اجلزرت ابن ارثريحممد  
   ،  ç  - 1979 1399 ،بريوت -املكتبة العلمية 

العزيز .62 الكتاب  تفسري  يف  الي    ،الوجيز  بن  حممد  بن  أمحد  بن  الي  احلسن  أبو 
الشافعي  ،الواحدت  دار    ،ُتقيق: صفوان ادانن داوودت  ، النيسابورت  النشف:  دار 
 هو  1415 ،الطبعة: اروىل ،بريوت ،دمشق - الدار الشامية  ،القلم

 
 *** 
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 إبراهيم خليل أحمد بني سالمة .د
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 دراسة نظرية تطبيقية   -المطروح عند المحدثين  
 

 إبراهيم خليل أحمد بني سالمة . د 
 كلية أصول الدين  –قسم السنة 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 
  ç 1443/ 7/ 30تاريخ قبول البحث:   ç 1443/ 4/ 17تاريخ تقديم البحث:  

 ملخص الدراسة:  
 طيُعربو طهب طعم طيمورطيفطأذه هنمط نط ف هيمطوأوصتتتتتتتتتت   طيستتتتتتتتتتن مصطلحمت  ط  تتتتتتتتتت     طط

ومم طالطشكط يهطأ ط عر ةطهذهطلمل      طططط،وقمطلتسمتط      هتمطابملرونةطولليسرطط،و ع ين
لذلطوقعطلخني ريطع ىطدرلستتتتتتتتتةطأصمطهذهطلمل تتتتتتتتت     طلل ط طت  طص ه طط،لو ع نيه طان عطجم ط
ط.  نطللمرلسةط   ق ط

وقمطت  ولتططط،ع مطلحمتنيطط مرلستتتتتتتةطوصتتتتتتتططلمل رو طأوطلمل رط نعرضتتتتتتتتطيفطهذلطلل   طل
مثطدرستتتتتتتتتتتطلرص دي طوللرول طللذينطططط،واتريخطلستتتتتتتتتتن مل هط،وعالقنهطبغريهطط،وصكمهط،بي  ط ع  ه

وبي  طأولط نطلستن م هط نطط،واترخيهطط،هبمفطللكشتططعنط ع طهذلطلمل ت   ط،ُوصتف لطبذلك
طبي تكم طططط،قنهطبغريهط نطلروص فطلملق ربةطلهعالطبي تمثطط،لغ يةطللكشططعنطأص لنهط،لحمتني

 ط طحت ي ي طوقمطلستتتتتن م تطيفطذلكط  هت طلستتتتتنقرل ي ططط،صكمطلمل صتتتتت فطبهط نطصي طللق  لطوللرد
كم طمجعتطللرول طلمل صتتتتت  نيطأياتتتتت طهبذلططط، قمتطجبمعطلرص دي طلمل صتتتتت  ةطبذلكطط، لستتتتتن    ي ط
طولسن   تطللف ل مط نطخاللطذلكطوص  تطلجلميعلل صططط

لططلكنط طيكنط شتتتتتتتتتتتنهر طط،أمحمطوحيىيطبنط عنيطني ن نيطأنهطلستتتتتتتتتتتن ملصطقمإلط  ذط  نطل    
وقمطيفيمط ع طللكذبطإذلطط،وت نيطأنهطقمطيك  طمبع طلملرتوكط،     طلملرتوكطأوطلمل ض ع ث ط

 يك  طلملنتططط،لوقتمطيرجعط ع طلمل رو طلع تةط ن يتةط عطن ت  تةطللستتتتتتتتتتتتتت تمط ت هر ططط، يتهطللقرل ندلتتطع
 ه طيفيمطأ طللرلويطططط،أ  طوصططللرلويطهبذلطلل صطط الطي عمطعنطلملع طللس بقطط،لطأوط عال طش ذ ط

ط. ردودطللروليةط،شميمطللاعط
ك  طلطط؛ طصقه ط نطللمرلستةوهبذهطلمل  ست ةطأوصتابطابالهنم صطمب ت     طلحمتنيطلل ط طت 

ط.ذلكطخيمصطللع مطو البه
ط.  رو طلحلمي [ط،لحلمي طلمل رو طط،للس قطط،لملرتوكطط، لمل رططط،]لمل رو الكلمات املفتاحية: 
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Abstract:  

Al-muhaddithin use terms and descriptions meanings in their minds, and their 

terminology has been characterized by flexibility and easiness there is no doubt 

that knowing these terms and their meanings is very beneficial so I chose to study 

one of these terms that did not get a chance for studying at all.  In this researchI 

examined the description of Almatruh or Almutar'h among Al-muhaddithin and 

explained its meaning, wisdom and its relationship with others and the date of its 

use, then I studied the hadiths and narrators who described that, to reveal the 

meaning of this term, its history and the statement of the first who used it from Al-

muhaddithin. To reveal its authenticity, then I wanted to clarify his relationship 

with other descriptions close to him, as I wanted to clarify the ruling described in 

terms of acceptance and response. And I have used in this an inductive analytical 

method deductive from us, so I collected the hadiths described as that, (and I 

collected the narrators described also with this description )and analyzed and 

derived benefits through that. 

It turns out that it is an ancient use since the time of Imam Ahmad and Tanya 

bin Mu'in , but it was not famous as the term Almatruk of Almawdue, and I may 

be the meaning of lying if the evidence indicates it, and the meaning of Almatruh 

may be due to a solid cause with the cleanliness of the Alsunad apparently, so the 

text is anomalous or dependent The description of the narrator in this description 

is not far from the previous meaning, as it states that the narrator is very weak and 

the outcome of the novel.. 

On this occasion, I recommend that to attention the terminology of 

Almuhaddithin, which did not get the right study, as this serves science and its 

students.  

 

key words: [Al-matruh, Almutar'h, Almatruk, Alssaqit, Alhadith Almatruh , 

Matruh Alhadith].



 

 

237 
 جملة العلوم الشرعية

 (الثاينهـ )اجلزء 1443العدد اخلامس والستون شوال 

 املقدمة: 

إ طلحلممطهللطحنممهطونسنعي هطونع ذطابهللط نطشرورطأنفس  طوسيئ  طأعم ل  طط
لهطو نطيا  ط الطه ديطلهطوأشهمطأ طالطإلهطإالطهللاططط ا  نطيهمهطهللاط الطط

ط.وصمهطالطشريكطلهطوأشهمطأ طحمممطع مهطورس له
آل ]  َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱ

 من  خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱطط[102  :عمران
ط[1  :النساء]ططٌَّّ  ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه جهمه ين ىن
 حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ُّٱ

ط[71  ،70 :األحزاب]طَّ مخ جخ مح جح مج حج  مث هت ختمت

ططوبعم:
 طيُعربو طهب طعنطط مطيسن مصطللع     ط يهط       طوأوص   طفابطك طع ط 

والطشكطأ طهذهطططط،وذلكط نطاببطتسهي طللع مطوتقري هطط،بعضطلملف هيمطلميهم
ولننش ر ط للز   ط وب  ر ط عط ت  رط هل ط حي  ط وهذهطططط،لالسن ملصطططلمل      ط

 نطت ر   طلملنقم نيطيفطك ططط سن   ة طططأغ  ية ططط-ططغ ل   ططط-ططلمل      طتك  
حبمودططط ن للنقيمط وعمصط ابملرونةط تنسمط أب ط      هتمط ينميزو ط ولحمت  ط

لكنطططط،ينلملع هرطبهطمم طق ربهط نططشنُطلططحبي طيُ  ق  طلل فظطع ىطغريط  طط،لمل   قة
وبعاه طَق طلسن ملُ ه ططط،طبعضط      هتمطَكثُتَرطلسن ملُ ه ط  هرط ع  ه طومتيز

ط.ط  صن جتطل ي  طوت ضي 
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 رأيتططط،لمل رو "طأوط"لمل رَّ "رطيلطأ طلحمتنيطلسن م  لطوصطط"وقمط ه
طودرلسنه طدرلسة ططط، نطلحلسنطمجعطلمل ل نطلل طأ  قط يه طلحمت  طهذلطلل صط

ط.طك شفة
واتر طططط،وبعمطلل   طت نيطأ طلحمتنيطأ  ق لطهذلطلل صططاتر طع ىطلحلمي 

للرلوي لمل ل نطط،ع ىط هذهط جبمعط وصفه طططط، قمتط أص دي ط أربعةط   جم ط
 قمتططط،وصفهمطلل ق دطبذلكطط،لوي طرطططعشرطططولتينطط،للس بق  طابمل رو طأوطلمل رَّ ط

ط،طو ع  هطط،  ن  جطص لطاتريخطلسن ملصطهذلطلل صطلططللن ص ططبمرلسنهمطحم وال ط
ط.طوعالقنهطبغريه

و طأت رقطلمرلسةطلمل ل نطططط، طأنينطلكنفيتطبمرلسةط  طنُق طعنطللس بقنيع م ط
ط.صرينلملع لل طوجمهت طعنط

  نظرية   دراسة  -"املطروح عند احملدثني  وقمطأمسيتطهذهطللمرلسةطبتطططط،هذل
 . تطبيقية"

 مشكلة الدراسة:
ط؟و  طعالقنهطبغريهط؟  طلملرلدطب صططلمل رو طأوطلمل رَّ طل رلويطأوطللروليةط-1
ط؟ط  طاتريخطلسن ملصطهذلطلمل    ط-2
ط؟ط  طدرجةطخربطلمل ص فطابمل رو ط-3

 أهداف البحث:
ط. ع  هطوعالقنهطبغريهبي  طط-1
ط.بي  طاتريخطلسن ملصطهذلطلل صطط-2
ط.طي طوليةطأوطرلوطللكشططعنطدرجةطلمل ص فطبهطر طط-3
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 الدراسات السابقة:
 ك  ط نطلجليمطمجعطت كطلمل ل نطودرلسنه طططط، طأجمطأيطدرلسةطهلذلطلمل    

وعالقنهطططط،واترخيهطط،وصكمهطط،كمفه  هطط،بغيةطللن ص طل عضطلل ن  جطلملنع قةطبه
طط.عسىطأ طيك  طذلكطإض  ةطع ميةطجيم ط،بغريه

 منهج البحث:
طلسنعم تطيفطهذهطللمرلسةطلمل  هجطلآلتية:

هذهطططط-1 بنن عط قمتط صي ط لالسنقرل اب:ط لل س   طططط،لمل ل نلمل هجط ب لس ةط
ط.طوللقرلء طلمل  شر ط،ل لكرتونية

لمل هجطللن  ي اب:طصي طص ولتطحت ي طص يعطلحمتنيطولسن مل همطهلذلططط-2
ط.وأترهطع ىطلمل ص فطبهط،ملعر ةط رلدهمط يهط،لل صططيفطت كطلمل ل ن

بعمططط،لمل هجطلالسن    اب:طصي طقمتطابسن   طط رلدطلحمتنيطهلذلطلل صططط-3
ط ي طن  صهمحت

 خطة البحث: 
وهابطع ىطلل   طططط،وخ متة ططط،   ص ططوتالتة ططط،تك نتطخ ةطلل   ط نط قم ة ط

ط:طلآليت
للمرلسة ع ىط شك ةط لشنم تط ط،لملقم ة:ط لل   ط ط،و  هتهطط،وأهملفط

ط.وخ ةطلل   ط،وللمرلس  طللس بقة
ولشنم طع ىطططط،وعالقنهطبغريهطط،واترخيهطط،ر لرول:ط فه صطلمل رو طأوطلمل َّطلمل   طط

طتالتةط   لب:ط
ط.وصكمهط،ر أوطلمل َّطط،رول:ط فه صطلمل رو لمل  بطل
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ط.طاتريخطلسن مل هلمل  بطللث ين:ط
ط.عالقنهطابملرتوكلمل  بطللث ل :ط

ط.ر أوطلمل َّطط،لل طُوصفتطابمل رو لمل   طللث ين:طلرص دي ط
ط..طر لمل َّطأوطط،لمل   طللث ل :طللرول طللذينطُوصف لطابمل رو 

ط.لخل متةطوللفه رس
ط

ط***
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 وعالقته بغريه ،واترخيه ،مفهوم املطروحطاملبحث األول:
 وحكمه  ،املطلب األول: مفهوم املطروح

ولملفع لطططط، ه ط  ر طط،َ ْرص  طط، رََ طي رَ وه ط نط"طط.:طللس قططولملر ابلغة
ط.ط"َ ْ رو طو ري ط

لخل ي :طط َ َرْصُتطط)طق لط َ ْرص  ط ر :ط أْ َرُصهط للشَّاْبُءططط،للشَّاْبَءط َأانط ولل   رْ :ط
ط.(1)طيمطحن طلل َتْ م طو  طأش هه (ولل َّرو :طلل عط.لمل روُ طالطص جةطرَصم ط يه

َ ْرصه)لجْلَْ َهر يُّ:ططوق لطط َأكثرط  ْنط إ ذلط َتْ رحي  ط َأيططط.وَ رََّصهط ل ََّرَصهط َويُتَق ُل:ط
ل ْتَنع هطط،أَبعمه َ ْ ُرو  طططَوَشاْبء ططط؛َوُهَ ط و ُرَّ  :ط َعَ ْيه ط سأَلة :ططط.طَ ري ط وَ رََ ط
ط.(2)(أَلق ه 

ط،للاعيطط  طلحنططعنطرت ةطلحلمي طلمل رو )ق لطللذهيب:طططط:اواصطالح  
وج  عط لبنط  جهطب طويفطس نطط،روىطيفطبعضطلملس نيمطلل  للطويفطلرجزلءويُط

عيسى مشر : ث  أيبط بنط لجلعفاب عمروط ج برط ع ابط،عنط عنط لحل رثط طط،طعنط
عن للمقيقط ططوك مقةط للس  ابط لل يبطعنط رقمط أيبطططعن  ر ط

لحلكمطططعن وصفصطبنطعمرطللعمينط،لبنطع  سططعن للا  كطعن وج يربط،بكر
لملرتوكطط،عكر ةطعن بنطأاب  نيطولهل كىطوبعاهمطأ ا ط نططوأش  هطذلكط نط
ط(3)بعض(

 
 (ط4/221)هتذيبطلل غةطط،(3/169)لن ر:طكن بطللعنيطل   ي طبنطأمحمطللفرلهيميط(ط1)
 (ط1/387)لل    طاتجطلل غةطوص   طللعربيةط(ط2)
 (35+34ص:ط)لمل ق ةطيفطع مط     طلحلمي طل ذهيبط(ط3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B9%D9%81%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB_%D8%B9%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%81%D8%B5_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%AC%D9%87%D9%84
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ق ت:طلمل رو طه طلحلمي طللذيطلشنمطضعفهطوينع قطجبه طللعمللةطوللا ططط
ط.دو طلل صططابلكذبط، ع  

ط
ُ
ابمل لمل رو ط عنط يعربط ط،طولملرتوكطط،وللس قططط،ولهل لكطط،وللن لطططط، َّرَ وقمط

ط.ابل    عربطع هططيُطوأصي ان ط
 حكم املطروح ورتبته:  
لططط-طط¬  –للذهيبططططل   صكالصططق ت:طي هرط نطط  نطج سططمل رو ططأ ط
للاعيططط جع هطططط،جم للحلمي ط للاعيططططيفطط-طط¬-لك نهط بنيط  رت ةط

ط.ولمل ض ع
إ طط للنتري طمخسةط رلتبططل   صمثط للث لثةططق لطططط،للذهيبطجع ط رلتبط يفط

ط.ط(1)لحلمي "ط  رو ط،س قطط،  ه :"طمثطه لك
وهذلطي ل قط  طططط،أيطأنهطجع ط  رو طب فسطرت ةطلهل لكط هذلطجر طشميم

ط.عرفطبهطلمل رو طيفطلمل ق ة
يفطلملرت ةطللرلبعةطك لس  ويطوغريهط الطتع رضططط-ط  رو طططط-وأ  ط نطجع هطط
ر طلملرت ةطللرلبعةطع مهمطت ل يطللث لثةطع مطللذهيبطلك  طططط؛ عطتعريططللذهيب

ط.للس  ويطجع ط رلتبطللنتري طس عةط رلتب
صي ططط،ت ل يط" يهطن ر"طع مطلل   ريطط"  رو " طأ ططومم طيزيمطلر رطوض ص ط

ق لطلحل     طلملزيططط" يهطن ر"لططوق لطلل   ريطيفطللرج طكثري ط)طط:ق لطللزركشاب
ط.(2)ط"( رتوكطأوط  رو "ط:وللذهيبطه طن ريطق ل  

 
ط(ط1/4) يزل طلالعنمللط(ط1)
 (3/437)لل كتطع ىط قم ةطلبنطلل ال طل زركشابط(ط2)
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 إذلطع م  طأ طللذهيبطقررطأ ط" يهطن ر"طع مطلل   ريط نطلجلر طللشميمط
ق ل:طط ع دتهطط)طصي ط لل   ري-وكذلط ن ر"طط-أيط " يهط ق ل:ط أنه:ططط،إذلط مبع ط

ط(1)(ط ن:ط"للاعيط"أو:ط"ليسطبثقة"ط ه طع مهطأس أطص ال طط،" نهم"
نفسه لل   ريط هذلط نطكالصط يفهمط ق ل:طططط؛ب ط عشر ط)صي ط تركتط وقمط

ط.ط(2)(آالفطصمي طلرج ط يهطن رطوتركتط ث ه طأوطأكثرط  ه طلغريهطيلط يهطن ر
ت نيطبذلكطأ ط"  رو "طيرلدطهب طلجلر طللشميمط الطيق  ط نطُوصططبهط نط

ط.للرول طأوطللروليةط
يوط ابلرلويلمل رو ط جه طط،نع قط للا ططط نط أوط   حلمي ططط، ع  ططللعمللةط

طط،ط طابلعمللةط نطجهةلهطتع ق ط إ ططلمل رو ططوأ  طططط،با ططللرلويططينع قللاعيططط
ط،ع يهطللكذبمطللرلويطيفطعمللنهطو طيث تطط إذلطلهتُططط،ابلا طط نطجهةطأخرىوط

كتأ طيق لطططط،حن هابلاعططللشميمطأوططع ىطلحلمي طط إ طأه طللع مطحيكم  طط
لطأوطهذلطإس  دطولهطهذلطإس  دطولهطمبر ط ط.طأوطس قططأوطه لكطأوطحن طذلكط،جم 
إذل للرلويططوكذلكط كمطع ىطصميثهطصُططط؛وغ بطع ىطص لبهطط،َ ُ شطخ أط

ط.طوطأبنهط  رو طأوط  ر طأوطحن طذلكأط،أبنهط رتوك
ولك ه طططط،يُعنربطأبه ه طط نطرت ةططططأشمط نطط،وع يهط رت ةطرلويطلحلمي طلمل رو 

ط.جم لضعيف طأوطط،  َّرص  أوطط،  روص  ط هذلطصميثهطيسمىطط،طدو طللكذب
  

 
 (83ص:ط)لمل ق ةطيفطع مط     طلحلمي ط(ط1)
 (1/481) ن طلل  ريطالبنطصترط(ط2)



 

 

244 
 -دراسة نظرية تطبيقية -املطروح عند احملدثني  

 د. إبراهيم خليل أمحد بين سالمة  
 

 استخدامه : اتريخ  ين الثااملطلب  
ط،ط  م ه ط  طيك  طقمي ططط،الطشكطأ طك ط     طتك  طلهطبمليةطالسنعم له

وقمططط،و  ه ط  طي مرطط،و  ه ط  طيشنهرطبنيطأه طللفنططط،و  ه ط  طيك  طحممث ط
لمل     هذلط لسن ملصط تن عط هذلطططط،ص ولتط يُ  ق  ط لحمتنيط أ ط   جم ط

ط.طوع ىطللرلويطاتر طأخرىط،لمل    طع ىطلحلمي طاتر 
عنطط للروليةططإ القهأ  ط أوط لحلمي ط أ طططط،ع ىط وجم ط أمحمططططل   صط قمط

صمي ط طعنط"ئ قمطسُططط،للروليةططوصططبهك  طأولط نطططط¬  هت(ططط241لملن ىف:طط)
ع  سطط لّللَّط:طط-ƒ-طلبنط رس لط عهمط ع ىط لل القط بكرطط،‘  ك  ط ط،وأيبط

للثالثطولصم   ق لطعمرطبنطلخل  ب:طإ طططط،وس ننيط نطخال ةطعمرط القط
 أ ا هططط.ط   طأ اي  هطع يهمطط،قمطك نتطهلمط يهطأان ططلل  سطقمطلسنعت  لطيفطأ ر ط

ط.ط(2)(ق ل:طهذلطش ذط  رو  ط،(1)طع يهم
أمحمطليسطلحلكمطع ىطلحلمي ط ه ط نططططل   صق ت:طلع طلملق  دطبق لطط

ص ي ط س م ق مطططط،أص دي ط أ ط ي هرط للعم طططل   صطلكنط تركط ه ط أمحمط
ط.ط-وهللاطأع مطط-ابحلمي طوعمصطلرخذطبهط

 طع ىطصمي طط ع ق ططط-ه(طصي طق لطط261ططلملن ىف:)طط س مطططل   صطططمثطتاله
ط،لرخ  رودلطمب طذكرانط نطت ل ؤطط):طط-طط(3)طلل ق فطع ىطعر ةطبعمط ترطي صطللعيم

أ طروليةطلبنطلس  قطلل طروله ط تع طإدرلكططط،ولتف قطللع م ءطع ىط  طوصف  
 

 سننمطدرلسنهطإ طش ءطهللاط(ط1)
 (236ص:ط)شر طع  طللرت ذيطالبنطرجبط(ط2)
 سننمطدرلسنهطإ طش ءطهللاط(ط3)
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طط؛طوصمي ط  َّر طط،روليةطس ق ةطط،لحلجط يه طإىلطبعمطلل   طق  ط   عطللشمس
ط.(1)طيث طس  رطلمل ج   ط طيذهبطعنطمجيعهم(ط ق ال ط طوق ال طإذطل طك  طحمف   ط
بعممه طط للقيسرلينوج ءط رأينمطططط ق لطط،طلبنط "إذلط ع ىطط ع  عقبطصمي ط ويةط

ط.ط(3)(لحلمي ط  ض عط  رو ):ط(2)  ربيط  قن  ه"ط
لل   يتطط صي طططط،مم تال ططط هت(طلسن مل  ططط637لملن ىف:طط)مثطرأيتطريبطللع  سط

ط،يفطللاعف ءطريبطللفن طلر ديطط،وهلمطشيخطآخر)ج ءطيفطهتذيبطللنهذيب:طط
وس قطلهط نطروليةطططط.ينك م  ط يهطط،الطي  طصميثهططط،وه طحمممطخثيم:طاتبعاب

عنطشملدطبنطأوس:ططط،ع هطط،عنطرج ءطلخلرلس ينطط،عنط  ملطط،ج  ر طبنط غ س
" وج ين ق ل:ط لل يبطط،أنهط أعزب"ططط‘   إ ط ألقىطهللاط الط أ ط ق لطططط،(4)أوص ينط

ط.(5)طلل   يت:طهذلطإس  دط  ر (
ق ت:طأب طللع  سطلل   يتطهذلط نطأه طلحلمي طللذينطهلمطلهنم صطيفطع مطط

ط،وك  طب ري لطابحلمي طورج له)ططللذهيب:ططع هطططق لطط،ولذلط ق لهط عنربطه  ططط،طلل    
وك نتطَلُهطططط.ولهطجم م ط فيم ط  يه طلسن   قطَعَ ىط"للك   "طريبطَأمْحَمطبنطعمي ط

ط عر ة ط  َقطأهَ طللع ر ط يه اب ط.ط(6)ط(ل    طولحلش  ش 

 
 (201ص:ط)للنمييزطلإل  صط س مط(ط1)
 درلسنهطإ طش ءطهللاطسننمط(ط2)
 (63رقمطط35+34ص:ط)تذكر طلحلف ظطالبنطللقيسرلينط(ط3)
 سننمطدرلسنهطإ طش ءطهللاط(ط4)
 (ط9/148)هتذيبطللنهذيبطالبنطصترط(ط5)
 (14/233)اتريخطل سالصطل ذهيبط(ط6)
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هت(ط تع هطأصمطأن لعططط748لملن ىف:طط)أب طع مطهللاطللذهيبططططل   صوبعمهطج ءطط
ط.(1)لحلمي طللاعيططكم طس ق

طط-طيق لططططهت(طط1420لملن ىف:طط)لرل  ينططصرينط قمطرأيتطللشيخططلملع أ  ط نطط
 لك  خك حك جك مق حق مف ُّٱعقبطصمي طيفطس بطنزولطق لهطتع ىل:ط

لل ريقطلروىلط فيه طللك يبطوه ط رتوكطططط:-[56]لمل  م :ططٱَّ مل خل حل جل مك
ط.(2)ط(عنامطبه  ميثهط  رو طالطيُط

ب طه طقمإلططط،ق ت:طوبذلكطجنمطأ طلسن ملصطهذلطلمل    طليسطابحل دث
ليسطابملشه رطط،لملنقم نيططمع   ج دطط ولمل كرططلك هط للش ذط لكنطططط،ك سن ملصط

ط. طنك رطوج دهط   ق طإعمصطلننش رهطالطُيسيغط
     طط):ططق لططصنيو قهطهللاططوبذلكطنرىط  طيفطتقريرطللمكن رطمحز طلمل ي  ريطط

لل ق د أترل طيفطن  صط لهط أرط يُططط،"لملرتوك"ط ط ل رلويططوإمن ط لق   ط   ق  ط"لملرتوك"ط
ط.(3)"لمل رو "طي  ق نهطلق   طل رلوي(وكذلط     طط،للاعيط

حننطنرىطوج دهططه ططوططط،ع ىطلحلمي طع مطلل ق دطلملنقم نيططإ القه قمطأنكرطط
طط،طإ القطللعم    ططمم طيملطع ىطأنهطي زصطللع  طأ طيرتي طيفطط،عنطأمحمطو س م

طع  مطع يم ط.طو  قطك  

 
 (ط35+34ص:ط)لن ر:طلمل ق ةطيفطع مط     طلحلمي طل ذهيبط(ط1)
وقمطأاب طعنطس بطصكمهططط،(828+2/827)للكن بطلألل  ينططللثمرطلملسن  بطيفط قهطللس ةطوط(طط2)

 ع ىطلحلمي طمم طيُغينطعنطدرلسنه
 (ط1/75)ُع  صطلحلمي طيفطض ءطت  يق  طلحمتنيطلل ق دطل مكن رطمحز طلمل ي  ريطط(ط3)
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ع ىطللرلويط أولط نطوجم طلهطهذلطلل صططع ىطللرلويطططإ القهطأ  طعنطط
ط.هت(ط233لملن ىف:ط) ه طلبنط عنيط

سعيمطللكالعابطلل ص  ابطللذيططط ص يبطأبع مطللقموسطبنططعنططططُسئ طصي طط
ط.ط(1)(شيخطش  ابط  رو طلحلمي ) ق ل:طط،حيمثطعنطع  ءطو ك  لط

 طبغريهطقي س ططط-ولع هطأكثرط  هطططط،هت(طط241لملن ىف:طط)أمحمططططل   صوقريبط  هطط
  رو ط) ق ل:طططط،-َوْهبطبنطَوْهبطبنطك ريطططط،أيبطلل  رتيطط-عنطط قمطُسئ طططط-

ه ط  رو ط)ق ل:طط طط؛محز طبنطأيبطمحز طلجلعفابطلل  ييبوُسئ طعنطططط،(2)لحلمي (
طبنطَشْي َ  طأَبُ طسه طلْلَ ْ ر ي :ططوق لطعنطططط،(3)(لحلمي  صس صطبنط  كطبنط َ   

ط.ط(4)(  رو طلحَلم ي )
ص متططوتالمه طط ق لطط(هتطط248:ططلملن ىف)طط(5)للستسن ينأب ط ك  طط):ططصي ط

ط.ط(6)طوه ط  رو طللع مطليسطبشابء(طط،لرؤلسابق لطلهطأب طجعفرطلابلك  ةطحن ي طيُط

 
 (12/434)اتريخطبغملدط طبش رط(ط1)
 (221ص:ط)لل  رصطلمل كابطيفطللردطع ىطللس كابطالبنطع مطلهل ديط(ط2)
 (7/323)هتذيبطللكم لطل مزيط(ط3)
 (ط1/378)هتذيبطللنهذيبطالبنطصترط(ط4)
 نطأه ططط.طه طأب طص متطسه طبنطحمممطبنطعثم  طللستسن ينطلجلشمابطلل   يطلل غ يطلملقرئ(طط5)

لل  ر طط،لل  ر  قريةط نطقرىط للرل يوليسطططط،نس ةطإىلطستسن  ط وللقرلءل ط نططط،ه ط لل غةط ع  ط
ك  طإ     طيفطغريبططط،أخذطعنطلرصمعابطو نطتال ذتهطلملربدطولبنطدريمطط، ش هريطع م ءطلل  ر 
 للقرآ طوللقرلءل طولل غةط

 (ط6/2488) عتمطلردابءطأوطإرش دطلرريبطإىلط عر ةطلرديبطلي ق  طلحلم يط(ط6)
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عنطق ي ةطبنططططق لصي ططططهت(طط456لملن ىف:طط)لبنطصزصطلل  هريططوبعمهطج ءطط
ط.ط(1)ضعيطط  رو ():طصري 

للق   ططمثطع ابطط لْبنطط)صي طق ل:طططط،هت(طط628لملن ىف:طط)للف سابططبنط َ ر يقط
ط.(2)(َوُهَ ط  ر ط،هلَ يَعة

لمل قنطط لبنط للمينط سرلجط بعمهط ج ءط ق ل:ططط،هت(طط804لملن ىف:طط)مثط صي ط
ط.(3)وص شطوه طس قطط  ر ()

إ ن عطلرمس عططصي طج ءطيفططططهت(طط845لملن ىف:طط)لملقريزيططوبعمهطتقابطللمينطط
نُططط- دلودططعنط أب ط لحل رثط بنط وإ طك  ط رتوك ط)ق لطك ت ه:طططط-فيعط  طك  طوه ط

ط.ط(4)  رو طلحلمي (
َولْبنطهلَ يَعةطط)صي طق ل:طططط،هت(طط911لملن ىف:طط)جاللطللمينطللسي  ابططلططوأخري ط
ط.(5)ط(  رو 

 قمطق لطعنطصمي ططط¬  للشيخطلرل  ينصرينطط عوممنطلسن م هط نطلمل
لل ريقطلروىلط فيه ططططأق لطهذلطوإ ط طأقططع ىطرج هل طإال نطروليةطللك يب:ط"

ط.ط(6)"هللك يبطوه ط رتوكط  ميثهط  رو طالطيعنامطب

 
 (ط8/346)هتذيبطللنهذيبطالبنطصترط(ط1)
 (ط2/334)بي  طلل همطول يه صطيفطكن بطلرصك صطالبنطللق   طط(ط2)
 (ط2/424)وخالصةطلل مرطلمل ريطالبنطلمل قنطط،(9/531)لل مرطلمل ريطالبنطلمل قنط(ط3)
 (11/38)إ ن عطلرمس عطل مقريزيط(ط4)
 (ط1/425)للآلىلءطلمل   عةطيفطلرص دي طلمل ض عةطل سي  ابط(ط5)
 (2/829)للثمرطلملسن  بطيفط قهطللس ةطوللكن بط(ط6)
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  حل ص طط)أب طإس  قطلحل يينطصي طق ل:ططططأيا  صرينططلملع ولسن م هط نطط
عنططوق لطططط،(1)طوهللاطأع م(طط.بنطعرو طكذلبط  رو ططأ طك ط نطرولهطعنطهش صط

بنطمنري بنطعم ر :طططط،(  رو  ط)طط:طبشرط لحلسنط لبنط عنيطططط،  رو  ط)وعنط كذَّبهط
طط،طس قط ط  رو (ط):ططلمل زو اب طططخ لمطبنطإمس عي وعنطططط،(وتركهطآخرو طط،وغريه

حمممطبنط رول طللسُّم  ي ططوعنطططط،  رو  طس قط ()ع مطلل ه بطبنطللا   ك:ططعنططوط
ط(2)ط((س قط ط  رو )لل غري:ط

هذلطلل صططس لءطل رلويطأوطللروليةطجنمطأ طططط،ق ت:طو نطخاللطهذهطلجل لة
ط.  طوصميث ط طقمي ط طلحمتطيسن م ه

ط
ط***

  

 
 (ط1/368)ت  يهطلهل جمطإىلط  طوقعط نطلل  رطيفطكنبطلر  جمطريبطإس  قطلحل يينط(ط1)
 (ط2/437)(ط535ط،457ط،1/297)طنث طلل   لطمبعتمطللرج لطريبطإس  قطلحل يين(ط2)
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 : عالقته ابملرتوك لثاملطلب الثا
للاعيط رت ةط عنط ي زلط للذيط لحلمي ط أنهط تعريفهط يفط عنطططط،س قط ويرقىط

لكنط طيث تطططط، ه طهبذلطصمي طلملنهمطو نطق ربهطممنطلشنمطضعفهطط،لمل ض ع
طللكذبطحبقه

أوططط،وقمطعر  لطلملرتوكطأبنهطلحلمي طللذيطتفرَّدطبهطرلو طقمطأمجع لطع ىطضعفه
طأوطعر  لط  هطللكذبطيفطصمي طلل  سطط،يك  طهذلطللرلويط نهم  طابلكذب

ط،طأوطهتمنهطبذلكطط،يك  طلكذبطللرلويمثطلل عن:طإ  طأ طط)ق لطلبنطصتر:طط
ط.ط(1)وللث ين:طلملرتوك(طط،  رول:طلمل ض عط.....أوط

بنط همي:طط للرمحنط ع مط رج  ط)ق لط صميُ ط يرتُكط رجال ط نهم  طططط،الط إالط
ط.(2)طأوطرجال طللغ لبطع يهطللغ ط(ط،ابلكذب

ط.ط(3)تُركطصميثه(ط،َ ْنطقَ  َ طللن قني)وق لطلحلميمي:ط
للذهيبطمل طططل   صأ طططط،لومم طيزيمطذلكطأتكيم ططط، طأهنم ط نق رابطوبذلكطي هرطط

طط.بعاه ط نطج سطلملرتوكطط،عرفطلمل رو ط ثَّ طلهطأبس نيم
مشَ ر بنط َعْمر وط لمل ق ة:ط ث :ط يفط للذهيبط لجلُعفابطط،ق لط ج برط عنطططط،عنط

عنطططط،عنطُ رََّ طلل ََّيبطط،عنط َتْرَقم طللسََّ  ابططط،وكَ َمَقةطللمَّق يقابطط،عنطع اب ططط،لحلَ ر ث
طط،وك فصطبنطُعَمرطللَعَمينطط،عنطلبنطع  سطط،عنطللا َّ كطط،وكُتَ ْيرب ططط،أيبطبْكر

 
 (4/723)خن ةطللفكرطيفط     طأه طلرترطالبنطصترط(ط1)
 (143)للكف يةطيفطع مطللروليةطل   يبط(ط2)
 (149)للكف يةطيفطع مطللروليةطل   يبط(ط3)
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وبعاهمططط،طوأش  ُهطذلكط نطلملرتوكنيطولهلَْ َكىط،عنطعكر ةطط،عنطلحلَكمطبنطأاب 
ط.أ ا ط نطبعض

 فيهطهؤالءططط،عنطع اب ططط،ر ثعنطلحلَ طط،عنطج برطلجلُعفابطط، أ  طَعْمر وطبنطمشَ ر
لحلمي طط،للثالتة أوط رتوكط ص مت:ط  كرططط،وك همط نهمط أب ط ع هط ق لط  عمرو:ط

وج بر:طق لطع هطط)طط،(1)ترك ه(طط،الطيشنغ طبهطط،ضعيططلحلمي طط،جم للحلمي طط
وق لططط،(2)طذلهبطلحلمي () رتوكطلحلمي (طوق لطلحل كمطأب طأمحم:ط)لل س  اب:ط
ولحل رثطططط،(3)طوتركهطلحلف ظ((طط،ع م ءطللشيعةطوتقهطشع ةط شذ نطأكربطط)للذهيب:طط

لكنطللذيطيهم  طق لطللذهيبطلك نهطيفسرطل  طططط،خن طط يهلوه طلرع رط قمطط
ط(4)وغريه:طليسطابلق ي(طط،ق لطلل س  ابط.شيعابطلني) رلدهطابمل رو طق لطع ه:ط
ط،عنطأيبطبْكرطط،َيبعنطُ رََّ طلل َّططط،عنط َتْرَقم طللسََّ  ابطط،وأ  طَصَمَقةطللمَّق يقاب
طط،طوق لطلل س  ابططط،صموق()ق لطع هط س مطبنطإبرلهيم:طط) فيهطصمقةطبنط  سى:طط

لبنط عني:طططط،ضعيط()وغريه:طط بشابء(()وق لط يعق بطططط،(5)ليسط بنط و رقمط
لبنط عنيط)للس  اب:طط ص   :طططط،وتقهط بنط أمحمط بق ي()وق لط وق لطططط،ليسط
ط.(6)ضعيط(()طللملرق ين:ط

 
 (262رقمطط4/170)اتريخطل سالصطط،(6/210)لس  طلمليزل طالبنطصترط(ط1)
 (ط879رقمطط4/465)هتذيبطللكم لطل مزيط(ط2)
 (ط739رقمطط2/197)وللك شططل ذهيبطط،(40رقمطط3/385)اتريخطل سالصطل ذهيبط(ط3)
 (859رقمططط2/225)للك شططل ذهيبط(ط4)
 (103رقمطط4/87)اتريخطل سالصطل ذهيبط(ط5)
 (ط265رقمطط3/480)اتريخطل سالصطل ذهيبط(ط6)



 

 

252 
 -دراسة نظرية تطبيقية -املطروح عند احملدثني  

 د. إبراهيم خليل أمحد بين سالمة  
 

ق لطط) فيهطج يربطبنطسعيم:طططط،عنطلبنطع  سططط،عنطللا َّ كطط،وأ  طُجَ ْيرب ط
وق لطططط، رتوكطلحلمي ()وق لطلل س  ابطوغريه:طططط،ليسطابلق ي()ع هطأب طص مت:طط

ط.(1)طليسطبشابء(()لبنط عنيطوغريه:ط
 فيهطصفصطططط،عنطعكر ةطط،عنطلحلَكمطبنطأاب طط،وأ  طصفصطبنطُعَمرطللَعَمين

ُعَمر:طط لل س  اب:طططط،مي (لنيطلحل)ق لطع هطأب طص مت:طط)بنط ط،ليسطبثقة()وق لط
ط.(2)طع  ةطصميثهطغريطحمف ظ(()وق لطلبنطعمي:ط

وهكذلطين نيطأ طمجيعطهذهطلرس نيمطالطخت  ط نطشميمطللاعططأوط رتوكطط
ط.طمم طيشريطإىلطأ طلملرتوكطولمل رو طمبع طولصمطط،وه طصمطلملرتوكط،لحلمي 

وه طغريطلمل ض عطططتنمهطيقعطيفطكال همطلمل رو )ق لطلحل  ظطللس  وي:طط
ولرتفعططط،طوعر ه:طأبنهط  طنزلطعنطللاعيططط،وقمطأت نهطللذهيبطن ع  ط سنقال ططط،جز   ط

و ث طلهطحبمي طعمروطبنطمشرطعنطج برطلجلعفابطعنطلحل رثطعنطططط،عنطلمل ض ع
وه طط-أيطلبنطصتر-وق لطشي   ططط،وجب يربطعنطللا  كطعنطلبنطع  سططط،ع اب

ط.(3)لملرتوكطيفطللن قيق(
طط،و نأخرهمطط، نقم همطط؛ق ت:طللذيط هرطب ض  طأنهطالطخالفطبنيطلحمتني

إالطأ طلملنقم نيطك ن لطأكثرط رونةطحبي طططط،يفطلسنعم لطهذلطلل صططط،صرهم  عوط
 قمطيُ  قطلل  قمطلل صططع ىطططط،الطجتمهمطيُمقق  طيفطصمودطهذهطلمل      

 
 (ط66رقمطط3/834)اتريخطل سالصطل ذهيبط(ط1)
 (ط98رقمطط5/302)اتريخطل سالصطل ذهيبط(ط2)
 (1/318) ن طلملغي طل س  ويط(ط3)



 

 

253 
 جملة العلوم الشرعية

 (الثاينهـ )اجلزء 1443العدد اخلامس والستون شوال 

ويُريمطبهطططط،أوطلهل لكطط،أوطلملرتوكطط،كأ طيُ  قطلفظطلمل رو طط، طق ربهط نطلملف هيم 
ط.أوطللعكسط،وقمطيُ  قطللش ذطع ىطلمل كرط،للاعيططللذيطالطيُعنرب

يفط لملنقم نيط ع مط وصمط   قابط دقيقط ض بطط ه  كط ذلكط  يسط وع ىط
لل فظ هذلط ضعف طططط،لسنعم لط للاعيطط بي  ط يفط لملنأخرو ط يسن م  نهط وأ  ط

لطييزهطعنطلملرتوكطوللن لطط قمطيسن م  نهطب فسططلطلك همط طياع لطلهطصم طشميم ط
ط.ط-وهللاطأع مطط-لملع ط

ط
ط***
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 ح ر  وح أو املط املبحث الثاين: األحاديث اليت ُوصفت ابملطر 
أحب أالط لمل   ط هذلط يفط ُوصطططللنز تط إالط  ط لمل ط ط أوط ط،ر ابمل رو ط

وردطعنططوتركتط  طططط،ولكنفيتطبمرلسةطلرص دي طلل طوصفه طللس بق  طبذلك
 حق  مف ُّٱعقبطصمي طيفطس بطنزولطططط-طكق لطللشيخطلرل  ينطططط،صرين علمل

:ط"لل ريقطلروىلطط-طط[56]لمل  م :ططٱَّ مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق
ط.(1) رتوكط  ميثهط  رو طالطيعنامطبه" فيه طللك يبطوه ط

 احلديث األول:
ط،ط‘  ك  طلل القطع ىطعهمطرس لطلّللَّط):طط-طƒ-صمي طلبنطع  سطط

بكر ولصم طط،وأيبط للثالثط عمرط القط خال ةط بنطططط،وس ننيط نط عمرط  ق لط
   طأ اي  هطططط،لخل  ب:طإ طلل  سطقمطلسنعت  لطيفطأ رطقمطك نتطهلمط يهطأان 

ط.طط(3)  رو (:طهذلطش ذطأمحمطل   صط ق لط،(2)ط أ ا هطع يهمط.ع يهم
لبنطع  س لحلمي طعنط أيبططط،أربعة:ط  ووسطط¢  ق ت:طروىطهذلط ولبنط

ط.وعرو طبنطللزبريطط،وصهيبطلل كريط،ُ  يكة

 
 (2/829)للثمرطلملسن  بطيفط قهطللس ةطوللكن بطلألل  ينط(ط1)
(ط184/ط4)طط،(1472)(طبرقم:طط4/184)طط،(1472)(طبرقم:طط183/ط4)أخرجهط س مطيفط"ص ي ه"طط(طط2)

(ط2809)(طبرقم:طط196/ط2)طط،(2808)(طبرقم:طط2/196)(طولحل كمطيفط" سنمركه"طط1472)برقم:طط
ط،(2199)(طبرقم:طط2/228)(طدلودطيفط"س  ه"طط3406/1)(طبرقم:طط1/672)  ابطيفط"لجملنىب"ططولل س

 (2922)(طبرقم:ط2/694)وأمحمطيفط" س مه"طط،(2200)ط(طبرقم:ط2/228)
 .236شر طع  طللرت ذيطالبنطرجبط(ط3)
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وُرويططط، ُرويط نطصمي طلبنطع  سططط،وقمطوقعطلخنالفطيفطرلويهطلرع ى
 ط نطق لطصهيبططوُرويط ق  ع ططط،وُرويط نطصمي طأيبطبكرطط، نطصمي طعمر

ط.لل كري
عنطططط،عنطلبنطع  سططط، رولهطعنطأبيهطط؛لخنالفطع ىطلبنط  ووس قمطوقعطط

ط.‘ لل يب
ط.‘ عنطلل يبط،عنطلبنطع  سط،عنطصهيبطلل كريط،طورولهطعنطأبيه
ط.‘  عنطلل يبط،عمرططنعطط،عنطلبنطع  سط،طورولهطعنطأبيه
ط.‘  عنطلل يبط،عمرططنعطط،عنطلبنطع  سط،طورولهطعنطأبيه
ط.‘  عنطلل يبطط،عنطلبنطع  سط،ورولهطعنطعرو ط

وُرويطع هطططط،عنطلبنطع  سطط، ُرويطع هطط؛ووقعطخالفطع ىطلبنطأيبط  يكة
ط.¢  عنطعمر

طع ىطأيب لل  ي ططكم طوقعطخالف  عنطلبنطططط، رولهطعنطلبنطجريجطط؛طع صمط
ط.طعنطلبنطع  سط،عنطأبيهط؛  ووس

ط.طعنطلبنطع  سط،عنطلبنطأيبطُ  يكةط،طورولهطعنطع مطهللاطللع  مي
ط.عنطعمرط،عنطلبنطأيبطُ  يكةط،ط  ميورولهطعنطع مطهللاطللع

عنطططط؛ق ت:طلكنطلجلم عةطروولطلحلمي طعنطلبنط  ووسطع ىطوجههطلرول
وه طلل ريقطللذيطط،وه طللرلج طإبذ طهللاط،‘ عنطلل يبط،عنطلبنطع  سط،أبيه

وحمممطططط،ط رولهطعنطإس  قطبنطإبرلهيمطط؛ قمطرولهطع هط نط رقطط؛لخن رهط س م
أخربانطرو ططط،ورولهطإس  قطبنطإبرلهيمطط،عنط عمرطبهطط،عنطع مطللر لقطط،بنطرل ع
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للر لقططط،بهططلبنطجريجطططأخربانطط،بنطع  د  لبنطرل عطعنطع مط لبنطططط،ورولهط أخربانط
ط.طجريجطبه

طط،طللذينطالطين رقطلل عنطرصمط  همطط،وهذلطللس مط س س طابلثق  طلرت   
طط،طابلشذوذوصكمهطع يهطططط،أمحمطيفطهذلطلحلمي ططل   ص بط عنططوأ  طعنطس

وتَ نيطبهطططط،طوهابطأ ط القطللثالثطيقعطتالث ططط، هذلطرلجعطلرأيهطيفطهذهطلملسألة
صىتطتَ ك ط وج  ططط،للذيط  َّقه طهذلطلل القطط،الطحت ُّطلزوجه طط،لملرأ طبي  نة طُكربى

لنيطابردلةطط سنمطط،و  همطأمحمطط،(1) هذلطللق لطي سبطإىلطلر مةطلرربعةطط،غريه
طللع  ةط نطللقرآ طللكرإل:طط

 زي ري ُّٱطط[228]لل قر :ططٱَّمب زب رب  يئ ىئ ُّٱطتع ىل:ططكق له
ط[236]لل قر :ططَّحب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي

ط،صكمطع يهطابلشذوذطط،  م طرأىطأمحمطخم لفةطهذلطلحلمي طمل طلسنقرطع مه
 ه طبالطشكط نطللاعططللشميمططط-طإ طت تطططط-وللشذوذطططط،ابمل رو طط،ووصفه

ط.وغريهط،أوطلملرتوكط،للذيطي صططابمل رو 
إذطإ طأكثرطع م ءطهذلططط،ليسطهذلط ك  طللرتجي طيفطهذهطلملسألةت  يه:طط

أ طططط،مم طحيسنطبي نهطه  لكنطططط،للع رطع ىطق لطلبنطتيميةطلمل ل قطهلذلطلحلمي 
إمن طك  ط نطططط،  طع يهط نطق  كطط  ططع ىطغريططط،لل القطتالث ططط¢   ا ءطعمرإ

وللنأديب للعق بةط لل  سطططط،اببط أ ط لل يبططططبعموذلكط وعهمطططط-طط‘-عهمط

 
قمل ةطط(طط1) البنط لملغينط تيميةطططط،(515/ط7)لن ر:ط البنط صزصططط،(20/ط3)وللفن وىط البنط ولح ىط

 .ط(7/17)ونَي طلرو  رطل ش ك ينطط،(10/170)
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ط،يفطأ رطلل القطط‘  لل يبطططهميهخرج لطعنطططط، نطخال ةطعمرلططوصمر ططط،لل ميق
ليع م لطأ طأصمهمطإذلططط؛ نطلمل   ةطعق بنهمطإب ا  هطع يهمطط¢  رأىطعمر 

 إ طهللاطططط، إذلطع م لطذلكطكف لطعنطلل القطلحرصطط،ابنتط  هطلملرأ طط،أوقعهطمج ة
بعمط ر  لل القط ر ط إمن طشرعط يشرعهطك هط ر طولصم طط،تع ىلط أوقعط منطططط،و ط

يع قبطط ي زصطط،وقعط يم طصرصطهللا قمطططط، ر طولصم ططللثالث والطيقرطع ىطططط،أ ط
 ع مطلل   بةقمططوططط،لطمم طتغري طبهطللفن ىطلنغريطللز    هذطط،رخ ةطهللاطوسعنه

ط.  ل ق هطع ىط  طألزصطبهط،وأتدي هطلرعينهطيفطذلكط،صسنطسي سةطعمرط٪
ط

ط***
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 احلديث الثاين: 
يعق بططططت  صمت  طصت جطبنطللش عرطط:طط(1)ط س مطيفطكن بطللنمييزططل   صق لطط

لبنططإبنطط ت  طأيبطعنط أيبطه مطعنطرج ط نططس  قطصمتينطشع ةطبنططإبرلهيمط
لل  ديةطططط،لملغرب أه ط هذلططط-ط نط لل  ديةط نطيكذبطيفط ث ط أه ط وق ي ط نط

:طيطنيبطهللاطأرأيتط نط  تنهطللم عةطط‘  أ طأابهطصمتهطق لطلرس لطهللاطط-لحلمي طط
عر    هللاطط؟ نط رس لط لهط للفترط قمطط):طط‘   ق لط ق  ط ع يه ط وقفتط إ ط
:طط‘   ق لطيلطرس لطهللاطط؟ينطللفتر طأدركنإ ق تطيطنيبطهللاطأرأيتطططط،أدركت(

ط.ط(2)طإ طوقفتطع يه طق  طأ طت  عطللشمسط قمطأدركت()
طط، نطأه طلل  دية(طط،رج ط نطلملغرب) فيهط  همطططط،ق ت:طهذلطس مطضعيط

يفطكنبطللرتلجمططططلوه ط"شع ةطبنطأيبطه م"ط  مطأجمطلهطذكر طططورلو طغريط عروف
ه ططططك  طط إ طط،لكنطوجم طيفطشي خطلبنطإس  قط"سعيمطبنطأيبطه م"طط،    ق ط

ق ل:ط"وق ي ط نطأه طلل  ديةطططط وي قىطلمل همطإالطأ ط س م ططط،(3)لملق  دط ه طتقة
 كأنهطيسن عمطأ طيك  طه طس بطلل ك ر ططط،نطيكذبطيفط ث طهذلطلحلمي " َط

ط.يفطهذلطلحلمي 
تنمث ط لحلمي ط هذلط يفط ع مط س مط للع ةط لكنط خم لفططق ت:ط للث بتططططنهيفط

ذكرط)صي طق ل:طططط،ولل   بةطوع م ءطلر   رطط،‘   عنطرس لطهللالملسنقرطط
ولتفقطططط‘   روليةط  سم طبالطع ضمطهل طيفطشابءط نطللرولي طعنطرس لطهللا

 
 (ط157)للنمييزطلإل  صط س مط(ط1)
 (ط75رقمطط157)للنمييزطلإل  صط س مطط، طأجمطهذلطلحلمي طإالطيفطهذلطلمل ضع(ط2)
لكنطط،أيطأ طللرلويطه  طه طللثقةط،ت نيطبن جيهطأصمطللكرلصطأ ط"شع ة"طت  يطط نطلف ةطسعيم(ط3)

طللع  طلرخرىطيفطلحلمي ي قىط
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للق لطخبال ه ( ططلرخ  رذكرطط)ططق ل:ططمثططط، ذكرطهذلطلحلمي طط،(1)للع م ءطع ىط
ذكرطبعضطط ط(خبالفطهذهطللروليةطمثطعنطلل   بةطوللن بعنيط‘ عنطرس لطهللا

ططصي طذكرطصمي طع مطللرمحنطبنطيعمرططط،  طت تطعنطلل يبطوأص  بهطخال ه
 منطج ءطق  ط   عطللفترطلي ةطططط،لحلجطعر ة)ق ل:ططططو يه(2)ط‘  عنطرس لطهللاط

ط.ط(3)ط(مجعط قمطمتطصته
أنهطك  ط):طط(6)ولبنطعمرطط،(5)ولبنطللزبريطط،(4)وذكرطصمي طج برطبنطع مطهللا

ط.(7)(ي زلط نط طيقططبعر ةط نطلي ةطلملزدلفة
 

 (200ص:ط)للنمييزطلإل  صط س مط(ط1)
 (77+76رقمطط201+200ص:ط)للنمييزطلإل  صطس مط(ط2)
(طوأب ط3044/6)(طبرقم:طط1/600)طط،(3016/1)(طبرقم:طط1/596)أخرجهطلل س  ابطيفط"لجملنىب"طط(طط3)

ط،(889)(طبرقم:طط2/226)(طوللرت ذيطيفط"ج  عه"طط1949)ط(طبرقم:طط2/141)دلودطيفط"س  ه"طط
(طبرقم:طط4/218)(طولبنط  جهطيفط"س  ه"طط2975)(طبرقم:طط5/84)طط،(890)(طبرقم:طط2/226)
برقم:طط4/218)طط،(3015) " س مه"طط3015)(ط يفط وللملر ابط برقم:طط2/1200)(ط (ط1929)(ط

ط " س مه"ط يفط ط8/4275)وأمحمط برقم:ط ط،(19075)(ط ط8/4275)ط برقم:ط ط،ط(19076)(ط
ولبنطأيبطشي ةطيفط"   فه"ططط،(19257)ط(طبرقم:طط8/4341)طط،(19077)(طبرقم:طط8/4275)
 (ط13863)ط(طبرقم:ط8/269)

  طأجمهطعنطج بر(ط4)
 (طعنطعرو طبنطللزبريط  ق   ط1456)(طبرقم:ط3/572)أخرجهط  لكطيفط"لمل  أ"ط(ط5)
(طبرقم:طط5/174)"س  هطللك ري"طط(طولل يهقابطيفطط1455)(طبرقم:طط3/572)أخرجهط  لكطيفط"لمل  أ"طط(طط6)

برقم:طط5/174)طط،(9927) للع لية"طط9928)(ط "لمل  لبط يفط لبنطصترط وأوردهط برقم:ط7/7)(ط (ط
عمر1233) لبنط ع ىط للك ري"طططط،(ط  ق   ط "س  هط يفط برقم:طط5/174)ولل يهقابط ط،ط(9925)(ط
برقم:طط5/174) عمرط  ق   9926)(ط عنط ع هط "س  ه"طططط،(ط يفط برقم:طط3/263)وللملرق ينط (ط
"   فه"طططط،(2518) يفط شي ةط أيبط برقم:طط8/266)ولبنط برقم:طط8/270)طط،(13852)(ط (ط
 (طع هط ر  ع ط13866)

 (201ص:ط)للنمييزطلإل  صط س مط(ط7)
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ط.(1)( نطنزلطعر ةطب ي ط قمطأدركطلحلج)طط:لبنطع  سطولبنطللزبريطق الوصمي طط
ق ل:طط ت ل أ طط)مثط هللاططلرخ  ر قمط رس لط لل   بةطط،‘  عنط ط،وعنط
ه طأ طي أطلملرءطعر   ططططأ طإدرلكطلحلجطط؛   رنطع م ءطلرنطبعمهمط  طوللن بعنيط  ط
ط طأدركهطلل   إ طط، ط نطلي ةطللفترىلطقربطلل  إأوطبعمطذلكطططط، عطلل  س

والطلخنالفطبنيطأه طللع مطيفطططط، قمط  تهطلحلجطط،يمخ طعر   طق  طذلكططمَّ ولَط
أ طططط،ولتف قطللع م ءطع ىط  طوصف  طط،لرخ  رودلطمب طذكرانط نطت ل ؤطططط،ذلك

ىلطبعمطلل   طق  ط   عططلحلجط يه طإطط تع طإدرلكطط،ط قطلل طروله روليةطلبنطلس ط
طيث ططط ق ال ط طوق ال طذطل طك  طحمف   طإطط،ر وصمي ط  َّططط،روليةطس ق ةطط،للشمس

ط.(2)(س  رطلمل ج   ط طيذهبطعنطمجيعهم
طط، فيهط  همطط،جم لق ت:طلجنمعطيفطهذلطلحلمي طعي بطت زلطبهطملرت ةط نمنيةطط

لبنططروليةطط س مططغمزططكم طططط،مل  لفنهطللث بتططشميم ططونك ر طط،رلو طغريط عروفوط
 تع طإدرلكطلحلجط يه طططط، طروليةطلبنطلس  قطلل طروله إ)ق ل:طط طط،إس  قطهذه

ط.طوصمي ط  َّر (ط،روليةطس ق ةط،إىلطبعمطلل   طق  ط   عطللشمس
للطط  جنم عطذلكطك هط يهطجيع طضعفهطشميم ط وبذلكطين نيطأ طلفظططط،جم 

وحن ه "ططرَّط  "صمي طط للشميمطك ملرتوكط للاعطط حتتط وصططططط،ي مرجط  ه ط
ضعفه يُط وشم ط للروليةط سق طط عنط بهط لل صططططط،عربو ط هذلط أ ط يؤكمط وهذلط

  . ىطق ةطلكنطعطط،لطع مطنق دطلحلمي د طل  مي طك  ط  ج ط

 
وع مطهللاطبنطللزبريططط،(طعنطلبنطع  س13853)ط(طبرقم:طط8/267)أخرجهطلبنطأيبطشي ةطيفط"   فه"طط(طط1)

 (ط78رقمطط201ص:ط)ن ر:طللنمييزطملس مطلط،  ق   
 (201ص:ط)للنمييزطلإل  صط س مط(ط2)
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 احلديث الثالث:
لحلمي ططق لطلبنطللقيسرلين:طط)ويةطع ىط  ربيط  قن  ه":طط  عصمي ط"إذلطرأينمطط

ط.طط(1)  ض عط  رو (
طةطوأيبطأ   طط،بنط سع دولطط، طعنطأيبطسعيمطلخلمريق ت:طُرويطهذلطلحلمي

ط.طولحلسنط رسال طط،سه طبنطُص يط
وكالمه طضعيطط فابططط، قمطُرويطع هط نط ريقنيطط،(2) أ  طصمي طأيبطسعيم

ق لطلبنطط)ب طططط.لروىلطع ابطبنط يمطبنطجمع  ط نفقطع ىطتاعيفهطلس ءطصف ه
وهذلطلحلمي طيملطططط،  سن قطللرتك"طط، كثرطذلكط  هطط،ص   ط يه:ط"يهمطوخي ئ
للشميم تشيعهط بنط ريع:ططططكم طط،ع ىط يزيمط ع هق لط يهط أمح ط  إنهطك  ططط؛" ط

ط.ط(3)رل اي  "(
وه طضعيطططط،جم لمطبنطسعيمطبنطعمريطط،ويفطلل ريقطللث ينطعنطأيبطسعيم

وقمططط،طير عهطلل  سلطال ط  كر طليسطبشابءطير عطصميث ط)ق لطأمحمطبنطص   :طططط،أيا  
وق لط ر :ططط.وق لطلل س  اب:طليسطابلق يطط،وضعفهطلبنط عني)طط،(4)لصنم هطلل  س(ط

ط.ط(5)(تقة

 
 (63رقمطط35+34ص:ط)تذكر طلحلف ظطالبنطللقيسرلينط(ط1)
لجملروصنيطط(طط2) يفط ص   ط لبنط للك   طططط،(1/157)أخرجهط يفط عميط (طط6/543)(طط2/382)ولبنط

د شقطططط،(8/367) اتريخط يفط عس كرط اتريخططط،(59/156)(طط59/155)ولبنط للذهيبط وذكرهط
 (ط2/613)ويفط يزل طلالعنمللططط،(3/149)(طويفطسريطأعالصطلل  الءط2/544)ل سالصط

 (ط3/162)هتذيبطللنهذيب:ط(ط3)
 (ط8/168)طللك   طيفطللاعف ءطالبنطعميط(ط4)
 (ط4/241)للك شططيفط عر ةط نطلهطروليةطيفطللكنبطللسنةطل ذهيبط(ط5)
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وه طططط، مملرهطلحلكمطبنط هريطللفزلريطللك يفطط،(1)وأ  طصمي طلبنط سع د
ترك ه"طوق لطأب طص مت:ط" رتوكطططط،ق لطلل   ري:ط"  كرطلحلمي )طط، رتوكط نهم

ك  ط)وق لطص حلطجزر :طططط،وق لطلل س  اب:ط" رتوك"طط،الطيكنبطصميثه"ططط،لحلمي 
 عني:طططنوق لطحيىيطبططط،طوق لطلحل كم:ط"ليسطابلق يطع مهم"طط،ياعطلحلمي "

ويرويططط،‘   بطرس لطهللا:طك  طيشنمطأص وق لطلبنطص   طط،(2)ط"كذلب"(
وه طللذيطروىطعنطع صمطعنط رطعنطع مطططط،عنطللثق  طلرشي ءطلمل ض ع  

»جن صططططوه طللذيطروىطط،«ويةطع ىط  ربط  قن  ه  علطرأينمطط:ط»إذ‘  طعنطلل يبهللا
ط.(3)ط«‘ ي سط

ع  للرولجينطط،هورولهط يعق بط بنط ويرويططط،للرول ضغال طط)وه ط نطططط،ع  دط
ط.(4)  سن قطللرتك(ط،لمل  كريطعنطلملش هري

ق لطط)طط،وه طممنطخُي ئطط، فيهطس مةطبنطللفا طط،(5)طوأ  طصمي طأيبطأ   ة
وذكرهططط،والطحينجطبهطط،يكنبطصميثهطط،ويفطصميثهطإنك رطط،أب طص مت:طحم هطلل مق

ط.(6)لبنطص   طيفطكن بط"للثق  "طوق ل:طخي ئطوخي لط(
 

وذكرهطططط،ط(2/491)ولبنطعميطيفطللك   طططط،(2/172)(طط1/250)أخرجهطلبنطص   طيفطلجملروصنيطط(طط1)
لمل ض عةطط لرص دي ط يفط لمل   عةط للآلىلءط يفط يفط يزل ططط،(1/388)للسي  ابط للذهيبط وذكرهط

وذكرهطططط،(7/189)وذكرهط غ   يطيفطإكم لطهتذيبطللكم لطططط،(2/380)(طط1/572)لالعنمللطط
 (ط5/110)(ط428/ط2)لبنطصترطيفطهتذيبطللنهذيبط

 (ط1/462)هتذيبطللنهذيبطالبنطصترط(ط2)
 (ط4/92)طإكم لطهتذيبطللكم لطملغ   يط(ط3)
 (35ص:ط)تذكر طلحلف ظطالبنطللقيسرلينط(ط4)
 (7/270)أخرجهطلبنطعميطيفطللك   ط(ط5)
 (ط2/76)هتذيبطللنهذيبطالبنطصترط(ط6)
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ب ططأق لطططط، ه ط رتوكطط، فيهطعمروطبنطع يمطلملعنزيلطط،(1)طلحلسنوأ  ط رس طط
ك  طدلعيةطإىلطبمعنهطط)وق لطلبنطصتر:طططط،(2) رتوكطلحلمي ()أمحمطلحل كم:طط

ط.طط(3) نطللس بعة(ط،للهتمهطمج عةط عطأنهطك  طع بم ط
إ  طل اعطططط، هابط ردود ط رتوكةطط،لرس نيمطشميم طللاعطططق ت:ط هذه
لرولته للر ضوإ  طططط،للشميمط ي  رط ذهبططط،ل معةط مم ط لحلمي ط هذلط إ ط إذط

أوطططط،للرل اة للاعطط شميمط ع ىط يملط أ ط     ط  رو ط ينأكمط وبذلكط
  هطع  دططسرقهطط)ق لطلبنطللقيسرلينطبعمطوصططهلذلطلحلمي طابمل رو :طططط،لملرتوك

للرولجين يعق بط للرول ضطط،بنط غال ط هذلط نط عنطططط،طوع  دط لمل  كريط ويرويط
ط.ط(4)(  سن قطللرتكط،لملش هري

ط
ط***

 
وللعقي ابطيفطططط،ط(59/157)(طولبنطعس كرطيفطاتريخطد شقطط180/ط6)أخرجهطلبنطعميطيفطللك   طط(طط1)

ل سالصطططط،(307صطط)"للاعف ء"طط اتريخط للذهيبط لل  الءط3/942)وذكرهط أعالصط سريط ويفط (ط
لالعنمللطط6/105) ويفط يزل ط للرج لطططط،(3/277)(ط أمس ءط يفط للكم لط هتذيبط تذهيبط ويفط
 (74/ط8)وذكرهطلبنطصترطيفطهتذيبطللنهذيبطط،(7/178)

 (ط10/214)طإكم لطهتذيبطللكم لطملغ   يط(ط2)
 (5106رقمطط1/740)تقريبطللنهذيبطالبنطصترط(ط3)
 (ط35ص:ط)تذكر طلحلف ظطالبنطللقيسرلينط(ط4)
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 احلديث الرابع:  
للنهذيب:طط هتذيبط يفط آخر)ج ءط شيخط للفن طططط،وهلمط ريبط للاعف ءط يفط

وس قطلهططط.ينك م  ط يهطط،الطي  طصميثهطط،وه طحمممطخثيم:طاتبعابطط،(1)لر دي
عنطشملدططط،ع هطط،(2)عنطرج ءطلخلرلس ينطط،عنط  ملطط، نطروليةطج  ر طبنط غ س

ط،أوص ينطأ طالطألقىطهللاطأعزب"طط‘   إ طلل يبطط،بنطأوس:طأنهطق ل:ط" وج ين
ط.ط(3)"ق لطلل   يت:طهذلطإس  دط  ر "

ب طططط،ق ت:ط طأجمطلحلمي طعنطشملدط نطلل ريقطلل طذكره طلحل  ظطأعالهط
عنطططط،عنطأيبطرج ءطط،صمت  طحمممطبنطبشرط)ق ل:طططط؛وجمتهطع مطلبنطأيبطشي ة

ط.(4)(عنطشملدطبنطأوسط،عنطللزهريطط،عثم  طبنطخ لم
إذطالطوج دطلهطيفطكنبطللرتلجمططط،طوهذلطس مطضعيططجله لةطعثم  طبنطخ لم

للش  ابطط،أبمل أنهططط،طكم طأ طأابطرج ءطوه طحمر طبنطع مطهللاط وإ طك  طتقةطإالط
للث لثةطططط، ملس لل  قةط للذطط،ط(5)ط-كم طذكرطلبنطصترطططط- نط ينطالطيُق  ططوهمط

ط.وقمطع عنطلحلمي طه  طط،صميثهمطإالطإذلطصرص لطابلسم ع
عنطططط،عنطأيبطرج ءطط،حمممطبنطبشر نط ريقطططط،أيا  ورولهطلبنطأيبطشي ةطط

ط.ط(6)ط(ذ ع  عنطط،طعنطلحلسنط،لحلكمطبنط يمط
 

 هذلطللكن بط فق د(ط1)
 ولع هطأب طرج ءطلخلرس ينطط،هكذلطيفطلمل   ع(ط2)
 (ط9/148)طهتذيبطللنهذيبطالبنطصتر(ط3)
 (16153رقمطط9/29)أخرجهطلبنطأيبطشي ةطيفط"   فه"طط(ط4)
 (ط104رقمطط45ص:ط)تعريططأه طللنقميسطمبرلتبطلمل ص  نيطابلنمليسطالبنطصترط(ط5)
 (16154رقمطط9/29)أخرجهطلبنطأيبطشي ةطيفط"   فه"طط(ط6)
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وجله لةطلحلكمطططط،أيبطرج ءططتمليس نططبي نهططمل طس قططططأيا  وهذلطس مطضعيططط
طط.الطوج دطلهطيفطللرتلجمطإذط،بنط يم

طط قمطبنيطأنهطيفطكن بطللاعف ءطريبطللفن ططط؛أ  طللس مطللذيطذكرهطلحل  ظ
ج  ر طبنططط نط ريقطط،لك هطذكرطل  طس مطأيبطللفن طط،طوه طكن بط فق دطط،لر دي
ط.عنطشملدط،حمممطخثيمطنعطط،عنطرج ءطط،عنط  ملط، غ س

ق لطلبنطأيبطص مت:ططط؛ط ت  ر طبنط غ سطط، س س طابلاعف ءق ت:طوهذلطس مطط
وق ل:طق لطططط،مثطتركطصميثهطبعمطذلكطط،ك  طأب ط رعةطصمثطع هطيفطأولطأ ره)

ط،ك  طي ضعطلهطلحلمي ط ي مثطبهطط،يلطلبنطمنري:ط  طه طع ميطممنطيكذب
ط.ط(1)(و  طك  طع ميطممنطينعممطللكذب

 ق ل:طلنيططط،عنط  ملطط،رعةق لطع مطللرمحن:طسئ طأب ط ط)ط،و  ملطبنطع اب
ط.ط(2)( ق ل:طشيخط،عنط  ملط،سئ طأيبط.لحلمي 
إذطالطوج دططططغريط عروف ه طططط،هكذل طط إ طك  طحمف   ططط؛لخلرس ينططأ  طرج ءوط

  رطبنط هم  ططططوه طط،رج ءططلكنطغ لبطلل نطأنهطأب طط،هلذلطلالسمطيفطللرتلجم
ط،(3)ط نطللس دسة(طط،صموقطكثريطلخل أطوصميثهطعنطع  ءطضعيط)ق لطلحل  ظ:طط

ط.ط(4)ط( ق  ل)وأ  طحمممطبنطخثيم:ط قمطق لطلحل  ظ:ط
ط.-وهللاطأع مططط-طجم ل  حلمي طهبذهطللعي بطيك  طضعيف طط

 
 (ط1/288)هتذيبطللنهذيبطالبنطصترط(ط1)
 (28/493)هتذيبطللكم لطل مزيط(ط2)
 (6744رقمطط1/947)تقريبطللنهذيبطالبنطصترط(ط3)
 (5894رقمطط1/842)تقريبطللنهذيبطالبنطصترط(ط4)
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 طع مطأ مةطلحلمي طأوطلمل رططط طابمل رو   ص   طططلرص دي هذلط  طوجمتهط نطط
هبذلطلل صطططططلرص دي صرينط نطي ططبعضطط علمل نططلكنطوجم طططط،للس بقني

أق لطهذلطوإ ط قمطق لطعنطصمي ط نطروليةطللك يب:ط"طط¬  ك لشيخطلرل  ين
لل ريقطلروىلط فيه طللك يبطوه ط رتوكط  ميثهط  رو طط طأقططع ىطرج هل طإال

ط.(1)ه"الطيعنامطب
للشيخ لل صطط نط نق دططط¬  وهذلط أق للط بي نهط نط الطخيرجطعم طس قط

ط.-وهللاطأع مطط-لحلمي ط
ط

ط***
 

  

 
 (2/829)للثمرطلملسن  بطيفط قهطللس ةطوللكن بط(ط1)
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 ح أو املطر   املبحث الثالث: الرواة الذين ُوصفوا ابملطروح
و طأذكرط  ططط،ق ت:طذكر طه  طللرول طللذينطوصفهمطللس بق  طهبذلطلل صط

ق  هملطط،صرينلملع ج ءطعنطط عمط ي ق   ط أوططط،ك هنمطالط للرول ط أهنمطي ف  ط أوط
 همطللذينطع يهمطلملعنممطيفططط،للرولي طأبوص فط سن   ةط نطأق للطللس بقني

ط.طبي  طلملرلدطهبذهطلمل      
لل  ريطط-1 سه ط أب ط شي   ط بنط بنط   ط بنط  كط أمحم:طططط،صس صط ق لط

ط.طط(1)  رو طلحلمي ()
أب طص مت:طط) لحلمي )وق لط بق يطط،لنيط أب طططط،يكنبطصميثه(طط،ليسط وق لط
طط،طك  طكثريطلخل أ)وق لطلبنطص   :طططط،  كرطلحلمي (طط،ولهابطلحلمي ) رعة:طط

ليسطابلق يطط)وق لطلل   ري:طططط،صىتطخرجطعنطصمطلالصنت جطبه(طط،  صشطلل هم
للفالسطط،ع مهم( لحلمي ()طوللملرق ين:طططط،وق لط لل س  اب:طططط، رتوكط وق لط

وق لطغ مر:طططط،لستطأصمثطع هطبشابء()لبنطلملميين:ططططوق لطع ابططط،ضعيط()
وق لطلبنطططط،الطيكنبط نطصميثهطشابء()وق لطلبنط عني:طططط،أسق   طصميثه()

وه طططط،وه ط عطضعفهطصسنطلحلمي طط،وع  ةطصميثهطإ رلدل طوغرل ب)عمي:طط
ويفطططط.تركتطصميثه)وق لطلبنطلمل  رك:طططط،(2)طإىلطللاعططأقربط  هطإىلطلل مق((

ط.ط(3)به(ط  ضعطآخر:طلرص

 
لجلر طوللنعمي طالبنططط،(1/378)هتذيبطللنهذيبطالبنطصترطططط،(6/5)هتذيبطللكم لطل مزيطط(طط1)

 (3/317)أيبطص مت:ط
 (ط1/378)هتذيبطللنهذيبطالبنطصترط(ط2)
 (ط4/51)طإكم لطهتذيبطللكم لطملغ   يط(ط3)
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ط،طأيطأ طوصفهطابمل رو طط، رتوكطلحلمي طط،ق ت:طهذلطللرلويطس قططللرولية
ط.طوالطُيكنبطصميثهط،   س ةطهلذلطلجلر طللق يطللذيطالطيُعنربطب  ص ه

ط.طط(1)(ه ط  رو طلحلمي )أمحم:طق لطط،محز طبنطأيبطمحز طلجلعفابطلل  ييبط-2
طط،ليسطبشابء()وأب طدلود:طططط،  كرطلحلمي ()وأب طص مت:طططط،ق لطلل   ري)

والططط،صىتطكأنهطلملنعممطهل طط،ي فردطعنطللثق  طابمل ض ع  )وق لطلبنطص   :طط
ضعيططط)وق لطأب ط رعة:طططط،ياعطلحلمي ()وق لطلبنطعمي:طططط،حت طللروليةطع ه(

ليسطط)وق لطلبنط عني:طططط، رتوكطلحلمي ()وق لطلل س  ابطوللملرق ين:طططط،لحلمي (
يرويط)وق لطلحل كم:طططط،ضعيططيفطلحلمي ()وق لطللرت ذي:طططط،صميثهطبشابء(

صتر:طططط،(2)أص دي ط  ض عة(( لبنط ابل ضع)وق لط  نطططط، رتوكط نهمط
ط(3)للس بعة(

ط،لل ق دطع ىطتكذي هأكثرطط طط،ق ت:ط هرطأ طص لطهذلطللرلويط نه لكطس قط
وصططشميمطططط،مم طيعينطأ طوصططللرلويطابمل رو طط، قمطلهتمهطط،و نط طيكذبه

ط.ب طقمطي ت طلل صططابلكذبط،الطيق طعنطللنهمةطوللرتك
س قطط)ق لطلبنطصزصطيفطلح اب:طططط،ص شطبنطلملعنمرطويق ل:طلبنطربيعةطللك  ينطط-3

 
هتذيبطللنهذيبططط،(3/210)لجلر طوللنعمي طالبنطأيبطص مت:طططط،(7/323)هتذيبطللكم لطل مزيطط(طط1)

 (1/489)البنطصترط
 (ط1/489)هتذيبطللنهذيبطالبنطصترط(ط2)
 (1527رقمطط1/271)تقريبطللنهذيبطالبنطصترط(ط3)
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ط.طط(2)س قطط  ر ()وق لطلبنطلمل قن:ططط،(1)  ر (
ه طع ميط)وق لطأب طص مت:طططط،الطأعر ه()ق لطبنطلملميينطص شطبنطربيعة:طط)
أرلهمطحينت  طحبميثه(طط،ص حل أب طدلود:طططط،ليسط لل   ري:ططط،تقة()وق لط وق لط

الط)وق لطلبنطص   :طططط،ليسطابلق ي()وق لطلل س  اب:طططط،ينك م  طيفطصميثه()
الطتش هطصمي طططي فردطعنطع ابطأبشي ءطط،لرخ  روك  طكثريطلل همطيفطططط،حينجطبه
وق لطططط،اتبعابطتقة()وق لطللعت اب:طططط،طصىتطص رطممنطالطحينجطحبميثهم(طط،للثق  

لحل كم:طط أمحمط للعقي اب)أب ط وذكرهط ع مهم(ط ابملننيط ولبنطططط،وللس جابطط،ليسط
ط.ط(3)طوأب طللعربطلل ق ابطيفطللاعف ء(ط،لجل رود

لليسطابلاعيطططططأيا  طق ت:طص لطص شطط أنهطليسطططط،جم   ه طابلرغمط نط
طط،طولذلكطوصفهطابمل رو طحيم طع ىطشم طلبنطصزصطول رل هطط،لكنطيُعنربطبهطط،صتة

نهطاتبعطلبنططذلكط  مطي هرطيلطس  هطإالطإ طقي :طإوأ  طوصططلبنطلمل قنطلهطبط
كم طأنهطليسط نط ش هريطأ مةطلجلر طوللنعمي ط رمب طأ رططهبذلططط،صزصطع ىطذلك

ط.-وهللاطأع مططط-لل صطط
للقموسطط-4 ص يبططع مط بنط عني:طططط،بنط حيىيط ش  ابط  رو ط)ق لط شيخط

ط.ط(4)لحلمي (

 
(طلكنط طأجمط  طنق هط437/ط8)لح ىطابآلثرطالبنطصزصطططط،(3/59)هتذيبطللنهذيبطالبنطصترطط(طط1)

 لحل  ظطعنطلبنطصزصطيفطلح ى
 (2/424)خالصةطلل مرطلمل ريطالبنطلمل قنطط،(9/531)لل مرطلمل ريطالبنطلمل قنط(ط2)
 (ط59+3/58)هتذيبطللنهذيبطالبنطصترط(ط3)
 (ط12/434)اتريخطبغملدطل   يبطلل غملديط(ط4)
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بنط عني:ططوط) ص مت:طططط،ضعيط()ق لطحيىيط أب ط الط)وق لط لحلمي طك  ط  رتوكط
  ط)وق لطع مطللر لق:طط)طط،(1)ط(ضعيططلحلمي ()وق لطأب ط رعة:طططط،ي مق(

وق لطلل   ري:ططط،إالطلع مطللقموس(طط،رأيتطلبنطلمل  ركطيف  طبق له:طكذلب
وق لطأب طدلود:ططط،ذلهبطلحلمي (ط)وق لط س م:طططط،  كرطلحلمي (طط،ترك ه)
لل س  اب:طططط،ليسطبشابء() وقمطصر طلبنطص   طط)طط، رتوكطلحلمي ()وق لط

لحلمي ( للفالس:طططط،أبنهطك  طياعط تركطصميثه()وق لط ط،(2)(أمجع لطع ىط
عمي:طط لبنط أص دي طغريطط)وق لط إس  دلططط،حمف  ةلهط لحلمي ط وه ط  كرط

ط.(3)طو ن  (
طلل لض طأ طهذلطللرلويط نطأص  بطلجلر طللشميمطط  ه ططط،جم لق ت:ط نطللَ ني  

ط،كم طس قطتقريرهطط،وبذلكطيك  ط"  رو "طمبع طلملرتوكططط، رتوكطأوطأشم
ط. ص هويُريمطهب طلجلر طللذيطالطيُعنربطب طط،أيطأ طلل  قمطيُ  قه 

ولبنط)وق لطللسي  اب:طططط، (ططَوُهَ ط  رط)ق لطلبنطللق   :طططط،ةهليعع مطهللاطبنطططط-5
طط.طهليعةط  رو (
طط،(؟ نطك  ط ث طلبنطهليعةطمب رطيفطكثر طصميثهطوض  هطوإتق نه)وق لطأمحم:طط

طط،طلطمم طأكنبطأعنربطبهوإينطركنبطكثري ططط،  طصميُ طلبنطهليعةطحبتة)وق لط ر :طط
طط،ك  طلبنطهليعةط نطللثق  )ططوق لطأمحمطبنطص حل:طط،وه طيق يطبعاهطب عض(

وه طططط،صميثهطكأنهطيسن   ط)وق لطلبنطعمي:طططط، طصمثطبه(إالطأنهطإذلطلقنطشيئ ط

 
 (6/55)لجلر طوللنعمي طالبنطأيبطص متط(ط1)
 (5/233)لس  طلمليزل طالبنطصترط(ط2)
 (ط7/45)طللك   طيفطللاعف ءطالبنطعميط(ط3)



 

 

271 
 جملة العلوم الشرعية

 (الثاينهـ )اجلزء 1443العدد اخلامس والستون شوال 

ذلهبطلحلمي (طوق لطلبنطأيبطط)وق لطلحل كمطأب طأمحم:طططط،ممنطيكنبطصميثه(
 ق ال:طططط؟سألتطأيبطوأابط رعةطعنطل  ريقابطولبنطهليعةطأيهم طأصبطإليك)ص مت:طط

وق لطططط،ُيكنبطصميثهطع ىطلالعن  ر(ططط،عةطأ رهط ا ربولبنطهليطط،مجيع طضعيف  ط
لنس ه ه()لخل يب:طط لمل  كريطيفطرولينهط مَثطكثر ط لل س  اب:طططط، منط ليسطط)وق لط

ك  ط)وق لطلبنط عني:طططط،ل(طوالطكثري طالطأمح طع هطق يال ط)وق لطلبنط همي:طططط،بثقة(
طط.ك  ط نطش ءطيق لطلهطصمت  (ططط؛ طالطحينجطحبميثهضعيف ط

للاعط ابلشميمط ليسط هليعةط لبنط ص لط بهطط،ق ت:ط يُعنربط ممنط ه ط ط،طب ط
أ ا ططط،طكم طص لهطيفطأولطأ رهطط،وروليةطللع  دلةطع هطأ ث ط نطغريهمطط،ويُعنام

حُيم طع ىطشم ططط، طأوطلمل رو وع يهط  صفهطابمل رططط،رتلقطُكن ه نطآخرهطبعمطلص
 ي موطكال هطين جهطل ك ر طلحلمي طوليسطل رلويططوأ  طللسي  ابطططط،لبنطللق   

 قمطوردطكال هطللس بقطبعمطصمي :ط"لبنطعمرط ر  ع :طأ طإب يسطدخ طللعرلقطط
 طمثطدخ ط  رط   ضطط قاىطص جنهط  ه طودخ طللش صط  ردوهطصىتطب غط يس ط

طط. يه طو رخطوبسططع قريه"
 بقطط قمطتعقبطللكالصطللسطط،ب طقمطيك  طذلكطليسط نطكالصطللسي  اب

صي طج ءطلل صطع ىطلل   طلآليت:ط"ولبنطهليعةط  رو طوأمحمطبنطططط،بق لهطق ت
وقمطص ولتطططط،ق ت(طكالطب طأمحمطتقةطروىطلهط س م")طط،أخابطبنطوهبطكذلب
ط.-وهللاطأع مطط-  ع طيفطللكالصطسقططط،للن ققط  مطين نيطيل

ك  طمنرطع ىطط)طط:ق لطأب طدلودطعنطأمحمطبنطي نسطط،  رطبنطخ يفةطللقرشابططط-6
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ط.ط(1)(  رطوه ط  رو طالطنكنبطع ه
ك  طع مطط)طط:أيا  أمحمططوق لطططط،(تقةطص حلطلحلمي ط)طط:ق لطأمحمطبنطص   )

ك يفطتقةطصسنطط)طط:وق لطللعت ابطط،(تقة):ططبنط عنيلوق لطططط،(حيىيطبنطسعيمطتقة
ص حلطلحلمي طك  طحيىيطبنطط)طط:وق لطأب طص متطط،(لحلمي طوك  ط يهطتشيعطق ي 

للق لط يهطوحيمثطع هسعيمطيرض هطط لل س  ابطط،(وحيسنط ط،ط(الطأبسطبه)طط:وق لط
مسعتطأابط):ططابق لطأب ط رعةطللم شقوططط(تقةطص  ظطكيس):ططوق لطيفط  ضعطآخر

ط.ط(لحلمي ط طيفويذكرطأنهطك  طت ن طط،نعيمطير عط نط  رطوي تقه
ك  طأمحمطبنطص   طيق لطه طططط،ليسطمبنقنططط،تقةطط،صموق):ططابطوق لطللس ج

وق لطللسعمى:ططط،(وك  طيقمصطع ي طع ىطعثم  ):ططابق لطللس جطوططط،( فرطططخشيب
تقةطط، ل غ) بنطعي ش:طططط،(غريط أب طبكرط إالطلس ءط)وق لط للروليةطع هط   طتركتط

تركتط  رلطرنهطيروىطأص دي ط يه طإ رلءطع ىطط)وق لطق  ةطبنطللعالء:طططط،( ذه ه
ط.ط(2)ط((عثم  

  رو طالطحنمثطع هطططط-بق لطأمحمطبنطي نسططالطي هرطيلطأ طلملرلدطططط:ق ت
يكنبططالطأصمطططط ج لس طأنهطك  ططوإمن طلملرلدطمب رو طه  :طططط،لجلر طللشميمططيرلدطبهطط-

و نطططط،ك  طتقةطإ طش ءطهللاطتع ىل)ق لطلبنطسعم:طططط،لطيفطذلكطع هطرنهطك  طعسر ط
ط.ط(3)(لطيكنبطع هوطك  طالطيمعطأصم طط،لل  سط نطيسناعفه

 
ط(ط8/301)هتذيبطللنهذيبط(ط1)
 (ط8/301)هتذيبطللنهذيبط(ط2)
ط(ط8/301)هتذيبطللنهذيبط(ط3)
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يفطلحلمي طُتك مط يهط نطجهةط ذه هطيفطللنشيعطوتفاي هططوإالط ه طتقةططط
ط.ع ابطع ىطعثم  طكم طي هرط نطأق للطك  رطنق دطلحلمي ط

 إ طرج طأ طأمحمطبنطي نسطأرلدطجرصهط  لذيطي هرطأنهطأرلدطتركطللكن بةطط
طط.وهللاطأع مط-ع هطلس ءط ذه هط

طط.ط(1)ضعيطط  رو ()ق لطلبنطصزص:طط،ق ي ةطبنطصري ط-7
ط،وجه هطلبنطللق   ()وق لطلبنطصتر:طططط،يفطصميثهطن ر()ق لطلل   ري:طط)

لل س  اب:طط ي  طصميثه()وق لط للعت اب:طططط،الط تقة()وق لط لبنططط،اتبعابط وذكرهط
ط.ط(3) نطللث لثة(ط،صموق)وق لطلبنطصترطط،(2)ص   طيفطللثق  ((

ط،هطأوه صب طه طصموقطلطط،بهطلبنطصزصق ت:طق ي ةطالطي  طص لهطمل طوصفهطط
وع يهط  صططلبنطططط،وحُيذرطع مطللنفردططط،ردطع مطلمل  لفةويطط،يُق  طع مطلملن بعة

طط.صزصطلهطابمل رو طل رلططوشم 
الطحي طكن بةطط)لجلُ ْ َج ين:ططططق لطإبرلهيمطبنطيعق بطللسعمىططط،ك ترطبنطصكيمطط-8

ط.ط(4)صميثهطع ميطرنهط  رو 

 
 (ط3/425)هتذيبطللنهذيبطالبنطصترط(ط1)
 (ط3/425)هتذيبطللنهذيبطالبنطصترط(ط2)
 (5546رقمطط1/797)تقريبطللنهذيبطالبنطصترط(ط3)
لس  طلمليزل ط ططط،(7/217)للك   طيفطضعف ءطللرج لطططط،(267/ط50)اتريخطد شقطالبنطعس كرطط(طط4)

 لكنطيفطللك   طولل س  ط"  ر "طبملط"  رو "طوهابطب فسطلملع ط،(6/427)أيبطغم ط
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بَشاْبء طك ترطط):ططأمحمق لطط) ليسط ب ل ي ط طبنط عني:حَيْىيططوق لطططط،(أص ديثهط
للُ   ر ي طوططط،(ليسطبَشاْبء ط) ط،(ك ترطبنطصكيمطعنطان عط  كرطلحلمي ):ططقَ َلط

 .ط(2)( رتوك)وق لطللملرق ينطوغريه:طط،(1)ط(( رتوكطلحلمي )ط:طوق لطلل س  اب
للرلويطضعفهطشميمطط وللنعمي ططططجم لق ت:طهذلط لجلر ط أ مةط صي طوصفهط
مم طططط،عنطلملنهمطولملرتوكالطيق طط  لهطط ططط،أبوص فطشميم طلجلر طكم طه طولض 

ط.أوطشميمطللاعطط،وصططلملرتوكطقمطي ت طأصي ان طيعينطأ طوصطط"  رو "طط
س ر طططط-9 أيبط بنط لحلسنط بنط للرؤلسابحمممط جعفرط ص متططط،أب ط أب ط ططق لط

حن ي طيق لطلهطأب طجعفرطللرؤلسابطوه ط  رو طك  طابلك  ةطط)ط:ططللستسن ين
بشابء ليسط للذهيب:طططط،(3)(للع مط ص مت)وق لط أيبط لبنط يذكرهط وه طططط؛طو ط

وه طأسن ذطططط، طيفطللعربية طيفطلل   طابرع طك  طإ    ط)ق لطلحلم ي:ططوططط،(4)شيخ(
طولهطت  نيططكثري ططط،  طورع ططص حل طرجال ططط،أيبطلحلسنطع ابطبنطمحز طللكس  اب

وكن بطلل قطططط،وكن بطلل قططولالبنملءطللك ريطط،ينطللقرآ   ع  ه :طكن بطط
ط.طط(5)ولالبنملءطلل غري(

 طأوط مص ططط،ق ت:ط طأجمطيفطترمجةطهذلطللرلويط  طينع قطابجلر طوللنعمي 
والطغرلبةطططط،ومتك هط  هطط،يفطاببطللعربيةطولردب عر نهططع يهططططأهنمطأت  لإالطططط، جرص ط

 
 (7/217)للك   طيفطضعف ءطللرج لط(ط1)
 (ط3/416) يزل طلالعنمللط(ط2)
 (ط6/2488)ط عتمطلردابءطأوطإرش دطلرريبطإىلط عر ةطلرديبط(ط3)
 (267رقمطط4/1191)اتريخطل سالصط(ط4)
 (ط6/2572)لرديبطلي ق  طلحلم يطط عتمطلردابءطأوطإرش دطلرريبطإىلط عر ة(ط5)
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ص ططيفطع  صططوقمطططط،لحلمي ط  مطينعرضطلل ق دطلهطيفطذلكط ه طليسط نطأه طط
أ ط نطتع  ىط  طالطططط،ط قي ط يهط  طقي طط،روليةطلحلمي حيسنطط رمب ط طططط،للقرآ 

طط،ط ول طك  طيفطغريه طرأس ططط،ووقعتط  هطللغرل بطط،حُيسُنط نطللع  صطأتىطابلعت  ب
حُيسن الط نفسهط يم ط أق مط لل  بططططلسن قطط،وع يهط منط هذلط يفط يُ صطط أ ط

أيبططوللغ لبطط، رو ابمل لك  ط لل غةط يفط ع مهط أرلدط لل غ يططططأنهط ه ط ه  ط ص متط
ط.ط ي موطهذلطللرلويطالطعالقةطلهطبع مطللروليةط،لل  قمطوليسطللرل يط،للستسن ين

ط،ط(1) (  رططط،ضعيططابتف ق)ق لطلبنطصزص:طططط،للنميمابططحمممطبنطللفرل طط-10
ط.ط(2)ط  رو ()ق لطللذهيب:ططوط
لل   ري:طط) أمحمطابلكذب()وق لط ر  هط لحلمي ط أب طص مت:ططط،  كرط وق لط

ط،طيرويطعنطأيبطإس  قطأص دي ط  كر (طط،ذلهبطلحلمي طط،ضعيططلحلمي )
وحمممطبنططط،وق لطأب طبكرطبنطأيبطشي ةطط،ليسطبشابء()وق لطأب طأمحمطلحل كم:طط
عم ر:طط بنط هللاط دلود:طططط،كذلب()ع مط أب ط حم ربطط)وق لط عنط أص دي ططروىط

وق لطططط.وضعفهطللملرق ينططط،ك يفطضعيططلحلمي ()وق لطأب ط رعة:طططط،  ض عة(
ابلق ي() ر :طط ولر دي:طططط،ليسط لل س  ابط لحلمي ()وق لط لبنططططوق لطط، رتوكط

بشابء() عني:طط ع ابططط،ليسط ص يبط   كري"ططوق لط عنط "روىط لملميين:ط طط،طلبنط
ط.طط(3)وضعفه((

 
 (ط10/308)طإكم لطهتذيبطللكم لطملغ   يط(ط1)
 (350ص:ط)ت  يصطكن بطلمل ض ع  طل ذهيبط(ط2)
 (ط3/672)هتذيبطللنهذيبطالبنطصترط(ط3)
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ط،طأوطع ىطلرق طه ط رتوكطلحلمي طط،ق ت:طهذلطللرلويط  ص فطابلكذب
والطضريطأ طُت  قطإصملمه ططط،مم طيؤكمطل  طأ طوصطط"  رو "طمت ت ط" رتوك"

لرخرى ابلكذبطط،ع ىط وصفهط رج   ط لجنه د ططط،وإ ط إ  ط "  رو "ط لطط يك  ط
ط،طل  صططابلكذبوإ  طأ طيك  ط س وي ططط،ص هطللذيطأ  قهطع ىطللرلويل  

ط.ط ىطذلكوهذلطالطبمط يهط نطت  رطقري ةطعط
ق لطك ت ه:طوه طوإ طط)طط،نفيعطبنطلحل رثطأب طدلودطلرعمىطللك يفطللق ص ططط-11

ط.ط(1)ك  ط رتوك طك  ط  رو طلحلمي (
 طط)وق لطأب ط رعة:طططط،طضعيططلحلمي (طط،  كرطلحلمي )وق لطأب طص مت:طط)

يرويط)وق لطلبنطص   :طططط،ليسطبشابء(طط،ياع)وق لطلبنط عني:طططط،يكنطبشابء(
للثق  طط ت مه عنط به(ططط،لمل ض ع  ط للرب:ططط،الطجي  طلالصنت جط ع مط لبنط وق لط

ضعفه) ع ىط بعاهمطط،أمجع لط ع ه(طط،وكذبهط للروليةط تركط ع ىط وق لطططط،وأمجع لط
لحل كم:طططط،ينك م  ط يه()لل   ري:طط أص دي طط)وق لط وأنسط بريم ط عنط روىط
ك  ط  كرطط)وق لطللس جاب:طططط، رتوك()وق لطللمواليبطوللملرق ين:طططط،  ض عة(

وق لطلل س  اب:طططط،ك  طممنطيغ  طيفطللر ض()وق لطللعقي اب:طططط،يكذب(طط،مي لحل
لحلمي (() لل  ساب)طط،(2)ط رتوكط ع ابط أب ط دلود:طططط،وق لط يفطط)وأب ط ياعطط

ويعق بطططط،ولل   ابططط،ولبنطش هنيطط،ولبنطلجل رودطط،وذكرهطأب طللعربطط،لحلمي (
ط.ط(3)طوللربقابطيفطمج ةطللاعف ء(ط،ولبنطسفي  ط،بنطشي ة

 
 (11/38)إ ن عطلرمس عطل مقريزيط(ط1)
 (ط4/239)هتذيبطللنهذيبطالبنطصترط(ط2)
 (ط12/78)طإكم لطهتذيبطللكم لطملغ   يط(ط3)
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مم طيعينططط،ق ت:طكم طه طولض طهذلطللرلويطالطيق طص لهطعنطلملنهمطولملرتوك
ط.أوطشميمطللاعطط،وصططلملرتوكطأصي انططي ت قمطأ طوصطط"  رو "ط

لل  رتيطط-12 للق ضابططط،أب ط ق لطحمممطبنطع فطططط،وهبطبنطوهبطبنطكثريط
ص   )لحلم اب:طط بنط أمحمط لل  رتيطط،سألتط أيبط  ق ل:ط  رو ططط،عنط
ط.ط(1)لحلمي (

للستسن ين:طط) دلودط أب ط بنط ابلة)وق لط بنطلحلسنط لملمي ةطحمممط ط،كذلب ط
ط،ب غينطأنهطك  طياعطلحلمي طابل ي طيفطللسرلج(طط،ووهبطبنطوهبطأب طلل  رتي

وق ي طرمحمطبنطططط،ك  طكذلاب(طط، طيكنطص صبطصمي )وأب طبكرطبنطعي ش:طط
  ط) ق ل:طططط؟لطروىطالطس قطإالطيفطخططأوطص  رطأوطج   ص   :طتع مطأصم ط

ط، رتوكطلحلمي ()وق لطلل س  اب:طططط،روىطهذلطإالطذلكطللكذلبطأب طلل  رتي(
وق لطلبنطططط، رتوكطلحلمي ()وق لط س م:طططط،ه طكذلب()وق لطع ابطبنطلملميين:طط

ط،سكن لطع ه()وق لطلل   ري:طط)طط،(2)((‘  ك  طيكذبطع ىطللرس ل) عني:طط
ط.ط(3)ط رتوكطلحلمي (()وق لطللذهيب:طط

ط،طابل  رطرق للطلل ق دطيفطأيبطلل  رتيطهذلطت نيطأنهط  ص فطابلكذبق ت:طط
جر طشميمططط،مم طيعينطأ طوصططللرلويطابمل رو طط،أوطع ىطلرق ط رتوكطلحلمي ط

طط،طب طقمطيس ويطلل صططابلكذبطإذلطت  ر طقري ةطط،يس ويطللنهمةطابلكذب

 
 (221ص:ط)لل  رصطلمل كابطيفطللردطع ىطللس كابطالبنطع مطلهل ديط(ط1)
 (ط15/625)اتريخطبغملدطل   يبطلل غملديط(ط2)
 (9/374)سريطأعالصطلل  الءطل ذهيبط(ط3)
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مم طططط،لبوصفهطابلكذطط،أمحمطللذيطوصفهطابمل رو طط    ص طط،كم طه طلحل لطه  
طط.طيعينطأنهطأرلدطابمل رو طه  طأع ىطأوص فطلجلر طللشميم

للرول ط  ص   ط لمل رطهذلط  طوجمتهط نط أوط أ مةطلحلمي طط طابمل رو ط  طع مط
ك لشيخططصرينط نطي ططبعضطللرول طهبذلطلل صطططلملع لكنطوجم طططط،للس بقني

عرو ط  حل ص طأ طك ط نطرولهطعنطهش صطبنطط)إس  قطلحل يينطصي طق ل:ططططأيب
وعنطلحلسنطططط،(  رو  ط)طط:بشرطبنطمنريعنططوق لطططط،(1)وهللاطأع م(طط.كذلبط  رو 
لبنط عنيطوغريهطط،  رو  ط)بنطعم ر :طط بنططوعنطططط،(وتركهطآخرو طط،كذَّبهط خ لمط

  رو  ط)عنطع مطلل ه بطبنطللا   ك:ططوططط،س قط ط  رو ():ططلمل زو اب طططإمس عي 
ط(2)طس قط ط  رو (()وعنطحمممطبنط رول طللسُّم  ي طلل غري:طط،س قط (

ق ت:طابلنأ  طيفطأق للطللشيخطأيبطإس  قطجنمه طالطخترجطعم طس قطبي نهطط
لذلطتركتطدرلسنهمطلعمصطوج دطهذلطلل صططع مطع م ءطلجلر ططط،طعنطللس بقني

طط.طش ءطهللاططور ط يم طنُق طعنطللس بقنيط يهطللغ يةطإ طط،طوللنعمي طحبقطهؤالءطللرول 
ط

ط***
ط

  

 
 (ط1/368)ت  يهطلهل جمطإىلط  طوقعط نطلل  رطيفطكنبطلر  جمطريبطإس  قطلحل يينط(ط1)
 (ط2/437)(ط535ط،457ط،1/297)طنث طلل   لطمبعتمطللرج لطريبطإس  قطلحل يين(ط2)
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 اخلامتة
ط،والطيُعنامطط، ط نطأقس صطللاعططللشميمطللذيطالطيُعنربطبهأوطلمل رطططلمل رو طط-

ط.ولذلط ه ط ردودطغريط ق  ل
لمل رططط- أوط لمل رو ط للاعيطططيُ  قط مبع ط لحلمي ط ع ىط للن لططط،جم ل ط طط،طأوط

ط.ويُ  قطع ىطللرلويطلملنهمطوحن ه
ولبنطططط،أمحمططل   ص ط  ذطع رططلحمتنيطقمي طلمل رو طوصطط سن مصطع مطططط-

ط.دو طلشنه رطك ملرتوكطوحن هطمثطتن بعطلسن مل هط، عني
 ططوصف طططوأولط نطلسن م هططط،أمحمططل   ص طل  مي ططف طصأولط نطلسن م هطوططط-

ط.أمحمطولبنط عنيط،ل رلوي
 ط  ط عموطلك هطليسطططط،ب طه طق ي طط،لطبكثر لسن ملصطهذلطلل صططليسط شنهر ططط-

ط.اندرلوالط
بمال ططط- لسن م  لط لحمتنيط بعضط أ ط " رتوك"ي موط أكثرُططط،ط  هطوصطط طط ه ط

ط.طللننش ر ط
ويكنطأ طُيسن مصططط،مجيعه طمبع ط نق ربطط، طولملرتوكطولملنهململ رو طأوطلمل رططط-

ط.طأصمه ط ك  طلآلخر
ط، طلرأيطلل  قمطللفقهابت ع ططط، طل منتلحلمي طابمل رو طقمطيك  طرلجع ططططُطوصْططط-

ط،طابمل رو طلحلمي َططو عطذلكطي ططلل  قمُطط، أيطأ طللس مطقمطيك  طن يف ط
ط،طأوطخم لفةطلملسنقرطللث بتطلجملمعطع يهطط،ةطك لشذوذطأوطلل ك ر  طيطلطلع ةط ن شري ط

إذطليسط نط  هجطططط،هل طس بطخفابطيفطللس موك طذلكطالطبمطأ طيك  طط
ط.لطعنطس مهلحمتنيطنقمطلملنتطجمرد ط
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لنهمةططإ  طططط،يرجعطل س مطط مي طابمل رو طأوطلمل رطوصططلحلطططغ لبطأس  بطط-
ط.طأيطبس بطللاعططللشميمطيفطللس مط،أوط هب  هط،للرلوي

للنهمةطابلكذبطط- ي ت ط للرلويطابمل رو ط لملرتوكطط،وصطط يُ  قططوأصي ان ططط،أوط ط
أيططط، طلرأيطلل  قمط يهوهذلطإ  طأ طيك  طرلجع ططط،طع ىطلمل ص فطابلكذب

رنهط طيث تطع مهطططط،وإ طوصفهطغريهطابلكذبططط،أنهطلكنفىطب صفهطابمل رو 
ط.حبقهطوصططللكذبطلذلكطللرلوي

كأ طي فهطططط،لكنطالطبمط نطقري ةطط،قمطتك  طهذهطلل فةطمم ت ةطل فةطللكذلبطط-
ط.طو ر طابمل رو طمم طيشعرطأبنهطجيرصهطبشم ط،لل  قمطنفسهط ر طابلكذلب

 نططوططط،لق ي ةططط، طوشم طكم طوقعط نطلبنطصزصقمطيك  طهذلطلل صططتع ن ططط-
ط.بنطهليعةللق   طال

ط
ط***

ط 
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 قائمة املراجع 
نطع مطهللاطغ   يطبنطق يجطب طط،لل كتريطط.إكمال هتذيب الكمال يف أمساء الرجال  .1

حتقيقطأب طع مطللرمحنطع دلطططط.هت(طط762لملن ىف:طط)طط،أب طع مطهللاططلمل ريطلحلكريطلحل فاب
طط،طللف روقطلحلميثةطل    عةطولل شرططط،لروىلططططط،أب طحمممطأس  ةطبنطإبرلهيموطططبنطحممم
 ص(ط.د)طط،ص2001-هتط1422

أمحمطبنططط،لملقريزيطط.إمتاع األمساع مبا للنيب من األحوال واألموال واحلفدة واملتاع .2
للمينطط للع يميطتقابط للع  سطلحلسيينط أب ط للق درط طط.طهت(ططط845لملن ىف:طط)ع ابطبنطع مط

طط1420طط،دلرطللكنبطللع ميةبريو :طططط،لروىلططططط،حتقيقطحمممطع مطلحلميمطلل ميساب
 .طصط1999-هت

الكبري .3 الشرح  يف  الواقعة  واألاثر  األحاديث  ختريج  يف  املنري  لمل قنطط.البدر  طلبنط
طط.طهت(طط804لملن ىف:طط)نطأب طصفصطعمرطبنطع ابطبنطأمحمطللش  عابططسرلجطللميطط،لمل ري

للريضطططط،لالوىلططططط.حتقيقط   فىطأب طللغيططوع مطهللاطبنطس يم  طويسرطبنطكم ل
 .طصط2004-هتطط1425ط،دلرطلهلتر طل  شرطوللن  يعللسع دية:طط/

ع مطع ابطبنطحمممطبنطططط،للف سابططلبنطللق   طط.بيان الوهم واإليهام يف كتاب األحكام .4
لحلسنيططط.حتقيقطدطط.هت(ططط628لملن ىف:طط)أب طلحلسنطططط،لمل كطللكن  ابطلحلمرييطللف ساب

 .ص1997-هتط1418طط،دلرط ي ةللريض:طط،لروىلططط.آيتطسعيم
طط.ع مطهللاطحمممطبنطأمحمططأب طط،للذهيب  .اتريخ اإلسالم َوَوفيات املشاهري َواألعالم .5

 .طصط2003طط،دلرطللغربطل سالصبريو :طططط،لروىلططططط.حتقيقطللمكن رطبش رطع  لدط عروف
لملن ىف:طط)بنطأمحمطبنط هميططأمحمطبنطع ابطبنطثبتطططط،طلخل يبطلل غملديطط.اتريخ بغداد .6

ع لدط عروفططط.طهت(طط463 بش رط للمكن رط للغربططط،طلروىلططططط.حتقيقط دلرط بريو :ط
 .ص2002-هتط1422ط،ل سال اب

طط571لملن ىف:طط)ططنطبنطه ةطهللاأب طللق سمطع ابطبنطلحلسطط،لبنطعس كرطط.دمشقاتريخ   .7
طط1415طط،طدلرطللفكرطل    عةطولل شرطوللن  يعطط.طعمروطبنطغرل ةطللعمرويططقحتقيطط.هت(ط
 .طط(.د)ص(طط.دط)طط،صط1995-هت
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للمينطحمممطبنطططط،للذهيبطط.تذكرة احلفاظ .8 قَ ْي  مشسط لملن ىف:طط)ططأمحمطبنطعثم  طبنط
 .طص1998طط-طهتط1419ط،بريو ط/طل    :طدلرطللكنبطللع ميةط،لروىلططط.هت(طط748

احلفاظ   .9 حبان()تذكرة  البن  اجملروحني  أحاديث كتاب  للقيسرلينطط.أطراف  طلبنط
لملن ىف:ط)ططللشي  ينأب طللفا طحمممطبنط  هرطبنطع ابطبنطأمحمطلملقمسابطططط،للشي  ين
دلرطلل ميعابطل  شرطللريض:طططط،لروىلططططط،حتقيقطمحميطع مطلجمليمطللس فابطط.هت(ططط507
 .طص1994-طهتطط1415ط،وللن  يع

ع مطهللاطحمممططمشسطللمينطأب ط،للذهيبط.تذهيب هتذيب الكمال يف أمساء الرجال .10
جمميطحتقيقطغ يمطع  سطغ يمطوططط.هت(ططط748-673)ططبنطأمحمطبنطعثم  طبنطق ي  

أ ني ولل شرطط،لروىلطططططط،للسيمط ل    عةط لحلميثةط طط،طص2004-طهتطط1425طط،للف روقط
 ص(ط.دط)
التقديس مبراتب املوصوفني ابلتدليس .11 أب ططط،للعسقالينططلبنطصترططط.تعريف اهل 

ع صمطبنططط.حتقيقطدططط.هت(ططط852لملن ىف:طط)ططمطبنطع ابطبنطحمممطبنطأمحمللفا طأمح
 .طصط1983-طهط1403ط، كن ةطلمل  رطعم  :طط،لروىلططط،ع مطهللاطللقري يت

ط.طأب طللفا طشه بطللمينططأمحمطبنطع ابطط،للعسقالينططلبنطصترططط.تقريب التهذيب .12
دلرططط.طبكرطأب ط يمططتقمإلطللشيخطط.ش  لطصغريطأمحمطش غططلل  كسن ينحتقيقطأب طلرط

 ط(ط.دط)طص(طط.د)طط،ه1421-طللع صمةط
مشسطللمينطأب طع مطهللاطحمممططط،للذهيبطط.تلخيص كتاب املوضوعات البن اجلوزي .13

حتقيقطأب طمتيمطيسرطبنطإبرلهيمطبنططط.طهت(طط748لملن ىف:طط)ططأمحمطبنطعثم  طبنطقَ ْي  بنطط
 .طص1998-طهتطط1419ط، كن ةطللرشمطللريض:ط،لروىلطططط.حممم

لملن ىف:طط) س مطبنطلحلت جطأب طلحلسنطللقشرييطلل يس ب ريطططط،لل يس ب ريطط.التمييز .14
دططط.طهت(طط261 لرع مابطط.حتقيقط /طططط،طللث لثةططططط.حمممط   فىط للريضط /ط لملربعط

 .طه1410ط، كن ةطللك ترطللسع دية:ط
صت  يططط،أب طإس  قطلحل يينطط.تنبيه اهلاجد إىل ما وقع من النظر يف كتب األماجد .15

 . (ط.د)ط(طط.دط)ص(ط.د)ط،رتويننشرطللكط  قعطلحتةط.حمممطشريط
بش رططط.حتقيقطدطط.لحلت جطط ي سططبنطللزكابطع مطللرمحنطأبطط،لملزيطط.هتذيب الكمال  .16

 .طصط1980-طهط1400ط، ؤسسةطللرس لةبريو :طط،لروىلطططط.ع لدط عروف



 

 

283 
 جملة العلوم الشرعية

 (الثاينهـ )اجلزء 1443العدد اخلامس والستون شوال 

طط.طهت(طط370لملن ىف:طط)طططأب ط    رطحمممطبنطأمحمطبنطلر هريطط،لهلرويطط.هتذيب اللغة .17
ط.طص2001ط،دلرطإصي ءطللرتلثطللعريببريو :ططط،لروىلططط.حتقيقطحمممطع ضط رعب

طططللفا طللش  عابطتطططط أبططأمحمطبنطع ابطط،للعسقالينططلبنطصترططط.هتذيب التهذيب .18
 .ص1984ط–ه1404ط،بريو :طدلرطللفكرطط،لروىل

ط،طَ ْع مَطذطبنطط ع     طبنططممطبنطص   طبنطأمحمطبنطصحمططط،لل س ططلبنطص   طط.الثقات .19
حتتط رلق ةطللمكن رطحمممطع مطلملعيمططط.هت(ططط354لملن ىف:طط)أب طص متطللملر ابططططللنميماب

ط،طرفطل  ك  ةطللع ليةطلهل ميةلملع إبع نة:طو لر طططط.رفطللعثم نيةلملع خ  ط ميرطدل ر طط
 .ص1973-ه1393طط،رفطللعثم نيةلملع دل ر طصيمرطآابدطللمكنط/طلهل م:طط،لروىلطط
أب طع مطللرمحنطحمممطانصرطططط،طلرل  ينطط.املستطاب يف فقه السنة والكتابالثمر   .20

ط،طلروىلططططط.هت(طط1420لملن ىف:طط)ططلرشق دريططجن يتطبنطآدصللمينطبنطلحل جطن  طبنطط
ط.طص(ط.د)ط،ç 1422ط،غرلسطل  شرطوللن  يع

الرتمذي .21 أبطط.جامع  للس مابطط حمممطبنطعيسىط أمحمطحمممطش كرططططحتقيقطط.عيسىط
  (ط.دط)ط(ط.طدط)ط،بريو :طدلرطإصي ءطللرتلثطللعريبطط.وآخرو 

حمممطبنطإدريسطحمممطع مطللرمحنطبنططططأب طط،للرل يططلبنطأيبطص متطط.اجلرح والتعديل  .22
لهل م:ط-طصيمرطآابدطللمكنطط،لروىلطططط.هت(طط327لملن ىف:طط)بنطلمل ذرطللنميمابطلحل   ابطط

دل ر طط للعريبططبريو :طط،طللعثم نيةرفططلملع جم سط للرتلثط إصي ءط -طهتطط1271طط،دلرط
 .طص1952

للشيخ العالمة أيب حفص عمر   ،جنة املراتب بنقد املغين عن احلفظ والكتاب .23
املوصلي بدر  لحل يينطط.بن  إس  قطط،أتليطط للعريبطط.أب ط للكن بط -1414طط،دلرط

 .طط(.د)ص(ط.د)طط،ص1994
للمينطأب طصفصطعمرطبنطع ابطبنطططسرلجطط،لمل ريططلبنطلمل قنطط.خالصة البدر املُنري .24

طط،ط كن ةطللرشمطل  شرطوللن  يعططط،لروىلططططط.طهت(طط804لملن ىف:طط)أمحمطللش  عابطلمل ريطط
 ص(ط.د)طط،ص1989-هتط1410

ط.حتقيق:طحمممط ؤلدطع مطلل  قابطط.ع مطهللاطط حمممطبنطيزيمطأبطط،للقزويينطط.سنن ابن ماجه .25
ط.ط (.د)ط(طط.دط)طط،دلرطللفكرطبريو :ط
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حتقيق:طحمممططط.دلودطلر ديطط س يم  طبنطلرشع طأبطط،للستسن ين  .سنن أيب داود .26
ط.ط (.دط)ط(ط.طدط)طص(ط.دط)طط،دلرطللفكرطط.حميابطللمينطع مطلحلميم

طط.طبكرططط طأمحمطبنطلحلسنيطبنطع ابطبنط  سىطأبطط،لل يهقابطط.سنن البيهقي الكربى .27
طط،طص1994طط-طهط1414طط، كن ةطدلرطلل   ط كةطلملكر ة:طططط.حتقيقطحمممطع مطللق درطع  ط

طط(ط.دط)
الدارقطين .28 بنطططأب   ،للملرق ينط  .سنن  بنط هميط أمحمط بنط عمرط بنط ع ابط لحلسنط

طحتقيقطشعيبطلالرنؤوططط.هت(طط385لملن ىف:طط) سع دطبنطلل عم  طبنطدي  رطلل غملديطط
-بريو طط،لروىلططططط.وأمحمطبره صطططوصسنطع مطلمل عمطش يبطوع مطلل  يططصر طهللا

 .طصط2004-هتط1424ط، ؤسسةطللرس لةل    :ط
حتقيقطدطع مططط.بنطشعيبطأب طع مطللرمحنططأمحمطط،لل س  ابططط.ائي الكربىسنن النس .29

لل  ملري س يم  ط صسنطط،للغف رط للكنبطبريو :طططط،طلروىلططططط،سيمطكسرويط دلرط
 .طصط1991ط-طه1411ط،للع مية

مشسطللمينطأب طع مطهللاطحمممطبنطأمحمطبنطعثم  طبنططط،للذهيبطط.سري أعالم النبالء .30
طططط.جمم عةط نطلحققنيطإبشرلفطللشيخطشعيبطلررانؤوططط.هت(طط748لملن ىف:طط)قَ ْي  طط
 صط1985-ه1405 ؤسسةطللرس لةططبريو :ططط،للث لثة

لملن ىف:طط) ينطللمينطع مطللرمحنطبنطأمحمطططط،لبنطرجبطلحل   ابطط.شرح علل الرتمذي .31
للرصيمطسعيمطط.هت(ططط795 ع مط للمكن رطمه صط لررد :طططط–للزرق ءطططط،لروىلططططط.حتقيقط

 .طص1987-طهتططط1407طط، كن ةطلمل  ر
مشسطللمينطحمممطططط،لحل   ابططلبنطع مطلهل ديطط.الص ارُِم املُْنِكي يف الر دِ  َعَلى السُّْبِكي .32

طط.م ينلليططحتقيقطعقي طبنطحمممطبنط يمطلملق ريطط.هت(طط744لملن ىف:طط)لحل   ابططبنطأمحمطط
ل    :طط-طبريو طط،لروىلططططط.¬  قمصطله:ط اي ةطللشيخط ق  طبنطه ديطلل لدعابط

 .طصط2003طط/ ç 1424ط، ؤسسةطللري 
أب طن رطإمس عي طبنطمح دطللف رليبططط،لجل هري  .الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية .33

دلرطللع مطل مالينيطططط،ططللرلبعةطط.حتقيق:طأمحمطع مطللغف رطع  رطط.هت(ططط393لملن ىف:طط)
طص1987ط-ط  ç 1407طط،بريو ط-ط
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حمممطبنطص   طبنطأمحمططط،لل س لبنطص   طططط.صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان .34
للنميمابطط أب للرس لةبريو :طططط،للث نيةططططط.حتقيقطشعيبطلررانؤوططط.ص متط ط،ط ؤسسةط

ط.طص1993طط-طه1414
ط. س مطبنطلحلت جطأب طلحلسنطللقشرييطلل يس ب ريطط،لل يس ب ريطط.طصحيح مسلم  .35

 .ط(ط .د)(ططط.دط)ط،دلرطإصي ءطللرتلثطللعريببريو :طط.حتقيقطحمممط ؤلدطع مطلل  قاب
النقاد .36 احملدثني  تطبيقات  احلديث يف ضوء  ع مطهللاطط، ي  ريلملطط.علوم  ططططط.محز ط

 .طصطç 2003 1423ط،دلرطلبنطصزصل    :طط-بريو ط،لروىل
لملكابططط،للعقي ابطط.للك ريالضعفاء   .37 أب طجعفرطحمممطبنطعمروطبنط  سىطبنطمح دط

بريو :طدلرطلملكن ةططط،لروىلططططط.ع مطلملع ابطأ نيطق عتابططقحتقيطط.هت(طط322لملن ىف:طط)
 .طصط1984-هتط1404ط،للع مية

أب طللفا طأمحمطبنططط،بنطصترطللعسقالينل  .فتح الباري شرح صحيح البخاري .38
لملعر ةطططط.ع اب ع مططط.1379طط،بريو طط-طدلرط وأص ديثه:طحمممط ؤلدط وأب لبهط رقمطكن هط
لخل يبطط.لل  قاب للمينط حمبط ع ىط  عه:ط وأشرفط وص  هط إبخرلجهط ع يهطططط.ق صط

 تع يق  طللعال ة:طع مطللعزيزطبنطع مطهللاطبنطاب 
مشسطللمينطأب طلخلريطحمممطططط،للس  ويطط.طالفية احلديث للعراقي   ن طلملغي طبشر  .39

حتقيقططط.طهت(طط902لملن ىف:طط)بنطع مطللرمحنطبنطحمممطبنطأيبطبكرطبنطعثم  طبنطحمممط
 .طص2003ط/ط  ç 1424ط، كن ةطللس ة  ر:طط،لروىلططط.ع ابطصسنيطع اب

ع مطططمشسطللمينطأب طط،للذهيبططالكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة .40
حمممطع ل ةطأمحمطططحتقيقطط.هت(طط748لملن ىف:طط)هللاطحمممطبنطأمحمطبنطعثم  طبنطقَ ْي  طط

لخل يب منرط ل سال يةجم :طططط،طلروىلططططط.حمممط ل ثق  ةط للق  ةط ع  صط-طدلرط  ؤسسةط
ط.طصط1992-هتطط1413ط،للقرآ 

الرجال .41 بنطعميطط ططأبطط،لجلرج ينطط.الكامل يف ضعفاء  طط.طهت(ططط365لملن ىف:طط)أمحمط
ط،لروىلططططط.ع مطللفن  طأب طس ةوطع ابطحمممط ع ضططوطططحتقيقطع دلطأمحمطع مطلمل ج دط

 .طصط1997-هتط1418ط،بريو :طللكنبطللع مية
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أب طع مطللرمحنطلخل ي طبنطأمحمطبنطعمروطبنطمتيمطلل  ريططط،للفرلهيميطط.كتاب العني .42
دلرططط. رل ابإبرلهيمطللس ططكن رمطولل هميطلمل زو ابططططللمكن رططحتقيقطط.هت(ططط170لملن ىف:طط)

  (طط.دط)طط(طط.دط)طص(ط.دط)طط،و كن ةطلهلالل
بنطع ابطبنطثبتطبنطأب طبكرطأمحمطططط،لخل يبطلل غملديطط.الكفاية يف علم الرواية .43

للس رقابطططط.هت(ططط463لملن ىف:طط)أمحمطبنط هميطط أب طع مطهللاط إبرلهيمطمحميطوطحتقيقط
  (ط.دط)طط(ط.دط)طط،لملمي ة:طلملكن ةطللع ميةط.لملمين

ع مطللرمحنطجاللطللمينطططط،للسي  ابطط.املصنوعة يف األحاديث املوضوعةالآلىلء   .44
أب  بنطع ياةططقحتقيطط.هت(ططط911لملن ىف:طط)بكرططططبنط بنطحمممط طط،لروىلططططط.صال ط
 .ص1996-هتط1417ط،دلرطللكنبطللع ميةبريو :ط

طبنطحمممطبنطأمحمطللفا طأمحمطبنطع ابطططط أبطط،لبنطصترطللعسقالينطط.لسان امليزان .45
ط،دلرطلل ش  رطل سال يةطط،لروىلططططط.ع مطللفن  طأب طغم ططقحتقيطط.هت(ططط852لملن ىف:طط)

 .طص(.د)طط،ص2002
الفتاوى  .46 تيميةطط.جمموع  للطط،لحلرلينططلبنط أب ط للمينط لحل يمطتقابط ع مط بنط أمحمط طع  سط

لملمي ةططط،لروىلططططط.حتقيقطع مطللرمحنطبنطحمممطبنطق سمطط.هت(طط728لملن ىف:طط)لحلرلينطط
ط.طص1995هت/طط1416طط،جممعطلمل كط همطل   عةطلمل  ططللشريطسع دية:ططلل   يةط/طلل

واآلاثر  .47 األحاديث  يف  شي ةلطط.املصنف  أيبط بكرططط،بنط ي سطططط.أب ط حتقيقطكم لط
ط.طه1409ط، كن ةطللرشمطللريض:ط،لروىلططط.لحل  

أمحمطططع مطللرمحنططأب   ،النسائي  .اجملتىب من السنن وهو سنن النسائي الصغرى  .48
طط،طدلرطلملعر ةبريو :طططط،طلروىلططططط.هت(ططط303لملن ىف:طط)بنطشعيبطبنطع ابطلخلرلس ينطط

 .طص2007-هتط1428
حمممطبنطص   طبنططط،لل س ططلبنطص   طط،اجملروحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكني .49

طططط.طحتقيقطحمم دطإبرلهيمط ليمطط.هت(ططط354لملن ىف:طط)أب طص متطللملر ابططططللنميمابططأمحم
ط. ç 1396ط،دلرطلل عابص ب:طط،لروىل

بريو :طدلرططط.ع مطهللاططأب ططل   صطط،طلل يس ب ريلحل كمطططط.املستدرك على الصحيحني .50
  (ط.دط)ط(طط.دط)ط،لملعر ة
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ع مطهللاطأمحمطبنطحمممطبنطص   طبنطططأب طط،للشي  ينطط. أمحد بن حنبل  اإلماممسند   .51
مجعيةططط.حتقيقطأمحمط ع مطع مطللكرإلطط.هت(طط241لملن ىف:طط)هاللطبنطأسمطللشي  ينطط

ط.ط(.طدط)طص(ط.دط)طط،ص2008-طهط1429ط،دلرطلمل ه ج-طلملك زطل سال اب
للريضط/طللسع دية:ططط،لروىلططططط.ع مطهللاطبنطع مطللرمحنطط،للملر ابطط.طمسند الدارمي  .52

ط. ç 1412ط،وللن  يعدلرطلملغينطل  شرط
أب طللفا طأمحمططط،لبنطصترطللعسقالينططط.املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية .53

دلرطللريضط/طللسع دية:طططط،لروىلططططط.هت(طط852لملن ىف:طط)بنطع ابطبنطحمممطبنطأمحمطط
 .طص2000:طط1998-هتط1420:ط1419ط،للع صمة

شه بطللمينطأب طع مططط،لحلم يطط.=إرشاد األريب إىل معرفة األديبمعجم األدابء .54
بريو :طططط،لروىلططططط.حتقيقطإصس  طع  سطط.هت(طط626لملن ىف:طط)هللاطيق  طبنطع مطهللاطط
 .طصط1993-هتطط1414ط،دلرطللغربطل سال اب

قمل ةطط.املغين .55 حمممططط،لملقمسابططلبنط بنط أمحمط بنط ع مطهللاط للمينط حمممط   قط أب ط
طط،ط كن ةطللق هر ططللق هر :طط.هت(طط620:ططلملن ىف)ي ابطلملقمسابطمثطللم شقابطلحل   ابططلجلم ع
 .طط(.د)طط،ص1968-هتط1388

حمممطططأب طط،لل يس ب ريططلبنطلجل رودططط.‘  املنتقى من السنن املسندة عن رسول هللا .56
دلرطللنق ىطل   عطولل شرططللق هر :طططط،طلروىلطططططط.هت(طط307لملن ىف:طط)ع مطهللاطبنطع ابطط

 .طص2007-طهتطط1428ط،وللن  يع
أنسطط.املوطأ .57 بنط لرع مابطط.  لكط ل   رل :ططط،لروىلططططط.طحتقيقطحمممط   فىط

 .طص2004-هتطط1425ط، ؤسسةط ليمطبنطس    طآلطهني  
مشسطللمينطأب طع مطهللاطحمممطبنطأمحمططط،للذهيبطط.املوقظة يف علم مصطلح احلديث .58

ط،للث نيةططططط.ع مطللفن  طأب طُغم  ططلعن طبهطط،هت(ططط748لملن ىف:طط)بنطعثم  طبنطقَ ْي  طط
 . ç 1412ط، كن ةطلمل   ع  طل سال يةطص ب:

مشسطللمينطأب طع مطهللاطحمممطبنطأمحمططط،للذهيبطط.ميزان االعتدال يف نقد الرجال  .59
قَ ْي  طط بنط لل ت ويطط.طهت(طط748لملن ىف:طط)بنطعثم  ط ط،طلروىلططططط.طحتقيقطع ابطحمممط

 .ص1963-هتط1382طط،بريو ط/طل    :طدلرطلملعر ةطل    عةطولل شرط



 

 

288 
 -دراسة نظرية تطبيقية -املطروح عند احملدثني  

 د. إبراهيم خليل أمحد بين سالمة  
 

األثر .60 أهل  الفكر يف مصطلح  للسالص()ططخنبة  بكن بطس  ط لبنططط.    عط   ق ط
طط.هت(ططط852لملن ىف:طط)ا طأمحمطبنطع ابطبنطحمممطبنطأمحمططأب طللفطط،للعسقالينططصترط
طط1418طط،دلرطلحلمي للق هر :طططط،لخل  سةططططط.عم دطللسيمع  صطلل   ب ابطوطططحتقيق

 .طصط1997-هت
نثل النبال مبعجم الرجال الذين ترجم هلم فضيلة الشيخ احملدث أبو إسحاق  .61

أب طعمروططط،لل كي ططمجعهطورت هطط،مُجعط نطكنبطللشيخطأيبطإس  قطلحل يينطط.احلويين
 .طصط2012-طهتططط1433ط،  ر:طدلرطلبنطع  سطط،لروىلطططط.أمحمطبنطع ية

أب طع مطهللاطبمرطللمينطحمممطبنطع مط  ،الزركشي  .النكت على مقدمة ابن الصالح .62
طط-أض لءطللس ططططط. ينطللع بمينطبنطحمممطبالط ريجطط.دططحتقيقطط.هت(طط794لملن ىف:طط)هللاطط

 صط1998ط-ط  ç 1419ط،لروىلططط،للريض
املتوىف: )حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا اليمين    ،الشوكاين  .نيل األوطار .63

الصبابطي   .هـ(  1250 الدين  عصام  لحلمي   ر:طططط،األوىل  ط  .حتقيق  ط،دلرط
 .طص1993-هتط1413
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 ( بين اإلسالم والنصرانية:  covid-19)نا وباء كورو 
 دراسة عقدية مقارنة  

 
 أحمد محمد فالح النمرات  .د

 كلية أصول الدين  –العقيدة والمذاهب المعاصرة  قسم 
  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

   ç 1442 /6 /18تاريخ قبول البحث:     ç 1442 /15/3تاريخ تقديم البحث:  

 ملخص الدراسة:  
( ضررررر   covid-19) كوروان  تناول البحث عرض وحتليل ومقارنة موقفي النصررررررانية وامنررررر   م  و    

   . وع قته بيو  القيامة   ، والوقاية منه  ، واحلك ة منه   ، مسائل: أصل الو   
الو   مقارنة  نتائج البحث: أظهر البحث تفوقاً واضررحاً  ا ا امنرر   م  عقائش وتاررريواا للوقاية م   

   . مبا عنش النصارى م  عقائش  طلة وعش  وجود أية نصوص كتابية للوقائية م  الو   
وتفصرري :  لنسرربة صل أصررل الو  : يوتقش النصررارى أف الو   بسرراد يصرري  الناآ ك ار ىل ية  د  ا ول  

أف الو   نوع م  نرررنة جل ايارية ا    بين ا يوتقش ا سرررل وف   . وأنه عقوبة على ذنوب الناآ   ، ا تواراة ا ا جيال 
ويربض امنرررر   صرجاع مصررررشر الو   صل   ي ة    . ابت   الناآ وصنفاذاً لقشرِه السررررابن وأنه عقوبة م  جل توال 

  .  د  ب  ع قة للبار خب   أبيهم  د   ف جل غفر    ه واتب عليه 
ويوتقش ا سررل وف أف    ؛ بع الناآ للتوبة ويصررلن نفونررهم  لنسرربة حِلك م الو  : يوتقش النصررارى أف الو   يش 

   . ورجا  نيل الاهادة    ماا  لو   صابرا   ، وأنه رمحة لل سل ي   ، الو   خيوف الناآ ويشبوهم للتوبة 
 لنسربة للوقاية م  الو  : للو النصررانية م  أية اازاتاا مسربقة م  الو   ب  اات ا   ل هارة ايسرشية  

أما الوقاية ا امنررررررررر   بهي ك  ة   ، وت شوف على أنرررررررررفار التوراة ا عابل ا صررررررررراب   رض ا وش  وي   ، عنشام 

  ا التحرتاا   ‘   وك را توجيهرراا نبينررا   ررش   ، ومتنوعررة كررااات ررا   ل هررارة ايسررررررررررررررشيررة ا القر ف الكر  
ا سررربقة كااات ا   لنةابة الاررراصرررية والتحدير الارررشيش م  الوشوى ومنع ا اال ة بي ا صرررحا  وا صرررابي  

  . وكلها تشل على نبوته وأهنا علو  وصلته ب رين الواي 
 لنسررربة صل ع قة الو   بيو  القيامة: يوتقش أك ر النصرررارى أف اشوئ ا وب ة ع مة على سي  ا سرررين 

ويوتقش ا سرررررل وف أف ك رة موا الناآ بو   يصررررريبهم كالر رررررن ي وش  . القيامة وبوضرررررهم ينفي ذل   ال اين وقرب 
   . أاش ع ماا الساعة الصغرى 

 . [ نبوة   . مقارنة   ، عقيشة   ، امن     ، ( النصرانية covid-19)   كوروان   ، و   ] الكلمات املفتاحية:  



 

  

“Pandemics between Christianity and the Islam: The 

Corona (COVID-19) Pandemic as a case study” 

Dr. Ahmad Muhammad Falāh An-Nimrāt 

Department of Creed and Contemporary Ideologies   

Faculty of the Fundamentals of the Religion 

Imam Muhammad bin Saud Islamic university   

 

Abstract:  
This research paper covers the presentation, analysis and comparison of the positions held by 

Christianity and Islam towards the Corona (COVID-19) pandemic. Included are the following 
issues: The origin of the pandemic, the wisdom behind it, the prevention of it and its relationship in 
regards to the Day of Resurrection.  

RESEARCH CONCLUSIONS: This research clearly shows the superiority of Islam in 
articles of creed and jurisdiction concerning the prevention of the pandemics over Christianity with 
its false understandings of creed. Furthermore, there is a complete absence of any text from their 
scriptures concerning the prevention of such a pandemic. DETAILS: Concerning the origin of the 
pandemic: This research shows clearly the superiority of Islam in creed and jurisdiction articles 
concerning the prevention of the pandemics over Christianity with its false understandings of the 
creed.  Furthermore, there is a complete absence of any text from their scriptures concerning the 
prevention of such a pandemic. The Muslims, however, believe that the corona (COVID-19) 
pandemic is a form of Allah’s consistent testing of the people and that it constitutes a display of His 
Divine Preordained Decree and punishment from Allah. Islam refuses to attribute the source of the 
pandemic to Adam’s sin. There isn’t any relationship between mankind and the sin of their 
forefather Adam. The reason being, Allah has already forgiven him his sin and accepted his 
repentance.  

Concerning the wisdoms of the pandemic: The Christians believe that the corona (COVID-
19) pandemic prompts people to repentance and correction of themselves. The Muslims believe 
that the pandemic is to encourage fear in the hearts of the people, prompt them to repentance and 
that it’s a mercy for the Muslims and a hope for achieving martyrdom. Meaning, for one that dies 
due to the pandemic while showing patience.  

Concerning the prevention of the pandemic: Christianity is absent from any preventive 
measures from the corona (COVID-19) pandemic So, there’s no concern about physical hygiene 
among them, and they rely on the scrolls of the Torah regarding the containment of one inflicted 
with a contagious disease. Prevention in Islam, however, is in many and various ways. Such as the 
concern for physical purification in the Noble Quran. The guidelines of our Prophet Muhammad – 
may Allah’s peace and blessings be upon him – are abundant in preventive measures, such as the 
concern for personal hygiene, the severe warning against contagious deceases, and the forbiddance 
of mixing; healthy people with the sick ones. All this proves his prophethood and that these are 
forms of knowledge that came to him by way of revelation. Christianity is absent from any 
preventive measures for the corona (COVID-19) pandemic. So, there’s no concern about physical 
hygiene among them, and they rely on the scrolls of the Torah regarding the containment of one 
inflicted with a contagious disease. Concerning the relationship between the pandemic and the Day 
of Resurrection: Most Christians believe that the occurrence of pandemics is from the signs of the 
second coming of the Messiah (Jesus) and the nearing of the (day of) Resurrection. Some of them 
identify the corona (COVID-19) pandemic as being a sign of this coming, while some of them deny 
this. The Muslims believe that the abundance of people’s death due to pandemics befalling them, 
similar to colds, is considered to be one of the smaller signs of the Hour.  
key words: [pandemic, corona (COVID-19) , Christianity, Islam, creed, comparison, prophethood].
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 مقدمة 
 ىل     وباديبتلي ال  البالغةله احلك ة    ،الرمح  الرايم  ،احل ش هلل رب الوا ي 

ك ا أ كره على نو ة    ،امن   أجل النوم  نبحانه على نو ةأمحشه    .والار
به احلجة    الد  أقا  جلونلم على نيشان   ش  امت النبيي    اللهم صل ِ   ،الوابية

الوباد   نبوتهعلى  تتوال  وأظهر  تالت    وترغيباً   لل ؤمني ت بيتاً    بربااي ك  ة ا 
اللهم صل عليه ص ة مباركة تنابل علينا   .كري للحجة على ا ن  وصقامة لغ ام  

ا الصشور وا بشاف برمحت  وبضل  اي كر  اي   ا  م  بركاهتا رمحاا و فا   
 :  وبوش  ،برارو هلم ا طهار وأصحاهبم ا  وانه ا رنلي  صوصل اللهم على    ،مناف

م    عا   مند  الوامل    ا مجيع   أارالد   (  covid-  19)  كوروانو    بيواين 
ا ا ول م   هر ديس رب  كانت أول امصا ا هبدا الو    و   .احلياة  نوااي

  .أصاب م يي البارو   مث تتابع انتااره ا الوامل  ، (1)  2019  ر  هور الوا   
ومع أف ا وضوع طيب   صل صا أف ع و    ر ا وب ة وبتكها  لبار دبع  

ورنائل خمصوصة ا   لكتابة كت   امن    تس ى  عل ا   اليت كانت  ا وب ة 
وقش وقفت على    .وقش وصلنا مؤلفاا عشيشة ما يابال بوضها خم وطا  .ال اعوف

أظهر كاتبه جانباً مارقاً م  جوان  اضارتنا امن مية ببياف    (2) مقال مفيش 
 

 انةر  (1) 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7159299الرابط:

   . 2020 / يناير/24ن ار بتاريخ  ،
ايهود الول ية امن مية ا مكابحة ا وب ة    ،انةر: مقالة ا موقع محانة بونواف: كتيبة ال اعوف  (2)

  رابط ا قال ،  ش علي ع ا . دوال واعي" 
https://www.hamassa.com/2020/03/22/%d9%83%d8%aa%d9%

8a%d8%a8%d8%a9 
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وااقتشا  هبم ا انتغ ل الوابلة ا الت ليف    ،دور الول ا  ا النواتل وا تماا
   .امؤلفً ( 154) كتا هتم ع   تاداوقش  .ا فيش

انتاار   انتار(  covid-  19)  و   كوروانمع  الوامل  م     أيًضا  ا  الوشيش 
تساؤاا الناآ اوله ا خمتلف اجملااا ال بية والسيانية وااقتصادية والشينية  

الو      .وااجت اعية مصشر  ع   ا سل ي  بوض  تساؤاا  على  وقفت  وقش 
وال ميك  أف يكوف الو   م  جل توال وع  قرب يو     ؟ وضرره الد  أحلقه

امر اداا    ؟القيامة على  انا   بيها  ا سل ي  لغ   مقااا  على  وقفت  ك ا 
صضابة صل وقوا على الوشيش م  كتا ا قساونة وأكادمييي    ،النبوية تم  الو  

  رغبين  ا مر الد  ،نصارى هلم  را  متفاوتة اول الو   يرب وهنا أبنس عقشية
أعرض بيه ما عنشام مبا انتقر عنشان حن  ا سل ي ع  الو      ا كتابة حبث

ومبا ي ةهر متياب الشي  اىلامت وي بت صشق    ،ا درانة مقارنة م  نوااي عقشية
بي ةهر الفرق واضحاً والشليل انصواً    أراد جل له التوبين    ‘   نبوة نبينا   ش 

  ،امن  و "ا وب ة بي النصرانية    توال وجولت عنوانهبانتونت  هلل   ،واهلشاية
نائً  ا ول نبحانه التوبين وقبول ما بدلته    ،"امنوذجً (    covid-19)  و   كوروان

   .م  جهش ووقت

 

%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%b9%d9%88%d9

%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%87%d9%88%d8%af-

%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a%ds8

%a9-

%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9

%85    .2020/مارآ/22اتريخ النار:   /
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 : أتيت أمهية ا وضوع م  ااعتباراا التالية: أمهية املوضوع
   . واضن  لوقيشةجشة ا وضوع بهو م  النواتل ال ارئة وله تولن :  أوا
   .عش  وجود درانة عقشية ا ادا ا وضوع اس  ما وقفت عليه: اثنيا

 : أهداف البحث
م   اور رئيسة ا موضوع الو    وامن    عرض موقف النصرانية  :  أوا

   .مث ا قارنة بينه ا
   . ن   و امتية رنالة ام  ‘   صقامة دليل جشيش على نبوة نيشان   ش:  اثنيا

 : الدراسات السابقة
ا موضوع الو   بي امن      - قشمياً واشي اً   - مل أقف على أية درانة مقارنة

ومل أقف على أ  مؤلف ا تص بتناول ا سائل الوقشية ا موضوع    ،والنصرانية
  بين ا كتبت بيه قشمياً مؤلفاا ورنائل ا سااا   ،(covid-  19)  و   كوروان

ولول كتاب بدل ا اعوف ا    .وبوض ا سائل الوقشية ا تفرقة  احلشيث والفقه
وبائشة أك راا  هرة  الوسق ين  اجر  اب   ال اعوف  ا ؤلفاا    .بضل  أما 

ب مهها توصياا النشوة الفقهية ال بية اليت نة ها س ع الفقه امن مي  صرة  واا 
وأما    ، ة مرااوقش أبشا منها وأالت عليها عش  ،التابع  نة ة الوامل امن مي 

بقهية وأصولية واشي ية واترخيية  بج يوها كانت    ا ادا الو    ك ةاحمل  البحوئ
بضً  ع  حبث    ،ومل أقف على أ  حبث عقش  متاصص  ،ونفسية وقانونية

وادا الفرق او جشيش    ؛ يقارف بي امن   وأ  دي    ر ا موضوع الو  
   .اده الشرانة
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 : منهج البحث
وطرقت    .ا قارفالنقش   نرا ا البحث وبن ا نهج اانتقرائي التحليلي  

موقف   إبنصاف  مبيناً  الو    رئيسة ا  مراعياً    منها   النصرانية وامن    اور 
 الوامل التارخيي ب بشأ  لنصرانية مث امن   اس  اآليت:  

مستاهشاً   الشرانة  م   اور  م  كل  ور  النصرانية  موقف  أعرض 
مث أمجل موقفهم    ،مث أعق  ذل   لنقش صف وجش  ، صهم وأقوال عل ائهمبنصو 

ا  ل  هناية  ا  خمتصرة  م  كل  ور    .بنتيجة  امن    موقف  أعرض  مث 
مستاهشاً  لقر ف الكر  والسنة النبوية وأقوال الول ا  مث أمجل موقف امن    

  ، ا بحث ا     امفصلة  ا قارنة    وأجول  .واكدا ا كل  ور  ،بنتيجة خمتصرة
  .مث أورد خمتصر ا قارنة ا اىلامتة ليقف القارئ على التفاصيل

  ا راجع   كاف الوشيش م  - حلشااة ادا الو    نةراً  - لنسبة لل راجع بإنه  
مواقع    صلكزونية   اً كتب و را  ا  أك ر    صلكزونية ومقااا  لك   نصرانية  جلها 

 ،واتريخ ناره  املكزوينرد الرابط  ب و   ،أصحاهبا م  ا كادمييي أو القساونة
صل    ورجوت  . وصذا مل يتوبر اتريخ نار ا ا وقع أذكر اتريخ وقوا على ا وضوع

  .مراجع م بوعة مه ة عنش ا سل ي والنصارى
ا ت  ا  ا قوال  صحاهبا  لألع   أ و   ،وأنس   الوباة  عا   بدكر    كتفي 

وأ رح    ،صراً ب ذكر ع له خمتصراً صف أمك مواوأما م  كاف    ،القشامى دوف ترمجة
   .الغري  م  ا لفاظ مما حيتاج صل  رح
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 :  خطة البحث
 : انتةم البحث ا مقشمة ومتهيش ومخسة مبااث و امتة ك ا يلي

 : وبيه: متهيش
 توريف الو    : أوا
 (  covid-19) توريف بو   كوروان: اثنيا

النصرانية وامن  (  covid-19)  و   كوروانأصل  :  ا بحث ا ول وبيه    ،بي 
 م لباف: 

 ( covid-19) و   كوروانموقف النصرانية م  أصل  : ا  ل  ا ول
 ( covid-19) و   كوروان   موقف امن   م  أصل: ا  ل  ال اين
  ، امن  و بي النصرانية  (  covid-19)  و   كوروان احلك ة م   :  ا بحث ال اين
 وبيه م لباف:  
   ا النصرانية (  covid-19) و   كورواناحلك ة م  :  ا  ل  ا ول
   ا امن   (  covid-19) و   كورواناحلك ة م  : ا  ل  ال اين

  ،وامن    بي النصرانية (  covid-19)  و   كوروان الوقاية م   :  ا بحث ال الث
 وبيه م لباف:  
   ا النصرانية (  covid-19) و   كوروانالوقاية م  :  ا  ل  ا ول
 امن    ا (  covid-19) و   كوروانالوقاية م  : ا  ل  ال اين
الرابع النصرانية  (  covid-19)  و   كوروان ع قة  :  ا بحث  بي  القيامة  بيو  

 وبيه م لباف:  ،امن  و 
 بيو  القيامة ا النصرانية  (  covid-19) و   كوروانع قة : ا  ل  ا ول
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 بيو  القيامة ا امن   (  covid-19) و   كوروانع قة : ا  ل  ال اين
   مقارنة: ا بحث اىلامس

 اىلامتة 
 ا راجع  ا صادر و 

وأن له توال    ،أن ل جل توال أف يوبقين للحن وأف جيول له القبول والنفع
أبمسائه احلسىن وال ه وعفوه ورمحته اليت ونوت كل  ي  أف حيفةنا م  ادا  

وقش مت ذل  بفضله    -وأف يكافه عنا وأف يسهل نبل اكتااف دوا  له  ،الو  
ا   هلولب   -توال وترك  رهبم  صل  الناآ  عودة  ا  نبباً  وع ل  وا يكوف  صي 

   .الوا ي واحل ش هلل رب  ،صنه الرب الرايم ،الصاحلاا
 

*** 
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 تعريف الوابء : أول : متهيد
واو    ،ال اعوف:  مه وت  ،الو  :  وأب( :  را  170:  ا)  قال اىلليل :  الو   لغة

وأرٌض    .،.أصاب أال الكورة الوا  و    شيش:  تقول  ،كل مرض عا   أيًضا
ا رض  صيباً  ب ِهي     أوأباِ ( :  ه321)  وقال اب  دريش  .(1) صذا ك ر م ْرض ها   ،و بِ ة

  وقال الرات   .(2) واانم الو     ،وو ب ت بهي موبو ة  ، ِصذا ك ر م رضه ا  ،م وبِ ة وو بِ ة
  ،ِ ْل  شِ ( أ ْو   ٌ ) ومج ْع  ا قص ورِ   ،ِ لق ْصر وا ِش مرٌض عا   ( الو    )( را 666: ا)

 شود
 
ع  ا     .(3) (أ ْوبِ  ةٌ ) ومج 

والو   مقصور هب اب وبغ  مهاب او  :  بقال(  را  852:  ا)  وعربه اب  اجر
وقش ظهر مبا  ":  وقال ا كتابه بدل ا اعوف ا بضل ال اعوف  ."  (4) ا رض الوا 

وأف ا  بار الواردة ا تس ية ال اعوف    ، أوردته أف ال اعوف أ ص م  الو  
طاعوف  واو أف كل    ،بل يشل على عكسه  ،و   ا يلاب  منه أف كل و   طاعوف

ا وا  ،و   ينا  عنه ك رة  الو    ال اعوف    ،لك   ا كاف  كدل     أيًضاوكاف 
ال اعوف مرض عا  يكوف  "    (:را  656:  ا)  وقال القرطيب  ."  (5)أ طلن عليه امسه
  ." (6) وقش يس ى  لو   ،عنه موا عا 

قال    ،ال اعوف و   بتاك والوياذ  هلل:  (را  1420:  ا)  قال اب  ع ي ي و 
صنه نوع  اص م  الو   وأنه عبارة ع  جروح وتقرااا ا  :  بوض أال الولم

 

  .418/ 4 ،اىلليل ب  أمحش ،( كتاب الوي1)
   ،3/1086 ،   ش ب  دريش ،مجهرة اللغة( 2)
 .   232  ،  ش الرات  ، خمتار الصحاح (3)
 ، 101/ 4 ،أمحش ب  اجر الوسق ين ، بتن البار  (4)
 . 104ص  ، أمحش ب  اجر الوسق ين ، بدل ا اعوف ا بضل ال اعوف (5)
 .611/  5 ،أمحش ب  ع ر القرطيب ، ا فهم  ا أ كل م  تلايص صحين مسلم  (6)
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عليه تقضي  اىت  السيل  جرايف  وجتر   امنساف  تصي   صف    :وقيل  .البشف 
صف ال اعوف انم لكل    :وقيل  .ا الب   يصي  امنساف بي وا  ال اعوف و ابٌ 

   يك  دا  ً وادا أقرب بإف ادا صف مل  ،و   عا  ينتار بسرعة كالكول ا وغ اا
كل و   عا  ينتار بسرعة بإنه ا جيوت لإلنساف    .ا اللفظ بهو دا ل ا ا وىن 

أف يقش  على البلش الد  ال بيها ادا الو   وصذا وقع وأنتم بيها ب  لرجوا  
  ." (1) منها  نكم لرجوف منها برارا م  قشر جل 

  ،ر  عليه أاكا  ال اعوفجت   كوروانا وت ش عنش عل ا  تماننا أف و    :  تنبيه
   .(2) واو الد  نرا عليه ا البحث

النصارى بيوربوف عنه  لوأب واو صحين لغة ك ا تقش  الو   عنش    . أما 
  مؤلف قاموآ الكتاب ا قشآ بونت  وأما توريفه عنشام بقال الشكتور جورج

" .(3) موا "مرض عا  وابش تصاب به البهائم أو الناآ والبهائم    :صنه(   1909:  ا)
 .مرض موش     نريع اانتاار:  رف الكتابية عرف الو   أبنهواوا دائرة ا 

الوهش  الكل ة ا  الوهش ايشيش  ،مرة(  49)  القش   ووردا    .(4) مراا (  3)  وا 
واي" مرض اقيل أو مصيبة غ     ، ضربة:  م  ا رادباا ا اهورة لكل ة الوأبو

   . (6) كضربة الشمامل على امنساف واحليواف  " (5) اعتيادية
  

 

 . 569/ 6 ،   ش ب  صاحل الو ي ي ،  رح رايض الصاحلي (1)
   . م  البحث 22انةر ص  (2)
   . 469/ 2 ، جورج بونت .ترمجة وأتليف د ، ( قاموآ الكتاب ا قشآ3)
 .188- 187/ 8 ،منيس عبش النور و  روف  .القس د ،رف الكتابيةوادائرة ا  (4)
منيس    . القس د  ،رف الكتابيةواودائرة ا   . 39/  2  ، جورج بونت  . د  ،الكتاب ا قشآ ( قاموآ  5)

   .85/ 5،عبش النور و  روف
 [ 12-8: 9( انةر ] نفر اىلروج: 6)
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 ( covid-19) كوروان   نبذة عن وابء: اثنيا
 . "(1) باكل واضن ك ا ا احلا يةادا الو    بصلت منة ة الصحة الوا ية  

 

  . يسببه   ر ب وآ مت اكتاابه م  ن لة ب وناا كوروان  ( او مرض موش  19-مرض كوبيش  )(  1)
ومل يك  اناك أ  علم بوجود ادا الف وآ ايشيش ومرضه قبل بش  تفايه  ول مرة مبشينة ووااف  

اآلف صل جائحة تؤار على    19-وقش حتو ل كوبيش  .2019كانوف ا ول/ ديس رب    31الصينية يو   
الوامل بلشاف  الوا ية:  اض املرض: وأما أعر   .الوشيش م   الصحة  تت  ل ا عراض    بقالت منة ة 

ا  رى  وتا ل ا عراض  .احل ى وامرااق والسوال ايافا  19- ا ك ر  يوعاً  رض كوبيش
  ،والصشاع   ،وااتقاف ا نف  ،ا رضى: اآلا  وا وجاعا قل  يوعاً ولك  قش ي صاب هبا بوض  

وظهور طفن جلش     ، وبقشاف اانة الدوق أو الام   ،نهالوام  ، وأمل احللن  ،والتهاب ا لتح ة
القشمي أو  اليشي   أصابع  لوف  تغ   ما    .أو  باكل  وعادة  وتبشأ  ا عراض  فيفة  اده  تكوف 

ويتواىف موةم    .أبعراض  فيفة جشاً ويصاب بوض الناآ  لوشوى دوف أف ياوروا صا    .تشرجيي
لشى  اص  ولك  ا عراض تاتش    .احلاجة صل ع ج  اص( م  ا رض دوف  %80حنو  )الناآ  

  .التنفسبيواين م  صووبة ا    19-مصابي مبرض كوبيشأ ااص    5وااش تقريباً م  بي كل  
أ رى  بي ا سني وا  ااص ا صابي مبااكل صحية  وتابداد خماطر امصابة مبضاعفاا و ي ة  

وينبغي ي يع ا  ااص    .أو السكر  أو السرطاف  م ل ارتفاع ضغط الش  أو أمراض القل  والرئة
أصيبوا  حل ى أو السوال ا صحوبي بصووبة  الت اآ الوناية ال بية بوراً صذا    ،أاي كانت أع ارام 

  ، ويوصى   .بقشاف القشرة على الن ن أو احلركةالتنفس/ضين النفس وأمل أو ضغط ا الصشر أو  ا  
الرعاية   اتصال  ل بي     ، اممكافقشر   مبربن  صل    ، الصحية مسبقاً أو  ا ريض  توجيه  ليتسىن 

وع     .الوقاية م  ادا ا رض أو ع جه ا توجش االياً أدوية ابت أف م    هنا   . ةا نانبالويادة  
  م  أ ااص19  -كيفية انتاار ا رض قالت ا نة ة: ميك  أف يلقط ا  ااص عشوى كوبيش

ا رض باكل أناني م   اص على  اص ع  طرين  وينتار    .   ري  مصابي  لف وآ
( م  أنفه أو ب ه عنشما يسول أو  19- الق   اا الصغ ة اليت يفرتاا الااص ا صاب بكوبيش

 : انةر الرابط .يو س أو يتكلم 
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توقف   الو    انتاار  على  ترت   مما  موهوًدا    - احلج رك   وكاف  ك ا كاف 
 وباً م  تناقل الوشوى وصصابة احلجاج هبدا الو   بتقرر قصر    -أبعشاد كب ة  

احلج على عشد  شود ألف ااج بقط م  دا ل ا  لكة الوربية السوودية وم   
ر  جْ صضابة صل احل    ، (1) خمتلف اينسياا ا سل ة لغاية صقامة الواج  الكفائي 

الد  برضته موةم دول الوامل على الناآ ا بيوهتم وتوقفت اركة السفر ا  
قليً   صا  بونائل    ،الوامل  تولي هم  ال  ب  بيوهتم  صلكزونيةوتلقى  ا   . وام 

مث بتحت بارط    ،اوأغلقت موةم دول الوامل ا ساجش والكنائس لاهري  تقريبً 
وتراجوت التجارة    ،وأتار ااقتصاد الوا ي  .الرجل واآل رالتباعش   وتي بي  

أنواعها ا ت ف  وتكشنت    ، على  ا ستافياا   صابي  لو    وامتألا 
ا   ا وتى  أف ا ستافياا  بوض  ج ث  امي ايل    لشرجة  إباراق  قا   اييش 

للشب  مساااا  لوش  وجود  ا وتى  ا    ،(2) ج ث  الصحية  ا نة ة  واهنارا 
   .الو  دا بلشاف أوروبية بوجابا ع  انتيواب وع ج ك  ي  أصيبوا هب

( مليوف 2  .85)البحث    صابي هبدا الو   اىت صمتا  اداوقش بلغت أعشاد ا  
 .1)وتوا منهم    ،(  اص9  .47) في منهم    ، اص ا خمتلف دول الوامل 

 

 https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses ،    :بتاريخ ا وقع  على  وقفت 
26/6/2020  . 

   ض   الرابط: 2020/صبريل/ 20نةر البياف الصادر ع  س ع الفقه امن مي نار بتاريخ: ( ا1)  
 html./5270org.aifi-iifa.www://http  
 ( الرابط: 2). Zqkz3/p/com.dw.p://https 2020/مارآ/21اتريخ النار  ،

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses13
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses13
http://www.iifa-aifi.org/5270.html
https://p.dw.com/p/3Zqkz
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   . (1)%(17 .2)وكانت نسبة الوبياا م  امصا ا ا ؤكشة  .(  اص84
لو      ومما جيدر ذكره صل ع ج  التوصل  توال مت  بتوبين جل    كوروان أنه 

(covid-19)   بشأا مح ا الت ويم  ول مرة ا الوامل ا بري انيا ا ال ام   و
   .(2)( 2020 /12م   هر ديس رب /

آل و   كوروان  ونةراً  وأ غاهلم    ةالكب  (  covid-19)اثر  الناآ  اياة  على 
واجابام ا البيوا بقش نا ا تساؤاا ك  ة ع  ادا الو   ك صله واحلك ة  

عشيشة ع   تساؤاا  امهلية منه وع قته بيو  القيامة والوقاية منه وغ اا م   
ايوان     ااجتهشا ا مجع أبرت ما صشر ع  ا سل ي والنصارى  ب  ،الو  

 :   ا قارنة بينه ا ك ا يليادا الو   مث  م الوقشية 
  

 

ومكابحتها  .   (1) ا مراض  م   للوقاية  السوود   الوطين  ا ركاب  الرابط:    ، صاصائياا  انةر 
https://covid19.cdc.gov.sa/ar/daily-updates-ar  / 

 .  3/1/2021نار بتاريخ  
وبشأا    ، 8/12/2020نار بتاريخ:    / mNpe3/p/com.dw.p://https  انةر الرابط:   .(2)

بتاريخ   ا مريكية  ا تحشة  الواايا  ا  الناآ  ت ويم  الرابط:    ،14/12/2020مح ا  انةر 
phcso7uCJRo/be.youtu://https   ،    الوربية ا  لكة  ا  الت ويم  مح ا  وبشأا 

نار    ،   vMnx46/org.sabq://httpsانةر الرابط:    .  17/12/2020السوودية بتاريخ  
 .   17/21/2020بتاريخ 

https://p.dw.com/p/3mNpe/
https://youtu.be/uCJRo7phcso
https://sabq.org/46vMnx
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األول النصرانية:  املبحث  أصل  واإلسالم    موقف    وابء كوروان من 

(covid-19)،  وفيه مطلبان  : 
 (  covid-19) وابء كوروانموقف النصارى من أصل : املطلب األول

البار مع و  (covid-19)كوروان  يربط النصارى و     نائر ا وب ة خب ااي 
 . طبيوة الوامل الساق ة بسب    ي ة  د  ا ول اس  اعتقادام تركيابام على  

ويربط القساونة ا الوصر احلشيث بي الو   ونو  تصرباا البار  نتو ال 
موارد ا رض لغ  ما  لقت  جله أو انتاشا  ا ال لارا  ا نلحة وعش  

وبي ا   . وا نا ية وغ  ذل  مساعشة الفقرا  وك رة ال ج ي وا ااكل البي ية  
   . يلي بياف ا صول اليت ت ةهر اعتقادام ا أصل الو   مشع ة أببرت مقااهتم 

 الوابء نتيجة طبيعية خلطيئة آدم األوىل املتوارثة يف ذريته : أول
صل   ي ة  د  ا مراض  ومنها  ا رض  ا  بساد  النصارى كل   يرجع 

مبا أف  د  او  :  ا كتابه" ااوا ا رض   ار يه  جاف كلود   .يقول د   . ’
  بهو ينقل االته  واوالن وذج الد  حيتويه البارية مج  ،أصل ال بيوة امنسانية

ذريته وا رض    ،صل كل  والفساد  ا وا  امنساين كله  اينس  اصش  بدل  
مبا أف ع لية النقل انت را بيولوجيا م  جيل صل جيل بكل صنساف    .والوداب

مند   والضوفيرئ  ا رض  وموها  الساق ة  ال بيوة    . نتيجة      د   وادته 
  ." (1) يصي  ادا الواقع كل الناآ اىت لو مل خي  وا ام

  ، النصارى أف كل  ي  حيصل للوامل بهو بولم جل وتشب ه وإبذنه  وتقشوي
ا  :  صرة"وانةرة كتابية لألوب ة ا   ،و    جوف ا مقالة بونواف" وي شعى  .يقول د

 

 . 26-25ص  ،جاف كلود ار يه . د ،ااوا ا رض (1)
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 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

للبارية     ي  حيصل ا ادا الوامل واو ليس ا علم جل السابن وتشب ه السامي 
  . " (1) اليت يشعواا أف توود صليه قبل انسكاب غضبه الاامل 

:  لويس ااببوف راعي كنيسة ال تي ا ب تيت ا را  جل  .ويقول ا ب د
انة  وايتسب      نه ع ل باكل مبا ر أو غ  مبا ر    ،"ب وآ كوروان او  ر

  ،مبوىن أنه قادر أف مينوه  ،صمنا جل مسن به  .لدل  او ا أييت م  جل  .أو   وا
ا تمنة صاشى ع ماا  ليكوف  مينوه  مل  اياة    ،ولك   وبش   للتوبة  دعوة  أ  

  ." (2) .جشيشة
تقش  م     وتقشوفوي ما  صل  صضابة  ا رض  أف اناك مسؤولية مجاعية ع  

 

   الرابط: (1)
https://www.kalimatalhayat.com/daily-devotions/5591-a-

biblical- view-of-contemporary-epidemics.html  
   .  2020/ 3/ 18اتريخ النار:  
 :  (الرابط2)

https://abouna.org/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%

A8-%D8%AF-%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3-

%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%88%D9%86-

%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-

%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-

%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D

9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-

%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-

%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%AA%D9%8A%

D8%A9-

%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%91%

D9%8E%D8%A9 

   . 2020/ مارآ/23اتريخ النار  

https://abouna.org/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8-%D8%AF-%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%91%D9%8E%D8%A9
https://abouna.org/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8-%D8%AF-%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%91%D9%8E%D8%A9
https://abouna.org/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8-%D8%AF-%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%91%D9%8E%D8%A9
https://abouna.org/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8-%D8%AF-%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%91%D9%8E%D8%A9
https://abouna.org/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8-%D8%AF-%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%91%D9%8E%D8%A9
https://abouna.org/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8-%D8%AF-%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%91%D9%8E%D8%A9
https://abouna.org/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8-%D8%AF-%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%91%D9%8E%D8%A9
https://abouna.org/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8-%D8%AF-%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%91%D9%8E%D8%A9
https://abouna.org/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8-%D8%AF-%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%91%D9%8E%D8%A9
https://abouna.org/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8-%D8%AF-%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%91%D9%8E%D8%A9
https://abouna.org/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8-%D8%AF-%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%91%D9%8E%D8%A9
https://abouna.org/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8-%D8%AF-%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%91%D9%8E%D8%A9
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 بني اإلسالم والنصرانية: دراسة عقدية مقارنة  (covid-19)ان  وابء كورو 

 د. أمحد حممد فالح النمرات  
 

"  :  جاف كلود ار يه" موضحاً أصل الو    .يقول د  .  ي ة  د  واي ا صل
ما يولل صرجاعنا   ،مثة مسؤولية مجاعية ع  الارور اليت تصي  الوامل الساقط

للتوبة ودعوتنا  اىل ي ة  صل  ع  ،صاياا  على مستوى  ا مر  ين بن  ذل   ا   ومع 
صذا  :  لنوضن أصل ا مراض والارور وانت رااا  .وليس على مستوى  اصي 

تنا    أمراض  ب  ة  أاوا   اصية  أو  خب ااي  مرتب ة  ا مراض  بوض  كانت 
صذف لل رض    .،..،بصرف النةر ع  مشى رواانية ا  ااص الدي  تصيبهم

ا  وليست له ع قة بولية أو  اصية هب  ع قة أصلية ورئيسة ومجاعية  ىل ي ة
   ."(1) نوى ا بوض احلااا القليلة

الاجرة  :  تعقيب م   أبكله  مس لة   ي ة  د   ا  النصارى  عقيشة  توش 
اليت  بهو م  ا بالغاا النصرانية   ،أ  ر مةاار الغلو الد  قادام صل الض ل

وأف    -اا كب ً توال جل ع ا يقولوف علو    -هلا ارتباط واين بشعوى بنوة ا سين هلل
صذ يوتقشوف أف  اثر   ي ة    ؛ جا  ليكفر اده اىل ي ة  ‰   ا سين

والصواب ما بينه  . د  بقيت مت صلة ا مجيع البار وتنتقل م  جيل صل   ر
الكر    القر ف  الرايم  -جل ا  التواب  الوفو  على  –بهو نبحانه     د    اتب 

قال    ،وجتاوت ع    ي ة ا كل م  الاجرة  ا نش  او وتوجته اوا   ’ 
بلو  منوا هبده    [37] البقرة:    چی ی جئ حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب ىب يبچ :  توال

   .احلقيقة القر نية لنجوا م  الض ل الد  بنيت عليه قواعش دينهم ا نحربة
لويس ااببوف لنصوص الكتاب ا قشآ    .ك ا ي اظ مناقضة ك   ا ب د

 

  ، 24ص  ، نيساف  ،سلة الزائ ا راوذكسي  ،الوشد السابع  ،احلايل  الو   احلايل طبيوته وموناه  أصل(  1)  
  . 2020/ 11/5بتاريخ 
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ايث تعم أف الف وآ  ر بهو ا أييت م  جل وصمنا جل مسن به" بشعوى أنه  
بهدا القول يناقض نصوص    ؛-ك ا تقش -  ر وبيه متاع  لإلنساف وموا  

اِلن   م  7  ." أ ان  الرَّبُّ و ل ْيس     ر  :  كتاهبم ا قشآ ومنها   ،الةُّْل  ةِ ص و ِر  النُّوِر و   
الاَّر ِ  اِلن   السَّ  ِ  و    الرَّبُّ ص اِنع  ك لِ  اِدهِ   .ص اِنع   [  7-6:  45ص ويا :  ]  "أ ان  

الرب"   "ومنها:   الفقر والغىن م  عنش  احلياة وا وا  ياوع ب   ]  اىل  والار 
اىل   [  14:  11:  ن اخ خيلن  توال  أف جل  تةهر  النصوص  اده  بإف  وعليه 
الار  ،والار النصارى أبف جل ا خيلن  ب بت تناقض    ،والنتيجة     اعتقاد 

  .اعقيشهتم وأقواهلم لنصوصهم اليت يقشنوهن
 :  الوابء عقوبة إهلية : اثنيا 

و  على   ااي  صهلي  عقاب  ا وب ة  أبف  النصارى  عل ا   صي  موايؤم  
فَّ     18"  ( :   67:  ا)   وم  النصوص اليت يوت شوف عليها قول بولس  .امنساف

يِع ب ج وِر النَّاِآ و ِصمثِِْهمِ  اِ  ع ل ى مجِ  [  18:  1:  رومية  ]   "غ ض    جِل م ْول ٌ  ِم   السَّ  
ويستاهشوف خب ي ة  د  واوا  وأكله ا م  الاجرة وما ترت  على موصيته ا  

وكاف    ’   وكدل  ال وباف أاي  نوح [  19  -15:  3:  تكوي   ]   م  ا تاع  
  ’   وا ك قو  لوط [  7  -1:  تكوي   ]   بسب  الار الد  ك ر ا ا رض 

   .[26-23: 19و 20: 18: تكوي ]
ا الكتاب ا قشآ على     " ا يدكر الو :رف الكتابيةوايقول  ررو دائرة ا 

أنه ظاارة طبيوية حتشئ اعتباطاً ب  اشف بل يدكر دائ اً على أنه عقاب م   
(  3:  9:   ر)  وقش ذكر مرة أف الرب أرنل "وأب اقي ً جشا" ا ا وا ي  .جل
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  ." (1)عقا ً لإلنساف أيًضا وكاف ذل  
ومبسؤولية   ،واىل ي ة بي ا خيتص  لو قة بي ا رض  "  :  ويقول جاف ار يه 

واضن أف اده الو قة واده ا سؤولية   ،امنساف ا ظهور ا نقا  وت وراا 
 ف ا رض اىت لو ظهر عرب   ،أ  مند  لن امنساف   ، موجوداتف مند البش  

كدل  يرى   ، ع ل  ي اين بهو ليس نوى نتيجة مبا رة ىل ي ة  د  واوا  
أع ال  وكل  ا رض  ا  عقا ً الار    اآل    ا صلية  اىل ي ة  ع   النامجة 

  . "  (2) ا وقصاصً 
انتاار و     برانسيس ا عةة له ا بشاية  للكااولي   البا  احلايل  وقال 

ا عا نا ادا نران قشماً بسرعة عالية موتربي   "    ( covid-19)  كوروان  كوروان
على كل  ي  وقادري   أقواي   الربن  .أنفسنا  صل  اياع   وأغر قْتنا    ،بامتل ك نا 

  ، مل نستيقظ صتا  احلروب والةلم الد  مأل ا رض  ..،،ا  يا  وأهب ر ان التسرع"
   .(3) " ومل نست ع صل صر ة الفقرا  وصر ة كوكبنا ا ريض 

يفهم م  ك   البا  أف الو   جا  عقا ً على تل  اىل ااي وا بوال  :  قلت
ك مه ادا جيشه صحيحاً مقارنة  عتقاد وا ت مل ا    .ا االفة للشي  وا   ق

   .ا سل ي أف الو   عقوبة صهلية
ا اشي ة ع   ع يش كلية الناصرة امجنيلية    كتنا و   انا  .ويقول القس د

القش  الوهش  وقتل :  ا وب ة ا  الاووب  يتوقف ظلم  أف  أراد جل  ا طفال    " 

 

 .8/187 ،رف الكتابيةواا دائرة  (1)
   . 25ص ،جاف كلود ار يه . د ،( ااوا ا رض2)
   .ZN9a3/p/com.dw.p://https 2020/ 27/3اتريخ النار:  انةر الرابط:  (3)

https://p.dw.com/p/3a9ZN
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البار أنه    . وانتوباد  ع   يول   أف  جل  ع   أراد  وا شابع  ع   وبه  احملامي 
صله    .ا ةلومي  أنه  ليول   الةا ة  والقواني  السياني  الونف  جل  حتشى  لقش 
الوشالة ااجت اعية    .التحرير كاف الو   ونيلة للتحدير وللشينونة وللت مل ا 

الو    :  ويقول ا  راف روبرا نويش جرجيس  ."  (1) والسيانية م  منةور صهلي 
  ، لكنه  اطئ  ،ار   نساينص  قرار  نِتاج او  حلقيقة  ،ل عقوبة اهليةأو ما ي نس  ص

  .(2) ا  ي صي  اي اعة اي ا تو ل ما جي  أف تقو  به للا  الو
انا    . وبوش نرد اترخيي وحتليلي م  ع يش كلية الناصرة امجنيلية القس د

" يبشو يل أف الكتاب  :  القول  للو   ا الكتاب ا قشآ خيلص صل   كتنا و
رف  صويرتبط ت  ،ا قشآ م  بشايته لنهايته يربط اض را ا ال بيوة برنالة رواية

ورواانية ال بيوة ا الكتاب ا قشآ مرتب ة  لشينونة    ،ال بيوة جبان  رواي
  ." (3) أو  لتحدير أو  لشعوة للتوبة

 

انةر    ،28/3/2020اتريخ النار:    ، 4ص    ، انا كتنا و  .القس د  ، ( الو   ا الكتاب ا قشآ1)
 الرابط:

:http://www.nazcol.org/ar/blog/%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a

8%d8%a7%d8%a1-%d9%81%d9%8a-
%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-
%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b3-

%d8%a8%d9%82%d9%84%d9%85-
%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b3-%d8%a7%d9%84/839 

الرابط:    (2) انةر  والكوروان"  وأان  ا قشآ  الكتاب  بونواف"ا اية  -https://saintمقاله 
adday.com/?p=37043 28/3/2020اتريخ النار . 

 .  9ص  ،انا كتنا و .القس د  ،( الو   ا الكتاب ا قشآ3)
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م راف لي انول ا قربص أبف جل يس ن حبشوئ الو   بسب   وأجاب  
ان جا ا كفارة  موترباً أف كورو   ،توانة أع ال امنساف ا أمور ا يباركها جل"

  ." (1) هلل نساف أدار ظهره  مم  جل بسب  أف ا
على   م  جل  عقوبة  الو    أف  النصارى  قساونة  م  ك    يةهر  واكدا 

  .ولول ك   البا  برانسيس أعشل ا قوال السابقة  ،صيواا 
ا أصل الو   او اىل ااي ا ت صلة ا البار   مجلة اعتقاد النصارى : نتيجة

ا تفن عليه عنشام واو أصل كل الارور    ،الناجتة ع    ي ة  د  وادا او 
مسن به وأنه    ويوتقشوف أف جل  .(covid-19)  و   كوروانوا تاع  مبا ا ذل   
وأنه عقوبة صهلية على أ  ا  البار ا ست رة واليت توود    ،اصل بتشب  جل توال

 الن اىل  والار  وأظهرا النصوص الكتابية أف جل    .ا أصلها للا ي ة ا ول
بنقضت اده الوقيشة ا ستنشة صل النصوص قول بوض عل ا  النصارى أبف  

   .الو   ليس م  عنش جل  نه  ر
 

*** 
  

 

  ،السنة السادنة عارة  ،سلة الزائ ا راوذكسي  ،بتصرف يس   5ص   ،مراجوة رواية للكوروان  (1)
 رابط ا وقع:  .  2020 ،نيساف ،الوشد السابع

 https://www.orthodoxlegacy.org/?cat=31   

https://www.orthodoxlegacy.org/?cat=31
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 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 (  covid-19) وابء كوروانموقف اإلسالم من أصل : املطلب الثاين
أصل   امن   م   ا ضو  ا صول  (  covid-19)  و   كوروانيةهر موقف 

 :  التالية
 : ماضيةيف ابتالء الناس أن سنة هللا : أول

و ا  جل أف    ،الكوف ورت  احلياة بيه بول ه وحبك ته البالغة  ™   لن جل
ىئ ىئ چ:  قال نبحانه  ،ا تباراً هلم  :يبتلي الوباد  ىل  والار بتنة هلم أ 

واابت      .[35:  ا نبيا ]  چی یی ی جئ حئ مئىئ يئ جب حب 
بالو   مصيبة ب     أصابت    ، اليت تصي  البار  وب ة أاش أنواع الار  

يحشئ الو   بسنة جل ايارية  ب  ،الناآ ا أبشاهنم وأمواهلم وخمتلف  ؤوف اياهتم
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ چ :  ï  يقول ربنا  ،ك  وفببه  بسيتضرر  با الكوف  

  بو   كوروان[  155:  البقرة  ]  چڤ ڤ ڤ  ڤٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

(covid-19  ) ٌ  جل    ابت وكابرامقشره   مؤمنهم  الناآ  على  وغنيهم    ،توال 
مع وجود    - خيلو تماف أو جيل  او   .مجيع الاووب والشول وا ماك   ،وبق ام
صا وبيه ابت     بشاف    - أو الكفر أو الفقر أو الغىن أو القوة أو الضوف  اممياف 

ابت ام جل توال أبمواهلم   پ أو ا موال أو الشي  اىت ا نبيا 
وادا ما اشئ    ،وكدا أتباع ا نبيا  ابتلوا أبنفسهم ودينهم وأمواهلم  ،وأبشاهنم
ابت ؤام  لو   ب اعوف ع  و اآ  ٪  للصحابة   ا عهش ع ر  (1) وم  ذل  

¢.  
 

أمحش ب     ، انةر: ا صباح ا ن  ا غري  الارح الكب   .ع   و اآ  لفتن: بلشة  لا   بقرب القشآ  (1)
 . 2/429 ،  ش الفيومي
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توال:  اثنيا  بقشر جل  الو   اشئ  أو  ر    ،أف  يكوف   اً  قش    ، اً والقشر 
  ، امميافب  ربين ع   :  قال.  "  صلى جل عليه ا ونلم  اً نبينا   شن ل  جربيل  ب

وتؤم   لقشر    ،واليو  اآل ر  ،ورنله  ،وكتبه  ،وم ئكته  ،»أف تؤم   هلل:  قال
  ." (1).. صشقت: قال ،  ه و ره«

" تةاارا ا دلة الق وياا م  الكتاب  :  ¬  (را  676:  ا)  قال النوو 
وأال احلل والوقش م  السلف واىللف على صاباا قشر  والسنة وصمجاع الصحابة  

وا قصة  "  :  قال اب  اجر توليقاً على اشيث طاعوف ع واآو   ." (2)´  جل
الفوائش با سل وف    ،"  (3) وأف ا مور كلها جتر  بقشر جل وعل ه  .،.ع ر م  

ومنه   ،توالاً يكوف بقشر جل  يؤمنوف أبف كل ما حيشئ ا الكوف   اً أ   ر  
بهدا الو   مقشر قبل  (  covid-19)  و   كوروانمجيع ا مراض وا وب ة ومنها  

كت  جل    ":  ‘    لن البار بل قبل  لن الس واا وا رض لقول نبينا   ش
ننة ألف  وا رض خب سي  الس اواا  خيلن  أف  قبل  اىل ئن  :  قال  ،مقادير 

توال بالو    لن م   لن     لن جلاىل ئن كل ما  و   ."   (4) وعر ه على ا ا  
لقوله نبحانه توال   ٺڀ ڀ ڀ ڀٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پپ چ:  جل 

   .[1٠2: ا نوا   ]  چٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

 

رقم    ،1/36  ،وامن   والقشر وع مة الساعة  اممياف ب موربة    ،امميافكتاب    ،( صحين مسلم 1)
( 8) . 

   .1/155،حيىي ب   رف النوو  ،( ا نهاج  رح صحين مسلم ب  احلجاج2)
  .10/190 ، أمحش ب  علي ب  اجر ،( بتن البار   رح صحين الباار 3)

 . (2653)رقم ،2044/  4 ،•   ب اجاج  د  ومونى  ،كتاب القشر  ،( صحين مسلم 4)
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 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

رقم  التوصية  ا  الفقه  (  3)  جا   نة ها س ع  اليت  ال بية  الفقهية  للنشوة 
الشويل" جل  ..امن مي  بيش  والافا   ا رض  أف  ا سلم  عقيشة  تقتضيه    مما 

¸(1)".  
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ چ :  ادا صحين ب     باهلل توال يقول:  قلت

[  22:  احلشيش  ]  چۅ ۉ ۉ ې ې ې  ۅۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ
ما أصابكم أيها الناآ م  مصيبة ا ا رض  "  ( :  را  310:  ا)  قال ال رب  

وقحوطها وبساداا  ،جبشوهبا  ترعها  أنفسكم)  ،وذااب  ا    وصاب  (  وا 
الكتاب:  يوين(  صا ا كتاب)  ،وا نقا وا وجاع   أ   أف  )  ،صا ا  قبل  م  

ونقل ع   .  م  قبل أف خنلقها:  يوين  ،م  قبل أف نربأ ا نفس:  يقول(  نربأاا
قوله  ،قتادة ا رض):  ا  ا  مصيبة  م   أصاب  ا رض  ،(ما  مصيبة  :  أما 

 "  .(2) بهده ا مراض وا وصاب :  وأما ا أنفسكم .بالسنوف
خيلن  ر  :  تنبيه ا  توال  جل  أف  ا سل وف  الو      ،اً  ضاً يوتقش  اىت 

  لدل  كاف أدب ا نبيا   ،وا صائ  بيها    وهلا اكم قش لفى على ك  ي 
نبحانه وا القر ف الكر  يول نا جل    .عش  نسبة الار صل جل توال  چ

: الاورا    ]   چ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئچ :  ’   قول  ليله صبراايم
" لبي  ونوشي  واىل  كله ا  :  يشعو ربه نبحانه بيقول  ‘   وكاف نبينا[  80

 792ا:  )  وا وىن ك ا قال اب  أيب الواب احلنفي  ." (3) والار ليس صلي   ،يشي 
 

 .( تقش  رابط التوصياا الصادرة ع  النشوة الفقهية ال يب1)
 .197-23/196 ،  ش ب  جرير ، ( تفس  ال رب 2)
   771رقم  ،534/ 1، ب الشعا  ا ص ة الليل وقيامه  ،كتاب الصلة، صحين الباار  (3)
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او    ،بل كل ما خيلقه بفيه اك ة  ،ااً  ضً بإن  ا للن  ر  :  أ "  :  ¬  ر(ا
  ، بهدا  ر جابئي صضاا  ،ولك  قش يكوف بيه  ر لبوض الناآ  ، عتباراا   
وادا او الار الد  ليس   .عنه منابهٌ  ́  بالرب  ، أو  ر م لن ، ب ما  ر كلي

  ." (1) وهلدا ا يضاف الار صليه مفرداً قط  ؛صليه
 لقشر بإف م  عقيشة ا سلم أف ب ش     امميافبناً  على ما تقش  م   :  اثلثا 

م   الف وآ  الو    ظهور  توال نوا  كاف نب   الو   اشئ إبذف جل  سِب  
انتقال الف وآ م  ايواف أو م  صنساف أو مت حتض ه ا خمترب بفول بار   

ا:  يريشاأو ونيلة  متو ش أو  ىل   بإنه قشر م  جل توال حيشاه جل أب  نب   
ا هم أف ا سل ي يوتقشوف أف بشاية   .ايواانً أو اوا ً أو غ  ذل   صنساانً أو
وأف ما    .كانت إبذف جل توال وكدل  مجيع مرااله(  19كوبيش/)  نا ة و  

وما ترت  عليه    ،أصاب الناآ م  ادا الو   وم  ماا بسببه أو م  مل ميت
اً صمنا اشات   أ   ر  طبية أو اقتصادية أو اجت اعية   اً   م  أمور ك  ة ا الكوف
وا وب ة وكدل  الافا  بيش    وكدل  مجيع ا مراض  .™  إبذف جل توال وبول ه

  .جل توال
 :  الوابء عقوبة إهلية بسبب كفر الكافرين وذنوب املسلمني : رابعا 

اابت   ومنه و     أف  ا سل وف  بسب     اصل(covid-19)  كوروانيؤم  
أو ذنو ً م     وطغياانً   اوظل ً   صي  موا  ااي البار نوا  كانت كفراً  هلل توال و 

بسببه ا   أو  توال  ،مواا سل ي   مئ حئ جئ ی ی یچ :  يقول 

أيها  :  قال ال رب [  30:  الاورى  ]  چ خب حب جب يئ ىئ " وما يصيبكم 
 

  .2/517 ،  ش ب  علي احلنفي ،(  رح الوقيشة ال حاوية1)
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 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 مئ حئ):  الناآ م  مصيبة ا الشنيا ا أنفسكم وأاليكم وأموالكم يقول

بإمنا يصيبكم ذل  عقوبة م  جل لكم مبا اجزمتم م  اآلاث  بي ا    چ ىئ
 ،ب  يواقبكم هبا"  ،بينكم وبي ربكم ويوفو لكم ربكم ع  ك   م  صجرامكم 

  . (1) قال أال التفس   ادا ومب ل
:  ع  ال اعوف  ‘  ومما يشل على أف الو   عقوبة م  جل توال قول النيب 

أو انآ كانوا    ،أرنله جل على طائفة م  بين صنرائيلاو عداب أو رجاب  »  
أبرض  ،قبلكم به  مسوتم  عليه  ،بإذا  تش لواا  عليكم  ،ب   د لها  ب     ،وصذا 

باحلشيث يبي أف أصل بشاية و   ال اعوف كاف رجاباً    ؛،«  (2) لرجوا منها برارا
  .أرنله جل توال على بين صنرائيل أ  عدا ً 

وقش يس ى    ،ال اعوف مرض عا  يكوف عنه موا عا   " :  ¬  قال القرطيب
وا   ."  (3) ويرنله جل نق ة وعقوبة    ياا  م  عصاة عبيشه وكفرهتم  ، لو  

عداب أرنله جل توال    - واو و   ب    -رواية صحيحة تؤكش أف ال اعوف  
وقش بقي منه    ،" صف ادا الو   رجاب أال  جل به ا مم قبلكم:  ‘   لقوله النيب 

ب  لرجوا    ،بإذا وقع أبرض  ،أاياانً ويدا     ،أاياانً ا ا رض  ي  جيي   
  ." (4)ب  أتتواا ،وصذا مسوتم به ا أرض  ،منها

 

ال رب   (1) السوش   ، 538/  21،تفس   تفس   م  :  اب  ك    ،759ص    ، وانةر  /  7  ، وتفس  
 .4/617 ، للاوكاين ،وبتن القشير ،207

 .(2218)رقم ،  ب ال اعوف وال  ة والكهانة ، كتاب الس    ،صحين مسلم ( 2)
  .611/ 5 ،أمحش ب    ش القرطيب ،( ا فهم  ا أ كل م  صحين مسلم3)
 . (21806)رقم  ،136/ 36 ،مسنش أمحش ب  انبل (4)
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واحلن أف  :  قال أال الارع"  :  ¬  (را  1033:  ا)  قال مرعي الكرمي
بل كل مصيبة اشات بهي م     ؛صيوانب  ال اعوف او ظهور الفوااش وا 

توالكس    قال   ىئ مئ حئ جئ ی ی یچ :  اب   د  ك ا 

 [ 30: الاورى] چ خب حب جب يئ

الفاااة ا قو  اىت يولنوا هبا صا باا    " مل تةهر:  ‘   قال رنول جل
   .(2) (1) ك  مضت ا أن بهم"تال اعوف وا وجاع اليت مل   بيهم

عليه و      وبناء  تفاي  انتاار    (covid-19)  ،كوروانبإف  على  عقوبة 
و واا  الكفار  م  كفر  ا رض  ا  الك  ة  ا سل ي مواصي  بالكفر    ،صي 
م  عصى  :  ¬  (ار  93:  ا)  قال أبو الوالية   .يشواا  نب  لفساد    صي واوا 

  (3)  ف ص ح ا رض والس ا   ل اعة  ؛جل ا ا رض بقش أبسش ا ا رض

غرق ك    يشل على    ( covid-19) ،كوروانو    م ل    وعليه بإف وجود الو     ؛"
صي  مواصي والسي اا نوا  كانت كفراً أو  ركاً أو صحلاداً أو  وام  الناآ ا ا 

 

ابتليتم هب "   :ت امه( احلشيث ب1) وأعوذ  هلل أف تشركوا : مل تةهر    ،اي موار ا هاجري  مخس صذا 
وا وجاع اليت مل تك  مضت ا    ،صا باا بيهم ال اعوف  ، اىت يولنوا هبا  ، الفاااة ا قو  قط
مضوا الدي   وا ياباف  ، أن بهم  ا كيال  ينقصوا  أ دوا  لسني  ، ومل  ا  ونة  ،صا  وجور    ، و شة 

ومل    ، ولوا البهائم مل مي روا  ، صا منووا الق ر م  الس ا   ، ومل مينووا تكاة أمواهلم   ، السل اف عليهم 
  ، ب  دوا بوض ما ا أيشيهم   ،يهم عشوا م  غ ام صا نلط جل عل  ،وعهش رنوله  ،ينقضوا عهش جل

انةر: نن     .صا جول جل أبنهم بينهم"  ،ويتا وا مما أنابل جل  ، وما مل حتكم أئ تهم بكتاب جل
واسنه ا لباين ا نلسلة    ، (4019)رقم    ،2/1332  ، ب الوقو ا  ،كتاب الفت  ،اب  ماجه

 . (106 ) رقم  ،218/ 1،ا ااديث الصحيحة
 .39ص  ،مرعي ب  يونف الكرمي  ، ما يفوله ا طبا  والشاعوف بشبع  ر ال اعوف (2)
 .320/ 6 ،( تفس  اب  ك  3)
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 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

صضابة صل ما يةهر ا الناآ م  خمتلف أنواع الفساد    ،ا سل ي أو قلة التوبة
وا قلياا والاووب  وا براد  الشول  مستوى  على  الزد     ،والةلم  وكدل  

بواقبهم جل توال ببوض كفرام وبوض    ،ا رضا   قي ا نتار ا موةم ب د  
 حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی یچ :  يقول توال  ،ذنوهبم ليتدكروا ويتوبوا

   .[41: الرو  ] چ خت حت جت يب ىب مب خب
  ،يش الناآ بنقصهامواظهر الفساد ا الرب والبحر ا  ":  قال بوض ا فسري 

ا  ما ع لوه م   وا وب ة بسب   ا مراض  أنفسهم حبشوئ  ظهر    ، صيواوا 
ذل  ليديقهم جل جابا  بوض أع اهلم السي ة ا احلياة الشنيا رجا  أف يرجووا  

  ." (1) صليه  لتوبة
ومما جيشر ذكره أف الو   قش يقع عقوبة موجلة على ترك الواجباا كزك  

صي  واأو جيت ع الدنباف ا   ، صي واحملرمااواالنهي ع  ا نكر وليس لفول ا  
ا  النهي ع   اب  اجر  . نكروترك  ا مة    " :  ¬  قال  وم  رمحة جل هبده 

وا يناا ذل  أف حيصل    وقع به   ،احمل شية أف يوجل هلم الوقوبة ا الشنيا
ال اعوف أجر الاهادة وا ني ا وأك رام مل يبا ر تل  الفاااة وصمنا ع هم  

  ." (2) وجل أعلم لتقاعشام ع  صنكار ا نكر 
بقش يصاب ال فل الصغ  أو    ،صهلية  ة صصابة  لو   عقوبليست كل  :  تنبيه

(: را885:  ا)  البقاعي  قال   . الرجل الصاحل بيكوف الو   ربوة له صذا ماا صابراً 
ويش ل ا ادا ما يصي  الصاحلي مانلة درجاا وبضائل و صوصياا ا  "  

 

  .408ص   ، مجاعة م  عل ا  التفس   ، ( ا اتصر ا التفس 1)
   . 193/ 10 ، اب  اجر الوسق ين ، بتن البار  (2)
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 ،"  (1) هلم  يصلوف صليها صا هبا  ف أع اهلم مل تبلغها بهي    واصل م  جل
 بقش يصاب صاحلوف  لو   وميوتوف بسببه   ،باهلل توال اكيم وكر  نبحانه

   .ولك  ترتفع درجتهم وت قل مواتينهم  لصرب
اشئ أبمر جل توال  (  covid-19)  و   كوروانأف    يوتقش ا سل وف:  نتيجة

  ، البار  ىل  والاروأنه م  ننة جل ا اضية ا ابت    ، وصنفاذاً لتقشيره السابن
الكفار وا سل ي  البار  م   الفساد  أنه عقوبة بسب   الوقوبة    ،ك ا  واده 

وبناً  على ادا الفساد البار     ؛م توال للبار كي يرجووا صل رهبصندار م  جل 
   .وجل أعلم  .صف البار ام نب  ادا الو    :ميك  القول

 
*** 

  

 

 .316/ 17 ، قاعيصبراايم ب  ع ر الب ،( نةم الشرر ا تنان  اآلايا والسور1)
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الثاين من  :  املبحث  النصرانية  (  covid-19)  وابء كورواناحلكمة  بني 
 سالم واإل

   يف النصرانية(  covid-19)  وابء كورواناحلكمة من : املطلب األول
الوقوف على ك      م    لا النصرانية  الو    ادا  تةهر احلك ة م   

 :  أمجلها بي ا أييتبللو   اكم عشيشة  ،ئهمعل ا
 :  هللاالتوبة والرجوع إىل  : أول

ولدل  يروف أف الو      ؛تقش  أف النصارى يرب وف بي اىل ااي وبي الو  
اىل ااي وترك  التوبة  صل  الكتاب  ب  ؛يشعو  للو   ا  وحتليلي  بوش نرد اترخيي 

يبشو يل أف الكتاب ا قشآ  ":  انا كتنا و صل القول .ا قشآ خيلص القس د
ويرتبط تصرف ال بيوة    ، ال بيوة برنالة روايةم  بشايته لنهايته يربط اض را ا  

رواي أو    ،جبان   مرتب ة  لشينونة  ا قشآ  الكتاب  ا  ال بيوة  ورواانية 
القس ا  تا  درانته ع  ادا  ادا  وهلدا جنش    ؛"  (1)  لتحدير أو  لشعوة للتوبة 

 : الو   ينص على أمور جي  على الكنيسة أف تلتاب  هبا تم  ا وب ة وأوهلا
. "  (2)تاشد الكنيسة على  بة جل ودعوته للج يع أف يوودوا صل أاضانه

جل  :  نادنا صل  ضر  والرجوع  والصو   الص ة  أمهية  على  الكنيسة  تاشد 

 

   .9ص   ،انا كتنا و .القس د  ،الو   ا الكتاب ا قشآ( 1)
ألفاظ وتوب اا وانوة م ل" أاضاف جل"  2) ( اعتاد النصارى عنش الكتابة ع  جل توال انتاشا  

  ،صنساانً والتوب  أبلفاظ ك  ة ا تلين  هلل توال متونوي  نتو ال الكناايا ك ا لو أهنم خياطبوف  
 .مع أف الواج  التابا  منهج ا دب مع جل توال
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   ." (1) القشوآ 
د بونواف  .ويقول  مقالة  ا  و  ":  جوف  لألوب ة    ،ويشعى  نةرة كتابية 

صندار للبارية كي توي  ا قاصش    مب ابة صف أاشائ اده ا اي  اي  :  صرة"واا 
" ا يتباط  الرب ع  وعشه ك ا حيس  قو   .امهلية بتتوب وتوود حنو عبادة جل

بل أف ي قبل اي يع    ،واو ا ياا  أف يهل  الناآ   ،لكنه يت ىن علينا  ،التباطؤ
الف وآ التاجي يشبونا صل  :  ويقول د جوف  .[9:  3:  2ب رآ  ]  "  (2) صل التوبة 

الف وآ التاجي على    ،..،النةر صل جل الد  رمبا نكوف قش جتاالناه لسنواا
  ." (3)قش  ش  غرضاً صحيا ،الرغم م  اىلراب الد  أحلقه  لبار

 :  الوابء يريب النفس ويصلحها: انياث
ومنه   ع وماً  ا رض  أف  النصارى  عل ا     ( covid-19)  كوروانو    يؤكش 

بهو مفيش مص ح النفس وهتديبها    ،ليست غايته ا ول الوقاب وصمنا الزبية
  تكراراً " يبي اآل    :  جاف كلود ار يه  .يقول د  .وت ه اا م   وائ  الدنوب 

بسب     أف امنساف  على  جل  يفرضه  صص ح  أ   امهلية  الزبية  يبي  ا رض 
جي  أا تفهم اده الوبارة أبنه قصاص أو أتدي  بل مبوناه امجيايب    .  اايه

  ." (4) التقو  وامص ح والتقش  والافا  : والد  موناه

 

   .10 - 9ص   ،انا كتنا و .القس د  ،( الو   ا الكتاب ا قشآ1)
 انةر الرابط:  (2)

 https://www.kalimatalhayat.com/daily-devotions/5591-a-biblical-

view-of-contemporary-epidemics.html 18/3/2020اتريخ النار:    
  . 37- 36ص   ،جوف كي كولينسي  ،( أي  جل ا جائحة ب وآ كوروان3)
 . 77ص  ،جاف ار يه . د ،ااوا ا رض (4)
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النصارى االة الفساد واىل ااي ا وجودة ا الوامل مبا كاف قبل   يابه بوضو 
"  :  يقول ا  راف ايودوني وكيل رئيس ا ناقفة ا أوكرانيا  .’   طوباف نوح 

علينا أف   ،الوا ية لبوض القوىاً ا ميكننا أف ننكر أف الو   ونتائجه انبوة جش  
  وبلوغه ما بلغ لو مل يك  يقصش تندكر أف ا الوقت نفسه بت ور ادا الو    

الصشع الرواي    ،باكل عا  للبار ا كل الوامل  بوض ا وىن الوقايب الزبو  
أف اينس البار  كاف ا االة    ميكننا أف نتصور  ،صروا ا   الو ين ا اجملت ع 

  ، اىل ي ة اليت صارا قاعشة باكل عا   . رواية أ  قية مااهبة قبل ال وباف
الواد  صل صعادة تقييم مؤقتة  سل اا اياة اىل ي ة    ادا نوف يؤد   لاو 

   .(1) ا الوقود ا   ة اليت صاروا موتادي  على عياها
" واليو  ا  ضم جائحة الكوروان ينبغي بهم  : وتقول اىلورية مس ة ملكي

صري  أبف ايائحة اي م  جل ا ادا امطار وكحث على  واك   اآل   ا 
بل مظهار ع له الزبو  الد  ميارنه    ،ملصاق صفة اانتقا   هللا    ،التوبة

  ." (2) كل اآل   مع أبنائهم
ال النصارى    رىي:  نتيجة اىل اايأف  وترك  التوبة  صل  يشعو  ا و   ،و    يساعش 

 . هتدي  النفس وصص اها
  

 

  ، 8الوشد    ،سلة الزائ ا راوذكسي   ،18ص    ، ( ض   مقابلة موه بونواف" الكوروان ابتقاد م  جل1)
  .2020 ،أاير

 .  2020  ، نيساف  ،الوشد اىلامس  ، سلة الزائ ا راوذكسي  ،9ص  ،مس ة ملكي   ، ( الغض  امهلي2)
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 يف اإلسالم(  covid-19) وابء كورواناحلكمة من :  املطلب الثاين
البالغةيؤم      ، ا سل وف أبف جل توال اكيم يفول ما ياا  وله احلك ة 

  ، مرة( 55) وتكرر انم احلكيم ا القر ف الكر  .واحلكيم م  أمسا  جل احلسىن 
ۋ ۅ چ : قوله توالك  ،الوليم والوابياب:  أك راا جا ا مقزنة مع امسي جل

 [  2٠9:  البقرة ] چۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ 
ا تفاوا    ،أ  أبواله  ك ة متقنة:  "واحلكيم(  را  340:  ا)  الابجاجيقال  

اكيم    ̧   باهلل   ،أتق  وأاكم:  بنا   كم أ :  ومنه قيل   ،بيها وا اض راب
بدل  نفسه  وصف  وانتةامها  ،ك ا  واتساقها  أبواله  بوضها    متقاف  وتولن 

  ." (1) ببوض
الناآ ويول ها أال  على بوض  توال  أبوال جل    قش لفى اك ة :  أقول

وقش    ،وقش لفى احلك ة على مجيع الناآ ا تماف مث ت فهم ا تماف   ر  ،الولم
  وقش خيفي جل احلك ة   ،لفى احلك ة على غ  ا سلم ويفه ها ا سلم واكدا

وا مجيع ا اوال هلل جل   نه    .   مجيع اىللن ب  يفه وهنا صا ا اآل رةع
   .احلك ة التامة

بيةهر عنش الت مل أف له عشة اكم    (covid-19) و   كوروانو لنسبة صل 
 :  وبوائش لول أمهها ما أييت

 : حث الناس على الرجوع إىل هللا والتوبة من السيئات: أول
لتوبة صل جل توال بزك الكفر  ل دابع الو   وانتااره بي الناآ   شوئ اصف  

باحلكيم م  اتوظ بغ ه ورجع   ،صي واا سل ي لل والش ول ا امن   وترك 
 

 . 60ص  ، عبش الرمح  ب  صنحاق الابجاجي ،( ا تقاق أمسا  جل1)
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وادا م  أعةم احلكم    ،صل جل وا تغل ب اعته ومبا يقربه صل مرضاته نبحانه
وترك   الرمح   طاعة  صل  منه  واىلوف  الو    يقود  أبف  الو    ادا  م   امهلية 

   .الدنوب
بوادين    ،مرضت:  الد  يقول   ¢  الصحايب  واا ب  جب   ‘   عاد النيب
وجس   اي رنول  :  قلت  .»صن  ايسم اي  واا«:  بقال  ،‘   رنول جل

 ،»بلى:  قال  .ا ي ً   ¸  ما وعشا جل:  قلت  .»أوِف جل مبا وعشته«:  قال  .جل
وقش    .«  (1) جل مبا وعشته  أوفِ   ،ا  ً   ¸  صنه ما م  عبش ميرض صا أاشئ هلل

ا كتاب ا ذكار بباب وعظ ا ريض بوش    ¬  ( را  676:  ا)  ترجم النوو  
   .(2)عابيته وتدك ه الوبا  مبا عااش جل توال عليه م  التوبة وغ اا

يستفاد م  احلشيث النبو  أف جل اكيم رايم بوباده بي حشئ ا  :  قلت
  ، نفس ا ريض ا راجوة والتوبة بيوااش الوبش ربه على اانتقامة وترك الدنوب

  ؟ بكيف  لو   الد  يهل  بسببه ك   م  الناآ   ،ضاً عاداي ً ادا لو كاف مر 
   أصي   لب   و   اوله بل لكل الناآ وكلهم على ترق     - بهدا أدعى  

للاوف م  جل والتوبة ومراجوة النفس و انبتها    -و وف وادر م  الو    
الرمحة والش ول ا  قبة الناآ وا توديبهم وصمنا حي  هلم  مواباهلل توال ا حي   

اً ا هناية اآلية الكرمية اليت بينت  وادا يةهر جلي    ،رضوانه والرجوع صل طاعته
ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب چ  :احلك ة يقول توالاده  

 

 ب ما يقول لل ريض صذا برأ    ،ا وروف  ب  السُّينِ    ،أمحش ب    ش الش ينور   ،ع ل اليو  والليلة   (1)
  .(558  ) رقم  ، 509ص   ،أو صن م  مرضه

 .259ص ،حيىي ب   رف النوو  ، ( ا ذكار للنوو 2)
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د  احلك ة تقو   هواد[  41:الرو   ]چخب مب ىب يب جت حت خت 
 اك ة اثنية:   وربة 

 - covid)  كوروانا ظل ادا و    :  ظهور آاثر أمساء هللا احلسىن:  اثنيا

الرمح  والرايم واحلليم والصبور  :  مسا  جل احلسىن م لأب  ابداد صمياف ا سلم ي(  19)
صي ا نتارة  وا بتةهر  اثر اده ا مسا  احلسىن للناآ عنش التفكر ا ك رة ا 

مؤا دة  باهلل قادر على    ،بي الناآ ومع ذل  باهلل يرام ويوفو ع  أك راا وحيلم
 دام هلل  اىللن  اولك  لو يؤ   ،صي كلهاوا الناآ وتوجيل الوقوبة على تل  ا 

توال يقول  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ چ :  كلهم 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

 [ 45:  باطر] چٹ ٹ ڤ ڤ 
والوفو أا  صليه م  الوقوبة ورمحته تسبن    ،لكنه نبحانه اليم وكر :  قلت

  قضى جل اىللن كت  ا كتابه بهو عنشه بوق الورش  ا    »:  ‘   لقوله  ؛غضبه
" ا نبن الرمحة  ( :  را  743:  ا)  قال ال ييب  .«  (1) إن رمحيت غلبت غضب 

وأهنا تناهلم م  غ     ، بياف أف قسط اىللن منها أكرب م  قس هم م  الغض 
صا  انتحقاق   ،انتحقاق يناهلم  ا  الغض   التفكر    ؛ "  (2) وأف  بإف  وعليه 
  وعش  مبااة وامبساد    صي ا نتارة ا الكوف وتوشد ونائل الفسادوا مبقشار ا 

 

  ، َّ ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ ٰى ُّ   ب ما جا  ا قوله توال: ،كتاب بش  اىللن  ،( صحين الباار 1)
   .  (3194)رقم  ،4/106

احلسي ب  عبش جل   ،الكا ف ع  اقائن السن ()(  رح ال ييب على ماكاة ا صابين ا س ى بر 2)
 . 11/3601 ،ال ييب
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ع   ا اتلفة جرأة  صي وناراا على ونائل امواوساارهتم      م  الناآك    
ةهر لل سلم ا تشبر  كله ي  الار  ومع ذل     ؛جل توال ار   على  م  الفانقي  

  ،صيهممواه وعفوه الكب  ع  موةم  ةم الم جل توال ووانع صربه على عبادعِ 
  ،رمحته اليت نبقت غضبهونوة  مياف ا سلم ويرنخ عقيشته بوةم ربه  ص يابيش    بهدا

باحل ش هلل على بضله وعلى رمحته وال ه    ،بتةهر لل سلم  اثر أمسا  جل احلسىن
   .وعفوه

اليت تبي قوة جل وعابته وعة ته  :  القو  والوابياب والقشيراحلسىن:  وم  ا مسا   
مبالوق ضويف كهدا الف وآ الد    ا ك م  ا ا رض مجيواً صوقشرته على  

: ا)  قال السوش    ،وع ل خمتلف منااي احلياة  نار الو   واىلوف ا ا رض 
القوة  ":  ¬  (را  1356 عابة  الوابة كلها  له  الد   وعابة    ،الوابياب  الغلبة  وعابة 

ودانت    ،يناله أاش م  ا الوقاا وقهر مجيع ا وجودااب  تنع أف    ،اامتناع
ر الغابلي واياالي بوة ة  بهدا الو   ذك    ،"  (1) له اىلليقة و ضوت لوة ته

   .جل وعابته وقشرته ك ا رنخ عقيشة ا ؤمني الوا ي الواملي وتادام صمياانً 
 :  تذكري البشر بضعفهم وعجزهم: اثلثا

و اصة م  انلوا نصيباً    -البارية    تدك (  covid-19)  كوروانو    م  اكم  
الصناعي   التقش   الفضا وال يب  م   صل  وصوشوا  بضوفهم    - والتكنولوجي 

ذلكم أف ك  اً م  الناآ    .وعجابام ع  مواجهة خملوق ضويف كف وآ كوروان
الصناعاا  وجتربوا بسب  ما ظنوه م  ك رة اا زاعاا والتسابن بفنوف    -طغوا  

مما جول بوض البار ينسوف جل توال الد   لقهم ورتقهم    ونهولة ااتصااا
 

 . عبش الرمح  ب  انصر  ل نوش  ،214ص ، تفس  أمسا  جل احلسىن . 1
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مع    -اً وبساداً باتدادوا مع التقش  الول ي والصناعي  ر    ،ودبر أمر الكوف كله
بي يت ادا الو      -أف الواج  أف ياكروا جل توال وي يووه لكنهم عصوه  

لبار ا غزي   ا   دكررى  لوي اجملردة لياً ا يالد  تسب  به ب وآ صغ  جش  
  چۓ  ے ے ھھ ھ ھ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہچ :  جل توال  بقول  بول هم

ب وآ  [  15:  باطر  ] الصغ   ا الوق  ادا   قول ي (covid-19)  كوروانبك ف 
   ! ؟أي  عل كم وأي  ا زاعاتكم وأي  طبكمللناآ: 

  چېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی چ :  بقوله جل نبحانهلو   البار  اك ا يدكر ادا  
جا  حتت عنواف جائحة كوروان: بوض الشروآ والورب: " أول    .[85:  اانرا ]

اده الشروآ ما ابت م  عجاب امنساف وقلة ايلته أما  خملوق ضويف أ اع  
كل اده الب اي والنكباا اليت الت جب يع البار دوف انت نا  وادا حيشو هبدا  

 "  .(1) وعلى التضرع وك رة اانتغفار   ،وااات ا  به  ¸  امنساف للوودة صل جل
 :  رفع درجات املسلمني الذين أصيبوا أو ماتوا ابلوابء: ارابع

وماا بسببه مما يت ياب به ديننا الوةيم بي ا يتولن  لو   أف م  أصي  به 
صابراً  تسبً  دا   ما  الاهيش  أجر  يقع  :  ‘   لقوله  ،ابله  عبش  م   بليس   "

صا    ،يولم أنه ل  يصيبه صا ما كت  جل له  ،ابي كث ا بلشه صابرً   ،ال اعوف
  «  ؟ " »ما توشوف الاهيش بيكم:  ‘   هقولول  ."  (2) كاف له م ل أجر الاهيش

»صف  هشا  أميت  :  قال  ، م  قتل ا نبيل جل بهو  هيش  ،اي رنول جل:  قالوا
»م  قتل ا نبيل جل بهو  :  قال  ؟ب   ام اي رنول جل:  قالوا  ،ا لقليل«صذً 

 

 .  2020صبريل  -1441، وباف ، 643الوشد  ،( انةر: ابتتااية سلة راب ة الوامل امن مي1)
 .( 5734 ) رقم  ،131/ 7 ، ب أجر الصابر على ال اعوف  ، كتاب ال    ،صحين الباار ( 2)
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  ، وم  ماا ا ال اعوف بهو  هيش  ،وم  ماا ا نبيل جل بهو  هيش  ، هيش
صرة أبف م   مواوقش صشرا عشة بتاوى    .«  (1) وم  ماا ا الب   بهو  هيش

وكاف صابراً  ب جى له أجر  هيش صف  (  covid-19)  و   كوروانماا بسب   
   .(2)  ا  جل ذل  

" يرنله جل نق ة وعقوبة    ياا  م  عصاة عبيشه  :  القرطيب ع  الو  قال  

 

 . (1915 ) رقم  ،1521/ 3 ، ب بياف الاهشا   ،كتاب اممارة  ،( صحين مسلم 1)
ض      ، ا  لن عضو اي ة كبار الول ا     لكة الوربية السوودية  عبشجل   .انةر م   بتوى الايخ د   (2)

النار  https://sabq.org/YRFmh6الرابط   الرابط:    .11/6/2020اتريخ  أيًضا  وانةر 
https://www.aliftaa.jo/Decision.aspx?DecisionId=636#.X2eju2

jXJPY    ا ردنية امبتا   دائرة  قرار  بتاريخ  2020/  3)(  283)رقم:  وبيه  نار   )
 وانةر قرار دار امبتا  ا صرية ض   الرابط:   ، 2020/مارآ/29

https://www.daralifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=153
13&%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%81
%D9%89¢%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8¢%D9%81%
D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3¢%D9%83%D9%88%D8
%B1%D9%88%D9%86%D8%A7¢%D9%8A%D8%B9%D8%
AF¢%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%A7¢-
¢%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%
D8%B0¢%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D

9%88%D8%B1¢/¢%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A¢%D

8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%
85¢%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85#biggerhttps://www

.dar-alifta.org/ar/ViewCategory.aspx?sec=fatwa&ID=21 :  اتريخ
23/2/2020النار  . 

https://sabq.org/YRFmh6%20تاريخ%20الاطلاع%2010/6/2020
https://www.dar-alifta.org/ar/ViewCategory.aspx?sec=fatwa&ID=21
https://www.dar-alifta.org/ar/ViewCategory.aspx?sec=fatwa&ID=21
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ذ ا طاعوف  موا ك ا قال    ،للصاحلي م  عباده  وقش يرنله  هادة ورمحة  ،وكفرهتم
  ." (1) ودعوة نبيكم ،صنه  هادة ورمحة لكم : الاا 

صنه كل و   عا   :  وقيل  .صنه و   موي :  قيل:  ال اعوفقال اب  ع ي ي:  
ونوا  كاف مويناً أ  كل و      .الها وميوا الناآ منهأحيل   رض بيصي   
ولكنه رمحة    .¸  رنله جلأبإف اده ال اعوف عداب    ؛عا  م ل الكول ا وغ اا

بيها صابراً  تسباً  صذا نابل أبرضه وبقي  ما    ،لل ؤمني  أنه ا يصيبه صا  يولم 
   .(2) يكت  له بإف جل توال  ،كت  جل له

أااديث عشيشة ع  أصناف الاهشا  مث  ت ها    ¬  أورد اب  اجر و 
مبوىن أنه يو ى    ،" بهده اىلصال ورد ا كل منها أف صاابها  هيش:  بقال

تفضل جل هبا على ا مة احمل شية أبف    ،وغالبها ميتاا بيها  شة  ،أجر الاهيش
لدنوهبم أجورام  ،جولها متحيصاً  بي ا    ،وتايدة ا  متفاوتة  ذل   ومراتبها مع 

قيوداً اىت يوش م  ماا    ¬  وذكر  .(3) وجل أعلم  يةهر اىت ا ا  ااص
   .(4) ا  ل اعوف أو الو    هيشً 

 

   . 611/ 5 ، ( ا فهم  ا أ كل م  تلايص صحين مسلم 1)
 .  1/232 ،   ش ب  صاحل الو ي ي ، رح رايض الصاحلي . (2)
 . 186ص  ، اب  اجر الوسق ين ، ( بدل ا اعوف ا بضل ال اعوف3)

بي كث ا بلشه    ، الصحين:" بليس م  عبش يقع ال اعوف  ‘   أورد اب  اجر اشيث نبينا   (4)
وعلن عليه بقال:    ،صا كاف له م ل أجر الاهيش«  ،يولم أنه ل  يصيبه صا ما كت  جل له  ،اصابرً 

: ب قتضى ادا احلشيث مبن وقه ومفهومه: أف أجر الاهيش صمنا يكت     خيرج م   ¬  قال
ال اعوف  به  يقع  الد   يكوف ا    ،البلش  راجياً صشق  وأف  اواب جل  بدل   قاصشاً  صقامته  اال 

وأف    ، وصف صرف عنه بهو بتقشير جل  ،وأف يكوف عارباً أنه صف وقع له بهو بتقشير جل  ، موعوده
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م  بوائش ادا احلشيث بضل أمة امن   على ا مم السابقة تم   :  قلت
توود على ا صاب  لو      م  أتا اا رواية ونفسية   دا الفضل وما هل  ،الو  

  ، ك ا لفف ع  اجملت ع ا سلم بوامة بيهشئ م  قلقهم واابهنم  ،وعلى أاله
  .وتو ي عاباً   صحاب ا صائ    وب ة ع وماً وتقو  عابائ هم ومونوايهتم

ف ص  (covid-19)  كوروان و    أك ر الناآ قش عانوا م   اثر  ولو  أف  وم  ا 
مل يك   مصابة به أو ا وا بنتيجة لإلجرا اا احلاتمة اليت ات بوت ا موةم  

ناعاا   دول الوامل م  ايث احلجر على الناآ ومنوهم م  اىلروج م  بيوهتم
أو بسب  احلدر والقلن الد  عا ه الناآ  وباً م  صصابتهم    ، طويلة كل يو 

بوض الناآ أع اهلم وانق اع أنباب  أو بسب  الضرر نتيجة بقشاف    ، لو  
الشول  ،موياتهم بي  والتنقل  السفر  اةر  م     ،أو  ذل  كله  صاا   وما 

بهده مةاار وجشا    ؛ وجوب تغ ية الفم وا نف واليشي  عنش اىلروج م  البيت
كإجرا اا اازاتية م     -ادا البحث صعشاد  وما تالت اىت هناية    -لوشة أ هر  

   .الوشوى
صف صرب ا سلم على عش  متكنه م  ماباولة اياته الوادية أو التحفظ م   
الو   بوش  اىلروج م  البيوا صا للضرورة مقزانً ادا الصرب  لرضا  لقضا   

 

وأف يوت ش على ربه ا    ،بإذا وقع به ب ول أف ا يتضجر   ، يكوف غ  متضجر به أف لو وقع به
بإف ظاار    ،ب اا بغ  ال اعوف  –م      –   ب   اتصف هبده الصفاا  ، االيت صحته وعابيته

  ،نؤااً بقال:" م  اتصف  لصفاا ا دكورة  ¬   وأورد  .احلشئ انه حيصل له أجر الاهيش"

:" ظاار احلشيث  ¬  ب جاب  ؟وذا  ال اعوف ومل ميت به وا ا تمنه ال يكوف  هيشاً او ا
  . 201-200ص  ،اب  اجر  ، بدل ا اعوف  ، ونية ا ؤم  أبلغ م  ع له"  ،وبضل جل وانع  ،يوم 
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ع لي لل سل ي على الصرب على أقشار   بين بهدا ت  ،والتسليم  قشار جل ا رة
:  وادا بيه أجٌر عةيم لقوله توال  ؛ليهوالتوكل عتوال  وعلى التسليم هلل    ،جل ا رة

(  ه597:  ا)  قال اب  ايوت [  1٠:  الابمر  ]   چ حج مج جح مح جخ يث ىثچ 
صمنا يوىف الصابروف الدي  صربوا  جل جل توال على ما انهلم بغ  اساب  "  :  
ا على    ،ا أونع م  أف حيس  وأعةم م  أف حياط بهيو وف ع ا  ك  ً :  أ 

ا سلم ا    واواب واكدا بإف أجر الصرب عةيم مما يربع درجة  ،(1) قشر أع اهلم
   . لو    اىت لو مل يص       تم  الو 

يوش ا جر الوةيم أجر  هيش    أصي   ل اعوف أو ماا به م  :  نتيجة
ا سل ي م  أبرت ا  ياباا والفروق اليت يةهر بيها بضل امن   على النصرانية  

  .الو   احلك ة م  ا موضوع 
 

*** 
  

 

 . 4/10 ،عبش الرمح  ب  علي ايوت  ، ( تاد ا س  ا علم التفس 1)
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 النصرانية واإلسالم بني  كوروان  وابءالوقاية من : املبحث الثالث
يبتليهم   رض وم  رمحته نبحانه أنه أنابل دواً   أف  م  اك ة جل  لوباد

ك ا جي  عليهم أف حيدروا    .وعلى البار أف يسووا ا صجياد ادا الشوا   ، لل رض
وا اد ا بحث نقف على كيفية    .منه وأف أي دوا أبنباب الافا  والوابية

   .مث ا امن   الوقاية م  الو   ا النصرانية 
 : النصرانيةيف covid-((19) وابء كوروان الوقاية من : ولاملطلب األ

  م  (covid-19)  كوروان ميك  تناول موقف النصارى م  الوقاية م  و    
 :   (1) العامل املادي: أول  ل عاملي ماد  ومونو  ك ا أييت: 

يابعم عل ا  النصارى وجود قواني تتولن  لوقاية ايسشية والنةابة ايث  
ا يقول   دائرة  الكتابيةوا ررو  القواني  ":  رف  م   الك    الاريوة  ا  وجا  

الااصية  ا وشية  ،ا اتصة  لنةابة  ا مراض  الاروط    ، وعابل  توبر  ومراعاة 
  ." (2) لفوائشاا الول يةموضع امعجاب  مما يابال  ،الصحية ا احمللة

  ، حب ت بلم أجش ا النصرانية ما يشل على عوامل الوقاية م  ا رض:  تعقيب
وصمنا الزكياب على ال هارة    ،ذكر لل هارة احلسية ا الوهش ايشيشا  ك ا أنه  

بدل  ا   بقش   ا ونوية  عزابهم  دائرة  ا  الكتابية"واجا   مفهو   :  رف  يزكاب 
 

م     ا يوجش عنش النصارى أية نصوص حتث على الوقاية ايسشية القبلية افاظاً على الصحة  (1)
وعنشام نص وااش واو م  نصوص الوهش القش  صضابة صل الوابل الصحي    ،ا وب ة وا مراض
ووضوت الوامل ا اد  مع نشرة توبر مادة كابية م   ب صنصاف غ  ا سلم    .اوأييت بيانه قريبً 

وليةهر للقارئ الفرق الوانع بي امن   والنصرانية ا موضوع الوقاية م     ،ا البحث الول ي
 . (  covid-19)و   كوروان 

 .5/101 ،رف الكتابيةوادائرة ا  (2)
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وا يدكر الت ه  ال قسي    ،..،ال هارة ا الوهش ايشيش على ال هارة الشا لية
  ." (1) ا الوهش ايشيش صا  ارتباط  لارائع اليهودية 

نساف أمهية كب ة ا امن    اف للفم واو مش ل مهم صل جوف اموصذا ك
بإنه ا ذكر والنةابة  الوناية  الوهشي     م  ايث  وايشيشله ا  وقش    .القش  

النةابة الااصية   لول   ،امن   وا سيحية"بي    وقفت على درانة بونواف" 
القش  وايشيش اات اماً    " ا جنش ا الكتاب ا قشآ بوهشيه:  أام ما ورد بيها

وىن الكتاب ا قشآ ا ني ا ا عهشه ايشيش  وصمنا ي    ،يدكر بنةابة الفم احلسية
   ." ونوية وليس احلسيلفم وطهارته ابنةابة ا 
جنش أف امن   ا رنالته اىلامتة قش بي  ":  درانتهم بقالوا  باا وفىلص الو 

الكتاب   ا  ورد  اسب ا  إبطناب  نواايها  مجيع  م   احلسية  ال هارة  كيفية 
بياف  اف    .والسنة أ   م   ايشيش  عهشاا  بقش     ا سيحية  لكيفية    أما 

أما الوهش القش  بقش   ،بلم يركاب صا على ال هارة ا ونوية بقط  ،ال هارة احلسية
بي بوض نوااي النةابة احلسية الااصية صا أف تناوله هلده القضية مل يرتن  

  بلقش تدبدب الوهش القش  م  ايث ال هارة بي امبراط   ،لتناول امن   هلا
والا ول ا تناوله  س لة  وااعتشال    يش التواتفأما امن   بيبشو  ش  ،والتفريط

   ." (2) النةابة الااصية 
 

  .  5/126 ،رف الكتابيةوا( دائرة ا 1)
 انةر الرابط:  .2017/يونيو/9( نار بتاريخ 2)

https://ar.islamforchristians.com/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8

%b8%d8%a7%d9%81%d8%a9-

%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8

%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-
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وأما طل  الافا  ا اد  بإف النصارى يستاهشوف بنص ا الوهش القش   
مث    11":  مل أقف على غ ه يقولحيث على مراجوة ا طبا  واو نص وايش  

ف  ص  12  .ليهصحتتاج    بإن لل بي  بإف الرب  لقه وا يفارق     اجول موضواً 
مث راِجع ال بي  بإف الرب  لقه او    13  .لألطبا  وقتاً بيه النجاح على أيشيهم

صليه  أيًضا يفارق  بإن  حتتاج  الوابية ا    14  .وا  ا وقاا تكوف  ا بوض 
نجن عنايتهم  لرااة والافا  انزجاع   هنم يتضرعوف صل الرب أف ي    أيشيهم
   .[14-11: 38: ياوع ب  ن اخ  ] "  .الوابية

ونائل  نصوص ع     ا لحقة هبا بليس هبانائل  ر وأما أانجيل النصارى وال
   .الوقاية وطل  الو ج

الزكياب ا النصرانية منصٌ  على ال هارة ا ونوية واي  ي اظ أف  :  نتيجة
ولك  ال هارة ا ونوية   طهارة القل  والروح وادا أمر موجود ا امن   بك رة 

واىل صة    .بونائلها الك  ةعلى أمهيتها ا تلغي وا تسش ع  ال هارة البشنية  
نصت عليه مصادر النصارى ا ياكل صا جاب اً    أف ماالسابقة  م  الشرانة  

ا  هرةيس ً  والسنة  الكر   القر ف  مما ورد ا  امن      ،ا  يؤكش مصشرية  وادا 
باحل ش    ،الر نية و امتية دي  امن   واي نته على الارائع السابقة وتفوقه عليها

  . شى و رع م  دي  امن   و ريوته الغرا هلل على ما ا
  

 

%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9

%85-

%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%8a%d8

%ad%d9%8a / #  
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 :  العزل الصحي يف العهد القدمي
ويؤكشوف وجود الوابل الصحي بواي    ،يؤم  النصارى أبنفار الوهش القش 

ك ا او مشوف ا نفر    كوقاية لبين صنرائيل  ‰  جل صل مونى
صنرائيل كيف يااصوف  أ رب جل بين  :  يقول  ررو التفس  الت بيقي  .ال ويي 

يوايوه أو  يتجنبوه  أف  لي كنهم  لصحة    . الربص  الارائع  اده  أع اام  وقش 
ووقايته ا مراض    بكانت   ،الاو   م   الوقاية  على  صنرائيل  بين  تساعش 

  ." (1) اىل  ة
لَّم  الرَّبُّ م ون ى و ا ار وف  ق اِئ ً و  1"  :  واده بشاية النص صِْنس اٌف  »ِصذ ا ك اف   2:  ك 

ِتٌئ أ ْو ق و      ِا ِجْلِش ج س ِشِه ان 
ل ْ و ٌة ت ِص   ِا ِجْلِش ج س ِشِه ض ْرب ة بر ر ص    أ وْ  (2) 

 (3)،  
 

 . بروآ  رتوف و  روف . ينة التحرير والنار د ، 242ص  ، التفس  الت بيقي للكتاب ا قشآ (1)
 . 6/254  ، رف الكتابيةوا دائرة ا   ، قو   أو قوبة: دا  ا ايسش يتقار منه ايلش ويتجرد م  الاور  (2)
مرض عضال عس  الو ج ينتار ببط  ويت ياب بوجود عقيشاا حتت ايلش ونوع م     الربص:  (3)

وكاف ادا ا رض م     . القاور ا بارة ايلش مع بقع بيضا  اموة يبشو منةراا أع ن م  ايلش
  ،ولدل  الرب  م  ا رض يس ى ت ه ا  . وكاف كل م  ميس ا برص يتنجس  ،ا مراض النجسة 

ا ينتقل بسرعة مبجرد الل س ويت ياب ا أاش أ كاله بضوف اماساآ  الربص مرض موش مع أنه  
يدكر مرض الربص أو ياار صليه   تصار    .تسقط أجابا  م  ا طراف  أاياانً و   ،ا ا جابا  ا صابة
وا نفر الت نية ص ارة صل أمهية تنفيد    ، وا نفر الوشد وصف واضن لل رض  ،ا نفر اىلروج

صحااي ال الث عار والرابع عار  وأما ا ام   ،ي دوف تفصي ا لدل تولي اا الكهنة ال وي
قواعش تاايص ا رض وبزاا احلجر الصحي ا ويل    -إبباضة واضحة–ا نفر ال ويي بنجش 

 أ  موضع   ر أ  ذكر للو ج أو  ومما يستلفت النةر أنه ا يدكر انا وا ا  .و ريوة ت ه ه
  ، 136-134/ 2 ،رف الكتابيةواانةر: دائرة ا  .الشوا  بافا  الربص مل يك  ممكناً بغ  موجابة

الطب احلديثوأما    . بتصرف يس  انم ايدا  بقش عربته منة ة    تعريف  للربص بجا  حتت 
تسببه    او مرض موش  مابم   ،الصحة الوا ية مبا يلي:" جدا : ا وروف أيًضا  نم مرض اانس 
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ن ةِ  ِش ب ِنيِه اْلك ه  اِاِ  أ ْو ِصل  أ ا  ِإْف ر أ ى اْلك اِا   الضَّْرب ة   ب  3  .ير ْؤت ى بِِه ِصل  ا ار وف  اْلك 
ابْري ضَّ   ،ايْ س شِ ِا ِجْلِش   و م ْنة ر  الضَّْرب ِة أ ْع  ن  ِمْ  ِجْلِش    ،و ِا الضَّْرب ِة   و ٌر ق ِش 
ِتهِ   .ب ِهي  ض ْرب ة  بر ر ص    ،ج س ِشهِ  ان ِت  ل4  .ب   ىت  ر  ه  اْلك اِا   حي ْك م  بِن ج ان  ِكْ  ِصْف ك 

ِجْلِش ج س ِشهِ  بر ْيض ا   ِا  ل ْ و ًة  اْيِْلشِ   و مل ْ   ،الضَّْرب ة   ِم    أ ْع  ن   ا  و مل ْ    ،ي ك ْ  م ْنة ر ا 
برْو ة  أ ايَّ     ،ير برْي ضَّ   ْور ا ا ِإْف ر  ه  اْلك اِا   ِا اْلير ْوِ   ب  5  .حي ْج اب  اْلك اِا   اْل  ْضر وب  ن 

ْت شَّ الضَّْرب ة  ِا ا   ،السَّابِع و ِصذ ا ِا ع ْيِنِه الضَّْرب ة  ق ْش و قر ف تْ  حي ْج اب ه  اْلك اِا      ،ْيِْلشِ و مل ْ مت 
نِي ةً  أ ايَّ   اث  برْو ة   ة   ب  6  .ن  اِمش  الضَّْرب ة  ك  و ِصذ ا  نِي ًة  السَّابِع اث  اْلير ْوِ   ِا  اْلك اِا    ِإْف ر  ه  

ْت شَّ الضَّْرب ة  ِا اْيِْلشِ   ،اللَّْوفِ  اْلك اِا   ِب  ه ار تِهِ   ،و ملْ  مت  بر ير ْغِسل     .ِصهنَّ ا ِااب اتٌ   .حي ْك م  
و ي ك وف  ط اِاًرا ع ل ى  ل7  .اِي اب ه   ع ْرِضِه  بر ْوش   اْيِْلِش  ِا  ْت شُّ  مت  اْلق و      ان ِت  ِصْف ك  ِكْ  

اِاِ  لِت ْ ِه ِهِ  نِي ةً   ،اْلك  اِاِ  اث  ِإْف ر أ ى اْلك اِا   و ِصذ ا اْلق و     ق ِش  ب  8  .ير ْور ض  ع ل ى اْلك 
ِتهِ   ، شِ اْمت شَّْا ِا اْيِلْ     . [8-1:  13:  اويي   ]"  . ِصهنَّ ا بر ر صٌ   .حي ْك م  اْلك اِا   بِن ج ان 

يةهر ا النص كيفية التوامل والوابل لل ريض بإذا كاف ا رض برصاً واو  
م  ا مراض ا وشية وض   أوصاف موينة بولى الكاا  اجاب ا ريض نبوة  

متتش صل جلشه بإنه حيجابه نبوة  أاي  مث ينةر بإذا الضربة يوين ا رض ا عينه ومل  

 

على ايلش وا عصاب احملي ية وا ن ن ا ااطية ا   ؤار ا رض باكل رئيسي .ا تف رة ايدامية
م  ا وروف أف ايدا  حيشئ ا مجيع ا ع ار بش ًا م  ال فولة    .ايهات التنفسي الولو  والويني

  . ا يدا  قابل للافا  والو ج ا مراال مبكرة ميك  أف مينع امعاقة .ا بكرة صل الاياو ة جًشا
وا تكرر   الواين  ااتصال  أانا   والفم  ا نف  م   الرذاذ  طرين  ع   ايدا   ينتقل  أف  احملت ل  م  

ا  غ   الوا ية  ."يةاو حلااا  الصحة  منة ة  موقع  الرابط    ،انةر:  ض   
https://www.who.int/health-topics/leprosy#tab=tab¢1   

 

https://www.who.int/health-topics/leprosy#tab=tab_1
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وصذا رأى الكاا  أف الضربة مل متتش صل ايلش بيحكم ب هارته م     ،أاي  اثنية
ال الث عار والرابع عار تفصيل دقين  رض    صحااي وا بقية ام   .ا رض

   .الربص وكيف يتصرف الكاا  اياله
وأبةع أنواع    ،موشايً " بوض أنواع ا رض كاف  :  يقول  ررو التفس  الت بيقي

وكاف ا صابوف    ،ا أغل  احلااا  وليس له ع ج   ،الربص ما كاف يشمر ايسم
جروف  ارج احمللة  ، لربص ي وابلوف ع  الوائلة وا صشقا  ف الكهنة  صوايث    ،وحي 

طرد   واجبهم  م   احمللة كاف  ون مة  ا رضى  ع  صحة  ا سؤولي  ام  كانوا 
   ." .(1) ا صابي  لربص

 :  نتيجة
ك ا أنه    ،ي اظ أف الوابل الصحي ا النصرانية يستنش صل أصول يهودية

وني اظ القارئ    . ارج السك   - صذا كاف موشايً   -يوين عابل ا ريض  لربص 
مبحث  ا  ضحة ا موضوع احلجر ا امن   ع  اليهودية والنصرانية  ا بروقاً و 
   .ا قارنة

 :  عامل معنوي: اثنيا
توال واو  يرى   ا رض جي  أف ي ل  م  جل  الافا  م   أف  النصارى 

يقول    .ربط ا رضى  هلل وليس  ل    ويؤكش عل اؤام ضرورة  .مصشر الافا 
ينابلقوا    " يقيم اآل   غالباً اشوداً لل رضى وحيدروهنم م  أف:  ار يهجاف    .د

وأف ينسوا نتيجة لدل  أف جل    ،ا جتربة ااتكال الكلي على ال   وا طبا 
او ا النهاية ال بي  الوايش وا صشر الوايش للافا  مع الولم أف اآل   يوربوف  

 

 237ص   ،بروآ  رتوف و  روف .د ، التفس  الت بيقي للكتاب ا قشآ (1)
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ال يب  والت بين  الولم  دعا     ."  (1) قي ة  على  تشل  نصوص  القش   الوهش  وا 
ذا مرضت ب   صاي بين ا ريض ربه توال م  أجل الافا  ك ا ا ادا النص: " 

  .[9: 38: اخن  ياوع ب   " ]ل الرب بهو يافي ص صل  تتهاوف بل 
يقول    ،وبي ا يتولن  يان  ا ونو  ي اظ ربط ا ريض  لصرب والاكر

اآل   ا ا رض  ":  ار يه يوصي هبا  اليت  ا واقف  والاكر  :  بي كل  الصرب 
النس   حبالة النفس اده يكوف ا رض  كً  م  أ كال    . حيت ف ا رتبة ا ول

  ." (2)ا تقشمة والسبيل الرواي احلقيقي
  لتابا  صجرا اا الوقاية م  الو   ومما جيشر ذكره  دوذ بوض النصارى ع  ا

:  وعش  أ دام إبجرا اا التباعش ومنع التج ع وصغ ق الكنائس وم  ذل 
  وذكر أف  ،ا اليت أقامتها صاشى ال وائف النصرانية ا كوراي اينوبية واالتج
وكدل  ربض بوض    . م  ا صابي ا كوراي ام م  أتباع اده ال ائفة(  60%)

الكهنة النصارى ا كل م  اليوانف ومصر ولبناف على وقف القشاناا وصغ ق  
   . (3)الكنائس
ف م  ميل  صمياانً كابياً ليتناول بوان ة  أأعتقش  :  جاف ار يه قائ "  .د  موتع

  ،الكنائس اليت الدا تشاب   اصةوأف    ،ا ولقة ل  يكوف مورضاً      ر
غ ام   م   أضوف  صمياانً  ميلكوف  الدي   ا ؤمني  أجل  م   ذل   بولت  صمنا 

 

   .143ص  ،جاف كلود ار يه . د ،ااوا ا رض (1)
 . 93ص ،جاف كلود ار يه . د ،ااوا ا رض (2)
 . 2020/  5/ 1نار ا  ،م ىن الوبيش  .مقالة بونواف كوروان والوامل الشيين د .(3)
  http://www.acrseg.com/list.aspx?r=24786 انةر الرابط: 

  

http://www.acrseg.com/list.aspx?r=24786


 

 

338 
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وم ل ذل  تعم رئيس دولة تنابانيا " جوف ماغوبويل" ا   بة    ."  (1) و كوكا
" ب وآ كوروان  ي اف وا ميكنه الش ول  :  ألقااا ا صاشى الكنائس قائ ً 

 (2) ادا او وقت توابياب صمياننا  ،ا سين  نه نيحزق على الفورا جسش يسوع  

واده مناذج م   دوذ بوض النصارى ع ا أمرا به قياداهتم الكنسية ا    ."
م   الوامل  دول  الو     خمتلف  م   اازاتية  وعش   و   صجرا اا  الكنائس  صغ ق 

أبف  ،التج ع الوبياا  عل اً  بوش واحلةر  بي ا    (covid-19)  كوروان بو      ك رة 
  .املابامي أجربا مجيع النصارى على منع التج ع وصغ ق الكنائس

 
*** 

 
  

 

ص    ،نارا ض   الوشد السابع  ، جاف كلود ار يه  . مقابلة أجرهتا سلة الزائ ا راوذكسي مع د  (1)
 .  4/2020 ،نيساف  ، 18

نار    ،  https://www.bbc.com/arabic/world-5231٠358انةر الرابط:    (2)
 . 2020/نيساف/17بتاريخ 

https://www.bbc.com/arabic/world-52310358
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  اإلسالم يف  (covid-19) كوروان وابء  الوقاية من :  املطلب الثاين
ولدل     ؛ارائع امهلية اليت بيها نوادة البار وافةهمامن   او  امت ال

وا وب ة م  النوااي  ا مراض  والتوامل مع    منهجاً كام ً للحفظ والوقايةتض    
 :  وبياف ذل  ك ا يليالنفسية وا ادية 
الوقاية  توشدا   الو   وا رض  عوامل    كوروان و      ومنها  ،ا امن  م  

(covid - (19.  :وميك  تصنيف اده الووامل اس  اآليت 
 :  عوامل مادية قبلية : أول

الووامل   الك   م   للحفاظ علا امن    والوقاية م   ا ادية  الصحة  ى 
 مراض وم  ذل : ا وب ة وا 

البشنية  النةابة  مراا  و الشي     بالص ة ع ود  ،الت كيش على  تتكرر مخس 
ا تقبل صا ب هارة البشف وال وب بالوضو  واج  عنش الص ة بيغسل  و اً  يومي  

للنشوة الفقهية ال بية ا تولقة  جا  ا التوصية اىلامسة    .ا سلم أعضا ه الةاارة
يغسل يشيه ووجهه وقشمية   ،" النةابة ا امن   عبادة وقربة: بف وآ كوروان
توال ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  چ:  يقول 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ 

  .[ 5: ا ائشة]چٿ ٹٹ 
" :  ‘     ش   ول نبيناقومما يشل على أمهية النةابة ومكانتها ا امن    

على نةابة الفم ا نناف واث    ‘   نبينا  واظ قش  و   ؛"  (1) امميافال هور   ر  

 

  . (223 )رقم  ، 1/203 ،  ب الوضو   ،كتاب ال هارة  ،صحين مسلم  (1)
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لوا أف أ ن على أميت أو على الناآ  »  " :  ا سل ي على اده ا  ارنة بقال
مع كل ادا    ،«  (1) ص ة    مرهتم  لسواك  قال وكرر  اىت  " :  ‘   التوجيه 

  .« (2) »أك را عليكم ا السواك
 لغت ا تكرير طل  انتو اله منكم واحلث  :  أ :  مص فى البغا  .قال د

   .(3)عليه
او  :  قلت والفم  وا نناف  الفم  ينةف  الصحية كونه  السواك  أمهية  أتيت 

   .ا ش ل الرئيس للحفاظ على البشف
ب ه عنش الو اآ بقش صن   نسافتغ ية ام ا امن   وم  عوامل الوقاية

 . "(4) غ ى وجهه بيشه أو ب وبه وغض هبا صوته  كاف صذا ع س  ‘   " أف النيب 
الفم أو  ا نف  م   مما خيرج  حترت  الفم  ومنه  الوجه  تغ ية  يو س  ب  ،وا  رمبا 

يقع رذاذ ع انه على  ي  بيل س صنساف  ب  (covid-19)  كوروان بو    ا صاب  
هبده  الف وآ  ىف ادا الاي  الد  به بقااي م  أار ع اآ ا صاب بينتقل  موا

السليم صل  ا صاب  م   الو اآ  واد  ؛ال ريقة  عنش  ااازاتاا    التغ ية  م  
وونائل احل اية اليت ا ت منة ة الصحة الوا ية الناآ على االتابا  هبا محاية  

ا صاب  لو   ورذاذ  نفس  ا  ا وجود  الف وآ  السوال  بقالوا:    م   عنش   "
 

 . ( 887 )رقم   ،4/  2،  ب السواك يو  اي وة  ، كتاب اي وة  ،( صحين الباار 1)
  . ( 888 ) رقم  ، 4/ 2،  ب السواك يو  اي وة  ، كتاب اي وة  ،( صحين الباار 2)
   .( نفس ا رجع والصفحة3)
/  4  ،  ب ما جا  ا  فض الصوا ول   الوجه عنش الو س  ، كتاب ا دب  ،( نن  الزمد 4)

صح2745)رقم   ،383 اس   ا لباين:  قال  الزمد   ،ين(  نن   وضويف  صحين    ، انةر: 
  .(2745)رقم  ،6/245
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  . "(1) ..اارص على تغ ية الفم وا نف مبربق  ا  ين أو مبنشيل ورقي  ،اآوالو 
النبوية ا وقت  يةهر لل سلم  :  قلت أمهية النةابة الواردة ا ا ااديث 

 ا وب ة  صوصاً ولدل  أوصى أال الولم 
النةابة بقالوا: " يتوي ا  د أباكا     ..ا سل ي  لزكياب على  ولدل  

ومنها ايائحة  هبده  اىلاصة  واااتياطاا  الوامة  الااصية  غسل  :  النةابة 
والصابوف الك اماا    ،اليشي    ا   واالتابا   لتوجيهاا    .والقفاتااولبس 

وجيوت    ،الصحية الصادرة ع  ايهاا ا سؤولة واج   رعاً للتوقي م  الف وآ
 انتاشا  ا وق اا ا ات لة على

الكحول ا توقيم ا ايد  وتوقيم ا ن ن وا قابض غ اا ايث صف مادة  
  ." (2) الكحول غ  جنسة  رعا

» ما  :  ‘   التقليل م  ال وا  والاراب لقولهعوامل الوقاية ع وماً  وم   
   اً مأل  دمي وعا   ر  

 ،هبإف غلبت اآلدمي نفس    ،لقي اا يق   صلبه  ،اس  اآلدمي  ،م  ب  
ومولو  أف ك  اً م     .«"  (3) والث للنفس  ،والث للاراب  ، ب لث لل وا  

وعليه باتباع السنة النبوية    ،ا كلأمراض تماننا بسب  الس نة اليت نببها ك رة  
 

بتاريخ  1) الوقوف   )20/5  /2020. http://www.emro.who.int/ar/health-
topics/corona-virus/information-resources.html6. 

ا دورته ال انية والواري  اليت عقشا ا دولة    ، (22/    6)  ،210( ينةر قرار اجمل ع الفقهي رقم  2)
  .الكويت

ماجه  (3) اب   ا طو ة  ، نن   الابع  ،  ب  وكرااة  ا كل  ا  ااقتصاد  رقم    ،2/1111  ، ب 
 . ( 2265)رقم  ، 5/336 ، وصححه ا لباين ا نلسلة ا ااديث الصحيحة ،(3349)
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 د. أمحد حممد فالح النمرات  
 

   .حيفظ امنساف م  أمراض ك  ةنب  قو  
 :  عوامل معنوية نفسية: اثنيا

اناك عوامل مونوية مه ة توش إبذف جل عامً  للوقاية م  الار كامصابة  
 وكاف نبينا   .باةواالشعا    اده الووامل    وأام  ،  صائ  وا مراض وا وب ة 

اللَّه مَّ ع ابيِن ِا بشين اللَّه مَّ ع ابيِن ِا مس ِْوي اللَّه مَّ ع ابيِن ِا ب صرِ     ":  يشعو  ‘ 
 أف نتووذ  هلل م  ا مراض وا وب ة  ‘  وعل نا ." (1) ا اثً  ،ا  صِل ه ِصاَّ أنت  
يقول الرب  ِص واي نوف :  بكاف  ِم   أعوذ  ب    "اللهم صين  وِم     ،واي دا ِ   ،" 

  ." (2) ا نق ا  ني  
وني   وايدا   تواترا ا ااديث  انتواذة م  اينوف  "  :  قال اب  اجر

ب   ينكر التشاو   لشعا  يلابمه    ،ا نقا  ومنكراا ا   ق وا اوا  وا دوا 
أف ينكر التشاو   لوقاق  ومل يقل بدل  صا  دوذ وا ااديث الصحيحة ترد  

الشعا  مابيش بائشة ليست ا التشاو  بغ ه  ا بيه م   وا االتجا  صل    .عليهم
  ." (3)اىلضوع والتدلل للرب نبحانه

الشعا  عامل صمياين يولن ا سلم بربه نبحانه ويستوي به ويابيش م   :  قلت
   . ا يواجهه ا اياته م  ا صائ  و اصة ا مراض  قوته النفسية ا التصش 

وصذا قش ر جل ا رض على ا سلم بإف ا الوقيشة امن مية ما يقو  نفس  
 

 .  ب الشعا  عنش الكرب ،260/ 1 ،  ش ب  صمساعيل الباار  ، ( صحين ا دب ا فرد1)
داود 2) أيب  نن   ا  وث  ،(  ب   الص ة   ،نلي اف  اانتواذة  ،كتاب  ا  رقم    ،650/  2  ، ب 

واو    ، علة تتآكل منها ا عضا  وتتساقط  واجلذام:   .قال احملققاف: صحين امنناد  ،(1554)
 .انةر: نفس ا رجع والصفحة .مرض م وش"

 . 10/133 ، اب  اجر الوسق ين ، بتن البار ( 3)
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 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 ،ف الافا  بيش جل توالبوقيشة ا سلم راناة أب  ، ا ريض ويوينه على ا رض
وأورد    ،ض نوا  انتاش  ا ريض الو ج أ  ايا ر توال قادر على  فا   باهلل  

نبحانه:   بقال  صبراايم  عقيشة  ليله   ]  چۆئ ۆئ ۈئ  ۇئ ۇئچ جل 
جت چ :  الد  طال مرضه وكاف صابراً   ’   وقال لنبيه أيوب[  8٠:  الاورا 

ربط  و [  42:  ص]  چ حتخت مت ىت يت جث مث توال  جل  أف  الوامة  القاعشة 
ا نان  نوا  انتاشمه   الافا   لو ج  ا نباب   سبباا بربط نبحانه 

ا ريض الو ج أ  مل  نه نوا  انتاش  أب امميافمع  ،مسلم أ  نصراين أ  ملحش
  جا  ا القرار رقم  .يستاشمه بافي أ  ا بدل  كله يقع بقضا  جل وقشره

أف نتوجه  لشعا  وطل  احلفظ   " علينا مجيواً : النشوة الفقهية توصياا ل( 23)
ايائحة اده  م   توال  ب ل     ،م  جل  توال  صل جل  التوجه  ا رضى  وعلى 

وذل  م     ،ا وصاا  ا مر كلهواالااا وا   جل او  ف    باةواالافا  وا 
  ." (1)  لقضا  والقشر   ه و ره امميافمن لن 

 :  ميك  تقسي ها ك ا أييت: عوامل مادية بعدية: اثلثا
 :  استعمال الدواء: العامل األول
  » ِلك ل د ا   :  ‘   على التشاو  بوشة أااديث منها قوله  ‘   اث النيب 

اِ  بر ر أ  إبِِْذِف جلِ   ، د وا ٌ  »ما أنابل جل  :  ‘   وقوله  ،«  (2) ¸  ب ِإذ ا أ ِصي   د وا   الشَّ

 

الرابط:  1) النشوة ض      https://www.iifa-aifi.org/ar/5254.html( انةر توصياا 
 .  2020/ابريل/20مناورة بتاريخ: 

مسلم 2) صحين  الس    ،(  التشاو   ، كتاب  وانتحباب  دوا   دا   لكل    ، 1724/  4  ، ب 
   ، (2204)رقم 

https://www.iifa-aifi.org/ar/5254.html
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 د. أمحد حممد فالح النمرات  
 

  .«  (1) م  دا  صا أنابل له  فا 
قواعش اانت باب ب ل   » ِلك ل د ا   د و اٌ « يتض    :  ‘   قول نبينا:  قلت

النتائج وربط  ا نان   ا ادية  الشوا   اث  ي ك ا    ،  نباب  البارية  تض   
لألمراض   ولقاااا  أدوية  ع   البحث  ا  ااجتهاد  على  ا طبا   و اصة 

وبيه تاجيع نبو  وتقوية لألمل ا نفوآ الباا ي انتاراج ا دوية    ،ولألوب ة
   .اكتااف ا دوية لألمراض وا وب ة وعش  الي آ م  

 :  الوقاية من الوابء: العامل الثاين
نةراً ىل ورة الو   ونرعة  ب ة بإنه  ا ظل عش  اكتااف دوا  لبوض ا و 

 على الصحة الوامة  انتااره وافاظاً 
 .م  الو   ومنع انتااره للوقاية  واضن    نهجمبالسنة النبوية    جا ا للناآ  

  جتناب الو   بونيلتي رئيستي مها: 
 ( covid-19) كوروان وابء  باجتناب املصاب : الوسيلة األوىل 

بل أمر  موش    مبرض   صاب ا خمال ة    على جتن    ‘     ش شد نبينا  لقش  
القيم   . لفرار منه اب   التحرت م     ‘   " اشيهبصً  بونواف  ¬  وعقش  ا 

وأورد عشة أااديث    ،ا دوا  ا وشية ب بوها وصر اده ا صحا  صل سانبة أالها"
ب رنل صليه    ، " كاف ا وبش اقيف رجل سدو :  تشل على ذل  التحرت منها 

وا    ، » ا عشوى وا ط ة:  ‘   وقوله  ."«  (2) »صان قش  يوناك بارجع  ‘   النيب

 

 . (5678  ) رقم   ،122/  7  ، ب ما أنابل جل دا  صا أنابل له  فا    ،كتاب ال    ،( صحين الباار 1)
 . (2231)رقم  ،1752/ 4 ، ب اجتناب اجملدو  وحنوه ، كتاب الس    ،( صحين مسلم 2)
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 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

م  " كل ِ :  ‘   وقوله  .«  (1) وبر م  اجملدو  ك ا تفر م  ا نش   ،اامة وا صفر
ا توردوا ا  رض    »:  قال  ‘   ولهوق   ."  (2) اجملدو  وبين  وبينه قيش رمن أو ر ي 

   .« (3) على ا صن
اجر اب   على  :  قال  مريض  على  أ   مريضة  صبل  صاا   أو  صحين 

»ا عشوى«  :  قال  ‘   وا احلشيث أف رنول جل  ."  (4) صاا  صبل صحيحة 
بي تيها البو     ،تكوف ا الرمال أم ال الةبا   ،أرأيت امبل:  بقا  أعرايب بقال
  .« (5) ا ول »ب   أعشى : ‘   قال النيب  ؟ا جرب بتجرب 
النوو  الول ا  جي   :  قال  اي ع بي ادي  احلشي ي ومها  " قال مجهور 

قالوا وطرين اي ع أف اشيث " ا عشوى" ا راد به نفي ما كانت   ،صحيحاف
  ، ب بوها ا بفول جل توال   اياالية تابع ه وتوتقشه أف ا رض والوااة توش

ممرض على مصن" ب ر ش بيه صل سانبة ما حيصل الضرر    وأما اشيث " ا يورد
بنفى ا احلشيث ا ول الوشوى ب بوها    ،جل توال وقشره عنشه ا الوادة بفول 

 وأر ش  ،ومل ينف اصول الضرر عنش ذل  بقشر جل توال وبوله
بهدا    ،ا ال اين صل ااازات مما حيصل عنشه الضرر بفول جل وصرادته وقشره

احلشي ي  تصحين  م   ذكرانه  عليه   الد   الد   الصواب  او  بينه ا  واي ع 
 

   .(5707 ) رقم  ،126/ 7 ، ب ايدا  ، كتاب ال    ،( صحين الباار 1)
النبو 2) ال    اجملدو   ، (  توقي ك    جل    ،1/355  ،(393) رقم    ، ب  عبش  ب   أمحش  نويم  أبو 

   .ا صبهاين
 .(5774 )رقم  ، 139/  7 ،  ب ا عشوى ، كتاب ال    ،( صحين الباار 3)
   . 187/ 1 ، ( بتن البار  اب  اجر الوسق ين4)
  .( 5775 )رقم  ، 139/  7 ،  ب ا عشوى ، كتاب ال    ،صحين الباار ( 5)
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 د. أمحد حممد فالح النمرات  
 

  ." (1)مجهور الول ا  ويتوي ا ص  صليه
قانم محابة   ش  أييت  دلَّ :  وقال  ما  على  احلشيث  صاباا  :  أواً :  ادا 

تؤار  :  اثنياً   .،.الوشوى اليت ا  الةاارة  ا نباب  م   احلقيقة  الوشوى ا  أف 
 ك ا ياااش ذل  ك  اً   ،ا اال ةبإنه قش يتالف اشوئ ا رض مع  ،ب بوها

يت ك  م    بنفسه وا  السليم  يؤار ا  ا يكروب ا  أف  دليل على  وادا 
 الش ول صل جس ه وصصابته صا إبذف جل

 ،أ  ا حتشئ الوشوى ،ا عشوى:  - ‘ -واو موىن قوله  
ولو كاف مؤاراً ب بوه   ،وا يؤار ا يكروب ا رضي صا إبرادة الوابياب القشير 

  ." (2) أاياانً  ا للف  
أ:  وردو  موه ا   -‘ - ف رنول جل  »  ب د لها  بيش رجل سدو     أ د 

  .«  (3)  عليهوتوكً   ،جل اقة  هلل  بسم لْ "ك  : وقال ،القصوة
رض حلشيث"  مواة  أنه  ورمبا ي    ، وقش اكم الول ا  بضوف ادا احلشيث

تفرُّ   برَّ  اجملدو  ك ا  احلشيث م     ،م  ا نش"  م   أنه مع ضوف  والصحين 
  اناية السنش و نه ا ظااره خمالف حلشيث الفرار م  اجملدو  لك  نبينا   شاً 

بيشه    ‘  وأمس   اجملدو   توكله   الط  مع  به و فقة عليه  موه رمحة  وأكل 
أمر غ ه  ابتواد    لكنه  ،‘   اً بهالوةيم على جل توال بكاف بوله ادا  اص  

 

   .214-213/ 14 ،  رح النوو  على مسلم  (1)
   .221- 5/220 ، محابة   ش قانم  ،منار القار   رح خمتصر صحين الباار ( 2)
   .( 3542)رقم  ، 2/1172 ، ب ايدا  ، كتاب ال    ،( نن  اب  ماجه3)
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 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

وا تكوف صا إبذف    (1) وشوى اليت تكوف غالباً عنش ا اال ةلل  منواً ع  اجملدو   
وخمال ته   ‘   بةنوا أف بوله  ٪  ولول ا مر ا تلط على بوض الصحابة  ،جل

ما ذكرته م  أف ا صل    - وجل أعلم  -والد  يزجن    ،لل جدو  عا  للج يع
خمال ة   ع   على  النهي  تقع  الوشوى  ا وش   ف  ا رض  وصاا   اجملدو  

الوشوى أو عش     ،أاياانً عنش وجود ا نباب وقش ا تقع    ا غل  واصول 
   .اصوهلا او إبذف جل توال

أمر  لبوش ع  اجملدو  وهنى ع  قشو  ا ريض على    ‘   واىل صة أف النيب
قبل امن    لناآ  وأما نفي الوشوى بالراجن نفي ما كانت توتقشه ا  ،الصحين

دوف جل م   بداهتا  الوشوى  انتقال  النيب   ،م   هبدا    ‘   ب ر شام  نفيها  صل 
وبناً  على اده    ؛ك ا أنه هنى ع  خمال ة ا صاب مبرض موش كايدا   ،ا وىن

ا ريض   خمال ة  اجتناب  ا سلم  على  جي   النبوية    كوروانبو    التوجيهاا 

(covid-19 ) 
 احلجر الصحي : الوسيلة الثانية

صضابة صل ما تقش  م  اازاتاا نبوية م  ا مر  لبوش ع  اجملدومي والنهي  
 حلجر الصحي مبا يشل على صاباا    النبو   جا  ا مر ع  خمال ة ا رضى بقش  

الد  أر ش صل احلجر الصحي ب ريقة مل تورف م  قبل    ‘   نبوة نيشان   ش 
ْعُتْم    »:  ‘   بقال َتْدُخُلوَها ِإَذا مسَِ َفاَل  َوَقَع ِبَِْرٍض   ،اِبلطَّاُعوِن ِبَِْرٍض  َوِإَذا 

َها  و لرغم م  وجود احلجر الصحي قبل امن      «  (2) َوأَنـُْتْم ِِبَا َفاَل ََتُْرُجوا ِمنـْ
 

 . 10- 7ص  ،   ش ب   ال اين ،ا جوات التحفظ م  الو  ( اس  النبا 1)
   . (5727 ) رقم  ،7/130 ،  ب ما يدكر ا ال اعوف ، كتاب ال    ،صحين الباار  (2)
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صا أف احلجر الصحي ا امن      (1) آباف السني ك ا ورد ا الوهش القش 
واي م  جل    عنش أال الكتاب مما يشل على أنهجا  ب ريقة متفوقة على ما  

الد  مل ي لع على ما أبيش  أال الكتاب م  أنفار    ‘   توال لنبيه   ش
 :  نةراً  ا أييت

أمي    ‘   أنه:  أول عنه  ،اً كاف  توال  جل   ]   چڃ ڃ ڃ چ :  يقول 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ چ يقول نبحانه:  و [  157:  ا عراف

بشل ادا على عش   [  48:  الونكبوا ]چڑک ک ک ک گ 
   .على مس لة عابل ا رضى ا تل  ا نفار ‰ اط عه

تل  ا نفار  هنا كانت أبيش  اليهود    ىاحلصول عليس اً  مل يك     هأن:  اثنيا 
قوله    ك ا ا الدي  كانوا يقس وهنا عادة صل أجابا  واي القراطيس الواردة  

خيفوف  [  91:نوا ا ]  چڤ ڤ ڦ ڦ ڦچ :  توال بكانوا 
  .أك راا

مس لة عابل ا صابي   رض ا وش  صجرا  صحي قليل احلشوئ ب    أف  :  اثلثا 
نبينا  اً  الصو  جش   ليس  ‰    شعلى  عبادة    موربته  نه 

   .اليهود يفولوهنا كص ة وصيا  م ً   ى موتادة ير 
بشليل ما اشئ  اً لي  مل يوهش الورب احلجر الصحي عادة طبية أو عرباً قب: رابعا 

ايث ا تلف الصحابة    ¢  ب  اىل اب  ا طاعوف ع  واآ ا عهش ع ر 
بلم يقل أاش   ƒ  واشئ ا ت ف بي أيب عبيشة وع ر   ؟كيف يتصربوا 

 

 . ( تقش  ا ا  ل  السابن 1)
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 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

لوش  وجود نابن عهش وا نابن  أو عابل ا رضى  منهم  حلجر الصحي  
إن عندي من  :  فقال "  :  ¢  اىت جا  عبش الرمح  ب  عوف  ،علم هلم به

عِ  رسول هللا  ،لما  هذا  به ِبرض:  يقول  ‘   مسعت  فال    ،»إذا مسعتم 
بو     ، فال َترجوا فرارا منه«  ، وإذا وقع ِبرض وأنتم ِبا   ،تقدموا عليه 

اىت صذا    ، رج صل الا    ،¢  أف ع ر ب  اىل اب:  عبش جل ب  عباآ
كاف بس رغ  
ب  ربوه    ،أبو عبيشة ب  ايراح وأصحابه  ،لقيه أمرا  ا جناد  (1) 

الا   أبرض  وقع  قش  الو    عباآ  .أف  اب   ع ر:  قال  يل  :  بقال  ادع 
  ، الو   قش وقع  لا  وأ ربام أف    ،بشعاام بانتاارام  ،ا هاجري  ا ولي 

وقال    ،ع عنهوا نرى أف ترجِ   ،قش  رجت   مر:  بقال بوضهم  ،با تلفوا
وا نرى أف ت قشم هم   ،‘  مو  بقية الناآ وأصحاب رنول جل: بوضهم

بشعوهتم    ،ادعوا يل ا نصار:  مث قال  ،ارتفووا عين:  بقال  ،على ادا الو  
ارتفووا  :  بقال  ،وا تلفوا كا ت بهم  ، ا هاجري بسلكوا نبيل    ،بانتاارام

  ، ادع يل م  كاف اا انا م  ماياة قريش م  مهاجرة الفتن:  مث قال  ،عين
نرى أف ترجع  لناآ وا  :  بقالوا  ،بلم خيتلف منهم عليه رج ف  ،بشعوهتم

الو   ادا  على  الناآ  ،تقشمهم  م ص  :  بنادى ع ر ا  على ظهر  ب ِ صين  ٌن 
:  بقال ع ر  ؟أِبراراً م  قشر جل:  قال أبو عبيشة ب  ايراح  .ب صِبحوا عليه

أرأيت لو    ،نوم نفر  م  قشر جل صل قشر جل  ؟ لو غ  ك قاهلا اي أ  عبيشة
ْشبة  ،صاشامها   ِصبة  ،وادايً له ع شواتف  كاف ل  صبٌل اب تْ    ، وا  رى ج 

 

انةر: النهاية ا غري  احلشيث    . ( نرغ: بفتن الرا  ونكوهنا: قرية بواد  تبوك م  طرين الاا 1)
 361/ 2ا بارك ب    ش ب  ا ا   ،وا ار



 

 

350 
 بني اإلسالم والنصرانية: دراسة عقدية مقارنة  (covid-19)ان  وابء كورو 

 د. أمحد حممد فالح النمرات  
 

رعيت  ايشبة رعيتها بقشر    وصف  ،أليس صف رعيت  اىلصبة رعيتها بقشر جل
  - وكاف متغيباً ا بوض ااجته  -بجا  عبش الرمح  ب  عوف :  قال  ؟جل

إذا مسعتم    »:  يقول  ‘   مسوت رنول جل  ،صف عنش  ا ادا عل ا:  بقال
وإذا وقع ِبرض وأنتم ِبا فال َترجوا فرارا    ، به ِبرض فال تقدموا عليه

   ."  (1)فحمد هللا عمر مث انصرف: منه« قال
وا كبار    ،الاااش ا احلشيث أنه ليس  ال مكة وام ا هاجروف:  قلت

بكل    ، وا ا نصار أال ا شينة  لرغم م  قرهبم م  قبائل اليهود  ،الس  منهم
كوااش    ‘   واكدا بالرنول  ؛اؤا  ليس عنشام  ربة وا علم  حلجر الصحي

عنش الو   صا صف  وا  ربة عنشه كيف يتصرف  له  ا علم  الورب  م  اؤا   
الواي  ينبغي على كل منصف    ،كاف عل ه ع  طرين  الد   وادا او احلن 

ع  الش ول صل أرض الو   وهنى م  كاف ا    ‘   ى ولدل  هن  ؛التصشين به
الوادة    أرض الو   أف خيرج منها ل   ينتقل الو   ع  طرين ا اال ة ك ا اي 

النتائج واده ننة جل توال ايارية ا   أنه صذا وجشا ا نباب ظهرا  غالباً 
   .الكوف

ف ا مر  أ:  بنا  على ما تقش  ميك  للوقل السليم ا نصف انتنتاج:  نتيجة
لوش  موربة الورب به   ‘   النبو   حلجر الصحي دليل على صشق نبوة   ش

ع واآ   الصحابة ا طاعوف  ا ت ف  ااداة  بشليل  الوقت  ذل   بهو  اىت 
   .‘  ىلامت أنبيائه   ش ل واي جل توابدل  

 

 .                (5729 )رقم  ،7/130 ،  ب ما يدكر ا ال اعوف ، كتاب ال    ،( صحين الباار 1)
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رمحة كب ة لل سل ي ولغ ام الدي  تول وا    تاحلجر الصحي بكان    اثروأما  
ف الفارق  اأما قبل ذل  بك  .بي ا بوش م  ا سل ي مبا خيفف م   اثر ا وب ة

وغ ام ا سل ي  بي  لإلعجات  ال  يقول  .عةي اً  الوا ية  ال يب  هلي ة  بااث 
لقش كانت ا وب ة الفتاكة  : "  عبش ايواد الصاو   . د  .القر ف والسنةالول ي ا  

  ، وا مراض ا وشية ا الوامل امن مي أقل بك   منها ا أورو  ا نفس ا رالة
كانت تنكسر    بل صف موجاا ال اعوف اليت كانت تقضي على ربع نكاف أورو 

  ." (1) اشهتا عنش اشود الوامل امن مي
  وا   ،وقش  هش بدل  ا نصفوف م  النصارى  ،ادا ك   صحين:  قلت

على   د  م   اداأدل  ا  انية  اونكه   .ا ستارقة  اليت (   1999:  ا)  تيغريش 
قارنت    بقش  ،ا كتاهبا الاه " مشس الورب تس ع على الغرب" هشا بدل   

"  :  وا وروبيي عنشما اصل و   ال اعوف بقالت  الشكتورة تيغريش بي الورب 
بفي الوقت الد  انتار بيه الو   تعم بوض ا ناتدة وا طبا  ا أورو  أنه  

وا   ،وبوضهم قال صنه بسب  اليهود بحرقوا ا  اا منهم ،بسب  نةرة ا رضى
  ، بوض ا قاطواا غضبوا على أعشائهم امجنلياب بدحبوام وجولوام طو اً للنار

  الو   التقا  ا از   وأعل  ال بي  البلجيكي" ني وف د  كوبينو" أف نب
وا ريخ صريواً    ،وع ارد  نيقع  الكواك   أتا   ا  مبا رة  يقف  م   وأف 

اب  اىل ي   ، ل اعوف ال بي   الوقت نار  رنالة  (   1374:  ا)  ا ذل  
من قية ع  الوشوى وع  انتااراا بوان ة ااتصال   رضى اس  ما يستشل  

 

اهلي ة الوا ية    ،سلة امعجات الول ي  ،12ص   ،( مقالة بونواف" الوقاية م  انتاار ا مراض وا وب ة1)
 . 1998 ،رمضاف  ، ديس رب ،الوشد الرابع ،عجات الول ي ا القر ف والسنة لإل
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  ؟ الوشوى وقش رد الارع بنفي ذل كيف نسلم بشعوى  :   لفقرة التالية" بإف قيل
لقش ابت وجود الوشوى  لتجربة واانتقرا  واحلس وا اااشة وا  بار  :  قلنا

وم  ويسلم    ،مث صنه غ   في أف م  خيالط ا صاب هبدا ا رض يهل   ،ا تواردة
:  صل نتيجة منصفة بتقولاونكه تيغريش  .دوللص ا ستارقة   .م  ا خيال ه"

اكتااف الوشوى وأ  اراا والوقاية م  اهل ك اعتربا م  أام الفتوااا  " صف  
القشامى بكر  باق  الد   اىل ق  الوريب  الفكر  اققها  اليت  واقن    ،الول ية 

  ." (1) أكرب اىلشماا اليت ا تقشر ب     وا بوان تها لإلنسانية مج
بائشة ذكراا النبو   حلجر الصحي أورد  على ا مر  محابة  الايخ    وعوداً 

ا ادا احلشيث    ‘   النيب  " دل ادا احلشيث على صر اد:  بقال    ش قانم
" ب  تقشموا  :  ‘   صل ما يس ى ا عصران ادا  حلجر الصحي ايث قال 

  ، الو  " ب  لرجوا منها " ب نع م  د ول ا صحا  صل أرض : عليه " وقال
واصره ا ن اق  ومنع م  انتقال ا صابي صل ا رض السلي ة لت وين ا رض  

  ." (2)  شود ارصاً على ن مة اآل ري 
اانتقال م  ا رض  :  قلت الصحي ومنع  النبو   حلجر  التوجيه  ين بن 

  -covid)  كوروانو      ا وبو ة صل غ  ا وبو ة على مجيع ا وب ة ا وشية ومنها 
نع ا ت ط ا صابي   صحا  وحترتاً م  انتقال ا رض بوان ة الوشوى   19)

اليت تكوف بسب  انتقال الف وناا ا وجودة بنر ف س ا ريض ولرج عنش ك مه  

 

  . 276-275 ،تيغريش اونكه .د ،أار احلضارة الوربية ا أورو  ،مشس الورب تس ع على الغرب (1)
 .نقلت الك   ب وله كونه  هادة منصفة م   ا ة غ  مسل ة

 . 226 - 5/225 ، محابة   ش قانم  ،منار القار   رح خمتصر صحين الباار  (2)
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وتنفسه وخمال ته لغ ه بل رمبا يو س ا صاب  لو   بيقع رذاذ ع انه على  
أار ع اآ ا صاب    ىف ادا الاي  الد  به بقااي م  موا ي  بيل س صنساف  

السليم صل  ا صاب  م   الو    ال ريقة  هبده  عل ا     ؛بينتقل  قرار  جا   وهلدا 
لل صاب الصحي  احلجر  بوجوب  التوصيتي    ك ا ا سل ي  (  7و  6)ا 

ع  ال بية   الصادرتي  الفقهية  ا صاب  لف وآ  :  انادنً "    النشوة  عابل  أف 
ا اتبه حب له للف وآ أو م   وأما خبصوص    ،واج   رعاً ك ا او موروف

التقيش مبا يس ى   ظهرا عليه أعراض ا رض أانا  احلجر ا نابيل بيج  عليه 
وكدل  ا جيوت    ، لتباعش ااجت اعي ع  أنرته وا اال ي له م  عامة الناآ

ا اتصة   ال بية  في ذل  ع  ايهاا  أف خي  أعراض ا رض     ظهرا عليه 
ا ينبغي على م  يورف غ   به    رض أف ي ولم  ك   ،وكدل  ع  ا اال ي له

ا رض وانتفحال   ره انتاار  صل  الصحية عنه  ف ذل  يؤد     ، ايهاا 
ال بية  السل اا  تنفيد كل ما يصشر ع   توابر م     ،ا اتصة  وعليه  أف  وهلا 

ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھھ ھ ھ ے چ :  قال توال  ،أصي    رض وأ فاه

ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ چ :  توالوقال  [  195:  لبقرة] ا   چے ۓ 

" صذا مسوتم  ل اعوف أبرض ب   :  ‘   وقال النيب[  39:  النسا ]  چڇ ڍ 
" :  ‘   وقال  ،الباار (  وصذا وقع أبرض وانتم بيها ب  لرجوا منها  ،تش لواا

  ." (1) ا ضرر وا ضرار
ا تؤد  صل امصابة بف وآ   وا يؤكش ا طبا  وا اتصوف أف التج:  انابوً 

 

  ، 1/498  ، وصححه ا لباين ا الصحيحة  ، (  3079  ) رقم   ،4/51  ، كتاب البيوع  ،( نن  الشارق ين1)
 .  (250)رقم 
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بشو  covid-(19))  كوروان ا  ع     لدل   واابتواد  ا  د   نباب  م  
توال واالتج قال  وصوراا  أ كاهلا  جب يع  ڳ ڳ ڳ ڳ چ :  ا 

ويا ل ذل  جوات صغ ق ا ساجش لص ة اي وة  [  71:  النسا   ]   چڱ
الويش الزاوين وص ة  أدا     ، واي اعة وص ة  ا سل ي للحج والو رة  وتولين 

ا ع ال ا اتلفة  ، وتولين  النقل  ونائل  التجوال  ،وصيقاف    وصغ ق   ،ومنع 
  ،وأماك  التج ع ا  رى  ،وا  د مببشأ التوليم ع  بوش  ،امواوايا  ا شارآ

  ." (1) امغ ق وغ اا م  صور
وا وب ة  اده بوض م من ا نهج امن مي ا الوقاية م  ا مراض  :  نتيجة

ويتبي منها أف ا نهج النبو  كاف كامً     د  اازاتاا وعوامل الوقاية  
ولول احلجر الصحي وجتن     ،القبلية والبوشية  نع امصابة م  الو   وا مراض

واده الوومل وااازاتاا اليت صشرا ع     ،الوشوى مها أقوى الووامل ا ادية
وقش  هش بوض النصارى    .صشق نبوتهاي دليل جشيش على    ‘   النيب   ش

ا تقش واا  ا نهج  هبدا  د  بفي  ،صري   ا مريكي  للبااث  " كريج    .مقالة 
أكش بيها أف نيب امن     ش    ،ا مريكية(  نيوتويي )  " ا سلة   (2)  كونسيشي

 

 . م  توصياا النشوة 7و  6( انةر التوصيتي رقم 1)
وله    ، 2020( له مؤلفاا ع  امن     راا: " صنسانية   ش م  منةور مسيحي" نار عا   2)

  بونواف"  17/3/2020ومقالته مناورة بتاريخ    . كتاب" امن   ا أمريكا: انتكااف القضااي"
الف وآ   أف توقف جائحة م ل  لقوة الص ة  النيب   ش بك ر   ف    ؟التاجيال ميك   اىت 

الرابط:.ذل  ض     " https://www.newsweek.com/prophet-prayer-
muhammad-covid-19-coronavirus-

1492798#click=https://t.co/DtETxcCd0G   
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تفاي ا وب ة    أانا    ا   ايشيش  الصحي   احلجر و   ، النةابة    لتابا    كاف أول م  أوصى
" ال  :  وطرح البااث النصراين نؤااً   .يواين الوامل االياً م  أاش أنواعها  اليت

  تفاي  واحلجر الصحي ايشيش أانا   تول وف م  الد  أوصى  لتابا  النةابة 
وأورد البااث الوشيش    .عا  1300صنه نيب امن     ش قبل :  وأجاب ؟ا وب ة 

   .م  ا ااديث اليت حتث على الوقاية والنةابة الااصية واحلجر الصحي
و لرغم م  اده التوجيهاا النبوية وأمهيتها ا افظ الصحة والوقاية م   

صا أف بوض ا سل ي مل يلتابموا هبده ااازاتاا  covid-(19  ))  كوروانو    
وم  تل  ا االفاا: ما انتار ا بوض ونائل امع     ،الوقائية بل  الفواا

د كب ة  اع  ممانوة بوض عل ا  الايوة للحجر الصحي وللتباعش عنش تايرة أعش
ان  ق   نق ة  اليت كانت  اميرانية  ق م"   " مشينة  لل راقش ك ا اشئ ا  منهم 
للو   مما أدى صل وقوع صصا ا كب ة ووبياا ونقل الوشوى م  الابائري  صل  
  . عائ هتم بوش عودهتم صل بلشاهنم مما ناعش ا انتاار الو   بي ال ائفة الايوية

ال ائي    وكدل  عارض الصشر وقانم  الايوة ا  -مقتشى  قياداا  ومها م  
   . (1) لشينيةوقف ص ة اي وة ووقف تايرة ا راقش ا - الوراق

:  قوت بوض ا االفاا ل ازاتاا الوقائية عنش بوض أال السنةك ا و 
اي وة   ص ة  بوقف  الرمسية  الفتوى  ايابائر  ا  ا تشيني  بوض  ربض  ايث 

رضي  واتباع التيار السلفي ا أا مصر ظهر عشد م   و   .واي اعة ا ا ساجش
قاموا "مس اا للتكب " باكل خمالف  نع  أيقاف ص ة اي اعة و صلتوجهاا 

 

 الرابط:  ،انةر مقالة بونواف: كوروان والت ا  الشيين (1)
 http://www.acrseg.com/list.aspx?r=24786  :2020/ مايو/ 1اتريخ النار  ،   

https://ajel.sa/Lvc4gS/
http://www.acrseg.com/list.aspx?r=24786


 

 

356 
 بني اإلسالم والنصرانية: دراسة عقدية مقارنة  (covid-19)ان  وابء كورو 

 د. أمحد حممد فالح النمرات  
 

السكانية واالتج مالياباي    ، ا  ا  أ وا  التبليغ  لرج اعة  ديين  جت ع  اش  أدى 
أل16)  مساجش كواا بور اضره ما يقرب م  ل نار و   كوروان ا  ص   ،ف( 

صا ا ا سجلة ا الب د مم  اضروا  كرب م  امف كانت النسبة ا أمالياباي بوش  
   .(1) التج ع ادا 

وم  ا هم ام ارة صل أف اده ا االفاا م  بوض أتباع الفرق وال وائف  
مث  ا تونع انتاار الو   واتدادا الوبياا  اف الناآ    ،كانت ا بشاية الو  

ا ناتل    ،وقل ا ت طهم ك ا أدى برض الشول مجرا اا ماشدة كالبقا  ا 
قليلة  شدة  ناعاا  ا  صا  التجول  م     - واةر  الناآ  أك ر  منع  صل 

   .ا واالتج
 

*** 
  

 

 . انةر: الرابط السابن (1)
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النصرانية    ة بنيالقيامبيوم  (  covid-19)  كوروان  عالقة وابء:  املبحث الرابع
 واإلسالم 

 بيوم القيامة يف النصرانية  (  covid-19)وابء كوروان عالقة : املطلب األول 
ال اناك ع ماا جملي   :  ا مس لةالنصارى  تقرير ا ت ف  بشاية  م  ا هم  
أتباع  ؟هنا غامضةأا سين أ    النصارى يوزبوف بصووبة    وعل ا    .ولكِل رأ  

"  :  الرؤايالتايل ا نفر  نص  العلى  هم  وقش اعت ش بوض   .(1) التوبين بي الرأيي 
برأيت برناً ضار ً صل    !توال:  اىلتم الرابع مسوت احلي الرابع يقولو ا بض  
ال اعوف  ، اىلضرة عليه  الراك   يتبوه  ، وانم  ا مواا  م وى  ب وليا    ،وكاف 

  السل اف على ربع الشنيا ليقت   لسيف واجملاعة وال اعوف وواوش ا رض" 
النبو ة ا نسوبة صل  [  8-7:  6:  رؤاي] " :  ‰  ا سينصضابة صل 
ْل ك ة     7 ٌة ع ل ى مم  ْل ك  ِا    و أ ْوبِ  ٌة و ت ا تِل  و ت ك وف  س  اع اٌا    ، نَّه  تر ق و   أ مٌَّة ع ل ى أ مَّة  و مم 

أ  ا  ْوج اعِ و  8 .أ م اِك     [  8 -7:  24: مىت ]  " .لِك َّ اِدِه ك لَّه ا م برْت ش 
ا سين   ر الابماف  لو    اعت ش بوض الباا ي النصارى ا ربط سي   

كوروان    نفر الرؤاي السابقي ولكنهم ا تلفوا ا صناباله على و   و مىت     يعلى نص
(covid-19)   و  قابل جنش بريقاً   ر يربض وجود    ،وقرب القيامة على اجتااي

  ، بج ة بشوف مقشماا  أييت  ا سين  تقشوف أفويو  ،ع قة بي الو   ويو  القيامة 
 :  وادا تفصيل مقالتهم

 :  الجتاه األول
يرى بوض عل ا  النصارى أف انتاار ا وب ة صضابة صل ع ماا السيف  

  . اقزاب هناية الواملو   وايوع وواوش ا رض ع ماا تسبن سي  ا سين ال اين 
 

 .420-419/ 1 ،وليم  ركلي .د  ،( انةر م  : تفس  الوهش ايشيش1)
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ي  " و ا بض اىلتم الرابع مسوت احل:  ويستاهشوف بنص ماهور ا نفر الرؤاي
  ، وانم الراك  عليه ال اعوف  ،برأيت برناً ضار ً صل اىلضرة  !توال:  الرابع يقول

يتبوه ا مواا  م وى  ليقت   لسيف    ،وكاف  الشنيا  ربع  على  السل اف  ب وليا 
 [  8-7: 6: رؤاي] واجملاعة وال اعوف وواوش ا رض"

ا ربوة ا دكورة  وليم صد  اتفاق ا فسري  النصارى على أف اىلتو     .ينقل د
:  وأف صتياف ا سين ا يكوف صا هبده الو ماا ويقول  ،ا نفر الرؤاي متواصرة

وصهنا تاتش على نسبة قرب سي ه    ،" بإتياف ا سين مبلكوته ا يكوف صا هبا
  ." (1) وتنتهي عنشه

ا و  بوض  و وا يسقط  على  ااعتقاد  ادا  النصارى  م     كوروان    صري  

(covid-(19  )اا ت ف    مع م اةةالرؤاي السابن    نفروت شي  على النص  م
وتفس اا النصوص  ترمجاا  ا  لفظ  ،الواضن  يوجش  ا  النسخ  بوض    بفي 

   . (2) ال اعوف وصمنا ا وا
صل أف الراك  على الفرآ  (  تقريبا   1251:  ا )  يدا  اب  كات  قيصر 

الشجال الفت    ،او  لك رة  ا مواا  قبور  انا  هبده  وايحيم  وا وا  واحلروب 
وا ي يووف الشجال وا    امميافوالربع م  الناآ ام الدي  ابتوا على    .ا نواع

به به  ،يؤمنوف  ويؤمنوف  ي يوونه  ا ربوة    ،والبقية  الربع   نواع  ادا  بيهل  
قتل  لسيف  .ا دكورة أقا   ال   لو      ،م   وايشر  ا تفى  لبيوا  وم  

 

 .41ص ، تفس  الرؤاي ،( الكناب ايليل ا تفس  امجنيل1)
و ل  َّا  ا امنكنشرية جتش النص اكدا:"    -ا النساة الصادرة ع  كنيسة ا نبا تك  اي انوا(  2)

ْوت  ص ْوا  احلْ ير و اِف الرَّابِع ق اِئ ً:» ا ل مَّ و اْنة رْ   ،بر ت ن  اىلْ ْتم  الرَّاِبع     ،بر ن ة ْرا  و ِصذ ا بر ر ٌآ أ ْ ض ر  8«  !مسِ 
بر و ه    ،و ايْ اِلس  ع ل ْيِه امْس ه  اْل  ْوا   و أ ْعِ ي ا ن ْل  ااًن ع ل ى ر ْبِع ا  ْرِض أ ْف ير ْقت    ِ لسَّْيِف    ،و اهْل اِوي ة  تر ترْ

ْوِا و ِبو ا وِش ا  ْرضِ   [ 8 -7: 6رؤاي:  ].و ايْ وِع و اْل  
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وم  ارب صل    ،وم  ارب صل الكهوف وايبال وا غاير ماا جوعا  ،وايوع
بيةهر م  ك   ادا ا فسر اصول    ،"  (1) الربار  والقفار ابزنه الواش وماا
وليم صد  ا تفس ه    . دومب ل ادا يقول    .الو   تم  الشجال أ    ر الابماف

   .(2) ايليل بإنه قبل سي  ا سين تكوف احلروب وا وب ة والفت  الاه  الكناب 
وا مقال ماهور ا مواقع مسيحية ك  ة بونواف" ال تنب  نفر الرؤاي ع   

مشير ا كت  امع مي للكنيسة امجنيلية ا اياية    يقول  ،(3) "ب وآ كوروان
عبيش  القس نصرجل  مبصر الكتاب    ":  تكراي  ال اوا ومفسرو  ينقسم رجال 

ا قشآ صل بريقي اول ما صذا كاف ب وآ كوروان حتقين لنبوة نفر الرؤاي أو  
الوامل بنهاية  نديٌر  تقشير  أقل  ا ول  ..،،على  اده  :  الفرين  أصحاب  يوتقش 

الوامل  هناية  اقزاب  على  دليل  ا وب ة  انتاار  أف  وراكبه   .ا شرنة  الفرآ  وأف 
صمنا يا اف صل وااشة م  أام ع ماا هناية  (  8: 6)  ا دكوري  ا نفر الرؤاي

مث يورد    .الوامل اليت تسبن اجملي  ال اين لل سين واي انتاار ا وب ة القاتلة للبار
ا الرأ  وا ت ف تفس اهتم للوف الفرآ ا  جل بوض القائلي هبد  القس نصر 

لول الزمجة ا بضل اي "برآ    ،النص بالكل ة ا صلية أنه  ات أو أ ضر
الد  دائ ا   ال اعوف  اليت تشل على و    أو اييفة   اا " أ  بلوف اي ة 

لقش عانينا م  م له الوا  ا نصر  ولك     .كاف أييت عق  احلروب واجملاعاا
الكامل  قري   التحقين  أمر  او  صمنا  نصر   .هلدا  القس  بوض    ونقل  ع   جل 

واا مصفرة ك ا لو  جا فسري  أف الكل ة تستو ل ا ا دب اليوانين لتصف و 

 

 . 143-142 ، نيوآ ابايراجوه: الق ص أرما ،اب  كات  قيصر ، تفس  نفر الرؤاي( 1)
 . 40ص  ، رح نفر الرؤاي ،( الكناب ايليل ا تفس  امجنيل2)
: NDc0MTA/articles-varities/org.linga.www://https (3)   ينةر الرابط 

https://www.linga.org/varities-articles/MTA0NDc:%20ينظر%20الرابط
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صري  م  مفسر  النصارى على  واووصل احلال ببوض ا   .كاف بسب  مرض"
بإف أرميا جاك يؤكش وجود ع قة ا جشال    ،أتكيش الو قة بي الو   والقيامة

تفاي   ا وصوف ا  (  covid-19)كوروان    و  بيها بي  ا روع  ال اعوف  وبي 
  . (1) وكدل  القس أ ك  عبش ا سين برج ،كتاب الرؤاي "

صذا كاف بوض أصحاب الرأ  السابن يؤكشوف الو قة ا با رة بي  :  تعقيب
بإف  ا ي    covid  - (19)  كوروانو     الرؤاي  ا وصوف ا نفر  وال اعوف 

ا يصراوف بدل  وصمنا جنشه يؤيش الو قة    كتنا و  انا  .  ري  م ل القس د
 كوروان  لصيصها بو    م  غ   بي ا وب ة ا السنواا ا   ة وبي هناية الوامل

(covid -19)  كنتا و بوش اشي ه ع  الضر ا امهلية الواردة    .د يقول القس
وحيفابان    ،ا   ة" اده الضر ا دليل على أننا حنيا ا ا تمنة  :  ا نفر الرؤاي

وا رض   ايشيشة  والس ا   ال اين  ا سين  سي   ونزجى  ن ل   أف  السفر 
   ." .(2) ايشيشة

الثاين الو   وهناية  :  الجتاه  أنه ا ع قة بي  ااجتاه  يرى أصحاب ادا 

 

اتريخ    ، موقع ماروع الكنوت القب ية  ، 14ص    ، القس أ ك  عبش ا سين برج  ،( جل وب وآ كوروان1)
 الرابط:   ،2020/ يوليو/2الوقوف: 

https://coptic-

treasures.com/book/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-

%D9%88-

%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-

%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3-

%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%B

1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84 / 

 . 8ص  .انا كتنا و . د ،الو   ا الكتاب ا قشآ (2)
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وأنه ا أاش يولم    ،و   نينقضي كغ ه  (covid-19)  وأف ب وآ كوروان  ،الوامل
" ب ما ذل  اليو   :  ’   ويستاهشوف بقول ا سين   ،ا سين مرة اثنيةمىت أييت  

ب ا م  أاش يول ها ا م ئكة الس اواا وا ااب  صا اآلب    ،وتل  الساعة
مستوشي  بفي الساعة اليت    أيًضاكونوا أنتم  ولدل     ؛[36:  24:  مىت  ]  واشه"

   .[44: 24: مىت ] ا تتوقووهنا أييت اب  امنساف"
أقوال  ا ي  يو  مقاله  نصرجل ا  القس  اىلاطئ  موارد  الفهم  صري  ع  

"ج ع   بينقل  واحلروب  اجملي    وب ة  ادا  وربط  ال اين  ا سين  أ    .جملي  
قوله صف احلروب وأ بار احلروب مل تك  م :  وليامسوف"  ع ماا اجملي     " 
وأما ع  ا وب ة بشرانة بسي ة لتاريخ ا وب ة اليت اعتقش مفسرو    ،ال اين لل سين

  ، الكتاب ا قشآ أهنا ع ماا على هناية الوامل تكاف لنا     ادا التفك 
وا كل مرة يوظ    ..،مث يورد وليامسوف بوض ال واعي اليت ماا بيها ا  يي 

  .ا اشائ وا وب ة متنب  هبا وعنها ا الكتاب ا قشآ"ا فسروف أبف اده  
  . .":  اش ال اوتيةواويقول" مايكل براوف" ا نتاذ واحملاضر ا عشد م  ا  

خن ئ صذا رب نا بي نبواا الكتاب ا قشآ ع  هناية الوامل وبي اعتقادان أف  
ك اض راب  ما أبه ه او أنه نيكوف انا  .ب وآ كوروان او طاعوف هناية الوامل

وا كلتا احلالتي  ،اائل قبل هناية الوامل لك  نيكوف اناك تشبن رواي عةيم
ب وآ كوروان على أنه    أنه ا ينبغي لنا أف ننةر صل  ما او واضخ  لنسبة يل

  ." . (1)طاعوف متنب  به ا نفر الرؤاي
ا سين اي:  تعقيب بإف ع ماا سي   امجنيل  نصوص  صل  :   لرجوع 

ا قشآ بيت  ا  الفساد  عجائ     ،وجود  ي ةهروف  دجالي ك  ي   وظهور 
 

 . تقش  عنواف الرابط ،مقال للقس نصرجل تكراي بونواف" ال تنب  نفر الرؤاي ع  ب وآ كوروان"( 1)
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  ، وبوشاا بج ة أييت ا سين انتًا م  الس ا   ،وتكوف أاي  ضيقة و شة  ،عةي ة
يو  وناعة سي ه صا جل الو ماا تكوف قبل    ، (1) وا يورف  بيةهر أف اده 

مولومة اجملي     ،اجملي  مبشة غ   يو   الد  ا  ولك  حتشيش  وناعته ادا او 
ع مة ا وب ة اس  نص    أيًضا   هلده الو ماا   يضاف   .يول ه صا جل توال

س  اع اٌا  :  مىت و ت ك وف   أ م اِك   و أ ْوبِ  ٌة  "  ِا  أ   و  8  .و ت ا تِل   م برْت ش  اِدِه ك لَّه ا  لِك َّ 
أوب ة" ا بوض  مع م اةة عش  وجود لفظ" [ 8 -7: 24: مىت ] ".ا  ْوج اعِ 

ويفهم م  نص مىت  أف ا وب ة تكوف ا مشة ما قبل سي     ، (2) النسخ ا زمجة
لِك َّ اِدِه ك لَّه ا  و  8"  :  م  غ  حتشيش بشالة الوبارة اليت بوشاا  ’   ا سين

أ  ا  ْوج اِع" لك  قبله    ’   بتكوف ا وب ة م  ع ماا سي  ا سين  ،م برْت ش 
ولول ادا يوابن ما ورد ا السنة النبوية م  أف ا وا الك      . مبشة ليست يس ة

   .وجل أعلم ، لو   م  ع ماا الساعة الصغرى
ببوضهم  ا ع قة الو   بيو  القيامة:    عنش النصارىا ت ف  يوجش  :  نتيجة

الوامل وبوضهم ينفي    نهايةب  (covid-19))  كوروانو      ومنها يربط ا وب ة ع وماً  
   .ا ولالرأ  والنصوص ترجن  ،ذل  ويستبوشه

  

 

  ، رف الكتابيةوا[ وانةر م  : دائرة ا 40:  12[ و] لوقا:    28- 15:  24( يراجع النص ا ] مىت:  1)
   .1951والتفس  الت بيقي ص ،1/110

[ انةر م  : الكتاب  7:  24( ا وجود اكدا: " وحتشئ ساعاا وتاتل ا أماك  ك  ة" ] مىت:  2)
 . 1949ص  ، والتفس  الت بيقي للكتاب ا قشآ ،102ص   ،النساة اليسوعية ،ا قشآ
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 بيوم القيامة يف اإلسالم ( covid-19) وابء كوروانعالقة : املطلب الثاين
لك  بوش النةر    ،مل أك  قبل ادا البحث أرى ع قة بي الو   ويو  القيامة

  النيب   بقش عش    ؛تل  الو قةاً على  والت مل ا السنة النبوية وجشا الشليل جلي  
اعشد نتاً  "  :  ¢  بقال لووف ب  مال   ،نتة أمور تكوف قبل الساعة  ‘ 

واتف أي د بيكم كقواص  مث م    ،مث بتن بيت ا قشآ  ،مويت:  بي يش  الساعة
   .وا راد ك رة ا وا بو ماا واضحة ،" (1) ..الغنم

واو بضم ا يم    .الك   الوقوعا وا  :  ا واتف( :  را  855:  ا)  قال الويين
واو دا  أي د الغنم بيسيل م     ،بضم القاف(  كق واص الغنم):  قولهو   .وبتحها

الق واص دا  أي د ا الصشر ك نه يكسر  :  وقيل  . أنوبها  ي  بت وا بجا ة
قش يةهر الو   وبينه وبي ب  ،بهده ع مة م  ع ماا الساعة الصغرى  (2) الونن

بكاف و ً  ماا بيه  (  را  18)  أك ر ك اعوف ع واآ عا الساعة ألف ننة أو  
الو   م     ، لن ك   لكنين مل أقف على أاش م  أال الولم نص  على أف 

ع ماا الساعة بلم أجش تركياباً على اده الو مة  لرغم م   هرة احلشيث  
الساعة الصغرى اليت ظهرا ك ا    رمبا  نه كاف موشوداً م  ع ماا   ،وصحته

 

مث مواتف أي د بيكم    ،مث بتن بيت ا قشآ  ،اعشد نتاً بي يش  الساعة: مويتاحلشيث يت امه:"    (1)
مث بتنة ا يبقى    ،مث انتفاضة ا ال اىت يو ى الرجل مائة دينار بيةل نا  ا  ،كقواص الغنم 

نكم حتت مثاني  بيغشروف بي تو   ،تكوف بينكم وبي بين ا صفر  مث اشنة   ، بيت م  الورب صا د لته
 ب ما حيدر م     ،كتاب ايابية  ،انةر: صحين الباار   .ا " حتت كل غاية اانا عار ألفً   ،غاية
  .(3176 ) رقم  ،4/101 ،الغشر

 . 100-19/99 ،  ود ب  أمحش ب  بشر الشي  الويىن ،( ع شة القار   رح صحين الباار 2)
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السااو و   ، (1) الولم  قال أال  بشاية    أف(  را  902:  ا)  يرى  طاعوف ع واآ 
   .( 2) ا رضلل وا الك   بدل  

قش   (covid-19)  لباا ي يراي أف و   كوروانجشيش  وقش وقفت على ك    
مواتف أي د بيكم كقواص    ":  احلشيثيكوف م  ع ماا الساعة ا وصوبة ا  

أ اى أف يكوف  أنتاذ الاريوة جباموة طن ا:    (3) أمحش الاواف  .قول دي  ."الغنم
ادا سرد اجتهاد    .‘   عنه النيب   رب او ا واتف كوقاص الغنم الد  أ  كوروان  

ويرى الاواف أف كوروان م     .،.ا"بإف أ    ب ان راجع عنه بورً   ،حيتاج  ناقاة
أك ر  راح   ذا   ع واآ ك ا  طاعوف  وليس  ا واتف  او  يكوف  أف  ا  ك  

التاابه بي الوقاص ا دكور ا احلشيث واو دا   :  وذكر عشة أنباب  ،احلشيث

 

والنهاية1) البشاية  م  :  انةر  ب  ك    ، (  ع ر  ب   اجر    . 226/  6  ،صمساعيل  اب   البار   وبتن 
ا    . 278/  6  ،الوسق ين اآلبة ظهرا  اده  صف  ويقال  قال:"  الد   للاوكاين  القشير  وبيض 

طاعوف ع واآ ا   بة ع ر ب اا منها نبووف ألفا ا ا اة أاي  وكاف ذل  بوش بتن بيت  
   .(4657)رقم   94/ 4،ا قشآ

 . 99-98،  ش ب  عبش الرمح  السااو  ،حيس  امااطة م  أ راط الساعة ( القناعة ا ما 2)

اتريخ النار    ، "‘   ( مقال بونواف:" ال كوروان او ا واتف كقواص الغنم الد  أ رب عنه النيب3)
 الرابط:  ، 2020/ 15/4

 https://anbaaalyoumeg.com/%D9%87%D9%84-

%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-

%D9%87%D9%88-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%A7

%D9%86-

%D9%83%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%B5-

%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%89-%D8%A7 / ، .  
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 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

وادا ما ابت م  أعراض كوروان نوال    ،أي د الشواب بيسيل م  أنوبها  ي 
به    الناآ  وقواص الغنم ميوا  ،ور ن بين ا لتلف أعراض ال اعوف ع  ذل 

والدي     ،اآوا واتف مبوىن انتاار ا وا ا الن  ،نريواً وادا ين بن على كوروان
  ، ألفاً بين ا ا كوروان ا عشاد أك ر م  ادا(  25)   ماتوا ب اعوف ع واآ كانوا

ما طاعوف ع واآ بكاف  أ  ،وأف ع ماا الساعة أغلبها عا  واكدا و   كوروان
  . اصا"
القهوجي  . دأما  و  اممارا)  باار  بشولة  الزبو   الت وير    ا يو ل ا كلية 

ا احلقيقة أف صنقاط بوض النصوص القر نية أو ا ااديث   الوربية( بيقول: "
على بزة    - اليت تتحشئ ع  نبو اا غيبية نتحشئ ا   ر الابماف  - النبوية

" ميك   :  ويقول  ."تمنية موينة ا يت كش صا بوش وقوعها ات اً وماااشهتا ااًا 
اليت تفات ا موةم  (  كوروان)  ف أتمة الو   الوا ي أب  - وجل أعلم   – القول  

قش تكوف اي الو مة ال ال ة    ،ا الوشد الكب  ا الوبياا  تحنا  الوامل وتسببأ
(  ومواتف أي د بيكم كق واص الغنم):  بقوله  ‘   اليت اشداا احلبي  ا ص فى

طرااً  -وجل أعلم  -وقش يكوف   ،وقش ينقض ادا ال رح مستقبً  الوقائع وا اي 
  ." (1) ..وانتنتاجاً موبقاً 

 :  نيتعقيب على رأي الباحثَ 
و ا دكور ا  ا(  covid-19)  كوروان    اظ أهن ا مل جيابما بكوف و  ي :  أول

 

 ( انةر الرابط: 1)
https://www.researchgate.net/publication/340362771¢hl¢wba¢kw

rwna¢hw¢allamt¢althaltht¢Is¢Corona¢Outbreak¢t  

.he¢Third¢Sign ،  2020/ ابريل/1اتريخ النار  ، 
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 بني اإلسالم والنصرانية: دراسة عقدية مقارنة  (covid-19)ان  وابء كورو 

 د. أمحد حممد فالح النمرات  
 

وأرى أف    ،أنه اجتهاد حيت ل اىل   والصواب  على  شابل أكَّ   ،احلشيث النبو 
   .موقفه ا  اات الية وعش  اياب  موقف نليم

  ، ين بن على ما ورد ا احلشيث النبو ليس كل ا زاك ا وصف ما  :  اثنيا 
بهل ميك  القول    (1) ك رة القتل م  ع ماا الساعة اهلرج أ   ب   ا ولو  أف  

ا  يي  مقتل    صف اهلرج  ال انيةو ا ول    تي الوا ي  ي احلربا  عاراا  ا راد    او 
م  ا وب ة  غ ه    أو   ( covid-19)  واكدا تاابه و   كوروان  ؟ حلشيث النبو  

مع ما ورد ا احلشيث النبو  ا يوين احلكم والق ع أبنه -  ا وصافا بوض  
   .وجل أعلم ،وقش ا يكوف ا راد  بقش يكوف   ،او ا راد
نةراً لتولن ادا ا مر  لوقيشة بإنه ا ينبغي القول به صا    ،واو ا ام:  اثل ا

  .ع  جاب  ويقي ا ظ  ول ي 
وم   ،ذا  صليه الباا اف او اات ال ممك  ليس ببويشوخنلص صل أف ما  

وصذا تبي مستقب ً أنه ا رض ا دكور ا الو مة   .ا احملت ل أف ا يكوف صحيحً 
  - ‘ -أتكيش صشق ما أ رب به نبينا   ش    يوينبال ال ة م  احلشيث النبو   

النصارى م  نبو ة    ك ا يوين  ،وصشق نبوته ادا اات ال صحة ما ورد عنش 
  -ك ا تقش   –  تنبئ حبشوئ ا وب ة والاباتل   ‰  منسوبة لل سين 

وأما ع مة ك رة الاباتل بستقع    ،با وا الك    لو   مدكور ا احلشيث النبو 
  ." (2) وتك ر الاباتل  ،" ا تقو  الساعة اىت يقبض الولم: ‘  لقوله

 

لقوله 1) القتل‘   (  اهلرج« واهلرج:  بيها  الباار .:" ويك ر  انةر: صحين  الفت  ،"   ب    ، كتاب 
   .( 7062 ) رقم  ،48/ 9 ،ظهور الفت

 . (1036  )رقم  ،2/33  ، ب ما قيل ا الاباتل واآلايا  ،كتاب اانتسقا   ،( صحين الباار 2)
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 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

خنلص صل أف ك رة موا الناآ  لو   ع مة صحيحة على قرب  :  نتيجة
بقش    ، ف احلشيث النبو  عا   ،ومكانه  م  غ  حتشيش وقتهلك   قيا  الساعة  

 ورمبا  ،يكوف الو   ا دكور وقع وانتهى ك ا ذكر ذل  ك   م  أال الولم
بوش بيكوف  رمبا مل أيا  و (  covid-19)كوروان    و     او ا وجود اآلف ا س ى
وا مجيع ا اوال يبقى    .اآلف  اليت مل تةهر اىت  م  ع ماا الساعة الصغرى 

بي يو   و قة الاشوئ الو   ا وصوف ا احلشيث النبو  ع مة ودلي ً على 
   .وجل توال أعلم ،الو  القيامة و 

 
*** 
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 د. أمحد حممد فالح النمرات  
 

 مقارنة : املبحث اخلامس
النص موقفي  عرض  وامن    بوش    م(  covid-19)  كوروانو    م   رانية 

نصل صل    ،أصله واحلكم ا ستفادة منه والوقاية منه وع قته بيو  القيامة:  ايث
 : ا قارنة بينه ا ض   اده احملاور

النصارى  عcovid-(19  ))  كوروانو      يوود أصل:  أصل الوابء :  أول نش 
ا ول اليت يروف أهنا أصل كل      ي ة  د صل طبيوة البار اىلاط ة ك ار ع   

ا رض ا  وض      ،الارور  توال  بتشب  جل  الو   اصل  أف  يوتقشوف  ك ا 
  بإف و   عنش ا سل ي    أما  .وأنه عقوبة على بساد البار و  اايام  ،قضائه
والو   خملوق    .أبمر جل توال وصنفاذاً للقشر السابنشئ  ا(  covid-19)  كوروان

  ، أنه ينشرج ض   ننة اابت   اليت يبتلي جل هبا الوباد  ك ا  ،بقشرة جل توال
   .صيهممواك ا أنه عقوبة صهلية بسب  بساد البار و 

الوابء:  اثنيا  من  م   :  احلكمة  نش  ع  (covid-19)  كوروانو    احلك ة 
أف  صضابة صل    ،أنه أتدي  وتربية لإلنساف كي يتوب ويرجع صل جل:  النصارى

النفس ويصلحها  نش  ع  (covid-19)   كوروانأما احلك ة م  و      .الو   يريب 
 هم على التوبة والرجوع صل جل بيكوف  حل  أنه لويف للناآ   : بيوتقشوف ا سل ي 

ةهر الو    اثر أمسا  جل احلسىن كاحلليم  ك ا ي    ،عقوبة حت ل ا طياهتا الرمحة 
  وم  احلكم   .لقادراوالقو  و والرايم والصبور وكدل   اثر أمسا  الوابة م ل الوابياب  

ولربع درجاا    ،وا تبار الناآ وموربة أاواهلم عنش الب    ،تدك  البار بضوفهم
- covid)  كوروان  و  ا سل ي ا صابي وصانلة درجة الاهادة لل توبي بسب   

وادا برق مهم ليس له ذكر عنش النصارى بالاهادة عنشام مقصورة على    (19)
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 جملة العلوم الشرعية

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

   .(1) م  قتل واو يشعو صل دينهم 
 :  الوقاية من الوابء يف اإلسالم: اثلثا 

 هارة البشنية  ا ذكر لل:  النصرانية  ا  (covid-19)  كوروانالوقاية م  و    
يس اً عنشام   على    ،صا  ا ونويةوتركيابام  أية    ،ال هارة  عنشام  يوجش  ا  ك ا 

وليس عنشام اجر صحي عا  وصمنا عابل    ي بت صصابته   .اازاتاا تدكر
   . بونشاا يوابل ا صاب  ارج ا شينة اس  أنفار اليهود  ، لربص ا وش  بقط

بتةهر م    ل  :   امن  ا  covid-(19))  أما الوقاية م  و   كوروان
نه الاريوة اليت ارتضااا جل  امتة للارائع  أامن   و   تفوقةهر  اازاتاا قوية ت  

 لنةابة البشنية    الواضن     ات اكاا    ر الابمافاىت   ا بيه م  أاكا  تصلن  
وكدل  احلث على التشاو  واكتااف    ، للفم وا نف وأعضا  البشف الةاارة

وقوع  ا اال  و   . والنفسي ودوا  اانتوانة  هلل توالاممياينالو ج مع ايان   
مبنع الش ول ا البلش ا وبو   الصحي ا تكامل     حلجرالو   بجا ا الاريوة  

ومنع ا صاب  لو   م  اىلروج    ،والتحدير م  الوشوى  ،ومنع خمال ة ا رضى
 هوتقوية صمياف ا صاب  لو   ومواناته أبن  ،بلشه اىت ا خيالط ا صحا م   

   . هيش  صذا ماا  لو   صابراً بله أجر
متكام ً جتش    واكدا امن    موضوع    منهج  والبوشية  ا  القبلية  الوقاية 

ك ا او احلال  -و   موش   أو أ   بونش وجود ال اعوف  احلجر الصحي  وأمهها  
ي نع الش ول صل ا رض اليت ظهر بيها الو   ك ا  ب (covid-19) كوروان بو  

 

  . 568/ 4 ،رف الكتابيةوا( دائرة ا 1)
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 د. أمحد حممد فالح النمرات  
 

منها اىلروج  م   ا وبو ة  ا رض  أال  امجرا اا  و   .مينع  الوقائية  النبوية  اده 
مما يؤكش أهنا بواي جل    -واداا ا وقت مل يوهش الورب م ل اده الجا ا  

  .‘  توال صل نبيه   ش
 :  بيوم القيامةعالقة الوابء : رابعا 

القيامة الد     يو ب   (covid-19)  كوروانعنش النصارى ا ت ف ا ربط و    
ا سين سي   امجنيل    ؛‰  يسبقه  نصوص  ا  ا ت مل  ويلحظ 

ف الو   ع مة على سي  ا سين ال اين اىت أف بوض الباا ي  أبع قة واضحة  
النصارى ينابلوف ع مة ا وب ة على ا وب ة ا السنواا القليلة ا   ة ومنها  

 ( covid-19)  كوروانيؤكش الو قة دوف صناباله على   بوضهمو (covid-19)  كوروان
ينفوف وجود ع قة بي القيامة  ايث  عنش النصارى    و  قابل يوجش رأ  اثف  

ويروف أف ا سين أييت بج ة بشوف    ،الو  بي  و   ’   سي  ا سين اليت يسبقها  
  .والنصوص تقو  القول ا ول م  غ  صناباله على و   موي  ،ع ماا

ا   واضن امن    أما  ربط  ب  بيوجش  القيامة  ويو   الو    الو    يوبي  ترب 
  الد  نص  على   احلشيث النبو   بشالة  الساعة الصغرى ع مة م  ع ماا  

وهبدا يتاابه   . ميوا به الناآك رة ا وا قبل يو  القيامة مع وصف الو   الد   
ع مة بويشة    لكنهاامن   والنصرانية ا أف ا وب ة ع مة على قرب الساعة  

   .وجل توال أعلم وأاكم  .وليست قريبة
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 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 خامتة 
تفوقاً واضحاً  ا ا امن   م  عقائش وتاريواا للوقاية م   أظهر البحث  

وعش  وجود أية نصوص كتابية    ،الو   مقارنة مبا عنش النصارى م  عقائش  طلة
 :  وتفصيل ذل  ك ا أييت .للوقاية م  ادا الو   نصرانية  

الوابء :  ولأ أصل  جهة  النصارى:  من  و    وا سل وف   يتفن    كوروان   أف 

(covid-19)  السابنا وتقشيره  توال  إبذف جل  أصل    ويرجع  .صل  النصارى 
ك ا يوتقشوف أنه    ،الو   صل طبيوة البار الساق ة ك ار ع    ي ة  د  ا ول

(  covid-19)  كوروان  و  ويوتقش ا سل وف أف    .عقوبة صهلية على بساد البار 
اىللن  اب  ج ابت    البار  وأنه    ،م  ننة جل ا  بسب    ي اا  صهلية  عقوبة 

   .وبسادام وكفر الكفار وذنوب ا سل ي 
يوتقش ا سل وف أف الو   لويف للناآ  :  من جهة احلكم من الوابء:  نيا اث

ويوتقشوف أف    ،بهو عقوبة حت ل ا طياهتا الرمحة  ،واث للتوبة وترك الدنوب
يةهر   والالو    والوفو  احلسىن كالرمح   جل  أمسا   أف    ،قو للناآ  اثر  ك ا 

وتوليم ا سل ي الصرب    ،م  يصاب بهربع درجة  تكر  صهلي بامصابة  لو    
كاف    فصانلة اواب  هيش    ميوا به صيرجوف م  جل  و   ،والرضا أبقشار جل توال

  ، بكانت التوبة والرجوع صل جلاحلك ة م  الو   عنش النصارى    وأما   .صابرا
   .صضابة صل أنه يريب النفس ويصلحها

توش منهجاً    بإف التحرتاا ا امن  :  من جهة الوقاية من الوابء:  ا اثلث
ااازاتية الك  ة    بالتشاب   ‘   وت بت نبوة   ش   ات بت ر نية مصشرا  متكام ً 

وجوب احلجر  مع    ،وجتن  الوشوى  والتحدير م  خمال ة ا رضى  ،لل هارة البشنية
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أما عنش النصارى بالوقاية    ،ا االة الو   دوف لصيصه مبرض موي   الصحي
البشنية  ،ضويفة ال هارة  مبسائل  اات ا   عنشام  أو   ،وا  الصحي  احلجر  ما 

   .وكاف مقتصرا على مرض الربص ا وش  اليهوديةب ست ش م  الاريوة 
  أبف ا امن   ع قة واضحة  :  من جهة عالقة الوابء بيوم القيامة:  ا رابع

ا وا  الصغرى    ك رة  الساعة    . م  ض   ع ماا ك  ة لو   م  ع ماا 
با وب ة م  غ  حتشيش    - حبس  نصوصهم وأك ر عل ائهم-   النصارى   وعنش
ال اين    منها      ا سين  سي   قرب  على  تسبنع مة  أ رى  ع ماا    مع 

ا ت بهم  ،القيامة يؤكش  ا covid-(19))  كوروان  ال  مع  ببوضهم  ا راد  و 
وعليه    ؛ وجود ع قة بي الو   وهناية الوامل يورأ  ضويف ينف ،وبوضهم ينفي

تسبن هناية  بيتفن امن   والنصرانية ا أف ا وا  لو   صاشى الو ماا اليت  
   .الوامل

أوصي  لتونع ا درانة ا وب ة ض   أطرواة عل ية تتناول خمتلف ايوان  
  .الوقشية ا ا دايف ال  اة

وم  كاف    ،جل توالم   ف م  صواب ا ادا البحث بتوبين  اك  ماً ب ااو ت
احلسىن ورمحته اليت    أبمسائهوأن ل جل توال    .أنتغفر جل منه ين و م      ب

نبحان  اللهم وحب شك    .ف يوفو ع  عباده ويربع الو  أونوت كل  ي   
اللهم صل على   ش وص وانه    .أ هش أف ا صله صا أنت أنتغفرك وأتوب صلي 

   .واحل ش هلل رب الوا ي  ،ا نبيا  و هلم ومجيع ا ؤمني 
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 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 املراجع اإلسالمية املصادر و 
 .الكر القر ف  -
  1425  ،1ط  ،دار اب  ااب   ، ايفاف وايايب:  النا ر  ،حيىي ب   رف النوو    ، ا ذكار  -

   .  2004 -ار
  ، عبش احلسي ا بارك .د: حتقين ،عبش الرمح  ب  صنحاق الابجاجي ،ا تقاق أمسا  جل  -

   . 1986 -ه  1406 ، مؤنسة الرنالة ،2ط
دار صايا  الزائ    ،1ط  ، علي     :  حتقين  ،ك  صمساعيل ب  ع ر ب     ، البشاية والنهاية  -

   .  ç - 1988 1408 ،الوريب
ال اعوف  - ا اعوف ا بضل  أمحش  :  حتقين  ،الوسق ين  اجرب   علي  أمحش ب     ،بدل 
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 قرة العين في بيان أن من السنة فعالً وأمراً 

 الصالة في النعلين والخفين الطاهرتين 

 هـ(   1315)للشيخ عبد العزيز بن عبد هللا الوهيبي 
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والخفين   النعلين  في  الصالة  وأمراً  فعالً  السنة  من  أن  بيان  في  العين  قرة 
 هـ( دراسة وتحقيقاً   1315) الطاهرتين للشيخ عبد العزيز بن عبد هللا الوهيبي  

 عمر بن عبد العزيز السعيد  .د
 باألحساء كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  - الشريعةقسم 

 .باألحساء-اإلسالمية جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 
   ç 1442/  10/  11تاريخ قبول البحث:  ç 1442/ 25/7تاريخ تقديم البحث:  

 ملخص الدراسة: 
ومن    ، وحتقيقها وإخراجها يف أقرب صووةري يريد ا الفل    ، مما جيدر بطالب العلم العناية بكتب العلماء 

تعاىل بعنةان: قري العني يف بيان    ¬   تلك الفلفات: رسووووووالة للدووووووي  ن د الع ي  بن ن د   الة ي  
 . أن من السنة فعاًل وأمراً الصالي يف النعلني واخلفني الطا رتني 

وذكر مجلة من األدلة نلى ذلك: من   ، تعاىل مدووووووووورونية الصوووووووووالي  لنعا  الطا ري   ¬   بنين الفل  
ومن    ، وذكر رأي العلماء من التابعني   ، ٪   كما أشوووووووووووار إىل ابر نن الصووووووووووو ابة   ، وأمره   ، ‘   فعله 

كما أشوووووووووار إىل كيفية    ، وأجاب نليها   ، وذكر أدلة قد حيتج هبا يف النع من الصوووووووووالي يف النعا    ، بعد م 
 . ون ذ التعصب والتقليد   ، وأكد نلى أمهية ات اع الدليل   . تطهري النعلني أو اخلفني 

 
 . [ الصالي( ) اخلفاف(  ) النعا (  ) ] الكلمات املفتاحية:  



 

 

The Joy of the Eye in the Statement that Praying in Socks and 

Sandals is from the Prophetic 

Dr. Omar bin Abduaziz bin Issa ALsaeed 
Fiqh Department , College of sharia and Islamic studies  
Imam Mohamed bin Saud Islamic University, Alhasa, Saudi Arabia. 
 

Abstract: 

An important service that students of knowledge provide is the 

accurate annotation, typing and publishing of classical scholars’ 

works. This study focuses on a work of Sheikh Abdulaziz bin 

Abdullah Al-Wahaibi, may Allah Almighty have mercy on him, 

titled: The Joy of the Eye in the Statement that Praying in Socks and 

Sandals is from the Prophetic Injunctions and Example. 

The author, may Allah Almighty have mercy on him, mentioned 

the precedence of praying in clean footwear; and mentioned several 

evidences for that such as the fact that the action is from the practice 

and injunctions of the Prophet Muhammad, peace be upon him, and 

the practice of his companions and the scholars that came after them, 

may Allah be pleased with them. He also responded to some of the 

arguments of scholars who are of the opinion that praying in 

footwear is impermissible as well as methods to clean footwear 

properly before praying in it. The author emphasized the importance 

of giving preponderance to evidence and avoiding bias. 
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 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 املقدمة

هلل   يعلم  ،نلنم  لقلماحلمد  مل  ما  اإلنسان  سيد    ،نلم  والسالم  والصالي 
 . أما بعد ،وص  ه أمجعني  ،ونلى اله  ،الرسلني 

ومل ي      ،فهم ورثة األن ياء  ،أنلى شأهنمو   ،فإن   تعاىل رفع قدر العلماء
الناس دينهميعلن   ،العلماء يف كل نصر ومصر  نةن هلم سنة رسةهلم  وي ين   ،مةن 

،    الدي  ن د الع ي    -فيما حنس ه و  حس ه  –وإن من العلماء الناص ني  
العةام الصالي يف    ،تعاىل  ¬  الة ي      بن ن د وقد الحظ إنكار بعض 
بنين   ،النعا  رسالة  الن   فكتب  سنة  فيها    ،    العلماء من  مجلة  نن  ونقل 
   :بعنةان ،ى  ذه السألة يف رسالة قيمةوجلن  ،احملققني 

ة يف النعلني واخلفني  قرة العني يف بيان أن من السنة فعاًل وأمراً الصال 
 الطاهرتني

  ؛خرجهاوأ    ،قهاأن أحقن   فأح  ت    (1)،نليها  االطالع    يل  ر   تعاىلوقد يسن 
 أمهها: ،ومما دناين إلخراجها أمةر  ،لعل الناس يستفيدون منها
 أس اب حتقيق الكتاب: 

 .ليستفيد الناس منه ؛ وندره ،الداركة يف إخراج الرتاث العلمي للعلماء -1
 انحيتني:   تعلق الةضةع  جلانب الفقهي من -2

النعلني   إحدامها:  نلى طهاري  من    ، واخلفني   ، احلكم  يعرتضهما  ما    ، األذى مع 
 .فيما لة أصابتهما جناسة: رط ة كانت أو ايبسة وكيفية تطهريمها 

 

  ، حسن احلسني أستاذ أصة  الفقه الساند جبامعة اللك فيصل  ألحساء  .( أشكر أخي الكرمي د1)
   .فله ج يل شكري وتقديري ،الذي زودين هبذه النسخة
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قرة العني يف بيان أن من السنة فعاًل وأمرًا الصالة يف النعلني واخلفني الطاهرتني للشيخ عبد العزيز بن عبد هللا الوهييب  
 هـ( دراسة وحتقيقاً 1315) 

 السعيد د. عمر بن عبد العزيز  

 . الثانية: حكم الصالي فيهما
واخلفاف -3 النعا   الصالي يف  لعرفة أحكام  العسكري  القطاع  وما    ،حاجة 

حيث يكثر لديهم الصالي أبنةاع خاصة يل سةهنا نلى أقدامهم    ،يل ق هبما
 .وغري ا ،أثناء التدري ات

ون ذ التعصب    ،من أمهية ات اع الدليل  ،كالمه  أثناءالفل  إليه يف  ما أشار  -4
 .أو غريمها ،أو للدي   ،للمذ ب

 . ستأيت اإلشاري إليها ،ي  به  ذا الفل  من م اايما مت -5
 خطة التحقيق: 

:  يف انتظمت  اليت    يف ضةء اخلطة وحتقيقه    ، دراسته وقد استعنت  هلل تعاىل نلى 
 :و ذا تفصيلها ،والفهارس ،وخامتة  ، وم  ثني   ، مقدمة 

 القدمة: وفيها: 
 . أس اب حتقيق الكتاب -
 . خطة الت قيق -
 . الت قيقمنهج  -

 . املبحث األول: قسم الدراسة
 وفيه مطل ان:

يف املدة اليت عاش    السياسيةوبيان احلالة    ، ابملؤلف  املطلب األول: التعريف
 . فيها 

 :اننوفيه فر 
 . لفل تعري  الالفرع األو : 
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 .ها الفل في  اليت ناش الدية يف يالفرع الثاين: احلالة السياس
 .املطلب الثاين: التعريف ابلكتاب

 : ة فروعس عوفيه 
 .اسم الكتابالفرع األو : 

 .الفرع الثاين: نس ة الكتاب للمفل 
 . الفرع الثالث: منهج الفل  يف الكتاب

 .الفرع الرابع: أبرز المي ات للكتاب
   .الفرع اخلامس: أبرز الآخذ نلى الكتاب

 .أ م مراجع الكتابالفرع السادس: 
 . يف الت قيق يوص  النسخة العتمد الفرع السابع: 

 . املبحث الثاين: حتقيق النص 
 .أهم النتائج ا اخلامتة: وفيه

 الفهارس:
 . فهرس الراجع والصادر
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 : التحقيقمنهج 
 التايل: سرت يف حتقيق الكتاب نلى النهج 

 . مع مراناي نالمات الرتقيم  ،احلديثة  نس  الخطةط حسب قةاند اإلمالء -1
ونظراً لكثري    ،حيث إين مل أق  إال نلى نسخة واحدي فقد جعلتها األصل -2

  ،  لط ةع من تلك الفلفات  الخطةط  فإين أقارن  ،قل الفل  نن العلماءن
 .وأبني الفروق يف احلاشية

 . ورقم اآلية ،مع ذكر اسم السةري ،كتابة اآلايت القرانية خبط الص     -3
الفل    -4 ذكر ا  اليت  الصادر  من  األحاديث  من  –ختريج  إىل  أشار  إن 

 . وإث ات الفروق إن وجدت  -جها خرن 
ج األحاديث أو اآلبر فإين أخرجها من الصادر  إن مل يذكر الفل  من خرن  -5

وإال ذكرت    ،و أحدمها اكتفيت بذلكفإن كانت يف الص ي ني أ  ،األصيلة
  هنن  ت حبثفإن مل أجده فيها    ، دومسند اإلمام أمح  ، من السنن  اجهمن خرن 

 .مع بيان حكم العلماء نليه ،يف بقية كتب احلديث
العلماء -6 نن  الفل   ينقلها  اليت  النقة   مقارنتها    ،تةثيق  نلى  وحرصت 

 .  لنسخة وإث ات الفروق بينها يف احلاشية
 .مذ ب العتمدي يف كل كتب التةثيق أقةا  األئمة األربعة من  -7
 . شرح الغريب من األلفاظ والكلمات -8
 . الرتمجة لألنالم غري الدهةرين الةارد ذكر م يف الكتاب -9

 .والةضةنات ،تصار نلى فهارس الصادر والراجعاالق -10
 ،وقد بذلت وسعي يف خدمته  ، فهذا جهدي يف إخراج  ذا الكتاب  ..وبعد

 .وأستغفر   تعاىل ،فإن ظهر خلل فمنن  ،ةوإخراجه  لصةري الناس 



 

 
 جملة العلوم الشرعية 387

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

ة اليت عاشها  يف املد  السياسيةبيان احلالة  و   ، املطلب األول: التعريف ابملؤلف
 . املؤلف

 :اننفر وفيه 
 .تعري   لفل الالفرع األو : 

 .ها الفل في  اليت ناش لدية يف ايالفرع الثاين: احلالة السياس
 (1).تعري   لفل ال الفرع األول:

الع ي  بن الدي  ن د  بن أمحد بن حممد بن محد     ة الدي  ن د :  االسم 
سليمان بن ي يد بن حممد بن ي يد بن مدرف الة ي   بن ن د  بن إبرا يم بن  

 .وبلداً  األحسائي مةلداً  ،النجدي أصالً  ،احلن لي مذ  اً 
 ، ومل أق  نلى اتري  والدته  (2) ،يف حملة الكةت  ،ولد يف األحساء:  الةلد 

  ، يف بيت نلم وفضل   ( 3) . ه( 1263- ه 1245) وميكن حتديد ا يف الفرتي من  

 

مع أين    ، ونلماء جند  ،بعد ال  ث يف تراجم احلنابلة  تعاىل  ¬  ترمجة للمفل  ( مل أق  نلى  1)
كما ستأيت    ،والدي  ن دالرمحن  ، ووجدت ترمجة ألخةيه الدي  ن د   ،وقفت نلى ترمجة والده

   .اإلشاري إليهما نند ذكرمها

للمفل   الرتمجة  استفدت  ذه  ن د   تعاىل   ¬  وقد  األستاذ:  الكرميني:  األستاذين        من 
اهلجري الثالث ندر  القرن  األحساء يف  أنالم    .غري مط ةع   .(239-236ص)   ،الذرمان يف كتابه 

  . (66)رقم الرتمجة    ،واألستاذ: ن دالع ي  العصفةر يف كتابه تراجم نلماء األحساء يف القرن الرابع ندر
 . ج امها   خرياً  . غري مط ةع .(397-396ص)
 . ويعترب من األحياء القدمية والرئيسة  ،اهلفةف( حي من أحياء مدينة 2)
أن الرتمجني ذكروا أن الدي  ن دالع ي  ولد يف    . ه(1263-1245)( وجه حتديد الدي ما بني :  3)

الكةت األحساء  ،حملة  يف  والده  إقامة  فرتي  يف  ولد  أنه  ذلك  حتفة    ،ومعىن  ذكر صاحب  وقد 
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من    -واإلمام فيصل   ،ن د قاضي اإلمام تركي بن    -   ( 1) فةالده الدي  ن د  
 .أبرز العلماء والقضاي العتربين يف وقته  ألحساء

  ، الرمحن بن حسن  ونلى الدي  ن د  ،قرأ العلم نلى يد والده:  طل ه العلم
ال أتخذه يف احلق    ،يف احلق  شديداً   ، حمققاً   ،وكان نالاً   ،من العلماء  اوغريمه

 

ن د   الة ي  / قاضياً الستفيد: وقعة الس ية واليت استطاع اإلمام تركي ضم األحساء وأقام الدي    
اتري  الملكة   . ( 260- 258/ 1)  ، ينظر: حتفة الستفيد  . ه1245يف األحساء وكانت يف نام  

  ن د  والد الدي   كما ذكر من ترجم للدي   .(227-1/225)  ،للعثيمني  ، السعةديةالعربية  
أنه تةيف يف نام   وينظر:   . ( 29/ 4)  ، مثانية قرون ينظر: نلماء جند خال     .ه 1263ن دالع ي  

 .فتكةن والدي الدي  ن دالع ي  يف تلك الدي  .( 251- 250/ 9)   ،احلنابلة خال  ثالثة ندر قرانً 
 .و  أنلم 

نلى  1) استةىل  لا  ن د   بن  تركي  اإلمام  ننين  (  أمحد–األحساء  بن  ن د   يف    -الدي   قاضياً 
ومل ي      . وجاءت والية ابنه اإلمام فيصل أقره نلى قضائه  ناك  ،فلما تةيف اإلمام تركي  ،األحساء

فخلفه ابنه نلى قضاء األحساء    ،تعاىل  ¬   ه1263يف القضاء يف األحساء حىت تةيف نام  
الة ي " بن أمحد  بن ن د   قرون  .الدي  ن د   مثانية  نلماء جند خال     .(4/29)  ،ينظر: 

ن داإلله الال: أن الذي    .بينما ذكر د  .(251-9/250)  ، وينظر: احلنابلة خال  ثالثة ندر قرانً 
وذكر أبناء  الدي  ن د  بن أمحد و م:    ، خل  الدي   ن د  بن أمحد يف القضاء ابن ه ن دالرمحن

األحساء قضاء  خلفه يف  الذي  ن دالرمحن  القاضي  ن دالع ي   ،الدي   أمحد  ،والدي     ،والدي  
ومل أجد يف نلماء جند    .(230ص)   ،ينظر: قضاي األحساء  .والدي  حسن  ،والدي  ن داحملسن

ووجدت يف كتاب احلنابلة خال  ثالثة ندر    ،خال  مثانية قرون ترمجة  سم ن د  بن ن د 
وذكر    .(251-250/ 9)  ،وذكر امسه ن د  بن ن د  بن أمحد  ،ترمجة ابن ن د  الة ي   ،قرانً 

وينظر: التعليق نلى   . اىلتع ¬  و ي سنة وفاته ،ه1263أنه تةىل القضاء بعد وفاي أبيه سنة
الةابلة النجدي (:  2/613)  ،الس ب  الة ي   أمحد  بن  "ون د   الفل :  نلى    ، "ويستدرك 

 . و  أنلم   . وولده ن د  بن ن د  ويل القضاء بعد أبيه "   .... ( 1263ت ) 
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 . لةمة الئم
ن د  تةىلن  ب   واخلطابة    اإلمامة    الع ي   الدي   والعروف  حممد  شا  و  جبامع 

وذلك بعد اإلمام واخلطيب السابق الدي     ، األحساء بكةت    (1) (جامع الديةخ)
  ( 3) .فيصل بتكليفه بذلك  وتةجد رسالة من اإلمام   ( 2)، أمحد بن نلي بن مدرف 

العصفةر  يذكر األستاذ ن د  ؛اطالع واسع  وللمفل   له   أنه رأى  :الع ي  
ه ما  1268قيةد استعاري من الكت ة ال كرية الاللية جاء يف قيد اإلناري بتاري   

نصه: نند الدي  ن د  ال روني رسالة يف حل أكل األرنب معطيها ن دالع ي   
 . وكراريس من شرح الدي  خالد ،الة ي 

 . الع ي  الة ي  رسالة يف حكم األرنب نند ن د
 (4).البن قيم اجلةزية ، الة ي  كتاب الداء والدواءنند ن دالع ي   

يذكر األستاذ ن د  الذرمان أنه رأى جممةناً ضم بعض الكتب الخطةطة  و 
و ذا اجملمةع وقفته فاطمة    ،وتلميذه ابن القيم وغريمها  ،لدي  اإلسالم ابن تيمية

 ، ي بنت سليمان ا  طةق وجعلت النظاري للدي  ن دالع ي  بن ن د  الة 
 (5).احملسن ون د ، مث من بعده ألخةيه أمحد

 

  ، ألن األمراء والةالي يصلةن فيه  ؛ومسي مبسجد الديةخ  ،( يقع يف حي الكةت مقابل إماري األحساء1)
ينظر: الدارس    .ه1058وقد أسسه حممد نلي  شا وايل األحساء من ق ل الدولة العثمانية سنة  

 .(136ص )  ،للدي  أنةر بن حممد العرفج ،الدرنية والساجد األثرية يف األحساء 
 .( 256ص) ، ( ينظر: قضاي األحساء2)
 . (1)( ينظر: مل ق رقم 3)
 . غري مط ةع .(396ص) ، للعصفةر ، راجم نلماء األحساء يف القرن الرابع ندر( ينظر: ت4)
 . غري مط ةع  .(237- 236) ،للذرمان ،أنالم األحساء يف القرن الثالث ندر اهلجري ( ينظر:5)
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 واحتةى نلى الكتب التالية: 
 . لدي  اإلسالم ابن تيمية ،الصارم السلة  نلى شامت الرسة  -
 .اهلادي  للدي  حممد بن أمحد ابن ن د  ،الصارم النكي يف الرد نلى الس كي -
 . البن القيم  ،اجتماع اجليةش اإلسالمية نلى الغ و نلى اجلهمية -
 . لدي  اإلسالم ابن تيمية ،العقيدي الةاسطية -
 . لدي  اإلسالم ابن تيمية ،العقيدي احلمةية -
 . لدي  اإلسالم ابن تيمية ،العقيدي التدمرية -
 . لدي  اإلسالم ابن تيمية ،الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الديطان -
 . البن القيم ،الناجيةيف االنتصار للفرقة  منظةمة الكافية الدافية  -

  انتقاله نن األحساء: انتقل إىل ال  رين بس ب الفتنة اليت جرت بني اإلمام ن د 
 ( 1) . وأخيه سعةد   ،   بن فيصل 

ويسكن    ،مانيرتدد نلى ن    -و ة يف ال  رين -كان  :  من نداطه العلمي
القةين واإلرشاد  ؛أم  رقة  ، للةنظ  ذا  للصاحلني   ، وخدةع  ،وكان  قةي    ،وحم ة 

وخاصة نمدي    ،يعرف قدر م وفضلهم  ،االرت اط أبص ابه من نلماء األحساء
وله معه    ،تعاىل  ¬  نلماء األحساء الدي  ن د  بن أيب بكر الال احلنفي

والعلم ينسخةن له ما   ،وكان له يف ال  رين أنةان نلى اخلري ،مكات ات مطةلة
صاحل  ،شاء بن  ن د   وأص ابه:  جلسائه  بن    ،ومن  ن دالرمحن  والدي  

  ، والكاتب الدي  شريدي بن نلي الطيار  ،ن داللطي  ال ارك القاضي يف احملرق
 

  1/287)  ، للعثيمني  ،اتري  الملكة العربية السعةدية  .وما بعد ا(   1/285)  ، ( ينظر: حتفة الستفيد1)
 . بعد ا( وما 
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 (1).تعاىل † ووكيله ن د  بن فرج
 ç.(2) 1315تةيف حنة سنة  وفاته: 

 .الفل ها في اليت ناش دي ة يف الياحلالة السياس الفرع الثاين:
ندر  ناش   الرابع  القرن  وبداية  ندر  الثالث  القرن  منتص   يف  الفل  

واألحساء خصةصاً بتقل ات    ،ت اجل يري العربية نمةماً مرن   الديويف  ذه    ،اهلجري
الفل أثر  سياسية كان هلا   يف    تعاىل   ¬  حيث ناش الفل   ،نلى حياي 

 (3)هنايتها ومن أبرز األحداث:و  ،ة حكم الدولة السعةدية الثاني
 (4) .ه1254سنة   األوىل وهنايتها للمري  يحكم اإلمام فيصل بن ترك -
وما واجهته من    ، ه1259  ثانية سنةال  للمري  حكم اإلمام فيصل بن تركي  -

األمر له  استقر  حىت  داخلية  تة   ،مدكالت  سنة   ¬  يفحىت  تعاىل 
 (5).ه1282

من   ،والثانية ،ما حصل لل الد بني الدتني: مدي حكم اإلمام فيصل األوىل -
1254-  1259. (6) 

 

 . غري مط ةع .(397ص) ، للعصفةر ، ( ينظر: تراجم نلماء األحساء يف القرن الرابع ندر1)
 . ( ينظر: الرجع السابق2)
- 1/251) ، للعثيمني ،اتري  الملكة العربية السعةدية .(307- 1/260) ، ( ينظر: حتفة الستفيد3)

312 ) . 
 . وما بعد ا(  1/237)  ،للعثيمني ،( ينظر: اتري  الملكة العربية السعةدية4)
 . وما بعد ا(  1/263)  ،للعثيمني ،( ينظر: اتري  الملكة العربية السعةدية5)
 . وما بعد ا(  1/251)  ،للعثيمني ،( ينظر: اتري  الملكة العربية السعةدية6)
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وما حصل يف    ،تعاىل  †  وسعةد  ،ن د   :اخلالف بني أبناء اإلمام فيصل -
من   السنةات  استقرار  ،اضطرا تتلك  انتقل  ،وندم  إىل    الفل    حيث 

ل مفيداً  وكان  فيصل  سعةدإلمام  ال  رين  ن د   ،بن  الدي   أخةه    وحاو  
  ، عةدته إىل األحساءإقناع الدي  ن د الع ي  الة ي  ليف    (1) الة ي   الرمحن 

 (2).فأىب الرجةع  ،د وفاي اإلمام سعةدوأتييد اإلمام ن د  بع
  ؛الرمحن بن فيصل يف جيده  الع ي  الة ي  مع اإلمام ن د   ن د كان الدي    -

 (3) .ه1291األحساء نام اولته اسرتداد  حمل 
ومكث    ، خليفة حكام ال  رين     الع ي  الة ي  مبداي  ا   ارت ط الدي  ن د  -

النه الدي  نيسى بن نلي ا  خليفة قضاء النامة  و و   ، مع زاً   ، نند م مكرماً 
 (4).اإلنفاء منهفلم يل ث فيه حىت طلب 

 
*** 

 

 

سنة  1) فيها حىت  وبقي  األحساء  والده يف  بعد  القضاء  ويل  الدولة    ،ه 1288(  دخة   سنة  و ي 
لألحساءالع القضاء  ،ثمانية  نن  ن له  سنة    ، ومت  احلنابلة    .ه1305وقيل:  1304مات  ينظر: 

 . (256ص)  ،قضاي األحساء .(372-9/371) ، خال  ثالثة ندر قرانً 
 . غري مط ةع .(396ص) ، للعصفةر ، ( ينظر: تراجم نلماء األحساء يف القرن الرابع ندر2)
 . ( ينظر: الرجع السابق3)
 . الرجع السابق( ينظر: 4)
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 .املطلب الثاين: التعريف ابلكتاب
 ة فروع: وفيه س ع

 .اسم الكتاب الفرع األول:
قري العني يف أن من السنة فعالً  كر اسم الكتاب يف بداية النسخة بعنةان:  ذ  

و ذا    ،كما ذكره الفل  يف مقدمته  .وأمراً الصالي يف النعلني واخلفني الطا رتني 
تعاىل    ¬  ولعل الفل   ،ى الكتاب بذلكتعاىل مسن   ¬  يفكد أن الفل  

حيث قا :    ،كما سينقله ننه  تعاىل  ¬   استفاد االسم من كالم ابن القيم
وهي سنة الرسول   ، الصالة يف النعالومما ال تطيب به نفةس الةسةسني:  "
،  (1)" وأمراً   ،وأصحابه: فعالً منه . 

 .نس ة الكتاب للمفل  الفرع الثاين:
كما    ،تهوأشار إليه يف مقدم  ،الكتاب منسةب للمفل  كما يف أو  النسخة

ال احث األستاذ ن د إليه  الذرمان  نس ه  كما ظهرت    (2) .كما يف ترمجته  ،  
وتص ي ه الكتاب  مبراجعة  الفل   نلى  و   ،نناية  له  نرضه  للتقدمي  مداخيه 

 .والدي  أمحد بن نلي بن مدرف  ،الدي  ن دالرمحن بن حسن  ه منهم:تقريظو 
 . منهج الفل  يف الكتاب الفرع الثالث:

  ، تعاىل  †  نن العلماء   ه لوكثري نق  ، ظهر يف الكتاب طة  نفس الفل 
النعا  الصالي يف  أدلة    ،واستطرد يف ذكر األدلة نلى مدرونية  إىل  أشار  مث 

ظهر جترد  كما    ،وأجاب ننها  ،ميكن أن يستد  هبا نلى منع الصالي  لنعا 
 

 . (1/262) ، ( إغاثة اللهفان1)
 . غري مط ةع .( 238) ،للذرمان ،أنالم األحساء يف القرن الثالث ندر اهلجري ( ينظر:2)
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والسنة  ، لل ق  تعاىل  ¬   الفل  الكتاب  من  للدليل:  ودنةته    ،وات انه 
 .لآلخرين  لتمسك  لكتاب والسنة

و ذا ظا ر فقد    ،ه سيدري لفةائد يف غري السألةوأشار الفل  يف مقدمته أن
  :ومن أمهها ،أشار لسائل أخرى

 .كيفية تطهري النعلني واخلفني  -
أو    ،وترك التعصب للمذ ب أو للدي   ،والتجرد له  ،دنةته الت اع الدليل -

 . غريمها
 . أشار لسائل نقدية تتعلق  إلميان بصفات   تعاىل -

 .أبرز المي ات للكتاب الفرع الرابع:
 متي  الكتاب بعدي ممي ات أمهها:

واإلجابة نن أدلة    ،بيان أدلة اجلةاز  : حرصه نلى تةضيح السألة من حيث -
 .العرتضني 

وما ذكره الفسرون مما    ،واحلديثية  ،استيعابه للمسألة من اجلةانب الفقهية -
 . يتعلق  لسألة

ونقل مجلة من اآلبر    ،تعاىل  †   والتابعني   ،٪  ذكره ألقةا  الص ابة  -
 . تعاىل † وكذلك اإلشاري لرأي األئمة األربعة ،ننهم

  ، ابن تيمية  كأيب الربكات   لذ ب احلن لي ونقله نن أبرز نلمائه:ننايته   -
 .مجيعاً  †  وابن رجب  ،وتلميذيه ابن القيم  ،وحفيده شي  اإلسالم

   .خذ نلى الكتابالآ الفرع اخلامس:
تعاىل    ¬  نلى الفل   اً وظهر يل مأخذ  ،الل ةظات  من   درالجهد    خيلةال  



 

 
 جملة العلوم الشرعية 395

 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 :و ة
  ، الكتابةضةع ستطراد ل عض السائل اليت ليس هلا نالقة مب اإلطالة يف اال -

 . وكثري النقل نن العلماء يف الةاضع اليت ليس هلا صلة وثيقة  لكتاب
  :  لسألة منواستقصائه لا يتعلق    ، هد الفل نقص من جو ذه الأخذ ال ي

 . وشةارد ،وفةائد ،ومناقدات ،وأدلة ،أقةا 
 .مصادر الفل  يف الكتاب الفرع السادس:

  ، وحتقيقه ت ني أن الفل  انتمد نلى مجلة من الراجع  ،خال  قراءي الكتاب  من
 : و ي
 .تعاىل ¬   بن حممد بن أيب شي ة  الصن  لل افظ ن د -
  ابن النذر   أيب بكر حممد  لل افظ  ،من السنن واإلمجاع واالختالف  األوسط -

 . تعاىل ¬
 ¬   ابن النذر  أيب بكر حممد  لل افظ  ،اإلشراف نلى مذا ب العلماء -

 . تعاىل
 ¬   معامل التن يل( أليب حممد احلسني بن مسعةد ال غةي)تفسري ال غةي   -

 . تعاىل
  ابن تيمية   احلليم  أيب الع اس أمحد بن ن د  شي  اإلسالم  ،كتب وفتاوى -

 . تعاىل ¬
  حممد بن أيب بكر ابن قيم    أليب ن د   ،يف مصايد الديطان  إغاثة اللهفان -

 . تعاىل ¬ ،اجلةزية



 

 
396 

قرة العني يف بيان أن من السنة فعاًل وأمرًا الصالة يف النعلني واخلفني الطاهرتني للشيخ عبد العزيز بن عبد هللا الوهييب  
 هـ( دراسة وحتقيقاً 1315) 

 السعيد د. عمر بن عبد العزيز  

    أليب ن د  ،القصيدي نةنية()الكافية الدافية يف االنتصار للفرقة الناجية   -
 . تعاىل ¬ ،حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلةزية

  حممد بن أيب بكر ابن قيم    أليب ن د  ،زاد العاد يف  دي خري الع اد -
 .تعاىل ¬ ،اجلةزية

الدهري  الرمحن    ن دل افظ أيب الفرج  ل  ،شرح ص يح ال خارييف    فتح ال اري -
 . تعاىل ¬ ابن رجببو 

ابن  ل افظ أيب الفض أمحد بن نلي  ل  ،شرح ص يح ال خاري  فتح ال اري -
 .تعاىل ¬ العسقالين  حجر

 . يف الت قيق يوص  النسخة العتمد  الفرع السابع:
النس     :متنةع بني   ،خبط واضح  ،نلى نسخة واحدي كاملة  توقف خط 

تتكةن من    ،كتابة من اجلهتني   ويف اللةح   ،لةح(  24)مكةنة من    ،وخط الرقعة
فيها تص يح يف  و   ،يف كل جهة يف كل سطر مثان كلمات    ،مخسة ندر سطراً 

و ذا يد  نلى    ،وغري ا  ،أو شطب ل ايدي  ، : من إضافةاهلامش يف ندي مةاضع
وفيها تقريظ للعالمة الدي     ،أو غريه من أ ل العلم  ،نلى الفل   ص  تأهنا  
والدي  أمحد بن مدرف يف    ،الرمحن بن حسن ا  الدي  يف هناية الكتاب  ن د

النسخة   كما   ،تعاىل  í  بدايته   ، الظا ري  ،بعض األخطاء اإلنرابية  يظهر يف 
 .كما ستأيت اإلشاري إليها
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 واسم الفل :  ،ننةان الرسالة اللةح األو  فيه و ذا
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 تعاىل: ¬ األخري وفيه تقريظ الدي  ن دالرمحن بن حسن اللةح و ذا 
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 . املبحث الثاين: حتقيق النص 
 ذه ن ذي تسمى قري العني يف بيان أن من السنة فعالً وأمراً الصالي يف النعلني  

  ننه مبنه    بن ن د   الة ي  نفاأتلي  ن د الع ي     (1) واخلفني الطا رتني 
 .وكرمه ومجيع السلمني امني 

   بسم   الرمحن الرحيم
ي بن مدرف نظماً  بن نل (2) أمحد   ذه تقريض لطي  وكالم مني  للدي /

 األرجةزي:  ختصار و ة  ذه 
حسووووووووووووووون  نوجويوووووووب  موفلو     وووووووذا 

 
السوووووووووووووونن  النجةم  مثوووووول  بووووووه   ت  ة 

األدلووووووووة   موووووووون  حووووووووةى  مووووووووا   وكوووووووول 
 

نلووووووة   من  هبوووووا  ليس   صوووووووووووووو ي ووووووة 
 صوووووووووووووورحوت بلفظهوا دون خفى قود   

 
الصوووووووووووووووووطووووفوووى   الوووونوووو   أن   وقووووررت 

نعليووووووه  البسوووووووووووووووووووواً  يصوووووووووووووولي   كووووووان 
 

نووووولووووويوووووووه   ربووووونوووووووا  اإللوووووووه   صووووووووووووووووووولوووووى 
 

 

وما يتعلق به من أحكام منهم: ابن العريب فقد    ، (  ناك من س ق الفل  يف التألي  يف االنتعا 1)
  ، نقدان فيه حنةاً من أربعني مسألة  ،ن ندرين ورقةذكر أن: "االنتعا  قد نقدان فيه ج ًءا حنةاً م

  ، ينظر: الق س مط ةع ضمن مةسةنة شروح الةطأ  .فليطلب  نالك"  ،وحنةاً من مخسني حديثاً 
 . ومل أق  نليه .(22/187)

نلى رأس    ، ولد يف بلدي ال  ري  ، (  ة أمحد بن نلي بن حسني ا  مدرف الدي  الدانر الك ري2)
وقد درس نليهم    ،وغال هم مالكية  ،مث أمت قراءته نلى نلماء األحساء  ،وندأ وتعلم فيها  .ه1200
  ، وبعده ابنه اإلمام فيصل  ،والنه اإلمام فيصل قضاء األحساء  ،فصار مالكي الذ ب  ،يف كت هم 

ودافع نن    ،فقد ألن  وصن  يف نلم أصة  الدين  ،كما صار له  ٌع طةيل يف  ب التألي 
ومن مصنفاته: "جة ري التةحيد" و ي نلى هنج العقيدي السلفية و ي نظم    ، ناً جيداً العقيدي دفا

 . ç  1285مجع شعره يف ديةان ك ري  سم "ديةان ابن مدرف" تةيف يف األحساء نام    ،نذب
 . (234ص)  ، قضاي األحساء .(444-1/442)  ، ينظر: نلماء جند خال  مثانية قرون
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واقووتووووووودى  أتسوووووووووووووووى  بووفووعوولوووووووه   فووموون 
 

اهلووووووودى  نووووووولوووووووى  موووووووتووووووو وووووووع   فوووووووإنوووووووه 
الصووووووووووووووطفى وفعلوووووه   بقة    فووووواقتووووود 

 
نوووووووذلوووووووه  يف  تووووطووووع  وووووووالووووفووووووواً   وال 

جوووهووولوووووووه   أسوووووووووووووووووري  فوووهوووة  أىب   ومووون 
 

وأ ووووووولوووووووه   اهلووووووودى  نووووووون   مووووووو وووووووعووووووود 
يف     االتووووووووو ووووووووواع فووووووووواخلوووووووووري كووووووووولوووووووووه 

 
االبوووووووتوووووووداع   يف   والدووووووووووووووووووووور كووووووولوووووووه 

وصوووووووووووووووووووووولووووووووى    هلل   فوووووووواحلووووووووموووووووود 
 

اجوووووتووووو ووووووواه   الوووووووذي  نووووو ووووويوووووووه   نووووولوووووى 
واألصووووووووووووووووووووو وووووووواب   واآل    حمووووووووموووووووود 

 
الصووووووووووووووووووووةاب   نوووووولووووووى  اتبووووووع   كووووووول 

 (1) /متت حبمد   ونةنه 
 بسم   الرمحن الرحيم 

وأقام هبما احلجة نلى   ،الذي أهلم الصةاب أبدلة السنة والكتاب احلمد هلل 
واالرتياب الدك  فع ده  ،أ ل  نرفه  من  محد  س  انه  أانب    ،أمحده  وإليه 

وأشهد أن ال إله إال   وحده    ،وأتةب إليه إنه قةي شديد العقاب  ،واستغفره
الكرمي    ،اباإلله الذي نلى العرش استةى بال ارتي  ،ال شريك له الع ي  الة اب

التةاب ال كي اجملاب  ، الرحيم  ن ده ورسةله الصطفى  ه ت  ل  م    ،وأشهد أن حممداً 
السم ة  ،احلنيفية أصاب  ، وشريعته  به  اقتدى  راغ  ، فمن  سنته    (2) ومن  نن 

وال معة  إىل    ،فال أس  نليه  ،وجاد   ل اطل ليدحض به احلق فقد خاب
اللهم صل وسلم نلى حممد ونلى ا     ،فإهنا كالسراب  ؛ما ذ ب إليه من اآلراء

 

 . (2)( لةحة 1)
  ، وروغاانً ذ ب مينة ويسري يف سرنة خديعة فهة ال يستقر يف جهة  ، الثعلب روغاً من  ب قا ( راغ  2)

 .(1/246) ، الص اح النري .وراغ فالن إىل كذا ما  إليه سراً  ،والرواغ  لفتح اسم منه 
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  (2)،"وأقلها تكلفاً   ،وأصدقها ألسناً   ،األمة قلة ً   (1)/أبر  ذه"حممد وأص ابه  
  .أما بعد  ،فهم األتقياء األجناب

والدين ما شرنه    ،واحلرام ما حرمه ،فلما كان احلال  ما أحله   تعاىل
ويقيس   ،ممن فرح مبا ننده من العلم (3) ورأيت من كثري ،  نلى لسان رسةله

والظلم الفساد  من  ألنةاع  اجلامع  برأيه  وسةسة  ،الدين  نصائح    ،وأ ل    ق لةا 
  ، نمالذي فيه النجاي والسالمة والغ    ،ومل تطمئن قلةهبم  حلجة والعلم  ،الديطان
  ،والتةاصي  حلق  ،والعمل والصاحل  ،أن   تعاىل أثىن نلى أ ل اإلميان  ونلمت  
وإن   ،أن أذكر بعض ما وقفت نليه من األدلة فيما أردت  أح  ت    (4)،والصرب
 ٰى ُّ  قا :  ¸  ر ولكن الةىلأح  ت أن أذكن   ،أن أقة    (5)أ ل  لست    كنت  

العروف  (7)َّ ِّ ُّ  (6) /َّ ٍّ ٌّ األثر  ففي  أو    :وأيضاً  نالاً  "كن 
ممن    فأرجة أن أكةن    (8) "متعلماً أو مستمعاً أو حم اً وال تكن اخلامس فتهلك

 

 . (3)( لةحة 1)
فيه الناظري   يف  ب ما تكره  ، رواه ابن ن د الرب بسنده ننه   ، ( اقت اس من قة  ابن مسعةد 2)

 . (2/947) ، ينظر: جامع بيان العلم وفضله . واجلدا  والراء
   .ولعل  ناك سقطاً لكلمة "كم": وكم رأيت من كثري ، ( كذا يف النسخة3)
 . ( يدري الفل  لسةري العصر4)
 .ألهنا خرب ليس منصةب  لفت ة  ؛ولعل الصةاب: أ الً  ، ( كذا يف النسخة5)
 . (4)( لةحة 6)
 . (55)اآلية  ،( سةري الذراايت7)
ينظر:    . : العامل والتعلم شريكانيف  ب قةله    ،( رواه ابن ن د الرب بسنده نن أيب الدرداء  8)

العلم وفضله وورد أبلفاظ    .(1/142)  ،وضع  إسناد احملقق  .(142-1/141)  ، جامع بيان 

 .تعاىل ¬  ونمر بن ن دالع ي   ،أخرى وسند ا ص يح نن ابن مسعةد 
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وإليه    ،إليها  ودنا  ،السنة ونمل هبا  أحبن  تةفيقي إال  هلل نليه تةكلت  وما 
   :مسيت ما سطرت .أنيب

فعالً   السنة  من  أن  بيان  العني يف  واخلفني  (1) وأمراً قري  النعلني  الصالي يف 
 الطا رتني 

وذلك    ، وفائدي يف غري  ذه السألة  ،ورمبا مع إيراد بعض األدلة حصل تن يه
بل نفى   ،أمر إل ام   وقد أمر    ت اع ن يه حممداً  ،همن فضل   نلينا ومنن

األانم من حكمه من  نفسه حرجاً   مخ  ُّ   :¸  فقا    ،اإلميان نمن وجد يف 

 مع  جع  مظ  حط مض خض  حض  جض  مص  خص  (2) /حص  مس خس حس  جس

القائلني -وأخرب    (3) َّ حف جف  مغ  جغ أصدق  يف    -و ة  اهلدى  أن 
 ُّ  وقا :  (4)  َّ ٰذ يي ىي مي خي حي جي يهىه مه جه ُّ  الرسة  فقا :  طانة

قا  اإلمام    (5)   َّ مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف
ا  يف ثالثة وثالثني مةضعً     الرسة   فةجدت طانة    الص    نظرت يف"  :أمحد

 (6) َّ ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ُّ  مث جعل يتلة:
يف   (7) أن يقع  لعله إذا رد بعض قةله  ؛الدرك  ؟الفتنةما  وجعل يكرر ا ويقة : و 

 

 . مل يظهر يل أن له أثراً يف الع اري  ،( يةجد شطب1)
 . (5)( لةحة 2)
 . (65)اآلية   ، ( سةري النساء3)
 . (54)اآلية  ،( سةري النةر4)
 . (63)اآلية  ،( سةري النةر5)
 . (63)اآلية  ،( سةري النةر6)
 . أي يقع() ،يف النسخة ( 7)
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 حس  جس  مخ  ُّ وجعل يتلة اآلية:    (1)/،وي يغ قل ه فيهلك  ،قل ه شيء من ال يغ

يف    (3) "(2) َّ جض  مص  خص  حص  مس  خس ث ت  فقد  ذلك  نلمت  إذا 
أنه قا :    ويف السنن ننه    (4).كان يصلي يف نعليه    الص ي ني أن الن  

وقا  العالمة    (5).خفافهم"أيف  "خالفةا اليهةد فإهنم ال يصلةن يف نعاهلم وال  
 (7)ومما ال تطيب به نفةس  :فصل":  (6)اللهفانتعاىل يف إغاثة    ¬  ابن القيم

النعا   :الةسةسني  الرسة    ،الصالي يف  منه  :وأص ابه  ،  و ي سنة   ،فعالً 
  لإلمام أمحد   :قيل"   "  (9) مث ذكر ما تقدم من األحاديث مث قا :  (8)."وأمراً 

لي  وترى أ ل الةسةاس إذا ب  ."فقا : أي و   ؟أيصلي الرجل يف نعليه  ¬
يف نعليه قام نلى نق يهما كأنه واق  نلى اجلمر حىت    يأحد م بصالي اجلناز 

 

 . (6)( لةحة 1)
 . (65)اآلية   ، ( سةري النساء2)
   .(1/260)  ،( قة  اإلمام أمحد رواه ابن بطة يف اإل نة الكربى3)
أنس  4) حديث  من  ال خاري يف ص ي ه  رواه   )  الصالي النعا   ،يف كتاب  يف  الصالي    .  ب 

 ب جةاز الصالي يف    ، يف كتاب الساجد وأبةاب الصالي  ، ورواه مسلم يف ص ي ه  . (84ص)
 . (279ص) .النعلني

 ب الصالي يف    ،يف كتاب الصالي  ( رواه أبةداود يف سننه من حديث شداد بن أوس أنس  5)
أخفافهم"  . (1/427)  ،النعل يف  "وال  قةله:  يف  مه ي  غري  ومن  "يف"  إسناده    .بدون  وحسن 

 .( 1/486) ،سنن أيب داود ،األرانؤوط
(6 )(1/262) . 
 .(1/262) ،ينظر: إغاثة اللهفان ."قلةب" ،ويف الط ةع ، ( كذا يف النسخة7)

 . تعاىل ¬  أخذ ننةان الكتاب من كالم ابن القيم  تعاىل  ¬  ( لعل الفل 8)

 . (1/262) ، ينظر: إغاثة اللهفان من مصايد الديطان  . تعاىل ¬  ( يريد ابن القيم9)
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فيهما يصلي  ق ل  ذا  .(1) "ال  الذي  الفصل  يف  أن  "  (2) :وقا   ذلك  ومن 
  ،اً أج أ دلكه  ألرض مطلق  ،أسفله  (5)/إذا أصابت النجاسة  (4) واحلذا  (3)اخل 

الثابتة واختاره احملققةن من    (6) ،نص نليه أمحد  ،وجازت الصالي فيه  لسنة 
ورواية إج اء الدلك مطلًقا  ي الص ي ة  "  (8) :قا  أبة الربكات  (7)أص ابه

 

   . القيم ( انتهى كالم ابن 1)
 . (258/ 1)( إغاثة اللهفان من مصايد الديطان 2)
واحلذاء مثل: كتاب النعل    . (1/176)  ، الص اح النري  .( اخل  الل ةس مجعه خفاف مثل: كتاب3)

الص اح    .واجلمع أحذية مثل: كساء وأكسية   ،والفرس من حافره  ،وما وطئ نليه ال عري من خفه 
 . (1/127) ،النري

 . (1/258) ،ينظر: إغاثة اللهفان  . ويف الط ةع: "احلذاء" ،بدون مه ي ، النسخة( كذا يف 4)
 . (7)( لةحة 5)
وقد نص    ، وغريه    ، ( ذكر ذلك شي  اإلسالم ابن تيمية: " و ذا  ة أحد القةلني يف مذ ب أمحد6)

 ي  و  ، نليه أمحد يف رواية إمسانيل بن سعيد الدالنجي اليت شرحها إبرا يم بن يعقةب اجلةزجاين 
السائل" أجل  الكربى   .من  تيمية  ،الفتاوى  الفروع  .(  258/ 1)  ،البن  (  1/245)  ،وينظر: 
  ،استخراج وتةثيق   ،ومسائل اإلمام أمحد رواية إمسانيل الدالنجي  . (1/246)  ،وتص يح الفروع 

 . (100ص)  ،ن دالرمحن احلمي ي
  ... حذاء  لدي: وذيل الرأي( قا  يف تص يح الفروع: "قةله بعد ذكره حكم تنجس أسفل خ  أو  7)

احلذاء الص يح  ،أحدمها: حكمه حكم اخل  يف  الدين  ، و ة  تقي  الدي   وصاحب    ،اختاره 
التسهيل  ،الفائق يف  به  إزاره"  ، وج م  أو  ادمي  ثةب  ذيل  فقا :  الكربى  الرناية  يف    .وقدمه 

(1/245-246) . 
القاسم بن اخلضر بن حممد بن نلي بن  ن دالسالم بن ن د  بن أيب    ،(  ة جمد الدين أبة الربكات8)

ومن مفلفاته احملرر يف    ، 652وتةيف سنة    ، وحفظ هبا القران  ، حبران  590ولد سنة    ، تيمية احلراين
الع اس  ،الفقه أبة  الفقه زاد نليها حفيده    .والنتقى من أحاديث الصطفى ومسةدي يف أصة  

 . (69-5/68) ،ثالثة ندر قرانً  احلنابلة خال  .(2/249)  ،البن رجب ،ينظر: ذيل الط قات 
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ئ أحدكم بنعله  إذا وط"قا :    لا روى أبة  ريري أن رسة       (1) ؛"نندي
له طهةر  الرتاب  لفظ  ،"األذى فإن  خبفيه    (2) ىذاأل: "إذا وطئ أحدكم  ويف 

أبة داود أبة سعيد اخلدري  (4)(3)،فطهةرمها الرتاب" روامها  أن "  :  وروى 
مل       رسة     قا :  انصرف  فلما  نعاهلم  الناس  فخلع  نعليه  فخلع  صلى 

جربيل أاتين  فقا : إن    ،قالةا: اي رسة    رأيناك خلعت فخلعنا  (5)؟فعلتم 
 (6)،فإذا جاء أحدكم السجد فليقلب نعليه مث لينظر  ؛اً هبما خ ثفأخربين أن  

 

  ، لكن وقفت نلى قة  له يف احملرر: "وجيب غسل أسفل اخل  واحلذاء  ، ( مل أق  نلى قةله  ذا1)
 .(1/7)  .وقا  ابن حامد: تطهر  لدنلك" ،إذا دلكت  ألرض   ،وننه يعفى ننها

النسخة 2) يف  اللهفان  ، "أذى"  ،(  إغاثة  من  أيب    . (1/258)  ، والتص يح  لرواية  الةافق  و ة 
 . (1/268)،داود

  ،  ب يف األذى يصيب النعل ،يف كتاب الطهاري ،من حديث أيب  ريري  ،( روامها أبة داود يف سننه3)
قا  الصنعاين: " ويف ال اب غري  ذه أبسانيد ال ختلة نن ضع  إال أنه يدد    . (1/267-268)

 .(1/206) ،" س ل السالم بعضها بعضاً 
يساره"4) "فةضعها نن  داود  أيب  النسخة: "حاشية: يف بعض طرق  قا     .( جاء يف  امش  وهلذا 

ومأمةم بني    ،صاحب النتهى يف اخر فصل يف االقتداء: "ومن األدب وضع إمام نعله نن يساره
يفذي غريه" لئال  اإلرادات  . و.أ  . يديه  منتهى  من - ورواية أيب داود    . (1/285)   ،ينظر: شرح 

 ولفظه: "بينما رسة       ، ب الصالي يف النعل   ، يف كتاب الصالي  - حديث أيب سعيد اخلدري 
فقد ظهر   ؛ومل أذكر ا يف النت . (1/426) .أبص ابه إذ خلع نعليه فةضعهما نن يساره"يصلي  

 . يل من قةله: "حاشية" أهنا إضافة ممن قرئت نليه
النسخة5) اللهفان؟الط ةع: "مل خلعتم   ويف  ،( كذا يف  إغاثة  ويف السند: "مل    .(259/ 1)  ،" ينظر: 

 . (243-242/ 17) ، ينظر السند . "؟خلعتم نعالكم 
  . ويف السند: "فليقلب نعليه فلينظر فيها"  .(1/259)  ،وينظر: إغاثة اللهفان  . ( كذا يف النسخة6)

 . (243- 17/242) ،ينظر: السند
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 ( 3).رواه اإلمام أمحد  "فيهما  (2) مث ليصل  (1)/فليمس ه  ألرض  اً خ ث  فإن رأى
  ؛ ال يصح  ،من  اط أو حنةه من الطا رات  (4)وأتويل ذلك نلى ما استقذر

 لةجةه:  
  .اً خ ث  أحد ا: أن ذلك ال يسمى 

  .ذلك ال يفمر مبس ه نند الصالي فإنه ال ي طلهاالثاين: أن 
فإنه نمل لغري حاجة فأقل    ؛الثالث: أنه ال خيلع النعل لذلك يف الصالي

   .أحةاله الكرا ة
  الرابعة: أن الدارقطن روى يف سننه يف حديث اخللع من رواية ابن ن اس 

ƒ   أن الن    واحللم   (5)."مهل  ح    قا : إن جربيل أاتين فأخربين أن فيهما دم
 ؛حمل يتكرر مالقاي النجاسة غالً ا فأج أ مس ه  جلامد  وألنه  (6) .ك ار القراد

فإن حمل االستجمار يالقي النجاسة يف اليةم    ؛بل أوىل  ،كم ل االستجمار

 

 . (8)( لةحة 1)
يف  2) اللهفان  ."ليصلي"  ،النسخة (  إغاثة  من  "مث    . (1/259)  ، والتص يح  للمسند:  الةافق  و ة 

 . ألنه فعل مضارع جم وم حبذف حرف العلة .(243-17/242) ،ينظر السند .ليصل"
احلكم نلى احلديث: قا  حمقق  .(243-17/242)  ،يف مسند أيب سعيد اخلدري  ،( رواه أمحد3)

 .(17/243) . رجاله ثقات رجا  مسلم" ،مسلم  السند: "إسناده ص يح نلى شرط
  . (1/260) ، إغاثة اللهفان .ويف الط ةع: "ما يستقذر" ، ( كذا يف النسخة4)
  ، يف  ب الصالي يف القةس والنعل وطرح الديء يف الصالي إذا كان فيه جناسة  ، ( رواه الدارقطن5)

 . (1/503) ، وضعفه ابن حجر يف التلخيص احل ري .(2/254)
العظيم 6) القراد  وقا  اجلة ري:  ة مثل    .الةاحدي حلمة   ، ( جاء يف حياي احليةان الكربى: "احللم: 

فإذا دبغ مل ي   ذلك    .األنلى وجلد ا األسفل  القمل قا : واحللم أيضاً دود يقع يف جلد الداي
   .(1/337) . يقا : حل م األدمي بكسر الالم حيل م بفت ها حلماً إذا أكله" ،الةضع رقيقاً 
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  (1)."مرتني أو ثالبً 
وقالت امرأي    ،وكذلك ذيل الرأي نلى الص يح ":  (3) [مث قا ]  (2) :فصل
قا  رسة     : فقالت  !الكان القذر  (4)/إين أطيل ذيلي وأمدي يف"  :ألم سلمة

   :    وقد رخص الن   (5)،رواه أمحد وأبة داود  "ره ما بعدهيطهن      للمرأي
  ،ومل أيمر ا بغسل ذلك  ،ومعلةم أنه يصيب القذر  (6)،اً أن ترخي ذيلها ذران

ومن  ":  (8) وقا  يف الفصل الذي ق ل  ذا  (7)."بل أفتا ن أبنه يطهره األرض

 

   . ( انتهى كالم ابن القيم 1)
 . (1/261) ، ( إغاثة اللهفان2)
 . ( مةجةدي يف اهلامش3)
 . ( 9) ،( لةحة4)
 ب    ،يف كتاب الطهاري ،ورواه أبةداود  . ، (44/90)يف مسند أم سلمة زوج الن     ،( رواه أمحد5)

 ب ما جاء يف الةضةء   ،ورواه الرتمذي يف أبةاب الطهاري . ( 1/266) ،يف األذى يصيب الثةب 
 ب األرض يطهر بعضها    ،ورواه ابن ماجه يف كتاب الطهاري وسننها  .(1/264)  ،من الةطأ

قا  الدةكاين:    .(1/264)  ، ظر: تعليق الدي  أمحد شاكر نلى الرتمذيين  . (1/177)  ، بعضاً 
"و ذه الرواايت يقةي بعضها بعضاً فتنتهض لالحتجاج هبا نلى أن النعل يطهر بدلكه يف األرض"  

 . (90/ 44) .وقا  حمقق السند: ص يح لغريه . (1/64) ، نيل األوطار
قا :    ،ولفظه: "نن ابن نمر  .(4/365)  ، ب يف قدر الذيل  ، ( رواه أبة داود يف كتاب الل اس6)

فكنن يرسلن    ،ف اد ن شرباً   ،مث است دنه  ،ألمهات الفمنني يف الذيل شرباً   "رخص رسة     
  ،  ب ما جاء يف جر ذية  النساء  ، يف كتاب الل اس  ،ورواه الرتمذي    .إلينا فنذرع هلن ذراناً"

  . (2/1185)  ؟ ب ذيل الرأي كم يكةن  ،يف كتاب الل اس   ، ورواه ابن ماجه مبعناه  .(4/195)
 .قا  الرتمذي: "حديث حسن ص يح"

 . ( انتهى كالم ابن القيم 7)
 . (1/255) ، ( إغاثة اللهفان8)
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أشياء سهن  ال عةث  ذلك  فيها  السم ة  ل  فيها  فالءفددن   ، حلنيفية  فمن    !د 
فقد روى أبة    ؛وال يغسل رجليه  ،مث يصلي  ،يف الطرقات  اً الدي حافي  :ذلك

 :    قلت اي رسة    :نن امرأي من بن ن د األشهل قالت"  (1) :داود يف سننه
  قا  أليس بعد ا طريق   ؟ران ذا تطهن إىل السجد منتنة فكي  نفعل إ   اً إن لنا طريق
    بن مسعةدوقا  ن د  ."قا : فهذه هبذه  .قالت: قلت: بلى  ؟أطيب منها

:  "  ونن نلي   (2) ."مةطئكنا ال نتةضأ من  :  "  ( 3)/ خاض يف طني أنه  
نن "  : ƒ  وسئل ابن ن اس   ( 4). "الطر مث دخل السجد فصلنى ومل يغسل رجليه 

ت رط ة غسل  وإن كان  ،العذري قا : إن كانت ايبسة فليس بديء  أ  يط  الرجل  

 

الطهاري1) يف كتاب  داود  أبة  رواه  الذيل  ،(  يصيب  األذى  يف  أمحد  .(1/266)   ، ب    ، ورواه 
  ،  ب األرض يطهر بعضها بعضاً   ،يف كتاب الطهاري وسننها  ، وابن ماجه بن ةه  .(45/443)
 . احلكم نلى احلديث: قا  حمقق السند: "إسناده ص يح" .(1/177)

شي ة2) أيب  ابن  رواه  اللفظ  ،(  أنظ   ،هبذا  ما  ة  بعده  يطأ  القذر  الةضع  يطأ  الرجل  يف    ، ب 
   . (1/32) ، ناً ايبساً أو رط اً يف  ب من يطأ نت ،ورواه ن دالرزاق .(1/75)

 . ( 10)( لةحة 3)

  ¢   ولفظه: "أق لت مع نلي بن أيب طالب  .(609-608/  2)  ،( رواه ال يهقي يف السنن الكربى4)
وطني فخلع نعليه وسراويله    ، وبني السجد حةض من ماء  ،و ة ماش قا : ف ا  بينه   ،إىل اجلمعة

  ، فلما جاوز ل س سراويله ونعليه  ،فخاض  ،قا : ال  ،قا : قلت:  ات اي أمري الفمنني أمحله ننك
وروي من وجه    ،معاذ بن العالء  ة ابن نمار أبة غسان  . ومل يغسل رجليه"  ، مث صلى  لناس

ومجانة من التابعني    ، دوجما   ، وسعيد بن السيب  ،ونلقمة  ،نن األسةد  ،وروينا   ، نن نلي  ،اخر
 . يف معناه
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  بن نمر نامدين  أق لت مع ن د "   : تعاىل رمحه  ( 2) حفص وقا     (1) ."أصابهما  
  ، من شيء أصاهبما   قدمي    ألغسل  ؛ فلما انتهينا ندلت نلى الطهري  ، إىل السجد 
أو    ، يب الط    بعده الةطئ أ  تط  مث    الةطئ الردين   تفعل فإنك تط أ    ال   :   فقا  ن د 

ذلك طهةر   : قا   فيكةن  السجد مجيع اً النظي   فدخلنا  أبة   ( 3) . " فصلينا   اً     وقا  
تعاىل( 4) الدعثاء  ابن نمر "   : رمحه    والدماء    ، مبىن ميدي    ƒ  كان  والفروث 

  وقا  نمران بن   ( 5) . " فيصلي وال يغسل قدميه   ، مث يدخل السجد   اً اليابسة حافي 
ويف الطريق    ، إىل اجلمعة   ( 7) كنت أمدي مع أيب جمل  "   : تعاىل  ¬   ( 6) حدير 

 

ولفظه: نن حيىي بن    .(1/74)  ،يف  ب يف الرجل يتةضأ فيطأ نلى العذري  ،( رواه ابن أيب شي ة 1)
قا : "إن كانت رط ة    .وبب قا  سئل ابن ن اس: نن رجل خرج إىل الصالي فةطئ نلى نذري

  ، يف كتاب الصالي  ،ورواه ال خاري معلقاً بصيغة اجل م  .وإن كانت ايبسة مل تضره"  ، غسل ما أصابه
بلفظ: "وقا  ابن ن اس : إن وطئت نلى قذر رطب    ، ب حك الخاط  حلصى من السجد

 .(88ص) . وإن كان ايبساً فال" ،فاغسله
تةيف يف حدود    ،حدث نن نمه ن د  بن نمر  ،ثقة  ،( حفص بن ناصم بن نمر بن اخلطاب2)

 . (112ص) ،تقريب التهذيب  . (197-4/196) ، ينظر: سري أنالم الن الء . ه90سنة 
 . ( مل أق  نليه 3)
ينظر: سري أنالم    .ه93تةيف سنة   ،مةال م ال صري  ،( أبة الدعثاء جابر بن زيد األزدي الي مدي4)

   . (75ص) ،تقريب التهذيب .(483-481/ 4) ،الن الء
 . (1/31) ،يف  ب من يطأ نتناً ايبساً أو رط اً  ،رواه ن دالرزاق ،وسيأيت مبعناه ، ( مل أجده بلفظه5)
ينظر: سري    .ه194تةيف سنة    ،اإلمام احلجة  ،ال صري  ،( نمران بن حدير السدوسي أبة ن يدي6)

   . (365ص)  ،تقريب التهذيب .(364- 6/363) ،أنالم الن الء 
جمل   7) أبة  بكنيته (  مدهةر  ال صري  السدوسي  سعيد  بن  بن محيد  سنة  ،الحق  وقيل:  106مات 

   .(516ص)  ،ينظر: تقريب التهذيب .ه109
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إىل    اً مث جاء حافي   ( 1) دات سة فجعل يتخطا ن ويقة : ما  ن إال    ، نذرات ايبسة 
أتينا  "  :رمحه   تعاىل(4) وقا  ناصم األحة   ( 3) . " قدميه  ( 2) / السجد ومل يغسل 

لكن  و   ،بلى  :قلنا  ؟فدنةان بةضةء فقا : مالكم ألستم متةضئني   (5) أ  العالية
  ؟ قا :  ل وطئتم نلى شيء رطب يعلق أبرجلكم  . ذه األقذار اليت مرران هبا

من  ذه   :قا   .ال  :قلنا أبشد  جت    !؟فكي   يف    ،األقذار  الريح  فتنسفها 
  ¬   وقا  ابن النذر"  :(8) وقا  يف فصل اخر منها  (7) (  6)."رؤوسكم وحلاكم

 

  ، ينظر: غريب احلديث  .و ي القطعة من األرض فيها حجاري سةد خدنة   ،( سةدات: مجع سةدي1)
 . (3/109) ،للخطايب

 . (11) ،( لةحة2)
ولفظه: "أنه خرج إىل اجلمعة ويف الطريق نذرت    .(3/109)  ،( ذكره اخلطايب يف غريب احلديث3)

 .فصلى ومل يغسل قدميه" ، ويقة : ما ذه إال سةدات ، فجعل يتخطا ن ،ايبسة
وقيل    ، ه141مات سنة    ، اإلمام احلافظ  ، أبة ن دالرمحن ال صري    ، ( ناصم بن سليمان األحة 4)

   .(228ص)  ، هذيبتقريب الت .(15-6/13)  ،ينظر: سري أنالم الن الء .غري ذلك
ه وقيل:  90مات سنة    ،( أبة العالية رفيع بن مهران الرايحي ال صري اإلمام القرئ احلافظ الفسر 5)

   . (150ص) ، تقريب التهذيب .(213-4/207)  ،ينظر: سري أنالم الن الء .غري ذلك
ولفظه: " نن ناصم بن سليمان   .( 1/29) ،يف  ب من يطأ نتناً ايبساً أو رط اً  ، ( رواه ن دالرزاق6)

يف    -كذا يف الط ةع– فيقةلك أما تةضأ ون    ،قا  : كنا ندخل نلى أيب العالية الرايحي فنتةضأ
أال أخربكم أبشد من    ، قا  : فال وضةء نليكم   ، ولكنا نطأ يف القضب  ،فنقة : بلى   ؟ رحالكم 
 . طريه يف رؤوسكم وحلاكم"إن الريح ت ، ذاكم 

   . ( انتهى كالم ابن القيم 7)
 . (1/269) ، ( إغاثة اللهفان8)
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  ( 2) . " يتةضأ يف ماء وطني مث صلى ومل    وطئ ابن نمر مبىن و ة حاف  "  (1) :تعاىل
وسعيد    ( 7) ( 6) ، ل معق   بن  ون د   ( 5) ( 4) ، واألسةد   ( 3) ، ى ذلك نلقمة أ وممن ر   : قا  

 

  ، وذكره أبوسع منه يف األوسط   . (1/338)  ، ينظر: اإلشراف  ،(  ب التطهر ميدي يف األرض القذري1)
   . (2/296)  ،ينظر: األوسط ، ب ذكر التطهر ميدي يف األرض القذري

ولفظه: "نن بكر بن ن د  ال ين    .( 1/31)  ،يف  ب من يطأ نتناً ايبساً أو رط اً   ،ن دالرزاق( رواه  2)
مث يدخل السجد فيصلي    ،فيطأ ما يطأ  ،مث خيرج و ة حاف    ،قا : "رأيت ابن نمر مبىن يتةضأ

 . وال يتةضأ"
قيه العراق إبرا يم  خا  ف  ، ومقرئها  ،فقيه الكةفة  ،أبة ش ل  ،( نلقمة بن قيس بن ن د  النخعي3)

 .(61-53) ، ينظر: سري أنالم الن الء .وقيل: غري ذلك . ه60تةيف سنة  .النخعي
ينظر:    .ه 75تةيف سنة    .   ، كان جيتهد يف الع ادي  ،أبة نمرو  ، ( األسةد بن ي يد بن قيس النخعي4)

 . (53-50)  ،سري أنالم الن الء
ولفظه: "أهنما كاان  .(1/76)  ،فيطأ نلى العذري( رواه ابن أيب شي ة ننهما يف  ب يف الرجل يتةضأ  5)

أو رط اً   . ال يتةضآن مما وطئا" نتناً ايبساً    . (1/31)  ، ورواه ن دالرزاق ننهما يف  ب من يطأ 
 . ولفظه: "كان نلقمة واألسةد خيةضان الاء والطني يف الطر مث يدخالن السجد فيصليان"

النسخة6) يف  تص ي "  ،(  مغفل  األصل:  "يف  اللهفان:  إغاثة  حمقق  قا     . (1/269)   ."مغفل" 
 .(2/297)  . وفيه: "ن د  بن معقل بن مقرن"  ، البن النذر ، والتص يح من األوسط

الةليد اإلمام الكةيف  ( ن د  بن معقل7) التابعني،بن مقرنن ال ين أبة    . ه88تةيف سنة    ،من خيار 
الن الء أنالم  سري  التهذيب  .( 4/206  ، ينظر:  مغفل    . (267ص)   ، تقريب  بن  ن د    أما 

   . (267ص) ،تقريب التهذيب . ه57فص ايب مات سنة
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  ( 7) ، ومالك   ( 6) ( 5) ، " وأبة حنيفة   ( 4) ، أمحد واإلمام    ( 3) ( 2) ، والدع    ( 1) ، السيب   بن 
العلم"  (9):قا   ( 8) ، وأحد الةجهني للدافعية  وألن    (10)؛"و ة قة  نامة أ ل 

  (11) ،وثياهبم  ،كما يف أطعمة الكفار  ،فيه مدقة نظيمة منتفية  لدرع  تنجيسها
  ¬   قا  أبة الربكات ابن تيمية  ."وغري م(12)،ة السكر ب  ر  وثياب الفساق ش  

 

 . ( 1/297)  ، وينظر األوسط  . (1/31)  ،( رواه ن دالرزاق ننهما يف  ب من يطأ نتناً ايبساً أو رط اً 1)

مسع    ،¢  ولد يف إمري نمر بن اخلطاب  ،اإلمام  ،( الدع  نامر بن شراحيل بن ن د أبة نمرو2)
الن الء  . وقيل: غري ذلك  . ه104مات سنة    ،من ندي من كرباء الص ابة    ،ينظر: سري أنالم 

 . (231ص) ، تقريب التهذيب .(4/294-318)
 . (1/297) ،واألوسط . (1/338) ، ( ينظر: اإلشراف3)
( ذكر ابن رجب يف القةاند: "طني الدةارع وفيه روايتان: إحدامها أنه طا ر ونص نليه يف مةاضع  4)

 . (343ص) ."...وجعله أبة الربكات يف شرحه الذ ب

  ،ينظر: اإلشراف  .ولفظه: "و ذا قة  أمحد وأص اب الرأي"  .تعاىل   ¬  ( انتهى كالم ابن النذر5)
 . (297/ 1) ،واألوسط .(1/338)

 . (1/324)  ،( ينظر: رد احملتار6)
 . (1/152) ،مةا ب اجلليل .(1/64) ،( ينظر: النتقى شرح الةطأ7)
وذكر: الةجهني نند الدافعية فيما لة أصابت اخل     .(449-448/ 1)  ،للعمراين ،( ينظر: ال يان8)

 . مث دلكها فأزا  نينها وبقي األثر ،مث جفنت نليه ، جناسة رط ة

 . تعاىل ¬  ( يقصد ابن النذر9)
 . ولفظه: "وبه قا  نةام أ ل العلم"  .(1/297)   ،واألوسط  .( 1/338)  ، ( ينظر: ينظر: اإلشراف10)
ثياب  11) طهاري  تفصيل يف  للفقهاء  الصنائع  .الكفار(  بدائع  اجلليل  .(81/ 1)  ، ينظر:    ، مةا ب 

 . (1/53) ، كداف القناع  .(321/ 2) ، للماوردي ،احلاوي .(1/121)
  . ألهنم ال يتقةن اخلمر  ؛ و ناك قة   لكرا ة ،وال تكره يف العتمد  ، ( نص احلنفية نلى أهنا طا ري12)

تقدمياً   ؛ إن شك يف جناستها ، منيونص الالكية نلى جةاز الصالي بثياب شارب اخلمر من السل
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ألن اإلنسان يف العادي    ؛األرض  جلفاف  (2)/و ذا كله يقةي طهاري"  (1) :تعاىل
يف طرقاته اليت يكثر فيها تردده إىل    (3) ال ي ا  يدا د النجاسة يف بقعة بقعة

 م جتنب  ل  ل    ؛أثر ا  اجلفاف  (4)  بذأ سةقه ومسجده وغريمها فلة مل تطهر إذا  
  ،ولا جاز له الت في بعد ذلك  ؛ما يدا ده من بقاع النجاسة بعد ذ اب أثر ا
مبسح النعلني      ويعضده أمره  ،وقد نلم أن السل  الصاحل مل يت رزوا من ذلك

السجد أتى  لن  فيهما خ ثًا  ، ألرض  بذلك    (5)،ورأى  األرض  ولة جنست 
ألنه يسلكه    ؛ ألمر بصيانة طريق السجد نن ذلك   - ال تطهر  جلفاف   -جناسة  

رمحه (7) وقا  أبة قالبة ، تعاىل ¬   و ة اختيار شيخنا   ( 6) : قلت   . احلايف وغريه 

 

الغالب نلى  واحلنابلة نلى طهارهتا  . لألصل  الدافعية  القدير  .ونص  فتح    . (1/211)  ،ينظر: 
 .(1/53)  ،( كداف القناع1/135) ،مغن احملتاج 1/61) ، حاشية الدسةقي

نليه1) أق   مل  األرض  جلفاف  ،(  طهاري  "أن  القةاند:  يف  ابن رجب  من    ...وذكر  وذ ب كثري 
بذلك  طهارهتا  ندم  إىل  اهلداية"  ،األص اب  شرح  يف  احملرر  صاحب    ،القةاند  .وخالفهم 

   .وشرح اهلداية مل أق  نليه مط ةناً  ،وصاحب احملرر أبة الربكات  .(343ص)
 . (12) ،( لةحة2)
 . (1/271)ينظر:   ، ع من إغاثة اللهفانويف الط ة  ، ( كذا يف النسخة3)
 . (271/ 1) .ويف الط ةع من إغاثة اللهفان: " أذ ب" ولعلها الصةاب ، ( يف النسخة "إذا أ ب"4)
 . ( س ق خترجيه5)

 .تعاىل ¬  والراد بقةله: "شيخنا" أبة الع اس ابن تيمية   ،( القائل ابن القيم 6)
سنة    ،مات  لدام  ،فاضل  ،ثقة  ،ال صري  ،نامر اجل رمي( أبة قالبة ن د  بن زيد بن نمرو أو  7)

 .(247-246ص) ، تقريب التهذيب .ه104
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 (2) نقلته من إغاثة اللهفانانتهى ما    (1) ."جفاف األرض طهةر ا"  :  تعاىل
أبةاب  ،و ي مصن  جليل نقلت    (3)/وفيها  ما  خدية    ؛تركتهاوفصة  غري 

   .  هلن وفق فمن أراد ا فلرياجعها انفعة جداً   ، طنة ال
أتمول موا فيهوا من احلق ال ني ونمول بوه لكفواه نن  (4)ولة أن بعض الت وذلقني 

  ،وسولم غريه من إضوالله  ،كثري من الدوط ات والضوالالت فأراح نفسوه  حلق
وسويعلم العرض نن احلق  ،وط يعة جا لية (5)،وبيةولكن هلةى النفةس سوريري  
وقا  شوووووي    ،الربية  رب    والعافية    السوووووالمة  نسوووووأ   ،أن ما أصووووويب به أنظم رزية

 : وأموا الصووووووووووووووالي يف النعول وحنةه مثول" (6):يف الواردينيوة  /اإلسووووووووووووووالم ابن تيميوة 

 

ولفظه: "إذا جفت    .(76/ 1)  ،يف  ب من قا  إذا كانت جافة فهة زكاهتا  ،( رواه ابن أيب شي ة1)
 . األرض فقد زكت"

(2 )(1/270) . 
 . (13) ،( لةحة3)
 ت ك ين س  ، لظ ْرفحذلق( احل ْذل قة : التصرُّف  )( "4)

 ت   ْذل ق: ال
وقيل: الت ذلق:  ة التكيس الذي    ،وال

ويقا :    ...  ،ويو تو  و ْلت ع أي: يتظر ف وي تكي س    ،وإنه ليو ت   ْذل ق يف كالمه  ،يريد أن ي داد نلى قدره
 . (2/813) ،لسان العرب  .إذا أ ظهر احل ْذق واد نى أ كثر مما ننده" ،ح ْذل ق  الرجل  وحت  ْذل ق

النسخة5) وبئة  ، ( كذا يف  أصلها:  ايء  ،ولعل  فكت ت  اهلم ي  مريضة  ، وسهلت  لسان    ، أي  جاء يف 
فعيلة نلى  وبيئة  "وأرض  فعلة  ، العرب:  على  الة ء  ، ووبئة  ومةبئة: كثريي  إذا كثر    ... ومةبةءي 

 ( 6/4751) . مرضها"
 . (55-2/54) ،البن تيمية  ،( ينظر: الفتاوى الكربى6)
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لا  ؛فال يكره بل يسووووووت ب  ،وغري ذلك  (3)،وال ربة   (2)،والداس  (1)،ممج  اجل  
ويف السوووووونن ننه  (4)،أنه كان يصوووووولي يف نعليه    ث ت يف الصوووووو يح نن الن 

فوووأمر   (5)."خفوووافهم فخوووالفة مأن اليهةد ال يصوووووووووووووولةن يف نعووواهلم وال  إ"  :قوووا 
نلمت طهارهتا مل تكره الصووووووووالي    (6)/إذاو   ، الفة لليهةد ؛ لصووووووووالي يف النعا 

 ،وأما إذا تيقنت جناسووووتها فال يصوووولي فيها حىت تطهر  ، تفاق السوووولمني   ؛فيها
 ،بذلك جاءت به السووووووونة ؛لكن الصووووووو يح أنه إذا دلك النعل يف األرض طهر

فإن أسوووفل النعلني حمل يتكرر مالقاي    ؛أو غري ا ،نذري  :سوووةاء كانت النجاسوووة
 اً ا كانت إزالة اخل ث ننها  ألحجار ببتفلمن   ،فهة مبن لة السو يلني  ،النجاسوة له

الصالي    جناسة أسفل اخل  مل تكرهإذا شك يف  و   ،فكذلك  ذا  ، لسنة الةاتري
  ،فال إنادي نليه يف الصووووووووووو يح   ،اً ولة تيقن بعد الصوووووووووووالي أنه كان جنسووووووووووو  ،فيه

نلى القصوووووووووووووةد  انتهى ما نقلته مما د   ."كال دن والثياب واألرض  وكذلك غريه

 

أو    ،و ة نةع من األحذية م طن  خلرق  . فارسي معرب  ،اجل مجم: بضم اجليمني وسكةن اليم (  1)
 .(58ص ) ،ينظر: الطلع نلى ألفاظ الروض الربع . قدمي مهرتئ يل سه الفقراء

مثل: سالح وأسل ة 2) أمدسة  نلى  اإلنسان وجيمع  ينتعله  الذي  الداس  النري  .(  الص اح    ، ينظر: 
   .(203ص)

لكن وجدت يف كالم شي  اإلسالم تةضي اً له: "ال ربة  الطةيل الذي ال يث ت    ،د من نرفه ( مل أج3)
 . (1/418) ، ينظر: الفتاوى الكربى .وال يسرت إال  لدد" ،بنفسه

 . ( س ق خترجيه4)
 . ( س ق خترجيه5)
 . ( 14)( لةحة 6)
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قرة العني يف بيان أن من السنة فعاًل وأمرًا الصالة يف النعلني واخلفني الطاهرتني للشيخ عبد العزيز بن عبد هللا الوهييب  
 هـ( دراسة وحتقيقاً 1315) 

 السعيد د. عمر بن عبد العزيز  

يف كتوابوه   ( 2) روى وكيع "   : تعواىل  ¬   ( 1) وقوا  ابن رجوب   . تعواىل  ¬   من كالموه 
قلوت البن   : قوا   ( 5) نن حيىي ابن وبب  ( 4) أيب إسووووووووووووو واق نن   ( 3) نن إسووووووووووووورائيول 

إال أن   صووووول ال أبس به  :قا   ! اً مث أمدوووووي إىل السوووووجد حافي   ( 6) / أتةضوووووأ  : ن اس 
نن   (8)وحدثنا أصووووو ابنا نن األنمش :قا  (7)."فتغسووووولهرطب   ننت   يصووووو ك
لقود رأيتنوا وموا نتةضوووووووووووووووأ من وطئ إال أن يكةن  :نن ن ود   قوا  (9)أيب وائول

ةطئ نلى ف  (11)[حووافيوواً ]  ومعىن  ووذا أن من كووان  (10)."رط ووًا فتغسوووووووووووووووول أثره
 

   . (2/262) ، ( فتح ال اري1)
ينظر: تقريب    . ه96مات سنة    ،نابد  ، حافظ  ،ثقة   ،سفيان( وكيع بن اجلراح بن مليح الرؤاسي أبة  2)

   . (511ص) ،التهذيب
الس يعي اهلمداين3) ينظر:    . ه260مات سنة    ،أبة يةس   ،( إسرائيل بن يةنس بن أيب إس اق 

   . (44ص)  ،تقريب التهذيب
ينظر:    . ه  129مات سنة    ، نابد  ، مكثر  ، ثقة  ، ( أبة إس اق نمرو بن ن د  بن ن يد اهلمداين4)

 . (360) ،تقريب التهذيب  .( 401-5/392)  ،سري أنالم الن الء
ينظر: سري    . ه103مات سنة    ،نابد  ،ثقة  ،األسدي القرئ  -بتدديد الثلثة-( حيىي بن وبنب  5)

   . (527ص)  ،تقريب التهذيب .(381- 4/379) ،أنالم الن الء 
 . (15) ،( لةحة6)
 . (1/74) ،يف  ب يف الرجل يتةضأ فيطأ نلى العذري ، رواه ابن أيب شي ة ،( تقدم مبعناه7)
  . ه61ولد سنة  ،ثقة حافظ  ،األنمش  ، أبة حممد الكةيف  ،( سليمان بن مهران األسدي الكا لي8)

   . (195ص) ،تقريب التهذيب  . ه147ومات سنة 
مات يف خالفة    ،روى نن ابن مسعةد  ، ضرم  ،ثقة  ،الكةيف  ،( شقيق بن سلمة األسدي أبة وائل 9)

 . (4/361) ،هتذيب التهذيب  .(209ص)  ،تقريب التهذيب . وله مئة سنة ، نمر بن ن دالع ي 
  ،  ب يف الرجل يطأ الةضع القذر يطأ بعده ما  ة أنظ   ، رواه ابن أيب شي ة  ،( تقدم  تصراً 10)

   . (1/32) ، اً يف  ب من يطأ نتناً ايبساً أو رط  ،ورواه ن دالرزاق .(1/75)
   . (2/262) ،و ة مةافق للمط ةع من فتح ال اري .( يف  امش النسخة أضيفت: "حافياً"11)
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 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

وإن أصووابته جناسووة   ،جناسووة ايبسووة مل تعلق برجليه فإنه يصوولي وال يغسوول رجليه
 ،احلسوووووووووووووون  :وروي  ووذا العىن نن مجووانووة من التووابعني منهم  .رط ووة غسوووووووووووووولهووا

 ،والدوافعي  ،والثةري  ،واألوزاني ،و ة قة  مالك  ،والنخعي  ،ونطاء ،والدوع 
وذكره  "  (1)."وال نعلم نن أحوود من العلموواء خالف ذلووك  تعوواىل  †  ،وأمحوود

فإنه  تعاىل  ¬  إمجاًنا من أ ل العلم إال نن نطاء تعاىل  ¬ (2)ابن النذر
 :ويدوووووو ه أن يكةن  ذا منه اسووووووت  اً  ال إجياً  قا   :قا  .يغسوووووول رجليه  :قا 

ال يرون غسووول   ( 4) / و ذا ي ني أن مجهةر العلماء   ، نقة    م أ ل العل   ( 3) ل مج وبقة   
  ؛وال التووووووووووون ه ننه يف الصالي  ،مما ال تت قق جناسته  ما يصيب الرجل من األرض 

يف نعليووه      وحووديووث خلع الن   (5)."وقوود روي األمر  لصووووووووووووووالي يف النعلني 
ن نادته السوتمري الصوالي  نلى أ (6)يد "  ،ن أجل القذر الذي فيهماالصوالي م
علني أفضووووووووول من وكالم أكثر السووووووووول  يد  نلى أن الصوووووووووالي يف الن ،يف نعليه

خلعه نعليه  نلى أيب مةسوووووووى     نكر ابن مسوووووووعةدوقد أ  ،اً الصوووووووالي حافي

 

 . (2/214) ،مث نقل ننه من مةضع اخر . (2/262) ، ( فتح ال اري1)
 . (1/338) ، ( ينظر: اإلشراف2)
وذكر احملقق أن يف األصل:    . (2/214)  . ويف الط ةع من فتح ال اري: "جل"  ،( كذا يف النسخة 3)

 . "مجل"
 . ( 16)( لةحة 4)
 . (2/214) ،فتح ال اري  ،( انتهى كالم ابن رجب5)
   . (2/214) ، فتح ال اري ،( من  نا ينقل الفل  نن ابن رجب 6)
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قرة العني يف بيان أن من السنة فعاًل وأمرًا الصالة يف النعلني واخلفني الطاهرتني للشيخ عبد العزيز بن عبد هللا الوهييب  
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 السعيد د. عمر بن عبد العزيز  

 ووكووان أبة نمر "  (2)؟أنووت القوودس(1)لةادي أ  :ننوود إرادي الصووووووووووووووالي وقووا  لووه
  (4) ."يضووووووووووورب الناس إذا خلعةا نعاهلم يف الصوووووووووووالي  تعاىل ¬ (3)الدوووووووووووي اين

  ،نلى من خلع نعليه نند إرادي الصووالي  تعاىل ¬  (5)بن خثيموأنكر الربيع  "
بن  وكان النخعي وأبة جعفر حممد  "   .يريد أنه ابتدع  (6)."ه إىل أنه أحدث   سووو  ون  

وأمر غري    ( 7) . " إذا قاما إىل الصووووووالي ل سووووووا نعاهلما وصووووووليا فيهما   تعاىل   †   نلي 
وقوا  أصوووووووووووووو واب    .وغريه   لصووووووووووووووالي يف النعوا  منهم أبة  ريري   (8)واحود/

لا   ؛أن خلع النعلني يف الصوووووالي أفضووووول:  -  ننه  ةهونقل  -تعاىل †  الدوووووافعي
ووافقهم نلى  (9)،فيه من م اشووووري الصوووولي أبطراف القدمني إذا سووووجد نليهما

 

الةادي"1) "أيب  النسخة:  ال اري  . ( يف  فتح  من  شي ة  .(2/214)  ،والتص يح  أيب  ابن    ، ومصن  
(2/308).   

أيب شي ة2) ابن  رواه  النعلني  ،(  الصالي يف  أيب    .(2/308)  ، يف  ب من رخص يف  "نن  ولفظه: 
  ، فقا  أبة مةسى لع د  تقدم  ،ف ضرت الصالي  ،األحةص أن ابن مسعةد أتى أ  مةسى يف داره

 . ؟فقا  له ن د : أ لةادي القدس أنت ، دم أبة مةسى فخلع نعليهفقا  ن د  أنت أحق فتق
ينظر: سري أنالم   .ه95مات سنة   . ثقة  ضرم ، ( أبة نمرو سعد بن إايس الكةيف من بن شي ان3)

 . (170ص) ،تقريب التهذيب .(174-173/ 4) ،الن الء
 .( 2/306) ، يف  ب من رخص يف الصالي يف النعلني ،( رواه ابن أيب شي ة4)
  . ه 61مات سنة   ، ثقة نابد  ضرم   ، الكةيف   ، وفتح الثلثة ابن نائذ أبة ي يد   ، الربيع بن خثيم بضم العجمة ( 5)

 . ( 146ص )   ، ينظر: تقريب التهذيب 
 . ومل أق  نليه ، ( ذكره ابن رجب يف فتح ال اري كما نقله ننه الفل 6)
 .( 2/306) ، علنييف  ب من رخص يف الصالي يف الن ،( رواه ابن أيب شي ة7)
 . (17) ،( لةحة8)

: "وأحب إذا مل يكن الرجل متخففاً أن يفضي بقدميه إىل األرض وال  تعاىل  ¬   ( قا  الدافعي 9)
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 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

لةا ذلك  ومل يعلن   ،ه من أصوووووووو ابناوغري   تعاىل  ¬ (1)يعلى  ذلك القاضووووووووي أبة
مع حكايتهم اخلالف يف طني الدووووووووةارع  ل  ة   ، حتما  إصووووووووابة النجاسووووووووة

ف كى أصووووووووووو اب الدوووووووووووافعي له يف ذلك    ؟طا ر أم جنس يعفى نن يسوووووووووووريه
 (3)،أصوووووووووووووو وووابنوووا  يف موووذ وووب أمحووود بعض    وكوووذلوووك حكى اخلالف    (2)،قةلني 

ونليه تد  أحةا  السووووووووول     (4)؛والصووووووووو يح نند حمققيهم أن الذ ب طهارته
 ،كما تقدم ننهم يف ترك غسول القدمني من اخلةض يف الطني   ،الصواحل وأقةاهلم

  (6):قا  اجلةزجاين (5)،٪  وغريه من الصووووووووووو ابة ،و ذا مروي نن نلي 
كثري من السول  أبنه   (9)/وقد صورح  (8)."اً السولمةن بطني الطر أبسو   (7)مل ير"

 

واألرض"  قدميه  بني  النعالن  فت ة   منتعالً  اجملمةع  .(1/137)  ،األم  .يسجد    ، وينظر: 
(3/403) . 

  . نلى فضل خلع النعل إذا كان فيها أذى"( جاء يف اآلداب الدرنية: "قا  القاضي: و ذا يد   1)
(3/544) . 

 . (1/408)  ،مغن احملتاج  . (2/54) ، ( ينظر: قةاند األحكام2)
 .(1/251)  ،( ينظر: ال دع شرح القنع3)
 . (1/193) ،( ينظر: كداف القناع4)

 . ٪ وس ق نقل الفل  نن مجلة من الص ابة ،نند ال يهقي ¢ ( س ق ختريج أثر نلي 5)
تقريب    .ه259مات سنة    ،ثقة حافظ  ،ن يل دمدق  ،( إبرا يم بن يعقةب بن إس اق اجلةزجاين6)

 ( 25ص) ،التهذيب
 . (2/215)  ،والتص يح من فتح ال اري  ."مل يرى" ،( يف النسخة 7)
 . (2/215)  ،والتص يح من فتح ال اري ، ( يف النسخة "أبس" 8)
 . (18) ،( لةحة9)
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  ،وغريمها   ( 2) ، وبكر ال ين   ( 1) ، سوووووعيد ابن ج ري   : منهم  -ولة خالطه بة -طا ر 
إىل  الفة ما كان نليه  دووورع نلى وجه ال يفضوووي ي والت رز من النجاسوووات إ ا  

  (3) ."!؟فكي  يدوووووورع  الفتهم و الفة السوووووونن الصوووووو ي ة  ،السوووووول  الصوووووواحل
إنه يكره لن فإال الكع ة    (4)وليس لنا مةضووووووووووووع يكره الصووووووووووووالي فيه يف النعلني "

 †  ،وأمحوود  ،وجمووا وود  ،نص نليووه نطوواء  (5)نعليووهدخلهووا أن يل س خفيووه أو  
شووووووووووووووي ووة يف   وذكر ابن أيب  :قلووت  (6)."ال أنلم أحووًدا رخص فيووه  :وقووا   تعوواىل

كان إبرا يم يكره خلع النعا  يف "  :قا  (7) بن ن دمصووووووووووونفه نن احلسووووووووووون 
ونن  (8)."أتى السجد فأخذ نعاهلم  اً حمتاج  وددت أن إنساانً  :ويقة   ،الصالي

وقا  بعض  (9).جعفر أنه كان خيلع نعليه فلما قام إىل الصووووووووووالي ل سووووووووووهما يبأ

 

  . ه95سنة  ،قتل بني يدي احلجاج  ،فقيه  ، ثقة ث ت  ،مةال م الكةيف  ، ( سعيد بن ج ري األسدي1)
 . (174ص)  ،تقريب التهذيب

  ، تقريب التهذيب  .ه106مات سنة    ،جليل  ،ث ت   ،ثقة  ،( بكر بن ن د  ال ين أبة ن د  ال صري2)
 . (65ص)

 .(215-2/214) ،ال بن رجب ، ( فتح ال اري3)
 .(217/ 2) ،"يف النعلني واخلفني" ،ويف الط ةع من فتح ال اري ، ( كذا يف النسخة4)

: " طء  األرض حافياً كما تدخل  تعاىل   ¬  ( سينقل الفل  نن ابن كثري قة  سعيد بن ج ري5)
 .(14/21)  ،وينظر: اجلامع ألحكام القران  .(16/29)  ،جامع ال يان . الكع ة حافياً"

   . (2/217) ،فتح ال اري  ،( انتهى كالم ابن رجب6)
 . و  أنلم  ، ولعله احلسن بن ن يد   ، ( مل أق  نلى ترمجة له7)
 .( 2/306) ، يف  ب من رخص يف الصالي يف النعلني ،( رواه ابن أيب شي ة8)
   .( 2/307) ، يف  ب من رخص يف الصالي يف النعلني ،( رواه ابن أيب شي ة9)
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 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

:   -الص  بني السةاري  (1)ه كرا ة/لا تكلم نلى احلديث الذي في  -لماء  الع
 (3).أبن كةنه مةضوووووووووع النعا  حمدث  :دن ور    (2).ألنه مةضوووووووووع مجع النعا   :وقيل

 ،األدلة ورحم   من نرف حًقا فنصووووووووووووره  (4)[بعض] فهذا ما وقعت نليه من
فإن قيل أين يضووووووع ](5).ونرف  طاًل فاجتن ه وأنكره وال أقره ،ودنى إليه وبثه

فاجلةاب قا  أبة داود يف سوووننه:  ب   ؟الصووولي نعليه إذا أراد أن يصووولي حافًيا
بسوند نن  (7)بن نليحدثنا احلسون    (6)خلعى  أين يضوع الصولي نعليه إذا صول

فال يضوووع نعليه نن   ،قا : "إذا صووولى أحدكم  أن رسوووة      أيب  ريري  
 ، يكةن نن يسووووووووووواره أحدال  إال أ   ،وال نن يسووووووووووواره فتكةن نن ميني غريه ،ميينه

قا : "إذا صولى   وبسوند ننه أيضوًا نن رسوة     (8)وليضوعهما بني رجليه"

 

 . (19) ،( لةحة1)
حاشية  2) يف  قا   األنمدي"  أي  األساطني  بني  صالي  للجمانة  "وكر ت  الدردير:  العالمة  قا    )

ينظر: الدرح الك ري   . الدسةقي: "ألن  ذا احملل معد لةضع النعا  و ي ال ختلة غال اً من جناسة" 
 . ( 1/331) ،وحاشية الدسةقي نليه 

 . (3/229) ،نيل األوطار . (2/106) ، ( ينظر: مةا ب اجلليل3)
 . ( وردت لفظة "بعض" يف اهلامش4)
 .(20) ( من  نا ورد  ذا يف  امش لةحة 5)
النسخة6) أين يضعهما  ،( كذا يف  نعليه  خلع  إذا  الصلي  داوود:  ب  أيب  الط ةع من سنن    ؟ ويف 

(1/428) . 
و ة: احلسن بن نلي    .(429-1/428)  ، ( يف النسخة: "احلسني" والتص يح من سنن أيب داوود7)

الهملة أبة نلي اخلال  احللةاين بضم    .له تصاني    ،حافظ  ،ثقة  ،ن يل مكة  ،بن حممد اهلذيل 
 . (102ص)  ،لتهذيبينظر: تقريب ا

وص  ه    .(1/428) ؟ ب الصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما ، يف كتاب الصالي ،( رواه أبةداود8)
 . (1/501)ابن خرمية 
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 (1)أحودكم فخلع نعليوه فال يفذ هبموا أحوداً وليجعلهموا بني رجليوه أو ليصووووووووووووووول
وأما أفعا  من ال يسوووووتضووووويء    ،فهذا الذي جاءت به السووووونة (2).فيهما" انتهى

الغوايل واجلوايف   :فهي أنةاع مجوة فمنهم  ،ومل يلجوأ منوه إىل ركن وثيق ،بنةر العلم
  (3).[ولكل منهم م لة ومذمة

 من خن حن جن مم ُّ   من قةله تعاىل:   ، وأما ما قد حيتج به بعضهم  (4) :فصل

نلى ما قرره    - فمعىن اآلية    ( 5) . َّ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن
الدني ويكفيك أيها    واضح وليس فيه شيء مما يريده   - أ ل التفسري حبمد   

أن الذي أن لت نليه  ذه    - إن سلمك   من التعصب والتعس  - النص   
  -   (6) لناس ما ن   إليهمل ني   أنه ي    :وأخربان اخل ري  ،كغري ا من السةر  - السةري 

وأما غري النص  القابل لل ق    (7) ، لصالي فيها  وأمر الص ابة    ،صلى يف نعليه
 (9) /:/ (8)فله شأن اخر كما قا  العالمة ابن القيم

 

داود1) أيب  والتص يح من سنن  "ليصلي"  النسخة:  الصةاب  .(429-1/428)،( يف  فهة    ،ولعله 
   .جم وم حبذف حرف العلة

  . (429-1/428)  ؟ ب الصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما  ، يف كتاب الصالي  ،( رواه أبةداود 2)
 .(1/172)  ،ص يح اجلامع ، وص  ه األل اين

 .(20) ،( إىل  نا ورد يف  امش لةحة3)
 .وأجاب نليها  ،أدلة الانعني من الصالي يف النعا  تعاىل ¬  ( ذكر الفل 4)
 . (36) ،ج ء من اآلية ،( سةري النةر5)
 . (44) ، ج ء من اآلية ،سةري الن ل    َّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ُّ  ( إشاري لقةله تعاىل:6)
 . ( س ق خترجيه7)
 . (156)  ،( نةنية ابن القيم 8)
 . (20) ،( لةحة9)
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 قالةا: اهلدى ال يسووووووووتفاد بسوووووووونة
 

قووووووووووران  وال  أثوووووووووور   وال   كووووووووووال 
 (1):/وقا  اإلمام الدافعي  

 كل العلةم سووووةى القران مدووووغلة 
 

الفقوووه ]يف   (2)إال احلوووديوووث وإال 
 ( 3)الووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووديوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون[

 
مووووا  قووووا  حوووودثنووووا  (4)والعلم مت ع 

 
وسووووووووووووووةاس    ذاك  سووووووووووووووةى  وموووووووا 

 الدوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووويوووووووووووووووووووووووووووووواطووووووووووووووووووووووووووووووني 
 

 (6):(5)[وهلل در القائل ]
اهلووووووودى  توووووووتوووووووةخوووووووى  أن  أردت   إذا 

 
موووووووووون  بووووووووووه  احلووووووووووق  أتيت   وأن 

قووووووووالووووووووه  وموووووووون  قووووووووة    فوووووووودع كوووووووول 
 

 وأصوووووووووووووو وووابوووه   (7)لقة  الرسووووووووووووووة  
األموووةر   حمووووووودبت  مووون  نوووج  يووو   فووولوووم 

 
وأر بوووووووووووه  احلوووووووووووديوووووووووووث   بوووووووووووغوووووووووووري 

  ¬  فقا  ال غةي   (8) َّ مق حق مف خف حف جف مغ ُّ  وأما قةله تعاىل: 
 ُّ   :رفةًنا يف قةله تعاىلم   كان الس ب فيه ما روي نن ابن مسعةد  "  :تعاىل

وقا     (9)."ويروى غري مدبةغ  ،كانتا من جلد محار ميت  :قا   َّ جف مغ

 

 . (167ص)  ،( ديةان الدافعي1)
 .(167ص) ، ينظر: ديةان الدافعي .ويف الط ةع: "ونلم" ، ( كذا يف النسخة2)
 . ( مةجةدي اهلامش3)
 . (167ص)  ،ينظر: ديةان الدافعي . ويف الط ةع: "ما كان فيه" ، كذا يف النسخة(  4)
 . ( مةجةدي يف اهلامش5)
 .(279/ 50) ، للذ   ، ينظر: اتري  اإلسالم .( األبيات أليب ن د  ابن الظهري6)
 . (50/279)   ،للذ   ، ينظر: اتري  اإلسالم .ويف الط ةع: "الن " ، ( كذا يف النسخة7)
 . (12)  ،ج ء من اآلية ،سةري طه( 8)
ال غةي9) تفسري  ال يان   . (5/266)  ، (  جامع  ن دالرب  .( 24-16/23)  ،وينظر:  ابن    ، وضعفه 

 . (22/195) ،االستذكار
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  ٪   (3)،أيةبوأبة    ،وأبة ذر  (2) ،قا  نلي ابن أيب طالب"  (1):/  ابن كثري
كما    :/  بن ج ريوقا  سعيد    (4) ،كاان من جلد محار غري ذكي  :وغري واحد

أيًضا يف    /وقا  ال غةي    (6)."الكع ة  (5) لرجل خبلع نعليه إذا أراد دخة /يفمر ا
 ىق  يف  ىف  ُّ "  :نن بعض السل   (7) َّ مكىك لك  اك يق  ىق  يف  ىف  ُّ تعاىل:  قةله  

الديطان ذلك  ن له سةء نمله أي ق يح نمله فراه حسًنا زين له  حسن   َّ اك يق
نليه   ن ت أن مةسى ابن نمران كليم الرمح قلت لة ث  .انتهى  (8)." لةسةاس

فسنة ن ينا أحق    (9)،مر  خللع للنعلني الطا رتني أ    ونلى ن ينا الصالي والسالم
تت ع نلمه    ،أن  واإليقان  أ ل  كما  وزينتها  هبجة   ،العلم  جنةم  ك  ،الدنيا  أن  ما 

ه العالمة  ذكر   (10)اً وحسن أن نذكر  نا أثر   .نن الديطان  السماء زينة هلا وحرس

 

 . (5/276)  ،( تفسري ابن كثري1)
 . (22/195)  ، االستذكار ، ( ضعفه ابن ن دالرب2)
 . (16/24) ، ( ينظر: جامع ال يان3)
أسقط الفل  من كالم ابن كثري قةله: "وقيل: إ ا أمره خبلع نعليه    . (5/276)  ،( تفسري ابن كثري4)

 . تعظيماً لل قعة"
 . (21) ،( لةحة5)
 . ( س ق خترجيه مبعناه6)
 . (8)ج ء من اآلية   ،( سةري فاطر7)
 . (6/413) ،( تفسري ال غةي8)
 . صفة للنعلني ؛ ولعل الصةاب: "الطا رتني"  ،"الطا راتن" ،( يف النسخة 9)
 . ألنه مفعة  به منصةب ؛ولعل الصةاب: "أثراً" ."أثر"  ،( يف النسخة 10)
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الن ةي: اهلدي  أيب"  (1)يف  األص هاين  (2)نن  نن    (3)الدي   إبسناد ص يح 
نلى حممد ابن سريين    (5) دخل الصلت ابن راشد"  : ابن أيةب قا   (4)حليس

وقا :    ! فامشأز ننه حممد  ، ونمامة صةف  ،وإزار صةف  ، ونليه ج ة صةف
وقد حدثن    !قد ل سه نيسى ابن مرمي  :يقةلةن  ؛ أظن أقةاًما يل سةن الصةف

وسنة ن ينا    ،والقطن  ،والصةف  ،قد ل س الكتان  /(6)هتم أن الن   من ال أ  
س الصةف  ومقصةد ابن سريين هبذا أن أقةاًما يرون أن ل   (7) ."أحق أن تت ع

  ولذلك يت رون زايً   ،أنفسهم من غريه  أفضل من غريه فيت رونه ومينعةن  اً دائم
  ،اً  و يئات يرون اخلروج ننها منكر اً  وأوضاناً ويت رون رسةم  ، البسمن ال  اً واحد

ن  أوالصةاب    ،وترك اخلروج ننها  ،واحملافظة نليها  ،وليس النكر إال التقيد هبا
 

 . (1/143) ، يف زاد العاد يف  دي خري الع اد ،( العالمة ابن القيم 1)
ويف الط ةع: "ذكر    .ألنه من األمساء اخلمسة  ؛"أبة" ولعل الصةاب: "أيب" جمرور  لياء   ،( يف النسخة2)

 .(1/143) ،ينظر: زاد العاد .أبة الدي "
بن حيان3) بن حممد بن جعفر  احلافظ  ،( ن د   العروف أبيب    ،الصادق حمدث أص هان  ،اإلمام 

-/ 16)  ،سري أنالم الن الء  . ه369مات سنة    .ه274ولد سنة    ،صاحب التصاني   ،الدي 
276-279) . 

ويف الط ةع من زاد العاد: "وذكر الدي  أبة إس اق األص هاين إبسناد ص يح   ،( كذا يف النسخة4)
  . ويف الط ةع من أخالق الن  أليب الدي : "جليس أليةب"  . (1/143)  . نن جابر بن أيةب"

(2/234) . 
ينظر:    . ومحاد بن زيد   ، وأ ن بن ي يد   ، ننه: جرير بن حازم   روى   ، الصلت بن راشد مسع طاوساً وجما داً (  5)

 . ( 301/ 4)   ، التاري  الك ري 
 . (22) ،( لةحة6)
الن   7) أخالق  يف  األص هاين  الدي   أبة  أخرجه   )،   واليمنة والقطن  الكتان  ل اسه  ذكر    ،يف 

(2/234) . 
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الطرق   فيهاورغن   ،وأمر هبا   ،هااليت سنن      رسة     طريقأفضل  وداوم    ،ب 
  ، الصةف اتري  :و ي أن  ديه يف الل اس أن يل س ما تيسر من الل اس  ،نليها

س     ول    ،األخضر  والربد    ،اليمانية اتري  س الربود     ول    ،والكتان اتري  ،والقطن اتري
وأرخى   ، والنعل   ،واخل     ،والرداء   ، واإلزار   ،والسراويل    ،والقميص   ،والق اء   ،اجل ة  
  ." لعمامة حتت احلنك  (2)يتل ىوكان    ،وتركها اتري  ،من خلفه اتري  (1) ابة/الذؤ 

فما تظنه يقة  ابن سريين أو غريه من العلماء    ./انتهى القصةد من كالمه  
ه ورغب فيه وأخرب  ب  وأص ا   الر نيني لة رأى أو مسع من ينكر ما فعله الن ُّ 

عل ما أنكر  فاهلل الستعان نلى ف    ،أنداء الرب الع ةد  ، لليهةد  (3) أن فعله  ال 
  الناس لا رأىن بعض  إواجلمةد حىت    وإن رغمت أنةف أ ل العناد  ،من السنة

له  بعض   قا   السجد  بنعليه يف  أمركم    :السلمني ميدي  اخرج    !ىل  ذاإبلغ 
اخلعها  !اخلعها والغفلة  ! اخرج  اهلفةي  إىل  ذه  بنهيه    ، فانظر  السكني  ي جر 
لكان    ، ولة است سن  ذا الفعل وأقره  !وفعله  ذا جائ  بصريح السنة  !بغلظة

ولكن إىل   الدتكى و ة الستعان يف دفع    ، ة احلق الالئق الذي يف حمله
   .وحمنة (4) /كل بدنة

الذين  م قذى  الناس  وال    ،وال نقل  ،فال نلم  ،األرواح  ومحنى  ،العيةن  ومن 
يه أو يصلي فيهما  من إذا رأى من ميدي يف السجد يف نعليه أو خفن   ،حياء

 

 . (23) ،( لةحة1)
ت 2) ن جعل ج ْ ءا من اْلع م ام ة حت   .(2/820)العجم الةسيط  . حليْيه  ( تل ى فال 
 . " الفاً" ولعل الصةاب " ال " خرب إن مرفةع ،( يف النسخة 3)
 . (24) ،( لةحة4)
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 . ورمبا تكلم مبا يسخط مةاله ويةجب نفيه أو قتله  ،ول ن رأسه  ،غضب وامشأز
  !سكت  ،والق ائح  ،والسكر  (2)،أو يتخذ الس اح  (1)،وإذا مسع من يتلفظ  لنية

وقرائن    ،تق ل قةله نن من ذكر   :مع أنه لة قا   !إن مل ي ين ذلك  ؟ وال أنكر 
الرجا  ال حيب وال يرضى األراذ  من  أن بعض  به   ،األحةا  تد   ما أيمر 

 

  ، والذ ب نند احلنابلة ،ومست ب نند الدافعية  . والالكية ،( التلفظ  لنية فيها قةالن نند احلنفية1)
قة  الثاين يف الذ ب و ة أنه ال  وذ ب شي  اإلسالم إىل اختيار ال  .يست ب التلفظ هبا سراً 
  وال أمر الن     ،وال أص ابه  ، ألن ذلك بدنة مل ينقل نن رسة       ؛يست ب التلفظ  لنية 

  . (1/127)  ، ينظر: رد احملتار  .وال نلنم ذلك أحداً من السلمني  ، أحداً من أمته أن يلفظ  لنية
  ، اإلنصاف  .(1/186)  ،مغن احملتاج  .(1/203)  ،حاشية العدوي نلى كفاية الطالب الر ين

 . (1/214) ،البن تيمية ، الفتاوى الكربى .(1/142)
ال أبس  ختاذ الس  ة(  ) ( ذكر ابن نابدين مطل اً يف الكالم نلى اختاذ الس  ة فقا : " قةله:  2)

قا  يف الص اح: الس  ة    . ر واحللية واخل ائن بدون ميم والذي يف ال    ، بكسر اليم: الة التس يح
  . ومجعها مثل غرفة وغرف  ،وقا  األز ري: كلمة مةلدي  .و ة يقتضى كةهنا نربية  ، خرزات منظةمة

ودليل اجلةاز ما رواه أبة داود والرتمذي والنسائي وابن ح ان واحلاكم وقا  ص يح اإلسناد    ...  ç  ا
نلى امرأي وبني يديها نةى أو حصى    أنه دخل مع رسة       نن سعد بن أيب وقاص  

فقا : س  ان   ندد ما خلق    ؟ ذا أو أفضل  تس ح به فقا : أخربك مبا  ة أيسر نليك من
وس  ان     ، وس  ان   ندد ما بني ذلك ،  ان   ندد ما خلق يف األرضوس   ،يف السماء 

وال    ،وال إله إال   مثل ذلك  ،و  أكرب مثل ذلك  ،واحلمد هلل مثل ذلك  ؛ ندد ما  ة خالق
وإ ا أرشد ا إىل ما  ة أيسر وأفضل ولة    .حة  وال قةي إال  هلل مثل ذلك" فلم ينهها نن ذلك

  ، وال ي يد الس  ة نلى مضمةن  ذا احلديث إال بضم النةى يف خيط  ، ني هلا ذلككان مكرو اً ل

  تعاىل   ¬  ولعل الفل   . (651-1/650)  ،رد احملتار  .ومثل ذلك ال يظهر أتثريه يف النع"
 . ألنه ن قل اختاذ ا نن التصةفة ؛استنكر ا
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  اً  صرحياً من األنما  وإن كان ص ي   (1) ويعملةن به أ ل  ذه الدنةي النجدية
ولة حصل من    ،نند من مي  بني اهلدى من الضال ]  (2) يف الكتاب والسنة

لعرف أن من أنكر    ،ووفقه لل ق ذو النة واجلال    ، ذا اجلنس الق ة  واإلق ا 
ولة أن بغض  فالء   (3) .[العمل  لكتاب والسنة نلى جرف  ار من الضال 

كان لألشخاص لكان    -هبد منه نعةذ  هلل من بغض ن اده وأوليا  إذا كان ال -
وات ع فيه   ،لا أخلص فيه لةجه   تعاىل  (4)أ ةن وأقل نقةبة من أن يكةن/

إن األلسن   :وقد قيل ؛ولكن القلةب تغلق مبا فيها  ، من مجيل األفعا   ن يه  
واهلةى يصد ا نن الطمأنينة    ،تذيقك حالوي أو مراري ما فيها  ، مغارف القلةب

ل  ل  فع    ،فيها  (6) ماأمن العقة ت أجرى الكالم نلى    (5) ...،إىل احلق ويعميها
فيداويها ي طلها  من  حتتاج  الرجا   ي يل    ،بعض  تعاىل  أن    بذلك  وينةي 

ويف أ ل   ،ا ال يعنيهاوسةف تعلم أن الصمت أسلم هلا نم    ،أمراضها ويربيها

 

و ي دنةي إىل    ،تعاىل  ¬  ن دالة اب( الدنةي النجدية يقصد هبا دنةي شي  اإلسالم حممد بن  1)
اخلالص التةحيد  نقيدي  إىل  الرسالة  ، الرجةع  نهد  منذ  الصاحل  السل   هبدي  وقد    ،والتمسك 

ودنت إىل فتح  ب االجتهاد بدروطه    ، انتمدت نلى الكتاب والسنة يف فهم الدليل والرجةع إليه
ينظر:    .ذرائع الفضية إىل الدركوسد ال  ،ودنت إىل تنقية التةحيد مما شابه من شركيات  ،وضةابطه 

 . (1/166) ،الةسةنة اليسري
 . وقد مت تص ي ها يف اهلامش ،( يةجد شطب نلى مجلة 2)
 . (25) ،( إىل  نا انتهى ما  ة مةجةد يف  امش لةحة3)
 . (25) ،( لةحة4)
 . ( تةجد كلمة غري واض ة5)
 ."نلىما" متصلة  ، ( كت ت يف النسخة6)
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 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 .و  بقدرته حيرسها وحيميها ،السنة من يذب ننها
اال سوووووووووووووولم   من كووووان    م توووودنووووً

 
 ( 1)أو ناب للسووووووووووونة العليا وقال ا 

   قد من كان منتصووووً ا   (2)ال كرم 
 

 لرد شوووووووووووووورنوة الصووووووووووووووطفى و و دا وا  
جموووتوووهووووووود   يف كووووووول   بووووووول  رك   

 
 موووا موووا  قط مع األ ةاء ونموووا وووا 

للهوووودي مت عوووواً    مووووا زا   لصووووووووووووووووواً 
 

لوووووولوووووونووووووفووووووس    و   الوووووووذي  فووووووهوووووووذا 
ا ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا/  (3)زكوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون

 
زكوووووووا  ذاك  الوووووعووووو ووووووود  وفوووووق     إن 

 
ا ا    وإن كانت األخرى صوووووار دسووووون

 واسووووووووووووووتغفر   نمووووا الظلةم جىن  
 

 نفسووووي أسووووأ  من  دا ا  (4).... 
إذا  -قد مر يف  ذه الن ذي اليسريي أن الصالي يف النعلني واخلفني    : فصل 

مس ه ودلكه    اً فإن رأى خ ث  ،من النظر فيهما  امتثل اإلنسان ما أمر به الن   
  ، وأص ابه اليت ال مطعن فيها بةجه ص يح  ،من سنة رسة       -  ألرض

  ،أن بعض السل  مسى خلع النعا  نند إرادي الصالي حمدث  (5)ومر فيما تقدم
فةازن بني  ذا وبني ما أنكره    ،وبعضهم يضرب من خيلع نعليه ألجل الصالي

الغالي ا  ،مما ث ت األمر به يف اآلايت احملكمات  !اجلهلة  لثابتات  واألحاديث 
شطرٌ  فتقدم  األحاديث  ال صريي    ،منها  فأما  أ ل  نند  فةاضح  القران  وأما 

 

ت ه أقل يه ق لىً  . و ة ال  غض  ،( الق ل ى1) والق ل ى جتاف  نن الدنيء    .وقد قالةا: قو ل يت ه  أ قاله  .يقا  منه: قو ل يوْ
 . (5/16) ،ينظر: معجم مقاييس اللغة . وذ  اٌب ننه

 . ولعل الصةاب: "ال كرم  " ، "ال كر  " ،( يف النسخة 2)
 . (26) ،( لةحة3)
 . ( تةجد كلمة غري واض ة4)

 .( من  ذا ال  ث 27ص)ينظر:  .تعاىل ¬  نقله نن الربيع بن خثيم( 5)
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 هـ( دراسة وحتقيقاً 1315) 

 السعيد د. عمر بن عبد العزيز  

 ( 1)/فامسع اخلطاب إن كنت من  ،مدكل نلى أ ل ال يغ والروغان  ،واإلميان
 يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّ  اب قا    جل ذكره:  األحالسلمني  

بن أن ن د      ( 3)وهلذا يف الص ي ني   (2)   َّ هب مب خب حب جب مئهئ خئ جئحئ
والستةمشاتالةامش   ( 4)لعن " قا :    مسعةد    (6) والتنمصات   ( 5)ات 
ف لغ امرأي يف ال يت يقا  هلا أم    :قا   ¸  خللق    الغريات  (7) اتوالتفلج

 

 . (27) ،( لةحة1)
   . (7)ج ء من اآلية  ،( سةري احلدر2)
  ب  ،( رواه ال خاري يف ص ي ه يف كتاب التفسري3)

  . (1049ص)  ،  َّ مي زي ري ٰى ُّ 
الل اس وال ينة   ،ورواه مسلم  والستةصلة  ،يف كتاب  الةاصلة  الستةمشة  ، ب حترمي فعل    ، والةامشة 

 . (1175ص)  ،والغريات خلق   ، والتفلجات  ،والنامصة والتنمص
النسخة 4) يف  "لعن  "  ،( كذا  ال خاري:  "لعن  "  .(1049ص)  . ويف  مسلم:  يف    . وكذا 

 . (1157ص)
وقد ومشت ت دم    .في رق أثره أو خيضرن   ،مث حيدى بك ل أو نيل  ،( الةشم: " أن يغرز اجللد إببري5)

وامشة فهي  ذلك"  . ومشاً  هبا  يفعل  اليت  والةتدمة:  احلديث  .والستةمشة  غريب  يف    ،النهاية 
(5/189) . 

النهاية يف غريب    .والتنمصة: اليت أتمر من يفعل هبا ذلك  .( النامصة: اليت تنت  الدعر من وجهها6)
 . (5/119)احلديث 

الثنااي والر نيات7) "الفلج  لت ريك: فرجة ما بني  الاليت    ... ،(  النساء  والتفلجات لل سن: أي 
 .(468/ 3) ،النهاية يف غريب احلديث .يفعلن ذلك أبسناهنن رغ ة يف الت سني"
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 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

ما  و   :فقا   .وكيت    كيت    (2):تعن بلغن أنك ل  :فجاءت إليه فقالت   (1)يعقةب
لعن رسة    ألعن من  ما بني    :فقالت  ؟يف كتاب         يل ال  إين ألقرأ 

وجدته  (3) لةحيه وجدتيه  إن  :قا   ؟فما  فقد  قرأتيه  قرأت    ؛ كنت   ٰى ُّ   :أما 

هنى    :قا  فإن الن     .بلى  :قالت  َّ جئ يي ىي ني مي زي ري
 (4) ترفذ  ت فلم    .قا : اذ   فانظري  !إين ألظن أ لك يفعلةنه  :قالت  .ننه
لة    اً شيئ فقا   شيًئا  رأيت  ما  فقالت:  إليه  جتامعنا فجاءت  مل    "كان كذلك 
الع د  "   ( 6): رواية   ( 5)/ ويف  وصية  حفظيت  أما  قا :  شيًئا  رأيت  ما  قالت:  أهنا 

الع  (7)َّ خفحف جف مغ جغ مع جع مظ حط ُّ   الصاحل:    ¬   قالين سقا  

 

: "أم يعقةب الذكةري يف  ذا احلديث ال يعرف امسها و ي من بن  تعاىل  ¬  ( قا  ابن حجر1)
فتح    . تد  نلى أن هلا إدراكاً"  ، ومل أق  هلا نلى ترمجة ومراجعتها ابن مسعةد  ،خ ميةأسد بن  

 . (10/373)ال اري البن حجر  
النسخة 2) يف  ال خاري  . "قلت"  ،(  ص يح  من  مسلم   .(1049ص)  ،والتص يح    ، وص يح 

 . (1175ص)
النسخة3) اللةحني"  ،( كذا يف  ال خاري: "لقد قرأت ما بني  سلم: "لقد  ويف م  .(1049ص)  .ويف 

 .(1157ص )  .قرأت ما بني لةحي الص  "
النسخة4) يف  ال خاري  ،(  ص يح  من  والتص يح  مسلم   .(1049ص)  ،"ترى"    ، وص يح 

 . (1175ص)
 . (28) ،( لةحة5)
قا : ما حفظت إذا    ،ولفظه: "فقالت: ما رأيت أبساً   ،( رواه أمحد يف مسند ن د   بن مسعةد6)

 . (88)ج ء من اآلية    ،سةري  ةد  .    َّحف جف مغ جغ مع جع مظ حط ُّ وصية الع د الصاحل:  
 . (88)ج ء من اآلية  ، ( سةري  ةد7)
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 السعيد د. عمر بن عبد العزيز  

ويف إطالق ابن مسعةد نس ة لعن من فعل ذلك إىل  " (1)صاحب فتح ال اري:
وتقريره هلا نلى    ،أنه أراد بكتاب   القران  هوفهم أم يعقةب من- كتاب    
داللة نلى   -وجةابه مبا أجاب  ،ومعارضتها له أبنه ليس يف القران  ، ذا الفهم

نس ة    جةاز نس ته ما يد  نليه االستن اط إىل كتاب   وإىل سنة رسةله  
 ُّ   لعمةم قةله تعاىل:  ؛فكما جاز نس ة لعن الةامشة إىل كةنه من القران  ،قةلية

جتةز نس ة من    .من فعل ذلك  مع ث ةت لعنه    (2) َّ مي زي ري ٰى
فقة  القائل    ؛يندرج يف نمةم خرب ن ةي ما يد  نلى منعه إىل القران  اً فعل أمر 

لعن من فعل    /(3)ويستند إىل أنه    ؛ منار األرض يف القرانلعن  من غرين   :مثالً 
وقد    ،أو أنكر السنة والعمل هبا  ،وكذلك من اوى حمدبً   :قلت  .انتهى  "ذلك

أن    لعله إذا رد بعض قةله أي قة  الن   "  (4):¬  تقدم كالم اإلمام أمحد 
 مخ  ُّ واحتجاجه بقةله تعاىل:    ؛يقع يف قل ه شيء من ال يغ في يغ قل ه فيهلك

النص     (5) َّ جض  مص  خص حص  مس خس حس جس أيها  كالم  وامسع 
العلماء من إخةانك وسل من ربك اهلداية فإنه القادر الفتاح الالك لعله بلطفه  

تلك   من  القيم    ،والهالك  (6) كالدينجيك  ابن  العالمة  الكافية    /قا   يف 

 

 .(10/373)( فتح ال اري البن حجر: 1)
 . (7)ج ء من اآلية  ،( سةري احلدر2)
 . ( 29)( لةحة 3)
 . ( من  ذا ال  ث403)ينظر:  .( س ق نقله ننه4)
 .( 65)ج ء من اآلية  ، سةري النساء( 5)
 . (10/446) .( جاء يف لسان العرب: "الد ك: اخللط والتداخل"6)
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 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 (1)لن  جر ا وكر ها:خالفاً  و ي كامسها    ،الدافية يف االنتصار للفرقة الناجية
جنووووووواتوووووووه الووريووووووود  الوورجووووووول  أيووهوووووووا   اي 

 
موعوةان  انصوووووووووووووووح  موقوووووووالوووووووة   امسوع 

 كن يف أمةرك كلها مسوووووووووووتمسوووووووووووًكا  
 

اهلوووووووذاين   بوو خوووووووارف  ال    لووةحووي 
 وانصوووووووووووووور كتواب   والسوووووووووووووونن اليت 

 
 (2)جوواءت نن ال عةث  لقران/ 

 واضوووورب بسووووي  الةحي كل معطل  
 

 ضوووووووووووووورب اجملووا وود فةق كوول بنووان 
 وامحول بع م الصووووووووووووووودق محلوة  لص  

 
جوووووووو ووووووووان   غووووووووري  هلل   مووووووووتووووووووجوووووووورد 

 بصووووووووووووووربك حتوت ألةيوة اهلودى واث وت  
 

 فإذا أصوووووو ت ففي رضووووووى الرمحان  
 واجعوووول كتوووواب   والسوووووووووووووونن اليت 

 
ح جبنان:   ث تت سووووووالحك مث صوووووو 

ه  نوفسووووووووووووووووووووو  فولويوقووووووودن م  يو وووووووارز  ذا   مون 
 

 أو من يسووووووووووووووابق ي  ودو يف اليودان  
 واصوووووودح مبا قا  الرسووووووة  وال خت   

 
واألنوةان   األنصوووووووووووووووووووووار  قولوووووووة   مون 

ه    ديووووونووووووو  انصووووووووووووووووووور   هفووووووواهلل   وكوووووتوووووووابووووووو 
 

أبموووووووووان  ه  نووووووووو ووووووووود   و  كووووووووواف  
العووووودو ومكر م    ال ختش من كيووووود 

 
والوو ووهووتوووووووان    فووقووتووووووواهلووم  لووكوووووووذب 

مالئوووووووك  الرسووووووووووووووة   أت ووووووواع   فجونوةد 
 

 وجنةد م فعسوووووووووووواكر الدوووووووووووويطان 
 شووووووووووتان بني العسووووووووووكرين فمن يكن 

 
الووووفووووئووووتوووووووان   فوووولوووويوووونووووظوووور   مووووتوووو وووورياً 

 واث وووت وقووواتووول حتوووت راايت اهلووودى  
 

 ( 3)واصووووووووورب فنصووووووووور   ربن ك دان 

العوووووودى   حنر  النصن  يف  بلفظ   وادرأ 
 

هو وووووووان   الدوووووووووووووووُّ بوثوةاقوووووووب  م    وارمجوهو 
الووةرى   مهووج  فووهووم  ختووش كووثوورهتووم   ال 

 
ن  ذ   موووووووون  أختوووووووواف   (4)وذ بووووووووه 

  

   .(17- 16ص) ، ( النةنية1)
 . (30) ،( لةحة2)
 ( يف الط ةع بيت مل يذكره الفل :  3)

اهلدى لفرسان  مقاتلهم   واذكر 
 

الفرسان  مقاتل  در   هلل 
 

 

 ( يف الط ةع بيت مل يذكره الفل :  4)
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 السعيد د. عمر بن عبد العزيز  

توكون فوال  نولويوووووووك  محولوةا   وإذا  وم 
 

جبوو وووووووان  وال  حلووموولووتووهووم  ا   (1)فوو نوووووووً

يولو سوووووووووووووووهوموووووووا   مون  ثوةبوني  مون   وتوعور 
 

و ووووةان   مبوووووووذلوووووووة  الووووردى   يوووولووووقووووى 
اجلوهووووووول    مون  فوةقوووووووه ثوةب   الوركوووووووب 

 
بووئسوووووووووووووووووووووت    الووتووعصوووووووووووووووووووووب  ثووةب 

 (2)الووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووثووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة ن/

 
حلووووووة  أفخر   وحتوووووول  إلنصوووووووووووووووووووواف 

 
ت فووووان   ت هبووووا األنطوووواف  والك   ز ينوووو 

 واجعول شووووووووووووووعوارك خدوووووووووووووويوة الرمحن  
 

 مع نصووح الرسووة  ف   ذا األمران  
ه   وبووووووةحوووووويووووووو  حبوووووو وووووولوووووووه   ومتسوووووووووووووووووووكوووووون  

 
الوووتوووكوووالن  حوووقووويوووقوووووووة   ( 3)وتوووةكووولووون  

فووووال   ن  وممووووتوووو وووو  موووونصوووووووووووووووووةر   واحلووووق 
 

 ( 4)سوووووووووووووونوة الرمحنتعجوب فهوذي   

إن  احلووق  أل ووووووول  الووعووقوو    لووكوونووموووووووا 
 

 فووواتوووت  نوووا كوووانوووت لووودى الوووداين  
أ ل االستقامة    يف بيان  الفة طريقتهم لطريق  ¬  وقا   (5) .اً انتهى ملخص 

 

ب عضهم اجلدا   نند   واشغلهم 
 

للفرسان  احل م  فذاك   بعضاً 
 

  
 ( يف الط ةع ثالثة أبيات مل يذكر ا الفل :  1)

فما  جند   بال  حتمل  وال   واث ت 
 

الدجعان   لدى  مب مةد    ذا 
قد   اإلسالم  نصابة  رأيت   فإذا 

 
السلطان   مع  نساكر ا   وافت 

تكن  وال  الصفةف  فاخرتق   فهناك 
 

الف نان   وال  الةاين    لعاج  
 

 

 . (31) ،( لةحة2)
 ( يف الط ةع بيتان مل يذكرمها الفل : 3)

الو  صراطه  و ة  الرب  وص    فاحلق 
 

اإلميان  لصاحب  إليه    ادي 
أيو   العرش  رب  نليه  الصراط   و ة 

 
القران  يف  جاء  قد  وذا   وضاً 

 
 

 ( يف الط ةع بيتان مل يذكرمها الفل : 4)
ح به من  ح به  يظهر   وبذاك 

 
طائفتان   الناس  ذاك   وألجل 

والو  الرسل  بني  احلرب  ذاك   وألجل 
 

سجالن   الةرى  قام  مذ   كفار 
 

  
وقد أشرت لألبيات اليت مل يذكر ا    ، لقةله: ملخصاً   ؛( ظا ره أن الفل  مل يلت م ذكر مجيع األبيات5)

 . يف مةضعها
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 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 (1) ذكر كالًما يف الفصل مث قا : ،نقاًل ونقالً 
مووون  تووو ووويوووووووااًن  أمت  الدووووووووووووووووويوووةخ   قوووة  

 
الووورمحووون  !الوووةحووويوووني   والوووةاحووووووود    ال 

 النقوووول نقووووٌل صوووووووووووووووووادٌق والقة  من  
 

 ذي نصوووووووووووووومووووة  يف غوووايوووة الت يووووان 
 وسووووووووووووووةاه إمووا كوواذب أو صووووووووووووووحن مل 

 
 يوووك  قة   معصووووووووووووووةم وذي ت يوووان 

 ؟ أفيسوووووووووووووتةي النقالن اي أ ل النهى  
 

الوووووونووووووقووووووالن   يووووووتوووووومووووووواثووووووول  ال   و   
بيننووووووا   العووووووداوي   ألقى  الووووووذي    ووووووذا 

 
 يف   حنن ألجلوووووه خصووووووووووووووموووووان  

 نصوووووروا الضووووواللة من سوووووفا ة رأيهم  
 

الوقوران  موةجوووووووب  ران  ن صووووووووووووووو   لوكون 
 ولنا سووووووووولةٌك ضووووووووودن مسووووووووولكهم فما  

 
يووووولوووووتوووووقووووويوووووووان  قوووووطن  ا  مووووونووووووون  رجوووووالن 

بوووووووه  مبوووووووا  نوووووووديووووووون  أن  أبووووووويووووووونوووووووا   إانن 
 

والووو وووهوووتوووووووان/  اآلراء  مووون   (2)دانوووةا 

هبوووووووا  أ  عووووووو ووووووو  نوووووو  ومل  نوووووو   لوووووونوووووووا وووووووا   إانن 
 

الوقوران  وحموكوم   الورسووووووووووووووة     يوكوفوي 
ذان    يكفيوووووه  مل يكن   فال كفوووووا من 

 
األزموووووووان  حوةادث  شوووووووووووووور   ه   

 من مل يكن يدووووووووفيه ذان فال شووووووووفا  
 

أبوووووووودان   وال  قوووووووولووووووووب   يف   ه   
ر  رمووووووواه  ذان  يوغونويوووووووه  يوكون  مل   مون 

 
واحلورموووووووان  الوعورش  إلنووووووودام   ب 

 من مل يكن يهووووديووووه ذان فال  وووودا 
 

واإلميوووووووان   احلوق  سووووووووووووووو ووووووول   ه   
مع   وليس  الك وووووووار  مع  الكالم   إن 

 
 سووووووفلة احليةان   (3)تلك األصوووووواغر 

أنتووووانووووه  بوووول   أوسوووووووووووووووووواخ  ووووذا اخللق 
 

 جي  الةجةد وأخ ث األنسووووووووووووان 
العلم     أ ووووووول  دمووووووواء   الطوووووووال ني 

 
والووووعووووووودوان  والوووو ووووهووووتوووووووان   كووووفووووران 

 
 

   .( 138-137ص)  ،( نةنية ابن القيم 1)
 . (32) ،( لةحة2)
   . (138ص)  ،نةنية ابن القيم  .ويف الط ةع: "األراذ " ، ( كذا يف النسخة3)
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قرة العني يف بيان أن من السنة فعاًل وأمرًا الصالة يف النعلني واخلفني الطاهرتني للشيخ عبد العزيز بن عبد هللا الوهييب  
 هـ( دراسة وحتقيقاً 1315) 

 السعيد د. عمر بن عبد العزيز  

 الدوووووووووووووووووامتي أ ووول احلوووديوووث نوووداوي 
 

الووقوووران  مووع  الووعووولووويوووووووا   لوولسوووووووووووووووونوووووووة 
 ( 1) السماء نن تقليد الرجا  واآلراء:   يف بيان االستغناء  لةحي الن   من   / وقا    

 واترك رسووووووووووووووةم اخللق ال تع ووووأ هبووووا
 

 يف السووووووووووووووعود موا يغنيوك نن دبران  
حدنق بقل ك يف النصوووووووووةص كمثل   

 مووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا 
 

 قوووود حوووودنقةا يف الرأي طة  زمووووان 
القلووووووب  لةحيني    واك وووووول جفةن 

 واح
 

الوعومويوووووووان  ،ذر كو ولوهوم   ! اي كوثوري 
اهلووووووودى   طورق  فويوهوموووووووا  بوني    فووووووواهلل 

 
الت يوووووان/   ( 2) لع ووووواده يف أحسوووووووووووووون 

مووووعووووهووووموووووووا   اخلووووالئووووق  حيووووةج     مل 
 

فوووووووالن  ورأي  فووووووولوووووووتوووووووان   خلووووووويوووووووا  
بووووووه  ي عىن   للووووووذي   فووووووالةحي كوووووواف  

 
 ( 3)شووووووووواف  لداء جهالة اإلنسوووووووووان 

هلوووووووا   موووووووا  ثالث  أقسوووووووووووووووووووووام   والعلم 
 

توووووو وووووويوووووووان  ذو  واحلووووووق  رابووووووع   موووووون 
وفوعولوووووووه   اإللوووووووه  أبوصووووووووووووووووووووواف   نولوم 

 
لوووووووولوووووووورمحوووووووون   األمسوووووووواء   وكووووووووذلووووووووك 

ديونوووووووه واألمور    الوووووووذي  وة   والونوهوي 
 

الووووووووثوووووووواين   الووووووووعوووووووواد  يووووووووةم   وجوووووووو اؤه 
اليت   والسوووووووووووووونن  القران   والكوووووول يف 

 
ال عةث  لقران  نن   (4)جووووووواءت 

موووتووو وووووووذلوووق   امووورؤ  قوووووووا   موووووووا   و   
 

اهلووووووووذاين  موووووووون  إال   بسوووووووووووووووووووووةامهووووووووا 
 

 

 . (265ص)  ،( نةنية ابن القيم 1)
 . (33) ،( لةحة2)
 ( يف الط ةع ثالثة أبيات مل يذكر ا الفل :  3)

أفهامهم يف  العلماء   وتفاوت 
 

األبدان  تفاوت  فةق   لةحي 
وشفاؤه   قاتل  داء   واجلهل 

 
متفقان   الرتكيب  يف   أمران 

سنة    من  أو  القران  من   نص 
 

الر ين   العامل  ذاك   وط يب 
 

 

 . (266ص) ، ابن القيم  لفرقان( نةنية ) ،ويف الط ةع ، ( كذا يف النسخة4)
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 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

 (1)يف أو  داليته: ¬ وقا  حيىي ابن يةنس الصرصري

تووووووووربد  ال  حووووووووراري  لووووووووفوووووووورط  ا   وا ووووووووً
 

بوووووني    تووووورتددولوووووةانوووووج   احلدوووووووووووووووووووووا 
 يف كوووول يةم سوووووووووووووونووووة موووودروسووووووووووووووووووة  

 
تووووووتووووووجووووووودد   وبووووووودنوووووووة  األانم   بووووووني 

 ( 2):¬ وقا  حممد بن األمري الصنعاين 
 وخري األمةر السالفات نلى اهلدى 

 
ال وووودائع    وشوووووووووووووور األمةر احملوووودبت 

 لقووووود خلطوووووت  البتوووووداع نقوووووائووووود 
 

يوووودافع   ترى كوووول ذي نلم نليهووووا 
 يوووودافع نمووووا أسووووووووووووووس النوووواس ق لووووه  

 
 ما أسووووووووسووووووووةا ويدووووووووانعوي ن نلى   

 وتعمى نن اإلنصوووووووواف نني كماله  
 

 ( 3)وتنسوود ننه نند ذاك السووامع/ 

 لقد فاض حبر االبتداع وأصوووووو  ت  
 

 قلةب ذوي التقليد منه الصوووووووووووووانع 
 خليلي ما يل ال أرى غري منصووووووو   

 
مووووووانع  اهلوووووودايووووووة  نلى  ب   أقووووووام 

 نعم إن أر ب الذا ب أصوووووووووووووو  ةا  
 

 موووودافعوكوووولى نلى مووووا يرتضوووووووووووووويووووه   
بورأيوووووووه  يورتضووووووووووووووويوووووووه  ال  الوووووووذي   يورد 

 
للرأي اتبع   احلق  أن   وحيسووووووووووووووووووووب 

 إذا ايووة صووووووووووووووكووت مسوووووووووووووووامع قل ووه  
 

 وجاءت مبا ال يرتضووووووووووووي من يتابع 
 يقةم نلى سوووووووووووووووواق لتووأويوول لفظهووا  

 
 وصووووووووووورف معانيها إىل ما يدوووووووووووانع 

 من حووديووث حنةه قوود تةجهوت   وكم 
 

 وجةه من التأويل شووووووووووووةٌه شوووووووووووونائع 
 هتةلوووهفمن لوووك  لف ووول الوووذي ال   

 
 سوووووووووووووويةف ابتوووداع جردت وزنوووازع 

فووووإذا أتى   أمووووات اهلوووودى من قل ووووه 
 

ينووووووازع   ال  ربووووووه  من  اهلوووووودى   إليووووووه 
 

 

 . (2/317) ،( ذكره يف اجتماع اجليةش اإلسالمية 1)
 . (233ص)  ،( ديةان الصنعاين2)
 . (34) ،( لةحة3)
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قرة العني يف بيان أن من السنة فعاًل وأمرًا الصالة يف النعلني واخلفني الطاهرتني للشيخ عبد العزيز بن عبد هللا الوهييب  
 هـ( دراسة وحتقيقاً 1315) 

 السعيد د. عمر بن عبد العزيز  

حموومووووووود  قووة   غووري  مووقوووووووا    فووكووووووول 
 

قعووووووواقع   فوووووووذاك  ننوووووووه  أو   نن   
حموووووووابورٌ   سوووووووووووووووةندتوووووووه  بويووووووواض   وكووووووول 

 
الوووو ووووالقوووع   الوووووووداير  فووووهووووة   آبرائووووهوووووووا 

فت وووووه   فووووواقرنوووووا  ب   خليلي قةموووووا 
 

قوووووووارع  لون  وة  موفوتوةح   فوووووووذالوووووووك 
فيض كوووووول  وووووودايووووووة   تعوووووواىل   فمنووووووه 

 
انفع  موووووووا  ة  يرجنى كووووووول   ومنوووووووه 

 إهلي و وذا جهود من  ة انصووووووووووووووح  
 

نسووووووى ونسووووووى يف الناس لنصووووووح    
 سوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووامووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووع

 
سةري الكةثر    اسم"  (1):/وقا  شي  اإلسالم أبة الع اس أمحد ابن تيمية  

علم من  ووحقيقة معنا ا ت    ،ةائد ا نلى اختصار اف غ ر  وأ  ، ما أجلها من سةري
  ،كرهفي رت ذ    :خريمن كل    ي رت شانئي رسة       (2) /فإنه س  انه  ؛اخر ا
وال يت ود    ،وي رت حياته فال ينتفع هبا  ،ذلك يف اآلخريفيخسر    ،وماله  ،وأ له

واإلميان    ،وحم ته  ،وال يف له لعرفته  ،وي رت قل ه فال يعي اخلري  ،لعاده  اً وفيها صاحل
  اً من األنصار فال جيد له انصر  هوي رت  ،لطانتهوي رت أنماله فال يستعمله  ،برسله

وال    اً فال يذوق هلا طعم  ،ألنما  الصاحلةوا  ، رته من مجيع القربووي  ،وال نةانً 
  بعض    أ  و ذا ج اء من شن    .وإن  شر ا بظا ره فقل ه شارد ننها  ،جيد هلا حالوي

أو    ،أو أمريه  ،أو شيخه  ،أو مت ةنه  ، ةاهجل  ورده أل   ، ما جاء به الرسة   
هلا نلى غري مراد  وأتون   ،وأحاديث الصفات  ،الصفات  اايت    أ  كمن شن    ،ك ريه

 أن ال  أو متىنن   ،ومذ ب طائفته  ،أو محلها نلى ما يةافق مذ  ه  ،  ورسةله
ومن أقةى    .وال أحاديث الصفات قاهلا رسةله    ،تكةن اايت الصفات ن لت

 

 . (16/526)( جممةع الفتاوى 1)
 . (35) ،( لةحة2)
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 ( الثاينهـ )اجلزء  1443العدد اخلامس والستون شوال  

السنة    ستد  هبا أ ل  نه إذا مسعها حني ي  أ  (1)/اوكرا ته هل  ،ه هلات  شنائ  نالمات  
لا يف قل ه  ؛امشأز من ذلك وحاد ونفر نن ذلك ، نلى ما دلت نليه من احلق

إىل أن    (2) ."للرسة  أنظم من  ذا  فأي شانئ    ، والنفري ننها  ،هلا  ال غضمن  
  ، لسجد قةًما جيلسةن وجيلس إليهمن  إ  (3)ن نياشقيل أليب بكر اب"قا :  
إليه  :فقا  الناس  جلس  للناس  جلس  وحيىي   ولكن   ،من  ميةتةن  السنة    أ ل 

ال دنة ميوأ  ،ذكر م أ  ؛ةتةن وميةت ذكر م ل  السنة  حيةا بعض ما  ألن أ ل 
 (4) .َّ مم خم حم جم ُّ قةله تعاىل:    فكان هلم نصيب من  ،جاء به الرسة   

فكان هلم نصيب من قةله    ،ةا بعض ما جاء به الرسة    ل ال دنة شنئوأ
  اً احلذر أيها الرجل من أن تكره شيئفاحلذر    (5) َّ مك لك اك يق ىق ُّ تعاىل:  

  ،و شيخكأ  ،لذ  ك  اً انتصار   وأ  ،أو ترده ألجل  ةاك  ،مما جاء به الرسة   
إال    (6) فإن   مل يةجب نلى أحد/  ؛أو  لدنيا  ،أو ألجل اشتغالك  لدهةات

 ( 7) حبيث لة خال  الع د مجيع اخللق وات ع  ،واألخذ مبا جاء به  ،  طانة رسةله

 

 . (36) ،( لةحة1)
 .(16/526) ،ينظر: جممةع فتاوى شي  اإلسالم ابن تيمية  ،( انتهى كالمه2)
ثقة    ، مدهةر بكنيته  ،القرىء  ، الكةيف  ، ( أبة بكر بن نياش بت تانية ومعجمة بن سامل األسدي3)

وقد    ،مات سنة أربع وتسعني وقيل: ق ل ذلك بسنة أو سنتني  ، نابد إال أنه لا كرب ساء حفظه
   .(551ص ) ،تقريب التهذيب  . قارب الائة

 . (4)اآلية  ،( سةري الدرح4)
 . ( 3)اآلية  ، ( سةري الكةثر5)
 . (37) ،( لةحة6)
 . خللق()( يةجد شطب لكلمة 7)
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قرة العني يف بيان أن من السنة فعاًل وأمرًا الصالة يف النعلني واخلفني الطاهرتني للشيخ عبد العزيز بن عبد هللا الوهييب  
 هـ( دراسة وحتقيقاً 1315) 

 السعيد د. عمر بن عبد العزيز  

فإذا كان من أطيع أو يطاع إ ا يطاع    ،ما سأله   نن  الفة أحد  ،  رسة لا
فانلم    ،ما أطيع      وإال لة أمر خبالف ما أمر به الرسة   ،  ت عاً للرسة 

بل   ،نملك نليك (1) اً ودبرت مردتكن أ ،وال ت تدع ،ات عو  ،وأطع ،وامسع ،ذلك
أ االت اعال خري يف نمل  من  نامله  ،برت  انتهى    (2)."وال خري يف  أنلم  و  

 . ختصار
نن    (3) ومنتعالً ويف ص يح مسلم  اً ميدي حافي     وانلم أن الن  :فصل

أي    ."رفعه: "استكثروا من النعا  فإن الرجل ال ي ا  راكً ا ما انتعل    جابر
أذى" من  الرجل  التعب وسالمة  وقلة  الدقة  ش يه  لراكب يف خفة   ( 4) أنه 

النةوي  "الطريق القرط   .تعاىل  ¬   (5)قاله  تعاىل  (6) وقا    ذا "  :رمحه   
و ة    ،وال يفتى مبثاله  ،نسج نلى منةالهحبيث ال ي    ،ولفظ فصيح  ،كالم بليغ
مي للمدي  د  م  وفإن احلايف ال  ؛نلى ما خيف  الدقة  (7) /وتن يه  ،صل ةالإرشاد إىل  

ومينعه من الةصة     ،وغريه ما يقطعه نن الدي  ،والدقة  لعثار  ، يلقى من اآلالم

 

 .(16/529) ،ينظر: جممةع الفتاوى ."مردود" والتص يح من الط ةع ،( يف النسخة 1)
 .(529/ 16)( انتهى كالمه جممةع الفتاوى 2)
 . (1161ص ) ، ب است  اب ل س النعا  ومايف معنا ا ، وال ينة( رواه مسلم يف كتاب الل اس 3)
النسخة4) ال اري  ،( كذا يف  ويف الط ةع من شرح مسلم للنةوي:    . (10/309)  ،و ة مةافق لفتح 

 . (14/103) ،ينظر: شرح مسلم . "وسالمة رجله مما يعرض يف الطريق"
   .(103/ 14) ،( ينظر: شرح مسلم 5)
   . (5/414) ، ( الفهم 6)
 . (38) ،لةحة (7)
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  (2):¬  وقا  ابن العريب"  .انتهى  (1) ." هه بهإىل مقصةده كالراكب فلذلك ش ن 
وقد يطلق    .لا يف أرضهم من الطني   ؛النعل ل اس األن ياء وإ ا اختذ الناس غري ا"

النعل والنعلة ما وقيت  "  (3) قا  صاحب احملكم:  ."النعل نلى كل ما يقي القدم
وصلنى أص ابه   ،وتقدم أنه صلنى يف نعليه (4).انتهى من فتح ال اري " به القدم
نعاهلم لليهةد  وأمر    ، يف  فيها  الفة  حيب  الفتهم    ألنه    ؛(5)  لصالي 

  ، وجد م يصةمةن يةم ناشةراء"وقد أييت األمر منه بديء قد فعلةه كما    ،كثرياً 
  فرنةن   فيه  وأ لك  ، ذا يةم نظيم أجنى   فيه مةسى وقةمه   :فقالةا  ؟فسأهلم 
وأوىل  : فقا   .فن ن نصةمه  ،هلل  اً فصامه مةسى شكر   ،وقةمه أحق   ( 6)/حنن 

بصيامه وأمر  فصامه  منكم  تعاىل:  (7) ."مبةسى  قةله  ن     ىب نب ُّ  ولا 

إن   قد    :أتى أ ل ق اء فقا   (8) َّ يت ىت نت زتمت رت يب
 

 . (10/308) ،مث نقل من فتح ال اري . (10/309) ،البن حجر ،(  ذا النقل من فتح ال اري1)
العريب  2) ابن  أبة بكر حممد بن ن د  بن حممد بن ن د   القاضي:  العالمة احلافظ  (  ة اإلمام 

  ، ام القرانمن مفلفاته: أحك   ،مالكي الذ ب  .ه468ولد سنة    ،العافري اإلش يلي األندلسي 

  ، ينظر: سري أنالم الن الء  . تعاىل  ¬   .ه 543تةيف سنة    . الق س شرح مةطأ مالك بن أنس
 . ( 283-281ص) ،الدي اج الذ ب  .(20/197-204)

 . (2/159)( احملكم واحمليط األنظم  3)
 .(10/308) ، البن حجر ، ( فتح ال اري4)
 . ( س ق خترجيهم 5)
 . (39) ،( لةحة6)

 ب إتيان اليهةد الن     ،يف كتاب مناقب األنصار   - ƒ  من حديث ابن ن اس– ال خاري  ( رواه  7)
 (811-81ص)  ،حني قدم الدينة. 

 (108) ، ج ء من اآلية ، ( سةري التةبة8)
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فما  ذ مسجدكم  قصة  يف  الطهةر  يف  نليكم  الثناء  الذي  أحسن  الطهةر  ا 
و  اي رسة    ما نعلم شيًئا إال أنه كان لنا جريان من    :فقالةا  ؟تطهرون به

  : ويف رواية  (1) ."اليهةد فكانةا يغسلةن أد ر م من الغائط فغسلنا كما غسلةا
فد  نلى أن االستنجاء  لاء بعد احلجاري    (2) ." ة ذاك فعليكمةه "  :أنه قا "

  .نه فرضإ  :ومن قا   (3) .ومل يقل أحد من الص ابة وال العلماء أنه فرض  ،سنته
 اتةا حققةا مل يت ققةا    :وإن قيل  !يقةلةن أقةاالً وال يعقلةهنا  :فهة كما قيل

أو الض ى فرض الظهر مثالً  إال أن للعلماء    ! ؟وقائل ذلك كمن يقة  سنة 
تعدن   (4)اً خالف ذلك  إذا  إزالة  وجةب  يرى  ف عضهم  العادي  مةضع  اخلارج  ى 
كةن    وال يضرن   ،هبا  ذه األمةر يفعلها ألجل أمر الن    (6)/ففانل  (5)  لاء

وأما ما أمران مبخالفتهم فيه كالصالي يف    ،اليهةد أو غري م من الكفار يفعلةهنا
وإايك    ،قائمة راج ة  -   حبمد     - واحلجة فيه    ،النعلني واخلفني فهة سنة ببتة 

  ،ومن سةء األدب ،ء ذا من اجلفا  :مث إايك أن تلتفت أو تق ل قة  من يقة 
أن    اً لعلمت يقين  ،فلة رزقك   ال صريي يف الدين  .ومن ندم احرتام بيةت  

 

قا  األنظمي: إسناده    .( 1/45)  ،  ب ذكر ثناء   ن   وجل نلى التطهرين  ، ( رواه ابن خ مية1)
 . (1/45) ،ينظر: ص يح ابن خ مية . وله شا د يف الستدرك ونند أمحد والطرباين ،ضعي 

 .(1/171) ، ب اجلمع يف االستنجاء بني السح  ألحجار ،( رواه ال يهقي2)
ولة مجعها فانل    ..واالستنجاء  لاء مست ب  .... ( قا  ابن النذر: "االستنجاء  ألحجار جائ 3)

وقا  ابن    .(1/186)   ،اإلشراف  .وأي ذلك فعل جي يه"  ،كان حسناً   ،ف دأ  حلجاري مث أت عه الاء
 . ( 1/207)  ،الغن  .يف قة  أكثر أ ل العلم"   ،قدامة: "و ة  ري بني االستنجاء  لاء أو احلجاري

 . منصةب  لفت ة ،ألنه اسم إن مفخر ؛ "خالفاً"ولعل الصةاب  . "خالف" ،( يف النسخة 4)
 .(1/217)   ،ينظر: الغن .( قا  ابن قدامة: "وما ندا الخرج  فال جي ئ فيه إال الاء"5)
 . (40) ،( لةحة6)
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التو وير والتل يس  ة نني  الفة األمني سيد الرسلني  فقد أنكروا  ذه    ، ذا 
هنم يف ذلك  أزانمني    (3) ،والسةاك نند الصالي  (2)،واجلهر  لتأمني   (1)،نةالسُّ 
ليست   ،وأفعا  بل أ ةا   رتنة  ، وسكتةا بل أمروا أبمةر م تدنة  !(4)نو مهتد

ألهنا    ؛ال أ الً هبا  :رفاويقة  الع  ،يطيل الكاتب لة أتى هبا  ،و  من الدين
الدياطني ت   ومن حال ا  (5) /فرح  ال دع  من    ،فا جر  ينجيك  إىل    وتضرع 

فائدي يف الصالي  وما ال   :فإذا قا  لك قائل  !نفسك اي مسكني بوال تدق    ،بال ا
النعلني  أو طرق مكة    ؟كنعالنا  الن     (6) نعالأو    ؟  أو حنن كالن   ؟يف 

 

أما يف وقتنا   ، فالساجد ليس فيها فرش وزيل تعاىل  ¬  ( ما أشار إليه الفل  قد يكةن يف وقته1)
ألهنا ستنقل األوساخ إىل    ؛ فال حيسن الصالي  لنعا  حينئذ  ، ومع وجةد فرش للمساجد  ، احلاضر
 . ومنهي نن تقذير ا ، والسلم مأمةر بتطييب الساجد وتنظيفها ،الساجد

إنالم    .: "ترك السنة احملكمة الص ي ة يف اجلهر آبمني يف الصالي"تعاىل  ¬   ( قا  ابن القيم2)
  . فقد نصةا نلى است  اب التأمني سراً   ؛ والالكية  ،ولعل الفل  أراد احلنفية  .( 2/285)  ،قعنيالة 

الدرح    . (2/243)  ، التاج واإلكليل  .( 1/475)  ، رد احملتار  . (1/113)  ، ينظر: ت يني احلقائق
 . (1/248)  ،للدردير ،الك ري

بل نص نلى است  اب السةاك نند الصالي الذا ب    ،( مل أق  نلى من أنكر السةاك نند الصالي3)
السجد  .األربعة يف  السةاك  نلى كرا ة  الالكية  نص  القدير  ، وإ ا  فتح  اهلمام  ،ينظر:    ، البن 

  .( 1/184)  ، مغن احملتاج  . (618/ 7)  ،التاج واإلكليل  .(1/264)  ،مةا ب اجلليل  .(1/24)
 . (1/72) ، كداف القناع

ألنه مجع مذكر    ؛ مرفةع  لةاو  ، ألنه خرب إن  ؛ ولعل الصةاب "مهتدون"  ."مهتدين"  ، ( يف النسخة4)
 . سامل

 . (41) ،( لةحة5)
 . ألنه مثىن ؛مرفةع  ألل   ،ألنه م تدأ  ؛ولعل الصةاب "نعال" . "نعلي" ،( يف النسخة 6)
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فجةاب    ،والرابع  ،الثالث  :فيقا : أما  ! ذا من اهلذر  أو غري  ؟والدينة كطرقنا
ت يد  ؛السالم نليكم  :قائله وكل جا ل بذلك وال  تعاىل  أمر    يف   (1) كما 

 (3)(2) َّ هئ مئ خئ حئ ُّ   :وأما األو  والثاين  .اجلةاب سةى فعل السنة وتقرير ا
نليكم بسنيت "  : وقا     (4)َّ  حك جك  مق حق مف خف  حف  جف  ُّ   :قا    س  انه

جاء ثالثة  "   : قا    ونن أنس   ( 5)"اخللفاء الراشدين الهديني من بعدي وسنة 
م  وا كأهنن خرب  فلما أ    يسألةن نن ن ادي الن     ر ط إىل بيةت أزواج الن   

له       وقد غفر  ؟نليه وسلم  (6)/الن  صلى    ين حنن من أ  :وقالةا  ،ة اتقالُّ 
وما أتخر  ذن ه  تقدم من  أبدقا  أحد م  !ما  الليل  فأصلي  أان  أما  وقا     ، اً : 

وأان أنت   النساء فال أت وج    :وقا  اآلخر  ،وأان أصةم الد ر وال أفطر  :اآلخر
رسة       ،أبداً  وكذاأفقا :    فجاء  قلتم كذا  الذين  و     ؟نتم  إين  أما 

  ، وأت وج النساء  ،وأصلي وأرقد  ،لكن أصةم وأفطر  ،ألخداكم هلل وأتقاكم له

 

 . ولعل "ال" انفية . ( كذا يف النسخة1)
 . (44)  ،ج ء من اآلية ،( سةري طه2)
 . ب نلى كلمة "لعله"( يةجد شط3)
 .(21) ،ج ء من اآلية ،( سةري األح اب4)
 ب يف ل وم    ،يف كتاب السنة  - من حديث العر ض بن سارية-( ج ء من حديث رواه أبةداود  5)

  ،  ب ما جاء يف األخذ  لسنة واجتناب ال دع  ،ورواه الرتمذي يف كتاب العلم  . (5/14) ،السنة
( ورواه أمحد يف  1/16) ، ب ات اع سنة اخللفاء الراشدين ، ورواه ابن ماجه يف القدمة .(5/43)

وقا  حمقق مسند    .قا  الرتمذي: " ذا حديث حسن ص يح"  .( 28/367)  ، مسند العر ض
 . (28/367) .أمحد:حديث ص يح بطرقه وشةا ده 

 . (42) ،( لةحة6)
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  ونن ابن مسعةد أن الن   (1)." متفق نليهفمن رغب نن سنيت فليس منن 
روا ثالًب"  قاهلا  التنطعةن  " لك  النةوي  (2) مسلم  ه قا :  :  تعاىل  ¬  قا  

فيه كرا ة  "  :وقا  أيًضا  (4).يف غري مةضع التدديد"  (3) التدددون  :التنطعةن"
  ، واستعما  وحدي اللغة  ،وتكل  الفصاحة  ،يف الكالم  لتددق   (5) عريقالت

ه  قلت: و ذه الذي ذكره وذمن   (6)."ودقائق اإلنراب يف  اط ة العةام وحنة م
ويددد    (8) ،بقري تتخلل بلساهنا  (7)/فإذا تكلم كأنه  ،يفتخر به بعض العاصرين
ويتسامح    ، كالصالي  لنعلني واخلفني وحنة  ذه األمةر  ،يف غري مةضع التدديد

مةاالي الكفار والدركني الذين منهم أنداء      :فيما ال ين غي التسامح فيه مثل
ذ ئ هم  ،الرافضة حرام  ،وي يح  التنت   ! و ي  جناسة  نن  ه توتسمي  (9)ويتةرع 

 

يف كتاب    ، ورواه مسلم   .( 1100ص)  ،  ب الرتغيب يف النكاح  ،( رواه ال خاري يف كتاب النكاح1)
  ، واشتغا  منعج  ن الفن  لصةم  ، ب است  اب النكاح لن اتقت نفسه إليه ووجد مفنة  ،النكاح

 . (725ص)
 . (1434ص)  ، ب  لك التنطعةن ،( رواه مسلم يف كتاب العلم 2)
   . (105ص) ،ينظر: رايض الصاحلني . ويف الط ةع: "التعمقةن الدددون" . النسخة( كذا يف 3)
 . (105ص)  ،( رايض الصاحلني4)
 . (372ص) ، والتص يح من الط ةع من األذكار ."التفقر"  ،( يف النسخة 5)
  ، ونصه: "يكره التقعري يف الكالم  لتددق  .وذكره الفل   تصراً   .( 372ص)  ، للنةوي  ، ( األذكار6)

فكل    ،والتصنع  لقدمات اليت يعتاد ا التفاص ةن وزخارف القة   ، تكل  السجع والفصاحةو 
ووحدي    ، وكذلك الت ري يف دقائق اإلنراب  ، وكذلك تكل  السجع  ، ذلك من التكل  الذمةم

 . اللغة يف حا   اط ة العةام"
 . (43) ،( لةحة7)
 . غفر   لنا وللمفل   ،أو يةجه لن ينتسب للعلم  ،(  ذا التد يه غري الئق أن يصدر من أ ل العلم 8)
إايه  9) متعاطياً  أحرقه  وحنةه  والت غ  "الدخان  هبا:  ويراد  تطلق  ("  ) ( كلمة  الةسيط    .مج  العجم 
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أبيح    (1)!اً مسكر  ما  احلرير وزاد نلى  فيه  ما ظهر  بت رمي  اجل م  ويتةق  نن 
 ،رم بيت ما  السلمني كره أو حي  وي    ! ورمبا أفىت ووسع فيه بال دليل(  2) ،للذكةر

  : ولة قلت  !وي يح الر  الصريح  حليل ال اطلة  !ويعيب نلى من أنطي منه شيء
أو    ، ه اء النخل غري مب حىت إذا أسقي    ،وال حني تنتهك حرماته  ،ال يغضب هلل

واحلاصل أين أخدى نلى    ( 3). اً لكنت مصي   ، ن غص ه     ، اً نن  قطع منه نذقًا و 
تعاىل:  نفسي  قةله  من  ذكرت   جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ   ومن 

شاء السامع أم    (5)َّ ىي مي خيحي جي يه ىه  (4) /مه جه ين ىن من خن حن
مث انلم أنه    ، ( 6) " نلى دينك اللهم مقلب القلةب ث ت قلةبنا  "  ولكن نقة :  .أىب

 

(1/276) . 
 . ولعل الصةاب "مسكراً" ألنه مفعة  به . "مسكر" ،( يف النسخة 1)
  . (584-1/583)  ،مغن احملتاج  .( 1/505)  ، مةا ب اجلليل  . (5/131)  ،( ينظر: بدائع الصنائع2)

 . (1/159) ، شرح منتهى اإلرادات
وال يغض ةن حني تنتهك حرمات    ،يكةن ألمةر الدنيا  -من ينتقد م –( لعل مراد الفل  أن غضب  3)

و  ما انتقم لنفسه يف شيء   ...قالت: " ،~ فعن نائدة و ذا خبالف  ديه   ،  تعاىل
يف كتاب  ب إقامة حدود    ،رواه ال خاري  .فينتقم هلل"  ،حىت تنتهك حرمات    ،يفتى إليه قط

 . (6786)( رقم 1425ص) ،   واالنتقام حلرمات  
 . (44) ،( لةحة4)
 . (23)اآلية  ،( سةري اجلاثية5)
احلكم نلى    .(12107) رقم    .(19/160)  ، يف مسند أنس  ( رواه أمحد من حديث أنس  6)

من    - وامسه طل ة بن انفع  - أبة سفيان  ،احلديث: قا  احملقق: "إسناده قةي نلى شرط مسلم
و قي رجاله ثقات رجا     ،وفيه كالم ين له نن رت ة الص يح  ، وروى له ال خاري مقروان  ،رجاله

 .الديخني"
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  ، إنكم لتعملةن أنمااًل  ي يف أنينكم أدق من الدعر " أنه قا :    ث ت نن أنس  
ورحم   ن د  بن ال ارك    (1)."من الةبقات   ا يف نهد رسة     كنا نعدن 

 (2)حيث يقة :
الووقوولووةب  متوويوووووووت  الوووووووذنووةب   رأيوووووووت 

 
إدموووووووواهنوووووووا    الووووووووذ   يووووووووةرث   وقوووووووود 

الووووقوووولووووةب   حوووويووووووواي  الوووووووذنووووةب   وتوووورك 
 

لنفسوووووووووووووووووووك نصوووووووووووووويوووووواهنووووووا    وخري 
 الووودين إال اللةك   (3)و ووول أفسوووووووووووووووود 

 
ور وووووو ووووووواهنوووووووا   سووووووووووووووووووووةء   وأحوووووو وووووووار 

ن ال  وأ  ،ونسأ    أن يهدينا وإخةاننا السلمني لا اختل  فيه من احلق إبذنه 
ونعةذ    ، إنه  ة الة اب ؛ن يهب لنا من لدنه رمحةوأ   ،ي يغ قلةبنا بعد إذ  داان
ونستغفر   العظيم الذي ال إله    ،ومن سيئات أنمالنا  ، هلل من شرور أنفسنا
 .وحس نا   ونعم الةكيل ،(4) /ونتةب إليهإال  ة احلي القيةم 

الن يني والرسلني وصلى   وسلم نلى ن ده ورسةله حم ا  ،مد خامت  له  ونلى 
 (5) .م م م م م .واحلمد هلل رب العالني  ،وص  ه أمجعني 

 سلمه   وحفظه: (6)قا  الدي  ن د الرمحن بن حسن
 

 . (1370ص)  ،  ب ما يتقى من حمقرات الذنةب  ،يف كتاب الرقاق ،ال خاري( رواه 1)
 . (1/637) ، ( رواه ابن ن دالرب يف جامع بيان العلم وفضله2)
 .(1/637) ، جامع بيان العلم وفضله ."بدن " ،ويف الط ةع ، ( كذا يف النسخة3)
 . (45) ،( لةحة4)
 . (46) ،( لةحة5)
بن  6) بن حسن  ن دالرمحن  ن دالة اب(  بن  ف فظ    ،ه1193سنة    ، ولد  لدرنية  ،الدي  حممد 

مث الزم نلماء    ، وقرأ نلى جده الدي  حممد بن ن دالة اب  ، والزم دروس العلم  ،القران يف التاسعة
والدي     ، ونلى نمه الدي  ن د  بن حممد  ، فقرأ نلى الدي  انصر بن معمر  ، الدرنية بعد وفاته
قا     ،مث تةىل قضاء الدرنية  ،والفقه  ،ب العلم يدرسهم التةحيدمث جلس لطال  ،حسني بن غنام
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الووووووقوووووووادر   نووووووعووووووم  هلل   احلوووووومووووووود 
 

يصوووووووووووووونع    فيموووووووا  أمجع   (1)اخلري 

مووووووووةكوووووووولووووووووة  أبقووووووووةام  الوووووووو ووووووووالاي   إن 
 

حسوووووووووووووو نوووووووا    ا  مجيعوووووووً ال الاي   من 
 قد يصووووونع   بعد العسووووور ميسوووووري  

 
فوويووموووووووا    لوونووطوومووع   يصوووووووووووووووونووع  إان 

أحوووووود   من  مووووووالووووووك غري     و  
 

   من كول لوك   (2)حسووووووووووووووي وك 
 اسوووووووووووووور ر أخواك تريود   حمتسوووووووووووووو ًوا 

 
سوووووووووووووووره    نو وووووووًدا  هلل  سووووووووووووووور    مون 

يراق وووووه   أحلم    نلى من ال   موووووا 
 

حيوولووم    ولووكوون  مسوووووووووووووووويٌء   كووووووولى 
 فوواسووووووووووووووتغفر   ممووا كووان من زلوول  

 
يووكووره    نووموووووووا  لوون كوو    طووةىب 

 طةىب لن حسوووووووووووووونووت منووه خليقتووه 
 

 ( 4)(3)طةىب لن ينتهي نما هنى   

 * * *  * 
  

 

يف اليةم    ، فطناً لدسائس أ ل ال دع" مات مساء يةم الس ت  ، ننه ابن بدر: "وقد كان منت هاً 
  . (1/183) ،ينظر: نلماء جند خال  مثانية قرون .ه1285سنة  ،احلادي ندر من ذي القعدي
 .(9/293)  ،احلنابلة خال  ثالثة ندر قرانً 

 . (48ص) ،لألمةي ، ينظر: الديخة ال غدادية ،( األبيات أليب القاسم بن خالد ال صري1)
 . (48ص) ،لألمةي ، ينظر: الديخة ال غدادية .ويف الط ةع: "حبس ك" ، ( كذا يف النسخة2)
 . (47) ،( لةحة3)

استدهد هبذه األبيات لا فيها من محد   تعاىل والثناء    تعاىل  ¬   ( ولعل الدي  ن دالرمحن 4)
 . وفيها تةجيه للرجةع إىل احلق وواالنتهاء نن النهيات واحملرمات ،نليه
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 اخلامتة 
نلى ما يسر وأنان من    ،وظا راً و طناً   ،أوالً واخراً   ،أمحد   تعاىل وأشكره

إهناء حتقيق كتاب: قري العني يف بيان أن من السنة فعاًل وأمراً الصالي ف النعلني  
 ويف خامتة ال  ث أذكر أ م النتائج: ،واخلفني الطا رتني 

 . ث ت يف السنة الصالي يف النعا  فعاًل وأمراً  -
فال حيسن به حينئذ    ،نلى السلم مراناي واقع الساجد وحيرص نلى نظافتها -

بنعليه يدخل  الفرش  ،أن  نلى  هبما  القذر    ،ويطأ  إيصا   يف  فتس ب 
 . للمساجد

اإلسالمية - الدريعة  النعا     ،وتيسري ا  ،يسر  يف  الصالي  أجازت  حيث 
ومل يفد الصالي    ،ال سيما من ي تلى بدوام ل سهما كالعسكريني   ،واخلفاف

 .وفرشها فيهما إىل تقذير الساجد
 .إذا مل يعلم وجةد جناسة نليهما ،ري النعلني واخلفني أن األصل طها -
الطا ري - الةاطن  يف  يكةن  لدي  اخلفني  تطهري  ق ل    ،أن  مبس هما  أو 

 .الصالي فيهما
 .نلى السلم ات اع الدليل وندم التعصب للرجا  -

* * *  * 
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 املالحق 
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 فهرس املراجع واملصادر 
 . القران الكرمي  •
  ، الكتب اإلسالمي   ، حملمد انصر الدين األل اين   ، ختريج أحاديث منار الس يل إرواء الغليل يف   •

 . ç 1405الط عة الثانية  ، إشراف: ز ري الداويش
حققه وقدم   ، را يم بن النذرلل افظ أيب بكر حممد بن إب ، اإلشراف نلى مذا ب العلماء •

  1428الط عة األوىل    ،مكت ة مكة الثقافية  ،أبة محاد صغري األنصاري   .خرج أحاديثه د له وأ
ç. 

غري    .لألستاذ: ن د  بن نيسى الذرمان   ،أنالم األحساء يف القرن الثالث ندر اهلجري  •
 . مط ةع 

  ، أليب ن د  حممد بن أيب بكر بن أيةب ابن قيم اجلةزية   ،إغاثة اللهفان يف مصايد الديطان  •
  ، الط عة األوىل  ،دار نامل الفةائد  ،مصطفى سعيد  ، وخرج أحاديثه  ،مشس حققه: حممد ن ير  

 . ه 1432
لعالء الدين    ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف نلى مذ ب اإلمام أمحد بن حن ل  •

الرداوي الفقي   ، أيب احلسن نلي بن سليمان  إحياء    .ص  ه وحققه: حممد حامد  دار 
 . الط عة الثانية  ،الرتاث العريب 

  ، لل افظ أيب بكر حممد بن إبرا يم بن النذر  ، األوسط من السنن واإلمجاع واالختالف •
 . ه 1431  ،الط عة الثانية  ، دار الفالح  ، حتقيق جممةنة من ال احثني

  ، الفكردار    ، لعالء الدين أيب بكر بن مسعةد الكاساين  ، بدائع الصنائع يف ترتيب الدرائع •
   . ç 1417الط عة األوىل 

  ، حاشية الصاوي( ألمحد الصاوي )بلغة السالك ألقرب السالك نلى الدرح الصغري =   •
 . ç 1415الط عة األوىل  ،دار الكتب العلمية   ،ض طه: حممد ن د السالم 

حققه مسري    ،لل افظ أمحد بن نلي بن حجر العسقالين   ،بلةغ الرام من أدلة األحكام •
 . ه1417الط عة األوىل  ،مكت ة الدليل  ، ال  ريي

 . ه 1420الط عة األوىل    ،دار الكتب العلمية بريوت   ،ل در الدين العين  ،ال ناية شرح اهلداية •
  أليب ن د   حممد  ، مط ةع مع مةا ب اجلليل لل طاب()  ، التاج واإلكليل لختصر خليل •

  1416الط عة األوىل    ،دار الكتب العلمية   ،خرج أحاديثه: زكراي نمريات   ،بن يةس  الةاق 
ç. 
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حتقيق: د بدار    ، لل افظ مشس الدين أيب ن د  حممد بن أمحد الذ    ، اتري  اإلسالم •
 . / 2003الط عة األوىل  ، دار الغرب اإلسالمي ، نةاد

 . ه1419 ، داري اللك ن دالع ي   ،ن د  العثيمني   .د  ، اتري  الملكة العربية السعةدية •
الدقائق  • شرح كن   احلقائق  ال يلعي   ، ت يني  نلي  بن  نثمان  الدين  الكتاب    ، لفخر  دار 

 . اإلسالمني الط عة الثانية 
 . دار الكتب العلمية  ، أليب العال حممد ال اركفةري ،حتفة األحةذي شرح جامع الرتمذي  •
 . دار صارد  ،  بن حجر اهليتميال  ،حتفة احملتاج بدرح النهاج  •
  ، للعالمة حممد بن ن د  ا  ن دالقادر  ، حتفة الستفيد بتاري  األحساء يف القدمي واجلديد •

 . ه 1419 ،داري اللك ن دالع ي  
 . غري مط ةع  ،لألستاذ: ن دالع ي  العصفةر  ،تراجم نلماء األحساء يف القرن الرابع ندر •
  ، حتقيق: سامي السالمة  ،لل افظ أيب الفداء إمسانيل بن نمر بن كثري   ،تفسري القران العظيم •

 . ه 1422الط عة األوىل  ،اإلصدار الثاين  ، دار طي ة
بعناية ناد     ،لل افظ شهاب الدين أمحد بن نلي بن حجر العسقالين   ،تقريب التهذيب  •

 . ه1416الط عة األوىل  ، مفسسة الرسالة  ، مرشد
أحاد • ختريج  يف  احل ري  الك ري التلخيص  الرافعي  نلي    ،يث  بن  أمحد  حجر  ابن  لل افظ 

 . ç 1416الط عة األوىل  ، مفسسة قرط ة  ،انتىن به: أبة ناصم حسن قطب  ،العسقالين 
واللغات • األمساء  النةوي  ، هتذيب  الدين  شرف  بن  زكراي حيىي  أيب  الفكر   ، لل افظ    ، دار 

 . 1996 ، الط عة األوىل ،بريوت 
القران • القرط    ، اجلامع ألحكام  أمحد  بن  الرسالة  ،أليب ن د   حممد  الط عة    ، مفسسة 

  و  1427 األوىل
حتقيق: أيب    ،أليب نمر يةس  بن ن د  ابن ن دالرب القرط    ،جامع بيان العلم وفضله  •

 . ه1414 ، الط عة األوىل ، الملكة العربية السعةدي  ، دار ابن اجلةزي ، األش ا  ال  ريي
ض طه:    ، للعالمة صاحل بن ن دالسميع اآليب األز ري  ،  تصر خليلجةا ر اإلكليل شرح   •

 . ه1417الط عة األوىل  ،دار الكتب العلمية  ،حممد اخلالدي 
دار    ،لدمس الدين حممد بن أمحد بن نرفة الدسةقي  ،حاشية الدسةقي نلى الدرح الك ري  •

   . إحياء الكتب العربية نيسى ال ايب احلل 
 . ه1433الط عة األوىل  ،ن د  بن حممد الطريقي  .د . أ  ،رانً احلنابلة خال  ثالثة ندر ق  •
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دار الكتب    ، أليب ال قاء حممد بن مةسى بن نيسى بن نلي الدمريي  ،حياي احليةان الكربى  •
 . ه1424 ،الط عة الثانية  ،بريوت   ،العلمية 

دار    ، حملمد أمني الدهري  بن نابدين  ،رد احملتار نلى الدر الختار = حاشية ابن نابدين  •
 . ç 1386الط عة الثانية  ،الفكر 

اميل    .د  ،مجعه وحققه وشرحه  ،لإلمام حممد بن إدريس الدافعي   ،ديةان اإلمام الدافعي  •
 . ه1419 ، الط عة الرابعة  ، دار الكتاب العريب ،بديع يعقةب 

 ، لل افظ ابن رجب أيب الفرج ن دالرمحن بن شهاب الدين ، ذيل ط قات احلنابلة  •
حتقيق مجانة    ،لل افظ أيب زكراي حميي الدين حيىي بن شرف الدين النةوي  ،رايض الصاحلني  •

الط عة األوىل  لرتتيب    ، الكتب اإلسالمي   ، ختريج حممد انصر الدين األل اين  ، من العلماء
 . ه 1412 ،اجلديد

لدمس الدين أيب ن د  حممد بن أيب بكر الدهةر بو ابن    ، ادزاد العاد يف  دي خري الع •
السادسة    ،مفسسة الرسالة   ، حتقيق: شعيب األرانؤوط ون دالقادر األرانؤوط   ، قيم اجلةزية
 . ه 1412 ،والعدرون 

حققه    ،للعالمة حممد بن ن د  بن محيد النجدي  ،الس ب الةابلة نلى ضرائح احلنابلة •
الط عة األوىل    ،مفسسة الرسالة   ، ن دالرمحن العثيمني  .د ،وقدم له ونلق نليه: بكر بة زيد 

 . ه 1438
حققه وشرحه: أمحد حممد    ، لل افظ أيب نيسى حممد بن نيسى بن سةري  ،سنن الرتمذي  •

 . دار الكتب العلمية  ، شاكر
إنداد وتعليق:    ،يب داود سليمان أيب األشعث السجستاين األزديلل افظ أ   ،سنن أيب داود  •

   .دار احلديث  ، ن ت ن يد الدناس
 . دار العرفة   ،لل افظ أيب بكر أمحد بن احلسني بن نلي ال يهقي   ،السنن الكربى  •
الق وين   ،سنن ابن ماجه • حقق نصةصه ورقم كت ه    ،لل افظ أيب ن د   حممد بن ي يد 

 . ç 1414دار احلديث القا ري  ، نلق نليه: حممد ففاد ن د ال اقيوأبةابه وأحاديثه و 
انتىن به ووضع فهارسه:    ، أليب ن د الرمحن أمحد بن شعيب النسائي  ،اجملت ( )سنن النسائي   •

غدي أبة  الفتاح  اإلسالمية    ، ن د  الط ةنات  مكتب  بندره  وقام  اإلسالمية  ال دائر  دار 
   . ç 1409الط عة الثالثة  ، حبلب

  ، إشراف: شعيب األرانؤوط   ، لل افظ أيب ن د  حممد بن أمحد الذ     ، سري أنالم الن الء  •



 

 
454 

قرة العني يف بيان أن من السنة فعاًل وأمرًا الصالة يف النعلني واخلفني الطاهرتني للشيخ عبد العزيز بن عبد هللا الوهييب  
 هـ( دراسة وحتقيقاً 1315) 

 السعيد د. عمر بن عبد العزيز  

 . مفسسة الرسالة
 . دار الكتاب اإلسالمي  ،حملمد ن د  اخلرشي   ،شرح اخلرشي نلى  تصر خليل  •
مالك • اإلمام  ال رقاين نلى مةطأ  ال رقاين  ، شرح  ال اقي  ن د  العلمية  ، حممد  الكتب    ، دار 

 . ه1411الط عة األوىل 
الط عة    ،مفسسة قرط ة   ،لل افظ أيب زكراي حيىي بن شرف الدين النةوي   ، شرح ص يح مسلم •

 . ه 1414 ،الثانية 
خليل  • نلى  تصر  الك ري  الدسةقي( )   ، الدرح  حاشية  مع  أمحد    ،مط ةع  الربكات  أليب 

   .دار إحياء الكتب العربية نيسى ال ايب احلل   ، الدردير
 . ç 1414الط عة األوىل  ، نامل الكتب ، لنصةر ال هةيت ،شرح منتهى اإلرادات  •
الط عة    ، دار الغن  ، أليب احلسني مسلم بن احلجاج القدريي النيسابةري  ، ص يح مسلم •

 . ç 1419األوىل 
 . ه1441الط عة الثالثة    ، دار اليمان  ،للدي  ن د  ال سام   ،مثانية قرون نلماء جند خال    •
 . دار الفكر   ،مط ةع مع فتح القدير( حملمد بن حممد ال ابريت )  ،العناية شرح اهلداية  •
حتقيق : ن د الكرمي    ،أليب سليمان محد بن حممد بن إبرا يم اخلطايب ال سيت   ،غريب احلديث  •

 . ه 1402 ،مكة الكرمة  ، جامعة أم القرى  ، إبرا يم الع  وي
  ، دار الكتب العلمية   ،لل افظ ابن حجر العسقالين  ،فتح ال اري شرح ص يح ال خاري  •

 . ه1410الط عة األوىل 
فظ ابن رجب أيب الفرج ن دالرمحن بن شهاب  لل ا ، فتح ال اري يف شرح ص يح ال خاري •

 . ه1430الط عة األوىل    ، اإلصدار الثاين  ، دار ابن اجلةزي  ، حتقيق طارق نةض     ،الدين 
 . دار الفكر  ، مط ةع مع العناية( لكما  الدين ابن اهلمام)  ،فتح القدير  •
قرون  • ستة  خال   األحساء  الال  . د  ، قضاي  حممد  بن  العربية    ، ن داإلله  الفسسة  مطابع 

 . ه 1435الط عة األوىل   ، مملكة ال  رين ، للط انة والندر
لدمس الدين أيب ن د  حممد    ، القصيدي نةنية()الكافية الدافية يف انتقاد الفرقة الناجية  •

 . ه 1415 ،الط عة األوىل  ،مكت ة ابن تيمية   ،بن أيب بكر الدهةر بو ابن قيم اجلةزية 
 . ç 1403 ،نامل الكتب  ، لنصةر ال هةيت ، كداف القناع نن منت اإلقناع •
الط عة    ، دار األوراق الثقافية  ، أليب حيىي زكراي بن غالم  ،ما صح من ابر الص ابة يف الفقه  •

 . ه 1433 ،الثانية 
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تعليق:   ،لل افظ أيب زكراي حميي الدين حيىي بن شرف الدين النةوي   ،اجملمةع شرح الهذب •
 . دار اإلرشاد  ، حممد جنيب الطيعي 

جممع    ،مجع وترتيب ن دالرمحن القاسم وابنه حممد   ، جممةع فتاوى شي  اإلسالم ابن تيمية •
 . ه 1416 ،اللك فهد لط انة الص   الدري 

الط عة الثانية    ، مفسسة الرسالة  ، الرتكيالدرف د ن د   ، لإلمام أمحد بن حن ل  ،السند •
 . ه 1420

دار الغرب    ، حققه كامران الدلةي  ، أليب الع اس أمحد الدمدقي  ،الديخة ال غدادية لألمةي  •
 . م 2002الط عة األوىل  ،اإلسالمي 

الكتب    ، حتقيق: ح يب الرمحن األنظمي  ،الصنعاين بن مهام  ن دالرزاق ل افظ  ل  ، الصن  •
 . ه 1403،الط عة الثانية  ،اإلسالمي 

 .ç  1414 ، دار الفكر ، ن د   بن حممد بن أيب شي ةل افظ ل ، الصن  •
 . ه1425الط عة الثانية  ، لصطفى السيةطي ، مطالب أويل النهى يف شرح غاية النتهى •
أبةاب القنع • الفتح  أل   ، الطلع نلى  الدين حممد بن أيب  الكتب    ، ال علييب ن د  مشس 

 . ه 1401 ،اإلسالمي 
الط عة األوىل    ،دار ابن اجلةزي  ،تركي بن سعةد الذاييب   . د   ، الطلع نلى ألفاظ الروض الربع •

 . ه 1441
  ، لةفق الدين أيب حممد ن د   بن أمحد بن قدامة القدسي   ،الغن شرح  تصر اخلرقي  •

 . ç 1412الط عة الثانية   ، جر  دار  ،حتقيق: د ن د   الرتكي و د ن د الفتاح احللة 
  ، لدمس الدين حممد بن حممد اخلطيب الدربين   ، مغن احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ النهاج •

 . ç 1415الط عة األوىل  ،دار الكتب العلمية  ، تعليق: نلي معةض وناد  ن د الةجةد
 . لل افظ أيب الع اس أمحد بن نمر القرط    ،الفهم لا أشكل من ص يح مسلم  •
وضع حةاشيه: إبرا يم مشس    ،أليب احلسني امحد بن فارس بن زكراي الرازي   ،مقاييس اللغة  •

 . ç 1420الط عة األوىل  ، دار الكتب العلمية  ،الدين 
ال اجي األندلسي  ، النتقى شرح مةطأ اإلمام مالك • الةليد سليمان بن خل   دار    ،أليب 

 . ه1403الط عة الثالثة  ، يبالكتاب العر 
  ، الط عة الثالثة  ،دار احلديث  ،ختريج حممد ففاد ن دال اقي   ،الةطأ لإلمام مالك بن أنس •

 . ه 1418
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قرة العني يف بيان أن من السنة فعاًل وأمرًا الصالة يف النعلني واخلفني الطاهرتني للشيخ عبد العزيز بن عبد هللا الوهييب  
 هـ( دراسة وحتقيقاً 1315) 

 السعيد د. عمر بن عبد العزيز  

حتقيق: نلي    ، لل افظ أيب ن د  حممد بن أمحد الذ    ،مي ان االنتدا  يف نقد الرجا   •
 . بريوت  ،دار معرفة  ، حممد ال جاوي 

جملد الدين أيب السعادات ال ارك بن حممد اجل ري ابن    ،واألثر النهاية يف غريب احلديث   •
 . الكت ة العلمية بريوت  ، حتقيق: طا ر ال اوي وحممةد الطناحي ، األثري

لدمس الدين حممد بن أيب الع اس أمحد ابن شهاب الدين    ،هناية احملتاج إىل شرح النهاج  •
   . مكت ة مصطفى ال ايب احلل  ، الرملي 

  ، حملمد بن نلي الدةكاين  ،ح منتقى األخ ار من أحاديث سيد األخيار نيل األوطار شر  •
 . ç 1418 الط عة اخلامسة  ،دار احلديث  ، ختريج: نصام الدين الص ابطي

دار    ،مانع اجلهن   .إشراف: د   ، الةسةنة اليسري يف األداين والذا ب واألح اب العاصري •
 . ه1420 ، الط عة الرابعة  ، الندوي العالية للط انة والندر

*  *   * 
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 علم الكالماستمداد علم أصول الفقه من 
 

 هللا الكلثم محمد بن إبراهيم بن عبد .د
 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية    -قسم الشريعة  

 . باألحساء-جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

 
  ç 1442/ 9/ 6تاريخ قبول البحث:   هـ 1442/ 9/7تاريخ تقديم البحث: 

 
 ملخص الدراسة:  

 مها:   ، سؤالي يهدف البحث إىل اإلجابة عن  
 ؟ األول: هل علم أصول الفقه يستمد من علم الكالم 

 ؟ الثاين: هل للخالف يف استمداد أصول الفقه من علم الكالم أثر 
 . ومت التَّمهيد للبحث ببيان حقيقة علم الكالم   ، وقد جرى البحث على منهج االستقراء والتَّحليل 
وبـيَّ أنَّ مجهور    ، ببيان منشأ اخلالف يف املسألة مث تناول البحث اإلجابة على السؤال األوَّل  

مث رجَّح البحث    ، مع إيراد األدلَّة واملناقشات   ، األصوليي يرون استمداد أصول الفقه من علم الكالم 
 . وإثبات إمكانه مبعىن االستقراء من الفرع   ، وهو نفي االستمداد مبعىن االبتناء على القاعدة   ، التَّفصيل 

  ، ا وذكر أنَّ بعض األصوليي جعل اخلالف اصطالحي    ، جلواب على السؤال الثاين مث تناول البحث ا 
ح أنَّ للخالف أثر    . والتَّفريع   ، واإليراد   ، ويظهر أثره من أوجه ثالثة: األمهيَّة   ، ا مث ُرج ِّ

 
 . [ . علم الكالم   ، أصول الفقه   ، ]استمداد الكلمات املفتاحية:  



 

  

the derivation of science of Fiqh origins from the science of 

speech  

 

Dr. Mohammed Ibrahim Abdullah Al Kaltham 
Department sharia - Faculty sharia and Islamic studies in Alahsaa 

Al Imam Muhammad Ibn Saud Islamic university 

 
Abstract: 

The research aims to answer two questions  : 

First, Is the science of Fiqh's origins derived from the science of 

speech? 

Second, Does the dispute in the derivation of jurisprudence from 

the science of speech have an impact? 

The research was conducted on the method of induction and 

analysis, and the research was introduced by showing the truth of 

speech science. 

The research then addressed the answer to the first question by 

stating the origin of the dispute in the issue and stated that the 

fundamentalists see the derivation of Fiqh origins from the science 

of speech with indicating pieces of evidence and discussions. Then 

the research considered the detail more likely, which is to deny the 

extension, which means to consider the rule and prove the state of 

being competent which means extrapolation from the branch. Then 

the research addressed the answer to the second question and stated 

that some fundamentalists made the dispute conventional and then 

suggested that the dispute has an effect and shows its effect from 

three aspects, which are importance and revenue and branching 

 

Keywords: Deriving, Fiqh origins, Science of speech 
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 (الثاينهـ )اجلزء 1443العدد اخلامس والستون شوال 

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

 ،ضلل فال هادي لهومن يُ   ،من يهده هللا فال مضل له  ، ومن سيئات أعمالنا
ا عبده ورسوله  وأشهد أنَّ   ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له  .حممد 

 أما بعد: 
أي ِّ   فإنَّ  للناظر يف  العلوم مهم  مبادئ  له على   ؛علم  إدراك  إذ هو معي 

تصو   اإل  ،رهتصحيح  ميكن  اليت  األدوات  عن  حتصيله  وُمفصح  يف  منها  فادة 
 .أركانه بناءوإدراكه وحتقيق مسائله و 

  ؛ ة: معرفة ما الذي يستقي منه هذا العلم مسائلهومن تلك املبادئ املهمَّ 
يتَّ  النَّ فبه  املنشودجه  املقصودالدَّ   رفعويُ   ،ظر إىل  من    فهو  ؛ اخل واخلارج عن 
   .ر علم األصولمات املعينة على تصو  املقد ِّ 

وذلك أنَّ كتب أصول الفقه قد ُملئت    ؛وهو مع ذلك يضبط مسائل هذا العلم
الكالميَّة املسائل  من    ،إبيراد  العلمي  بي  العالقة  بضبط  العناية  فكانت 

حتقيق الكالم يف استمداد    وهو  ،ال سيَّما ما تعلَّق بسبب التداخلو   ،املهمات
من املعايري احلاكمة يف إدخال املسائل يف    فهو   ،صول من علم الكالماألعلم  

"استمداد أصول الفقه  يار حبث هذا املوضوع:  تومن هنا جاء اخ  ،هذا العلم
 .من علم الكالم"
 حدود البحث:

الكالم خيتص  هذا البحث ابلنَّظر يف استمداد علم أصول الفقه من علم  
دون أن ينظر يف ضوابط االستمداد   ،مع بيان أثر اخلالف يف ذلك  ،إثباًت  أو نفي ا
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ودون النَّظر يف عموم القضااي املشرتكة بي علم أصول الفقه  ،على تقدير ثبوته
 .وعلم الكالم

 ة املوضوع:أمهي  
 فيما يلي: ة هذا املوضوع تظهر أمهيَّ 

جوه 1 يُعد   االستمداد  موضوع  أنَّ  وعلم  /  الفقه  أصول  علم  بي  العالقة  ر 
 .(1) الكالم

/ أنَّ موضوع االستمداد مما يضبط جمال االستدالل على املسائل يف أصول  2
 . الفقه

/ أن  حترير االستمداد حيد ِّد إمكانيَّة تربير إيراد املسائل الكالميَّة يف أصول  3
 . الفقه

أمهيَّة  4 مدى  حيد ِّد  املوضوع  هذا  تقرير  أن  علم  /  لدارس  الكالم  علم  تعل م 
 . األصول

 أهداف البحث:
 مها:  ،سؤالي لىيهدف هذا البحث إىل اإلجابة ع

 ؟األول: هل علم أصول الفقه يستمد من علم الكالم
  ؟الثاين: هل للخالف يف استمداد أصول الفقه من علم الكالم أثر

  

 

 .162انظر: عالقة علم أصول الفقه بعلم الكالم للشتيوي  (1)
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 الدراسات السابقة:
وهي الدراسات اليت تناولت   ،عدد من الدراسات املتعل ِّقة هبذا البحث  هناك 

  ،(1)أو تناولت العالقة بي علمي األصول والكالم  ، ة استمداد علم األصولقضيَّ 
 وهي كما يلي:

املتكل ِّ 1 األصول  /  علمي  بي  العالقة  جدليَّة  يف  قراءة  الفقه:  وأصول  مون 
سانو   ،والكالم قطب مصطفى  جملَّ   ،للدكتور  منشور يف  إسالميَّ حبث  ة ة 

  .69حىت  37من ص  ،السنة الثالثة: العدد التاسع ،املعرفة
تاابت  وأثر ك  ،وأسباب االمتزاج  ،وقد تناول الباحث ًتريخ امتزاج العلمي

 . ومل يبحث مسألة االستمداد ،املتكلمي يف أصول الفقه
 ،ةثره يف املسائل األصوليَّ ر العالقة بي علم أصول الفقه وأصول الدين وأ/ تطو  2

جلامعة ابة  حبث منشور يف جملة العلوم اإلسالميَّ   ،للدكتور حممد رايض فخري
 . 286حىت ص  246من ص  ،ملحق املؤمتر العلمي الثالث ،ةالعراقيَّ 

التارخييَّ  الباحث املراحل  العلمي عرب القرونوقد تناول  مث ذكر   ،ة اللتقاء 
بب  ذكر فيه السَّ   ،أصول الدين يف أصول الفقه  مبحث ا يف أسباب إدخال مسائل

العلمي" بي  ما  "وجود عالقة  ثالث صفحات    ، الثاين:  (  265-263)يف 
 .أشار فيها ملسألة االستمداد يف سطرين فقط

 

قد يُتوهم التقاء هذه الد ِّراسة مع حبث "املصطلحات املشرتكة بي أصول الفقه والعلوم األخرى"   (1)
ابملصطلحات  ؛وليس كذلك  ،للباحث ُعنيت  إمنا  الد ِّراسة  تلك  عن   ،فإنَّ  هنا  البحث  وليس 

  .مث إنَّ تلك الد ِّراسة مل تتعرَّض هلذا املوضوع أصال   ،اصطالح
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وقد   ،مث عقد مبحث ا ذكر فيه أثر اخلالف يف أصول الدين يف أصول الفقه
 .ذكر فيه ثالث مسائل كالميَّة وأثرها يف أصول الفقه على وجه اإلجياز

للدكتور    ،ة يف علم أصول الفقه: مبحث احلكم أمنوذج ا/ أثر املدارس الكالميَّ 3
 ،ةجلامعة العراقيَّ ة ابحبث منشور يف جملة العلوم اإلسالميَّ  ،خليل إبراهيم طه

اقتصر الباحث   .457حىت ص    427من ص    ،ملحق املؤمتر العلمي الثالث
 . ة أثرت يف أصول الفقهكالميَّ على ذكر مسائل  

للدكتور حممد العروسي   ،/ املسائل املشرتكة بي أصول الفقه وأصول الدين4
عام    ،القادر  عبد مؤلفه  منه  مكتبة    ،ç  1408فرغ  مطبوعات  من  وهو 

 .ç 1430وكانت طبعته الثانية عام   ،الرشد ابلرايض 
  ، بدراسة أعيان مسائل أصول الدين املبحوثة يف أصول الفقه  والبحث خمتص  

 .ومل يذكر قضية االستمداد 
/ مسائل أصول الدين املبحوثة يف علم أصول الفقه عرض ونقد على ضوء الكتاب  5

عبد   للدكتور  ،ةنَّ والس   نور  خالد  حممد  مخس  ،اللطيف  من    ،جملدات   ة يف 
 . ç  1426مطبوعات اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة عام 

والبحث خمتص بدراسة أعيان مسائل أصول الدين املبحوثة يف علم أصول  
 .أسطر يسرية ومل يذكر قضية االستمداد إال إشارة يف التمهيد يف ،الفقه

حبث   ،يب لعبد اجمليد جم  ،ستناد واالستمدادالفقه وقضااي اال/ علم أصول  6
 ، الصادرة عن معهد دار احلديث احلسنية ابلرابط  ،منشور يف جملة الواضحة

 .ç 1425 ،العدد الثاين
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االستناد  وقد   مسألة  رصد  يف  األول  حماور:  ثالثة  إىل  الباحث  قسَّمه 
واحملور الثاين يف مظاهر االستمداد يف أصول   ،واالستمداد يف علم أصول الفقه

ه دمث وجه استمدا  ،الكالمعلم  وأورد فيه وجه استمداد أصول الفقه من    ،الفقه
 ، مث وجه استمداده من مقاصد الشريعة   ،مث وجه استمداده من الفقه  ،من اللغة

 .القول أبن علم األصول أبعاض علوممث ذكر احملور الثالث يف دحض شبهة 
والذي يهم  يف هذا املقام ما أورده يف احملور الثاين من أوجه استمداد أصول  

رات القول ابالستمداد ابختصار من  حيث استعرض فيه مرب ِّ   ،الفقه من الكالم
  ، سوى ما نقله عن الزركشي من اعرتاض على اثني منها()غري اعرتاض عليها  

واصف ا ما فعلوه ابلشذوذ    ،خلالف من غري ذكر أدلتهمإىل اابختصار  مث أشار  
 .عن اإلمجاع

لة بي أصول الفقه وعلم الكالم يف مسأليت التحسي والتقبيح وتعليل  الص ِّ   /7
  ، مطبوع يف دار النور املبي  ،للدكتور أمحد حلمي حرب  ،أفعال هللا تعاىل
 .صفحة 328يف  ،م 2015عام  ،ابألردن ـ عمَّان

لة بي أصول  الفصل األول يف الص ِّ وقد تناول املوضوع يف ثالثة فصول:  
 ، والفصل الثاين يف التحسي والتقبيح وتعليل أفعال هللا تعاىل  ،الفقه وعلم الكالم

والفصل الثالث يف املباحث األصولية املتعلقة ابلتحسي والتقبيح وتعليل أفعال  
 . هللا تعاىل

 ،يف ثالثة مباحث  ، (122-19)وقد أورد الفصل األول يف الصفحات  
وهو بعنوان:   ،لذي يتعلق هبذه الدراسة هو املطلب األول من املبحث الثالثوا
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 استمداد علم أصول الفقه من علم الكالم

 هللا الكلثم  د. حممد بن إبراهيم بن عبد
 

ذكر منها االستمداد يف الصفحات   ،وجه مدخليَّة علم الكالم يف أصول الفقه
(103-108) . 

قرَّ  جهة    الباحثر  وقد  ومن  اإلثبات  جهة  من  للكالم  األصول  احتياج 
  ،  ذكرها العلماء لوجه االستناددة اليتاالستناد من غري تفصيل يف األوجه املتعد ِّ 
وأجاب عنهما    ،وأورد هلم استداللي  ،مث أشار ملخالفة "بعضهم" من غري تعيي

 .مبا رآه
اجليالين 8 علي  بن  حممد  للدكتور  الكالم  بعلم  الفقه  أصول  علم  عالقة   /

يف    ،الشتيوي بتونس  الزيتونة  جامعة  يف  دكتوراه   ، صفحة  767رسالة 
 .م2010ع مبكتبة حسن العصرية ببريوت عام  وطب   ،م2008نوقشت عام  

تناول الباحث يف ثالثة منها آحاد املسائل    ،أربعة أبواب  إىلوينقسم البحث  
وأمَّا الباب األول فعقده يف أسس العالقة بي    ،الكالمية املتعلقة بعلم األصول

والكالم األصول  فصول  ،علمي  أربعة  يف  منه  ،وجعله  يتعلق  هبذه  والذي  ا 
 ."عالقة االستمداد"  مسَّاهالذي الدراسة هو الفصل الرابع 

مث قسَّم هذا الفصل إىل أربعة مباحث:   ،وقد بدأ هذا الفصل ببيان أمهيته
االستمداد  بواعث  منهجي  ،األول يف  ثالثة: ابعث   ،وآخر جديل  ،وجعلها 

قرَّر فيه أن القضااي    ،مث ذكر املبحث الثاين يف استمداد املبادئ  ،واثلث مهاري 
تُ  اليت   عد  الكالمية  املبادئ  املسائل ويف علم األصول من  الكالم من  يف علم 

ث مث ذكر املبح  ،مث رجَّح أن مبادئ العلم جزء منه  ،جيب أن تؤخذ مسلَّمة فيه
هي    ةوهذه املباحث الثالث  ،وبيَّ أهنا التَّوق ف  ،الثالث يف بيان جهة االستمداد

 . (178-160)وتقع يف الصفحات  ،املتداخلة مع هذا البحث
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 جملة العلوم الشرعية

 (الثاينهـ )اجلزء 1443العدد اخلامس والستون شوال 

الرابع الذي عقده فهو يف ضوابط االستمداد والكالم فيه   ،وأمَّا املبحث 
ضوع مل تعىن  وهو مو   ،ضبط آحاد املسائل بعد تقدير ثبوت االستمداديتعلَّق ب

قتصر على حتقيق أصل االستمداد تالبحث    فغاية هذا  ،هذه الدراسة بتناوله
 .(1) أثرهو 

الد ِّ وابلنَّ  هذه  املتقد ِّ ظر يف  يتبيَّ راسات  الد ِّ مة  أن  وإن    األوىل  اخلمس  راسات 
عالقة  مل تبحث  إال أهنا    ؛ تبحث العالقة بي أصول الفقه والكالم كانت موضوعاهتا  

 .أشارت إليه إشارة يسريةأهنا أو  ،أصال   االستمداد 
الد ِّ  ابلد ِّ وأما  البحث  موضوع  تناولت  فقد  األخرية  الثالث    ، راسةراسات 

 راسة عنها ابألوجه التالية: ز هذه الد ِّ وتتميَّ 
فتلك الدراسات انطلقت من    ،أوال: االختالف يف طريقة معاجلة املوضوع

أشارت إىل مث    ،نت وجه االستمدادمث بيَّ   ،كون االستمداد من الكالم متقر ِّر ا
ونظرت إىل    ،راسة حترير اخلالف ابلقصد األولبينما قصدت هذه الد ِّ   ،اخلالف

  .رات اليت تذكر كاستدالالت لالستمداداملرب ِّ 
نطلق من جهة استحسان  فتلك الدراسات ت  ،اثني ا: االختالف يف املنطلق 

الكالمي ِّ  األصول  البحث  مسائل  الر    ،يف  الكالميَّ وتبين  مسائل  ؤية  يف  ة 

 

على أن أكثر الكالم الذي ذكره عن العلماء كالشاطيب إمنا أورد يف ضوابط إيراد املسائل يف أصول    (1)
 األصول وال كل ما يورد يف  ،وليس كل ما ُيستمد منه األصول يورد فيه  ،وليس يف االستمداد  ،الفقه

 .كقضااي العلم  ،ُيستمد منه العلم



 

 

468 
 استمداد علم أصول الفقه من علم الكالم

 هللا الكلثم  د. حممد بن إبراهيم بن عبد
 

ظر  راسة أن تنظر إىل ذات االستمداد بغض النَّ وحاولت هذه الد ِّ   ،(1)االعتقاد
 .وذم ِّه عن استحسان البحث الكالمي ِّ 

ال وال استدالالهتم و   ،راسات مل تستوعب أقوال األصوليياثلث ا: أن تلك الد ِّ 
  ، القولي مجيع اتعاملهم مع استدالالت    يفعدم االستيعاب حاضر  و   ،مناقشتها

القول بعدم االستمداد احلميد جميب    فالدكتور عبد  ،ويظهر هذا بوضوح يف 
 ،واصف ا ما فعلوه ابلشذوذ عن اإلمجاع  ،أشار هلم ابختصار من غري ذكر أدلتهم

ملخا أشار  حرب  حلمي  تعييوالدكتور  غري  من  "بعضهم"  هلم    ،لفة  وأورد 
والدكتور الشتيوي أشار خلالف ابن   ، مث أجاب عنهما مبا رآه  ،استداللي فقط

 . ا وأجاب عنه يف كالم مقتضبوذكر له مأخذ   ،اهلمام
 .جيحتيجة والرتَّ راسات يف النَّ راسة خالفت تلك الد ِّ رابع ا: أن هذه الد ِّ 

 .وذكر مثرة اخلالف ،زاعراسة بتحرير حمل الن ِّ خامس ا: امتازت هذه الد ِّ 
  

 

لة بي أصول الفقه والكالم حلرب ص  (1) خبالف البحثي   ،106  -105وهذا ظاهر يف كتاب الص ِّ
 .ال سيَّما كتاب الدكتور حممد الشتيوي ،اآلخرين فقد كاان أكثر حياديَّة من هذه اجلهة
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 جملة العلوم الشرعية

 (الثاينهـ )اجلزء 1443العدد اخلامس والستون شوال 

 تقسيمات البحث:
 .وخامتة  مطالب أربعةو  ،ومتهيد ،مةن البحث من مقد ِّ يتكوَّ 

وأمهيَّ   ،مةاملقد    املوضوع  حتديد  على  وأهدافهوتشتمل  اختياره  وأسباب    ، ته 
 . ومنهجه ، وتقسيمات البحث ،ابقةراسات السَّ والد ِّ 

 . معىن علم الكالمبيان يف تمهيد ال
 .األقوال يف املسألة :ول املطلب األ
 . ة واملناقشاتاألدلَّ  :اين املطلب الث

 . جيحالرتَّ  :ثالثطلب الامل
 .يف املسألة أثر اخلالف :رابع املطلب ال

 .وفيها أهم نتائج البحث ،اخلامتة
 . ثبت املصادر واملراجع
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 استمداد علم أصول الفقه من علم الكالم

 هللا الكلثم  د. حممد بن إبراهيم بن عبد
 

 منهج البحث:
 .حليل يف هذا البحث منهَج االستقراء والتَّ   تَّبع الباحثا

جوع إىل كل ما تيسَّر من كالم األصوليي يف أما االستقراء فمن خالل الر  
الرت    ،االستمداد يف كتب  األصويلسواء   الد ِّ   ،اث  املتعل ِّ أو  املعاصرة  قة  راسات 

 . ابلبحث
التَّ  النَّ وأما  خالل  فمن  نصو يفظر  حليل  القض  ص  حترير  ااي  األصوليي 

 .واالستدالالت وتوظيفها
 : كما يلي  البحثيف منهج جراءات وقد كانت اإل

  توثيقو   ،مسألة حبسبها  ة يف كل ِّ عند الكتابة على املصادر األصليَّ   االعتماد  -  1
املعتمدة من كتبهم  املذاهب  تعذَّ   ،أقوال  ذلك  وإن  اليت   يُعزىر  للكتب 

 .نسبت تلك اآلراء ألصحاهبا
 .للمسألة مبا يوض ِّحها إن احتاج املقام لذلك  التمهيد - 2
ستدل به لتلك  وذكر ما ميكن أن يُ   ،تها األقوال يف املسألة وأدلَّ   استقصاء  -  3

 . له" ستدلَّ ا له بـ: "ميكن أن يُ مصدر   ،األقوال
 . لئال يطول الفصل ؛وضع االعرتاضات على كل دليل عقبه -4
 . فيهاسب ًتريخ وفاة مؤل ِّ حباملصادر  ترتيب – 5
الل    توثيق   -  6 معجمات  من  اللغوية  املعتمدةاملعاين   ، واجلزء  ،ةابملادَّ   ،غة 

 . والصفحة
قل  التَّوثيق املذكورة يف اهلامش بقول: "انظر" إن كان النَّ   راجعم  تصدير  –  7

 . كر املصدر جمرَّد ا عن هذه الكلمةص ذُ قل ابلنَّ وإن كان النَّ  ،ابملعىن
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 جملة العلوم الشرعية

 (الثاينهـ )اجلزء 1443العدد اخلامس والستون شوال 

 . وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه
 الكالم  علم  بيان معن : يف تمهيدال

وملادة   ،وهو اسم جنس يقع على القليل والكثري  ،:مصدر كلَّم ُيكل ِّمُ   الكالم لغة 
 .(1) وهو اجلرح ،الَكْلم :واآلخر  ،ُمفهمالـطق الن   :"كلم" أصالن: أحدمها

   على أحد معنيي: ويطلق الكالم يف االصطالح
األول:  الكالم  املعن  إطالقان  ،(2)علم  املعىن  هبذا  ما   ، وله  به  ويراد  فيطلق 

مث اختلف يف موضوع   ،(5)(4)ويطلق ويراد به اجلدل عن ذلك املعتقد،(3)يُعتقد
الدينية العقائد  الوجود  ،ما يعتقد أهو  العقيدةفعلى األوَّ   ؟أو   ، ل يرادف علم 

 .ةوعلى الثاين يكون أقرب إىل الفلسف

 

الصحاح للجوهري    ،719/ 7لسان العرب البن منظور    ،5/131انظر: مقاييس اللغة البن فارس    (1)
 .كلهم مادة: كلم ،922

فقيل: ألن عنوان مباحثه كان قوهلم:    ،اختلف املتكلمون يف سبب تسمية علم أصول الدين ابلكالم  (2)
  ،ل ألنَّه يتحقَّق ابلتَّكلم واملباحثةوقي  ،وقيل: ألن مسألة الكالم كانت أشهر مباحثه  ،الكالم يف كذا وكذا

  16شرح العقائد النسفية للتفتازاين    ،165-1/164انظر: شرح املقاصد للتفتازاين    .وقيل غري ذلك
 . 31 –  30علم التوحيد للربيعة  ،2/9شرح الكوكب املنري للفتوحي  ،17 – 

 . 49حتفة املريد للباجوري    ،1/5لوامع األنوار البهية للسفاريين    ،1/48انظر: االعتصام للشاطيب    (3)
وهو املختص  ابإلميان    ،ومنها قليب    ،: "إنَّ التَّكاليف منها بدين  1/550قال ابن خلدون يف التاريخ    (4)

فات وأمور احلش  ،وما جيب أن يُعتقد مما ال يُعتقد ر وهذه هي العقائد اإلميانيَّة يف الذَّات والص ِّ
  .واحلِّجاج عن هذه ابألدلَّة العقليَّة هو علم الكالم"  .والنَّعيم والعذاب والقدر

اعتقاديَّة خربيَّة  أمور  نوعان:  "الد ِّين  تيمية:  ابن  واليوم   ...وقال  ورسله  وكتبه  ومالئكته  ابَّللَّ  كالعلم 
ويسمَّى العقد األكرب ويسمَّى اجلدال فيه ابلعقل   ،وقد ُيَسمَّى هذا النَّوع أصول دين  ...اآلخر

 .336 -11/335جمموع الفتاوى .كالم ا"
 .35وقارن مع: نشر الطوالع لساجقلي زاده   ،869انظر: املوسوعة املصرية  (5)
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 استمداد علم أصول الفقه من علم الكالم

 هللا الكلثم  د. حممد بن إبراهيم بن عبد
 

حيد   أبنَّ اب   مث  للعقيدة  مرادف ا  العلم  عتباره  الد ِّ ه:  األدلَّ ابلعقائد  عن  ة ينية 
يَ   ،(1)ةاليقينيَّ  ما  هو  وأفعاله أو:  وصفاته  الوجود  واجب  ذات  عن  بحث 

 .(2) ومتعلقاته
اتية ه: علم ابحث عن األعراض الذَّ موضوعه الوجود أبنَّ   ابلنظر إىل أنَّ   وحيد  

 . (3)للموجود من حيث هو على قاعدة اإلسالم
ة ة ابألدلَّ جاج عن العقائد اإلميانيَّ ن احلِّ ه: علم يتضمَّ  أنَّ ابعتباره جدال    وحُيد  

 .(4)ةالعقليَّ 
الثاين:  األصولي    املعن  استطرد  اليت  هم  و املسائل  نـََفسِّ على  بناء   بذكرها  ن 

هل املباح   :كمسألة  ،سواء أكانت من علم الكالم املعروف أو ال   ،الكالمي ِّ 
 (5)؟وهل اشتمل كتاب هللا تعاىل على شيء غري مفهوم املعىن ؟مأمور أو ال

 .التمهيد  خامتة
ويعنون به: ما   ،الكالم  لف ومن تبعهم من اخللف علمَ من السَّ   أنكر كثرير 
 بل قد استقرَّ   ،وليس هذا املعىن هو املراد هنا  ،(6)مون يف املعتقدأحدثه املتكل ِّ 

 

 .1/163شرح املقاصد للتفتازاين  (1)
 . 13غاية املرام لآلمدي  (2)
 .156التعريفات للجرجاين  (3)
 .34وانظر: نشر الطوالع لساجقلي زاده  ،1/580ًتريخ ابن خلدون  (4)
 .303انظر: مدرسة املتكلمي ومنهجها يف دراسة أصول الفقه ملسعود فلوسي  (5)
 ،42-41حترمي النظر يف كتب الكالم البن قدامة    ،221-  5/1انظر: ذم الكالم وأهله للهروي    (6)

 . 325-3/322العقل والنقل البن تيمية  درء تعارض
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 جملة العلوم الشرعية

 (الثاينهـ )اجلزء 1443العدد اخلامس والستون شوال 

عىن ابملسائل  أكثر أرابب الفنون على تسمية العلم الذي يُ   اصطالحُ   بعد ذلك
 .ظر عن صواب ما يبحث حتته أو فسادهالنَّ  بغض ِّ  ،(1)ة بعلم الكالماالعتقاديَّ 

وقد ذمَّ بعض الفضالء استخدام مصطلح علم الكالم حىت مع إرادة هذا املعىن  
السَّلف  ؛العام  ذمَّه  مبا  يلتبس  املبتدعة  ، لكونه  من  اصطالح خمرتع  أيض ا  ويف    ، وهو 

 .(2)لف واصطالحاهتم ما يُغين عنه استعماالت السَّ 
الكالم"  واملعتمد استعمال مصطلح "علم  البحث  على  اللة  للدَّ   ؛يف هذا 

 مُ فليس املقا  ،ال ترجيح ا الستعمال هذا املصطلح يف أصله  ،علم االعتقاد مطلق ا
ابتداء تصنيف    ،مقارنة بي هذه االصطالحات  مقامَ  مقام  يف ذلك    وال هو 
  ، ي عند األصولي ِّ   قة بذلك الفن ِّ ياق هنا يف معاجلة مسألة متعل ِّ وإمنا الس ِّ   ،الفن

األصولي   الس ِّ وكان  ذلك  الكالم يف  علم  يستعملون مصطلح  فناسب   ،ياقون 
 .املقام موافقتهم يف االصطالح

 
***  

 

ًتريخ ابن    ،111-1/110هتذيب األمساء واللغات للنووي    ،12/75األنساب للسمعاين    انظر:  (1)
 ، 1/48االعتصام للشاطيب    ،307  ،134/ 19جمموع فتاوى ابن تيمية    ،580  ،1/550خلدون  

 .3/1272  ،1/22كشاف اصطالحات الفنون للتهانوي    ،1/5لوامع األنوار البهية للسفاريين  
 .31 – 30علم التوحيد للربيعة 

 .122-121طريق اهلداية حملمد يسري  ،14انظر: املدخل إىل دراسة العقيدة ألمحد القاضي  (2)
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 استمداد علم أصول الفقه من علم الكالم

 هللا الكلثم  د. حممد بن إبراهيم بن عبد
 

 . استمداد أصول الفقه من علم الكالم
 مدخل: 

منها    ستمد  ة ببيان العلوم اليت يُ ُيصد ِّر كثرير من األصوليي كتبهم األصوليَّ 
حىت   ،من علم الكالم  علم أصول الفقه مستمد    ويذكر ُجل هم أنَّ   ،علم األصول

ص لكتب  املتفح ِّ   غري أنَّ   ،(1)ة بدهيَّة مسلَّمةهذه القضيَّ اس أن  النَّ   بعضُ   ظنَّ 
هو ما سُيعىن    وهذا اخلالف  ،ةاألصول سيقف على خالف يف هذه القضيَّ علم  

 .هذا البحث ببيانه
 . : األقوال يف املسألةول املطلب األ

 اختلف العلماء يف استمداد علم أصول الفقه من علم الكالم على قولي:
 . ة الستمداد أصول الفقهعلم الكالم أحد املصادر األساسيَّ  أنَّ  األول: القول 
القول  ل من صرَّ وأوَّ  مراجعحب–ح هبذا  ما وصلنا من  اجلويين   -سب    هو 

 . (3) وتبعه أكثر األصوليي ِّ  ،(2)هـ( 478ت:)
 

لة بي أصول الفقه    ، 968/ 2انظر: علم أصول الفقه من التدوين إىل هناية القرن الرابع للضوحيي    ( 1)  الص ِّ
 .   108والكالم حلرب  

قلنا:   ؟ فإن قيل: فما أصول الفقه  ... والفقه  ، والعربية  ، قال اجلويين: " أصول الفقه مستمدة من: الكالم  ( 2) 
  ، واإلمجاع   ، ونص السنة املتواترة   ، وأقسامها: نص الكتاب   ، وأدلة الفقه هي: األدلة السمعية   ، هي أدلته 

 . 79  - 77/ 1الربهان    . ومن هذه اجلهة تستمد أصول الفقه من الكالم"   ، ومستند مجيعها قول هللا تعاىل 
:  28/ 1ر احمليط ويؤيدها قول الزركشي يف البح  ، وهذه األولية املذكورة بناء  على ما وصل إلينا من كتب 

والزركشي قد رجع    ، والعربية"   ، والفقه   ، "ذكر إمام احلرمي وًتبعوه أن أصول الفقه مستمد من ثالثة علوم: الكالم 
 . يف البحر إىل كثري من الكتب األصولية املؤلفة قبل اجلويين واليت مل نقف عليها 

للغزايل    ( 3)  املستصفى  عقيل   ، 65- 62/ 1انظر:  البن  برهان الوص   ، 2/ 1الواضح  البن    ، 56  ، 53/ 1ول 
الكاشف عن احملصول  ،  8منتهى السول لآلمدي    ، 21/ 1اإلحكام لآلمدي    ، 82/ 1احملصول للرازي  

بديع    ، 244/ 1مرصاد األفهام للبيضاوي    ، 164- 163/ 1نفائس األصول للقرايف    ، 156/ 1لألصفهاين  
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 جملة العلوم الشرعية

 (الثاينهـ )اجلزء 1443العدد اخلامس والستون شوال 

علم األصول    أو أنَّ   ،(1) عن علم الكالم  أصول الفقه فرعر    بعضهم أبنَّ ويعرب ِّ 
استمداد علم األصول ملادته    ح بعض املعاصرين أبنَّ وصرَّ   ،(2)على الكالم  مبينر 

 .(4)وضروريَّة (3)العلمية الكالم قضية بدهية
  وهو قول األبياري ِّ   ،من علم الكالم  ستمد  علم أصول الفقه ال يُ   أنَّ   القول الثاين:

 .(7) وبعض املعاصرين ،(6) ةمن احلنفيَّ  ومجع   ،(5)هـ( 618ت:)
  

 

  ، 132/ 1جممع الدرر للتسرتي    ، 36- 35/ 1شرح املختصر للقطب الشريازي    ، 140/ 1النظام للساعايت  
شرح    ، 34- 32/ 1شرح العضد لإلجيي    ، 17/ 1أصول ابن مفلح    ، 251/ 1رفع احلاجب البن السبكي  

للتلمساين   حاشية السعد على شرح    ، 158- 157/ 1حتفة املسؤول للرهوين    ، 143- 138/ 1املعامل 
زبدة    ، 191- 190/ 1التحبري للمرداوي    ، 127- 126/ 1ربماوي  الفوائد السنية لل   ، 33- 32/ 1العضد  

الوصول    ، 38شرح خمتصر املنار للقاري    ، 96حاشية الرهاوي على شرح املنار    ، 31الوصول للكرماسيت  
بلوغ السول حملمد حسني    ، 22إرشاد الفحول للشوكاين    ، 94إفاضة األنوار للدهلوي    ، 114للتمرًتشي  

  ، 23الفكر األصويل لعبدالوهاب أبو سليمان    ، 30ير حملمد بن عثيمي  شرح خمتصر التحر   ، 196خملوف  
 . 21أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله للسلمي  

 . 1ميزان األصول للسمرقندي ص   ، 65- 62/ 1انظر: املستصفى للغزايل    ( 1) 
 . 2/ 1الواضح البن عقيل    ( 2) 
   . 968/ 2انظر: علم أصول الفقه من التدوين إىل هناية القرن الرابع للضوحيي    ( 3) 
لة بي أصول الفقه والكالم حلرب    ( 4)   .   108الص ِّ
 . 271  ، 256/ 1انظر: التحقيق والبيان لألبياري    ( 5) 
 . ونسبه ابن جنيم للبابريت ومل يتعقبه   ، والكمال ابن اهلمام وابن أمري احلاج   صرَّح به أكمل الدين البابريت   ( 6) 

- 88/ 1التقرير والتحبري البن أمري احلاج    ، 9فتح الغفار البن جنيم    ، 111- 110/ 1انظر: الردود والنقود للبابريت  
 . 48- 46/ 1تيسري التحرير ألمري ابدشاه    ، 90

- 15املسائل املشرتكة بي أصول الفقه وأصول الدين للعروسي   ، 21انظر: الغرر املورقات البن جربين    ( 7) 
مسائل أصول    ، 23معامل أصول الفقه عند أهل السنة للجيزاين    ، 26حتبري الصفحات للخضري    ، 17

 . 8- 7شرح منهاج الوصول ألمحد النجار    ، 51/ 1الدين يف أصول الفقه خلالد عبداللطيف 
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 استمداد علم أصول الفقه من علم الكالم

 هللا الكلثم  د. حممد بن إبراهيم بن عبد
 

 . ة واملناقشات: األدل  ين املطلب الثا
 ة القول األول القائلني ابالستمداد: : أدل  أواًل 
أصوَل    بيانه: أنَّ   ،علم أصول الفقه متوق ِّفر على علم الكالم  أنَّ   ليل األول: الد  

ل  ة مبناه على تقب  فإدراك األدلَّ   ؛(1)ومستند مجيعها قول هللا تعاىل  ،الفقه: أدلُته
ل ،سلوتصديق الر   ،رائعالشَّ  ف العلم  فتوق   ،وال مطمع فيه إال بعد العلم ابلـُمرسِّ
أدلَّ حبج ِّ  يُ ية  مما  رسوله  وصدق  تعاىل  معرفته  على  األحكام  علم  ة  يف  عرف 

 .(2) الكالم
 األوجه الت الية: ويُناقش هذا الدليل من 

 وإنْ   ،ف حيصل به مد  فممنوعوق  هذا التَّ   ريد أنَّ أُ   فإنْ   ، قسيمالتَّ املناقشة األوىل:  
  ، اولكن ال يسمى هذا استمداد    ،مسلَّ ف امتناع الوجود لوال الوجود فمُ وق  ريد ابلتَّ أُ 

  .(3)آخر ئ اشي متد   وجزء منهشيء   من  طلق على كون مادةاالستمداد يُ  فإنَّ 
 . (4)ا فممنوع ف استمداد  وق  ا نفي كون التَّ وأمَّ   ،جيب ابختيار القسم الثاين وأُ 

  ، ةف املذكور موجود يف مجيع العلوم الشرعيَّ وق  التَّ   فإنَّ   ،قضالنَّ   املناقشة الثانية:
  ، ينة من علم أصول الد ِّ ستمدَّ ة مُ يقال: مجيع العلوم الشرعيَّ   فكان الواجب أنْ 

 .(5) ر عند أرابب تلك الفنونوهذا أمر ال يساعده العرف وما تقرَّ 
 

 .79-1/78الربهان  (1)
وهذا الدَّليل يذكره عامَّة من خيتار هذا القول كما يف    ،بتصرف يسري  1/21اإلحكام لآلمدي  (2)

 .املصادر املتقد ِّمة قريب ا
لألبياري    (3) والبيان  التحقيق  احلاج   ، 271  ،1/256انظر:  أمري  والتحبري البن  تيسري    ،90/  1التقرير 

 . 1/48التحرير ألمري ابدشاه 
 . 179-177انظر: عالقة علم أصول الفقه بعلم الكالم للشتيوي  (4)
 .9انظر: تطور علم أصول الفقه لبالجي  (5)
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 جملة العلوم الشرعية

 (الثاينهـ )اجلزء 1443العدد اخلامس والستون شوال 

أن جياب النَّ مبنع ختل    وميكن  الشرعيَّة    فإنَّ   ، قض ف احلكم يف صورة  العلوم  مجيع 
على    ،لظهوره  ؛وقد يكون عدم ذكر أرابهبا هلذا االستمداد   ، (1) ة من الكالمستمدَّ مُ 

   .احلقائق  من ال يغري ِّ  صنيعهم العريف ِّ  أنَّ 
الثالثة: الفقه متوق ِّ   ،القول ابملوجب  املناقشة  ه لكنَّ   ،كر ف على ما ذُ فأصول 

ك من يدرَ   ،غ أمر بدهياإلميان ابخلالق وتصديق املبل ِّ   فإنَّ   ؛ليس من علم الكالم
 . (2)غري نظر يف الكالم

وعلم األصول    ،هذه القضااي من علم الكالم  املقصود هنا هو أنَّ   أنَّ   اجلواب:
زاع وراء ذلك نزاع يف والن ِّ   ،(3) ظر عن طريق حتصيلهاالنَّ   بغض ِّ   ،ف عليهاقد توقَّ 
 .العبارة

ر ابخلالف يف معىن االستمداد ومعىن اخلالف متأث ِّ   م أنَّ ل مما تقدَّ فتحصَّ 
 . علم الكالم

علم مسمياهتا من غري علم  علم أصول الفقه فيه ألفاظ ال تُ   أنَّ   ليل الثاين:الد  
فال    ،ريق يشملهالفظ الطَّ   ألنَّ   ؛ظرليل واألمارة والنَّ ن والدَّ كالعلم والظَّ   ،الكالم

 . (4) بد من معرفتها ملعرفة هذا العلم
  

 

لة بي أصول الفقه والكالم حلرب  (1)  .114انظر: الص ِّ
لة بي أصول الفقه وعلم الكالم حلرب    ،75انظر: املصفى يف أصول الفقه البن الوزير    (2)  .106الص ِّ
 .106لة بي أصول الفقه وعلم الكالم حلرب قارن مع: الص ِّ  (3)
للزركشي    (4) احمليط  برهان    ،بتصرف  1/29البحر  البن  الوصول  للرازي   ،1/56وانظر:  احملصول 

لة بي   ،84مقاصد أصول الفقه ومبانيه ألمحد حرب    ،8منتهى السول لآلمدي    ،1/82 الص ِّ
 .104علم أصول الفقه وعلم الكالم ألمحد حرب 
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 استمداد علم أصول الفقه من علم الكالم

 هللا الكلثم  د. حممد بن إبراهيم بن عبد
 

 ويُناقش هذا الدليل من األوجه الت الية: 
مات بل هي مقد ِّ   ،مات من أصول الدينمنع كون هذه املقد ِّ   املناقشة األوىل:

ولو ُسل ِّم ابختصاصها بعلم لكان األقرب هلا هو    ،(1) الفنون  ستعمل يف كل ِّ تُ 
 .(2) املنطق

ذِّكرها يف علم الكالم ملؤثرات طرأت عليه قد ُوجد نظريها يف علم    مث إنَّ 
ومزجوها بعلمي: الكالم   ،مون عن املنطق األرسطيفأخذها املتكل ِّ   ،أصول الفقه

ها من علم الكالمكان ذلك يُ   فإنْ   ،( 3) وأصول الفقه فلتكن من علم أصول    ،صري ِّ
 . الفقه كذلك

  ، بل هي آلة ومعيار  ،منه  مات شيئ ا ُيستمد  منع كون هذه املقد ِّ   املناقشة الثانية:
 .(4)ماتفليست هناك مسألة دليلها مثل هذه املقد ِّ 

فلمَّا جاوره    ،أبنَّ هذه املقد ِّمات طريق حصل به االستمداد  وميكن أن جُياب
 . طلق على ذلك استمدادأمكن أْن يُ  ؛وكان حصوله به

 ، له  ع ابجملاز ال حدَّ والتوس    ،الكالم هنا يف االستعمال احلقيقي  أبنَّ   ويناقش
 . ع ابجملاز يف كالمهيتوسَّ  أحد أنْ  فلكل ِّ 

 

 . 1/39التقرير والتحبري البن أمري احلاج  ،1/38انظر: حاشية السعد على شرح العضد  (1)
  .176انظر: عالقة علم أصول الفقه بعلم الكالم للشتيوي  (2)
تطور    ،306  -305مدرسة املتكلمي ومنهجها لفلوسي    ،1/20انظر: فواتح الرمحوت لألنصاري    (3)

 .202أصول الفقه لبالجي 
 . 1/14تح الرمحوت لألنصاري انظر: فوا (4)
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 جملة العلوم الشرعية

 (الثاينهـ )اجلزء 1443العدد اخلامس والستون شوال 

د املنع   ؛ماتمنع استمداد أصول الفقه من هذه املقد ِّ املناقشة الثالثة:   ويُعض ِّ
وهو ممن حيارب دراسة الكالم   ،هـ(  204ت:)  افعيوجود أصول الفقه عند الشَّ 

 . عىنهبذا امل
الثالث:الد   أصوليَّ   ،الوقوع  ليل  مسائل  مبادئ كالميةفهناك  إىل  تفتقر   ، ة 

التكليفيَّ   ؛ قبيححسي والتَّ كالكالم يف احلاكم والتَّ   ،ةفلها أتثري على األحكام 
ة اليت وغريها من القضااي الكالميَّ   ،ق األمر ابملعدومفسي وتعل  وكذا الكالم النَّ 

 .(1) ةمعرفتها تفه م كثري من القواعد األصوليَّ ف على يتوقَّ 
ة لقضااي أُريد إمثاُر هذه األصول الكالميَّ   فإنْ   ،قسيملتَّ اب   ويُناقش هذا الد ليل

فممنوعأصوليَّ  ابتداء   ألهل    وإنْ   ،ة  املخالفي  مع  خلالف  إمثارها  أُريد 
العلم  ،سلَّمفمُ (2) نةالس   قضااي  لذات  استمداد ا  يفيد  ال  ذلك  ة فاألئمَّ   ،لكن 

فكون األصل الكالمي   ،وهبل ذم    ،األربعة وأضراهبم مل ميزجوا أصوهلم ابلكالم
  ؛ه أصل للعلميثمر خالف ا مع طائفة منحرفة عن منهج هؤالء األئمة ال يعين أنَّ 

وهذا ال   ،فاإلهلام والكشف وقول املعصوم قد أمثرت خالف ا فقهي ا مع طوائف 
 .ا منهاجيعل علم الفقه مستمد  

 

وانظر: مقاصد أصول الفقه ومبانيه ألمحد   ،بتصرف  23الفكر األصويل لعبدالوهاب أبو سليمان    (1)
 .84حرب 

وقد   ،فقد يتسع ليشمل كل من خالف الشيعة من أهل القبلة  ، لفظ أهل السنة مصطلح واسع  (2)
واملقصود به هنا يف هذا   ،يف العقد والقول والعمل  يضيق حىت خيتص مبن الزم هدي الرسول  

  ،وأضراهبم من أئمة املذاهب الفقهية السنية املندثرة  ،وهم األئمة األربعة  ،السياق أرابب الفقه الس ين ِّ 
 .كالس فياني وابن جرير وداود وحنوهم 

 .140ول الفقه والعلوم األخرى للباحث ص انظر: املصطلحات املشرتكة بي أص
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 استمداد علم أصول الفقه من علم الكالم

 هللا الكلثم  د. حممد بن إبراهيم بن عبد
 

ة ة الكالميَّ ة ابختالف املرجعيَّ اختالف حال املصنفات األصوليَّ   ليل الرابع:الد  
املؤلَّ   إذْ   ،فللمؤل ِّ  الطرحجاءت  مؤلَّ   ؛فات خمتلفة يف  على أصول  فبعضها  ف 

روا مباحث  الذين قرَّ   نه: أنَّ ويبي ِّ   ،وهكذا  ،وبعضها على أصول األشاعرة  ،املعتزلة
ا من جاء بعدهم فيدرس وأمَّ   ،ته هم علماء علم الكالمروا أدلَّ هذا العلم وحرَّ 

ا ألولئك العلماء  . (1) اعتماد ا على حتقيقاهتم ؛أصول الفقه تقليد 
ة  ة بكثري من الكتب األصوليَّ امتزاج املسائل الكالميَّ   نَّ أب ويناقش هذا الد ليل  

ووجود املزج ال   ،ظر هنا يف حتقيق االستمدادالنَّ   غري أنَّ   ،درك ابلبداهةأمر مُ 
 .رورةيعين وجود االستمداد ابلضَّ 

  ، ة أعمال املسلمحيحة هي األساس يف صحَّ العقيدة الصَّ   أنَّ   ليل اخلامس:الد  
 .(2) من أشرف األعمال -الذي منه أصول الفقه–رعي والعلم الشَّ 

 ، ر يف الوجود خبصوصهالكالم هنا يف االستمداد املؤث ِّ   نَّ أب  ويناقش هذا الدليل
 . واب وحنوهاقة ابلثَّ ة املتعل ِّ رطيَّ دون الشَّ 

وهو أنَّ أصول الفقه تستمد من    ،وميكن أن يستدل هلذا القول بدليل سادس
كالشأن يف استمداد   ،علم الكالم ابعتبار علم الكالم فرع ا لعلم أصول الفقه

وذلك أنَّ أحكام األصول أحكام كليَّة قد تستقى من   ،علم األصول من الفقه
 . األحكام الفرعية اجلزئية عن طريق االستقراء

 

لة بي أصول الفقه وعلم الكالم ألمحد حرب    (1) مقاصد أصول الفقه ومبانيه ألمحد   ،109انظر: الص ِّ
 .85حرب 

 .113انظر: أصول الفقه وفق منهج أهل السنة "املبادئ" حملمد بكر إمساعيل حبيب ص (2)
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 جملة العلوم الشرعية

 (الثاينهـ )اجلزء 1443العدد اخلامس والستون شوال 

كثرير من املتكلمي الذين يُقر ِّرون أبنَّ مباحث علم    ال يُقر ه  دَّليلهذا الومثل  
يقينيَّة ابلعقل  ، الكالم  إال  ُتدرك  األدلَّ   ؛وال  الشَّ وأمَّا  يُ –رعيَّة  ة  علم  اليت  قر ِّرها 

 .(1)لعدم إفادهتا لليقي ؛ا ال ميكن أن تفيد اعتقاد افعندهم أهنَّ  -األصول
 األوجه التالية:  وجياب عن هذا املعىن الذي قرَّره املتكلمون من

بل من أحكامها اجلزئية ما يبىن    ،حتميَّة القطع جلميع أحكام العقائد  منعُ   أوال:
 .(2) نعلى الظَّ 

 ، فمسائل الفقه منها ما هو قطعي   ،اختصاص علم الكالم ابلقطع  منعُ   اثنًيا:
 . ةة األصوليَّ وقد بنيت على األدلَّ 

األصوليَّ   اثلثا: االستدالل  فقطة ظنيَّ منع كون عملية  منها    ،ة  يستفاد  قد  بل 
 .القطع

  ، يتها عند اجتماعها م بظن ِّ سلَّ لكن ال يُ   ،ةة األصوليَّ ة أفراد األدلَّ ُسل ِّم بظنيَّ   رابًعا:
كتحصيل القطع ابملتواتر من اجتماع   ،نن مع الظَّ فقد يقطع ابجتماع الظَّ 

 .أخبار آحاد املخربين
 ة القول الثاين القائلني بعدم االستمداد: اثنيا: أدل  

ة فالقضااي الكالميَّ   ؛جد قبل امتزاج العلميعلم األصول قد وُ   أنَّ   ليل األول: الد  
 هـ(204ت:)  افعيالشَّ   عرف أنَّ فال يُ   ،رة يف ذات املسائلارئة بعدها غري مؤث ِّ الطَّ 

 

 ، 338-5/330درء تعارض العقل والنقل البن تيمية    ،11-9انظر: ميزان األصول للسمرقندي    (1)
حاشية الرهاوي على شرح    ،74نشر الطوالع لساجقلي زاده    ،1/154شرح املقاصد للتفتازاين  

 . 101املنار 
 . 107-1/106انظر: درء تعارض العقل والنقل البن تيمية  (2)



 

 

482 
 استمداد علم أصول الفقه من علم الكالم

 هللا الكلثم  د. حممد بن إبراهيم بن عبد
 

 ،(1)سالةوال أثر للكالم بتاًت  يف كتاب الر ِّ   ؛من علم الكالم  قد استمدَّ   -مثال–
 .(2) ر من علم الكالمحيذ ِّ  بل كان الشافعي  

 ونوقش هذا الدليل من وجهني: 
ه غري لكنَّ   ،مسلَّ ة فمُ ريد عموم القضااي الكالميَّ أُ   فإنْ   ،: التقسيماملناقشة األوىل

  غ بل ِّ مُ ـوصدق التعاىل  كاإلميان ابهلل  -ريد ما يشمل أصول الكالم  أُ   وإنْ   ،ادر مُ 
-   وهي    ،مسلم  رة عند كل ِّ راد به األصول املتقر ِّ فعلم الكالم هنا يُ   ؛فممنوع

الشَّ  عند  قبله كالصَّ اثبتة  من  وعند  بل  يصر ِّ   وإنْ   ،حابة  افعي  حوا  مل 
ة يف  بل لكوهنا بدهيَّ   ،هافعدم ذكرها ال لعدم وجود  ،ميابصطالحات املتكل ِّ 

 .(3) نظرهم
 . ر ابالختالف يف مفهوم علم الكالماخلالف هنا متأث ِّ  ويظهر هبذا أنَّ 

الثانية: الفقه تطوَّر من جهة الص ِّ   أنَّ   املناقشة  والتطو ر من    ،ناعةعلم أصول 
العلوم لعمليَّ   ،طبيعة  املنهجية  املقتضيات  العلوم  ومن  من  االستفادة  التطو ر  ة 

األصول متوق ِّف ا على    فصار إتقان فن ِّ   ،ا إىل بعض مما جيعل بعضها مفضي    ،احملتفَّة
  .(4)فن الكالم

 

عالقة علم أصول الفقه    ،302انظر: مدرسة املتكلمي ومنهجها يف دراسة أصول الفقه ملسعود فلوسي    (1)
 .10ابلكالم للشتيوي 

 .144-137انظر: آداب الشافعي البن أيب حامت  (2)
لة بي أصول الفقه وعلم الكالم حلرب   ،1/38على شرح املنتهى    انظر: حاشية التفتازاين  (3) الص ِّ

108. 
 .177انظر: عالقة علم أصول الفقه ابلكالم للشتيوي  (4)
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مُ   أبنَّ   وميكن أن جياب العلم ومبادئه ومقاصده  وما   ،دركة مع نشأتهأصول 
املبادئ واألصول    كر إمنا حيصل استناد ا إىل تل يكون بعد ذلك من إضافة وتطو  

 ،أليف والبحث واالستداللأو يكون يف طرائق التَّ   ،إبضافة مسائل وتفريعات
 . وحنو ذلك

ألنَّ   ؛يكون العلم مادة  وجزء ا لعلم آخر  راد به أنْ االستمداد يُ   أنَّ   ليل الثاين: الد  
  وهذا غري  ،ومنه املدد للجيش  ،ردد للشَّيء يف اللغة ما يزيد به الشيء ويكثُ مَ ـال

 .(1) موجود بي علم الكالم وعلم أصول الفقه
التَّ   فإنَّ   ؛ملنعاب  ونوقش هذا الد ليل املادة على    وذلك أنَّ   ، ف استمداد ا وق  يف 

إسناديَّ  الشَّ   ،ومقو ِّمة  ،ةقسمي:  أجزاء  يف  داخلة  وحقيقتهفاملقو ِّمة   ،يء 
  يُعلم   أصول الفقهعلم    ألنَّ   ؛كعلم الكالم  ،ليلة ما استندت إىل الدَّ واإلسناديَّ 
 .(2)ا علم الكالم دليل املعجزةوإمنَّ  ،علم علم الكالموإن مل يُ 

زاع هنا  والن ِّ   ،(3) غة ال يؤيدهاكالم أهل الل    فإنَّ   ،ةة اإلسناديَّ منع املادَّ   اجلواب:
 .أحد أن يصطلح كما شاء وإال فلكل ِّ  ،غوييف االستمداد مبفهومه الل  

 . اخلالف هنا متأثر ابالختالف يف مفهوم االستمداد ويظهر هبذا أنَّ  
وغاية هذا العلم   ،املتصدي هلذا العلم هم العلماء املسلمون  أنَّ   ليل الثالث:الد  

مات وهم ال حيتاجون يف بناء هذا العلم إىل تقرير املقد ِّ   ،ة االستنباطبيان كيفيَّ 
  .(4)ةالكالميَّ 

 

 .1/48تيسري التحرير ألمري ابدشاه  ،1/90انظر: التقرير والتحبري البن أمري احلاج  (1)
 .1/30انظر: البحر احمليط للزركشي  (2)
 . 1/90انظر: التقرير والتحبري البن أمري احلاج  (3)
 .1/111انظر: الردود والنقود للبابريت (4)
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يناقش أن  أبنَّ الدَّ   وميكن  ي  ليل  الكالم  عند كل ِّ   شمل علم  املتقر ِّرة    األصول 
املقصود   ،مسلم لتحصيل  القدر كاف   هذا  على  استمداده  هذه ف  ؛فتسليم 

 .قضااي كالميةاألصول املتقر ِّرة 
 .اخلالف هنا متأثر ابخلالف يف مفهوم علم الكالم ويظهر هبذا أنَّ 

الكالم ال يعد من شروط   : وهو أنَّ وميكن أن يستدل هلذا القول بدليل رابع 
الفقه  ،االجتهاد معرفة أصول  االجتهاد:  أهم شروط  معرفة   ،ومن  فلو كانت 

 . (1)ا على الكالمف  فة على الكالم لكان االجتهاد متوق ِّ األصول متوق ِّ 
 وميكن أن يناقش هذا االستدالل مبا يلي: 

 .(2) بل معرفة الكالم شرط ،منع عدم اشرتاط الكالم يف االجتهاد  أوال:
اثنيا: لو سل ِّم بعدم اشرتاط الكالم يف االجتهاد فيحمل ذلك على ما سوى 

 . وهذه األصول هي اليت يبىن عليها علم أصول الفقه ،ةأصول املسائل العقديَّ 
  

 

ومنهم   ،كالرازي وأتباعه   ،فمنهم من أطلق عدم االشرتاط  ؟اختُلف يف كون الكالم شرط ا لالجتهاد أو ال  (1)
ب للجمهور  ،من شرطه يف الضَّرورايَّت ومحل الزَّركشي كالم الرازي على هذا   ،صرَّح به اآلمدي وُنسِّ

 .ونسبه الزَّركشي للقدريَّة ،ومنهم من اشرتط تبح ره ،التفصيل
للرازي احملصول  لآلمدي  ،6/25انظر:  للزركشي    ،4/198اإلحكام  احمليط  التحبري   ،6/204البحر 

  .37شرح خمتصر املنار للقاري ،8/3876للمرداوي
 .دمت اإلشارة إليهوهذا بناء  على اخلالف الذي تق (2)
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 جيح: : الّت  ثالثاملطلب ال
 : هيو  ،أربع قضااي انشئ منحتصَّل مما تقدَّم أن اخلالف 

الكالم  :األوىلالقضي ة   بعلم  املقصود  على وجود    ،اخلالف يف  الكالم  وهل 
 ؟وصدق املبل ِّغ من مباحثه أو ال الباري

هذه املوضوعات تدخل يف مفهوم علم الكالم الذي استقرَّ   والذي يظهر أنَّ 
 . (1)عليه االصطالح

هل هي مسائل    -العلم والنظر وحنوهاك-ة  مات األصوليَّ املقد ِّ   :ة الثانيالقضي ة  
وهل يصدق أبن مسائل علم أصول الفقه قد استمدت منها أو    ؟ ة أو الكالميَّ 

  ؟ال
 ابعلم الكالم وليست من موضوعاته كم  والذي يرتجَّح أهنا قضااي ال ختتص  

 .منه ة فليست تلك القضااي شيئ ا ُيستمدُ وعلى تقدير كوهنا كالميَّ  ،(2)تقدَّم
ابستمداد شيء من   ـتص  خيفهل االستمداد    ،حقيقة االستمداد  القضي ة الثالثة:

وهذا يستدعي حترير معىن   ؟يءيء على الشَّ ف الشَّ ا توق  أو يشمل أيض    ،شيء
 فيقال: ،االستمداد

يء ومددت الشَّ   ،وأصل املادة "َمدَّ"  ،يسَتمِّد    ، االستمداد: مصدر اْسَتَمد
واتصال شيء    ،يء يف طولعلى جر ِّ الشَّ   :ال أصل واحد يدل  وامليم والدَّ   ،فامتد

 . (3) بشيء يف استطالة
 

للتفتازاين    (1) املقاصد  شرح  للتهانوي    ،1/163انظر:  الفنون  اصطالحات   ، 1/22كشاف 
3/1272 . 

 .23انظر ص  (2)
 .467املفردات للراغب  ،5/269انظر: مقاييس اللغة البن فارس  (3)
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: أي زاد   ،فهو مَيُد ه  ،زايدة  فيه  كانإذا مدَّ الشَّيَء ف  والشَّيءُ  فمدَّ هنرر النهرَّ
مدَّ  فأطال  وواصله  أمددتُ   ،تهفيه  به ـوال  ،مبدد  اجليشَ   ومثله  أُمِّدَّ  َما  َمَدد: 

ايدة  ة": الز ِّ و"املادَّ   ،" كل  شيء  يكون َمَدد ا لغريهو"املادَّة  ،حارُِّب من الر ِّجالمُ ـال
املديد  ومددتُ   ،صلةاملتَّ  أسقيتها  متد    ،اإلبل:  بشيء  بهأو  النَّ   ،ها  هار:  ومد  

  ،ابملاء  ه مُيد  ألنَّ   ؛والـمِّداد: ما يكتب به  ،عيين إىل كذا   ومددتُ   ،ارتفاعه إذا امتدَّ 
وأمددهتا: جعلت   ،واة مد اومَدْدت الدَّ  ،والـَمدَّة: استمدادك من الدَّواة بقلمك

َداد  .(1)وأمددت: أطلت ، جل يف الغي ِّ ومَدْدت على الرَّ  ،فيها الـمِّ
 . (2)عن الباب: ماء إمدان: شديد امللوحة" قال ابن فارس: "ومما شذَّ 

التَّ  املادَّ وورد يف  املعاين  ،ةنزيل استعمال   ىئچ قال تعاىل:،(3)بنحو تلك 

 ڱچ  ،[ 125عمران:  آل] چڍڍڌڌچ،[ 27لقمان:] چی ىئییی

 ٻچ ،[55املؤمنون:]چوئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ىچ، [ 22الطور:] چ ں ڱ ڱ ڱ

  ،[ 15البقرة:]   چۇئ ۆئ وئ ۇئچ  ،[ 79مرمي:]   چڤ ڤ ٹ ٹ ٹچ  ،[ 36النمل:  ]   چپ 
  ،[ 131طه:]   چ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ  ں ں ڱ ڱچ   ،[ 6اإلسراء:]   چہ ہ ہچ
  .[ 3الرعد: ]   چ ڌ ڌ ڍ ڍچ  ،[ 45الفرقان: ]  چ ٹ  ٹ   ٹ ٹ ٿ ٿ ٿچ

مادَّ  معىن  من  جُير  فُيلحظ  شيء  "مدَّ":  االستطالة    وُيستمد    ة  به  وحتصل 
 .والزايدة عند الـُمسَتمِّد ِّ 

 

اللغة البن فارس    ، 3/1136انظر: غريب احلديث إلبراهيم احلريب    (1) هتذيب   ،5/269مقاييس 
األفعال للسَّرقسطي   ،467املفردات للراغب    ،976الصحاح للجوهري    ،14/59اللغة لألزهري  

 .319القاموس احمليط للفريوزأابدي  ،398-3/397لسان العرب البن منظور  ، 4/138
 .5/270فارس مقاييس اللغة البن  (2)
 .398-3/397لسان العرب البن منظور  ،467انظر: املفردات للراغب  (3)
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اْسَتفَعل  واستمدَّ   املزيد   ،على  الثالثي  املاضي  الفعل  أوزان  من  واستفعل 
 ومعانيه هي:   ، ثالثة أحرفب

  . هب من املعدنالذَّ   كاستخرجتُ   ،أو جماز ا  ،هللا  كاسرتمحتُ   ،الطلب حقيقة  /  1
 .ف اجلرأةأي: تكلَّ  ،كاستجرأ   ،كل فوالتَّ  ،يكاستحجر الط ِّ   ،ريورةالصَّ / 2
   .أي: وجدته حسن ا ،يءكاستحسنت الشَّ   ،وجدان املفعول على صفة/ 3
 . رمبعىن قرَّ  كاستقرَّ   ،دمعىن الفعل اجملرَّ / 4
 . (1) إذا قال: إان هلل وإان إليه راجعون  ،كاسرتجع  ،يء اختصار حكاية الشَّ / 5

د" و"االستمداد" خبصوصه عند أهل  ائع يف استعمال "استمَّ ويظهر أن الشَّ 
إذ ال    ،يءأو جماز ا مبعىن العمل على أخذ الشَّ   ،سان هو طلب املدد حقيقةالل ِّ 

منصوص   املعاين  هذه  من  هذين  يوجد  سوى  "مدَّ"  مادة  حتت  املعاجم  يف  ا 
 . املعنيي

وأن: "اْسَتَمدَُّه: طََلب منه   ،(2)وا على أن: "االستمداد: طلب املدد"فنص  
وكذا: "واستمدَّ   ،(4)أو مادة "  ،ه: إذا طلب منه مِّدادا  ويقال: "استمدَّ   ،(3) ا"َمَدد  

 .(5)َمد : االستمداُد منها"ـوال ؛ اواة: أخذ منها مِّداد  من الدَّ 
توق    ،أبخذ شيء من شيء  وعلى هذا فاالستمداد خمـتص   ف  وال يشمل 

تاج إىل حيسليم بكون أصول الفقه  ه مع التَّ وبناء  عليه فإنَّ   ؛يءيء على الشَّ الشَّ 

 

 . 1/95املعجم املفصل يف اللغة واألدب  ،35انظر: شذا العرف للحمالوي  (1)
 .319القاموس احمليط للفريوزأابدي  ،976الصحاح للجوهري  (2)
 .3/397لسان العرب البن منظور  ،9/289احملكم البن سيده  (3)
 .9/6205مشس العلوم للحمريي  (4)
 .155/ 9وانظر: ًتج العروس للزبيدي  ،3/398لسان العرب البن منظور  (5)
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 استمداد علم أصول الفقه من علم الكالم

 هللا الكلثم  د. حممد بن إبراهيم بن عبد
 

غري    -ُمبل ِّغ فقطـالكالم على وجود الباري وصدق الوهو  -بعض علم الكالم  
راد به أن يكون  االستمداد يُ   ألنَّ   ؛حتياج احتياُج توق ف  ال استمدادهذا اال  أنَّ 

 ، ريء ويكثُ غة ما يزيد به الشَّ إذ املدد للشَّيء يف الل    ؛العلم مادة  وجزء ا لعلم آخر
 .موهذا غري موجود بي علم الكالم وعلم أصول الفقه كما تقدَّ 

اإلسنادي ِّ  االستمداد ابملعىن  به هذا من وجود  نوقش   فإنَّ   ؛ فممنوع  وما 
  وإال فلكل ِّ   ،غويزاع هنا يف االستمداد مبفهومه الل  والن ِّ   ،غة ال يؤيدهكالم أهل الل  

 . أحد أن يصطلح كما شاء
الرابعة: املسألة  اختالف  القضي ة  هذه  املختلفي يف  بي  العقدي ِّ   ،(1)املنهج 

ل عندهم إىل وتوصِّ   ،فكثري من القضااي األصوليَّة يبحثها الفقهاء ابلنَّظر الفقهي
مسائل كال  ،املطلوب على  يبنوهنا  املتكلمي  من  أنَّ كثري ا  ويول ِّدون    ،ميَّةغري 

 .تبع ا للخالف الكالمي يف أصول الفقه ألجل ذلك خالف ا
إىل ذلك   تفتقر  الفقه من حيث هي ال  أنَّ مسائل أصول  يظهر  والذي 

الكالمي املتقدمي كالشَّافعي   ،النَّظر  عند  االبتناء  ذلك  وجود  عدم    بدليل 
 .وحنوه هـ( 204ت:)

 

وهذا ال يعين أنَّ كلَّ من تبىنَّ   ،املراد أنَّ املنهج العقدي كان له أثر على هذه املسألة يف اجلملة  (1)
وال أنَّ كلَّ من خالف الطريق الكالميَّ سيقول   ،الطريق الكالميَّ يف االعتقاد سيقر ِّر االستمداد

وكذا تقدَّم قول  ،وقد تقدَّم عند إيراد األقوال إنكار بعض املتكل ِّمي لالستمداد ،بعدم االستمداد
 .غري املتكل ِّمي ابالستمداد

لكنه يراها قضيَّة  ،بعض الباحثي يرى ابتناء مسائل أصوليَّة على قضيَّة اشتهر أبهنا قضيَّة كالمية  مث إنَّ 
فحينها ال يلزم من قوله ابالبتناء أن يكون   ،كمسألة التَّحسي والتَّقبيح العقليي  ،أصوليَّة ال كالميَّة 
 . قائال ابالستمداد

   .1/274انظر: التحسي والتقبيح العقليان للشهراين 
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 جملة العلوم الشرعية

 (الثاينهـ )اجلزء 1443العدد اخلامس والستون شوال 

الـيما  ف ة تفرَّعت على مسائل  أصوليَّ من مسائل    قائلون ابالستمدادذكره 
فأصول الفقه من حيث هي    ،حقيقفليست من أصول الفقه على التَّ كالميَّة  

 .(1)كما تقدَّم  ال تفتقر لتلك املسائل الكالميَّة
لكن إن كان املتكل ِّم يريد أبصول الفقه ما يشمل تلك اآلراء املخالفة أبن  

  فُيسلَّم ابالستمداد حينها  ،أراد أبصول الفقه كل ما يُذكر يف املدوَّانت األصوليَّة
 . شمل ذلكتأصول الفقه ال  إنَّ حقيقةوإال ف ،تنز ال

مع املخالفي    ة خلالف أصويل ِّ إمثار هذه األصول الكالميَّ   أنَّ   (2)وقد تقدَّم
ة األربعة وأضراهبم مل فاألئمَّ   ،ة ال يفيد استمداد ا لذات قضااي العلمنَّ ألهل الس  

يثمر خالف ا مع طائفة    فكون األصل الكالمي ِّ   ،وهبل ذم    ،ميزجوا أصوهلم ابلكالم
فاإلهلام والكشف وقول    ؛ ه أصل للعلمة ال يعين أنَّ منحرفة عن منهج هؤالء األئمَّ 

ا وهذا ال جيعل علم الفقه مستمد    ،املعصوم قد أمثرت خالف ا فقهي ا مع طوائف
 . منها

فة سيُثبت استمداد  قرير فمن تبىنَّ تلك اآلراء الكالميَّة املخالِّ وعلى هذا التَّ 
فاملعتزلة ومن ًتبعهم من الزَّيديَّة وغريهم يبنون على قاعدة    ،األصول من الكالم

 .أن يف سائر املدارس الكالميَّةوهكذا الشَّ  ،بح مسائل أصوليَّةاحلسن والقُ 
وأمَّا استمداد مسألة أصوليَّة من مسألة تدخل يف موضوعات علم الكالم 

ال أعلم    ز إال أين حكم اجلوا  وإن كان يفتقاد( فهو  علم االع)عند أهل السنة  
 . عليه مثاال صحيح ا يُبىن عليه إثبات ذلك االستمداد

 

 .25انظر ص  (1)
 .25انظر ص  (2)
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 استمداد علم أصول الفقه من علم الكالم

 هللا الكلثم  د. حممد بن إبراهيم بن عبد
 

فروع ا    عد ِّهامن مسائل علم الكالم بالفقه  أصول  مسائل  ُتستمد    لكن قد
وخُيرَّج منها  الفقهيَّ كالشَّ   ،ُيستقرأ  الفروع  مع  أحكامر إذ    ؛ةأن  األصول   أحكام 

وهذا املعىن   ،فرعية اجلزئية عن طريق االستقراءكليَّة قد تستقى من األحكام ال
ال ُتدرك   يقينيَّة  عندهم  الكالم  مباحث  لكون-وإن أنكره كثري من املتكلمي  

أنه معىن صحيح  -إال ابلعقل الكالم   ،إال  للمتكل ِّمي ابختصاص  ُيسلَّم  فال 
  . األدلَّة الشرعيَّة قد تفيد اليقي يف بعض األحوالل ِّم فإن  ولو سُ   ،ابألدلَّة القطعيَّة

 هو التَّفصيل التايل:  خالصة الّت جيحو 
علم  1 تستمد من مسائل  الفقه من حيث هي ال  أصول  علم  أنَّ مسائل   /

األصل -الكالم   من  الفرع  استمداد  بعض    -مبعىن  مع  اخلالف  ولو كان 
 .الطوائف قد يتأثَّر مبسائل كالميَّة

أنَّ مسائل علم أصول الفقه ميكن أن ُتستمد من علم الكالم ابلنَّظر إىل /  2
فُيستمد  األصل حينها من    ،كون علم الكالم علم ا فرعي ا لعلم أصول الفقه

 .  كما هو الشَّأن مع فروع الفقه  ،استقراء الفروع 
 

*** 
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 جملة العلوم الشرعية

 (الثاينهـ )اجلزء 1443العدد اخلامس والستون شوال 

 :: أثر اخلالف رابع املطلب ال
ريد ابالستمداد  فإن أُ   ،(1)اخلالف هنا اصطالحي  ذكر بعض األصوليي أنَّ 

ا من خذت من علم آخر فليس علم األصول مستمد  تكون أجزاء العلم قد أُ   أنْ 
الكالم توق    ،علم  االستمداد يشمل  فأصول  وإن كان  ف علم على علم آخر 

 .من علم الكالم الفقه مستمد  
أيض ا مع من جعل علم    اخلالف اصطالحي    نَّ إقه  سَ قال على نَ وحيتمل أن يُ 
املصنَّ   ا األصول مستمد   واقع  الكالم ألجل  األصوليَّ من  املقصود    ؛ ةفات  فإن كان 

وإن كان املقصود به ما حوته    ، ا من الكالم أبصول الفقه ذات العلم فليس مستمد  
   .رفة ة صِّ بل فيها قضااي كالميَّ  ، من الكالم   ستمد  ة فمنها ما يُ املصنفات األصوليَّ 

القائلون   لو كان  ُيسلَّم  قد  اصطالحي ا  املسألة  هذه  يف  اخلالف  وكون 
املتأم ِّل سيجد مُجلة     غري أنَّ   ،رونه من هاتي اجلهتي وحسبابالستمداد يقر ِّ 

  ،امنهم يقر ِّرون االستمداد أبوجه أخرى يظهر هبا أنَّ اخلالف ليس اصطالحي  
 وهي:

ة مات كالميَّ ا من علم الكالم لوجود مقد ِّ مستمد  أ/ من جعل علم أصول الفقه  
أصوليَّ  مسائل  وحنوها   -ةأمثرت  والشك  والظن  اخلالف   -كالعلم  فليس 

 . احينئذ  لفظي  
ة  ا من علم الكالم لوجود مسائل أصوليَّ ب/ من جعل علم أصول الفقه مستمد  

 ، عليلوالتَّ   ،فسي ِّ والكالم النَّ   ،بحسن والقُ حُ ـكال  ،تفرَّعت على مسائل كالميَّة
 . افليس اخلالف حينها اصطالحي   ،وحنوها

 

 .1/48تيسري التحرير ألمري ابدشاه  ،1/90انظر: التقرير والتحبري البن أمري احلاج  (1)
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 استمداد علم أصول الفقه من علم الكالم

 هللا الكلثم  د. حممد بن إبراهيم بن عبد
 

وبياهنا    ، والت فريع  ، واإليراد   ،األمهي ةوهلذا فقد ظهر أثر اخلالف من أوجه ثالثة:  
 كما يلي: 
أصول    من ال يرى استمداد أصول الفقه من علم الكالم يرى أنَّ   فإنَّ   أم ا األمهية

من يرى استمداد األصول من   بينما ،(1)الفقه مستغن  عن تلك املباحث أصال
 .ةالكالم يرى ضرورة إحكام األصويل لتلك املباحث الكالميَّ 

الفقه : "اعلم أنَّ علم أصول  هـ(  539ت:)  السَّمرقندي  ويف هذا املعىن يقول 
وما مل يتفرَّع منه   ،والفرع ما تفرَّع من أصله  ،واألحكام فرع لعلم أصول الكالم

فكان من الضَّرورة أن يقع التَّصنيف يف هذا الباب على اعتقاد    ،فليس من نسله
  .(2)مصن ِّف الكتاب"

يكتمل    ويقول األصوليَّة  املباحث  فهم  "إن  أمحد حلمي حرب:  الدكتور 
الكالميَّة املبادئ  يتوقَّ   فإنَّ   ؛بفهم  املباحث األصوليَّة  ف فهمها على  كثري ا من 

الكالم بعلم  وفهم   ،العلم  الفقه  أصول  لدراسة  ضروراي   الكالم  علم  فيكون 
ة يف املباحث الكالميَّ   ة االنطالق منويؤك ِّد الدكتور حرب "أمهيَّ   ،(3)مباحثه"

مباحث األصول أسراره  ،حتقيق  مبا   ،والوقوف على مقاصده  ،والكشف عن 
وملكة أصوليَّة حقيقيَّة تتَّسم ابلد ِّقة واإلحاطة   ،قوَّة يف هذا العلم  يعطي لألصويل ِّ 

وطرح قضااي    ،ذلك مبا يفيد أيض ا يف إنتاج حتقيقات جديدة  كل    ،واملوضوعيَّة

 

 .15انظر: شرح منهاج الوصول ألمحد النجار  (1)
 .2 -1ميزان األصول للسمرقندي  (2)
لة بي أصول الفقه وعلم الكالم للشتيوي  (3)  .110الص ِّ
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 جملة العلوم الشرعية

 (الثاينهـ )اجلزء 1443العدد اخلامس والستون شوال 

االنطالق من علم الكالم أصلر يف دراسة أصول    هاية أنَّ يؤك ِّد يف الن ِّ ومبا    ،مهمَّة
 .(1)حقيق يف مباحثه"الفقه والتَّ 

يُ   ألنَّ ف  ،وأم ا اإليراد  الكالم يرى أنَّ من  الفقه من  إيراد   قرر استمداد أصول 
  .بعض القضااي الكالميَّة يف كتب أصول الفقه مربَّر ا

بعد أن قرَّر استمداد األصول    هـ(  539ت:)  يقول السَّمرقندي  ويف هذا
رأيت من الشَّفقة    -أي التأليف–من الكالم: "ولـمَّا صممت على هذا العزم  

وأذكر   ،على هذه الطَّبقة أن أكتب مجال  من الفصول يف هذا النوع من األصول 
 ؛وعقائد أهل البدع والضَّاللة ،يف كل ِّ فصل منها مذاهب أهل السنة واجلماعة

  .(2)ليكونوا على بصرية من املذهب الصَّحيح"
يون على إثبات هذه العالقة ل حممد الشتيوي: "حرص األصو   يقول الدكتور و 

حىت يكون القارئ أو الطالب على بي ِّنة    ؛مات كتبهميف مقد ِّ   -أي االستمداد-
أمره الكالميَّ   ،من  األصول  بوجود  يفاجأ  ال  متابعة  حبيث  يف  التَّوغ ل  أثناء  ة 
 . (3) املسائل"

االحتياج إىل معرفة هذه املبادئ   وقال الدكتور أمحد حلمي حرب: "لعلَّ 
كتب األصول  ر لذكر بعضها مما تشتد احلاجة إليه يف أوائل  ة هو املرب ِّ الكالميَّ 

الكالميَّة املبادئ  عنوان  يرب ِّ ولعلَّ   ،حتت  لبعض  ه  األصوليي  تفصيل  أيض ا  ر 

 

 .113املصدر نفسه  (1)
 .5-4ميزان األصول للسمرقندي  (2)
 .162عالقة علم أصول الفقه بعلم الكالم للشتيوي  (3)
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 استمداد علم أصول الفقه من علم الكالم

 هللا الكلثم  د. حممد بن إبراهيم بن عبد
 

أصول   معرفتها يف  على ضرورة  بناء   األصولية  املباحث  الكالميَّة يف  املباحث 
  .(1) مع عدم إمكان فهم املباحث األصوليَّة بدوهنا" الفقه

ة يف كتب أصول  املباحث الكالميَّ بينما املنكرون لالستمداد يستنكرون إيراد  
حممد العروسي: "إن هللا سبحانه قد أعان على    ويف ذلك يقول الدكتور  ،الفقه

ولكنا    ،ليس من أصول الفقه()إجناز هذا الكتاب الذي وعدان إخراجه ابسم  
وسبب عدولنا عن ذلك أانَّ وجدان كثري ا من هذه    ،مل نطلق عليه تلك التَّسمية

واملقصود   ...ست من أصول الفقه هي من مسائل علم الكالم  املسائل اليت لي 
بل   ،من هذا الكتاب ليس جتريد املسائل اليت ليست من أصول الفقه وحسب

الغطاء   ألزيل  هللا-وأيض ا  شاء  املتكل ِّمون    -إن  قرَّرها  ومفاهيم  أقوال  عن 
 .(2)واملصنفون يف مسائل هذا العلم"

 اللطيف: "أكثر املؤلفي يف األصول يزعمون أنَّ   خالد عبد  ويقول الدكتور 
هلذا كله كثرت مباحث الكالم   !منه علم أصول الفقه: علم الكالم  مما يستمد  

 . (3)يف كتب أصول الفقه"
فحيث يُقر ِّر املنكرون لالستمداد أبنَّ علم أصول الفقه مل ُيستمد    ،فريعوأم ا الت  

ة تفرَّعت عن  املسائل األصوليَّ العديد من    من علم الكالم يرى خمالفوهم أبنَّ 
 .ةقضااي كالميَّ 

 

لة بي أصول الفقه والكالم حلرب  (1)  .111الص ِّ
 .5املسائل املشرتكة بي أصول الفقه وأصول الدين للعروسي  (2)
 .1/51مسائل أصول الدين املبحوثة يف علم أصول الفقه خلالد عبداللطيف  (3)
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 جملة العلوم الشرعية

 (الثاينهـ )اجلزء 1443العدد اخلامس والستون شوال 

 ر االستمداد الكالمي ِّ فمن ذلك أن الدكتور أمحد حلمي حرب بعد أن قرَّ 
قال فيه: " واملراد هبذا املطلب    ،الفقهعقد مطلب ا يف أثر علم الكالم يف أصول  

أتث   عمليَّابيان كيفيَّة  الكالم  بعلم  الفقه  أصول  سيتَّ   ،ر  البيان  غاية  وهذا  ضح 
حسي  ث فيه عن أثر مسأليت التَّ الذي نتحدَّ   الثالثالفصل    لضاح من خالاالت ِّ 
قتصران يف وحنن وإن ا  ...ة  قبيح وتعليل أفعال هللا تعاىل ابملباحث األصوليَّ والتَّ 

الر ِّ  الكالم يف مبحثي من مباحثههذه  أثر علم  بيان  أثره يف    ،سالة على  فإنَّ 
مباحث علم الكالم كما   بل إنَّ   ،أصول الفقه ال يتوقَّف عند هاتي املسألتي

الفقه يف إثبات  قرَّ  ران سابق ا تعترب قواعد وأصول كليَّة يُعتمد عليها يف أصول 
 . (1) مباحثه أو تصويرها"

املسائل    -الذي بي أيدينا-بينما يقول الدكتور أمحد النَّجار: "أصول الفقه  
 فيه على قسمي:

وهي املسائل اليت ليس هلا عالقة بعلم الكالم   ،القسم األوَّل: أصول الفقه
 .وحتتها عمل

 وهي على نوعي:  ،القسم الثَّاين: مسائل ليس حتتها مثرة عمليَّة
وتظهر جلي ا يف مبحث   ،خوذة من علم الكالماألوَّل: مسائل كالميَّة مأ

 .فهو مليء ابملسائل الكالميَّة ،األحكام
فقهيَّة مسائل  حتتها  ليس  مسائل  علم    ،الثَّاين:  من  مأخوذة  وليست 

 .(2) الكالم"
  

 

لة بي أصول الفقه والكالم حلرب  (1)  . 114-113الص ِّ
 .15شرح منهاج الوصول ألمحد النجار  (2)
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 استمداد علم أصول الفقه من علم الكالم

 هللا الكلثم  د. حممد بن إبراهيم بن عبد
 

 اخلامتة
 ظهر من خالل هذا البحث النتائج اآلتية: ي

علم  أوال   من  الفقه  أصول  استمداد  يف  اخلالف  أن  من :  انشئ  الكالم 
قضااي عدة  يف  يف:هي    ،اخلالف  الكال  راد امل  اخلالف  وحقيقة   ،مبعلم 

واخلالف يف   ،ةمات الكالميَّ علم أصول الفقه من املقد ِّ   ادواستمد  ،االستمداد
 . املنهج االعتقادي للنَّاظرين

أنَّ ني  اث مستمد  مجهور    ا:  الفقه  أصول  علم  جيعلون  علم    ااألصوليي  من 
 . الكالم

 ايل:هو التَّفصيل التَّ اثلث ا: الرَّاجح يف استمداد أصول الفقه من الكالم 
علم  1 تستمد من مسائل  الفقه من حيث هي ال  أصول  علم  أنَّ مسائل   /

األصل -الكالم   من  الفرع  استمداد  بعض    -مبعىن  مع  اخلالف  ولو كان 
 .وائف قد يتأثَّر مبسائل كالميَّةالطَّ 

سائل علم أصول الفقه ميكن أن ُتستمد من علم الكالم ابلنَّظر إىل / أنَّ م2
فُيستمد  األصل حينها من    ،كون علم الكالم علم ا فرعي ا لعلم أصول الفقه

 .  كما هو الشَّأن مع فروع الفقه  ،استقراء الفروع 
بعض   أن  اصطالحي    يرى األصوليي  رابع ا:  هنا  مبفهوم  اخلالف  يتعلَّق  ا 

 . االستمداد
ظهر  وي   ،خامس ا: الرَّاجح أن اخلالف يف مسألة االستمداد ليس اصطالحي ا

 . والتَّفريع ،واإليراد ،أثر اخلالف من أوجه ثالثة: األمهيَّة
  . وصلى هللا وسلم على نبينا حممد
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 (الثاينهـ )اجلزء 1443العدد اخلامس والستون شوال 

 ثبت املصادر 
  ، 1ط   ، حتقيق عبد الغين عبد اخلالق   ، هـ(   327ت ) ابن أيب حامت    ، الرازي   ، آداب الشافعي ومناقبه 

 .   ç  1424  ، دار الكتب العلمية   ، بريوت 
تعليق: عبدالرزاق    ، هـ(    631ت ) سيف الدين علي بن حممد    ، اآلمدي   ، اإلحكام يف أصول االحكام 

 . ç  1424  ، دار الصميعي   ، الرايض   ، 1ط   ، عفيفي 
حتقيق : حممد    ، هـ(   1250ت ) حممد بن علي    ، الشوكاين   ، إرشاد الفحول إىل حتقيق علم األصول 

 . ç  1412  ، مؤسسة الكتب الثقافية   ، بريوت   ، الطبعة األوىل   ، سعيد البدري  
  ، الطبعة األوىل   ، د فهد السدحان . حتقيق: أ   ، ( 763ت  ) مشس الدين احلنبلي    ، ابن مفلح   ، أصول الفقه 
   . ç  1420  ، مكتبة العبيكان   ، الرايض 

دار    ، الرايض   ، الطبعة األوىل   ، عياض بن انمي   ، السلمي   ، هله أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه ج 
 . ç  1426  ، التدمرية 

السنة   أهل  منهج  وفق  الفقه  إمساعيل   ، حبيب   ، املبادئ( ) أصول  بكر  األوىل   ، حممد    ، الطبعة 
 . م 1999  ، دار العقيدة للرتاث   ، اإلسكندرية 

  ، الطبعة األوىل   ، الشقري وآخَرين   حممد . حتقيق: د   ، هـ(   790ت ) أبو إسحاق    ، الشاطيب   ، االعتصام 
 . ç  1429  ، دار ابن اجلوزي   ، الدمام 

خالد    . حتقيق د   ، هـ(   891ت ) حممود بن حممد    ، الدهلوي   ، إفاضة األنوار يف إضاءة أصول املنار 
 . ç  1426  ، مكتبة الرشد   ، الرايض   ، الطبعة األوىل   ، حنفي 

  ، حسي حممد شرف   . حتقيق د   ، هـ(   400ت بعد  ) أبو عثمان سعيد املعافري    ، السرقسطي   ، األفعال 
   . ç  1413  ، املطابع األمريية   ، القاهرة   ، ط( . د ) 

حتقيق عبدالرمحن بن حيىي    ، هـ(   562ت ) عبدالكرمي بن حممد بن منصور    ، السمعاين   ، األنساب 
   . ç  1382  ، العثمانية س دائرة املعارف  نشر جمل   ، حيدر أابد   ، الطبعة األوىل   ، املعلمي 

عمر  . حتقيق: د   ، ( 794ت: ) بدر الدين حممد بن هبادر    ، الزركشي   ، البحر احمليط يف أصول الفقه 
  ، طبع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ابلكويت   ، الكويت   ، الطبعة الثانية   ، األشقر وآخرِّين 

1413  ç . 
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  ، هـ(   694ت ) مظفر الدين احلنفي    ، ابن الساعايت   ، بديع النظام اجلامع بي أصول البزدوي واإلحكام 
 . ç  1435، دار ابن القيم   ، الرايض   ، الطبعة األوىل   ، حتقيق: مصطفى األزهري 

عبد العظيم    . حتقيق: د   ، هـ(   478ت: ) إمام احلرمي أبو املعايل    ، اجلويين   ، الربهان يف أصول الفقه  
 هـ   1412  ، دار الوفاء   ، املنصورة   ، الطبعة الثالثة   ، الديب 

  ، الطبعة األوىل   ، هـ(   1355ت ) حممد حسني األزهري    ، خملوف   ، بلوغ السول يف مدخل علم األصول 
 . ç  1430  ، دار البصائر   ، القاهرة 

  ، حتقيق جمموعة من احملققي   ، هـ(   1205ت ،) املرتضى   ، الزبيدي   ، ًتج العروس من جواهر القاموس 
 . ت( . د )   ، دار اهلداية   ، م( . د )   ، ط( . د ) 

عبد الرمحن بن حممد   ، ابن خلدون  ، ديوان املبتدأ واخلرب يف ًتريخ العرب والرببر( ) ًتريخ ابن خلدون  
  ، دار الفكر   ، بريوت   ، الطبعة الثانية   ، حتقيق: خليل شحادة   ، هـ(   808ت ) احلضرمي اإلشبيلي  

1408  ç . 
حتقيق:    ، هـ(   885ت: ) عالء الدين علي بن سليمان    ، املرداوي   ، التحبري شرح التحرير يف أصول الفقه 

 . ç  1421  ، مكتبة الرشد   ، الرايض   ، الطبعة األوىل   ، عبدالرمحن اجلربين وآخَرين . د 
دار ابن    ، الدمام   ، الطبعة األوىل   ، عبدالكرمي بن عبدهللا   ، اخلضري   ، حتبري الصفحات بشرح الورقات 

 . ç  1438  ، اجلوزي 
حتقيق:    ، هـ(   620ت: ) موفق الدين أبو حممد املقدسي    ، امة ابن قد   ، حترمي النظر يف كتب الكالم 

 . ç  1410  ، دار عامل الكتب   ، الرايض   ، الطبعة ألوىل   ، عبدالرمحن دمشقية 
التحسي والتقبيح العقليان وأثرمها يف مسائل أصول الفقه مع مناقشة علمية ألصول املدرسة العقليَّة  

  ، دار كنوز إشبيليا   ، الرايض   ، الطبعة األوىل   ، بن عبدالعزيز   عائض بن عبدهللا   ، الشهراين   ، احلديثة 
1429  ç . 

اعتناء: أمحد الشاذيل    ، هـ(   1276ت ) إبراهيم بن حممد    ، الباجوري   ، حتفة املريد شرح جوهرة التوحيد 
   . م   2016  ، دار النور املبي   ، عمَّان   ، الطبعة األوىل   ، األزهري 

  ، هـ(   773ت ) أليب زكراي حيىي بن موسى    ، الرهوين   ، حتفة املسؤول يف شرح خمتصر منتهى السول 
  ، دار البحوث والدراسات اإلسالمية   ، ديب   ، الطبعة األوىل   ، اهلادي بن احلسي شبيلي   . حتقيق: د 
1422ç . 
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  ، علي اجلزائري   . حتقيق: د   ، هـ(   618ت ) علي بن إمساعيل    ، األبياري   ، التحقيق والبيان يف شرح الربهان 
 . ç  1432  ، دار الضياء   ، الكويت   ، الطبعة األوىل 

  1428  ، دار الوفاء   ، املنصورة   ، الطبعة األوىل   ، عبدالسالم   ، بالجي   ، تطور علم أصول الفقه وجتدده 
ç . 

الطبعة    ، حتقيق مجاعة إبشراف الناشر   ، هـ(   816ت ) علي بن حممد الشريف    ، اجلرجاين   ، التعريفات 
 . ç  1403  ، دار الكتب العلمية   ، بريوت   ، األوىل 

ضبط: عبدهللا    ، هـ(   879ت: ) ابن أمري احلاج احلليب    ، التقرير والتحبري شرح التحرير يف أصول الفقه 
 . ç  1419  ، دار الكتب العلمية   ، بريوت   ، الطبعة األوىل   ، حممود عمر 

  ، بريوت   ، ط( . د )   ، هـ(   676ت ) أبو زكراي حيىي بن شرف الدين    ، النووي   ، هتذيب األمساء واللغات 
 . ت( . د )   ، العلمية دار الكتب  

الطبعة    ، حتقيق حممد عوض مرعب   ، هـ(   370ت ) أبو منصور حممد بن أمحد    ، األزهري   ، هتذيب اللغة 
 . م 2001  ، دار إحياء الرتاث العريب   ، بريوت   ، األوىل 

التحرير  البخاري    ، أمري ابدشاه   ، تيسري  الكتب    ، بريوت   ، ط( . د )   ، هـ(   987ت: ) حممد أمي  دار 
 . ت( . د )   ، العلمية 

مطبوع مع شرح    ، هـ(   942ت بعد ) شرف الدين    ، الرهاوي   ، حاشية الرهاوي على شرح خمتصر املنار 
 . ç  1435  ، دار ابن حزم   ، بريوت   ، الطبعة األوىل   ، حتقيق إلياس قبالن   ، املنار البن ملك 

الطبعة   ، هـ(  791ت ) سعد الدين  ، التفتازاين  ، حاشية السعد على شرح العضد على خمتصر املنتهى 
العلمية   ، بريوت   ، الثانية  الكتب  بوالق )   ، ç  1403  ، دار  األوىل   ، مصورة عن طبعة    ، الطبعة 

 . هـ( 1316
شيخ اإلسالم أمحد بن    ، ابن تيمية ، موافقة صحيح املنقول لصريح املعقول( ) درء تعارض العقل والنقل  

سامل   ، هـ(   728ت ) عبداحلليم   رشاد  حممد  األوىل   ، حتقيق:  الفضيلة   ، الرايض   ، الطبعة    ، دار 
1429ç . 

حتقيق: عبدالرمحن   ، هـ(   481ت: ) إمساعيل عبد هللا بن حممد األنصاري   ، اهلروي  ، ذم الكالم وأهله 
 . ç  1418  ، مكتبة العلوم واحلكم   ، املدينة املنورة   ، الطبعة األوىل   ، الشبل 
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  ، هـ(   786ت ) حملمد بن حممد بن حممود احلنفي    ، البابريت   ، الردود والنقود بشرح خمتصر ابن احلاجب 
  ، مكتبة الرشد   ، الرايض   ، الطبعة األوىل   ، ضيف هللا العمري   . ترحيب الدوسري ود   . حتقيق: د 
1426  ç . 

  771ت: ) ًتج الدين عبدالوهاب بن علي    ، ابن السبكي   ، رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب 
  ، دار الكتب العلمية   ، بريوت   ، األوىل الطبعة    ، حتقيق : علي معوض وعادل عبداملوجود   ، هـ( 

1419ç . 
حتقيق:    ، هـ(   900ت ) يوسف بن حسي احلنفي    ، الكرماسيت   ، زبدة الوصول إىل عمدة األصول 

 . ç  1428  ، دار صادر   ، بريوت   ، الطبعة األوىل   ، عبدالرمحن جحقه يل 
  ، ط( . د )   ، ت: نصر عبد الرمحن   ، هـ(   1351) أمحد بن حممد    ، احلمالوي   ، شذا العرف يف فن الصرف 

 . ت( . د )   ، مكتبة الرشد   ، الرايض 
مطبوع مع حاشييت التفتازاين    ، هـ(   756ت: ) عضد الدين    ، اإلجيي   ، شرح العضد على خمتصر املنتهى 

الطبعة    ، مصورة عن بوالق )   ، ç  1403  ، دار الكتب العلمية   ، بريوت   ، الطبعة الثانية   ، واجلرجاين 
 . هـ(   1316  ، األوىل 

  ، حتقيق: طه عبدالرؤوف سعد   ، هـ(   792ت: ) سعد الدين مسعود    ، التفتازاين   ، شرح العقائد النسفية 
 . ç  1421  ، املكتبة األزهرية للرتاث   ، القاهرة   ، الطبعة األوىل 

حممد الزحيلي  . حتقيق د   ، هـ(   972ت: ) مد بن أمحد  ابن النجار حم   ، الفتوحي   ، شرح الكوكب املنري 
 . ç  1418  ، مكتبة العبيكان   ، الرايض   ، الطبعة الثانية   ، نزيه محاد   . ود 

  ، مؤسسة ابن عثيمي اخلريية   ، القصيم   ، الطبعة األوىل   ، حممد بن صال   ، العثيمي   ، شرح خمتصر التحرير 
1434  ç . 

  ، هـ(   1014ت ) احلسن مال علي    أبو   ، القاري   ، توضيح املباين وتنقيح املعاين( ) شرح خمتصر املنار  
 . ç  1427  ، دار صادر   ، بريوت   ، الطبعة األوىل   ، حتقيق: إلياس قبالن 

  ، الطبعة األوىل   ، هـ(   644ت ) شرف الدين عبدهللا بن حممد    ، التلمساين   ، شرح املعامل يف أصول الفقه 
 . ç  1419  ، دار عامل الكتب   ، بريوت 

الكالم  املقاصد يف علم  الدين    ، التفتازاين   ، شرح  دار    ، ابكستان   ، ç  1401ط   ، هـ(   792) سعد 
 . ت( . د )   ، املعارف النعمانية 
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للدكتور    ، شرح منهاج الوصول إىل علم األصول مع التنبيه على املسائل الكالميَّة اليت يتضمنها املنهاج 
 . ç  1438  ، دار الناشر املتمي ِّز   ، املدينة املنورة   ، الطبعة األوىل   ، أمحد بن حممد النَّجار 

حتقيق:    ، هـ(   573ت ) نشوان بن سعيد اليمين    ، احلمريي   ، وم مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكل 
 . ç  1420  ، دار الفكر املعاصر   ، بريوت   ، الطبعة األوىل   ، حسي العمري وآخَرين   . د 

  ، الطبعة األوىل   ، اعتناء: خليل مأمون شيحا   ، هـ(  393ت: ) إمساعيل بن محاد    ، اجلوهري   ، الصحاح 
 . ç  1426دار املعرفة    ، بريوت 
لة بي     ، حرب   ، أصول الفقه وعلم الكالم يف مسأليت التحسي والتقبيح وتعليل أفعال هللا تعاىل الص ِّ

 . م 2015  ، دار النور املبي   ، عمَّان   ، الطبعة األوىل   ، أمحد حلمي 
اهلداية   السنة واجلماعة( ) طريق  أهل  التوحيد عند  الطبعة    ، حممد   ، يسري   ، مبادئ ومقدمات علم 

 . ç  1427  ، ن( . د )   ، م( . د )   ، الثانية 
  ، بريوت   ، الطبعة األوىل   ، حممد بن علي اجليالين   ، الشتيوي   ، عالقة علم أصول الفقه بعلم الكالم 

 . ç  1431  ، مكتبة حسن العصرية 
الفقه   الطبعة    ، عبدالعزيز بن عبدالرمحن   ، الربيعة   ، ومادته(   ، وًترخيه   ، ومكانته   ، حقيقته ) علم أصول 

 . ç  1420  ، ن( . د )   ، م( . د )   ، الثانية 
  ، الضوحيي   ، التدوين إىل هناية القرن الرابع اهلجري: دراسة ًترخيية استقرائي حتليلية علم أصول الفقه من  
  ، من منشورات جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية   ، الرايض   ، ط( . د )   ، أمحد بن عبدهللا 

1427  ç . 
 . ç  1409  ، ن( . د )   ، م( . د )   ، الطبعة األوىل   ، عبدالعزيز بن عبدالرمحن   ، الربيعة   ، علم التوحيد 

  ، حتقيق: حسن حممود عبداللطيف   ، هـ(   631ت ) سيف الدين    ، اآلمدي   ، غاية املرام يف علم الكالم 
 . ت( . د )   ، نشر اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية   ، القاهرة   ، ط( . د ) 

مركز ابن    ، الرايض   ، الطبعة األوىل   ، عبدهللا بن عبدالرمحن   ، اجلربين   ، الغرر املورقات يف شرح الورقات 
 . ç  1435  ، تيمية 

  ، الطبعة األوىل   ، سليمان العايد   . حتقيق: د   ، هـ(   285ت ) إبراهيم بن إسحاق    ، احلريب   ، غريب احلديث 
 . ç  1405  ، نشر جامعة أم القرى   ، مكة املكرمة 

  ، مطبعة مصطفى البايب احلليب   ، مصر   ، ط( . د )   ، زين الدين احلنفي   ، ابن جنيم   ، فتح الغفار بشرح املنار 
1355  ç .   
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  ، دار الشروق   ، جدة   ، الطبعة الثانية   ، عبدالوهاب   ، أبو سليمان   ، الفكر األصويل دراسة حتليلية نقدية 
1404  ç . 

حتقيق: عبدهللا رمضان    ، مشس الدين حممد بن عبدالدائم   ، الربماوي   ، الفوائد السنية يف شرح األلفية 
 . ç  1436  ، دار النصيحة   ، املنورة املدينة    ، الطبعة األوىل   ، موسى 

  ، الطبعة األوىل   ، هـ(   1225ت: ) عبدالعلي اهلندي    ، األنصاري   ، فواتح الرمحوت بشرح مسلَّم الثبوت 
 . ç  1418  ، دار إحياء الرتاث العريب   ، بريوت 

احمليط  يعقوب    ، الفريوزأابدي   ، القاموس  بن  :   ، هـ(   817ت: ) حممد  إبشراف  نعيم    حقق  حممد 
 . ç  1426  ، مؤسسة الرسالة   ، بريوت   ، الطبعة الثامنة   ، العرقسوسي 

 . ت( . د )   ، دار صادر   ، ط( بريوت . د )   ، حممد أعلى بن علي   ، التهانوي   ، كشاف اصطالحات الفنون 
العرب  منظور   ، لسان  مكرم    ، ابن  بن  سنة:    ، هـ(   711ت ) حممد  دار    ، القاهرة   ، ç  1423طبع 
 . ت( . د )   ، احلديث 

  ، السفاريين   ، األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة املضية يف عقد الفرقة املرضية لوامع  
 . ت( . د )   ، دار الكتب العلمية   ، بريوت   ، ط( . د )   ، هـ(   1188ت: ) حممد بن أمحد  

عبدالوهاب    . حتقيق د   ، هـ(   732ت ) أبو عبدهللا بدر الدين    ، التسرتي   ، جممع الدرر يف شرح املختصر 
 . ç  1439، دار ابن حزم   ، بريوت   ، الطبعة األوىل   ، عبدالرمحن خصيفان   . ود   ، الرسيين 

  ، الكويت   ، ط( . د )   ، هـ(   1392) مجع: عبدالرمحن بن قاسم    ، جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 . ت( . د )   ، مكتبة ابن قتيبة 

طه    . حتقيق: د   ، هـ(   606ت: ) فخر الدين حممد بن عمر    ، الرازي   ، احملصول يف علم أصول الفقه 
 . ç  1418  ، مؤسسة الرسالة   ، بريوت   الطبعة الثالثة   ، العلواين 

احملقق: عبد    ، هـ(   458ت  ) أبو احلسن علي بن إمساعيل املرسي    ، ابن سيده   ، احملكم واحمليط األعظم 
 . ç  1421  ، دار الكتب العلمية   ، بريوت   ، الطبعة األوىل   ، احلميد هنداوي 

دار ابن    ، الدمام   ، الطبعة األوىل   ، أمحد بن عبدالرمحن   ، القاضي   ، املدخل إىل دراسة العقيدة اإلسالمية 
 . ç  1439  ، اجلوزي 

مكتبة    ، الرايض   ، الطبعة األوىل   ، مسعود   ، فلوسي   ، مدرسة املتكلمي ومنهجها يف دراسة أصول الفقه 
 . ç  1425  ، الرايض   ، الرشد 
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 (الثاينهـ )اجلزء 1443العدد اخلامس والستون شوال 

حتقيق حسن بن عبدالرمحن    ، هـ(   691) انصر الدين    ، البيضاوي   ، مرصاد األفهام إىل مبادئ األحكام 
 . ç  1436  ، دار الضياء   ، الكويت   ، الطبعة األوىل   ، احلسي 

  ، املدينة املنورة   ، الطبعة األوىل   ، خالد   ، عبداللطيف   ، مسائل أصول الدين املبحوثة يف علم أصول الفقه 
 . ç  1426  ، مكتبة العلوم واحلكم 

  ، الطبعة الثانية   ، حممد العروسي عبدالقادر   ، العروسي   ، املسائل املشرتكة بي أصول الفقه وأصول الدين 
 . ç  1430  ، مكتبة الرشد   ، الرايض 

  ، حتقيق الدكتور محزة زهري حافظ   ، هـ(   505ت ) أبو حامد    ، الغزايل   ، املستصفى من علم األصول 
 . ç  1434  ، دار الفضيلة   ، الرايض   ، الطبعة األوىل 

  ، حممد بن إبراهيم   ، الكلثم   ، والعلوم األخرى مجع ا ودراسة املصطلحات املشرتكة بي علم أصول الفقه  
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية عام    ، كلية الشريعة ابلرايض   ، الرايض   ، رسالة ماجستري 

1432  ç   -  1433  ç . 
  ، دار الفكر   ، بريوت   ، الطبعة األوىل   ، هـ(   1372ت: ) أمحد بن حممد    ، الوزير   ، املصفى يف أصول الفقه 

1417  ç . 
دار    ، الدمام   ، الطبعة الثالثة   ، حممد بن حسي   ، اجليزاين   ، مل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة معا 

 . ç  1422  ، ابن اجلوزي 
  ، حتقيق: عادل عبداملوجود   ، هـ(   606) فخر الدين حممد بن عمر    ، الرازي   ، املعامل يف أصول الفقه 

 . ç  1414  ، دار عامل املعرفة   ، القاهرة   ، ط( . د ) 
دار    ، بريوت   ، الطبعة األوىل   ، ميشال عاصي   . ود   ، إميل   ، يعقوب   ، املفصل يف اللغة واألدب املعجم  

 . م 1987  ، العلم للماليي 
  ، دار املعرفة   ، بريوت   ، الطبعة الثانية   ، هـ(   502ت ) األصفهاين    ، الراغب   ، املفردات يف غريب القرآن 

1420  ç . 
 . م 2015  ، دار النور املبي   ، عمَّان   ، الطبعة األوىل   ، أمحد حلمي   ، حرب   ، مقاصد أصول الفقه ومبانيه 

اللغة  فارس   ، مقاييس  فارس بن زكراي    ، ابن    ، حتقيق: عبدالسالم هارون   ، هـ(   395ت: ) أمحد بن 
 . ç  1399  ، دار الفكر   ، بريوت   ، ط( . د ) 

  ، القاهرة   ، ط( . د )   ، جمموعة من املختصي إبشراف وزارة األوقاف املصرية   ، موسوعة العقيدة اإلسالمية 
 . ç  1431  ، وزارة األوقاف املصرية 
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حممد    . حتقيق د   ، هـ(   539ت ) عالء الدين أبو بكر    ، السمرقندي   ، ميزان األصول يف نتائج العقول 
 . ç  1418  ، مكتبة دار الرتاث   ، القاهرة   ، الطبعة الثانية   ، زكي الرب 
  ، هـ(   1145ت ) أبو بكر املرعشي   ، ساجقلي زاده   ، شرح طوالع األنظار للبيضاوي( ) نشر الطوالع  

 . ç  1434  ، دار النور املبي   ، عمَّان   ، الطبعة األوىل   ، حتقيق حممد يوسف إدريس 
احملصول  شرح  يف  األصول  أمحد    ، القرايف   ، نفائس  الدين  عادل    ، هـ(   684ت: ) شهاب  حتقيق: 

 . ت( . د )   ، مكتبة نزار الباز   ، ط( مكة املكرمة . د )   ، عبداملوجود وعلي معوض 
حتقيق:    ، هـ(   513ت ) أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي احلنبلي    ، ابن عقيل   ، الواضح يف أصول الفقه 

   . ç  1420  ، مؤسسة الرسالة   ، بريوت   ، الطبعة األوىل   ، الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي 
عبداحلميد أبو    . حتقيق: د   ، هـ(   518ت: ) أمحد بن علي البغدادي    ، ابن برهان   ، الوصول إىل األصول 

 . ç  1403  ، مكتبة املعارف   ، ك( الرايض . د )   ، زنيد 
  . حتقيق د   ، هـ(   1007ت بعد  ) حممد بن عبدهللا احلنفي    ، التمرًتشي   ، الوصول إىل قواعد األصول 
 . ç  1420  ، دار الكتب العلمية   ، بريوت   ، الطبعة األوىل   ، حممد شريف مصطفى 
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