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المواد العلميَّة المنشورة في المجلَّة ُتعبِّر عن وجهة نظر أصحابها وآرائهم
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وحتقيق  هدايتِهام،  وبيان  املطّهرة،  النبوّية  والّسنة  الكريم  القرآن  خدمة  عىل  تقوم  وقفيَّة  مؤّسسة 
غاياِتام، وتفعيل مقاصِدمها.

يف عام 1428 هـ، كانت البداية باسم: »مرشوع تعظيم القرآن الكريم«.

ويف عام 1434 هـ، أصبح املرشوع مركزا ضمن مراكز املدينة املنّورة لتنمية املجتمع حتت اسم: 
»مركز تعظيم القرآن الكريم«.

ويف عام 1436هـ، تم تطوير املركز واستقالله، ليكون مؤّسسة وقفّية باسم: »وقف تعظيم الوحيني«. 

االرتقاء يف تعظيم القرآن الكريم والّسنة النّبوّية ودراساتام حمليًا وعامليًا.

تعظيم القرآن الكريم والّسنة النّبوّية يف املجتمع واألّمة، بتفعيل مقاصدمها وغاياتام وبيان هدايتهام.

 

1- إبراُز مظاهِر عظمة القرآن الكريم والّسنّة النّبوّية الرّشيفة، وبياُن حقوِقهام.

2- الدفاُع عن كتاب اهلل تعاىل وسنّة نبّيه ، وتفنيُد الشبهات عنهام.

صة يف الّدراسات القرآنّية واحلديثّية  راسات البحثّية والّدورات الّتدريبّية املتخصِّ 3- االرتقاء بالدِّ
وما يتعلق هبام.
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ورقيًا  هبام  يتعّلق  وما  ة  النبويَّ نة  والسُّ القرآنيَّة  راسات  الدِّ بحوث  بنرش  ُتعنى  حمّكمة،  علمّية  دورّية  جمّلة 
. وإلكرتونيًا، ألساتذة اجلامعات، وأهل االختصاص، والباحثي املهتمي بعلوم الَوْحَيْيِ

أن تكون املجلة منارة علميَّة بحثيَّة يف خدمة الَوْحَيْيِ الرشيفي وتعظيمهام.

ة وما يتعّلق  نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ ة واألصيلة ونرشها يف جماالت الدِّ حتكيم البحوث العلميَّة اجلادَّ
هبام.

 

ة وما يتعّلق هبام. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 1- نرش البحوث العلميَّة املتخصّصة يف الدِّ

ة وما يتعّلق هبام. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 2- إثراء املجالت العلميَّة يف جماالت الدِّ

3- شحُذ مِهم الباحثي للكتابة، وتلبية احتياجاتم لنرش بحوثهم.

4- العناية بمعايري اجلودة يف البحوث العلميَّة.

ة وما يتعّلق هبام. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 5- التمهيد ملشاريع علميَّة موسوعيَّة مبتَكرة يف الدِّ

لة بعمل الوقف وأهدافه. ة ذات الصِّ 6- دعم أنشطة الوقف املتنوعة بالبحوث العلميَّة اجلادَّ
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ة وما يتعلق هبام؛ ما يأيت: نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 1- َتقبل املجلَّة يف حقل الدِّ

  البحوث العلميَّة األصيلة. 

  دراسة املخطوطات وحتقيق اجلدير منها.

ي من أهل االختصاص. مة للمجلَّة للتحكيم العلمي وبشكل رسِّ 2- ختضع البحوث املقدَّ

م البحوث حتكياًم أوليًا من قبل أعضاء هيئة التحرير، فإن أجيز ُيرب الباحث لدفع رسوم التحكيم  3 - حُتكَّ
النهائي من حمكمَي - عىل األقل - يكون قرارمها ُملزمًا، ويف حال تعارض حكمهام ُيّكم البحث من 

م ثالث ويكون قراره مرجحًا. حمكِّ

4- يدفع الباحث رسوم التحكيم ومقدارها: )800( ريال سعودي أو ما يعادله. 

5- ُيَبلَّغ الباحث بَقبول بحثه أو عدم َقبوله برسالة رسميَّة من رئيس حترير املجلَّة. 

6- يف حال عدم َقبول البحث، فمن حق الباحث طلب استامرات التحكيم ليّطلع عىل أسباب الرفض.

7- إذا تم حتكيم البحث وَقبوله للنرش ال يق للباحث اسرتداده أو طلب إلغائه.

8- حقوق الطبع والنرش حمفوظة للمجلَّة.

9- ُترتَّب البحوث يف املجلَّة وفق اعتبارات موضوعيَّة وفنيَّة ال عالقة هلا بقيمة البحث.

د الباحث بنسخة الكرتونية من عدد املجلَّة املنشور فيه بحثه، واملستاّلت اخلاّصة ببحثه. 10- ُيزوَّ

11- املواد املنشورة يف املجلَّة ُتعربِّ عن وجهة نظر أصحاهبا وآرائهم.

م الباحث إقرارًا خطيًا بصيغة خطاب مصّور )pdf( بأّن بحثه مل ُيسَبق نرشه، أو مقدمًا للنرش  12- ُيقدِّ
يف جهة أخرى، أو مستاًل من عمل علمي للباحث سواًء رسالة علميَّة: )املاجستري أو الدكتوراه(، 

أوغريمها. وُيرسل عىل بريد املجلَّة االلكرتوين ومن خالل موقع املجلة.

م الباحث نبذة خمترصة عن سريته العلميَّة، وعناوين االتصال، والربيد اإللكرتوين، وُيرسل عىل  13- ُيقدِّ
.)word( بريد املجلَّة االلكرتوين، بربنامج الوورد
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ة وما يتعلَّق هبام. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ ص الدِّ 1- أن يكون البحث يف ختصُّ

ة واالبتكار، وعدم التكرار مع غريه عنوانًا ومضمونًا. 2- أن يتسم البحث باألصالة واجلدَّ

3- أن يتسم البحث بصحة الّلغة وسالمة املنهج.

4- ُيراعى يف كتابة البحث املنهج العلمي يف توثيق املعلومات، وعالمات التنصيص والرتقيم.

 ،)A4( :صفـحة؛ مقـاس )5- أالَّ يقّل عدد صفحات البحث عن: )20( صفـحة؛ وال يزيد عن: )40

ورة.        شاملة مللخص البحث، ومراجعه. وهليئة حترير املجلَّة االستثناء عند الضَّ

كتابة ملخص باللغة العربية ال يتجاوز  )250( كلمة، يشمل: )موضوع البحث، وهدفه الرئيس،   -6
يتجاوز  وال  البحث،  موضوع  عىل  )املفتاحية(  الة  الدَّ والكلامت  نتائجه،  وأهم  البحث،  ومشكلة 

عددها: )4( كلامت.)ُتنظر البحث املاضية يف املوقع(.

مة البحث: )موضوع البحث، وأمهيته، وأهدافه، وأسباب اختياره، ومنهجه العلمي،  7- أن تتضمن مقدِّ
ابقة عن املوضوع، واجلديد الذي سيقدمه البحث(. راسات السَّ والدِّ

راسة، والتوصيات العلميَّة يف عنارص واضحة(. ن خامتة البحث: )أهم نتائج الدِّ 8- أن تتضمَّ

9- يلتزم الباحث باملواصفات الفنيَّة اآلتية:

ومراجعه،  وحواشيه،  وعناوينه،  البحث)1(،  ملتن   )Lotus Linotype( اخلط:  نوع      
وفهارسه...، وتباعد األسطر: مفَردًا.

.)NO BOLD( غري ُمْسَود )مقاس خط متن البحث:  )16  

.)BOLD(  ُمْسَوّدًا )مقاس خط العناوين الرئيسة: )20  

.)BOLD( ُمْسَوّدًا )مقاس خط العناوين الفرعّية: )18  

journaltw.com :1( يمكن حتميل اخلط من موقع املجلة(
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للنرّش  ة  النبويَّ املدينة  مصحف  بربنامج  ؛  نث...مث  مزّهرين  قوسي  بي  القرآنيَّة  اآليات  تكتب    
احلاسويب، النسخة القديمة )1( بمقاس خط: )14( غري ُمسَود )NO BOLD(، وتوثق اآليات يف 

السطر نفسه بحجم: )12( غري ُمسَود )NO BOLD( ، هكذا: ]البقرة: 30[.

ة واآلثار بي قوسي؛ هكذا: » ... «، بمقاس خط متن البحث نفسه    تكتب األحاديث النبويَّ
.)BOLD( َدة وُمَسوَّ

أرقام احلوايش بي  )NO BOLD(، وتوضع  ُمسَود  الُسفلّية: )12( غري    مقاس خط احلوايش 
قوسي؛ هكذا: )1(، ولكل صفحة من البحث حاشيتها املستقّلة.

املؤلف  اسم   ،)BOLD( ًا  الكتاب مسَودَّ )اسم  البحث خمترصة هكذا:  التوثيقات يف حوايش    
أو اسم الشهرة غري ُمسَود )NO BOLD(،  ويوضع اجلزء والصفحة ، مثل: الوجوه والنظائر، 

للعسكري، )ص212( أو )415/1(.

 ،)BOLD( ًا  الكتاب مسودَّ التوثيقات يف قائمة املصادر واملراجع تكون كاملة، هكذا: )اسم    
 ،)NO BOLD( ُمسَود  غري  وجد  إن  املحقق  اسم   ،)NO BOLD( ُمسَود  غري  املؤلف  اسم 
اخلزاعي  الفضل حممد جعفر  املنتهى، أليب  املثال:  كهذا   )NO BOLD( ُمسَود  النرش غري  دار 
)ت:408هـ(، حتقيق: حممد شفاعت رباين، املدينة املنورة، ط1، 1434هـ -2012م. وترتب 

املصادر ترتيبًا هجائيًا بحسب عناوين الكتب.

  االلتزام بمنهجية علمّية موحدة يف بقّية التوثيقات وغريها.

م الباحث نسختي من بحثه وفق املواصفات الفنية اآلنفة الذكر:   يقدِّ

.)word( نسخة إلكرتونية بصيغة وورد -  

رة بصيغة )pdf(، وترسل عىل بريد املجلَّة اإللكرتوين: - ونسخة أخرى مصوَّ  

mjallah.wqf @ gmail.com

journaltw.com :1( يمكن حتميل الربنامج من موقع املجلة(
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عزيزة ارمويل.
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احلمد هلل والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه ومن وااله وبعد:

فيطيــب يل أن أقــدم هلــذا اإلصــدار اخلامــس ملجلــة تعظيــم الوحيــي العلميــة املحكمــة، والــذي 

ــي  ــارك للباحث ــبة أب ــذه املناس ــزة، وإين هب ــة املميَّ ــة الرصين ــوث العلمي ــن البح ــدد م ــىل ع ــوى ع احت

الكــرام عــىل مــا قدمــوه خــالل بحوثهــم مــن إضافــات علمية حمــررة، أفــاد اهلل هبــا وجعلهــا يف موازين 

حســناتم، كــام أتقــدم بالشــكر اجلزيــل والعرفــان اجلميــل للجامعــات الســعودية وغريهــا العرتافهــا 

باملجلــة واعتامدهــا لتكــون ضمــن قائمــة املجــالت العلميــة املحكمــة املعتمــدة يف الرتقيــات العلميــة، 

وإنــام حتقــق ذلــك بعــد فضــل اهلل تعــاىل وتوفيقــه بــام يبذلــه الزمــالء الكــرام أصحــاب الفضيلــة هبيئــة 

حتريــر املجلــة مــن جهــود حثيثــة يف العنايــة بالبحــوث وحتكيمهــا واالرتقــاء هبــا، فالشــكر والتقديــر 

موصــول ألعضــاء هيئــة التحريــر الكــرام رئيســًا ومديــرًا وأعضــاء، بــارك اهلل يف جهودهــم وجعلهــا 

يف موازيــن حســناتم.

كــام أين هبــذه املناســبة أكــرر الشــكر والتقديــر للهيئــة الكريمــة والقائمــي عــىل تقنيــة املعلومات 

بالوقــف، عــىل مــا حتقــق بحمــد اهلل تعــاىل ثــم بجهودهــم مــن إطــالق املوقــع االلكــرتوين اخلــاص 

باملجلــة، ومــا تبــع ذلــك مــن فوائــد هامــة للباحثــي واملســتفيدين واإلعــالن عــن املجلــة وأهدافهــا 

وإتاحتهــا للجميــع مــن طــالب العلــم والعلــامء.

وإنــه ليــرين أيضــًا يف هــذه املقدمــة أن أجــدد الدعــوة للباحثــي والباحثــات وطــالب 

الدراســات العليــا يف خمتلــف التخصصــات ذات العالقــة بالقــرآن الكريــم والســنة النبويــة للنــرش يف 

جملتهــم، ذلــك أن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة املطهــرة مهــا أصــل كل العلــوم الرشعيــة واللغويــة 

ــا. ــة وغريه ــة واالجتامعي والرتبوي
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وختامــًا أرفــع جزيــل الشــكر وعظيــم التقديــر إىل مقــام خــادم احلرمــي الرشيفــي امللك ســلامن 

بــن عبــد العزيــز آل ســعود، وويل عهــده األمــي صاحــب الســمو امللكــي األمــري حممــد بــن ســلامن بن 

عبــد العزيــز آل ســعود، حفظهــام اهلل تعــاىل ورعامهــا، عــىل كريــم دعمهــام للعلــم والعلــامء بصــورة 

ــوزراء  ــس ال ــد بمجل ــات اجلدي ــام اجلامع ــىل نظ ــامية ع ــة الس ــن املوافق ــدر م ــا ص ــىل م ــة، وع عام

املوقــر، والــذي يقــق االرتقــاء ملخرجــات التعليــم العــايل يف كل املجــاالت وباخلصــوص فيــام يتصــل 

ة. باملجــاالت البحثيــة والدراســات العلميــة والتطبيقيــة بــام يلبِّــي التطلعــات واآلمــال املرجــوَّ

وفق اهلل قيادتنا الرشيدة ملزيد اخلري والعطاء هلذا البلد املبارك وأبنائه وللعلم والعلامء.

ــا  رات ــعودية وُمقدَّ ــة الس ــة العربي ــات اململك م ــىل ُمقوِّ ــص ع ــص حري ــاىل كل خُمِل ــق اهلل تع ووف

ــكل خــري. ــًا ل ــا مجيع ــة، ووفقن ــة وعافي ــًا وصح ــًا وأمن ــه وأمتَّهــا إيامن ــا نعمت عــة، أدام اهلل علين املتنوِّ

واهلل من وراء القصد وهو اهلادي إىل سواء السبيل.

                                                         األمني العام لوقف تعظيم الوحيني واملرشف عىل املجلة 
              أ.د/ عامد بن زهري حافظ
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mailto:amin_1717@hotmail.com
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     موضوع البحث:

تفســري آيــات حتويــل القبلــة، وهــي اآليــات )142-150( مــن ســورة البقــرة، التــي تضمنــت 

احلديــث عــن حتويــل القبلــة مــن بيــت املقــدس، إىل الكعبــة املرشفــة.

    اهلدف الرئيس للبحث:

تفســري اآليــات )142-150( مــن ســورة البقــرة، تفســريًا حتليليــًا موضوعيــًا، يــربز مــن خاللــه 

موضــوع حتويــل القبلــة، الــذي كان أول نســخ يف اإلســالم، ومــا وقــع لــه مــن العنايــة بــه، والتوطئــة 

لــه، والتأكيــد عليــه.

      مشكلة البحث:

ما أوجه العناية التي حظي هبا نسخ القبلة الذي كان أول نسخ وقع يف اإلسالم؟. 1

كيف نزلت آيات حتويل القبلة، وهل نزلت عىل النبي وهو يف صالة؟ وما . 2

املساجد التي روي أن املسلمي حتولوا فيها إىل الكعبة وهم يف الصالة؟

     أهم نتائج البحث:

مل يثبــت أن مســجد القبلتــي حتــول النــاس فيــه إىل الكعبــة أثنــاء الصــالة، فضــاًل عــن أن . 1

يكــون النبــي  إمامهــم حينهــا.

 الــذي ثبــت مــن املســاجد أن أهلــه حتولــوا فيــه إىل الكعبــة وهــم يف صــالة هــو مســجد . 2

قبــاء، وجــاء بإســناد قــوي أن مثلــه قــد وقــع أيضــًا يف مســجد بنــي حارثــة.

      الكلامت املفتاحية:   حتويل القبلة - قباء - القبلتي - املقدس - الكعبة.
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F

احلمــد هلل الــذي أتــم نعمتــه عــىل هــذه األمــة بكــامل الترشيــع ومتامــه، ولــه املنــة والفضــل يف 

ــىل  ــه، وص ــه منت ــت في ــه، وعظم ــك حكمت ــت يف ذل ــه، جتل ــخه وإحكام ــال نس ــع يف ح ــان الترشي بي

اهلل وســلم عــىل اهلــادي البشــري، الــراج املنــري، الــذي تطلــع إىل القبلــة قبــل اســتقباهلا مــن ســالمة 

فطرتــه، وأنــزل اهلل يف ذلــك قرآنــًا يتــىل بــأن اهلل ســيوليه قبلــة يرضاهــا، فقــال ســبحانه: ﴿ ڱ ڱ ں 

ــد: ــا بع ــرة:144[، أم ــورة البق ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴾ ]س

ــتقبال  ــن اس ــة م ــخ القبل ــالم نس ــع يف اإلس ــخ وق ــل أول نس ــد جع ــه ق ــت حكمت ــإن اهلل جل ف

املســجد األقــى إىل اســتقبال الكعبــة الرشيفــة، ولــذا فقــد حظــي بمزيــد مــن التمهيــد وبيــان احلجــة، 

والــرد عــىل اخلصــوم والســفهاء، ومزيــد مــن التأكيــد عــىل االلتــزام بــام أمــر اهلل جــل وعــال بــه.

ولــذا فقــد آثــرت البحــث يف هــذا املوضــوع الــذي أبــرز مــن خاللــه العنايــة الربانيــة بقضيــة 

ــورة  ــن س ــات )142-150( م ــي اآلي ــة«، وه ــل القبل ــات حتوي ــري آي ــميته: »تفس ــة، وس ــخ القبل نس

ــه تعــاىل: البقــرة، وهــي قول

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٻ 

ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 

ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ىبٱ  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
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ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

ــذه  ــري ه ــي تفس ــث: ه ــذا البح ــة هل ــة الرئيس ــت القضي ــد كان ــرة:142 -150[، وق ــورة البق ڭ﴾ ]س

اآليــات تفســريًا حتليليــًا، مــع إبــراز عنايــة اهلل جــل وعــال بقضيــة النســخ فيهــا، وإظهــار حــال نــزول 

ــات، وأهــم األحــداث املتعلقــة هبــا. اآلي

وقد انتظم هذا البحث يف مقدمة ومخسة مباحث وخامتة وفهارس عىل النحو التايل:

املقدمــة، وحتتــوي عــىل بيــان موضــوع البحــث، وحــدوده، وهيكلــه، ومنهــج الكتابــة فيــه،  -
والدراســات الســابقة.

املبحث األول: سبب نزول اآليات، ووصف حاله. -

املبحث الثاين: تفسري اآليات 142، 143 من سورة البقرة. -

املبحث الثالث: تفسري اآليات 144-148 من سورة البقرة. -

املبحث الرابع: تفسري اآليات 149، 150 من سورة البقرة. -

املبحث اخلامس: أوجه العناية الربانية بنسخ القبلة وحتويلها. -

اخلامتة، وفيها بيان أهم النتائج التي توصلت إليها. -

ــالة  - ــاء الص ــوا أثن ــلمي حتول ــي روي أن املس ــاجد الت ــف باملس ــىل تعري ــوي ع ــق: يت امللح
ــة. ــن املدين ــاجد م ــذه املس ــع ه ــح مواق ــط لتوضي ــا، وخرائ فيه

الفهارس: ثبت املصادر واملراجع، فهرس املوضوعات. -
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وقــد ابتــدأت هــذا البحــث بمبحــث نــزول اآليــات ووصــف احلــال الــذي نزلــت فيه ممــا يتعلق 

بالقبلــة، ثــم اســتأثر التفســري التحليــيل لآليــات بالنصيــب األكــرب مــن البحــث، ثــم ختمــت صلــب 

ــات  ــه معلوم ــت ب ــة، وأحلق ــخ القبل ــة بنس ــة الرباني ــراز العناي ــو إب ــه، وه ــم مباحث ــد أه ــث بأح البح

توضيحيــة عــن املســاجد التــي روي أن املســلمي حتولــوا أثنــاء الصــالة فيهــا، ومواقعهــا مــن املدينــة.

ومل أطلــع عــىل دراســات ســابقة يف املوضــوع مــا عــدا مقالــة نــرشت يف شــهر شــعبان مــن العــام 

ــالمية، وزارة  ــؤون اإلس ــىل للش ــس األع ــا املجل ــي يصدره ــالم( الت ــرب اإلس ــة )من 1410هـــ يف جمل

األوقــاف، القاهــرة  ،حديــث القــرآن عــن حتويــل القبلــة، ملحمــد ســيد طنطــاوي، يف مخــس صفحات.

ــن  ــا ل ــح أهن ــن الواض ــا م ــة، إال أهن ــذه املقال ــىل ه ــوف ع ــن الوق ــث- م ــد البح ــن -بع ومل أمتك

ــث. ــذا البح ــتوعبه ه ــا اس ــتوعب م تس

وقد حرصت بأن متتاز هذه الدراسة بأمور:

إبــراز معــاين اآليــات ومــا اكتنفهــا مــن أحــداث بــام يــدم الغــرض األســاس مــن البحــث،  •

وهــو بيــان حكمــة اهلل جــل وعــال يف الترشيــع.

ــجد كان  • ــة، ويف أي مس ــي  إىل الكعب ــا النب ــالة صاله ــالف يف أول ص ــر اخل حتري

ذلــك.

حترير املساجد التي ثبت أن املسلمي حتولوا أثناء الصالة فيها إىل الكعبة. •

أســأل اهلل تعــاىل أن ينفــع هبــذا البحــث كاتبــه وقارئــه، وأن يصلــح لنــا نياتنــا، فــام كان فيــه مــن 

ــا  ــىل نبين ــلم ع ــىل اهلل وس ــيطان. وص ــن الش ــي وم ــن نف ــأ فم ــن خط ــا كان م ــن اهلل، وم ــواب فم ص

حممــد وعــىل آلــه وصحبــه أمجعــي.
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املبحث األول: 
سبب نزول اآليات ووصف حاله

وفيه ثالثة مطالب:

    املطلب األول: سبب نزوهلا
وفيه مسألتان:

املسألة األوىل: أشهر الروايات الواردة يف سبب نزوهلا:

الروايــة األوىل: روى الشــيخان يف صحيحيهــام عــن الــرباء بــن عــازب  أنــه قــال: »كان 
رســول اهلل  صــىل نحــو بيــت املقــدس ســتة عــرش -أو ســبعة عــرش- شــهرًا، وكان رســول 

اهلل  حيــب أن يوجــه إىل الكعبــة، فأنــزل اهلل :﴿ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾، فتوجــه نحــو 

الكعبــة، وقــال الســفهاء مــن النــاس -وهــم اليهــود-: ﴿پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾، فصــىل مــع النبــي  رجــل)1(، ثــم خــرج بعدمــا صــىل، فمــر 

ــع  ــىل م ــه ص ــهد أن ــو يش ــال: ه ــدس، فق ــت املق ــو بي ــر نح ــالة الع ــار يف ص ــن األنص ــوم م ــىل ق ع

رســول اهلل ، وأنــه توجــه نحــو الكعبــة، فتحــرف القــوم حتــى توجهــوا نحــو الكعبــة«)2(.

ــاس : »كان أول مــا نســخ  ــن عب ــن أيب طلحــة)3( عــن اب ــة: روى عــيل ب ــة الثاني الرواي

)1(  قيل: هو عباد بن برش بن قيظي، وقيل: عباد بن هنيك، . انظر: اجلامع ألحكام القرآن 145/2، وفتح الباري 651/1، وجزم 
باألول.

)2(  رواه البخاري يف صحيحه، كتاب الصالة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، ح)399( 650/1، ومسلم يف صحيحه، كتاب املساجد 
ومواضع الصالة، ح )525( 182/2.

)3(  عيل بن أيب طلحة   واسمه سامل   بن املخارق، أبو عيل أو أبو احلسن، موىل بني هاشم، صدوق قد يطئ، تويف سنة 143هـ. انظر: تاريخ 
بغداد 426/11، وتقريب التهذيب )4788( ص 698.

وطريق عيل ابن أيب طلحة عن ابن عباس مشهورة، واألكثرون عىل تقوية هذه الطريق:
التأويل عن معاوية بن صالح، لو جاء رجل إىل مرص، فكتبه، ثم انرصف به ما كانت رحلته  ففيها يقول اإلمام أمحد :»بمرص كتاب 
عندي ذهبت باطاًل«. وقد اعتمد عليها البخاري يف صحيحه كثريًا فيام يرويه معلقًا كام نبه عليه ابن حجر. وقال النحاس معلِّقًا عىل هذا 
اإلسناد:»وهو صحيح عن ابن عباس، والذي يطعن يف إسناده يقول: ابن أيب طلحة مل يسمع من ابن عباس، وإنام أخذ التفسري عن= 
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مــن القــرآن القبلــة، وذلــك أن رســول اهلل  ملــا هاجــر إىل املدينــة، وكان أكثــر أهلهــا اليهــود 

  أمــره اهلل عــز وجــل أن يســتقبل بيــت املقــدس، ففرحــت اليهــود، فاســتقبلها رســول اهلل

بضعــة عــرش شــهرًا، فــكان رســول اهلل  حيــب قبلــة إبراهيــم عليــه الســالم، فــكان يدعــو 

ــه ﴿ ۓ ۓ  ــاىل: ﴿ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾ إىل قول ــارك وتع ــزل اهلل تب ــامء، فأن ــر إىل الس وينظ

ڭ﴾ ]ســورة البقــرة:144[، فارتــاب مــن ذلــك اليهــود، وقالــوا: ﴿ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴾، فأنــزل اهلل 

عــز وجــل: ﴿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾، وقــال: )أينــام تولــوا فثــم وجــه اهلل(«)1(.

فهاتــان الروايتــان أشــهر وأثبــت مــا روي يف ســبب نــزول هــذه اآليــات، وحوهلــام تــدور باقــي 

ــا  ــد مناســبته يف ثناي ــل القصــة، ممــا ســيأيت يف موضعــه عن ــات، مــع اختــالف يف بعــض تفاصي الرواي

هــذا البحــث.

ــة النبــي  يف اســتقبال املســجد احلــرام: اختلــف يف ذلــك  املســألة الثانيــة: يف ســبب رغب
عــىل أقــوال، أمههــا:

. القول األول: لكون املسجد احلرام قبلة إبراهيم

ــة،  ــم يف الرشيع ــم هل ــلمي خمالفته ــىل املس ــزون ع ــوا يغم ــود؛ إذ كان ــة لليه ــاين: خمالف ــول الث           الق

=جماهد وعكرمة، وهذا القول ال يوجب طعنًا، ألنه أخذه عن رجلي ثقتي، وهو يف نفسه ثقة صدوق«. وعدَّ ابن حجر هذه الطريق 
البخاري  إنام محل عن ثقات أصحابه، فلذلك كان  ابن عباس، لكنه  يلق  ابن عباس، ثم قال:»وعيل صدوق مل  الثقات عن  من طرق 
وابن أيب حاتم وغريمها يعتمدون عىل هذه النسخة«. وقد اختلف العلامء يف حتديد هذه الواسطة بي عيل بن أيب طلحة وبي ابن عباس، 
ففي كالم النحاس السابق أن الواسطة جماهد وعكرمة، وحكى السيوطي عن قوٍم أن الواسطة جماهد أو سعيد بن جبري، وقال ابن أيب 
حاتم:»سمعت أيب يقول: عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس مرسل، إنام يروي عن جماهد والقاسم بن حممد وراشد بن سعد وحممد بن 
زيد«. ويرجح أ.د. حكمت بن بشري ياسي أن الواسطة جماهد، ملا ظهر له من توافق بي روايات عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس مع 

أقوال جماهد يف التفسري، ولوجود روايات تفسريية رصح فيها ابن أيب طلحة بالرواية عن جماهد عن ابن عباس.
ومن أجل االنقطاع بي عيل بن أيب طلحة وابن عباس، مع الشك يف تعيي الواسطة بينهام، واحتامل أن يكون غري جماهد وسعيد بن جبري 
َفها، كاملعلِّمي واأللباين، وقال عبدالعزيز الطريفي:»وقد نظرت يف حديثه،  َفها من ضعَّ وعكرمة، ولِِلْيِ بعض رواة هذه الطريق ضعَّ

فرأيت له ما ُينكر، وما يتفرد بمعناه عن سائر أصحاب ابن عباس...« ثم ساق أمثلة عىل ذلك.
 ،557/8 الباري  84، وفتح  ص  461/1، 462، والرشيعة  للنحاس  واملنسوخ  118، والناسخ  ص  حاتم  أيب  البن  املراسيل  انظر: 

والعجاب 203/1، 207، والتنكيل 292/2 املتن واحلاشية، والتفسري الصحيح 46/1، 49، و التحجيل ص 231.
)1(   هذا لفظ الطربي يف تفسريه 527/2، وأخرجه بنحوه ابن أيب حاتم يف تفسريه 248/1، والنحاس يف الناسخ واملنسوخ 455/1.
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ــة)1(. ــم يف القبل ــم هل واتباعه

وقــد صــح عــن ابــن عبــاس  أنــه قــال: »كان رســول اهلل  يصــيل وهــو بمكــة 

نحــو بيــت املقــدس والكعبــة بــني يديــه، وبعــد مــا هاجــر إىل املدينــة ســتة عــرش شــهرًا«)2(، فمــن تأمــل 

هــذا احلديــث ترجــح لديــه القــول األول؛ إذ مل يكــن النبــي  يومهــا بــي ظهــراين اليهــود، 

ومل ينقــل أنــه قــد وقــع منهــم غمــز يف القبلــة يف الفــرتة املكيــة.

ــه:  ــة - وفي ــن أيب طلح ــيل ب ــذي رواه ع ــر ال ــاس   اآلخ ــن عب ــر اب ــل يف أث إال أن املتأم

»وذلــك أن رســول اهلل ملــا هاجــر إىل املدينــة، وكان أكثــر أهلهــا اليهــود أمــره اهلل عــز وجــل 

أن يســتقبل بيــت املقــدس، ففرحــت اليهــود، فاســتقبلها رســول اهلل  بضعــة عــرش شــهرًا، 

ــببي  ــامع الس ــتبعد اجت ــالم«)3( - ال يس ــه الس ــم علي ــة إبراهي ــب قبل ــول اهلل  حي ــكان رس ف

معــًا لــدى النبــي ، واهلل أعلــم.

    املطلب الثاين: زمن نزوهلا

وفيه مسألتان:

ــي  ــا النب ــالة صاله ــا أول ص ــكان، وم ــة، ويف أي م ــل القبل ــزل حتوي ــي ن ــألة األوىل: يف أي ح املس
 إىل الكعبــة؟

وهــي مســألة طويلــة الذيــول، كثــرية النقــول؛ فقبــل البــدء بتفصيــل مــا قيــل فيهــا أبــدأ بــرد 

الروايــات الــواردة فيهــا:

 ، الرواية األوىل: وهي أصح ما ورد يف الباب رصيًا، وهي حديث الرباء بن عازب

)1(  انظر هذين القولي وغريمها يف: زاد املسري ص93، والبحر املحيط 602/1.
وغريمها. انظر:  اهليثمي، واأللباين  الشيخي. قاله  رجال  صحيح، ورجاله  ح)2991( 136/5، وإسناده  مسنده  يف  أمحد  اإلمام  رواه    )2(

جممع الزوائد 12/2، والثمر املستطاب 836/2، 837، وتعليق حمققي املسند.
)3(  سبق خترجيه ص)27(.
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وقد أخرجه البخاري بعدة ألفاظ:

-  ــي ــرباء: »أن النب ــن ال ــنده ع ــه بس ــن صحيح ــامن م ــاب اإلي ــظ األول: يف كت اللف

كان أول مــا قــدم املدينــة نــزل عــىل أجــداده - أو قــال: أخوالــه- مــن األنصــار، وأنــه صــىل قبــل بيــت 

املقــدس ســتة عــرش شــهرًا، أو ســبعة عــرش شــهرًا، وكان يعجبــه أن تكــون قبلتــه قبــل البيــت، وأنــه 

صــىل أول صــالة صالهــا صــالة العــر، وصــىل معــه قــوم، فخــرج رجــل ممــن صــىل معــه، فمــر عــىل 

ــل  ــول اهلل  قب ــع رس ــت م ــد صليي ــاهلل لق ــهد ب ــال: أش ــون، فق ــم راكع ــجد وه ــل مس أه

ــة...« )1(. مك

ــول اهلل - ــال: »إن رس ــرباء ق ــن ال ــنده ع ــه بس ــن صحيح ــري م ــاب التفس ــاين: يف كت ــظ الث اللف

 صــىل إىل بيــت املقــدس ســتة عــرش شــهرًا أو ســبعة عــرش شــهرًا، وكان يعجبــه أن تكــون 

ــوم، فخــرج رجــل ممــن  ــه صــىل -أو صالها-صــالة العــر، وصــىل معــه ق ــل البيــت، وإن ــه قب قبلت

كان صــىل معــه، فمــر عــىل أهــل املســجد وهــم راكعــون، قــال أشــهد بــاهلل لقــد صليــت مــع النبــي 

ــت...«)2(. ــل البي ــم ِقَب ــام ه ــداروا ك ــة، ف ــل مك  قب

ــار اآلحــاد مــن صحيحــه بســنده عــن الــرباء قــال: »ملــا قــدم - اللفــظ الثالــث: يف كتــاب أخب

ــن  ــوم م ــىل ق ــر ع ــرج فم ــم خ ــر، ث ــل الع ــه رج ــىل مع ــة ... وص ــول اهلل  املدين رس

األنصــار، فقــال: هــو يشــهد أنــه صــىل مــع النبــي ، وأنــه قــد وجــه إىل الكعبــة، فانحرفــوا 

ــر«)3(. ــالة الع ــوع يف ص ــم رك وه

ــرباء قــال: » كان رســول اهلل - ــاب الصــالة مــن صحيحــه بســنده عــن ال اللفــظ الرابــع: يف كت

ــد  ــرج بع ــم خ ــل، ث ــي  رج ــع النب ــىل م ــدس ... فص ــت املق ــو بي ــىل نح  ص

)1(  صحيح البخاري، كتاب اإليامن، باب الصالة من اإليامن ح )40( 128/1، 129.
)2(  صحيح البخاري، كتاب التفسري، باب ﴿ ٻ ٻ ٻ ٻ...﴾ ح )4486( 214/8.

)3(  صحيح البخاري، كتاب أخبار اآلحاد، باب ما جاء يف إجازة خرب الواحد الصدوق، ح)7252( 285/13.
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مــا صــىل، فمــر عــىل قــوم مــن األنصــار يف صــالة العــر نحــو بيــت املقــدس، فقــال: هــو يشــهد أنــه 

صــىل مــع رســول اهلل ، وأنــه توجــه نحــو الكعبــة، فتحــرف القــوم حتــى توجهــوا نحــو 

الكعبــة«)1(.

فقــد جــاء الترصيــح يف اللفــظ األول بــأن الرجــل صــىل مــع النبــي  صــالة العــرص، 

وأهنــا كانــت أول صــالة صالهــا إىل الكعبــة، وجــاء الترصيــح يف اللفظــي األول والثــاين بــأن صــالة 

النبــي  التــي صالهــا معــه الرجــل إىل الكعبــة صــالة العــرص، وأمــا اللفــظ الثالــث فهــو 

حمتمــل لصــالة الظهــر وصــالة العــرص، والــراوي واحــد، والقصــة واحــدة، فوجــب محلهــا عــىل باقي 

ألفــاظ القصــة)2(.

وقــد روى حديــث الــرباء مســلم يف صحيحه بــدون الترصيــح باســم الصــالة)3(، ورواه الرتمذي 

بالترصيــح بأهنــا صــالة العــرص كروايــة البخــاري الثانية)4(.

فاحلاصــل -عــىل هــذه الروايــة- أن الصــالة التــي صالهــا معــه الرجــل هــي صــالة العــرص، 

ــة. ــي  إىل الكعب ــا النب ــالة صاله ــا أول ص وأهن

الروايــة الثانيــة: عــن أيب ســعيد بــن املعــىل  قــال: » كنــا نغــدو عــىل عهــد رســول اهلل   
ــرب، فقــال: لقــد  ــًا ورســول اهلل  قاعــد عــىل املن ــا يوم ــه، فمررن فنمــر باملســجد فنصــيل في

ــة: ﴿ ڱ ڱ ں ں  ــذه اآلي ــال ه ــي  فت ــن النب ــوت م ــم، فدن ــر عظي ــوم أم ــدث الي ح

ــل  ــني قب ــع ركعت ــي: ارك ــت لصاحب ــب يل، فقل ــي صاح ــة، وإىل جنب ــن اآلي ــرغ م ــى ف ڻ ڻ﴾ حت

ــول اهلل  ــزل رس ــم ن ــا، ث ــا فصلين ــىل، فتوارين ــن ص ــون أول م ــول اهلل  فنك ــزل رس أن ين

)1(  سبق خترجيه ص)26(.
)2(  علق ابن حجر  عىل اللفظ الثالث بقوله:»واختلفت الرواية يف الصالة التي حتولت القبلة عندها، وكذا يف املسجد، فظاهر حديث 
الرباء هذا أهنا الظهر«. فتح الباري 651/1، ومل يتبي يل مراده، فإن هذا اللفظ حمتمل، وظاهر ألفاظ البخاري األخرى أن العرص هي 

الصالة التي حولت القبلة عندها. واهلل أعلم.
)3(  سبق خترجيه ص)26(.

)4(  سنن الرتمذي، كتاب مواقيت الصالة عن رسول اهلل ، باب ما جاء يف ابتداء القبلة، ح )340( ص94.
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ــذ«)1(. ــر يومئ ــاس الظه ــىل للن ، فص

الروايــة الثالثــة: مــا حــكاه ابــن ســعد بقولــه: »ويقــال: صــىل رســول اهلل  ركعتــني 
ــه، ودار معــه  مــن الظهــر يف مســجده باملســلمني، ثــم أمــر أن يوجــه إىل املســجد احلــرام فاســتدار إلي

املســلمون«)2(.

ــول اهلل  ــرف رس ــال: »ان ــس  ق ــن أن ــنده ع ــزار بس ــا رواه الب ــة: م ــة الرابع الرواي
 نحــو بيــت املقــدس وهــو يصــيل الظهــر، وانــرف بوجهــه إىل الكعبــة، فقــال الســفهاء 

مــن النــاس: ﴿پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴾«)3(.

الروايــة اخلامســة: مــا حــكاه ابــن ســعد بقولــه: » ويقــال: بــل زار رســول اهلل  أم 
بــرش بــن الــرباء بــن معــرور)4( يف بنــي َســلَِمة)5(، فصنَعــْت لــه طعامــًا، وحانــت الظهــر، فصــىل رســول 

ــتقبل  ــة، واس ــتدار إىل الكعب ــة، فاس ــه إىل الكعب ــر أن يوج ــم ُأِم ــني، ث ــه ركعت اهلل  بأصحاب

)1(  السنن الكربى للنسائي، كتاب التفسري، ح )10937( 17/10، واملعجم الكبري للطرباين، 303/22، وكشف األستار، ح )419( 
211/1. وقال اهليثمي يف جممع الزوائد 13/2:» وحديث أيب سعيد فيه عبد اهلل بن صالح كاتب الليث، ضعفه اجلمهور، وقال عبد 

امللك بن شعيب بن الليث: ثقة مأمون«، وقال عنه ابن حجر يف التقريب )515(:»صدوق كثري الغلط، ثبت يف كتابه«.
)2(  الطبقات الكربى 241/1، وانظر: املحرر الوجيز 222/1، والبحر املحيط 594/1، وفتح الباري 652/1. وذكره السمهودي يف 
وفاء الوفا 276/1 بلفظ:» وأسند حييى عن رافع بن خديج قال: صىل رسول اهلل  ركعتني من الظهر يف مسجده باملسلمني، 
وأمر أن يوّجه إىل املسجد احلرام، فاستدار، قال رافع: فأتانا آت ونحن نصيل يف بني عبد األشهل فقال: إن رسول اهلل  قد 

أمر أن يوجه إىل الكعبة، قال: فأدارنا إمامنا إىل الكعبة ودرنا معه« ومل أقف عىل سنده.
)3(  البحر الزخار ح )6531( 137/13، 138، وتفسري الطربي 135/3 كالمها من طريق عثامن بن سعد عن أنس، وعثامن بن سعد هو 
الكاتب، ضعيف كام يف التقريب )4503(. قال البزار:»وأحاديث عثامن بن سعد إنام ذكرناها ألن ألفاظها ختالف األلفاظ التي تروى 
عن أنس«، ولذا قال اهليثمي يف كشف األستار 212/1 :»حديث أنس يف الصحيح أن ذلك يف صالة الصبح«. وما أشار إليه اهليثمي من 
رواية الصحيح أخرجها مسلم يف صحيحه، كتاب املساجد ومواضع الصالة ح )527( 184/2، بلفظ:»أن رسول اهلل  كان 
يصيل نحو بيت املقدس فنزلت:﴿ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴾، فمر رجل 
من بني سلمة وهم ركوع يف صالة الفجر وقد صلوا ركعة، فنادى أال إن القبلة قد حولت، فاملوا كام هم نحو القبلة«. إال أن الشيخ أمحد 
شاكر  يرى صحة احلديث، وأن قصة صالة الفجر عن أنس غري قصته يف صالة الظهر، وأن قصة صالة الفجر التي عند مسلم 
حكاية ملا وقع يف مسجد قباء، وأن قصة صالة الظهر التي عند البزار والطربي حكاية ملا وقع مع النبي  وقت حتويل القبلة.

كذلك،  صحايب  الرباء  بن  برش  صحايب، وأخوها  بنت  الف، صحابية  السُّ خليدة، وقيل:  اسمها  معرور، قيل:  بن  الرباء  بنت  برش  أم    )4(
 أمجعي. انظر: االستيعاب ص 946، واإلصابة 364/8.

)5(  سيأيت التعريف هبم يف ثنايا التعريف بمسجدهم يف امللحق.
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امليــزاب؛ فســمي املســجد: مســجد القبلتــني)1(«)2(.

ــاء يف  ــاس بقب ــا الن ــال: بين ــر  ق ــن عم ــن اب ــيخان ع ــا رواه الش ــة: م ــة السادس الرواي
صــالة الصبــح، إذ جاءهــم آت، فقــال: »إن رســول اهلل  قــد أنــزل عليــه الليلــة قــرآن، وقــد 

ــة«)3(. ــتداروا إىل الكعب ــأم، فاس ــم إىل الش ــت وجوهه ــتقبلوها، وكان ــة، فاس ــتقبل الكعب ــر أن يس أم

الروايــة الســابعة: حديــث تويلــة بنــت أســلم) )4، وهــي مــن املبايعــات، قالــت: »إنــا 
 ، ــاد بــن بــرش بــن قيظــي)6(: إن رســول اهلل ــة)5(، فقــال: عب ــا نصــيل يف بنــي حارث لبمقامن

)1(  سيأيت التعريف بمسجد القبلتي يف امللحق.
الباري  فتح  يف  حجر  وابن   ،95/1 الكشاف  أحاديث  ختريج  يف  الزيلعي  إليه  وعزاه   .242  ،241/1 سعد  البن  الكربى  الطبقات    )2(

651/1، وغريمها. وهنا وقفات أمام هذه القصة يثقل املتن هبا فآثرت وضعها يف احلاشية:
األوىل: مل أقف عىل هذا اخلرب بسند متصل، ال صحيح وال ضعيف.

الثانية: نقل ابن حجر  يف فتح الباري 651/1 عن ابن سعد قول الواقدي عن هذا األثر:»هذا أثبت عندنا«، وبالرجوع إىل طبقات ابن 
سعد 241/1، 242 تبي أن يف الكالم حذفًا، حيث نقل ابُن سعٍد القوَل املذكور يف املتن بصيغة التمريض  الظاهر أن من ذكره بصيغة 
التمريض هو الواقدي كام يتضح من صنيع الزيلعي يف ختريج أحاديث الكشاف 95/1 ، ويف آخره: »فسمي املسجد: مسجد القبلتي، 
وذلك يوم االثني للنصف من رجب عىل رأس سبعة عرش شهرًا، وفرض صوم شهر رمضان يف شعبان عىل رأس ثامنية عرش شهرًا، قال 
حممد بن عمر: وهذا الثبت عندنا«، فالذي يظهر كذلك أن قوله »وهذا الثبت عندنا« ال يريد به أن النسخ كان يف مسجد القبلتي، بل 

الظاهر أنه يقصد توقيت النسخ  كام يتضح من سابق الكالم والحقه  عىل خالف ما حكاه ابن حجر، واهلل أعلم.
الثالثة:قال السيوطي يف نواهد األبكار 341/2: »هذا حتريف للحديث، فإن قصة بني سلمة مل يكن فيها النبي  إمامًا، وال هو 

الذي حتول يف الصالة«، ثم ساق حديث أيب سعيد بن املعىل السابق يف املتن. ونحو ذلك قال املناوي يف الفتح الساموي 193/1.
الرابعة:ذكر هذه الرواية الثعلبي يف الكشف والبيان 12/2 والبغوي يف معامل التنزيل 118/1 ونسباها إىل »جماهد وغريه« دون إسناد.

اخلامسة: ذكر هذه الرواية السمهودي يف وفاء الوفا 276/1 بقوله »وعن عثامن بن حممد بن األخنس أنه صىّل بأصحابه فيه  
الكعبة، واستقبل  إىل    اهلل  رسول  فاستدار  الكعبة،  إىل  يوجه  أن  أمر  ركعتي  صىّل  فلام  الظهر،  القبلتي   مسجد  يف  يعني 
امليزاب«، ثم قال السمهودي: »والثبت عندنا أهنا رصفت يف الظهر يف مسجد القبلتي«، وذكره يف موضع آخر من كتابه 47/3 عن ييى 
عن عثامن بن حممد بن األخنس، زاد فيه » قالت أم برش: فهم يأكلون من ذلك الطعام إىل أن سألوا رسول اهلل عن األرواح، 
فذكر حديثها يف أرواح املؤمنني والكافرين، ثم قال: فجاءت الظهر فصىل رسول اهلل بأصحابه يف مسجد القبلتني الظهر«، 

ومل يذكر السمهودي مصدره الذي استقى منه هذا اخلرب يف أيٍّ من املوضعي.
)3(  رواه البخاري يف صحيحه، كتاب الصالة، باب ما جاء يف القبلة ومن ال يرى اإلعادة عىل من سها، ح )403( 655/1، ومسلم يف 

صحيحه، كتاب املساجد ومواضع الصالة، ح )526( 183/2، واللفظ للبخاري.
)4(  تويلة   بالتصغري  ، وقيل: تولة بغري تصغري، بنت أسلم، صحابية، اشتهر حديثها يف حتويل القبلة. انظر: اإلصابة 59/8.

)5(  سيأيت التعريف هبم يف ثنايا التعريف بمسجدهم يف امللحق.
بدرًا،  ، شهد  اهلل  رسول  اخلزرج، صاحب  بن  احلارث  بن  حارثة  بني  األويس، من  األنصاري  قيظي  بن  برش  بن  عباد    )6(

وليس هو عباد بن برش املشهور، فذاك من بني عبداألشهل. انظر: اإلصابة 495/3، 496.
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ــوا  ــة فتحــول الرجــال مــكان النســاء، والنســاء مــكان الرجــال، فصل اســتقبل بيــت احلــرام أو الكعب

الســجدتني الباقيتــني نحــو الكعبــة«)1(.

هذه أشهر الروايات الواردة يف الباب)2(، وبينها تباين:

ــي  ــا النب ــه فيه ــالة توج ــالة، وأن أول ص ــن يف ص ــك مل يك ــة األوىل أن ذل ــن الرواي ــر م فيظه

ــًا. ــاب رصي ــاء يف الب ــا ج ــح م ــي أص ــرص، وه ــالة الع ــت ص ــة كان  إىل الكعب

ويف الروايــة الثانيــة يف قصــة أيب ســعيد بــن املعــىل أن ذلــك مل يكــن يف صــالة، ولكــن فيهــا أن أول 

صــالة صليــت إىل الكعبــة صــالة الظهــر. ويف إســنادها ضعــف كــام ســبق يف خترجيها.

 . أمــا الروايــة الثالثــة ففيها أن نــزول التحويــل كان يف صــالة الظهر، وأنه يف مســجده

ولكنــي مل أقــف عليها مســندة.

وأمــا الروايــة الرابعــة ففيهــا أن التحويــل كان يف صــالة الظهــر، إال أهنــا مل تبــي يف أي مســجد 

  ــي كانــت. وهــي خمالفــة ملــا صــح عــن أنــس   مــن أن القصــة مل يكــن فيهــا النب

إمامــًا.

)1(  رواه ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين ح )3461( 228/6، وابن أيب حاتم يف تفسريه )ت: أمحد العامري( 36/1، والطرباين يف املعجم 
عن  وقال  موثقون«،  »ورجاله  أحدمها:  عن   15  ،14/2 الزوائد  جممع  يف  اهليثمي  قال   .43/25 و   ،207/24 موضعي  يف  الكبري 
املثال:  سبيل  عىل  بإسحاق، انظر  أعله  احلديث  ضّعف  من  مرتوك«، وكل  ضعيف  األسواري، وهو  إدريس  بن  إسحاق  اآلخر:»وفيه 
حتقيق تفسري ابن أيب حاتم 36/1 )احلاشية( وحتقيق تفسري ابن كثري 14/2 )احلاشية(، وقد تابعه عليه راويان آخران، قال األلباين  يف 
كتابه أصل صفة صالة النبي  76/1  عن بعض طرقه:» وهذا إسناد رجاله ثقات، غري إبراهيم بن جعفر هذا؛ فإين مل أجد 
من ذكره، وأظن أنه يف كتاب )الثقات( البن حبان؛ فإنه عمدة اهليثمي فيمن يوثقه يف )املجمع( ممن ال ذكر هلم يف الكتب املشهورة. واهلل 

أعلم«. وقال نبيل البصارة يف كتابه أنيس الساري 3427/5، 3428:»حسن« وساق طرقه ومن خرجه.
)2(  وقفت عىل روايتي أخريي، إحدامها ذكرها ابن حجر يف الفتح 651/1، 652 وعزاها إىل ابن أيب داود بسند ضعيف عن عامرة بن 
رويبة قال:» كنا مع النبي  يف إحدى صاليت العيش حني رصفت القبلة، فدار ودرنا معه يف ركعتني«، وذكرها أيضًا  14/2 

وعزاها إىل ابن مردويه.
        واألخرى نحوها، ذكرها ابن حجر يف كتابه اإلصابة 475/4 عن عامرة بن أوس، وعزاها إىل ابن أيب خيثمة والبغوي، ثم قال:»تفرد به 
قيس وهو ضعيف، وأخرجه الطرباين من رواية عبداهلل بن حسي عن زياد بن عالقة عن عامرة بن رويبة، فاهلل أعلم«. ومل أذكر هاتي 

الروايتي يف املتن لعدم اإلضافة فيهام عىل ما سبق يف الروايات املحكية، فضاًل عن ضعفهام.
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ويف الروايــة اخلامســة أن ذلــك كان يف صــالة الظهــر يف مســجد القبلتــي. ومل أقف عليها مســندة، 

  باإلضافــة إىل مــا قالــه بعــض العلــامء مــن أهنــا حتريــف للقصــة، وأن الصــواب أن النبــي

مل يكــن فيهــا إمامــًا.

ــل  ــالة، ب ــع يف الص ــل وق ــر بالتحوي ــام أن األم ــس فيه ــابعة فلي ــة والس ــان السادس ــا الروايت وأم

ــا  ــجدين، أحدمه ــك يف مس ــالة، وذل ــم يف الص ــم وه ــة أخربه ــل القبل ــم بتحوي ــن أخربه ــام أن م فيه

ــرص. ــالة الع ــة يف ص ــي حارث ــجد بن ــر مس ــر، واآلخ ــالة الفج ــاء يف ص ــجد قب مس

فالراجــح - واهلل أعلــم - أن نزوهلــا مل يكــن يف صــالة، وأن أول صــالة صليــت إىل الكعبــة هــي 

صــالة العــرص.

ــر  ــذا تأخ ــرص، وهل ــالة الع ــة ص ــا إىل الكعب ــالة صاله ــهور أن أول ص ــري: »واملش ــن كث ــال اب ق

ــر«)1(. ــالة الفج ــاء إىل ص ــل قب ــن أه ــرب ع اخل

وممــا يؤيــد كــون نــزول القــرآن مل يكــن يف صــالة أنــه ال يعــرف لــه نظائــر يف نــزول آيــات أخــرى 

يف أثنــاء الصــالة، وهــو ممــا تتوافــر الدواعــي عــىل نقلــه، ومل ينقــل بســند تطمئــن إليــه النفس.

املســألة الثانيــة: يف املســاجد التــي نقــل أهنــم حتولــوا يف أثنــاء صالتــم فيهــا مــن اســتقبال املســجد 
األقــى إىل اســتقبال املســجد احلــرام)2(:

َ فيهــا قبــل حتويــل القبلــة  مجيــع املســاجد التــي كانــت يف عهــد النبــي  التــي ُصــيلِّ

كانــت ذات قبلتــي)3(، وإنــام احلديــث هنــا عــن املســاجد التــي نقــل أهنــم بلغهــم اخلــرب أثنــاء الصــالة 

فتحولــوا أثناءهــا.

)1(  تفسري ابن كثري 13/2، وانظر نحوه عند ابن حجر يف فتح الباري 655/1، 656. دون أن ينص عىل أن أول صالة هي صالة العرص، 
إذ إن ابن حجر يرى اجلمع بي أكثر هذه الروايات بأن النبي  صىل أول صالة يف بني سلمة الظهر إىل الكعبة، ثم صىل أول 
صالة يف مسجده العرص، ثم وصل اخلرب إىل بني حارثة العرص أيضًا، ووصل إىل بني عمرو بن عوف غداة اليوم التايل. ولكن هذا اجلمع 

مرتتب عىل ثبوت احلديث الدال عىل ذلك، وحاله ما قد علمت. فتح الباري 131/1.
)2(  سيأيت التعريف هبذه املساجد يف امللحق.

)3(  انظر: املدينة بني املايض واحلارض ص 83.
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فيظهــر مــن الروايــات الــواردة يف املســألة الســابقة أن الصحابــة يف بعــض أحيــاء املدينــة وصلهم 

اخلــرب أثنــاء صالتــم، وقــد كانــوا مســتقبلي املســجد األقــى، فتحولــوا وهــم يف الصــالة إىل املســجد 

ــاء،  ــكان النس ــال م ــول الرج ــوب، وحت ــة اجلن ــامل إىل جه ــة الش ــتقبال جه ــن اس ــوا م ــرام، فتحول احل

والنســاء مــكان الرجــال كــام جــاء ذلــك يف بعــض تلــك الروايــات.

واملساجد التي نقل أنه قد وقع فيها ذلك مخس مساجد:

ــألة  ــات املس ــن رواي ــة م ــة الثالث ــك يف الرواي ــل ذل ــد نق ــي ، وق ــجد النب األول: مس

الســابقة مــن نقــل ابــن ســعد، ورويــت عــن رافــع بــن خديــج، وتقــدم فيهــا أين مل أقــف عــىل ســند هلــا.

)1(، وقــد 
  الثــاين: مســجد قبــاء، وهــو ثابــت يف الصحيــح مــن حديــث ابــن عمــر وأنــس

ــاء خــارج  ــن يصلــون يف مســجد قب ــن عــوف الذي ــو عمــرو ب كان ذلــك يف صــالة الفجــر، إذ كان بن

املدينــة، فلــم يصلهــم اخلــرب إال يف صــالة الفجــر مــن الغــد)2(.

الثالــث: مســجد القبلتــي، وقــد جــاء ذلــك يف خــرب ابــن ســعد، ومــا روي عــن عثــامن بــن حممد 

بــن األخنــس، ومل أقــف عليــه مســندًا، ولــذا نقــل الســمهودي -بعــد نقلــه لروايــة أن بني ســلمة أتاهم 

اخلــرب وهــم يصلــون الظهــر، فتحولــوا إىل الكعبــة، ومل يذكــر فيهــا معهــم النبــي عن شــيخ 

مشــايه املجــد الشــريازي)3( قولــه: »فعــىل هذا كان مســجد قبــاء أوىل هبــذه التســمية«)4(.

ــث  ــو حدي ــلم، وه ــت أس ــة بن ــث تويل ــذا يف حدي ــاء ه ــد ج ــة، وق ــي حارث ــجد بن ــع: مس الراب

ــرص، ويف  ــالة الع ــم يف ص ــع هل ــد وق ــك فق ــح ذل ــإذا ص ــرون، ف ــنه آخ ــامء، وحس ــض العل ــه بع ضعف

ــة يف  ــي حارث ــاء يف صــالة الفجــر وحتــول بن ــه عــن حتــول أهــل قب ــن حجــر يف حديث ــك يقــول اب ذل

صــالة العــرص : »واجلــواب أن ال منافــاة بــي اخلربيــن؛ ألن اخلــرب وصــل وقــت العــرص إىل مــن هــو 

)1(  تقدم ذكر حديث ابن عمر يف املتن، وتقدم حديث أنس يف ذلك يف احلاشية.
)2(  انظر: تفسري ابن كثري 13/2، وفتح الباري 655/1، 656.

)3(  هو الفريوزآبادي حممد بن يعقوب، صاحب القاموس املحيط واملغانم املطابة يف معامل طابة.
)4(  وفاء الوفا 277/1.
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داخــل املدينــة وهــم بنــو حارثــة، وذلــك يف حديــث الــرباء ... ووصــل اخلــرب وقــت الصبــح إىل مــن 

هــو خــارج املدينــة وهــم بنــو عمــرو بــن عــوف أهــل قبــاء، وذلــك يف حديــث ابــن عمــر«)1(.

اخلامــس: مســجد بنــي عبــد األشــهل)2(، وقــد جــاء ذلــك يف اخلــرب الــذي رواه الســمهودي عــن 

ييــى عــن رافــع بــن خديــج أهنــم أتاهــم آت وهــم يصلــون يف بنــي عبــد األشــهل، فتحولــوا وهــم 

يف الصــالة)3(.

ويتبــي بعــد تأمــل أحــوال الروايــات التــي جــاء فيهــا ذكــر املســاجد التــي حتــول أهلهــا وهــم 

يف الصــالة أن الثابــت الــذي ال شــك فيــه أن أهــل قبــاء قــد وقــع هلــم، ذلــك، كــام أنــه يرتجــح أن بنــي 

حارثــة قــد وقــع هلــم مثلــه.

أما بقية املواضع فلم يثبت فيها يشء، واهلل أعلم.

     املطلب الثالث: قبلة املسلمني قبل استقبال الكعبة املرشفة

وفيه ثالث مسائل:

ــرة  ــد اهلج ــوا بع ــلمي كان ــك أن املس ــرة: ال ش ــل اهلج ــلمي قب ــة املس ــألة األوىل: يف قبل املس
يســتقبلون بيــت املقــدس، ولكــن مــا القبلــة التــي كانــوا يســتقبلوهنا قبــل اهلجــرة؟ أكانــوا يســتقبلون 

ــة الرشيفــة؟ اختلــف املفــرون يف ذلــك عــىل قولــي: ــت املقــدس أم الكعب بي

ــر مــن قــال هبــذا القــول قــال أيضــًا: إن  القــول األول: أن قبلتهــم كانــت بيــت املقــدس، وأكث

النبــي  كان جيعــل الكعبــة بــي يديــه حــي يســتقبل بيــت املقــدس، بحيــث يســقبلهام معــًا، 

)1(  فتح الباري 655/1، 656. ونقله عنه السمهودي يف وفاء الوفا 277/1، دون اجلزء املتعلق بكون بني حارثة داخل املدينة وبني عمرو 
بن عوف خارج املدينة، ويف ذلك نظر، فإن مسجد قباء ال يكاد يبعد عن املسجد النبوي إال ما يبعده مسجد بني حارثة، فإن كان بينهام 
فرق فهو يسري، إال أن يقال: إن األحياء يف شامل املدينة  جهة بني حارثة  كانت يف عهد النبي  )أو يف زمن ابن حجر( متصلة 

بخالف جنوب املدينة جهة بني عمرو بن عوف. وأيًا ما كان فاألمر يسري.
)2(  سيأيت التعريف به يف امللحق.

)3(  وفاء الوفا 276/1. ومل أقف عليه مسندًا كام بينته عند الرواية الثالثة يف احلاشية.
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فلــام هاجــر إىل املدينــة مل يمكنــه أن يســتقبلهام معــًا، ولــذا اســتقبل بيــت املقــدس عــىل األصــل حتــى 

نســخ اهلل ذلــك باســتقبال الكعبــة)1(.

وقــد صــح هــذا القــول عــن ابــن عبــاس  بلفــظ: »كان رســول اهلل  يصــيل 

وهــو بمكــة نحــو بيــت املقــدس والكعبــة بــني يديــه، وبعــد مــا هاجــر إىل املدينة ســتة عــرش شــهرًا«)2(.

ــة  ــوا بمك ــلمي - صل ــم - أي املس ــيب أهن ــن املس ــعيد ب ــن س ــا روي ع ــًا م ــه أيض ــدل علي وي

ــدس)3(. ــت املق ــو بي ــهرًا نح ــرش ش ــتة ع ــة س ــوا املدين ــا قدم وبعدم

وروي عــن عثــامن بــن حنيــف األنصــاري   بســند ضعيــف أنــه قــال: »كان رســول اهلل 

 قبــل أن َيقــَدم مــن مكــة يدعــو النــاس إىل اإليــامن بــاهلل وتصديقــًا بــه قــوالً بــال عمــل، 

والقبلــة إىل بيــت املقــدس، فلــام هاجــر إلينــا نزلــت الفرائــض، ونســخت املدينــة مكــة والقــول فيهــا، 

ونســخ البيــت احلــرام بيــت املقــدس، فصــار اإليــامن قــوالً وعمــاًل«)4(.

ويــدل عليــه مــن جهــة النظــر أنــه لــو كان النبــي  يصــيل ِقَبــل الكعبــة بمكــة، ثــم ملــا 

قــدم املدينــة حولــت القبلــة إىل بيــت املقــدس، ثــم بعــد مــدة مــن الزمــن رصفهــم اهلل جــل وعــال هبــذه 

  ــدم النبــي ــا ق ــخت أول م ــد نس ــة ق ــه أن القبل ــزم من ــرة أخــرى لل ــة م ــات إىل الكعب اآلي

املدينــة، وقــد أمجعــوا عــىل أن نســخ القبلــة كان أول نســخ يف اإلســالم)5(، وســيأيت يف املبحــث األخري)6( 

أن اهلل جــل وعــال قــد مهــد ووطــأ هلــذا النســخ بآيــات كثــرية منــذ أوائــل ســورة البقــرة، ولــو كان 

ــد لنســخ القبلــة يف املــرة الثانيــة وقــد  النســخ قــد وقــع قبــل ذلــك بأكثــر مــن ســنة لــكان غريبــًا أن يمهَّ

)1(  انظر: اهلداية 491/1، والتمهيد 49/8، 55، و49/17، 53، واملحرر الوجيز 218/1، واجلامع ألحكام القرآن 146/2، وتفسري 
ابن كثري 6/2.

)2(  سبق خترجيه ص )26(.
)3(  رواه عبدالرزاق يف تفسريه 56/1، والطربي يف تفسريه 137/3، من طريق قتادة عن ابن املسيب.

)4(  رواه الطرباين يف معجمه الكبير ح)8312( 32/9. وقال اهليثمي يف جممع الزوائد 55/1:»ويف إسناده مجاعة مل أعرفهم«، وقال يف 
موضع آخر 14/2:»وفيه سعد بن عمران، قال أبو حاتم: هو مثل الواقدي، والواقدي مرتوك«.

)5(  نص عليه يف التمهيد 49/17.
)6(  انظر ص )45(.
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ــد لــه ومل ُتَثــْر بســببه شــبهات. ســلف مــن قبــل يف املــرة األوىل ومل يمهَّ

القــول الثــاين: أن قبلتهــم كانــت الكعبــة الرشيفــة، فلــام قــدم املدينــة أمــره اهلل تعــاىل باســتقبال 

بيــت املقــدس، ثــم نســخ بعــد ذلــك بالتوجــه إىل الكعبــة مــرة أخــرى)1(.

ــك أن  ــه: » وذل ــة، وفي ــن أيب طلح ــذي رواه اب ــاس  ال ــن عب ــر اب ــر أث ــتدلوا بظاه واس

ــل أن  ــز وج ــره اهلل ع ــود أم ــا اليه ــر أهله ــة، وكان أكث ــر إىل املدين ــا هاج ــول اهلل  مل رس

ــدس«)2(. ــت املق ــتقبل بي يس

ــل  ــي قب ــة حول ــادة - مقطوعــًا - أن األنصــار صلــت إىل الكعب ــام روي عــن قت كــام اســتدلوا ب

.)3(
 ــي ــدوم النب ق

ــه رصيــًا خــالف ذلــك كــام ســبق يف  ــاس ال ُيســلَّم، فقــد ثبــت عن ــن عب ــر اب واســتدالهلم بأث

ــول األول. ــة الق أدل

وقول قتادة روي عنه خالفه)4(.

كــام أنــه يلــزم مــن هــذا القــول أن نســخ القبلــة قــد وقــع مرتــي، مــرة بعــد اهلجــرة مبــارشة، 

ومــرة ثانيــة بعــد ســتة عــرش شــهرًا أو نحوهــا، ويشــكل عليــه أن اهلل جــل وعــال قــد مهــد للنســخ يف 

ــه مــن مســألة حكــم صــالة مــن  ــة علي ــة وبــيَّ شــأنه، وأجــاب عــن اإلشــكاالت املرتتب ــه الثاني مرت

صــىل إىل القبلــة األوىل، وأجــاب عــن مقالــة الســفهاء وغــري ذلــك مــا مل يبينــه يف املــرة األوىل مــن مــريت 

النســخ.

ــر  ــة ظاه ــايب، ولدالل ــن صح ــك ع ــة ذل ــول األول؛ لصح ــم - الق ــح - واهلل أعل ــذا فالراج ول

)1(  انظر: التمهيد 49/8، 55، و49/17، 53، وتفسري الرازي 101/4، واجلامع ألحكام القرآن 146/2، والتحرير والتنوير 11/2.
)2(  سبق خترجيه ص )26(.

)3(  عزاه السيوطي يف الدر املنثور 264/2 إىل عبد بن محيد وابن املنذر.
)4(  انظر: التمهيد 50/8.
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ســياق اآليــات عليــه، ولكــون واقعــة حتويــل القبلــة مــن الكعبــة إىل بيــت املقــدس - عنــد مــن يقــول 
هبــا - مل تشــتهر مــع توافــر األســباب الداعيــة لذلــك، لكوهنــا أول نســخ يقــع يف اإلســالم )1(.

املســألة الثانيــة: يف ســبب اســتقبال النبــي  بيــت املقــدس: اختلــف العلــامء يف اســتقبال 
النبــي  بيــت املقــدس أكان عــن وحــي أوحــاه اهلل إليــه، أم كان باجتهــاد منــه، أم كان خمريًا؟ 

عــىل قولــي:

ــبق  ــام س ــاس  ك ــن عب ــال اب ــه ق ــه، وب ــاه اهلل إلي ــي أوح ــن وح ــه كان ع ــول األول: أن الق
يف روايــة عــيل ابــن أيب طلحــة، وفيهــا »وذلــك أن رســول اهلل  ملــا هاجــر إىل املدينــة، 
وكان أكثــر أهلهــا اليهــود أمــره اهلل عــز وجــل أن يســتقبل بيــت املقــدس«)2(، وبــه قــال مجهــور 

املفريــن.

واســتدل القائلــون هبــذا القــول - إضافــة إىل اســتدالهلم بقــول ابــن عبــاس - بكــون الســياق 
داالً عــىل أن النبــي  كان يــب التوجــه إىل املســجد احلــرام ال إىل بيــت املقــدس، ولــو كان 

ٌ يف قولــه تعــاىل فيــام يــأيت ﴿ ڱ ڱ  خمــريًا أو كان باجتهــاد منــه ملــا اســتقبل بيــت املقــدس، وذلــك بــيِّ
ــف  إال  ــه الرشي ــب وجِه ــام تقلُّ ــرة:144[، ف ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴾ ]البق

تطلــٌب الســتقبال قبلــة هــي أرىض لــه مــن بيــت املقــدس، كــام أنــه ظاهــر يف وصــف املســجد احلــرام 

. بأنــه قبلــة يرضاهــا النبــي

ــة ﴿ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ــة التالي ــاىل يف اآلي ــه تع ــك قول ــف إىل ذل أض
ــك  ــة ذل ــيَّ عل ــاىل، وب ــارك وتع ــه تب ــَل إىل نفس ــند اجلَْع ــرة:143[، فأس ــورة البق ڍ ڍ ڌ ڌ﴾ ]س

ــي  كان  ــا إن النب ــو قلن ــتقيم ل ــذا ال يس ــل ه ــار، ومث ــالء واالختب ــه االبت ــو أن ــل، وه اجلَع
ــدس. ــت املق ــار بي ــريًا، فاخت خم

ثــم إن القائلــي بــأن اســتقبال بيــت املقــدس كان بوحــي مــن اهلل يقولــون: كان اســتقبال بيــت 

)1(  وهو قول ابن كثري  يف تفسريه 6/2، ومل يذكر سواه.
)2(  سبق خترجيه ص )26(.
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املقــدس بوحــي غــري متلــو، وشــذ بعضهــم فقــال: بــل كان بوحــي متلــو.

القــول الثــاين: أن اســتقبال بيــت املقــدس كان باجتهــاد مــن النبــي ؛ فقــد كان النبــي 
ــف  ــود، ويتأل ــف اليه ــدس؛ ليتأل ــت املق ــه إىل بي ــار التوج ــه، فاخت ــريًا يف قبلت  خم
ــال  ــه ق ــاب، وب ــل كت ــم أه ــود لكوهن ــه اليه ــا يقول ــون إىل م ــوا يميل ــذي كان ــي ال ــرب األمي الع

ــلف)1(. ــض الس بع

والراجــح -واهلل تعــاىل أعلــم- القــول األول وهــو قــول اجلمهــور، فــإن القــول الثــاين مل يقــل 
ــتقيم  ــه ال يس ــام أن ــول األول، ك ــالف الق ــة  بخ ــن الصحاب ــد م ــه- أح ــت علي ــام وقف ــه -في ب
معــه ســياق اآليــات الدالــة عــىل أن اهلل جعــل القبلــة التــي كانــوا عليهــا ابتــالء واختبــارًا، وأن النبــي 

 كان يقلــب وجهــه يف الســامء انتظــارًا للتوجــه إىل قبلــة يرضاهــا.

ــف يف  ــرة: اختل ــد اهلج ــدس بع ــت املق ــلمون بي ــا املس ــتقبل فيه ــي اس ــدة الت ــة: يف امل ــألة الثالث املس
ذلــك عــىل أقــوال كثــرية، فالــذي يف حديــث الــرباء بــن عــازب يف الصحيــح أهنــا ســتة عــرش شــهرًا 
أو ســبعة عــرش شــهرًا)2(، وعــىل هــذا القــول أكثــر املفريــن وأهــل الســري، وقيــل: تســعة أشــهر أو 
ــعة  ــل: تس ــرش، وقي ــة ع ــل: ثامني ــرش، وقي ــة ع ــل: ثالث ــهرًا، وقي ــرش ش ــا ع ــل: اثن ــهر، وقي ــرشة أش ع

ــهرًا )3(.  ــرش ش ع

)1(  انظر القولي ومناقشتهام يف: تفسري الطربي 137/3، 139، وأحكام القرآن البن العريب 60/1، واملحرر الوجيز 218/1، وزاد املسري 
ص 92، واجلامع ألحكام القرآن 146/2، والبحر املحيط 594/1. ومل أقف عىل من احتج للقول األول بقوله تعاىل ﴿ڃ ڃ ڃ 
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾ ]البقرة:143[. وقد فصل بعض املفرين القول الثاين إىل قولي: أحدمها: أن النبي 

 كان خمريًا، والثاين: أنه كان عن اجتهاد منه. والذي ظهر يل عدم التفرقة بينهام، وهو صنيع الطربي يف تفسريه.
)2(  سبق خترجيه ص )26(.

)3(  انظر: تفسري الطربي 132/3 137، والتمهيد 49/8، وزاد املسري ص92، وعيون األثر 269/1، والبحر املحيط 594/1.
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املبحث الثاين:

 تفسري اآليتني 142، 143

ومهــا قولــه تعــاىل :﴿ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

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

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴾ ]ســورة البقــرة:142 - 143[.

    املطلب األول: تفسري اآلية )142(

وهــي قولــه تعــاىل: ﴿ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ﴾ ]ســورة البقــرة:142[، وفيهــا إحــدى عــرشة مســألة:

املســألة األوىل: يف معنــى الســي مــن قولــه تعــاىل ﴿ ٻ﴾: فقــال أكثــر املفريــن: إن الســي 
هنــا دالــة عــىل االســتقبال)1(، وذلــك أن هــذه اآليــة نزلــت للتمهيــد آليــة حتويــل القبلــة، وهــي قولــه 

تعــاىل فيــام بعــد:﴿ ہ ہ ہ ھ ھ﴾، فــكان يف هــذا األســلوب أداء ألغــراض وفوائــد 

ــددة)2(، منها: متع

الــرد عــىل الســفهاء الذيــن علــم اهلل جــل وعــال أهنــم ســيقولون ﴿ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴾، 

فــرد عليهــم قبــل أن يقــع منهــم القــول، قطعــًا حلجتهــم، ودرءًا لشــَغبِِهم، وإفحامــًا هلــم.

ــفهاء  ــغُب الس ــم ش ــرد عليه ــل أن ي ــم قب ــة هل ــي والتوطئ ــي  واملؤمن ــة النب طمأن

ــًا. ــد إيالم ــروه أش ــأة املك ــإن مفاج ــم؛ ف ومقولُته

)1(  كون السي هنا لالستقبال وأن اآلية نزلت متهيدًا الستقبال املسجد احلرام هو ظاهر اآلية، و هو األصل فيها، ولذا مل ينص عليه أكثر 
تفسريه  يف  والرازي   ،218/1 الوجيز  املحرر  يف  عطية  وابن   ،197/1 الكشاف  يف  الزخمرشي  عليه:  نص  وممن  املتقدمي،  املفرين 

83/4، وأبو حيان يف البحر املحيط 593/1، واأللويس يف روح املعاين 402/1، وابن عاشور يف التحرير والتنوير 7/2.
)2(  انظر هذه األغراض والفوائد يف: الكشاف 197/1، وتفسري الرازي 83/4، والتحرير والتنوير 7/2.
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تعليــم النبــي  واملؤمنــي جــواب الســفهاء عــىل مقالتهــم؛ ليكــون اجلــواب حارضًا 

إذا قالــوا مــا أخــرب اهلل عنهــم أهنــم قائلــوه، ولــذا قــال ســبحانه معلــاًم للنبــي  واملؤمنــي 

الــرد عليهــم : ﴿ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾.

ــه  وإكرامــه بمعجــزة مــن املعجــزات، حيــث أخــرب  تصديــق اهلل جــل وعــال لنبي

ــث  ــرب؛ حي ــام أخ ــع ك ــد وق ــة، وق ــذه املقال ــيقولون ه ــفهاء س ــرآن- أن الس ــه يف الق ــي اهلل ل -بوح

ــال: » كان رســول اهلل  صــىل نحــو  ــه ق ــن عــازب  أن ــرباء ب ــث ال ثبــت مــن حدي

ــه  ــب أن يوج ــول اهلل  حي ــهرًا، وكان رس ــرش- ش ــبعة ع ــرش -أو س ــتة ع ــدس س ــت املق بي

ــن  ــفهاء م ــال الس ــة، وق ــو الكعب ــه نح ــزل اهلل :﴿ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾، فتوج ــة، فأن إىل الكعب

ــث)1(. ــا...« احلدي ــوا عليه ــي كان ــم الت ــن قبلته ــم ع ــا واله ــود-: م ــم اليه ــاس -وه الن

ــاىل ﴿ ہ ہ ہ ھ  ــه تع ــد قول ــت بع ــة نزل ــذه اآلي ــن: إن ه ــض املفري ــال بع وق

ھ﴾، ردًا عــىل الســفهاء الذيــن قالــوا هــذه املقالــة، فيكــون معنــى االســتقبال هنــا -املدلــول عليــه 

بالســي-: االســتمرار عــىل مقولتهــم، فاملعنــى: قــد قالــوا هــذه املقولــة وسيســتمرون عــىل قوهلــا)2(، أو 

تكــون الســي هنــا للتحقيــق، فتكــون دالــة عــىل املــايض، فيصبــح املعنــى: )قــال الســفهاء مــن النــاس(

.)3(

واســتدل مــن قــال هبــذا القــول بحديــث الــرباء   الســابق، وموضــع الشــاهد منــه قولــه 
ــاس  ــن الن ــفهاء م ــال الس ــة، وق ــو الكعب ــه نح ــزل اهلل :﴿ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾، فتوج » فأن

)1(  سبق خترجه ص )26(.
)2(  انظر: تفسري الرازي 83/4، والبحر املحيط 593/1، وفتح القدير 284/1. وهو ظاهر كالم ابن اجلوزي يف زاد املسري ص92.

)3(  انظر: البحر املحيط 593/1، وروح املعاين 402/1، والتحرير والتنوير 7/2. وقد استنكر أبو حيان قول من قال إن املراد بالفعل 
الداللة عىل املايض، وأهنا بمعنى )قال السفهاء(، فقال:»وليس عندنا ِمن وْضِع املستقبل موضع املايض وأن معنى ﴿ٻ﴾: )قال( كام 

زعم بعضهم؛ ألن ذلك ال يتأتى مع السي لبعد املجاز فيه، ولو كان عاريًا من السي ذلك، وكان يكون حكاية حال ماضية«.
وقد استنكر علم الدين السخاوي يف مجال القراء 631/2 القول بتأخر نزول قوله تعاىل ﴿ٻ ٻ﴾ حتى نفى أن يكون قد قاله 
ٌ من الزخمرشي، وذيَّل ذلك بقوله:» وهذا واضح جدًا، وقد خفى عليه هذا، فصار إىل ما صار إليه  أحد من املفرين، وإنام هو وهم بيِّ

من تقدم اآلية يف التالوة، وتأخرها يف اإلنزال، وليس هبي أن جيعل كالم اهلل عز وجل هبذه املثابة«.
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ــتدالهلم  ــه اس ــح يل وج ــا...«. ومل يتض ــوا عليه ــي كان ــم الت ــن قبلته ــم ع ــا واله ــود-: م ــم اليه -وه
ــه ســبحانه ﴿ ٻ ٻ﴾ عــن قولــه ــزول قول هبــذا احلديــث؛ فــإن احلديــث ال يــدل عــىل تأخــر ن

ــل  ــد حتوي ــا بع ــفهاء إىل م ــة الس ــوع مقال ــر وق ــىل تأخ ــدل ع ــل ي ﴿ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾، ب

ــة قبلهــا  ــل القبلــة، وتكــون نازل ــة خــربًا عــام ســيقع بعــد حتوي ــع مــن أن تكــون اآلي القبلــة، وال مان

ــول األول. ــورة يف الق ــراض املذك لألغ

كــام اســتدل بعضهــم بقــول ابــن عبــاس  مــا الــذي رواه عنــه عــيل بــن أيب طلحــة: »كان 
أول مــا نســخ مــن القــرآن القبلــة، وذلــك أن رســول اهلل  ملــا هاجــر إىل املدينــة، وكان أكثــر 
أهلهــا اليهــود أمــره اهلل عــز وجــل أن يســتقبل بيــت املقــدس، ففرحــت اليهــود، فاســتقبلها رســول اهلل 
 بضعــة عــرش شــهرًا، فــكان رســول اهلل  حيــب قبلــة إبراهيــم عليــه الســالم، 
ــه  ــارك وتعــاىل: ﴿ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾ إىل قول فــكان يدعــو وينظــر إىل الســامء، فأنــزل اهلل تب

ــوا: ﴿ پ پ پ پ ڀ ڀ  ــود، وقال ــك اليه ــن ذل ــاب م ــرة:144[، فارت ــورة البق ﴿ ۓ ۓ ڭ﴾ ]س

ڀ﴾، فأنــزل اهلل عــز وجــل: ﴿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾...«.

هذا لفظ الطربي، ونحوه عند النحاس)1(، وعزاه السيوطي البن أيب حاتم)2(.

لكــن ابــن أيب حاتــم إنــام أورده بلفــظ: » ...فارتــاب مــن ذلــك اليهــود، وقالــوا: ﴿ ٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾«)3(.

وبنحــوه أورده الواحــدي -غــري مســند- بلفــظ: »فلــام رصفــه اهلل تعــاىل إليهــا ارتــاب مــن ذلــك 
اليهــود وقالــوا: مــا والهــم عــن قبلتهــم التــي كانــوا عليهــا، فأنــزل اهلل تعــاىل: ﴿ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾ 

]ســورة البقــرة:115[«)4(.

)1(  سبق عزوه إليهام ص )27(.
)2(  اإلتقان 212/1، 213.

)3(  سبق عزوه إليه ص )27(، وال يفى أن السياق غريب هكذا؛ إذ قوله تعاىل ﴿ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴾ 
هو من رد اهلل تعاىل عىل السفهاء، ومل يظهر يل كيف يكون هو قول السفهاء.

)4(  أسباب النزول ص 36.
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فلــم ينصــا عــىل وقــوع النــزول بعــد حتويــل القبلــة وبعــد مقالــة الســفهاء، وإنــام دل لفظهــام عــىل 

وقــوع مقالــة الســفهاء بعــد حتويــل القبلة.

ــن  ــا م ــىل أصله ــة ع ــاىل ﴿ ٻ﴾ باقي ــه تع ــي يف قول ــم- أن الس ــح -واهلل أعل ــذا فالراج ول

ــران: ــه أم ــتقبال، ويرجح ــىل االس ــة ع الدالل

ــاىل ﴿ ٻ -  ــه تع ــزول قول ــوع ن ح بوق ــرصِّ ــا ت ــليم هل ــب التس ــة جي ــوت رواي ــدم ثب األول: ع

ــات عــىل  ــدل هــذه الرواي ــل ت ــه ﴿ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾، ب ــزول قول ٻ﴾ بعــد ن

تأخــِر مقالــة الســفهاء إىل مــا بعــد نــزول هــذه اآليــة، وهــذا هــو عينــه مدلــول االســتقبال 

ــه بالســي. ُ عن املبــيَّ

ــا مل -  ــف، م ــا يف املصح ــب ترتيبه ــا حس ــدة نزوهل ــورة الواح ــات الس ــل يف آي ــاين: أن األص الث

يــدل دليــل عــىل خالفــه)1(، ومل يــأت دليــل عــىل ذلــك، بــل يــدل ظاهــر اآليــات عــىل خالفه، 

لكوهنــا مصــدرة بســي االســتقبال، وفعــل املضارعــة، للداللــة عــىل املســتقبل.

ــف  ــل الضعي ــو اجلاه ــفيه(، وه ــع )س ــفهاء( مج ــى ﴿ٻ﴾: )الس ــة: يف معن ــألة الثاني املس
ــة، وقلــة املعرفــة  ــَفه(، وهــو اخِلفَّ الــرأي، القليــل املعرفــة بمواضــع املنافــع واملضــار، وأصلــه مــن )السَّ

ــراب)2(. ــرة االضط ــل، وكث ــان العق لنقص

املســألة الثالثــة: يف القــوم املوصوفــي بقولــه ســبحانه ﴿ٻ﴾: اختلــف املفــرون يف القــوم 
ــة  ــىل ثالث ــوا ﴿ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴾ - ع ــن قال ــم الذي ــة - وه ــذه اآلي ــفه يف ه ــي بالس املوصوف

أقــوال:

ــت -  ــد كان ــة، وق ــم يف القبل ــلمي هل ــة املس ــة ملخالف ــك كراه ــوا ذل ــود، قال ــم اليه األول: أهن

)1(  انظر: التحرير والتنوير 5/2.
)2(  انظر: تفسري الطربي 293/1، ومعجم مقاييس اللغة 79/3 )س ف ه(، ومفردات ألفاظ القرآن للراغب ص 414 )س ف هـ(.
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ــبه  ــه أش ــم، وأن ــلمي هل ــة املس ــود، ملوافق ــه اليه ــت ب ــا فرح ــك مم ــم، وكان ذل ــم قبلَته قبلُته

ــذه. ــم ه ــم بمقالته ــغبوا عليه ــم ش ــام خالفوه ــم، فل باتباعه

ويــدل هلــذا القــول أنــه قــول مــن شــهد التنزيــل، فهــو قــول الــرباء بــن عــازب وابــن عبــاس، 

كــام يف قوليهــام الســابقي.

الثــاين: أهنــم املنافقــون، قالــوا هــذه املقالــة اســتهزاء بالنبــي  وباملســلمي؛ إذ هــذا - 

ــم وطريقتهم. ديدهن

ويؤيــده أن اهلل جــل وعــال وصفهــم يف بذلــك يف صــدر هــذه الســورة يف قولــه ﴿ ۀ ہ ہ ہ 

ــرة:13[. ــورة البق ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴾ ]س

الثالــث: أهنــم املرشكــون مــن أهــل مكــة، وقــرر ذلــك بعــض املفريــن بأهنــم قالــوا هــذه - 

املقالــة طعنــًا عــىل النبــي  إذ اســتقبل الكعبــة بعــد اســتقبال بيــت املقــدس، فعــاد 

. إىل مــا يوافقهــم؛ فزعمــوا أنــه ســيعود إىل دينهــم كذلــك، حاشــاه

ويؤيــد هــذا القــول أن اهلل جــل وعــال قيــد الســفهاء بشــبه اجلملــة ﴿ ٻ ٻ﴾، وقــد عــرف يف 

اصطــالح القــرآن أن لفــظ النــاس يــراد بــه املرشكــون)1(.

والراجح - واهلل أعلم - أن اآلية تشمل هؤالء كلهم، ويؤيد هذا االختيار ثالث حجج:

ــن الطوائــف -  ــه، فيعــم الســفهاء م ــالم علي ــظ الســفهاء؛ لدخــول األلــف وال األوىل: عمــوم لف

ــالث. الث

الثانيــة: وصــف الســفهاء بقولــه تعــاىل ﴿ ٻ ٻ﴾ يفيــد العمــوم، ويــدل عــىل شــمول قائــيل - 

ــا؛ إذ  ــة بعينه ــص طائف ــة لتخصي ــف، وال حج ــذه الطوائ ــن ه ــفيه م ــكل س ــة ل ــذه املقال ه

ــاس. مجيعهــم مــن الن

)1(  انظر األقوال الثالثة يف: زاد املسري ص 92، وتفسري الرازي 83/4، 84، والبحر املحيط 593/1، وروح املعاين 402/1.
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ــي -  ــداء للنب ــم أع ــي ه ــي، واملرشك ــود، واملنافق ــف: اليه ــذه الطوائ ــع ه ــة: أن مجي الثالث

 واملســلمي، ويرتبصــون هبــم الدوائــر، ومــن البعيــد أن جيــدوا جمــاالً يف ســبيل 

ــْوه)1(. ــلمي فَيَدُع ــن املس ــل م الني

املســألة الرابعــة: يف فائــدة البيــان بشــبه اجلملــة يف قولــه تعــاىل : ﴿ ٻ ٻ﴾: اختلــف املفرون 
يف فائــدة هــذا البيــان عــىل ثالثــة أقوال:

ــه -  ــإن الســفه يوصــف ب ــاس، ف ــه إخــراج مــا يوصــف بالســفه مــن غــري الن األول: أن فائدت

ــد ﴿ ٻ ٻ﴾. ــل بقي ــا ال يعق ــرج م ــًا، فأخ ــل أيض ــا ال يعق ــه م ــف ب ــاس، ويوص الن

الثــاين: أن فائدتــه ختصيــص عمــوم الســفهاء باملرشكــي منهــم؛ فــإن عــرف القــرآن يف إطــالق - 

لفــظ )النــاس( أن يــراد بــه املرشكــون.

ــاس - -  ــم الن ــهم - وه ــهم إىل جنس ــفاهتهم بقياس ــامل س ــىل ك ــه ع ــه التنبي ــث: أن فائدت الثال

ــي آدم. ــفهاء بن ــم س ــة ه ــذه املقال ــوا ه ــن قال ــان أن الذي ــم، وبي إزراء عليه

ــي -  ــود واملنافق ــالث: اليه ــف الث ــظ ﴿ٻ﴾ للطوائ ــمول لف ــه إرادة ش ــع: أن فائدت الراب

واملرشكــي)2(.

وأظهــر هــذه األقــوال آخرهــا ثــم الــذي قبلــه، وأمــا القــول األول فــريده إســناد )القــول( إىل 

الســفهاء، فــال حاجــة للنــص عــىل أن قائــيل هــذه املقالــة مــن النــاس ال مــن غــري العقــالء.

وأمــا القــول الثــاين فيبعــده أن اآليــة نزلــت يف املدينــة، ونزلــت مــع آيــات حتويــل القبلــة، وألن 

يقــول هــذه املقالــة اليهــود واملنافقــون أوىل مــن أن يقوهلــا املرشكــون، ولــذا -فكــام ســبق يف املســألة 

الســابقة- فــإن الراجــح هــو شــمول لفــظ الســفهاء للطوائــف الثــالث.

)1(  رجح شمول اآلية جلميع الطوائف: الرازي يف تفسريه 84/4، وابن كثري يف تفسريه 5/2، والبيضاوي يف تفسريه 91/1، وأبو السعود 
يف تفسريه 171/1.

السعود  أيب  وتفسري   ،593/1 املحيط  والبحر   ،144/2 القرآن  ألحكام  واجلامع   ،218/1 الوجيز  املحرر  يف:  األقوال  هذه  انظر    )2(
171/1، وروح املعاين 402/1، والتحرير والتنوير 6/2.
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ــم؟ أو: أي يشء  ــذي رصفه ــا ال ــاىل ﴿ پ پ﴾: أي م ــه تع ــى قول ــة: يف معن ــألة اخلامس املس
رصفهــم عــن قبلتهــم؟)1( واالســتفهام هنــا لالســتهزاء والتعجــب، ومرادهم بذلــك اإلزراء عــىل النبي 

 وعــىل املؤمنــي، وختطئتهــم وتســفيههم، وقيــل: االســتفهام لإلنــكار، واألول أقــرب)2(.

ــاف  ــي )الق ــاىل ﴿ پ ڀ ڀ ڀ﴾: الثالث ــه تع ــة( يف قول ــري )القبل ــة: يف تفس ــألة السادس املس
والبــاء والــالم( »أصــل واحــد صحيــح تــدل كلُمــه كلُّهــا عــىل مواجهــة الــيء للــيء«)3(، و)الِقبلة(: 

كل مــا قابــل وجهــه)4(.

ــة  ــن هيئ ــتعامله م ــل اس ــم نق ــتقبال، ث ــل االس ــن فع ــوغ م ــة)5( املص ــة واحلال ــا وزن اهليئ ووزهن

االســتقبال إىل عــي الــيء املســتقبل ألن حتويــل القبلــة إنــام كان عــن الــيء املســتقَبل، وهــو بيــت 

ــتقبال)6(. ــة االس ــن هيئ ــن ع ــدس، ومل يك املق

ْبــح، والطِّْحن(،  ومــال ابــن عاشــور إىل أن تكــون )القبلة( اســم مفعــول عــىل وزن )فِْعــل( كـ)الذِّ

ثــم أنثــت باعتبار اجلهــة)7(.

املســألة الســابعة: يف تعيــي القبلــة التــي كانــوا عليهــا: يــكاد جيمــع املفــرون عــىل أن املــراد 
هبــذه القبلــة التــي كانــوا عليهــا هــي بيــت املقــدس، بــل نقــل بعضهــم اإلمجــاع عــىل ذلــك)8(.

ــراد بالســفهاء  ــة، ويكــون امل ــة املحــول عنهــا هــي الكعب ــن أن القبل ونقــل عــن بعــض املفري

)1(  انظر تفسري الطربي 131/3، والكشاف 197/1.
)2(  انظر: تفسري الرازي 84/4، وتفسري أيب السعود 171/1، وروح املعاين 402/1، والتحرير والتنوير 8/2. وانظر يف أغراض االستفهام 

وما يمكن أن يدل عليه: التلخيص )مطبوع مع: األطول( 53/1، 54.
)3(  معجم مقاييس اللغة 51/5 )ق ب ل(.

)4(  انظر: تفسري الطربي 131/3، والقاموس املحيط ص 1044 )ق ب ل(.
)5(  يصاغ من املصدر ما يدل عىل اهليئة عىل وزن )فِْعَلة(، كـ)ِجلسة( من اجللوس، لبيان هيئته. انظر: شذا العرف ص 61.

591/1، وتفسري أيب السعود  والبحر املحيط  القرآن الكريم ص 654 )ق ب ل(،  131/3، ومفردات ألفاظ  تفسري الطربي  انظر:    )6(
171/1، والتحرير والتنوير 8/2.

)7(  التحرير والتنوير9/2.
)8(  انظر: تفسري الطربي 131/3، وزاد املسري ص 92، والبحر املحيط 594/1، وهو الذي نقل اإلمجاع عن »بعض املفرين«، ثم بي أن 

هناك من خالف فيه.
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عــىل هــذا القــول هــم املرشكــون ال غريهــم، واملعنــى: أن املســلمي كانــوا بمكــة يســتقبلون الكعبــة، 

ــذي  ــا ال ــك: م ــم ذل ــي عليه ــون عائب ــال املرشك ــدس، فق ــت املق ــتقبلوا بي ــة اس ــوا املدين ــا قدم ــم مل ث

رصفهــم عــن اســتقبال البيــت احلــرام إىل اســتقبال بيــت املقــدس؟)1(.

املســألة الثامنــة: يف الــالم املتصلــة بلفــظ اجلاللــة مــن قولــه تعــاىل ﴿ ٺ﴾: هــذه هــي الم امللك، 
وبعضهــم يعــرب عنهــا بــالم االختصــاص)2(، فمعنــى قولــه تعــاىل ﴿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾: هلل ملــك 

املــرشق واملغــرب ومــا بينهــام)3(.

املســألة التاســعة: يف معنــى قولــه تعــاىل ﴿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾: أي: يســدد ويوفــق مــن 
يشــاء مــن خلقــه إىل الطريــق القويــم الــذي ال اعوجــاج فيــه، واملقصــود هنــا أن اهلل تعــاىل قــد أرشــد 

نبيــه  إىل أن يقــول مــا معنــاه: إن اهلل هدانــا بالتوجــه شــطر املســجد احلــرام لقبلــة إبراهيــم، 

وأضلكــم أهيــا الســفهاء عنهــا، فخذلكــم عــام هدانــا لــه مــن ذلــك)4(.

املســألة العــارشة: يف العالقــة بــي مجلــة ﴿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾ ومجلــة ﴿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
ٹ﴾: بــيَّ اهلل عــز وجــل يف اجلملــة األوىل صحــة اســتقبال أيِّ قبلــة يوجــه اهلل تعــاىل إليهــا عبــاده، 

ض يف اجلملــة الثانيــة بــأن القبلــة التــي هــدى إليهــا املســلمي -وهــي املســجد احلــرام- أهــدى  وعــرَّ

وأقــوم، فاجلملــة األوىل لبيــان وجــه صحــة االســتقبال، والثانيــة لبيــان وجــه ترجيــح إحــدى القبلتــي 

عــىل األخــرى)5(.

)1(  انظر: البحر املحيط 594/1، والتحرير والتنوير 5/2، 9. وإىل هذا القول مال ابن عاشور.
)2(  الكالم يف هذا اجلزء من اآلية كالكالم يف قوله تعاىل ﴿ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾ ]البقرة:115[،    ينطبق عليه ما قيل يف 
تلك اآلية. انظر: تفسري الطربي 526/2، واملحرر الوجيز 199/1، ومعاين احلروف للرماين ص 55، وتفسري الرازي 20/4، والبحر 
املحيط 1/ 594، ومغني اللبيب ص 234. وأكثر اللغويي عىل التفريق بي الم امللك والم االختصاص، فهي الم ملك يف نحو: املال 
لزيد، وهي الم االختصاص يف نحو: الرج للدابة. انظر: معاين احلروف ص 55، ومغني اللبيب ص 233، 234، ورشح ابن عقيل 

عىل األلفية 21/2، 22.
)3(  انظر: تفسري الطربي 140/3، وتفسري الرازي 85/4.

)4(  انظر: تفسري الطربي 140/3، 141، واملحرر الوجيز 218/1، واجلامع ألحكام القرآن 148/2، وتفسري ابن كثري 7/2، والتحرير 
والتنوير 12/2.

)5(  انظر: روح املعاين 402/2، والتحرير والتنوير 12/2.



َتفِسري آَيات ِ َتِويِل الِقبَلة

49

املســألة احلاديــة عــرشة: يف تقريــر احلجــة التــي أمــر اهلل تعــاىل نبيــه  أن ياجهــم 
هبــا: قــال اهلل تعــاىل لنبيــه : ﴿ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾ ]ســورة 

البقــرة:142[، وهــذا هــو الــرد الــذي أوحــاه اهلل جــل وعــال إىل نبيــه  آمــرًا لــه بــأن يقولــه 

للســفهاء إذا قالــوا مقالتهــم هــذه، وهــو رد مفحــم قاطــع، مضمونــه: أن اهلل تبــارك وتعــاىل هــو مالــك 

ــا  ــة بعينه ــتقبال جه ــربة يف اس ــت الع ــه، وليس ــت ترصف ــه وحت ــًا ملك ــاألرض مجيع ــا، ف ــات كله اجله

َهنــا توجهنــا، فالطاعــة يف امتثــال أمــره، ســواٌء يف ذلــك  إال امتثــال أمــره؛ فنحــن عبيــده؛ فحيثــام وجَّ

التوجــُه إىل بيــت املقــدس والتوجــُه إىل البيــت احلــرام، إال أنــه قــد اختــص هــذه األمــة بــأن هداهــم إىل 

القبلــة احلســنى، وهــي قبلــة إبراهيــم عليــه الســالم خليــل الرمحــن، التــي بنيــت عــىل اســم اهلل وحــده 

ــك له)1(. ال رشي

ويف هــذا اجلــواب إعــراض عــن إجابتهــم عــىل ســؤاهلم عــن الســبب الداعــي لتحويــل القبلــة؛ 

ألن إنكارهــم كان عــن عنــاٍد ال عــن طلــٍب للحــق، فأجيبــوا بــام ال يبــي هلــم حكمــة التحويــل، وال 

ســبب أحقيــة الكعبــة باالســتقبال)2(.

       املطلب الثاين: تفسري اآلية )143(.

وهــي قولــه تعــاىل: ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

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

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴾ ]ســورة البقــرة:143[ ،

 وفيها أربع عرشة مسألة:

)1(  انظر: تفسري الطربي 140/3، 141، وتفسري الرازي 85/4، وتفسري ابن كثري 7/2.
)2(  صحيح البخاري، كتاب التفسري، باب ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴾ ح)4487(، 
وليس بمدرج، وقد ورد يف مواضع من    النبي  العدل« هو مرفوع من قول  215/8. وقوله يف آخر احلديث »والوسط 

الصحيح وغريه ألفاظ أخرى للحديث تؤيد ذلك. انظر: تفسري ابن كثري 8/2، وفتح الباري 216/8.
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املســألة األوىل: يف ذكــر احلديــث املرفــوع الــوارد يف تفســريها: روى البخــاري يف صحيحــه بإســناده 
ــة،  ــوم القيام ــوح ي ــى ن ــول اهلل : »يدع ــال رس ــال: ق ــدري  ق ــعيد اخل ــن أيب س ع

فيقــول: لبيــك وســعديل يــا رب، فيقــول: هــل بلغــت؟ فيقــول: نعــم، فيقــال ألمتــه: هــل بلغكــم؟ 

فيقولــون: مــا أتانــا مــن نذيــر، فيقــول: مــن يشــهد لــك؟ فيقــول: حممــد وأمتــه، فيشــهدون أنــه قــد 

بلــغ، ويكــون الرســول عليكــم شــهيدًا، فذلــك قولــه جــل ذكــره: ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ــدل«)1(. ــط الع ــرة:143[، والوس ــورة البق ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴾ ]س

املســألة الثانيــة: يف تفســري قولــه تعــاىل ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ﴾: أي: كــام هديناكــم أهيــا 
املؤمنــون وخصصناكــم بالتوفيــق مللــة إبراهيــم وملتــه وفضلناكــم بذلــك عــىل أهــل األديــان فكذلــك 

خصصناكــم بتفضيلكــم عــىل ســائر األمــم أن جعلناكــم أمــة وســطًا، وهــذا أقــرب مــا قيــل يف املشــبه 

ــه أقــوال أخــرى)2(. ــه ب)ذلــك(، وإال ففي ــه املشــار إلي ب

املســألة الثالثــة: يف معنــى قولــه تعــاىل ﴿ڤ﴾: أي: عــدوالً، وقــد ثبــت هــذا عــن النبــي 
ــط(  ــري )الوس ــن بتفس ــض املفري ــه بع ــرب عن ــل، وع ــل قلي ــور قب ــث املذك ــام يف احلدي  ك

ــدوُل. ــاُر الُع ــه: اخِلَي بأن

ــو  ــاطها، فه ــياء أوس ــري األش ــه، وخ ــط يف موضع ــرب: املتوسِّ ــة الع ــط( يف لغ ــل )الوس وأص

وصــف هــذه األمــة أهنــم ِخيــاٌر ُمْصَطَفــْوَن مــن بــي األمــم، ويلــزم مــن اخلرييــة أن يكونــوا عــدوالً 

يف الشــهادة)3(، وملــا كان املقــام يف اآليــة وكــذا يف احلديــث املرفــوع الــذي اشــتمل عــىل تفســريها مقــام 

شــهادة هــذه األمــة عــىل ســائر األمــم روعــي يف تفســريها أهــم وصــف يناســبه مــن أوصــاف اخليــار، 

ــار راعــى  ــي ، ومــن فــر مــن املفريــن الوســط باخلي ــة، وهــو تفســري النب وهــو العدال

)1(  انظر: التحرير والتنوير 13/2.
)2(  انظر: تفسري الطربي 141/3، والبحر املحيط 595/1.

149/2، 150، والتحرير  القرآن  واجلامع ألحكام  108/6 )و س ط(، وزاد املسري ص 92،  اللغة  معجم مقاييس  انظر نحوه يف:    )3(
والتنوير 18/2.
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أصــل الكلمــة وداللتهــا لتوضيــح املــراد، وإال فاملعنيــان متالزمــان)1(.

املســألة الرابعــة: يف تفســري قولــه تعــاىل ﴿ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴾: مــى 
يف املســألة األوىل يف هــذه اآليــة روايــة البخــاري حلديــث أيب ســعيد اخلــدري  مرفوعــًا، وقــد 

ــه، وقــد رواه اإلمــام أمحــد  ــا حممــدًا  وأمت ــه الســالم يستشــهد نبين دل عــىل أن نوحــًا علي

ــه  ــهدون ل ــون فيش ــال: فيدع ــه: » ق ــود، ففي ــىل املقص ــح ســياقًا، وأدل ع ــه أوض ــارب إال أن ــظ مق بلف

بالبــالغ، قــال: ثــم أشــهد عليكــم«)2(.

فهــذا هــو املقصــود بشــهادة هــذه األمــة عــىل األمــم، وقيــل: إن املــراد بقولــه تعــاىل ﴿ ڦ 

ڦ ڦ ڦ﴾ مــا رواه أنــس مــن أن النبــي  ُمــرَّ عليــه بجنــازة فأثني عليهــا خريًا، 

فقــال: »وجبــت وجبــت وجبــت«، ثــم مــر عليــه بأخــرى، فأثنــي عليهــا رشًا، فقــال: »وجبــت وجبــت 

وجبــت«، ثــم قــال: » فقــال رســول اهلل : مــن أثنيتــم عليــه خــريًا وجبــت لــه اجلنــة، ومــن 

ــم  ــهداء اهلل يف األرض، أنت ــم ش ــهداء اهلل يف األرض، أنت ــم ش ــار، أنت ــه الن ــت ل ــه رشًا وجب ــم علي أثنيت

شــهداء اهلل يف األرض«)3(، ويف بعــض روايــات احلديــث بإســناد فيــه ضعــف أنــه تــال يف آخــره قــول اهلل 

تعــاىل ﴿ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴾)4(.

فعــىل القــول األول يكــون املــراد بالنــاس يف اآليــة: األمــم الســابقة، وعــىل القــول الثــاين: هــذه 

األمــة يشــهد بعضهــا عــىل بعــض.

واملتأمــل يف ســياق اآليــات، حــي يــرى أن املقــام مقــام مقارنــة بــي األمــم، وكــون هــذه األمــة 

وســطًا بينهــا وخيــارًا وعــدوالً، إضافــة إىل أن النبــي  تــال اآليــة عنــد ذكــر شــهادة هــذه 

)1(  انظر نحوه يف: روح املعاين 403/2.
)2(  رواه اإلمام أمحد يف مسنده )11283( 383/17، وصحح إسناده حمققو املسند )ط. الرسالة(.

)3(  رواه مسلم يف صحيحه، كتاب اجلنائز، ح)949( 18/3، 19.
)4(  أخرج هذه الزيادة احلاكم يف املستدرك، ح)3061( 294/2، وقال: »هذا حديث صحيح اإلسناد، ومل يرجاه، إنام اتفقا عىل »وجبت« 

فقط«، وقال الذهبي يف التلخيص عن أحد رواة احلديث:» مصعب ليس بالقوي«.
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األمــة عــىل األمــم الســابقة، لــريى بوضــوح أن القــول األول أرجــح مــن القــول الثــاين، وإن كان لفــظ 

اآليــة يصلــح لعمــوم شــهادة هــذه األمــة عــىل الســابقي، وعــىل بعضهــم)1(.

املســألة اخلامســة: يف وجــه شــهادة هــذه األمــة عــىل األمــم الســابقة: هــذه األمــة مل تــدرك األمــم 
ــذي ال  ــة عــىل خــرب الصــادق املصــدوق ال الســابقة، ومــع ذلــك فشــهادتا جتــوز عليهــم ألهنــا مبني

ينطــق عــن اهلــوى، فصدقــوه، وشــهدوا بــام أخربهــم بــه)2(.

املســألة السادســة: يف شــهادة النبــي  عــىل هــذه األمــة: اختلــف العلــامء يف املشــهود بــه 
عــىل هــذه األمــة، فقيــل: شــاهدًا عليكــم بأنــه قــد بلغكــم، وقيــل: شــاهدًا عليكــم بأعاملكــم، وقيــل: 

شــاهدًا لكــم بإيامنكــم بــه وبــام جــاء بــه، وقيــل: شــاهدًا لكــم بتزكيتكــم وتعديلكــم بعــد أن شــهدتم 

عــىل األمم)3(.

ــا  ــم إم ــم ال عليه ــهادة هل ــع أن الش ــىل( م ــهادة ب)ع ــت الش ــن عدي ــي األخريي ــىل القول وع

ــة)4(. ــة أو اهليمن ــى الرقاب ــهادة معن ــي الش ــا، أو لتضم ــا قبله ــع م ــاكلة م للمش

املســألة الســابعة: يف معنــى قولــه تعــاىل: ﴿ ڃ ڃ﴾: أي: ومــا رشعنــا القبلــة التــي كنــت عليهــا إال 
لنعلــم مــن يتبــع الرســول، فهــو متعــدٍّ إىل مفعــول واحــد، وهــو مــن جنــس َجْعــِل اإلجيــاد ال َجْعــِل 

التصيــري، فلــام كان املجعــول مــن شــؤون الترشيــع عــرب عنــه بــام يناســبه، فقيــل: ومــا رشعنــا...)5(.

نا ...)6(. وقيل: بل هو من َجْعِل التصيري الذي ينصب مفعولي، واملعنى: وما صريَّ

والقول األول أرجح، إذ هو أقرب لظاهر اآلية، وأبعد عن احلذف والتقدير.

)1(  ممن قال بشمول اآلية للمعنيي ابن عاشور يف التحرير والتنوير 21/2.
)2(  انظر: تفسري الطربي 145/3، 146، 151، واملحرر الوجيز 219/1.

)3(  انظر هذه األقوال يف: تفسري الطربي 146/3، واجلامع ألحكام القرآن 152/2، والبحر املحيط 596/1.
)4(  انظر: الكشاف 198/1، وتفسري البيضاوي 92/1، والتحرير والتنوير 22/2.

)5(  انظر: تفسري ابن كثري 10/2، والتحرير والتنوير 23/2.
)6(  انظر: البحر املحيط 596/1، 597، وتفسري أيب السعود 173/1.
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وقد اختلف القائلون بأن اجلعل بمعنى التصيري يف تعيي املفعولي عىل عدد من األقوال:

ــًة( أو  ــًة( أو )قبل ــره: )ِوجه ــذوف تقدي ــاين: حم ــول الث ــة(، واملفع ــول األول: )القبل فقيل:.املفع

)منســوخًة( أو )كائنــًة(، وعــىل هــذا القــول - أيــًا كان التقديــر - يكــون قولــه تعــاىل ﴿ چ چ چ﴾ 

ڃ﴾. لـــ﴿  نعتًا 

ــا  ــا جعلن ــا(، أي: وم ــت عليه ــي كن ــاين: )الت ــول الث ــة(، واملفع ــول األول: )القبل ــل: املفع وقي

ــم ... ــا إال لنعل ــت عليه ــي كن ــة الت ــي اجله ــة ه القبل

ــا  ــا جعلن ــة(، أي: وم ــاين: )القبل ــول الث ــا(، واملفع ــت عليه ــي كن ــول األول: )الت ــل: املفع وقي

ــم ...)1(. ــة إال لنعل ــي القبل ــا ه ــت عليه ــي كن ــة الت اجله

ــن  ــر املفري ــاىل: ﴿ ڃ چ چ چ﴾: أكث ــه تع ــودة بقول ــة املقص ــي القبل ــة: يف تعي ــألة الثامن املس
عــىل أن املــراد بالقبلــة التــي كانــوا عليهــا هــي بيــت املقــدس، وهــو ظاهــر اآليــة؛ إذ هــي القبلــة التــي 

كانــوا عليهــا قبــل نســخها هبــذه اآليــات، وقــال بعضهــم: بــل املقصــود الكعبــة؛ إذ كانــوا يســتقبلوهنا 

ملــا كانــوا بمكــة، وقيــل: بــل ﴿ ڃ چ چ چ﴾ هنــا بمعنــى: )القبلــة التــي أنــت عليهــا(، كقولــه 

ــى  ــُة كان املعن ــوُد الكعب ــال: املقص ــن ق ــران:110[ ، وم ــورة آل عم ــاىل﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾]س تع

عنــده: ومــا رددنــاك إىل القبلــة األوىل إال لنعلــم)2(.

ــاىل: ﴿ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ــه تع ــع يف قول ــم الواق ــري العل ــعة: يف تفس ــألة التاس املس
ــا  ــام كان وم ــارك وتعــاىل عــامل ب ــة؛ ألن اهلل تب ــم يف هــذه اآلي ــامء يف تفســري العل ڌ﴾: اختلــف العل

ســيكون، فقيــل: املــراد: إال ليعلــم رســويل وأوليائــي، وقيــل: إال ليظهــر، وقريــب منــه مــن قــال: إال 

ــد)3(. ــل: إال لتعلمــوا أهيــا الســفهاء، وهــو بعي ــة، وقي ــوال حمتمل ــرى، وكل هــذه األق لن

)1(  انظر: الكشاف 199/1، والبحر املحيط 596/1، 597، وروح املعاين 404/2.
)2(  انظر:.املحرر الوجيز 219/1، 220، وتفسري الرازي 94/4، والبحر املحيط 596/1، 597.

)3(  القول األول اختيار الطربي، والثاين قول ابن كثري، والثالث استظهره القرطبي. انظر: تفسري الطربي 158/3، 162، واجلامع ألحكام 
القرآن 152/2، 153، وتفسري ابن كثري 10/2.



54

املســألة العــارشة: يف تفســري قولــه تعــاىل: ﴿ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾: أي إنــام رشعنا 
لــك يــا نبينــا التوجــه أوالً إىل بــي املقــدس ثــم رصفنــاك عنــه إىل الكعبــة ليظهــر حــال مــن يتبعــك 

ويطيعــك ويســتقبل معــك حيثــام توجهــت ممــن ينقلــب عــىل عقبيــه، فريتــد عــن دينــه)1(.

املســألة احلاديــة عــرشة: يف تفســري قولــه تعــاىل ﴿ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴾: أي: وإن 
حتويــل القبلــة ورصفكــم عنهــا وتوليتكــم لقبلــة أخــرى ألمــر عظيــم شــاق إال عــىل مــن وفقــه اهلل عــز 

وجــل، فهــداه للتصديــق واإليــامن واالمتثــال)2(.

ــَث لفــُظ )كبــرية( ألنــه وصــف لـ)التوليــة( أو )القبلــة التــي جرى فيهــا التحويــل(، وقيل  وقــد ُأنِّ

ذلك)3(. غري 

وإنــام كانــت كبــرية عظيمــة عــىل النفــوس إال مــن هــدى اهلل ألن حتويــل القبلــة أول نســخ وقــع 

يف اإلســالم، فمــن مل يألــف النســخ، ومل يعلــم حكمتــه، ســيكون عظيــاًم عليــه أن يتغــري عليــه الترشيــع 

ــه اعــرتاض، فهــو  ــه، وانقــاد للــرشع، وأســلم وجهــه هلل، ومل يقــع يف قلب إال مــن وقــر اإليــامن يف قلب

الــذي هــداه اهلل ووفقــه)4(.

املســألة الثانيــة عــرشة: يف ســبب نــزول قولــه تعــاىل ﴿ ک ک گ گ گ﴾: هــذه اآليــة شــأهنا 
شــأن بقيــة آيــات حتويــل القبلــة التــي يتناوهلــا هــذا البحــث، فهــي نازلــة يف شــأن حتويــل القبلــة، نزلت 

جوابــًا عــىل مــن ســأل عــن حــال مــن مــات قبــل حتويــل القبلــة، وقــد كان يصــيل إىل بيــت املقــدس 

  مــاذا يكــون مــن شــأهنم، جــاء ذلــك يف احلديــث الصحيــح الــذي رواه الــرباء بــن عــازب

وفيــه: »وكان الــذي مــات عــىل القبلــة قبــل أن حتــول ِقَبــل البيــت رجــال قتلــوا مل نــدر مــا نقــول فيهــم، 

ــزل اهلل ﴿ ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾«)5(. فأن

)1(  انظر: زاد املسري ص 92، وتفسري ابن كثري 10/2.
)2(  انظر: تفسري الطربي 164/3 ، 166، وزاد املسري ص93.

)3(  انظر: تفسري الطربي 164/3، 165، والبحر املحيط 598/1.
)4(  انظر: تفسري ابن كثري 10/2.

)5(  رواه البخاري يف صحيحه، كتاب التفسري، باب ﴿ ٻ ٻ ٻ ٻ.﴾ ح )4486( 214/8.
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وقــد تقــدم أن األرجــح يف نــزول آيــات حتويــل القبلــة كان قبــل حتويــل القبلــة، وعليــه فنــزول 

هــذا اجلــواب حصــل قبــل حــدوث الســؤال، فيحتمــل نشــوء الســؤال لــدى بعــض الصحابــة الذيــن 

مل تبلغهــم اآليــات، بــل بلغهــم خــرب حتويــل القبلــة، فطــرأ هلــم هــذا الســؤال، ثــم بلغتهــم اآليــات 

التــي احتــوت عــىل اجلــواب الشــايف لســؤاهلم؛ إذ مل أقــف عــىل مــن قــال بتأخــر نــزول هــذا اجلــزء مــن 

اآليــة عــن بقيــة اآليــات، واهلل أعلــم.

املســألة الثالثــة عــرشة: يف تفســري قولــه تعــاىل ﴿ ک ک گ گ گ﴾: أي: ومــا كان اهلل ليحبــط 
ــت  ــو بي ــا نح ــي صليتموه ــم الت ــوله ، بصالتك ــم لرس ــة، وتصديقك ــم بالقبل ــر إيامنك أج

املقــدس عــن أمــره، ألن ذلــك كان منكــم تصديقــًا لرســول اهلل، واتباعــًا ألمــر اهلل، وطاعــة لــه)1(.

فعــىل هــذا املــراد باإليــامن: التصديــق، وهــو املعــروف يف لغــة العــرب، وأشــري بــه إىل الصــالة 

يف هــذا املوضــع لظهــور اإليــامن يف اســتقباهلم القبلــة التــي أمــروا هبــا، وتأديتهــم الصــالة مســتقبلينها، 

ــلف:  ــن الس ــال م ــن ق ــول م ــه ق ــربي ، ووجَّ ــار الط ــذا اختي ــا. وه ــر اهلل فيه ــم ألم وانقياده

»اإليــامن: الصــالة« بــام ذكــر قبــل قليــل.

وقيل: سميت الصالة إيامنًا ألهنا أعظم أركانه، أو الشتامهلا عىل قول وعمل ونية)2(.

ــة  ــاس ذو رأف ــع الن املســألة الرابعــة عــرشة: ﴿ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴾: أي: إن اهلل تعــاىل بجمي
ــك  ــن ذل ــا، وم ــوه هب ــة أطاع ــواب طاع ــم ث ــع هل ــه ال يضي ــم أن ــه هل ــم ورمحت ــه هب ــن رأفت ــة، وم ورمح

ــة)3(. ــل ذلــك إىل غــري الكعب ــوا قب ــام صل ــة احلســنى هلــم، وأالَّ يؤاخذهــم ب ــار القبل اختي

)1(  انظر: تفسري الطربي 169/3، والبحر املحيط 599/1، 600، وتفسري ابن كثري 11/2.
)2(  انظر: اجلامع ألحكام القرآن 153/2، والبحر املحيط 599/1، 600، والتحرير والتنوير 25/2.

)3(  انظر: تفسري الطربي 170/3، 171، وتفسري أيب السعود 174/1.
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املبحث الثالث:

 تفسري اآليات 144-14٨

وهــي قولــه تعــاىل :﴿ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ېې 

ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىبٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

.]148  - البقــرة:144  ]ســورة  ڇ﴾  چ چ ڇ ڇ  چ چ  ڃ ڃ  ڃ ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

     املطلب األول: تفسري اآلية )144(.

وهــي قولــه تعــاىل: ﴿ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾، 

وفيهــا ســبع مســائل:

ــد  ــا تفي ــد( هن ــاىل ﴿ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾: )ق ــه تع ــد( يف قول ــى )ق ــألة األوىل: يف معن املس
ــن  ــدد، ويؤخذم ــىل التج ــة ع ــا الدالل ــارع بعده ــل املض ــن الفع ــذ م ــح، ويؤخ ــىل األرج ــق ع التحقي

َر ذلــك مــرارًا)1(. وقيــل: إن )قــد( هنــا للتكثــري، وقيــل: للتقليــل)2(. قولــه تعــاىل بعدهــا )تقلُّــب( َتَكــرُّ

املسألة الثانية: يف تفسري قوله تعاىل ﴿ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾: أي: إننا يا نبينا - عليه الصــالة 
َف وجهك يف جهة السامء، تشوفًا للوحي الرباين باستقبال املسجد احلرام،  َل وترصُّ والسالم- لنرى حتوُّ

فكان  يدعو اهلل جل وعال وينظر إىل السامء، حتى نزلت هذه اآلية)3(.

)1(  انظر: البحر املحيط 601/1، 602، والتحرير والتنوير 27/2.
)2(  انظر: الكشاف 200/1، وتفسري البيضاوي 92/1، وروح املعاين 407/2.

)3(  انظر: تفسري الطربي 172/3، والكشاف 200/1، واجلامع ألحكام القرآن 154/2. وقد اختلفوا يف كيفية هذا التقلب، وهل كان مع 
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ــه  ــاىل لنبي ــن اهلل تع ــارة م ــذه بش ــاىل ﴿ ڻ ۀ ۀ﴾ ه ــه تع ــري قول ــة: يف تفس ــألة الثالث املس
ــة  ــيرصفه إىل قبل ــه س ــبحانه أن ــده اهلل س ــث وع ــك، حي ــر بذل ــل األم ــة قب ــل القبل  بتحوي

ــم)1(. ــر القس ــىل تقدي ــة ع ــالم الدال ــارة بال ــذه البش ــد ه ــا، وأك ــا ويرتضيه يبه

رت هــذه الِعــَدة مــن اهلل تعــاىل بفــاء الســببية الدالــة عــىل ترتــب مــا بعدهــا عــىل مــا  وقــد ُصــدِّ

قبلهــا، فرغبــة النبــي  يف اســتقبال املســجد احلــرام ســبٌب يف األمــر بذلــك إكرامــًا مــن اهلل 

تعــاىل له)2(.

وملــا كان ميــل النبــي  إىل اســتقبال املســجد احلــرام عــن تعقــل وتبــرص يف األمــور 

َ عــن وصــف القبلــة بقــول اهلل جــل وعــال: ﴿ۀ﴾، ومل تــأت لفظــة:  وموازنــة بــي املصالــح ُعــربِّ

ــه  ــة الالحقــة مــن وصــف آراء اليهــود ملــا هنــى نبي )تواهــا( أو )حتبهــا(، بخــالف مــا ســيأيت يف اآلي

مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ   ﴿ فقــال:  )أهــواء(،  بأهنــا  اتباعهــم  عــن   

ىئ...﴾)3(.

ــة  ــن اآلي ــزء م ــذا اجل ــاىل ﴿ہ ہ ہ ھ ھ﴾: ه ــه تع ــري قول ــة: يف تفس ــألة الرابع املس
هــو لــب اللبــاب، واملقصــد مــن اآليــات، ومــا قبلــه متهيــد، ومــا بعــده تأكيــد؛ فهــو األمــر املبــارش 

باســتقبال املســجد احلــرام.

  باســتقبال املســجد احلــرام، وكان األمــر موجهــًا إليــه  فقــد أمــر اهلل نبيــه

تكريــاًم لــه باعتبــار مــا يف األمــر مــن إرضــاء رغبتــه، وســيعقبه بترشيــك األمــة معــه يف األمــر يف اجلملة 

ــن اآلية)4(. الالحقة م

الدعاء أم بدون دعاء، عىل أقوال، والذي جاء عن ابن عباس من رواية عيل ابن أيب طلحة السابقة ص )5( هو أنه كان يدعو وينظر إىل 
السامء. انظر لالستزادة: تفسري الرازي 100/4، 101، وروح املعاين 407/2.

)1(  انظر: تفسري الطربي 175/3، والكشاف 201/1، وروح املعاين 407/2.
)2(  انظر: تفسري أيب السعود 174/1، والتحرير والتنوير 29/2.

)3(  انظر: التحرير والتنوير 28/2.
)4(  انظر: تفسري الرازي 111/4، وتفسري البيضاوي 93/1، والتحرير والتنوير 28/2.
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ــواف  ــع الط ــن موض ــا م ــا حوهل ــة وم ــرم الكعب ــه ح ــرام أن ــجد احل ــالق املس ــل يف إط واألص

والصــالة، إال أن املــراد بــه هنــا الكعبــة الرشيفــة عــىل قــول أغلــب املفريــن، ملــا علــم مــن أن القبلــة 

ــه)1(. ــام يشــتمل علي ــام جيــاوره أو ب ــة ال مجلــة البيــت، والعــرب تعــرب عــن الــيء ب هــي الكعب

وعلــل بعــض املفريــن للتعبــري عــن الكعبــة باملســجد احلــرام بأنــه إشــارة إىل الســعة يف شــأن 

القبلــة، وأن فــرض البعيــد عنهــا التوجــه ناحيتهــا)2(.

والشــطر يف لغــة العــرب لــه أصــالن، أحدمهــا يــدل عــىل نصــف الــيء، ويــدل اآلخــر عــىل 

املواجهــة والُبعــد، وهــو هنــا مــن األصــل الثــاين)3(، فمعنــى ﴿ ہ ھ ھ﴾ أي: جهــة املســجد 

احلــرام وتلقــاءه)4(.

وعــرب بالوجــه - واملــراد االســتقبال بالبــدن كلــه - ملقابلــة قولــه تعــاىل ﴿ڱ ڱ ں ں﴾ 

ــان)5(. ــه اإلنس ــز توجُّ ــه يتمي ــاء، وب ــه أرشف األعض ــه ﴿ہ ہ﴾، وألن بقول

املســألة اخلامســة: يف تفســري قولــه تعــاىل ﴿ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ﴾ هــذا ترشيــك لألمــة مــع 
ــاىل ﴿ہ ہ  ــه تع ــن قول ــم م ــال يفه ــرام، لئ ــجد احل ــتقبال املس ــر باس ــي  يف األم النب

.)6(
 ــي ہ ھ ھ﴾ اختصــاص ذلــك بالنب

29/2، 30. ونقل القرطبي اإلمجاع  155/2، والتحرير والتنوير  64/1، واجلامع ألحكام القرآن  )1(  انظر: أحكام القرآن البن العريب 
عليه.

)2(  انظر: الكشاف 201/1، 202، وتفسري أيب السعود 174/2.
وللعلامء يف تعيي القبلة خالف يف بعض األحوال، كمن كان بجوار الكعبة إىل أين يتوجه منها، ومن كان بعيدًا عنها خارج املسجد أيلزمه 
استقبال عي الكعبة، وال أطيل البحث بذكر هذه األحوال واخلالف فيها؛ إذ تطول بالبحث يف غري هدفه األساس، وهي مبسوطة يف 

كتب الفقه وكتب أحكام القرآن.
)3(  انظر: معجم مقاييس اللغة 186/3، 188 )ش ط ر(، والقاموس املحيط ص 415 )ش ط ر(. وظاهر قول الراغب يف مفرداته ص 

453 )ش ط ر( أن مرد األصلي واحد. وانظر: البحر املحيط 603/1.
)4(  انظر: تفسري الطربي 175/3، وزاد املسري ص 93، ونقل اإلمجاَع عىل ذلك، ونقل أبو حيان عن اجلبائي والقايض عبداجلبار أن املراد: 

منتصف املسجد. البحر املحيط 603/1.
)5(  انظر: تفسري الرازي 102/4، والبحر املحيط 603/1.

)6(  انظر: املحرر الوجيز 222/1، وتفسري الرازي 111/4، وتفسري البيضاوي ص93.
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وفيــه زيــادة بيــان أن اســتقبال املســجد احلــرام واجــب عليكــم حيثــام كنتــم مــن رشق األرض 

وغرهبــا، وأن ذلــك ليــس خاصــًا بمــن كان قريبــًا مــن املســجد أو كان يف جهــات بعينهــا)1(.

املســألة السادســة: تفســري قولــه تعــاىل ﴿ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ﴾ يبــي اهلل تعــاىل 
ــذي  ــاب يعلمــون أن التوجــه نحــو املســجد احلــرام هــو احلــق ال ــامء أهــل الكت ــة أن عل يف هــذه اآلي

فرضــه اهلل عز وجــل)2(.

ويف املراد بالذين أوتوا الكتاب قوالن:

 األول: أهنــم اليهــود والنصــارى، واآلخــر: أهنــم اليهــود خاصــة، فمــن نظــر إىل شــمول اللفــظ 

قــال بــاألول، ومــن نظــر إىل مناســبة املقــام قــال بالثــاين؛ إذ هــم الذيــن قالــوا: مــا والهــم عــن قبلتهــم 

التــي كانــوا عليهــا، ولعــل مــن قــال بذلــك مل يقصــد أن لفــظ اآليــة ال يتنــاول غريهــم، وإنــام هــو مــن 

بــاب ذكــر ســبب النــزول)3(.

وقــد اختلــف العلــامء يف ســبب معرفــة أهــل الكتــاب بــأن حتويــل القبلــة حــق، وأكثرهــم عــىل 

  ــي ــأن النب ــح ب ــام يف كتبهــم، ســواء كان ذلــك عــىل جهــة الترصي أهنــم يعلمــون ذلــك ب

 ، ســيصيل إىل القبلتــي، أو سيســتقبل الكعبــة، أو مــن بــاب اللــزوم، لعلمهــم بصــدق النبي

أو لعلمهــم بخــراب املســجد األقــى، أو لعلمهــم بجــواز النســخ، واهلل أعلــم)4(.

ــاب  ــل الكت ــاىل أه ــدد اهلل تع ــاىل: ﴿ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ هي ــه تع ــري قول ــابعة: يف تفس ــألة الس املس
الذيــن يعلمــون صــدق النبــي  وصحــة مــا أوحــي إليــه مــن اســتقبال الكعبــة ثــم يكتمــون 

)1(  انظر: تفسري الرازي 111/4، والتحرير والتنوير 30/2.
)2(  انظر: تفسري الطربي 183/3.

)3(  وهو ظاهر يف قول السدي  وإليه ينسب هذا القول :»أنزل ذلك يف اليهود«. انظر: تفسري الطربي 183/3، والبحر املحيط 604/1، 
وتفسري ابن كثري 14/2.

)4(  انظر: الكشاف 202/1، واجلامع ألحكام القرآن 156/1، وتفسري ابن كثري 14/2، والتحرير والتنوير 34/2.
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ذلــك بــأن اهلل ليــس ســاهيًا عــام يعملونــه، ولكنــه يصيــه ليجازهيــم عليــه)1(.

     املطلب الثاين: تفسري اآلية )145(.

ــاىل: ﴿ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ــه تع ــي قول وه

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب﴾، وفيهــا أربــع 

مســائل:

ــرب اهلل  ــاىل: ﴿ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ﴾ ي ــه تع ــري قول ــألة األوىل: يف تفس املس
تعــاىل نبيــه أنــه لــو أتــى الذيــن أوتــوا الكتــاب بــكل برهــان وحجــة ملــا اتبعــوا قبلتــه، فــإن انرصافهــم 

عــن الكعبــة وإنكارهــم الســتقباهلا ليــس لعــدم علمهــم بــأن اســتقباهلا حــق، بــل العنــاد واالســتكبار 

هــو الــذي دفعهــم إلنــكار اســتقباهلا، ومثــل هــؤالء ال ينفــع معهــم حشــد احلجــج إلقناعهــم)2(.

وقــد أكــد اهلل تبــارك وتعــاىل أهنــم ال يتبعــون قبلتــه بصيغــة القســم املقــدر بداللــة الــالم املوطئــة 

ــامل  ــذان بك ــري لإلي ــع الضم ــول ﴿ې ى ى﴾ موض ــم املوص ــع االس ــأن وض ــده ب ــام أك ــه، ك ل

ســوء حاهلــم مــن العنــاد مــع كوهنــم قــد أوتــوا الكتــاب الــذي فيــه صحــة مــا أنكــروه)3(.

  ــه ــن نبي ــاىل ع ــرب تع ــاىل: ﴿ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴾ ي ــه تع ــري قول ــة: يف تفس ــألة الثاني املس
واتباعــه ألمــر ربــه واستمســاكه بــه يف مقابــل استمســاك أهــل الكتــاب بأهوائهــم بأنــه ليــس بمتبــع 

ــا: ــة املنفــي هن قبلتهــم. وقــد اختلــف املفــرون يف ماهي

فقيــل: املنفــي هنــا هــو أن يكــون النبــي  قــد اســتقبل بيــت املقــدس لكوهنــا قبلتهــم، 

بــل كان اســتقباله عــن أمــر اهلل تبــارك وتعــاىل.

)1(  انظر: تفسري الطربي 184/3، وتفسري ابن كثري 14/2، والتحرير والتنوير 34/2.
)2(  انظر: تفسري الطربي 184/3، 185، وتفسري الرازي 113/4، وتفسري ابن كثري 15/2.

)3(  انظر: املحرر الوجيز 222/1، وتفسري أيب السعود 175/1.
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وقيــل: املنفــي هنــا هــو القــدرة عــىل اســتقبال قبلــة اليهــود والنصــارى يف آٍن معــًا، فــإن اليهــود 

يســتقبلون بيــت املقــدس، والنصــارى يســتقبلون املــرشق دومــًا.

وقيــل: املنفــي هنــا هــو نســخ القبلــة مــرة أخــرى إىل بيــت املقــدس، وفيهــا تأكيــد أن اســتقبال 

الكعبــة لــن ينســخ.

وقيل: هو خرب بمعنى األمر، أي فال تتبع قبلتهم.

ــه اهلل جــل وعــال إىل  ــي  قبلتهــم بعــد إذ حول ــع النب ــا هــو أن يتب وقيــل: املنفــي هن

ــدع أمــر اهلل عــز وجــل ابتغــاء رضــا اليهــود)1(. ــة، وحاشــاه أن ي اســتقبال الكعب

وأقرهبــا مــن ظاهــر اآليــة األخــري، فإنــه قــد جــاء يف مقابلــة نفــي أن يتبــع الذيــن أوتــوا الكتــاب 

قبلــة النبــي  لتمســكهم بقبلتهــم، وســيعقبه نفــي اتبــاع بعضهــم لقبلــة بعــض لتمســك كل 

فريــق بقبلتــه، وحــري هبــا أن يكــون معناهــا نفــي اســتقبال النبــي  لقبلتهــم متســكًا بأمــر 

اهلل تعــاىل وطاعــة لــه، ويفهــم منــه تأييــد اهلل جــل وعــال لنبيــه  يف استمســاكه بأمــر ربــه 

يف اســتقبال الكعبــة، وتأييــس أهــل الكتــاب أن يميــل النبــي  إىل أهوائهــم، فيتبــع قبلتهــم 

متألفــًا هلم)2(.

املسألة الثالثة: يف تفسري قوله تعاىل: ﴿ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ﴾ يبي اهلل جل وعال أن أهل الكتـــاب 
خمتلفون يف قبلتهم، فاليهود يستقبلون بيت املقدس، والنصارى يستقبلون املرشق، فام اليهود بتابعي قبلة 

النصارى، وما النصارى بتابعي قبلة اليهود، فال تطلب رضاهم يف اتباع قبلتهم، فإنك إن اتبعت قبلـــة 

اليهود أسخطت النصارى، وإن اتبعت قبلة النصارى أسخطت اليهود)3(.

املســألة الرابعــة: يف تفســري قــول اهلل تعــاىل: ﴿ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب 

)1(  انظر هذه األقوال يف: تفسري الطربي 185/3، واملحرر الوجيز 223/1، والتفسري الكبري 114/4، وتفسري ابن كثري 15/2.
)2(  انظر: روح املعاين 410/1، والتحرير والتنوير 36/2.

)3(  انظر: تفسري الطربي 185/3، 186، والكشاف 202/1.
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حب خب مب﴾: اخلطــاب للنبــي ، واملعنــى: لئــن اتبعــت يــا نبينــا رضــا هــؤالء اليهــود 

والنصــارى فعــدت إىل قبلتهــم مــن بعــد مــا أعلمنــاك أهنــم مقيمــون عــىل باطــل وعنــاد ومعرفــة منهم 

أن القبلــة التــي وجهنــاك إليهــا هــي احلــق إنــك حينئــذ ملــن الظاملــي أنفســهم بمخالفــة أمــري وتــرك 

طاعتــي)1(.

وحاشــى نبــي اهلل  أن يــدع أمــر اهلل باســتقبال الكعبــة ويتبع قبلــة اليهــود والنصارى، 

ولكــن اخلطــاب وإن كان لــه فــإن أمتــه تبــع لــه يف ذلــك، وهــم املقصــودون يف احلقيقة، ووجــه اخلطاب 

إليــه خاصــة توياًل لألمــر وتعظيــاًم له)2(.

     املطلب الثالث: تفسري اآليتني )146، 147(.

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعــاىل:  قولــه  وهــي 

ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾، وفيهــام ثــالث مســائل:

املســألة األوىل: يف تفســري قولــه تعــاىل: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴾: يبــي اهلل تبــارك 
ــًا كمعرفتهــم  ــه يقين ــي  وصدق ــون النب ــامء النصــارى يعرف ــار اليهــود وعل وتعــاىل أن أحب

بأبنائهــم، وقيــل: بــل املــراد: يعرفــون صحــة اســتقبال املســجد احلــرام)3(.

املســألة الثانيــة: يف تفســري قولــه تعــاىل: ﴿پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴾: أي: وإن طائفــة مــن 
ــه النبــي  مــن أمــر  علــامء أهــل الكتــاب يفــون احلــق الــذي علمــوا صحتــه ممــا جــاء ب

ــة أو غريه)4(. القبل

املســألة الثالثــة: تفســري قولــه تعــاىل: ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾ أي: إن مــا أوحــاه اهلل عــز 

)1(  انظر: تفسري الطربي 186/3، 187.
)2(  انظر: تفسري الرازي 115/4، واجلامع ألحكام القرآن 157/2، وتفسري ابن كثري 15/2.

)3(  انظر: تفسري الطربي 187/3، 188، وزاد املسري ص 94.
)4(  انظر: املحرر الوجيز 224/1، والتحرير والتنوير 40/2.
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ــن مــن  ــه لــك أحبارهــم وعلامؤهــم، فــال تكون ــة هــو احلــق، ال مــا قال وجــل إليــك مــن أمــر القبل

الشــاكي،  وحاشــى رســول اهلل  أن يشــك يف أمــر ربــه الــذي أوحــاه إليــه، ولكــن اخلطاب 

وإن كان موجهــًا إليــه فــإن املقصــود أمتــه)1(.

     املطلب الرابع: تفسري اآلية )14٨(.

وهــي قولــه تعــاىل: ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

ــألتان: ــا مس ڇ ڇ ﴾، وفيه

املســألة األوىل: يف تفســري قولــه تعــاىل: ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴾ هــذا توجيــه للمؤمنــي، 
ــال  ــا، ف ــون إليه ــًة يتوجه ــٍة قبل ــن ومل ــل دي ــكل أه ــي أن ل ــاب، فب ــل الكت ــاد أه ــح عن ــد أن وض بع
ــريات  ــارعة إىل اخل ــو املس ــد، وه ــوا باملقص ــل اهتم ــم، ب ــم خالفه ــم، وال هيمنك ــغلنكم جداهل يش

ــال)2(. ــل وع ــر اهلل ج ــوا أم ــات وامتثل والطاع

املســألة الثانيــة: يف تفســري قولــه تعــاىل: ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ﴾ بعــد أن 
بــي اهلل تبــارك وتعــاىل يف مبــدأ اآليــة أن اهلل قــد افــرتض عــىل هــذه األمــة اســتقبال الكعبــة وحثهــم 
عــىل املســارعة يف اخلــريات بــي أنــه ســيجمع النــاس مجيعــًا، مــن اســتقبل الكعبــة وغــريه، ثــم جيــزي 

كاًل بعملــه، واهلل قــادر عــىل ذلــك، وعــىل كل يشء)3(.

)1(  انظر: تفسري الطربي 190/3، 191، وتفسري الرازي 118/4، وتفسري أيب السعود 176/1.
)2(  انظر: تفسري ابن كثري 16/2، والتحرير والتنوير 41/2.
)3(  انظر: تفسري الطربي 197/3، وتفسري الرازي 124/4.
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املبحث الرابع:

 تفسري اآليتني 149-15٠

ومهــا قولــه تعــاىل :﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴾ ]ســورة البقــرة:149 -150[.

     املطلب األول: تفسري اآلية )149(.

ــاىل: ﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  ــه تع ــي قول وه

ــألتان: ــا مس گ گ﴾، وفيه

ــن  ــاىل: ﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ أي: وم ــه تع ــري قول ــألة األوىل: يف تفس املس
ــا نبينــا إىل أي موضــع أردت فاســتقبل املســجد احلــرام)1(. أي موضــع خرجــت ي

املســألة الثانيــة: يف تفســري قولــه تعــاىل: ﴿ژ ژ ڑ ڑ﴾ يؤكــد اهلل جــل وعــال أن نســخ القبلــة، 
واألمــر باســتقبال الكعبــة هــو احلــق منــه ســبحانه)2(.

   املطلب الثاين: تفسري اآلية )15٠(.

ــاىل: ﴿گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  ــه تع ــي قول وه

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴾، وفيهــا 

ســت مســائل:

املســألة األوىل: يف ســبب تكــرار األمــر بالتوجــه شــطر املســجد احلــرام: اختلــف املفــرون يف ســبب 

)1(  انظر: تفسري الطربي 198/3.
)2(  انظر: البحر املحيط 613/1، وروح املعاين 415/1، والتحرير والتنوير 45/2.
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تكــرار األمــر بالتوليــة شــطر املســجد احلــرام، وذلــك أن اهلل تعــاىل قــال يف مبــدأ األمــر بالتوجــه نحــو 

املســجد احلــرام: ﴿ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ﴾، ثــم قــال ثانيًة: ﴿ڇ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾، ثــم قــال ثالثــًة: ﴿گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴾؛ فأمــر ســبحانه بالتوجــه شــطر املســجد احلــرام ثــالث مــرات، وقــد 

اختلــف املفــرون يف ســبب ذلــك عــىل أقــوال:

القــول األول: هــو أن التكــرار للتأكيــد، وذلــك أن نســخ القبلــة كان أول نســخ يف اإلســالم، - 

وكان ألمــر عظيــم، فــكان املقــام مناســبًا للتأكيــد.

القــول الثــاين: أن التكــرار كان لتوطئــة الــكالم ملــا يف ســياقه، ففــي املوضــع األول -وليــس - 

ــع  ــا املوض ــي ، أم ــاة للنب ــة مرض ــل القبل ــال أنَّ حتوي ــل وع ــيَّ اهلل ج ــرارًا- ب تك

ر فيــه األمــر بالتوجــه إىل الكعبــة ملــا اتصــل بــه مــن بيــان أن حتويــل القبلــة  الثــاين فقــد ُكــرِّ

رىًض هلل تعــاىل، واملوضــع الثالــث كــرر ملــا اتصــل بــه مــن بيــان حكمــة التحويــل، وأنــه قطــع 

حلجــة املعانديــن.

القــول الثالــث: أنــه ليــس مــن بــاب التكــرار، بــل كل موضــع حســب ســياقه، ففــي املوضــع - 

ــة، ويف الثالــث  ــاين بــي اســتواء األمكن ــة، ويف املوضــع الث ــل القبل األول بــي ســبحانه حتوي

بــي اســتواء األوقــات.

القــول الرابــع: أنــه عــىل حســب األحــوال: فبــي يف املوضــع األول قبلــة مــن كان يف املســجد - 

احلــرام، ويف الثــاين قبلــة مــن كان خــارج املســجد، ويف الثالــث قبلــة مــن كان خــارج مكــة.

وقيل غري ذلك)1(.

ــيس  ــد؛ ملس ــي: األول: التأكي ــىل غرض ــتمل ع ــد اش ــرار ق ــه التك ــم- أن ــح -واهلل أعل والراج

 ،614  ،613/1 املحيط  والبحر   ،163/2 القرآن  ألحكام  واجلامع   ،126  ،124/4 الرازي  تفسري  يف:  وغريها  األقوال  هذه  انظر    )1(
وتفسري ابن كثري 16/2، 17.
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ــرار  ــتبعد التك ــذاك مل يس ــلمي آن ــال املس ــات وح ــال اآلي ــل ح ــن تأم ــخ؛ وم ــد النس ــة إىل تأكي احلاج

للتأكيــد، وذلــك أن نســخ القبلــة هــو أول نســخ وقــع يف اإلســالم، وهــو مــيلء باملؤكــدات وقد ســبقته 

املمهــدات، كــام ســيتضح يف املبحــث القــادم بــإذن اهلل ، والغــرض الثــاين: اتصالــه بــام قبلــه ومــا بعــده 

مــن الســياق)1(.

ــاىل: ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴾  ــه تع ــايل لقول ــري اإلمج ــة: يف التفس ــألة الثاني املس
هــذه هــي العلــة األوىل التــي ختــم اهلل تعــاىل هبــا األمــر بالتوجــه إىل الكعبــة، واملعنــى: ولــوا وجوهكم 

ــن ظلمــوا أنفســهم  ــة إال الذي ــاس عليكــم حج ــد مــن الن ــال يكــون ألح ــجد احلــرام لكي ــطر املس ش

ــاًل  ــة ودلي ــم حج ــد أوردوا عليك ــم ق ــك أهن ــي بذل ــاغباٍت ظان ــبٍه ومش ــم بش ــم وحماجتك بمجادلتك

ــًا)2(. وبرهان

ــاىل: ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ــه تع ــاس يف قول ــراد بالن ــي امل ــة: يف تعي ــألة الثالث املس
ــل  ــم حتوي ــن ِحك ــا م ــي كان قطعه ــم الت ــاس، ويف حجته ــراد بالن ــري يف امل ــل التفس ــف أه ھ﴾ اختل

ــي ظنوهــا حجــة: ــر حجتهــم الت ــن ظلمــوا، ويف تقري ــة، ويف الذي القبل

القــول األول: أن املــراد بالنــاس اليهــود، قطــع اهلل حجتهــم يــوم قالــوا: يالــف ديننــا ويتبــع - 

ــاه  ــى هدين ــم حت ــن قبلته ــه ع ــد -- وأصحاب ــا درى حمم ــم: م ــا، أو قوهل قبلتن

إليهــا، وهــم الذيــن ظلمــوا بمحاجتهــم لكــم بــأن قالــوا ملــا حولــت القبلــة: حتــري حممــد يف 

.-- ــه قبلت

القــول الثــاين: أن املــراد بالنــاس مرشكــو العــرب، قطــع اهلل حجتهــم يــوم قالــوا: يزعــم اتبــاع - 

ديــن إبراهيــم ويالــف قبلتــه، وهــم الذيــن ظلمــوا بمحاجتهــم لكــم حــي قالــوا ملــا حولــت 

القبلــة: عــاد حممــد -- إىل قبلتنــا، ويوشــك أن يعــود إىل ديننــا.

)1(  انظر: الكشاف 1/ 204.
)2(  انظر: الكشاف 204/1، واجلامع ألحكام القرآن 164/2، 165، وتفسري البيضاوي 94/1، 95، والتحرير والتنوير 45/2 47.
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القــول الثالــث: أن املــراد بالنــاس: اليهــود، واملــراد بالذيــن ظلمــوا: مرشكــي العــرب، ويبعد - 

هــذا القــول قولــه تعــاىل ﴿ ھ﴾.

القــول الرابــع: أن اآليــة عامــة، فاملــراد بالنــاس مجيــع النــاس، ســواء مــن مرشكــي العــرب - 

ــود  ــي واليه ــن املرشك ــوا م ــن ظلم ــت، إال الذي ــا كان ــًا م ــم أيَّ ــع اهلل حجته ــود، وقط أو اليه

فمجادلتهــم لكــم بــام ظنــوه حجــة)1(.

وهــذا القــول األخــري هــو األرجــح، لشــمول لفــظ )النــاس( للفريقــي، ولتعريفهــا بـــ)ال( الدالــة 

عــىل االســتغراق، وملــا نقــل عــن املرشكــي وعــن اليهــود مــن الشــغب عــىل النبــي  واملؤمنــي 

يف شــأن القبلــة، وملــا ترجــح مــن عمــوم املــراد بـ)الســفهاء( يف قولــه تعــاىل:﴿ ٻ ٻ﴾)2(.

املســألة الرابعــة: يف تفســري قولــه تعــاىل: ﴿ھ ے ے﴾: هــذا متعلــق بــام ســبق مــن دحــض 
ــن  ــيتهم؛ إذ ل ــن خش ــي ع ــاده املؤمن ــًا عب ــم، ناهي ــي، ورده لدعاوهي ــبه الظامل ــاىل لش ــارك وتع اهلل تب

ــه؛ فــال يالفــوا أمــره)3(. يضوهــم شــيئًا، بــل جيــب أن يشــوه هــو وحــده ال رشيــك ل

ــن  ــبق م ــا س ــىل م ــوف ع ــذا معط ــاىل: ﴿ ۓ ۓ ڭ﴾ ه ــه تع ــري قول ــة: يف تفس ــألة اخلامس املس
قولــه تعــاىل قبــُل ﴿ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴾ الــذي هــو علــة لقولــه ســبحانه قبلهــا: ﴿ ڳ ڳ ڱ 

ــم  ــل أن أت ــن أج ــرام)4(، أي: وم ــجد احل ــتقبال املس ــر باس ــة لألم ــة الثاني ــي العل ڱ ڱ﴾، فه

نعمتــي عليكــم بــام رشعــت لكــم مــن اســتقبال الكعبــة رشيعتكــم، فأكمــل بــه فضــيل عليكــم، وأتــم 

بــه رشائــع ملتكــم احلنيفيــة مــن مجيــع وجوههــا)5(.

)1(  انظر: تفسري الطربي 199/3، 206، وزاد املسري ص 94، 95، وتفسري الرازي 126/4، 127، واجلامع ألحكام القرآن 164/2، 
165، والبحر املحيط 614/1، 615.

)2(  رجح الطربي العموم يف لفظ الناس. انظر: تفسريه 201/3، وظاهر كالم الزخمرشي يف الكشاف 204/1 وابن عاشور يف التحرير 
والتنوير 46/2 العموم يف )الناس( و)الذين ظلموا( بحيث يقصد هبا املرشكون واليهود. ومل أقف عىل من قال: إن هذه اآلية يقصد هبا 

املنافقون.
)3(  انظر: البحر املحيط 616/1، وتفسري ابن كثري 18/2.

)4(  انظر: تفسري الرازي 128/4.
)5(  انظر: تفسري الطربي 208/3، وتفسري ابن كثري 18/2.
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ــي  ــة الت ــة الثالث ــي العل ــذه ه ــاىل: ﴿ ڭ ڭ ﴾، ه ــه تع ــري قول ــة: يف تفس ــألة السادس املس
ذكرهــا اهلل جــل وعــال مــن علــل األمــر باســتقبال الكعبــة املرشفــة، بــيَّ فيهــا ســبحانه أن مــن علــل 

حتويــل الكعبــة رجــاء هدايــة هــذه األمــة إىل األرشــد واألكمــل حينــام يمتثلــون أمــر اهلل تعاىل باســتقبال 

الكعبــة قبلــة أبيهــم احلنيــف، حــي اختصهــم بذلــك مــن بــي ســائر األمــم)1(.

)1(  انظر: تفسري ابن كثري 18/2، والتحرير والتنوير 47/2.
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املبحث اخلامس:

 أوجه العناية الربانية بتحويل القبلة

إن املتأمــل يف نســخ القبلــة وحتويلهــا مــن بيــت املقــدس إىل الكعبــة -زادهــا اهلل ترشيفــًا ورفعــة- 
ــه  ــه باملؤمنــي يف هــذا التوجي ــة اهلل تعــاىل هبــذا األمــر، ولطف ــًا مــن أوجــه عناي ــًا وأصناف لــريى عجب
الربــاين الكريــم، الــذي يتجــىل فيــه قولــه تعــاىل ﴿ ڤ ڤ ڦ﴾]ســورة األنعــام:103[، وقولــه تبــارك 

ــورى:19[. ــورة الش ــدس ﴿ ژ ژ ڑ﴾ ]س وتق

وقبــل مظاهــر العنايــة الربانيــة هبــذا األمــر نتبــي شــيئًا مــن مالمــح الزمــن الــذي نزلــت فيــه 
ــك  ــهر)1(، وذل ــدة أش ــنة وع ــة بس ــي  إىل املدين ــرة النب ــد هج ــت بع ــات، إذ نزل ــذه اآلي ه
قبــل غــزوة بــدر بقرابــة شــهرين، وال يفــى مــا يف هــذه املرحلــة مــن حــرج، إذ مل تقو شــوكة املســلمي 
حينهــا، وكان اليهــود مــا زال هلــم كيــان قــوي يف املدينــة، وهــم أهــل كتــاب، وأهــم مــن ذلــك كلــه أن 

مل يقــع النســخ يف اإلســالم مــن قبــل باإلمجــاع)2(.

وفيام ييل عرض ألهم مظاهر العناية واللطف الرباين بأمر حتويل القبلة:

املظهر األول: التمهيد والتوطئة للنسخ.

حيــث بــيَّ اهلل جــل وعــال يف آيــات ســابقة أن أهــل الكتــاب يرفــون كالم اهلل، ثم بــي مرشوعية 
النســخ، وأنــه مــا ينســخ مــن آيــة يــأت بخــري منهــا أو مثلهــا، ثــم ذكــر قصــة إبراهيــم احلنيــف عليــه 
الســالم وبنــاءه البيــت العتيــق، ثــم مهــد لتحويــل القبلــة بــأن أخــرب مقدمــًا بــام ســيقوله الســفهاء، ورد 
عليهــم، ثــم أمــر بتحويــل القبلــة، ثــم بــي شــيئًا مــن حكــم هــذا التحويــل، وختــم ذلــك بــأن بــيَّ 

أن العنايــة بتزكيــة النفــس أوىل مــن العنايــة باســتقبال اجلهــات بقولــه ﴿ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾]ســورة البقــرة:177[)3(.

)1(  سبق ذلك ص )36(.
)2(  حكاه ابن عبدالرب يف التمهيد كام سبق ص )34(.

)3(  انظر: البداية والنهاية 267/3، ونظم الدرر 203/2، والتحرير والتنوير 202/1.
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ــم  ــن القي ــة اب ــك العالم ــدع يف ذل ــد أب ــل فق ــه التفصي ــىل وج ــا ع ــال، أم ــه اإلمج ــىل وج ــذا ع ه

إذ يقــول:  

»وملــا كان أمــر القبلــة وشــأهنا عظيــاًم وطَّــأ - ســبحانه - قبلهــا أمــر النســخ وقدرتــه عليــه، وأنــه 

يــأيت بخــري مــن املنســوخ أو مثلــه، ثــم عقــب ذلــك بالتوبيــخ ملــن تعنــت رســول اهلل  ومل 

َينَْقــْد لــه، ثــم ذكــر بعــده اختــالَف اليهــود والنصــارى، وشــهادَة بعِضهــم عــىل بعــض بأهنــم ليســوا 

َر عبــاده املؤمنــي مــن موافقتهــم واتبــاِع أهوائهــم، ثــم ذكــر كفَرهــم ورشَكهــم بــه،  عــىل يشٍء، وحــذَّ

وقوهَلــم: إن لــه ولــدًا، ســبحانه وتعــاىل عــام يقولــون علــوًا، ثــم أخــرب أن لــه املــرشق واملغــرب، وأينــام 

يــويل عبــاده وجوههــم فثــم وجهــه، وهــو الواســع العليــم، فلعظمتــه وســعته وإحاطتــه أينــام يوجــه 

العبــد، فثــم وجــه اهلل.

ثــم أخــرب أنــه ال يســأل رســوله عــن أصحــاب اجلحيــم الذيــن ال يتابعونــه وال يصدقونــه، ثــم 

أعلمــه أن أهــل الكتــاب مــن اليهــود والنصــارى لــن يرضــوا عنــه حتــى يتبــع ملتهــم، وأنــه إن فعــل - 

ــَر أهــَل الكتــاب بنعمتــه عليهم،  وقــد أعــاذه اهلل مــن ذلــك - فــام لــه مــن اهلل مــن ويل وال نصــري، ثــم َذكَّ

َفهــم مــن بأســه يــوم القيامــة، ثــم َذَكــر خليَلــه بــايَن بيتِــه احلــرام، وأثنــى عليــه ومدحــه، وأخــرب  وخوَّ

أنــه جعلــه إمامــًا للنــاس يأتــم بــه أهــل األرض، ثــم ذَكــر بيتــه احلــرام وبنــاء خليِلــه لــه، ويف ضمــن 

هــذا أن بــاين البيــت كــام هــو إمــام للنــاس فكذلــك البيــت الــذي بنــاه إمــام هلــم، ثــم أخــرب أنــه ال 

يرغــب عــن ملــة هــذا اإلمــام إال أســفه النــاس، ثــم أمــر عبــاده أن يأمتــوا برســوله اخلاتــم، ويؤمنــوا 

بــام أنــزل إليــه وإىل إبراهيــم وإىل ســائر النبيــي، ثــم رد عــىل مــن قــال: إن إبراهيــم وأهــل بيتــه كانــوا 

ــه توطئــًة ومقدمــة بــي يــدي حتويــل القبلــة، ومــع هــذا كلــه فقــد  هــودًا أو نصــارى، وجعــل هــذا كلَّ

كــرُب ذلــك عــىل النــاس إال مــن هــدى اهلل منهــم.

وأكــد ســبحانه هــذا األمــر مــرة بعــد مــرة بعــد ثالثــة، وأمــر بــه رســوَله حيثــام كان ومــن حيــث 

ــة،  ــذه القبل ــذي هداهــم إىل ه ــذي هيــدي مــن يشــاء إىل رصاط مســتقيم هــو ال ــرج، وأخــرب أن ال خ
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وأهنــا هــي القبلــة التــي تليــق هبــم، وهــم أهلهــا ألهنــا أوســط الِقَبــِل وأفضُلهــا، وهــم أوســط األمــم 

وخيارهــم، فاختــار أفضــل الِقَبــِل ألفضــل األمــم، كــام اختــار هلــم أفضــل الرســل وأفضــل الكتــب، 

وأخرجهــم يف خــري القــرون، وخصهــم بأفضــل الرشائــع، ومنحهــم خــري األخــالق، وأســكنهم خــري 

األرض، وجعــل منازهلــم يف اجلنــة خــري املنــازل، وموقفهــم يف القيامــة خــري املواقــف، فهــم عــىل تــل 

عــال والنــاس حتتهــم، فســبحان مــن يتــص برمحتــه مــن يشــاء، وذلــك فضــل اهلل يؤتيــه مــن يشــاء، 

واهلل ذو الفضــل العظيــم.

وأخــرب ســبحانه أنــه فعــل ذلــك لئــال يكــون للنــاس عليهــم حجــة، ولكــن الظاملــون الباغــون 

يتجــون عليهــم بتلــك احلجــج التــي ذكــرت، وال يعــارض امللحــدون الرســل إال هبــا وبأمثاهلــا مــن 

احلجــج الداحضــة، وكل مــن قــدم عــىل أقــوال الرســول ســواها فحجتــه مــن جنــس حجــج هــؤالء.

ــم  ــه عليه ــم نعم ــم ذكره ــم، ث ــم وليهدهي ــه عليه ــم نعمت ــك ليت ــل ذل ــه فع ــبحانه أن ــرب س وأخ

بإرســال رســوله إليهــم، وإنــزال كتابــه عليهــم؛ ليزكيهــم ويعلمهــم الكتــاب واحلكمــة ويعلمهــم مــا 

مل يكونــوا يعلمــون، ثــم أمرهــم بذكــره وبشــكره، إذ هبذيــن األمريــن يســتوجبون إمتــام نعمــه واملزيــد 

مــن كرامتــه، ويســتجلبون ذكــره هلــم وحمبتــه هلــم، ثــم أمرهــم بــام ال يتــم هلــم ذلــك إال باالســتعانة 

.)1(
 بــه، وهــو الصــرب والصــالة، وأخربهــم أنــه مــع الصابريــن« انتهــى كالمــه

   املظهر الثاين: إتقان وإحكام عرض قضية النسخ.

إن املتأمــل يف آيــات حتويــل القبلــة لــريى مــن حســِن عرضهــا، ومجــاِل تسلســلها، ووقوِعهــا عىل 

مفاصــل القضيــة مــا يبهــره، ويزيــده يقينــًا بــأن هــذا القــرآن تنزيــل مــن حكيــم محيــد، ال يأتيــه الباطــل 

مــن بــي يديــه وال مــن خلفــه.

إذ تسلســت املوضوعــات التــي تطرقــت إليهــا اآليــات التــي بــدء فيهــا بالــرد عــىل الشــبهات 

)1(  زاد املعاد 67/3، 69. وقد آثرت نقل كالمه   عىل طوله   لنفاسته. وله كالم مشابه يف مفتاح دار السعادة 30/2، 31. وله كالم أبسط 
مما ذكرته بكثري يف كتابه بدائع الفوائد ص 696 ، 708، من بديع ما استهله به قوله:» وتأمل حكمه العزيز احلكيم ولطفه وإرشاده يف 

هذه القصة ملا علم أن هذا التحويل أمر كبري كيف وطأه ومهده وذلـََّله بقواعد قبله...« ثم أطنب يف هذه التوطئة.
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التــي علــم اهلل جــل وعــال أهنــا ســتقال، ثــم أمــر بالتوجــه إىل القبلــة، وأكــده بصيــغ متعــددة، وهنــى 

عــن تنكــب الطريــق وطاعــة املعانديــن، ثــم ختــم بأبــرز حكــم هــذا النســخ.

وهي بصيغة أخرى: متهيٌد، ثم أمٌر، ثم بيان ِحَكم هذا األمر.

فقــد بدئــت اآليــات باإلخبــار أوالً بــأن الســفهاء ســيقولون: مــا والهــم عــن قبلتهــم التــي كانوا 

عليهــا، وقــد قالــوا مــا أخــرب اهلل جــل وعــال أهنــم قائلــوه، ثــم إن اهلل جــل وعــال قــد رد عــىل هــذه 

ض بضالهلــم وهدايــة املؤمنــي إىل رصاط مســتقيم. الشــبهة بــأن املــرشق واملغــرب هلل، وعــرَّ

ثــم اســتطرد اخلطــاب إىل بيــان وســطية هــذه األمــة، وكوهنــا خيــارًا عــدوالً ليكونــوا شــهداء 

عــىل النــاس، وأن رســوهلم ســيكون عليهــم شــهيدًا.

ــع الرســول  ــز مــن يتب ــارًا ليتمي ــة الســابقة إال ابتــالء واختب ــه تعــاىل مــا جعــل القبل ــم بــي أن ث

 ممــن يتنكــب عــن الطريــق، وأن هــذا كان ابتــالًء عظيــاًم، وكان أمــرًا شــاقًا عــىل النفــوس 

إال مــن هداهــم اهلل ووفقهــم التباعــه.

ثــم بــي حــال صــالة مــن صــىل إىل القبلــة املنســوخة، وباألخــص مــن مــات منهــم ومل يصــل 

إىل الكعبــة املرشفــة، وأن اهلل جــل وعــال مل يكــن ليضيــع صالتــم وتصديقهــم وامتثاهلــم ألمــره؛ ألنــه 

رؤوف رحيــم بعبــاده.

ــك  ــر بذل ــاء األم ــم ج ــة، ث ــة املرشف ــول إىل الكعب ــر التح ــاء أم ــل إلق ــدًا قب ــه كان متهي ــذا كل ه

بطريقــة فيهــا إكــرام للنبــي ؛ إذ بــي اهلل جــل وعــال مــا كان مــن النبــي تقلــب 

وجهــه يف الســامء رجــاء حتويلــه لقبلــة يرتضيهــا، وأن اهلل تعــاىل ســيجيب طِلبتــه، ويقــق رغبتــه، ثــم 

  أمــره بذلــك حتقيقــًا للوعــد بقولــه ﴿ہ ہ ہ ھ ھ﴾، فوجــه األمــر إىل نبيه

أوالً، ملناســبة حتقيــق رجائــه، وملــا ســيأيت مــن عطــف أمتــه عليــه تأكيــدًا وبيانــًا، إذ أمرهــم بالتوجــه إىل 

املســجد احلــرام حيثــام كانــوا.
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ــل  ــم، جيع ــم أنبيائه ــن عل ــارة م ــزل، وأث ــاب من ــابق، وكت ــم س ــن عل ــاب م ــل الكت ــا أله ومل

ــاله  ــر وج ــذا األم ــال ه ــل وع ــيَّ اهلل ج ــد ب ــوب فق ــرًا يف القل ــوس، وأث ــدى يف النف ــم ص العرتاضه

ــوح. بوض

ــب أمــر اســتقبال الكعبــة بتأكيــده أن أهــل الكتــاب - وإن أظهــروا خــالف ذلــك - يعلمــون  فعقَّ

أن مــا أمــر اهلل بــه هــو احلــق مــن رهبــم، وتوعدهــم بأنــه ليــس بغامــل عــام يعملــون، وخاطــب النبــي 

 بأنــه لــو جاءهــم بــكل آيــة مــا تبعــوا قبلتــه -مقابــاًل لــه بتثبيتــه عــىل موقفــه مــن أنــه لــن 

يتبــع قبلتهــم-، وأن أهــل الكتــاب أنفســهم لــن يتبــع بعضهــم قبلــة بعــض، فــام اتبــاع أهوائهــم بعــد 

تبيــان احلــق إال ظلــم.

ثــم أكــد ذلــك بأهنــم يعرفونــه كــام يعرفــون أبناءهــم، وأن فريقــًا ممــن يعرفــه حــق املعرفــة يكتمه 

ــامل به. ــو ع وه

وثبــت نبيــه  -وهــو تثبيــت للمؤمنــي كذلــك- بــأن ذلــك هــو احلــق، فــال يكونــن 

مــن الشــاكي فيــه.

ثــم ختــم قضيــة عنــاد أهــل الكتــاب بــأن بــي أن لــكل وجهــة هــو موليهــا، آمــرًا عبــاده املؤمني 

باســتباق اخلــريات، فــإن اهلل جامــع النــاس مجيعــًا فمــوفٍّ كالًّ بعمله.

ــات  ــي اآلي ــاب وعنادهــم وتثبيــت املؤمنــي معرتضــًا ب وجــاء خــرب اهلل تعــاىل عــن أهــل الكت

ــة )149(-: ﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ــاىل -يف اآلي ــه تع ــة، فقول ــه إىل الكعب ــرة بالتوج اآلم

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ﴾ معطــوف عــىل قولــه ســبحانه -يف اآليــة 

ومــا  ھ﴾،  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ   ﴿  :-)144(

ــرتاض)1(. ــام اع بينه

ــة  ــع حج ــا لقط ــة، وأهن ــل القبل ــم حتوي ــض حك ــات بع ــذه اآلي ــام ه ــاىل يف خت ــي اهلل تع ــم ب ث

)1(  انظر: التحرير والتنوير 34/2، 44.



74

ــة  ــل قبل ــع، وأفض ــن الرشائ ــدوا إىل أحس ــم، وليهت ــع األت ــامل الترشي ــه بإك ــم نعمت ــي، وليت املناوئ

ــة. ــتقبلها أم تس

   املظهر الثالث: ما حوته اآليات من تأكيد عىل حتويل القبلة.

حفلــت اآليــات الكريــامت بتوكيــدات كثــرية لقضيــة حتويــل القبلــة؛ مــن أجــل تقرير أول نســخ 

وقــع يف اإلســالم، وملــا حــف بــه مــن األحــوال مــن دعــاوى املناوئي، ومــن تســاؤالت املســلمي.

دات. وأبرز أساليب التأكيد املستخدمة يف اآليات التكرار، والتأكيد باملؤكِّ

وقــد قــرر ابــن عاشــور  التأكيــد بالتكــرار تقريــرًا مجيــاًل مرتبــًا حســنًا إذ يقــول: » وقــد 

ــة  ــلمي الكعب ــتقبال املس ــر باس ــرر األم ــرات، وتك ــالث م ــة ث ــيء الكعب ــتقبال النب ــر باس ــرر األم تك

ــرات. ــالث م ــات ث ــم اجله ــرر تعمي ــرات، وتك ــالث م ــق ث ــه احل ــرر أن ــي، وتك مرت

ِق التســاهل يف  والقصــد مــن ذلــك كلــه التنويــه بشــأن اســتقبال الكعبــة، والتحذيــر مــن تطــرُّ
ذلــك؛ تقريــرًا للحــق يف نفــوس املســلمي، وزيــادة يف الــرد عــىل املنكريــن التأكيــَد: ِمــن زيــادة)1(

ــة ﴿ ڭ  ــي مجل ــتقبال: وه ــم االس ــه بحك ــادة التنوي ــة، لزي ــل معرتض ــن مج  ﴿ ڇ ڍ ڍ﴾، وم

ــة: ﴿ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴾  ــة: ﴿ ژ ژ ڑ ڑ﴾، ومجل ــات، ومجل ڭ ۇ ۇ ۆ﴾ اآلي

اآليــات، وفيــه إظهــار أحقيــة الكعبــة بذلــك؛ ألن الــذي يكــون عــىل احلــق ال يزيــده إنــكار املنكريــن 

إال تصميــاًم، والتصميــم يســتدعي إعــادة الــكالم الــدال عــىل مــا صمــم عليــه؛ ألن اإلعــادة تــدل عــىل 

التحقــق يف معنــى الــكالم«.

ثــم يقــول - موضحــًا كيــف مل يثُقــل الــكالُم مــع هــذا التكــرار -: »وقــد ذكــر يف خــالل ذلــك 

- مــن بيــان فوائــد هــذا التحويــل ومــا حــف بــه - مــا يدفــع قليــل الســآمة العارضــة لســامع التكــرار، 

فذكــر قولــه: ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک﴾ إلــخ، وذكــر قولــه: ﴿ ۀ ۀ ہ﴾ إلــخ«)2(.

)1(  كذا قال، ولعله يقصد تكرارها.
)2(  التحرير والتنوير 45/2.
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ــرة يف  ــي ظاه ــا)1(، فه ــة هب ــة حافل ــات القرآني ــاءت اآلي ــد ج ــد فق ــاظ التأكي ــد بألف ــا التأكي وأم

)قــد( املفيــدة للتحقيــق يف قولــه تعــاىل ﴿ ڱ ڱ ں ں﴾، والِم القســم ونــوِن التوكيــد يف قولــه 

( والــالِم املوطئــة للقســم ووصــِف احلــق بأنــه مــن رهبــم يف قولــه ﴿ڭ  ﴿ ڻ﴾، واملجــيِء بـــ)إنَّ

ٴۇ﴾. ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

ونحوه التأكيد بالالم املوطئة للقسم يف قوله ﴿ې ې ې ى ى﴾.

كــام اشــتمل التحذيــر مــن اتبــاع هــوى اليهــود والنصــارى يف القبلــة يف قولــه ســبحانه ﴿ ىئ 

ــدات. ــرشة مؤك ــىل ع ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب﴾ ع

ــىل  ــه ﴿ ژ ژ ڑ ڑ﴾ ع ــاىل ﴿ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴾ وقول ــه تع ــتمل قول واش

مؤكــدات كذلــك.

ومــا هــذا إال ألمهيــة تقريــر نســخ القبلــة الــذي كان أول نســخ يف اإلســالم، وقطــع الطمــع عــن 

اســتقبال غريهــا، أو اتبــاع أهــواء أهــل الكتــاب ومداهنتهــم باســتقبال قبلتهــم.

فمــن تأمــل مــا يف اآليــات الكريــامت مــن لطــف اهلل تعــاىل وعنايتــه بأمــر نســخ مــن متهيــد لــه 

ــه، ووجــد  ــه، ثــم تأمــل مــدى تأكيــده والنهــي عــن خمالفت ــة، ثــم إحــكام وإتقــان يف األمــر ب وتوطئ

ــود،  ــىل املقص ــا ع ــارة، وأدهل ــح عب ــامع، بأفص ــه الس ــل ال يمل ــق متص ــلوب متناس ــه بأس ــك كل ذل

وأحســنها موقعــًا، وجــد أن هــذا الــكالم إنــام هــو مــن عنــد اهلل العزيــز احلكيــم، وتبــي لــه يشء مــن 

وجــوه إعجــاز القــرآن الكريــم.

ــة، واهلل  ــىل دوام املراقب ــث ع ــا يبع ــي م ــن اليق ــي م ــدين والقارئ ــال أن يزي ــل وع ــأل اهلل ج أس

ــبيل. ــواء الس ــادي إىل س ــق واهل املوف

)1(  مى يف تفسري اآليات يشء من ذلك، ولالستزادة انظر: التحرير والتنوير27/2، 47.
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امللحق

           يتوي امللحق عىل)1(:

ــاء الصــالة فيهــا  • ــوا أثن ــة  حتول تعريــف باملســاجد التــي روي أن الصحاب

مــن املســجد األقــى إىل املســجد احلــرام.

خريطة قديمة للمدينة النبوية وفيها حتديد مواضع تلك املساجد. •

خريطة حديثة للمدينة النبوية وفيها حتديد مواضع تلك املساجد. •

)1(  استفدت يف توفري مصادر املادة العلمية يف امللحق األول، وتوفري اخلرائط املوجودة يف هذه املالحق من الباحث يف تاريخ املدينة: د. حممد 
عمر الكاف.
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أوالً: املساجد التي نقل أن الصحابة  حتولوا أثناء صالهتم فيها:

وهي أربعة مساجد)1(:

ــاء  ــة قب ــن األوس)2(، يف قري ــوف م ــن ع ــرو ب ــي عم ــازل بن ــو يف من ــاء: وه ــجد قب  1- مس
يف جنــوب املدينــة، وهــي يف األصــل بئــر هنــاك عرفــت القريــة هبــا)3(، أمــا اليــوم فيقــع يف حــارضة 

ــة. املدين

وقــد بنــي قبــل قــدوم النبــي  إىل املدينــة، فقــد روي عــن عبــداهلل بــن عمــر »أن ســاملًا 

مــوىل أيب حذيفــة كان يــؤم املهاجريــن الذيــن هاجــروا إىل املدينــة فيهــم عمــر وغــريه مــن املهاجريــن، 

ألنــه كان أكثرهــم قرآنــًا«)4(.

ثم جتدد بناء املسجد مرارًا عىل مر التاريخ، فقد جدده)5(:

.  عثمـان بن عفـان  •

•  عمـــر بــن عبــد العـزيـــز عندمــا كـــان واليــًا عىل املدينـــة، وجعــل لــه مئـذنـــة، وذلك بي 

عامــي 91-93هـ.

•  أبو يعىل احلسيني، يف سنـة 435هـ.

•  مجال الدين األصفهاين وزير بني زنكي، عام 555هـ.

•  النارص بن قالوون، سنة 733هـ.

)1(  سبق يف املبحث األول أهنا مخسة مساجد، وسأعرف بأربعة منها، أما املسجد اخلامس فهو غني عن التعريف، وهو املسجد النبوي عىل 
صاحبه أفضل الصالة وأتم التسليم.

)2(  انظر: مجهرة أنساب العرب ص332.
)3(  انظر: املغانم املطابة يف معامل طابة ص323.

)4(  انظر : املعجم الكبري للطرباين ح)6371، 6372( 59/7.
)5(  انظر : فصول من تاريخ املدينة لعيل حافظ ص 135.
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•  األرشف برسباي، سنة 840هـ.

•  السلطان قايتباي، سنة 881هـ.

•  السـلطان حممـود العثامين، سنة 1245هـ.

. خادم احلرمي الرشيفي امللك فهد بن عبدالعزيز آل سعود  •

  2- مســجد القبلتــني: وهــو أحــد املســاجد التــي روي أن القبلــة حولــت أثنــاء الصــالة فيــه 
كــام مــر يف املبحــث األول مــن هــذا البحــث.

وقــد كان يعــرف بمســجد بنــي َســِلَمة لوقوعــه يف منازهلــم، وبنــو َســِلَمة بطــن مــن اخلــزرج مــن 

األنصار)1(. 

ويقــع يف اجلهــة الغربيــة مــن املدينــة املنــورة غــريب جبــل ســلع، قريبــًا مــن وادي العقيــق، وهــو 

.  عــىل يمــي القــادم إىِل املدينــة املنــورة مــن شــامهلا، مــن طريــق خالــد بــن  الوليــد

 قد صىل فيه)2(.
 وروي أن النبي

وقد جدد مرارًا عىل مر التاريخ، منها)3(:

•  الشجاعي شاهي اجلاميل، حيث جدد سقف هذا املسجد وأصلحه عام 893 هـ.

•  السلطان سليامن العثامين، عام 950هـ.

. امللك عبد العزيز  •

. امللك فهد بن عبدالعزيز  •

 3- مســجد بنــي حارثــة: وهــو املعــروف اليــوم بمســجد املســرتاح، وســمي بمســجد بنــي 

)1(  انظر: مجهرة أنساب العرب ص358.
)2(  انظر: وفاء الوفا 3/ 46، 47.

)3(  انظر: وفا الوفا 47/3، وفصول يف تاريخ املدينة لعيل حافظ ص 141.
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حارثــة، وهــم بطــن مــن األوس مــن األنصــار)1(.

وسيأيت حتديد موضعه عىل اخلريطة بام يغني عن الوصف باللفظ.

ــًا يف عهــد النبــي  يصــيل فيــه بنــو حارثــة كــام يســتفاد  وقــد كان هــذا املســجد مبني

مــن أحاديــث حتويــل القبلــة

وحتــدث عنــه أبــو ســامل العيــايش يف رحلتــه ســنة 1073هـــ وقــال : ويف الطريــق إىِل أحــد عنــد 

آخــر النخيــل مســجد صغــري حمــوط عليــه بأحجــار يقــال: إِن النبــي  جلس فيه لالســرتاحة 

بعــد الرجــوع من أحــد)2(.

وقــال اخليــاري )ت:1380هـــ( -وقــد ســامه )مســجد املســرتاح(- : وهــو مســجد صغــري غــري 

مســقف مرتفــع مــن األرض بحــوايل نصــف مــرت تقريبــًا، وبنــاؤه قديــم جمصــص)3(. 

  ــي ــي روي أن النب ــاجد الت ــد املس ــو أح ــهل: وه ــد األش ــي عب ــجد بن 4-مس
صــىل فيهــا)4(.

وهــو مــن املســاجد التــي مل تعــد موجــودة، وعلمــت جهتهــا ومل يعلــم عــي مكاهنــا؛ فهــو يف 

ــه : مســجد واقــم)5(. ــازل بنــي عبــد األشــهل مــن األوس، ويقــال ل من

ــوي  ــجد النب ــه إىل املس ــار املتج ــارع املط ــالك ش ــي س ــىل يم ــه ع ــوم أن ــده الي ــب يف حتدي والغال

ــب)6(. ــد املطل ــن عب ــاس ب ــارع العب ــع ش ــار م ــارع املط ــع ش ــري وتقاط ــادق العط ــد فن ــف بع الرشي

)1(  انظر: وفاء الوفا 63/3.
)2(  املدينة املنورة يف رحلة العيايش ص145. ويبقى ما ذكره العيايش يف سبب تسميته باملسرتاح موضع نظر؛ إذ مل يرد يف روايات السرية ما 

يدل عىل ذلك. واهلل أعلم.
)3(  تاريخ معامل املدينة املنورة قدياًم وحديثًا ص133.

)4(  انظر: مسند اإلمام أمحد، ح )18953( 31/ 282، وتاريخ املدينة البن شبة 1 / 66.
)5(  انظر: وفاء الوفا 226/3.

367 ،  369، وانظر لالستزادة: املدينة بني املايض واحلارض ص 306، 307،  معامل املدينة املنورة لعبدالعزيز كعكي 4 /2 /  )6( انظر: 
واإلصابة يف معرفة مساجد طابة ص 184. عىل أن لبني عبداألشهل أكثر من مسجد، ومل يدد أهيا الذي وقع فيه حتويل القبلة، لكن 
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خريطة حديثة للمدينة، مع حتديد املساجد التي نقل حتوهلم إىل استقبال الكعبة أثناء الصالة فيها

أشهرها مسجد واقم املعرف به. وانظر: املدينة بني املايض واحلارض ص 82.
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خريطة قديمة للمدينة، مع حتديد املساجد التي نقل حتوهلم إىل استقبال الكعبة أثناء الصالة فيها
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A
احلمــد هلل الــذي بنعمتــه تتــم الصاحلــات، والصــالة والســالم عــىل نبيــه ومصطفــاه، وعــىل آلــه 

وصحبــه ومــن اهتــدى هبــداه، أمــا بعــد:

فقــد تــم بحمــد اهلل وعونــه هــذا البحــث املســمى )تفســري آيــات حتويــل القبلــة(، يف مخســة مباحــث، 

ابتــدأت ببيــان ســبب نــزول اآليــات، ووصــف حالــه، ثــم توصلــت إىل تفســريها تفســريًا حتليليــًا، وختمــت 

بمظاهــر العنايــة الربانيــة بنســخ القبلــة، فــكان مــن أبــرز النتائــج التــي توصلــت إليهــا:

أن الراجــح أن حتويــل القبلــة كان بعــد مــي ســتة عــرش شــهرًا أو ســبعة عــرش شــهرًا مــن قــدوم - 
النبــي  املدينــة، وقبــل غــزوة بــدر الكــربى.

ــي -  ــا النب ــالة صاله ــالة، وأن أول ص ــن يف ص ــة مل يك ــل القبل ــات حتوي ــزول آي ــح أن ن أن الراج
ــرص. ــالة الع ــي ص ــة ه  إىل الكعب

أن الراجح أن النبي  كان يصيل قبل اهلجرة إىل املسجد األقى، وجيعل الكعبة بي يديه.- 

ــاء الصــالة، فضــاًل عــن أن يكــون -  ــة أثن ــه إىل الكعب مل يثبــت أن مســجد القبلتــي حتــول النــاس في
ــا. ــم حينه ــي  إمامه النب

الــذي ثبــت مــن املســاجد أن أهلــه حتولــوا فيــه إىل الكعبــة هــو مســجد قبــاء، وجــاء بإســناد قــوي - 

أن مثلــه وقــع أيضــًا يف مســجد بنــي حارثــة.

لطــف اهلل تبــارك وتعــاىل بعبــاده يف الترشيــع، ورأفتــه ورمحتــه هبــم، فقــد وطــأ ومهــد للنســخ 
قبــل وقوعــه، ثــم رد عــىل دعــاوى املناوئــي، وأجــاب عــن استشــكاالت املؤمنــي، ثــم ألقــى األمــر 
بذلــك، وأكــده مــرة بعــد مــرة بعــد أخــرى، وبــي هلــم حكــم هــذا األمــر، وهناهــم عــن اتبــاع أهــواء 

أهــل الكتــاب باتبــاع قبلتهــم.

وهبــذا تــم هــذا البحــث، الــذي أســأل اهلل جــل وعــال أن يلــص فيــه النيــة، ويبــارك فيــه، وآخــر 
دعوانــا أن احلمــد هلل رب العاملــي، وصــىل اهلل وســلم عــىل نبينــا حممــد وعــىل آلــه وصحبــه أمجعــي.
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القرآن الكريم.. 1

ــز . 2 ــيوطي )ت 911هـــ(، ت: مرك ــر الس ــن أيب بك ــن ب ــد الرمح ــرآن، لعب ــوم الق ــان يف عل اإلتق

ــة. ــة النبوي ــف، املدين ــف الرشي ــة املصح ــد لطباع ــك فه ــع املل ــات القرآنية،.1426هـــ، جمم الدراس

أحــكام القــرآن، أليب بكــر حممــد بــن عبــد اهلل بــن العــريب )ت 543هـــ(، ت: حممــد عبــد القــادر . 3

عطــا، ط4، 1429هـــ-2008م، دار الكتــب العلميــة، بريوت.

إرشــاد العقــل الســليم إىل مزايــا الكتــاب الكريــم، أليب الســعود حممــد بــن حممــد العــامدي )ت . 4

951هـــ(، ط4، 1414هـــ-1994م، دار إحيــاء الــرتاث العــريب، بريوت.

ــر، ط2، . 5 ــد صق ــدي )ت 468هـــ(، ت: أمح ــد الواح ــن أمح ــيل ب ــرآن، لع ــزول الق ــباب ن أس

القبلــة. دار  1404هـــ-1984م، 

ــد الــرب القرطبــي، ت عــادل . 6 ــد اهلل بــن عب االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب، ليوســف بــن عب

مرشــد، ط1، 1423هـــ-2002م، دار األعــالم، األردن.

اإلصابــة يف متييــز الصحابــة، ألمحــد بــن عــيل بــن حجــر )ت 842هـــ(، ت: عــيل حممــد معــوض . 7

وعــادل أمحــد عبــد املوجــود، ط2، 1423هـــ-2002م، دار الكتــب العلميــة، بريوت.

اإلصابــة يف معرفــة مســاجد طابــة، خالــد عيل حســي صبــاغ، ، ط1، 1421هـــ، مطابع الرشــيد، . 8

ــة املنورة. املدين

ــاين )ت1420هـــ(، ط1، . 9 ــن األلب ــارص الدي ــد ن ــي ، ملحم ــالة النب ــة ص ــل صف أص

ــاض. ــارف، الري ــة املع 1427هـــ - 2006م، مكتب

ــاوي )ت ت791هـــ(، ط1، . 10 ــر البيض ــن عم ــد اهلل ب ــل، لعب ــزيل وأرسار التأوي ــوار التنـ أن
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بــريوت. العلميــة،  الكتــب  دار  1424هـــ-2002م، 

ــقالين . 11 ــن حجــر العس ــظ اب ــا احلاف ــي ذكره ــث الت ــق األحادي ــج وحتقي أنيــس الســاري يف ختري

يف فتــح البــاري، لنبيــل بــن منصــور البصــارة، ط1، 1426هـــ - 2005م، مؤسســة الســامحة، 

ــان، بــريوت. مؤسســة الري

البحــر الزخــار، )مســند البــزار(، ألمحــد بــن عمــرو البــزار، ت د. حمفــوظ الرمحــن زيــن اهلل، . 12

ط1، 1409هـــ-1988م، مؤسســة علــوم القــرآن.

ــن يوســف الغرناطــي )ت: 745هـــ(، ت: عــادل أمحــد . 13 ــان حممــد ب البحــر املحيــط، أليب حي

ــريوت. ــة، ب ــب العلمي ــن، ط1، 1422هـــ-2001م، دار الكت ــود وآخري ــد املوج عب

ــازي . 14 ــد غ ــي وحمم ــن الالدق ــد الرمح ــري، ت عب ــن كث ــر ب ــن عم ــامعيل ب ــة، إس ــة والنهاي البداي

ــريوت. ــة، ب ــون، ط7، 1422هـــ-2002م، دار املعرف بيض

بدائــع الفوائــد، حممــد بــن أيب بكــر ابن قيــم اجلوزيــة، ت بشــري حممــد عيــون، ط2، 1425هـ-. 15

2004م، مكتبــة دار البيان، دمشــق.

تاريخ املدينة لعمر بن شبة النمريي )ت:262هـ( ، ت: فهيم شلتوت.. 16

ــة، . 17 ــب العلمي ــدادي )ت: 463هـــ(، دار الكت ــب البغ ــيل اخلطي ــن ع ــد ب ــداد، ألمح ــخ بغ تاري

ــريوت. ب

تاريــخ معــامل املدينــة املنــورة قديــاًم وحديثــًا، ألمحــد اخليــاري، ط4، 1414هـــ-1993م، دار . 18

العلــم، جــدة.

ــن . 19 ــز ب ــل، لعبدالعزي ــار يف إرواء الغلي ــث واآلث ــن األحادي ــرج م ــا مل خي ــج م ــل يف ختري التحجي

ــاض. ــد، الري ــة الرش ــي، ط1، 1422هـــ-2001م، مكتب ــرزوق الطريف م

ــور )1393هـــ(، ط1، 1420هـــ-2000م، . 20 ــن عاش ــر اب ــد الطاه ــر، ملحم ــر والتنوي التحري
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ــريوت. ــريب، ب ــخ الع ــة التاري مؤسس

ــي . 21 ــف الزيلع ــن يوس ــداهلل ب ــاف، لعب ــري الكش ــة يف تفس ــار الواقع ــث واآلث ــج األحادي ختري

ــاض. ــة، الري ــن خزيم ــعد، ط1، 1414هـــ، دار اب ــن الس ــن عبدالرمح ــداهلل ب )ت:762هـــ(، ت: عب

التفســري الصحيــح )الصحيــح املســبور مــن التفســري باملأثــور(، حلكمــت بــن بشــري ياســي، . 22

ط1، 1420هـــ-1999م، دار املآثــر، املدينــة.

تفســري القــرآن العظيــم مســندًا عــن الرســول  والصحابــة والتابعــني، لعبــد الرمحــن . 23

بــن أيب حاتــم الــرازي )ت: 327هـــ(، ت: أســعد حممــد الطيــب، ط3، 1419هـــ، مكتبــة نــزار 

البــاز، اململكــة العربيــة الســعودية. وحيثــام أطلــق العــزو إليــه فاملــراد هــذه الطبعــة.

تفســري القــرآن العظيــم مســندًا عــن الرســول  والصحابــة والتابعــني، لعبدالرمحــن . 24

بــن أيب حاتــم الــرازي )ت: 327هــــ(، ت: أمحد بن عبداهلل العــامري الزهــراين، ط 1، 1408هـ، 

مكتبــة الــدار، املدينــة املنورة.

تفســري القــرآن العظيــم، إلســامعيل بــن عمــر بــن كثــري )ت: 774هـــ(، ت: أ.د. حكمــت بــن . 25

بشــري ياســي، ط1، 1431هـــ، دار ابــن اجلــوزي، الدمــام.

تفســري القــرآن، لعبــد الــرزاق بــن مهــام الصنعــاين )ت: 211هـــ(، ت: مصطفــى مســلم، ط1، . 26

1410هـــ-1989م، مكتبــة الرشــد، الرياض.

التفســري الكبــري )مفاتيــح الغيــب(، ملحمد بــن عمــر الــرازي )ت: 604هـــ(، ط2، 1425هـ-. 27

2004م، دار الكتــب العلميــة، بــريوت.

تقريــب التهذيــب، ألمحــد بــن عــيل بــن حجــر العســقالين )ت: 852هـــ(، ت: أيب األشــبال . 28

صغــري أمحــد شــاغف الباكســتاين، ط1، 1416هـــ، دار العاصمــة، الريــاض.

ــع: . 29 ــوع م ــي )ت: 739هـــ( )مطب ــن القزوين ــن عبدالرمح ــد ب ــوم، ملحم ــاح العل ــص مفت تلخي
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ــريوت. ــة، ب ــب العلمي ــول(، ط1، 1422هـــ-2001م، دار الكت األط

التمهيــد ملــا يف املوطــأ مــن املعــاين واألســانيد، ليوســف بــن عبــداهلل بــن حممــد بــن عبدالــرب . 30

النمــري )ت:463هـــ(، ت: مصطفــى أمحــد العلــوي وحممــد عبدالكبــري البكــري، 1387هـــ، 

ــرب. ــاف، املغ ــوم األوق وزارة عم

ــي )ت . 31 ــى املعلم ــن يي ــن ب ــد الرمح ــل، لعب ــن األباطي ــري م ــب الكوث ــام يف تأني ــل ب التنكي

ــاض. ــارف، الري ــة املع ــاين، ط2، 1406هـــ، مكتب ــن األلب ــارص الدي ــد ن 1386هـــ(، ت: حمم

ــاين )ت: 1420هـــ(، . 32 ــن األلب ــاب، ملحمــد نــارص الدي الثمــر املســتطاب يف فقــه الســنة والكت

ط1، 1422هـــ، غــراس للنــرش والتوزيــع.

جامــع البيــان يف تأويــل القــرآن، ملحمــد بــن جريــر الطــربي )ت: 310هـــ(، حتقيــق: حممــود . 33

حممــد شــاكر، ختريــج: أمحــد حممــد شــاكر، ط2، دار املعــارف، مــرص.

ــد . 34 ــي )ت: 671هـــ(، ت: عب ــن أمحــد األنصــاري القرطب اجلامــع ألحــكام القــرآن، ملحمــد ب

ــريوت. ــريب، ب ــاب الع ــدي، ط4، 1422هـــ-2001م، دار الكت ــرزاق امله ال

مجــال القــراء وكــامل اإلقــراء، لعــيل بــن حممــد علــم الديــن الســخاوي )ت: 643هـــ(، ت: د. . 35

مــروان العطيــة ود. حمســن خرابــة، ط1، 1418هـــ - 1997م، دار املأمــون للــرتاث، دمشــق - 

بــريوت.

ــويس . 36 ــود األل ــن حمم ــهاب الدي ــاين، لش ــبع املث ــم والس ــرآن العظي ــري الق ــاين يف تفس روح املع

ــة،  ــب العلمي ــة، ط1، 1415هـــ-1994م، دار الكت ــاري عطي ــد الب )1270هـــ(، ت: عــيل عب

ــريوت. ب

ــوزي )ت: 597هـــ(، ط1، . 37 ــن اجل ــيل اب ــن ع ــن ب ــد الرمح ــري، لعب ــم التفس ــري يف عل زاد املس

ــريوت. ــزم، ب ــن ح 1423هـــ-2002م، دار اب
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زاد املعــاد يف هــدي خــري العبــاد، ملحمــد بــن أيب بكــر ابــن قيــم اجلوزيــة )ت: 751هـــ(، ت: . 38

شــعيب األرنــاؤوط وعبــد القــادر األرنــاؤوط، ط23، 1409هـــ-1989م، مؤسســة الرســالة، 

بــريوت.

ســنن الرتمــذي )جامــع الرتمــذي(، ملحمــد بــن عيســى بــن ســورة الرتمــذي )ت: 279هـــ(، . 39

حكــم عــىل أحاديثــه وآثــاره وعلــق عليــه حممــد نــارص الديــن األلبــاين، اعتنــى بــه أبــو عبيــدة 

مشــهور بــن حســن آل ســلامن، ط1، مكتبــة املعــارف، الريــاض.

الســنن الكــربى، ألمحــد بــن شــعيب النســائي )ت: 303هـــ(، ت: حســن عبداملنعــم شــلبي، . 40

ط1، 1421هـــ - 2001م، مؤسســة الرســالة، بــريوت.

شــذا العــرف يف فــن الــرف، ألمحــد بــن حممــد احلمــالوي )ت: 1351هـــ(، ت: نــرصاهلل . 41

ــاض. ــد، الري ــة الرش ــرصاهلل، مكتب ــن ن عبدالرمح

ــيل )ت: 769هـــ(، ت: . 42 ــل العقي ــن عقي ــد اهلل ب ــك، لعب ــن مال ــة اب ــىل ألفي ــل ع ــن عقي رشح اب

ــريوت. ــة، ب ــة العرصي ــد، 1421هـــ-2000م، املكتب ــد احلمي ــن عب ــي الدي ــد حمي حمم

الرشيعــة، ملحمــد بــن احلســني اآلجــري )ت: 360هـــ(، ط1، 1421هـــ-2000م، مؤسســة . 43

ــان، بــريوت. الري

صحيــح البخــاري، ملحمــد بــن إســامعيل البخــاري )ت: 258هـــ(، مــع رشحــه فتــح البــاري، . 44

ط1، 1421هـــ-2000م، دار الســالم، الرياض.

صحيــح مســلم، ملســلم بــن احلجــاج النيســابوري )ت: 261هـــ(، )مــع رشحــه للنــووي(، . 45

أرشف عــىل إعــداد طباعتــه عــيل عبــد احلميــد بلطــه جــي، ط1، 1414هـــ-1994م، دار اخلري، 

دمشــق - بــريوت.

ــاس، ط1، . 46 ــع )ت:230هـــ(، ت: إحســان عب ــن مني ــعد ب ــن س ــد ب الطبقــات الكــربى، ملحم
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ــريوت. ــادر، ب 1968م، دار ص

العجــاب يف بيــان األســباب، ألمحــد بــن عــيل ابــن حجــر العســقالين )ت: 852هـــ(، ت: عبــد . 47

احلكيــم األنيــس، ط1، 1418هـــ-1997م، دار ابــن اجلــوزي، الدمام.

عيــون األثــر يف فنــون املغــازي والشــامئل والســري، ملحمــد بــن حممــد بــن حممــد ابــن ســيد النــاس . 48

)ت:734هـــ(، تعليــق: إبراهيم حممــد رمضان، ط1،1414هـــ - 1993م، دار القلم، دمشــق.

فتــح البــاري رشح صحيــح البخــاري، ألمحــد بــن عــيل بــن حجــر العســقالين )ت: 852هـــ(، . 49

ط1، 1421هـــ-2000م، دار الســالم، الرياض.

ــي . 50 ــاج العارف ــن ت ــرؤوف ب ــاوي، لعبدال ــايض البيض ــث الق ــج أحادي ــاموي بتخري ــح الس الفت

ــاض. ــة، الري ــى، دار العاصم ــد جمتب ــاوي )ت:1031هـــ(، ت: أمح املن

فتــح القديــر اجلامــع بــني فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســري، ملحمــد بــن عيل الشــوكاين . 51

)ت: 1250هـــ(، ت: عبــد الرمحن عمــرية، ط2، 1418هـ-1997م، دار الوفــاء، املنصورة.

فصول من تاريخ املدينة، لعيل حافظ، ط3، 1417-1996م.. 52

ــن . 53 ــة، ملحمــد ب ــزل مــن القــرآن باملدين ــا أن ــزل مــن القــرآن بمكــة وم ــا أن فضائــل القــرآن وم

ــر، ط1، 1408هـــ-1987م، دار  يــس )ت: 294هـــ(، غــزوة بدي َ ــن الضُّ ــى ب ــن يي ــوب ب أي

ــق. ــر، دمش الفك

ــادي )ت: 817هـــ(، إرشاف . 54 ــوب الفريوزآب ــن يعق ــد ب ــن حمم ــد الدي ــط، ملج ــوس املحي القام

ــريوت. ــالة، ب ــة الرس ــويس، ط7، 1424هـــ-2003م، مؤسس ــم العرقس ــد نعي حمم

الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنـــزيل وعيــون األقاويــل يف وجــوه التأويــل، ملحمــود بــن . 55

ي )ت: 538هـــ(، رتبــه حممــد عبــد الســالم شــاهي، ط1، 1415هـــ-1995م،  خَمـْـرَشِ عمــر الزَّ

دار الكتــب العلميــة، بــريوت.
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كشــف األســتار عــن زوائــد البــزار، لعــيل بــن أيب بكــر اهليثمــي )ت:807هـــ(، ت: حبيــب . 56

الرمحــن األعظمــي، ط1، 1399هـــ - 1979م، مؤسســة الرســالة، بــريوت.

الكشــف والبيــان، ألمحــد بــن حممــد الثعلبــي )ت: 427هـــ(، ت: أيب حممــد بــن عاشــور، ط1، . 57

1422هـــ-2002م، دار إحيــاء الــرتاث العــريب، بريوت.

جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، لنــور الديــن عــيل بــن أيب بكــر اهليثمــي )ت: 807هـــ(، ت: . 58

حســام الديــن املقــديس، 1414هـــ-1994م، مكتبــة القــديس، القاهــرة.

ــي، ط1، 1420هـــ-. 59 ــز كعك ــورة، عبدالعزي ــة املن ــامل املدين ــهر مع ــورة ألش ــة املص املجموع

1990م. مطابــع دار إحيــاء الــرتاث العــريب.

املحــرر الوجيــز يف تفســري الكتــاب العزيــز، لعبــد احلــق بــن غالــب بــن عطيــة األندلــي )ت: . 60

546هـــ(، ت:عبد الســالم عبــد الشــايف حممــد، ط1، 1422هـــ-2001م، دار الكتــب العلمية، 

. ت و بري

املدينــة املنــورة يف رحلــة العيــايش، دراســة وحتقيــق حممــد أحمــزون، ط1، 1408هـــ-1988م، . 61

دار األرقم،الكويــت.

املدينــة بــني املــايض واحلــارض، إلبراهيــم بــن عــيل العيــايش )ت:1400هـــ(، ط2، 1414هـ - . 62

1994م، مكتبــة الثقافــة، املدينــة.

املراســيل، لعبــد الرمحــن بــن حممــد ابــن أيب حاتــم )ت: 327هـــ(، ت: أمحــد عصــام الكاتــب، . 63

ط1، 1403هـــ- 1983م، دار الكتــب العلميــة، بريوت.

ــا، . 64 ــادر عط ــد الق ــى عب ــم، ت مصطف ــد اهلل احلاك ــن عب ــد ب ــني، حمم ــىل الصحيح ــتدرك ع املس

ــريوت. ــة، ب ــب العلمي ط1، 1411هـــ-1990م، دار الكت

ــعيب . 65 ــيباين )ت:241هـــ(، ت: ش ــل الش ــن حنب ــد ب ــن حمم ــد ب ــد، ألمح ــام أمح ــند اإلم مس



َتفِسري آَيات ِ َتِويِل الِقبَلة

91

األرنــؤوط وآخريــن، ط1، 1421هـــ - 2001م، مؤسســة الرســالة.

ــر . 66 ــد اهلل النم ــد عب ــوي )ت: 516هـــ(، ت: حمم ــعود البغ ــن مس ــي ب ــزيل، للحس ــامل التنـ مع

ــاض. ــة، الري ــن، ط5، 1423هـــ-2002م، دار طيب وآخري

ــامعيل . 67 ــاح إس ــد الفت ــاين )ت: 384هـــ(، ت: د. عب ــى الرم ــن عيس ــيل ب ــروف، ع ــاين احل مع

ــة. ــة املكرم ــي، مك ــب اجلامع ــة الطال ــلبي، ط2، 1407هـــ-1986م، مكتب ش

املعجــم الكبــري، الطــرباين، محــدي عبــد املجيــد الســلفي، ط2، 1404هـــ-1984م، مطبعــة . 68

ــة. الزهــراء احلديث

معجــم مقاييــس اللغــة، ألمحــد بــن فــارس )ت: 395هـــ(، ت: عبــد الســالم حممــد هــارون، . 69

ط1، 1411هـــ-1991م، دار اجليــل، بــريوت.

ــارس، ط1، . 70 ــد اجل ــق: مح ــادي )ت: 817هـــ(، حتقي ــة، للفريوزب ــامل طاب ــة يف مع ــم املطاب املغان

1389-1969، الريــاض، منشــورات دار الياممــة.

ــاري )ت: . 71 ــام األنص ــن هش ــف اب ــن يوس ــداهلل ب ــب، لعب ــب األعاري ــن كت ــب ع ــي اللبي مغن

ــة. ــة العرصي ــد، 1428هـــ-2007م، املكتب ــن عبداحلمي ــي الدي ــد حمي 761هـــ(، ت: حمم

مفتــاح دار الســعادة ومنشــور واليــة العلــم واإلرادة، ملحمــد بــن أيب بكــر ابــن قيــم اجلوزيــة . 72

)ت:751هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بــريوت.

ــدود . 73 ــاين )ت يف ح ــب األصفه ــد الراغ ــن حمم ــي ب ــم، حلس ــرآن الكري ــاظ الق ــردات ألف مف

ــق. ــم، دمش ــوان داودي، ط2، 1418هـــ-1997م، دار القل ــان صف 425هـــ(، ت: عدن

ــن إســامعيل النحــاس )ت: . 74 ــن حممــد ب الناســخ واملنســوخ يف كتــاب اهلل عــز وجــل، ألمحــد ب

338هـــ(،  ســليامن بــن إبراهيــم الالحــم، ط1، 1412هـــ- 1991، مؤسســة الرســالة، بــريوت.

ــن عمــر البقاعــي )ت: . 75 ــم ب ــن إبراهي ــدرر يف تناســب اآليــات والســور، لربهــان الدي نظــم ال
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885هـــ(، ط2، 1413هـــ-1992م، دار الكتــاب اإلســالمي، القاهــرة.

نواهــد األبــكار وشــوارد األفــكار، حاشــية الســيوطي عــىل تفســري البيضــاوي، لعبدالرمحــن . 76

بــن أيب بكــر الســيوطي )ت:911هـ(، 3 رســائل علميــة منشــورة، 1424هـــ - 2005م، جامعة 

أم القــرى.

ــائل . 77 ــة رس ــي )ت: 437هـــ(، )جمموع ــب القي ــن أيب طال ــي ب ــة، مك ــوغ النهاي ــة إىل بل اهلداي

ــارقة. ــة الش ــة(، ط1، 1429هـــ-2008م، جامع علمي

وفــاء الوفــا بأخبــار دار املصطفــى، لعــيل بن عبــداهلل احلســني الســمهودي )ت:911هـــ(، ط1، . 78

1419هـــ، دار الكتب العلميــة، بريوت.
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َحيمي( ألمحد بن حممد بن عيل احلسني القلعاوي الشافعي  املعروف بــ)السُّ

 )ت: 117٨هـ(

دراسًة وحتقيقًا

د/ أمحد بن يلع بن عبد الرمحن احلذييف

األستاذ املساعد بقسم الدراسات القرآنية بجامعة طيبة- املدينة املنورة

aalhodhifi@gmail.com
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موضوع البحث:
حتقيق خمطوط بعنوان: )تفسري سورة الفجر( للعالمة أمحد بن حممد احلسني القلعاوي الشافعي 

َحيمي( )ت: 1178هـ(. املعروف بـ)السُّ

هدف البحث:

حتقيق املخطوط وإخراجه؛ لينتفع به طلبة العلم من املتخصصي يف التفسري.

مشكلة البحث:
مجــع املؤلــف يف تفســريه لســورة الفجــر بــي الصحيــح وغــريه مــن األحاديــث واألقــوال، ممــا 

يســتلزم دراســة الرســالة وحتقيقهــا وخدمتهــا.

نتائج البحث:
أن مؤلف الرسالة كان من الفقهاء الذين هلم عناية بالتفسري.. 1

 هذه الرسالة نسبتها ثابتة إىل املؤلف املذكور.. 2

الرســالة هلــا مزايــا كــام عليهــا مآخــذ، وفيهــا فوائــد تفســريية وفقهيــة وحديثيــة، كــام فيهــا . 3
أحاديــث موضوعــة وواهيــة.

يظهــر مــن مــادة الرســالة تفنّــن املؤلــف يف عــدد مــن العلــوم كالفقــه والعربيــة، كــام يظهــر . 4
أن بضاعتــه مــن علــم الســنة مزجــاة.

الكلامت املفتاحية: 

تفسري – سورة الفجر – السحيمي - القلعاوي.
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F



إن احلمــد هلل نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونعــوذ بــه مــن رشور أنفســنا ومــن ســيئات أعاملنــا، 

مــن هيــد اهلل فــال مضــل لــه، ومــن يضلــل فــال هــادي لــه، وأشــهد أن ال إلــه إال اهلل، وأشــهد أن حممــدًا 

ــوله، ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺ  ٿ  ٿ   ــده ورس عب

ٿ  ٹ   ٹ    ٹ   ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ    ژ ]ســورة النســاء: 1[، ژ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڦ   ڦ    ژ ]ســورة آل عمــران: 102[، ژ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  

ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ    ژ ]ســورة األحــزاب:70 -71[.أمــا بعــد: فهــذا حتقيــق ملخطوط 

بعنــوان: )تفســري ســورة الفجــر( للعالمــة أمحــد بــن حممــد احلســني القلعــاوي الشــافعي، املعــروف 

ب)الســحيمي(، )ت:1178هـــ(، وبــاهلل التوفيــق ومنــه االســتمداد، وعليــه التــوكل واالعتــامد.

أمهية املوضوع: 

تعلقه بكتاب اهلل تعاىل الذي هو أرشف ما ينبغي شغل األوقات به.. 1

أمهيــة هــذه املرحلــة التارييــة؛ لقلــة اإلنتــاج العلمــي يف الدراســات القرآنيــة فيهــا مــن . 2

جهــة، وقلــة املفريــن مــن جهــة أخــرى، فــكان حريــًا بالدارســي أن تتوجــه مهمهــم إلبــراز 

تــراث تلــك احلقبــة.

أن املؤلــف مــا زالــت كتبــه مطويــة يف جماهيــل املكتبــات مل يتناوهلــا الباحثــون بالدراســة . 3

ــق والنرش. والتحقي
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أسباب اختيار املوضوع:

 اإلسهام يف خدمة الدراسات القرآنية.. 1

 التعــرف عــىل شــخصية املؤلــف العلميــة عمومــًا، وشــخصيته التفســريية خصوصــًا مــن . 2

خــالل التحقيــق والدراســة.

مْجُع املؤلف لكثري من األحاديث واآلثار والفوائد يف تفسريه.. 3

الدراسات السابقة:

من خالل البحث والتنقيب مل أقف عىل أي نرشة هلذا املخطوط.

 حدود الدراسة: 

يــدور عمــيل هــذا حــول حتقيــق نــص املخطــوط وخدمتــه، وفــق املتعــارف عليــه يف فــن حتقيــق 

ــق  ــص املحق ــن الن ــفة ع ــورة كاش ــاء ص ــف، وإعط ــاة املؤل ــىل حي ــوء ع ــليط الض ــات، وتس املخطوط

ــا واملآخــذ التــي اشــتمل عليهــا املخطــوط. ــام عــن وجــه املزاي متيــط اللث

خطة البحث:

جرى العمل يف حتقيق هذا املخطوط وفق اخلطة التالية:

مقدمة: تشتمل عىل:. 1

أسباب اختيار املوضوع وأمهيته.  -

الدراسات السابقة.  -

حدود الدراسة.  -

خطة البحث.  -
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منهج التحقيق.  -

قسم الدراسة: ويشتمل عىل مبحثي:. 2

املبحث األول: التعريف باملؤلف. -

املبحث الثاين: التعريف بالكتاب. -

قسم التحقيق: النص املحقق.. 3

اخلامتة.- 

فهرس اآليات القرآنية.- 

فهرس األحاديث.- 

قائمة املصادر واملراجع.- 

منهج التحقيق: 

سلكت يف حتقيقي املنهج التايل:

سخُت النصَّ املراد حتقيقه وفق القواعد اإلمالئية مراعيًا عالمات الرتقيم.. 1

ــإين . 2 ــر، ف ــأ ظاه ــه خط ــا كان في ــه، إال م ــرصف في ــه دون الت ــرا د حتقيق ــص امل ــتُّ الن أثب

ــش. ــك يف اهلام ــريًا إىل ذل ــي، مش ــي معقوفت ــن ب ــًا يف املت ــا أراه صواب ــتُّ م أثب

كتبــت اآليــات القرآنيــة بخــط مصحــف املدينــة النبويــة، وعزوتــا بذكــر اســم الســورة . 3

ورقــم اآليــة يف املتــن بــي معقوفتــي.
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خّرجــُت األحاديــث النبويــة مــن مصــادر الســنة األصيلــة، فــام كان يف الصحيحــي اكتفيت . 4

بتخريــج احلديــث منهــام أو مــن أحدمهــا، ومــا يف غريمهــا فــإين أعقــب التخريــج بنقــل احلكــم 

ــل  ــد أه ــامل قواع ــدت يف إع ــاًم اجته ــه حك ــد في ــا مل أج ــأن، وم ــل الش ــن أه ــث ع ــىل احلدي ع

احلديــث فيــه.

وثقت النصوص عن قائليها من مصنفاتم، وإن ال فمن كتب أهل العلم.. 5

علقت عىل ما يتاج إىل تعليق، وبينت ما أراه خمالفًا للصواب.. 6

بينت األلفاظ الغريبة الواردة يف عبارات املؤلف.. 7
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القسم األول

قسم الدراسة

املبحث األول:التعريف باملؤلف

املبحث الثاين: التعريف بالرسالة
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املبحث األول: 

التعريف باملؤلف)1(

الكالم يف املصادر عن املؤلف شحيح،  ولذلك فسوف أرسد كل ما وقفت عليه يف ترمجته:

اسمه ونسبه ولقبه:

هــو أمحــد بــن حممــد بــن موفــق الديــن عــيل احلمــريي القــريش احَلَســني القلعــاوي املــرصي، 

ــَحيمي(. املعروف بـ)السُّ

والقلعاوي نسبة إىل قلعة اجلبل بالقاهرة)2(؛ فإنه كان يقيم هبا.

ومل تذكر املصادر تاريخ والدته.

بعض من نشأته:

س بجامــع ســيدي ســارية، ووعــظ  أخــذ عــن: عيســى الــرباوي وغــريه مــن الشــيوخ، ثــّم درَّ

النــاس، وتصــدر للتدريــس بجامــع القاهــرة.

مذهبه الفقهي:

ــه مــن أعيــان الشــافعية، ويشــكل عــىل هــذا مــا  املرتجــم شــافعي املذهــب، بــل موصــوف بأن

له )564/2(، واألعالم  للبغدادي )177/1(، وإيضاح املكنون  العارفني  للجربيت )230/1(، وهدية  عجائب اآلثار  الرتمجة:  مصادر    )1(
للزركيل )243/1(، وأعالم الدراسات القرآنية للصاوي )ص: 319(، ومعجم املؤلفني لكحالة )130/2(، ومعجم مصنفات القرآن 
الكريم للدكتور عيل شواخ )158/3(، ومعجم املفرسين لعادل نوهيض )76/1(، ومعلمة الفقه املالكي لعبدالعزيز بن عبداهلل )ص: 113(، 
ورسالة املاجستري )املفرسون يف النصف الثاين من القرن الثاين عرش اهلجري: مجعاً ودراسة وصفية استقرائية(، إعداد: عبدالرمحن بن حممد بن 

خالد بن عبدالعليم )ص: 160، 161(.
)2(  هي القلعة التي بناها قراقوش لصالح الدين األيويب، وهي اآلن واقعة بموقعها الكائن بالقاهرة بمنطقة القلعة عند سفح جبل املقطَّم، 
انظر: مسالك األبصار يف ممالك األمصار، ألمحد بن ييى العمري )315/3(، واملواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار، ألمحد بن عيل 

املقريزي )355/3(. 
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ُكتــب عــىل ظهــر املخطــوط: )الفقــري أمحــد مــن حممــد الســحيمي احلســني احلنفــي األزهــري عفــي 

عنــه آمــي(، وهــو مكتــوب بخــط مغايــر خلــط الناســخ، وهــذا وهــم مــن كاتبــه، فــال شــك أن املؤلف 

شــافعي املذهــب ألربعــة أمــور:

أمجع من ترجم له أنه شافعي املذهب.

رشحه لكثري من كتب الشافعية، كام يتبي للمطالع يف مؤلفاته.- 

نقله كثريًا عن الشافعية يف هذا املخطوط.- 

قولــه يف موضــع مــن املخطــوط: »واملعتمــد عندنــا كــام قالــه عــيل الشــرباملي«، وهــذا - 

رصيــح يف تعيــي مذهبــه.

مؤلفاته:

له كثري من املؤلفات)1( -كام يف فهارس املخطوطات وكتب الرتاجم- وسأذكر طرفاً منها:

أوالً: مؤلفاته العامة:

رشح عىل )اجلوهرة( يف علم التوحيد.. 1

لباب الطالبي برشح األربعي للنووي.. 2

ــاح الطالبــي للفتــح املبــي، رشح عــىل رشح ابــن حجــر اهليتمــي )الفتــح املبــي( . 3 مفت
عــىل األربعــي النوويــة.

)النصوح( متن يف الفقه.4. 

)الوضوح يف رشح النصوح(.5. 

بستان الروح يف الفقه.. 6

)1(  مل ُيطبع يشء من مؤلفاته، بل هي بي املخطوط واملفقود.
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املزيد عىل إحتاف املريد، وهي حاشية عىل )رشح رسالة االستعارات( للعصام.. 7

وله غري ذلك يف فنون متعددة كالفقه واملنطق والبالغة والتوحيد.. 8

ثانيًا: مؤلفاته يف التفسري:

تاج البيان أللفاظ القرآن)1(.1. 

تفسري سورة القدر. خمطوط)2(.. 2

تفسري سورة الفجر، هو موضوع التحقيق.. 3

تفسري القرآن الكريم)3(.. 4

مناهج الكالم عىل آيات الصيام. خمطوط)4(.. 5

هدية املحتاج إىل قصة اإلرساء واملعراج، وهو تفسري آليات اإلرساء. خمطوط)5(.. 6

وفاته:

.،تويف يف شعبان عام ثامن وسبعي ومائة وألف من اهلجرة

)1(  انظر: األعالم )243/1(، ومعجم مصنفات القرآن الكريم )149/2(، والفهرس الشامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط )علوم 
األزهرية  املكتبة  يف  بخطه  خمطوط  والتفسري773/2(، وفهرست مصنفات تفسري القرآن الكريم )131/1(، وهو  والقراءات  القرآن 

بالقاهرة حتت رقم )304 تفسري(  5416.
تفسري  مصنفات  والتفسري773/2(، وفهرست  والقراءات  القرآن  الفهرس الشامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط )علوم  انظر:    )2(

القرآن الكريم )326/1(.
)3(  انظر: معجم مصنفات القرآن الكريم )150/2(.

)4(  انظر: هدية العارفني )177/1(، وإيضاح املكنون )564/2(، واألعالم )243/1(، وأعالم الدراسات القرآنية )ص319(، ومعجم 
املؤلفني )130/2(، ومعجم مصنفات القرآن الكريم )158/3(، ومعجم املفرسين )76/1(، وهو خمطوط يف املكتبة األزهرية بالقاهرة 

حتت رقم )4280 آداب وفضائل 134149( إسكندرية، وحتت رقم )9 جماميع( 187، رسالة رقم: 3.
 222( رقم  زكي، وحتت  تاريخ( 41297   2694( رقم  حتت  بالقاهرة  األزهرية  املكتبة  يف  خمطوط  )243/1(، وهو  األعالم  انظر:    )5(

جماميع( 5465، رسالة رقم: 11.



تْفسرُي ُسوَرَة اْلَفْجر   

105

املبحث الثاين:
 التعريف بالرسالة
املطلب األول: اسم الرسالة، ونسبتها للمؤلف:

هذا املطلب فيه أمران:

حتقيق اسم الرسالة:. 1

أمجعــت املصــادر مــن كتــب الرتاجــم وفهــارس الكتــب واملخطوطــات التــي ذكــرت هذه الرســالة 

مــن تأليفــه عــىل أن اســمها )تفســري ســورة الفجــر( كــام سأشــري إليــه يف الفقــرة الثانيــة، وبعضهــا يعنــون 

هلــا بـ)تفســري ســورة والفجــر()1(، عــىل ســبيل حكايــة اآليــة، واألمــر قريــب، وهــو عــىل ظهــر املخطوط 

بــدون الــواو، كــام ســرتى يف صــور املخطــوط، والــذي يظهــر يل أن التســمية ليســت مــن املؤلــف؛ ملــا 

ســيأيت يف املطلــب الثــاين، بــل هــي تســمية مــن املفهرســي، ثــم نقلــت عنهــم التســمية.

إثبات نسبتها إىل املؤلف:. 2

يمكــن اجلــزم بــأن هــذه الرســالة التــي بــي أيدينــا هــي مــن تأليــف العالمــة أمحــد الســحيمي 
ــة: ــور أربع ــاوي ألم القلع

األول: أن بعــض مصــادر ترمجته التي أرشت إليها تذكر هذه الرســالة من مؤلفاته)2(.- 

الثاين: أن عددًا من فهارس الكتب واملخطوطات تذكر هذه الرسالة وتنسبها إليه)3(.- 

الثالث: أهنا منسوبة إليه باسمه ونسبه يف فهرس خمطوطات مكتبة األزهر الرشيف)4(.- 

)1(  انظر: معجم املفرسين )76/1(.
)2(  انظر: األعالم )243/1(، ومعجم املفرسين )76/1(.

)3(  انظر: معجم مصنفات القرآن الكريم )149/2(، ومعجم املفرسين )76/1(، والفهرس الشامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط 
)علوم القرآن والقراءات والتفسري773/2(، وفهرست مصنفات تفسري القرآن الكريم )348/1(.

)4(  )331/21( حتت رقم )221 جماميع( 5464، رسالة رقم: 11.
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ــاب -  ــذا الكت ــّم ه ــره: »ت ــب يف آخ ــد كت ــف، وق ــط املؤل ــوب بخ ــوط مكت ــع: أن املخط الراب

عــىل يــد مؤلفــه: أمحــد بــن حممــد الســحيمي القــريش احلســني، ووافــق الفــراغ مــن تأليفــه 

يــوم الثالثــاء، وهــو اليــوم الثامــن والعــرشون مــن ذي احلجــة ســنة إحــدى ومخســي ومائــة 

وألــف«.

وهبذه االعتبارات األربعة نقطع بنسبتها إليه.- 

املطلب الثاين: توصيف الرسالة، وموضوعها، واملزايا، واملآخذ:

هذا املطلب فيه ثالثة أمور:

توصيف الرسالة، وموضوعها:. 1

وقعــت هــذه الرســالة يف ثــالث لوحــات، اســتفتحها املؤلــف بتفســري ســورة الفجــر، حتــى بلــغ 

ــه  ــار أن جــواب الَقَســم حمــذوف دّل علي ــه تعــاىل: ژ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ        ژ ]ســورة الفجــر:5[، واخت قول

مــا بعــده، ثــم انتقــل إىل الــكالم عــىل عــرش ذي احلجــة وفضائلهــا وبعــض أحكامهــا، وفضــل يــوم 

عرفــة، وأفــاض يف ذلــك، ثــم ختــم الرســالة دون إكــامل تفســري بقيــة الســورة.

ــة ال  ــرش ذي احلج ــل ع ــالة يف فض ــذه الرس ــدّون ه ــف أن ي ــود املؤل ــر يل أن مقص ــذي يظه وال

ــم اهلل  ــة َقَس ــتدل بدالل ــرآن، فاس ــل الق ــا بدلي ــي فضيلته ــه أراد أن يب ــر، ولكن ــورة الفج ــري س يف تفس

ــه ومــال  ــن كــام نقل ــي هــي عــرش ذي احلجــة عــىل قــول مجهــور املفري ــايل العــرش – الت تعــاىل باللي

إليــه- عــىل عظيــم فضلهــا، ثــم أفــاض يف ذكــر فضائلهــا بعــد أن حصــل املقصــود ببيــان فضلهــا مــن 

جهــة القــرآن، وممــا يؤكــد ذلــك أنــه أفــاض يف فضائلهــا وأحكامهــا بــام هــو خــارج عــن املقصــود، 

ــارات تــدل عــىل انتهــاء  ــم الرســالة بعب ــًا، ثــم خت ــام كان كالمــه يف تفســري مطلــع الســورة مقتضب بين

مقصــوده منهــا، وقــد تقــدم يف املطلــب األول يف شــأن اســم الرســالة أنــه يظهــر يل أن التســمية ليســت 

مــن املؤلــف، وتعليــل ذلــك هــو مــا ذكرتــه هنــا مــن ُبعــد موضــوع الرســالة عــن العنــوان، وليــس 
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ــده  ــذي يري ــود ال ــاًل للمقص ــر توص ــورة الفج ــري س ــالة بتفس ــداؤه الرس ــب إال ابت ــه تناس ــاك وج هن

ــه إىل احلديــث  ــايل العــرش عــىل رشفهــا وفضلهــا؛ ليكــون مدخــاًل ل مــن االســتدالل بقســم اهلل باللي

عنهــا، ويــدل عــىل ذلــك أنــه ختــم الرســالة دون العــود إىل اســتكامل تفســري بقيــة الســورة، وليســت 

الرســالة ناقصــة بــل هــي تامــة، وليســت هــي بالطويلــة ليقــال: ذهــل املؤلــف عــن ذلــك لتباعــد طريف 

الــكالم، ومل يســتوف كذلــك تفســري قــدر صالــح مــن الســورة، فتبــي أن مقصــوده ليــس هــو تفســري 

الســورة، ولـــاّم كان األمــر كذلــك اشــتبه األمــر عــىل بعــض املفهرســي فقــرأ أوهلــا ومل يســتتمها فظنهــا 

يف تفســري الســورة فوضــع هلــا هــذا العنــوان، فالــذي يظهــر يل أهنــا رســالة عجــىل مــن طــرف ذهــن 

ــامل؛  ــدد املع ــج حم ــم منه ــتوجب رس ــذا ال يس ــة، وه ــرش ذي احلج ــل ع ــان فض ــه يف بي ــف وقلم املؤل

لِقــرَص الرســالة. 

املزايا:. 2

ــة  ــدرة الرباني ــل الق ــن دالئ ــذا م ــه، وه ــا يعرتي ــل م ــص واخلل ــن النق ــه م ــرشي في ــل ب كل عم

والعجــز اإلنســاين معــًا، كــام فيــه داللــة عــىل إعجــاز القــرآن املتمثــل يف إحــكام آياتــه، قــال تعــاىل: 

ــا،  ــض املزاي ــا بع ــالة فيه ــذه الرس ــاء: 82[، وه ــورة النس ژ ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈژ ]س

ــالة: ــم الرس ــر حج ــك لصغ ــة، وذل ــهاد واإلحال ــة باالستش ــن اإلطال ــك ع ــتغنيًا بذل ــأذكرها مس س

أوالً: عنايته بالسنة والرواية، ويتمثل ذلك يف التايل: -

كثرة استشهاده بالسنة.. 1

اعتامده عىل صحيح الرواية يف التفسري.. 2

نقله ألحكام املحدثي أحيانًا.. 3

نقله عن بعض حفاظ السنة، كاحلافظ ابن رجب وابن القيم.. 4
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ثانيًا: عنايته بالتعليل يف االختيار التفسريي. -

ثالثًا: تعدد معارفه كام هو ظاهر، فهو فقيه لغوي، كام له عناية بعلم اهليئة)1(. -

املآخذ:. 3

لــن أتكلــم عــن إفاضتــه يف فضائــل عــرش ذي احلجــة وخروجــه عــن املقصــود؛ وال عــدم إمتــام 

تفســري الســورة؛ ألين بينــت مــا يظهــر يل مــن مقصــوده بكتابــة هــذه الرســالة، ولذلــك فهــذا فليــس 

ــه يؤخــذ عــىل املؤلــف  ــة يف الرســالة فإن ــادة العلمي ــه، لكــن مــن خــالل مضمــون امل ممــا يؤخــذ علي

أمــران:

أوالً: أنه أورد عددًا من األحاديث الواهية واملوضوعة.- 

ــواهد -  ــن ش ــة، وم ــة الزمني ــك احلقب ــرشة يف تل ــة املنت ــج الصوفي ــر باملناه ــره الظاه ــًا: تأث ثاني

ذلــك: ختمــه الرســالة بدعــاء مــن أدعيــة الصوفيــة التــي تشــتمل عــىل عبــارات هائلــة اللفــظ 

فارغــة املعنــى ركيكــة الرتكيــب، ومــن شــواهده: إيــراده لعــدد مــن األحاديــث الواهيــة يف 

فضائــل بعــض األذكار، وترتيــب أنــواع مــن الثــواب عليهــا.

ولكــن ُيعتــذر لــه بضعــف الســنة يف تلــك الفــرتة التارييــة، وانتشــار البــدع واخلرافــة والطــرق 

الصوفيــة، ومــع ذلــك نجــد بصيــص الســنة يلــوح يف رســالته، وهــو دليــل عــىل حرصــه عليهــا لــو 

ــف  ــا املؤل ــاش فيه ــي ع ــة الت ــة التاريي ــن املرحل ــائل، لك ــه الوس ــأت ل ــه األدوات، وتي ــرت ل توف

ــه وجــزاه خــريًا. ــار للعلــم، وضعــف للســنة، فرمحــه اهلل وغفــر ل ــة إدب مرحل

)1(  هذا الذي يظهر من خالل هذه الرسالة، أما ما سواها فيظهر أن له عناية بكثري من العلوم كام يتبي بقراءة مؤلفاته يف مصادر ترمجته التي 
أرشت إليها.
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املطلب الثالث: وصف النسخة اخلطية، وصور منها:

وصف النسخة اخلطية:- 

ــة  ــات مكتب ــة يف خمطوط ــي حمفوظ ــدة، وه ــة واح ــخة خطي ــىل نس ــالة إال ع ــذه الرس ــر هل مل أعث

ــع( 5464،  ــم )221جمامي ــت رق ــة، حت ــة األزهري ــة باملكتب ــي املعروف ــرص، وه ــف بم ــر الرشي األزه

ــوط: ــات املخط ــذه معلوم ــم: 11)1(، وه ــالة رق رس

الناســخ: الرســالة مكتوبــة بخــط مؤلفهــا، بتاريــخ )1151هـــ(، فقــد جــاء يف آخرهــا مــا - 
ــّم هــذا الكتــاب عــىل يــد مؤلفــه: أمحــد بــن حممــد الســحيمي القــريش احلســني،  نصــه: »ت

ــاء، وهــو اليــوم الثامــن والعــرشون مــن ذي احلجــة  ووافــق الفــراغ مــن تأليفــه يــوم الثالث

ــة وألــف«. ســنة إحــدى ومخســي ومائ

نوع اخلط: خط نسخ معتاد واضح، ووقعت يف أكثر من ثالث لوحات.- 

عدد األلواح: )3( لوحات وشيئًا سوى غالف املخطوط.- 

عدد األسطر: )29( سطرًا.- 

عدد الكلامت: متوسط عدد الكلامت )11(.- 

ــدرب  ــه بال ــم بمنزل ــة العل ــىل طلب ــف ع ــن املؤل ــس م ــوط حتبي ــوان املخط ــة عن ــىل صفح وع

ــة. ــر باجلاملي األصف

)1(  فهرس خمطوطات مكتبة األزهر الرشيف )331/21(، رابط فهرس املخطوطات:
http://www.feqhweb.com/vb/t23287.html

.
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صور املخطوطة -
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صورة 1/أ
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صورة آخر لوحة
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القسم الثاين

قسم التحقيق
النص املحقق
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املقدمة:

احلمد هلل الذي عّرف اإلنسان ما مل يعلم، وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم، 

أّما بعد:

فيقــول الفقــرُي إىل مــواله الغنــيِّ أمحــد بــن حممــد الســحيمي القريش: قــد قــال اهلل يف كتابــه املبي، 

ــوم،  ــر كل ي ــم بفج ــر: 1[ أي: أقس ــورة الفج ــي: ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ژ ٱ  ژ ]س ــدق القائل ــو أص وه

وهــو لغــًة: الشــق، ومنــه: ژ   ېئ  ىئ  ىئ    ژ ]ســورة الكهــف: 33[، ومنــه: الفجــور، أي: العصيــان؛ 

ألن الفاجــر ينفتــح لــه طريــق املعصيــة ويتســع فيهــا)1(، واصطالًحــا: نــور يطلــع مــن جهــة املــرشق 

فقــط معرتًضــا بالضيــاء يف أقــى املــرشق ذاهًبــا مــن القبلــة إىل دبرهــا حتــى يرتفــع فيعــّم األفــق)2(.

ژ ٻ  ٻ ژ ]ســورة الفجــر: 2[ أي: أُقِســم هبــا، واألصــح عنــد ابــن عبــاس)3( ومجهــور املفريــن مــن 

الســلف وغرِيهــم أهنــا عــرش ذي احلجــة)4(، والروايــة عنــه أهنــا عــرش رمضــان ســندها ضعيــف)5(.

 203/3( احللبي  للسمي  األلفاظ  أرشف  تفسري  يف  احلفاظ  وعمدة   ،)625 )ص:  األصفهاين  للراغب  القرآن  ألفاظ  مفردات  انظر:   )1(
204(، واملعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكريم للدكتور/حممد حسن جبل )1634/3، 1636(.

)2( انظر التعريف يف: الرد عىل املنطقيني البن تيمية )ص: 266(، وقال الطاهر ابن عاشور يف التحرير والتنوير )312،313/30(: » اسم 
لوقت ابتداء الضياء يف أقى املرشق من أوائل شعاع الشمس حي يتزحزح اإلظالم عن أول خط يلوح للناظر من اخلطوط الفرضية 
املعروفة يف ختطيط الكرة األرضية يف اجلغرافيا ثم يمتد فييء األفق ثم تظهر الشمس عند الرشوق« واملؤلف يريد بقوله: »واصطالحًا«: 
اصطالح علامء اهليئة، قال ابن خلدون يف تارخيه )ص: 641(: »وهو علم ينظر يف حركات الكواكب الّثابتة واملحّركة واملتحرية، ويستدّل 
بكيفّيات تلك احلركات عىل أشكال وأوضاع لألفالك لزمت عنها هلذه احلركات املحسوسة بطرق هندسّية...وأّما يف اإلسالم فلم تقع 
به عناية إاّل يف القليل، وكان يف أّيام املأمون يشء منه...ومّلا مات ذهب رسمه وأغفل واعتمد من بعده عىل األرصاد القديمة...وهذه 
اهليئة صناعة رشيفة...عىل أّنه علم جليل وهو أحد أركان الّتعاليم«، وانظر: أبجد العلوم للقنوجي )ص: 556(، ولقطة العجالن له 

أيضًا )ص: 156(، وكان للفقهاء عناية به، واملطالع لكتبهم جيد نقلهم عن علامء اهليئة كثريًا.
التلخيص،  الذهبي يف  اإلسناد ومل يرجاه«، ووافقه  املستدرك )568/2( )3927(، وقال: »هذا حديث صحيح  احلاكم يف  )3( أخرجه 
وأخرجه البيهقي يف شعب اإليامن )503/5( )3469(، وأخرجه الطربي يف جامع البيان )24/ 345( عنه من طرق متعددة، قال ابن 
رجب يف اجلامع لتفسريه )562/2(: »وأما )الليايل العرش( فهي: عرش ذي احلجة، هذا الصحيح الذي عليه مجهور املفرين من السلف 

وغريهم، وهو الصحيح عن ابن عباس، روي عنه من غري وجه، والرواية عنه أنه: عرش رمضان إسنادها ضعيف«.
لتفسريه  اجلامع  يف  كام  رجب  وابن   ،)478/2( التسهيل  يف  جزي  وابن   ،)217/6( تفسريه  يف  السمعاين  املفرين  مجهور  إىل  نسبه   )4(

)562/2(، والشوكاين يف فتح القدير )526/5(.
)5( أي: العرش األواخر من رمضان، أخرجه الواحدي يف التفسري الوسيط )479/4( عنه من طريق أيب َظْبيان، وذكره الثعلبي يف الكشف 
كثري  البن  العظيم  القرآن  تفسري  ويف  َظْبيان،  أيب  رواية  من  عنه  كالمها   )437/4( املسري  زاد  يف  اجلوزي  وابن   ،)191/10( والبيان 
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ژ پ  پ ژ أي: الزوج)1(.

ژ  پ ژ  قــرأ محــزة والكســائي بكــر الــواو، والباقــون بفتحهــا)2(، أي: الفــرد)3(، ويف حديــث 

حســن: »العــرش عــرش األضحــى، والوتــر يــوم عرفــة، والشــفع يــوم النحــر«)4(.

ژ پ  ڀ  ڀ      ژ أي: يأيت ويمي)5(. 

 ،6

ژ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ژ أي: فيام أقسمُت به من هذه األشياء، ژ ٺ  ژ أي: ُمْقَسٌم به)6(

7، أي: هــل يف إقســامي هبــذه 

ي بذلــك؛ ألنــه َيُْجــُر عــاّم ال ينبغــي)7( ژ ٺ  ٿ ژ أي: َعْقــٍل، ُســمِّ

)391/8( عنه أهنا العرش األَُول من رمضان! وأبو َظْبيان هو: حصي بن جندب اجلنبي، ثقة. مرتجم يف هتذيب التهذيب البن حجر 
الكربى  الطبقات  يف  سعد  ابن  قال  كام  به،  يتج  ال  ضعيف  وهو  اجلنبي،  ظبيان  أيب  بن  قابوس  ابنه:  هو  عنه  والرواي   ،)379  /2(
املراسيل وأسند  له، ربام رفع  بام ال أصل  أبيه  يتفرد عن  216(: »كان رديء احلفظ  املجروحني )2/  ابن حبان يف  )339/6(، وقال 

املوقوف«، وانظر: هتذيب التهذيب )8/ 306(.
ْفُع: ضّم اليء إىل مثله«، وانظر: املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكريم  )1( هذا من حيث اللغة، ففي املفردات )ص: 457(: »الشَّ
)2/ 1153(، أما من حيث املراد هبا يف اآلية فقد اختلف املفرون يف ذلك إىل أقوال كثرية، أوصلها ابن اجلوزي يف زاد املسري )4/ 
438( إىل عرشين قوالً، بل قال أبو حيان يف البحر املحيط )470/10(: »ذكر يف كتاب التحرير والتحبري ]أي: ابن النقيب[ فيها ستة 
وثالثي قوالً ضجرنا من قراءتا فضاًل عن كتابتها يف كتابنا هذا«، وما أحسن قول الزخمرشي يف الكشاف )4/ 746(: »وقد أكثروا يف 
ي عنه«!، والصواب ما ذهب إليه الطربي  )الشفع والوتر( حتى كادوا يستوعبون أجناس ما يقعان فيه، وذلك قليل الطائل، جدير بالتلهِّ
بالشفع  القول يف ذلك: أن يقال: إن اهلل تعاىل ذكره أقسم  إرادة العموم حيث قال: »والصواب من  355(من  البيان )24/  جامع  يف 
والوتر، ومل يصص نوعًا من الشفع وال من الوتر دون نوع بخرب وال عقل، وكل شفع ووتر فهو مما أقسم به مما قال أهل التأويل إنه 

داخل يف قسمه هذا لعموم قسمه بذلك«.
)2( انظر: التيسري للداين )ص: 222(، والنرش البن اجلزري )400/2(.

)3( هذا من حيث اللغة، انظر: املفردات )ص: 853(، وعمدة احلفاظ )4/ 280(، واملعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكريم )1/ 
203(، أما من حيث املراد هبا يف اآلية فالكالم فيها كالكالم يف )الشفع(.

السنن الكربى )194/4( )3468(، واحلاكم يف املستدرك )245/4(  )4( أخرجه أمحد يف املسند )389/22( )14510(، والنسائي يف 
)7517(، وقال: »هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم ومل يرجاه«، ووافقه الذهبي يف التلخيص، والبيهقي يف شعب اإليامن )304/5( 
تفسريه  لتفسريه )562/2(، لكن قال ابن كثري يف  اجلامع   مرفوعًا، وقد حسن إسناده ابن رجب كام يف  )3468(، عن جابر 
)391/8(: »وهذا إسناد رجاله ال بأس هبم، وعندي أن املتن يف رفعه نكارة، واهلل أعلم«، وحكم عليه األلباين يف السلسلة الضعيفة 

)408/8( )3938( بالنكارة، وقال: »وهذا إسناد رجاله ثقات؛ إال أنه معلول بعنعنة أيب الزبري؛ فإنه مدلس«.
)5( انظر: جامع البيان )356/24(، ومعاين القرآن وإعرابه للزجاج )225/3(.

)6(  يريد أنه أطلق املصدر وأراد به اسم املفعول، وهو قول الزخمرشي يف الكشاف )747/4(.
)7(  كذا قال الزخمرشي يف الكشاف )747/4(، وانظر: معاين القرآن لألخفش )313/1(، وجامع البيان )358/24(.
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1، والـــُمقَسُم 

ُد بمثلــه الـــُمقَسُم عليــه)8( األشــياء إقســاٌم لــذي عقــل، واملعنــى: هل هو قســم عظيــم يؤكَّ

2، يــدّل عليــه قولــه:  

عليــه حمــذوٌف تقديــره: لُتعّذبــن يــا كفــاَر مكــة)1(

ژ ٿٿژ أي: يــا حممــد)3( إىل قولــه: ژ ڈ  ژ ژ ڑ ڑ ژ أي: نــوَع عــذاٍب)4(، فــإن قلت: 

مــا احلكمــُة يف تنكــري ژ ٻ ٻژ مــن بــي ما َأْقَســَم بــه؟ ُأجيــب: بــأن حكمتــه اختصاُصهــا بفضيلٍة 

ليســت لغريهــا، ولــو ُعّرفــت بــالم العهــد مل َتْســَتِقلَّ بمعنــى الفضيلــة الــذي يف التنكــري)5(، وقــد ذهــب 

بعــض احلفــاظ إىل تفضيلهــا عــىل العــرش األخــري مــن رمضــان)6(، فتكــون مجيــُع األعــامل املفضولــة 

فيهــا أفضــَل مــن نظريهــا املفعــوِل يف شــهر رمضــان إال الصــوم؛ فإنــه فــرض، وهــو أفضــل مــن صــوم 

النفــل)7(، واســتدّل عــىل ذلــك بأحاديــث كثــرية؛ خلــرب البخــاري أنــه  قــال: »مــا مــن أيــام 

)1(  قال مكي يف اهلداية )12/ 8240(: »أي: إن يف هذا القسم لكفاية لذي عقل«، وانظر: جامع البيان )358/24(، والكشف والبيان 
)195/10(، والكشاف )747/4(.

)2(  أي: إن جواب القسم حمذوف، يدل عليه قوله: »َأمَلْ َتَر إىل قوله:ژ ڈ  ژ ژ ڑ ژ ]سورة الفجر: 13[«، وهذا قول الزخمرشي 
يف الكشاف )474/4(،  وقيل: اجلواب مذكور، واختلف يف تقديره، فقيل: هو قوله: ژ ک ک ک ژ ]سورة الفجر: 14[، وهو 
التبيان يف إعراب القرآن )1285/2(، وقيل: حمذوف دل  معاين القرآن وإعرابه )321/5(، وأبو البقاء العكربي يف  قول الزجاج يف 
عليه ما قبله من آخر سورة الغاشية، وهو قوله: ژ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ژ ]سورة الغاشية: 25-26[ ، قاله أبو حيان 
، وقد ذكره ابن األنباري يف البيان يف غريب إعراب القرآن )511/2(،  يف البحر املحيط )471/10(، أي: إن اجلواب تقديره: لتبعُثنَّ
وقيل: حمذوٌف لداللة املعنى عليه، أي: َلنُجاِزَينَّ كلَّ أحٍد بام َعمل؛ بدليِل تعديِده ما فعَل بالقروِن اخلاليِة، الدر املصون للسمي احللبي 

.)777/10(
َر يف تقدير امللفوظ به، واهلل تعاىل مل ُيناِد نبيه حممدًا  باسمه  )3( اأَلوىل تقديره: يا أهيا النبي، أو يا أهيا الرسول؛ ألن املحذوف املقدَّ

املجرد، إنام يناديه بوصف الرسالة أو النبوة تكرياًم له، بخالف غريه من األنبياء عليهم الصالة والسالم.
)4( قال الفراء يف معاين القرآن )261/3(: »هذه كلمة تقوهلا العرب لكل نوع من العذاب، تدخل فيه السوط، جرى به الكالم والـَمَثل، قال ابن 
عاشور يف التحرير والتنوير )322/30( رشحاً لكالم الفراء: »يريد أن حقيقتها كذلك، وال يريد أهنا يف هذه اآلية كذلك، وإضافة )سوط( إىل 
)عذاب( من إضافة الصفة إىل املوصوف، أي: صب عليهم عذاباً سوطاً، أي: كالسوط يف رسعة اإلصابة، فهو تشبيه بليغ« وانظر: جامع البيان 

)373/24(، ومعامل التنزيل للبغوي )420/8(.
)5( السؤال وجوابه يف الكشاف )476/4(، وزاد: »وألن األحسن أن تكون الالمات متجانسة؛ ليكون الكالم أبعد من اإللغاز والتعمية«.
)6( لعله يريد به احلافظ ابن رجب، حيث عقد يف لطائف املعارف )ص: 266( فصاًل يف فضل عرش ذي احلجة عىل غريه من أعشار الشهور، وضمنه 
كثرياً من فضائل عرش ذي احلجة، وقال )ص: 267(: »فأما لياليه فمن املتأخرين من زعم أن ليايل عرش رمضان أفضل من لياليه الشتامهلا عىل 
ليلة القدر، وهذا بعيد جداً«، ولشيخ اإلسالم ابن تيمية تفصيل لطيف يف التفضيل بينهام، وهو: أن أيام عرش ذي احلجة أفضل من أيام العرش من 
رمضان، والليايل العرش األواخر من رمضان أفضل من ليايل عرش ذي احلجة، انظر: جمموع الفتاوى )287/25(، ونقله ابن القيم يف بدائع الفوائد 

)3/ 162( وعلق عليه بقوله: »وإذا تأمل الفاضل اللبيب هذا اجلواب وجده شافياً كافياً« وانظر: زاد املعاد يف هدي خري العباد )1 / 57(.
 : قال: قال رسول اهلل ، 7( للحديث القديس الذي أخرجه البخاري يف صحيحه )105/8( )6502( عن أيب هريرة(

ب إيل عبدي بيشء أحبَّ إيل مما افرتضُت عليه«. »إن اهلل قال: من عادى يل وليًا فقد آذنُته باحلرب، وما تقرَّ
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العمــل الصالــح فيهــا أحــب إىل اهلل مــن هــذه األيــام«  يعنــي: أيــاَم العــرش، قالــوا يــا رســول اهلل: وال 

اجلهــاد؟ قــال: »وال اجلهــاد يف ســبيل اهلل، إال رجــل خــرج بنفســه ومالــه ]1/أ[ ثــم مل يرجــع مــن ذلــك 

بــيشء«)1(، ففيــه الترصيــح بــأن العمــل فيهــا أحــبُّ إىل اهلل مــن العمــل يف بقيــة األيــام، واألحــب إىل 

اهلل هــو األفضــل عنــده، بــل يف روايــة: الترصيــح بـ)أفضــل( بــدل: )َأحــّب(، ويف صحيــح ابــن حبــان 

خــرب: »مــا مــن أيــاٍم أفضــَل)2( عنــد اهلل مــن أيــام عــرش ذي احلجــة«، فقــال رجــل: يــا رســول اهلل، هــل 

هتــن جهــادًا يف ســبيل اهلل«)3(، ويف  هــو أفضــل أم غــزوة جهــاد يف ســبيل اهلل؟ قــال: »هــو أفضــل مــن ِعدَّ

حديــث ضعيــف: »والعمــل فيهــن -أي: العــرش - ُيضاَعــف بســبعامئة«)4(، وأخــرج الرتمــذي وابــن 

حبــان بســند ضعيــف مرفوعــًا: »مــا مــن أيــاٍم أحــبَّ إىل اهلل أن يتعبَّــد لــه فيهــا مــن عــرش ذي احلجــة، 

ــّزار  ــام ليلــة القــدر«)5(، ويف حديــث عنــد الب ــام كل يــوم منهــا بســنة، وكل ليلــة منهــا بقي يعــدل صي

ــا أيــام العــرش«، قالــوا: يــا رســول اهلل وال مثُلهــن يف ســبيل اهلل؟ قــال:  وغــريه)6(: »أفضــل أيــام الدني

)1( أخرجه البخاري يف صحيحه )2 /20( )969( عن ابن عباس ، بلفظ: »ما العمُل يف أياٍم أفضَل منها يف هذه«قالوا: وال اجلهاُد؟ 
قال: »وال اجلهاُد، إال رجٌل خرج خُياطر بنفسه وماله، فلم يرِجْع بيشء«، وذلك اللفظ ألبى داود يف سننه )2/ 325( )2438(، والرتمذي 

يف جامعه )3/ 121( )757(، وابن ماجه يف سننه )1/ 550( )1727(، وابن حبان يف صحيحه )2/ 30( )324(.
)2( يف اهلامش: »صفة أليام«، واملراد: أنه جمرور بالفتحة نيابة عن الكرة؛ ألنه ممنوع من الرصف.

)3( أخرجه أبو يعىل املوصيل يف مسنده )4/ 69( )2090(، وابن حبان يف صحيحه)9/ 164( )3853(  من طريق هشام الدستوائي، عن أيب 
الزبري، عن جابر مرفوعًا، وضعفه األلباين يف السلسلة الضعيفة )2/ 126( )679(  لعنعنة أيب الزبري، وقال يف اإلرواء )3/ 400(: »وأبو 

الزبري مدلس، وقد عنعنه من الطريقي، ولوال ذلك لقلنا بصحة إسناده«.
فضائل األوقات )ص: 343( )271(  من طريق عدي بن ثابت، عن  شعب اإليامن )5/ 113( )4381(،  ويف  )4( أخرجه البيهقي يف 
سعيد بن جبري، عن ابن عباس مرفوعًا، وضعفه ابن رجب يف لطائف املعارف )ص: 261(، واأللباين يف ضعيف الرتغيب والرتهيب 

.)735( )364 /1(
تنبيه: تضعيف احلسنات إىل سبعامئة ِضْعٍف قد ورد به حديث صحيح أخرج مسلم يف صحيحه )2/ 807( )1511( عن أيب هريرة 
، قال: قال رسول اهلل : »كل عمل ابن آدم يضاعف، احلسنة عرش أمثاهلا إىل سبعامئة ضعف، قال اهلل عز وجل: إال 

الصوم، فإنه يل وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجيل.. « احلديث، ولكن ذلك ال يتص بعرش ذي احلجة.
)5( أخرجه الرتمذي يف جامعه )122/3( )758(، وابن ماجه يف سننه )1/ 551( )1728( عن أيب هريرة ريض اهلل عنه، قال الرتمذي: 
اس، وسألت حممدًا أي: البخاريَّ عن هذا احلديث فلم يعرفه  »هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث مسعود بن واصل، عن النهَّ
من غري هذا الوجه مثَل هذا«، وضعفه البغوي يف رشح السنة )4/ 346(، وابن حجر يف فتح الباري  )534/2(، واأللباين يف السلسلة 

الضعيفة )11/ 242( )5142(.
ج عند أيب عوانة وابن حبان. )6( هو احلديث الذي سيذكره بعده لكن اختلف لفظه، وسيأيت أنه خمرَّ
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ــر وجَهــه يف الــرتاب« )1(، وروي مرســاًل، قيــل: وهــو األصــح)2(،  »وال مثُلهــن يف ســبيل اهلل إال مــن َعفَّ
ويف حديــث جابــر)3( يف صحيحــي ابــن عوانــة وابــن حبــان: »مــا مــن أيــام أفضــل عنــد اهلل مــن أيــام 

عــرش ذي احلجــة« )4(، وتظهــر فائــدة األفضليــة فيمــن نــذر الصيــام أو عّلــق عماًل مــن األعــامل بأفضل 

األعشــار أو أفضــل األيــام، فلــو أفــرد يوًمــا منهــا تعــّي يــوم عرفــة؛ ألنــه عــىل الصحيــح أفضــُل أيــام 

العــرش املذكــورة، وأفضــل أيــام الســنة، فــإن أراد أفضــَل أيــاِم األســبوع تعــّي يــوُم اجلمعــة؛ مجعــًا بــي 

احلديــث اآليت وبــي حديــث أيب هريــرة مرفوًعــا: »خــري يــوم طلعــت فيــه الشــمس: يــوم اجلمعــة؛ فيــه 

ُخلــق آدم، وفيــه ُأدخــل اجلنــة، وفيــه ُأخــرج منهــا« رواه البخــاري ومســلم)5(، ولــو قــال: أنــِت طالــق 

يف أفضــل األيــام: طلقــت يــوم عرفــة)6(، قــال بعــض املتأخريــن)7(: »والتحقيــق مــا قالــه بعــض أعيــان 

املتأخريــن مــن العلــامء: أن جممــوع هــذه العــرش أفضــل مــن جممــوع عــرش رمضــان، وإن كان يف عــرش 

ــايل العــرش األخــري  ــم: »الصــواب أن لي ــن القّي ــال اب ــٌة ال يفُضــل عليهــا غرُيهــا« )8(، وق رمضــان ليل

مــن رمضــان أفضــل مــن ليــايل عــرش احلجــة، وأيــام عــرش احلجــة أفضــل مــن أيــام عــرش رمضــان؛ 

ألن عــرش احلجــة إنــام فّضــل ليومــي النحــر وعرفــة، وعــرش رمضــان إنــام فّضــل بليلــة القــدر« )9(، 

ــرش ذي  ــن ع ــل م ــان أفض ــرش رمض ــأن ع ــاىل ب ــد تع ــى الوال ــيل: وأفت ْم ــمس)10( الرَّ ــال الش ق

والرتهيب  الرتغيب  يف  املنذري  إسناده  وحّسن  عنه،  اهلل  ريض  جابر  عن    )1128(  )28/2( األستار  كشف  يف  كام  البزار  أخرجه   )1(
)127/2( )1783(، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )2/ 23( )1150(، ويف ذلك نظر ملا سيأيت يف احلاشية التالية.
)2( مل أقف عليه مرساًل، فقد تتبعت طرقه وخمارجه، فلم أجده إال من طريق أيب الزبري عن جابر مرفوعًا، ولكن أبا الزبري رواه عن جابر 
معنعنًا، وأبو الزبري مدلس، ومل يرصح بالسامع يف مجيع الطرق، انظر: أنيس الساري لنبيل البصارة )4728-4726/7( )3366(..

)3( هو احلديث الذي قبله لكن اختلف لفظه.
)4( أخرجه أبو عوانة يف مستخرجه )2/ 246( )3023(، ، وأخرجه ابن حبان يف صحيحه )9/ 164( )3853(، كالمها من طريق أيب 
الزبري عن جابر  مرفوًعا، وهو احلديث الذي قبله مع اختالف يسري يف ألفاظه، وقد تقدم يف احلاشية قريبًا ما فيه من عنعنة أيب 

الزبري وعدم ترصيه بالسامع من جابر، وهو مدلس.
)5( أخرجه مسلم يف صحيحه )2/ 585( )854( عن أيب هريرة ريض اهلل عنه، ومل أقف عليه عند البخاري فاهلل أعلم.

)6( انظر اإلشارة لثمرة اخلالف يف: فتح الباري )460/2(، وفيض القدير للمناوي )51/2(، وحاشية ابن عابدين )511/2(.
)7( هو احلافظ ابن رجب.

)8( لطائف املعارف )ص: 267(.
)9( انظر: بدائع الفوائد )3/ 162(، وزاد املعاد )1 / 57(.

)10( )ال( يف كتب الرتاجم تقوم مقام )الدين( يف ألقاب العلامء اختصارًا، فالشمس أي: شمس الدين.
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احلجــة]1/ب[؛ ألن رمضــان ســيد الشــهور)1(، وأمــا خــرب: »ســيد الشــهور رمضــان، وأعظمهــا حرمــة 

ــهر  ــا: ش ــرم)3(، وأوهل ــهر احل ــام األش ــان: صي ــد رمض ــام بع ــل الصي ــف)2(، وأفض ــة« فضعي ذو احلج

ــا مــن خــالف مــن  ــم رجــب؛ خروًج ذي القعــدة عــىل املعتمــد، وأفضلهــا عــىل األصــح: املحــرم ث

فّضلــه عــىل األشــهر احلــرم، ثــم القعــدة واحلجــة عــىل حــد ســواء، وقيــل بتقديــم احلجــة، ثــم بعدهــا 

شــعبان)4(. 

وروى أبــو داود عــن أمهــات املؤمنــي » أن النبــي  كان يصــوم تســع ذي احلجــة «)5(، 

وأمــا روايــة مســلم عــن عائشــة:  » مــا رأيتــه  صائــاًم العــرش قــط «، ويف روايــة: يف العــرش 

قــط)6(، فأجيــب عنهــا بأهنــا إنــام نفــت رؤيتهــا، وال يلــزم مــن عــدم رؤيتهــا عــدم وقوعــه يف نفــس 

األمر)7(. 

ــل  ــارش ال يقب ــع إذ الع ــم إال التس ــه مل يص ــرش؛ ألن ــام الع ــال: ص ــريين أن يق ــن س ــره اب وك

)1( هناية املحتاج إىل رشح املنهاج )207/3(.
كشف  تاريخ دمشق )323/26( )3115(، والبزار كام يف  شعب اإليامن )310/5( )3479(، وابن عساكر يف  البيهقي يف  )2(  أخرجه 
 ،)3727(  )205/8( الضعيفة  السلسلة  يف  األلباين  وضعفه  مرفوعًا،    اخلدري  سعيد  أيب  عن    )960(  )457/1( األستار 

وانظر: كشف اخلفاء للعجلوين )526/1(.
بعد  الصيام  »أفضل   : اهلل  قال رسول  قال:    أيب هريرة  مسلم يف صحيحه )821/2( )1163(  عن  أخرجه  ملا   )3(

رمضان: شهر اهلل املحرم«.
)4( انظر: حتفة املحتاج البن حجر اهليتمي )461/3(، ومغني املحتاج للرشبيني )187/2(، وهناية املحتاج للشمس الرميل )211/3(.

الكربى )3/ 891(  السنن  ، والنسائي يف  وأبو داود يف سننه )2/ 523( )7342(   ، أمحد يف مسنده )42/73( )43322(  )5( أخرجه 
)8372( عن بعض أزواج النبي   هكذا باإلهبام ، وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود )األم( )7/ 196( )2106(.
)6( أخرجه مسلم يف صحيحه )2/ 833( )1176(  عن عائشة  بلفظ: »ما رأيت رسول اهلل  صائاًم يف العرش قط«، 
وأخرجه أبو داود يف سننه )2/ 523( )2439(، والنسائي يف السنن الكربى )3/ 243( )7882(،  وابن ماجه يف سننه )155/1( 

)729( بلفظ: »ما رأيت رسول اهلل  صام العرش قط«.
)7( انظر: رشح النووي عىل صحيح مسلم )72/8(، وقال ابن رسالن يف رشح سنن أيب داود: )555/10(: »ألنه  كان يكون 
عندها يف يوم من تسعة أيام، والباقي عند باقي أمهات املؤمني، أو لعله كان يصوم بعضه يف بعض األوقات، وكله يف بعضها ويرتكه يف 

بعضها لعارض من سفر أو مرض أو غريمها، وهبذا جيمع بي األحاديث«.
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الصــوم)1(. ويســّن صــوم الثامنيــة أيــام قبــل يــوم عرفــة للحــاج وغــريه)2(، ويف احلديــث: »مــن صــام 

عــرش ذي احلجــة أعطــاه اهلل ثــواب مــن حــج واعتمــر تلــك الســنة، وكتــب اهلل بــكل يــوم عبــادة نبــي 

مــن األنبيــاء، وخــرج مــن ذنوبــه كيــوم ولدتــه أمــه، وكان يــوم القيامــة رفيــق إبراهيــم اخلليــل صلوات 

اهلل عليــه، وإن مــات إىل مائــة يــوم مــات شــهيدًا« )3(. 

ويســن إحيــاء ليــايل التســع)4(؛ حلديــٍث فيــه)5(، كــام يســن إحيــاء ليلتــي العيــد)6(، ويســن أيضــًا 

إكثــار الذكــر فيهــا؛ لقولــه تعــاىل: ژ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ژ] احلــج: 28[ ، وهــي العــرش)7(، 

وروى أمحــد: »مــا مــن أيــاٍم أعظــُم عنــد اهلل وال أحــبُّ إليــه العمــُل فيهــن مــن هــذه األيــام العــرش، 

فأكثــروا فيهــن مــن التكبــري والتحميــد والتهليــل« )8(. 

ويســن صــوم يــوم عرفــة لغــري حــاج ومســافر ومريــض)9(، وهــو تاســع احلجــة ؛ خلــرب مســلم: 

»صيــام يــوم عرفــة يكفــر الســنة التــي قبلــه والتــي بعــده« )10( أي: بــأن تغفــر الذنــوب املكتســبة فيهــا.

)1( نقله عنه ابن رجب يف لطائف املعارف )ص: 262(، وقال: »ألنه يوهم دخول يوم النحر فيه وإنام يقال: صام التسع ولكن الصيام إذا أضيف إىل 
العرش فاملراد صيام ما جيوز صومه منه«، وانظر: رشح سنن أيب داود البن رسالن )561/10(.

)2( انظر: مغني املحتاج للرشبيني )183/2(، وهناية املحتاج للشمس الرميل )207/3(.
)3(  مل أقف عليه، وأمارات الوضع عليه ال ختفى.

)4( أي: قيامها، انظر: مراقي الفالح للرشنباليل )ص: 150(، والفروع البن مفلح )392/2(.
)5( وهو: »ما من أياٍم أحبَّ إىل اهلل أن يتعبَّد له فيها من عرش ذي احلجة، يعدل صياُم كلِّ يوٍم منها بسنة، وكلُّ ليلٍة منها بقيام ليلة القدر«، 

وقد تقدم ذكر املؤلف له وخترجيه واحلكم عليه.
له  »واحتج   :)42/5( املجموع  يف  النووي  قال   ،)101/2( للخريش  خليل  خمتر  ورشح   ،)611/2( للجويني  املطلب  هناية  انظر:   )6(
أصحابنا بحديث أيب أمامة عن النبي : »من أحيا ليلتي العيد مل يمت قلبه يوم متوت القلوب«، ويف رواية الشافعي وابن ماجه: 
»من قام ليلتي العيدين حمتسبًا هلل تعاىل مل يمت قلبه حني متوت القلوب«، رواه عن أيب الدرداء موقوفًا، وروي من رواية أيب أمامة موقوفًا 

عليه ومرفوعًا كام سبق، وأسانيد اجلميع ضعيفة«.
)7( وهو قول أكثر املفرين، انظر: الكشف والبيان )19/7(، ومعامل التنزيل )379/5(، ورواه البخاري يف صحيحه )20/2( عن ابن 

عباس  معلقًا بصيغة اجلزم.
)8( أخرجه أمحد يف مسنده )9/ 323( )5546(، )296/01( )6154(  عن ابن عمر  مرفوعًا، وصحح إسناده أمحد شاكر يف حتقيقه 

للمسند )5/ 68( )5446(، وصحح حمققو املسند متنه، وانظر: إرواء الغليل لأللباين )3/ 398(.
  9( ملا أخرجه البخاري يف صحيحه )2/ 161( )1658(، ومسلم يف صحيحه )791/2( )1123(  عن أم الفضل بنت احلارث(

قالت: )شك الناس يوم عرفة يف صوم النبي ، فبعثت إىل النبي  برشاب فرشبه(.
)10( أخرجه مسلم يف صحيحه )2/ 818( )1162(  عن أيب قتادة  مرفوعًا وفيه قصة.
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ولــو ثبــت هــالل احلجــة يــوم اجلمعــة مثــاًل، ثــم حتــدث النــاس برؤيتــه ليلــة اخلميــس، وَظــنَّ 

ــه يــوم عرفــة عــىل تقديــر كــامل ذي القعــدة؟  ــْت، فهــل ُينــَدب صــوُم الســبت لكون صدَقهــم ومل يثُب

أم َيــُرم الحتــامل كونــه يــوم العيــد؟ قــال )م ر()1(: »أفتــى الوالــد بالثــاين؛ ألن دفــع مفســدة احلــرام 

]2/أ[ مقــّدم عــىل حتصيــل مصلحــة املنــدوب« )2(، واملــراد بالســنة التــي قبــل يــوم عرفــة: الســنة التــي 

تتــم بفــراغ شــهره، وبالســنة التــي بعــده: الســنة التــي أوهلــا املحــرم الــذي يــيل الشــهر املذكــور؛ إذ 

اخلطــاب الرشعــي حممــول عــىل عــرف الــرشع، وعرفــه فيهــا مــا ذكرنــاه)3(، قــال بعضهــم: »ويؤخــذ 

مــن تكفــري الســنة املســتقبلة أن مــن صامــه ال يمــوت فيهــا؛ ألن التكفــري ال يكــون بعــد املــوت«)4(، 

ــب  ــه ُيعاَق ــْت بعــده فإن ــه وُفعل ــل موت ــأن أحــدث بدعــًة قب وأقــول: يمكــن أن يكــون بعــد املــوت ب

ــق  ــري يطل ــاوردي: التكف ــال امل ــه، وق ــد موت ــه بع ــا ل ــوز أن اهلل يغفره ــل، فيج ــت ُتفع ــا دام ــا م عليه

بمعنــى الغفــران وبمعنــى العصمــة)5(، فيحمــل األول عــىل الســنة املاضيــة، والثــاين عــىل املســتقبلة، 

بمعنــى أنــه تعــاىل يفظــه أن يذنــب فيهــا، أو يعطــى مــن الثــواب مــا يكــون كفــارة لذنوهبــا، أو تغفــر 

ــر: الصغائــر دون الكبائــر« )7(، قــال النــووي:  حقيقــة قبــل وقوعهــا)6(، قــال إمــام احلرمــي: »واملَكفَّ

الرميل،  والراء من:  فامليم من: حممد،  الرميل،  الدين حممد  به: شمس  املتأخرين، ويقصدون  الشافعية  لفقهاء  احلرفية  الرموز  )1( هذه من 
انظر: مصطلحات املذاهب الفقهية وأرسار الفقه املرموز ملريم الظفريي )ص: 229(.

)2( هناية املحتاج )3 /180(، قال والده الشهاب الرميل يف حاشيته عىل أسنى املطالب )1/ 431(: »وُسئلت عام إذا ثبت هالل ذي احلجة 
يوم اجلمعة ثم حتدث الناس برؤيته يوم اخلميس وَظن صدَقهم ومل يثبت، فهل ُيندب صوُم يوم السبت لكونه يوم عرفة عىل تقدير كامل 

ذي القعدة؟ أم َيُرم الحتامل كونه يوم العيد؟ فأجبُت بأنه َيُرم؛ ألن دفع مفسدة احلرام مقدمة عىل حتصيل مصلحة املندوب«.
)3( منقول من كالم الشمس الرميل يف هناية املحتاج )206/3(.

)4( نقلها القليويب يف حاشيته عىل رشح املحيل عىل منهاج الطالبني للنووي )93/2(، والبجريمي عىل رشح اخلطيب الرشبيني عىل مقدمة 
أيب شجاع )405/2( ونقلها عنه، ثم قال: »وقد راجعته فوجدته كام ذكر، فقد قال املدابغي عىل )التحرير( ما نصه: فائدة: قال ابن 
 برشَّ بكفارتا، فدلَّ لصائمه عىل احلياة فيها؛ إذ هو   : وهذه برشى بحياة سنٍة مستقَبلٍة ملن صامه، إذ هو  عباس 

 ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى.
)5( قال املاوردي يف احلاوي الكبري )472/3(: »...وفيه تأويالن: أحدمها: أن اهلل تعاىل يغفر له ذنوب سنتي، والثاين: أن اهلل تعاىل يعصمه 

يف هاتي السنتي فال يعيص فيهام«.
)6( انظر هذه التأويالت يف: املجموع )381/6 -382(.

)7( قال يف هناية املطلب )73/4(: »وكل ما يرد يف األخبار من تكفري الذنوب، فهو عندي حمموٌل عىل الصغائر، دون املوبقات«.
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تَّــت)1( الكبائــر«)2(، وعّممــه ابن املنــذر يف الكبائــر أيضًا)3(، ومشــى  »فــإن مل تكــن صغائــر فريجــى أن حُتَ
عليــه صاحــب الذخائــر)4(، وقــال: »التخصيــص بالكبائــر حتّكــم يتــاج إىل دليــل وفضــل اهلل واســع« 

)5(، ومــال إليــه الشــمس الرمــيل يف رشحــه عــىل املنهــاج)6(، فــإن مل تكن ذنــوب فزيــادة يف احلســنات)7(، 

ويــوم عرفــة مــن خصائــص هــذه األمــة؛ وهلــذا كّفــر ســنتي، وأخــرج البيهقــي أنــه  كان 

ــث:  ــنة« )9(، ويف احلدي ــتني س ــوم س ــة كص ــوم عرف ــوم ي ــث: »ص ــوم«)8(، ويف احلدي ــف ي ــول: »أل يق

ــوم  ــإذا كان ي ــنة، ف ــي س ــدل مائت ــاين يع ــوم الث ــنة، والي ــة س ــدل مائ ــرش يع ــن الع ــوم م ــام أول ي »صي
ي بذلــك؛ ألن  الرتويــة يعــدل ألــف عــام« )10(، ويــوم الرتويــة هــو: اليــوم الثامــن مــن ذي احلجــة، ُســمِّ

)1( احَلت: التساقط، انظر: مقاييس اللغة البن فارس )28/2( مادة )ح ت ت(، والقاموس املحيط للفريوز آبادي )150/1(، ويف املصدر: 
خُتفَّف، وكالمها بمعنى واحد.

)2( املجموع )382/6(.
)3( قال يف اإلرشاف عىل مذاهب العلامء )172/3(: »وقوله: )غفر له ما تقدم من ذنبه( قول عام يرجى ملن قامها إيامنًا واحتسابًا أن يغفر 

له مجيع ذنوبه صغريها وكبريها«، وانظر: املجموع )382/6(.
انظر:  يع بن نجا املخزومي، قايض القضاة، يعرف عند الشافعية بـ)صاحب الذخائر(، وهو أحد مؤلفاته،  مُجَ يلِّ بن  جُمَ أبو املعايل  )4( هو: 

مصطلحات املذاهب الفقهية وأرسار الفقه املرموز )ص: 245(.
)5( نقله عنه ابن قايض شهبة يف بداية املحتاج يف رشح املنهاج )591/1(، والرشبيني يف مغني املحتاج )183/2(.

)6( هناية املحتاج )206/3(.
البجريمي عىل رشح اخلطيب الرشبيني عىل مقدمة أيب شجاع  وحاشية  املنهاج )93/2(،  القليويب عىل رشح املحيل عىل  حاشية  انظر:   )7(

.)405/2(
)8( أخرجه البيهقي يف شعب اإليامن )5/ 315( )3486(، والعقييل يف الضعفاء الكبري )2/ 140(، والطرباين يف املعجم األوسط )7/ 44( 

)6802(، عن عائشة ، وحكم عليه األلباين يف السلسلة الضعيفة )11/ 310( )5191( بالنكارة.
املوضوعات )467/1( )565(  من  الزيادات عىل  السيوطي سنده يف  الفردوس )2/ 394( )3750(، وأورد  الديلمي يف  )9( أخرجه 
طريق الديلمي عن ابن مسعود مرفوعًا، وهو حديث موضوع؛ يف إسناده حممد بن متيم الفاريايب، قال ابن حبان يف: املجروحني )2/ 
اهلل  للحاكم )ص: 139( )137(: »وضع عىل رسول  السجزي  احلاكم كام يف سؤاالت  احلديث«، وقال  : »يضع   :)1013( )603
 أكثر من عرشة آالف حديث«، واحلديث أورده ابن عراق الكناين يف تنزيه الرشيعة )2/ 165( )49(، والفتَّني يف تذكرة 

املوضوعات )ص: 119(.
)10( أخرجه الديلمي يف الفردوس )2/ 396( )3755( وأورد السيوطي سنده يف الزيادات عىل املوضوعات )468/1( )566( من طريق 
الديلمي بإسناده إىل حممد بن عبيد املحِرم، عن عطاء، عن عائشة مرفوعًا، وهذا حديث موضوع؛ آفته حممد املحِرم. انظر ترمجته يف: 
لسان امليزان )7/ 227( )6966(، وأورده الَفتَّنِي يف تذكرة املوضوعات )ص: 119(، والسيوطي يف الزيادات عىل املوضوعات )1/ 

468566( وقاال: فيه حممد بن املحرم كذاب.
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ــح  ــم رأى يف الليــل ذب ــه؛ ألجــل صعــود عرفــة)2(، وقيــل: ألن إبراهي النــاس يملئــون رواياهــم)1( في

ــع  ــي مجي ــن- فبق ــن الرمح ــيطان، أو م ــن الش ــه م ــر أن ــرتّوى -أي: يتفك ــة ي ــوم الرتوي ــح ي ــه فأصب ابن

النهــار متفكــًرا فيــام رأى، أو ألن آدم وحــواء رأى كل منهــام صاحبــه يف ذلــك اليــوم)3(، ويف احلديــث: 

»يف أول ليلــة مــن ذي احلجــة ولــد إبراهيــم، فمــن صــام ذلــك اليــوم كان كفــارة ثامنــني ســنة، ويف تســع 

مــن ذي احلجــة أنــزل توبــة داود، فمــن صــام ذلــك اليــوم كان كفــارة ســتني ســنة« )4(، وعــن أيب هريــرة 

مرفوًعــا: »مــن صــام يــوم عرفــة كتــب اهلل لــه بعــدد مــن صــام ذلــك اليــوم، وبعــدد مــن مل يصمــه مــن 

املســلمني ثوابــًا، ]ويتبعــه[)5( ســبعون ألــف ملــك إىل املوقــف، وعنــد نصــب امليــزان، ومــن املوقــف 
إىل الــراط، ومــن الــراط إىل اجلنــة، ويبرشونــه بــكل خطــوة خيطوهــا مركوُبــه ببشــارة جديــدة«)6(
)7(، ويف احلديــث: »مــا مــن يــوم أكثــر مــن أن ُيعتــق اهلل فيــه مــن النــار مــن يــوم عرفــة« رواه مســلم)8(

]2/ب[، ويف احلديــث: »أن اهلل تعــاىل ينظــر إىل عبــاده يــوم عرفــة فــال يــدع أحــدًا يف قلبــه مثقــال ذرة 

مــن إيــامن إال غفــر لــه«، قــال ابــن عمــر: قلــت: يــا رســول اهلل، ألهــل عرفــة خاصــة؟ قــال: »ال، بــل 

للنــاس عامــة للمســلمي عامــة«)9(.

)1( الروايا مجع: راوية، وهي املزادة التي يوضع فيها املاء، انظر: املحكم البن سيده )353/10(، وتاج العروس للزبيدي )192/38(.
)2( انظر: غريب احلديث إلبراهيم احلريب )779/2(، وهتذيب اللغة لألزهري )225/15(.

ل عليها، وال يلتفت إليها،  والكشاف للزخمرشي )54/4(، ومثل هذه التعليالت ال يعوَّ الكشف والبيان للثعلبي )110/2(،  )3( انظر: 
ي. ويدل عىل بطالن األول منهام أنه لو كان كام قيل لكانت منى تسمى: ترويًا؛ ألن الرتوية مصدر: رّوى ال ترّوى، وترّوى مصدره: الرتوِّ
طريق  من   )468567/1( املوضوعات  عىل  الزيادات  يف  سنده  السيوطي  وأورد   )1424381  /3( الفردوس  يف  الديلمي  أخرجه   )4(
الديلمي عن عيل بن أيب طالب مرفوعًا، قال السيوطي: »حممد بن سهل كان يضع احلديث«، وهو حديث موضوع مسلسل بالكذابي، 
أورده ابن عراق الكناين يف تنزيه الرشيعة املرفوعة عن األخبار الشنيعة املوضوعة )2/ 16550(، والفتني يف تذكرة املوضوعات )ص: 

)119
)5( يف املخطوط: ويشاعه، وصوابه: »ويتبعه« كام يف مصدر اخلرب اآليت.

)6( من قوله: »وعن أيب هريرة مرفوًعا« إىل هنا مستدرك يف هامش املخطوط.
)7( ليس يف يشء من دواوين السنة، ومل أقف عليه مسندًا، وإنام أورده الصفوري الشافعي يف نزهة املجالس ومنتخب النفائس )1/ 171( 

عن أيب هريرة  مرفوعًا من غري إسناد، وأمارات الوضع ظاهرة عليه.
)8( أخرجه مسلم يف صحيحه )2/ 982( )1348( عن عائشة  مرفوًعا.

العالية البن حجر )30/7( )1247(، والشجري يف  واملطالب  املنتخب من مسنده )54/2( )840(،  )9(  أخرجه عبد بن محيد كام يف 
السلسلة  يوم عرفة )ص: 157( )10(، وحكم عليه األلباين يف  فضل  ترتيب األمايل اخلميسية )88/2( )1688(، وابن عساكر يف 

الضعيفة )128/13( )6048( بالوضع.
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وأمــا احلــاج الــذي يصــل عرفــة هنــارًا فــال يســن لــه صــوم يــوم عرفــة، بــل يســتحب لــه فطــره 

ــا؛ لالتبــاع، رواه الشــيخان)1(، ولَيْقــَوى عــىل الدعــاء، فــإن صامــه كــره)2(، وأمــا احلــاج  ولــو كان قويًّ

الــذي ال يصــل عرفــة إال ليــاًل فيســتحب لــه صومــه، وأمــا املســافر واملريــض فيســن هلــام فطــره ولــو 

ــه  ــك)5(، وندب ــلف كامل ــن الس ــع م ــد مج ــة)4( عن ــري عرف ــف بغ ــره التعري ــرًيا)3(، ويك ــفر قص كان الس

احلســن البــرصي)6(، واملعتمــد عندنــا كــام قالــه )ع ش()7( أنــه ال كراهــة فيــه مــامل يرتتــب عليــه اختالط 

الرجــال بالنســاء بــأن تتضــام أجســامهم وإال َحــُرم هلــذا العــارض)8(، وهــو مجــع النــاس بعــد صــالة 

العــرص؛ للدعــاء وذكــر اســم اهلل تعــاىل إىل غــروب الشــمس كــام يفعــل أهــل عرفــة)9(، ويف احلديــث: 

ــا شــاء اهلل،  ــاهلل، م ــوة إال ب ــا شــاء اهلل ال ق ــة: بســم اهلل م ــوم عرف ــد غــروب الشــمس ي ــال عن »مــن ق
ــد اهلل، مــا شــاء اهلل ال يــرف الســوء إال اهلل، إال عصمــه اهلل، وحرســه مــن الشــيطان،  ــه بي اخلــري كل

ونــاداه مــن فــوق عرشــه: قــد أرضيتنــي، وعــىل رضــاك َســلني مــا شــئَت أعطيــك« )10(، وأخــرج أبــو 

 : يعــىل والطــرباين وابــن أيب الدنيــا عــن ابــن مســعود ريض اهلل تعــاىل عنــه قــال: قــال النبــي

  791( )1123( عن أم الفضل بنت احلارث  ومسلم يف صحيحه )2/   ،)1658( )161 البخاري يف صحيحه )2/  )1( أخرج 
قالت: )شك الناس يوم عرفة يف صوم النبي ، فبعثت إىل النبي  برشاب فرشبه(.

واملجموع رشح املهذب للنووي )381/6(،  ورشح خمتر خليل للخريش )240/2(،  البحر الرائق البن نجيم )365/2(،  )2( انظر: 
وكشاف القناع للبهويت )340/2(.

)3( انظر: أسنى املطالب لزكريا األنصاري )431/1(، وحتفة املحتاج البن حجر اهليتمي )455/3(، واإلقناع للحجاوي )318/1(.
)4(  »التعريف هو: اجتامع الناس يف املساجد عشية عرفة للدعاء والذكر حتى تغرب الشمس، كام يفعله أهل عرفة« حاشية الروض املربع 

البن قاسم )523/2(.
)5( انظر: إرشاد السالك البن فرحون )400/1(، ورشح خمتر خليل للخريش )352/1(.

)6( بّوب البيهقي يف السنن الكربى )191/5باب التعريف بغري عرفة(، وأخرج )191/5( )9476( عن أيب عوانة قال: رأيت احلسن البرصي 
يوم عرفة بعد العرص جلس فدعا وذكر اهلل عز وجل فاجتمع الناس، ورواه األثرم عن احلسن كام يف املغني البن قدامة )296/2(، وانظر: 

البناية رشح اهلداية للعيني )124/2(، وهناية املحتاج )3/ 297(.
)7( هذه من الرموز احلرفية لفقهاء الشافعية املتأخرين، ويقصدون به: عيل الشرباملي، انظر: مصطلحات املذاهب الفقهية وأرسار الفقه 

املرموز ملريم الظفريي )ص: 231(.
)8( ذكره يف حاشيته عىل هناية املحتاج )297/3(.

)9( انظر: املجموع للنووي )117/8(، ومغني املحتاج للرشبيني )2/ 261(، وحاشية الروض املربع البن قاسم )523/2(.
)10( أخرجه ابن عساكر يف تاريخ دمشق )16/ 427( عن عيل بن أيب طالب  مرفوعًا، وهذا حديث باطل، قال املزي يف هتذيب 
الكامل )13/ 315(: »هو حديث منكر، وإسناد جمهول«، وقال الذهبي يف ميزان االعتدال )2/ 330( )3957(: »جاء يف إسناد جمهول 
املوضوعة  املصنوعة يف األحاديث  الآللئ  السيوطي يف  امليزان )329/9( )1223(، وأورده  لسان  باطل«، وذكر اخلرب، وانظر:  بمتن 

.)154/1(
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»مــن قــال ليلــة عرفــة هــذه العــرش كلــامت ألــف مــرة مل يســأل اهلل شــيًئا إال أعطــاه إال قطيعــة رحــم أو 
مأثــم: ســبحان الــذي يف الســامء عرشــه، ســبحان الــذي يف األرض موطئــه، ســبحان الــذي يف البحــر 

ــور  ــه، ســبحان الــذي يف القب ــة رمحت ــار ســلطانه، ســبحان الــذي يف اجلن ســبيله، ســبحان الــذي يف الن

قضــاؤه، ســبحان الــذي يف اهلــواء روحــه، ســبحان الــذي رفــع الســامء، ســبحان الــذي وضــع األرض، 

ســبحان الــذي ال منجــى منــه إال إليــه« )1(.

ــه  ــه إال قول ــول علي ــث يع ــة حدي ــاء عرف ــس يف دع ــاىل: »لي ــريب تع ــن الع ــال اب  وق

ــه إال اهلل  ــيل: ال إل ــن قب ــاء م ــول األنبي ــويل وق ــل ق ــة، وأفض ــوم عرف ــاء ي ــل الدع : »أفض
وحــده ال رشيــك لــه، لــه امللــك ولــه احلمــد حييــي ويميــت بيــده اخلــري وهــو عــىل كل يشء قديــر«)2(

)3(، وكان أكثــر دعائــه  يــوم عرفــة: »ال إلــه إال اهلل وحــده ال رشيــك لــه امللــك ولــه احلمــد 

بيــده اخلــري وهــو عــىل كل يشء قديــر« )4(، قــال الســيوطي: »فينبغــي لإلنســان أن يقولــه ]3/أ[ يــوم 

ــة مــرة«)5(. عرفــة مائ

)1( أخرجه أبو يعىل يف مسنده )9/ 264( )5385(، وابن أيب شيبة يف مصنفه )6/ 103( )29823(، والطرباين يف الدعاء )ص: 274( 
)876(، عن ابن مسعود  مرفوعًا، وأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري )10/ 227( )10554(، والبيهقي يف فضائل األوقات 
)ص: 391( )207(، وابن عساكر يف فضل يوم عرفة )161( )14( عنه كذلك موقوفًا، كلهم من طريق َعْزَرَة بِن قيس قال: حدثتني 
أم الفيض قالت: سمعت ابن مسعود  يقول: وذكروه بنحوه، ومل أقف عليه عند ابن أيب الدنيا، وهو باطل؛ أورده ابن اجلوزي 
الشنيعة  األخبار  املرفوعة عن  الرشيعة  تنزيه  وابن عراق يف   ،)101/2( املصنوعة  الآللئ  والسيوطي يف   ،)211/2( املوضوعات  يف 
املوضوعة )168/2(، والشوكاين يف الفوائد املجموعة يف األحاديث املوضوعة )ص: 103(، وحكم عليه األلباين يف السلسلة الضعيفة 

)965/12( )5982( بالنكارة.
)2(  أخرجه ابن عساكر يف فضل يوم عرفة )ص: 158( )11( من طريق عبد الرمحن بن ييي املديّن، حدثنا مالك بن أنس، عن سميِّ موىل أيب بكر، عن أيب 
د بوصله عبد الرمحن، وهو مرسٌل يف املوطأ، انظر: موطأ مالك   )622/3( )1598(، فالصحيح يف  صالح، عن أيب هريرة مرفوعاً، قال ابن عساكر: »تفرَّ
هذا أنه مرسٌل وال يصح مرفوعاً عن مالك كام قال ابن عساكر، وقال ابن عبد الرب يف التمهيد   )38/6(:  »ال خالف عن مالك يف إرسال هذا احلديث كام 

رأيت، وال أحفظه هبذا اإلسناد مسنداً من وجه يتج بمثله«.
)3( نقله عنه املناوي يف فيض القدير )471/3(.

اإليامن  شعب  يف  والبيهقي  له،  واللفظ   )6961(  )548/11( مسنده  يف  وأمحد   ،)3585(  )572/5( جامعه  يف  الرتمذي  أخرجه   )4(
اهلل  رسول  دعاء  أكثر  كان  قال:    النبي  أن  جده،  عن  أبيه،  عن  شعيب،  بن  عمرو  عن  طرق  من   )3489(  )316/5(
 يوم عرفة: »ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، له امللك وله احلمد، بيده اخلري، وهو عىل كل يشء قدير«، قال األلباين يف 

سلسلة األحاديث الصحيحة )1/ 8( )1503(: »ومجلة القول: أن احلديث ثابت بمجموع هذه الشواهد واهلل أعلم«.
)5( مل أقف عليه يف مؤلفاته.
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ــا  ــاه اهلل م ــرة أعط ــف م ــة أل ــوم عرف ــد ي ــو اهلل أح ــل ه ــرأ ق ــن ق ــب)1(: »م ــك اخلطي ويف منس

ــمعه  ــانه وس ــظ لس ــن حف ــة)3(: »م ــرش ذي احلج ــف ع ــة يف وظائ ــوم والليل ــل الي ــأل«)2(، ويف عم س

وبــره يــوم عرفــة حفظــه اهلل مــن عرفــة إىل عرفــة« )4(، وقــال بعضهــم: مــن قــال يف آخــر يــوم احلجــة 

الدعــاء الــذي ســنذكره غفــر اهلل لــه مــا كان يف تلــك الســنة ممــا نــدم عليــه وتقبــل عملــه وضاعــف 

لــه ثوابــه، ويقــول الشــيطان: واويلتــاه بقينــا معــه طــول الســنة فأفســد فعلنــا يف ســاعة واحــدة، وهــو 

هــذا: اللهــم مــا عملــت مــن عمــل يف هــذه الســنة ممــا هنيتنــي عنــه ومل ترضــه ومل أتــب منــه وَحُلمــَت 

ــة مــن بعــد جــراءيت عــىل معصيتــك اللهــم إين  عــيّل بعــد قدرتــك عــىل عقوبتــي ودعوتنــي إىل التوب

أســتغفرك منهــا فاغفرهــا يل، ومــا عملــت فيهــا ممــا ترضــاه ووعدتنــي عليــه الثــواب فتقبلــه منــي وال 

تقطــع رجائــي منــك يــا كريــم، تكــرره ثــالث مــرار)5(.

)1( هو: اخلطيب الرشبيني، وانظر: رشح الزرقاين عىل خمتر خليل )483/1(.
)2(  رواه أبو الشيخ من حديث ابن عمر مرفوعًا كام يف كنز العامل )1/ 600( )2737(، ومل أقف عىل إسناده، قال ابن عراق الكناين يف 
تنزيه الرشيعة )1/ 307( )77(: »فيه ابن وهب، قال يف اللسان: ال ُيعرف، وفيه غريه َمن مل أقف له عىل حال أصاًل، واهلل أعلم«، وقال 
األلباين يف السلسلة الضعيفة واملوضوعة )333/6( )2812(: »وال أعلم يف فضل قراءة ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ژ ]سورة اإلخالص: 1[ ألف 

مرة حديثًا ثابتًا، بل كل ما روي فيه واه جدًا.
)3(  انظر: رشح الزرقاين عىل خمتر خليل )483/1(.

)4(  أخرجه البيهقي يف شعب اإليامن )5/ 317( )3490( عن الفضل بن عباس مرفوعًا، وهو حديث ضعيف فيه رجل مبهم، وضعفه 
األلباين يف ضعيف الرتغيب والرتهيب )370/1( )744(.

)ص:  املوضوعة  األخبار  يف  املرفوعة  اآلثار  يف  اللكنوي  احلي  عبد  الشيخ  وأورده  واآلثار،  السنن  كتب  يف  عليه  أقف  مل  الدعاء  هذا    )5(
.)116
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خامتة نسأل اهلل حسنها

 قــال بعضهم:مــن دعــا بدعــاء الســعادة يف آخــر ذي احلجــة إحــدى وعرشيــن مــرة يــرى مجيــع 
أحوالــه الباطنــة يف العــام وهــو مــا بــي النــوم واليقظــة، قــال: وينبغــي لصاحــب األبــرار أن يقــرأه كل 

يــوم ليطلــع عــىل ترقــي مراتبــه، وهــو هــذا: بســم اهلل الرمحــن الرحيــم يــا رب أكرمنــي بشــهود أنــوار 

قدســك، وأيــدين بظهــور ســطوات ســلطانك أنســك)1( ، حتــى أتقلــب يف ســبحات معــارف أســامئك، 

ــك  ــوامل املل ــه يف ع ــا أوعدت ــا م ــهد هب ــهودك، ألش ــامل ش ــودك يف مع ــىل أرسار ذرات وج ــي ع وأطلعن

وامللكــوت، وأعايــن رسيــان رس قدرتــك يف معــامل شــواهد الالهــوت والناســوت، وعرفنــي معرفــة 

تامــة يف حكمــة عامــة حتــى ال يبقــى معلــوم إال وأطلــع عــىل دقائــق رقائقــه املنبســطة يف املوجــودات، 

وأذهــب بالظلمــة املانعــة عــن إدراك حقائــق اإليــامن، وأتقــرب إىل مــا يف القلــوب واألرواح هبيجــان 

املحبــة والــوداد، والرشــد والرشــاد، إنــك أنــت املحــب واملحبــوب، والطالــب واملطلــوب، يــا مقلــب 

ــا غيــاث املســتغيثي، إنــك أنــت عــالم  ــا دليــل املتحرييــن، وي ــا كاشــف الكــروب، وي القلــوب، وي

الغيــوب ]3/ب[، أنــت ريب ورب كل يشء اللهــم ال جتعلنــا بــي النــاس مغدوريــن، وال عــن خدمتــك 

حمرومــي مهجوريــن، وال بنعمتــك مســتدَرجي، وال يف الدنيــا خمذولــي، آكلــي أمــوال الدنيــا بالدين، 

وصــىل اهلل عــىل خــري خلقــه حممــد وآلــه وصحبــه أمجعــي برمحتــك يــا أرحــم الرامحــي)2(.

تــّم هــذا الكتــاب عــىل يــد مؤلفــه: أمحــد بــن حممــد الســحيمي القــريش احلســني، ووافــق الفراغ 

مــن تأليفــه يــوم الثالثــاء، وهــو اليــوم الثامــن والعــرشون مــن ذي احلجــة ســنة إحــدى ومخســي ومائة 

]4/أ[. وألف 

)1( هكذا يف املخطوط، ولعل الصواب: سلطان أنسك.
)2( هذه من أدعية وظائف وأوراد الصوفية يف كتبهم، وقد وردت أكثر ألفاظ هذا الدعاء يف جمموعة أحزاب وأوراد ابن عريب )ص: 49 50( 

يف ورد يوم األربعاء، ومعلوم أن ترتيب دعوات عىل األيام والليايل واملناسبات من البدع املنكرة.
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A

وأختم هذا البحث بذكر نتائجه ولبابه:

املؤلــف العالمــة أمحــد بــن حممد القــريش احلســني املــرصي القلعــاوي الشــافعي )ت: 1178هـ( 

كان مــن الفقهــاء الذيــن هلــم عنايــة بالتفســري، يظهــر ذلــك مــن خــالل مؤلفاتــه يف التفســري ومــا يــدور 

حولــه، وبغــريه مــن العلــوم وال ســيام العلــوم العقليــة كــام يظهــر يف مؤلفاتــه عامة.

هــذه الرســالة نســبتها ثابتــة إىل املؤلــف املذكــور بعنــوان: )تفســري ســورة الفجــر(، وهلــا نســخة . 1

خطيــة وحيــدة بخــط املؤلــف.

الرســالة تتحــدث يف مســتهلها عــن تفســري صــدر ســورة الفجــر إىل قولــه تعــاىلژ ڀ ٺ ٺ ٺ . 2

ــم اهلل  ــي أقس ــرش الت ــايل الع ــن اللي ــكالم ع ــف يف ال ــذ املؤل ــم يأخ ــر:5[، ث ــورة الفج ٺ ٿ     ژ ]س

هبــا مطلــع الســورة، فيتحــدث عــن فضائلهــا وخصائصهــا، وعــن بعــض األحــكام واملســائل 

ــد أن  ــو يؤك ــورة، وه ــي الس ــري باق ــود إىل تفس ــالة دون ع ــك الرس ــم بذل ــا، ويت ــة هب املتعلق

املؤلــف ليــس غرضــه مــن كتابــة الرســالة تفســري الســورة بتاممهــا، بــل احلديــث عــن فضائــل 

ــراد هبــا عــرش ذي احلجــة  ــي ي ــايل العــرش الت ــه جعــل الــكالم عــىل اللي عــرش ذي احلجــة، لكن

ــاًل. ــه تفصي ــام بينت ــا، ك ــا وأحكامه ــن فضائله ــث ع ــاًل للحدي مدخ

ــا . 3 ــام فيه ــة، ك ــة وحديثي ــريية وفقهي ــد تفس ــا فوائ ــذ، وفيه ــا مآخ ــام عليه ــا ك ــا مزاي ــالة هل الرس

ــا. ــه إياه ــن تضمين ــا ال يس ــة، وم ــة وواهي ــث موضوع أحادي

يظهــر مــن مــادة الرســالة تفنــن املؤلــف يف عــدد مــن العلــوم كالفقــه والعربيــة، كــام يظهــر أن . 4

بضاعتــه مــن علــم الســنة مزجــاة، وهــو معــذور يف ذلــك بضعــف العلــم والســنة يف تلــك الفرتة 

التارييــة، وحرصــه عــىل إيــراد األحاديــث يف الرســالة دليــل حرصــه عليهــا.
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ة نحــو تلــك احلقبــة التارييــة، ومــا يــدور . 5 إخــراج هــذه الرســائل مفيــد يف كونــه يفتــح لنــا ُكــوَّ

فيهــا مــن حركــة علميــة، أو يف القطــر الــذي ينتمــي إليــه املؤلــف عــىل األقــل، وذلــك ملــا يكتنف 

تلــك املرحلــة التارييــة مــن غمــوض وركــود علمــي يف كثــري مــن بلــدان اإلســالم، فاهلــدف 

منهــا أكــرب مــن جمــرد حتصيــل مســائل علميــة.
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فهرس اآليات القرآنية

إسم  السورة اآلية
الصفحةورقم  اآلية

99]سورة آل عمران: 102[ژ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ژ

ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ   ڀ ڀ ٺ 

ٺ ٺ        ٺ  ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ   ٹ  ڤ ڤ ڤ       ڤ ڦ ژ
99]سورة النساء: 1[

109]سورة النساء: 82[ژ ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ    ژ

ژ ىئ  ىئ  ېئ  116]سورة الكهف: 33[ژ 

122]سورة احلج: 28[ژ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ژ

99]سورة األحزاب: 70[ژ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ژ

ژ ے  ے ۓ ۓ ڭ   ڭ  ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ  

ۈ ٴۇ ژ
99]سورة األحزاب: 71[

116]سورة الفجر: 1[ژ ٱ       ژ

116-118]سورة الفجر: 2[ژ ٻ ٻ    ژ

117]سورة الفجر: 3[ژ پ پ     ژ

117]سورة الفجر: 4[ژ پ ڀ ڀ   ژ

108-117]سورة الفجر: 5[ژ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ     ژ
130- 

118]سورة الفجر: 6[ژ ٿ ٿ ٹ        ٹ ٹ ٹ    ژ

118]سورة الفجر: 13[ژ ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ژ
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فهرس األحاديث

الصفحةاحلديث

117العرش عرش األضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر
118ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إىل اهلل من هذه األيام

119ما من أياٍم أفضَل عند اهلل من أيام عرش ذي احلجة
119والعمل فيهن -أي: العرش - ُيضاَعف بسبعامئة

119ما من أياٍم أحبَّ إىل اهلل أن يتعبَّد له فيها من عرش ذي احلجة
119أفضل أيام الدنيا أيام العرش

120ما من أيام أفضل عند اهلل من أيام عرش ذي احلجة
120خري يوم طلعت فيه الشمس: يوم اجلمعة؛ فيه ُخلق آدم، وفيه ُأدخل اجلنة، وفيه ُأخرج منها

120سيد الشهور رمضان، وأعظمها حرمة ذو احلجة
121كان يصوم تسع ذي احلجة

121ما رأيته  صائاًم العرش قط
121من صام عرش ذي احلجة أعطاه اهلل ثواب من حج واعتمر تلك السنة

122ما من أياٍم أعظُم عند اهلل وال أحبُّ إليه العمُل فيهن من هذه األيام العرش
122صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والتي بعده

124ألف يوم
124صوم يوم عرفة كصوم ستي سنة

124صيام أول يوم من العرش يعدل مائة سنة
124يف أول ليلة من ذي احلجة ولد إبراهيم

125من صام يوم عرفة كتب اهلل له بعدد من صام ذلك اليوم
125ما من يوم أكثر من أن ُيعتق اهلل فيه من النار من يوم عرفة

125أن اهلل تعاىل ينظر إىل عباده يوم عرفة
126من قال عند غروب الشمس يوم عرفة

127من قال ليلة عرفة هذه العرش كلامت
127أفضل الدعاء يوم عرفة

127ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له امللك وله احلمد
128من قرأ قل هو اهلل أحد يوم عرفة

128من حفظ لسانه وسمعه وبرصه يوم عرفة



132

ــريوت، ط:1،  ــزم، ب ــن ح ــي، دار اب ــان الِقنَّوج ــق خ ــد صدي ــب حمم ــوم، أليب الطي ــد العل 1. أبج

1423هــ.

2. اآلثــار املرفوعــة يف األخبــار املوضوعــة، ملحمــد عبــد احلــي بــن حممــد اللكنــوي، حتقيــق: حممــد 

الســعيد بســيوين زغلــول، مكتبــة الــرشق اجلديــد، بغــداد، بــدون تاريــخ.

3. اإلحســان يف تقريــب صحيــح ابــن حبــان، أليب حاتــم حممــد بــن حبــان بــن أمحــد الُبســتي، ترتيــب: 

األمــري عــالء الديــن عــيل بــن بلبــان الفــاريس، حتقيــق: شــعيب األرنــؤوط، مؤسســة الرســالة، 

بــريوت، ط:1، 1408هــ.

ــق: د.  ــي، حتقي ــون املالك ــن فرح ــم ب ــن إبراهي ــان الدي ــك، لربه ــال املناس ــالك إىل أفع ــاد الس 4. إرش

حممــد بــن اهلــادي أبــو األجفــان، مكتبــة العبيــكان، الريــاض، اململكــة العربيــة الســعودية، ط:1، 

1423هـ.

5. إرواء الغليــل يف ختريــج أحاديــث منــار الســبيل، أليب عبــد الرمحــن حممــد نــارص الديــن األلبــاين، 

املكتــب اإلســالمي، بــريوت، ط:2، 1405هــــ.

6. أســنى املطالــب يف رشح روض الطالــب، لزكريــا بــن حممــد األنصــاري، دار الكتــاب اإلســالمي، 

بــدون تاريــخ.

ــق:  ــابوري، حتقي ــذر النيس ــن املن ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــر حمم ــامء، أليب بك ــب العل ــىل مذاه 7. اإلرشاف ع

ــة  ــارات العربي ــة، اإلم ــة، رأس اخليم ــة الثقافي ــة مك ــاد، مكتب ــو مح ــاري أب ــد األنص ــري أمح صغ

املتحــدة، ط:1، 1425هـــ.

ــًا، ملصطفــى الصــاوي اجلوينــي، منشــأة املعــارف  8. أعــالم الدراســات القرآنيــة يف مخســة عــرش قرن

ــكندرية، 1982م. باإلس
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9. األعالم، خلري الدين بن حممود بن حممد الزركيل، دار العلم للماليي، 2002م.

ــد اللطيــف  ــاع يف فقــه اإلمــام أمحــد بــن حنبــل، ملوســى بــن أمحــد احلجــاوي، حتقيــق: عب 10. اإلقن

ــدون تاريــخ. ــان، ب ــة بــريوت، لبن حممــد موســى الســبكي، دار املعرف

ــن َحجــر العســقالين يف  ــي ذكرهــا احَلافــظ اب ــق األحاديــث الت ــج َوحتقي ــاري يف ختري ــُس السَّ 11. أنِي

َفتــح الَبــاري، أليب حذيفــة نبيــل بــن منصــور بــن ســلطان البصــارة، حتقيــق: نبيــل بــن َمنصــور 

ــان، بــريوت، لبنــان، ط:1، 1426هـــ. َســة الريَّ ــامحة، مؤسَّ َســة السَّ بــن َيعقــوب البصــارة، مؤسَّ

12. إيضــاح املكنــون يف الذيــل عــىل كشــف الظنــون، إلســامعيل بــن حممــد البابــاين، عنــي بتصحيحه: 

حممــد رشف الديــن واملعلــم رفعــت بيلكــه، دار إحيــاء الــرتاث العــريب، بــريوت، بــدون تاريخ.

13. البحــر الرائــق رشح كنــز الدقائــق، لزيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن حممــد املعــروف بابــن نجيــم، 

ــة  ــية: منح ــي، وباحلاش ــوري احلنف ــي الط ــن حس ــد ب ــق ملحم ــر الرائ ــة البح ــره: تكمل ويف آخ

ــخ. ــدون تاري ــالمي، ط:2، ب ــاب اإلس ــن، دار الكت ــن عابدي ــق الب اخلال

ــريوت،  ــر، ب ــل، دار الفك ــد مجي ــي حمم ــق: صدق ــي، حتقي ــان األندل ــط، أليب حي ــر املحي 14. البح

1420هـ.

15. بدايــة املحتــاج يف رشح املنهــاج، أليب الفضــل حممــد بــن أيب بكــر ابــن قــايض شــهبة، عني بــه: أنور 

ــة العلميــة بمركــز دار املنهــاج للدراســات  بــن أيب بكــر الشــيخي الداغســتاين، بمســامهة: اللجن

ــعودية، ط:1،  ــة الس ــة العربي ــدة، اململك ــع، ج ــرش والتوزي ــاج للن ــي، دار املنه ــق العلم والتحقي

1432هـ.

16. بدائــع الفوائــد، ملحمــد بــن أيب بكــر ابــن قيــم اجلوزيــة، دار الكتــاب العــريب، بــريوت، لبنــان، 

بــدون تاريــخ.

17. البنايــة رشح اهلدايــة، أليب حممــد حممــود بــن أمحــد العينــى، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، لبنــان، 

ط:1، 1420هـ.
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18. البيــان يف غريــب إعــراب القــرآن، أليب الــربكات األنبــاري، حتقيــق: د.طــه عبــد احلميــد طــه ، 

مراجعــة: مصطفــى الســقا، اهليئــة املرصيــة العامــة للكتــاب، 1400هـــ.

19. تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، للســيد حممــد مرتــى الزبيــدي، حتقيــق: جمموعــة مــن 

الباحثــي، مطبعــة حكومــة الكويــت، 1385هـــ.

20. تاريــخ دمشــق، أليب القاســم عــيل بــن احلســن املعــروف بابــن عســاكر، حتقيــق: عمــرو بــن غرامة 

العمــروي، دار الفكــر للطباعــة والنرش والتوزيــع، 1415هـ.

21. تاريــخ عجائــب اآلثــار يف الرتاجــم واألخبــار، لعبــد الرمحــن بــن حســن اجلــربيت، دار اجلليــل، 

بــريوت، بــدون تاريــخ.

22. التبيــان يف إعــراب القــرآن، أليب البقــاء عبــد اهلل بــن احلســي بــن عبــد اهلل العكــربي، حتقيــق: عــيل 

حممــد البجــاوي، النــارش: عيســى البــايب احللبــي ورشكاه، بــدون تاريخ.

23. التحرير والتنوير، ملحمد الطاهر بن عاشور التوني، الدار التونسية للنرش، تونس، 1984هـ.

24. حتفــة احلبيــب عــىل رشح اخلطيــب، حاشــية البجريمــي عــىل اخلطيــب، لســليامن بــن حممــد بــن 

ِمــّي، دار الفكــر، 1415هـــ. عمــر الُبَجرْيَ

25. حتفــة املحتــاج يف رشح املنهــاج، ألمحــد بــن حممــد بــن عــيل بــن حجــر اهليتمــي، املكتبــة التجاريــة 

الكــربى بمــرص، 1357ه.

ــريب،  ــرتاث الع ــاء ال ــي الَفتَّنِــي، دار إحي ــيل الصديق ــن ع ــر ب ــد طاهـ ــات ملحم ــرة املوضوع 26. تذك

بــريوت، ط:2، 1399هــــ.

27. ترتيــب األمــايل اخلميســية للشــجري، ليحيــى بــن احلســي الشــجري اجلرجــاين، ترتيــب: القايض 

حميــي الديــن حممــد بــن أمحــد القــريش العبشــمي، حتقيــق: حممــد حســن حممــد حســن إســامعيل، 

دار الكتــب العلميــة، بــريوت، لبنــان، ط:1، 1422هـ.
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28. الرتغيــب والرتهـــيب مــن احلديــث الرشيــف، لعبــد العظيــم بــن عبــد القــوي املنــذري، حتقيــق: 

إبراهـــيم شــمس الديــن، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، ط:1، 1417هـ.

ــة دار  ــدي، رشك ــد اهلل اخلال ــق: د. عب ــي، حتقي ــزي الكلب ــن ج ــل، الب ــوم التنزي ــهيل يف عل 29. التس

ــن أيب األرقــم، بــريوت، ط:1، 1416هـــ. األرقــم ب

30. تفســري القــرآن العظيــم، البــن كثــري القــريش، حتقيــق: ســامي بــن حممــد ســالمة، دار طيبــة للنرش 

والتوزيع، ط:2، 1420هـ.

31. تفســري القــرآن، أليب املظفــر منصــور بــن حممــد الســمعاين، حتقيــق: يــارس بــن إبراهيــم وغنيــم 

بــن عبــاس بــن غنيــم، دار الوطــن، الريــاض، الســعودية، ط:1، 1418هـــ.

32. التمهـــيد ملــا يف املوطــأ مــن املعــاين واألســانيد، لإلمــام أيب عمــر ابــن عبــد الــرب، حتقيــق: مصطفى 

بــن أمحــد العلــوي، وحممــد عبــد الكبــري البكــري، وزارة عمــوم األوقــاف والشــؤون اإلســالمية، 

1387هــ. املغرب، 

ــار الشــنيعة املوضوعــة، لنــور الديــن عــيل بــن حممــد ابــن  ــه الرشيعــة املرفوعــة عــن األخب 33. تنزي

عــراق الكنــاين، حتقيــق: عبــد الوهـــاب عبــد اللطيــف، وعبــد اهلل حممــد الصديــق الغــامري، دار 

الكتــب العلميــة، بــريوت، ط:1، 1399هــــ.

34. هتـــذيب التهـــذيب، للحافــظ أيب الفضــل أمحــد بــن عــيل ابــن حجــر العســقالين، مطبعــة دائــرة 

املعــارف النظاميــة، اهلـــند، ط:1، 1326هــ.

35. هتـــذيب الكــامل يف أســامء الرجــال، أليب احلجــاج يوســف بــن عبــد الرمحــن بــن يوســف املــزي، 

حتقيــق: د.بشــار عــواد معــروف، مؤسســة الرســالة، بــريوت، ط:1، 1400هـــ.

ــرتاث  ــاء ال ــب، دار إحي ــوض مرع ــد ع ــق: حمم ــري، حتقي ــور األزه ــة، أليب منص ــب اللغ 36. هتذي

العــريب، ط:1، 2001م.
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ــاب  ــزل، دار الكت ــو تري ــق: اوت ــداين، حتقي ــعيد ال ــن س ــامن ب ــبع، لعث ــراءات الس ــري يف الق 37. التيس

ــريوت، ط:2، 1404ه. ــريب، ب الع

38. جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، البــن جريــر الطــربي، حتقيــق: عبــداهلل الرتكــي، دار هجر، 

القاهرة، ط:1، 1422هـ.

39. حاشــية الــروض املربــع رشح زاد املســتقنع، لعبــد الرمحــن بــن حممــد بــن قاســم احلنبــيل، ط:1، 

1397هـ.

ــوع مــع رشح املحــيل  ــويب عــىل رشح املحــيل عــىل منهــاج الطالبــني للنــووي، مطب 40. حاشــية القلي

عــىل منهــاج الطالبــي، دار الفكــر، بــريوت، 1415هـــ.

41. حاشــيته الشــرباملي عــىل هنايــة املحتــاج إىل رشح املنهــاج، لنــور الديــن بــن عــيل الشــرباملي، 

دار الفكــر، بــريوت، 1404هـ.

42. احلــاوي الكبــري يف فقــه مذهــب اإلمــام الشــافعي وهــو رشح خمتــر املــزين، أليب احلســن عــيل 

بــن حممــد الشــهري باملــاوردي، حتقيــق: الشــيخ عــيل حممــد معــوض والشــيخ عــادل أمحــد عبــد 

املوجــود، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، لبنــان، ط:1، 1419هـــ.

43. الــدر املصــون يف علــوم الكتــاب املكنــون، أليب العبــاس شــهاب الديــن أمحــد بــن يوســف بــن 

ــم املعــروف بالســمي احللبــي، حتقيــق: د. أمحــد حممــد اخلــراط، دار القلــم، دمشــق،  ــد الدائ عب

بــدون تاريــخ.

ــا، دار  ــادر عط ــد الق ــى عب ــق: مصطف ــرباين، حتقي ــد الط ــن أمح ــليامن ب ــم س ــاء، أليب القاس 44. الدع

ــة، بــريوت، ط:1، 1413هـــ. الكتــب العلمي

45. ديــوان املبتــدأ واخلــرب يف تاريــخ العــرب والرببــر ومــن عارصهــم مــن ذوي الشــأن األكــرب، لعبــد 

الرمحــن بــن حممــد ابــن خلــدون، حتقيــق: خليــل شــحادة، دار الفكــر، بــريوت، ط:2، 1408هـــ.
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46. رد املحتــار عــىل الــدر املختــار، ملحمــد أمــي بــن عمــر بــن عبــد العزيــز عابديــن، دار الفكــر، 

بــريوت، ط:2، 1412هـــ.

47. الــرد عــىل املنطقيــني، ألمحــد بــن عبــد احلليــم بــن عبــد الســالم ابــن تيميــة، دار املعرفــة، بــريوت، 

ــدون تاريخ. ــان، ب لبن

ــالمية،  ــة اإلس ــري باجلامع ــم التفس ــي يف قس ــرشوع علم ــن م ــت ضم ــتري نوقش ــالة ماجس 48. رس

بعنــوان: املفــرون يف النصــف الثــاين مــن القــرن الثــاين عــرش اهلجــري -مجعًا ودراســة اســتقرائية 

وصفيــة- عبدالرمحــن خالــد عبدالعليــم، 1435-1436هــــ.

ــن  ــد الرمح ــن عب ــن الدي ــيل(، لزي ــب احلنب ــن رج ــام اب ــري اإلم ــع لتفس ــري )اجلام ــع التفس 49. روائ

بــن أمحــد بــن رجــب احلنبــيل، مجــع وترتيــب: أيب معــاذ طــارق بــن عــوض اهلل بــن حممــد، دار 

ــعودية، ط:1، 1422هـــ. ــة الس ــة العربي ــة، اململك العاصم

50. زاد املســري يف علــم التفســري، أليب الفــرج عبــد الرمحــن بــن عــيل بــن حممــد اجلــوزي، حتقيــق: عبــد 

الــرزاق املهـــدي، دار الكتــاب العريب، بــريوت، ط:1، 1422 هــ.

ــالة،  ــة الرس ــة، مؤسس ــم اجلوزي ــن قي ــر اب ــن أيب بك ــد ب ــاد، ملحم ــري العب ــدي خ ــاد يف ه 51. زاد املع

ــت، ط:27، 1415هـــ. ــالمية، الكوي ــار اإلس ــة املن ــريوت، مكتب ب

52. الزيــادات عــىل املوضوعــات، ويســمى »ذيــل الآللــئ املصنوعــة«، جلــالل الديــن عبــد الرمحــن 

بــن أيب بكــر الســيوطي، حتقيــق: رامــز خالــد حــاج حســن، مكتبــة املعــارف للنــرش والتوزيــع، 

الريــاض، اململكــة العربيــة الســعودية، ط:1، 1431هـــ.

ــارص  ــد ن ــن حمم ــد الرمح ــا، أليب عب ــا وفوائده ــن فقهه ــة ويشء م ــث الصحيح ــلة األحادي 53. سلس

الديــن األلبــاين، مكتبــة املعــارف للنــرش والتوزيــع، الريــاض، ط:1، )ملكتبــة املعــارف(، 1415هـــ.

ــد  ــن حمم ــد الرمح ــة، أليب عب ــيئ يف األم ــا الس ــة وأثرهـ ــة واملوضوع ــث الضعيف ــلة األحادي 54. سلس
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ــاض، ط:1، 1412 هـــ. ــع، الري ــة املعــارف للنــرش والتوزي ــاين، مكتب ــن األلب ــارص الدي ن

55. ســنن ابــن ماجــه، لإلمــام أيب عبــد اهلل حممــد بــن يزيــد ابــن ماجــه القزوينــي، حتقيــق: شــعيب 

ــد الّلطيــف حــرز اهلل، دار الرســالة  ــره بلــيل، وَعب ــد كامــل ق ــؤوط، وعــادل مرشــد، وحممَّ األرن

العامليــة، بــريوت، ط:1، 1430هـــ.

ِجْســتاين، حتقيــق: شــَعيب األرنــؤوط،  56. ســنن أيب داود، لإلمــام أيب داود ســليامن بــن األشــعث السِّ

ــد كاِمــل قــره بلــيل، دار الرســالة العامليــة، بــريوت، ط:1، 1430هــ. وحمَمَّ

57. ســنن الرتمــذي )جامــع الرتمــذي(، لإلمــام أيب عيســى حممــد بــن عيســى بــن َســْورة الرتمــذي، 

حتقيــق: أمحــد حممــد شــاكر، وحممــد فــؤاد عبــد الباقــي، وإبراهـــيم عطــوة عــوض، رشكــة مكتبــة 

ومطبعــة مصطفــى البــايب احللبــي، مــرص،ط:2، 1395هـــ.

58. الســنن الكــربى، لإلمــام أيب بكــر أمحــد بــن احلســي البيهـــقي، حتقيــق: حممــد عبــد القــادر عطــا، 

دار الكتــب العلميــة، بــريوت، ط:3، 1424هـ.

ــد  ــن عب ــق: حس ــائي، حتقي ــعيب النس ــن ش ــد ب ــن أمح ــد الرمح ــام أيب عب ــربى، لإلم ــنن الك 59. الس

ــريوت، ط:1، 1421هــــ. ــالة، ب ــة الرس ــلبي، مؤسس ــم ش املنع

60. ســؤاالت مســعود بــن عــيل الســجزي )مــع أســئلة البغداديــني عــن أحــوال الــرواة لإلمــام احلافظ 

أيب عبــد اهلل حممــد بــن عبــد اهلل احلاكــم النيســابوري(، أليب عبــد اهلل احلاكــم حممــد بــن عبــد اهلل 

ــريوت،  ــالمي، ب ــرب اإلس ــادر، دار الغ ــد الق ــن عب ــد اهلل ب ــن عب ــق ب ــق: موف ــابوري، حتقي النيس

ط:1، 1408هـ.

رقــاين عــىل خمتــر خليــل، لعبــد الباقــي بــن يوســف بــن أمحــد الزرقــاين، حتقيــق: عبــد  61. رشح الزُّ

الســالم حممــد أمــي، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، لبنــان، ط:1، 1422هـــ.

62. رشح الســنة، أليب حممــد احلســي بــن مســعود البغــوي الشــافعي، حتقيــق: شــعيب األرنــؤوط، 
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وحممــد زهـــري الشــاويش، املكتــب اإلســالمي، دمشــق، بــريوت، ط:2، 1403هـــ.

63. رشح ســنن أيب داود، لشــهاب الديــن أمحــد بــن حســي بــن رســالن الرمــيل الشــافعي، حتقيــق: 

عــدد مــن الباحثــي بــدار الفــالح بــإرشاف خالــد الربــاط، دار الفــالح للبحــث العلمــي وحتقيــق 

الــرتاث، الفيــوم، مــرص، ط:1، 1437هـ.

64. رشح خمتــر خليــل، ملحمــد بــن عبــد اهلل اخلــريش املالكــي، دار الفكــر للطباعــة، بــريوت، بدون 

تاريخ.

65. شــعب اإليــامن، أليب بكــر أمحــد بــن احلســي البيهـــقي، حتقيق: د. عبــد العــيل عبد احلميــد حامد، 

مكتبــة الرشــد، الرياض بالتعــاون مع الدار الســلفية ببومبــاي باهلـــند، ط:1، 1423هــ.

66. صحيــح البخــاري، ملحمــد بــن إســامعيل البخــاري، بعنايــة: حممــد زهــري بــن نــارص النــارص، دار 

طوق النجــاة، بــريوت، ط:1، 1422هـ.

67. صحيــح ســنن أيب داود - ضعيــف ســنن أيب داود، ملحمــد نــارص الديــن األلبــاين، مكتبــة املعارف، 

1419هـ.

68. صحيــح مســلم، حتقيــق: حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الــرتاث العــريب، بــريوت، بــدون 

تاريــخ.

ــي  ــي أم ــد املعط ــق: عب ــي، حتقي ــيل املك ــرو العقي ــن عم ــد ب ــر حمم ــري، أليب جعف ــاء الكب 69. الضعف

ــريوت، ط:1، 1404هــــ. ــة، ب ــة العلمي ــي، دار املكتب قلعج

70. َضعيــف الرتِغيــب َوالرْتهـــيب، ملحمــد نــارص الديــن األلبــاين، مكتبــة املعــارف لِلنــرش والتوزْيع، 

1421هــ. ط:1،  الرياض، 

71. الطبقــات الكــربى )اجلــزء املتمــم: الطبقــة اخلامســة يف مــن قبــض رســول اهلل  وهـــم 

أحــداث األســنان(، لإلمــام أيب عبــد اهلل حممــد بــن ســعد املعــروف بابــن ســعد، حتقيــق: حممــد 
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بــن صامــل الســلمي، مكتبــة الصديــق، الطائــف، ط:1، 1414 هــــ.

72. عمــدة احلفــاظ يف تفســري أرشف األلفــاظ، أليب العبــاس أمحــد بــن يوســف املعــروف بالســمي 

احللبــي، حتقيــق: حممــد باســل عيــون الســود، دار الكتــب العلميــة، ط:1، 1417هـــ.

ــف  ــن يوس ــد ب ــن أمح ــهاب الدي ــاس، ش ــاظ، أليب العب ــري أرشف األلف ــاظ يف تفس ــدة احلف 73. عم

ــة، ط:1،  ــب العلمي ــود، دار الكت ــون الس ــل عي ــد باس ــق: حمم ــي، حتقي ــمي احللب ــروف بالس املع

1417هـ.

ــد،  ــد العاي ــم حمم ــليامن إبراهي ــق: د. س ــريب، حتقي ــحاق احل ــن إس ــم ب ــث، إلبراهي ــب احلدي 74. غري

جامعــة أم القــرى، مكــة املكرمــة، ط:1، 1405هـــ.

75. فتــح البــاري رشح صحيــح البخــاري، ألمحــد بــن عــيل بــن حجــر العســقالين، دار املعرفــة، رقــم 

كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، بــريوت، قــام بإخراجــه وصححــه وأرشف 

عــىل طبعــه: حمــب الديــن اخلطيــب، 1379هـ.

ــري، دار  ــن كث ــي، دار اب ــد اهلل الشــوكاين اليمن ــن عب ــن حممــد ب ــن عــيل ب ــر، ملحمــد ب ــح القدي 76. فت

الكلــم الطيــب، دمشــق، بــريوت، ط:1، 1414هـــ.

ــيوين  ــن بس ــعيد ب ــق: الس ــّي، حتقي ــهردار الديلم ــن ش ــريويه ب ــاب، لش ــور اخلط ــردوس بمأث 77. الف

ــة، بــريوت، ط:1، 1406هـــ. زغلــول، دار الكتــب العلمي

78. فضائــل األوقــات، ألمحــد بــن احلســي بــن عــيل البيهقــي، حتقيــق: عدنــان عبــد الرمحــن جميــد 

القيــي، مكتبــة املنــارة، مكــة املكرمــة، ط:1، 1410هـــ.

79. فضائــل األوقــات، ألمحــد بــن احلســي بــن عــيل البيهقــي، حتقيــق: عدنــان عبــد الرمحــن جميــد 

القيــي، مكتبــة املنــارة، مكــة املكرمــة، ط:1، 1410هـــ.

80. فضــل يــوم عرفــة، أليب القاســم عــيل بــن احلســن املعــروف بابــن عســاكر، حتقيــق: مشــعل بــن 



تْفسرُي ُسوَرَة اْلَفْجر   

141

بــاين اجلربيــن املطــريي، دار ابــن حــزم، )طبــع ضمــن جممــوع فيــه عــدة أجــزاء البــن عســاكر(، 

ط:1، 1422هـ.

81. الفهــرس الشــامل للــرتاث العــريب واإلســالمي املخطــوط )علوم القــرآن والقــراءات والتفســري(، 

مــآب، مؤسســة آل البيــت، 1987م.

82. فهرســت مصنفــات تفســري القــرآن الكريــم، إعــداد: مركــز الدراســات القرآنيــة بمجمــع امللــك 

فهــد لطباعــة املصحــف الرشيــف باملدينــة املنــورة، 1424هـ.

83. الفوائــد املجموعــة يف األحاديــث املوضوعــة، ملحمــد بــن عــيل الشــوكاين، حتقيــق: عبــد الرمحــن 

بــن يــي املعلمــي، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، بــدون تاريــخ.

ــة  ــاوي، املكتب ــي املن ــاج العارف ــن ت ــرؤوف ب ــد ال ــري، لعب ــع الصغ ــر رشح اجلام ــض القدي 84. في

ــرص، ط:1، 1356هـــ. ــربى، م ــة الك التجاري

ــق الــرتاث يف مؤسســة  ــادي، حتقيــق: مكتــب حتقي ــن الفــريوز آب 85. القامــوس املحيــط، ملجــد الدي

ــع،  ــرش والتوزي ــة والن ــالة للطباع ــة الرس ــويس، مؤسس ــم العرقُس ــد نعي ــإرشاف: حمم ــالة ب الرس

بــريوت، ط:8، 1426هـــ.

ــد  ــرداوي، ملحم ــليامن امل ــن س ــيل ب ــن ع ــالء الدي ــروع لع ــح الف ــه تصحي ــروع ومع ــاب الف 86. كت

ــالة، ط:1،  ــة الرس ــي، مؤسس ــن الرتك ــد املحس ــن عب ــد اهلل ب ــق: عب ــد، حتقي ــن حمم ــح ب ــن مفل ب

1424هـ.

87. الكتــاب املصنــف يف األحاديــث واآلثــار )مصنــف ابــن أيب شــيبة( لإلمــام أيب بكــر بــن أيب شــيبة، 

حتقيــق: كــامل يوســف احلــوت، مكتبــة الرشــد، الريــاض، ط:1، 1409هـ.

88. كشــاف القنــاع عــن متــن اإلقنــاع، ملنصــور بــن يونــس البهوتــى احلنبــيل، دار الكتــب العلميــة، 

بــدون تاريــخ.
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89. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، للزخمرشي، دار الكتاب العريب، بريوت، ط:3، 1407هـ.

90. كشــف األســتار عــن زوائــد البــزار، لعــيل بــن أيب بكــر بــن ســليامن اهلـــيثمي، حتقيــق: حبيــب 

الرمحــن األعظمــي، مؤسســة الرســالة، بــريوت، ط:1، 1399هـــ.

ــن  ــد ب ــد احلمي ــق: عب ــن حممــد العجلــوين، حتقي ــل اإللبــاس، إلســامعيل ب 91. كشــف اخلفــاء ومزي

أمحــد بــن يوســف بــن هنــداوي، املكتبــة العرصيــة، ط:1، 1420هـــ.

92. الكشــف والبيــان، أليب إســحاق الثعلبــي، حتقيــق: أبــو حممــد بــن عاشــور، دار إحيــاء الــرتاث 

العــريب، بــريوت، ط:1، 1422هـــ.

93. كنــز العــامل يف ســنن األقــوال واألفعــال، لعــالء الديــن عــيل بــن حســام الديــن الشــهري باملتقــي 

اهلنــدي، حتقيــق: بكــري حيــاين وصفــوة الســقا، مؤسســة الرســالة، ط:5، 1401هـــ.

94. لســان امليــزان، للحافــظ أيب الفضــل أمحــد بــن عــيل ابــن حجــر العســقالين، حتقيــق: الشــيخ عبــد 

الفتــاح أبــو غــدة، دار البشــائر اإلســالمية، بــريوت، ط:1، 1423هـ.

95. لطائــف املعــارف فيــام ملواســم العــام مــن الوظائــف، لزيــن الديــن عبــد الرمحــن بــن أمحــد بــن 

رجــب احلنبــيل، دار ابــن حــزم للطباعــة والنــرش، ط:1، 1424هـــ.

ــاري  ــق البخ ــد صدي ــب حمم ــان، أليب الطي ــة اإلنس ــه حاج ــس إىل معرفت ــا مت ــالن مم ــة العج 96. لقط

ــان، ط:1، 1405هـــ. ــريوت، لبن ــة، ب الِقنَّوجــي، دار الكتــب العلمي

97. املجروحــني مــن املحدثــني والضعفــاء واملرتوكــني، لإلمــام أيب حاتــم حممــد بــن حبــان الُبســتي، 

حتقيــق: حممــود إبراهـــيم زايــد، دار الوعــي، حلــب، ط:1، 1396هــ.

98. جمموع الفتاوى، البن تيمية، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة املنورة، 1416هـ.

99. املجمــوع رشح املهــذب، أليب زكريــا حميــي الديــن ييــى بــن رشف النــووي، دار الفكــر، بــدون 
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تاريــخ.

ــاء:        ــط واعتن ــن، ضب ــاء الدي ــد ضي ــة أمح ــا: خواج ــريب، مجعه ــن ع ــزاب وأوراد اب 100. جمموعــة أح

ــخ. ــدون تاري ــايل، ب ــم الكي د. عاصــم إبراهي

ــه  ــى ب ــن عــامر الرشنبــاليل احلنفــي، اعتن ــور اإليضــاح، حلســن ب ــن ن 101. مراقــي الفــالح رشح مت

وراجعــه: نعيــم زرزور، املكتبــة العرصيــة، ط:1، 1425هـــ.

ــدوي  ــريش الع ــل اهلل الق ــن فض ــى ب ــن يي ــد ب ــار، ألمح ــك األمص ــار يف ممال ــالك األبص 102. مس

ــي، ط: 1، 1423 هـــ. ــو ظب ــايف، أب ــع الثق ــن، املجم ــهاب الدي ــري، ش العم

ــن  ــن ب ــق: أيم ــفراييني، حتقي ــحاق اإلس ــن إس ــوب ب ــة يعق ــة، أليب عوان ــتخرج أيب عوان 103. مس

ــريوت، ط:1، 1419هـــ. ــة، ب ــقي، دار املعرف ــارف الدمش ع

104. املســتدرك عــىل الصحيحــني، للحاكــم النيســابوري حتقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار 

الكتــب العلميــة، بــريوت، ط:1، 1411هـــ.

105. مســند أيب يعــىل، أليب يعــىل أمحــد بــن عــيل بــن املُثنــى املوصــيل، حتقيــق: حســي ســليم أســد، 

دار املأمــون للــرتاث، دمشــق، ط:1، 1404هـــ.

106. مســند اإلمــام أمحــد بــن حنبــل، أليب عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل الشــيباين، حتقيــق: 

ــد املحســن الرتكــي،  ــد اهلل بــن عب شــعيب األرنــؤوط وعــادل مرشــد وآخــرون، إرشاف: د. عب

مؤسســة الرســالة، ط:1، 1421هـــ.

107. مســند اإلمــام أمحــد بــن حنبــل، أليب عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل الشــيباين، حتقيــق: 

أمحــد حممــد شــاكر، دار احلديــث، القاهــرة، ط:1، 1416هـــ.

108. مصطلحــات املذاهــب الفقهيــة وأرسار الفقه املرمــوز يف األعالم والكتــب واآلراء والرتجيحات، 

ملريــم حممد صالــح الظفــريي، دار ابن حــزم، ط:1، 1422هـ.
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ــر  ــن حج ــيل اب ــن ع ــد ب ــل أمح ــظ أيب الفض ــة، للحاف ــانيد الثامني ــد املس ــة بزوائ ــب العالي 109. املطال

العســقالين، حتقيــق: عــدد مــن الباحثــي بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود، تنســيق: د. ســعد بــن 

نــارص الشــثري، دار العاصمــة، دار الغيــث، الســعودية، ط:1، 1419هــــ.

ــة  ــامن مجع ــر، وعث ــد اهلل النم ــد عب ــق: حمم ــوي، حتقي ــرآن، للبغ ــري الق ــل يف تفس ــامل التنزي 110. مع

ــاض، ط:4، 1417هـــ. ــع – الري ــرش والتوزي ــة للن ــرش، دار طيب ــلم احل ــليامن مس ــة، وس ضمريي

111. معــاين القــرآن لألخفــش، أليب احلســن املجاشــعي املعــروف باألخفــش األوســط، حتقيــق: د. 

هــدى حممــود قراعــة، مكتبــة اخلانجــي، القاهــرة، ط:1، 1411هـــ.

ــلبي، دار  ــده ش ــل عب ــد اجللي ــق: عب ــاج، حتقي ــحاق الزج ــه، أليب إس ــرآن وإعراب ــاين الق 112. مع

ــرة، 1424هـــ. ــث، القاه احلدي

113. معــاين القــرآن، أليب زكريــا ييــى بــن زيــاد الفــراء، حتقيــق: أمحــد يوســف النجــايت وحممــد عــيل 

النجــار وعبــد الفتــاح إســامعيل الشــلبي، النــارش: دار املرصيــة للتأليــف والرتمجــة، مــرص، ط:1، 

بــدون تاريــخ.

ــان العالقــات بــني ألفــاظ  ــل ببي ــم )مؤصَّ 114. املعجــم االشــتقاقي املؤصــل أللفــاظ القــرآن الكري

القــرآن الكريــم بأصواهتــا وبــني معانيهــا(، لـــ د. حممــد حســن جبــل، مكتبــة اآلداب، القاهــرة، 

2010م. ط:1، 

115. املعجــم األوســط، أليب القاســم ســليامن بــن أمحــد الطــرباين، حتقيــق: طــارق بــن عــوض اهلل بــن 

حممــد، وعبد املحســن بــن إبراهـــيم احلســيني، دار احلرمي، القاهـــرة، بــدون تاريخ.

ــد  ــد املجي ــن عب ــق: محــدي ب ــن أمحــد الطــرباين، حتقي 116. املعجــم الكبــري، أليب القاســم ســليامن ب

الســلفي، مكتبــة ابــن تيميــة، القاهـــرة، ط:2، بــدون تاريــخ.

ــة  ــض، مؤسس ــادل نوهي ــارض، ع ــر احل ــى الع ــالم وحت ــدر اإلس ــن ص ــن م ــم املفرسي 117. معج
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ــان، 1409هـــ. ــريوت، لبن ــرش، ب ــة والن ــف والرتمج ــة للتألي ــض الثقافي نوهي

118. معجــم املؤلفــني، لعمــر بــن رضــا كحالــة الدمشــق، ط: مكتبــة املثنــى، بــريوت، ودار إحيــاء 

الــرتاث العــريب، بــريوت، بــدون تاريــخ.

119. معجم مصنفات القرآن الكريم، د. عيل شواخ، دار الرفاعي، الرياض، ط:1، 1403هـ.

120. معلمــة الفقــه املالكــي، عبــد العزيــز عبــد اهلل، دار الغــرب اإلســالمي، بــريوت، لبنــان، ط: 1، 

1403هـ.

121. مغنــي املحتــاج إىل معرفــة معــاين ألفــاظ املنهــاج، ملحمــد بن أمحــد اخلطيــب الرشبيني الشــافعي، 

دار الكتــب العلمية، ط:1، 1415هـ.

122. املغنــي، أليب حممــد موفــق الديــن عبــد اهلل بــن أمحــد املقــديس، الشــهري بابــن قدامــة املقــديس، 

مكتبــة القاهــرة، 1388هـ.

ــان داودي، دار القلــم،  123. مفــردات ألفــاظ القــرآن، للراغــب األصفهــاين، حتقيــق: صفــوان عدن

دمشــق، والــدار الشــامية، بــريوت، ط:3، 1423هـــ.

124. مقاييــس اللغــة، أليب زكريــا أمحــد بــن فــارس، حتقيــق: عبــد الســالم حممــد هــارون، دار العلــم، 

بريوت، ط:8، 1418هـ.

ــي  ــق: صبح ــّي، حتقي ــد الَك ــن محي ــد ب ــد عب ــد، أليب حمم ــن محي ــد ب ــند عب ــن مس ــب م 125. املنتخ

البــدري الســامرائي، وحممــود حممــد خليــل الصعيــدي، مكتبــة الســنة، القاهـــرة، ط:1، 1408هـــ.  

126. املنهــاج رشح صحيــح مســلم بــن احلجــاج، أليب زكريــا حميــي الديــن ييــى بــن رشف النــووي، 

دار إحيــاء الــرتاث العــريب، بــريوت، ط:2، 1392هـ.

ــو العبــاس  ــد القــادر، أب ــار، ألمحــد بــن عــيل بــن عب ــار بذكــر اخلطــط واآلث 127. املواعــظ واالعتب
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ــة، بــريوت، ط: 1، 1418 هـــ احلســيني العبيــدي، تقــي الديــن املقريــزي، دار الكتــب العلمي

128. املوضوعــات ،لإلمــام أيب الفــرج عبــد الرمحــن بــن عــيل اجلــوزي، حتقيــق: عبــد الرمحــن حممــد 

عثــامن، املكتبــة الســلفية، املدينــة املنــورة، ط:1، 1386هــ-1388هــــ.

ــد  ــؤاد عب ــد ف ــق: حمم ــس، حتقي ــن أن ــك ب ــام مال ــي، لإلم ــد الباق ــق: عب ــك ، حتقي ــأ مال 129. موط

ــريب(، 1406هـــ. ــرتاث الع ــاء ال ــي )دار إحي ــايب احللب ــى الب ــي، مصطف الباق

130. ميــزان االعتــدال يف نقــد الرجــال، للحافــظ أيب عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــامن بــن َقاْيــامز 

الذهـــبي، حتقيــق: عــيل حممــد البجــاوي، دار املعرفــة، بــريوت، ط:1، 1382هــ.

ــة  ــوري، املطبع ــالم الصف ــد الس ــن عب ــن ب ــد الرمح ــس، لعب ــب النفائ ــس ومنتخ ــة املجال 131. نزه

الكاســتلية، مــرص، 1283هـــ.

ــن اجلــزري،  ــن يوســف الدمشــقي اب 132. النــرش يف القــراءات العــرش، لإلمــام حممــد بــن حممــد ب

ــة الكــربى، مــرص، بــدون تاريــخ. ــاع، املطبعــة التجاري حتقيــق: عــيل حممــد الضب

ــة املحتــاج إىل رشح املنهــاج، لشــمس الديــن حممــد بــن أيب العبــاس الرمــيل، النــارش: دار  133. هناي

الفكــر، بــريوت، ط: 1404هـــ.

134. هنايــة املطلــب يف درايــة املذهــب، أليب املعــايل اجلوينــي، حتقيــق: د. عبــد العظيــم حممــود الّديب، 

دار املنهاج، ط:1، 1428هـ.

135. اهلدايــة إىل بلــوغ النهايــة يف علــم معــاين القــرآن وتفســريه وأحكامــه ومجــل مــن فنــون علومــه، 

ــة  ــة بكلي ــائل جامعي ــة رس ــق: جمموع ــريواين، حتقي ــي الق ــب القي ــن أيب طال ــي ب ــد مك أليب حمم

ــيخي،  ــاهد البوش ــإرشاف أ.د: الش ــارقة، ب ــة الش ــي، جامع ــث العلم ــا والبح ــات العلي الدراس

ــة الرشيعــة والدراســات اإلســالمية، جامعــة الشــارقة،  ــاب والســنة، كلي جمموعــة بحــوث الكت

1429هـ. ط:1، 
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136. هديــة العارفــني أســامء املؤلفــني وآثــار املصنفــني، إلســامعيل بــن حممــد أمــي بــن مــري ســليم 

البابــاين، طبــع بعنايــة وكالــة املعــارف اجلليلــة يف مطبعتهــا البهيــة، اســتانبول، 1951م.

137. الوســيط يف تفســري القــرآن املجيــد، أليب احلســن عــيل بــن أمحــد الواحــدي النيســابوري، حتقيق: 

عــادل أمحــد عبــد املوجــود وعــيل حممــد معــوض وأمحــد حممــد صــرية وأمحــد عبــد الغنــي اجلمــل 

وعبــد الرمحــن عويــس، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، لبنــان، ط:1، 1415هـ.
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موضوع البحث:
 التأصيــل ملشــكلة الضعــف اللغــوي عنــد الدارســي اليهــود والنصــارى، والــرد عــىل بعــض 

ــة الســيئة.  ــان آثارهــا العقدي ــة املوجهــة للقــرآن الكريــم، وبي شــبهاتم اللغوي

هدف البحث: 
ــار  ــه،  وإظه ــة علي ــع أمثل ــارى م ــود والنص ــي اليه ــد الدارس ــوي عن ــف اللغ ــل للضع  التأصي

ــيئة. ــة الس ــاره العقدي آث

مشكلة البحث:
ظاهــرة الضعــف اللغــوي عنــد الدارســي اليهــود والنصــارى الذيــن وجهــوا انتقــادات  لغويــة 

إىل القــرآن الكريــم.

نتائج البحث:
خالــف الدارســون اليهــود والنصــارى اشــرتاط علــامء امللــل الثــالث: العلــم باللغــة قبل تفســري - 

النصوص. 

 وجــوب الرجــوع إىل علــامء التفســري واللغــة والعقيــدة إلزالــة أّي إشــكال أو ســوء فهــم أللفاظ - 
ــرآن الكريم.  الق

 لضعــِف الدارســي اللغــوي آثــار عقديــة ســيئة: كاحلكــم ببرشيــة القــرآن الكريــم، والتنقــص - 
ــورة  ــويه ص ــد ، وتش ــا حمم ــالة نبين ــن يف رس ــه، والطع ــّل جالل ــات اهلل ج ــن صف م

القــرآن الكريــم، وحرمــان أنفســهم مــن اهلدايــة.

     الكلامت املفتاحية: 
الضعف اللغوي، الدارسي، اليهود والنصارى. القرآن، العقيدة.
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F

ــاهلل مــن  رشور أنفســنا ومــن  إّن احلمــد هلل نحمــده ونســتعينه ونســتهديه ونســتغفره، ونعــوذ ب

ســيئات أعاملنــا. مــن هيــده اهلل فهــو املهتــدي، ومــن يضلــل فلــن جتــد لــه وليــًا مرشــدا. وأشــهد أن ال 

إلــه إال اهلل وحــده ال رشيــك لــه. أنــزل القــرآن عربيــًا مبينــًا ومل جيعــل لــه عوجــا، وأشــهد أّن حممــدا ً 

عبــدُه ورســوله، أرســله ربــه باهلــدى وديــن احلــق ليظهــره عــىل الديــن كلــه. اللهــم صــلِّ عــىل نبينــا 

حممــد وعــىل آلــه وصحبــه والتابعــي بإحســان، وبعــد:

ــارى  ــود والنص ــي اليه ــض الدارس ــد بع ــرية عن ــرة خط ــوي ظاه ــف اللغ ــكلة الضع ــد مش فُتع

ــة  ــالم واليهودي ــة يف اإلس ــوص املقدس ــئ للنص ــم اخلاط ــكلة يف الفه ــذه املش ــر ه ــلمي. وتظه واملس

والنرصانيــة. وقــد وضحــت يف بحــث ســابق)1( وجــود هــذه الظاهرة عنــد بعض الدارســي املســلمي، 

ــأ،  ــوراة خط ــوص الت ــض نص ــم بع ــري وفه ــم أدى إىل تفس ــد بعضه ــوي عن ــف اللغ ــف أّن الضع وكي

األمــر الــذي نتــج عنــه آثــاُر عقديــة كاحلكــم بتحريــف نصــوص توراتيــة صحيحــة صدقهــا القــرآُن 

ــارى،  ــود والنص ــن اليه ــي م ــد الدارس ــة عن ــكلة املنهجي ــرازًا للمش ــث إب ــذا البح ــأيت ه ــم؛ وي الكري

حتذيــرًا ممــا عندهــم مــن ضعــف لغــوي وزعــم وجــود أخطــاء لغويــة يف القــرآن الكريــم، مــع الفــرق 

ــد  ــي الطرفــي؛  فأخطــاء الدارســي اليهــود والنصــارى جســيمة وهــي أضعــاف مــا عن الواضــح ب

الدراســي املســلمي مــن أخطــاء.

ــة أدى إىل نقــد  ــّي الواقــع أّن ضعــف الدارســي اليهــود والنصــارى يف فهــم اللغــة العربي      يب

مواضــع عديــدة يف القــرآن الكريــم ظنــًا وتومهــًا وجــود خطــأ فيهــا، علــاًم بــأّن قبائــل قريــش العربيــة 

املكيــة – مــع قــوة لســاهنم وفصاحتهــم- مل يعرتضــوا عــىل لغــة القــرآن الكريــم ومل ينقــدوا موضعــًا 

)1(    أثر الضعف اللغوي يف فهم نصوص أهل الكتاب، التوراة نموذجا، د. أمحد حممد النمرات، بحث منشور يف جملة الدراسات العقدية، 
العدد 22، 1440هـ  2018م.
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واحــدًا يف هــذا الكتــاب العظيــم، ولــو أهنــم ســمعوا النبــي  يتلــو كلمــة خاطئة ما ســكتوا، 

ــًا  ــذوه برهان ــايل اخت ــهريا؛ وبالت ــتهزاًءا وتش ــاس اس ــي الن ــاعوه ب ــه وأش ــخروا من ــك وس ــرددوا ذل ول

عــىل برشيــة القــرآن ملــا فيــه مــن خطــأ. ومــع عجــز قريــش وقبائــل العــرب وهــم أربــاب الفصاحــة 

ــم  ــاء بعده ــن ج ــب مم ــإّن العج ــم، ف ــرآن الكري ــوي يف الق ــأ لغ ــىل أي خط ــور ع ــن العث ــة ع والبالغ

بقــرون- وقــد ضعفــت لغــات النــاس وداخــل كالمهــم الكثــري مــن اللحــن- أن يــأيت ويزعــم وجــود 

أخطــاء لغويــة يف هــذا القــرآن العظيــم!! كــام هــو احلــال عنــد بعــض نصــارى العــرب املعارصيــن. 

ــم  ــرآن الكري ــاب إىل الق ــل الكت ــدو أه ــا ناق ــي وجهه ــة الت ــون اللغوي ــل يف الطع      إّن املتأم

يالحــظ أهنــا صــدرت عــن أشــخاص مل يتمكنــوا مــن اللغــة العربيــة وقواعدهــا؛ بــل يالحــظ ضعفــًا 

لغويــًا واضحــًا عنــد هــؤالء الدارســي بأســهل قواعــد العربيــة ومعانيهــا كــام ســيتبي القــارئ هــذه 

احلقيقــة مــن خــالل أمثلــة البحــث. وبالرغــم مــن أّن تلــك االنتقــادات تــؤذي املســلمي مــن جهــة، 

ــة كــي يقــوم املســلمون مــن  ويصعــب وقفهــا مــن جهــة أخــرى لكنهــا بــذات الوقــت تشــحذ اهلّم

طــالب العلــم وأهــل القــرآن وحــراس العقيــدة بــأداء الواجــب العقــدي والعلمــي والدعــوي بالــرد 

عــىل تلــك الشــبهات واالنتقــادات اخلاطئــة والتحذيــر مــن آثارهــا اخلطــرية، وإبقــاء مكانــة القــرآن 

ــة؛  ــراز هــذه الظاهــرة النقدي ــه الدارســي ونصحهــم بإب ــزة يف نفــوس املســلمي؛ وتنبي عظيمــة وعزي

ــه، وتنبيهــًا عليهــا، وإقامــًة  ــا جــل جالل ــراز هــذه املشــكلة دفاعــًا عــن كالم ربن لذلــك رغبــت يف إب

ــن  ــة م ــًا أمثل ــة متضمن ــكلة املنهجي ــذه املش ــه ه ــث أورد في ــالل بح ــن خ ــي م ــىل املعرتض ــة ع للحج

ســوء فهمهــم وأخطائهــم يف فهــم بعــض كلــامت القــرآن الكريــم، خمتــارًا أمثلــة نقديــة قديمــة وحديثــة 

وإلكرتونيــة، وقــد ســّميته ب» الضعــف اللغــوي عنــد الدارســي اليهــود والنصــارى وأثــره يف  حماولــة 

نقــد القــرآن الكريــم، دراســة عقديــة نقديــة« ســائاًل املــوىل ســبحانه التوفيــق والســداد.
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     أمهية البحث:

 إبراز مشكلة منهجية مهمة وقع هبا الدارسون اليهود والنصارى والتحذير منها.1. 

 ربط مشكلة الضعف اللغوي عند الدارسي اليهود والنصارى بآثارها العقدية.2. 

    أهداف البحث:

ــة التــي وجههــا الدارســون اليهــود والنصــارى 1.  ــة مــن األخطــاء اللغوي  الوقــوف عــىل أمثل

ملواضــع مــن القــرآن الكريــم.

 الــرد عــىل بعــض أخطــاء الدارســي اللغويــة وتصحيحهــا يف ضــوء اللغــة العربيــة والعقيــدة 2. 

. لصحيحة ا

    الدراسات السابقة:

ــاع  ــا: » دف ــم منه ــرآن الكري ــن الق ــاع ع ــت بالدف ــي ُعني ــة الت ــات احلديث ــي الدراس ــدة ه عدي

عــن القــرآن ضــد منتقديــه« د. عبــد الرمحــن بــدوي. و»دعــاوى الطاعنــي يف القــرآن الكريــم«                  

ــرآن  ــوض، والق ــم ع ــن، د. ابراهي ــاالت املبرشي ــرآن وجه ــة الق ــريي. وعصم ــن املط ــد املحس د. عب

ــدي.  ــالح اخلال ــان، د. ص ــن الرهب ــض مطاع ونق

ــص  ــل بتخصي ــا- تتمث ــتفدت منه ــي اس ــابقة -الت ــات الس ــن الدراس ــي ع ــة يف بحث واإلضاف

الدراســة باألخطــاء اللغويــة املتعلقــة بالعقيــدة؛ إضافــة إىل االعتنــاء بمســألة تأصيــل فهــم لغــة الكتــب 

ــن الــدارس مــن لغــة  املقدســة، فذكــرت اتفــاق علــامء اليهــود والنصــارى املســلمي عــىل أمهيــة متكُّ

ــات؛  ــاين اآلي ــم مع ــة لفه ــة العربي ــلمي إىل اللغ ــري املس ــن غ ــي م ــوع الدارس ــوب رج ــر، ووج اآلخ

ولذلــك قدمــت هلــذا البحــث بتمهيــد يــربز هــذه املســألة املهمــة. 
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    منهج البحث: 

 ســار البحــث وفــق املنهــج التحليــيل النقــدي بتحليل مــا كتبــه الدارســون اليهــود والنصارى 1. 

مــن نقــد لغــوي عــىل القــرآن الكريــم ثــم نقــد هــذه الدعــاوى بالرباهــي اللغويــة والعقديــة 

لعقلية. وا

ــارى، 2.  ــود والنص ــي اليه ــد الدارس ــأ عن ــرض اخلط ــا بع ــد بدأت ــكلة، وق ــد املش ــرض ونق  ع

ثــم عــرض املعنــى الصحيــح كــام بينــُه علــامء اإلســالم وخاصــة أهــل التفســري، ثــم مناقشــة 

اخلطــأ عقديــًا و لغويــًا، وقــد تتضمــن املناقشــة نقــدًا  منهجيــًا، ثــم أعــرض األثــر العقــدي أو 

الدعــوي املرتتــب عــىل اخلطــأ.

اكتفيــت بإيــراد أمثلــة حمــدودة مــن أخطــاء الدارســي اللغويــة التــي هلــا عالقــة بالعقيــدة، . 3

ألّن غــرض البحــث التنبيــه عــىل املشــكلة املنهجيــة عنــد الدارســي وليــس مجــع األخطــاء. 

ــابه  ــرًا لتش ــالمية نظ ــرق اإلس ــف الف ــن خمتل ــن م ــالم واملفري ــامء اإلس وأوردت كالم عل

ــة. ــارى اللغوي ــود والنص ــاء اليه ــىل أخط ــرد ع ــم يف ال ــًا – واتفاقه ــم - غالب ردوده

ــا 4.  ــن، وأم ــدس يف املت ــاب املق ــوص الكت ــة ونص ــات القرآني ــأوثق اآلي ــق فس ــبة للتوثي  بالنس

األحاديــث النبويــة فتكــون يف احلاشــية مكتفيــًا بكونــه يف أحــد الصحيحــي، وإيــراد حكــم 

أهــل احلديــث إن كان يف غــري الصحيحــي. واكتفيــت بذكــر عــام الوفــاة لألعالم. وســأعرف 

باختصــار للغريــب الــوارد يف البحــث.

     خطة البحث:

رتبُت البحث يف مقدمة ومتهيد ومبحثي وخامتة عىل التفصيل اآليت:

مقدمة وتتضمن: مشكلة البحث وأمهيته، وأهدافه، ومنهجه، وخطته.. 1
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متهيد: ُعروبة القرآن الكريم وعصمته وجهل املعرتضي عليه.. 2

ــم . 3 ــري نصوصه ــل تفس ــة قب ــم باللغ ــالث العل ــل الث ــامء املل ــرتاط عل ــث األول: اش املبح
ــة.  املقدس

املبحث الثاين: أمثلة من أخطاء الدارسي اليهود والنصارى اللغوية .. 4

ــاىل: ﴿ ڻ ڻ  ڻ  • ــه تع ــنفرغ« يف قول ــة »س ــم كلم ــأ يف فه ــال األول: اخلط املث

الرمحــن:32[ ]ســورة  ۀ﴾ 

املثــال الثــاين: اخلطــأ يف نســبة التحــر والنــدم هلل تعــاىل يف قولــه تعــاىل: ﴿ ٹ  •

ڤ ڤڤ  ڤ ڦ ڦ   ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ﴾ ] ســورة يــس:30[

ــتخدام  • ــالل اس ــن خ ــث م ــدة التثلي ــود عقي ــم وج ــأ يف زع ــث: اخلط ــال الثال املث

ــد. ــىل اهلل الواح ــة ع ــع للدالل ــري اجلم ضم

ــم يف  • ــي  يف القــرآن الكري ــال الرابــع: اخلطــأ يف تفســري شــك النب املث

ــس: 94[. ــورة يون ــاىل: ﴿ ھ  ے ے ۓ  ۓ  ڭ ڭ﴾ ]س ــه تع قول

 اخلامتة: وفيها نتائج البحث. . 5

املصادر واملراجع.. 6

وأســأل اهلل بفضلــه أن جيعلنــا مــن أهــل القــرآن، وأن يكــون وســيلتنا وشــفيعنا عنــده جــّل شــأنه 

دنيــا وأخــرى. اللهــم تقبــل واغفــر وارحــم، إنــك أنــت األعــزُّ األكــرم، وارزقنــا التوفيــق والرشــاد 

ــه  ــه، وعــىل آل ــره وجاهــد ب ــا حممــد أعظــم مــن قــرأ القــرآن وتدب والســداد. وصــّل اللهــم عــىل نبين

وصحبــه والتابعــي بإحســان إىل يــوم الديــن.

 واحلمد هلل رّب العاملي.
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ُعروبة القرآن الكريم وعصمته، وجهل املعرتضي عليه.

بــّي اهلل تعــاىل عروبــة كتابــه املنـــزل عــىل خاتــم رســله نبينــا حممــد  يف عــدة آيــات 

كريمــة دالــٍة عــىل كــامل هــذا الكتــاب وعظمتــه وخلــوه مــن أي نقــص أو عــوج، مظهــرًا جــّل أمــره 

فضلــه عــىل العــرب خاصــة يف هــذا الكتــاب العــريب ومــا يف ذلــك مــن فوائــد دينيــة ودنيويــة عظيمــة. 

 يقــول ربنــا تبــارك وتعــاىل وجــّل شــأنه: ﴿ ڻڻ ۀ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ھ ھ   ھ  

ے  ﴾ ] ســورة يوســف:1 2 [  قــال ابــن كثري ) ت: 774هـــ(: » قولــه: ﴿ ۀ  ۀ  ہ  ہ﴾ 

أي هــذه آيــات الكتــاب، وهــو القــرآن املبــي أي الواضــح اجلــيّل الــذي يفصــح  عــن األشــياء املبهمــة 

ــات  ــح اللغ ــرب أفص ــة الع ــك ألّن لغ ــا﴿ ہ  ھ  ھ ھ   ھ ے ے﴾ وذل ــا ويبينه ويفره

ــب،  ــزل أرشف الكت ــذا أن ــوس، فله ــوم بالنف ــي تق ــاين الت ــة للمع ــا تأدي ــعها، وأكثره ــا وأوس وأبينه

بــأرشف اللغــات، عــىل أرشف الرســل، بســفارة أرشف املالئكــة«)1(.  

وقال جّل شأنه: ﴿ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ ﴾   ]سورة الزخرف: 3 [ 

قــال ابــن عاشــور )ت: 1393هـــ( يف مقدمــة تفســريه: » وقــد أراد اهلل تعــاىل أن يكــون 

ــي  ــح كالم ب ــي أفص ــة ه ــه بلغ ــك جعل ــور، لذل ــع العص ــم يف مجي ــه كل األم ــًا ب ــا خماطب ــرآن كتاب الق

ــر اللغــات مــادة،  ــة، ألســباب يلــوح يل منهــا: أّن تلــك اللغــة أوف لغــات البــرش وهــي اللغــة العربي

ــا  ــم، وأوفره ــراض املتكل ــىل أغ ــة ع ــا يف الدالل ــا ترصف ــة، وأكثره ــا هلج ــا، وأفصحه ــا حروف وأقله

ألفاظــا. وجعلــه جامعــًا ألكثــر مــا يمكــن أن تتحملــه اللغة العربيــة يف نظــم تراكيبهــا من املعــاين..«)2(. 

وقال تبارك اسمه: ﴿ ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ ﴾]سورة الزمر: 28[ 

)1(    تفسري القرآن العظيم، البن كثري، 365/4 .
)2(    التحرير والتنوير، البن عاشور، 98/1. 



اِرسِيَ الَيُهود َوالنََّصاَرى َوَأَثُرُه ِف ُمَاَوَلِة ِ َنقد ِالُقرَآن ِ الَكِريم َغِويُّ عنَد الدَّ عُف اللُّ الضَّ

159

ــبحانه: ﴿ ۉ  ې    ــه س ــه لقول ــد علي ــال ألّي نق ــأ وال جم ــن أي خط ــاٍل م ــم خ ــرآن الكري ــول: الق أق

ــه  ــال الزخمرشي)538هـــ( رمح ــام ق ــوج ك ــري ذي ع ــى غ ــر: 28[ ومعن ــورة الزم ېې  ې  ىى﴾  ]س
اهلل: » مســتقياًم بريئــًا مــن التناقــض واالختــالف«)1(. وقــال ابــن عطيــة )ت:542هـــ(: »ونفــى 

عنــه العــوج ألنــه ال اختــالف فيــه وال تناقــض وال مغمــز بوجــه«)2(. 

     بالرغــم مــن الكــامل القــرآين فقــد اجتهــد الدارســون إلثبــات وجــود تناقــض أو اختــالف 

أو خطــأ فيــه فــام اســتطاعوا ألنــه كتــاب ربنــا الكامــل. وإذا كانــت الكراهيــة  لإلســالم وكتابــه ونبيــه 

 هــي مــا دفــع بعــض داريس القــرآن الكريــم للنقــد، فيضــاف لذلــك أّن بعضهــم كان عــىل 

غــري علــم بالعربيــة فصــدر نقــدُه واعرتاضــه عــن ضعــف باللغــة، وخاصــة إذا كان مــن غــري العــرب 

كاملســترشقي الذيــن تعلمــوا العربيــة عــىل كــرب ومل تنشــأ اللغــة معهــم فجهلــوا كثــريًا مــن قواعدهــا 

ومعانيهــا ومجاهلــا، فقــرؤوا القــرآن الكريــم وقــرؤوا الــرتاث اإلســالمي وتومهــوا وجــود أخطــاء يف 

 )القــرآن الكريــم واللغــة العربية فأشــاعوها فضلــوا وأضلوا. يقول عبــاس العقــاد )ت: 1964م

حتــت عنــوان إعجــاز القــرآن وأوهــام املســترشقي: » هنــاك أوهــام كثرية أشــاعها املســترشقون بســبب 

تفســرياتم اخلاطئــة لكثــري مــن أمــور اللغــة والديــن«. ورضب أمثلــة لتلــك األخطــاء فقــال: » ومنهــا 

ــو العــذراء«)3(، ومنهــا مــا  ــه» أب ــه بعــض املســترشقي تفســريًا الســم أيب بكــر  مــن أن مــا كتب

ــه ذلــك املســترشق مــن خطــأ معيــب يف تفســريِه لقــول اهلل تعــاىل:« ﴿ ٱ  ٻ  ٻ   تــورط في

ــدون  ــه: أي ب ــر:75[ بقول ــورة الزم ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ﴾ ]س

أحذيــة!!)4(. ويفــر العقــاد   ســبب تلــك األوهــام والتفســريات اخلاطئــة فيقــول: » ذلــك أهنــم 

عــىل غــري علــم دقيــق باللغــة العربيــة. وليــس هــذا غريبــًا فهــم ال يفهمــون أدب أمتهــم، وال جييــدون 

)1(    تفسري الكشاف، للزخمرشي، 4/ 125. 
)2(    املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، البن عطية، 529/4.

)3(     ُتذكرين هذه األخطاء وأمثاهلا بجملة قاهلا الداعية الشيخ أمحد ديدات  وهي:» إّن كل اللغات مجيلة وهلا مذاقها اخلاص، ولكنا 
إذا جهلنا اللغة تبدو سخيفة لنا ومضحكة«. انظر كتابه: هذه حيايت سرييت ومسرييت، )ص90( 

وتنطبق هذه اجلملة عىل هؤالء الدارسي ومن شاهبهم من ناقدي األديان الذين أساؤوا فهم لغة بعضهم بعضا.
)4(    اإلسالم دعوة عاملية، لعباس العقاد، )ص 173(
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معرفــة هــذا األدب يف لغتهــم؛ فمــن بــاب أوىل أال يســنوا معرفــة ذلــك يف األدب العــريب!«)1(. وأورد 

الشــيخ عبــد الرمحــن اجلزيــري)ت: 1359هـــ(   مجلــة مــن اعرتاضــات نحويــة ألحــد النصارى 

عــىل مواضــع يف القــرآن الكريــم فرّدهــا ثــم وصــف حــال الدارســي وضعفهــم فقــال: » ومنــه يتضــح 

للقــراء جــرأة هــؤالء النــاس عــىل احلقائــق العلميــة، ونزوهلــم إىل مياديــن املناظــرات وهــم عــّزل مــن 

ــًا منهــم أّن ذلــك يؤثــر  كل ســالح جمــردون مــن كل دليــل، ال هــّم هلــم إال التهويــش والتضليــل ظن

عــىل نفــوس الضعــاف..«)2(. وقــد أكــد  د. عبــد الرمحــن بــدوي)ت: 2002م( هــذه الظاهــرة فقــال: 

» إّن معرفــة هــؤالء املســترشقي للغــة العربيــة مــن الناحيــة األدبيــة والفنيــة يشــوهبا الضعــف. ويمكــن 

القــول إّن هــذه املالحظــة ختصهــم مجيعــًا تقريبــا«)3(. ونالحــظ أّن بعــض املســترشقي شــهدوا شــهادة  

إنصــاف؛ يقــول املســترشق هنــري دي كاســرتي)ت:1927م(:» والعقــل يــار كيــف يتأتــى أن تصــدر 

تلــك اآليــات عــن رجــل أمــّي! وقــد اعــرتف الــرشق قاطبــًة بأهنــا آيــاٌت يعجــز فكــر بنــي اإلنســان 

عــن اإلتيــان بمثلهــا لفظــًا ومعنــى«)4(؛ فهــذا اعــرتاٌف مــن هــذا املســترشق املنصــف عــىل عجــز البــرش 

عــن أن يأتــوا بمثــل القــرآن الــذي ال خطــأ فيــه، وإنــام اخلطــأ والعيــب مــن اجلاهلــي بعظمتــه .

ــة،  ــن اللغ ــم م ــد متكنه ــيئًا إال بع ــدوا ش ــي أال ينق ــن الدارس ــي م ــاف يقت ــول: إّن اإلنص أق

وبعــد ســؤال أهــل التفســري واللغــة عــن أّي إشــكال يواجههــم أو الشــك يف املــراد بلفــظ مــا. وهــذا 

جيعــل الباحــث جيــزم بوجــوب رجــوع الدارســي املنصفــي الباحثــي عــن احلقيقــة مــن أهــل الكتــاب 

ــة أعلــم بكتبهــم كــام أّن أهــل الكتــاب أعلــم  إىل علــامء املســلمي ليزيلــوا أي إشــكال؛ فأهــل العربي

بكتبهــم.

 أقــول: نظــرًا ألّن اإلنصــاف عزيــز وال يتوفــر عنــد بعــض النــاس فقــد ظهــرت األخطــاء اجلليــة 

)1(     نفس املرجع والصفحة.
)2(    انظر: أدلة اليقني يف الرد عىل مزاعم املبرشين، عبد الرمحن اجلزيري، )ص 484 ( بترصف يسري.

)3(    دفاع عن القرآن ضد منتقديه،  د. عبد الرمحن بدوي، ) ص 7 (.
)4(    االسالم خواطر وسوانح، هنري دي كاسرتي، ) ص42(.
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ــدارس  ــرت أوالً يف ال ــا أث ــا أهن ــج عنه ــث نت ــري؛ حي ــدي اخلط ــر العق ــا األث ــي، وكان هل ــد الدارس عن

نفســه: إذ جعلتــه ال يقــدس هــذا الكتــاب اإلهلــي بســبب ســوء فهمــه وجهلــه بالعربيــة، فحــرم نفســه 

ــريه  ــىل غ ــرِه ع ــة إىل أث ــر، إضاف ــن الكف ــه م ــاذ نفس ــالم وإنق ــول يف اإلس ــة والدخ ــور واهلداي ــن الن م

بإشــاعته هــذه األخطــاء بــي اليهــود والنصــارى ممــا منــع مــن دخــول اإلســالم أو منــع مــن اإلقبــال 

عــىل تعلمــه بســبب هــذه الصــورة املشــوهة التــي فهمهــا ونقلهــا الدارســون عــن القــرآن الكريــم وعن 

مــن أنــزل إليــه.  ومعلــوم أّن عــوام كل ملــة يأخــذون بــكالم علامئهــم، ومــن هنــا كان األثــر الســيئ 

عــىل أبنــاء ملــة الــدارس أيضــا.

ويســن هنــا إيــراد مثــال مــن أخطــاء الدارســي املعارصيــن حيــث اخلطــأ الواضــح يف تفســري 

ــرة: 124[.  ــورة البق ــأنه: ﴿ ۇ ۆۆ ۈ﴾ ] س ــل ش ــا ج ــول ربن ــال« يف ق ــة» ين كلم

ــي  ــرز الدارس ــو أب ــادي«، وه ــداهلل الف ــى» عب ــرصاين ُيدع ــخص ن ــن ش ــأ ع ــذا اخلط ــدر ه ص

املعارصيــن الــذي زعــم وجــود أخطــاء لغويــة يف القــرآن الكريــم. ظهــر هــذا الــدارس قبــل ســنوات 

مــن خــالل كتابــه: » هــل القــرآن معصــوم«، وقــد أورد اعرتاضاتــه اللغويــة عــىل مواضــع عديــدة يف 

القــرآن الكريــم، زاعــاًم أهنــا دليــٌل عــىل برشيــة القــرآن الكريــم، وهــذه أخطــر آثــار الضعــف اللغــوي 

ــالم  ــورة اإلس ــويه ص ــيء يف تش ــر ال ــة إىل األث ــلمي، إضاف ــري املس ــىل غ ــه وع ــدارس نفس ــىل ال ع

وكتابــه ونبيــه . وقــد رّد عليــه العديــد مــن علــامء اإلســالم مثــل الدكتــور إبراهيــم عــوض 

ــرآن  ــه» الق ــدي يف كتاب ــالح اخلال ــور ص ــيخ الدكت ــن«)1(، والش ــاالت املبرشي ــرآن وجه ــه » الق يف كتاب

ونقــض مطاعــن الرهبــان«)2(، وقــد نقضــا دعاويــه الباطلــة.

ــال« يف  ــة »ين ــري كلم ــم وتفس ــادي« يف فه ــدارس »الف ــأ ال ــد أخط ــابق فق ــال الس ــبة للمث وبالنس

تعــاىل:﴿ۀہہہہھھھےےۓۓڭڭڭۇۇۆۆۈۈ﴾  قولــه 

)1(    عصمة القرآن وجهاالت املبرشين، د. إبراهيم عوض.)ص 25(
)2(    القرآن ونقض مطاعن الرهبان، د. صالح اخلالدي. ) ص 34 (
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]ســورة البقــرة: 124[  وســبب اخلطــأ تومهــه بــأّن الفعــل »ينــال« يف اآليــة بمعنــى يأخــذ، وإذا كان كذلــك-

حســب تومهــه اخلاطــئ- فيجــب أن تكــون كلمــة » الظاملــي« هــي الفاعــل فالصــواب »الظاملــون« 

ألهنــا الفاعــل. هــذا هــو فهــم الفــادي اخلاطــئ هلــذه الكلمــة.

ينقــض الشــيخ د. صــالح اخلالــدي هــذه اخلطــأ فيقــول: » وهــذا الــكالم دّل عــىل جهــل الفــادي 

ــى  ــوب، ومعن ــه منص ــول ب ــي« مفع ــل، و»الظامل ــو الفاع ــدي« ه ــا. إّن»عه ــة وقواعده ــة العربي باللغ

»ينــال« هنــا: يصــل ويصيــب، أي ال يصــل عهــدي الظاملــي مــن ذريتــك، وليــس معنــى» ينــال« هنــا 

ــون،  ــدي الظامل ــذ عه ــى: ال يأخ ــكان املعن ــون«، ول ــه» الظامل ــكان فاعل ــك ل ــو كان كذل ــذ؛ إذ ل يأخ

ــال عهــدي الظاملــي« ُتقــرر أّن عهــد اهلل ال يصــل الظاملــي«)1(.  فجملــة» ال ين

وهــذه مــن مجلــة أخطــاء »الفــادي« اللغويــة التــي اعــرتض هبا عــىل القــرآن الكريــم، وهــي دليل 

ــة: يصــل ويصيــب، كــام ذكــر ذلــك أهــل  ــال« يف اآلي ــراد ب» ين ــم فامل ــه بمعــاين القــرآن الكري جهل

التفســري)2( ونبهــوا إليهــا. قــال الطــربي :» وأمــا نصــب »الظاملــي«، فــألّن العهــد هــو الــذي 

ال ينــال الظاملــي«)3(. ووردت قــراءة أخــرى جــاء فيهــا »الظاملــون« بالرفــع عــىل الفاعليــة، و»عهــدي« 

ــال، أي : عهــدي ال يصــل إىل الظاملــي، أو  ال يصــل  الظاملــون  ــال كــام َين ــه؛ ألّن العهــد ُين مفعــول ب

ــون«،  ــدي الظامل ــال عه ــعود: »ال ين ــن مس ــراءة اب ــه يف ق ــر أن ــربي : » وذك ــال الط ــه«)4(. وق إلي

بمعنــى: أّن الظاملــي هــم الذيــن ال ينالــون عهــد اهلل« )5(.  

وقــال العكــربي)ت: 616هـــ( : » هــذا هــو املشــهور عــىل جعــل العهــد هــو الفاعــل-

ويقــرأ الظاملــون عــىل العكــس- واملعنيــان متقاربــان ألّن مــا نلتــه فقــد نالــك« )6(. 

)1(    القرآن ونقض مطاعن الرهبان، د. صالح اخلالدي، )ص 349(. 
)2(     انظر مثال: جامع البيان للطربي، 24/2، ومعامل التنزيل للبغوي،162/1،والتحرير والتنوير البن عاشور،706/1 .

)3(     جامع البيان للطربي، 24/2.
)4(     القراءة البن مسعود  وقتادة واألعمش. انظر: حدائق الروح والرحيان، حممد األمي اهلرري، 255/2.

)5(     انظر مثال: جامع البيان  للطربي، 24/2.
)6(     التبيان يف إعراب القرآن، أبو البقاء العكربي، 112/1.
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أقــول: مل يــورد املعــرتض» الفــادي« القــراءة الثانيــة ألنــه مل يرجــع إىل كتــب التفســري، ومل يســأل 

العلــامء املســلمي.  إّن تــرك الرجــوع إىل املفريــن املســلمي وعلــامء العربيــة ســبٌب مهــم يف صــدور 

ــون  ــم ال يرجع ــد أهن ــي، أقص ــر الدارس ــكلُة أكث ــذه  مش ــي. وه ــن الدارس ــد م ــن العدي ــاء م األخط

ــون إىل  ــم ال يرجع ــال، كــام أهن ــل وع ــم ج ــاب رهب ــم بكت ــم أعل ــن ه ــالم الذي ــامء اإلس ــري عل إىل تفس

أهــل العربيــة حتــى مــن غــري املســلمي، فلــو أّن هــذا املعــرتض بحــث عــن عــامل بالعربيــة ولــو غــري 

مســلم- بــرشط أن يكــون منصفــًا- ألعلمــه وصّحــح لــه اخلطــأ وأزال ســوء فهمــه؛ ولذلــك جيــب 

عــىل الدارســي املنصفــي مــن أهــل الكتــاب ومــن غريهــم - عنــد وجــود إشــكال يف فهــم نــّص مــا 

يف القــرآن الكريــم - ســؤال أهــل التفســري ليــزول اإلشــكال.

ــه مــن  ــون كّلهــا)1(؛ ولذلــك فإّن ــدة عــىل أخطــاء الفــادي أبطلهــا اللغوي ــة عدي ــاك أمثل      وهن

العــدل االعــرتاف بجهــل الفــادي املعــرتض عــىل بالغــة القــرآن الكريــم وفصاحتــه. يقــول د. إبراهيم 

عــوض معلقــًا عــىل أحــد اعرتاضاتــه عــىل القــرآن الكريــم: ».. إذ ُيشــبه تصــدي طفــل يف الروضــة 

لســيبويه يبغــي ختطئتــه«)2(.

ــل                 ــن جه ــم ع ــدر نقده ــواء ص ــي- س ــد الدارس ــوي عن ــف اللغ ــىل الضع ــاًء ع ــول: بن      أق

أو عــن كراهيــة أو عنهــام– جيــب القــول بــأّن غــري العــريب يتــاج مفــرًا عاملــًا باللغــة العربيــة ليبــي لــه 

مــا أشــكل عليــه مــن مواضــع يف القــرآن الكريــم، وهــذه احلاجــة اللغويــة رضوريــة كذلــك لليهــود 

والنصــارى العــرب واملســترشقي الذيــن اعتــادوا قــراءة نصوصهــم املقدســة فــال بــّد أن جيــدوا فرقــًا 

بــي لغــة الكتــب الســابقة ولغــة القــرآن الكريــم، ألهنــا نزلــت بغــري اللغــة العربيــة، واللغــات تتفاوت 

كــام هــو معلــوم. يقــول شــيخ اإلســالم ابــن تيمية)ت:728هـــ(  »..فــإّن اللســان العــريب شــعار 

)1(    انظر مثاًل: كتاب  عصمة القرآن وجهاالت املبرشين، د. إبراهيم عوض ، )ص 13  93(  وكتاب القرآن ونقض مطاعن الرهبان،  
)ص347 – 378 (.

)2(    عصمة القرآن وجهاالت املبرشين، د. إبراهيم عوض ، )ص  25(.
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اإلســالم وأهلــه، واللغــات مــن أعظــم شــعائر األمــم التــي هبــا يتميــزون«)1(؛ وعليــه كان لزامــًا عــىل 

الدارســي غــري العــرب وعــىل املنصفــي منهــم مراعــاة هــذا االختــالف والتفــاوت، وســؤال علــامء 

التفســري واللغــة والعقيــدة املســلمي ليقفــوا عــىل احلــق.

ــم  ــر نصوصه ــن يف ــوي مل ــب اللغ ــة ورضورة اجلان ــالث أمهي ــل الث ــامء املل ــد عل ــد أك      لق

ــة مراعــاة اختــالف اللغــات، التــي- لألســف- خالفهــا الدارســون  املقدســة، كــام أكــدوا عــىل أمهي

اليهــود والنصــارى فوقعــوا يف أخطــاء فضلــوا عــن املعنــى الصحيــح وأضلــوا غريهــم، وأتنــاول يف 

ــامء. ــا العل ــي أكده ــة الت ــذه األمهي ــث األول ه املبح

)1(      اقتضاء الراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم، أمحد بن تيمية، 519/1.
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املبحث األول:
 اشرتاط علامء امللل الثالث العلم باللغة 

قبل تفسري نصوصهم املقدسة 
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ــوا  ــم علــامء امللــل الثــالث واشــرتطوا العلــم باللغــة ملــن يفــر نصوصهــم املقدســة، وبين اهت

ــا-. ــيأيت قريب ــام س ــالف يف اللغات-ك ــاة االخت ــوب مراع وج

1- اشرتاط علامء االسالم العلم باللغة قبل التفسري:

ــد  ــال جماه ــاىل. ق ــر كالم اهلل تع ــا أن يف ــة وفنوهن ــل بالعربي ــالم للجاه ــامء االس ــمح عل مل يس

)ت: 104هـــ( : » ال يــل ألحــد يؤمــن بــاهلل واليــوم اآلخــر أن يتكلــم بكتــاب اهلل إذا مل يكــن 

ــام  ــة اإلم ــهبة)ت:1403هـ(  مقال ــو ش ــد أب ــيخ حمم ــل الش ــرب« )1(. ونق ــات الع ــًا بلغ عامل

ــه  مالك)ت:179هـــ( : » ال أوتــى برجــل غــري عــامل بلغــة العــرب يفــر كتــاب اهلل إال جعلت

ــون  ــد يك ــه، فق ــري من ــى باليس ــق، وال يكتف ــع، املتعم ــة الواس ــم باللغ ــراد: العل ــال: وامل ــكاال«، وق ن

اللفــظ مشــرتكا وهــو يعلــم أحــد املعنيــي ويكــون املــراد اآلخــر؛ وكذلــك العلــم بالفــروق اللغويــة، 

ــا..« )2(. ــا ونظمه ــة، نثره ــم باللغ والعل

ــه  ــن ذات نفس ــرآن م ــر الق ــد أن يف ــوز ألح ــمرقندي)ت:375هـ( : » ال جي ــال الس  وق

برأيــه، مــا مل يتعلــم ويعــرف وجــوه اللغــة وأحــوال التنـــزيل« )3(.

وهكــذا فــإّن علــامء اإلســالم أكــدوا عــىل وجــوب توفــر العلــم الواســع باللغــة العربيــة حتــى 

يكــون اإلنســان مؤهــاًل لتفســري كالم اهلل جــّل جاللــه. والعجــب بعــد هــذا مــن أنــاس ال علــم هلــم 

بالعربيــة إال اليســري، ثــم جتــد أحدهــم يناقــش ويكــم بتخطئــة كالم اهلل تعــاىل!!

2- اشرتاط علامء أهل الكتاب مراعاة اللغة وعلوها قبل التفسري:

قــد جيــادل يف ذلــك بعــض الدارســي بحجــة أنــه عــىل علــم بلغــة أســفارهم التــي يقدســوهنا 

ــد  ــك ق ــك وأن ــا ذل ــو فرضن ــث-: ل ــوع البح ــو موض ــب وه ــة فحس ــة اللغ ــن جه ــه- م ــال ل فيق

)1(      نقله الزركي يف الربهان يف علوم القرآن،  بدر الدين الزركي، 1/ 292.

)2(      اإلرسائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري،  حممد أبو شهبة، ) ص32(.
)3(    بحر العلوم، للسمرقندي، 72/1.
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اســتوعبت تلــك األســفار كلهــا فــإّن ثمــَة فروقــًا بــي لغــة القــرآن الكريــم ولغــة أســفاركم يــا أهــل 

الكتــاب، فعليــك مراعــاة تلــك الفــروق. وهــذه الفــروق أكدهــا علامؤكــم. وأنــت لســَت بأعلــَم مــن 

الفيلســوف اليهــودي موســى بــن ميمــون )ت: 1204م( وهــو حــرٌب يف تلــك األســفار، ولــه كالٌم يعــد 

حجــًة يف االختــالف بــي اللغــات ومراعــاة ذلــك مــن أجــل فهــم لغــة الغري، حيــث يقــول: » اعلــم أّن 

مــن مل يفهــم لغــة إنســان إذا ســمعه يتكلــم غــري أنــه ال يــدري مقصــده، وأشــّد مــن هــذا أنــه قد يســمع 

مــن كالمــه كلــامت هــي بحســب لغــة املتكلــم تــدل عــىل معنــى، ويتفــق بالعــرض أْن تكــون الكلمــة 

يف لغــة الســامع تــدّل عــىل ضــد ذلــك املعنــى الــذي أراده املتكلــم، فيظــن الســامُع أّن داللتهــا عنــد 

املتكلــم كداللتهــا عنــده؛ مثــل لــو ســمع عــريٌب رجــاًل عربانيــًا يقــول: أَبــى، فيظــن العــريبُّ أنــه يكــي 

عــن شــخص أنــه َكــِره أمــرًا مــا أو أبــاه، والعــرباين إنــام أراد أنــه أرضــاه ذلــك األمــر وأراده؛ وهكــذا 

جيــري للجمهــور يف كالم األنبيــاء ســواًء بعــض كالمهــم ال يفهــم أصــاًل، وبعضــه يفهــم منــه ضــده 

أو نقيضــه كــام قــال: »قــد عكســتم كالم اإللــه احلــي«. واعلــم أّن لــكل نبــّي كالمــًا  مــا خصيصــًا بــه 

كأنــه لغــة ذلــك الشــخص. هكــذا ُينطقــه الوحــي بــه ملــن فهمــه« )1(؛ وهلــذا يتوجــب عــىل الباحــث 

والــدارس مراعــاة هــذه االختالفــات واالهتــامم هبــا وإال وقــع يف اخلطــأ. 

ــه، فأســاؤوا فهــم  أقــول: خالــف الدارســون مــن أهــل الكتــاب هــذا األمــر الواجــب مراعات

ــة وأهــل التفســري.  ــد علــامء العربي ــة، وفروهــا خــالف مــا هــو معلــوم عن بعــض األلفــاظ القرآني

أقــول: لقــد ظهــرت احلكمــة اإلهليــة بإنــزال الكتــب بلغــة الرســول الــذي بعــث مــن بــي قومــه 

ويتكلــم بلغتهــم، يقــول جلــْت حكمتــه: ﴿ ڳ       ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ  ڻ 

ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ  ﴾ ] ســورة  ابراهيــم: 4 [ وقولــه  : »مل يبعــث اهلل نبيــًا 

إال بلغــة قومــه« )2(. ولــو كان غــري ذلــك، أقصــد لــو خالفــْت لغــُة النبــّي ولغــُة الكتــاب املنـــزل إليــه 

)1(    داللة احلائرين، موسى بن ميمون، )ص359 360( النص طويل ونقلته ألمهيته يف وجوب مراعاة االختالف بي اللغات.
)2(    مسند اإلمام أمحد، حديث أيب ذر الغفاري ريض اهلل عنه، 323/35، رقم )21410(. قال اهليثمي يف جممع الزوائد: رواه أمحد، ورجاله 
رجال الصحيح، إال أّن جماهدًا مل يسمع من أيب ذر«. جممع الزوائد للهيثمي، 43/7، رقم )11095(، وذكره السيوطي يف اجلامع الصغري 
ورمز له بالصحة، انظر: اجلامع الصغري وزيادته للسيوطي، 1/ 9328، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة، 1520/7، رقم )3561(. 
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لغــَة مــن أرســل إليهــم حلــدث اخلــالف يف بيــان املــراد مــن األلفــاظ، ومل يــدث التبيــي والتوضيــح 

الــذي أراده احلكيــم ســبحانه هلدايــة اخللــق وإقامــة احلجــة عــىل الكافريــن منهــم. 

    ومل أقــف عــىل نــّص يف أســفار أهــل الكتــاب يبــي هــذه احلكمــة، لكــن أفصــح بعــض علامئهم 

ــا  ــي يعرفوهن ــة الت ــاء باللغ ــاء)1( واألنبي ــع اآلب ــم م ــارب: » كان اهلل يتكل ــالك حم ــول د. م ــا؛ إذ يق عنه

ملعرفــة إرادتــه اإلهليــة« )2(.

     وكمثــال عــىل علــامء اليهــود املعارصيــن البارزيــن يف العربيــة نأخــذ مــراد فــرج )ت:1956م( 

الــذي بــّي يف كتابــه» اليهوديــة« أمهيــة اإلحاطــة باللغــة ومتعلقاتــا، فقــد نــّص عــىل أّن عقيدتــم تقوم 

»عــىل وجــوب معرفــة لغــة التــوراة، أي لغتهــا العربيــة والتمكــن منهــا، ومعرفــة العلــوم املوصلــة إىل 

فهمهــا مــن نحــو ورصف وبيــان ومعــان ومنطــق وأصــول فضــاًل عــن علــم التجويــد فهــل االشــتغال 

هبــذه العلــوم كفــر؟ أو هــل هــي خارجــة عــن الــرشع ومضــادة لــه؟ أليســت هــي الديــن كلــه! « )3(.

    ومنهــم املفــر النــرصاين نجيــب جرجــس الــذي يقــول يف مقدمــة تفســريه الكتــاب املقــدس 

حتــت عنــوان» قواعــد الزمــة ملــن يــدرس الكتــاب املقــدس، منهــا:« بــام أّن الكتــاب املقــدس يــوي 

أمثــاالً واســتعارات وتشــبيهات وأشــعارًا وقضايــا منطقيــة إىل غــري ذلــك فإنــه يلــزم كثــريًا الرجــوع إىل 

قواعــد البالغــة واملعــاين والبديــع واملنطــق وغريهــا خصوصــًا يف لغــات الكتــاب األصليــة للوقــوف 

عــىل حــّل املشــاكل الكتابيــة التــي تتطلــب ذلــك« )4(.

     أقــول: أغفــل بعــض الدارســي اليهــود والنصــارى وجتاهلــوا أمهيــة اجلانــب اللغــوي الــذي 

ــوه  ــا منع ــهم م ــمحوا ألنفس ــد س ــم، فق ــر نصوصه ــن يف ــًا مل ــوه رشط ــم وجعل ــه علامؤه ــّص علي ن

)1(    آباء الكنيسة هم الكهنة ورؤساء الكنائس من »البابوات« ومن يمثلهم من وجهاء الكنيسة. انظر: قاموس الكتاب املقدس، ) 25/1 
26 ( بترصف يسري. 

)2(    دليل العهد القديم، د. مالك حمارب، ) ص 27(.
)3(     اليهودية، مراد فرج، )ص 101  102( .

)4(    تفسري سفر التكوين، نجيب جرجس )ص 14( ، الكتاب متوفر عىل شبكة االنرتنت.



اِرسِيَ الَيُهود َوالنََّصاَرى َوَأَثُرُه ِف ُمَاَوَلِة ِ َنقد ِالُقرَآن ِ الَكِريم َغِويُّ عنَد الدَّ عُف اللُّ الضَّ

169

عــىل غريهــم. وهنــا يظهــر الكيــل بمكيالــي حيــث اشــرتط علــامء اليهــود والنصــارى ملفــر كتبهــم 

املعرفــة باللغــة والرجــوع إىل قواعدهــا واســتعاراتا، بينــام جتاهلــوا أمهيــة اللغــة عنــد نقدهــم بعــض 

ألفــاظ القــرآن الكريــم، ممــا نتــج عنــه الغلــط بســبب عــدم مراعــاة تلــك االختالفــات بــي اللغــات 

كــام حــدث مــع كبــار املعارصيــن)1(.

   ومــن املهــم القــول إّن املشــكلة ليســت يف عــدم توفــر رشط معرفــة الدارســي الواســعة باللغــة 

العربيــة فحســب، وإنــام تــزداد املشــكلة وتــربز إذا علمــت جهــل بعضهــم وضعفهــم بأســهل قواعــد 

اللغــة العربيــة كــام يتبــي يف األمثلــة يف املبحــث الثــاين.   

ــادي  ــهد أّن كالم الف ــال: » ونش ــة ردِه فق ــدي يف مقدم ــالح اخلال ــيخ د. ص ــهد الش ــد ش وق

ــور.. « )3(. ــهٌل ميس ــه س ــار تافت ــه وإظه ــرّد علي ــت، وال ــٌه متهاف ــه تاف ــرتي)2( يف كتاب املف

 وكشــف الدكتــور إبراهيــم عــوض ضعف »الفــادي« باللغــة العربيــة وقواعدهــا فقــال: » معرفة 

هــذا اجلاهــل بقواعــد اللغــة حســبام يبــدو مــن أســلوبه نفســه أو مــن االعرتاضــات التــي يثريهــا ضــد 

أســلوب القــرآن هــي معرفــة تافهــة فجــة«، وذكــر العديــد مــن أخطــاء الفــادي التــي يعرفهــا املبتدئون 

يف اللغــة العربيــة؛ ومــن ذلــك قولــه: » فجملــة الســموات واألرايض أربعــة عــرش « وصواهبــا لــكل من 

لــه أدنــى إملــام بقواعــد اللغــة» أربــع عــرشة «، وقولــه: » مــع أّن بــي احلادثتــي زمــن مديــد« وصحتــه 

» زمنــًا مديــدا«، وقولــه: » ونتســاءل إن كان مــا رواه األولــون حــق أو شــبيه احلــق« وصحتــه »حقــا«، 

وقولــه : »وإذا أراد حممــٌد زينبــًا«، وصحتــه »زينــَب« ألنــه ممنــوٌع مــن الــرصف، وغريهــا كثــري« )4(.

ــف  ــة فكي ــد اللغ ــهل قواع ــاًل بأس ــم جاه ــرآن الكري ــىل الق ــرتض ع ــذا املع ــول: إذا كان ه    أق

يســمح لنفســه بنقــد كالم رّب العاملــي؟  عــىل أّن الــدارس املدعــو » الفــادي« يعــد مثــاالً واضحــًا عــىل 

)1(    مثل القس الدكتور منيس عبد النور والقس الدكتور غايل كام سيمر يف املبحث الثاين.
)2(    لعل هذا الوصف معلاًل بقوله تعاىل: ژ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ ژ ]سورة العنكبوت:46[.

)3(     القرآن ونقض مطاعن الرهبان،  د. صالح اخلالدي، )ص 9(.
)4(     أورد  د. إبراهيم عوض العديد من األخطاء اللغوية التي صدرت عن »الفادي«، مما يدل عىل ضعفه اللغوي، فكيف ملثله أن يتكلم يف 
وجود أخطاء يف القرآن الكريم!! وملزيد من أخطائه انظر كتاب: عصمة القرآن وجهاالت املبرشين، د. إبراهيم عوض، )ص 15 – 18(
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خمالفــة الدارســي مــن أهــل الكتــاب مــا اشــرتطه علامؤهــم مــن أمهيــة املعرفــة باللغــة قبــل تفســريها 

وعــىل ضعفــه اجلــيل.

ويف املبحــث التــايل أمثلــة مــن أخطــاء أهــل الكتــاب يف تفســريهم بعــض ألفــاظ القــرآن الكريــم 

املتصلــة بعلــم العقيــدة ثــم بيــان الصــواب فيهــا.
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املبحث الثاين
 أمثلة من أخطاء الدارسني اليهود والنصارى اللغوية
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ســأورد أمثلــة مــن أخطــاء الدارســي اللغويــة إبــرازًا ملشــكلة البحــث وخشــية اإلطالــة وأبــدأ 

بأوهلــا:

     املثــال األول: اخلطــأ يف فهــم كلمــة »ســنفرغ« يف قولــه تعــاىل: ﴿ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴾ 
]ســورة  الرمحــن:31 [ وهــذا بيانــه: 

ــي  ــض الدارس ــن بع ــدر ع ــأ ص ــة خط ــع االلكرتوني ــض املواق ــأ: ورد يف بع ــان اخلط 1- بي

ــن:31[ وأورد  ــورة الرمح ــاىل: ﴿ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴾ ]س ــه تع ــىل قول ــم ع ــن يف كالمه ــارى املعارصي النص

الــدارس النــرصاين املدعــو» رشــيد« اآليــة الكريمــة وتســاءل بعدهــا قائــاًل: هــل اهلل مشــغول؟« )1(. 

ــه  ــغل جيعل ــذا الش ــغول، وأّن ه ــاىل مش ــًأ -أّن اهلل تع ــم خط ــّن – وفه ــدارس ظ ــذا ال ــظ أّن ه فيالح

ــا يقــي شــغله ســيتفرغ للثقلــي  ــه، وعندم اليشــتغل بــيء  آخــر إال إذا انتهــى ممــا هــو منشــغل ب

ــّن!!  ــس واجل ــا اإلن ومه

2- الــرد: أقــول: هــذا فهــٌم ســقيم جــدًا وباطــل ال يليــق بــاهلل تعــاىل، ولــو امتلــك هــذا الدارس 

العلــم باللغــة العربيــة الســتحيا مــن نقــد هــذه الكلمــة، ولــو أنــه إذ جهــل املعنــى رجــع إىل بعــض 

تفاســري املســلمي أو ســأل أحــد العلــامء ألجابــه وأزال مــا أشــكل عليــه إن كان طالبــًا للحــق وباحثــًا 

منصفــا.

3- املعنى الصحيح لكلمة »سنفرغ« عند علامء املسلمني:

      معلــوٌم أّن الكلمــة قــد ختتلــف باختــالف قائلهــا، وختتلــف إذا صــدرت عــن نفــس اإلنســان 

)1(  ومنهم الدارس املدعو رشيد، ويمكن الوقوف عىل شبهة رشيد بالدخول إىل الرابط التايل يف»اليوتيوب« :
    https://www.youtube.com/watch?v=6eURw-0ryQI      

      بعنوان ) بالوثائق واألدلة (»الرد عىل رشيد«هل اهلل كان مشغوالً حينام قال »سنفرغ أهيا الثقالن«وبرنامج »سؤال جريء« ضمن القناة 
االرساء  معجزة  عىل  اعرتاضهم  مثاًل  http://www.almurshidalamean.com.وانظر  األمني«:  ب»املرشد  املسامة  التنصريية 

واملعراج يف هذا الرابط:
 https://www.youtube.com/watch?v=drifn8wp7U0

http://www.almurshidalamean.com
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ــن رّب  ــدر ع ــه إذا ص ــف عن ــيئًا، يتل ــي ش ــان يعن ــن إنس ــدر ع ــراغ إذا ص ــر، فالف ــف آلخ ــن موق م

العاملــي جــل جاللــه. 

     لقــد نّبــه العلــامء قديــاًم وحديثــًا عــىل هــذه الكلمــة فاتفقــوا عــىل تنـــزيِه اهلل تعــاىل عن الشــغل، 

ــراد  ــري مــا حاصلــه أّن كلمــة » ســنفرغ« ي وعــن أْن يشــغله يشء عــن يشء. وبــّي علــامء اللغــة والتفس

هبــا هنــا التهديــد والوعيــد، ال أّن اهلل- تعــاىل عــن وهــم الوامهــي- منشــغٌل ال يقــدر عــىل فعلــي معــًا 

حتــى ينجــز أحدمهــا. 

يقول أبو عبيدة) ت:209هـ(  : » سنفرغ لكم: سنحاسبكم. مل يشغله يشء« )1(.

ويوضــح ابــن قتيبــة)ت: 276هـــ(   هــذا املعنــى فيقــول: » والفــراغ أيضــا يكــون مــن 

النــاس بعــد شــغل، ثــم قــد ينتقــل ذلــك فيصــري يف معنــى القصــد للشــيئ، تقــول: لئــن فرغــُت لــك، 

ــاىل ال  ــارك وتع ــاىل: ﴿ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴾ ] ســورة الرمحــن: ٣1 [ واهلل تب ــال اهلل تع ــدك. وق ــدت قص أي قص

يشــغله شــأٌن عــن شــأن، وجمــازه: ســنقصد لكــم بعــد طــول الــرتك واإلمهــال« )2(. 

ــدد  ــذي يته ــل ال ــول القائ ــدد، كق ــاده وت ــن اهلل لعب ــد م ــه وعي ــربي : » ...إن ــال الط وق

غــريه ويتوعــده وال شــغل لــه يشــغله عــن عقابــه: ألتفرغــّن لــك، وســأتفرغ لــك، بمعنــى: ســأجّد 

يف أمــرك وأعاقبــك، وقــد يقــول القائــل للــذي ال شــغل لــه: قــد فرغــَت يل، وقــد فرغــَت لشــتمي: 

أي أخــذت فيــه، وأقبلــت عليــه، وكذلــك قولــه جــل ثنــاؤه: ﴿ ڻ ڻ﴾ سنحاســبكم، ونأخــذ يف 

ــد  ــن دري أمركــم أهيــا اإلنــس واجلــن، فنعاقــب أهــَل املعــايص، ونثيــب أهــل الطاعــة« )3(. وقــال اب

ــز  ــه ع ــه قول ــه. ومن ــه وقصدت ــدُت إلي ــيء إذا عم ــُت إىل ال األزدي)ت:321هـــ( : » فرغ

ــة  ــراغ يف اللغ ــوزي )ت:597هـــ(: » والف ــن اجل ــال اب ــل: ﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ﴾ « )4(. وق وج

)1(    جماز القرآن، معمر بن املثنى، 2/ 244.
)2(     تأويل مشكل القرآن، البن قتيبة، 70/1 .

)3(     جامع البيان يف تفسري القرآن،للطربي،41/23.
)4(     مجهرة اللغة،  حممد بن دريد، 376/1.
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عــىل رضبــي، أحدمهــا: الفــراغ مــن شــغل، واآلخــر القصــد للــيء. وتقــول ســأتفرغ لفــالن، أي 

ــابكم« )1(.   ــنقصد حلس ــة س ــى اآلي ــدي، ومعن ــأجعله قص س

أقــول: اهلل تعــاىل هيــدد ويتوعــد اإلنــس واجلــّن يف هــذه اآليــة دفعــًا هلــم للطاعــة ليظفــروا برضاه 

وجنتــه، وختويفــًا هلــم مــن املعصيــة كــي ال تناهلــم العقوبــة، وهــذا كلــه مــن رمحتــه تعــاىل هبــم. وهــذا 

هــو املعنــى الصحيــح لكلمــة» ســنفرغ« ال  كــام  توهــم بعــض النصــارى.

ــدة  ــف العقي ــأيت إىل موق ــنفرغ« ن ــة» س ــح لكلم ــوي الصحي ــى اللغ ــىل املعن ــوف ع ــد الوق وبع

ــدارس. ــأ ال ــن خط ــالمية م اإلس

4-  مناقشة اخلطأ من جهة العقيدة االسالمية: 

ال يشــك مســلم يف تنـــزيِه اهلل تعــاىل عــن كل نقــص مهــام قــّل، فــاهلل تعــاىل منـــّزٌه عــن صفــات 

املخلوقــي التــي تتضمــن النقــص والضعــف واالفتقــار إىل غريهــا فهــو ســبحانه كــام قــال عــن ذاتــه: 

﴿ٺ  ٿ  ٿ﴾ ] ســورة الشــورى:11[ وإّن االنشــغال بــيء عــن يشء آخــر صفــة نقــص، ألّن اإلنســان 

لنقصــه وضعفــه يصعــب عليــه أن يوفــق بــي أمريــن يف وقــت واحــد؛ فمــن اشــتغل بالكتابــة ال يمكنه 

أن يقــود مركبتــه يف وقتهــا، ومــن اشــتغل باالســتامع إىل حديــث مــن شــخص فإنــه ال يمكنــه أن يكلــم 

آخــر، هــذا بالنســبة للمخلــوق الضعيــف الناقــص، وأمــا الــرّب جــّل جاللــه فصفاتــه ال تشــبه صفات 

املخلوقــي، وهــو ســبحانه منـــزٌه عــن هــذه املعــاين مــن االنشــغال. 

 لقــد نـــّزه علــامء اإلســالم ومفــرو القــرآن الكريــم اخلالــَق جــّل جاللــه عــن أْن يشــغله يشٌء 

عــن يشء أو فعــل عــن فعــل)2(، فمثــل هــذا منفــٌي عنــه تبــارك وتعــاىل. يقــول شــيخ اإلســالم ابــن 

ــص،  ــات النق ــن صف ــوُه ع ــامل، ونّزه ــات الك ــق بصف ــوا اخلال ــلمون وصف ــة: » واملس تيمي

)1(  زاد املسري يف علم التفسري، البن اجلوزي،115/8، وطريق اهلجرتني وباب السعادتني، ابن القيم اجلوزية، 423/1.
)2(  انظر مثال: تأويالت أهل السنة، للامتريدي، 474/9، ومفاتح الغيب، للرازي، 360/29 ، وتفسري القرآن العظيم البن كثري، 496/7.
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ــص  ــات النق ــن صف ــزٌه ع ــو منـ ــامل، فه ــات الك ــن صف ــه يف يشء م ــوًا ل ــون يشء كف ــوُه أن يك ونّزه

ــد  ــيخ حمم ــات« )1(. وأورد الش ــن املخلوق ــا يشء م ــه فيه ــامل أن يامثل ــات الك ــزٌه يف صف ــا، ومنـ مطلق

العثيمــي )ت:1421هـــ( اآليــة الكريمــة ثــم قــال : » وهــذا وعيــد، وليــس املعنــى أّن اهلل عــز 

ــد« )2(.  ــام بع ــراغ في ــيخلفه الف ــغول اآلن وس ــل مش وج

ــاىل:  ــه تع ــنفرغ« يف قول ــة »س ــابق لكلم ــي الس ــض الدارس ــم بع ــكالم أّن فه ــة ال   وخالص

﴿ڻڻ ڻۀ﴾ إنــام هــو فهــم خاطــئ، ألّن االنشــغال بــيء عــن آخــر صفــة نقــص تناســب 

املخلــوق، واهلل تعــاىل منـــزٌه عنهــا. وقولــه تعــاىل: )ســنفرغ( يــراد بــه القصــد إىل احلســاب، كــام أنــه 

ــاىل.  ــه تع ــىل طاعت ــّن ع ــس واجل ــل اإلن ــد حلم ــد ووعي تدي

 وهكــذا يظهــر أّن شــبهة هــذا الــدارس مــا هــي إال حماولــة يائســة إلثبــات أّن القــرآن الكريــم 

يتضمــن مــن األلفــاظ مــا يصــف اهلل بالنقــص، وقــد ثبــت بطــالن ذلــك لغويــًا وعقديــًا، واحلمــد هلل 

رّب العاملــي.

5- من آثار اخلطأ العقدية:

ــه  ــوء فهم ــة بس ــور اهلداي ــه ن ــن نفس ــدارس ع ــذا ال ــع ه ــوي أّن يمن ــأ اللغ ــذ اخلط ــار ه ــن آث م

وجهلــه بمعــاين القــرآن الكريــم. وإذا كان النــرصاين يعتقــد تنـــزيه الــرّب اهلل تعــاىل عــن االنشــغال، 

ــى  ــح للكلمــة حت ــى الصحي ــم مــن املســلمي عــن املعن ــإّن اإلنصــاف يقتــي أن يســأل أهــل العل ف

ــن  ــد- يتضم ــر فاس ــٍه آخ ــىل وج ــا ع ــم فره ــِه ث ــى يف نفس ــم املعن ــا إن كان يفه ــكاله. أم ــزول إش ي

تنقصــًا لصفــات اهلل تعــاىل- بقصــد التلبيــس عــىل أبنــاء ملتــه أو عــىل عــوام املســلمي وبقصد تشــكيك 

النــاس بالقــرآن الكريــم وتشــويه صورتــه ومعانيــه عنــد النصــارى وغريهــم بأنــه يتــوي أوصافــًا ال 

تليــق بــاهلل تعــاىل، لينخــدع بعضهــم هبــذه الدعــوى فيتحقــق للناقــد النــرصاين مــا أراد مــن إقنــاع أبنــاء 

)1(     الصفدية،  البن تيمية،310/2 .
)2(     القول املفيد عىل كتاب التوحيد،  حممد العثيمي، 318/2.
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ــلمي؛  ــوام املس ــىل ع ــس ع ــد اهلل، والتلبي ــن عن ــد  ال م ــد حمم ــن عن ــرآن م ــأّن الق ــه ب ملت

فذلــك ينطبــق عليــه مــا كان عنــد مــن كفــر بالرســل مــع يقينهــم بصدقهــم كــام قــال ربنــا جــّل شــانه 

عنهــم: ﴿ٱ ٻ ٻ  ٻٻ پ﴾ ]ســورة النمــل: 14[ ؛ فإهنــا النصيحــة هلــذا الــدارس وأمثالــه 

أن يرمحــوا أنفســهم وال يكذبــوا عليهــا وعــىل غريهــم، فــاهلل مطلــع عــىل الرائــر كــام الظواهــر، وأوىل 

هبــم دعــاء اهلل والتوســل إليــه كــي هيدهيــم ســبيل احلــق، وينقذهــم مــن الضــالل، ال التــامدي يف الغــي 

واإلغــواء.

ــاىل: ﴿ٹ   ڤ    ــه تع ــاىل يف قول ــدم هلل تع ــرس والن ــبة التح ــأ يف نس ــاين: اخلط ــال الث     املث
ــيل:  ــام ي ــه ك ــس:30 [ وبيان ــورة ي ڤڤ   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ   ڄ  ڄ ﴾  ] س

1- ورد يف بعــض املواقــع اإللكرتونيــة النرانيــة- مثــل »هــويل بايبــل«، وكنيســة »األنبــا تــكال 

ــور  ــس الدكت ــر. وأورد الق ــالم يتح ــه اإلس ــايل- أّن إل ــور غ ــهري للدكت ــع ش ــو موق ــوت«، وه هيامن

ــورة  ــة:  ﴿ٹ   ڤ   ڤڤ   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ ﴾ ] س ــة الكريم ــاىل يف اآلي ــه تع ــايل)1( قول غ

يــس: 30[ ،  وذكرهــا أيضــا القــس الدكتــور منيــس عبــد النــور)2( وغريهــم. 

2- املعنى الصحيح للكلمة عند علامء االسالم:

  بالرجــوع إىل علــامء اإلســالم يف تفســريهم قولــه تعــاىل: ﴿ٹ   ڤ   ڤڤ   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڄ  ڄ ﴾ ] ســورة يــس:30 [  نجــد أهنــم بينــوا أّن املــراد باحلــرة  هنــا حــرة الكفــار عــىل أنفســهم 

يــوم القيامــة)3(، أو حــرة املالئكــة عليهــم الســالم عــىل العبــاد، ال أّن اهلل يتحــر عــىل العبــاد. قــال 

)1(  املوقع الرسمي للدكتور غايل املعروف بـ » هويل بايبل« حتت عنوان »هل اهلل يندم؟« انظر كالمه هناية املوضوع.
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-021-Sts-Church-Sidi- التايل:  املوقع  انظر   )2(

Beshr/002-Hatmeyat-Al-Tagasod-Al-Ilahy/Inevitability-of-the-Incarnation__73-Islam.html
)3(  انظر مثال: تفسري الطربي، حممد بن جرير،511/20 وما بعدها، وتفسري زاد املسري البن اجلوزي، 522/3، واجلامع ألحكام القرآن 

للقرطبي،) 17/ 435  438(.
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ــال  ــم« )1(. وق ــرٌة عليه ــَل ح ــم الرس ــرب اهللُ َأن تكذيبه ــي)ت:399 هـــ(  : » أخ ــن أيب َزمن اب

الســمعاين)ت: 489هـــ(  : » فــإن قيــل: كيــف يتحــر اهللُ تعــاىل عــىل العبــاد الذيــن أهلكهــم، 

وال جيــوز عليــه هــذه الصفــة؟ واجلــواب عنــه: أّن معنــى اآليــة: يــا حــرًة عــىل العبــاد مــن أنفســهم؛ 

ــغ  ــٍت بأبل ــر فائ ــىل أم ــف ع ــي التله ــرة ه ــرة، واحل ــة احل ــهم غاي ــىل أنفس ــرون ع ــم يتح وكأهن

وجوهــه حتــى يبقــى الرجــل حســريًا منقطعــًا مــن شــدته. وجــواب آخــر: أنــه تعــاىل قــال: ﴿ٹ 

ڤ ڤ﴾ ألهنــم صــاروا بمنـــزلٍة ُيتحــر عليهــم، ويقــال معنــاه: يــا حــرَة الرســل واملالئكــة عــىل 

العبــاد، واجلــواب األول أحســن األجوبــة« )2(.  

وقــال الزخمرشي)ت:538هـــ(  : »..واملعنــى أهنــم أحقــاء بــأن َيتحــر عليهــم املتحرون، 

ٌ عليهــم مــن جهــة املالئكــة واملؤمنــي مــن الثقلــي« )3(.  ويتلهــف عــىل حاهلــم املتلهفــون، أو هــم متحــرَّ

أقــول: اتفــق املفــرون املســلمون عــىل تنـــزيه الــرّب تبــارك وتقــدس عــن التحــر الــذي هــو 

بمعنــى النــدم، فحاصــل أقواهلــم يف قولــه تعــاىل: ﴿ٹ  ڤ  ڤ﴾: إمــا نــدم وحتــر الكفــار عــىل  

ــاىل)4(  ــبته هلل تع ــاز نس ــن أج ــا م ــم. وأم ــالم عليه ــم الس ــل عليه ــة والرس ــر املالئك ــهم، أو حت أنفس

فجعــل ذلــك عــىل ســبيل االســتعارة؛ ومــع أننــي ال أوافــق هــذا الــرأي، لكننــي أوردتــه كــام هــو عنــد 

بعــض املفريــن-وإن كان مرجوحــا– ملقارنــة ونقــد موقــف علــامء أهــل الكتــاب يف تفســريهم نــص 

ــن: 6: 6[. إّن  ــِه«] تكوي ــَف يِف َقْلبِ ــاَن يِف األَْرِض، َوَتَأسَّ ــَل اإِلْنَس ــُه َعِم بُّ َأنَّ ــرَّ ــِزَن ال ــوراة اآليت: » َفَح الت

قــارئ هــذا النــص جيــد بوضــوح نــدم اهلل وتأســفه عــىل خلــق اإلنســان. لكــّن علــامء أهــل الكتــاب 

ــأيت  ــا. وي ــىل حقيقته ــرة ال ع ــلمي احل ــن املس ــض املفري ــام أّول بع ــفه، ك ــه وتأس ــزن اإلل ــوا ح أول

بيــان ذلــك يف الســطور التاليــة عنــد مناقشــة اخلطــأ.

)1(    تفسري القرآن العزيز، البن أيب زمني، 4/ 34.
)2(     تفسري القرآن، للسمعاين، )4/ 274  375(.

)3(     تفسري الكشاف،  للزخمرشي، 13/4.
)4(    انظر مثال: معامل التنزيـل يف تفسري القرآن، للبغوي، 12/4، والكشـاف للزخمرشي، 13/4، ومفاتـح الغيـب للـرازي، 270/26،        

وحماسن التأويل للقاسمي، 182/8، وفتح القدير للشوكاين، 422/4، والتحرير والتنوير البن عاشور،7/23.
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3- مناقشة اخلطأ:

 أوال: مــن جهــة العقيــدة اإلســالمية يؤمــن املســلمون أّن اهلل تعــاىل منـــزٌه عــن النــدم والتحــر، 

ألهنــا صفــات نقــص، واهلل تعــاىل متصــف بالكــامل منـــزٌه عــن أي نقــص. والتحــر يكــون 

ــال  ــا. ق ــالء أيض ــد العق ــه عن ــق علي ــذا متف ــأ؛ وه ــن اخلط ــاٍل ع ــأنه متع ــّل ش ــأ، واهلل ج ــبب اخلط بس

الســفاريني)ت: 1188هـــ(: » ال خــالف بــي العقــالء أّن اهلل ســبحانه وتعــاىل  متصــف بجميــع 

صفــات الكــامل، منـــزٌه عــن مجيــع صفــات النقــص« )1(. وتقــدم بيــان علــامء التفســري أّن الكفــار هــم 

الذيــن يتحــرون عــىل أنفســهم أو حتــر املالئكــة أو الرســل عليهــم ال حتــر الــرّب ســبحانه وتعــاىل.

ثانيــا: أمــا مــن جهــة املنهــج فــال بــد مــن مناقشــة علــامء أهــل الكتــاب الذيــن ناقضــوا أنفســهم 

وخالفــوا منهجهــم يف إســاءة فهــم التحــر يف اآليــة الكريمــة الســابقة، بينــام أجــازوا ألنفســهم تأويــل 

نــّص التــوراة الــذي تقــدم ذكــره، وفيــه ترصيــح بتأســف اهلل عــىل خلقــه.

فــّر علــامء النصــار  النــص الســابق عــىل خــالف الظاهــر، تنـــزهًيا منهــم هلل تعــاىل عــن هــذه 

املنقصــة؛ فمثــاًل يقــول نجيــب جرجــس: » ليــس معنــى هــذا أّن اهللَ يقــع حتــت االنفعــاالت البرشيــة، 

ولكنــه تعبــري بلغــة البــرش ُيقصــد بــه عــدم مــّرة اهلل بأعــامل اإلنســان وعــدم رضــاه عنهــا« )2(. ويقول 

بعضهــم: »تعبــريات:« فحــزن الــرب» وتأســف يف قلبــه«، هــي تعبــريات موجهــة للبــرش كــي يفهمــوا، 

ــن  ــص يتضم ــهدوا بن ــري. واستش ــدم وال يتغ ــو ال ين ــه، فه ــىل صنع ــدم ع ــًا فين ــس انفعالي ــّن اهلل لي لك

ــُه َلْيــَس إِْنَســاًنا لَِينْــَدَم« ]صموئيــل 1: 15: 29[)3(.  تنـــزيه اإللــه ســبحانه: » الَ َيْكــِذُب َوالَ َينْــَدُم، ألَنَّ

ونقلت هذا التفسري لألمانة العلمية، ومن أقوال علامء أهل الكتاب)4(. 

)1(     لوامع األنوار البهية، للسفاريني،  104/1.
)2(     انظر: تفسري سفر التكوين، نجيب جرجس، )ص 136(.

)3(     انظر: تفسري سفر التكوين، )ص 86(.
أثر الضعف اللغوي يف فهم نصوص أهل الكتاب، التوراة نموذجا«، ضمن املثال الثالث حيث جتد الكالم  )4(    يمكن مراجعة بحث» 

مفصال.. 
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أقــول: إذا كان علــامء النصــارى قــد نّزهــوا اهلل تعــاىل يف هــذه املــرة، فلــامذا اعرتضــوا عــىل اآليــة 

الكريمــة الســابقة؟ وملــاذا ال يأخــذوا بتفســري علــامء اإلســالم هلــا؛ حيــث أكــدوا تنـــزيه اهلل عــن النــدم 

ــاظ  ــىل ألف ــوه ع ــم، ومنع ــاظ كتبه ــل يف ألف ــهم التأوي ــارى ألنفس ــامء النص ــاز عل ــاذا أج ــرة؟ مل واحل

القــرآن الكريــم ؟ أهــذا مــن األمانــة والعــدل! بــل هــذا كيــٌل بمكيالــي، وهــو تأكيــد لتناقــض منهــج 

علــامء النصــارى يف رشط الرجــوع إىل اللغــة لفهــم النصــوص)1(.

لــوا نــص التــوراة الســابق تنـــزهيًا هلل تعــاىل عــن النــدم   وهكــذا يتبــي أّن علــامء أهــل الكتــاب أوَّ

ــن  ــس: 30 [، فم ــورة ي ــاىل: ﴿ٹ ڤ  ڤ﴾ ] س ــه تع ــدوا قول ــم نق ــص، إال أهن ــة نق ــو صف ــذي ه ال

العــدل واإلنصــاف أن يســوق علــامء أهــل الكتــاب نــّص التــوراة الســابق عنــد نقدهــم هــذه الكلمــة 

القرآنيــة، ويقبلــوا تفســري مــن أوهلــا مــن املفريــن املســلمي لتوافــق تأويلهــم نــص التــوراة؛ فهــذا 

قصــدي مــن إيــراد هــذا الــرأي املرجــوح.  

 أقــول: كان مــن املفــروض منهجيــًا وأدبيــًا مــن القــس الدكتــور غــايل والقــس الدكتــور منيــس 

عبــد النــور، أن يرجعــا إىل تفســري علــامء اإلســالم هلــذه الكلمــة، كــي يــزول اإلشــكال الــذي لدهيــام 

عــن معنــى احلــرة، ولــو فعــال ذلــك لتيقنــا تنـــزيه اهلل تعــاىل عــن التحــر والنــدم، فــإن أخــذا هبــذا 

ــم  ــة عليه ــل واملالئك ــر الرس ــهم أو حت ــىل أنفس ــق ع ــر اخلل ــراد حت ــح كان امل ــو األرج ــرأي وه ال

ــف  ــاين الضعي ــول الث ــذا بالق ــاد. وإن أخ ــىل العب ــر ع ــبحانه يتح ــق، ال أّن اهلل س ــىل اخلل ــالم ع الس

ــامء  ــد عل ــع عن ــل املتب ــابه للتأوي ــذا مش ــدركا أّن ه ــام أن ي ــاىل فعليه ــر هلل تع ــبة التح ــز نس ــذي جيي ال

ــق اهلل  ــوارد بح ــدم ال ــف والن ــزن والتأس ــري احل ــدس كتفس ــم املق ــارات كتاهب ــض عب ــارى يف بع النص

تعــاىل يف النــص املتقــدم.

ــَف يِف َقْلبـِـِه« )2(،  ــُه َعِمــَل اإِلْنَســاَن يِف األَْرِض، َوَتَأسَّ بُّ َأنَّ وأورده مــرة أخــرى وهــو» َفَحــِزَن الــرَّ

)1(     يراجع املبحث األول.  
)2(     يف  النسخة اليسوعية: » فندم الرّب عىل أنه صنع اإلنسان عىل األرض، وتأسف يف قلبه«، )ص 77 - 78(.
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] تكويــن: 6: 6[؛ حيــث نفــى علامؤهــم النــدم عــىل اهلل، وأولــوه بعــدم رضــا اهلل عــن أعــامل اإلنســان، 

فــكان مــن العــدل تســليمهم بمــن محــل ذلــك عــىل االســتعارة مــن املفريــن املســلمي، مــع أّن األوىل 

أن يأخــذوا بالــرأي الراجــح وهــو نــدم اخللــق وحترهــم ال حتــر اخلالــق جــّل جاللــه.

4- أثر اخلطأ: 

من آثار التفسري اخلاطئ للتحر الوارد يف اآلية الكريمة:

1- نســبة أفعــال وصفــات النقــص هلل تعــاىل، وهــذا مــا ترفضــه العقيــدة االســالمية التــي أكدت 

تنـــزيه الــرّب جــل جالله ووصفــه بــكل الكامالت. 

ــع  ــذا املوض ــارى ه ــامء النص ــد عل ــن نق ــن م ــا يتضم ــوي- وم ــأ اللغ ــذا اخلط ــار ه ــن آث 2- م

ــدس.  ــاب املق ــري الكت ــات يف تفس ــتعارة والكناي ــل واالس ــل بالتأوي ــم القائ ــن منهجه ــل ع والتغاف

3- زيــادة الصــدام الثقــايف بــي املســلمي وأهــل الكتــاب، بكثــرة النقــد املتبــادل لنصــوص فيهــا 

ــا ينســب احلــرة هلل  ــة الكريمــة إذ ال يوجــد فيهــا م ــي اآلي بعــض التشــابه، مــع مالحظــة الفــرق ب

تعــاىل، بخــالف نــّص التــوراة الــذي يــرصح بحــزن اهلل وأســفه، وإن كان يتمــل التأويــل.

     املثــال الثالــث: خطــأ القــول بوجــود عقيــدة التثليــث يف القــرآن الكريــم مــن خــالل 
اســتخدام ضمــري اجلمــع للداللــة عــىل اهلل الواحــد:

 وبيانه كام ييل:

1- زعــم بعــض النصــارى وجــود ألفــاظ يف القــرآن الكريــم تــدل عــىل عقيــدة التثليــث التــي 

يؤمنــون هبــا. 

وهــذه شــبهة قديمــة أعــاد »الفــادي« إشــاعتها يف حماولــة يائســة لتشــكيك املســلمي يف 

عقيدتــم، وحماولــة لتثبيــت النصــارى عــىل دينهــم الباطــل، فقــال: » وقــد اتفــق القــرآن مــع الكتــاب 
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املقــدس يف إســناد الفعــل وضمــري املتكلــم يف صيغــة اجلمــع إىل اهلل، ومل يــرد يف الكتــاب املقــدس وال يف 

القــرآن كالُم خملــوق كائنــًا مــن كان تكلــم عــن نفســه بصيغــة اجلمــع، ممــا يــدل عــىل وحــدة اجلوهــر 

مــع تعــدد األقانيــم)1( يف الــذات العليــة، فمثــال ورد يف ســورة البقــرة: ﴿ې  ى  ى﴾ ] ســورة البقــرة: 23[ 

بصيغــة اجلمــع، وورَد يف ســورة األعــراف: ﴿ٻ ٻ ٻ  پ﴾ ] ســورة األعــراف: 196[ بصيغــة املفــرد، 

فتشــري الصيغــة األوىل إىل مجــع األقانيــم، وتشــري الصيغــة الثانيــة إىل وحــدة الــذات« )2(، وبمثــل ذلــك 

قــال النــرصاين حبيــب ســعد يف كتابــه » أديــان العــامل« )3(. وفيــام يــأيت نقــض هــذا اخلطــأ. 

2- املعنى الصحيح لضمري اجلمع الدال عىل اهلل تعاىل:

       ال نــزاع عنــد العــرب قديــاًم وحديثــًا يف اســتعامل ضمــري اجلمــع للمفــرد، ألّن كفــار قريــش 

لــو فهمــوا أّن ذلــك اجلمــع يــدل أو يشــري إىل التعــدد واجلمــع يف حــق اإللــه ســبحانه، العرتضــوا عــىل 

ــد  ــه: كيــف تدعــو إىل التوحي ــوا ل ــم، وَلقال ــا حممــد  الــذي جاهدهــم بالقــرآن الكري نبين

وكتابــك يــدل عــىل اجلمــع والتعــدد؟  ولــو أهنــم علمــوا أّن ضمــري اجلمــع ال ُيســتخدم للواحــد بقصد 

التعظيــم واإلجــالل، لطعنــوا يف  ذلــك؛ وخاصــة أهنــم يعلمــون قيــام عقيــدة النرصانيــة املحرفــة عــىل 

التثليــث، وهــذا ممــا عابــوه عــىل رســالة نبينــا حممــد ، وتعجبــوا بأهنــا تقــوم عــىل توحيــد 

اهلل جــّل جاللــه. وأورد اهلل مقالتهــم تلــك فقــال تبــارك وتعــاىل: ﴿ٹ   ڤ ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ ڦڦ  

ڄ  ڄڄڄ  ڃ   ڃ   ڃڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈڑ   ڑ  

ــورة ص: 4 7 [. ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ ڳ  ﴾  ] س

ــرة اســتخدام ضمــري اجلمــع يف القــرآن  واملقصــود أّن قريشــًا عــىل كفرهــا، مل تعــرتض عــىل كث

)1(      النصارى مضطربون يف معنى األقانيم. يقول ابن تيمية :» ..وهلذا يضطربون يف تفسري األقانيم، تارة يقولون: أشخاص، وتارة 
خواص، وتارة صفات، وتارة جواهر، وتارة جيعلون األقنوم اساًم للذات والصفة معا، وهذا تفسري =حذاقهم«. اجلواب الصحيح ملن 

بدل دين املسيح، 200/3.
)2(     القرآن ونقض مطاعن الرهبان، )ص 229 ( نقاًل  عن كتاب هل القرآن معصوم، )ص 73(. 

)3(     انظر: أديان العامل، حبيب سعد،  )ص 284 - 285(.
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ــن  ــه مل يك ــو أن ــرب؛ ول ــه الع ــارف علي ــا تع ــك مم ــد، ألّن ذل ــد األح ــىل اهلل الواح ــة ع ــم للدالل الكري

مســتعماًل يف لغتهــم، ألنكــروه جــدًا عــىل نبينــا حممــد ، واختــذوا ذلــك دليــاًل عــىل مشــاهبة 

ملــة النصــارى، لكنهــم  مل جيادلــوا يف يشٍء اســتقر يف لغتهــم ويــراد منــه اجلمــع للتعظيــم واإلجــالل 

ال التعــدد. 

 وذكــر علــامء اللغــة القدامــى هــذا، فمثــاًل أورد أبــو عبيــدة) ت:209 هـــ( مثــاالً عــىل املجــاز 

 :الــذي يكــون للمفــرد بصيغــة اجلمــع قولــه تعــاىل:﴿حت  خت متىت  يت﴾ ] ســورة القمــر:49[ وقال

» واخلالــق وحــده ال رشيــك لــه« )1(.

  ومــن املعــروف يف اللغــة العربيــة اســتعامل ضمــري اجلمــع مثــل » نحــن« و »إنــا«، للتعبــري عــن 

ــرر  ــك تك ــة؛ ولذل ــق بالعظم ــاىل أح ــوك، واهلل تع ــامء واملل ــتخدمه العظ ــم، وتس ــد التعظي ــرد بقص املف

اســتعامل ضمــري اجلمــع يف القــرآن الكريــم منســوبًا إىل اهلل تعــاىل، وهــو واحــٌد ال رشيــك لــه. ومــن 

ذلــك اآليــة التــي استشــهد هبــا »الفــادي« وهــي قولــه تعــاىل: ﴿ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ      ۈئ  ﴾  ]ســورة 

البقــرة: 22- 23[ والشــاهد يف اآليــة الكريمــة قولــه ســبحانه: ﴿ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى﴾ ففعــل» 

نزلنــا« يعــود إىل الواحــد ســبحانه، وقــد ورد بصيغــة اجلمــع للتعظيــم، لكــّن بعــض النصــارى اعتــربوا 

ــه  وجــود مثــل هــذا يف القــرآن الكريــم دليــاًل عــىل تضمــن القــرآن للتثليــث، وهــذا خطــٌأ جــيٌل، ألّن

ــم اهلل  ــدل عــىل تعظي ــه ي ــري بأن ــدُئ يف اللغــة كــام اخلب ــة، يفهمــه املبت ــات اللغــة العربي ُيعــد مــن بدهي

الواحــد ال تعــدد الــذات، وهــو أمــٌر مســتقر عنــد العــرب قديــاًم كــام تقــدم. 

3- مناقشة اخلطأ:  

ــا  ــى املســلمون وجــود م ــد اخلالــص هلل تعــاىل، ويأب ــدة االســالم عــىل التوحي  أوال: تقــوم عقي

ــىل  ــرة ع ــة متضاف ــه العظيم ــع آيات ــم ومجي ــرآن الكري ــل الق ــم، ب ــرآن الكري ــث يف الق ــري إىل التثلي يش

)1(     جماز القرآن،  معمر بن املثنى، 9/1 .
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إبطــال عبــادة مــا ســوى اهلل عــّز وجــل. والعديــد مــن اآليــات جــاءت لتنقــض عقيــدة النصــارى يف 

ــأنه: ﴿ ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ   ــّل ش ــال ج ــة، فق ــالء ورصاح ــم بج ــم بكفره ــث وحتك التثلي

ــاىل: ﴿ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ    ڤ  ڤ    ــبحانه وتع ــال س ــدة: 73[. وق ــورة املائ گ  گ   ڳ  ڳ   ڳڳ﴾ ]س

ڤ  ڦڦ﴾ ]ســورة املائــدة: 72[. ومــن يقــرأ القــرآن الكريــم وأحاديــث نبينــا حممــد  ال بد 

أن يقــول: مــن اليقــي أّن اإلســالم يدعــو إىل توحيــد اهلل تعــاىل، والكفــر بــام ســواه، وهــذا مبــدأ دعــوة 

نبينــا حممــد  وأساســها، كــام هــو مبــدأ وأســاس النرصانيــة قبــل حتريفهــا، كــام أّن توحيــد 

اهلل تعــاىل أســاس مجيــع دعــوات إخوانــه األنبيــاء عليهــم الصــالة والســالم؛ وعليــه فالقــرآن الكريــم 

يــدل عــىل توحيــد اهلل جــّل جاللــه ونبــذ الــرشك برصاحــة وجــالء. 

وأمــا دعــوى بعــض النصــارى أّن ضمــري اجلمــع الــوارد يف القــرآن دليــل عــىل التثليــث فهــذا 

إفــٌك عظيــم وخطــأ كبــري قــد أبطلــه علــامء اإلســالم، ومــن ذلــك مثــال:

ــان،  ــد كّل إنس ــاٍن وعن ــهورة يف كّل لس ــون مش ــذه الن ــول اجلعفري)668هـــ( : » ه يق

يطلقهــا العظــامء بينهــم واألكابــر، وهــي بــاهلل أليــق، إذ هــو العظيــم عــىل احلقيقــة، وكّل عظيــم ســواه 

ــىل  ــان ع ــُل اإلنس ــال اهلل: نعم ــوراة: » وق ــص الت ــوارد يف ن ــة ال ــون العظم ــراد ن ــده« )1(، وامل ــو عب فه

ــن:26:1[. ــبِهنا« ]تكوي ــا كَش صورتن

ومــن ذلــك قــول شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة  : » وهــذا ممــا احتــج بــه نصــارى نجــران)2( 

ــم  ــىل أهن ــدل ع ــذا ي ــوا : وه ــن( قال ــا( ، )نح ــاىل )إن ــه تع ــوا بقول ــي  فاحتج ــىل النب ع

ــىل  ــات ع ــع اللغ ــع يف مجي ــظ يق ــن( لف ــا(، )نح ــه: )إن ــال:» وقول ــم   فق ــرد عليه ــة،...، ف ثالث

مــن كان لــه رشكاء وأمثــال، وعــىل الواحــد املطــاع العظيــم الــذي لــه أعــوان يطيعونــه، وإن مل يكونــوا 

)1(     ختجيل من حّرف التوراة واإلنجيل، صالح بن احلسي اجلعفري،1 /455.
)2(     أصل القصة صحيح . انظر مثال: صحيح البخاري، كتاب  املغازي، باب قصة أهل نجران، 5/ 171. ولكني مل أعثر عىل احتجاج 
نصارى نجران ب »إنا« و » نحن« للداللة عل التثليث، إال أّن بعض العلامء ذكرها كابن تيمية يف اجلواب الصحيح، 3/ 448،  وابن 

كثري يف التفسري،2 / 50. 
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رشكاء وال نظــراء، واهلل تعــاىل خَلــَق كل مــا ســواه، فيمتنــع أن يكــون لــه رشيــك أو مثــل، واملالئكــة 

وســائر العاملــي جنــوده تعــاىل« )1(.  

ومــن املعارصيــن الشــيخ حممــد بــن عثيمــي )ت:1421هـــ( حيــث قــال  : »...فاتبــع 

ــداّل  ــم ال ــرك املحك ــة، وت ــث ثالث ــال: إّن اهلل ثال ــة، وق ــدد اآلهل ــى تع ــابه، وادع ــذا املتش ــرصاين ه الن

عــىل أّن اهلل واحــد. وأمــا الراســخون يف العلــم: فيحملــون اجلمــع عــىل التعظيــم لتعــدد صفــات اهلل 

ــاىل: ﴿یییجئحئمئىئجب حب﴾  ــه تع ــم يف قول ــابه إىل املحك ــذا املتش ــردون ه ــا، وي وعظمه

بــك فيهــا  ــرك اهللُ هبــا وكذَّ ]ســورة البقــرة: 163[ ويقولــون للنــرصاين: إّن الدعــوى التــي ادعيــت قــد كفَّ

فاســتمع إىل قولــه تعــاىل: ﴿ ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ   ڳ  ڳڳڳ﴾ ]ســورة املائــدة: 73[ ؛  

ــة« )2(. أي كفــروا بقوهلــم: إّن اهلل ثالــث ثالث

 أقــول: يســتفاد مــن كالم الشــيخ العثيمــي  وجــوب الرجــوع إىل القــرآن الكريــم ذاتــه 

لبيــان مــا غمــض مــن معنــى، فالقــرآن الكريــم ِوحــدٌة واحــدة يصــدق بعضــه بعضــا.  

ثانيــا: مــن الــردود عــىل هــذا اخلطــأ احتــواء التــوراة عــىل صيغــة اجلمــع بحــق اهلل تعــاىل، ومل يفهــم 

منهــا اليهــود إال وحدانيــة اهلل تعــاىل؛ وهــذا مــا أكــده شــيخ االســالم ابــن تيميــة إذ يقــول يف معــرض ردِه 

عــىل خطــأ التثليــث عنــد النصــارى: » ويكــون شــبهتهم قولــه: )منــا( ألنــه عــرّب بصيغــة اجلمــع، )وكذلك 

إن أرادوا هــذا بقولــه )نخلــق بــرًشا عــىل صورتنــا وشــبهنا( فاحتجــوا عــىل التثليــث بصيغــة اجلمــع. وهذا 

ــا(، )نحــن( قالــوا:  ــه نصــارى نجــران عــىل النبــي  فاحتجــوا بقولــه تعــاىل )إن ممــا احتــج ب

وهــذا يــدل عــىل أهنــم ثالثــة، وكان هــذا مــن املتشــابه الــذي اتبعــوه ابتغــاء الفتنــة وابتغــاء تأويلــه، وتركوا 

املحكــم املبــي الــذي ال يتمــل إال واحــدا، فــإّن اهلل يف مجيــع كتبــه اإلهليــة قــد بــي أنــه إلــٌه واحــد، وأنــه 

ال رشيــك لــه، وال مثــل لــه. وقولــه: )إنــا( ، )نحــن( لفــظ يقــع يف مجيــع اللغــات عــىل مــن كان لــه رشكاء 

)1(     اجلواب الصحيح ملن ّبدل دين املسيح،  ابن تيمية، 448/3. 
)2(    تقريب التدمرية،  حممد صالح العثيمي، )ص 80(.
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ــراء،  ــوا رشكاء وال نظ ــه، وإْن مل يكون ــوان يطيعون ــه أع ــذي ل ــم ال ــاع العظي ــد املط ــىل الواح ــال، وع وأمث

واهلل تعــاىل خلــق كل مــا ســواه، فيمتنــع أْن يكــون لــه رشيــك أو مثــل، واملالئكــة وســائر العاملــي جنــوده 

تعــاىل. قــال تعــاىل: ﴿ۋ ۋ     ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ ]ســورة املدثــر: 31[ وقــال تعــاىل: ﴿ۓ ۓ  ڭ ڭڭ ڭ 

ۇ ۇ ۆ﴾ ]ســورة الفتــح: 7[، فــإذا كان الواحــد مــن امللــوك يقــول: إنــا، ونحــن، وال يريــدون أهنــم 

ثالثــة ملــوك، فاملــك امللــك رّب العاملــي، رّب كل يشء ومليكــه هــو أحــّق بــأن يقــول: إنــا، ونحــن، 

مــع أنــه ليــس لــه رشيــك، وال مثيــل، بــل لــه جنــود الســاموات واألرض« )1(.

  أقــول: وهكــذا جتــد أّن القــرآن الكريــم جــاء ليقــرر وحدانيــة اهلل، فــإّن مفتــاح اإلســالم هــو 

الشــهادة بأنــه ال إلــه إال اهلل، والتــي تظهــر جليــة يف مئــات اآليــات يف القــرآن الكريــم، فوجــود ألفــاظ 

يف القــرآن الكريــم تناقــُض وحدانيــة اهلل، وتــدل عــىل تعــدد اإللــه ُيعــد أمرًا حُمــاالً رشًعــا ولغــًة وعقاًل. 

وهــذه األمــور تبطــل اخلطــأ الســابق. 

ومجلــة القــول بطــالن دعــوى النصــارى تضمــن القــرآن الكريــم عقيــدة التثليــث، وإنــام هــي 

ــم الــذي رّصح بكفــر النصــارى القائلــي  ــل القــرآن الكري ــه بدلي حمــض افــرتاء وكــذب ثبــت بطالن

ــدة اإلســالمية، وكالم العلــامء. ــة وفهــم العــرب هلــا، والعقي ــل اللغــة العربي بالتثليــث، وبدلي

4-  آثار اخلطأ: 

يرتتــب عــىل اخلطــأ اللغــوي القائــل بــأّن ضمــري اجلمــع الــداّل عــىل اهلل تعــاىل يف القــرآن الكريــم 

ــا  ــوة نبين ــض دع ــم، وتناق ــرآن الكري ــض الق ــا: تناق ــرية أمهه ــة خط ــار عقدي ــث آث ــىل التثلي ــل ع دلي

حممــد ، وهــذا كلــه حمــض افــرتاء وختــرص، ومــردود رشعــًا ولغــًة وعقــال. وقــد تقــدم 

موقــف العقيــدة االســالمية القائمــة عــىل التوحيــد اخلالــص هلل تعــاىل. وأمــا عقــاًل فمــن املحــال أّن 

النبــي  يتلــو القــرآن املوحــى بــه مــن اهلل تعــاىل، والــذي يــرصح عــىل لســان املســيح عليــه 

الصــالة والســالم بــرشك النصــارى وحتريــم اجلنــة عليهــم وأّن معتقــده مــأواه النــار كــام يف هــذه اآليــة 

)1(    اجلواب الصحيح،  البن تيمية، 3/ 347 348. 
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الكريمــة: ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃڃ چ   چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌڌ 

ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ ] ســورة املائــدة: 72[، ثــم يتلــو ألفاظــًا تشــري أو تــدل عــىل تثليــث اإللــه وتصحح 

اعتقــاد النصــارى الفاســد، فهــذا حمــال عقــال.   

      املثال الرابـع: اخلطـأ يف تفسـري الشك يف اآلية:  ﴿ھ ےے ۓ  ۓ  ڭ  ڭ﴾ ]يونس: 94[ 
وبيانه كام ييل: 

     1- من األمثلة عىل أخطاء الدارسني اليهود والنصارى اللغوية:

 مــا نقلــه اإلمــام ابــن حــزم)ت:456 هـــ( عــن »ابــن النغريلــة اليهــودي« ) ت:447هـــ( 

الــذي اعرتض عــىل قولــه تعــاىل: ﴿ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭۇ ۇۆ ۆۈ ۈٴۇ  

ــا  ــٍك مم ــد كان يف ش ــذا حمّم ــرتض: » فه ــال املع ــس: 94[، فق ــورة يون ۋ  ۋۅ ۅ ۉۉې﴾ ]س

ــه  ــذي يشــّك في ــوان » الوحــي ال ادعــاه« )1(. وأعــاد :الفــادي« النــرصاين هــذا االعــرتاض حتــت عن

ُمبلِّغــه!!«. 

 أقــول: ال يفــى أّن هــذا الزعــم فيــه طعــٌن بنبينــا حممــد  وبــام ُأنــزل إليــه مــن ربــه 

تعــاىل، وهــو زعــم باطــل برباهــي اللغــة والــرشع والعقــل كــام يــأيت:

2- املعنى الصحيح للكلمة:

     يــدل هــذا اخلطــأ عــىل جهــل صاحبــه باللغــة العربيــة واســتعامالتا، وبالــرشع، وبــام ورد عــن 

ــه،  ــه اهلل علي ــا حممــدًا  مل يكــن شــاكًا يف مــا أنزل ــي . ومــن اليقــي أّن نبين النب

ــه  قــال: » ال أشــك وال أســأل« )2(. وإذا تقــرر عــدم وجــود الشــك يف نفســه  كــام ورد أن

)1(    الرد  عىل ابن النغريلة، ابن حزم،) ص 60 61(.
املرسل: فضعفه األلباين  202، واختلف يف احلكم عىل هذا احلديث  الطربي، 15 /  248، وتفسري  تفسري مقاتل بن سليامن، 2/      )2(
روضة املحدثني، رقم)4678(253/10، وهو  دفاع عن احلديث النبوي والسرية، ص 15، ولكن ورد تصحيحه يف كتاب  يف كتابه 
تفريغ ألحكام احلافظ ابن حجر عىل األحاديث، برنامج منظومة التحقيقات احلديثية، إنتاج مركز نور اإلسالم ألبحاث القرآن والسنة 
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، فهنــا يــرد ســؤال ذكــره الطــربي   فقــال: » إن قــال: فــام وجــه خمــرج هــذا الــكالم 

إذن، إن كان األمــر عــىل مــا وصفــت؟ قيــل: قــد  بّينــا يف غــري موضــع اســتجازة العــرب قــول القائــل 

منهــم ململوكــه: »إن كنــت مملوكــي فانتــه إىل أمــري«، والعبــد املأمــور بذلــك ال يشــك ســيده القائــل 

لــه ذلــك أنــه عبــده؛ كذلــك قــول الرجــل منهــم البنــه: »إّن كنــت ابنــي فــرِبين«، وهــو ال يشــك يف 

ابنــه أنــه ابنــه، وأّن ذلــك مــن كالمهــم صحيــح مســتفيض فيهــم، وذكرنــا ذلــك بشــواهده، وأّن منــه 

ــد  ــدة: 116[ وق ــورة  املائ ــول اهلل: ﴿چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ﴾  ] س ق

ــة  ــاؤه أّن عيســى مل يقــل ذلــك، وهــذا مــن ذلــك، مل يكــن  شــاكًا يف حقيق ــم جــّل ثن عل

خــرب اهلل وصحتــه، واهلل تعــاىل ذكــره بذلــك مــن أمــره كان عاملــا، ولكنــه جــّل ثنــاؤه خاطبــُه خطــاب 

قومــه بعضهــم بعضــا، إذ كان القــرآن بلســاهنم نــزل« )1(.

 ونفــى القــايض عبــد اجلبــار )ت:415هـــ(   أيضــا أن يكــون النبــي  وقــع يف 

ــام املقصــود غــريه، فقــال: » املــراد َمــن شــك يف ذلــك عــىل وجــه الزجــر، أو قــال ذلــك  الشــك وإن

.)2( » ألهــل الكتــاب  الذيــن جيــوز أن يســأهلم غريهــم عــام يف الكتــب عــن تصديــق حممــد

 :ومــن الــردود عــىل هــذا اخلطــأ اللغــوي ومــا تضمنه مــن دعــوى، قــول الشــيخ العثيمي  

ــِه كقولــه تعــاىل:  » إّن مثــل هــذا التعبــري ﴿ھ ےے ۓ﴾  ال يلــزم منــه وقــوع الــرشط، بــل وال إمكان

ــة  ــٌع غاي ــل ممتن ــّز وج ــد هلل ع ــود الول ــإن وج ــرف: 81[، ف ــورة الزخ ﴿ڑ ڑکک ک ک گ  گ﴾ ] س

ــرتاء  ــك واالم ــك الش ــم: 91[، فكذل ــورة مري ــاىل: ﴿ى  ىائائ ەئەئ﴾ ]س ــال تع ــام ق ــاع، ك االمتن

مــن رســول اهلل  فيــام أنــزل إليــه ممتنــع غايــة االمتنــاع، ولكن جــاءت العبــارة هبــذه الصيغة 

الرشطيــة لتأكيــد امتنــاع الشــك واالمــرتاء مــن رســول اهلل  فيــام أنــزل إليــه مــن اهلل عــّز 

وجــل« )3(.     

باإلسكندرية. مصدره: املكتبة الشاملة.
)1(    تفسري الطربي،  15 / 203 .

)2(    تنـزيه القرآن عن املطاعن،  للقايض عبد اجلبار ، )ص 177(.
)3(    تقريب التدمرية، حممد بن صالح العثيمي، )ص 81  82(. 
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  أقــول: تبــَي أّن اجلملــة رشطيــة وال يلــزم منهــا وقــوع الرشط، كــام قال بذلــك العلــامء كالطربي 

والقــايض عبــد اجلبــار وابــن عثيمــي رمحهــم اهلل. والنتيجــة أّن نبينــا حممــدًا  مل يكــن شــاكًا 

يف  مصــدر الوحــي؛ ولذلــك مل يســأل أهــل الكتــاب؛ وهــذا يثمــر يف عقيــدة املســلم إيامنــًا ورســوخًا، 

فكــام أّن إيامنــه جيعلــه متيقنــًا باســتحالة وجــود ولــٍد هلل تعــاىل، فإيامنــه جيعلــه متيقنــًا بامتنــاع شــك نبينــا 

حممــد  بــام أنزلــه اهلل إليــه مــن القــرآن العظيــم.

3- مناقشة اخلطأ:

أناقش اخلطأ عقديًا وعقليًا، والبداية من جهة العقيدة.

  فإنــه ،أوال: إنــه مــن املســلَّم بــه أّن الشــك ممتنــٌع يف حــق النبــي

أعظــم اخللــق إيامنــًا وأرســخهم يقينــا، وقــد شــهد لــه رّب العــزة بذلــك فقــال ســبحانه: 

﴿ڳڳڳڱڱڱ ڱں﴾ ]ســورة البقــرة:285[، واملــراد بقولــه تعــاىل: ﴿ڳ  ڳڳ  ڱ  

ــام  ــّر ب ڱڱ ڱ﴾  كــام قــال الطــربي  : » صــدق الرســول يعنــي رســول اهلل ، فأق

ــه مــن الكتــاب، ومــا فيــه مــن حــالل وحــرام، ووعــد  أنــزل إليــه«، يعنــي: بــام ُأوحــي إليــه مــن رّب

وعيــد، وأمــر وهنــي، وغــري ذلــك مــن ســائر مــا فيــه مــن املعــاين التــي حواهــا« )1(. وذكــر الطــربي 

ــذه  ــت ه ــا نزل ــي اهلل  مل ــا أّن نب ــر لن ــال: » ُذك ــه ق ــادة )ت:118هـــ(  أن ــن قت ع

اآليــة:﴿ڳڳڳ ڱ ڱڱ ڱ﴾ قــال: »وَيِــُق لــه أن يؤمــن« )2(. 

وقــال اخلــازن )ت: 741هـــ(  : »ومعنــى آمــن الرســول : صــّدق الرســول يعنــي حممــدًا 

 أّن هــذا القــرآن ومجلــة مــا فيــه من الرشائــع واألحــكام منـــزٌل من عنــد اهلل عز وجــل«)3(. 

)1(    تفسري الطربي،  6/ 124.  
أيب  بن ييى، عن  287[ من طريق خالد  املستدرك] 2:  احلاكم يف  أخرجه  األثر:] 6499[   »: أمحد شاكر  الشيخ  قال حمققه    )2(
عقيل، عن ييى بن أيب كثري، عن أنس قال: »ملا نزلت هذه اآلية عىل النبي : »آمن  الرسول بام أنزل إليه من ربه« قال النبي 
: وحق له أن يؤمن«، ثم قال احلاكم: »هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخي ومل يرجاه« واستدرك عليه الذهبي فقال: 

»منقطع«. انظر: تفسري الطربي، 6/ 124. 
)3(    لباب التنـزيل يف معرفة التأويل، للخازن،  1/ 219.
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ق وأيقــن رســوُل اهلل حممــٌد  بــام ُأوحــي  وفرهــا مؤلفــو التفســري احلديــث فقالــوا: » صــدَّ

ــه، وُحــقَّ لــه أن ُيوقــن« )1(.  إليــه مــن ربِّ

أقــول: يف اآليــة الكريمــة شــهادٌة وتزكيــٌة مــن لــدن العليــم احلكيــم جــّل جاللــه، بإيــامن رســوله 

ــذه  ــرتدد. ويف ه ــك وال ــد الش ــامن ض ــوم أّن اإلي ــه. ومعل ــاىل علي ــه تع ــاٌء من ــد  وثن حمم

التزكيــة والشــهادة الربانيــة إبطــال لشــبهة اليهــودي ابــن النغريلــة وكّل مــن ادعــى دعــواه.

ــال: » ال  ــة ق ــة الكريم ــذ اآلي ــت ه ــا نزل ــي  مل ــادة   أّن النب ــن قت ــد ورد ع  وق

 . ــا ــن نبين ــك ع ــي الش ــٌح يف نف ــر رصي ــذ األث ــأل« )2(، وه ــك وال أس أش

 لقــد بــّي أهــل التفســري أّن اآليــة الكريمــة خطــاٌب للرســول  واملــراد بــه غــريه، عىل 

عــادة العــرب فإهنــم ياطبــون الرجــل ويريــدون بــه غــريه)3(؛ وعليــه فاخلطــاب موجــٌه للمرشكــي 

مــن قومــه بطريــق التعريــض، وهــو كثــري يف اســتعامل العــرب.

ــَت يف  ــريه، أي لس ــراد غ ــي  وامل ــاب للنب ــي)ت: )671: »اخلط ــال القرطب ق

شــك ولكــّن غــريك شــك. 

ونقــل  أّن املعنــى: أي يــا عابــد الوثــن إْن كنــت يف شــك مــن القــرآن، فاســأل مــن أســلم 

مــن اليهــود، يعنــي عبــد اهلل بــن ســالم وأمثالــه؛ ألّن عبــدة األوثــان كانــوا يقــرون لليهــود أهنــم أعلــم 

منهــم، مــن أجــل أهنــم أصحــاب كتــاب، فدعاهــم الرســول  إىل أن يســألوا مــن يقــرون 

بأهنــم أعلــم منهــم« )4(. 

  )ــن عاشــور) ت: 1393هـــ ــر أهــل التفســري مــا حــكاه اب ــد أكث وخالصــة الــكالم عن

)1(    التفسري امليرس،  نخبة من أساتذة التفسري، ) ص 49(.
)2(    سبق خترجيه عند الكالم عىل املعنى الصحيح للكلمة.

القدير    وفتح   ،371  /2 للزخمرشي،  والكشاف    ،434/2 للبغوي،  التنزيل  ومعامل   ،451  /2 للاموردي،  والعيون،  النكت  انظر:    )3(
للشوكاين، 2/ 538، وتفسري املنار، 11/ 392، والتحرير والتنوير البن عاشور ،11/ 248.

)4(    نقاًل عمن سمع من اإلمامي ثعلب واملربد. انظر: تفسري القرطبي، 8/ 382.  
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ــود  ــن اليه ــاب م ــل الكت ــهادة أه ــي بش ــىل املرشك ــة ع ــة احلج ــة إقام ــن اآلي ــود م ــه: » فاملقص بقول

ــم« )1(. ــًا ملعذرت ــارى قطع والنص

 . ويف اآليــة الكريمــة تقويــة لعقيــدة املســلمي بتضمــن الكتــب الســابقة صفــة نبيهم

قــال اإلجيــي )ت:905 هـــ( : » فيــه تثبيــت لألمــة، وإعــالٌم هلــم أّن صفــة نبيهــم مكتــوب يف 

الكتــب الســاموية« )2(. 

   وممــا جيــدر ذكــره هنــا تضمــن أســفار أهــل الكتــاب صفــة رســول ، وعلمهــم- 

ــلمي  ــان املس ــامء األدي ــض عل ــال بع ــق. ق ــول اهلل ح ــه رس ــه  - أن ــامء زمان ــة عل وخاص

ــىل  ــدل ع ــة ال ت ــة الكريم ــذه اآلي ــارى: » ه ــود والنص ــامء اليه ــض عل ــىل بع ــم ع ــن يف رده املعارصي

ــًدا  ــأل أح ا، وال س ــاكًّ ــن ش ــي  مل يك ــإّن النب ــؤال، ف ــوع الس ــىل وق ــك، وال ع ــوع الش وق

منهــم، بــل روي عنــه أنــه قــال: »واهلل ال أشــك، وال أســأل«، ولكــّن املقصــود بيــان أّن أهــل الكتــاب 

ــه الكافــرون« )3(.  ــك في ــام كذب ــدك ويصدقــك في ــة والرباهــي مــا يؤي عندهــم مــن األدل

2- وأما مناقشة اخلطأ عقليًا: 

فيأبــى العقــل الســليم إال أن يــرّد دعــوى شــك النبــي  فيــام أنــزل إليــه، فابــن حــزم 

ِه عــىل اخلطــأ الفاســد الــذي صــدر عــن ابــن النغريلــة اليهــودي قال»..إنــه مــن املحــال  يف ردِّ

العظيــم الــذي ال يتمثــل يف فهــم مــن لــه مســكة، أن يكــون إنســان يدعــو إىل ديــن يقاتـِـل عليــه وينــاِزع 

فيــه أهــل األرض، ويديــن بــه أهــل البــالد العظيمــة، ثــم يقــول هلــم: إين يف شــك ممــا أقاتلكــم عليــه 

أهيــا املخالفــون، ولســُت عــىل يقــي ممــا أدعوكــم إليــه، وأحققــه لكــم أهيــا التابعــون، إىل مثــل هــذا 

الســخف الــذي ال يتصــور إال يف مثــل دمــاغ هــذا املجنــون اجلاهــل«)4(. 

)1(    التحرير والتنوير،  البن عاشور،  11/ 284.
)2(    جامع البيان يف تفسري القرآن، لإلجيي، 155/2. 

)3(    مناظرة بني اإلسالم والنرانية،  د. حممد مجيل غازي وآخرون، ) ص 403(.
)4(    الرد عىل ابن النغريلة اليهودي، ابن حزم، )ص 60 (. 
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وبنــاًء عــىل مــا تقــدم، يتبــي بجــالء أّن اللغــة والعقيــدة والعقــل كلهــا متعاضــدة بتأكيــد عــدم 

شــك النبــي ، وأّن املــراد قومــه ومــن مل يؤمــن بــه، كــام تقــرر نقــض دعــوى ابــن النغريلــة 

والفــادي بوجــود خطــأ، وجهلهــام الواضــح بمعــاين وقواعــد اللغــة العربيــة.

 4- أثر اخلطأ:

 بعد عرض اخلطأ السابق ومناقشته يظهر األثر اخلطري املرتتب عليه وهو:

. 1- الطعن برسالة نبينا حممد

 ، ــا حممــد ــة- حــاول تشــوية صــورَة نبين ــه بالعربي 2- أّن املعــرتض- بســبب جهل

ــدم  ــك، وع ــذا الش ــالن ه ــدم بط ــد تق ــه. وق ــزل إلي ــي املنـ ــاّك يف الوح ــورة الش ــرُه بص وأظه

ــال. ــه أص حصول

ــة،  ــة العربي ــه باللغ ــبب جهل ــالم بس ــول يف االس ــة الدخ ــه فرص ــرم نفَس ــرتض ح 3- أّن املع

ــة.  ــة الكريم ــح لآلي ــى الصحي ــن املعن ــري ع ــة والتفس ــل اللغ ــؤال أه ــدم س ــبب ع وبس

ــا  ــة وم ــم اللغوي ــن أّن أخطاءه ــي املعارصي ــد الدارس ــراره عن ــأ وتك ــذا اخلط ــن ه ــر م 4- ظه

يصاحبهــا مــن شــبهات أمــر مكــرر، فواضــح مــن خــالل ردود علــامء االســالم القدامــى أّن 

ــارى  ــن النص ــرون م ــذ ق ــرٌر من ــام مك ــادي«، وإن ــاء »الف ــن إنش ــس م ــوي لي ــأ اللغ ــذا اخلط ه

ــة  ــع االلكرتوني ــرش يف املواق ــا، وُتن ــرر يف زمانن ــة تتك ــاء القديم ــر األخط ــام أكث ــود، وإن واليه

إلثارتــا ونرشهــا بــي املســلمي لتشــكيكهم بدينهــم وكتاهبــم ونبيهــم ، وإال فــإّن 

اخلطــأ قديــم كــام ذكــر ابــن حــزم، فبعــد أن أورد قولــه تعــاىل: ﴿ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ 

ــاب  ــا هــذا االعــرتاض مــن أهــل الكت ــام عهدن ڭڭۇ ۇۆ ۆ﴾ قــال: » إن

وغريهــم، وأمــا مــن يدعــى أنــه مســلم فــال وال يمكــن البتــة أن يكــون مســلم يظــن أّن رســول 
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اهلل  كان شــاكًا يف صحــة الوحــي إليــه« )1(، فأهــل الكتــاب ييــون الُشــبَه القديمــة 

ــدام  ــدة الص ــن ح ــد م ــر يسء فيزي ــه أث ــذا ل ــكيك. وكل ه ــارة والتش ــة لإلث ــائل عرصي بوس

العقائــدي بــي أتبــاع امللــل.

ــف،  ــكاد تتوق ــتمرة ال ت ــرية ومس ــة كث ــارى اللغوي ــود والنص ــي اليه ــاء الدارس ــول: إّن أخط أق

ألهنــا ناجتــة عــن مشــكلة قائمــة وهــي مشــكلة ضعفهــم اللغــوي. وقــد أوردت يف هــذا البحــث أمثلــة 

ــن  ــة ع ــي اإلجاب ــالم والباحث ــامء اإلس ــىل عل ــل. وع ــكلة األص ــىل املش ــًا ع ــاء تنبيه ــذه األخط ــن ه م

تلــك األخطــاء، والدفــاع عــن اإلســالم كتابــًا وعقيــدًة ونبيــًا بالرباهــي املتنوعــة.

)1(    الفصل يف امللل واألهواء والنحل، البن حزم، 20/4.  
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A

   بعــد عــرض مشــكلة الضعــف اللغــوي عنــد الدارســي اليهــود والنصــارى وآثارهــا، نخلــص 

إىل نتائجهــا:

ــم  ــا أه ــهل قواعده ــة وأس ــة العربي ــارى باللغ ــود والنص ــي اليه ــف الدارس ــد ضع أوال: ُيع
ــم. ــرآن الكري ــاين الق ــئ ملع ــم اخلاط ــم يف الفه ــي توقعه ــباب الت األس

ثانيــا: ُيعــد عــدم رجــوع الدارســي مــن اليهــود والنصــارى إىل علــامء اللغــة والتفســري والعقيدة 
ســببًا مهــاًم للوقــوع يف اخلطــأ وآثــارِه العقدية. 

ــود  ــارى وج ــود والنص ــي اليه ــاد الدارس ــن اعتق ــة ع ــة الناجت ــر العقدي ــدد املخاط ــا: تع ثالث
ــم، والتنقــص  ــة القــرآن الكري ــؤدي إىل: احلكــم ببرشي ــم، ونرشهــا ي ــة يف القــرآن الكري أخطــاء لغوي

ــيل: ــام ي ــا ك ــن تصنيفه ــيئة يمك ــة س ــار عقدي ــه آث ــب علي ــأنه، ويرتت ــل ش ــات اهلل ج ــن صف م

خطر ذايت عىل الدارس نفسه ألهنا تصدُه عن قبول اإلسالم.  •

خطــر عــىل أبنــاء ملــة الــدارس مــن اليهــود والنصــارى نظــرًا لتأثرهــم غالبــًا بــام يقولــه  •

ــاء ملتهم.  ــرشه أبن وين

خطــٌر عــىل بعــض عــوام املســلمي الذيــن ربــام يتأثــرون هبــذه األخطــاء، ومــا تتضمنــه  •

مــن شــبهات، وخاصــة يف زماننــا الــذي ضعفــت فيــه اللغــة العربيــة عنــد بعــض املســلمي. 

خطــر دعــوي يف تشــويه صــورة القــرآن الكريــم، ويف دعــوى تضمنــه أخطــاء، وخطــر  •

.  يف تشــويه صــورة نبينــا حممــد

رابعــا: تبــي خطــأ الدارســي اليهــود والنصــارى عندمــا تومهــوا أّن اهلل مشــغول يف قولــه تعــاىل: 

﴿ڻ ڻ ڻۀ﴾ والصحيــح أنــه تديــد بمعنى سنحاســبكم.
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ــه  ــاىل يف قول ــر إىل اهلل تع ــبة التح ــارى يف نس ــود والنص ــي اليه ــأ الدارس ــي خط ــا:  تب خامس

ــة.   ــوم القيام ــهم ي ــىل أنفس ــن ع ــرة الكافري ــا ح ــح أهن ــاىل: ﴿ٹ ڤ ڤ﴾ ،والصحي تع

سادســا: تبــي خطــأ الدارســي اليهــود والنصــارى يف نســبة الشــك لنبينــا حممــد  يف 

قولــه تعــاىل: ﴿ھ  ے ے ۓ  ۓ  ڭ ڭ﴾ والصحيــح أّن املــراد مــن شــك مــن  قومــه.

ســابعا: تبــي خطــأ الدارســي النصــارى يف اعتبــار أّن ضمــري اجلمــع العائــد عــىل اهلل تعــاىل يفيــد 

التثليــث، والصحيــح أّن قولــه تعــاىل: ﴿ې  ى  ى﴾ وأمثالــه يفيد التعظيــم واإلجالل هلل جّل شــأنه.

ثامنــا: التحذيــر مــن ظاهــرة الضعــف اللغــوي عند الدارســي يف امللــل الثــالث، وأّن اســتمرارية 

تكــرار االنتقــادات يــؤدي إىل زيــادة الصــدام الثقــايف بــي أتبــاع هــذه امللل. 

ــة  ــع اإللكرتوني ــارصة، واملواق ــات املع ــلمي للمؤلف ــي املس ــامء والباحث ــة العل وأويص بمتابع

التــي تطعــن يف القــرآن الكريــم، واالهتــامم بالــرد العلمــي عليهــا أداًء لألمانــة، وتصحيحــًا ألخطــاء 

ــبههم. ــي وش الدارس

ــم يف  ــرآن العظي ــّفع الق ــل، وأن يش ــذا العم ــل ه ــه أن يتقب ــم بفضل ــأل اهلل الكري ــام أس ويف اخلت

ــب. ــب جمي ــه قري ــلمي، إن ــه ويف املس ــه، ويف قارئ ــه ويف والدي كاتب

ــه  ــه وصحب ــىل آل ــد ، وع ــم حمم ــىل خامته ــلي، وع ــع املرس ــىل مجي ــم ع ــلِّ الله وص

املكرمــي، ومــن تبعهــم بإحســان إىل يــوم الديــن. ســبحانك اللهــم وبحمــدك، أشــهد أن ال إلــه إال 

ــي. ــد هلل ربِّ العامل ــك، واحلم ــوب إلي ــتغفرك وأت ــت، أس أن
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    موضوع البحث:

آراء اإلمام البخاري يف علوم القرآن من خالل تراجم »كتاب فضائل القرآن« عرضًا ودراسة.

    هدف البحث:
اســتقراء  »كتــاب فضائــل القــرآن« مــن صحيــح البخــاري الســتخراج آراء اإلمــام البخــاري يف 

علــوم القــرآن مــن خــالل تراجــم الكتــاب، ومقارنــة آراءه مــع غــريه.

    مشكلة البحث:
ــة  ــذه الدراس ــاءت ه ــذا ج ــه، ل ــاِري يف ترامج ــام الُبَخ ــَه اإلم ــالم أنَّ فِْق ــة األع ــي أئم ــتهر ب اش

ــرآن«. ــل الق ــاب فضائ ــم  »كت ــالل تراج ــن خ ــرآن م ــوم الق ــىل آراءه يف عل ــوف ع للوق

    نتائج البحث:
ــاه ســبعًة وثالثــي . 1 َضــمَّ تراجــم  »كتــاب فضائــل القــرآن« مــن صحيــح البخــاري، بــي ثناي

بابــًا، تنــاول اإلمــام البخــاري مــن خالهلــا ســتَّة أنــواع مــن علــوم القــرآن؛ وهــي: الوحــي، ونــزول 

القــرآن، ومجــع القــرآن، وترتيــب ســور القــرآن، وفضائــل القــرآن، وآداب قــراءة القــرآن، تبــي بعــد 
دراســتها أن لإلمــام البخــاري رأي يف معظــم مســائلها.

هنــاك جوانــب أخــرى عــن هــذا اإلمــام مــا زالــت بحاجــة اىل دراســتها ونفــض الغبــار عنهــا؛ . 2
كــــ: دراســة أقوالــه أو اســتنباطاته يف التفســري مــن خــال تراجــم أبــواب كتابــه  »اجلامــع الصحيح«.

الة )املفتاحية(:     الكلامت الدَّ
آراء – البخاري -علوم القرآن.
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F

ــالم  ــالة والسَّ ې   ژ  ]ســورة الكهــف: 1[، والصَّ ې   ۉ   ۉ      ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ    ۈ   ۈ   ژ 

ــَم أو َيْقــَرَأ آيتــنِي ِمــن كَِتــاِب اهللِ َخــرْيٌ  عــىل نبينــا حممــد القائــل»ألن َيْغــُدَو أَحُدُكــم إىل الـــمسِجِد َفَيَتَعلَّ

لــُه ِمــن َناقتــنِي، وثــالٌث َخــرْيٌ  لــُه ِمــن ثــالٍث، وأربــٌع خــرْيٌ ِمــْن أربــٍع َوِمــْن أعَداِدِهــنَّ ِمــَن اإِلبـِـِل«)1(. 

وبعــد: 

ــد  ــي  جي ــنَّة النب ــع ُس ــُة يف مج ــا األئم َفه ــي ألَّ ــث الت ــب احلدي ــمتأمل يف ُكت ــإنَّ الـ ف

هلــم آراًء واجتهــاداٍت يف علــوم الرشيعــة منثــورة يف تراجــم أبــواِب تلــك الُكُتــب، ومــن أجــلِّ هــذه 

ِحيــُح الـــُمْخَترَصُ ِمــْن ُأُمــوِر َرُســوِل اهللِ  الكتــب التــي أكــرم اهلل هبــا هــذه األمــة  »اجلَاِمــُع الـــُمْسنَُد الصَّ

ــُة  اِمــِه«، لإلمــام أيب عبــد اهلل حممــد بــن إســامعيل الُبخــاري، الــذي اتفقــت األُمَّ  َوُســنَنِِه َوَأيَّ

ــاِء  ــن ُزَه ــه ِم ــه وانتقائ ــث  يف مجع ــد مك ــاىل)2(، فق ــاب اهلل تع ــد كت ــب بع ــّح الُكت ــُه أص ــىل أنَّ ع

ِســتِّامَئِة َأْلــِف َحِدْيــٍث ســتََّة عــرش عامــًا، حتــى أخرجــه كتابــًا جامعــًا ُمســندًا لصحيــح ســنة املصطفــى 

ــًة بينــه وبــي اهلل تعــاىل)3(. ومــع التزامــه  بروايــة  ، وســريته، وأيامــه، وجعلــه ُحجَّ

األحاديــث الصحيحــة يف جامعــه إال أنــه مل يـُــخِلِه ِمــَن االســتِنَباَطاِت الِفْقِهيَّــِة، والنَُّكــِت الـــِحَكِميَِّة، 

قهــا يف أبــواب الكتــاب بحســب  فاســتخرج بفهمــه الثاقــب مــن متــون األحاديــث معــاين كثــرية، فرَّ

ت األفــكار، حتــى اشــتهر بــي األعــالم أنَّ  املناســب هلــا، ممــا أدهــَش بــه العقــول واألبصــار، وحــريَّ

فِْقــَه الُبَخــاِري يف ترامجــه)4(، فاســتحق بذلــك األفضليــة والتقديــم عــىل غــريه)5(. 

ولـــامَّ كان الكتــاُب هبــذه املنزلــة صـــَمدُت إىل دراســة تراجــم  »كتــاب فضائــل القــرآن«، حيــث 

)1(  أخرجه مسلم يف صحيحه )ح803(.
)2(  انظر: هدي الساري )ص10(.

)3(  انظر: سري أعالم النبالء )402/12، 405(، وهدي الساري )ص489(.
)4(  انظر: هدي الساري )ص13(.
)5(  انظر: هدي الساري )ص10(.
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ــًا، تنــاول اإلمــام البخــاري مــن خالهلــا ســتَّة أنــواع مــن علــوم  َضــمَّ بــي ثنايــاه ســبعًة وثالثــي باب

القــرآن؛ وهــي: الوحــي، ونــزول القــرآن، ومجــع القــرآن، وترتيــب ســور القــرآن، وفضائــل القــرآن، 

وآداب قــراءة القــرآن. 

ــنة؛  ــب الس ــواب كت ــم أب ــة تراج ــي يف دراس ــًا للباحث ــح باب ــه يفت ــوع؛ أن ــة املوض ــزداُد أمهي وت

للوقــوف عــىل آراء مؤلفيهــا يف علــوم الرشيعــة، خصوصــًا يف علــوم القــرآن وتفســريه، لــذا اســتعنُت 

بــاهلل تعــاىل عــىل دراســة آرائــه يف علــوم القــرآن يف مؤلــف مســتقل؛ ليســهل الرجــوع إليهــا، واالنتفــاع 

هبــا، وســميته بـــ:  »علــوم القــرآن عنــد اإلمــام البخــاري مــن خــالل تراجــم  »كتــاب فضائــل القرآن« 

يف كتابــه  »اجلامــع الصحيــح« عرضــًا ودراســة«. 

     الدراسات السابقة: 

ــح«  ــع الصحي ــه  »اجلام ــم كتاب ــه يف تراج ــه واختيارات ــاري وآرائ ــام البخ ــج اإلم ــَف يف منه ُألِّ

ــه، ويف التفســري، ويف السياســة  مة يف الفقــه وأصول ــُمحكَّ ــة، والبحــوث الـ عــرشات الرســائل العلمي

ــا مــا يتعلــق بجانــب علــوم القــرآن فقــد ُأرشــدت إىل بحثــي  الرشعيــة، ويف األســاليب التعليميــة، أمَّ

ــا: ــث، ومه ــداد البح ــاء إع ــام أثن ــف عليه ــي مل أق حُمكم

األول:  »تثويــر علــوم القــرآن مــن خــالل كتــاب التفســري مــن صحيــح البخــاري «ســورة الفاحتة 

أنموذجــًا«، د. مســاعد الطيــار، واملنشــور بمجلــة الدراســات اإلســالمية جامعــة امللــك ســعود، العدد 

1435هـ. عام  األول، 

الثــاين:  »فقــه اإلمــام البخــاري يف علــوم القــرآن مــن خــالل كتــاب فضائــل القــرآن«، د. عمــر 

ــدد  ــد 30، الع ــعود، املجل ــك س ــة املل ــالمية، جامع ــات اإلس ــة الدراس ــور بمجل ــي، واملنش الدهي

الثالــث، عــام 1440هـــ. 
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ومن خالل املقارنة بينهام وموضوع البحث يتبي الفرق بام ييل:

أوال ً: بالنســبة لبحــث:  »تثويــر علــوم القــرآن مــن خــالل كتــاب التفســري مــن صحيــح البخــاري «، 

فقــد اقتــرص فيــه ُمؤلفــه عــىل:

ــراز يشء مــن منهــج اإلمــام البخــاري ومصــادره يف التفســري مــن خــالل دراســة تفســري 1.   إب
الفاحتــة.

 اســتنباط واســتخراج أنــواع علــوم القــرآن مــن األحاديــث واآلثــار التــي أوردهــا البخــاري 2. 
يف تفســري ســورة الفاحتــة. 

 لتأصيــل واالســتدالل ملباحــث علــوم القــرآن مــن األحاديــث واآلثــار التــي أوردهــا اإلمــام 3. 
البخــاري يف تفســري ســورة الفاحتــة. وهبــذا يتبــي أن املؤلــف مل يكــن مــن منهجــه دراســة آراء 

اإلمــام البخــاري يف علــوم القــرآن مــن خــالل تراجــم كتــاب فضائــل القــرآن.

ــا بالنســبة لبحــث:  »فقــه اإلمــام البخــاري يف علــوم القــرآن مــن خــالل كتــاب فضائــل  ثانيــًا: أمَّ

القــرآن«، فقــد ُنــرش بعــد االنتهــاء مــن إعــداد هــذا البحــث –كــام هــو بــٌي مــن تاريــخ نــرشه-، وكان 

يف )24 ورقــة بــدون الفهــارس(، وهــو مل يســتوعب موضــوع البحــث مــن كل جوانبــه، بــل اقتــرص فيه 

الباحــث عــىل دراســة وصفيــة خلمــس تراجــم فقــط مــن أول كتــاب فضائــل القــرآن؛ الســتنباط آراء 

اإلمــام البخــاري منهــا. 

اإلضافــة العلميــة للبحــث: هــذا البحــث فيــه إضافــات علميــة آمــل أن يتميــز هبــا عــامَّ ســبقه، 

وهــي: 

ــاب 1.  ــة يف  »كت ــي ترمج ــي وثالث ــاري يف اثن ــام البخ ــة آراء اإلم ــث بدراس ــذا البح ــرد ه  انف
ــت.  ــد ُدرس ــي ق ــس الت ــم اخلم ــىل الرتاج ــالوة ع ــرآن« ، ع ــل الق فضائ

ــة آراء اإلمــام البخــاري يف علــوم القــرآن بأقــوال العلــامء، مــع 2.   انفــرد هــذا البحــث بمقارن
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ذكــر األدلــة، والرتجيــح بينهــا.

ــت 3.  ــاري حت ــام البخ ــا أورده اإلم ــبة كل م ــة ومناس ــه دالل ــان وج ــث ببي ــذا البح ــرد ه  انف
ــة. ــه يف الرتمج ــب إلي ــا ذه ــث مل ــار وأحادي ــات وآث ــن آي ــة م الرتمج

 انفــرد هــذا البحــث بدراســة منهــج اإلمــام البخــاري يف تراجــم  »كتــاب فضائــل القــرآن«، 4. 
مــع التمثيــل لــكل فقــرة منهــا. 

 التباين الكبري بي البحثي يف منهج الدراسة، وكثرة املصادر يف هذا البحث.5. 

     ُخطَّة البحث:

اقتضــت طبيعــة كتابــة البحــث اختيــار اخلطــة اآلتيــة، وهــي: مقدمــة، ومتهيــد، وســتة مباحــث، 

وخامتــة، وفهــارس.

     الـمقدمة، وفيها: بيان أمهية املوضوع وأسباب اختياره، وُخطَّة البحث، ومنهجي فيه.
املبحث األول: الوحي 

املبحث الثاين: نزول القرآن، وفيه مطلبان:

املطلب األول: اللغة التي نزل هبا القرآن- 

املطلب الثاين: عىل كم حرف نزل القرآن- 

املبحث الثالث: مجع القرآن، وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول: مجع القرآن يف عهد النبي  بحفظه يف الصدور- 

املطلب الثاين: مجع القرآن يف عهد النبي  بكتابته يف السطور- 

 - املطلب الثالث: مجع القرآن يف عهد أيب بكر، وعثامن
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املبحث الرابع: ترتيب سور القرآن 

املبحث اخلامس: فضائل القرآن الكريم، وفيه مطلبان: 

املطلب األول: فضائل القرآن عمومًا - 

املطلب الثاين: فضائل سور من القرآن الكريم. - 

املبحث السادس: آداب قراءة القرآن

    اخلامتة: 

وفيها أهم النتائج، والتوصيات.

    الفهارس: 

وفيها فهرس للمراجع، وآخر للموضوعات.

منهجي يف كتابة البحث: هلذا البحث منهٌج رِست عليه يتمثل يف اآليت:

ــمتها إىل مباحث  1- تتبَّْعــُت تراجــم اإلمــام البخــاري ألبــواب كتــاب  »فضائــل القــرآن«، وقسَّ
ومطالــب، وَعنَْونــُت لــكل مبحــث أو مطلــب بــام يناســبه مــن عناويــن علــوم القران.

ــىل  ــث يف أع ــن أحادي ــا م ــا حتته ــرآن« وم ــل الق ــاب فضائ ــواب  »كت ــم أب ــت تراج 2- جعل
ــط. ــة بخ ــم الدراس ــي قس ــا وب ــت بينه ــة، وفصل الصفح

ــول اهلل  ــن رس ــىل ع ــراوي األع ــدا ال ــا ع ــث م ــع األحادي ــن مجي ــناد م ــت اإلس 3- حذف
. 

ــق  ــا تعل ــن هل ــاري، إذا مل يك ــام البخ ــا اإلم ــي أورده ــواهد الت ــات والش ــت املتابع 4- حذف
ــة. بالرتمج
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5- اعتمــدت يف النقــل عــىل نســخة  »اجلامــع الصحيــح« التــي قــام بتحقيقهــا: حممــد زهــري 
ــل  ــاب فضائ ــد الباقــي ألحاديــث  »كت ــؤاد عب ــم حممــد ف ــارص، مــع اإلبقــاء عــىل ترقي ــارص الن ــن ن ب

ــح«. ــع الصحي ــرآن« يف  »اجلام الق

مجــة، ُمســتعينًا بعــد اهلل تعــاىل بــام توفــر لــدي  6- بينــت رأي اإلمــام البخــاري وقصــده مــن الرتَّ
ــوال  ــه بأق ــة رأي ــع مقارن ــح، م ــع الصحي ــن رشوح اجلام ــر، وم ــذا األم ــت هب ــي اعتن ــب الت ــن الكت م

العلــامء، وذكــر أدلتهــم، والرتجيــح، وذلــك عــىل حســب القــدرة واالســتطاعة.

مجــة مــن حيــث األصــل  7- اعتــربت األحاديــث التــي أوردهــا اإلمــام البخــاري حتــت الرتَّ
أدلــة ملــا ذهــب إليــه.

مجــة،  8- بيَّنــُت وجــه داللــة ومناســبة مــا اســتدلَّ بــه اإلمــام البخــاري ملــا ذهــب إليــه يف الرتَّ
إن اقتــى املقــام بياهنــا.

ــورها  ــات إىل س ــزو اآلي ــن ع ــع؛ م ــي املتب ــج العلم ــث باملنه ــة البح ــد كتاب ــت عن 9- التزم
ــة، وبعالمــات  ــق األقــوال املنقول ــان درجتهــا، وتوثي ــار مــع بي وأرقامهــا، وختريــج األحاديــث واآلث
الرتقيــم، وضبــط مــا يتــاج إىل ضبــط، ورشح الكلــامت الغريبــة، والتعريــف بــام يتــاج إىل بيــان مــن 

ــا. ــدان ونحوه ــن، والبل ــالم واألماك األع

ــم  ــة فه ــا: صعوب ــن أمهه ــث، م ــذا البح ــداد ه ــات يف إع ــض الصعوب ــي بع ــد واجهتن ــذا وق ه

ق إليهــا، ممــا  اح قــد تطــرَّ قصــد اإلمــام البخــاري مــن الرتمجــة، وذلــك عندمــا ال أجــد أحــدًا ِمــن الــرشُّ

مجــة. يســتلزم النظــر يف نصــوص البــاب ورشوحهــا، ُبغيــة الوصــول اىل فهــم قصــده مــن الرتَّ

، أرجــو مــن اهلل  وبعــد، فهــذا اجلهــد الــذي يــره اهلل تعــاىل يل بمنــه وفضلــه، هــو ُجْهــُد ُمِقــلٍّ

تعــاىل أن يبــارك فيــه، وأن جيعلــه خالِصــًا لوجهــه الكريــم، وأن يتجــاوز عــامَّ وقــع فيــه مــن النقــص 

واخلطــأ.
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ويف ختــام هــذه املقدمــة جــزى اهلل تعــاىل خــريًا كلَّ مــن مــدَّ يل يــد العــون يف كتابــة هــذا البحــث، 

وأخــصُّ بالشــكر والدعــاء زوجتــي أم زيــاد، التــي كانــت بصربهــا عــيلَّ يف إعــداد هــذا البحــث خــري 

ــاىل أن  ــأله تع ــة، وأس ــة وعافي ــا يف صح ــد يف عمره ــاىل أن يم ــأل اهلل تع ــاىل، فأس ــد اهلل تع ــي يل بع مع

يفــظ عــيلَّ بلــدي، وأن يصلــح نيتــي وذريتــي وزوجتــي ووالة أمــري، وصــىل اهلل وســلم عــىل نبينــا 

حممــد وعــىل آلــه وصحبــه أمجعــي.
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املبحث األول: 
الوحي)1(

عقــد اإلمــام البخــاري  لبيــان الوحــي بابــًا واحــدًا، قــال يف ترمجتــه:  »بــاُب: كيــَف نــزَل 

ُل مــا نــزَل«)2(. ثــم أورد حتتــه أثــرًا ُمعلَّقــًا، وســتة أحاديــث ســاقها بإســناده، فقــال: َقــاَل  الوحــُي، وأوُّ

اْبــُن َعبَّــاٍس:  »الـــُمَهْيِمُن: األَِمــُي، الُقــْرآُن َأِمــٌي َعــىَل ُكلِّ ِكَتــاٍب َقْبَلــُه«. 

ــرْشَ  ــَة َع  بَِمكَّ
 ُّــي ــَث النَّبِ ــاالَ:  »َلبِ ــاٍس، َق ــِن َعبَّ ــَة، َواْب ــْن َعاِئَش ]4978، 4979[ َع

ــننَِي«. ــرْشَ ِس ــِة َع ــْرآُن، َوبِامْلَِدينَ ــِه الُق ــَزُل َعَلْي ــننَِي، ُين ِس

ــَدُه ُأمُّ َســَلَمَة،   َوِعن
 َّــي ــَل َأَتــى النَّبِ ي ــُت َأنَّ ِجرْبِ ــاَل:  »ُأنبِْئ ــاَمَن، َق ــْن َأيِب ُعْث ]4980[ َع

 أِلُمِّ َســَلَمَة: »َمــْن َهــَذا؟ «َأْو َكــاَم َقــاَل، َقاَلــْت: َهــَذا ِدْحَيــُة، 
 ُُّث، َفَقــاَل النَّبـِـي َفَجَعــَل َيَتَحــدَّ

ــرَبَ  ــرِبُ َخ  خُيْ
 ِّــي ــَة النَّبِ ــِمْعُت ُخْطَب ــى َس ــاُه، َحتَّ ــْبُتُه إاِلَّ إِيَّ ــا َحِس ــْت: َواهللِ َم ــاَم، َقاَل ــامَّ َق َفَل

يــَل«. َأْو َكــاَم َقــاَل، َقــاَل َأيِب: ُقْلــُت أِليَِب ُعْثــاَمَن: مِمَّــْن َســِمْعَت َهــَذا؟ َقــاَل: ِمــْن ُأَســاَمَة ْبــِن َزْيــٍد. ِجرْبِ

]4981[ َعــْن َأيِب ُهَرْيــَرَة، َقــاَل: َقــاَل النَّبِــيُّ :  »َمــا ِمــَن األَنبَِيــاِء َنبِــيٌّ إاِلَّ ُأْعطِــَي َمــا 

، َفَأْرُجــو َأْن َأُكــوَن َأْكَثَرُهــْم َتابِعــًا  ــاَم َكاَن الَّــِذي ُأوتِيــُت َوْحيــًا َأْوَحــاُه اهللُ إيَِلَّ ، َوإِنَّ ِمْثلــُه آَمــَن َعَلْيــِه الَبــرَشُ

َيــْوَم الِقَياَمــِة«.

 
 4982[ َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َقاَل: أخربين َأَنُس ْبُن َمالٍِك:  »َأنَّ اهللَ َتَعاىَل َتاَبَع َعىَل َرُسولِِه[

 َبْعُد«.
  َِرُسوُل اهلل َ اُه َأْكَثَر َما َكاَن الَوْحُي، ُثمَّ ُتُويفِّ الَوْحَي َقْبَل َوَفاتِِه، َحتَّى َتَوفَّ

أيضًا: اإلشارة،  تكلِّمه بكالٍم ختفيه. والوحُي  أن  وأْوَحيُت؛ وهو  الكالَم  إليه  َوَحيُت  ُيقاُل:  َخفاء،  يِف  إِعالٌم  َغِة:  اللُّ يِف  الوحي  َأصل    )1(
ع: اإلعالُم بالرشع  َألَقيَتُه إىَِل َغريَك َحتَّى َعِلَمُه َفُهَو َوحٌي. ويف اصطالح الرشَّ ، َوُكلُّ َما  والكتابة، والرسالة، واإلهلام، َوالكالُم اخلِفيُّ
ُل  بكتاب، أو رسالة ملك، أو منام، أو إهلام، أو نحوها. وقد ُيطلق الوحي ويراد به اسم املفعول منه، أي: الـُمْوَحى، وهو كالم اهلل املنزَّ
عىل النبي . انظر: لسان العرب )379/15(، وتاج العروس )169/40(، مادة: »وحي«، ومنحة الباري يف رشح صحيح 

البخاري )68/1(، وفتح الباري رشح صحيح البخاري )9/1(.
)2(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )181/6(.



212

 ، ُّ4983[ َعــِن األَْســَوِد ْبــِن َقْيــٍس، َقــاَل: َســِمْعُت ُجنَْدبــًا، َيُقــوُل:  »اْشــَتَكى النَّبـِـي[

ــُد َمــا ُأَرى َشــْيَطاَنَك إاِلَّ َقــد َتــَرَكَك، َفَأْنــَزَل اهللُ  ، َفَأَتْتــُه اْمــَرَأٌة، َفَقاَلــْت: َيــا حُمَمَّ َفَلــْم َيُقــْم َلْيَلــًة َأْو َلْيَلَتــنْيِ

: ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    چ    چ   ژ ]ســورة الضحــى:2[«. َعــزَّ َوَجــلَّ

الدراسة: 

جعل اإلمام البخاري ترمجة الباب مكونة من جزءين:

اجلــزء األول: وأشــار إليــه بقولــه:  »كيــف نــزل الوحــي«، وأراد بــه: بيــان كيفيــة نــزول الوحــي 

 .)1(
 بالقــرآن عــىل النبــي

ُل مــا نــزل«، وأراد بــه: بيــان أول مــا نــزل مــن القــرآن  اجلــزء الثــاين: وأشــار إليــه بقولــه:  »وأوُّ

 .)2(
 عــىل النبــي

واألثر املعلَّق الذي أورده عن ابن عباس، وصـله ابن جريـر، وابن أيب حاتـم)3( كالمها من طريـق 

عبد اهلل بن صالـح، عن معاوية بن صالـح، عن عيل بن أيب طلحة، عن ابن عبـاس، فذكره بمثله. ووجه 

داللته: قال ابن حجر:  »هو يتعلق بأصل الرتمجة - وهي: كتـاب: فضائل القرآن -، وتوجيه كـالم ابـن 

ا  َرٌة ملا سبـق، وإمَّ ا ُمَقرِّ عباس: أن القـرآن تضمـن تصديـق مجيع ما ُأنزل قبله ؛ ألن األحكام التي فيـه: إمَّ

ِد«)4(.  َدٌة، وكل ذلك دالٌّ عىل تفضيل امْلَُجدِّ ا ُمـَجدِّ ناسخة، وذلك يستدعي إثبات املنسوخ، وإمَّ

ثم أورد اإلمام البخاري ستة أحاديث جاء فيها بياٌن لكيفيات نزول الوحي بالقرآن، وهي:

ــه: أن احلديــث دلَّ  ــاس معــًا، ووجــه داللت ــن عب ــا عائشــة، واب ــاين: حديث احلديــث األول، والث

عــىل بيــان كيفيــة مــن كيفيــات نــزول الوحــي بالقــرآن عــىل رســول اهلل ، وهــي: أنَّ القــرآن 

)1(  انظر: عمدة القاري رشح صحيح البخاري )11/20(، ولّب اللباب يف الرتاجم واألبواب )137/4(.
)2(  انظر: املصادر السابقة، وإرشاد الساري لرشح صحيح البخاري )443/7(.

)3(  انظر: تفسري الطربي )488/8(، وتفسري ابن أيب حاتم )1150/4(.
)4(  انظر: فتح الباري )9/ 4(.
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ة، ومل ينــزل عليــه مُجلــًة واحــدة)1(.  ــاًم يف هــذه املــدَّ قــًا ُمنَجَّ نــزل عــىل النبــي  ُمفرَّ

احلديــث الثالــث: حديــث ُأســامَة بــن زيــد، ووجــه داللتــه: أن احلديــث دلَّ عــىل بيــان كيفيــة 

ثانيــة مــن كيفيــات نــزول الوحــي بالقــرآن عــىل رســول اهلل ، وهــي: أن جربيــل كان يأتيــه 

بوحــي القــرآن، وهــو يف صــورة رجــل كِدْحَيــة الكلبــي)2(. وهنــاك صــورة أخــرى كان جربيــل يــأيت 

بوحــي القــرآن إىل النبــي ، فقــد كان يأتيــه ُخفيــة فــال ُيــرى، وإنــام ُيســمع لــه صــوت مثــل 

صلصلــة اجلــرس، ويظهــر أثــر هــذا بالتغــري عــىل النبــي ، فيثقــل جســمه ثقــاًل شــديدًا، 

ــه  ــذي روت ــد دلَّ عليهــا احلديــث ال ــربد)3(، وق ــوم الشــديد ال ــًا يف الي ــه اجلبــي عرق ــد يتصبــب من وق

َعاِئَشــُة  ، أن احلــارث بــن هشــام ســأل رســول اهلل  فقــال: يــا رســول اهلل، كيــف 

يأتيــك الوحــي؟ فقــال رســول اهلل :  »أحيانــًا يأتينــي مثــل صلصلــة اجلــرس، وهــو أشــده 

عــيل، فيفصــم عنــي وقــد وعيــت عنــه مــا قــال ...«. قالــت عائشــة  : ولقــد رأيتــه ينــزل عليــه 

ــُد عرقــًا)4(. ووحــي القــرآن كّلــه نــزل  الوحــي يف اليــوم الشــديد الــربد، َفَيْفِصــُم عنــه، وإنَّ جبينــه َلَيَتَفصَّ

عــىل النبــي  هباتــي الصورتــي، ومل ينــزل يشء منــه بغريمهــا كاإلهلــام، أو املنــام، أو التكليم 

بــال واســطة)5(.

ــة  ــة ثالث ــان كيفي ــث دلَّ عــىل بي ــه: أن احلدي ــرة، ووجــه داللت ــع: حديــث أيب هري احلديــث الراب

مــن كيفيــات نــزول الوحــي بالقــرآن عــىل رســول اهلل  ، وهــي: أن القــرآن إنــام نــزل عــن 

طريــق الوحــي الــذي يــأيت بــه املَلــُك ال عــن طريــق املنــام وال باإلهلــام)6(. 

)1(  انظر: فتح الباري )4/9(، وعمدة القاري )12/20(، ولب اللباب )138/4(.

)2(  انظر: فتح الباري )6/9(، وعمدة القاري )12/20(، ولب اللباب )138/4(.
)3(  انظر: اإلتقان يف علوم القرآن )156/1(، ومباحث يف علوم القرآن )ص38(، ودراسات يف علوم القرآن )ص202(.

)4(  أخرجه البخاري يف صحيحه )ح2(.
)5(  انظر: مباحث يف علوم القرآن )ص38(، ودراسات يف علوم القرآن )ص198(.

)6(  انظر: فتح الباري )7/9(، وعمدة القاري )13/20(، ولب اللباب )138/4(. وقد سبق يف احلديث الثالث بيان كيفية إتيان جربيل 
النبي  بالقرآن.
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احلديــث اخلامــس: حديــث َأَنــِس بــن مالــك، ووجــه داللتــه: أن احلديــث دلَّ عــىل بيــان كيفيــة 

رابعــة مــن كيفيــات نــزول الوحــي بالقــرآن عــىل رســول اهلل ، وهــي: كثــرة نــزوِل الوحــي 

 أكثــر ممــا كان، وكان ذلــك قــرب وفاتــه)1(.
 بالقــرآن وتتابعــه عــىل النبــي

احلديــث الســادس: حديــث ُجنــدب، وفيــه داللــة للجــزء األول مــن الرتمجــة، ووجــه داللتــه: أن 

  احلديــث دلَّ عــىل بيــان كيفيــة خامســة مــن كيفيات نــزول الوحــي بالقــرآن عىل رســول اهلل

، وهــي: أن تأخــري نــزول الوحــي القــرآن أحيانــًا إنــام كان يقــع حلكمــة تقتــي ذلــك، ال لقصــد تركــه 

أصــاًل، فــكان نزولــه عــىل أنحــاٍء شــتَّى؛ تــارًة يتتابــع، وتــارًة يرتاخــى)2(. 

ــذه  ــس يف ه ــزل«، فلي ــا ن ُل م ــه:  »وأوَّ ــو قول ــة، وه مَجَ ْ ــن الرتَّ ــاين م ــزء الث ــق باجل ــا يتعل ــا م أمَّ

األحاديــث مــا يــدلُّ عليــه داللــة ظاهــرة، نتبــي مــن خالهلــا رأي اإلمــام البخــاري يف أول مــا نــزل 

مــن القــرآن عــىل النبــي ، إال أن رأيــه يمكــن الوصــول إليــه مــن خــالل معرفــة منهجــه 

ِل مــا نــزل مــن القــرآن؛ ألنــه ليــس  ال عــىل أوَّ  يف مثــل هــذا)3(، فقــد يكــون تركــه للحديــث الــدَّ

عــىل رشطــه، أو ألنــه تقــدم ذكــره يف بــاب: كيــف كان بــدُء الوحــي إىل رســول اهلل ، فقــد 

ُل َمــا ُبــِدَئ بِــِه َرُســوُل اهللِ  ِمــَن  ـَـا َقاَلــْت:  »َأوَّ روى بإســناده عــن َعاِئَشــَة ُأمِّ الـــُمْؤِمنَِي َأهنَّ

ْبــِح، ُثــمَّ ُحبِّــَب إَِلْيــِه  ــُة يِف النَّــْوِم، َفــَكاَن الَ َيــَرى ُرْؤَيــا إاِلَّ َجــاَءْت ِمْثــَل َفَلــِق الصُّ احِلَ ْؤَيــا الصَّ الَوْحــِي الرُّ

َيــايِلَ َذَواِت الَعــَدِد َقْبــَل َأن َينــِزَع إىَِل  ُلــو بَِغــاِر ِحــَراٍء َفَيَتَحنَّــُث فِيــِه -َوُهــَو التََّعبُّــُد- اللَّ اخَلــاَلُء، َوَكاَن خَيْ

ُد ملِِْثلَِهــا، َحتَّــى َجــاَءُه احَلــقُّ َوُهــَو يِف َغــاِر ِحــَراٍء،  ُد لَِذلِــَك، ُثــمَّ َيْرِجــُع إىَِل َخِدجَيــَة َفَيَتــَزوَّ َأْهلِــِه، َوَيَتــَزوَّ

َفَجــاَءُه امْلََلــُك َفَقــاَل: اْقــَرْأ، َقــاَل: َمــا َأَنــا بَِقــاِرٍئ، َقــاَل: َفَأَخــَذيِن َفَغطَّنـِـي َحتَّــى َبَلــَغ ِمنِّــي اجَلْهــَد ُثــمَّ 

ــمَّ  ــَد ُث ــي اجَلْه ــَغ ِمنِّ ــى َبَل ــَة َحتَّ ــاِرٍئ، َفَأَخــَذيِن َفَغطَّنِــي الثَّانَِي ــا بَِق ــا َأَن ــُت: َم ــَرْأ، ُقْل ــاَل: اْق َأْرَســَلنِي، َفَق

َأْرَســَلنِي، َفَقــاَل: اْقــَرْأ، َفُقْلــُت: َمــا َأَنــا بَِقــاِرٍئ، َفَأَخــَذيِن َفَغطَّنـِـي الثَّالَِثــَة ُثــمَّ َأْرَســَلنِي، َفَقــاَل:    ژ چ  

)1(  انظر: فتح الباري )8/9(، وعمدة القاري )13/20(، ولب اللباب )138/4(. 
)2(  انظر: فتح الباري )8/9(، وعمدة القاري )14/20(، ولب اللباب )138/4(. 

)3(  انظر: منهج اإلمام البخاري يف تراجم أبواب كتاب »فضائل القرآن« )ص8(.
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ــا َرُســوُل  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ ]ســورة العلــق: 1 - 3[، َفَرَجــَع هِبَ

ــا تؤخــذ مــن هــذا إمجــاالً، أو  ــة إمَّ ــال الُكــوراين:  »واألولي ــَؤاُدُه ...«)1(. ق ــُف ُف اهللِ  َيْرُج

هــو عــىل دأبــه تركــه؛ ألنــه تقــدم أن أول مــا نــزل ژچژ، وقــد روى احلاكــم -بإســناد صحيــح- أن 

ــدر  ــىل ق ــه ع ــزل ب ــم ن ــا، ث ــامء الدني ــزة يف الس ــت الع ــوح إىل بي ــن الل ــة م ــرآن مجل ــزل بالق ــل ن جربي

املصالــح والوقائــع)2(، جيــوز أن يكــون أشــار إليــه؛ لكونــه مل يكــن عــىل رشطــه«)3(.

)1(  انظر: صحيح البخاري، باب: َكْيَف َكاَن َبْدُء الَوْحِي إىَِل َرُسوِل اهللِ ؟ )ح3(. 
)2(  أخرجه احلاكم يف املستدرك )242/2(، والنسائي يف السنن الكربى )205/10(، كالمها من طريق يزيد بن هارون، أخربنا داود بن 
أيب هند، عن عكرمة، عن ابن عباس  قال: »أنزل القرآن مجلة واحدة إىل السامء الدنيا يف ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك بعرشين 
سنة: ژ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ     ٻ  پ  پ  پ     ژ ]سورة الفرقان: 33[، ژ ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿژ ]سورة 

اإلرساء: 106[«. قال احلاكم: »هذا حديث صحيح اإلسناد، ومل يرجاه«، ووافقه الذهبي.
)3(  انظر: الكوثر اجلاري إىل رياض أحاديث البخاري )378/8(.
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 املبحث الثاين:

نزول القرآن

     املطلب األول: اللغة التي نزل هبا القرآن 

عقد اإلمام البخاري  لبيان اللغة التي نزل هبا القرآن بابًا واحدًا قال يف ترمجته: 

ــاقهام  ــي س ــي، وحديث ــه آيت ــم أورد حتت ــَرِب«)2(. ث ــٍش َوالَع ــاِن)1( ُقَرْي ــْرآُن بِِلَس ــَزَل الُق ــاُب َن  »َب

: ــال ــناده، فق بإس

وقول اهلل تعاىل: ژ ھ  ھ   ژ ]سورة يوسف:2[، ژ ڻ  ۀ     ۀ  ہ  ژ ]سورة الشعراء:195[.

ــاِص،  ــَن الَع ــِعيَد ْب ــٍت، َوَس ــَن َثابِ ــَد ْب ــاَمُن َزْي ــَر ُعْث ــال: »َفَأَم ــك، ق ــن مال ــس ب ــن أن ]4984[ ع

ــْم:  ــِن ْبــَن احَلــاِرِث ْبــِن ِهَشــاٍم، َأن َينَســُخوَها يِف امْلََصاِحــِف، َوَقــاَل هَلُ مْحَ ، َوَعْبــَد الرَّ َبــرْيِ َوَعْبــَد اهللِ ْبــَن الزُّ

إَِذا اْخَتَلْفُتــْم َأنُتــْم َوَزْيــُد ْبــُن َثابـِـٍت يِف َعَربِيَّــٍة ِمــْن َعَربِيَّــِة الُقــْرآِن َفاْكُتُبوَهــا بِلَِســاِن ُقَرْيــٍش، َفــإِنَّ الُقــْرآَن 

ُأنــِزَل بِلَِســاهِنِْم َفَفَعُلــوا«.

ــوَل اهللِ  ــي َأَرى َرُس ــول:  »َلْيَتنِ ــىل، كان يق ــة، أن يع ــن أمي ــىل ب ــن يع ــوان ب ــن صف ]4985[ ع

ْعَراَنــِة َعَلْيــِه َثــْوٌب َقــْد َأَظــلَّ   ِحــنَي ُينــَزُل َعَلْيــِه الَوْحــُي، َفَلــامَّ َكاَن النَّبِــيُّ  بِاجْلِ

ــا َرُســوَل اهللِ، َكْيــَف  ــٌخ بِطِيــٍب)3(، َفَقــاَل: َي ــِه، إِْذ َجــاَءُه َرُجــٌل ُمَتَضمِّ ــِه، َوَمَعــُه َنــاٌس ِمــْن َأْصَحابِ َعَلْي

ــاَءُه  ــاَعًة َفَج ــيُّ  َس ــَر النَّبِ ــٍب؟ َفنََظ ــَخ بِطِي ــا َتَضمَّ ــَد َم ــٍة، َبْع ــَرَم يِف ُجبَّ ــٍل َأْح ــَرى يِف َرُج َت

الَوْحــُي، َفَأَشــاَر ُعَمــُر إىَِل َيْعــىَل: َأن َتَعــاَل، َفَجــاَء َيْعــىَل َفَأْدَخــَل َرْأَســُه، َفــإَِذا ُهــَو حُمَْمــرُّ الَوْجــِه، َيِغــطُّ 

ــُل  ُج ــَس الرَّ ــًا«. َفاْلُتِم ــَرِة آنِف ــِن الُعْم ــَأُلنِي َع ــِذي َيْس ــَن الَّ ــاَل:  »َأْي ــُه، َفَق َي َعنْ ــمَّ رُسِّ ــاَعًة، ُث ــَك َس َكَذلِ

)1(  قوله: »بلسان« أي: بلغة، ومنه قوله تعاىل: ژ ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ ]سورة إبراهيم:4[. انظر: تاج العروس )36/ 
113(، مادة: »لسن«، وإرشاد الساري )445/7(، ومنحة الباري )278/8(.

)2(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )182/6(.
ٌخ بِطِيٍب« أي: ُمتلطخ. انظر: مشارق األنوار عىل صحاح اآلثار )59/2(. )3(  قوله: »ُمَتَضمِّ
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ــا اجُلبَّــُة  اٍت، َوَأمَّ ــا الطِّيــُب الَّــِذي بـِـَك َفاْغِســْلُه َثــاَلَث َمــرَّ َفِجــيَء بـِـِه إىَِل النَّبـِـيِّ ، َفَقــاَل:  »َأمَّ

ــَك«.  ــُع يِف َحجِّ ــاَم َتْصنَ ــَك َك ــْع يِف ُعْمَرتِ ــمَّ اْصنَ ــا، ُث َفانِزْعَه

الدراسة: 

ــرآن،  ــا الق ــزل هب ــي ن ــة الت ــه يف اللغ ــن رأي ــف ع ــة يكش ــاري يف الرتمج ــام البخ ــره اإلم ــا ذك م

ــل  ــائر قبائ ــش وس ــة قري ــزل بلغ ــام ن ــش، وإن ــة قري ــىل لغ ــرص ع ــرآن مل يقت ــزول الق ــرى أن ن ــث ي حي

ــا ألن القــرآن نــزل معظمــه َوَأْكَثــره بلغتهــم، أو أن القــرآن يف  العــرب، وختصيصــه قريشــًا بالذكــر؛ إمَّ

بدايــة نزولــه نــزل بلســان قريــش، ثــم أبيــح بعــد ذلــك أن يقــرأ بلســان العــرب)1(. وقــد اســتدلَّ اإلمام 

البخــاري عــىل مــا ذهــب إليــه يف الرتمجــة، بآيتــي، وحديثــي:

ــان  ــرآن بلس ــزول الق ــىل ن ــٌة ع ــٌة بيَّن ــام ُحجَّ ــرة، فه ــة ظاه ــىل الرتمج ــام ع ــان: فداللته ــا اآليت أمَّ

ــرب)2(.  الع

ا احلديثان، فهام: وأمَّ

ــه -  ــرة، ووج ــة ظاه ــىل الرتمج ــه ع ــك، وداللت ــن مال ــس ب ــث أن ــث األول: حدي احلدي

ــش)3(. ــان قري ــزل بلس ــرآن أن ــأن الق ــرب ب ــامن أخ ــه: أن عث داللت

اح الصحيــح -  احلديــث الثــاين: حديــث يعــىل بــن ُأميــة، وقــد أشــكل عــىل بعــض رُشَّ

ــكاد،  ــي هــذه الرتمجــة، وال ي ــه وب ــري:  »وال تظهــر مناســبة مــا بين ــال ابُن كث ــه عــىل الرتمجــة، ق داللت

ــال)5( وغــريه مــن  ــا ابــُن َبطَّ ولــو ذكــر يف الرتمجــة التــي قبلهــا لــكان أظهــر وأبــي، واهلل أعلــم«)4(. أمَّ

)1(  انظر: فتح الباري )9/9(، وعمدة القاري )14/20(، وإرشاد الساري )445/7(، وتفسري ابن كثري )23/1(. 
)2(  انظر: فتح الباري )9/9(، وعمدة القاري )14/20(، ومنحة الباري )278/8(.

)3(  انظر: املصادر السابقة.
)4(  انظر: تفسري ابن كثري )23/1(. وانظر: املتواري عىل أبواب البخاري )ص388(.

، كان من أهل العلم واملعرفة، ُعنِي باحلديث العناية  ، الَبَلنِيُّ ، الُقْرُطبِيُّ )5(  هو أبو احلسن، عيل بن خلف بن عبد امللك بُن َبطَّال ٍالَبْكِريُّ
التَّامة، له: » رشح عىل صحيح البخاري«، )ت:449هـ(. انظر: سري أعالم النبالء )47/18(، واألعالم )285/4(.
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ــه مــن قــرآن وســنة  اح، فقــد بيَّنــوا وجــه داللــة احلديــث عــىل الرتمجــة، فقــال:  »أن الوحــيَّ كلَّ الــرُشَّ

نــزل بلســان العــرب قريــش وغريهــم مــن طوائــف العــرب كلهــا«)1(. 

)2(:  »لعلــه قصــد التنبيــه عــىل أن القــرآن والســنة كليهــام بوحــي واحد بلســان 
وقــال ابــُن الـــُمنرَيِّ

واحد«)3(. 

وقــال الُكــوراين:  »واألحســن أن يقــال: ملــا ذكــر نــزول القــرآن أردفــه بنــزول احلديــث ليعلــم 

أن النــزول ليــس خمصوصــًا بالقــرآن، بــل يشــمل كال قســمي الوحــي«)4(. 

وقــال الســيوطي:  »ومناســبة حديثــه للبــاب: اإلشــارة إىل أن القــرآن نــزل بلســان العــرب مطلقًا 

قريــش وغريهــم؛ ألن الســائل مــن غــري قريــش، وقــد نــزل الوحــي يف جــواب ســؤاله بــام يفهمــه«)5(. 

هــذا وقــد اســتنكر ابــن قتيبــة)6( أن يكــون يف القــرآن لغــة ختالــف لغــة قريــش، حُمتجــًا بقولــه 

تعــاىل: ژ ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱژ ]ســورة إبراهيــم:4[«)7(. 

ركــي)8(:  »النــوع الســادس عــرش: معرفــة مــا وقــع فيــه مــن غــري لغــة أهــل احلجــاز  وقــال الزَّ

مــن قبائــل العــرب ... واملعــروف أنــه بلغــة قريــش«)9(. 

  نوقــش مــا اســتدلَّ بــه ابــن ُقتيبــة: بأنــه ال يلــزم مــن هــذه اآليــة أن يكــون النبــي

)1(  انظر: رشح صحيح البخاري، البن بطال )218/10(.
، َأُبو اْلَعبَّاس، أمحد بن حممد اإلسكندرايّن املالكّي، ويل قضاء اإلسكندرية وخطابتها مّرتي، من  )2(  هو الَقايِض َنارِص الّدين، ابن الـُمنرَيِّ

مصنفاته: »االنتصاف من الكشاف«، و»مناسبات عىل تراجم البخاري«، )ت:683هـ(. انظر: طبقات املفرسين )89/1(.
)3(  انظر: املتواري عىل أبواب البخاري )ص388(.

)4(  انظر: الكوثر اجلاري إىل رياض أحاديث البخاري )379/8(.
)5(  انظر: التوشيح رشح اجلامع الصحيح )3167/7(.

)6(  هو أبو حممد، عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينََورّي، ويل قضاء الدينور، نزل بغداد، وَصنََّف ومجَع، وبُعَد ِصْيُتُه، من كتبه: »مشكل تأويل 
القرآن«، )ت:276ه(. انظر: الوايف بالوفيات )326/17(، واألعالم )137/4(.

)7(  انظر: املرشد الوجيز )ص94(، والربهان يف علوم القرآن )310/2(، وإرشاد الساري )452/7(.
)8(  هو بدر الدين، أبو عبد اهلل، حممد بن هبادر الزركي، الشافعي، ُمفر، وعامل بفقه الشافعية واألصول، له: »الربهان يف علوم القرآن«، 

و»البحر املحيط يف أصول الفقه«، )ت: 794ه(. انظر: طبقات املفرسين )162/2(، واألعالم )60/6(.
)9(  انظر: الربهان يف علوم القرآن )283/1(.
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أرســل بلســان قريــش فقــط؛ لكوهنــم قومــه، بــل أرســل بلســان مجيــع العــرب؛ ألنــه أرســل إليهــم 

ــزل  ــرآن أن ــاًم؛ ألنَّ الق ــًا وعج ــة عرب ــاس كاّف ــث إىل الن ــه  بع ــه كون ــرد علي ــم، وال ي كله

باللغــة العربيــة، وهــو بلَّغــه إىل طوائــف العــرب، وهــم يرتمجونــه لغــري العــرب بألســنتهم)1(. قــال أبــو 

ــْختِياين أنــه قــال:  »معنــى قولــه تعــاىل: ژ ڱ  ڱ  ڱ ژ أراد: العــرب  شــامة)2(:  »وعــن أيــوب السِّ

كلهــم. قلــت: فعــىل هــذا القــول ال يســتقيم اعــرتاض ابــن قتيبــة عــىل ذلــك التأويــل«)3(. 

واستدلوا أيضًا بام يأيت: 

 . أوالً:بحديث الباب، الذي رواه اإلمام البخاري، عن عثامن

ثانيــًا: عــن كعــب بــن مالــك  »أنــه كان عنــد عمــر بــن اخلطــاب، فقــرأ رجل:)مــن بعــد مــا رأوا 

ــا؟ قــال: َأْقَرَأنِيهــا ابــن مســعود، فقــال لــه  ــْن َأْقَرَأَكَه ــى حــني(، فقــال عمــر: َم اآليــات ليســجننه َعتَّ

عمــر: ژ ۓ   ڭژ ]ســورة يوســف:35[، وكتــب إىل ابــن مســعود أمــا بعــد: فــإن اهلل أنــزل القــرآن بلســان 

ــالم«)4(. قريــش، فــإذا أتــاك كتــايب هــذا فأقــرئ النــاس بلغــة قريــش، وال تقرئهــم بلغــة هذيــل، والسَّ

ثالثــًا: عــن قتــادة، عــن أيب األســود الديــيل، قــال:  »نــزل القــرآن بلســان الكعبــي: كعــب بــن 

عمــرو، وكعــب بــن لــؤي. فقــال خالــد بــن ســلمة لســعد بــن إبراهيــم: أال تعجــب مــن هــذا األعمى 

يزعــم أن القــرآن نــزل بلســان الكعبــي، وإنــام نــزل بلســان قريــش؟«)5(.

نوقشت هذه األدلة بام ييل: 

قــال ابــن عبــد الــرب:  »قــوُل َمــن قــال: إنَّ القــرآَن نــزَل بلغــة قريــش، معنــاُه عنــدي: يف األغلــب 

)1(  انظر: إرشاد الساري لرشح صحيح البخاري )452/7(.
)2(  هو شهاب الدين، أبو القاسم، عبد الرمحن بن إسامعيل املقديس، الشافعي، ُعرف بأيب شامة، من أجل شامة كبرية فوق حاجبه األير، 

من مصنفاته: »املرشد الوجيز إىل علوم تتعلق بالكتاب العزيز«، )ت:665هـ(. انظر: طبقات املفرسين )268/1(.
)3(  املرشد الوجيز إىل علوم تتعلق بالكتاب العزيز )ص93(.

الواسطي، عن ُهشيم، عن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن كعب  التمهيد )278/8(، من طريق احلسن بن عيل  ابن عبد الرب يف  )4(  أخرجه 
األنصاري، عن أبيه، عن جده به.

)5(  أخرجه الطربي يف تفسريه )61/1(، من طريق شعبة، عن قتادة، عن أيب األسود به.
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ــق اهلمــزات ونحِوهــا،  ــح القــراءات، مــن حتقي واهلل أعلــم؛ ألنَّ غــري لغــة قريــش موجــودٌة يف صحي

وقريــٌش ال تِمــُز«)1(.

وبعــد هــذا العــرض للقولــي وأدلتهــام، يتبــي -واهلل أعلــم- أن القــول الراجــح الــذي تطمئــن 

إليــه النفــس هــو القــول األول؛ الــذي ذهــب إليــه اإلمــام البخــاري يف ترمجتــه، وهــو أن القــرآن نــزل 

بلغــة قريــش، وســائر قبائــل العــرب.

قــال القــايض الباقــالين)2(:  »ومل َتُقــم دالَلــٌة قاطعــة عــىل أنَّ القــرآن بــأرسه ُمنــزٌل بلغــة قريــش 

فقــط، إذ فيــه كلــامت وحــروف هــي خــالف لغــِة قريــش، وقــد قــال اهلل تعــاىل: ژ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ ژ 

]ســورة الزخــرف:3[، ومل يقــل: قرشــيًا، وهــذا يــدلُّ عــىل أنــه منــزل بجميــع لســان العــرب، وليــس ألحــد 

أن يقــول: أنــه أراد قريشــًا مــن العــرب دون غريهــا، كــام أنــه ليــس لــه أن يقــول: أراد لغــَة عدنــاَن دون 

َقحطــان، أو ربيعــة دون مــض؛ ألن اســَم العــرب يتنــاول مجيــع هــذه القبائــل تنــاوالً واحــدًا«)3(. 

ــن  ــال اب ــزل القــرآن بلغتهــم، فقــد اختلــف العلــامء يف تعيينهــا، ق ــي ن ــة الت ــل العربي ــا القبائ أمَّ

اجلــوزي)4(:  »والــذي نــراه أن التعيــي مــن اللغــات عــىل يشء بعينــه ال يصــح لنــا ســنده، وال يثبــت 

عنــد جهابــذة النقــل طريقــه«)5(. وقــال ابــن جريــر:  »وروي مجيــع ذلــك عــن ابــن عبــاس، وليســت 

الروايــة عنــه مــن روايــة مــن جيــوز االحتجــاج بنقلــه«)6(. 

)1(  انظر: التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد )280/8(.
)2(  هو أبو بكر، حممد بن الطيب البرصي، البغدادي، املعروف بابن الباقالين، من كبار علامء الكالم، انتهت اليه الرياسة يف مذهب األشاعرة، 

وكان ُيضب املثُل بفهمه وذكائه، له: »إعجاز القرآن«، )ت:403هـ(. انظر: السري )190/17(، واألعالم )176/6(.
)3(  انظر: تفسري القرطبي )44/1(. وبسط الكالم يف هذه املسألة ينظر إليه يف: الصاحبي يف فقه اللغة العربية )ص32(، »باب: القول يِف 

تِي هِبَا نزل القرآن«، والربهان يف علوم القرآن )283/1(، واإلتقان يف علوم القرآن )106/2(. اللغة الَّ
)4(  وهو أبو الفرج، عبد الرمحن بن عيل اجلوزي القريش البغدادي، احلنبيل، حافظ العراق، وواعظ اآلفاق، صاحب التصانيف املشهورة، 

من مصنفاته: »زاد املسري يف علم التفسري«، )ت:597هـ(. انظر: طبقات املفرسين )276/1(، واألعالم )316/3(.
)5(  انظر: فنون األفنان يف عيون علوم القرآن )ص217(.

)6(  انظر: تفسري الطربي )61/1(.
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     املطلب الثاين: عىل كم حرف نزل القرآن

عقد اإلمام البخاري لبيان عىل كم حرف نزل القرآن بابًا واحدًا، قال اإلمام يف ترمجته: 

 » َباُب ُأنِزَل الُقْرآُن َعىَل َسْبَعِة َأْحُرٍف)1(«)2(. ثم أورد حتته حديثي ساقهام بإسناده، فقال: 

ــُه: َأنَّ َرُســوَل اهللِ  َث ــاٍس   ، َحدَّ ــَن َعبَّ ــَد اهللِ ْب ]4991[ عــن ُعبيــد اهلل بــن عبــد اهلل، أن َعْب

يــُل َعــىَل َحــْرٍف َفَراَجْعُتــُه، َفَلــْم َأَزْل َأْســَتِزيُدُه َوَيِزيــُديِن َحتَّــى اْنَتَهــى   َقــاَل:  »َأْقــَرَأيِن ِجرْبِ

إىَِل َســْبَعِة َأْحــُرٍف«.

 ، ــاِريَّ ــٍد الَق ــَن َعْب ــِن ْب مْحَ ــَد الرَّ ــَة، َوَعْب ــَن خَمَْرَم ، َأنَّ الـــِمْسَوَر ْب ــرْيِ َب ــِن الزُّ ــْرَوَة ْب ]4992[ عــن ُع

ــاِب، َيُقــوُل:  »َســِمْعُت ِهَشــاَم ْبــَن َحكِيــِم ْبــِن ِحــَزاٍم َيْقــَرُأ ُســوَرَة  ُــاَم َســِمَعا ُعَمَر ْبــَن اخلَطَّ َثــاُه َأهنَّ َحدَّ

الُفْرَقــاِن يِف َحَيــاِة َرُســوِل اهللِ ، َفاْســَتَمْعُت لِِقَراَءتـِـِه، َفــإَِذا ُهــَو َيْقــَرُأ َعــىَل ُحــُروٍف َكثـِـرَيٍة، مَلْ 

َم، َفَلبَّْبُتــُه بِِرَدائـِـِه،  ُت َحتَّــى َســلَّ ْ ــاَلِة، َفَتَصــربَّ ُيْقِرْئنِيَهــا َرُســوُل اهللِ ، َفكـِـدُت ُأَســاِوُرُه يِف الصَّ

 ، ِــوُل اهلل ــا َرُس ــاَل: َأْقَرَأنِيَه ــَرُأ؟ َق ــِمْعُتَك َتْق ــي َس ــوَرَة الَّتِ ــِذِه السُّ ــَرَأَك َه ــْن َأْق ــُت: َم َفُقْل

ــِه  ــُت بِ ــَرْأَت، َفانَطَلْق ــا َق ــرْيِ َم ــىَل َغ ــا َع ــْد َأْقَرَأنِيَه ــوَل اهللِ  َق ــإِنَّ َرُس ــَت)3(، َف ــُت: َكَذْب َفُقْل

ــُروٍف مَلْ  ــىَل ُح ــاِن َع ــوَرِة الُفْرَق ــَرُأ بُِس ــَذا َيْق ــِمْعُت َه ــُت: إيِنِّ َس ــوِل اهللِ ، َفُقْل ــوُدُه إىَِل َرُس َأُق

ــَراَءَة الَّتِــي َســِمْعُتُه  ــِه الِق ــَرَأ َعَلْي ــا ِهَشــاُم، َفَق ــَرْأ َي ُتْقِرْئنِيَهــا، َفَقــاَل َرُســوُل اهللِ : َأْرِســْلُه، اْق

َيْقــَرُأ، َفَقــاَل َرُســوُل اهللِ : َكَذلـِـَك ُأنِزَلــْت، ُثــمَّ َقــاَل: اْقــَرْأ َيــا ُعَمــُر، َفَقــَرْأُت الِقــَراَءَة الَّتـِـي 

بعة: هو العدد املعروف بي الستة والثامنية. واألحرف مجع حرف، وله يف اللغة عّدة معان؛ فيطلق عىل اللغة، فيقال: حرف قريش،  )1(  السَّ
وحرف ثقيف، أي: لغة قريش وثقيف، ويطلق عىل كل كلمة تقرأ عىل الوجوه من القرآن، تقول: هذا يف حرف ابن مسعود، أي: قراءة 

ابن مسعود، ويطلق عىل طرف اليء وشفريه َوَحّده وجانبه، ومنه قوله تعاىل: ژ ڳ  ڳ          ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  
اء،  اء دون الضَّ ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے  ے   ۓ   ۓ  ژ ژ   ]سورة احلج:11[ أي: عىل جانب الرَّ
ويطلق عىل احلرف من حروف اهلجاء املعروفة أ ب ت إلخ، ويطلق عىل األداة التي ُتسمى الرابطة؛ ألهنا تربط االسم باالسم والفعل 
بالفعل، كعن وعىل. انظر: النهاية يف غريب احلديث )369/1(، ولسان العرب )41/9(، وتاج العروس )128/23(، مادة: »حرف«، 

ومناهل العرفان )153/1(، ودراسات يف علوم القرآن )ص371(.
)2(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )184/6(. 

َطأِ. انظر: النهاية يف غريب احلديث )159/4(. )3(  َقْوُلُه: »َكَذْبَت« أي: أخطأَت؛ والعرب تستعمل الَكذب يِف َمْوضع اخْلَ
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ــْبَعِة َأْحــُرٍف،  ــىَل َس ــِزَل َع ــْرآَن ُأن ــَذا الُق ــْت، إِنَّ َه ــَك ُأنِزَل ــاَل َرُســوُل اهللِ : َكَذلِ ــَرَأيِن، َفَق َأْق

ــُه«. َ ِمنْ َفاْقــَرُءوا َمــا َتَيــرسَّ

الدراسة: 
اح الصحيــح عــن بيــان قصــد اإلمــام البخــاري مــن هــذه الرتمجــة، إال أنــه بالنظــر  ســكت رُشَّ
إىل مــا أورده حتتهــا مــن حديثــي، وإىل رشحهــام يتبــي -واهلل أعلم-أنــه قصــد مــن هــذه الرتمجــة بيــان 
عــىل كــم حــرٍف نــزل القــرآن؟ دون أن يذكــر رأيــه يف املــراد هبــا)1(، ثــم استشــهد عــىل مــا قصــده مــن 

الرتمجــة بحديثــي: 

 -.احلديث األول: حديث ابن عباس

، يف قصــة عمر -  احلديــث الثــاين: حديــث الـــِمْسَوَر بــن خَمَْرَمــَة وعبــد الرمحــن بن عبــٍد القــاريِّ

مــع هشــام  ، وداللتهــام عــىل قصــد اإلمــام البخــاري مــن الرتمجة ظاهــرة)2(. 

)1(  حديث نزول القرآن عىل سبعة أحرف ُيَعدُّ من األحاديث املستفيضة، ُرِوَي ذلك عن مجع كبري من الصحابة، ذكر السيوطي أنه ورد 
عن واحد وعرشين صحابّيًا، مما جعل اإلمام أبو عبيد القاسم بن سالم يقول بتواتر هذا احلديث. وقد اختلف العلامء يف تفسري هذه 
األحرف اختالفًا كبريًا حتى قال السيوطي: »اخُتلف يف معنى احلديث عىل نحو أربعي قوالً«. قال املنذري: »أكثرها غري خمتار«. وسبب 
هذا االختالف أن األحاديث الواردة يف نزول القرآن الكريم عىل سبعة أحرف جاءت جمملة، فقد خلت مجيع ألفاظها من عبارة رصية 
عاة لالختالف، وكل ما  تفر لنا املقصود باألحرف السبعة، ومل يأت نصٌّ صحيح رصيح يبينها، فكان االجتهاد يف حتديد املراد هبا ُمدَّ
ُذكر من أقوال يف بيان املراد باألحرف السبعة إنام هي من باب االستقراء واالستنباط. قال أبو بكر بن العريب: »مل تتعي هذه السبعة بنص 

من النبي ، وال إمجاع من الصحابة، وقد اختلفت فيها األقوال«. 
       ومن األسباب: أن لفظ »حرف« الوارد يف احلديث مشرتك لفظي له يف اللغة معان تقدم ذكرها. وتفسري نزول القرآن عىل سبعة أحرف 
ُيَعدُّ موضوعًا شائكًا، قال ابن اجلزري: »وال زلت أستشكل هذا احلديث، وأفكر فيه، وأمعن النظر من نيف وثالثي سنة«. لذا خفي 
فهمه عىل بعض العلامء، فعدَّ احلديث مشكاًل، وتوقف عن بيان معناه، وبعضهم أتى بآراء من غري أن يكون هلم سند معترب، وآراء كثرية 
ذات مضمون واحد أو متقارب وإن تفاوت التعبري عنها. ونزول القرآن عىل سبعة أحرف من موضوعات علوم القرآن التي اهتم به 
العلامء، وأولوه ُجلَّ اهتاممهم، قدياًم وحديثًا، ولبسط الكالم ينظر: األحرف السبعة للقرآن، أليب عمرو الداين، ومعاين األحرف السبعة، 
أليب الفضل الرازي، ونزول القرآن عىل سبعة أحرف، ملناع القطان، وحديث األحرف السبعة، لعبد العزيز قاري، واألحرف السبعة 
ومنزلة القراءات منها، حلسن ضياء الدين عرت، وفنون األفنان )ص196(، والتمهيد )272/8(، واملرشد الوجيز )ص77(، والربهان يف 
علوم القرآن )211/1(، واإلتقان )163/1(، ومناهل العرفان )137/1(، واملدخل لدراسة القرآن الكريم )ص166(، وفتح الباري 

)23/9(، والقبس يف رشح موطأ مالك بن أنس )ص400(، والنرش يف القراءات العرش )26/1(.
)2(  انظر: عمدة القاري )22/20(، ولب اللباب )141/4(.
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املبحث الثالث:

 مجع القرآن)1( 

    املطلب األول: مجع القرآن يف عهد النبي  بحفظه يف الصدور

ــدور  ــه يف الص ــي  بحفظ ــد النب ــرآن يف عه ــع الق ــان مج ــاري لبي ــام البخ ــد اإلم عق

ــي:  باب

»بــاب: كاَن ِجرْبيــُل َيْعــِرُض)2( الُقــْرآَن عــىَل النبــيِّ  * وقــال يف ترمجتــه:   البــاب األول: 

. )3 ( » 

ثم أورد حتته حديثًا ُمعلَّقًا، وحديثي ساقهام بإسناده، فقال:

ــاَلُم-:  »َأرَسَّ إيَِلَّ النَّبِــيُّ  وقــال مــروق، َعــْن َعاِئَشــَة  ، َعــْن َفاطَِمــَة -َعَلْيَهــا السَّ

، َوالَ ُأَراُه إاِلَّ  َتــنْيِ ــُه َعاَرَضنـِـي الَعــاَم َمرَّ يــَل َكاَن ُيَعاِرُضنـِـي بِالُقــْرآِن ُكلَّ َســنٍَة، َوإِنَّ : َأنَّ ِجرْبِ

ــيِل«. ــَرَ َأَج َح

 ، ــرْيِ ــاِس بِاخَل ــَوَد النَّ ــيُّ  َأْج ــاَل:  »َكاَن النَّبِ ــاٍس  ، َق ــِن َعبَّ ــِن اْب ]4997[ َع

ــى  ــاَن، َحتَّ ــْهِر َرَمَض ــٍة يِف َش ــاُه يِف ُكلِّ َلْيَل ــَل َكاَن َيْلَق ي ــاَن؛ أِلَنَّ ِجرْبِ ــْهِر َرَمَض ــوُن يِف َش ــا َيُك ــَوُد َم َوَأْج

ــَن  ــرْيِ ِم ــَوَد بِاخَل ــُل َكاَن َأْج ي ــُه ِجرْبِ ــإَِذا َلِقَي ــْرآَن، َف ــوُل اهللِ  الُق ــِه َرُس ــِرُض َعَلْي ــلَِخ، َيْع َينَس

يــِح الـــُمْرَسَلِة«. الرِّ

)1(  مجع القرآن الكريم يطلق يف علم علوم القرآن عىل معنيي:
األول: حفظه واستظهاره يف الصدور، ومنه قوله تعاىل: ژ ی  جئ  حئ   مئ  ژ ]سورة القيامة:17[. والثاين: كتابته كله حروفًا، وكلامت، 

وآيات، وسورًا، فهذا مجع يف الصحائف والسطور، وذاك مجع يف القلوب والصدور. انظر: مناهل العرفان )239/1(.
اء، أي: يقَرُأ، والعرض عىل العامل: قراءتك عليه يِف كتابك َأو من صدرك، ومنه: »َفَعَرْضُت َعَلْيِه  )2(  قوله: »َيْعِرُض«: بَِفتح الَياء َوكر الرَّ

َحِديَثَها« أخرجه البخاري يف صحيحه )ح687(. انظر: مطالع األنوار )404/4(، مادة: »عرض«، وانظر: فتح الباري )43/9(.
)3(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )186/6(. 
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ــْرآَن ُكلَّ  ــيِّ  الُق ــىَل النَّبِ ــِرُض َع ــاَل:  »َكاَن َيْع ــَرَة ، َق ــْن َأيِب ُهَرْي ]4998[ َع

َتــنْيِ يِف الَعــاِم الَّــِذي ُقبـِـَض فِيــِه، َوَكاَن َيْعَتكـِـُف ُكلَّ َعــاٍم َعــرْشًا، َفاْعَتَكــَف  ًة، َفَعــَرَض َعَلْيــِه َمرَّ َعــاٍم َمــرَّ

ــِذي ُقبِــَض فِيــِه«. يــَن يِف الَعــاِم الَّ ِعرْشِ

الدراسة:

ــي  ــرأه للنب ــا أق ــتعرض م ــل كان يس ــان أن جربي ــة بي ــذه الرتمج ــن ه ــاري م ــام البخ ــد اإلم قص

  ــنَِة كلهــا)1(. وكان مــن دواعــي معارضــة جربيــل النبــي  مــن القــرآن يف السَّ

بالقــرآن يف رمضــان مــن كل عــام؛ حفــظ القــرآن، وتثبيتــه يف قلــب النبــي  حتــى ال يضيــع 

منــه يشء)2(. وقــد اســتدل عــىل مــا قصــده مــن الرتمجــة بثالثــة أحاديــث ســاق اثنــي منهــا بإســناده، 

ــًا، وهــي:  واألول رواه ُمعلق

احلديــث األول: رواه ُمعلقــًا عــن مــروق، عــن عائشــة، وهــذا التعليــق وصلــه البخــاري بتاممــه - 

يف كتــاب املناقــب، بــاب: عالمــات النبــوة يف اإلســالم)3(، وداللــة احلديــث عــىل قصــد اإلمــام البخــاري مــن 

الرتمجــة ظاهــرة)4(. 

احلديــث الثــاين: حديــث ابــن عبــاس، وقــد اعــرُتَض عــىل اإلمــام البخــاري بــأن هــذا احلديــث - 

ــىل  ــرآن ع ــرُض الق ــَل كان يع ــا أن جربي ــة؛ ألن فيه ــع يف الرتمج ــا وق ــُس م ــه عك ــة؛ ألن ــًا للرتمج ــس مطابق لي

ــَل )5(. ــىل جربي ــرآن ع ــِرض الق ــي  كان يع ــث أن النب ــي ، ويف احلدي النب

اح بام ييل:   وقد أجاب عنه الرُشَّ

م يف بــدِء الوحــي بلفــظ»وكان يلقــاُه يف كل ليلــة مــن رمضــان َفُيَداِرُســُه  قــال ابــن حجــر:  »تقــدَّ

)1(  انظر: فتح الباري )43/9(، وعمدة القاري )23/20(، ومنحة الباري )287/8(.
)2(  انظر: املدخل لدراسة القرآن الكريم )ص260(.

)3(  انظر: صحيح البخاري )ح3623(.
)4(  انظر: لب اللباب يف الرتاجم واألبواب )143/4(.

)5(  انظر: فتح الباري )44/9(، ولب اللباب يف الرتاجم واألبواب )143/4(.
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ــُدُه مــا وقــَع يف روايــة أيب هريرة  القــرآَن«)1(، فيحمــُل عــىل أنَّ كالًّ منهــام كان يعــِرُض عــىل اآلخــِر، َوُيَؤيِّ

ــاب«)2(.  ــث الب آخر أحادي

ــل كأن  ــرض، ب ــل يف الع ــه دخ ــل ل ــث إن جربي ــن حي ــة م ــه للرتمج ــي)3(:  »مطابقت ــال العين وق

  ــي ــًا والنب ــث األول عارض ــل يف احلدي ــذا كان جربي ــة، وهل ــام كان مناوب ــرض بينه الع

ــس«)4(.  ــث بالعك ــذا احلدي ــه، ويف ه ــًا علي معروض

وقــال عبــد احلــق اهلاشــمي:  »واجلــواُب: أنــه ُيمــل عــىل أن كالًّ منهــام كان يعــِرض عــىل اآلخر، 

ويؤيــده أوُل أحاديــث البــاب؛ فإنــه أورده بلفــِظ:  »ُيعاِرضنــي«، واملفاعلــة تكــون مــن اجلانبــي، ولعلَّه 

هلــذا الــرِّ أورد البخــاريُّ  حديث عائشــة«)5(.

احلديــث الثالــث: حديــث أيب هريــرة، وداللــة احلديــث عــىل قصــد اإلمــام البخــاري مــن - 

الرتمجــة ظاهــرة)6(.

* .)8(» ِِّمْن أصحاِب النبي )اِء)7 الباب الثاين: وقال يف ترمجته:  »باُب الُقرَّ

ثم أورد حتته سبعة أحاديث ساقها بإسناده، فقال:

ــُه،  ــَن َمْســُعوٍد َفَقــاَل: الَ َأَزاُل ُأِحبُّ ــَد اهللِ ْب ــُن َعْمــٍرو َعْب ــُد اهللِ ْب وٍق، َذَكــَر َعْب ]4999[ َعــن َمــْرُ

)1(  انظر: باب: َكْيَف َكاَن َبْدُء الَوْحِي إىَِل َرُسوِل اهللِ ؟ )ح6(.
)2(  انظر: فتح الباري )44/9(.

)3(  وهو بدر الدين، أبو حممد، حممود بن أمحد العيني احلنفي، من كبار املحدثي، ويل يف القاهرة احلسبة، وقضاء احلنفية، ونظر السجون، ثم 
رصف عن وظائفه، وعكف عىل التدريس والتصنيف إىل أن تويف بالقاهرة )ت:855هـ(، من كتبه: »عمدة القاري يف رشح البخاري«. 

انظر: الضوء الالمع )131/10(، واألعالم )163/7(.
)4(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )186/6(.

)5(  انظر: لب اللباب يف الرتاجم واألبواب )143/4(.
)6(  انظر: لب اللباب يف الرتاجم واألبواب )143/4(، وعمدة القاري )34/20(، وفتح الباري )46/9(.

ْعُته وَضَمْمُت بعَضه إىَِل َبْعٍض، وكّل يشٍء  اِء«: بضم القاف وتشديد الراء من الِقَراَءِة مَجُع َقاِرٍئ، ُيقاُل: َقَرْأُت اليَء ُقْرآنًا؛ مَجَ )7(  قوله: »الُقرَّ
لسان العرب )128/1(، وتاج العروس  ؛ أي: حفظوه. انظر:  َقَرْأَته، وهم الذين مجعوا القرآن يف عهد النبي  َفَقَد  مَجْعَته 

)365/1( مادة: »قرأ«، وفتح الباري )47/9(.
)8(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )186/6(. 
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ــامِلٍ،  ــُعوٍد، َوَس ــِن َمْس ــِد اهللِ ْب ــْن َعْب ــٍة ِم ــْن َأْرَبَع ــْرآَن ِم ــُذوا الُق ــوُل:  »ُخ ــيَّ  َيُق ــِمْعُت النَّبِ َس

ــِن َكْعــٍب«.  ــٍل، َوُأيَبِّ ْب ــِن َجَب ــاِذ ْب َوُمَع

]5000[ عــن َشــِقيق ْبــن َســَلَمَة، َقــاَل: َخَطَبنـَـا َعْبــُد اهللِ ْبــُن َمْســُعوٍد َفَقــاَل:  »َواهللِ َلَقــْد َأَخــْذُت 

  ِّــَم َأْصَحــاُب النَّبِــي ِمــن يِف َرُســوِل اهللِ  بِْضعــًا َوَســْبِعنَي ُســوَرًة، َواهللِ َلَقــْد َعلِ

ِهــْم«. َقــاَل َشــِقيٌق: َفَجَلْســُت يِف احِلَلــِق َأْســَمُع َمــا َيُقوُلوَن،  َأينِّ ِمــْن َأْعَلِمِهــم بِكَِتــاِب اهللِ، َوَمــا َأَنــا بَِخرْيِ

َفــاَم َســِمْعُت َراّدًا َيُقــوُل َغــرْيَ َذلـِـَك.

]5001[ َعــْن َعْلَقَمــَة، َقــاَل:  »ُكنَّــا بِِحْمــص، َفَقــَرَأ اْبــُن َمْســُعوٍد ُســوَرَة ُيوُســَف، َفَقــاَل َرُجــٌل: 

ــَح  ــُه ِري ــَد ِمنْ ــنَت. َوَوَج ــاَل: َأْحَس ــوِل اهللِ  َفَق ــىَل َرُس ــَرْأُت َع ــاَل: َق ــْت، فَق ــَذا ُأنِزَل ــا َهَك َم

.» َبــُه احَلــدَّ َب اخَلْمــَر؟ َفَرَ َب بِكَِتــاِب اهللِ، َوَتــرْشَ َمــُع َأن ُتَكــذِّ اخَلْمــِر، َفَقــاَل: َأَتْ

ــْت  ــا ُأنِزَل ُه، َم ــرْيُ ــَه َغ ــِذي اَل إَِل ــُد اهللِ  :  »َواهللِ الَّ ــاَل َعْب ــاَل: َق وٍق، َق ــْرُ ــن َم ]5002[ َع

ــَم  ــُم فِي ــا َأْعَل ــاِب اهللِ إاِلَّ َأَن ــٌة ِمــن كَِت ــْت آَي ــْت، َوالَ ُأنِزَل ــَن ُأنِزَل ــُم َأْي ــا َأْعَل ــاِب اهللِ إاِلَّ َأَن ُســوَرٌة ِمــن كَِت

ــِه«. ــُت إَِلْي ــُل َلَركِْب ــُه اإِلبِ ــاِب اهللِ تبُلُغ ــي بِكَِت ــَم ِمنِّ ــُم َأَحــدًا َأْعَل ــْو َأْعَل ــْت، َوَل ُأنِزَل

ــَع الُقــْرآَن)1( َعــىَل َعْهــِد  ]5003[ عــن َقَتــاَدَة، َقــاَل:  »َســَأْلُت َأَنــَس ْبــَن َمالِــٍك : َمــن مَجَ

ُهــم ِمــَن األَنَصــاِر: ُأيَبُّ ْبــُن َكْعــٍب، َوُمَعــاُذ ْبــُن َجَبــٍل، َوَزْيــُد ْبــُن  النَّبـِـيِّ ؟ َقــاَل:  »َأْرَبَعــٌة، ُكلُّ

َثابـِـٍت، َوَأُبــو َزْيــٍد«. 

  ُّــي ــاَت النَّبِ ــاَل:  »َم ــِن َمالِــٍك، َق ــِس ْب ــٍت الُبنــاين َوُثاَمَمــة، عــن َأَن ]5004[ َعــن َثابِ

ــٍد. َقــاَل:  ــُن َثابِــٍت، َوَأُبــو َزْي ــُد ْب ــُن َجَبــٍل، َوَزْي ْرَداِء، َوُمَعــاُذ ْب َمــِع الُقــْرآَن َغــرْيُ َأْرَبَعــٍة: َأُبــو الــدَّ َومَلْ جَيْ

ــاُه«. َوَنْحــُن َوِرْثنَ

َع الُقْرآَن« أي: اسَتظَهَرُه ِحفظًا. انظر: فتح الباري )127/7(، وعمدة القاري )272/16(. )1(  قوله: »َمن مَجَ
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، َوُأيَبٌّ َيُقــوُل:  ــا َلنَــَدُع ِمــن َلـــْحِن ُأيَبٍّ ]5005[ َعــِن اْبــِن َعبَّــاٍس، َقــاَل:  »َقــاَل ُعَمــُر: ُأيَبٌّ َأْقَرُؤَنــا، َوإِنَّ

ٍء، َقــاَل اهللُ َتَعــاىَل: ژ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   َأَخْذُتــُه ِمــن يِف َرُســوِل اهللِ  َفــالَ َأْتُرُكــُه لِــيَشْ

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ژ ]ســورة البقــرة: 106[«.

الدراسة:

عقــد اإلمــام البخــاري هــذه الرتمجــة لبيــان الذيــن اشــتهروا بحفــظ القــرآن، والتصــدي لتعليمــه 

ــبعٌة،  ــاري س ــم البخ ــن ذكره ــوع َم ــده ، وجمم ــيِّ ، يف عه ــاِب النب ــْن أصح ِم

وهــم: ابــن مســعود، وســامل مــوىل أيب ُحذيفــة، ومعــاذ بــن جبــل، وُأيب بــن كعــب، وزيــد بــن ثابــت، 

ــدرداء)1(. وقــد اســتدلَّ اإلمــام البخــاري عــىل مــا قصــده  ــن مالــك، وأبو ال ــمُّ أنــس ب ــد َع ــو زي وأب

مــن الرتمجــة بســبعة أحاديــث ســاقها بإســناده، وهــي: 

احلديــث األول: حديــث َعبــد اهللِ بــن َعمــٍرو، وداللتــه عــىل الرتمجــة ظاهــرة)2(. ووجــه - 

ــة،  ــراء الصحاب ــن ق ــة م ــن أربع ــه- ع ــرآن -أي: تعلم ــذ الق ــر بأخ ــي  أم ــه: أنَّ النب داللت

وهــم: عبــد اهلل بــن مســعود، وســامل مــوىل أيب ُحذيفــة، ومعــاذ بــن جبــل، وُأيب بــن كعــب. 

احلديث الثاين: حديث َشِقيق بن َسَلَمَة. - 

احلديث الثالث: حديث َعلَقَمة.- 

احلديث الرابع: حديث مروق. - 

ــعود  ــن مس ــا: أن اب ــه داللته ــرة)3(. ووج ــة ظاه ــىل الرتمج ــة ع ــث الثالث ــذه األحادي ــة ه ودالل

ــُه ِمــْن َأْعَلــم أصحــاب النبــي  بالقــرآن، وتقدمــه عليهــم يف   أخــرب عــن نفســه بأنَّ

إقــراء القــرآن وتعليمــه.

)1(  انظر: فتح الباري )47/9(، وعمدة القاري )24/20(، وإرشاد الساري )456/7(، ولب اللباب )144/4(.
)2(  انظر: عمدة القاري )24/20(، ولب اللباب يف الرتاجم واألبواب )144/4(.
)3(  انظر: عمدة القاري )25/20(، ولب اللباب يف الرتاجم واألبواب )144/4(.
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احلديــث اخلامــس، والســادس: وكالمهــا عــن َأَنــِس بــِن َمالـِـك. وداللتهــام عــىل الرتمجة  -

ظاهــرة)1(. ووجــه داللتهــام: أن أنــس أخــرب بــأن هــؤالء الذيــن ذكرهــم، هــم ِمــن القــراء الذيــن مجعــوا 

 . القــرآن -أي: حفظــوه-يف عهــد النبي

احلديــث الســابع: حديــث ابــن عبــاس، وداللتــه عــىل الرتمجــة ظاهــرة. ووجــه داللتــه: - 

.)2(
 أخــرب بــأنَّ ُأيبَّ بــن كعــب أقــرأ القــراء مــن أصحــاب رســول اهلل  أن عمــر

    املطلب الثاين: مجع القرآن يف عهد النبي  بكتابته يف السطور:

ــطور  ــه يف الس ــي  بكتابت ــد النب ــرآن يف عه ــع الق ــان مج ــاري لبي ــام البخ ــد اإلم عق

ــِب النبــيِّ «)3(. ثــم أورد حتتــه حديثــي ســاقهام  ــًا واحــدًا، قــال يف ترمجتــه:  »بــاُب كاتِ باب

بإســناده، فقــال:

]4989[ عــن ابــن شــهاب أنَّ ابــن الســبَّاق قــال: أنَّ َزْيــَد ْبــَن َثابـِـٍت، َقــاَل:  »َأْرَســَل إيَِلَّ َأُبــو َبْكــٍر 

ــى  ــُت َحتَّ ــْرآَن، َفَتَتبَّْع ــِع الُق بِ ــوِل اهللِ ، َفاتَّ ــَي لَِرُس ــُب الَوْح ــَت َتْكُت ــَك ُكن ــاَل: إِنَّ  َق

ِه، ژ ھ   ــرْيِ ــٍد َغ ــَع َأَح ــا َم ، مَلْ َأِجْدُهَ ــاِريِّ ــَة األَنَص ــَع َأيِب ُخَزْيَم ــنْيِ َم ــِة آَيَت ــوَرةِ التَّْوَب ــَر ُس ــدُت آِخ َوَج

]ســورة التوبــة:128[  إىَِل آِخــِرِه«. ژ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  

اِء، َقــاَل:  »مَلَّــا َنَزَلــْت:ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ   ]4990[ َعــِن الــرَبَ

َواِة)4( َوالَكتِــِف)5(  ــْوِح َوالــدَّ ڀ ژ ]ســورة النســاء:95[، َقــاَل النَّبِــيُّ : اْدُع يِل َزْيــدًا، َوْلَيِجــْئ بِاللَّ

َواِة -ُثــمَّ َقــاَل: اْكُتــْب ژ ٱ  ٻ  ٻ ژ، َوَخْلــَف َظْهــِر النَّبـِـيِّ  َعْمــُرو  -َأِو الَكتـِـِف َوالــدَّ

؟ َفنََزَلــْت َمَكاهَنـَـا:  يــُر الَبــَرِ ْبــُن ُأمِّ َمْكُتــوٍم األَْعَمــى، َقــاَل: َيــا َرُســوَل اهللِ َفــاَم َتْأُمــُريِن، َفــإيِنِّ َرُجــٌل رَضِ

)1(  انظر: املصادر السابقة.
)2(  انظر: عمدة القاري )28/20(، ولب اللباب )144/4(.

)3(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )184/6(.
تِي ُيْكَتُب ِمنَْها. انظر: مقايس اللغة )309/2(، مادة: »دوى«. َواِة« املراد هبا: الَّ )4(  قوله : »َالدَّ

)5(  قوله : »َالَكتِِف« املراد به: َعظُم الَكتِِف؛ ألهنم كانوا َيْكُتُبوَن فيها. انظر: فتح الباري )208/1(.
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ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ ژ ]ســورة النســاء: 95[«.

الدراسة:

  قصــد اإلمــام البخــاري مــن هــذه الرتمجــة ذكــر أشــهر ُكتَّــاب الوحــي لرســوله اهلل

وأخصهــم؛ وهــو زيــد بــن ثابــت؛ ولكثــرة كتابتــه للوحــي ُأطلــق عليــه الكاتــب -بــالم العهــد-)1(. 

وشــهرة زيــد بكتابــة الوحــي ال يعنــي أهنــا خاصــة بــه، بــل اختــذ  عــدًدا مــن الصحابــة    

 يكتبــون لــه الوحــي غــري زيــد بــن ثابــت، فــكان إذا نــزل عليــه يشء مــن القــرآن دعــا أحدهم 

فيأمــره بكتابتــه وتدوينــه، ُعــرف هــؤالء الصحابــة بـــ »ُكتَّــاب الوحــي«. قــال العينــي:  »وُكتَّــاُب النبي 

ــاٌب بمكــة، فــأول   كثــريون غــري زيــد بــن ثابــت؛ ألنــه أســلم بعــد اهلجــرة، وكان لــه ُكتَّ

ْســاَلِم َيــْوَم اْلَفْتــِح،  ٍح، ُثــمَّ اْرَتــدَّ ُثــمَّ َعــاَد إىل اإْلِ مــن كتــب لــه بمكــة مــن قريــش عبــد اهلل بــن أيب رَسْ

وكتــب لــه يف اجلملــة اخللفــاء األربعــة، والزبــري بــن العــوام، وخالــٌد وَأبــاُن ابنــا ســعيد بــن العــاص 

بــن أميــة، َوَحنَظَلــُة بــن الربيــع األســدي، َوُمَعْيِقيــُب بــن أيب فاطمــة، وعبــد اهلل بــن األرقــم الزهــري، 

ْحبِيــُل بــن حســنة، وعبــد اهلل بــن رواحــة، وأول مــن كتــب باملدينــة أيب بــن كعــب، كتــب لــه قبــل  َورُشَ

زيــد بــن ثابــت، ومجاعــة آخــرون كتبــوا لــه«)2(. وقــد اســتدلَّ اإلمــام البخــاري عــىل مــا قصــده مــن 

الرتمجــة بحديثــي ســاقهام بإســناده، ومهــا:

ــه -  ــرة)3(. ووج ــة ظاه ــىل الرتمج ــه ع ــت، وداللت ــن ثاب ــد ب ــث زي ــث األول: حدي احلدي

. شــهد لزيــد بــن ثابــت بكتابتــه الوحــي يف زمــن رســول اهلل  الداللــة: أن أبــا بكــر

احلديــث الثــاين: حديــث الــرباء بــن عــازب، وداللتــه عــىل الرتمجــة ظاهــرة )4(. ووجــه - 

الداللــة: أنَّ النبــي  دعــا زيــد بــن ثابــت، وأمــره بكتابــة قولــه تعــاىل: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

)1(  انظر: منحة الباري برشح صحيح البخاري )282/8(، وفتح الباري )22/9(.
)2(  انظر: عمدة القاري )19/20(.

)3(  انظر: فتح الباري )22/9(، وعمدة القاري )19/20(، وإرشاد الساري )450/7(، ولب اللباب )141/4(.
)4(  انظر: عمدة القاري )19/20(، وإرشاد الساري )450/7(، ولب اللباب )141/4(.
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. ــه ــت علي ــا نزل ــاء: 95[، مل ــورة النس ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ژ   ]س

: املطلب الثالث: مجع القرآن يف عهد أيب بكر، وعثامن   

عقــد اإلمــام البخــاري لبيــان مجــع القــرآن يف عهــد أيب بكــر وعثــامن   بابــًا واحــدًا، قــال 

يف ترمجتــه:  »َبــاُب مَجْــِع)1( الُقــْرآِن«)2(. ثــم أورد حتتــه ثالثــة أحاديــث ســاقها بإســناده، فقــال: 

ــبَّاِق، َأنَّ َزْيــَد ْبــَن َثابِــٍت   َقــاَل:  »َأْرَســَل  ]4986[ عــن ابــن ِشــَهاٍب، َعــن ُعَبْيــِد ْبــِن السَّ

ــاِب ِعنــَدُه، َقــاَل َأُبــو َبْكــٍر: إِنَّ ُعَمــَر َأَتــايِن َفَقــاَل:  إيَِلَّ َأُبــو َبْكــٍر َمْقَتــَل َأْهــِل الَياَمَمــِة، َفــإَِذا ُعَمــُر ْبــُن اخَلطَّ

ــِن،  اِء بِامْلََواطِ ــرَّ ــُل بِالُق ــَتِحرَّ الَقْت ــى َأن َيْس ــْرآِن، َوإيِنِّ َأْخَش اِء الُق ــرَّ ــِة بُِق ــْوَم الَياَمَم ــَتَحرَّ َي ــِد اْس ــَل َق إِنَّ الَقْت

َفَيْذَهــَب َكثِــرٌي ِمــَن الُقــْرآِن، َوإيِنِّ َأَرى َأن َتْأُمــَر بَِجْمــِع الُقــْرآِن، ُقْلــُت لُِعَمــَر: َكْيــَف َتْفَعــُل َشــْيئًا مَلْ َيْفَعْلــُه 

ــَك،  َح اهللُ َصــْدِري لَِذلِ ــى رَشَ ــَزْل ُعَمــُر ُيَراِجُعنِــي َحتَّ ــْم َي ، َفَل ــاَل ُعَمــُر: َهــَذا َواهللِ َخــرْيٌ ؟ َق

ــَك َرُجــٌل َشــابٌّ َعاِقــٌل الَ َنتَِّهُمــَك، َوَقــْد  َوَرَأْيــُت يِف َذلـِـَك الَّــِذي َرَأى ُعَمــُر، َقــاَل َزْيــٌد: َقــاَل َأُبــو َبْكــٍر: إِنَّ

ُفــويِن َنْقــَل َجَبــٍل  ْعــُه، -َفــَواهللِ َلــْو َكلَّ ُكنــَت َتْكُتــُب الَوْحــَي لَِرُســوِل اهللِ ، َفَتَتبَّــِع الُقــْرآَن َفامْجَ

ــُه  ــِع الُقــْرآِن-، ُقْلــُت: َكْيــَف َتْفَعُلــوَن َشــْيئًا مَلْ َيْفَعْل ــِه ِمــن مَجْ َّــا َأَمــَريِن بِ ــاِل َمــا َكاَن َأْثَقــَل َعــيَلَّ مِم ِمــَن اجِلَب

َح اهللُ َصــْدِري  ، َفَلــْم َيــَزْل َأُبــو َبْكــٍر ُيَراِجُعنـِـي َحتَّــى رَشَ َرُســوُل اهللِ ؟، َقــاَل: ُهــَو َواهللِ َخــرْيٌ

ُعــُه ِمــَن الُعُســِب)3(، َواللَِّخــاِف)4(،  َح َلــُه َصــْدَر َأيِب َبْكــٍر َوُعَمــَر ، َفَتَتبَّْعــُت الُقــْرآَن َأمْجَ ــِذي رَشَ لِلَّ

ــٍد  ــَع َأَح ــا َم ــَة األَْنَصــاِريِّ مَلْ َأِجْدَه ــَع َأيِب ُخَزْيَم ــِة َم ــوَرِة التَّْوَب ــَر ُس ــْدُت آِخ ــى َوَج ــاِل، َحتَّ َج َوُصــُدوِر الرِّ

ِه: ژ ھ   ھ  ے  ے  ۓ ژ  َّ]ســورة التوبــة:128[ َحتَّــى َخامِتـَـِة َبــَراَءَة، َفَكاَنــِت  َغــرْيِ

ــاُه اهللُ، ُثــمَّ ِعنــَد ُعَمــَر َحَياَتــُه، ُثــمَّ ِعنــَد َحْفَصــَة بِنــِت ُعَمــَر«.  ُحــُف ِعنــَد َأيِب َبْكــٍر َحتَّــى َتَوفَّ الصُّ

َعه  َع اليَء عن َتفِرقة جَيَمُعه مَجعًا ومَجَّ ء أمجعه مجعًا؛ إِذا َضَمْمُت بعضه إىِل بعض، ومَجَ )1(  قوله: »َجـْمُع« اجلمُع: خالف التَّفِريق، مجعُت اليَّ
وَأمَجَعه فاجَتمع. انظر: مجهرة اللغة )483/1(، ولسان العرب )53/8( مادة: »مجع«.

)2(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )183/6(.
)3(  مجع عسيب؛ وهو سَعُف النّخل، وهو اجلريد، وهو عود قضبان النّخل كانوا يكشطون خوصها، ويتخذوهنا عصيًا، وكانوا َيْكُتُبوَن يِف 

طرفه العريض منه. انظر: مشارق األنوار عىل صحاح اآلثار )101/2(، مادة: »عسب«.
َفة؛ وهي ِحجارٌة بِيٌض ِرقاق. النهاية يف غريب احلديث واألثر )4/ 244(، مادة: »خلف«. ُع خَلْ )4(  مَجْ
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ــىَل  ــِدَم َع ــاَمِن، َق ــَن الَي ــَة ْب ــُه:  »َأنَّ ُحَذْيَف َث ــٍك، َحدَّ ــَن َمالِ ــَس ْب ــَهاٍب، َأنَّ َأَن ــن ِش ]4987[ عــن اب

ــَة  ــَزَع ُحَذْيَف ــَراِق، َفَأْف ــِل الِع ــَع َأْه ــاَن َم ــَة َوَأْذَربِيَج ــِح َأْرِمينَِي ــْأِم يِف َفْت ــَل الشَّ ــاِزي َأْه ــاَمَن َوَكاَن ُيَغ ُعْث

َتلُِفــوا يِف  ــَة َقْبــَل َأن خَيْ اْختاَِلُفُهــْم يِف الِقــَراَءِة، َفَقــاَل ُحَذْيَفــُة لُِعْثــاَمَن: َيــا َأِمــرَي الـــُمْؤِمننَِي، َأْدِرْك َهــِذِه األُمَّ

ُحــِف َننَســُخَها  الكَِتــاِب اْختـِـاَلَف الَيُهــوِد َوالنََّصــاَرى، َفَأْرَســَل ُعْثــاَمُن إىَِل َحْفَصــَة: َأْن َأْرِســيِل إَِلْينَــا بِالصُّ

ــا َحْفَصــُة إىَِل ُعْثــاَمَن، َفَأَمــَر َزْيــَد ْبــَن َثابـِـٍت، َوَعْبــَد اهللِ  َهــا إَِلْيــِك، َفَأْرَســَلْت هِبَ يِف الـــَمَصاِحِف، ُثــمَّ َنُردُّ

ــِن ْبــَن احَلــاِرِث ْبــِن ِهَشــاٍم َفنََســُخوَها يِف الـــَمَصاِحِف،  مْحَ ، َوَســِعيَد ْبــَن الَعــاِص، َوَعْبــَد الرَّ َبــرْيِ ْبــَن الزُّ

ــْرآِن  ــَن الُق ٍء ِم ــٍت يِف يَشْ ــُن َثابِ ــُد ْب ــْم َوَزْي ــْم َأنُت ــِة: إَِذا اْخَتَلْفُت ــيِّنَي الثَّاَلَث ــِط الُقَرِش ْه ــاَمُن لِلرَّ ــاَل ُعْث َوَق

ــَمَصاِحِف،  ُحــَف يِف الـ ــُخوا الصُّ ــى إَِذا َنَس ــوا َحتَّ ــاهِنِْم، َفَفَعُل ــَزَل بِلَِس ــاَم َن ــٍش، َفإِنَّ ــاِن ُقَرْي ــوُه بِلَِس َفاْكُتُب

ــَن  ــَواُه ِم ــاَم ِس ــَر بِ َّــا َنَســُخوا، َوَأَم ــٍق بُِمْصَحــٍف مِم ُحــَف إىَِل َحْفَصــَة، َوَأْرَســَل إىَِل ُكلِّ ُأُف ــاَمُن الصُّ َردَّ ُعْث

ــَرَق«. ــٍف َأن حُيْ ــٍة َأْو ُمْصَح ــْرآِن يِف ُكلِّ َصِحيَف الُق

ــاَل:   ــٍت َق ــَن َثابِ ــَد ْب ــِمَع َزْي ــٍت، َس ــِن َثابِ ــِد ْب ــُن َزْي ــُة ْب يِن َخاِرَج ــرَبَ ــَهاٍب: َوَأْخ ــُن ِش ــال اْب ]4987[ ق

»َفَقــدُت آَيــًة ِمــَن األَْحــَزاِب ِحــنَي َنَســْخنَا الـــُمْصَحَف، َقــْد ُكنــُت َأْســَمُع َرُســوَل اهللِ  َيْقــَرُأ 

: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ پژ     ــا، َفاْلَتَمْســنَاَها َفَوَجْدَناَهــا َمــَع ُخَزْيَمــَة ْبــِن َثابـِـٍت األَنَصــاِريِّ هِبَ

ا يِف الـــُمْصَحِف«. ْقنَاَهــا يِف ُســوَرهِتَ ]ســورة األحــزاب:23[ َفَأحْلَ

الدراسة:

ــُع مــا تفــرق مــن  أراد اإلمــام البخــاري بجمــع القــرآن يف الرتمجــة: مَجْعــًا خمصوصــًا؛ وهــو: مُجْ

ُحــِف يف ُمصحــٍف واحــد، مرتــب  القــرآن يف ُصُحــٍف -أي: يف أوراق جمــردة-، ثــم جُتمــع تلــك الصُّ

.)1(
  يف زمــن أيب بكــر، وعثــامن ، الســور بعــد عهــد النبــي

ــطالين)2(:  »وإنــام تــرك النبــي  مجعــه يف مصحــف واحــد؛ ألن النســخ كان   قــال القسَّ

)1(  انظر: فتح الباري )11/9(، وعمدة القاري )16/20(، وإرشاد الساري )446/7(، ولب اللباب )140/4(.
افِِعي، من علامء احلديث، والقراءات، من مصنفاته: »إرشاد  ، املرصي، الشَّ )2(  هو شهاب الدين، أبو العباس، أمحد بن حممد الُقْسَطاَليِنّ

الساري لرشح صحيح البخاري«، )ت:923هـ(. انظر: الضوء الالمع )103/2(، واألعالم )232/1(.
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يــرد عــىل بعضــه، فلــو مجعــه ثــم رفعــت تــالوة بعضــه ألدى إىل االختــالف واالختــالط، فحفظــه اهلل 

تعــاىل يف القلــوب إىل انقضــاء زمــن النســخ. فــكان التأليــف يف الزمــن النبــوي، واجلمــع يف الصحــف 

ــًا يف عهــده  يف زمــن الصديــق، والنســخ يف املصاحــف يف زمــن عثــامن، وقــد كان القــرآن كلــه مكتوب

 لكنــه غــري جممــوع يف موضــع واحــد، وال مرتــب الســور«)1(. 

وقد استدلَّ اإلمام البخاري عىل ما قصده يف الرتمجة بثالثة أحاديث، وهي: 

احلديــث األول: حديــث زيــد بــن ثابــت، وداللتــه عــىل الرتمجــة ظاهــرة)2(. ووجــه الداللــة: - 

ق مــن القــرآن بــي الصحابــة يف الُعُســب، والّلخــاف،  أنَّ أبــا بكــر أمــر زيــدًا بجمــع مــا تفــرَّ

وصــدور الرجــال، ومــن ثــمَّ نســخها يف ُصُحــٍف، إذ مل يكــن القــرآن يف عهــد النبــي 

ــدور  ــاف وص ــب والّلخ ــًا يف الُعُس ــل كان ُمفرق ــد، ب ــٍع واح ــًا يف موض  جمموع

ــال)3(. الرج

احلديث الثاين: حديث أنس بن مالك.- 

احلديث الثالث: حديث زيد بن ثابت. - 

وداللتهــام عــىل الرتمجــة ظاهــرة)4(. ووجــه داللتهــام: أنَّ عثــامن أمــر زيــدًا   بنســخ الُصُحف 

التــي مُجعــت يف عهــد أيب بكــر، وأن ُتكتــب بلغــة قريــش، ومن ثــمَّ جُتمــع يف مصحــٍف واحد)5(. 

)1(  انظر: إرشاد الساري )446/7(.
)2(  انظر: عمدة القاري )16/20(، ولب اللباب )140/4(.

)3(  انظر: لب اللباب يف الرتاجم واألبواب )140/4(.
)4(  انظر: عمدة القاري )17/20(، ولب اللباب )140/4(.

)5(  انظر: لب اللباب يف الرتاجم واألبواب )140/4(.
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املبحث الرابع: 

ترتيب سور القرآن

ــه:   ــال يف ترمجت ــدًا، ق ــًا واح ــرآن باب ــور الق ــب س ــان ترتي ــاري  لبي ــام البخ ــد اإلم عق

ــال: ــناد، فق ــاقها بإس ــث س ــة أحادي ــه أربع ــم أورد حتت ــْرآن«)2(. ث ــف)1( الُق ــاُب تألي »ب

]4993[ عــن ُيوُســَف بــن َماَهــٍك، َقــاَل:  »إيِنِّ ِعنــَد َعائَِشــَة ُأمِّ الـــُمْؤِمننَِي -َريِضَ اهللُ َعنَْهــا-، إِْذ 

َك؟ « َقــاَل: َيــا ُأمَّ الـــُمْؤِمننَِي، َأِرينِي  ؟ َقاَلــْت: َوحْيَــَك، َوَما َيــُرُّ ، َفَقــاَل: َأيُّ الَكَفــِن َخــرْيٌ َجاَءَهــا ِعَراِقــيٌّ

َك  ــُه ُيْقــَرُأ َغــرْيَ ُمَؤلَّــٍف، َقاَلــْت: َوَمــا َيــُرُّ ُمْصَحَفــِك؟ َقاَلــْت: مِلَ؟ َقــاَل: َلَعــيلِّ ُأَولِّــُف الُقــْرآَن َعَلْيــِه، َفإِنَّ

ــِة َوالنَّــاِر، َحتَّــى  ِل، فِيَهــا ِذْكــُر اجَلنَّ َل َمــا َنــَزَل ِمنْــُه ُســوَرٌة ِمــَن الـــُمَفصَّ ــاَم َنــَزَل َأوَّ ــُه َقــَرْأَت َقْبــُل؟ إِنَّ َأيَّ

ــوا:  ــوا اخَلْمــَر، َلَقاُل ُب ٍء: الَ َترْشَ َل يَشْ ــَزَل َأوَّ ــْو َن ــَزَل احَلــاَلُل َواحَلــَراُم، َوَل ــاُس إىَِل اإِلْســاَلِم َن ــاَب النَّ إَِذا َث

ــٍد  ــَة َعــىَل حُمَمَّ ــَزَل بَِمكَّ ــْد َن ــدًا، َلَق ــا َأَب َن ــَدُع الزِّ ــوا: الَ َن ــوا، َلَقاُل ــَزَل: الَ َتْزُن ــْو َن ــدًا، َوَل ــَر َأَب ــَدُع اخَلْم الَ َن

ــْت  ــا َنَزَل ــر:46[، َوَم ــورة القم ــُب: ژ ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ژ ]س ــٌة َأْلَع اِرَي  َوإيِنِّ جَلَ

ــَوِر«. ُســوَرُة الَبَقــَرِة َوالنَِّســاِء إاِلَّ َوَأَنــا ِعنــَدُه، َقــاَل: َفَأْخَرَجــْت َلــُه الـــُمْصَحَف، َفَأْمَلــْت َعَلْيــِه آَي السُّ

اِئيــَل،  مْحَــِن ْبــِن َيِزيــَد ْبــِن َقْيــٍس، َســِمْعُت اْبــَن َمْســُعوٍد َيُقــوُل يِف َبنـِـي إرِْسَ ]4994[ عــن َعْبــد الرَّ

ـُـنَّ ِمــَن الِعَتــاِق األَُوِل، َوُهــنَّ ِمــن تـِـاَلِدي)3(«. َوالَكْهــِف، َوَمْرَيــَم، َوطــه، َواألَنبَِيــاِء:  »إهِنَّ

ْمــُت ژ ں  ڻ  ڻ  ڻ  ژ  ]ســورة األعــىل:1[  اء ْبــن َعــاِزٍب ، َقــاَل:  »َتَعلَّ ]4995[ عــن الــرَبَ

 .» َُّقْبــَل َأن َيْقــَدَم النَّبـِـي

  ُّْمــُت النََّظائـِـَر)4( الَّتـِـي َكاَن النَّبِي ]4996[ َعــن َشــِقيٍق، َقــاَل: َقــاَل َعْبــُد اهللِ:  »َلَقْد َتَعلَّ

ٍق، َوِمنه َتألِيُف الُكُتِب، َوِمنه قوُله َتَعاىَل: ژ  ڤ    َف َبينَُهاَم َتألِيفًا؛ مَجَع َبينهاَم بعَد َتَفرُّ )1(  قوله: »تأليُف« التأليُف هو: اجلمع، ُيقال: َألَّ
ڦ  ڦ  ڦڦ  ژ ]سورة األنفال:63[. انظر: تاج العروس )33/23(، مادة: »ألف«.

)2(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )185/6(.
َة. انظر: النهاية يف غريب احلديث )194/1(، مادة: »تلد«. ِل َما أَخْذته وتعلَّمُته بَِمكَّ )3(  قوله: »ِمن تاَِلِدي« أي: ِمْن َأوَّ
ور املتامثلة يِف امْلََعايِن،ِ ال الـُمَتاَمثَِلَة يِف َعَدِد اآْلِي. انظر: فتح الباري )259/2(. )4(  َقْوُلُه: »َلَقْد تعلَّمُت النََّظاِئر« َأي: السُّ
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ــُد اهللِ َوَدَخــَل َمَعــُه َعْلَقَمــُة، َوَخــَرَج َعْلَقَمــُة َفَســَأْلنَاُه،  ، يِف ُكلِّ َرْكَعــٍة«، َفَقــاَم َعْب ــنْيِ ــنْيِ اْثنَ َيْقَرُؤُهــنَّ اْثنَ

ِل َعــىَل َتْألِيــِف اْبــِن َمْســُعوٍد، آِخُرُهــنَّ احَلَواِميــُم: ژ ٱ  ژ  ِل الـــُمَفصَّ وَن ُســوَرًة ِمــْن َأوَّ َفَقــاَل: » ِعــرْشُ

ــأ:1[«. ــورة النب ــاِن، وَ ژ ٱ  ٻ      ژ ]س َخ الدُّ

الدراسة:
ــن   ــاري م ــام البخ ــد اإلم ــان قص ــي يف بي ــح احتامل اح الصحي ــن رُشَّ ــريه م ــر، وغ ــن حج ــر اب ذك
»تأليــف الُقــْرآن«، مــن غــري تعيــي الـــُمراد منهــام، فقالــوا أراد بــه: مجــَع اآليــات يف الســورة الواحــدة، 
ــن  ــراد م ــال:  »وامل ــاين، فق ــه الث ــىل الوج ــري ع ــرص ابن كث ــف)1(. واقت ــة يف املصح ــوِر مرتب ــَع السُّ أو مج
ــر إىل  ــد النظ ــي)3(. وعن ــيخ ابن عثيم ــوي، والش ــاره الكاندهل ــوره«)2(، واخت ــب س ــا ترتي ــف ههن التألي
مــا أورده اإلمــام البخــاري حتــت الرتمجــة مــن أحاديــث، وإىل رشحهــا يتبــي -واهلل أعلــم- أنَّ قصــده 
ــه أن  ــوي:  »واألوج ــال الكاندهل ــف. ق ــة يف املصح ــوِر مرتب ــُع السُّ ــو: مج ــرآن« ه ــف الق ــن  »تألي م
ــور؛ فإنــه كان خمتلفــًا يف زمانــه، فــإن ترتيــب ابــن مســعود غــري ترتيــب عــيل،  املــراد ههنــا ترتيــب السُّ
وُأيّب، وإليــه أشــار املصنــف بذكــر الروايــات يف البــاب«)4(. ثــم إنَّ إيــراد اإلمــام البخــاري ألحاديــث 
ــوِر مرتبــة يف املصحــف كان باجتهــاد مــن الصحابــة  البــاب حتــت الرتمجــة، كأنــه يشــري إىل أن مجــَع السُّ
، ومل يكــن بتوقيــٍف مــن النبــي ، كــام ســيتبي ذلــك مــن وجــه داللــة األحاديــث 
للرتمجــة. قــال الشــيخ عبــد احلــق اهلاشــمي:  »ثــم ظاهــر صنيــع اإلمــام البخــاري مــن إيــراد أحاديــث 

ــور غــرُي الزم«)5(. ومــا ذهــب إليــه البخــاري هــو قــول مجهــور العلــامء،  البــاب يقتــي أن ترتيــب السُّ
وقــول اإلمــام مالــك، واختيــار القــايض أبــى بكــر الباقــالين وأصــح القولــي عنــده)6(، وهــو قــول 
ابــن تيميــة)7(، وقــد اســتدلَّ اإلمــام البخــاري عــىل مــا ذهــب إليــه يف الرتمجــة بأربعــة أحاديــث، وهــي: 

)1(  انظر: فتح الباري )39/9(، وعمدة القاري )21/20(، وإرشاد الساري )453/7(.
)2(  انظر: تفسري ابن كثري )47/1(.

)3(  انظر: األبواب والرتاجم لصحيح البخاري )433/5(، ورشح صحيح البخاري، البن عثيمي )34/6(.
)4(  انظر: األبواب والرتاجم لصحيح البخاري )433/5(.

)5(  انظر: لب اللباب )142/4(.
)6(  انظر: إكامل املعلم بفوائد مسلم )137/3(، والربهان يف علوم القرآن )257/1(، واإلتقان يف علوم القرآن )216/1(.

)7(  انظر: جمموع الفتاوى )396/13(.
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احلديــث األول: حديــث يوســف بــن َماَهــك، وداللتــه عــىل مــا قصــده البخــاري يف - 
الرتمجــة ظاهــرة، وهــي مــن وجهــي: 

ــري  • ــف، أي: غ ــري مؤل ــرأ غ ــده ُيق ــرآن يف بل ــأن الق ــة   ب ــرب عائش ــي أخ األول: أن العراق
ــا)1(.  ــن مصحفه ــالء م ــأل اإلم ــة وس ــاء إىل عائش ــذا ج ــور، ل ــب الس مرت

ــا يف  • ــع تقدمه ــزل، وم ــا ن ــن أول م ــار م ــة والن ــر اجلن ــا ذك ــي فيه ــورة الت ــذه الس ــاين: أن ه الث
النــزول هــي متأخــرة يف ترتيــب املصاحــف، وســورة البقــرة، وســورة النســاء مــن أواخــر مــا 
متــان يف ترتيــب املصاحــف، فــدلَّ عــىل أنَّ  نــزل مــن القــرآن، ومــع تأخريمهــا يف النــزول مهــا ُمقدَّ

ــور غــرُي الزم)2(. ترتيــب السُّ

احلديــث الثــاين: حديــث ابــن مســعود، وداللتــه عــىل مــا قصــده البخــاري يف الرتمجــة - 
ــور نزلــن بمكــة، وأهنــا  ظاهــرة؛ ووجــه داللتــه: قــال ابــن حجــر:  »والغــرض منــه هنــا: أن هــذه السُّ
ــن  ــزول فه ــن يف الن ــع تقديمه ــامن، وم ــف عث ــي يف مصح ــام ه ــعود ك ــن مس ــف اب ــة يف مصح ب ُمرتَّ

ــف«)3(. ــب املصاح ــرات يف ترتي مؤخ

ــاري يف -  ــده البخ ــا قص ــىل م ــه ع ــازب، وداللت ــن ع ــرباء ب ــث ال ــث: حدي ــث الثال احلدي
ــورة متقدمــة النزول،  الرتمجــة ظاهــرة؛ ووجــه داللتــه: قــال ابــن حجــر:  »والغــرض منــه: أن هــذه السُّ

وهــي يف أواخــر املصحــف مــع ذلــك«)4(. 

احلديــث الرابــع: حديــث ابــن مســعود، وداللتــه عــىل مــا قصــده البخــاري يف الرتمجــة - 

ــه تؤخــذ مــن جهــة: أن تأليــف -أي: ترتيــب- ســور مصحــف ابــن مســعود  ظاهــرة؛ ووجــه داللت

ــامن  مــن ســورة احلجــرات إىل  ل يف مصحــف عث ــُمَفصَّ ــإن الـ ــامين، ف عــىل غــري التأليــف العث

)1(  انظر: تفسري ابن كثري )47/1(، وفتح الباري )42/9(.
)2(  انظر: تفسري ابن كثري )47/1(، ولب اللباب )142/4(.

)3(  انظر: فتح الباري )39/9(. وانظر: عمدة القاري )22/20(، وتفسري ابن كثري )49/1(، ولب اللباب )142/4(.

)4(  انظر: فتح الباري )42/9(. وانظر: عمدة القاري )23/20(، وتفسري ابن كثري )49/1(، ولب اللباب )142/4(.
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ــه بوجــه)1(. خــان ال تدخــُل في آخــره، وســورة الدُّ

ــه  ــب إلي ــا ذه ــري م ــف، غ ــرآن يف املصح ــور الق ــب س ــث يف ترتي ــاٍن وثال ــول ث ــامء ق ــذا وللعل ه

ــا: ــاب، ومه ــة الب ــاري يف ترمج البخ

 ، ــي ــن النب ــف م ــف كان بتوقي ــرآن يف املصح ــور الق ــب س ــاين: أنَّ ترتي ــول الث الق

وقــد ذهــب إىل هــذا القــول أبو بكــر األنبــاري، وأبــو جعفــر النحــاس، والكرمــاين، وابــن احلصــار، 

ــه)2(. ــي، والباقــالين يف أحــد قولي والطيب

قــال ابــن حجــر:  »وممــا يــدل عــىل أن ترتيــب املصحــف كان توقيفــًا مــا أخرجــه أمحــد، وأبــو 
داود وغريمهــا، عــن أوس بــن أيب أوس حذيفــة الثقفــي قــال:  »كنــت يف الوفــد الذيــن أســلموا مــن 
ــرآن،  ــن الق ــزيب م ــيلَّ ِح ــرأ ع ــول  ط ــا رس ــال لن ــه:  »فق ــث، وفي ــر احلدي ــف ... فذك ثقي
ــف  ــا: كي ــول اهلل ، قلن ــاب رس ــألنا أصح ــال: فس ــه«. ق ــى أقضي ــرج حت ــأردت أال أخ ف
ُبُه ثــالث ســور، ومخــس ســور، وســبع ســور، وتســع ســور، وإحــدى  ُبوَن القــرآن؟ قالــوا: نــُـَحزِّ تــُـَحزِّ
ِل مــن ق حتــى ختتــم«)3(. قلــت: فهــذا يــدلُّ عــىل أن ترتيــب  عــرشة، وثــالث عــرشة، وِحــْزُب الـــُمَفصَّ
ــور عــىل مــا هــو يف املصحــف اآلن كان يف عهــد النبــي «)4(. ونوقــش هــذا الدليــل مــن  السُّ

وجهــي:

فــه الذهبــي  • األول: بــام قالــه األلبــاين:  »إســناده ضعيــف؛ ابــن يعــىل هــذا -وهــو الطائفــي- ضعَّ
والعسقالين«)5(. 

الثــاين: قــال ابــن حجــر:  »ويتمــل أن الــذي كان مرتبــًا حينئــذ حــزب املفصــل خاصــة، بخالف  •

)1(  انظر: فتح الباري )42/9(، وعمدة القاري )24/20(، وتفسري ابن كثري )49/1(، ولب اللباب )142/4(.
)2(  انظر: الربهان يف علوم القرآن )257/1(، واإلتقان يف علوم القرآن )216/1(.

)3(  أخرجه اإلمام أمحد يف املسند )88/26(، وأبو داود يف السنن )ح1393(، وابن ماجه يف السنن )ح1345(، كلهم من طريق عبد اهلل 
بن عبد الرمحن الطائفي، عن عثامن بن عبد اهلل بن أوس الثقفي، عن جده أوس بن حذيفة به.

)4(  انظر: فتح الباري )42/9(.
)5(  انظر: ضعيف أيب داود )69/2(.



َآَراُء اإلمام ِالُبَخاِريِّ يف ُعُلوم الُقرآن ِمْن ِخَلِل َتَراِجِم )ِكَتاُب َفَضاِئِل الُقْرَآن(

237

ــداه«)1(.  ما ع

واســتدلوا أيضــًا بــام أورده البخــاري يف البــاب عــن عبــد الرمحــن بــن يزيــد، عــن ابــن مســعود 
ــة يف  ــي مرتب ــام ه ــقًا ك ــور نس ــذه الس ــر ه ــعود  ذك ــن مس ــتدالل: أنَّ اب ــه االس ، ووج

ــف)2(. املصح

القــول الثالــث: أنَّ ترتيــب ســور القــرآن يف املصحــف، بعضهــا أو معظمهــا كان بتوقيــف مــن 
النبــي ، وبعضهــا كان باجتهــاد مــن الصحابــة  . مــال إليــه القــايض أبــو حممــد بــن 
عطيــة)3(، وابــن حجــر)4(، والبيهقــي، وقــال الســيوطي:  »والــذي ينــرشح لــه الصــدر مــا ذهــب إليــه 

البيهقــي، وهــو: أنَّ مجيــع الســور ترتيبهــا توقيفــي إال بــراءة واألنفــال«)5(، واختــاره الزرقــاين)6(. 

واســتدلوا عــىل القــول بــأنَّ ترتيــب ســور القــرآن يف املصحــف، بعضهــا أو معظمهــا كان بتوقيف 
مــن النبــي ، بــام ورد مــن أدلــة دالــة عــىل التوقيــف، وقــد ســبق ذكرهــا يف القــول الثاين. 

ــن  ــاد م ــا كان باجته ــف بعضه ــرآن يف املصح ــور الق ــب س ــأنَّ ترتي ــول ب ــىل الق ــتدلوا ع واس
ــول األول. ــا يف الق ــبق ذكره ــد س ــك، وق ــىل ذل ــة ع ــة دال ــن أدل ــام ورد م ــة   ب الصحاب

وبعــد فلــكل قــول ممــا ُذكــر وجــٌه معتــرب، وحــظٌّ مــن النظــر، وعــىل كل حــال ســواء أكان ترتيب 
ــه عــن إمجــاع  ــة املصاحــف؛ ألن ــه ينبغــي احرتامــه خصوصــًا يف كتاب ــًا فإن ــًا أم اجتهادي الســور توقيفي

الصحابــة واإلمجــاع حجــة، وألن خمالفتــه جتــر إىل الفتنــة، ودرء الفتنــة وســدُّ ذرائــع الفســاد واجــب)7(.

)1(  انظر: فتح الباري )42/9(.
)2(  انظر: الربهان يف علوم القرآن )258/1(.
)3(  انظر: الربهان يف علوم القرآن )258/1(.

)4(  انظر: فتح الباري )42/9(.
)5(  انظر: اإلتقان يف علوم القرآن )218/1(.

)6(  انظر: مناهل العرفان يف علوم القرآن )356/1(.

)7(  انظر: مناهل العرفان يف علوم القرآن )358/1(.
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املبحث اخلامس:
 فضائل القرآن الكريم)1(

 وفيه مطلبان:

    املطلب األول: فضائل القرآن عمومًا 

عقد اإلمام البخاري  لبيان فضائل القرآن عمومًا ستة أبواب: 

كِينَِة)2( َوالـَماَلئَِكِة ِعنَد ِقَراَءِة الُقْرآِن«)3(.  * الباب األول: وقال يف ترمجته:  »َباُب ُنُزوِل السَّ

ثم أورد حتته حديثًا واحدًا ساقه بإسناده، فقال رمحه اهلل:

ــُه  ــَرِة، َوَفَرُس ــوَرَة الَبَق ــِل ُس ْي ــَن اللَّ ــَرُأ ِم ــَو َيْق ــاَم ُه ــاَل:  »َبْينَ ، َق ــرْيٍ ــِن ُحَض ــْيِد ْب ــْن ُأَس ]5018[ َع

ــَكَتِت  ــَكَت َوَس ــَرُس، َفَس ــِت الَف ــَرَأ َفَجاَل ــَكَتْت، َفَق ــَكَت َفَس ــَرُس َفَس ــِت الَف ــَدُه، إِْذ َجاَل ــٌة ِعن َمْرُبوَط

ــامَّ  ــُه َفَل ــُه حَيَْيــى َقِريبــًا ِمنَْهــا، َفَأْشــَفَق َأن ُتِصيَب َف، َوَكاَن اْبنُ ــِت الَفــَرُس َفانــَرَ ــَرَأ َفَجاَل ــمَّ َق الَفــَرُس، ُث

ــَرْأ  َث النَّبِــيَّ  َفَقــاَل: اْق ــى َمــا َيَراَهــا، َفَلــامَّ َأْصَبــَح َحــدَّ ــاَمِء، َحتَّ ُه َرَفــَع َرْأَســُه إىَِل السَّ اْجــرَتَّ

َيــى، َوَكاَن ِمنَْهــا َقِريبــًا،  ، َقــاَل: َفَأْشــَفْقُت َيــا َرُســوَل اهللِ َأن َتَطــَأ حَيْ ، اْقــَرْأ َيــا اْبــَن ُحَضــرْيٍ َيــا اْبــَن ُحَضــرْيٍ

ــِة فِيَهــا َأْمَثــاُل الـــَمَصابِيِح،  ــاَمِء، َفــإَِذا ِمْثــُل الظُّلَّ ْفــُت إَِلْيــِه، َفَرَفْعــُت َرْأِس إىَِل السَّ َفَرَفْعــُت َرْأِس َفانَرَ

َلُه  أثبَت  َمّزاُه، َأي:  َتْفِضياًل:  َله عىل غرِيه  الَفضِل، وَفضَّ يِف  فيعُة  الرَّ رَجُة  الدَّ َوِهي  النَّقيصِة؛  الفضائل: مجُع َفضيلة، والَفضيَلُة: ِخالُف    )1(
َمِزّية، َأي: َخْصَلة مُتَيُِّزه َعن غرِيه. ويف االصطالح: هي ما جاء يف بيان رشف القرآن، وما يتعلق به، وإظهار مزايا سوره وآياته، ومنافعها 

الدنيوية واألخروية. انظر: تاج العروس )172/30(، مادة: »فضل«، وفضائل القرآن، للدكتور عبد السالم اجلار اهلل )ص36(.
ِكينة تكرر وروده يف القرآن  . ولفظ السَّ َذَهَبْت َحَرَكُتُه وَقرَّ إَِذا  َيْسُكُن ُسكونًا:  احَلَرَكِة؛ َسَكَن اليُء  ُكوُن: ِضدُّ  ِكينَة«: السُّ )2(  قوله: »السَّ
اح احلديث يف معناها ما ذكره املفرون من أقوال للسلف يف تفسري َسِكينَِة بني إرِسائيَل التِي ُأعطوها يِف التَّاُبوِت  واحلديث، وقد ذكر رُشَّ

ەئ   ەئ   ائ    ائ   ى   ى   ې   ې   ې   ې    ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ژ  تعاىل:  قوله  يف  املذكورة 
وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ژ ]سورة البقرة: 248[، وأقرب األقوال يف معناها هنا قول وهب بن منبه: »هي روح من اهلل يتكلم، 
إذا اختلفوا يف يشء تكلم، فأخربهم ببيان ما يريدون«. قال ابن بطَّال: »وتنزل السكينة لسامع القرآن يشهد لصحة قول من قال: إهنا روح 
أو يشء فيه روح«. وقال القرطبي: »ويف هذا حجة  أي: يف قوله : »تلك السكينة تنزلت للقرآن«  ملَِن قال: إن السكينة روح 
أو يشء له روح، ألنه ال يصح استامع القرآن إال ملن يعقل«. وقال ابن حجر: »وليس قول وهب ببعيد«. انظر: لسان العرب )211/13(، 

مادة: »سكن«، وتفسري القرطبي )249/3(، ورشح صحيح البخاري، البن بطال )248/10(، وفتح الباري )58/9(.
)3(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )190/6(.
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ــى الَ َأَراَهــا، َقــاَل: َوَتــْدِري َمــا َذاَك؟ َقــاَل: اَل، َقــاَل: تِْلــَك الـــَماَلئَِكُة َدَنــْت لَِصْوتِــَك،  َفَخَرَجــْت َحتَّ

ــَواَرى ِمنُْهــْم«. ــاُس إَِلْيَهــا، الَ َتَت ــَرْأَت أَلَْصَبَحــْت َينُظــُر النَّ ــْو َق َوَل

الدراسة: 

هــذه الرتمجــة ظاهــرة يف بيــان ُمــراد اإلمــام البخــاري، حيــث أراد أن يبــي فضــل قــراءة القــرآن، 

ــره يف  ــا ذك ــىل م ــاري ع ــام البخ ــتدلَّ اإلم ــد اس ــة. وق ــكينة واملالئك ــزول السَّ ــبٌب يف ن ــه س وأن قراءت

الرتمجــة بحديــث واحــد عــن ُأســيد بــن ُحضــري، وداللتــه عــىل نــزول املالئكــة عنــد قــراءة القــرآن 

  تِْلــَك الـــَماَلئَِكُة َدَنــْت لَِصْوتـِـَك«، فقــد أخــرب«  : ظاهــرة، وتؤخــذ مــن قولــه

ُأســيدًا  بدنــو الـــَماَلِئَكة الســتامع قراءتــه للقــرآن. 

اح؛ إذ  ــرُشَّ ــد قــراءة القــرآن، فقــد أشــكل عــىل ال ــكينة عن ــزول السَّ ــة احلديــث عــىل ن ــا دالل أمَّ

ــكينة  ــكينة، واإلمــام البخــاري يف ترمجتــه للبــاب مجــع بــي نــزول السَّ أنَّ احلديــث ليــس فيــه ذكــر السَّ

واملالئكــة؟ وأجابــوا عــن هــذا اإلشــكال بــام يــيل:

ــكينة ُذكــرت يف حديــث الــرباء بــن عــازب الــذي ســاقه اإلمــام البخاري -  األول: أن نــزول السَّ

ــْرآِن«)1(،  ــْت بِالُق َل ــكِينَُة َتنَزَّ ــَك السَّ ــال :  »تِْل ــاب: فضــل ســورة الكهــف، ق يف ب

ــه نــزول املالئكــة ومل ُيذكــر  فلعــل اإلمــام البخــاري يــرى أن حديــث ُأســيد الــذي ُذكــر في

ــكينة، وحديــث الــرباء بــن عــازب يف فضــل ســورة الكهــف الــذي ُذكــر فيــه  فيــه نــزول السَّ

ــكينة، ومل يذكــر فيــه نــزول املالئكــة أهنــام قصــة واحــدة)2(.  نــزول السَّ

ــع -  ــدًا م ــزل أب ــا تن ــام، وأهن ــىل تالزمه ــدل ع ــكينة ي ــىل السَّ ــة ع ــف املالئك ــاين: أنَّ عط الث

املالئكــة)3(.

)1(  انظر: صحيح البخاري )ح5011(.
)2(  انظر: فتح الباري )64/9(.

)3(  انظر: رشح صحيح البخاري، البن بطال )254/10(، واملتواري عىل أبواب البخاري )ص389(، وفتح الباري )63/9(.
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ــكينة، -  ــاب هــي السَّ ــث الب ــِة املذكــورة يف حدي لَّ ــراد بالظُّ الثالــث: لعــل البخــاري فهــم أن امل

ــة)1(.  ــاقها يف الرتمج ــك س فلذل

ــنْيَ  * ــا َب ــيُّ  إاِلَّ َم ِك النَّبِ ــرْتُ ــاَل: مَلْ َي ــن َق ــاب َم ــه:  »َب ــال يف ترمجت ــاين: وق ــاب الث الب

.)3(»)2( ــنْيِ َت فَّ الدَّ

 : ثم أورد حتته حديثًا واحدًا ساقه بإسناده، فقال 

اُد ْبــُن َمْعِقــٍل َعــىَل اْبــِن َعبَّــاٍس   ]5019[ َعــْن َعْبــِد الَعِزيــِز ْبــِن ُرَفْيــٍع، َقــاَل:  »َدَخْلــُت َأَنــا َوَشــدَّ

ٍء؟ َقــاَل: َمــا َتــَرَك إاِلَّ َمــا َبــنْيَ  اُد ْبــُن َمْعِقــٍل: َأَتــَرَك النَّبـِـيُّ  ِمــن يَشْ ، َفَقــاَل َلــُه َشــدَّ

.» َتــنْيِ فَّ ــِد اْبــِن احَلنَِفيَّــِة، َفَســَأْلنَاُه، َفَقــاَل:  »َمــا َتــَرَك إاِلَّ َمــا َبــنْيَ الدَّ «. َقــاَل: َوَدَخْلنَــا َعــىَل حُمَمَّ َتــنْيِ فَّ الدَّ

الدراسة: 

عقــد اإلمــام البخــاري هــذه الرتمجــة للــرد عــىل َمــن َزَعــم ِمــن الرافضــة أنَّ كثــريًا مــن القــرآن ذهب 

لذهــاب َحـــَمَلتِه، وهــو يشء اختلقــه الروافــض؛ لتصحيــح دعواهــم أنَّ التنصيص عــىل إمامة عــيل بن أيب 

طالــب  ، واســتحقاقه اخلالفــة عنــد مــوت النبــي  كان ثابتــًا يف القــرآن، وأن الصحابــة 

كتمــوه وهــي دعــوى باطلــة مــردودة، وحاشــا الصحابة عن ذلــك)4(. 

قــال ابــن حجــر:  »وهــي دعــوى باطلــة؛ ألهنــم مل يكتمــوا مثــل:  »أنــت عنــدي بمنزلــة هــارون 

مــن موســى«)5(، وغريهــا مــن الظواهــر التــي قــد يتمســك هبــا مــن يدعــي إمامتــه، كــام مل يكتمــوا مــا 

)1(  انظر: رشح صحيح البخاري، البن بطال )254/10(، واملتواري عىل أبواب البخاري )ص389(، وفتح الباري )63/9(.
َتا الـُمْصَحِف َجانَِباُه، واملراد  ٍء، وَدفَّ : اجَلنُب ِمن ُكلِّ يَشْ فُّ ُة والدَّ فَّ َتِي«: تثنيُة َدفَّة، بفتح الدال، وتشديد الفاء، والدَّ فَّ )2(  قوله: »إال ما بي الدَّ
به ههنا: اجللدان اللذان بي جانبي املصحف، يعني: ما ترك إال القرآن املكتوب بي دفتي املصاحف. قال ابن حجر: »وليس املراد أنه 
ترك القرآن جمموعًا بي الدفتي؛ ألن ذلك يالف ما تقدم من مجع أيب بكر ثم عثامن «. انظر: لسان العرب )104/9(، مادة: 

»دفف«، وفتح الباري )65/9(، وعمدة القاري )36/20(، والكواكب الدراري )28/19(.
)3(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )190/6(.

)4(  انظر: فتح الباري )65/9(، وعمدة القاري )36/20(، ولب اللباب )147/4(.
 )5(  أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب: أصحاب النبي ، باب: مناقب عيل بن أيب طالب )ح3706(، ومسلم يف صحيحه 

 واللفظ له  يف كتاب: فضائل الصحابة )ح2404(.
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يعــارض ذلــك، أو يصــص عمومــه، أو يقيــد مطلقــه«)1(.

هــذا وقــد تلطَّــَف اإلمــام البخــاري يف االســتدالل عــىل الرافضــة بــام أخرجــه عــن أحــد أئمتهــم 

ُعــون إمامَتــه، وهــو حممــد بــن احلنفيــة؛ وهــو ابــُن عــيل بــن أيب طالــب، فلــو كان يشء يتعلــق  الذيــن يدَّ

بإمامــة أبيــه عــيل بــن أيب طالــب  ملــا كان يســعه كتامنــه؛ جلاللــة قــدره وقــوة دينــه، وكذلــك 

اســتدلَّ بقــول ابــِن عبــاس، فإنــه ابــن عــم عيل بــن أيب طالــب، وأشــد النــاس لــه لزومــًا، واطالعــًا 

عــىل حالــه، فلــو كان عنــده يشء مــن ذلــك مــا وســعه كتامنــه؛ لكثــرة علمــه وقــوة دينــه وجاللــة قدره. 

وداللــة مــا اســتدلَّ بــه البخــاري عــىل مــا ذكــره يف الرتمجــة ظاهــرة، ووجــه الداللــة: أن ابــن عبــاس 

وحممــد بــن احلنفيــة أخــربا الســائل بــأنَّ النبــي  مــات، ومل يــرتك إالَّ مــا مجعــه الصحابــة 

مــن القــرآن بــي اجللدتــي، فلــم يــرتك شــيئًا ممــا اختلقــه الرافضــة الذيــن ادعــوا أنَّ التنصيــص عــىل 

إمامــة عــيل بــن أيب طالــب ، واســتحقاقه اخلالفــة عنــد مــوت النبــي  كان ثابتــًا يف 

القــرآن، وأن الصحابــة كتمــوه)2(. 

البــاب الثالــث: وقــال يف ترمجتــه:  »َبــاب َفضــل الُقــْرآِن َعــىَل َســائِِر الــَكاَلِم«)3(. ثــم أورد حتتــه  *

حديثــي ســاقهام بإســناده، فقــال رمحــه اهلل: 

، َعــِن النَّبـِـيِّ  َقــاَل:  »َمَثــُل الَّــِذي َيْقــَرُأ الُقــْرآَن:  ]5020[ عــن َأيِب ُموَســى األَْشــَعِريِّ

ــِة َطْعُمَهــا َطيِّــٌب، َوِرحُيَهــا َطيِّــٌب، َوالَّــِذي الَ َيْقــَرُأ الُقــْرآَن: َكالتَّْمــَرِة َطْعُمَهــا َطيِّــٌب َواَل ِريــَح  َكاألُْتُرجَّ

، َوَمَثــُل الَفاِجــِر  اَنــِة ِرحُيَهــا َطيِّــٌب، َوَطْعُمَهــا ُمــرٌّ حْيَ ــا، َوَمَثــُل الَفاِجــِر الَّــِذي َيْقــَرُأ الُقــْرآَن: َكَمَثــِل الرَّ هَلَ

ــا«. ، َواَل ِريــَح هَلَ الَّــِذي اَل َيْقــَرُأ الُقــْرآَن: َكَمَثــِل احَلنَظَلــِة َطْعُمَهــا ُمــرٌّ

  َِّعــِن النَّبِــي ،   5021[ عــن َعْبــد اهللِ ْبــِن ِدينَــاٍر، َقــاَل: َســِمْعُت اْبــَن ُعَمــَر[

ــْمِس، َوَمَثُلُكْم  ــاَم َأَجُلُكــْم يِف َأَجــِل َمــْن َخــاَل ِمــَن األَُمــِم، َكــاَم َبــنْيَ َصــاَلِة الَعــْرِ َوَمْغــِرِب الشَّ َقــاَل:  »إِنَّ

)1(  انظر: فتح الباري )65/9(.
)2(  انظر: فتح الباري )65/9(، وعمدة القاري )37/20(، ولب اللباب )147/4(.

)3(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )190/6(.
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الً، َفَقــاَل: َمــن َيْعَمــُل يِل إىَِل نِْصــِف النََّهــاِر َعــىَل  َوَمَثــُل الَيُهــوِد َوالنََّصــاَرى َكَمَثــِل َرُجــٍل اْســَتْعَمَل ُعــامَّ

ــِت  ــرَياٍط، َفَعِمَل ــاَل: َمــن َيْعَمــُل يِل ِمــن نِْصــِف النََّهــاِر إىَِل الَعــْرِ َعــىَل ِق ــِت الَيُهــوُد، َفَق ــرَياٍط، َفَعِمَل ِق

، َقاُلــوا: َنْحــُن َأْكَثــُر َعَمــاًل  النََّصــاَرى، ُثــمَّ َأنُتــْم َتْعَمُلــوَن ِمــَن الَعــْرِ إىَِل الـــَمْغِرِب بِِقرَياَطــنْيِ ِقرَياَطــنْيِ

ُكــْم؟«، َقاُلــوا: اَل، َقــاَل:  »َفــَذاَك َفْضــيِل ُأوتِيــِه َمن ِشــْئُت«. َوَأَقــلُّ َعَطــاًء، َقــاَل:  »َهــْل َظَلْمُتُكــْم ِمــْن َحقِّ

الدراسة: 

ــن  ــهر ب ــة ش ــن رواي ــدي م ــن ع ــه اب ــث أخرج ــظ حدي ــاب بلف ــاري الب ــام البخ ــم اإلم ترج

حوشــب، عــن أيب هريــرة مرفوعــًا:  »فضــُل القــرآن عــىل ســائر الــكالم، َكَفْضــِل اهللِ َعــىَل َخْلِقــِه«)1(. 

وأخــرج الرتمــذي معنــاه عــن أيب ســعيد اخلــدري قــال: قــال رســول اهلل :  »يقــول الــرب 

عــزَّ وجــل مــن شــغله القــرآن عــن ذكــري وعــن مســألتي أعطيتــه أفضــل مــا أعطــي الســائلني، وفضل 

كالم اهلل عــىل ســائر الــكالم كفضــل اهلل عــىل خلقــه«)2(، وإنــام اكتفــى اإلمــام البخــاري باإلشــارة إىل 

لفــظ احلديــث دون ذكــره؛ ألنــه ليــس عــىل رشطــه. ثــم إنَّ مــا ترجــم بــه البخــاري البــاب ظاهــٌر يف 

بيــان قصــده، حيــث أراد -واهلل أعلــم -بيــان مــا جــاء يف َفضــِل الُقــْرآِن َعــىَل َســاِئِر الــَكاَلِم)3(. وقــد 

اســتدلَّ عــىل مــا قصــده مــن الرتمجــة بحديثــي، ومهــا:

اح الصحيــح -  ، وقــد أشــكل عــىل بعــض رُشَّ احلديــث األول: حديــث َأيِب ُموســى األشــَعِريِّ
داللــة احلديــث عــىل الرتمجــة، قــال العينــي:  »قيــل: احلديــث يف بيــان فضــل قــارئ القــرآن، وليــس 

فيــه التعــرض إىل ذكــر فضــل القــرآن؟ قلــت: ملــا كان لقــارئ القــرآن فضــل كان للقــرآن فضــل أقــوى 
منــه؛ ألنــه الفضــل للقــارئ إنــام يصــل مــن قــراءة القــرآن، فتــأيت مطابقــة احلديــث للرتمجــة مــن هــذه 

احليثيــة«)4(.

)1(  أخرجه ابن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال )98/6(. قال ابن حجر يف فتح الباري )66/9(: »ويف إسناده عمر بن سعيد األشج؛ 
ْيِس من وجه آخر عن شهر بن حوشب مرساًل، ورجاله ال بأس هبم«.  َ وهو ضعيف، وأخرجه ابن الضُّ

قال  به.  اخلدري  سعيد  أيب  عن  عطية،  طريق  من  كالمها   )2112/4( السنن  يف  والدارمي  )ح2926(،  السنن  يف  الرتمذي  أخرجه    )2(
ابن حجر يف فتح الباري )66/9(: »رجاله ثقات إال عطية العويف، ففيه ضعف«. 

)3(  انظر: منحة الباري )8/ 298(.
)4(  انظر: عمدة القاري )38/20(. وانظر أيضًا: فتح الباري )67/9(، وإرشاد الساري )468/7(، ولب اللباب )147/4(.
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اح الصحيــح داللــة -  احلديــث الثــاين: حديــث ابــِن ُعَمــَر، وقــد أشــكل عــىل بعــض رُشَّ
احلديــث عــىل الرتمجــة، قــال الكرمــاين)1(:  »فــإن قلــت: الرتمجــة لفضــل القــرآن ... وأمــا احلديــث 
ــه يف االســتدالل  ــه أصــاًل؟«)2(. وقــال الكــوراين:  »هــذا عــىل دأب ــة عــىل الرتمجــة في ــاين فــال دالل الث

باخلفــي«)3(. 

وقــد أجــاب ابــن حجــر عــن وجــه داللــة احلديــث للرتمجــة، فقــال:  »مــن جهــة ثبــوت فضــل 

هــذه األمــة عــىل غريهــا مــن األمــم، وثبــوت الفضــل هلــا بــام ثبــت مــن فضــل كتاهبــا الــذي أمــرت 

بالعمــل بــه«)4(.

*  .)6(» ِبِكَِتاِب اهلل )الباب الرابع: وقال يف ترمجته:  »َباُب الَوِصيَِّة)5

 : ثم أورد حتته حديثًا واحدًا ساقه بإسناده، فقال

]5022[ عــن َطْلَحــة، َقــاَل:  »َســَأْلُت َعْبــَد اهللِ ْبــَن َأيِب َأْوَف: آْوَص النَّبِــيُّ ؟ َفَقــاَل: 

ــا َومَلْ ُيــوِص؟ َقــاَل: َأْوَص بِكَِتــاِب اهللِ«. ــُة ُأِمــُروا هِبَ الَ، َفُقْلــُت: َكْيــَف ُكتـِـَب َعــىَل النَّــاِس الَوِصيَّ

الدراسة: 

ــَراد  ــال:  »وامْل ــاب اهلل ، فق ــة بكت ــاري بالوصي ــام البخ ــد اإلم ــر قص ــن حج ــظ اب ــيَّ احلاف ب

)1(  هو شمس الدين، حممد بن يوسف الكرماين: عامل باحلديث، قال ابن حجي: »تصدى لنرش العلم ببغداد ثالثي سنة، وأقام مدة بمكة، 
وفيها فرغ من تأليف كتابه »الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري«، )ت:786هـ(. انظر: طبقات املفرسين )285/2(.

)2(  انظر: الكواكب الدراري )29/19(. وانظر أيضًا: الالمع الصبيح برشح اجلامع الصحيح )123/13(. 
)3(  انظر: الكوثر اجلاري إىل رياض أحاديث البخاري )398/8(. 

)4(  انظر: فتح الباري )67/9(. وانظر أيضًا: إرشاد الساري )468/7(، ولب اللباب )147/4(.
، وعند غريه »الَوَصاة« بفتح الواو، وبألف بعد الصاد، بمعنى: الوصيَّة، والَوِصيَُّة: مأخوذة  )5(  قوله: »الَوِصيَّة« كذا يف ِرَواَية الُكْشِمْيَهنِيُّ
الَوِصيَُّة  به، وُسميِت  نباُتا، والَوِصيَُّة: ما أوَصْيَت  اتََّصَل  إذا  بِِه، وَوَصِت األَرُض:  ْلَتُه  إِذا َوصَّ َوَكَذا:  بَِكَذا  َء  ْ َوَصْيُت اليَّ ْم:  َقْوهِلِ ِمن 
ِع: عهٌد خاصٌّ ُمَضاٌف إىَِل ما  َوِصيًة؛ التصاهلا بَِأْمر املّيت؛ ألنَّ الـَميَِّت َيِصُل هبا ما كان يف حياتِه بام بعد مماتِه. قال ابن حجر: »ويِف الرشَّ
جُر عن املنهيات، واحلثُّ عىل املأمورات«. انظر: مقاييس  ُع...، وتطلُق رشعًا أيضًا: عىل ما يقُع به الزَّ بعَد الـَموِت، َوَقد َيصَحُبُه التَّرَبُّ
اللغة )116/6(، وهتذيب اللغة )187/12(، ولسان العرب )392/15(، مادة: »ويص«، وفتح الباري )355/5، 67/9(، والكوثر 

اجلاري )399/8(، وإرشاد الساري )469/7(.
)6(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )191/6(.
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ــِة بِِكَتــاب اهلل تعــاىل: حفظــه ِحّســًا ومعنــًى، فيكــرم وُيصــان، َواَل ُيَســافر بِــِه إىَِل َأرض اْلَعــدو،  بِاْلَوِصيَّ

ــو  ــه، َوَنْح ــه وتعليم ــه، وتعلم ــداوم تاَِلَوت ــه، وي ــب نواهي ــره وجيتن ــل بأوام ــِه، َفيْعم ــا فِي ــع َم َويتب

َذلـِـك«)1(. وقــد اســتدلَّ اإلمــام البخــاري عــىل مــا قصــده مــن الرتمجــة بحديــث واحــد، عــن طلحــة 

ــه عــىل قصــد اإلمــام البخــاري مــن الرتمجــة ظاهــرة)2(. ٍف، وداللت ــرَصِّ ــن ُم ب

ــه  * ــم أورد حتت ــْرآِن«)4(. ث ــِب الُق ــاِط)3( َصاِح ــاب: اْغتَِب ــه:  »َب ــال يف ترمجت ــس: وق ــاب اخلام الب

: ــال ــناده، فق ــاقهام بإس ــي س حديث

ــوُل:  »اَل  ــوَل  َيُق ــِمْعُت َرُس ــاَل: َس ــَر   ، َق ــن ُعَم ــد اهللِ ْب ــن َعْب ]5025[ ع

ْيــِل، َوَرُجــٌل َأْعَطــاُه اهللُ َمــاالً، َفُهــَو  : َرُجــٌل آَتــاُه اهللُ الكَِتــاَب، َوَقــاَم بِــِه آَنــاَء اللَّ َحَســَد إاِلَّ َعــىَل اْثنََتــنْيِ

ــاِر«. ــِل َوالنََّه ْي ــاَء اللَّ ــِه آَن ُق بِ َيَتَصــدَّ

ــٌل  : َرُج ــنْيِ ــَد إاِلَّ يِف اْثنََت ــاَل:  »اَل َحَس ــوَل اهللِ  َق ــَرَة: َأنَّ َرُس ــْن َأيِب ُهَرْي ]5026[ َع

ْيــِل َوآَنــاَء النََّهــاِر، َفَســِمَعُه َجــاٌر َلــُه، َفَقــاَل: َلْيَتنـِـي ُأوتِيــُت ِمْثــَل  َمــُه اهللُ الُقــْرآَن، َفُهــَو َيْتُلــوُه آَنــاَء اللَّ َعلَّ

، َفَقــاَل َرُجــٌل:  لُِكــُه يِف احَلــقِّ ــاُه اهللُ َمــاالً، َفُهــَو هُيْ َمــا ُأويِتَ ُفــاَلٌن، َفَعِمْلــُت ِمْثــَل َمــا َيْعَمــُل، َوَرُجــٌل آَت

َلْيَتنِــي ُأوتِيــُت ِمْثــَل َمــا ُأويِتَ ُفــاَلٌن، َفَعِمْلــُت ِمْثــَل َمــا َيْعَمــُل«.

الدراسة: 

الــذي يظهــر مــن ترمجــة البــاب أنَّ اإلمــام البخــاري أراد بيــان أن صاحــب القــرآن، ومــا هــو 

فيــه بفضــل القــرآن عليــه مــن منزلــة رفيعــة، ودرجــة عاليــة، َيْغَتبِــُط نفســه)5(. وقــد اعــرتض بعــض 

)1(  انظر: فتح الباري )67/9(.
)2(  انظر: عمدة القاري )39/20(.

َسِد َغري َمذُموم، قال ابن األثري: »الَغْبُط: َحَسٌد خاُص، ُيَقاُل: َغَبْطُت الرُجل َأْغبُِطه  )3(  قوله »اغتباُط«: االغتباُط من اْلِغْبَطة، وهو َنْوٌع ِمَن احْلَ
َغْبطًا، إَِذا اشَتَهَيَت َأن َيُكوَن َلَك ِمثُل َما َلُه، َوَأن َيُدوم َعَليِه َما ُهَو فِيِه. وَحَسدُته أْحُسُده َحَسدًا، إَِذا اشَتَهيَت َأن َيُكوَن َلَك َما َلُه، وأن َيُزول 

َعنُه َما ُهَو فِيِه«. انظر: مقاييس اللغة )410/4(، والنهاية يف غريب احلديث )339/3(.
)4(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )191/6(.

)5(  انظر: فتح الباري )73/9(.
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اح الصحيــح عــىل البخــاري يف ترمجتــه؛ بـِـَأنَّ َصاحــَب الُقــرآن ال يغتبــُط َنفســه بــل يغتبطــُه غــرُيه)1(.  رُشَّ

ــب  ــُل صاح ــذا فع ــرآن«، وه ــب الق ــاُط صاح ــاب  »اغتب ــة الب ــا ترمج ــامعييل)2(:  »هن ــال اإلس ق

القــرآن، فهــو الــذي َيْغَتبـِـُط، وإذا كان َيْغَتبـِـُط بفعــل نفســه كان معنــاه: أنــه ُيــَرُّ ويرتــاح بعمــل نفســه، 

وهــذا ليــس مطابقــًا«)3(.

وقــد أجــاب ابــن حجــر عــن هــذا االعــرتاض، فقــال:  »وُيمكــُن اجلــواُب: بـِـَأنَّ ُمــراَد الُبخــاريِّ 

ــَن  ــُه ِم ــام ُأعطَِي ــرآِن بِ ــَب الُق ــُط صاح ــرآِن َيْغَتبِ ــِب الُق ــرَي صاح ــىل َأنَّ غ ــا كان داالً ع ــَث مل ــَأنَّ احلدي ب

ــواِرَدَة يِف  ــاَرَة ال ــذِه البِش ــِمَع ه ــِه أوىل، إذا َس ــِل نفِس ــرآِن بعم ــِب الُق ــاُط صاح ــرآِن، َفاغتَِب ــِل بِالُق العم

بــه العينــي، فقــال:  »َهــَذا َلْيــَس بِــَذاَك، َوَكيــف ُيَوجــه َهــَذا اْلــَكاَلم َوقــد  ــاِدِق«)4(. وتعقَّ حديــِث الصَّ

ــَي مثــل َمــا  ر اغتبــاط مــن ُأْعطِ علــم َأن اْلِغْبَطــة اشــتهاء مثــل َمــا أْعطــى فــاَلن مثــاًل، َوَكيــف يَتَصــوَّ

ــة حَمــُذوف َتقِديــره: َبــاب: اغتبــاط الرجــل َصاحــب  مَجَ ُأْعطِــَي َغــريه، واألحَســُن فِيــِه َأن يقــدر يِف الرتَّ

ــرآن«)5(.  الُق

قــال ابــن حجــر:  »قلــت: كالمــه يقتــي عــدم التفرقــة بــي اْلِغْبَطــة واالغتبــاط، وهــو عــي 

الفســاد«)6(. وِمــن األجوبــة يف دفــع هــذا االعــرتاض مــا ذكــره الكاندهلــوي، فقــال:  »ويمكــن عنــدي 

أن ُيقــال: إن االغتبــاط املذكــور يف الرتمجــة مصــدر مضــاف إىل مفعولــه، أي: االغتبــاط عــىل صاحــب 

القــرآن«)7(. 

)1(  انظر: عمدة القاري )41/20(.
)2(  هو أبو بكر، أمحد بن إبراهيم اجُلرجاين، اإلسامعييل، الشافعي، مجع بي الفقه واحلديث، ورياسة الدين والدنيا، تصانيفه تشهُد له باإلمامة يِف 

الفقه واحلديث، والتي منها: »املستخرج عىل البخاري«، )ت:297هـ(. انظر: السري )292/16(، واألعالم )86/1(.
)3(  انظر: فتح الباري )73/9(.
)4(  انظر: فتح الباري )9/ 73(.

)5(  انظر: عمدة القاري )41/20(.
)6(  انظر: انتقاض االعرتاض يف الرد عىل العيني يف رشح البخاري )413/2(.

)7(  انظر: األبواب والرتاجم لصحيح البخاري )446/5(.
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ثم أورد اإلمام البخاري حتت الرتمجة حديثي فيهام داللة عىل ما ذكره يف الرتمجة، ومها:

 -. احلديث األول: حديث ابن عمر

ــة -  ــىل الرتمج ــي ع ــة احلديث ــه دالل ــرة  . ووج ــث أيب هري ــاين: حدي ــث الث احلدي
خلصهــا احلافــظ ابــن حجــر، فقــال:  »َأنَّ احلديــَث ملــا كاَن داالً عــىل َأنَّ غــرَي صاحــِب الُقــرآِن َيْغَتبِــُط 
ــرآِن بعمــِل نفِســِه أوىل، إذا  ــاُط صاحــِب الُق ــرآِن، َفاغتَِب ــَن العمــِل بِالُق ــُه ِم ــام ُأعطَِي ــرآِن بِ صاحــَب الُق

ــاِدِق«)1(.  ــِث الصَّ ــواِرَدَة يِف حدي ــاَرَة ال َســِمَع هــذِه البِش

ــُن  ــو ُحْس ــٍة؛ وه ــرآِن يف ِغْبَط ــَب الق ــي أن صاح ــن احلديث ــون هذي ــري:  »ومضم ــن كث ــال اب وق

ــك«)2(. ــُه بذل ــَتَحبُّ َتْغبِيُط ــِه، وُيس ــَو فِي ــام ُه ــاِط ب ــديَد االغتَِب ــوَن ش ــي أن يك ــاِل، فينبغ احل

َمــُه«)3(. ثــم أورد  * ــْرآَن َوَعلَّ ــَم الُق ُكــم َمــن َتَعلَّ البــاب الســادس: وقــال يف ترمجتــه:  »َبــاب َخرْيُ
: ــة أحاديــث ســاقها بإســناده، فقــال ــه ثالث حتت

ــِن  ــاَمَن ، َع ــْن ُعْث ، َع ــَلِميِّ ــِن السُّ مْحَ ــِد الرَّ ــْن َأيِب َعْب ــَدَة، َع ــِن ُعَبْي ــْعِد ْب ــن َس ]5027[ ع
مْحَــِن يِف إِْمــَرِة  َمــُه«، َقــاَل: َوَأْقــَرَأ َأُبــو َعْبــِد الرَّ ــَم الُقــْرآَن َوَعلَّ ُكــم َمــن َتَعلَّ النَّبـِـيِّ  َقــاَل:  »َخرْيُ

ــِذي َأْقَعــَديِن َمْقَعــِدي َهــَذا. ــاُج، َقــاَل: َوَذاَك الَّ ــى َكاَن احلَجَّ ُعْثــاَمَن، َحتَّ

ــَم  ــن َتَعلَّ ــم َم ــيُّ :  »إِنَّ َأْفَضَلُك ــاَل النَّبِ ــاَل: َق ــاَن، َق ــِن َعفَّ ــاَمَن ْب ــْن ُعْث ]5028[ َع
ــُه«. َم ــْرآَن َوَعلَّ الُق

ــْد  ــا َق َ ــْت: إهِنَّ ــَرَأٌة، َفَقاَل ــيَّ  اْم ــِت النَّبِ ــاَل:  »َأَت ــْعٍد، َق ــِن َس ــْهِل ْب ــن َس ]5029[ َع
ْجنِيَهــا،  َوَهَبــْت َنْفَســَها هللِ َولَِرُســولِِه ، َفَقــاَل: َمــا يِل يِف النَِّســاِء ِمــْن َحاَجــٍة، َفَقــاَل َرُجــٌل: َزوِّ
َقــاَل: َأْعطَِهــا َثْوبــًا، َقــاَل: اَل َأِجــُد، َقــاَل: َأْعطَِهــا َوَلــْو َخامَتــًا ِمــْن َحِديــٍد، َفاْعَتــلَّ َلــُه، َفَقــاَل: َمــا َمَعــَك 

ْجُتَكَهــا بِــاَم َمَعــَك ِمــَن الُقــْرآِن«. ِمــَن الُقــْرآِن؟ َقــاَل: َكــَذا َوَكــَذا، َقــاَل: َفَقــْد َزوَّ

)1(  انظر: فتح الباري )73/9(.
)2(  انظر: تفسري ابن كثري )66/1(.

)3(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )192/6(.
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الدراسة: 

ترجــم اإلمــام البخــاري البــاب بلفــظ متــن حديــث عثــامن بــن عفــان  الــذي أورده حتته:  

»خريكــم َمــن تعلَّــم القــرآن وعلَّمــه«)1(. واإلمــام البخــاري قصــد مــن هــذه الرتمجــة أمريــن، ومها:

وايــة بالــواو«)2( التــي  األمــر األول: وهــو خفــي، قــال ابــن حجــر:  »كأنــه أشــاَر إىل ترجيــِح الرِّ

للعطــف عنــد األكثريــن)3( عــىل روايــة:  »أو تعلَّمــه«)4(، التــي هــي للتنويــع ال للشــك)5(. 

قــال ابــن حجــر:  »وهــي أظهــُر مــن حيــُث املعنــى؛ ألن التــي بــــ »أو« تقتــي إثبــاَت اخلرييــِة 

ــوَن  ــريُه أن يك ــُه غ ــو مل ُيَعلِّم ــرآن ول ــم الق ــن تعلَّ ــزُم أنَّ َم ــن، فيل ــد األمري ــَل أح ــن فع ــورِة مل املذك

ــن  ــًا أنَّ َم ــواو أيض ــة ال ــىل رواي ــزم ع ــاُل: يل ــُه، وال ُيَق ــاًل، وإن مل َيَتَعلَّم ــه مث ــام في ــَل ب ــن عم ــريًا مم خ

َمــُه ومل ُيَعلِّمــُه َغــرَيُه«)6(. َمــُه َغــرَيُه أْن يكــوَن أفضــَل ممــن َعِمــَل بــام فيــه مــن غــرِي َأن َيَتَعلَّ َمــُه َوَعلَّ َتَعلَّ

األمــر الثــاين: وهــو ظاهــٌر مــن الرتمجــة، فلعلــه -واهلل أعلــم- أراد بيــان فضــل القــرآن الكريــم 

، وهــذه  عــىل َمــن تعلَّمــه وعلَّمــه غــريه، بــأن جعــل صاحبــه مــن خــري النــاس وأفضلهــم بعــد النبيــيِّ

اخلرييــة والفضــل إنــام وجبــت لــه بفضــل القــرآن الكريــم. 

ثم أورد اإلمام البخاري حتت الرتمجة ثالثة أحاديث تشهد ملا ذكره يف الرتمجة، وهي:

ــىل -  ــام ع ــان، وداللته ــن عف ــامن ب ــن عث ــا ع ــاين كالمه ــث الث ــث األول: واحلدي احلدي

ــث. ــظ احلدي ــن لف ــة م ــة بيَّن ــه الدالل ــث، ووج ــُي احلدي ــي ع ــُة ه مج ــرة إذ الرتَّ ــة ظاه الرتمج

)1(  انظر: فتح الباري )74/9(، وعمدة القاري )42/20(.
)2(  انظر: فتح الباري )74/9(.

)ح2907(، والنسائي يف  السنن  السنن )ح1452(، والرتمذي يف  )471/1، ح412(، وأبو داود يف  املسند  أخرجها اإلمام أمحد يف    )3(
السنن الكربى )267/7، ح7983(، كلهم من طريق شعبة به، بلفظ: »خريكم َمن تعلَّم القرآن وعلَّمه«.

)4(  أخرجها اإلمام أمحد يف املسند )471/1، ح412(، من طريق شعبة به، بلفظ: »إنَّ خريكم من علَّم القرآن أو تعلَّمه«.
)5(  انظر: فتح الباري )76/9(، وعمدة القاري )43/20(.

)6(  انظر: فتح الباري )76/9(. 
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احلديــث الثالــث: حديــث ســهل بــن ســعد، وداللتــه عــىل الرتمجــة غــري ظاهــرة، قــال - 

اح الصحيــح يف  مَجَــة بّينــة إاِلَّ َحِديــث ســهل«)1(. لــذا اختلــف رُشَّ ْ ابــن املنــري:  »ُمَطابَقــة اأْلََحاِديــث للرتَّ

بيــان وجــه الداللــة: 

ــة  ــرأة حلرم ــه امل ج ــه زوَّ ــاب؛ ألن ــذا الب ــره يف ه ــام ذك ــهل إن ــث س ــال:  »وحدي ــن بطَّ ــال اب فق

ــرآن«)2(.  الق

َجَها لُه عىل َأْن ُيَعلَِّمَها«)3(.  ُه َزوَّ َياَق يُدلُّ عىل َأنَّ وتعقبه ابن التي:  »بأنَّ السِّ

ــة  ــان ُحرم ــت يِف بي ــة َليس مَجَ ــألن الرتَّ ــا األول: ف ــر؛ أم ــاَم نظ ــت: يِف كل ِمنُْه ــي:  »قل ــال العين ق

ــايِن: فداللتــه عــىل التَّزِويــج عــىل َتعِليــم الُقــرآن، َوُيمكــن َأن ُيَوجــه الـــُمَطابَقة مــن  الُقــرآن، َوأمــا الثَّ

ــَو َأن الفضــل ظهــر عــىل الرجــل بحفظــه كــذا وكــذا  ــَذا، ... َوُه ــَذا« َأي: ُســوَرة َك ــَذا َوَك قولــه:  »َك

ُســوَرة، َومل يصــل َلــُه َهــَذا الفضــل إال مــن فضــل الُقــرآن، فدخــل حتــت قولــه:  »َخريُكــم مــن تعلَّــم 

  ــُه ــُه تعلــم ودخــل يِف املتعلمــي، ودخــل َأيضــًا حتــت قولــه:  »وعلَّمــه«؛ ألنَّ اْلُقــْرآن«؛ أِلَنَّ

ــا القــرآن«)4(.  اهــا عــىل َأن ُيعلِّمَه جــه إِيَّ ــام زوَّ إنَّ

وقيــل:  »وجــُه ُدُخولـِـِه َأنَّ فضــَل الُقــرآِن َظَهــَر عــىل َصاِحبـِـِه يِف الَعاِجــِل بـِـَأن َقــاَم َلــُه َمَقاَم الـــاَمِل 

ــا َنفُعــُه يِف اآلجــِل َفَظاِهــٌر ال َخَفاَء بـِـِه«)5(. ــُل بــِه إىل ُبُلــوِغ الَغــَرِض، َوَأمَّ الــذي ُيَتَوصَّ

)1(  انظر: املتواري عىل أبواب البخاري )ص392(.
)2(  انظر: رشح صحيح البخاري البن بطال )265/10(.

)3(  انظر: فتح الباري )77/9(. وبه أيضًا تعقبه ابن الـُمنرِي يف املتواري عىل أبواب البخاري )ص392(.
)4(  انظر: عمدة القاري )44/20(.

)5(  انظر: فتح الباري )77/9(.
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    املطلب الثاين: فضائل سور خمصوصة من القرآن الكريم 

عقــد اإلمــام البخــاري   لبيــان فضائــل ســور خمصوصــة مــن القــرآن الكريــم ســتة أبــواب 

دون أن يكــون لــه رأٌي يف تفضيــل بعــض القــرآن عــىل بعــض)1(: 

ــي  * ــه حديث ــم أورد حتت ــاِب«)2(. ث ــِة الكَِت ــِل َفاحِتَ ــاب َفْض ــه:  »َب ــال يف ترمجت ــاب األول: وق الب

ــال: ــناده، فق ــاقهام بإس س

ــْم  ــيُّ  َفَل ــايِن النَّبِ ، َفَدَع ــيلِّ ــُت ُأَص ــاَل:  »ُكنْ ، َق ــُمَعىلَّ ــِن الـ ــِعيِد ب ــْن َأيِب َس ]5008[ َع

، َقــاَل: َأمَلْ َيُقــِل اهللُ: ژ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ژ  ]ســورة  ُأِجْبــُه، ُقْلــُت: َيــا َرُســوَل اهللِ إيِنِّ ُكنــُت ُأَصــيلِّ

ــُرَج ِمــَن الـــَمْسِجِد، َفأََخــَذ بَِيِدي،  ُمــَك َأْعَظــَم ُســوَرةٍ يِف الُقــْرآِن)3( َقْبــَل َأن خَتْ األنفــال:24[؟ ُثــمَّ َقــاَل: َأاَل ُأَعلِّ

َمنَّــَك َأْعَظــَم ُســوَرةٍ ِمــَن الُقــْرآِن، َقــاَل:  ــَك ُقْلــَت: أَلَُعلِّ َفَلــامَّ َأَرْدَنــا َأن َنْخــُرَج، ُقْلــُت: َيــا َرُســوَل اهللِ، إِنَّ

ــْبُع الـــَمَثايِن، َوالُقــْرآُن الَعظِيــُم الَّــِذي ُأوتِيُتــُه«.  احَلْمــُد هللِ َربِّ الَعامَلـِـنَي، ِهــَي السَّ

، َقــاَل:  »ُكنَّا يِف َمِســرٍي َلنَــا َفنََزْلنَــا، َفَجــاَءْت َجاِرَيــٌة، َفَقاَلْت: إِنَّ  ]5009[ َعــْن َأيِب َســِعيٍد اخلـُـْدِريِّ

َســيَِّد احَلــيِّ َســلِيٌم، َوإِنَّ َنَفَرَنــا َغْيــٌب، َفَهــْل ِمنُكــْم َراٍق؟ َفَقــاَم َمَعَهــا َرُجــٌل َمــا ُكنَّــا َنْأُبنُــُه بُِرْقَيــٍة، َفَرَقــاُه 

ِســُن ُرْقَيــًة َأْو ُكنــَت َتْرِقــي؟  َأ، َفَأَمــَر َلــُه بَِثاَلثـِـنَي َشــاًة، َوَســَقاَنا َلَبنــًا، َفَلــامَّ َرَجــَع ُقْلنَــا َلــُه: َأُكنــَت حُتْ َفــرَبَ

 ، َِّدُثــوا َشــْيئًا َحتَّــى َنــْأيِتَ َأْو َنْســَأَل النَّبِــي َقــاَل: اَل، َمــا َرَقْيــُت إاِلَّ بِــُأمِّ الكَِتــاِب، ُقْلنَــا: اَل حُتْ

ُبوا  ـَـا ُرْقَيــٌة؟ اْقِســُموا َوارْضِ َفَلــامَّ َقِدْمنَــا الـــَمِدينََة َذَكْرَنــاُه لِلنَّبـِـيِّ ، َفَقــاَل: َوَمــا َكاَن ُيْدِريــِه َأهنَّ

يِل بَِســْهٍم«.

التي وقع اخلالف فيها بي العلامء عىل قولي، والقول املشهور فيها والذي عليه مجهور العلامء من السلف  )1(  وهذه املسألة من املسائل 
واخللف جواز تفضيل بعض القرآن عىل بعض. ولبسط الكالم حول هذه املسألة ينظر إليه يف: تفسري القرطبي )109/1(، والربهان يف 
علوم القرآن )430/1(، واإلتقان يف علوم القرآن )136/4(، وجمموع فتاوى ابن تيمية )103/17، 209(، وفتح الباري )158/8(، 

وفضائل القرآن، للجار اهلل )ص432(.
)2(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )187/6(.

)3(  قوله: »أعظم سورة يف القرآن« املراُد بِالَعظِيِم: ِعَظِم القدر بالثواب املرتب عىل قراءتا، وإن كان غريها أطول منها، وذلك ملا اشتملت 
ؤال. انظر: فتح الباري )54/9(، وعمدة القاري )248/18(. عاء، والسُّ عليه من الثَّناء، والدُّ
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الدراسة: 

مــا ترجــم بــه اإلمــام البخــاري البــاب ظاهــر البيــان يف الكشــف عــن قصــده مــن الرتمجــة، لــذا 
اح الصحيــح عــن رشحهــا، وهــي يف بيــان فضــل قــراءة ســورة الفاحتــة عــىل غريهــا مــن  ســكت رُشَّ

ســور القــرآن، وقــد اســتدلَّ عــىل مــا قصــده مــن الرتمجــة بحديثــي، ومهــا: 

 -.  َّاحلديث األول: حديث أيب سعيد بن الـُمَعىل

احلديــث الثــاين: حديــث أيب ســعيد اخلــدري  ، وكال احلديثــي ظاهــر الداللــة - 
ــظ  ــن لف ــٌة م ــي بيَّن ــى، فه ــن أن ختف ــر م ــام أظه ــه داللته ــة)1(، ووج ــورة الفاحت ــراءة س ــل ق ــىل فض ع

ــث. احلدي

ــي  * ــه حديث ــم أورد حتت ــَرِة«)2(. ث ــوَرِة الَبَق ــِل ُس ــاب َفْض ــه:  »َب ــال يف ترمجت ــاين: وق ــاب الث الب
ــال:  ــي، فق ــن طريق ــام رواه م ــناده، األول منه ــاقهام بإس س

مْحَــِن، َعــْن أيَِب َمْســُعودٍ، َعــِن النَّبِــيِّ  ]5008[ َعــْن ُشــْعَبَة، َعــْن ُســَلْياَمَن، َعــْن إِْبَراِهيــَم، َعــْن َعْبــِد الرَّ
ــنْيِ ...«. ــَرأَ بِاآْلَيَت ــاَل: »َمــن َق  َق

ــْن َأيِب  ــَد، َع ــِن َيِزي ــِن ْب مْحَ ــِد الرَّ ــْن َعْب ــَم، َع ــْن إِْبَراِهي ــوٍر، َع ــن َمنُص ــْفَياَن، َع ــن ُس ]5009[ ع
ــَرِة)3( يِف  ــوَرِة الَبَق ــِر ُس ــْن آِخ ــنْيِ ِم ــَرَأ بِاآْلَيَت ــن َق ــيُّ :  »َم ــاَل النَّبِ ــاَل: َق ــُعوٍد  ، َق َمْس

ــاُه«. ــٍة َكَفَت َلْيَل

ــِظ َزَكاِة  ــوُل اهللِ  بِِحْف ــي َرُس َلنِ ــاَل: »َوكَّ ــُه، َق ــَرَة َريِضَ اهللُ َعنْ ــْن َأيِب ُهَرْي ]5010[ َع
 ، ُِثــو ِمــَن الطََّعــاِم َفأََخْذُتــُه، َفُقْلــُت: أَلَْرَفَعنَّــَك إىَِل َرُســوِل اهلل َرَمَضــاَن، َفأََتــايِن آٍت، َفَجَعــَل حَيْ
، َلــن َيــَزاَل َمَعــَك ِمــَن اهللِ َحافـِـٌظ، َوالَ  َفَقــصَّ احَلِديــَث، َفَقــاَل: إَِذا َأَوْيــَت إىَِل فَِراِشــَك َفاْقــَرْأ آَيــَة الُكــْرِسِّ

َيْقَرُبــَك َشــْيَطاٌن َحتَّــى ُتْصبِــَح، َوَقــاَل النَّبِــيُّ :  »َصَدَقــَك َوُهــَو َكــُذوٌب، َذاَك َشــْيَطاٌن«.

)1(  انظر: فتح الباري )9/ 54(، وعمدة القاري )29/20(، ولب اللباب )145/4(.
)2(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )188/6(.

)3(  قوله: »من آخر سورة البقرة« يعني: من قوله تعاىل: ژ ڳ  ڳ ژ  ]سورة البقرة:285[  إىل آخر السورة«. انظر: فتح الباري )56/9(.
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الدراسة: 

هــذه الرتمجــة ظاهــرة البيــان، فهــي مغنيــة يف الكشــف عــن قصــد اإلمــام البخــاري منهــا، لــذا 

اح الصحيــح عــن بيــان مقصــوده منهــا، وهــي يف بيــان فضــل قــراءة ســورة البقــرة عــىل  ســكت رُشَّ

غريهــا مــن ســور القــرآن، وقــد اســتدلَّ عــىل مــا قصــده مــن الرتمجــة بحديثــي، ومهــا: 

احلديث األول: وقد رواه من طريقي عن أيب مسعود.- 

احلديــث الثــاين: حديــث أيب هريــرة، وكال احلديثــي ظاهــُر الداللــة عــىل فضــل قــراءة - 

ســورة البقــرة)1(، ووجــه داللتهــام بينــة مــن لفــظ احلديــث.

ــًا  * ــه حديث ــم أورد حتت ــِف«)2(. ث ــوَرِة الَكْه ــِل ُس ــاب َفْض ــه:  »َب ــال يف ترمجت ــث: وق ــاب الثال الب
ــناده: ــاقه بإس ــدًا س واح

اِء ْبــِن َعــاِزٍب، َقــاَل:  »َكاَن َرُجــٌل َيْقــَرُأ ُســوَرَة الَكْهــِف، َوإىَِل َجانِبـِـِه ِحَصــاٌن  ]5011[ َعــِن الــرَبَ
ــْتُه َســَحاَبٌة، َفَجَعَلــت َتْدُنــو َوَتْدُنــو، َوَجَعــَل َفَرُســُه َينِفــُر، َفَلــامَّ َأْصَبــَح َأَتــى  )3(، َفَتَغشَّ َمْرُبــوٌط بَِشــَطنَنْيِ

َلــْت بِالُقــْرآِن«.  ــكِينَُة َتنَزَّ النَّبـِـيَّ  َفَذَكــَر َذلِــَك َلــُه، َفَقــاَل: تِْلــَك السَّ

الدراسة: 

هــذه الرتمجــة ظاهــرة البيــان، فهــي مغنيــة يف الكشــف عــن قصــد اإلمــام البخــاري منهــا، لــذا 
اح الصحيــح عــن رشحهــا، وهــي يف بيــان فضــل قــراءة ســورة الكهــف عــىل غريهــا مــن  ســكت رُشَّ
ــن  ــرباء ب ــن ال ــد ع ــث واح ــة بحدي ــن الرتمج ــده م ــا قص ــىل م ــتدلَّ ع ــد اس ــرآن، وق ــور الق س
عــازب   وهــو ظاهــر الداللــة عــىل فضــل قــراءة ســورة الكهــف)4(. ووجــه داللتــه أظهــر مــن 

أن ختفــى، فهــي بيَّنــٌة مــن لفــظ احلديــث.

)1(  انظر: عمدة القاري )30/20، 31(، ولب اللباب )145/4(.
)2(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )188/6(.

ْبط بشطني؛ ألجل مُجوحه واستصعابه. انظر: فتح الباري )57/9(. )3(  قوله: »بشطني« مجع َشَطن؛ وهو احلبل، وإنام كان الرَّ
)4(  انظر: عمدة القاري )31/20(، ولب اللباب )145/4(.
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البــاب الرابــع: وقــال يف ترمجتــه:  »َبــاب َفْضــِل ُســوَرِة الَفْتــِح«)1(. ثــم أورد حتتــه حديثــًا واحــدًا  *

ــناده، فقال: ســاقه بإس

ــِض  ــرُي يِف َبْع ــوَل اهللِ  َكاَن َيِس ــِه:  »َأنَّ َرُس ــْن َأبِي ــَلَم، َع ــِن َأْس ــِد ْب ــن َزْي ]5012[ َع

ــوُل اهللِ  ــُه َرُس ــْم جُيِْب ٍء، َفَل ــن يَشْ ــُر َع ــَأَلُه ُعَم ــاَل، َفَس ــُه َلْي ــرُي َمَع ــاِب َيِس ــُن اخَلطَّ ــُر ْب ــَفاِرِه، َوُعَم َأْس

ــَك، َنــَزْرَت)2( َرُســوَل  ، ُثــمَّ َســَأَلُه َفَلــْم جُيِْبــُه، ُثــمَّ َســَأَلُه َفَلــْم جُيِْبــُه، َفَقــاَل ُعَمــُر: َثكَِلْتــَك ُأمُّ

ْكــُت َبِعــرِيي َحتَّــى ُكنــُت َأَمــاَم  اٍت، ُكلَّ َذلِــَك اَل جُيِيُبــَك، َقــاَل ُعَمــُر: َفَحرَّ اهللِ  َثــاَلَث َمــرَّ

ُخ يِب، َقــاَل: َفُقْلــُت: َلَقــْد  النَّــاِس، َوَخِشــيُت َأن َينــِزَل يِفَّ ُقــْرآٌن، َفــاَم َنِشــْبُت َأن َســِمْعُت َصاِرخــًا َيــْرُ

ْمُت َعَلْيــِه، َفَقــاَل: َلَقــْد  َخِشــيُت َأن َيُكــوَن َنــَزَل يِفَّ ُقــْرآٌن ، َقــاَل: َفِجْئــُت َرُســوَل اهللِ  َفَســلَّ

ــَرَأ:  ژ ٱ      ٻ  ٻ  ٻ   ــمَّ َق ــْمُس)3(، ُث ــِه الشَّ َّــا َطَلَعــْت َعَلْي ــَي َأَحــبُّ إيَِلَّ مِم ــَة ُســوَرٌة هَلِ ْيَل ــْت َعــيَلَّ اللَّ ُأنِزَل

ــح:1[«.  ــورة الفت ٻ    ژ  ]س

الدراسة: 

مــا ترجــم بــه اإلمــام البخــاري البــاب ظاهــر البيــان يف الكشــف عــن قصــده مــن الرتمجــة، لــذا 

ــان فضــل قــراءة ســورة الفتــح عــىل غريهــا مــن  اح الصحيــح عــن رشحهــا، وهــي يف بي ســكت رُشَّ

ســور القــرآن، وقــد اســتدلَّ عــىل مــا قصــده مــن الرتمجــة بحديــث واحــد عــن زيــد بــن أســلم، عــن 

أبيــه، يف قصــة عمــر ، وهــو ظاهــر الداللــة عــىل فضــل قــراءة ســورة الفتــح)4(. ووجــه داللتــه 

أظهــر مــن أن ختفــى، فهــي بيَّنــٌة مــن لفــظ احلديــث.

الباب اخلامس: وقال يف ترمجته:  »َباب َفْضِل ُقْل ُهَو اهللُ َأَحٌد«)5(.  *

)1(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )188/6(.
)2(  قوله: »َنَزْرَت« َأْي: أحلحت َعَلْيِه. انظر: فتح الباري )583/8(.

َجَرة. انظر: الكواكب الدراري )32/19(. َضا عن أصحابه حتت الشَّ )3(  ملا فيها من مغفرته ما تقدم وما َتَأّخر، وإمتام النِّعَمة عليه، والرِّ
)4(  انظر: عمدة القاري )32/20(، ولب اللباب )146/4(.

)5(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )189/6(.
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. فيه عن َعْمَرة، عن عائشة، عن النبي

ثم أورد حتته ثالثة أحاديث ساقها بإسناده، فقال:

ُدَهــا،  :  »َأنَّ َرُجــاًل َســِمَع َرُجــاًل َيْقــَرُأ: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻژ ُيَردِّ ]5013[ َعــْن َأيِب َســِعيٍد اخلـُـْدِريِّ

ــا، َفَقــاَل َرُســوُل اهللِ  ُجــَل َيَتَقاهلَُّ َفَلــامَّ َأْصَبــَح َجــاَء إىَِل َرُســوِل اهللِ  َفَذَكــَر َذلـِـَك َلــُه، َوَكَأنَّ الرَّ

ـَـا َلَتْعــِدُل ُثُلــَث الُقــْرآِن)1(«.  : َوالَّــِذي َنْفــِي بَِيــِدِه إهِنَّ

ــاَدُة ْبــُن النُّْعــاَمِن:  »َأنَّ َرُجــاًل َقــاَم يِف َزَمــِن  يِن َأِخــي َقَت ، َأْخــرَبَ ــْدِريِّ ]5014[ َعــْن َأيِب َســِعيٍد اخلُ

ُجــُل  ــَحِر: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻژ الَ َيِزيــُد َعَلْيَهــا، َفَلــامَّ َأْصَبْحنَــا َأَتــى الرَّ النَّبـِـيِّ  َيْقــَرُأ ِمــَن السَّ

النَّبِــيَّ  ... َنْحــَوُه«.

]5015[ َعــْن َأيِب َســِعيٍد اخلـُـْدِريِّ  ، َقــاَل: َقــاَل النَّبـِـيُّ  أِلَْصَحابـِـِه:  »َأَيْعِجــُز 

ــا َرُســوَل  ــَك َي ــُق َذلِ ــا ُيطِي نَ ــوا: َأيُّ ــَك َعَلْيِهــم، َوَقاُل ــٍة؟، َفَشــقَّ َذلِ ــْرآِن يِف َلْيَل ــَث الُق ــَرَأ ُثُل َأَحُدُكــْم َأن َيْق

َمــُد ُثُلــُث الُقــْرآِن«. اهللِ؟ َفَقــاَل: اهللُ الَواِحــُد الصَّ

الدراسة: 

مــا ترجــم بــه اإلمــام البخــاري البــاب ظاهــر البيــان يف الكشــف عــن قصــده مــن الرتمجــة، لــذا 

ــىل  ــورة ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻژ ع ــراءة س ــل ق ــان فض ــي يف بي ــا، وه ــن رشحه ــح ع اح الصحي ســكت رُشَّ

غريهــا مــن ســور القــرآن، وقــد اســتدلَّ اإلمــام البخــاري عــىل مــا قصــده مــن الرتمجــة بطــرف مــن 

إســناد حديــث ُمعلــق دون متنــه، وبثالثــة أحاديــث ســاقها بإســناده: 

ه: »جواب  ا َلَتْعِدُل ُثُلَث الُقْرآِن« يف معنى ذلك أقوال، وقد أفردها شيخ اإلسالم بجزء ضمن جمموع الفتاوى سامَّ )1(  قوله : »إهِنََّ
أهل العلم واإليامن بتحقيق ما أخرب به رسول الرمحن من أنَّ ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻژ تعدل ثلث القرآن«. فقال : »قيل فيه وجوه 
ْيج، فعن أيب الوليد القريش أنه سأل أبا العباس بن رسيج عن معنى  أحسنها  واهلل أعلم  اجلواب املنقول عن اإلمام أيب العباس ابن رُسَ
قول النبي : ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻژ تعدل ثلث القرآن، فقال: »معناه: أنزل القرآن عىل ثالثة أقسام: ثلث منها األحكام، 
وثلث منها وعد ووعيد، وثلث منها األسامء والصفات، وهذه السورة مجعت األسامء والصفات«. قال القرطبي: »ودلَّ عىل هذا التأويل 

ما يف صحيح مسلم، من حديث أيب الدرداء، عن النبي ، قال: »إن اهلل عز وجل جزأ القرآن ثالثة أجزاء، فجعل ژ ٱ  ٻ  
«. انظر: جمموع الفتاوى )103/17(، وتفسري القرطبي )247/20(.  ٻ  ٻژ جزءًا من أجزاء القرآن«، وهذا نصٌّ
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 . ا طرف إسناد احلديث املعلق، فهو: َعْمَرُة، عن عائشة، عن النبي أمَّ

قــال الكرمــاين:  »وملــا مل يكــن طريقــه بــرشط البخــاري مل ينقلــه بعينــه، واكتفــى باإلخبــار عنــه 

إمجــاالً«)1(. 

وتعقبــه العينــي فقــال:  »قلــت: ليــس األمــر كذلــك بــل هــذا عــىل رشطــه، وقــد أخرجــه بتاممــه 

يف أول كتــاب التوحيــد)2(، قــال: حدثنــا حممــد، حدثنــا أمحــد بــن صالــح، حدثنــا ابــن وهــب، حدثنــا 

عمــرو، عــن ابــن أيب هــالل أن أبا الرجــال حممــد بــن عبــد الرمحــن حدثــه، عــن أمــه َعمــرة بنــِت عبــد 

  ــي ــة:  »أن النب ــن عائش ــي ، ع ــة زوج النب ــرة عائش ــت يف حج ــن -وكان الرمح

بعــث رجــاًل عــىل رسيــة، وكان يقــرأ ألصحابــه يف صالتــه فيختــم بـــ ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻژ...« احلديــث، 

ويف آخــره:  »أخــربوه أن اهلل حيبــه««)3(.

ــىل  ــة ع ــرة الدالل ــي ظاه ــدري، وه ــن اخلُ ــا ع ــي كله ــة، فه ــة املوصول ــث الثالث ــا األحادي أمَّ

 )4(. ووجــه داللتهــا أظهــر مــن أن ختفــى، فهــي بيَّنــٌة مــن لفــظ 
فضــل قــراءة ســورة ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻژ

احلديــث.

َذاِت)5(«)6(. ثــم أورد حتتــه حديثــي  * البــاب الســادس: وقــال يف ترمجتــه:  »َبــاب: َفْضــِل الـــُمَعوِّ

 : ســاقهام بإســناده، فقــال

]5016[ َعــْن َعاِئَشــَة   :  »َأنَّ َرُســوَل اهللِ  َكاَن إَِذا اْشــَتَكى َيْقــَرُأ َعــىَل َنْفِســِه 

)1(  انظر: الكواكب الدراري )24/19(.
)2(  انظر: صحيح البخاري )115/9، ح7375(. 

)3(  انظر: عمدة القاري )32/20(. وانظر أيضًا: فتح الباري )59/9(.
)4(  انظر: عمدة القاري )32/20، 34(، ولب اللباب )146/4(.

َذة، قال ابن منظور: »َعاَذ بِِه َيُعوُذ َعْوذًا وِعياذًا وَمعاذًا: اَلَذ بِِه، وجلَأ إِليه، َواْعَتَصَم«. واملراد  َذات« بكر الواو، مجع ُمَعوِّ )5(  قوله: »الـُمَعوِّ
ذ َظاهر يِف املعوذتي سوريت الفلق والناس، وذكر سورة  ور الثَّاَلث: سورة اإلخالص، وسورة الفلق، وسورة الناس، والتََّعوُّ هبا: السُّ
العرب  لسان  انظر:  تعاىل«.  اهلل  ِصفِة  عىل  الشتاَِمهِلا  هَبا،  ُن  ُيَتَحصَّ مما  ألهَنا  التعويذ؛  بلفظ  فيها  يرصح  مل  وإن  تغليبًا،  معهام  اإلخالص 

)498/3(، وتاج العروس )444/9( مادة: »عوذ«، وفتح الباري )62/9(، وعمدة القاري )34/20(.
)6(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )189/6(.
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َذاِت، َوَينُفــُث، َفَلــامَّ اْشــَتدَّ َوَجُعــُه ُكنــُت َأْقــَرُأ َعَلْيــِه، َوَأْمَســُح بَِيــِدِه َرَجــاَء َبَرَكتَِهــا«. بِامْلَُعــوِّ

ْيــِه، ُثــمَّ  ــَع َكفَّ ]5017[ َعــْن َعاِئَشــَة:  »َأنَّ النَّبـِـيَّ  َكاَن إَِذا َأَوى إىَِل فَِراِشــِه ُكلَّ َلْيَلــٍة مَجَ

ــمَّ  ــام: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻژ، ژ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ژ ، ژ ڇ  ڇ   ڍ  ڍ ژ ، ُث ــَرَأ فِيِه ــاَم، َفَق ــَث فِيِه َنَف

َيْمَســُح هِبِــاَم َمــا اْســَتَطاَع ِمــن َجَســِدِه، َيْبــَدُأ هِبِــاَم َعــىَل َرْأِســِه َوَوْجِهــِه، َوَمــا َأْقَبــَل ِمــن َجَســِدِه، َيْفَعــُل 

اٍت«. َذلِــَك َثــاَلَث َمــرَّ

الدراسة: 

ــاب، لكــن بالنظــر  ــان قصــد اإلمــام البخــاري مــن ترمجــة الب ــح عــن بي اح الصحي ســكت رُشَّ

َذاِت جمتمعــة، وهي  إىل مــا أورده حتتهــا، يتبــي –واهلل أعلــم-أن قصــده هــو: بيــان فضــل قــراءة الـــُمَعوِّ

ــاَلث: اإلخــالص، الفلــق، النــاس. وقــد اســتدلَّ اإلمــام البخــاري عــىل مــا قصــده مــن  ــور الثَّ السُّ

مجــة بحديثــي: الرتَّ

َذاِت  احلديــث األول والثــاين كالمهــا عــن عائشــة  ، ومهــا ظاهرا الداللــة عىل فضل قــراءة الـــُمَعوِّ

جمتمعــة)1(. ووجــه داللتهــام أظهــر مــن أن ختفــى، فهــي بيَّنــٌة مــن لفــظ احلديث.

)1(  انظر: عمدة القاري )34/20، 35(، ولب اللباب )146/4(.
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املبحث السادس: 

آداب)1( قراءة القرآن

ــا  ــي تناوهل ــرآن الت ــوم الق ــن عل ــر م ــب األكث ــر والنصي ــظَّ األوف ــرآن احل ــراءة الق ــاَل آداب ق ن

ــي:  ــًا، وه ــرش باب ــبعة ع ــه س ــد ل ــد عق ــرآن، فق ــل الق ــاب فضائ ــاري يف كت ــام البخ اإلم

)2( بِالُقــْرآِن، وَقْوُله تعــاىل: ژ ڭ   * البــاب األول: وقــال يف ترمجتــه:  »َبــاب َمــن مَلْ َيَتَغــنَّ
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇۋ  ژ ]ســورة العنكبــوت:51[«)3(. ثــم أورد حتتــه حديثــي ســاقهام 

بإسناده: 

ٍء َمــا  ــُه َكاَن َيُقــوُل: َقــاَل َرُســوُل اهللِ :  »مَلْ َيــْأَذِن اهللُ لـِـيَشْ ]5023[ َعــْن َأيِب ُهَرْيــَرَة، َأنَّ

َهــُر بِــِه. َأِذَن لِلنَّبـِـيِّ َأن َيَتَغنَّــى بِالُقــْرآِن«، َوَقــاَل َصاِحــٌب َلــُه: ُيِريــُد جَيْ

ٍء)4( َمــا َأِذَن لِلنَّبـِـيِّ َأن  ]5024[ َعــْن َأيِب ُهَرْيــَرَة، َعــِن النَّبـِـيِّ  َقــاَل:  »َمــا َأِذَن اهللُ لـِـيَشْ

َيَتَغنَّــى بِالُقــْرآِن«، َقــاَل ُســْفَياُن: َتْفِســرُيُه َيْســَتْغنِي بـِـِه.

الدراسة: 

ترجــم اإلمــام البخــاري البــاب بلفــظ حديــث أورده بإســناده يف كتــاب التوحيــد، بــاب قــول 

ــك:13  ــورة املل ــاىل: ژ ٱ  ٻ  ٻ      ٻ    ٻپ  پ    پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ       ژ ]س اهللَّ تع

14[، َعــْن َأيِب ُهَرْيــَرَة، َقــاَل: َقــاَل َرُســوُل اهللِ :  »َلْيــَس ِمنَّــا َمــن مَلْ َيَتَغــنَّ بِالُقــْرآِن«)5(. ويفهم 

ــَي عــىل االســتغناء  مــن ترمجــة اإلمــام البخــاري للبــاب مــن خــالل مــا أورده حتتهــا أنــه يمــل التََّغنِّ

َي َأَدبًا؛ أَلنه َيْأِدُب الناَس إىَِل الـَمحاِمد، وَينْهاهم َعِن الـمَقابِح.  ُب بِِه اأَلديُب ِمَن النَّاِس، ُسمِّ )1(  اآلداب: مجع أدب، واأَلَدُب هو: ما َيَتَأدَّ
َيْأدهبم، َأي: َيدُعوُهم. انظر: تاج العروس )12/2( مادة »أدب«.

ُة معاٍن يف اللغة، سيأيت ذكرها اثناء ذكر أقوال العلامء يف معنى التغني بالقرآن. «: التغني له ِعدَّ )2(  قوله: »َيَتَغنَّ
)3(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )191/6(.

ٍء. انظر: النهاية يف غريب احلديث )33/1(. ٍء« َأي: َما اْسَتَمَع اهللُ لَِيْ )4(  قوله : »َما َأِذَن اهللُ ليَِشْ
)5(  انظر: صحيح البخاري )ح7527(.
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ــالفة، ال أنــه يملــه عــىل الِغنــاء الــذي هــو حتســي  بالقــرآن عــن أخبــار األمــم املاضيــة، والكتــب السَّ

الصــوت)1(، وممــا يقــوي هــذا املفهــوم مــا يــيل: 

أوالً: أن اإلمــام البخــاري اتبــع ترمجة البــاب هبــذه اآليــة: ژ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  

ٴۇۋژ ]ســورة العنكبــوت:51[، ومضموهنــا اإلنــكار عــىل مــن مل يْســَتْغن بالقــرآِن عــن غــريه مــن أخبــار 

ــالفة)2(.  األمــم املاضيــة، والكتــب السَّ

فقــد أخــرج الطــربي وغــريه يف ســبب نزوهلــا عــن ييــى بــن جعــدة، قــال:  »إن ناســًا مــن 

املســلمني أتــوا نبــي اهلل  بكتــب قــد كتبــوا فيهــا بعــض مــا يقــول اليهــود، فلــام أن نظــر 

فيهــا ألقاهــا، ثــم قــال: كفــى هبــا محاقــة قــوم، أو ضاللــة قــوم، أن يرغبــوا عــام جاءهــم بــه نبيهــم، إىل 

مــا جــاء بــه غــري نبيهــم إىل قــوم غريهــم، فنزلــت: ژ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇۋ  ۋ  

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ژ ]ســورة العنكبــوت:51[«)3(.

ــة،  ــة خاص ــرآن برتمج ــوت بالق ــن الصَّ ــق بحس ــا يتعلَّ ــرد م ــد أف ــاري ق ــام البخ ــًا: أنَّ اإلم ثاني

ــوِت بالقــراءِة للقــرآن«)4(. وقــد اســتدلَّ اإلمــام البخــاري بحديثــي  فقــال :  »بــاُب ُحْســُن الصَّ

يشــهدان ملــا ترجــم لــه، ومهــا:

ــان -  ــن بي ــح ع اح الصحي ــكت رُشَّ ــد س ــرة  ، وق ــث أيب هري ــث األول: حدي احلدي

)1(  انظر: رشح صحيح البخاري، البن بطال )263/10(، وفتح الباري )68/9، 70(، وتفسري القرطبي )12/1(. وانظر أيضًا: املتواري 
عىل أبواب البخاري )ص390(، وعمدة القاري )39/20(.

)2(  انظر: املصادر السابقة.
)3(  أخرجه الطربي يف تفسريه )429/18(، وابن أيب حاتم يف تفسريه )3072/9(، والدارمي يف سننه )452/1(، كلهم من طريق َعْمِرو 
ْبِن ِدينَاٍر، َعن َيَْيى ْبِن َجْعَدَة به. واحلديث إسناده مرسل، فيه ييى بن جعدة، قال ابن حجر يف تقريب التهذيب )ص588(: »ثقة، وقد 
أرسل عن ابن مسعود ونحوه«. وأخرجه موصوالً اإلسامعييل يف معجم أسامي شيوخه )772/3(، من طريق إبراهيم بن يزيَد، عن 
عمرو بن دينار، عن ييى بن َجْعَدَة، عن أيب هريرة قال: كان ناس من أصحاب النبي  يكتبون من التوراة، فذكروا له، فقال 
رسول اهلل : فذكره. قال األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة )787/12(: »وهذا إسناد ضعيف جدًا؛ آفته إبراهيم هذا  

وهو اخلوزي املكي ؛ وهو مرتوك احلديث«.
)4(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )195/6(.
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ــة. ــه الدالل ــي يل وج ــذا مل يتب ــة؛ ل ــاري يف الرتمج ــام البخ ــه اإلم ــب إلي ــا ذه ــىل م ــه ع ــه داللت وج

احلديــث الثــاين: حديــث أيب هريــرة ، وداللتــه عــىل مــا ذهــب إليــه اإلمــام البخاري - 

يف الرتمجــة ظاهــر البيــان، وتؤخــذ مــن قولــه:  »قــال ُســفيان: تفســريه: يســتغني بــه«. ووجــه الداللــة: 

أن ســفيان بــن ُعيينــة فــرَّ التغنــي يف احلديــث باالســتغناء.

ــى بمعنــى اســتغنى جائــٌز يف لغــة العــرب، قــال أبــو عبيــد:   وممــا ُيســتدلُّ بــه أيضــًا: جمــيء تغنَّ

ــًا  ــُت َتَغانِي ــًا، وَتغاَني ــُت تغنِّي ــوا: َتَغنَّْي ــعارهم أن يقول ــرب، وأش ــاٍش يف كالم الع ــٌز ف ــذا كالٌم جائ »وه

يعنــي: اســتغنيُت، وقــال األَْعَشــى:

وُكنُت امرًأ َزَمنًا بالِعراِق        َعِفيَف الـُمناِخ َطويَل التََّغّن

ُيِريد: ااِلْستِْغنَاء، أو الغنى. وقال امْلُغرَية بن حبناء التَِّميِمي ُيعاتب َأخًا له:

ِكاَلَنا غنيٌّ عن َأِخيِه َحَياَتُه         َونحُن إِذا ُمْتنَا َأشدُّ َتَغانِيا

ُيِريد: َأشد استْغنَاء هذا َوجه احلَِديث، واهلل أعلم«)1(. 

:  »وعنــدي َأن التَّفِســري صحيــٌح ُلَغة، يــدلُّ عليــه َقْولــه  يِف اخليل:   وقــال ابــن الـــُمنريِّ

فــًا«، وال خــالف ُلَغــة َأنــه مصــدر  »َتَغنَّــى«، ثــمَّ ال إشــكال بعــُد أنَّ َتَغنَّــى  »َورجــل ربطهــا تّغنيــًا َوَتَعفُّ

ــَف«)2(. هَبــا بَِمْعنــى اْســتغنى هَبــا وَتَعفَّ

وهنــاك وجــٌه آخــر ُيفــرَّ بــه االســتغناء بالقــرآن غــري الوجــه الــذي اختــاره اإلمــام البخــاري؛ 

وهــو: االســتغناء بالقــرآن عــن مســألة النــاس، قــال القرطبــي:  »وإىل هــذا التأويــل ذهــب ســفيان بــن 

عيينــة، ووكيــع بــن اجلــراح، ورواه ســفيان عــن ســعد بــن أيب وقــاص«)3(، واختــاره أبــو عبيــد، وقــال:  

)1(  انظر: غريب احلديث )171/2(.
)2(  انظر: املتواري عىل أبواب البخاري )ص391(.

)3(  انظر: تفسري القرطبي )12/1(. 
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ــُف ِمــن َمْســَأَلِة النَّــاِس، َواْســتِْئَكاهِلم بالقــرآن،  « التغنــي: هــو االســتغناء َوالتََّعفُّ »قولــه:  »َمــن مل َيَتَغــنَّ

وأن يكــون يف نفســه بحملــه القــرآن غنيــًا، وإن كان مــن املــال معدمــًا«)1(. وقــال:  »وليــس للحديــث 

عنــدي وجــه غــري هــذا؛ ألنــه يف حديــث آخــر كأنــه ُمَفــّر عــن عبــد اهلل بــن هَنِيــٍك أو ابــن أيب هَنِيــٍك:  

)2(، فقــال: قــال رســول اهلل :  »ليــس  ، وِمثــاٌل َرثٌّ »أنــه دخــل عــىل ســعد وعنــده َمَتــاٌع َرثٌّ

ــام أراد  ــه إن ــد هــذا احلديــث يبينــك أن ــال عن ــاع واملث ــة املت ــا مــن مل يتغــن بالقــرآن«)3(. فذكــره رثاث من

االســتغناء باملــال القليــل، وليــس الصــوت مــن هــذا يف يشء، ويبــي ذلــك حديــث عبــد اهلل:  »َمــن 

قــرأ ســورة آل عمــران، فهــو غنــي«)4( ...«)5(. 

هذا وللعلامء أقوال أخرى غري ما ُذكر يف معنى التغني بالقرآن، منها:

ــه،  ــع بقراءت ــرآن، والرتجي ــه بالق ــوت وتزيين ــي الص ــو حتس ــاء؛ وه ــن الِغن ــي م ــل: إنَّ التغن قي

ــر  ــه، وأكث ــووي إىل الشــافعي وأصحاب ــد عــزاه الن ــام شــاء مــن األصــوات واللحــون، وق ــي ب والتغن

ــون)6(. ــاب الفن ــف، وأصح ــن الطوائ ــامء م العل

َلــه عبــُد اهلل بــُن أيب ُمَليَكــَة، قــال عبــد اجلبــار بــُن الــورد: ســمعُت   قــال القرطبــي:  »كذلــك تأوَّ

بعنــاه حتــى دخــَل بيَتــه، فــإذا  ــر بنــا أبــو ُلَبابــة، فاتَّ ابــَن أيب ُمَليَكــَة يقــول: قــال ُعبيــد اهلل بــن أيب يزيــد: مَّ

رجــٌل َرثُّ اهليئــة، فســمعُته يقــول: ســمعت رســول اهلل  يقــول:  »ليــَس ِمنَّــا َمــن مَلْ َيَتَغــنَّ 

ــا حممــد، أرأيــت إذا مل يكــن حســَن الصــوت؟ قــال:  ــا أب ــَة: ي ــن أيب ُمَليَك ــْرآِن«. قــال فقلــت الب بِاْلُق

)1(  انظر: فضائل القرآن )ص:210(، وانظر أيضًا: غريب احلديث، أليب عبيد )169/2(.
« أي: فِراٌش َخَلٌق. انظر: النهاية يف غريب احلديث )4/ 295( مادة: »مثل«. )2(  قوله: »وِمَثاٌل َرثٌّ

)3(  أخرجه أبو عبيد يف فضائل القرآن )ص209(، والطرباين يف املعجم الكبري )34/5(، وأبو داود يف السنن )ح1471(، كلهم من طريق 
عبد اهلل أو عبيد اهلل بن أيب هنيك به. قال األلباين يف صحيح أيب داود )212/5(: »إسناده حسٌن صحيح«.

)4(  أخرجه أبو عبيد يف فضائل القرآن )ص237(، عن عبد الرمحن بن مهدي، عن سفيان، عن أيب إسحاق، عن سليم بن حنظلة، عن ابن 
مسعود قال: فذكره بمثله. واألثر رجال إسناده ثقات، وسليم بن حنظلة ذكره ابن حبان يف الثقات )331/4(.

)5(  انظر: غريب احلديث )169/2(.
الباري  وفتح   ،)258/10( بطال  البن  البخاري،  صحيح  رشح  أيضًا:  وانظر   .)78/6( مسلم  صحيح  عىل  النووي  رشح  انظر:    )6(

)69/9(، ومعامل السنن )291/1(، وتفسري القرطبي )11/1(.
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نُُه ما اســتطاع. ذكــره أبــو داود)1(«)2(.  يـُــَحسِّ

قــال الطــربي:  »الدليــُل عــىل أن معنــى احلديــث: حتســُي الصــوت، والغنــاء املعقــول الــذي هــو 

حتزيــن القــارئ ســامَع قراءتــه، كــام أنَّ الغنــاء بالشــعر هــو الغنــاُء املعقــوُل الــذي ُيطــرُب ســامعه: مــا 

روى ســفيان، عــن الزهــري، عــن أبى ســلمة، عــن أبــى هريــرة أن النبــي  قــال:  »مــا أذَن 

ــم ال يكــون  نُّ ــم بالقــرآن«)3(، ومعقــول عنــد ذوي الـــِحجا أن الرتَّ نُّ اهلل لــيشء مــا أذَن لنبــيٍّ حســن الرتَّ

ــا أذَن  ــيشء م ــا أذَن اهلل ل ــث:  »م ــذا احلدي ــه. وروي يف ه ب ب ــرَّ ــم وط ــنه املرتن ــوت إذا حسَّ إال بالص

لنبــي حســِن الصــوت يتغنــى بالقــرآن جيهــُر بــه«. قــال الطــربي: وهــذا احلديــث مــن أبــي البيــان أنَّ 

ذلــك كــام قلنــا، ولــو كان كــام قــال ابــُن عيينــة، يعنــي: يســتغني بــه عــن غــريه، مل يكــن لذكــر ُحســن 

الصــوت واجلهــر بــه معنــى. واملعــروف يف كالم العــرب أن التغنــي إنــام هــو الغنــاء؛ الــذي هــو ُحســُن 

الصــوت بالرتجيــع، وقــال الشــاعُر: 

ْعِر ِمْضاَمُر)4(«)5(. ْعِر َمْهاَم ُكنَْت َقاِئَلُه ... إِنَّ اْلِغنَاَء هِبََذا الشِّ َتَغنَّ بِالشِّ

ا  وقيــل: إن معنــى التغنــي بالقــرآن: هــو أن جيهــر بــه)6(. قــال ابــن األثــري)7(:  »َوَقــْد َجــاَء ُمَفــرَّ

يف َحِديــٍث آَخــَر  »َمــا أِذَن اهللُ لــيشٍء كأَذنـِـه لنَبـِـيٍّ َيَتَغنَّــى بالقــرآِن جَيُْهــر بـِـِه«)8(. ِقيــَل: إنَّ َقْوَلــُه  »جَيَْهــر 

بِــِه« َتْفســري لَِقْولـِـِه:  »َيَتَغنَّــى بِــِه«)9(. 

)1(  أخرجه أبو داود يف السنن )ح1471(، عن ابن أيب ُمليكة به. قال األلباين يف صحيح أيب داود )212/5(: »إسناده حسن صحيح«.
)2(  انظر: تفسري القرطبي )11/1(.

نُّم«. وأخرجه ابن عدي يف الكامل )509/7(، عن أيب هريرة به. قال  )3(  أخرجه البخاري يف صحيحه )ح5024(، بدون لفظة: »حسن الرتَّ
األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة )330/14(: منكر بلفظ »الرتنم«، أخرجه ابن عدي يف الكامل.

)4(  البيت ذكره ابن منظور يف لسان العرب )139/15(، مادة: »غنا«، ومل ينسبه ألحد.
)5(  انظر: زاد املعاد )468/1(، ورشح صحيح البخاري البن بطال )259/10(، وتفسري القرطبي )11/1(.

)6(  انظر: غريب احلديث، للخطايب )655/1(، والنهاية يف غريب احلديث )391/3(، ورشح النووي )78/6(.
، املحدث، اللغوي، األصويل، أصيب بالنقرس فبطلت  عادات، املبارك بن حممد الشيبايّن اجلزري، الـَمْوِصيِلُّ )7(  هو جمد الدين، أبو السَّ

حركة يديه ورجليه، والزمه املرض إىل أن تويف سنة )606هـ(، له »النهاية يف غريب احلديث«. انظر: السري )488/21(.
. 8(  أخرجه البخاري يف صحيحه )ح:5023(، ومسلم يف صحيحه )ح:793(،  واللفظ له  عن أيب هريرة(

)9(  انظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر )391/3(.
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ــِه، ويــرصُح  ــي هبــذا احلديــث، أي: جيهــُر ب ــًا ُيَغنّ وقــال اخلطــايب)1(:  »والعــرب تقــوُل: ســمعُت فالن

وال يــوّري وال يكنــي«. وقــال أبــو عاصــم:  »أخــذ بيــدي ابــن جريــج وَوَقفنــي عــىل أشــعب الطــامع، فقــال: 

ــْت امــرأٌة باملدينــة إال كَســْحُت)2(  ــُه مــا ُزفَّ َغــّن ابــَن أخــي َمــا بلــَغ مــن َطمِعــك. فقــال: َبلــغ ِمــن َطمعــي َأنَّ

ــة:  مَّ «. َيُقــول: َأخــرِب ابــن أخــي جماهــرًا بذلــك غــري ُمســاتٍر، ومــن هــذا َقــوُل ِذي الرُّ َبْيتــي رجــاَء َأن هُيْــَدى إيلَّ

ُأِحبُّ الـَمكاَن الَقْفَر من أْجل َأنَّني ... بِِه أَتغنَّى باسمها َغرْيَ ُمْعِجم)3( 

أي: أجهــر بالصــوت بذكرهــا ال أكنــي عنهــا ِحــذاَر كاِشــٍح أو خوًفــا مــن رقيــب، وعــىل هــذا تــأّول 

ــذا  ــروى ه ــد ُي ــِه، وق ــُر بِ َه ــرآن«. أي: جَيْ ــنَّ بالق ــن مل يتغ ــا َم ــَس منّ ــه :  »لْي ــامء قوَل ــُض العل بع

ًة بْعــَد ُأخــرى  ــِه مــرَّ التفســري َمرفوعــًا أو موصــوالً بحديــث مرفــوع، فــُكلُّ مــن رفــع صوتــه بــيٍء وواىَل بِ

ــه عنــد العــرب ِغنــاء«)4(. فَصْوُت

ــَرب عليــه،  وقيــل: إنَّ معنــى التغنــي بالقــرآن: هــو أن َيلَهــَج بتالوتــه كــام َيلَهــُج النــاُس بالِغنــاء والطَّ

ــنَه ابــن حجــر)6(. قــال اخلطــايُب:  »أخــربين إبراهيــُم بــن فِراٍس  وإىل هــذا املعنــى َذَهــب ابــُن األعــرايّب)5(، وحسَّ

كَبــاين -وهــو النَّشــيد بالتَّمطِيط  قــاَل: ســألُت ابــَن األعــرايّب عــن هــذا)7( فقــاَل:  »إّن العرب كانــت تتَغنَّــى بالرُّ

-إذا َرِكبــت اإِلبــل، وإذا تبطَّحــت َعــىَل األْرَض، وإذا َجَلَســْت يف األَْفنِيــة، وعــىل أكثــر أحواهلــا، فلــام  والـــَمدِّ

رياُهــم)8( مــكان التغنــي بالركبــاين«)9(. نــزل القــرآن أحــبَّ النبــيُّ  أن يكــون القــرآن ِهجِّ

ينتهي نسبه إىل زيد بن اخلطاب، ومن أهل »بست« من بالد   ، البستّي، اخلطَّايِبُّ إبراهيم بن خطَّاب  أبو سليامن، محد بن حممد بن  )1(  هو 
كابل، فقيه حمّدث لغوي، من مصنفاته: »غريب احلديث«، )ت:388هـ(. انظر: السري )23/17(، واألعالم )273/2(.

)2(  قوله: »كسحُت« أي: كنسته. انظر: الصحاح )1/ 398(، مادة: »كسح«.
ة )1172/2(. مَّ )3(  انظر: ديوان ِذي الرُّ

)4(  انظر: غريب احلديث، للخطايب )655/1(.
)5(  انظر: معامل السنن )291/1(، والنهاية يف غريب احلديث )391/3(، وتفسري القرطبي )13/1(.

)6(  انظر: فتح الباري )70/9(.
)7(  أي: عن معنى قوله : »ليَس ِمنّا َمن مل يتَغنَّ بالُقرآن«. انظر: غريب احلديث، للخطايب )358/1(.

رياه؛ َأي: دأَبُه وشأَنُه َوَعاَدَتُه. انظر: لسان العرب )254/5( مادة: »هجر«. )8(  ُيقاٌل: َما َزاَل َذلَِك ِهجِّ
)9(  انظر: غريب احلديث، للخطايب )358/1(.
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ــىل  ــُر ع ــي:  » أي: َيظه ــال القرطب ــه)1(. ق ن ب ــزَّ ــو أن يتح ــرآن: ه ــي بالق ــى التغن ــل: إنَّ معن وقي

ــن  ــة م ــذا مجاع ــب إىل ه ــه، ... ذه ــه وتالوت ــد قراءت ــرور -عن ــد ال ــو ض ــذي ه ــزن -ال ــه احلُ قارئ

ف بــن عبــد اهلل  العلــامء: منهــم اإلمــام أبــو حاتــم حممــد بــُن ِحبَّــان الُبســتي، واحتجــوا بــام رواه ُمَطــرِّ

ري، عــن أبيــه قــال:  »رأيــُت رســول اهلل  ُيصــيل ولصــدره أزيــز كأزيــز الـــِمرَجل  ــخِّ بــن الشِّ

مــن البــكاء«)2(. األزيــز -بزايــي-: صــوُت الرعــد وَغَليــاُن الِقــدر)3(. قالــوا: ففــي هــذا اخلــرب بيــاٌن 

ــووي  ــاض، والن ــايض عي ــري، والق ــزا األزه ــد ع ن«)4(. وق ــزُّ ــث التح ــراد باحلدي ــىل أن امل ــٌح ع واض

ــا  ــا احلَِديــث اآلخــر:  »َم ــو منصــور األزهــري)6(:  »َوأمَّ هــذا القــول إىل اإلمــام الشــافعي)5(، قــال أب

ــافِِعي  بيــع، عــن الشَّ ــْرآِن«، فــإِن عبــد امللــك َأْخــربيِن، َعــن الرَّ ــى بِاْلُق ــِه لنبــيٍّ يتغنَّ ء كأَذنِ أِذن اهلل لــيَشْ

ــْرآن  ــوا اْلُق نُ ــق َذلِــك احلَِديــث اآلخــر:  »زيِّ ــَراَءة وترقيقهــا«، وممــا يقِّ ــُن الِق ــاُه: حتزي ــه قــاَل:  »معنَ َأن

بَِأْصَواتُِكــْم«)7(«)8(، وبــه فــرَّ أبــو عبيــد قولــه :  »َيَتَغنَّــى بالقــرآِن«. فقــال:  »إنــام مذهبــه 

ــراءة«)9(. ــُن الق ــا حتزي عندن

وبعــد هــذا العــرض لألقــوال وأدلتهــا، يتبــي -واهلل أعلــم- أن القــول الراجــح الــذي تطمئــن 

إليــه النفــس هــو مــا اختــاره احلافــظ ابــن حجــر، فقــال :  »واحلاصــل أنــه يمكــن اجلمــع بــي 

)1(  انظر: املعلم بفوائد مسلم )459/1(، ورشح النووي عىل صحيح مسلم )78/6(، وكشف املشكل )367/3(.
السنن )ح1214(، كلهم من  والنسائي يف  السنن )ح904(،  داود يف  املسند )238/26، ح16312(، وأبو  اإلمام أمحد يف  )2(  أخرجه 

طريق ثابت البناين، عن مطرف بن عبد اهلل به. قال األلباين يف صحيح سنن أيب داود )59/4(: »إسناده صحيح«.
)3(  انظر: لسان العرب )622/11( مادة: »مرجل«.

)4(  انظر: تفسري القرطبي )13/1(.
)5(  انظر: هتذيب اللغة )174/8(، واملعلم بفوائد مسلم )459/1(، ورشح النووي عىل صحيح مسلم )78/6(.

َغِة«، و»ِعَلُل  َغِة َوالِفقِه، من مصنفاته: »تذيُب اللُّ ، كان رأسًا يِف اللُّ ، الشافعيُّ ، اللُّغويُّ )6(  هو أبو منصور، حممد بن أمحد األزهريُّ اهلرويُّ
الِقَراءاِت«، )ت:370هـ(. انظر: السري )315/16(، وطبقات املفرسين )65/2(.

)7(  أخرجه اإلمام أمحد يف املسند )451/30، ح18494(، وأبو داود يف السنن )ح1468(، والنسائي يف السنن )ح1015(، وابن ماجه يف 
السنن )ح1342(، كلهم من طريق عبد الرمحن بن عوسجة، عن الرباء بن عازب قال: قال رسول اهلل ، فذكر احلديث بمثله. 

قال األلباين يف صحيح سنن أيب داود )208/5(: »إسناده صحيح، وصححه ابن حبان، واحلاكم والذهبي، وابن كثري«.
)8(  انظر: هتذيب اللغة )174/8(.

)9(  انظر: غريب احلديث )140/2(.
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ــزن،  ــق التح ــىل طري ــاًم ع ــه مرتن ــرًا ب ــه جاه ــه صوت ــن ب ــه يس ــو أن ــورة، وه ــالت املذك ــر التأوي أكث

ــُت  ــْد َنَظْم ــد، َوَق ــه غنــى الي ــًا ب ــه غنــى النفــس راجي ــًا ب ــار، طالب ــه عــن غــريه مــن األخب مســتغنيًا ب

: ــْيِ ــَك يِف َبْيَت َذلِ

و         َت َحـِزينًا َجاِهـرًا َرنِّـِم  ْن بِِه الصَّ َتَغـنَّ بِالُقْرآِن َحسِّ

َواْسَتْغِن َعْن ُكتِب األىَُل َطالِبًا      ِغنَى َيٍد َوالنَّفِس ُثمَّ الَزِم«)1(

البــاب الثــاين: قــال يف ترمجتــه:  »َبــاُب الِقــَراَءِة َعــن َظْهــِر الَقْلــِب)2(«)3(. ثــم أورد حتتــه حديثــًا  *

 : واحــدًا ســاقه بإســناده، فقــال

]5030[ َعــن َســْهِل ْبــِن َســْعٍد، َأنَّ اْمــَرَأًة َجــاَءْت َرُســوَل اهللِ ، َفَقاَلــْت:  »َيــا َرُســوَل 

َبــُه، ُثــمَّ  ــَد النََّظــَر إَِلْيَهــا َوَصوَّ اهللِ ِجْئــُت أِلََهــَب َلــَك َنْفــِي، َفنََظــَر إَِلْيَهــا َرُســوُل اهللِ ، َفَصعَّ

ــُه مَلْ َيْقــِض فِيَهــا َشــْيًئا َجَلَســْت، َفَقــاَم َرُجــٌل ِمــْن َأْصَحابـِـِه، َفَقــاَل: َيــا  َطْأَطــَأ َرْأَســُه، َفَلــامَّ َرَأِت الـــَمْرَأُة َأنَّ

ٍء؟ َفَقــاَل: اَل َواهللِ َيــا َرُســوَل  ْجنِيَهــا، َفَقــاَل: َهــْل ِعنــَدَك ِمــن يَشْ ــا َحاَجــٌة َفَزوِّ َرُســوَل اهللِ إِن مَلْ َيُكــن َلــَك هِبَ

ــوَل اهللَّ،ِ  ــا َرُس ــاَل: اَل َواهللِ َي ــَع َفَق ــمَّ َرَج ــَب ُث ــْيئًا؟ َفَذَه ــُد َش ــْل َتِ ــْر َه ــَك َفانُظ ــْب إىَِل َأْهلِ ــاَل: اْذَه اهللِ، َق

َمــا َوَجــدُت َشــْيئًا، َقــاَل: انُظــْر َوَلــْو َخامَتــًا ِمــْن َحِديــٍد، َفَذَهــَب ُثــمَّ َرَجــَع، َفَقــاَل: اَل َواهللِ َيــا َرُســوَل اهللِ 

ــوُل اهللِ  ــاَل َرُس ــُه، َفَق ــا نِْصُف ــُه ِرَداٌء- َفَلَه ــا َل ــْهٌل: َم ــاَل َس ــَذا إَِزاِري -َق ــْن َه ــٍد، َوَلكِ ــْن َحِدي ــًا ِم َواَل َخامَت

ٌء،  ٌء، َوإِن َلبَِســْتُه مَلْ َيُكــْن َعَلْيــَك يَشْ ــُه يَشْ ــُع بِــإَِزاِرَك؟ إِن َلبِْســَتُه مَلْ َيُكــْن َعَلْيَهــا ِمنْ : َمــا َتْصنَ

ُجــُل َحتَّــى َطــاَل جَمْلُِســُه ُثــمَّ َقــاَم، َفــَرآُه َرُســوُل اهللِ  ُمَولِّيــًا، َفَأَمــَر بـِـِه َفُدِعــَي، َفَلــامَّ  َفَجَلــَس الرَّ

َهــا، َقــاَل:  َجــاَء َقــاَل: َمــاَذا َمَعــَك ِمــَن الُقــْرآِن؟ َقــاَل: َمِعــي ُســوَرُة َكــَذا، َوُســوَرُة َكــَذا، َوُســوَرُة َكــَذا َعدَّ

)1(  انظر: فتح الباري )72/9(.
)2(  قوله: »َْهِر الَقلب«: أي: ِحْفُظه َعن َغرْيِ ِكَتاٍب، َتُقوُل: قرأُت القرآَن َعن َظْهِر قلبي؛ َأي: قرأُته ِمْن ِحْفظِي. انظر: لسان العرب )526/4( 

مادة: »ظهر«.
)3(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )192/6(.
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ْكُتَكَهــا بِــاَم َمَعــَك ِمــَن الُقــْرآِن«. َأَتْقَرُؤُهــنَّ َعــن َظْهــِر َقْلبِــَك؟ َقــاَل: َنَعــْم، َقــاَل: اْذَهــْب، َفَقــْد َملَّ

الدراسة:

اح الصحيح يف بيان قصد اإلمام البخاري من هذه الرتمجة: اختلف رُشَّ

ــد احلــق اهلاشــمي إىل أنَّ اإلمــام البخــاري قصــد مــن  فذهــب ابــن حجــر، والقْســَطالين، وعب

ــا كوهنــا أفضــل مــن  هــذه الرتمجــة بيــان مرشوعيــة أو اســتحباب قــراءة القــرآن عــن ظهــر قلــب، وأمَّ

قــراءة القــرآن نظــرًا يف املصحــف فلــم يتعــرض هلــا يف الرتمجــة)1(. 

ــرى أن  ــه ي ــي إىل أن هــذه الرتمجــة مــن اإلمــام البخــاري ُمشــِعرٌة بأن ــري والعين ــن كث وذهــب اب

قــراءة القــرآن عــن ظهــر قلــب أفضــل مــن قراءتــه نظــرًا يف املصحــف)2(، ويف ذلــك يقــول العينــي:  

ض لكوهنــا أفضــل مــن القــراءة  »البــاُب َمذُكــوٌر يِف بيــان َفَضاِئــل القــرآن، فكيــف يقــول)3(: ومل يَتَعــرَّ

مَجَــة إال لَبَيــان َأفَضِليَّــة القــراءة نظــرًا«)4(. وبالنظــر إىل احلديــث الــذي أورده  ْ نظــرًا؟ ومل يضــع هــذه الرتَّ

مجــة، وإىل رشحــه يتبــي -واهلل أعلــم-أن اإلمــام البخــاري مل يتعــرض إىل  اإلمــام البخــاري حتــت الرتَّ

ــة أو اســتحباب  ــام تعــرض إىل مرشوعي ــراءة القــرآن نظــرًا أو عــن ظهــر قلــب، وإن ــي ق ــة ب األفضلي

ــة  ــه يف الرتمج ــب إلي ــا ذه ــىل م ــاري ع ــام البخ ــتدلَّ اإلم ــد اس ــب)5(. وق ــر قل ــن ظه ــرآن ع ــراءة الق ق

بحديــث واحــد، عــن ســهل بــن ســعد، وداللتــه عــىل الرتمجــة -كــام قــال احلافــظ ابــن حجــر-:  »هــو 

ظاهــٌر فيــام ترجــم لــه؛ لقولــه فيــه:  »أتقرؤُهــنَّ عــن ظهــر قلبــك؟ قــال: نعــم«... واحلديــث مطابــٌق ملــا 

)1(  انظر: فتح الباري )78/9(، وانتقاض االعرتاض )414/2(، وإرشاد الساري )473/7(، ولب اللباب )150/4(.
)2(  انظر: تفسري ابن كثري )68/1(، وعمدة القاري )46/20(.

)3(  أي: احلافظ ابن حجر.
)4(  انظر: عمدة القاري )46/20(.

)5(  األفضلية يف قراءة القرآن من املصحف نظرًا أو عن ظهر قلب ختتلف باختالف األحوال واألشخاص، فإن كان القارئ من حفظه يصل له 
من التدبر والتفكر ومجع القلب أكثر مما يصل له من املصحف، فالقراءة من احلفظ أفضل، وإن استويا فمن املصحف أفضل، قال النووي: 
»والظاهر أن كالم السلف، وفعَلهم حممول عىل هذا التفصيل«. وهو اختيار النووي، وابن حجر. وبسط الكالم يف هذه املسألة ينظر إليه 

يف: التبيان )ص100(، والربهان يف علوم القرآن )461/1(، وفتح الباري )78/9(، وتفسري ابن كثري )69/1(.
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ترجــم بــه، ومل يتعــرض لكوهنــا أفضــل مــن القــراءة نظــرًا«)1(.

البــاب الثالــث: وقــال يف ترمجتــه:  »َبــاب اْســتِْذَكاِر الُقــْرآِن َوَتَعاُهــِدِه«)2(. ثــم أورد حتتــه ثالثــة  *

: أحاديــث ســاقها بإســناده، فقــال

ــاَم َمَثــُل َصاِحــِب الُقــْرآِن،  ]5031[ َعــِن اْبــِن ُعَمــَر  َأنَّ َرُســوَل اهللِ  َقــاَل:  »إِنَّ

َلِة، إِْن َعاَهــَد َعَلْيَهــا َأْمَســَكَها، َوإِْن َأْطَلَقَهــا َذَهَبْت«. َكَمَثــِل َصاِحــِب اإِلبـِـِل الـــُمَعقَّ

]5032[ َعــْن َعْبــِد اهللِ، َقــاَل: َقــاَل النَّبِــيُّ :  »بِْئــَس َمــا أِلََحِدِهــْم َأن َيُقــوَل َنِســيُت 

َجــاِل ِمــَن النََّعِم«. يــًا ِمــن ُصــُدوِر الرِّ ــُه َأَشــدُّ َتَفصِّ َ َواْســَتْذكُِروا الُقــْرآَن، َفإِنَّ آَيــَة َكْيــَت َوَكْيــَت، َبــْل ُنــيِّ

ــِي  ــِذي َنْف ــْرآَن، َفَوالَّ ــُدوا الُق ــاَل:  »َتَعاَه ــيِّ  َق ــِن النَّبِ ــْن َأيِب ُموَســى، َع ]5033[ َع

ــا«.  ــِل يِف ُعُقلَِه يــًا ِمــَن اإِلبِ ــَو َأَشــدُّ َتَفصِّ ــِدِه هَلُ بَِي

الدراسة:

أراد اإلمام البخاري هبذه الرتمجة حضَّ قارئ القرآن الكريم عىل أمرين؛ لكيال ينساه:

ال-، باسرتجاعه يف ذهنه.  األول: اْستِْذَكاِر الُقْرآِن، وهو: طلُب ُذْكِرِه -بضم الذَّ

ــِل  ــرِك الَكَس ــه َوت ظِ ــه، َوحَتفُّ ــه بمالزمــة تالوت ــد العهــد ب ــاين: تعاهــد القــرآن، وهــو: جتدي والث

ــن تكــراره)3(. َع

وقد أورد  ثالثة أحاديث تشهد ملا قصده من الرتمجة:

احلديث األول: عن ابن عمر، وداللته عىل الرتمجة ظاهرة)4(.- 

)1(  انظر: فتح الباري )78/9(. وانظر أيضًا: لب اللباب )150/4(، وانتقاض االعرتاض يف الرد عىل العيني )414/2(.
)2(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )193/6(.

)3(  انظر: فتح الباري )79/9(، وعمدة القاري )47/20(، و+ )473/7(.
)4(  انظر: عمدة القاري )47/20(، ومنار القاري )84/5(، ولب اللباب )150/4(.
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احلديث الثاين: عن عبد اهلل بن مسعود، وداللته عىل الرتمجة ظاهرة)1(.- 

احلديث الثالث: عن أيب موسى األشعري، وداللته عىل الرتمجة ظاهرة)2(.- 

ووجــه داللــة األحاديــث الثالثــة عــىل الرتمجــة، قــال ابــن كثــري:  »ومضمــون هــذه األحاديــث 

َضــه حافُظــه للنســيان، فــإن ذلــك  الرتغيــب يف كثــرة تــالوة القــرآن، واســتذكاره وتعاهــده؛ لئــالًّ ُيعرِّ

خطــأ كبــري«)3(. 

وقــال ابــن حجــر:  »ويف هــذه األحاديــث احلــضُّ عــىل حمافظــة القــرآن بــدواِم دراســتِِه، وتكــراِر 

.)4 تالوته«)

ــِة«)5(. ثــم أورد حتتــه حديثــًا واحــدًا  * ابَّ البــاب الرابــع: وقــال يف ترمجتــه:  »َبــاب الِقــَراَءِة َعــىَل الدَّ

ســاقه بإســناده، فقــال: 

ــَو  ــَة َوُه ــِح َمكَّ ــْوَم َفْت ــُت َرُســوَل  َي ــاَل:  »َرَأْي ــٍل، َق ــن ُمَغفَّ ــد اهللِ ْب ]5034[ عــن َعْب

ــِح«. ــِه ُســوَرَة الَفْت ــَرُأ َعــىَل َراِحَلتِ َيْق

الدراسة:

هــذه الرتمجــة هلــا تعلــق بــام تقــدم مــن اســتذكار القــرآن وتعاهــده)6(، واإلمــام البخــاري هبــذه 

الرتمجــة، ومــا أورده حتتهــا قصــد بيــان أمريــن، ومهــا:

ــال:  »إنــام -  ــة)7(، قــال ابــن بطَّ ابَّ ــَراَءة القــرآن للراكــب عــىل الدَّ األمــر األول: بيــان جــواز ِق

)1(  انظر: عمدة القاري )47/20(، ولب اللباب )150/4(.

)2(  انظر: عمدة القاري )49/20(، ولب اللباب )150/4(.
)3(  انظر: تفسري ابن كثري )72/1(.

)4(  انظر: فتح الباري )83/9(.
)5(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )193/6(.

)6(  انظر: تفسري ابن كثري )74/1(.
)7(  انظر: عمدة القاري )49/20(، وإرشاد الساري )474/7(، ومنحة الباري )306/8(.
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أراد هبــذا البــاب -واهلل أعلــم- ليــدلَّ أن القــراءة عــىل الدابــة ســنة موجــودة، وأصــل هــِذه الســنة يف 

كتــاب اهلل، وهــو قولــه: ژ ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ژ اآليــة ] الزخــرف:13[ «)1(.

ــة)2(، قــال ابــن حجــر:  -  ابَّ األمــر الثــاين: الــردُّ عــىل َمــن كــره ِقــَراَءة القــرآن للراكــب عــىل الدَّ

ــَلِف«)3(. قــال  ــُه ابــن َأيِب داُوَد عــن بعــِض السَّ ــِرَه ذلــك، وقــد َنقَل ــن َك دِّ عــىل َم ــرَّ ــاَر إىل ال ــُه َأَش »َكَأنَّ

النــووي:  »قــال ابــن أيب داود: حدثنــي أبــو الربيــع، قــال: أخربنــا ابــن وهــب، قــال:  »ســألُت مالــكًا 

عــن الرجــل ُيصــيل مــن آخــر الليــل، فيخــرج إىل املســجد، وقــد بقــي مــن الســورة التــي كان يقــرأ 

ــن  ــح ع ــناد صحي ــذا إس ــك«. وه ــره ذل ــق، وك ــوُن يف الطري ــراءَة تك ــُم الق ــا أعل ــال: م ــا يشٌء. ق فيه

 .)4(» ــك مال

ــة َمْوُجــوٌد يِف اْلُقــْرآن؟ قــال عــز َوجــل:  ابَّ قــال العينــي:  »َكيــَف ُيْكــَره، وأصــُل الِقــَراَءة عــىل الدَّ

ژ ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄژ ]ســورة الزخــرف:31[ اآْلَيــة«)5(. وقــد اســتدلَّ اإلمــام 

ــٍل، وداللتــه عــىل  البخــاري عــىل مــا ذهــب إليــه يف الرتمجــة بحديــث واحــد، عــن عبــد اهللِ بــن ُمَغفَّ

الرتمجــة ظاهــرة)6(. ووجــه داللتــه: أن النبــي  قــرأ يف الطريــق ســورة الفتــح وهــو راكــب 

عــىل راحلتــه، ممــا يــدل عــىل جــواز قــراءة القــرآن يف الطريــق.

ْبَيــاِن الُقــْرآَن«)7(. ثــم أورد حتتــه حديثــي  * البــاب اخلامــس: قــال يف ترمجتــه:  »َبــاُب َتْعلِيــِم الصِّ

: ســاقهام بإســناده، فقــال

)1(  انظر: رشح صحيح البخاري )268/10(.
)2(  انظر: فتح الباري )83/9(، وعمدة القاري )49/20(، ولب اللباب )150/4(.

)3(  انظر: فتح الباري )83/9(.
)4(  انظر: التبيان يف آداب محلة القرآن )ص79(.

)5(  انظر: عمدة القاري )49/20(. 
)6(  انظر: عمدة القاري )49/20(، ولب اللباب )150/4(.

)7(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )193/6(.
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ــاَل:  ــَو الـــُمْحَكُم، َق َل)1( ُه ــُه الـــُمَفصَّ ــِذي َتْدُعوَن ــاَل: إِنَّ الَّ ، َق ــرْيٍ ــِن ُجَب ]5035[ َعــن َســِعيِد ْب

َ َرُســوُل اهللِ  َوَأَنــا اْبــُن َعــرْشِ ِســننَِي، َوَقــْد َقــَرْأُت الـــُمْحَكَم«. َوَقــاَل اْبــُن َعبَّــاٍس:  »ُتــُويفِّ

ْعــُت الـــُمْحَكَم يِف َعْهــِد َرُســوِل  ، َعــِن اْبــِن َعبَّــاٍس :  »مَجَ ]5036[ َعــن َســِعيِد ْبــِن ُجَبــرْيٍ

ُل«. اهللِ «، َفُقْلــُت َلــُه: َوَمــا الـــُمْحَكُم؟ َقاَل:  »الـــُمَفصَّ

الدراسة: 

أراد اإلمام البخاري هبذه الرتمجة وما أورده حتتها بيان أمرين، ومها:

األمر األول: بيان جواز تعليم الصبيان القرآن)2(. - 

د عــىل َمــن كــره ذلــك مــن -  األمــر الثــاين: أشــار اإلمــام البخــاري هبــذه الرتمجــة إىل الــرَّ

ــلف)3(.  السَّ

قــال العينــي:  »وقــد جــاءت كراهيــة ذلــك عــن ســعيد بــن ُجَبــري، وإبراهيــَم النَّخِعــّي، رواُه ابــن 

ــاُه:  ــي بعــد ِحــي«، َمْعنَ بِ ــَرأ الصَّ ــوا يبــوَن َأن يكــون يْق أيب َداُود عنهــام، فلفــظ ســعيد بــن ُجَبري:»َكاُن

بِــي أوالً ُمرفهــًا ثــمَّ ُيؤخــذ باجلــدِّ عــىل التدريــج، ولفــظ إبراهيــم:  »كانــوا يْكرُهــوَن َأن  َأن ُيــرتك الصَّ

يعلــم الُغــاَلم الُقــْرآن حتَّــى يعقــل«)4(. وقــد اســتدلَّ اإلمــام البخــاري عــىل مــا ذهــب إليــه يف الرتمجــة 

بحديثــي: 

احلديث األول: عن ابن عباس، وداللته عىل الرتمجة ظاهرة.- 

َل قيل هو: من أول سورة ق، أو من أول احُلُجرات، أو من أول الفتح، أو من أول سورة حممد عىل االختالف فيه إىل آخر القرآن،  )1(  الـُمَفصَّ
اًل لكْثرة ما يقع فيه من فصول التسمية بي السور، وُسمي حُمَْكاًم؛ قيل: ألنَّه ال َمنسوَخ فيه، وليس املحكم ههنا املراد به ِضدَّ  وُسمي ُمفصَّ

الـُمتشابه بل ِضدُّ املنسوخ. قال الُكوراين: »وليس بصواب؛ فإن قيام الليل يف سورة املزمل ُنسخ باالتفاق، و ژ ٱ  ٻ  ٻژ 
]سورة الكافرون: 1[ منسوٌخ عند طائفة، والصواب: أنه أراد باملحكم: ما يقابل املتشابه«. انظر: الكواكب الدراري )37/19(، والكوثر 

اجلاري )406/8(، وفتح الباري )83/9(.
)2(  انظر: عمدة القاري )49/20(.

)3(  انظر: فتح الباري )83/9(، وعمدة القاري )49/20(، ولب اللباب )151/4(.
)4(  انظر: عمدة القاري )49/20(. وانظر أيضًا: فتح الباري )83/9(.
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ــة -  ــه دالل ــرة. ووج ــة ظاه ــىل الرتمج ــه ع ــاس، وداللت ــن عب ــن اب ــاين: ع ــث الث احلدي

ــاِن القــرآَن؛ ألنَّ ابــَن  بَي ــِم الصِّ ــٌة عــىل جــواِز َتَعلُّ احلديثــي عــىل الرتمجــة قــال ابــن كثــري:  »وفيــه َداَلَل

ل -وهــو مــن  ــُمَفصَّ ــَع الـ ــوِل ، وقــد َكاَن مَجَ ُس ــوِت الرَّ ــَي َم ــنِِّه ِح ــاٍس أخــرَب عــن ِس َعبَّ

ــنِي«)1(. ــرْشُ ِس ــَذاَك َع ــُرُه آَن ــرات-، َوُعْم احلج

البــاب الســادس: وقــال يف ترمجتــه:  »َبــاُب نِْســَياِن الُقــْرآِن)2(، َوَهــْل َيُقــوُل: َنِســيُت آَيــَة َكــَذا  *

َوَكــَذا؟ وَقــْوِل اهللِ تعــاىل: ژ ڭڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈژ ]ســورة األعــىل:6-7[«)3(. ثــم أورد حتتــه ثالثــة 

أحاديــث ســاقها بإســناده:

  ُّــي ــِمَع النَّبِ ــْت: َس ــَة ، َقاَل ــْن َعاِئَش ــْرَوَة، َع ــْن ُع ــام، َع ــن ِهَش ]5037[ ع

ــُه اهللُ، َلَقــْد َأْذَكــَريِن َكــَذا َوَكــَذا، آَيــًة ِمــن ُســوَرِة َكــَذا«. وَعــْن  َرُجــاًل َيْقــَرُأ يِف الـــَمْسِجِد، َفَقــاَل:  »َيْرمَحُ

ــَذا«. )3( ِمــن ُســوَرِة َك
ــاَل:  »َأْســَقْطُتُهنَّ ِهَشــاٍم، َوَق

ــِل،  ْي ــوَرٍة بِاللَّ ــَرُأ يِف ُس ــاًل َيْق ــوُل اهللِ  َرُج ــِمَع َرُس ــْت: َس ــَة، َقاَل ــْن َعاِئَش ]5038[ َع

ــَذا«. ــَذا َوَك ــْن ُســوَرِة َك ــيُتَها ِم ــُت ُأْنِس ــًة ُكنْ ــَذا، آَي ــَذا َوَك ــَريِن َك ــْد َأْذَك ــُه اهللُ، َلَق ــاَل: »َيْرمَحُ َفَق

]5039[ َعــْن َعْبــِد اهللِ، َقــاَل: َقــاَل النَّبـِـيُّ :  »بِْئــَس َمــا أِلََحِدِهــْم َيُقــوُل: َنِســيُت آَيــَة 

.»)4(
َ َكْيــَت َوَكْيــَت، َبــْل ُهــَو ُنــيِّ

)1(   انظر: تفسري ابن كثري )1/ 74(. وانظر أيضًا: عمدة القاري )49/20(، ولب اللباب )151/4(. 
بيدي: »قال َشيخنا  أبو عبد اهلل حممد  كر واحلفظ«. قال الزَّ )2(  قوله: »نِْسَياِن الُقْرآِن«: قال اجلوهري: » النِّْسياُن  بكر النون : خالُف الذِّ
ِك، وهو املشهوُر عنَدُهم، كام يِف »الـَمشاِرِق«، وغرِيِه، وَجَعَله  ْ وه بالرتَّ ُ بن الّطيِّب الفايّس : وهو ال يلو عن تَأّمٍل، وَأْكَثر َأْهِل اللَغِة َفرَّ
ا َعن َغْفلٍة َأو َعن َقْصٍد َحتَّى  ا لَضْعِف َقْلبِه، وإمَّ اغُب: النِّْسياُن: َتْرُك اإِلنساِن َضْبط ما اْسُتْوِدَع؛ إمَّ يِف »األساِس« جمَازًا ... ُقلت: قاَل الرَّ

َينَْحِذَف َعن الَقْلِب ِذْكُرُه، انتهى«. انظر: الصحاح )2508/6(، وتاج العروس )74/40( مادة: »ني«.
)3(  أي: بالنسيان، قال ابن حجر: »قوله يف الرواية الثالثة: »كنت ُأنِسيتها«: هي مفرة لقوله: »أسقطتها«، فكأنه قال: أسقطتها نسيانًا ال 

عمدًا«. انظر: فتح الباري )86/9(.
القرآن  بالنسيان عىل ذنب كان منه، أو عىل سوء تعهده  أنه ُعوقب  ي، أي:  النُّون َوكر السِّ بَِضم   » ُهَو ُنيَِّ : »َبْل  )4(  قوله 

والقيام بحقه حتى نسيه. انظر: أعالم احلديث، للخطايب )1946/3(، وعمدة القاري )48/20(.
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الدراسة:

هذه الرتمجة من اإلمام البخاري وما أورده حتتها مشعرة بأنه يرى أمرين:

ــذا،  ــذا وك ــَة ك ــيُت آي ــرآن: َنِس ــن الق ــيئًا م ــي ش ــن ن ــول َم ــواز أن يق ــرى ج ــر األول: ي األم

وأن النهــي الــوارد يف احلديــث ليــس عــن قــول: َنِســيُت آيــَة كــذا وكــذا، وإنــام النهــي عــن تعاطــي 

ــَبب،  أســباب النســيان الداعيــة لقــول هــذا اللفــظ)1(. أي: أنــه مــن قبيــل إطــالق امْلَُســبَِّب وإرادة السَّ

ــول:  ــن ق ــَي ع ــد أن النه ــه يري ــر:  »كأن ــن حج ــال اب ــة)2(. ق ــة العربي ــروف يف اللغ ــلوٌب مع ــو أس وه

ــل للزجــر عــن تعاطــي أســباب النســيان  ــَة كــذا وكــذا ليــس للزجــر عــن هــذا اللفــظ، ب ــيُت آي َنِس

املقتضيــة لقــول هــذا اللفــظ«)3(. وقــد ذهــب النــووي وغــريه إىل كراهيــة أن يقــول َمــن نــي شــيئًا مــن 

القــرآن: َنِســيُت آيــَة كــذا وكــذا)4(، فقــال:  »يكــره أن يقــول: نســيُت آيــة كــذا، بــل يقــول: ُأْنِســيُتَها 

أو أســقطتها«)5(. وألن  »مــا فيــه مــن اإلشــعاِر بعــدم االعتنــاِء بالقــرآن، إذ ال يقــُع النســياُن إال بــرتك 

ــُرُه، فــإذا  ــُه َوَتَذكُّ ــام بــه يف الصــالة؛ لــداَم ِحفُظ ــِه والقي ــَدُه بتالوتِ ــِد وكثــرة الغفلــة، فلــو تعاَه التعاُه

قــال اإلنســاُن: نِســيُت اآليــَة الفالنيــَة، فكأنــُه َشــِهَد عــىل نفســه بالتفريــط«)6(. بينــام مجــع احلافــظ ابــن 

َباَحــُة َعــىَل حالتــي: َفَمــن َنَشــَأ نِْســَياُنُه َعــِن  حجــر بــي القولــي، فقــال:  »ويتمــُل َأن َينــِزَل املنــُع َواإْلِ

 ، ــيٍّ ــاٍل ِدينِ ــْن إمه ــأ َع ــَياَن مَلْ ينش ــك؛ أِلَنَّ النِّْس ــْوُل ذل ــه َق ــع علي ــاد مَلْ يمتن ــيٍّ كاجله ــٍر ِدينِ ــتغالِه بَِأْم اش

ــَبِة النِّْســَياِن إىل َنْفِســِه. َوَمــن  ــيِّ  ِمــن نِْس َمــُل مــا َوَرَد ِمــن ذلــك َعــِن النَّبِ وعــىل ذلــَك ُيْ

ــباَب  ــِه َأْس ــه؛ لَِتَعاطِي ــَع علي ــيَّاَم إِن كان حمظورًا-امتن ــِويٍّ -وال ِس ــٍر ُدنَي ــتِغاله بأم ــن اْش ــَياُنُه ع ــَأ نِْس َنَش

ــياِن«)7(. النِّْس

)1(  انظر: فتح الباري )85/9(، وعمدة القاري )50/20(، واألبواب والرتاجم )450/5(، ولب اللباب )151/4(.
)2(  انظر: املدخل لدراسة القرآن الكريم )ص451(.

)3(  انظر: فتح الباري )85/9(. 
)4(  انظر: التبيان يف آداب محلة القرآن )ص169(، واإلتقان يف علوم القرآن )386/1(، وإكامل املعلم بفوائد مسلم )154/3(.

)5(  انظر: التبيان يف آداب محلة القرآن )ص169(.
)6(  انظر: فتح الباري )81/9(.
)7(  انظر: فتح الباري )85/9(.
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ــا األمــر الثــاين: فــإنَّ اإلمــام البخــاري يــرى أن » »ال« يف قولــه تعــاىل ژ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ      ۆ  أمَّ

ۈ ۈژ ]ســورة األعــىل:6، 7[ للنفــي، وهــذا إخبــاٌر مــن اهلل تعــاىل لنبيــه  بأنــه َســُيقِرُئُه قــراءًة، 

ــول اهلل  ــر:  »وق ــن حج ــال اب ــك)1(. ق ــد ذل ــَر بع ــم يَتَذكَّ ــاُه ث ــاء اهلل أن ينس ــا ش ــاها إال م ــه ال ينس وأن

تعــاىل: ژ ڭ  ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ ژ هــو مصــرٌي منــُه إىل اختيــار مــا عليــه األكثــُر أنَّ  »ال« يف قولــه: 

ــاُه. وقــد قيــَل: إنَّ  »ال« ناهيــٌة، وإنــام وقــع  ــُه ال ينســى مــا أقــرَأُه إِيَّ ژ  ڭ ۇ ژ نافيــٌة، وأنَّ اهللَ أخــربُه َأنَّ

ُل أكثــر...«)2(.  اإلشــباُع يف الســي؛ لَِتنَاُســِب رؤوس اآليــة، واألَوَّ

هذا وقد استدلَّ اإلمام البخاري بثالثة أحاديث تشهد ملا ترجم له، وهي:

احلديــث األول، واحلديــث الثــاين: كالمهــا عــن عائشــة  ، وفيهــام داللــة عــىل - 

مــا ذهــب إليــه يف اآليــة، ووجــه داللتهــام قــال العينــي:  »مــن حيــُث إِن معنــاُه َأنــه  نــَي 

كــذا وكــذا آيــة ثــمَّ تذكرهــا. وقــال ابــن التِّــي:  »ويِف احَلِديــث َأنــه  كان ينســى الُقــْرآن ثــمَّ 

يتذكــره««)3(. 

ــه يف -  ــب إلي ــا ذه ــىل م ــة ع ــه دالل ــعود  ، وفي ــن مس ــن اب ــث: ع ــث الثال احلدي

ــَر  ــه ِذْك ــه قــال عبــد احلــق اهلاشــمي:  »مــن جهــة أنَّ في قــول: َنِســيُت آيــة كــذا وكــذا، ووجــه داللت

.)4(» ــاريُّ ــه البخ َل ــذي أوَّ ــي ال النه

البــاب الســابع: وقــال يف ترمجتــه:  »َبــاُب: َمــن مَلْ َيــَر َبْأســًا َأن َيُقــوَل: ُســوَرُة الَبَقــَرِة، َوُســوَرُة  *

َكــَذا َوَكــَذا«)5(. 

: ثم أورد حتتها ثالثة أحاديث ساقها بإسناده، فقال

)1(  انظر: فتح الباري )85/9(، وعمدة القاري )51/20(، ونجاح القاري )161/22(. 
)2(  انظر: فتح الباري )85/9(. وانظر أيضًا: تفسري القرطبي )18/20(، وتفسري أيب حيان )456/10(.

)3(  انظر: عمدة القاري )51/20(.
)4(  انظر: لب اللباب يف الرتاجم واألبواب )151/4(.

)5(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )194/6(.
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، َقــاَل: َقــاَل النَّبـِـيُّ :  »اآلَيَتــاِن ِمــْن آِخــِر ُســوَرِة  ]5040[ َعــْن َأيِب َمْســُعوٍد األَنَصــاِريِّ

الَبَقــَرةِ َمــن َقــَرَأ هِبـِـاَم يِف َلْيَلــٍة َكَفَتــاُه«.  

ــاِب قــال:  »َســِمْعُت ِهَشــاَم ْبــَن َحكِيــِم ْبــِن ِحــَزاٍم، َيْقــَرُأ ُســوَرَة  ]5041[ َعــْن ُعَمــَر ْبــِن اخلَطَّ

الُفْرَقــاِن يِف َحَيــاِة َرُســوِل اهللِ ، َفاْســَتَمْعُت لِِقَراَءتـِـِه، َفــإَِذا ُهــَو َيْقَرُؤَهــا َعــىَل ُحــُروٍف َكثـِـرَيٍة، 

َم، َفَلَبْبُتــُه، َفُقْلــُت:  ــاَلِة، َفاْنَتَظْرُتــُه َحتَّــى َســلَّ مَلْ ُيْقِرْئنِيَهــا َرُســوُل اهللِ  َفكـِـدُت ُأَســاِوُرُه يِف الصَّ

ــُه:  ــوَرَة الَّتِــي َســِمْعُتَك َتْقــَرُأ؟ َقــاَل: َأْقَرَأنِيَهــا َرُســوُل اهللِ ، َفُقْلــُت َل ــَرَأَك َهــِذِه السُّ َمــْن َأْق

ــِه  ــُت بِ ــِمْعُتَك. َفانَطَلْق ــي َس ــوَرَة الَّتِ ــِذِه السُّ ــَرَأيِن َه ــَو َأْق ــوَل اهللِ  هَلُ ــَواهللِ إِنَّ َرُس ــَت، َف َكَذْب

ــاِن  ــوَرَة الُفْرَق ــَرُأ ُس ــَذا َيْق ــِمْعُت َه ــوَل اهللِ إيِنِّ َس ــا َرُس ــُت: َي ــوُدُه، َفُقْل ــوِل اهللِ  َأُق إىَِل َرُس

ــَك َأْقَرْأَتنـِـي ُســوَرَة الُفْرَقــاِن، َفَقــاَل: َيــا ِهَشــاُم اْقَرْأَهــا، َفَقَرَأَهــا الِقــَراَءَة  َعــىَل ُحــُروٍف مَلْ ُتْقِرْئنِيَهــا، َوإِنَّ

ــا الَّتِــي  ــَرْأ َيا ُعَمــُر، َفَقَرْأهُتَ ــاَل: اْق ــمَّ َق ــْت، ُث ــاَل َرُســوُل اهللِ : َهَكــَذا ُأنِزَل الَّتِــي َســِمْعُتُه، َفَق

َأْقَرَأنِيَهــا، َفَقــاَل َرُســوُل اهللِ : َهَكــَذا ُأنِزَلــْت، ُثــمَّ َقــاَل َرُســوُل اهللِ : إِنَّ الُقــْرآَن 

ــُه«. َ ِمنْ ُأنــِزَل َعــىَل َســْبَعِة َأْحــُرٍف، َفاْقــَرُءوا َمــا َتَيــرسَّ

ــِل يِف  ْي ــَن اللَّ ــَرُأ ِم ــًا َيْق ــيُّ  َقاِرئ ــِمَع النَّبِ ــْت:  »َس ــَة ، َقاَل ــْن َعاِئَش ]5042[ َع

ــًة َأْســَقْطُتَها ِمــن ُســوَرِة َكــَذا َوَكــَذا«.  ــُه اهللُ َلَقــْد َأْذَكــَريِن َكــَذا َوَكــَذا آَي الـــَمْسِجِد، َفَقــاَل: َيْرمَحُ

الدراسة:

ــال: ال  ــَلف، وق ــن السَّ ــك م ــِرَه ذل ــن َك ــىل َم د ع ــرَّ ــة ال مج ــذه الرتَّ ــاري أراَد هب ــام البخ كأنَّ اإلم

ــام ُيقــال: الســورة التــي يذكــر فيهــا البقــرة، ونحــو ذلــك)1(.  يقــال ســورة البقــرة، وإن

ــورُة التــي ُيذكــُر فيهــا  ــَلِف ذلــك، ومل يــروا إال أن ُيقــال: السُّ قــال ابــن كثــري:  »وَكــِرَه بعــُض السَّ

كــذا وكــذا«)2(. 

)1(  انظر: فتح الباري )87/9(، وعمدة القاري )52/20(، ولب اللباب )152/4(، ونجاح القاري )165/22(.
)2(  انظر: تفسري ابن كثري )77/1(. وانظر أيضًا: رشح صحيح البخاري، البن بطال )271/10(.
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قــال ابــن حجــر:  »قلــُت: وقــد جــاء فيــام ُيوافِــُق مــا َذَهــَب إليــه البعــُض امْلُشــاُر إليــه حديــٌث 

مرُفــوٌع عــن أنــٍس َرَفَعــُه: »ال َتُقولــوا ُســورُة البقــرِة وال ســورُة آِل ِعمــراَن وال ُســورُة النِّســاِء وكذلـِـك 

ــُه«. أخرجــه أبــو احلســي ابــُن قانـِـٍع يف  »فوائــده«، والطــرباين يِف  »األوســط«)1(، ويف َســنَِدِه  الُقــرآُن ُكلُّ

ــار؛ وهــو ضعيــف، وأورده ابــن اجلــوزي يف  »الـــموُضوعاِت«، ونقــَل عــن  ُعَبْيــُس بــن َمْيُمــون العطَّ

َم ف بــاب َتألِيــِف القــرآن حِديــُث َيِزيــَد  ــُه قــال:  »هــو حديــٌث ُمنَكــٌر«)2(. قلــُت: وقــد تقــدَّ أمحــَد أنَّ

ــوَرِة التــي ُيْذَكــُر فِيَهــا  الفــاريس، عــن ابــن عبَّــاٍس أنَّ النَّبـِـيَّ :  »كان َيُقــوُل: َضُعوَهــا يِف السُّ

كــذا«)3(«)4(. 

خصــِة يف  ــِت األََحاِديــُث بالرُّ قــال ابــن كثــري:  »وال َشــكَّ أنَّ هــذا أْحــوُط وأوىل، ولكــن قــد َصحَّ

ــَوِر يف َمصاِحفهــم«)5(.  اآلَخــِر، وعليــه عمــُل النَّــاِس اليــوَم يف َتْرمَجَــِة السُّ

ــو  ــم: أب ــَن منه ــَن املفري ــٌة ِم ــمذُكوِر مجاع ــاِط الـ ــَك باالحتي ــد متسَّ ــر:  »وق ــن حج ــال اب ق

ــن  ــريِه ع ــيُّ يِف تفس ــُه القرطب اِق، ونقل زَّ ــرَّ ــد ال ، وعب ــيُّ ــي: الكلب ــن املتقدم ــم، وِم ــن أيب حات ــد اب حمم

ــْن ُحرمــِة القــرآن أن ال ُيقــال: ســورة كــذا، كقولــك: ســورة البقــرة وســورة  احلكيــم الرّتمــذي أنَّ ِم

َبــُه الُقرُطبِــيُّ بِــَأنَّ حديــَث  ــورُة التــي ُيْذَكــُر فيهــا كــذا، َوَتَعقَّ النَّْحــل وســورة النســاء، وإنــام ُيقــال: السُّ

ــرة  ــورة البق ــول: س ــة ق ــدم كراهي ــاري يف ع ــام البخ ــه اإلم ــب إلي ــا ذه ــُه«)6(. وم ــُعوٍد ُيَعاِرُض َأيِب مس

ونحوهــا، هــو قــوُل مجاهــري علــامء املســلمي مــن ســلف األمــة وخلفهــا)7(، وقــد اســتدلَّ البخــاري 

ــه يف الرتمجــة، وهــي:   ــا ذهــب إلي ــة أحاديــث تشــهد مل بثالث

)1(  انظر: املعجم األوسط، للطرباين )47/6(، وشعب اإليامن، للبيهقي )172/4(.
)2(  انظر: املوضوعات، البن اجلوزي )250/1(.

)3(  أخرجه أبو داود يف السنن )ح786(، والرتمذي يف السنن )ح3086(، كالمها من طريق يزيد الفاريس، عن ابن عباس به. قال 
األلباين يف ضعيف سنن أيب داود )1/ 306(: »إسناده ضعيف؛ يزيد الفاريس ضعفه البخاري، والعسقالين«. 

)4(  انظر: فتح الباري )87/9(.
)5(  انظر: تفسري ابن كثري )77/1(.

)6(  انظر: فتح الباري )88/9(.
)7(  انظر: األذكار، للنووي )ص208(.
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احلديــث األول: حديــث أيب مســعود األنصــاري ، وداللتــه عــىل الرتمجــة - 

ظاهــرة)1(. ووجــه داللتــه: أن النبــي  مل يقــل: الســورة التــي يذكــر فيهــا البقــرة، وإنــام قــال: 

ــه.  ــدلُّ عــىل جــواز قــول ذلــك، وعــدم كراهيت ســورة البقــرة، ممــا ي

ــه -  ــرة)2(. ووج ــة ظاه ــىل الرتمج ــه ع ــر  ، وداللت ــث عم ــاين: حدي ــث الث احلدي

ــام قــال: ســورة الفرقــان،  ــه: أن عمــر   مل يقــل: الســورة التــي يذكــر فيهــا الفرقــان، وإن داللت

وقــد ســمعه النبــي  ومل ينكــر عليــه، ممــا يــدلُّ عــىل جــواز قــول ذلــك، وعــدم كراهيتــه)3(. 

احلديــث الثالــث: حديــث عائشــة  ، وداللتــه عــىل الرتمجــة ظاهــرة)4(. ووجــه - 

داللتــه: أن النبــي  مل يقــل: الســورة التــي يذكــر فيهــا كــذا وكــذا، وإنــام قــال: ســورة كــذا 

وكــذا، ممــا يــدلُّ عــىل جــواز قــول ذلــك، وعــدم كراهيتــه.

قــال ابــن بطــال يف وجــه الداللــة مــن األحاديــث الثالثــة:  »يف هــذه األحاديــث ردُّ قــول َمــن 

يقــول: إنــه ال جيــوز أن يقــول ســورة البقــرة، وال ســورة آل عمــران، وزعــم أن الصــواب يف ذلــك أن 

يقــال: الســورة التــي يذكــر فيهــا البقــرة، ويذكــر فيهــا آل عمــران«)5(.

وبعــد هــذا العــرض للقولــي وأدلتهــام، يتبــي -واهلل أعلــم- أن القــول الراجــح الــذي تطمئــن 

ــامء  ــري عل ــوُل مجاه ــو ق ــووي:  »وه ــال الن ــاري، ق ــام البخ ــه اإلم ــب إلي ــا ذه ــو م ــس ه ــه النف إلي

ــن أن  ــر م ــول اهلل  أكث ــن رس ــه ع ــُث في ــا، واألحادي ــة وخلفه ــلف األم ــن س ــلمي م املس

ــم«)6(.  ــن بعده ــة فم ــن الصحاب ــك ع ــرص، وكذل حت

)1(  انظر: لب اللباب يف الرتاجم واألبواب )152/4(.
)2(  انظر: عمدة القاري )53/20(، وإرشاد الساري )478/7(.

)3(  انظر: لب اللباب يف الرتاجم واألبواب )152/4(.

)4(  انظر: لب اللباب يف الرتاجم واألبواب )152/4(.
)5(  انظر: رشح صحيح البخاري، البن بطال )271/10(.

)6(  انظر: األذكار، للنووي )ص208(.
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ــلف أنــه كان يكــره أن يقــال:  ــهاب اخلفاجــي)1( عــامَّ ُنقــل عــن بعــض السَّ هــذا وقــد أجــاَب الشِّ

ــدء  ــًا يف ب ــه كان مكروه ــال:  »بأن ــك، فق ــو ذل ــوت ونح ــان، والعنكب ــورة الدخ ــرة، وس ــورة البق س

اإلســالم وقبــل اهلجــرة؛ الســتهزاء كفــار قريــش بذلــك، وقد أخــرج ابــن أيب حاتم عــن عكرمــة:  »أّن 

املرشكــي قالــوا: ســورة البقــرة، وســورة العنكبــوت يســتهزئون هبــام، فنــزل: ژٿ ٹ ٹژ 

]ســورة احلجــر:95[ «)2(. ثــم بعــد ســطوع نــور اإلســالم نســخ النهــي عنــه، فشــاع مــن غــري نكــري، وورد 

يف احلديــث بيانــًا جلــوازه«)3(. 

ــاىَل: ژ ٿ  ٿ     * ــِه َتَع ــَراَءِة)4(، َوَقْولِ ــِل يِف الِق تِي ْ ــاُب: الرتَّ ــه:  »َب ــال يف ترمجت ــن: ق ــاب الثام الب

ٿ  ژ ]ســورة املزمــل:4[، َوَقْولِــِه: ژ ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ژ ]ســورة اإلرساء:106[، َوَمــا 
ــُل، َقــاَل اْبــُن َعبَّــاٍس: » ژ  ڀژ  ــْعِر)5(، ژ ٺ ٺ  ژ    ]ســورة الدخــان:4[: ُيَفصَّ ــذَّ َكَهــذِّ الشِّ ُيْكــَرُه َأن هُيَ

ــاُه« «)6(. ثــم أورد حتتــه حديثــي ســاقهام بإســناده: ْلنَ ]ســورة اإلرساء:106[: َفصَّ

َل الَباِرَحــَة،  ]5043[ َعــْن َعْبــِد اهللِ، َقــاَل:  »َغَدْوَنــا َعــىَل َعْبــِد اهللِ، َفَقــاَل َرُجــٌل: َقــَرْأُت الـــُمَفصَّ

ــا َقــْد َســِمْعنَا الِقــَراَءَة، َوإيِنِّ أَلَْحَفــُظ الُقَرَنــاَء الَّتِــي َكاَن َيْقــَرُأ هِبِــنَّ النَّبِــيُّ  ــْعِر! إِنَّ َفَقــاَل: َهــّذًا َكَهــذِّ الشِّ

ِل، َوُســوَرَتنْيِ ِمــْن آِل حــم«. َة ُســوَرًة ِمــَن الـــُمَفصَّ ، َثــاَميِنَ َعــرْشَ

ــة:16[،  ــورة القيام ــِه: ژ ېئىئ ىئ ىئ ی یژ ]س ــاٍس ، يِف َقْولِ ــِن َعبَّ ــِن اْب ]5044[ َع

ــاَنُه َوَشــَفَتْيِه،  ــِه لَِس ُك بِ ــرِّ َّــا حُيَ ــُل بِالَوْحــِي، َوَكاَن مِم ي ــَزَل ِجرْبِ ــاَل:  » َكاَن َرُســوُل اهللِ  إَِذا َن َق

ــي يِف: ژ ژ  ژ  ڑ  ڑ    ژ: ژ ېئ  ىئ ىئ ىئ  ــَة الَّتِ ــَزَل اهللُ اآلَي ــُه، َفَأن ــَرُف ِمنْ ــِه، َوَكاَن ُيْع ــَتدُّ َعَلْي َفَيْش

)1(  هو شهاب الدين، القايض أمحد بن حممد اخلفاجي املرصي، صاحب التصانيف يف األدب واللغة، ولد ونشأ بمرص، من أشهر كتبه: 
»عناية القايض وكفاية الرايض« حاشية عىل تفسري البيضاوي، )ت:1069هـ(. انظر: األعالم )238/1(.

)2(  مل أجده يف تفسري ابن أيب حاتم املطبوع، وقد أورده السيوطي يف الدر املنثور )104/5(، عن عكرمة.
)3(  انظر: حاشية الشهاب عىل البيضاوي )152/1(. وانظر أيضًا: تفسري األلوس )101/1(، وتفسري ابن عاشور )90/1(.

النهاية يف غريب  انظر:  ُل، وتبِيُي احلروِف واحلركاِت«.  فيها والّتمهُّ التَأين  الِقَراَءِة:  اأَلثرِِي: »ترتيُل  ابُن  قال  الِقَراَءِة«  يِف  تِيِل  الرتَّْ )4(  قوله: 
احلديث )194/2( مادة: »رتل«. وانظر أيضًا: فتح الباري )89/9(.

ٌي َهذوٌذ: َقطَّاٌع«. انظر: الصحاح )572/2(، ولسان العرب )517/3( مادة: »هذذ«. ده. وسكِّ )5( »أي: َيْرُ
)6(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )194/6(.
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ی    ی ی ی جئ حئژ ]ســورة القيامــة:16 17[ َفــإِنَّ َعَلْينَــا َأن َنْجَمَعــُه يِف ژ ی جئ حئ  مئ ىئ يئ 
جب حب خب    ژ ]ســورة القيامــة:17 18[ َفــإَِذا َأنَزْلنَــاُه َفاْســَتِمْع ژ ىب يب   جت حت  ژ   ]ســورة القيامــة:19[ ، َقــاَل: 

يــُل َأْطــَرَق، َفــإَِذا َذَهــَب َقــَرَأُه َكــاَم َوَعــَدُه اهللُ«. ــُه بِلَِســانَِك، َقــاَل: َوَكاَن إَِذا َأَتــاُه ِجرْبِ ــا َأن ُنَبيِّنَ إِنَّ َعَلْينَ

الدراسة:

ــتحباب  ــري إىل أن اس ــه يش ــال:  »كأن ــة فق ــن الرتمج ــاري م ــام البخ ــد اإلم ــر قص ــن حج ــيَّ اب ب

؛ وهــو: اإلرساُع الـــُمْفِرُط بالقــراءة بحيُث  الرتتيــل ال يســتلزم كراهــة اإلرساع، وإنــام الــذي يكــَرُه اهْلـَـذُّ

ــُرُج مــن خمارجهــا«)1(. واســتحباب الرتتيــل يف القــراءة هــو حمــلُّ  َيَْفــى كثــرٌي مــن احلــروف، أو ال خَتْ

ــا اهلـَـذَّ املنتهــي إىل لــفِّ كلــامت القــرآن، وتــرك إقامــة حروفــه، فقــد حكــى  اتفــاٍق بــي العلــامء)2(، أمَّ

القــايض عيــاض والنــووي إمجــاع العلــامء عــىل أنــه غــري مستحســن وال جائــز)3(. 

ــىل داوَد  ــَف ع ــُه  »ُخفِّ ــرة َرَفَع ــث أيب هري ــواِز اإلرساِع ... حدي ــُل ج ــر:  »ودلي ــن حج ــال اب ق

َج«)4(«)5(. قلــُت: وأرصُح منــه  ُج، فيفــرُغ ِمــَن الُقــْرآِن قبــل َأن ُتــْرَ ــِه َفُتــْرَ القــرآُن، فــكاَن َيْأُمــُر بدوابِّ

ــي  ــرَّ النب ــال:  »م ــه ق ــن أبي ــدة، ع ــن بري ــد اهلل ب ــا رواه عب ــراط م ــري إف ــراءة بغ ــذِّ يف الق ــواز اهل يف ج

ــام  ــري آل داود، فل ــن مزام ــي م ــد ُأعط ــال: لق ــرأ، فق ــو يق ــة وه ــى ذات ليل ــىل أيب موس  ع

ــريًا«)6(.  بِ ُت ذلــك حَتْ ْ ــربَّ ــي حَلَ ــو كنــت أعلمتن ــه. فقــال: ل ــح ذكــروا ذلــك ل أصب

قال القرطبي:  »وهذا يدلُّ عىل أنه كان هَيذُّ يف قراءته مع حسن الصوت الذي ُجبِل عليه«)7(. 

)1(  انظر: فتح الباري )89/9(.
)2(  انظر: التبيان يف آداب محلة القرآن )ص88(.

)3(  انظر: إكامل املعلم بفوائد مسلم )359/2(، واملجموع رشح املهذب )165/2(.
)4(  أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب: أحاديث األنبياء، باب قول اهلل تعاىل: ژ ڤ  ڤ  ڤ  ژ )ح3417(.

)5(  انظر: فتح الباري )89/9(.
)6(  أخرجه النسائي يف السنن الكربى )273/7(، والبيهقي يف شعب اإليامن )467/3( كالمها من طريق مالك بن مغول، عن عبد اهلل بن 
بريدة، عن أبيه به. قال البيهقي: »أخرجه مسلٌم من وجه آخر عن مالك بن مغول دون قوِل أيب موسى«. قال األلباين عن لفظ النسائي 

»وإسناده صحيح«. انظر: سلسلة األحاديث الصحيحة )1483/7(.
)7(  انظر: تفسري القرطبي )12/1(.
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ُلَهــا، حتــى تكــوَن أطــَوَل ِمــْن أطــَوَل منهــا«)1(،  تِّ وقــال ابــن عبــد الــرب:  »ويف قــوِل حفصــَة  »َفرُيَ

ــِت التــي هــي أطــوُل  َل ؛ ألنــه حمــاٌل أن تكــوَن أطــَوَل ِمــْن أطــَوَل منهــا إذا ُرتِّ دليــٌل عــىل إباحــِة اهلــذِّ

منهــا مثــل ترتِيِلَهــا وإنــام أرادت  »أطــوَل ِمــْن أطــوَل منهــا«: إَِذا ُحــِدَرت تلــك َوَهــذَّ هبــا َقاِرُئهــا«)2(.

وقــد اســتدل اإلمــام البخــاري بآيتــي، وحديثــي فيهــا داللــة عــىل مــا ذهــب إليــه يف الرتمجــة 

ــِل، وكراهيــة اهلــّذ املفــرط يف القــراءة: تِي ْ مــن اســتحباب الرتَّ

ا اآليتي، فهام: أمَّ

اآليــة األوىل: قولــُه َتَعــاىَل: ژ ٿ  ٿ    ٿ  ژ ]ســورة املزمــل: 4[. قــال ابــن حجــر:  » كأنــه - 

ــلف يف تفســريها، فعنــد الطــربي -بســند صحيــح-، عــن جماهــد يف قولــه  يشــري إىل مــا ورد عــن السَّ

تعــاىل: ژ ٿ  ٿ ژ قــال:  »بعضــه إثــر بعــض عــىل تــؤدة«، وعــن قتــادة قــال:  »َبيِّنــه بيانــًا«)3(.

ــال -  ــورة اإلرساء:106[. ق ــه: ژ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ٺ  ٿ ژ ]س ــة: قول ــة الثاني واآلي

ْلنـَـاُه«)4(. قــال الكــوراين:  »وهــو معنــى الرتتيــل«)5(. وقــال ابــن املنــري:   ابــُن عبَّــاس:  »ژ ڀژ: َفصَّ

»قولــه: ژ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ٺ  ٿ ژ.... ملــا أنزلــُه منّجــاًم مفرقــًا ناســب هــذا األنــاة يِف تاَِلَوتــه، 

وهــو معنــى الرتتيــل«)6(.

ــمي:  ــق اهلاش ــد احل ــال عب ــُل«. ق ــان:4[: ُيَفصَّ ــورة الدخ ــاري: » ژ ٺ  ٺ  ژ ]س ــول البخ ــا ق وأمَّ

)1(  أخرجه مسلم يف صحيحه، يف كتاب: صالة املسافرين وقرصها )ح733(.
)2(  انظر: التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد )222/6(.

)3(  انظر: فتح الباري )89/9(.
)4(  قال ابن حجر: »وصله ابن جرير من طريق عيل ابن أيب طلحة، عنه، وعند أيب عبيد من طريق جماهد: »أنَّ رجاًل سألُه عن رجٍل قرأ 
ا واحٌد، فقال: الذي قرأ البقرة فقط أفضُل، ثم تال  البقرَة وآل عمراَن، ورجٍل قرأ البقرَة فقط قياُمُهاَم واحٌد، وُرُكوُعُهاَم واحٌد، َوُسُجوُدمُهَ
       ژ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ٺ  ٿ ژ «. ومن طريق أيب محزَة: »قلُت البن عباٍس: إين رسيُع القراءِة، وإين ألقرُأ القرآَن يف ثالٍث، فقال: 
ُرَها خرٌي َمْن أن أقرَأ كام تقول«. وعند ابن أيب داود من طريق أخرى عن أيب محزَة: »قلُت البن عباس: إين  ُلَها َفَأَتَدبَّ ألن أقرأ البقرَة ُأَرتِّ
، إن ُكنَت ال بدَّ فاعاًل فاقرأ ِقَراَءًة ُتْسِمُعَها ُأُذَنْيَك  رجٌل رسيُع القراءِة، إين ألقرُأ القرآَن يف ليلة، فقال ابن عباس: ألن أقرَأ سورًة أحبُّ إيلَّ

َوُيوِعَها قلُبَك« انظر: فتح الباري )89/9(.
)5(  انظر: الكوثر اجلاري إىل رياض أحاديث البخاري )409/8(.

)6(  انظر: املتواري عىل أبواب البخاري )ص396(.
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ــاه«)1(.  ْلن ــى ژ ڀژ: بَِفصَّ ــة معن ــتطرادًا؛ لتقوي ــاري اس ــاُم البخ ــا اإلم »ذكره

ا احلديثي، فهام: وأمَّ

احلديــث األول: حديــث ابــن مســعود ، وداللتــه عــىل الرتمجــة ظاهــرة. ووجــه - 

داللتــه: أنَّ ابــن مســعود   أنكــر عليــه قراءتــه للقــرآن هــّذًا، وهــذا يقتــي اســتحباب الرتتيــل 

يف قــراءة القــرآن)2(.

احلديــث الثــاين: حديــث ابــن عبــاس  ، وداللتــه عــىل الرتمجــة ظاهــرة، وتؤخــذ - 

)3(. ويف وجــه داللتــه قــال ابــن حجــر: 
مــن قولــه تعــاىل: ژ ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ژ ]ســورة القيامــة:16[

ــو  ــه، وه ــأين في ــتحباب الت ــي اس ــه يقت ــالوة، فإن ــه بالت ــن تعجيل ــي ع ــه: النه ــة من ــاهد الرتمج »ش

ــل«)4(.  املناســب للرتتي

ــٌل عــىل اســتحباب  ــه والــذي قبلــه دلي ــة مــن احلديثــي: »وفي وقــال ابــن كثــري يف وجــه الدالل

ــال اهلل  ــل بتأمــل وتفكــر، ق ــل فيهــا، مــن غــري هْذرمــة، وال رسعــة ُمفرطــة، ب ــل القــراءة والرتسُّ ترتي

تعــاىل: ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ژ ]ســورة ص:29[ «)5(. 

)1(  انظر: لب اللباب يف الرتاجم واألبواب )153/4(.
)2(  انظر: إكامل املعلم بفوائد مسلم )196/3(، ورشح النووي عىل صحيح مسلم )105/6(.

)3(  انظر: عمدة القاري )20/ 54(، ونجاح القاري يف رشح صحيح البخاري )172/22(.
)4(  انظر: فتح الباري )90/9(.

)5(  انظر: تفسري ابن كثري )77/1(.
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ــَراَءِة)1(«)2(. ثــم أورد حتتــه حديثــي ســاقهام  * ــدِّ الِق ــاُب َم ــه: »َب البــاب التاســع: وقــال يف ترمجت

بإســناده:

ــاَل:  ــيِّ  َفَق ــَراَءِة النَّبِ ــن ِق ــٍك، َع ــَن َمالِ ــَس ْب ــَأْلُت َأَن ــاَل: َس ــاَدَة، َق ــن َقَت ]5045[ ع

ــّدًا«. ــدُّ َم »َكاَن َيُم

ــاَل:  ــيِّ ؟ َفَق ــَراَءُة النَّبِ ــْت ِق ــَف َكاَن ــٌس: َكْي ــِئَل َأَن ــاَل: ُس ــاَدَة، َق ــن َقَت ]5046[ ع

ــِن، َوَيُمــدُّ  مْحَ »َاَنــْت َمــّدًا«، ُثــمَّ َقــَرَأ: ژ ٱ       ٻ  ٻ  ٻژ ]ســورة الفاحتــة:1[ َيُمــدُّ بِبِْســِم اهللِ، َوَيُمــدُّ بِالرَّ

ــِم«.  ِحي بِالرَّ

الدراسة:

قصــد اإلمــام البخــاري بَمــّد القــراءة يف الرتمجــة الـــمدَّ األصيل، وهــو: الـــَمّد الطبيعــي)3(، فكأن 

اإلمــام البخــاري أراد بيــان أن الـــمّد الــذي ُيســتحب عنــد قــراءة القــرآن هــو الـــمّد الطبيعي.

ــرا  ــا َظاِه ــس ، ومه ــن أن ــا ع ــي كالمه ــة بحديث ــا أراده يف الرتمج ــىل م ــتدلَّ ع ــد اس وق

الداللــة عــىل الرتمجــة ِمــن جهــة ذكــر الـــَمدِّ فيهــام)4(. ووجــه داللتهــام: أن أنــس أخــرب فيهــام عــن صفة 

قــراءة النبــي  للقــرآن، وأنــه كان يـــُمدُّ احلــرف الــذي يســتحق املــد. قــال الكــوراين: »أراد 

)1(  قوله: »َمدُّ الِقَراَءِة« الـَمدُّ هو: إطالة الصوت بحرف من حروف املد واللي. وهي ثالثة: األلف، والواو الساكنة املضموم ما قبلها، 
والياء الساكنة املكسور ما قبلها، فإن فقدت الواو والياء رشطيهام بأن سكنتا وانفتح ما قبلهام كانتا حريف لي فقط، وهذه احلروف الثالثة 

جمموعة يف لفظ »واي« وينقسم املدُّ إىل قسمي: 
األول: مدٌّ أصيل  ويسمى باملد الطبيعي ، وضابطه: أال يقع بعد حرف املد مهز أو سكون. ومقدار مّده حركتان؛ واحلركة هي بمقدار قبض 

اإلصبع أو بسطه.
والثاين: مدٌّ فرعي، وضابطه: أن يقع بعد حرف املد مهز أو سكون سواء كان السكون الزمًا أو عارضًا. انظر: هداية القاري إىل تويد كالم 
ف ابن حجر يف فتح الباري )91/9( الـَمدَّ األصيل بأنه:  الباري )266/1(، وبغية املستفيد يف علم التجويد )ص31(. هذا وقد عرَّ
»إشباع احلرف الذي بعده ألف أو واو أو ياء«. قال اجلعربي: »وما قيل: إن املد األصيل: إشباع احلرف الذي بعده ألٌف أو واٌو أو ياٌء، فال 

أصل له«. انظر: الكوثر اجلاري إىل رياض أحاديث البخاري )411/8(.
)2(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )195/6(.

)3(  انظر: لب اللباب يف الرتاجم واألبواب )154/4(. وانظر أيضًا: فتح الباري )91/9(، ونجاح القاري )172/22(.
)4(  انظر: عمدة القاري )54/20(، ونجاح القاري )173/22(، ولب اللباب )154/5(.
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هبــذا املــّد األصــيل الــذي هــو ذايت هلــذه احلــروف، ال املــّد الفرعــي الــذي يكــون عنــد مالقــاة هــذه 

احلــروف اهلمــزة والســاكن«)1(.

ِجيع)2(«)3(. ثم أورد حتته حديثًا واحدًا ساقه بإسناده: * ْ الباب العارش: وقال يف ترمجته: »َباُب الرتَّ

ــٍل، َقــاَل: »َرَأْيــُت النَّبِــيَّ  َيْقــَرُأ َوُهــَو َعــىَل َناَقتِــِه َأْو  ]5047[ عــن َعْبــِد اهللِ ْبــن ُمَغفَّ

ــَو  ــَرُأ َوُه ــًة، َيْق ــَراَءًة َليِّنَ ــِح- ِق ــوَرِة الَفْت ــن ُس ــِح -َأْو ِم ــوَرَة الَفْت ــَرُأ ُس ــَو َيْق ــِه، َوُه ــرُي بِ ــَي َتِس ــِه، َوِه لِ مَجَ

ــُع«.  ُيَرجِّ

الدراسة: 

اح الصحيــح عــن بيــان قصــد اإلمــام البخــاري مــن هــذه الرتمجــة، لكــن بالنظــر إىل  ســكت رُشَّ

ِجيــِع  ْ ــه أراد بيــان جــواز الرتَّ احلديــث الــذي أورده حتتهــا، ومــا ُذكــر يف رشحــه يتبــي -واهلل أعلم-أنَّ

يف قــراءة القــرآن، وقــد ذكــر ابــن العــريب، والقرطبــي استحســاَن كثِــري ِمــن ُفَقَهــاِء األمصــار القــراءة 

ِجيــِع)4(. قــال القرطبــي: »وأجــاز ذلــك طائفــة منهــم: أبو حنيفــة وأصحابــه، والشــافعي  ْ بالرتَّ

وأصحابــه، وابــن املبــارك، والنــض بــن شــميل، واختــاره الطــربي، وابــن العــريب وغريمهــا«)5(. وقــال 

  جيــع، فغــري مكــروه«)7(. ومحلــوا َتْرِجيــِع النبي ابــن ُقدامــة)6(: »فأمــا حتســي القــراءة والرتَّ

يف قراءتــه عــىل ثالثــة أوجــه، وهــي:

)1(  انظر: الكوثر اجلاري إىل رياض أحاديث البخاري )411/8(.
ْوت«.  ِجيُع يف اأَلذاِن. وقيل هو: َتقاُرُب رُضوِب احَلَركات يِف الصَّ ِجيُع: َترِديُد الِقراءة، ومنه الرتَّ ِجيِع« قال ابن األثري: »الرتَّْ )2(  قوله: »الرتَّْ
نَّم بِِه«. انظر: النهاية يف غريب احلديث  وِت يِف احللق يف قراءٍة، أو ِغناٍء، َأو َزْمٍر، َأو غري ذلك مما ُيرَتَ جيُع: ترديُد الصَّ بيدي: »الرتَّ وقال الزَّ

واألثر )202/2(، وتاج العروس )76/21( مادة »رجع«
)3(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )195/6(.

)4(  انظر: أحكام القرآن )4/4(، وتفسري القرطبي )265/14(.
)5(  انظر: التذكار يف أفضل األذكار، للقرطبي )ص159(. 

)6(  هو موفق الدين، أبو حممد، عبد اهلل بن حممد بن قدامة املقديس اجلامعييل ثم الدمشقّي الصاحلي، احلنبيل، فقيه، من أكابر احلنابلة، له 
تصانيف، منها:  »املغني« رشح به خمترص اخلرقي يف الفقه، )ت: 620هـ(. انظر: السري )165/22(.

)7(  انظر: املغني )128/2(.
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ــض  ــإن يف بع ــياق؛ ف ــبُه بالس ــذا أش ــر: »وه ــن حج ــال اب ــه)1(، ق ــَمّد يف موضِع ــباُع الـ أوالً: إش

ــم«)3(.  ــن«)2(، أي: النغ ــك اللح ــم بذل ــرأت لك ــاس، لق ــع الن ــوال أن جيتم ــه: »ل طرق

ثانيــًا: حتســي الصــوت بتــالوة القــرآن، وهــو نــوع مــن التغنــي بالقــرآن، قــال الشــيخ أبــو حممــد 

بــن أيب مجــرة)4( معنــى الرتجيــع: »حتســي التــالوة ال ترجيــع الغنــاء؛ ألن القــراءة برتجيــع الغنــاء تنــايف 

اخلشــوع الــذي هــو مقصــود التــالوة«)5(. ويــدلُّ عليــه مــا جــاء يف بعــض ألفــاظ احلديــث عــن َعْبــِد 

ــَة بُِســوَرِة الَفْتــِح، فــام َســِمْعُت قــراءًة  ــٍل َقــاَل: »قــرَأ رســوُل اهللِ  يــوَم فتــِح َمكَّ اهللِ ْبــِن ُمَغفَّ

ــُع«)6(.  أحَســَن منهــا ُيَرجِّ

ــع« أي: يكرر  ثالثــًا: تكريــر اآليــة، قال الســخاوي)7(: »وجيــوز أن يكون الــراوي أراد بقوله: »يرجِّ

جيع؛ فــإن أراد بــه ترديد الكلمــة؛ مثل  ــا الرتَّ اآليــة أو بعضهــا«)8(. وقــال أبــو بكــر الطرطــويش)9(: »وأمَّ

 أن يتلــو آيــة ختويــف أو حتزيــن، فريددها خوفًا أو ختشــعًا؛ فال بــأس به«)10(. وهــو اختيار الشــيخ ابن باز 

.)11(


)1(  انظر: تفسري القرطبي )16/1(، وفتح الباري )92/9(، وإرشاد الساري )346/7(.
)2(  أخرجه ابن اجلعد يف املسند )ص171(  واللفظ له ، وأبو عبيد يف فضائل القرآن )ص159( واإلمام أمحد يف املسند )ح20858(، كلهم 
 ، رَتُّ لِِه َوِهَي َتْ ٍل: »َرَأْيُت النَّبِيَّ  َيْوَم اْلَفْتِح، َوُهَو َعىَل َناَقتِِه َأْو َعىَل مَجَ َة َقاَل: َسِمْعُت َعْبَد اهللِ ْبَن ُمَغفَّ من طريق ُمَعاِوَية ْبن ُقرَّ
ُع«.  َتِمَع النَّاُس َعَلْينَا َلَقَرْأُت َلُكُم اللَّْحَن. َقاَل: َوَجَعَل ُيَرجِّ َوُهَو َيْقَرُأ ُسوَرَة اْلَفْتِح َأْو ِمن ُسوَرِة اْلَفْتِح ِقَراَءًة َليِّنًَة. َقاَل ُمَعاِوَيُة: َلْواَل َأن جَيْ

ويف مسند أمحد دون لفظ: »ِقَراَءًة َليِّنًَة«. قال حمققو املسند: »إسناده صحيح عىل رشط الشيخي. أبو إياس: هو معاوية بن قرة«. 
)3(  انظر: فتح الباري )92/9(.

)4(  هو أبو حممد، عبد اهلل بن سعد بن سعيد بن أيب مجرة األزدي األندلي، من العلامء باحلديث، مالكي، من كتبه »مجع النهاية« اخترص به 
صحيح البخاري، ويعرف بمخترص ابن َأيب مَجْرة، )ت:695هـ(. انظر: األعالم )89/4(.

)5(  انظر: فتح الباري )92/9(.
ٍل به.  )6(  أخرجه النسائي يف السنن الكربى )272/7(، من طريق ُشْعَبة، عن أيب إِياٍس، عن عبد اهلل بن ُمَغفَّ

خاوي الشافعّي، عامل بالقراءات، واألصول، واللغة، والتفسري، من كتبه  )7(  هو علم الدين، أبو احلسن، عيل بن حممد اهلمدايّن املرصي السَّ
»مال القرء وكامل اإلقراء «، )ت:558هـ(. انظر: الوايف بالوفيات )43/22(، واألعالم )332/4(.

)8(  انظر: مجال القراء وكامل اإلقراء )ص637(.
)9(  هو أبو بكر، حممد بن الوليد بن خلف القريش الِفْهِرّي األندلي، الطرطويش، وكان ُيعرف يِف وقته بِاْبِن َأيِب َرنَدَقه، الزم القايض َأبا 

الوليد الباِجي وأخذ عنه مسائل اخلالِف، من كتبه: »حلوادث والبدع«، )ت:520هـ(. انظر: السري )490/19(.
)10(  انظر: احلوادث والبدع )ص95(.

)11(  نقله عن الشيخ ابن باز، د. سعيد بن وهف القحطاين، انظر: عظمة القرآن وتعظيمه وأثره يف النفوس )ص79(.
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مجــة بحديــث واحــد َعــن عبــد اهللَّ بــن  وقــد اســتدلَّ اإلمــام البخــاري عــىل مــا قصــده مــن الرتَّ

ــِح  ــوَرَة الَفْت ــرأ ُس ــي  ق ــه: أنَّ النب ــه داللت ــرة)1(. ووج ــة ظاه ــىل الرتمج ــه ع ــٍل، وداللت ُمَغفَّ

ــَع فِيَهــا، وفعلــه  هــذا يــدل عــىل جــواز قــراءة القــرآن بالرتجيــع.  َفَرجَّ

قــال ابــن بطــال: »وىف هــذا احلديــث مــن الفقــه إجــازة قــراءة القــرآن بالرتجيــع«)2(. وقــال ابــن 

ِجيــُع يف غــري هــذا املوضــع، فأخــرج الرتمــذي يف الشــامئل، والنســائي، وابــن  ْ حجــر: »وقــد ثبــت الرتَّ

  ماجــه، وابــن أيب داود -واللفــظ له-مــن حديــث أم هانــئ: »كنــت أســمع صــوت النبــي

ــُع القــرآن«)3(«)4(.  ، وهــو يقــرأ، وأنــا نائمــٌة عــىل فــرايش ُيَرجِّ

ــي:  ــال القرطب ــه، ق ــتاِمع إلي ــرآن واالس ــراءة الق ــِع يف ق ِجي ْ ــامء الرتَّ ــض العل ــِرَه بع ــد ك ــذا وق ه

»فمنــع مــن ذلــك وأنكــره: مالــك بــن أنــس، وســعيد بــن املســيب، وســعيد بــن جبــري، والقاســم بــن 

حممــد، واحلســن، وابــن ســريين، والنخعــي، وكرهــه أمحــد بــن حنبــل، كــام كرهــه مالــك -رمحهــم 

 ، جيــع الــوارد فيــه مل يكــن باختيــار النبــي اهلل-«)5(. وقالــوا عــن حديــث البــاب: بــأن الرتَّ

وإنــام صــدر هــذا منــه اضطــرارًا هلــزِّ الناقــة لــه)6(. قــال القرطبــي: »ويتمــل أن يكــون حكايــة صوتــِه 

احَلــة، كــام يعــرتي رافــَع صوتــه إذا كان راكبــًا مــن انضغــاط صوتــه وتقطيعــه ألجــل َهــزِّ  عنــد َهــزِّ الرَّ

ــَة فيــه«)7(.  املركــوب، وإذا احتمــل هــذا فــال ُحجَّ

)1(  انظر: عمدة القاري )55/20(، ولب اللباب يف رشح الرتاجم واألبواب )153/4(.
)2(  انظر: رشح صحيح البخاري )275/10(.

)3(  مل أعثر عليه فيام بي يدي من مصادر ابن أيب داود. وأخرجه نحو لفظ ابن أيب داود الطرباين يف املعجم الكبري )411/24(، من طريق 
بِيِع، عن ِهاَلِل بِن َخبَّاٍب، عن َيَْيى بِن َجْعَدَة، عن ُأمِّ َهانٍِئ نحوه. ويف إسناده قيس بن الربيع األسدي، قال عنه ابن حجر  َقْيس ْبن الرَّ

ث به«. يف تقريب التهذيب )ص457(:»صدوق تغري ملا كرب، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدَّ
السنن  يف  ماجه  وابن  )ح1013(،  السنن  يف  والنسائي  )ص260(،  املحمدية  الشامئل  يف  الرتمذي  القرآن«  ُع  »ُيَرجِّ لفظ   بدون  وأخرجه 
)ح1349(، كلهم من طريق ِمْسَعر، عن أيب الَعالء، عن َيَْيى بن َجْعَدة، عن ُأمِّ هانٍِئ بنت أيب طالٍِب، َقاَلْت: »ُكنُت َأْسَمُع ِقَراَءَة النَّبِيِّ 

ْيِل َوَأَنا َعىَل َعِرييِش«. قال البوصريي يف مصباح الزجاجة )159/1(: »هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات«.  بِاللَّ
)4(  انظر: فتح الباري )92/9(.

)5(  انظر: التذكار يف أفضل األذكار )ص159(. 
)6(  انظر: تفسري القرطبي )16/1(، وتفسري ابن كثري )79/1(، والنهاية يف غريب احلديث واألثر )202/2(.

)7(  انظر: تفسري القرطبي )16/1(.



َآَراُء اإلمام ِالُبَخاِريِّ يف ُعُلوم الُقرآن ِمْن ِخَلِل َتَراِجِم )ِكَتاُب َفَضاِئِل الُقْرَآن(

283

جيــع منــه  كان اختيــارًا ال  وقــد أجــاب ابــن القيــم عــن هــذا، فقــال: »أن هــذا الرتَّ

اضطــرارًا هلــزِّ الناقــة لــه، فــإن هــذا لــو كان ألجــل َهــزِّ الناقــة ملــا كان داخــاًل حتــت االختيــار، فلــم 

ــى  ــه حت ــة ل احَل ــزَّ الرَّ ــرى َه ــه، وهــو ي ــارًا لُِيؤتســى ب ــه اختي ــه ويفعُل ــل يكي ــن مغفَّ ــُد اهلل ب يكــن عب

ــزِّ  ــن َه ــو كان م ــه. ول ــع إىل فعل جي ــب الرتَّ ــه، فنس ــُع يف قراءت ــول: كان ُيرجِّ ــم يق ــه، ث ــع صوُت ينقط

ــًا«)1(.  ــمى ترجيع ــل يس ــه فع ــن من ــة، مل يك احَل الرَّ

ــن  ــد، ع ــن اجلع ــيل ب ــة ع ــر؛ ألن يف رواي ــه نظ ــذا في ــال: »وه ــر، فق ــواب آخ ــر ج ــن حج والب

ــا لقــرأت  شــعبة عنــد اإلســامعييل: »... وهــو يقــرأ قــراءة لينــة. فقــال: لــوال أن جيتمــع النــاس علين

ــعبة«)2(. ــن ش ــض، ع ــن أيب الن ــرآن، ع ــل الق ــد يف فضائ ــو عبي ــه أب ــذا أخرج ــن»، وك ــك اللح ذل

ــادة، عــن  ــن موســى، عــن قت ــام رواه عمــرو ب ــراءة القــرآن ب ــع يف ق جي ــِرَه الرتَّ ــن َك واســتدلَّ َم

ــه قــال: »كانــت قــراءُة رســول اهلل  املــدَّ ليــس فيهــا  ــن أيب بكــر، عــن أبي ــد الرمحــن ب عب

ــع«)3(.  ترجي

قــال ابــن عبــد اهلــادي)4(: »وهــو حديــث منكــر، فإنــه مــن روايــة عمــر بــن موســى الَوجيهــي، 

عــن قتــادة، وعمــر هــذا يف عــداد مــن يضــع احلديــث«)5(.

وبعــد هــذا العــرض للقولــي وأدلتهــام يتبــي -واهلل أعلــم- أن القــول الراجــح الــذي تطمئــن 

إليــه النفــس هــو القــول األول؛ لقــوة مــا اســتدلوا بــه، وضعــف دليــل القــول الثــاين؛ وألن الرتجيــع 

ــه،  ــىل ناقت ــًا ع ــن راكب ــابق ومل يك ــئ السَّ ــث أم هان ــي  يف حدي ــن النب ــت ع ــراءة ثب يف الق

)1(  انظر: زاد املعاد )465/1(.
)2(  أخرجه أبو عبيد يف فضائل القرآن )ص159(. واحلديث تقدم خترجيه.

)3(  أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط )86/5(، وابن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال )18/6(، كالمها من طريق ُعَمر بن ُموَسى، عن 
محن بن أيب بكرة به. قال األلباين يف ضعيف اجلامع الصغري )ح4476(: »موضوع«. قتادة، عن عبد الرَّ

د، من فقهاء احلنابلة، من  )4(  هو مجال الدين، يوسف بن حسن بن أمحد بن َعْبد اهلادي الدمشقي، الصاحلي، احلنبيل، املعروف بابن الـِمرْبَ
كتبه: »غاية السول إىل علم األصول«، )ت:909هـ(. انظر: الوايف بالوفيات )43/22(، واألعالم )225/8(.

)5(  انظر: هداية اإلنسان إىل االستغناء بالقرآن، البن عبد اهلادي )ص676(.
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جيــع إىل متطيــِط أهــل الغنــاء، وترجيــع أهــل الكتــاب، فإنــه يكــون غــري جائــز يف  لكــن إن خــرج الرتَّ

قــراءة القــرآن، قــال القرطبــي: »قلــت: وهــذا اخلــالف إنــام هــو مــا مل ُيبهــم)1( معنــى القــرآن برتديــد 

ِجيَعــاِت، فــإن زاد األمــُر عــىل ذلــك ال ُيْفَهــُم معنــاُه، فذلــك حــرام باتفــاق«)2(. ْ األصــوات وكثــرة الرتَّ

ــْوِت بِالِقــَراَءِة لِْلُقــْرآِن«)3(. ثــم أورد  * البــاب احلــادي عــرش: وقــال يف ترمجتــه: »َبــاُب ُحْســِن الصَّ

: حتتــه حديثــًا واحــدًا ســاقه بإســناده، فقــال

ــْد  ــى، َلَق ــا ُموَس ــا َأَب ــُه: »َي ــاَل َل ــيِّ  َق ــِن النَّبِ ــى  ، َع ــْن َأيِب ُموَس ]5048[ َع

ــرِي آِل َداُوَد)4(«. ــن َمَزاِم ــارًا ِم ــَت ِمْزَم ُأوتِي

الدراسة:

ــاُب اســتحباُب ُحســِن  بــيَّ القْســَطالين قصــد اإلمــام البخــاري مــن هــذه الرتمجــة، فقــال: »ب

ــىل  ــف ع ــلف واخلل ــن السَّ ــامء م ــاع العل ــووي إمج ــى الن ــد حك ــرآِن«)5(. وق ــَراَءِة لِلُق ــوِت بِالِق الصَّ

اســتحباب حتســي الصــوت بقــراءة القــرآن؛ لكونــه أوقــع يف القلــب، وأشــدَّ تأثــريًا، وأرقَّ لســامعه، 

ــنَُه مــا اســتطاَع مــا مل يــرج عــن حــدِّ القــراءة بالتَّمطيــِط،  ــوِت، َحسَّ فــإن مل يكــن القــارئ حســَن الصَّ

ــَي  ــه قوان ــَي في ــينه: أن ُيراع ــة حتس ــن مُجل ــرام، وم ــو ح ــاه فه ــًا، أو أخف ــى زاد حرف ــرط حت ــإن أف ف

ــد  ــرب عن ــد املعت ــن التجوي ــرج ع ــذا إذا مل ي ــك، وه ــنًا بذل ــزداُد ُحْس ــوِت ي ــَن الصَّ ــإنَّ احلس ــِم، ف النََّغ

ــِح األداء)6(. ــوت بُِقْب ــُي الص ــِف حتس ــا مل َي ــرَج عنه ــإن خ ــراءات، ف ــل الق أه

ــى  ــْن َأيِب ُموَس ــد، َع ــث واح ــة بحدي ــه يف الرتمج ــب إلي ــا ذه ــىل م ــاري ع ــام البخ ــتدلَّ اإلم اس

)1(  يف تفسري القرطبي )16/1(: »ُيفهم«، واملثبت يستقيم به املعنى.
)2(  انظر: التذكار يف أفضل األذكار )ص171(.

)3(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )195/6(.
)4(  قوله : »ِمْزَمارًا« أي: صوتًا حسنًا. انظر: النهاية يف غريب احلديث )312/2( مادة: »زمر«.
)5(  انظر: إرشاد الساري )481/7(. وانظر أيضًا: نجاح القاري )176/22(، وعمدة القاري )55/20(.

)6(  انظر: التبيان يف آداب محلة القرآن )ص109(، وفتح الباري )72/9(، وإرشاد الساري )481/7(، واإلتقان )372/1(.



َآَراُء اإلمام ِالُبَخاِريِّ يف ُعُلوم الُقرآن ِمْن ِخَلِل َتَراِجِم )ِكَتاُب َفَضاِئِل الُقْرَآن(

285

  ــُه، وهــو ظاِهــر الداللــة عــىل الرتمجــة. ووجــه داللتــه: أن النبــي األشــعري َريِضَ اهللُ َعنْ

أثنــى عــىل ُحســن صــوت قــراءة أيب موســى األشــعري للقــرآن، وشــبَّه ُحســَن صوتــِه، وحــالوَة َنْغَمته 

ــِمْزَماِر)1(.  بصوِت الـ

ِه«)2(. ثــم  * البــاب الثــاين عــرش: وقــال يف ترمجتــه: »َبــاب َمــْن َأَحــبَّ َأن َيْســَمَع الُقــْرآَن ِمــْن َغــرْيِ

: أورد حتتــه حديثــًا واحــدًا ســاقه بإســناده، فقــال

]5049[ َعــْن َعْبــِد اهللِ  ، َقــاَل: َقــاَل يِل النَّبـِـيُّ : »اْقــَرْأ َعــيَلَّ الُقــْرآَن«، ُقْلــُت: 

ي«. آْقــَرُأ َعَلْيــَك، َوَعَلْيــَك ُأنــِزَل؟ َقــاَل: »إيِنِّ ُأِحــبُّ َأْن َأْســَمَعُه ِمــْن َغــرْيِ

الدراسة:

اح الصحيــح عــن بيــان قصــد اإلمــام البخــاري مــن هــذه الرتمجــة، لكــن بالنظــر  ســكت رُشَّ

ــان  ــا: بي ــد هب ــه قص ــي -واهلل أعلم-أن ــه يتب ــر يف رشح ــا ُذك ــا، وم ــذي أورده حتته ــث ال إىل احلدي

ــري. ــن الغ ــرآن م ــراءة الق ــتامع ق ــتحباب اس اس

ــاِد اهللِ  ــَن، وعب ــاِر، واملتعبدي ــادُة األخي ــو ع ــتحبابِه، وه ــىل اس ــٌق ع ــذا متف ــووي: »وه ــال الن ق

ــِر، ونفُســُه أخــىَل َوأنَشــُط لذلــك ِمــَن  الصاحلــَي«)3(. وذلــك: أنَّ الـــُمستمَع للقــرآن أقــوى َعــىَل التََّدبُّ

ــه يف  ــب إلي ــا ذه ــىل م ــاري ع ــام البخ ــتدلَّ اإلم ــد اس ــا)4(. وق ــَراَءِة َوأحكامه ــتَِغالِِه بِالِق ــاِرِئ؛ الش الَق

الرتمجــة بحديــث واحــد عــن ابــن مســعود ، وهــو ظاهــر الداللــة عــىل الرتمجــة. ووجــه داللته: 

قــال العينــي: »مــن حيــث إنــه  َأَحــبَّ أن يســمع القــرآَن ِمــن غــرِيِه«)5(. 

ــراءِة  ــتاَِمِع الِق ــتِحَباُب اس ــا: اس ــُد منه ــذا فواِئ ــعوٍد ه ــِن مس ــِث اب ــووي: »ويف حدي ــال الن وق

)1(  انظر: عمدة القاري )56/20(، ولب اللباب )154/4(، والنهاية يف غريب احلديث )312/2(.
)2(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )195/6(.

)3(  انظر: التبيان يف آداب محلة القرآن )ص113(.
)4(  انظر: فتح الباري )94/9(.

)5(  انظر: عمدة القاري رشح صحيح البخاري )56/20(.
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ِرهــا واســتِحَباُب طلــِب الِقــراءِة ِمــْن غــريِه؛ ليســَتِمَع لــُه، وهــو  واإِلصغــاِء هلــا، َوالُبــكاِء عندهــا وتَدبُّ

ــِه ...«)1(. ــِه بنفِس ــن ِقَراَءتِ ــِر ِم ــِم والتََّدبُّ ــُغ يف التََّفهُّ أبل

ــاِرِئ: َحســُبَك)2(«)3(. ثــم  * ــْوِل الـــُمقِرِئ لِلَق ــاُب َق البــاب الثالــث عــرش: وقــال يف ترمجتــه: »َب

: ــال ــناده، فق ــاقه بإس ــدًا س ــًا واح ــه حديث أورد حتت

ــا  ، ُقْلــُت: َي ــَرْأ َعــيَلَّ ــاَل يِل النَّبِــيُّ : اْق ــاَل: »َق ــِن َمْســُعوٍد، َق ــِد اهللِ ْب ]5050[ َعــْن َعْب

ــِذِه  ــُت إىَِل َه ــى َأَتْي ــَرأُت ُســوَرَة النَِّســاِء َحتَّ ــْم، َفَق ــاَل: َنَع ــَك ُأنــِزَل؟ َق ــَك، َوَعَلْي ــَرُأ َعَلْي َرُســوَل اهللِ، آْق

ــُبَك  ــاَل: َحْس ــاء:41[، َق ــورة النس ــِة   ژ ڎ  ڈ ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کک  ک گژ ]س اآلَي

ــاِن«. ــاُه َتْذِرَف ــإَِذا َعْينَ ــِه، َف اآلَن، َفاْلَتَفــتُّ إَِلْي

 الدراسة:

لـــامَّ كان ُيتوهــم ِمــن قطــع الـــُمقرئ عــىل القــارئ قراءتــه القــرآن املنــع عــن اخلــري، وعــدم 

احــرتام القــرآن، أراد اإلمــام البخــاري يف هــذه الرتمجــة بيــان جــواز قطــع القــراءة عــىل القــارئ إذا 

حــدث عــىل الـــُمقِرِئ عــذٌر أو شــغل بــال)4(. 

ــارئ  ــن يســتمع إىل ق ــبهة َعمَّ ــه: إزاحــة الشُّ ــة يِف الفق مَجَ ْ ــُمنرّي: »مدخــل هــذه الرتَّ ــن الـ ــال اب ق

ــِه  ــُه أن يكــف القــارئ، وال يــرج بكون ــع مــن ملــل أو غــريه، فل ــه مان ــرآن أو حديــث، يعــرض ل ُق

ــٌر«)5(.  ــن ي ــاب اهلل؛ ألن الّدي ــتخفَّ بكت ــن اس ــدُّ فِيم ــاَلَوة، وال ُيَع ــه التِّ ــع علي قط

وقــال الشــيخ ابــن عثيمــي: »جيــوز لإلنســاِن أن يقــوَل: َحْســُبَك، أو َكَفــى، أو مــا أشــبه ذلــك، 

)1(  انظر: رشح النووي عىل صحيح مسلم )88/6(.
)2(  قوله: »َحْسُبَك« أي: يكفيك، ُيقاُل: َحْسُبَك ِدْرَهٌم، وَحْسُبَك ذلك، َأي: َكفاَك. انظر: لسان العرب )311/1(.

)3(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )195/6(.
)4(  انظر: رشح البخاري، البن بطال )278/10(، واألبواب والرتاجم لصحيح البخاري )456/5(، وفيض الباري )492/5(.

)5(  انظر: املتواري عىل أبواب البخاري )ص397(.
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ال ُيقــاُل: إنَّ هــذا يــدلُّ عــىل أنَّ هــذا اإلنســاَن ال يريــُد القــرآَن واالســتامَع إليــه، بــل ُيقــاُل: إنَّ كلَّ يشٍء 

لــه ُمنتهــى، وكلُّ يٍشء لــه أجــل، فقــول اإلنســاِن للقــارِئ: يكفــي، مــا فيــه مانــٌع«)1(.

ــا وجــه أمــره  البــن مســعود بقطــع القــراءة، قــال ابــن بطــال: »ألن القــراءة عــىل  أمَّ

  نشــاط املقــرئ أوىل؛ ليتدبــر معــاين القــرآن، ويتفهــم عجائبــه، ويتمــل أن يكــون أمــره

بقطــع القــراءة؛ تنبيهــًا لــه عــىل املوعظــة واالعتبــار يف قولــه تعــاىل: ژ ڎ  ڈ ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  

ک  کک  ک گژ ]ســورة النســاء:41[ اآليــة. أال تــرى أنــه  بكــى عندهــا، وبــكاؤه 

إشــارة منــه إىل معنــى الوعــظ«)2(. 

وقــد اســتدلَّ اإلمــام البخــاري عــىل مــا ذهــب إليــه يف الرتمجــة بحديــث واحد َعــن ابن مســعود، 

وهــو ظاهــر الداللــة عــىل الرتمجــة)3(. ووجــه داللتــه: أن النبــي  أمــر ابــن مســعود بقطــع 

قراءتــه، لـــامَّ عــرض لــه  مانــع، ممــا يــدل عــىل جــواز قطــع القــراءة عــىل القــارئ إذا حدث 

عــىل الـــُمقِرِئ عــذر. قــال ابــن ُهبــرية: »وفيــه مــن الفقــه أنــه جيــوز ملــن يقــرأ عنــده القــرآن أن يقــول 

ــبك«)4(.  للقارئ: حس

البــاب الرابــع عــرش: وقــال يف ترمجتــه: »َبــاب يِف َكــْم ُيْقــَرُأ الُقــْرآُن، وقــوُل اهللِ َتَعــاىَل: ژ ڈ   *

ژ  ژ   ڑ ژ ]ســورة املزمــل:20[«)5(. 

ثــم أورد حتتــه أثــرًا، وحديثــي، الثــاين منهــام رواه مــن ثالثــة طــرق عــن عبــد اهلل بــن عمــرو بــن 

: العــاص، والــكل ســاقها بإســناده، فقــال

ُجــَل ِمــَن  َمَة: »َنَظــْرُت َكــْم َيْكِفــي الرَّ ثنــا ُســْفَياُن، َقــاَل يِل ابــُن ُشــرْبُ ، حدَّ ثنــا عــيلٌّ ]5051[ حدَّ

)1(  انظر: رشح صحيح البخاري )113/6(.
)2(  انظر: رشح صحيح البخاري )278/10(.

)3(  انظر: عمدة القاري )56/20(.
)4(  انظر: اإلفصاح عن معاين الصحاح )50/2(.

)5(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )195/6(.
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ــلَّ ِمــن  ــَرَأ َأَق ــٍد َأن َيْق ــُت: الَ َينَبِغــي أِلََح ــاٍت)2(، َفُقْل ــاَلِث آَي ــلَّ ِمــن َث ــْم َأِجــْد ُســوَرًة َأَق ــْرآِن)1(، َفَل الُق

ــاٍت«.  ــاَلِث آَي َث

ــَد،  ــِن َيِزي ــِن ْب مْحَ ــِد الرَّ ــْن َعْب ــَم، َع ــْن إِْبَراِهي ــوٌر، َع ــا َمنُص ــْفَياُن، أخربن ــا ُس ثن )3(: حدَّ
ــيلٌّ ــال ع ق

 : ِّــي ــْوَل النَّبِ ــَر َق ــِت -َفَذَك ــوُف بِاْلَبْي ــَو َيُط ــُه َوُه ــُعوٍد -َوَلِقيُت ــْن َأيِب َمْس ــُة، َع ُه َعْلَقَم ــرَبَ َأْخ

ــاُه«.  ــٍة َكَفَت ــَرِة يِف َلْيَل ــِر ُســوَرِة الَبَق ــْن آِخ ــنْيِ ِم ــَرَأ بِاآْلَيَت ــُه َمــن َق »َأنَّ

ــُد  ــَكاَن َيَتَعاَه ــٍب، َف ــَرَأًة َذاَت َحَس ــي َأيِب اْم ــاَل: »َأنَكَحنِ ــٍرو، َق ــِن َعْم ــِد اهللِ ْب ــْن َعْب ]5052[ َع

ــا  ــْش َلنَ ــًا، َومَلْ ُيَفتِّ ــا فَِراش ــْأ َلنَ ــٍل مَلْ َيَط ــن َرُج ــُل ِم ُج ــَم الرَّ ــوُل: نِْع ــا، َفَتُق ــن َبْعلَِه ا َع ــَأهُلَ ــُه)4(، َفَيْس َكنََّت

ــُه َبْعــُد،  ــِه، َفَلِقيُت ــِه َذَكــَر لِلنَّبِــيِّ  َفَقــاَل: الَقنِــي بِ ــَك َعَلْي ــامَّ َطــاَل َذلِ ــاُه، َفَل َكنَفــًا)5( ُمنــُذ َأَتْينَ

ــاَل: ُصــْم يِف ُكلِّ َشــْهٍر  ــٍة، َق ــاَل: ُكلَّ َلْيَل ــُم؟ َق تِ ــَف خَتْ ــاَل: َوَكْي ــْوٍم، َق ــاَل: ُكلَّ َي ــَف َتُصــوُم َق ــاَل: َكْي َفَق

ــاٍم يِف  ــَة َأيَّ ــاَل: ُصــْم َثاَلَث ــَك، َق ــن َذلِ ــَر ِم ــُق َأْكَث ــُت: ُأطِي ــاَل: ُقْل ــْهٍر، َق ــْرآَن يِف ُكلِّ َش ــَرأ الُق ــًة، َواْق َثاَلَث

ــَر  ــْر َيْوَمــنْيِ َوُصــْم َيْومــًا، َقــاَل: ُقْلــُت: ُأطِيــُق َأْكَث ــَك، َقــاَل: َأْفطِ اجُلُمَعــِة، ُقْلــُت: ُأطِيــُق َأْكَثــَر ِمــن َذلِ

ــْوِم َصــْوَم َداُوَد ِصَيــاَم َيــْوٍم َوإِْفَطــاَر َيــْوٍم، َواْقــَرْأ يِف ُكلِّ َســْبِع َلَيــاٍل  ِمــن َذلِــَك، َقــاَل: ُصــْم َأْفَضــَل الصَّ

ــَرُأ َعــىَل  ــَكاَن َيْق ُت َوَضُعْفــُت، َف ــُت ُرْخَصــَة َرُســوِل اهللِ  ، َوَذاَك َأينِّ َكــرِبْ ًة، َفَلْيَتنِــي َقبِْل َمــرَّ

ــِه  ــاِر، لَِيُكــوَن َأَخــفَّ َعَلْي ــَن النََّه ــَرُؤُه َيْعِرُضــُه ِم ــِذي َيْق ــاِر، َوالَّ ــْرآِن بِالنََّه ــَن الُق ــْبَع ِم ــِه السُّ َبْعــِض َأْهلِ

َك َشــْيئًا، َفــاَرَق النَّبـِـيَّ  امــًا َوَأْحــَى، َوَصــاَم ِمْثَلُهــنَّ َكَراِهَيــَة َأن َيــرْتُ ى َأْفَطــَر َأيَّ ْيــِل، َوإَِذا َأَراَد َأن َيَتَقــوَّ بِاللَّ

ــْبٍع«. ــىَل َس ــْم َع ــٍس، َوَأْكَثُرُه ــاَلٍث، َويِف مَخْ ــْم: يِف َث ــاَل َبْعُضُه ــِد اهللِ: »َوَق ــو َعْب ــاَل َأُب «. َق

به العيني، فقال: »قلُت: ليس كذلك؛ بل ُمَرادُه: كم يكفيِه يف اليوم والليلة من قراءة القرآن ُمطلقًا«.  )1(  قال ابن حجر: »أي: يف الصالة«. وتعقَّ
انظر: فتح الباري )95/9(، وعمدة القاري )57/20(.

طالين: »وهي سورة الكوثر«. انظر: إرشاد الساري )483/7(. )2(  قال القسَّ
)3(  قال ابن حجر: »هو عيل بن املديني، وهو موصول من تتمة اخلرب املذكور«. انظر: فتح الباري )95/9(.

)4(  قوله: »َكنََّتُه«: قال ابن حجر: »بفتح الكاف وتشديد النون، هي: زوج الولد«. انظر: فتح الباري )95/9(.
)5(  قوهلا: »َومَلْ ُيَفتِّْش َلنَا َكنًَفا«: قال ابن حجر: »هو السرت واجلانب، وأرادت بذلك الكناية عن عدم مجاعه هلا؛ ألن عادة الرجل أن يدخل 

يده مع زوجته يف دواخل أمرها«. انظر: فتح الباري )96/9(.
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]5053[ َعْن َعْبِد اهللِ ْبِن َعْمٍرو، َقاَل يِل النَّبِيُّ : »يِف َكْم َتْقَرُأ الُقْرآَن؟«.

]5054[ َعــْن َعْبــِد اهللِ ْبــِن َعْمــٍرو، َقــاَل: َقــاَل َرُســوُل اهللِ : »اْقــَرأ الُقــْرآَن يِف َشــْهٍر، 

ًة َحتَّــى َقــاَل: َفاْقــَرْأُه يِف َســْبٍع َوالَ َتــِزْد َعــىَل َذلـِـَك«. ُقْلــُت: إيِنِّ َأِجــُد ُقــوَّ

الدراسة:

جعل اإلمام البخاري ترمجة الباب مكونة من جزأين:

ــطالين قصــد اإلمــام  اجلــزء األول: وأشــار إليــه بقولــه: »يِف َكــْم ُيْقــَرُأ الُقــْرآُن«. وقــد بــيَّ القسَّ

ــه فيهــا«)1(.  ة َيقــرُأ القــارئ القــرآن كلَّ البخــاري مــن هــذا اجلــزء يف الرتمجــة، فقــال : »يف كــم ُمــدَّ

د اإلمام  ولـــامَّ تفاوتــت ُمــَدَد ختــم القــرآن املذكــورة يف حديــث عبــد اهلل بــن عمرو بــن العــاص، مل ُيــدَّ

ــُه مل يــرد فِيــِه يَشء من  ة؛ ألنَّ ة ُيْقــَرُأ فيهــا مجيــع القــرآن، قــال العينــي: »ومل يبــي فِيــِه الـــُمدَّ البخــاري ُمــدَّ

ــي«)2(. احلَد املع

ــل:20[«.  ــورة املزم ــاىَل: ژ ڈ  ژ  ژ   ڑژ  ]س ــْوُل اهللِ َتَع ــه: »وَق ــه بقول ــار إلي ــاين: وأش ــزء الث اجل

وقــد بــيَّ ابــن حجــر قصــد اإلمــام البخــاري مــن هــذا اجلــزء يف الرتمجــة، فقــال : »كأنــه أشــار 

ــزءًا  ــي ج ــن أربع ــزء م ــة ج ــوم وليل ــراءة يف كل ي ــن الق ــزئ م ــا جي ــل م ــال: أق ــن ق ــىل َم د ع ــرَّ إىل ال

ــه: ژ ڈ  ژ  ژ    ــوم قول ــة؛ ألن عم ــة، واحلنابل ــن َراهَوي ــحاق ب ــن إس ــوٌل ع ــو منق ــرآن، وه ــن الق م

ڑژ  يشــمل أقــل مــن ذلــك، فمــن ادَّعــى التحديــد فعليــه البيــان«)3(. وقــال العينــي: »أورَد هــذا يِف 

ــَراَءة«)4(.  ــة الِق ــد يِف كمي معــرض االســتدالل عــىل عــدم التَّحِدي

وقد أورد البخاري أثرًا، وحديثي تشهد ملا ترجم له:

)1(  انظر: إرشاد الساري )7/ 482(. وانظر أيضًا: عمدة القاري )57/20(، ونجاح القاري )181/22(.
)2(  انظر: عمدة القاري )57/20(.

)3(  انظر: فتح الباري )95/9(. 
)4(  انظر: عمدة القاري )57/20(. وانظر: إرشاد الساري )482/7(، ونجاح القاري )181/22(، ولب اللباب )155/4(.
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َمَة، وفيــه داللــة عــىل اجلــزء الثــاين مــن الرتمجــة، ووجــه داللتــه: قــال  ــا األثــر: فعــن ابــن ُشــرْبُ أمَّ

ــه إشــارة إىل الكميــة بثــالث آيــات، ولكنــُه ليــس بتحديــد بحســب الوجــوب،  العينــي: »مــن حيــُث إِنَّ

ــنة«)1(.  وال بحســب السُّ

ا احلديثي، فهام:  وأمَّ

ــن  ــاين م ــزء الث ــىل اجل ــرة ع ــة ظاه ــه دالل ــعود  ، وفي ــث أيب مس ــث األول: حدي احلدي

الرتمجــة، وداللتــه ُتْؤَخــذ مــن َقْولــه : »َمــن َقــَرَأ باآليتــني«)2(. قــال ابــن بطــال: »هــو نــصٌّ 

أن قــارئ اآليتــي داخــل يف: ژ  ژ  ژ   ڑژ  «)3(. ووجــه داللتــه: قــال ابــن حجــر: »مــن جهــة أنَّ اآليــة 

ــِه ابــن ُعيينــة مــن حديــث أيب مســعود، واجلامــع بينهــام: أن كاًل  الـــُمرتجم هبــا ُتنَاِســُب َمــا اْســَتَدلَّ بِ

َمَة«)4(.  ــرْبُ ــُدلُّ عــىل االكتفــاء؛ بخــالف مــا قــال ابُن ُش ــة واحلديــث َي مــن اآلي

َمَة للــرد عليــه، وهــذا مــن عادتــه: أنــه  قــال عبــد احلــق اهلاشــمي: »فكأنــه أورد أثــَر ابــِن ُشــرْبُ

أحيانــًا يــورد اآلثــار للــرد عليهــا، وأكثــر مــا يورُدهــا البخــاري لتقويــة مــا ذهــب إليــه«)5(.

ــاص،  ــن الع ــرو ب ــِن َعْم ــِد اهللِ ب ــن َعْب ــا ع ــرق كله ــة ُط ــن ثالث ــد رواه م ــاين: وق ــث الث احلدي

وداللتــه عــىل اجلــزء األول مــن الرتمجــة ظاهــرة، وداللتــه ُتْؤَخــذ مــن َقْولــه  يف الطريــق 

ــَرأ  ــم تْق ــاين: »ك ــق الث ــه  يف الطري ــن قول ــة«، وم ــاَل: كل َلْيَل ــم؟ َق ــَف ختت األول: »َكي

اْلُقــْرآن؟«، ومــن قولــه  يف الطريــق الثالــث: »فاقــرأه يِف ســبع«)6(. ووجــه داللتــه: أن النبــي 

ة يف كل شــهر، وعنــد مــا أخــربه بقدرتــه   أمــر عبــد اهللِ بــن عمــرو بــأن يقــرأ القــرآن مــرَّ

ة يف كل ســبع ليــال. ــأن يقــرأه مــرَّ ــه ب عــىل قراءتــه يف أقــلَّ مــن ذلــك أذن ل

)1(  انظر: عمدة القاري )57/20(.

)2(  انظر: عمدة القاري )57/20(.
)3(  انظر: رشح صحيح البخاري )280/10(.

)4(  انظر: فتح الباري )95/9(. وانظر أيضًا: عمدة القاري )57/20(، ولب اللباب )155/4(، ونجاح القاري )181/22(.
)5(  انظر: لب اللباب يف الرتاجم واألبواب )156/4(.

)6(  انظر: عمدة القاري )58/20، 59(، ونجاح القاري )187/22، 189(.



َآَراُء اإلمام ِالُبَخاِريِّ يف ُعُلوم الُقرآن ِمْن ِخَلِل َتَراِجِم )ِكَتاُب َفَضاِئِل الُقْرَآن(

291

ولـــامَّ كانــت الـــُمَدَد التــي أمــر النبــي  عبــد اهلل بــن عمــرو بــن العــاص أن يتــم 

ــه فيهــا  ة التــي ُيســتحبُّ أن ُيـــختَم وُيقــرأ القــرآُن كلَّ القــرآن فيهــا متفاوتــة، اختلــف العلــامء يف الـــُمدَّ

عــىل أقــوال أشــهرها مــا يــأيت:

ة يف كل ثــالث ليــال، ويكــره ختمــه يف أقــل -  القــول األول: ُيســتحب ختــم القــرآن مــرَّ

ــلف)1(. وقــال ابــن كثــري: »وقــد كــره غــري واحــد  مــن ذلــك، وقــد عــزاه النــووي إىل الكثرييــن مــن السَّ

ــلف قــراءة القــرآن يف أقــل مــن ثــالث، كــام هــو مذهــب أيب عبيــد، وإســحاق، وابــن راهويــه،  مــن السَّ

وغريهــم مــن اخللــف«)2(. وقــال ابــن حجــر: »وهــذا اختيــار أمحــد ...«)3(. 

ــات  ــره مجاع ــن، وك ــو حس ــالث، وه ــم يف كل ث ــن كان يت ــه َم ــيوطي: »... ويلي ــال السُّ وق

اخلتــم يف أقــل مــن ذلــك«)4(، واختــاره الذهبــي، والشــيخ ابــن بــاز، واأللبــاين)5(. واســتدلوا عــىل أنــه 

ــيل:  ــام ي ــال ب ة يف كل ثــالث لي ــم القــرآن مــرَّ يســتحب خت

أوالً- عــن عبــد اهلل بــن عمــرو بــن العــاص قــال: قــال يل رســول اهلل : »اقــرأ القــرآن 

يف شــهر، قــال: إن يب قــوة، قــال: اقرأه يف ثــالث«)6(.

ثانيــًا- عــن ســعد بــن املنــذر األنصــاري، أنــه قــال: »يــا رســول اهلل، أقــرأ القــرآن يف ثــالث؟ 

قــال: نعــم، إن اســتطعت، فــكان يقــرُؤُه كذلــك حتــى تــويف«)7(. واســتدلوا عــىل كراهيــة ختــم القــرآن 

)1(  انظر: التبيان يف آداب محلة القرآن )ص59(.
)2(  انظر: تفسري ابن كثري )83/1(.

)3(  انظر: فتح الباري )9/ 97(. وانظر: املغني )128/2(.
)4(  انظر: اإلتقان يف علوم القرآن )361/1(.

.)521/2(  وأصل صفة صالة النبي ،)5(  انظر: سري أعالم النبالء )503/8(، وفتاوى ابن باز )351/11، 417/24(
صحيح سنن أيب داود )136/5(: »إسناده حسن  )ح1391(، عن عبد اهلل بن عمرو به. قال األلباين يف  السنن  )6(  أخرجه أبو داود يف 

صحيح«.
)7(  أخرجه اإلمام أمحد يف املسند  كام يف تفسري ابن كثري )82/1( ، وأبو عبيد يف فضائل القرآن )ص179(، كالمها من طريق ابن هليعة، عن 
حبان بن واسع، عن أبيه، عن سعد بن املنذر األنصاري به. قال ابن كثري يف تفسريه )82/1(: »وهذا إسناد جيد قوي حسن، فإن حسن 

ح هاهنا بالسامع«.  بن موسى األشيب ثقة متفق عىل جاللته روى له اجلامعة، وابن هليعة إنام يشى من تدليسه وسوء حفظه، وقد رصَّ
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يف أقــل مــن ثــالث ليــال بــام يــيل:

أوالً :عــن عبــد اهلل بــن عمــرو بــن العــاص قــال: قــال رســول اهلل : »ال َيْفَقــُه َمــْن  *

َقــَرأ القــرآَن يف أقــلَّ ِمــْن ثــالٍث«)1(. 

ه هــّذًا، فــال يتدبــره، وال  * ثانيــًا: أنَّ َمــن قــرأ القــرآن يف أقــل ِمــن ثــالث ليــال الغالــب أنــه هيــذُّ

يفهــم معــاين مــا يقــرأ، واملقصــود مــن القــراءة التَّدبــر والتأمــل فيــام يقــرأ، كــام قــال تعــاىل: ژ 

 .)2(
ــورة ص:29[ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  ژ ]س

ة يف كل ســبع ليــال، وقــد عــزاه النــووي إىل -  القــول الثــاين: ُيســتحب ختــم القــرآن مــرَّ

ــيوطي: »وهــذا أوســط األمــور وأحســنها، وهــو فعــل األكثريــن  األكثريــن مــن الســلف)3(، وقــال السُّ

ــرؤه يف كل  ــد  يق ــام أمح ــال: » كان اإلم ــة، وق ــن تيمي ــاره اب ــم«)4(. واخت ــة وغريه ــن الصحاب م

ســبع«)5(. واســتدلوا بــام يــيل:

ــض  ــاري، ويف بع ــام البخ ــذي أورده اإلم ــاص ال ــن الع ــرو ب ــن عم ــد اهلل ب ــث عب أوالً:بحدي

طرقــه: »َفاْقــَرْأُه يِف َســْبٍع َواَل َتــِزْد َعــىَل َذلِــَك«. قــال ابــن كثــري: »فهــذا الســياق ظاهــره يقتــي املنــع 

ــراءة القــرآن يف أقــل مــن ســبع«)6(.  مــن ق

ــَص بقــراءة القــرآن يف ثــالث  نوقــش هــذا الدليــل: بأنــه قــد ســبق أنَّ النبــي  قــد َرخَّ

. ل ليا

ــَك عنــا يــا رســول اهلل؟ قــال:  ثانيــًا: عــن أوس بــن حذيفــة  قــال: »... قلنــا: مــا َأْمَكَث

)1(  أخرجه اإلمام أمحد يف املسند )91/11(، وأبو داود يف السنن )ح1394(  واللفظ له ، والرتمذي يف السنن )ح2949(، وابن ماجه يف 
السنن )ح1347(، عن عبد اهلل بن عمرو به. قال األلباين يف صحيح سنن أيب داود )138/5(: »إسناده صحيح«. 

)2(  انظر: جمموع فتاوى ابن باز )417/24(.
)3(  انظر: التبيان يف آداب محلة القرآن )ص59(.

)4(  انظر: اإلتقان يف علوم القرآن )361/1(.
)5(  انظر: جمموع الفتاوى )407/13(. وانظر: املغني )127/2(.

)6(  انظر: تفسري ابن كثري )81/1(.
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طــرأ َعــيَلَّ حــزٌب مــن القــرآن، فــأردت أال أخــرج حتــى أقضيــه. قــال: فســألنا أصحــاب رســول اهلل 

 حــني أصبحنــا، قــال: قلنــا: كيــف حتزبــون القــرآن؟ قالــوا: نحزبــه ثــالث ســور، ومخــس 

ســور، وســبع ســور، وتســع ســور، وإحــدى عــرشة ســورة، وثــالث عــرشة ســورة، وحــزب املفصــل 

مــن قــاف حتــى خيتــم«)1(. 

قــال ابــن تيميــة: »وهــذا احلديــث يوافــق معنــى حديــث عبــد اهلل بــن عمــرو، يف أن املســنون كان 

عندهــم قراءتــه يف ســبع؛ وهلــذا جعلــوه ســبعة أحــزاب ومل جيعلــوه ثالثــة وال مخســة«)2(. 

نوقــش هــذا الدليــل: بــام قالــه األلبــاين: »إســناده ضعيــف؛ ابــن يعــىل -هــذا، وهــو الطائفــي- 

فــه الذهبــي والعســقالين«)3(.  ضعَّ

ة يف كل ســبع ليــال كان يفعلــه عــدد كثــري مــن الصحابــة والتابعــي  ثالثــًا: أن ختــم القــرآن مــرَّ

ومــن بعدهــم)4(. 

رة رشعــًا، وأن مــرد ذلك -  ة التــي يــُـختم هبــا القــرآن غري مقــدَّ القــول الثالــث: أن الـــُمدَّ

إىل حــال القــارئ مــن النشــاط والضعــف، والتدبــر والغفلــة، وقــد عــزا النــووي هــذا القــول إىل أكثــر 

ــر املحققــي أن ذلــك يتلــف بحــال الشــخص يف النشــاط  ــه أكث ركــي: »وعلي العلــامء)5(. وقــال الزَّ

ــالوة  ــلف يف ت ــن السَّ ــة م ــص مجاع ــد ترخَّ ــري: »وق ــن كث ــال اب ــة«)6(. وق ــر والغفل ــف، والتدب والضع

القــرآن يف أقــل مــن ذلــك؛ منهــم أمــري املؤمنــي عثــامن بــن عفــان  «)7(. وبــه قــال اإلمــام أمحــد 

)1(  تقدم خترجيه يف )ص251(.
)2(  انظر: جمموع الفتاوى )409/13(.

)3(  انظر: ضعيف أيب داود )69/2(.
)4(  انظر: فضائل القرآن، للقاسم بن سالم )ص177(، واملصنف، البن أيب شيبة )241/2(، والتبيان يف آداب محلة القرآن )ص61(.

)5(  انظر: فتح الباري )97/9(.
)6(  انظر: الربهان يف علوم القرآن )471/1(.

)7(  انظر: تفسري ابن كثري )83/1(.
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يف روايــٍة عنــه)1(، وهــو ظاهــر اختيــار اإلمــام البخــاري، واختــاره النــووي)2(، واســتدلوا بــام يــيل:

أوالً: اســتدلوا بــام اســتدلَّ بــه أصحــاب األقــوال الســابقة مــن حديــث عبــد اهلل بــن عمــرو بــن 

ة يف كل ســبع ليــاٍل، ثــم  العــاص  ، حيــث أمــره النبــي  أوالً بــأن يقــرأ القــرآن مــرَّ

تناقصــه فأنقصــه لـــامَّ أخــربه بقدرتــه عــىل قراءتــه يف أقــلَّ مــن ذلــك، وهــذا يــدلُّ عــىل أنــه ليــس هناك 

ة حمــددة، بــل هــو عــىل حســب نشــاط القــارئ وقوتــه.  ُمــدَّ

ــبع أو  ــم يف س ــرو أن يت ــن عم ــد اهلل ب ــي  عب ــر النب ــي: »أم ــد الباج ــو الولي ــال أب ق

َتَمــُل أنــه األفضــل يف اجلملــة، أو أنــه األفضــل يف حــق ابــن عمــرو؛ لِـــاَم علــم ِمــن ترتيلــه يف  ثــالث ُيْ

ــا َمــن اســتطاع أكثــر مــن ذلــك فــال  قراءتــه، وعلــم مــن ضعفــه عــن اســَتَداَمتِِه أكَثــَر مِمَّــا حــدَّ لــُه، وأمَّ

ُجــِل يتــم القــرآن يف كل ليلــة، فقــال: »مــا أحســَن ذلــك!  متنــع الزيــادة عليــه، وُســِئَل مالــٌك َعــِن الرَّ

إنَّ القــرآن إمــاُم كل خــري««)3(.

ثانيــًا: هنــاك آثــاٌر كثــرية مرويــة عــن الصحابــة والتابعــي ومــن بعدهــم يف ختــم القــرآن، فمنهــم 

ة يف اليــوم والليلــة، ومنهــم مــن كان يتمــه أكثــر من ذلــك)4(.  مــن كان يتمــه مــرَّ

ــث  ــوارد يف األحادي ــاٍل ال ــالث لي ــبع أو ث ــن س ــل م ــرآن يف أق ــراءة الق ــن ق ــي ع ــًا: أن النه ثالث

الســابقة ليــس للتحريــم، وإنــام هــو بالنظــر اىل حــال املخاطــب لضعفــه وعجــزه يف احلــال أو يف املــآل، 

أو املداومــة عىل ذلــك)5(. 

ــرأ  ــن ق ــه : »َم ــح قول ــٌف لرصي ــذا خمال ــاين: »وه ــال األلب ــول: ق ــذا الق ــة ه مناقش

القــرآن يف أقــل مــن ثــالث؛ مل يفقهــه«. وهــذا نــصٌّ عــام شــامل جلميــع األشــخاص، وفيــه التقديــر 

)1(  انظر: املغني )612/2(.
)2(  انظر: التبيان يف آداب محلة القرآن )ص61(.

)3(  انظر: الربهان يف علوم القرآن )471/1(.
)4(  انظر: فضائل القرآن، أليب عبيد )ص181(، واملصنف، البن أيب شيبة )502/2(، والتبيان )ص59(، واإلتقان )360/1(. 

)5(  انظر: فتح الباري )97/9(، ولطائف املعارف، البن رجب )ص171(. 
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بثــالث ليــال؛ فكيــف يقــال: إنــه ال تقديــر يف ذلــك؟! فقــد ذكــر  أن كل َمــن يقــرأ القــرآن 

يف أقــل مــن ثــالث ال يفقهــه، وال يفهمــه الفهــم املقصــود مــن تــالوة القــرآن، كــام قــد أشــار إىل ذلــك 

ــد:24[...«)1(.  ــورة حمم ــاىل: ژ ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ژ ]س ــه تع قول

وبعــد هــذا العــرض لألقــوال وأدلتهــم، يتبــي -واهلل أعلــم- أن القــول الراجــح الــذي تطمئــن 

إليــه النفــس هــو القــول األول؛ حيــث جــاءت أدلتهــم نصيــة رصيــة يف اســتحباب ختــم القــرآن يف 

ــلف يف ختــم القــرآن مــرة  ــا مــن نقــل عــن السَّ ثــالث ليــال، وكراهيــة ختمــه يف أقــل مــن ذلــك، وأمَّ

وأكثــر يف اليــوم والليلــة، فقــد ُأجيــب عنهــا بأجوبــة، منهــا:

أوالً: أنه مل يبلغهم النهي عن ذلك. 

ثانيًا: أهنم كانوا يفهمون ويتفكرون فيام يقرؤونه مع هذه الرعة)2(.

ثالثًا: أهنم مل يملوا النهي عىل املنع. 

رابعًا:أهنم خصصوا النهي بمن ورد يف حقه)3(.

ــهر  ــة كش ــات املفضل ــا يف األوق ــك، أمَّ ــىل ذل ــة ع ــىل املداوم ــي ع ــوا النه ــم محل ــًا: أهن خامس

ــًا  ــرآن اغتنام ــالوة الق ــن ت ــا م ــار فيه ــتحب اإلكث ــة فيس ــة كمك ــن املفضل ــان أو يف األماك رمض

ــكان)4(.  ــان وامل للزم

.)521/2(  انظر: أصل صفة صالة النبي  )1(
)2(  انظر: تفسري ابن كثري )85/1(.

)3(  انظر: الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري )47/19(، وفتح الباري )97/9(.
)4(  انظر: لطائف املعارف، البن رجب )ص171(، وجمموع الفتاوى، البن تيمية )407/13(.
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ــْرآِن«)2(. ثــم أورد  * ــَراَءِة الُق ــَد ِق ــَكاء)1( ِعن ــاب الُب ــه: »َب البــاب اخلامــس عــرش: وقــال يف ترمجت

: ــال ــناده، فق ــاقهام بإس ــي س ــه حديث حتت

ــَرُأ  ــُت: َأْق ــاَل: ُقْل . َق ــيَلَّ ــَرْأ َع ــوُل اهللِ : »اْق ــاَل َرُس ــاَل: َق ــِد اهللِ َق ــْن َعْب ]5055[ َع

ــى إَِذا  ــاَء َحتَّ ــَرْأُت النَِّس ــاَل: َفَق ي. َق ــرْيِ ــْن َغ ــَمَعُه ِم ــَتِهي َأْن َأْس ــاَل: إيِنِّ َأْش ــِزل؟َ َق ــَك ُأن ــَك َوَعَلْي َعَلْي

َبَلْغــُت: ژ ڎ  ڈ ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کک  ک گژ ]ســورة النســاء:41[ َقــاَل يِل: 

ــاِن«. ــِه َتْذِرَف ــُت َعْينَْي ــْك، َفَرَأْي ــفَّ َأْو َأْمِس ُك

 . ــيَلَّ ــَرْأ َع ــيُّ : »اْق ــاَل يِل النَّبِ ــاَل: َق ــُعوٍد  ، َق ــِن َمْس ــِد اهللِ ْب ــْن َعْب ]5051[ َع

ي«. ــرْيِ ــْن َغ ــَمَعُه ِم ــبُّ َأْن َأْس ــاَل: إيِنِّ ُأِح ــِزَل؟ َق ــَك ُأن ــَك َوَعَلْي ــَرُأ َعَلْي ــُت: َأْق ُقْل

الدراسة:

هــذه الرتمجــة ظاهــرة البيــان يف الكشــف عــن قصــد اإلمــام البخــاري منهــا، حيــث قصــد هبــا 

-واهلل أعلــم- بيــان اســتحباب الُبــَكاء عنــد قــراءِة الُقــْرآِن. قــال أبــو حامــد الغــزايل: »الُبَكاُء ُمســتحب 

مــع الِقــَراَءة وعندهــا«)3(. وقــال النــووي: »وُيْســَتَحبُّ الُبــَكاُء عنــد القــراءِة، وهــي صفــة العارفــي، 

وشــعار عبــاد اهلل الصاحلــي«)4(. 

ــا طريقــة حتصيــل البــكاء، فقــد قــال أبــو حامــد الغــزايل)5(: »وطريقــُه يِف حتصيلــِه: أن يــض  وأمَّ

قلبــه احلــزن؛ بــأن يتأمــل مــا فيــه مــن التهديــد، والوعيــد الشــديد، واملواثيــق، والعهــود ثــم يتأمــل 

َت أردَت الدموَع  ؛ فإذا َمَدْدَت أردَت الصوَت الذي يكوُن مع اْلُبَكاِء، وإذا َقرَصْ )1(  قوله: »الُبَكاِء«: قال اجلوهري: »الُبكاُء ُيَمدُّ وُيقرَصُ
ِه: َبَكْت َعْينِي َوُحقَّ هَلَا ُبَكاَها ... َوَما ُيْغنِي اْلُبَكاُء َواَل اْلَعِويُل«. انظر: الصحاح )2284/6(،  ِه َوَمدِّ َوُخُروَجَها. قال الشاعر يِف َقرْصِ

ولسان العرب )82/14( مادة: »بكى«.
)2(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )197/6(.

)3(  انظر: التبيان يف آداب محلة القرآن )ص86(.
)4(  انظر: املجموع رشح املهذب )164/2(. وانظر أيضًا: اإلتقان يف علوم القرآن )371/1(، وفتح الباري )98/9(.

)5(  هو زيُن الدين، أبو حامد، حممد بن حممد الَغَزايل الطُّويِس، الشافعي، حجة اإلسالم، فيلسوف، متصوف، له نحو مائتي مصنف، منها: 
»إحياء علوم الدين«، و»تافت الفالسفة«، )ت:505هـ(. انظر: السري )322/19(، واألعالم )22/7(.
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ُه ُحــْزٌن وُبــكاٌء كــام يــض اخلــواص، َفْلَيْبــِك عــىل فقــد ذلــك، فإنــه  ــُضْ تقصــريه يف ذلــك، فــإن مل َيْ

مــن أعظــم املصائــب«)1(. 

اســتدلَّ اإلمــام البخــاري عــىل مــا ذكــره يف الرتمجــة بحديــث ابــن مســعود  ، وقــد رواه 

مجــة)2(. ووجــه داللتــه: أن النبــي  بكــى  عنــه مــن طريقــي، وهــو ظاهــر الداللــة عــىل الرتَّ

ــاىل: ژ ڎ  ڈ ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کک   ــه تع ــه قول ــعود   علي ــن مس ــرأ اب ــا ق عندم

ک گژ ]ســورة النســاء:41[، ممــا يــدلُّ عــىل اســتحباب الُبــكاء عنــد قــراءة القــرآن. قــال النــووي: 

ــكاِء  ــا، والُب ــاٍء هل ــراءِة واإلصغ ــتامِع الق ــتِحباُب اس ــا: اس ــد منه ــذا فوائ ــعود ه ــن مس ــِث اب »ويف حدي

ِرَهــا...«)3(.  عندهــا َوَتَدبُّ

 : هذا وقد اختلف العلامء يف سبب ُبَكاِئِه

ــَل لنفســه أهــوال يــوم القيامــة،  ــال: »وإنــام بكــى  عنــد هــذا؛ ألنــه َمثَّ فقــال ابــن بطَّ

ة احلــال الداعيــة لــه إىل شــهادته ألمتــه بتصديقــه واإليــامن بــه، وســؤاله الشــفاعة هلــم لرييهــم مــن  وشــدَّ

طــول املوقــف وأهوالــه، وهــذا أمــر يــق لــه طــول البــكاء واحلــزن«)4(. 

ــهادة  ــه بالش ــرشف أمت ــكاء رسور؛ ل ــكاؤه ب ــاف«: »ب ــب »الكش ــال صاح ــوراين: »ق ــال الُك وق

ــه بــكاء حــزن عــىل عبــاد اهلل املحكــوم عليهــم بالنــار، ويــدلُّ عليــه  عــىل ســائر األمــم«. واألظهــر أنَّ

ــُه َبَكــى رمحــًة  قطــع القــراءة؛ إذ لــو كان رسورًا الزداد نشــاطه«)5(. وقــال ابــن حجــر: »والــذي يظهــُر أنَّ

ــُه ال ُبــدَّ أن َيشــَهَد عليهــم بَِعَمِلِهــْم، َوَعَمُلُهــْم قــد ال يكــون مســتقياًم، فقــد يفــي  ــُه َعِلــَم أنَّ تـِـِه؛ ألنَّ أِلُمَّ

إىل تعذيبهــم، واهلل أعلــم«

)1(  انظر: التبيان يف آداب محلة القرآن )ص88(.
)2(  انظر: عمدة القاري )60/20(، ونجاح القاري )191/22(.

)3(  انظر: رشح النووي عىل صحيح مسلم )88/6(.
)4(  انظر: رشح صحيح البخاري )281/10(. وانظر أيضًا: التذكار يف أفضل األذكار )ص199(.

)5(  انظر: الكوثر اجلاري إىل رياض أحاديث البخاري )74/8(.
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َل  * ــَأكَّ ــْرآِن َأْو َت ــَراَءِة الُق ــن َراَءى)1( بِِق ــِم َم ــاب إِْث ــه: »َب ــال يف ترمجت ــرش: وق ــادس ع ــاب الس الب

ــِه)3(«)4(. ــَر بِ ــِه)2(، َأْو َفَج بِ

: ثم أورد حتته ثالثة أحاديث ساقها بإسناده، فقال 

]5057[ َعــن ُســَوْيِد ْبــِن َغَفَلــَة، َقــاَل َعــيِلٌّ : َســِمْعُت النَّبـِـيَّ  َيُقــوُل: »َيــْأيِت يِف 

ــِة)5(، َيْمُرُقــوَن ِمــَن  يَّ َمــاِن َقــْوٌم ُحَدَثــاُء األَْســنَاِن، ُســَفَهاُء األَْحــاَلِم، َيُقوُلــوَن ِمــْن َخــرْيِ َقــْوِل الرَبِ آِخــِر الزَّ

ــاَم َلِقيُتُموُهــْم َفاْقُتُلوُهــْم،  ــاِوُز إِياَمهُنُــْم َحنَاِجَرُهــْم، َفَأْينَ ــِة، الَ جُيَ ِميَّ ــْهُم ِمــَن الرَّ اإِلْســاَلِم َكــاَم َيْمــُرُق السَّ

َفــإِنَّ َقْتَلُهــْم َأْجــٌر ملَِــن َقَتَلُهــْم َيــْوَم الِقَياَمــِة«.

ــُه َقــاَل: َســِمْعُت َرُســوَل اهللِ  َيُقــوُل:  ]5058[ َعــْن َأيِب َســِعيٍد اخلُــْدِريِّ  ، َأنَّ

ِقــُروَن َصاَلَتُكــْم َمــَع َصاَلهِتـِـْم، َوِصَياَمُكــْم َمــَع ِصَياِمِهــْم، َوَعَمَلُكــْم َمــَع َعَملِِهْم،  ــُرُج فِيُكــْم َقــْوٌم حَتْ »خَيْ

ــِة، َينُظــُر  ِميَّ ــَن الرَّ ــْهُم ِم ــُرُق السَّ ــاَم َيْم يــِن َك ــَن الدِّ ــوَن ِم ــْم، َيْمُرُق ــاِوُز َحنَاِجَرُه ــْرآَن اَل جُيَ ــَرؤوَن الُق َوَيْق

ــْيئًا،  ــَرى َش ــاَل َي ــِش َف ي ــُر يِف الرِّ ــْيئًا، َوَينُظ ــَرى َش ــاَل َي ــْدِح َف ــُر يِف الِق ــْيئًا، َوَينُظ ــَرى َش ــاَل َي ــِل َف يِف النَّْص

َوَيَتــاَمَرى يِف الُفــوِق«.

]5059[ َعــْن َأيِب ُموَســى، َعــِن النَّبـِـيِّ  َقــاَل: »الـــُمْؤِمُن الَّــِذي َيْقــَرُأ الُقــْرآَن َوَيْعَمــُل 

ــِة، َطْعُمَهــا َطيِّــٌب َوِرحُيَهــا َطيِّــٌب، َوالـــُمْؤِمُن الَّــِذي الَ َيْقــَرُأ الُقــْرآَن، َوَيْعَمــُل بـِـِه: َكالتَّْمَرِة  بـِـِه: َكاألُْتُرجَّ

َياُء: وهو إظَهاُر  ُجَل ُمراآًة وِرياًء: َأَرْيته َأينِّ َعىَل ِخاَلِف َما َأنا َعَلْيِه«. وقال الفيومي: »لرِّ )1(  قوله: »َراَءى«: جاء يف لسان العرب: »َراَءْيت الرَّ
ْوُه َوَيُظنُّوا بِِه خريًا، فالعمُل لغرِي اهللِ، َنُعوُذ بِاهللِ ِمنُْه«. انظر: لسان العرب )14/ 296( مادة: »رأي«، واملصباح املنري  العمِل للناِس لرَِيَ

)246/1( مادة: »روي«.
ْكَل به، أي: بالقرآن. انظر: فتح الباري )100/9(، وعمدة القاري )61/20(. َل بِِه« أي: َطَلَب اأْلَ )2(  قوله: »أو َتَأكَّ

املعجمة  باخلاء  رواية:  ويف  والكذب.  الباطل  وقال  احلق،  عن  مال  أي:  الفجور،  من  األكثرين  رواية  يف  باجليم  بِِه«:  َفَجَر  »َأْو  قوله:    )3(
والِكرَبِ  الِعَظِم  عاُء  ادِّ الَفْخُر:  ... وقيَل:  َحَسٍب وَنَسب  ِمن  بالـَمَكاِرم  والـُمَباَهاة  الَقِديِم،  باخِلَصاِل، وَعدُّ  ح  »التََّمدُّ الَفْخر، وهو:  من 
)305/13(، والنهاية يف غريب  العروس  )47/5( مادة: »فجر«، وتاج  العرب  )475/4(، ولسان  اللغة  مقاييس  انظر:  ِف«.  َ والرشَّ

احلديث )418/3( مادة: »فخر«، وفتح الباري )100/9(، وعمدة القاري )61/20(، ومنحة الباري )319/8(.
)4(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )197/6(.

ة، أي: من قول اهلل، وهو  ِة«: قال ابن حجر: »هو من املقلوب، واملراد: من قوِل خرِي الربيَّ يَّ )5(  قوله : »َيُقوُلوَن ِمْن َخرْيِ َقْوِل الرَبِ
املناسب للرتمجة«. انظر: فتح الباري )100/9(.
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ــٌب َوَطْعُمَهــا  اَنــِة ِرحُيَهــا َطيِّ حْيَ ــا، َوَمَثــُل الـــُمنَافِِق الَّــِذي َيْقــَرُأ الُقــْرآَن: َكالرَّ ــٌب َواَل ِريــَح هَلَ َطْعُمَهــا َطيِّ

.» ، َوَمَثــُل الـــُمنَافِِق الَّــِذي الَ َيْقــَرُأ الُقــْرآَن: َكاحَلنَظَلــِة، َطْعُمَهــا ُمــرٌّ -َأْو َخبِيــٌث- َوِرحُيَهــا ُمــرٌّ ُمــرٌّ

الدراسة:

ــة  ــا مكون ــد جعله ــا، فق ــاري منه ــد البخ ــن قص ــف ع ــان يف الكش ــرة البي ــة ظاه ــذه الرتمج ه

مــن ثالثــة أركان، قــال عبــد احلــق اهلاشــمي: »هــذه الرتمجــة هلــا ثالثــُة أركان:

معة بالقراءة.  ياَء والسُّ األول: يف بيان ِإثم من يريد الرِّ

والثاين: يف بيان ]ِإثم[ َمن اْسَتحَصَل الدنيا بالقراءة.

والثالــث: يف بيــان إثــم َمــن َفَجــَر بالقــراءة)1(. اســتدلَّ البخــاري عــىل مــا ذكــره يف الرتمجــة بثالثــة 

أحاديــث، وهــي:

احلديــث األول: حديــث عــيل، يف ذكــر اخلــوارج، وداللــة عــىل الرتمجــة، قــال العينــي: - 

»ُتْؤَخــذ مــن معنــى احلَِديــث«)2(.

احلديــث الثــاين: حديــث أيب ســعيد اخلــدري، يف ذكــر اخلــوارج أيضــًا، وداللــة عــىل - 

ــِذي قبلــه«)3(. ــة احلَِديــث الَّ ــة نحــو ُمَطابَق مَجَ الرتمجــة، قــال العينــي: »مطابقتــه للرتَّ

احلديــث الثالــث: حديــث أيب موســى األشــعري، قــال ابــن حجــر:  »وهــو ظاهــٌر فيــام - 

َتْرَجَم لــُه«)4(. 

ــه  ــه وإلي ــا ب ــن راي ــٌة ألركان الرتمجــة؛ ألن منهــم َم ــة دالَّ ــن حجــر:  »فاألحاديــث الثالث ــال اب ق

)1(  انظر: لب اللباب يف الرتاجم واألبواب )156/4(.
)2(  انظر: عمدة القاري )61/20(. وانظر أيضًا: نجاح القاري )193/22(.
)3(  انظر: عمدة القاري )62/20(. وانظر أيضًا: نجاح القاري )194/22(.

)4(  انظر: فتح الباري )100/9(. وانظر أيضًا: عمدة القاري )62/20(. 
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اإلشــارة يف حديــث أيب موســى، ومنهــم َمــن تــأكل بــه وهــو ُمـــْخَرٌج مــن حديثــه أيضــًا، ومنهــم َمــن 

َفـــَجَر بــه وهــو ُمـــْخَرٌج من حديــث عــيل، وأيب ســعيد«)1(. فالقــراءة إذا مل تكــن خالصة هلل تعــاىل، فهي 

ِل هبــا، أو أن يفجــر أو يفخــر هبــا. ــأكُّ للُمــراءاة، أو التَّ

الباب السابع عرش: قال يف ترمجته:  »َباب اْقَرُءوا الُقْرآَن َما اْئَتَلَفْت َعَلْيِه ُقُلوُبُكْم)2(«)3(.  *

: ثم أورد حتته ثالثة أحاديث ساقها بإسناده، فقال

ــْرآَن َمــا اْئَتَلَفــْت  ــَرُءوا الُق ــاَل:  »اْق ــيِّ  َق ــِد اهللِ، َعــِن النَّبِ ــِن َعْب ــَدِب ْب ]5060[ َعــن ُجنْ

ُقُلوُبُكــْم، َفــإَِذا اْخَتَلْفُتــْم َفُقوُمــوا َعنْــُه)4(«.

]5061[ َعــن ُجنــَدٍب، َقــاَل النَّبِــيُّ :  »اْقــَرُءوا الُقــْرآَن َمــا اْئَتَلَفــْت َعَلْيــِه ُقُلوُبُكــْم، 

َفــإَِذا اْخَتَلْفُتــْم َفُقوُمــوا َعنْــُه«.

ــا،  ــرَأ ِخاَلَفَه ــيَّ  ق ــِمَع النَّبِ ــًة َس ــَرُأ آَي ــالً َيْق ــِمَع َرُج ــُه َس ــِد اهللِ:  »أَنَّ ــْن َعْب ]5062[ َع

)1(  انظر: فتح الباري )100/9(. وانظر أيضًا: لب اللباب يف الرتاجم واألبواب )157/4(.
فًا: اْجَتَمُعوا. انظر: تاج العروس )37/23(،  َف اْلَقْوُم َتَألُّ )2(  قوله: »َما اْئَتَلَفْت َعَلْيِه ُقُلوُبُكْم«: أي: ما اْجتمعت َعَلْيِه ُقُلوُبُكْم. ُيقاُل: َتَألَّ

واملصباح املنري )18/1( مادة: »ألف«. وانظر: فتح الباري )101/9(.
)3(  انظر: صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن )197/6(.

اح احلديث يف بيان معناه عىل أقوال يمكن حرصها يف اآليت:  )4(  اختلف رُشَّ
ُه أعظُم من َأن  ُق القلوب فاتركوه، فإنَّ األول: قال الطيبي: يعني اقرؤوه عىل نشاٍط منكم وخواطرُكم جمموعة، فإِذا حصل لكم ماللة وَتَفرُّ

يقرأه أحٌد من غري ُحُضور القلب، ُيقال: قام باألمر؛ إذ جدَّ فيه وداوم عليه، وقام عن األمر؛ إذا تركه وجتاوز عنه.
الثاين: قال القايض عياض: يتمل أن يكون النَّهي خاصًا بزمنه ؛ لئال يكون ذلك سببًا لنزول ما يسوؤهم، كام يف قوله تعاىل:

 ژ ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ژ ]سورة املائدة:101[.
إليه، فإذا وقع االختالف أو عرض عارض شبهة يقتي  الثالث: يتمل أن يكون املعنى: اقرؤوا والزموا االئتالف عىل ما دلَّ عليه وقاد 
الفرقة، وهو  املؤدِّي إىل  املتشابه  الـُموجب لأللفة، وأعرضوا عن  بالـُمحكم  القراءة، ومتسكوا  اعية إىل االفرتاق، فاتركوا  الدَّ املنازعة 

كقوله : »فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذُروهم«. 
الرابع: يتمل: أنَّه ينهى عن القراءة إذا وقع االختالُف يف كيفية األداء؛ بأن يتفرقوا عند االختالف ويستمر كل منهم عىل قراءته، ومثله ما 
م عن ابن مسعود  ملا وقع بينه وبي الصحابيي اآلَخَرين االختالف يف األداء، فرتافعوا إىل النبي ، فقال: »كلكم  تقدَّ

مـُْحِسٌن««.
اخلامس: يتمُل أن يكون املراُد باالئتالِف: االتفاق يف فهم معاين القرآن، وباالختالف: اختالفهم يف ذلك، فكأنه يقول: فإذا وقَع االختالُف، 

وجاءت النوبُة بضِب اآلياِت بعضها ببعض، يتفرقوا. انظر: فتح الباري )101/9(، ولب اللباب )157/4(.
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ــي-،  ــرَبُ ِعْلِم ــَرآ -َأْك ــٌن َفاْق ــاَم حُمِْس ــاَل: كاَِلُك ــيِّ ، َفَق ــِه إىَِل النَّبِ ــُت بِ ــِدِه، َفانَطَلْق ــْذُت بَِي َفأََخ

ــوا«. ــوا َفُأْهلُِك ــُم اْخَتَلُف ــن َكاَن َقْبَلُك ــإِنَّ َم ــاَل: َف َق

الدراسة:

جعــل اإلمــام البخــاري ترمجــة البــاب نصــف حديــث أورده حتتهــا)1(، وقــد بــيَّ الشــيخ عبــد 

ــراَد  ــي: أنَّ ُم ــُب َظنِّ مجــة، فقــال :  »غال احلــق اهلاشــمي قصــد اإلمــام البخــاري مــن هــذه الرتَّ

ــه  ــه ينبغــي للقــارئ أن يقــرَأ القــرآَن مــا داَم ائتــالُف قْلبِ مجــة: أنَّ اإلمــام البخــاري  يف هــذه الرتَّ

ــرآَن  ــرُأ الق ــول: يق ــه يق ــاَم، كأن ــب- ق ــالِل القل ــي: بم ــالُف -يعن ــَع االخت ــإذا وق ــاًم، ف ــرآن قائ بالق

ــِع والقلــب«)2(. وقــد أشــاَر إىل  ــد نشــاط الطَّب ــإذا مــلَّ قــام، ثــم عــاد لقــراءة القــرآن عن بالنشــاط، ف

هــذا الُكــوراين، فقــال:  »واملعنــى: اقــرؤوا القــرآَن مــا دامــت قلوبكــم عــىل نشــاط وحضــور، فــإن 

ــواب  ــريه يف أب ــلف نظ ــد س ــالف، وق ــن االئت ــراد م ــو امل ــراءة، وه ــكاره كال ق ــت أف ق ــن تَفرَّ ــراءة َم ق

ــوا«)3(«)4(.  ــى مَتَلُّ ــلُّ َحتَّ ــإِنَّ اهللَ اَل َيَم ــاَطُه، َف ــْم َنَش ــلِّ َأَحُدُك ــه:  »لُِيَص ــن قول ــالة م الص

ــَرة آلياتــه، أعظــُم مــن قراءتــه والنفس  وقــراءة القــرآن والنفــس ُمشــتاقة إليــه، ُمقبلــة عليــه، ُمتدبِّ

ــالوِة؛ وهــو  ــُه ال يصــُل املقصــوُد مــن الت ــُل؛ ألنَّ ــه املل ــد أصاب منشــِغَلٌة، والقلــب غــري حــارض، وق

التَّدبــر. 

قــال اآلجــري)5(:  »وُأِحــبُّ ملــن أراد ِقــَراَءَة الُقــْرآِن، ِمــن َلْيــٍل َأْو هَنـَـاٍر ... إذا كاَن يقــرُأ فأدركــُه 

ــال  ــوه«)6(. وق ــا يتُل ــُل َم ــو يعِق ــرأُه وه ــى يق ــَد، حت ــى َيْرُق ــراءة حت ــَع الق ــُه َأن يقَط ــاُس، فحكُم النَُّع

)1(  انظر: الكوثر اجلاري )419/8(، وعمدة القاري )62/20(.
)2(  انظر: لب اللباب يف الرتاجم واألبواب )157/4(. 

)3(  صحيح البخاري، يف كتاب: التهجد )ح1151(، عن عائشة  ، دون قوله :  »لُِيَصلِّ َأَحُدُكْم َنَشاَطُه«.
)4(  انظر: الكوثر اجلاري إىل رياض أحاديث البخاري )419/8(. 

)5(  هو أبو بكر، حممد بن احلسي البغدادي، اآلجري، نسبته إىل »آجر« من قرى بغداد، فقيه شافعّي حمدث، له تصانيف كثرية، منها: »أخالق 
محلة القرآن«، و»كتاب الرشيعة«، )ت:360هـ(. انظر: السري )133/16(، واألعالم )97/6(.

)6(  انظر: أخالق أهل القرآن )ص146(.
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ــث  ــالث أحادي ــام البخــاري ث ــد أورد اإلم ــلَّ ...«)1(. وق ــس أو َم ــراءة إذا نُع ــُع الق الســيوطي:  »ويقط

ــه، وهــي: تشــهد ملــا ترجــم ل

مجــة -  ــَدِب بــن عبــِد اهللِ، وداللتهــام عــىل الرتَّ احلديــث األول، والثــاين: كالمهــا عــن ُجنْ

مجــُة هــي عــُي احلديــث. ووجــه داللتهــام:  ظاهــرة، إذ الرتَّ

َتــُه عــىل تــالوِة القــرآن إذا كانــِت القلــوُب جمتمعــًة عــىل  ــه أرشــَد وَحــضَّ ُأمَّ قــال ابــن كثــري:  »أنَّ

ــُه ال يصــُل املقصــوُد مــن التــالوِة  ــَرًة لــُه، ال يف حــاِل ُشــغِلَها وَماَلهِلـَـا، فإنَّ ــَرًة فيــِه، ُمتَدبِّ تالوتــه، ُمَتفكِّ

ــى  ــلُّ َحتَّ ــإِنَّ اهللَ اَل َيَم ــوَن، َف ــا ُتطِيُق ــِل َم ــَن اْلَعَم ــوا ِم ــه قــال:  »اْكَلُف ــَت يف احلديــث أن ــَك، كــام ثب بذل

ــوا«)2(«)3(.  مَتَلُّ

احلديــث الثالــث: عــن عبــد اهلل بــن مســعود. ووجــه داللتــه: قــال ابــن كثــري:  »وهــذا - 

َمــُه«)4(. ــِذي َتَقدَّ يف معنــى احلديــث الَّ

)1(  انظر: التحبري يف علم التفسري )ص321(.
)2(  أخرجه أبو داود يف السنن )ح1368(، والنسائي يف السنن )ح762(، كالمها من طريق ابن عجالن، عن سعيد املقربي، عن أيب سلمة، 

عن عائشة   به. قال األلباين: »إسناده حسن صحيح«. انظر: صحيح أيب داود )109/5(.
)3(  انظر: تفسري ابن كثري )88/1(.
)4(  انظر: تفسري ابن كثري )88/1(.
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A

ــد  ــرَّ يل أســباب إمتامــه وإنجــازه، وق ــذا املوضــوع، وي ــة يف ه ــي للكتاب ــذي وفقن احلمــد هلل ال

ــام يــيل:  ــات، ُأمجلهــا في ــج والتوصي ــة مــن النتائ ــه إىل مجل لــت بعــد اكتامل توصَّ

أوال: النتائج:

قه يف تراجم كتابه »اجلامع الصحيح«. 1- تبي أن اإلمام البخاري قد أودع علمه، وفرَّ

ــه إال  ــة يف جامع ــث الصحيح ــة األحادي ــىل رواي ــه ع ــع التزام ــاري م ــام البخ 2- أن اإلم

أنــه مل يــُـخله ِمــَن ااِلْســتِنَْباَطاِت الِفْقِهيَّــِة، والنَُّكــِت الـــِحَكِميَِّة، التــي اســتخرجها مــن متون 

قهــا يف أبــواب الكتــاب بحســب املناســب هلــا. األحاديــث، وفرَّ

ــه »اجلامــع الصحيــح«،  فــت عــىل منهــج اإلمــام البخــاري يف تراجــم أبــواب كتاب 3- تعرَّ

مــن خــالل الوقــوف عــىل منهجــه يف تراجــم أبــواب »كتــاب فضائــل القــرآن«.

ــل  ــاب »فضائ ــم كت ــا يف تراج ــرآن نرشه ــوم الق ــض عل ــاري آراٌء يف بع ــام البخ 4- لإلم

ــي كاآليت:  ــح، وه ــع الصحي ــن اجلام ــرآن« م الق

أوال: يف مبحث الوحي: عقد له اإلمام البخاري بابًا واحدًا قصد يف ترمجته بيان: - 

 . 1- كيفية نزول الوحي بالقرآن عىل النبي

2- أن أول ما نزل من القرآن عىل النبي  صدر سورة اقرأ. 

ثانيًا: يف مبحث نزول القرآن: عقد له اإلمام البخاري بابي قصد يف ترمجتهام بيان:- 

1- أن نــزول القــرآن مل يقتــرص عــىل لغــة قريــش، وإنــام نــزل بلغــة قريــش وســائر قبائــل 

العــرب. 
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2- يف األحــرف الســبعة مل يكــن لإلمــام البخــاري رأٌي يف املــراد هبــا، وإنــام اكتفــى ببيــان 

عــىل كــم حــرٍف نــزل القــرآن.

ثالثًا: يف مبحث مجع القرآن: - 

ــام  ــه اإلم ــد ل ــدور: عق ــه يف الص ــي  بحفظ ــد النب ــرآن يف عه ــع الق أوالً: مج

ــان:  ــام بي ــد يف ترمجته ــي قص ــاري باب البخ

نَِة كلها.  1- أن جربيل كان يستعرض ما أقرأه للنبي  من القرآن يف السَّ

 ، ِّ2- الذيــن اشــتهروا بحفــظ القــرآن، والتصــدي لتعليمــه ِمــْن أصحــاِب النبي

يف عهــده ، وهــم ســبعة: ابــن مســعود، وســامل مــوىل أيب ُحذيفــة، ومعــاذ بــن 

جبــل، وُأيب بــن كعــب، وزيــد بــن ثابــت، وأبــو زيــد َعــمُّ أنــس بــن مالــك، وأبــو الــدرداء 

.

ــام  ــه اإلم ــد ل ــطور: عق ــه يف الس ــي  بكتابت ــد النب ــرآن يف عه ــع الق ــًا: مج ثاني

البخــاري بابــًا واحــدًا قصــد يف ترمجتــه بيان أشــهر ُكتَّــاب الوحــي لرســوله اهلل  وأخصهم؛ 

. وهــو زيــد بــن ثابــت

ثالثــًا: مجــع القــرآن يف عهــد أيب بكــر وعثــامن  عقــد لــه اإلمــام البخــاري بابــًا واحدًا 

قصــد يف ترمجتــه: بيــان كيفيــة مجــع القــرآن يف عهدمهــا حيــث مُجْــع مــا تفــرق مــن القــرآن يف ُصُحــٍف، 

ُحــِف يف ُمصحــٍف واحــد، مرتــب الســور. ثــم جُتمــع تلــك الصُّ

رابعــًا: يف مبحــث ترتيــب ســور القــرآن: عقــد لــه اإلمــام البخــاري بابــًا واحــدًا، قصــد يف 

ــوِر مرتبــة يف املصحــف كان باجتهــاد مــن الصحابــة ، ومل يكــن  ترمجتــه اإلشــارة إىل أن مجــَع السُّ

. بتوقيــٍف مــن النبــي
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خامسًا: يف مبحث فضائل القرآن الكريم:

أوالً: فضائل القرآن عمومًا، عقد هلا اإلمام البخاري ستة أبواب، قصد يف ترامجها بيان:

كينة واملالئكة. 1- أن قراءة القرآن سبٌب يف نزول السَّ

2- الرد عىل َمن َزَعم ِمن الرافضة أنَّ كثريًا من القرآن ذهب لذهاب َحـَمَلتِه.

3- َفضِل الُقْرآِن َعىَل َساِئِر الَكاَلِم.

4- أنَّ اْلَوِصيَِّة بِِكَتاب اهلل تعاىل تكون بحفظه ِحّسًا ومعنى.

5- أن صاحــب القــرآن، ومــا هــو فيــه بفضــل القــرآن عليــه مــن منزلــة رفيعــة، ودرجــة 

ــُط نفســه. عاليــة، َيْغَتبِ

6- فضــل القــرآن الكريــم عــىل َمــن تعلَّمــه وعلَّمــه غــريه، بــأن جعــل صاحبــه مــن خــري 

. النــاس وأفضلهــم بعــد النبيــيِّ

ــًا: فضائــل ســور خمصوصــة مــن القــرآن الكريــم عقــد هلــا اإلمــام البخــاري ســتة أبــواب،  ثاني

ــان: قصــد يف ترامجهــا بي

َذاِت  فضــل قــراءة ســورة الفاحتــة، والبقــرة، والكهــف، والفتــح، واإلخــالص، وفضــل الـــُمَعوِّ

جمتمعــة، وهــي: اإلخــالص، الفلــق، النــاس عــىل غريهــا مــن ســور القــرآن.

ثالثــًا: َمــن يتأمــل األبــواب التــي عقدهــا اإلمــام البخــاري يف فضائــل بعــض ســور القــرآن، ومــا 

أورده حتتهــا مــن أحاديــث يف فضائلهــا، يتبــي لــه كأنــه -واهلل أعلــم- ُيشــري إىل تفضيــل بعــض القــرآن 

عــىل بعــض.

سادســًا: يف مبحــث آداب قــراءة القــرآن: نــاَل آداب قــراءة القــرآن احلــظَّ األوفــر والنصيــب 

األكثــر مــن علــوم القــرآن التــي تناوهلــا اإلمــام البخــاري يف كتــاب فضائــل القــرآن، فقــد عقــد لــه 
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ســبعة عــرش بابــًا قصــد يف ترامجهــا بيــان: 

1- أن التََّغنِّــَي الــوارد يف احلديــث يمــل عــىل االســتغناء بالقــرآن عــن أخبــار األمــم املاضيــة، 

ــالفة، ال أنــه يملــه عــىل الِغنــاء الــذي هــو حتســي الصــوت.  والكتــب السَّ

ــا كوهنــا أفضــل مــن قــراءة  2- مرشوعيــة أو اســتحباب قــراءة القــرآن عــن ظهــر قلــب، وأمَّ

القــرآن نظــرًا يف املصحــف فلــم يتعــرض هلــا يف الرتمجــة.

ــن  ــرتجاعه يف ذه ــون باس ال-، يك ــذَّ ــم ال ــِرِه -بض ــُب ُذْك ــو: طل ــْرآِن، وه ــتِْذَكاِر الُق 3- أن اْس

ــراره. ــن تك ــِل َع ــرِك الَكَس ــه َوت ظِ ــه، َوحَتفُّ ــة تالوت ــون: بمالزم ــده يك ــه، وتعاه حافظ

ابَّة األمر، والردُّ عىل َمن كره ذلك. 4- جواز ِقَراَءة القرآن للراكب عىل الدَّ

لف. ُد عىل َمن كره ذلك من السَّ 5- جواز تعليم الصبيان القرآن، والرَّ

6- جــواز َمــن نــي شــيئًا مــن القــرآن أن يقــول: َنِســيُت آيــَة كــذا وكــذا، وأن النهــي الــوارد يف 

احلديــث ليــس عــن قــول: َنِســيُت آيــَة كــذا وكــذا، وإنــام النهــي عــن تعاطــي أســباب النســيان 

الداعيــة لقــول هــذا اللفــظ.

ُد عــىل َمــن كــره ذلــك مــن  7- عــدم كراهيــة قــول: ُســوَرُة الَبَقــَرِة، َوُســوَرُة َكــَذا َوَكــَذا، والــرَّ

ــلف. السَّ

؛ وهــو: اإلرساُع  8- أن اســتحباب الرتتيــل ال يســتلزم كراهــة اإلرساع، وإنــام الــذي ُيكــَرُه اهْلـَـذُّ

ــُرُج مــن خمارجهــا. الـــُمْفِرُط بالقــراءة بحيــُث َيَْفــى كثــرٌي مــن احلــروف، أو ال خَتْ

9- أنَّ الـمدَّ الذي يستحب عند قراءة القراءة هو الـمّد األصيل، أي: الـمّد الطبيعي.

ِجيِع يف قراءة القرآن. ْ 10- جواز الرتَّ

وِت بِِقَراَءِة الُقرآِن. 11- استحباُب ُحسِن الصَّ
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12- استحباب استامع قراءة القرآن من الغري.

13- جواز قطع القراءة عىل القارئ إذا حدث عىل الـُمقِرِئ عذٌر أو شغل بال.

ة ُيْقــَرُأ فيهــا مجيــع القــرآن، وإنــام ردَّ عــىل َمــن قــال: أقــل مــا  14- مل يبــي اإلمــام البخــاري ُمــدَّ

جيــزئ مــن القــراءة يف كل يــوم وليلــة جــزء مــن أربعــي جــزءًا مــن القــرآن؛ ألن عمــوم قولــه: 

)فاقــرءوا مــا تيــر منــه( يشــمل أقــل مــن ذلــك، فمــن ادَّعــى التحديــد فعليــه البيــان.

15- استحباب الُبَكاء عند قراءِة الُقْرآِن.

ياَء، أو اْسَتحَصَل الدنيا بالقراءة، أو يَفَجَر بالقراءة. 16- إثُم َمن يريد بقراءة القرآن الرِّ

ــَع  ــإذا وق ــاًم، ف ــرآن قائ ــه بالق ــالُف قْلبِ ــا داَم ائت ــرآَن م ــرَأ الق ــارئ أن يق ــي للق ــه ينبغ 17- أنَّ

ــاَم. ــب- ق ــالِل القل ــي: بم ــالُف -يعن االخت

ثانيًا- التوصيات:

1- مــا زالــت تراجــم أبــواب كتــب الســنة بحاجــة إىل دراســتها؛ للوقــوف عــىل آراء مؤلفيهــا يف 

علــوم الرشيعــة، خصوصــًا يف علــوم القــرآن وتفســريه.

2- هــذا البحــث مــا هــو إال لبنــة قصــدت هبــا إبــراز رأي اإلمــام البخــاري يف بعــض علــوم 

القــرآن مــن خــالل كتــاب »فضائــل القــرآن«، وإال هنــاك جوانــب أخــرى مــا زالــت بحاجــة 

اىل دراســتها ونفــض الغبــار عنهــا؛ كـ:دراســة أقوالــه أو اســتنباطاته يف التفســري مــن خــال تراجم 

أبــواب كتابــه »اجلامــع الصحيــح«.

ويف اخلتــام أســأل اهلل تعــاىل أن يكتــب هلــذا العمــل القبــول واالنتفــاع، وصــىل اهلل وســلم عــىل 

نبينــا حممــد وعــىل آلــه وصحبــه.
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ــن . 1 ــوي، ت: د. ويل الدي ــد هل ــا الكان ــد زكري ــاري، حمم ــح البخ ــم لصحي ــواب والرتاج األب

ــان، ط1، 1433هـــ.  ــريوت –لبن ــالمية، ب ــائر اإلس ــدوي، دار البش الن

اإلتقــان يف علــوم القــرآن، عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر الســيوطي، ت: حممــد أبــو الفضــل إبراهيم، . 2

اهليئــة املرصيــة العامة للكتــاب، 1394هـ.

ــريوت، . 3 ــالمية، ب ــائر اإلس ــرت، دار البش ــن ع ــا، د.حس ــراءات منه ــة الق ــبعة ومنزل ــرف الس األح

1409هـ. ط1، 

ــادر . 4 ــد الق ــد عب ــري، ت: حمم ــريب املعاف ــن الع ــر ب ــو بك ــد اهلل أب ــن عب ــد ب ــرآن، حمم ــكام الق أح

ــان، ط3، 1424هـــ. ــريوت – لبن ــة، ب ــب العلمي ــا، دار الكت عط

ــد . 5 ــرو عب ــد عم ، ت: حمم يُّ ــرِّ ــد اهلل اآلُج ــن عب ــي ب ــن احلس ــد ب ــرآن، حمم ــل الق ــالق أه أخ

ــان، ط3، 1424هـــ. ــريوت – لبن ــة، ب ــب العلمي ــف، دار الكت اللطي

ــرش، ط1، . 6 ــة والن ــزم للطباع ــن ح ــايب -دار اب ــان واجل ــووي، اجلف ــن رشف الن ــى ب األذكار، يي

1425هـ.

ــربى . 7 ــة الك ــطالين، املطبع ــد القس ــن حمم ــد ب ــاري، أمح ــح البخ ــرشح صحي ــاري ل ــاد الس إرش

ــرص، ط7، 1323هـــ. ــة، م األمريي

االســتذكار، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد اهلل بــن عبــد الــرب القرطبــي، ت: ســامل حممــد عطــا، . 8

حممــد عــيل معــوض، دار الكتــب العلميــة – بــريوت، ط1، 1421هـــ.

أصــل صفــة صــالة النبــي ، حممــد نــارص الديــن األلبــاين، مكتبــة املعــارف للنــرش . 9

والتوزيــع – الريــاض، ط1، 1427هـــ.
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األعالم، خري الدين بن حممود الزركيل، دار العلم للماليي، ط15، 2002م.. 10

إِكــاَمُل الـــُمْعلِِم بَفَوائِــِد ُمْســلِم، القــايض عيــاض بــن موســى الســبتي، ت: د. ْيَيــى إِْســاَمِعيل، . 11

دار الوفــاء للطباعــة والنــرش والتوزيــع، مــرص، ط1، 1419هـــ.

ــة . 12 ــور الديــن حممــد عــرت احللبــي، جمل اإلمــام البخــاري وفقــه الرتاجــم يف جامعــه الصحيــح، ن

الرشيعــة والدراســات اإلســالمية بالكويــت، العــدد 4، 1406هـــ.

انتقــاض االعــرتاض يف الــرد عــىل العينــي يف رشح البخــاري، أمحــد بــن عيل بــن حجر العســقالين، . 13

ت: محــدي بــن عبــد املجيــد الســلفي، وصبحــي بــن جاســم الســامرائي، مكتبــة الرشــد، الرياض 

-اململكــة العربية الســعودية، ط1، 1413هـ.

البحــر املحيــط يف التفســري، حممــد بــن يوســف بــن حيــان األندلــي، ت: صدقــي حممــد مجيــل، . 14

ط: دار الفكــر – بــريوت، 1420 هـ.

ــل . 15 ــو الفض ــد أب ــي، ت: حمم ــادر الزرك ــن هب ــد اهلل ب ــن عب ــد ب ــرآن، حمم ــوم الق ــان يف عل الربه

ــه، ط1، 1376هـــ. ــي ورشكائ ــايب احللب ــى الب ــة عيس ــب العربي ــاء الكت ــم، دار إحي إبراهي

ــن . 16 ــعد الدي ــزي س ــه: رم ــى ب ــيل، اعتن ــان احلنب ــن َبْلَب ــد ب ــد، حمّم ــم التجوي ــتفيد يف عل ــة املس بغي

ــان، ط1، 1422هـــ. ــريوت – لبن ــع، ب ــرش والتوزي ــة والن ــالمية للطباع ــائر اإلس ــقية، دار البش دمش

بيــدي، ت: جمموعــة مــن املحققــي، . 17 تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، حممــد بــن حممــد الزَّ

دار اهلدايــة.

تاريــخ بغــداد، أمحــد بــن عــيل اخلطيــب البغــدادي، ت: د.بشــار عــواد، دار الغــرب اإلســالمي – . 18

بــريوت، ط1، 1422هـ.

التبيــان يف آداب محلــة القــرآن، ييــى بــن رشف النــووي، ت: حممــد احلجــار، ط: دار ابــن حــزم . 19

للطباعــة والنــرش والتوزيــع، بــريوت – لبنــان، ط3، 1414هـــ.
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ــاض، ط1، . 20 ــوم، الري ــادر، دار العل ــي عبدالق ــيوطي، ت: د.فتح ــري، للس ــم التفس ــري يف عل التحب

1402هـ.

ــدار التونســية للنــرش – تونــس، . 21 ــن عاشــور، ال ــن حممــد ب ــر، حممــد الطاهــر ب ــر والتنوي التحري

1984م.

ــق، ط3، . 22 ــان، دمش ــة دار البي ــون، مكتب ــري ع ــة: بش ــي، بعناي ــل األذكار، القرطب ــذكار يف أفض الت

1407هـ.

تراجم أحاديث األبواب، د.عيل الزبن، جملة جامعة اإلمام، العدد )5(، 1412هـ.. 23

تفسري ابن عاشور= التحرير والتنوير.. 24

تفسري أيب حيان = البحر املحيط يف التفسري.. 25

تفسري األلوس = روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين.. 26

تفسري الطربي = جامع البيان عن تأويل آي القرآن.. 27

تفســري القــرآن العظيــم ، إســامعيل بــن عمــر بــن كثري القــريش، ت: ســامي ســالمة، دار طيبــة للنرش . 28

والتوزيع، ط2، 1420هـ.

ــى . 29 ــزار مصطف ــة ن ــب، مكتب ــد الطي ــعد حمم ــم، ت: أس ــن أيب حات ــم ، الب ــرآن العظي ــري الق تفس

ــة الســعودية، ط3، 1419هـــ. ــاز -اململكــة العربي الب

تفسري القرطبي = اجلامع ألحكام القرآن.. 30

تفسري فخر الدين الرازي = مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي. 31

تقريــب التهذيــب، ابــن حجــر العســقالين، ت: حممــد عوامــة، ط: دار الرشــيد – ســوريا، ط1، . 32

1406هـ.
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ــد الــرب . 33 ــد اهلل بــن حممــد بــن عب التمهيــد ملــا يف املوطــأ مــن املعــاين واألســانيد، يوســف بــن عب

ــوم  ــري، وزارة عم ــري البك ــد الكب ــد عب ــوي، وحمم ــد العل ــن أمح ــى ب ــي، ت: مصطف القرطب

ــرب، 1387هـــ. ــالمية – املغ ــؤون اإلس ــاف والش األوق

هتذيــب األســامء واللغــات، حميــي الديــن ييــى بــن رشف النــووي، عنيــت بنــرشه وتصحيحــه . 34

ــة،  ــب العلمي ــة، ط: دار الكت ــة املنريي ــاعدة إدارة الطباع ــامء بمس ــة العل ــه: رشك ــق علي والتعلي

ــان. ــريوت – لبن ب

ــواد، . 35 ــار ع ــزي، ت: د. بش ــن امل ــد الرمح ــن عب ــف ب ــال، يوس ــامء الرج ــامل يف أس ــب الك هتذي

ــريوت، ط1، 1400هـــ. ــالة – ب ــة الرس مؤسس

هتذيــب اللغــة، حممــد بــن أمحــد بــن األزهــري، ت: حممــد عــوض، دار إحيــاء الــرتاث العــريب . 36

ــريوت، ط1، 2001م. – ب

ــوان، . 37 ــع رض ــوان جام ــيوطي، ت: رض ــن الس ــالل الدي ــح، ج ــع الصحي ــيح رشح اجلام التوش

ــة الرشــد – الريــاض، ط1، 1419هـــ. مكتب

توضيــح األفــكار ملعــاين تنقيــح األنظــار، حممــد بــن إســامعيل الصنعــاين، ت: أبــو عبــد الرمحــن . 38

صــالح بــن حممــد بــن عويضــة، دار الكتــب العلميــة، بــريوت - لبنــان، ط1، 1417هـــ.

ــالح . 39 ــد، ت: دار الف ــن أمح ــيل ب ــن ع ــر ب ــن عم ــن امللق ــح، اب ــع الصحي ــرشح اجلام ــح ل التوضي

ــوريا، ط1، 1429هـــ. ــق – س ــوادر، دمش ــرتاث، دار الن ــق ال ــي وحتقي ــث العلم للبح

ــد . 40 ــن عب ــد اهلل ب ــربي، ت: د. عب ــر الط ــن جري ــد ب ــرآن، حمم ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــع البي جام

املحســن الرتكــي بالتعــاون مــع مركــز البحــوث والدراســات اإلســالمية بــدار هجــر، دار هجــر 

ــة، 1422هـ. للطباع

اجلامــع املســند الصحيــح املختــر مــن أمــور رســول اهلل  وســننه وأيامــه، حممــد بــن . 41
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إســامعيل البخــاري، ت: حممــد زهــري بــن نــارص النــارص، دار طــوق النجــاة، ط1، 1422هـ.

اجلامــع ألحــكام القــرآن، حممــد بــن أمحــد القرطبــي، ت: أمحــد الــربدوين، وإبراهيــم أطفيــش، . 42

دار الكتــب املرصيــة – القاهــرة، ط2، 1384هـــ.

مجــال القــراء وكــامل اإلقــراء، علــم الديــن الســخاوي، ت: د. مــروان العطيَّــة، د. حمســن خرابة، . 43

ط: دار املأمــون للرتاث، دمشــق – بــريوت، ط1، 1418هـ.

حاشــية الســيوطي عــىل ســنن النســائي، عبــد الرمحن بــن أيب بكــر الســيوطي، مكتــب املطبوعات . 44

اإلســالمية – حلب، ط2، 1406هـ.

ــري . 45 ــىل تفس ايِض ع ــرَّ ــة ال ــايض وكفاي ــة الق ــاِوي = ِعناي ــري البيض ــىل تفس ــهاب ع ــية الشِّ حاش

البيضــاوي.

ــان، ط1، . 46 ــز قــارئ، مؤسســة الرســالة، بــريوت –لبن ــد العزي حديــث األحــرف الســبعة، د. عب

1423هـ.

احلــوادث والبــدع، حممــد بــن الوليــد، أبــو بكــر الطرطــويش املالكــي، ت: عــيل احللبــي، دار ابــن . 47

اجلــوزي، ط3، 1419هـ.

الدر املنثور، عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، ط: دار الفكر، بريوت.. 48

دراسات يف علوم القرآن الكريم، د. فهد الرومي، ط12، 1423هـ.. 49

ديــوان ذي الرمــة رشح أيب نــر الباهــيل روايــة ثعلــب، أبــو نــرص أمحــد بــن حاتــم الباهــيل، ت: . 50

عبــد القــدوس أبوصالــح، مؤسســة اإليــامن، جــدة، ط1، 1402هـ.

روح املعــاين يف تفســري القــرآن العظيــم والســبع املثــاين، حممــود بــن عبــد اهلل األلــويس، ت: عــيل . 51

عبــد البــاري عطيــة، ط: دار الكتــب العلميــة – بــريوت، ط 1، 1415هـــ.
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زاد املعاد يف هدي خري العباد، ابن قيم اجلوزية، ط: مؤسسة الرسالة، بريوت، ط27ـ.. 52

سلســلة األحاديــث الصحيحــة ويشء مــن فقههــا وفوائدهــا، حممــد نــارص الديــن األلبــاين، ط: . 53

مكتبــة املعــارف، الريــاض، ط1.

سلســلة األحاديــث الضعيفــة واملوضوعــة وأثرهــا الســيئ يف األمــة، حممــد نــارص الديــن األلباين، . 54

ط: دار املعــارف، الريــاض، اململكــة العربية الســعودية، ط1، 1412هـ.

الســنن الكــربى، أمحــد بــن شــعيب النســائي، ت: حســن عبــد املنعــم شــلبي، مؤسســة الرســالة . 55

– بريوت، ط1، 1421هـ.

الســنن، ابــن ماجــه أبــو عبــد اهلل حممــد بــن يزيــد القزوينــي، ت: حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار . 56

إحيــاء الكتــب العربيــة -فيصــل عيســى البــايب احللبــي.

ــد، . 57 ــد احلمي ــن عب ــي الدي ــد حمي ــتاين، ت: حمم ِجْس ــعث السِّ ــن األش ــليامن ب ــو داود س ــنن، أب الس

ــريوت. ــدا – ب ــة، صي ــة العرصي املكتب

ــب، ط2، . 58 ــالمية – حل ــات اإلس ــب املطبوع ــدة، مكت ــو غ ــاح أب ــد الفت ــائي، ت: عب ــنن، النس الس

1406هـ.

ــي . 59 ــداراين، دار املغن ــد ال ــليم أس ــي س ــي، ت: حس ــن الدارم ــد الرمح ــن عب ــد اهلل ب ــنن، عب الس

ــعودية، ط1، 1412هـــ. ــة الس ــة العربي ــع، اململك ــرش والتوزي للن

الســنن، حممــد بــن عيســى الرتمــذي أبــو عيســى، ت: أمحــد حممــد شــاكر )جـــ1، 2(، وحممــد . 60

فــؤاد عبــد الباقــي )جـــ3(، وإبراهيــم عطــوة )ج 4، 5(، رشكــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــايب 

احللبــي – مــرص، ط2، 1395هـ.

ســري أعــالم النبــالء، حممــد بــن أمحــد بــن عثــامن الذهبــي، ت: جمموعــة مــن املحققــي بــإرشاف . 61

الشــيخ شــعيب األرنــاؤوط، مؤسســة الرســالة، ط3، 1405هـ.
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ــد . 62 ــه: عب ــق علي ــوف، عل ــن خمل ــد ب ــن حمم ــد ب ــة، حمم ــات املالكي ــة يف طبق ــور الزكي ــجرة الن ش

ــان، ط1، 1424هـــ. ــة، لبن ــب العلمي ــايل، دار الكت ــد خي املجي

ــاض، ط1، . 63 ــرش، الري ــن للن ــي، دار الوط ــح العثيم ــن صال ــد ب ــني، حمم ــاض الصاحل رشح ري

1426هـ.

ــو . 64 ــد امللــك، ت: أب ــن عب ــن خلــف ب ــو احلســن عــيل ب ــن بطــال أب رشح صحيــح البخــاري، اب

ــة الرشــد -الســعودية، الريــاض، ط2، 1423هـــ. متيــم يــارس بــن إبراهيــم، مكتب

ــرة، ط1، . 65 ــالمية، القاه ــة اإلس ــي، املكتب ــح العثيم ــن صال ــد ب ــاري، حمم ــح البخ رشح صحي

1428هـ.

شــعب اإليــامن، أبــو بكــر البيهقــي، ت: د. عبــد العــيل عبــد احلميــد حامــد، ط: مكتبــة الرشــد، . 66

الريــاض بالتعــاون مــع الــدار الســلفية ببومبــاي باهلنــد، ط1، 1423ه.

ــو نــرص إســامعيل بــن محــاد اجلوهــري، ت: أمحــد . 67 ــة، أب الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربي

ــريوت، ط4، 1407ه. ــي – ب ــم للمالي ــار، دار العل ــور عط ــد الغف عب

68 .  ــول اهلل ــور رس ــن أم ــر م ــح املخت ــند الصحي ــع املس ــاري = اجلام ــح البخ صحي

ــه. ــننه وأيام وس

صحيــح البخــاري بحاشــية الســندي، حممــد بــن عبــد اهلــادي الســندي، دار الكتــب العلميــة، . 69

بــريوت.

صحيح سنن أيب داود، األلباين، مؤسسة غراس للنرش والتوزيع، الكويت، ط1، 1423هـ.. 70

صحيــح مســلم = املســند الصحيــح املختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إىل رســول اهلل . 71

. 

ضعيف اجلامع الصغري وزيادته، األلباين، بإرشاف: زهري الشاويش، ط: املكتب اإلسالمي.. 72
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الضــوء الالمــع ألهــل القــرن التاســع، حممــد بــن عبــد الرمحــن الســخاوي، دار مكتبــة احليــاة – . 73

بــريوت.

ــة مــن . 74 ــط أعالمهــا: جلن ــداوودي، راجــع النســخة وضب ــن، حممــد بــن عــيل ال طبقــات املفرسي

ــريوت. ــة – ب ــب العلمي ــارش، دار الكت ــإرشاف الن ــامء ب العل

عظمــة القــرآن وتعظيمــه وأثــره يف النفــوس يف ضــوء الكتــاب والســنة، د. ســعيد بــن عــيل بــن . 75

وهــف القحطــاين، مؤسســة اجلريــي للتوزيــع واإلعــالن، الريــاض.

عمــدة القــاري رشح صحيــح البخــاري، حممــود بــن أمحــد العينــي، دار إحيــاء الــرتاث العــريب، . 76

بــريوت.

ايض، شهاب الدين أمحد بن حممد اخلفاجي، دار صادر – بريوت.. 77 عناية القايض وكِفاية الرَّ

غريــب احلديــث، أبــو ُعبيــد القاســم بــن ســاَلم اهلــروي البغــدادي، ت: د. حممــد عبــد املعيــد . 78

خــان، مطبعــة دائــرة املعــارف العثامنيــة، حيــدر آباد-الدكــن، ط1، 1384ه.

غريــب احلديــث، محــد بــن حممــد بــن اخلطــاب البســتي، ت: عبــد الكريــم إبراهيــم الغربــاوي، دار . 79

الفكر – دمشــق، 1402هـ.

فتــح البــاري رشح صحيــح البخــاري، أمحــد بــن عــيل بــن حجــر العســقالين، بــإرشاف: حمــب . 80

الديــن اخلطيــب، دار املعرفــة -بــريوت، 1379هـــ.

فضائل القرآن الكريم، د. عبد السالم اجلار اهلل، دار التدمرية، الرياض، ط1، 1429هـ.. 81

فضائــل القــرآن، أبــو ُعبيــد القاســم بــن ســاَلم اهلــروي، ت: مــروان العطيــة، وحمســن خرابــة، . 82

ووفــاء تقــي الديــن، دار ابــن كثــري، دمشــق – بــريوت، ط1، 1415هـــ.

ــريوت، ط1، . 83 ــائر، ب ــوزي، دار البش ــن اجل ــد الرمح ــرآن، عب ــوم الق ــون عل ــان يف عي ــون األفن فن

1408هـ.
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ــد اهلل العــريب املعافــري، ت: . 84 ــن عب ــو بكــر حممــد ب القبــس يف رشح موطــأ مالــك بــن أنــس، أب

ــالمي، ط1، 1992م. ــرب اإلس ــم، دار الغ ــد كري ــد اهلل ول ــد عب حمم

الكامــل يف ضعفــاء الرجــال، أبــو أمحــد بــن عــدي اجلرجــاين، ت: عــادل أمحــد عبــد املوجــود-. 85

عــيل حممــد معــوض، الكتــب العلميــة، بريوت-لبنــان، ط1، 1418هـ.

الكتــاب املصنــف يف األحاديــث واآلثــار، أبــو بكــر بــن أيب شــيبة، ت: كــامل احلــوت، ط: مكتبــة . 86

الرشــد، الريــاض، ط1، 1409هـ.

كشف املشكل من حديث الصحيحني، اجلوزي، ت: عيل البواب، ط دار الوطن، الرياض.. 87

الكواكــب الــدراري يف رشح صحيــح البخــاري، حممــد بــن يوســف الكرمــاين، دار إحيــاء الــرتاث . 88

العــريب، بــريوت، ط2، 1401هـــ.

الكوثــر اجلــاري إىل ريــاض أحاديــث البخــاري، أمحــد بــن إســامعيل الكــوراين، ت: أمحــد عــزو . 89

عنايــة، دار إحيــاء الــرتاث العــريب، بــريوت – لبنــان، ط1، 1429هـــ.

ــن . 90 ــة م ــة خمتص ــاوي، ت: جلن م ــن الرِبْ ــمس الدي ــح، ش ــع الصحي ــرشح اجلام ــح ب ــع الصبي الالم

ــوادر، ســوريا، ط1، 1433هـــ. ــور الديــن طالــب، دار الن املحققــي بــإرشاف: ن

لــب اللبــاب يف الرتاجــم واألبــواب، عبــد احلــق اهلاشــمي، بــإرشاف: نــور الديــن طالــب، دار . 91

ــت، ط2، 1432هـ. ــوادر، الكوي الن

لســان العــرب، حممــد بــن مكــرم بن عــيل، ابــن منظــور األنصــاري، دار صــادر – بــريوت، ط3، . 92

1414هـ.

لطائــف املعــارف فيــام ملواســم العــام مــن الوظائــف، عبــد الرمحــن بــن أمحــد بن رجــب احلنبــيل، دار . 93

ابــن حــزم، ط1، 1424هـ.



َآَراُء اإلمام ِالُبَخاِريِّ يف ُعُلوم الُقرآن ِمْن ِخَلِل َتَراِجِم )ِكَتاُب َفَضاِئِل الُقْرَآن(

317

املتــواري عــىل تراجــم أبــواب البخــاري، أبــو العبــاس نــارص الديــن ابــن املنــري اإلســكندراين، . 94

ت: صــالح الديــن مقبــول أمحــد، مكتبــة املعــال – الكويــت.

جممــوع الفتــاوى، شــيخ اإلســالم أمحــد بــن عبــد احلليــم بــن تيميــة احلــراين، مجــع: عبــد الرمحــن . 95

ــة،  ــة النبوي ــف، املدين ــف الرشي ــة املصح ــد لطباع ــك فه ــع املل ــم، ط: جمم ــن قاس ــد ب ــن حمم ب

اململكــة العربيــة الســعودية، 1416هـــ.

املجموع رشح املهذب، ييى بن رشف النووي، ط: دار الفكر.. 96

ــعد . 97 ــن س ــد ب ــه: حمم ــىل مجع ــاز ، أرشف ع ــن ب ــز ب ــد العزي ــة عب ــاوى العالم ــوع فت جمم

ــويعر. الش

ــة، . 98 ــؤون الفني ــب الش ــري، مكت ــر خذي ــر األزه ــذي، الطاه ــام الرتم ــع اإلم ــل إىل جام املدخ

ــت، ط1، 1428هـــ. الكوي

املدخــل لدراســة القــرآن الكريــم، حممــد بــن حممــد أبــو ُشــهبة، مكتبــة الســنة، القاهــرة، ط2، . 99

1423هـ.

املرشــد الوجيــز إىل علــوم تتعلــق بالكتــاب العزيــز، أبو شــامة املقــديس، ت: طيــار آلتي قــوالج، دار . 100

ــريوت، 1395هـ. صادر، ب

املســتدرك عــىل الصحيحــني، أبــو عبــد اهلل احلاكــم حممــد بــن عبــد اهلل بــن حممــد بــن محدويــه، . 101

ت: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، ط1، 1411هـــ.
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موضوع البحث :
حتقيق رسالة القزويني: رسالة يف موضوعات )مصابيح السنة للبغوي(.

هدف البحث :
ــى  ــن اعتن ــًا م ــات وأيض ــف يف املوضوع ــن صن ــري مم ــه كث ــل عن ــذي نق ــوط ال ــراج املخط إخ

ــنة . ــح الس ــاب مصابي بكت

مشكلة البحث :
ــح الســنة بالوضــع، . 1 ــاب مصابي ــي بحكمــه عــىل أحاديــث يف كت وجــود نقــول عــن القزوين

وليســت موجــودة يف رد احلافظــي العالئــي وابــن حجــر الذيــن وصلتهــام أحــكام القزوينــي 

وتعقبــاه .

عناية كثري من املسلمي بكتاب مصابيح السنة وانتشاره يف أيدهيم .. 2

نتائج البحث :
تضمنــت الرســالُة املحققــة األحاديــَث التــي أجــاب عنهــا احلافظــي العالئــي وابــن حجــر، . 1

وزادت عليهــا بأحاديــث، وهــي ثابتــة يف املخطــوط ويف نقــول العلــامء عــن القزوينــي مــن 

ــَف يف املوضوعــات بعــده . َألَّ

إبراز مكانة احلافظ القزويني يف علم احلديث وعناية العلامء بام نقل عنه.2. 

الكلامت الدالة )املفتاحية( :
مصابيح - السنة - القزويني - املوضوعات.
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F

إن احلمــد هلل، نســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بــه مــن رشور أنفســنا، مــن هيــده اهلل فــال مضــل لــه، 

ومــن يضلــل فــال هــادي لــه، وأشــهد أال إلــه إال اهلل، وأشــهد أن حممــدًا عبــده ورســوله، صلــوات ريب 

عليــه، وعــىل آلــه وأصحابــه ومــن اهتــدى هبــداه، أمــا بعــد ..

فقد اجتهد علامء احلديث يف حفظ سنة النبي  والذّب عنها وتقريبها إىل املسلمي .

ــوي  ــام البغ ــنة( لإلم ــح الس ــاب )مصابي ــد : كت ــم املجي ــث وتراثه ــل احلدي ــر أه ــن مفاخ وم

)1(، الــذي مجــع فيــه أحاديــث النبــي ، بعــد حــذف أســانيدها، قصــد بذلــك تقريبهــا 

ــه)2( . ــه يف مقدمــة كتاب ــان عن ــه منهجــًا يف التصحيــح والتحســي والتضعيــف، أب ملتلقيهــا، ووضــع ل

   أمهية املوضوع :
وقــد تلقــى أهــل العلــم كتابــه بقبــول حســن، واعتنــوا بــه عنايــة فائقــة، وال أدل عــىل ذلــك مــن 

نســخه اخلطيــة التــي بلغــت 523 نســخة، وزادت رشوحــه عــىل 40 رشحــًا)3( .

وممــن اعتنــى بالكتــاب اخلطيــب التربيــزي  )4(، فقــد أّلــف كتابــه )مشــكاة املصابيــح(، 

وقــال يف مقدمتــه : )كتــاب »املصابيــح« الــذي صنفــه اإلمــام حميــي الســنة قامــع البدعــة أبــو حممــد 

احلســي بــن مســعود الفــراء البغــوي رفــع اهلل درجتــه، أمجــع كتــاب صنــف يف بابــه، وأضبــط لشــوارد 

األحاديــث وأوابدهــا()5( .

)1(  هو احلسي بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي، أبو حممد، الشافعي، اإلمام املفر، صاحب التصانيف، تويف سنة ست عرشة ومخس 
مائة، وقد عاش بضعًا وسبعي سنة )سري أعالم النبالء للذهبي 442-439/19( .

)2( مصابيح السنة للبغوي )109/1( .
)3(   ُينظر : الفهرس الشامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط »احلديث النبوي وعلومه ورجاله«)1490/3 1507(، ومقدمة حتقيق 

مصابيح السنة )51/1( .
)4(  هو حممد بن عبد اهلل اخلطيب العمري، أبو عبد اهلل التربيزي، عامل باحلديث، تويف  سنة إحدى وأربعي وسبعامئة 

        )األعالم للزركيل 234/6( .
)5(  مقدمة مشكاة املصابيح )3/1( .
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ومــن أوجــه عنايــة العلــامء باألحاديــث التــي أوردهــا البغــوي يف كتابــه : مــا أّلفــه اإلمــام رساج 

الديــن عمــر بــن عــيل القزوينــي  الــذي ذكــر األحاديــث التــي يراهــا موضوعــة يف مصابيــح 

الســنة .

ــوا  ــة، وناقش ــه العلمي ــي؛ ملكانت ــظ القزوين ــام أورده احلاف ــم ب ــل العل ــض أه ــى بع ــد اعتن     وق

ــاتم . ــم ومناقش ــه يف إجابات ــل عن ــا نق ــو م ــا ه ــي أيدين ــذي ب ــه، وكل ال أحكام

    أهداف املوضوع :

.  1- الذّب عن سنة النبي

.  2- إظهار عناية العلامء بسنة النبي

3-التأكيد عىل أمهية كتاب مصابيح السنة للبغوي، وعناية العلامء به .

4-إبراز مكانة احلافظ القزويني عند العلامء، وعنايتهم بام ُنقل عنه وأحكامه .

5- التأكيــد عــىل إثبــات أحــكام القزوينــي التــي ُنقلــت عنــه، وأن املخطــوط فيــه زيــادة عــىل 

مــا ُنقــل عنــه .

   أسباب اختيار املوضوع :

بعــد أن وفــق اهلل لالهتــداء إىل خمطــوط يف رســالة القزوينــي يف أحاديــث املصابيــح املوضوعــة، 

اســتعنت بــاهلل لتحقيقهــا وإخراجهــا لطــالب العلــم وأهــل التخصــص؛ ملــا يــيل :

مل أقف عىل من حققها وأخرجها أو درسها .. 1

وجدت فيها زيادة عىل ما ُنقل عنه –كام سيأيت يف دراسة الكتاب- .. 2

مكانــة احلافــظ القزوينــي العلميــة، والــذي يــدل عليــه تلقــي العلــامء لرســالته ودراســتها . 3

ــتها . ومناقش
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خدمــة الكتــاب األصــل )مصابيــح الســنة( الــذي لــه مكانــة عظيمــة عنــد العلــامء . 4

واملســلمي، وشــهرته واالنتفــاع بــه أمــر ظاهــر .

الذّب عن سنة النبي  ونفي الكذب عن نقلتها .. 5

سائاًل اهلل أن يرحم اإلمام القزويني وأن جيعلها رفعة لنا وله يف اجلنة .

    املنهج العلمي )خطة البحث(:

وقد اشتمل البحث عىل :

مقدمة: وفيها : بيان ملوضوع البحث وأمهيته، وأسباب اختياره، وخطة البحث .. 1

ثم قسمته إىل فصلي :

الفصل األول : التعريف باحلافظ القزويني  ورسالته، وفيه مبحثان :. 2

املبحث األول / التعريف باحلافظ القزويني  ، وفيه مطالب :

املطلب األول : اسمه ونسبه .- 

املطلب الثاين : مولده ووفاته .- 

املطلب الثالث : شيوخه .- 

املطلب الرابع : تالميذه .- 

املطلب اخلامس : نشأته .- 

املطلب السادس : مكانته العلمية .- 

املطلب السابع : مؤلفاته .- 
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املبحث الثاين / التعريف برسالة القزويني يف موضوعات مصابيح السنة، وفيه مطالب :

املطلب األول : اسم الرسالة .- 

 -. املطلب الثاين : توثيق نسبتها إىل احلافظ القزويني

املطلب الثالث : مصادره .- 

املطلب الرابع : منهجه وعدد األحاديث .- 

املطلب اخلامس : نامذج من عناية العلامء هبذه الرسالة .- 

املطلب السادس : وصف املخطوط وصورته .- 

الفصل الثاين : النص املحقق .. 3

اخلامتة: وهبا أهم النتائج والتوصيات .. 4

املصادر واملراجع .. 5

فهرس األحاديث ، فهرس الغريب ، فهرس األعالم.6. 

  املنهج يف حتقيق املخطوط :

نسخت املخطوط وفق القواعد العلمية لذلك .- 

أحلت عىل موضع كل حديث يف كتاب )مصابيح السنة( .- 

اعتمدت لفظ احلديث وخمرجه الذي أورده يف )مصابيح السنة(، يف العزو والتخريج، وال أتعدى - 

لغريها من غري حاجة )1(.

)1(  وذلك أن رسالة القزويني يف أحاديث )املصابيح( .
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إذا كان احلديــث مــن األحاديــث التــي خــّرج وأجــاب احلافظــان العالئــي وابــن حجــر رمحهــام - 

اهلل أو أحدمهــا عــىل حكــم املصنــف  عليــه، ذكرُتــه وأحلــت إليــه، واكتفيــت بذلــك)1( .

ــه وكالم -  ــرق حديث ــت ط ــه وتتبع ــي، خّرجت ــواب احلافظ ــرد يف ج ــا مل ي ــث مم وإذا كان احلدي

ــه  ــت علي ــن وقف ــرت م ــف ، وذك ــم املصن ــة حك ــدت يف مناقش ــه، واجته ــامء علي العل

ممــن وافــق حكمــه املصنــف يف احلكــم عــىل احلديــث بالوضــع ممــن تقــدم، وكذلــك مــن نقــل 

حكمــه بعــده .

)1(  وذلك ألن احلافظي رمحهام اهلل قد أجابا وحققا ذلك، وال معنى للزيادة عىل عملهام بام ال يرج عن النتيجة التي توصال إليها .
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الفصل األول :
 التعريف باحلافظ القزويني  ورسالته.

وفيه مبحثان :

. املبحث األول: التعريف باحلافظ القزويني

املبحث الثاين: التعريف برسالة  القزويني يف موضوعات مصابيح السنة.
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املبحث األول:

. التعريف باحلافظ القزويني 

وفيه مطالب :

    املطلب األول : اسمه ونسبه 

ــدادي،  ــص البغ ــو حف ــطي، أب ــي، الواس ــر القزوين ــن عم ــيل ب ــن ع ــر ب ــن عم ــو رساج الدي ه
ــافعي)1( . الش

    املطلب الثاين : مولده ووفاته 

ولد سنة ثالث وثامني وستامئة، كام ذكر عن نفسه يف مشيخته)2( .

وتويف سنة مخسي وسبعامئة) ،)3 ورفع درجاته .

    املطلب الثالث : شيوخه 

تلقى عن كثري من أهل العلم يف فنون وعلوم شتى)4(، من أبرزهم : 

املحدث املقرئ أمحد بن غزال البغدادي)5(.

واملقرئ إسامعيل بن عيل، أبو الربكات وأبو الفضل ابن الطبال احلنبيل)6(.

واحلافظ املصنف عيل بن إبراهيم، ابن العّطار الشافعي)7( .

)1(  ُينظر : غاية النهاية يف طبقات القراء البن اجلزري )594/1(، ذيل التقييد للفايس )248/2(، الدرر الكامنة البن حجر )211/4(، 
األعالم للزركيل )57/5( .

)2(  مشيخة القزويني )ص546( .
)3(  ذيل التقييد )248/2(، الدرر الكامنة )211/4( .

)4(  املصادر السابقة .
)5(  ولد سنة سبع وعرشين وستامئة، وتويف سنة سبع وسبعامئة، وقد سمع منه القزويني، ووصفه بـ )الشيخ العالمة املقرئ(،  ، ُينظر 

)مشيخة القزويني ص164، ذيل التقييد 137/2 ، الدرر الكامنة 138/1( 
)6(  تويف سنة ثامن وسبعامئة، وصفه القزويني بـ )مسند العراق الشيخ(، ينظر )مشيخة القزويني ص311، ذيل التقييد 286/2( .

)7(  ولد سنة أربع ومخسي وستامئة، وتويف أربع وعرشين وسبعامئة، يروي عنه القزويني مصنفات اإلمام النووي كام قيده يف مشيخته، وعّده 
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    املطلب الرابع : تالميذه 

أخذ عنه كثري من طالب العلم، واستفادوا، منهم :

اإلمام احلافظ أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد ابن رجب البغدادي الدمشقي احلنبيل)1(.

والفقيه حسام بن أمحد بن عمر النعامين احلنفي)2(.

والشيخ حممد بن عبد الرمحن بن عبد املحمود البغدادي، وابنه أمحد)3( .

واللغوي جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي الشافعي)4( .

    املطلب اخلامس : نشأته 

ــن  ــتفاد م ــم، فاس ــن العل ــن حواض ــت م ــي كان ــداد الت ــي يف بغ ــن القزوين ــأ رساج الدي ــد نش ق

مشــيختها، وتفنــن، واعتنــى بمختلــف العلــوم، وكان شــافعي املذهــب، أخــذ القــراءات، واحلديــث 

ــة، واعتنــى بالســامع، ومشــيخته شــاهدة عــىل ذلــك . بأســانيد عالي

وقد توىل التدريس والوعظ ببغداد، وخترج به مجاعة)5( .

الذهبي يف معجمه الكبري من شيوخه، وينظر )معجم الشيوخ الكبري للذهبي 7/2، ذيل التقييد 132/3( .
)1(   اإلمام احلافظ املعروف، صاحب املصنفات والتحقيقات النافعة، ولد سنة ست وسبعامئة، وتويف سنة مخس وتسعي وسبعامئة، ينظر : 

)الدرر الكامنة 108/3(، وقد قرأ عىل القزويني وأخذ عنه )ذيل طبقات احلنابلة 151/1 ، 345( . 
)2(  ولد سنة إحدى ومخسي وسبعامئة، ومات سنة ثامن وثامني وسبعامئة، سمع من القزويني ببغداد، ينظر )الدرر الكامنة 107/2( .

)3(   ُذكرا أهنام ممن أخذ عن القزويني، ينظر )الضوء الالمع للسخاوي 119/2 ، 222/4( .
)4(  اإلمام املعروف، صاحب القاموس، ولد سنة تسع وعرشين وسبعامئة، وتويف سنة سبعة عرش وثامنامئة، وهو ممن أخذ عن القزويني، 

ينظر )الضوء الالمع 79/10 ، الدرر الكامنة 211/4( .
)5(  ينظر : كتاب مشيخة القزويني .
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     املطلب السادس : مكانته العلمية 

كان للحافــظ رساج الديــن القزوينــي مكانــة علميــة مرموقــة لــدى علامء عــرصه؛ لعلو أســانيده، 

وغــزارة مروياتــه، ومــا ثبــت عنــه واشــتهر مــن حفــظ وســعة االطــالع؛ فحــرص عــىل األخــذ عنــه 

علــامء عــرصه، منهــم احلافــظ ابــن رجــب احلنبــيل والفريوزآبــادي، وغريمهــا مــن كبــار أهــل العلــم .

كام وصفه ابن اجلزري بقوله : )املحدث شيخ بغداد( .

ووصفه باحلفظ أيضًا احلافظ ابن حجر فقال : )احلافظ الكبري حمدث العراق( .

وهذا يدل عىل أنه كان من أكثر علامء بغداد شهرة بعلم احلديث يف عرصه .

وملا سبق اعتنى العلامء بمصنفاته وآرائه؛ وخاصة احلديثية منها، من ذلك :

أن احلافظ العالئي )وهو معارص له( رّد عىل رسالته التي بي أيدينا)1(.

وكذلك احلافظ ابن حجر تعقبه ووصفه بـ )احلافظ()2( .

ــل  ــا، ونق ــريًا منه ــل كث ــي ونق ــكام القزوين ــد أح ــات( اعتم ــرة املوضوع ــه )تذك ــي يف كتاب والفتن

ــة( . ــد املجموع ــوكاين يف )الفوائ ــا الش بعضه

ومــن ذلــك : مــا بلغــه مــن رتبــة عاليــة يف علــو اإلســناد ومــا كان لديــه مــن إجــازات يف علــوم 

وفنــون مجعهــا مــن علــامء املــرشق واملغــرب، وقــد ذكــر عــن نفســه أنــه كان يفــظ هــذه اإلجــازات 

ويمليهــا مــن حفظــه، ممــا دعــا أهــل العلــم اســتجازته، وقــد ذكــر ذلــك يف مقدمــة مشــيخته)3( .

)1(  واسم رسالته : )النقد الصحيح ملا اعرتض من أحاديث املصابيح( .
)2(  وقد ُطبعت باسم : )أجوبة احلافظ ابن حجر العسقالين عن أحاديث املصابيح(، وينظر كالمه عن القزويني  يف مقدمة رسالته امللحقة 

بمصابيح السنة  ص1775( .
)3(   مشيخته )ص80 81( .
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     املطلب السابع : مؤلفاته 

ذكــر القزوينــي يف مقدمــة مشــيخته أنــه أّلــف يف خمتلــف العلــوم، قــال  ملــن طلــب منــه 

إجــازة فأجــازه: )ومجيــع مــا ألفتــه ومجعتــه مــن علــم القــرآن واحلديــث والفقــه والتاريــخ والتصــّوف، 

ومــا ســؤأّلفه وأرويــه ..()1( ، ومــن الكتــب التــي وقفــت عليهــا أو عــىل ذكرهــا :

رسالة يف موضوعات املصابيح )2(.. 1

مشيخته )3(.. 2

جزء من حديث نجم الدين الربعي عن بعض البغداديي)4( .. 3

أربعون حديثًا)5( .. 4

)1(  مشيخته )ص81( .
)2(  وهي رسالتنا هذه .

املقروءة  الكتب  أسانيد  يف  الرشوع  وقت  )وآن  )ص116(:  قال  ثم  االصطالح،  يف  بمقدمة  قّدم  صربي،  عامر  د  بتحقيق  مطبوع،    )3(
واملسموعة عىل مشايي، واملستجازة يل بطرق خرجتها إليهم بعد السعي البليغ واالجتهاد التام بأعىل ما يمكنني يف الوقت من الطرق 

العالية اإلسناد ..(.
وقد ذكر حاجي خليفة يف كشف الظنون )1697/2( كتابًا له بعنوان )املشيخة الراجية(، ونقل عنه أنه قال: )ال أذكر فيها طريقًا إال 

بعد علم أنه أعىل طرق اإلسناد يف زماين(. 
وليس ثمة ما يدل عىل أهنام كتاب واحد أو كتابي، والنفس متيل إىل أهنام واحد؛ لتقارب اهلدف من الكتاب فيام ذكره يف مقدمة )املشيخة( 

املطبوعة، مع التي نقلها حاجي خليفة يف كشافه، واهلل أعلم .
)4(  ذكره السالمي صاحب منتخب املختار )ص87( .

)5(  خمطوط يف دار الكتاب املرصية برقم )403(، نقله حمقق املشيخة )ص20( .
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املبحث الثاين :

 التعريف برسالة القزويني يف موضوعات مصابيح السنة 

وفيه مطالب :

    املطلب األول : اسم الرسالة .

) رسالة يف موضوعات املصابيح ( ، هكذا يف املخطوط .

. املطلب الثاين : توثيق نسبتها إىل احلافظ القزويني     

يف مطلــع املخطــوط عــزو الــكالم إىل القزوينــي وأنــه مــن قولــه، وتظهــر عالمــة املقابلــة، وليــس 

فيهــا اســم ناســخه .

والــذي يظهــر أن نســبة مــا يف هــذه الرســالة صحيــح إىل احلافــظ القزوينــي رمحــه اهلل؛ بداللــة 

مــا يــيل :

رّصح احلافظ ابن حجر يف رّده باسم القزويني، كام تقدم ذكره يف وصفه له باحلافظ .. 1

ــد وردت . 2 ــام اهلل ق ــر رمحه ــن حج ــي واب ــان العالئ ــا احلافظ ــاب عنه ــي أج ــث الت كل األحادي

ــر )18( . ــن حج ــي )19( واب ــد العالئ ــا عن ــا، وعدده فيه

ــب . 3 ــن ترتي ــالف ع ــض االخت ــر، وبع ــن حج ــا أورد اب ــع م ــب م ــة يف الرتتي ــي متقارب وه

ــي . العالئ

 هــذه الرســالة زادت بثالثــة أحاديــث مل تــرد يف مناقشــة العالئــي، وبأربعــة مل تــرد يف 4. 

رســالة ابــن حجــر، وهــي ثابتــة بنقــل َمــن بعــد القزوينــي عنــه، وممــن نقــل ذلــك : الفتنــي 

ــة . ــث األربع ــن األحادي ــث م ــية كل حدي ــك يف حاش ــزو ذل ــم ع ــد ت ــوكاين، وق والش
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   املطلب الثالث : مصادره .

ــات  ــوزي  يف املوضوع ــن اجل ــاب اب ــىل كت ــريًا ع ــد كث ــي  اعتم ــر أن القزوين يظه

والعلــل املتناهيــة )فقــد وافــق حكمــه يف 17 حديثــًا(، ومــن الظاهــر اســتفادة ابــن اجلــوزي يف كتبــه 

مــن ابــن حبــان والنقــل عنــه .

وقد ذكر العالئي يف مقدمة رّده استفادة القزويني من ابن اجلوزي)1( .

واســتفاد مــن العلــامء قبلــه وربــام عــزى إليهــم وســامهم، كاإلمــام أمحــد )احلديــث 4(، واحلاكــم 

)احلديــث 20( وابــن اجلــوزي )احلديــث 20( .

    املطلب الرابع : منهجه، وعدد األحاديث .

االختصار، وذلك برد األحاديث والتعليق اليسري يف مواضع .. 1

يــورد القزوينــي األحاديــث مــع ذكــر باهبــا، موافقــًا يف ذلــك ورودهــا يف األصــل )مصابيــح . 2

الســنة( .

الرســالة يف األحاديــث املوضوعــة، ومــع ذلــك فقــد يــرصح باحلكــم يف مواضــع، ويبــي مــا . 3

القــدر الــذي يــراه منــه موضوعــًا إذا كانــت بعــض ألفــاظ احلديــث قــد صحــت مــن طــرق 

وأوجــه أخــرى .

وقد استفاد من كتب ابن اجلوزي يف املوضوعات كام تقدم .. 4

عدد األحاديث يف هذه الرسالة 22 حديثًا، أورد العالئي منها 19 وابن حجر 18 .. 5

)1(  مقدمة رد العالئي، )ص21( .
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ويف اجلدول التايل بيان ليء من ذلك :

رقم احلديث 
عند القزويني

ترتيبه يف
 رد  العالئي

ترتيبه يف
 رسالة  ابن حجر

ذكره عند 
ابن اجلوزي

 111

 222

مل أقف عليهمل يردمل يرد3 
 433

 544

مل يردمل يرد6 

مل أقف عليهمل يردمل يرد7 
مل يرد810 

مل أقف عليه955 
 1066

مل أقف عليه1177 
 1288

 1399

مل أقف عليه 141410 
 151111

 161512

 171213

 181314

 191615

 201716

 211817

 221918
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  املطلب اخلامس : نامذج من عناية العلامء هبذه الرسالة .

ظهرت عناية العلامء بأحكام القزويني يف جوانب عدة، من أمهها :

ــه . 1 ــدم يف ترمجت ــام تق ــي ك ــالة، والعالئ ــذه الرس ــي وردت يف ه ــه الت ــي أحكام ــب العالئ تعق

ــه . ــارص ل مع

ــث . 2 ــض أحادي ــىل بع ــي ع ــكام القزوين ــن أح ــئل ع ــد س ــر، وق ــن حج ــظ اب ــات احلاف تعقب

استشــهاد  الفتنــي يف كتابــه تذكــرة املوضوعــات بأحــكام القزوينــي، وســريد يف حتقيــق الرســالة 

بعــض ذلــك .

ــيأيت . 3 ــي، وس ــن القزوين ــرد ع ــام ي ــة ب ــد املجموع ــه الفوائ ــوكاين يف كتاب ــهاد الش ــك استش كذل

ــالة . ــق الرس ــا يف حتقي ــة لبعضه إحال

  املطلب السادس : وصف املخطوط وصورته .

تقــع هــذه الرســالة ضمــن جممــوع  خمطوطــات مكتبــة املحموديــة )رقــم حفظهــا 2621( ، ورقم 
اللوحــة التــي فيهــا الرســالة )92/ب(، وهــي ليســت مســتقلة بلوحــة، بــل ُكتــب قبلهــا وبعدهــا ويف 

حواشــيها نقــول يف أبــواب خمتلفــة مــن أبــواب العقيــدة .

عدد أسطرها : 23 سطرًا، ومتوسط عدد الكلامت يف السطر الواحد : 13 كلمة .

كتبــت بخــط واضــح، ويوجــد مــا يــدل عــىل املقابلــة بعــد الكتابــة، وليــس فيهــا مــا يــدل عــىل 
كاتبهــا .
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) صورة املخطوط (
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الفصل الثاين:

) النص املحقق (
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هذه رسالة يف موضوعات املصابيح


وبه نستعي

احلمــد هلل والصــالة عــىل رســول اهلل حممــد بــن عبــد اهلل،قــال الشــيخ اإلمــام العــامل قــدوة أئمــة 

ــرأ  ــي ق ــي  ح ــر القزوين ــن عم ــيل ب ــن ع ــر ب ــص عم ــو حف ــن أب ــة والدي ــلمي رساج املل املس

ــح : ــاب املصابي الطــالب كت

قد وقع يف هذا الكتاب-يعني كتاب املصابيح- أحاديث موضوعة، منها:

يف باب اإليامن بالقدر:

1-  »صنفان من أمتي ليس هلام يف اإلسالم نصيب: املرجئة والقدرية«)1(.

2-  »القدرية جموس هذه األمة؛ إن مرضوا فال تعودوهم وإن ماتوا فال تشهدوهم«)2(.

.  1(  ذكره البغوي )ح83( من حديث ابن عباس(
واحلديث أخرجه الرتمذي يف جامعه )4/ 454 ح2149(، وابن ماجه يف سننه )1/ 53 ح73( : من طريق نِزار بن حيان، عن عكرمة، 

عن ابن عباس ، وعند ابن ماجه )وجابر (، وكذلك أخرجه غريمها.
وقد سبق املصنَف يف توهيته : ابُن اجلوزي )العلل املتناهية 1/ 151 152(.

ورد احلكَم بالوضع: العالئيُّ يف رسالته التي استدرك هبا عىل القزويني )ص27 ح1( وابُن حجر يف أجوبته عن تلك األحاديث التي سئل 
عنها )خامتة مشكاة املصابيح ص1776 ح1(، ورجحا حكم الرتمذي عليه باحلسن، فهو حسن لغريه لشواهده، واهلل أعلم.

.  2(  ذكره البغوي )ح85( من حديث ابن عمر(
وقد أخرجه أبو داود )7/ 77 ح4691( : من طريق عبد العزيز بن أيب حازم، عن أبيه، عن ابن عمر ، بمثل اللفظ الذي ذكره املصنف.

 ، 415 ح5584(: من طريق أنس بن عياض، عن عمر بن عبد اهلل موىل غفرة، عن ابن عمر  املسند )9/  وأخرجه أمحد يف 
ولفظه: »لكل أمة جموس، وجموس أمتي الذين يقولون )ال قدر(، إن مرضوا فال تعودوهم، وإن ماتوا فال تشهدوهم«.

ابن عمر  نافع، عن  252 ح6077( : من طريق عبد الرمحن بن صالح، عن عمر بن عبد اهلل موىل غفرة، عن  وأخرجه أيضًا )10/ 
، ولفظه: »إن لكل أمة جموسًا، وإن جموس أمتي املكذبون بالقدر .. «.

وقد سبق املصنَف يف توهيته : ابُن اجلوزي )العلل املتناهية 1/ 144(.
وتعقب ذلك : العالئي )ص27 ح2(، وبّي أن احلديث له أصل، وابن حجر )ص1777 ح2( وصّححه .واهلل أعلم.
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يف باب األذان:

ــه  ــن رشب ــارب م ــه والش ــن أكل ــرغ اآلكل م ــا يف ــدر م ــك ق ــك وإقامت ــني أذان ــل ب 3-  »واجع

ــث  ــذا احلدي ــدر ه ــا ص ــروين«، وأم ــى ت ــوا حت ــة، وال تقوم ــاء حاج ــل لقض ــر إذا دخ واملعت

ــس  ــدر « فلي ــت فاح ــل، وإذا أقم ــت فرتّس ــلم: »إذا أّذن ــه وس ــه وآل ــىل اهلل علي ــه ص ــو قول وه
ــوع)1(. بموض

)1(  ذكره البغوي )ح449( من حديث جابر ريض اهلل عنه، وضعفه .
وهذا احلديث مل يرد يف تعقب احلافظي العالئي وابن حجر، ومما يعضد صحة ما يف املخطوط وأن عدم نقل احلافظي له ال يعني خطأه 
: نقل الفتني حكم القزويني عىل احلديث )تذكرة املوضوعات ص34(، حيث قال: )وقال القزويني: موضوع عندي، وصدر احلديث 
ليس بموضوع وهو »إذا أذنت فرتسل .. «.، وكذا الشوكاين )الفوائد املجموعة ص20(، وقال: )وقال القزويني: هو موضوع، وصدره 

ليس بموضوع( .
واحلديث أخرجه الرتمذي يف جامعه )273/1 ح195(: من طريق املعىل بن أسد .

وعبد بن محيد )كام يف منتخبه ص310( –وعنه الرتمذي )ح196( ، والعقييل )الضعفاء الكبري 11/3(: من طريق يونس بن حممد .
اهلل  رسول  أن  عنه:  اهلل  ريض  جابر  عن  وعطاء،  احلسن  عن  مسلم،  بن  ييى  حدثنا  قال:  السقاء،  صاحب  املنعم  عبد  عن  كالمها، 
 قال لبالل:  »يا بالل! إذا أّذنت فرتّسل يف أذانك، وإذا أقمت فاحدر، واجعل بني أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ اآلكل من 

أكله، والشارب من رشبه، واملعتر إذا دخل لقضاء حاجته، وال تقوموا حتى تروين«.
وأخرجه ابن عدي يف الكامل )13/9( –ومن طريقه البيهقي يف السنن الكربى 628/1( : من طريق معىل بن مهدي، عن عبد املنعم، 

به، مثله .
وأخرجه احلاكم يف مستدركه )320/1(: من طريق عيل بن محاد بن أيب طالب، عن عبد املنعم، عن عمرو بن فائد، عن ييى بن مسلم، 

به، مثله دون قوله »وال تقوموا حتى تروين«.
واحلديث مداره عىل عبد املنعم، وهو ابن نعيم، وقد اختلف عليه، فمرة عنه عن ييى بن مسلم، ومرة عنه عن عمرو بن فائد عن ييى، 

والذي يظهر أنه )أي عبد املنعم( هو آفة اخلرب، فقد تكلم العلامء فيه، وهو عندهم ضعيف جدًا :
قال البخاري )التاريخ الكبري 317/6(: )منكر احلديث(، وكذا قال أبو حاتم )اجلرح والتعديل 67/6( والعقييل )الضعفاء الكبري 111/3( .

وقال ابن حبان )املجروحني 158/2(: )منكر احلديث ال جيوز االحتجاج به إذا وافق الثقات، فكيف إذا انفرد بأوابد( .
وقال الدار قطني )سؤاالت الربقاين ص46(: )مرتوك( .

وقد أورد حديثه هذا ابن عدي والعقييل يف ترمجته، كام تقدم .
لكن مل أقف عىل من اتمه بوضع احلديث .

فاحلديث ضعيف جدًا، وليس بموضوع، وقد ضعفه ابن حجر يف هداية الرواة )311/1( والفتح )106/2(، واهلل أعلم .
:  وأما صدر احلديث  »إذا أّذنت فرتّسل يف أذانك، وإذا أقمت فاحدر«.فقد ورد بمعناه من حديث أيب هريرة وأيب بن كعب وعيل

 -: أما حديث أيب هريرة
قال البيهقي بعد أن أخرج حديث جابر  السابق )1/ 629( : )وقد روي بإسناد آخر عن احلسن وعطاء، عن أيب هريرة وليس 

باملعروف(، ثم أسنده وقال: )اإلسناد األول أشهر من هذا( .
وقد وّهاه ابن حجر )الفتح 106/2(.

 -: وأما حديث أيب
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ويف باب التطوع:

4- صالة التسابيح)1(.

فقد أخرجه عبد اهلل ابن اإلمام أمحد يف زوائده عىل مسنده أبيه )35/ 207( : عن زكريا بن ييى بن عبد اهلل بن أيب سعيد، عن سلم بن 
قتيبة، عن مالك بن مغول، عن أيب الفضل، عن أيب اجلوزاء، عن أيب بن كعب ريض اهلل عنه، قال: قال رسول اهلل : »يا بالل! 

اجعل بني أذانك وإقامتك نفسًا يفرغ اآلكل من طعامه يف مهل، ويقيض املتوضئ حاجته يف مهل«.
وأبو اجلوزاء جمهول )تعجيل املنفعة 430/2( .

 -: وأما حديث  عيل
فقد أخرجه الطرباين يف األوسط )5/ 188( :من طريق أيب معاوية، عن عمر بن بشري، عن عمران بن مسلم، عن سعيد بن علقمة، عن 

عيل قال: كان رسول اهلل  يأمر بالالً أن يرتل يف األذان، وحيدر يف اإلقامة .
وأخرجه الدار قطني يف سننه )445/1( : من طريق القاسم بن احلكم , عن عمرو بن شمر , عن عمران بن مسلم , عن سويد بن غفلة , 

عن عيل بن أيب طالب  قال : كان رسول اهلل  يأمرنا  أن نرتل األذان ونحذف اإلقامة .
وقد وقع يف مطبوع الطرباين )عمرو بن بشري عن عمران بن مسلم عن سعيد بن علقمة(، ويف مطبوع الدار قطني )عمرو بن شمر عن عمران بن 

مسلم عن سويد بن غفلة(، وال أدري إن كان هذا من باب التصحيف واخلطأ خاصة وأن الرسم متقارب، أو أنه من باب الرواية .
ولو افرتض أن مدار احلديث عمران، وعنه من طريقي، فيقال :

يف الطريق األول عمر بن بشري، وهو ضعيف )اجلرح والتعديل 100/6( .
ويف الطريق الثاين عمرو بن ِشمر، قال يف البخاري )التاريخ الكبري 344/6( : )منكر احلديث(، وقد اُتم )الكامل 226/6( .

فأحاديث هذه اللفظة التي ذكرها املصنف وما يف معناها ضعيفة أو ضعيفة جدًا.
قال ابن حجر )الفتح 106/2( عند تبويب البخاري يف صحيحه )باب كم بي األذان واإلقامة(، قال : )لعله أشار بذلك إىل ما روي 
عن جابر ريض اهلل عنه: أن النبي  قال لبالل: »اجعل بني أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ اآلكل من أكله والشارب من رشبه 
ومن    واملعتر إذا دخل لقضاء حاجته«. أخرجه الرتمذي واحلاكم، لكن إسناده ضعيف، وله شاهد من حديث أيب هريرة 
، أخرجه عبد اهلل بن أمحد يف زيادات املسند، وكلها  ، أخرجهام أبو الشيخ، ومن حديث أيب بن كعب  حديث سلامن 

واهية؛ فكأنه أشار إىل أن التقدير بذلك مل يثبت( .
ومل أقف عىل حديث سلامن .واهلل أعلم .

.  1(  ذكره البغوي )ح938( من حديث ابن عباس(
 :)223/2( صحيحه  وابن خزيمة يف  )397/2 ح1387(  سننه  ماجه يف  وابن  )467/2 ح1297(  سننه  داود يف  أبو  أخرجه  وقد 
مجيعهم، عن عبد الرمحن بن برش بن احلكم النيسابوري، حدثنا موسى ابن عبد العزيز، حدثنا احلكم بن أبان، عن عكرمة عن ابن عباس 
: أن رسول اهلل  قال للعباس بن عبد املطلب: »يا عباس! يا عامه! أال أعطيك؟ أال أمنحك؟ أال أحبوك؟ أال أفعل بك؟ 
عرش خصال إذا أنت فعلَت ذلك غفر اهلل لك ذنبك أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغريه وكبريه، رّسه وعالنيته، عرش 
خصال : أن تصيل أربع ركعات، تقرأ يف كل ركعة فاحتة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة يف أول ركعة وأنت قائم قلت: )سبحان 
اهلل واحلمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكرب(، مخس عرش مرة، ثم تركع، فتقوهلا وأنت راكع عرشًا، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقوهلا عرشًا، 
ثم هتوي ساجدًا فتقوهلا وأنت ساجد عرشًا، ثم ترفع رأسك من السجود فتقوهلا عرشًا، ثم تسجد فتقوهلا عرشًا، ثم ترفع رأسك فتقوهلا 
عرشًا، فذلك مخس وسبعون يف كل ركعة، تفعل ذلك يف أربع ركعات، إن استطعت أن تصليها يف كل يوم مرة فافعل، فإن مل تفعل ففي 

كل مجعة مرة، فإن مل تفعل ففي كل شهر مرة، فإن مل تفعل ففي كل سنة مرة، فإن مل تفعل ففي عمرك مرة«.
. ،ويف الباب عن عبد اهلل بن عمرو والفضل بن عباس وأيب رافع وابن عمر وغريهم
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موضوع، نقله الشيخ رساج الدين عن اإلمام أمحد بن حنبل وكثري من األئمة)1(.

ويف باب البكاء عىل امليت:

5-  »من عّزى مصابًا فله أجره«)2(.

)1(  أي أن القزويني صاحب هذه الرسالة هو من نقل ذلك، وقد ورد عن اإلمام أمحد تضعيف احلديث :
قال عبد اهلل ابن اإلمام أمحد )مسائل اإلمام بروايته ص89( : سمعت أيب يقول: )مل تثبت عندي صالة التسبيح، وقد اختلفوا يف إسناده، 

مل يثبت عندي(، وكأنه ضعف عمرو بن مالك النكري.
وقال )مسائل الكوسج 3353(  وسئل عنها ما ترى فيها؟  : )ما أدري، ليس فيها حديث يثبت(.

وقال )املغني 98/2(: )ما ُتْعجُبنِي(، قيل له: مل؟، قال: )ليس فيها يشء يصح(، ونفض يده كاملنِكر.
قال ابن قدامة )السابق(: )مل ُيثبت أمحُد احلديَث املروّي فيها(.

وجاء عن غريه من األئمة تضعيف احلديث، من ذلك : 
قال الرتمذي بعد أن أخرجه )2/ 348 ح481(: )قد روي عن النبي  غري حديث يف صالة التسبيح، وال يصح منه كبري يشء(.

وقال ابن خزيمة –وقد بوب له وأخرجه  )صحيحه 2/ 223(: )إن صح اخلرب فإّن يف القلب من هذا اإلسناد شيئًا(.
وقال العقييل )الضعفاء 1/ 124(: )ليس يف صالة التسابيح حديث يثبت(.

وقال ابن اجلوزي )املوضوعات 2/ 145(: )هذه الطرق كلها ال تثبت(.
وقّد خّرجه ورّد احلكم بالوضع : العالئيُّ )ص3 ح3(، وحكم عليه بأنه )حسن صحيح( .

بالوضع  ابن اجلوزي  أنكر تصحيح احلاكم وحكم  الباب وشواهده ومراسيله، وقال بعد أن  ابن حجر فتوّسع يف ذكر أحاديث  وأما 
)ص1777 ح3( : )واحلق أنه يف درجة احلسن؛ لكثرة طرقه التي يقوى هبا الطريق األوىل، واهلل أعلم(.

إال أنه يف آخر رده )ص1785( قال وهو يرد أسامء خمرجي األحاديث التي أوردها القزويني : )الرابع: الرتمذي، وهو ضعيف(.
ويف التلخيص احلبري )18/2( أورد أحكام مجاعة من أهل العلم يف احلكم عىل احلديث، وقال عن حكم ابن اجلوزي بالوضع : )بالغ 
ابن اجلوزي فذكره يف املوضوعات(، ثم قال: )واحلق أن طرقه كلها ضعيفة وإن كان حديث ابن عباس يقرب من رشط احلسن، إال أنه 
شاذ؛ لشدة الفردية فيه، وعدم املتابع والشاهد من وجه معترب، وخمالفة هيئتها هليئة باقي الصلوات، وموسى بن عبد العزيز  راوي حديث 

ابن عباس  وإن كان صادقًا صاحلًا فال ُيتمل منه هذا التفرد(.
فالذي يظهر أنه يراه ضعيفًا، قد يقبل التحسي، بداللة حكمه بالتضعيف والتحسي يف رده، فضاًل عن حكمه عليه يف التلخيص احلبري، 

ويف كل حال هو يرد احلكم عىل احلديث بالوضع، وأنكره عىل ابن اجلوزي والقزويني .واهلل أعلم .
)2(  ذكره البغوي )ح 1236( .

وقد أخرجه الرتمذي يف جامعه )38377 ح1073(، وابن ماجه يف سننه )533/2 ح1602(: من طريق عيل بن عاصم، قال: حدثنا 
. عن النبي ، واهلل حممد بن سوقة، عن إبراهيم، عن األسود، عن عبد اهلل

. ويف الباب عن جابر
وقد أورده ابن اجلوزي يف املوضوعات )223/3(، والصغاين يف املوضوعات )ح 66(.

وقد رد ذلك العالئي )ص33 ح4( وحّسنه، وابن حجر )ص1780 ح4( وعّده من الضعيف الذي يتقوى .واهلل أعلم.
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ويف باب فضائل القرآن:

حديثان موضعان، أحدمها:

6-  »من شغله القرآن عن ذكري«)1(.

)1(  ذكره البغوي )ح 1536( .
وهذا احلديث مل يرد يف تعقب احلافظي العالئي وابن حجر، ومما يعضد صحة ما يف املخطوط وأن عدم نقل احلافظي له ال يعني خطأه 

: نقل الفتني حكم القزويني عىل احلديث بالوضع )تذكرة املوضوعات ص76( .
السنة  يف  أمحد  اإلمام  ابن  اهلل  وعبد   ،)2112/4( مسنده  يف  والدارمي  ح2926(،   45/5( جامعه  يف  الرتمذي  أخرجه  واحلديث 
)149/1( –وعنه الطرباين يف الدعاء ص519( ، واملروزي يف قيام الليل )خمتره ص172(، والعقييل يف الضعفاء الكبري )49/4(، 
وابن حبان يف املجروحني )277/2(، والبيهقي يف األسامء والصفات )581/1(: من حممد بن احلسن بن أيب يزيد اهلمداين، عن عمرو 
بن قيس، عن عطية، عن أيب سعيد ريض اهلل عنه، قال: قال رسول اهلل : »يقول الرب عز وجل: من شغله القرآن عن ذكري 

ومسألتي أعطيُته أفضل ما أعطي السائلني، وفضل كالم اهلل عىل سائر الكالم كفضل اهلل عىل خلقه«.
واحلديث مداره عىل حممد بن احلسن اهلمداين، وقد ضعفه مجاعة من العلامء : 

وقال ابن معي )الكامل 374/7(: )قد سمعنا منه، ومل يكن ثقة(، وقال )تارخيه – رواية الدوري 372/3(: )يكذب(.
وقال اإلمام أمحد )العلل ومعرفة الرجال 161/3 ، 399/3(: )ضعيف احلديث، ما أراه يسوى شيئًا(.

وقال أبو حاتم )اجلرح والتعديل 225/7(: )ليس بالقوي(.
وقال النسائي )الضعفاء واملرتوكون ص93(: )مرتوك احلديث(.

276/2(: )منكر احلديث، يروي عن الثقات املعضالت(، وذكر تضعيف العلامء له، وعّد من منكراته  وقال ابن حبان )املجروحني 
حديث الباب.

وقال ابن عدي )الكامل 375/7(: )مع ضعفه يكتب حديثه(.
وقال ابن حجر )التقريب ت5820(: )ضعيف( .

فظاهر من حاله الضعف الذي يمكن وصفه بأنه شديد، لكن وصفه بالكذب مل أقف عليه إال عن ابن معي، ومعلوم أن ابن معي من 
املتشددين يف اجلرح والتعديل )ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتعديل ص172(.

وحال التسليم بجرب روايته فإن الراوي عن أيب سعيد ريض اهلل عنه: عطية، وهو العويف، وقد ضعفه مجاعة من العلامء، ومن املدلسي 
)ُينظر هتذيب الكامل 145/20 ، طبقات املدلسني ص51(.

515/3(: )حّسنه الرتمذي فلم  فاحلديث ضعيف، وقد قال الرتمذي بعد أن أخرجه )حسن غريب(، فتعقبه الذهبي بقوله )امليزان 
ُيسن(.

وقال ابن حجر )هداية الرواة 383/2( : )غريب( .
وقد حكم عليه بالوضع ابن حبان )املجروحني 376/1 ، 277/2(، ونقله ابن اجلوزي )املوضوعات 165/3( .

ولعل مستند القزويني يف احلكم بالوضع هو كالم ابن معي وحكم ابن حبان وابن اجلوزي، والراجح  واهلل أعلم  أنه ال يصل إىل الوضع 
واهلل أعلم.
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والثاين:

7-  »أال إهنا ستكون فتنة«)1(.

)1(  ذكره البغوي )ح1538(.
وهذا احلديث مل يرد يف تعقب احلافظي العالئي وابن حجر، ومما يعضد صحة ما يف املخطوط وأن عدم نقل احلافظي له ال يعني خطأه 

: نقل الفتني حكم القزويني عىل احلديث )تذكرة املوضوعات ص76( بالوضع .
وقد أخرجه الرتمذي يف جامعه )29/5 ح2906(، وابن أيب شيبة يف مصنفه )125/6(، والدرامي يف سننه )2098/4(، والبزار يف 
مسنده )71/3(: من طريق محزة الزيات، عن أيب املختار الطائي، عن ابن أخي احلارث األعور، عن احلارث، قال: مررُت يف املسجد 
فإذا الناس خيوضون يف األحاديث فدخلت عىل عيل ريض اهلل عنه، فقلت: يا أمري املؤمنني، أال ترى أن الناس قد خاضوا يف األحاديث، 
قال: وقد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: أما إين قد سمعت رسول اهلل  يقول: »أال إهنا ستكون فتنة«. فقلت: ما املخرج منها يا 
رسول اهلل؟، قال: »كتاب اهلل، فيه نبأ ما قبلكم، وخرب ما بعدكم، وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس باهلزل، من تركه من جبار قصمه 
اهلل، ومن ابتغى اهلدى يف غريه أضله اهلل، وهو حبل اهلل املتني، وهو الذكر احلكيم، وهو الراط املستقيم، هو الذي ال تزيغ به األهواء، 
وال تلتبس به األلسنة، وال يشبع منه العلامء، وال خيلق عىل كثرة الرد، وال تنقيض عجائبه، هو الذي مل تنته اجلن إذ سمعته حتى قالوا: »إنا 
سمعنا قرآنًا عجبًا هيدي إىل الرشد«. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدى إىل رصاط مستقيم«. 

خذها إليك يا أعور.
واللفظ للرتمذي، والبقية بنحوه .

وأخرجه أمحد يف مسنده )111/2 ح704(، وأبو يعىل يف مسنده )302/1(: من طريق يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن إسحاق 
قال: وذكر حممد بن كعب القرظي، عن احلارث بن عبد اهلل األعور، قال: قلُت: آلتني أمري املؤمنني فألسألنه عام سمعتُ العشية، فجئته 
بعد العشاء فدخلت عليه، فذكر احلديث، قال: ثم قال: سمعت رسول اهلل  يقول: » أتاين جربيل، فقال: يا حممد، إن أمتك 
خمتلفة بعدك. قال: فقلت له: فأين املخرج يا جربيل؟ قال: فقال: كتاب اهلل تعاىل، به يقصم اهلل كل جبار، من اعتصم به نجا .. «احلديث .

واحلديث كام يظهر مداره عىل احلارث األعور، وعنه من طريقي : ابن أخيه، وحممد بن كعب .
أما الوجه األول : ففيه ابن أخي احلارث والراوي عنه أبو املختار الطائي، ومها جمهوالن )التقريب ت 8492 ، 8348(.

وأما الوجه الثاين : ففيه حممد بن إسحاق، وهو صدوق يدلس )التقريب ت 5725(، وهنا مل يسند عن حممد بن كعب، فراويته عنه منقطعة .
 ،)79  78/3 والتعديل  )اجلرح  وأبو خيثمة  وأبو إسحاق   ،)273/2 الكبري  )التاريخ  الشعبي  فقد كذبه  احلارث األعور  وأما مداره 

وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة، وذكرا بأنه ال يتج بحديثه .
فاحلديث هبذه احلال ضعيف جدًا، وقد قال الرتمذي بعد أن أخرجه : )هذا حديث غريب، ال نعرفه إال من هذا الوجه، وإسناده جمهول، 

ويف احلارث مقال(.
وقال ابن حجر )هداية الرواة 374/2(: )إسناده جمهول( .

ولعل مستند القزويني يف احلكم بوضعه هو تكذيب احلارث األعور .واهلل أعلم .
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ويف باب اإلجارة:

8-  »أعطوا السائل وإن جاء عىل فرس«.

وأمــا صــدر احلديــث وهــو قولــه صــىل اهلل تعــاىل عليــه وآلــه وســلم »أعطــوا األجــرَي أجــَره قبــل 

أن جيــّف عرُقــه«. ليس بموضــوع)1(.

ويف كتاب احلدود:

9-  »أقيلوا ذوي اهليآت عثراهتم إال احلدود«)2(.

ويف باب الرَتّجل)3(:

10-  »يكون قوم يف آخر الزمان خيضبون هذا السواد، ال جيدون رائحة اجلنة«)4(.

)1(  ذكر البغوي األول )ح2202( والثاين قبله )ح2201( .
وقد أخرج األول »أعطوا السائل .. «.: فقد أخرجه أبو داود يف سننه )3/ 98 ح1665( وأمحد يف مسنده )254/3 ح1730(: من 
طريق مصعب بن حممد بن رشحبيل، عن يعىل بن أيب ييى، عن فاطمة بنت حسي، عن حسي بن عيل ، قال: قال رسول اهلل 

: »للسائل حق وإن جاء عىل فرس«.
وقد ذكره ابن اجلوزي يف املوضوعات )236/2(، وأورده الفتني يف تذكرته )ص61( وعزاه للقزويني .

وتعقبه العالئيُّ )ص40 ح10(، وحّسن اإلسناد، ومل يرد ذكر احلديث يف رسالة ابن حجر، واهلل أعلم.
وأما الثاين »أعطوا األجري .. « : فقد أخرجه ابن ماجه يف سننه )510/3 ح2443(: عن العباس بن الوليد، عن وهب بن سعيد، عن 

عبد الرمحن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر ، عن رسول اهلل ، بمثله.
ومل يكم عليه القزويني بالوضع كام هو ظاهر يف لفظه .واهلل أعلم .

)2(  ذكره البغوي )ح2693( من حديث عائشة ريض اهلل عنه.
وقد أخرجه أبو داود يف سننه )428/6 ح4375( وأمحد يف مسنده )42/ 300 ح25474(: من طريق عبد امللك بن زيد، عن حممد 

بن أيب بكر، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي ، مثله.
وقد رّد حكم القزويني العالئيُّ )ص34 ح5( وحّسنه حمتجًا بتخريج النسائي له، وابُن حجر )ص1779 ح5( وحّسنه، وهو فيام يظهر 

أنه عنده من احلسن لذاته .واهلل أعلم .
)3(  الرتجيل: تريح الشعر وتنظيفه وحتسينه واإلكثار من اإلدهان واالمتشاط )غريب احلديث البن اجلوزي 383/1، النهاية 2/ 203(.

. 4(  ذكره البغوي )ح3444( من حديث ابن عباس(
وقد أخرجه أبو داود )272/6 ح4212( والنسائي )138/8 ح5075( وأمحد )276/4 ح2470( : من طريق ابن جبري، عن ابن 
عباس ، عن النبي  أنه قال : »يكون قوم خيضبون يف آخر الزمان بالسواد كحواصل احلامم، ال يرحيون رائحة اجلنة«.

وقد أورده ابن اجلوزي يف املوضوعات )55/3(.
وقد رّد ذلك العالئي )ص35 ح6( وابن حجر )ص1780 ح6(، وحكام بصحة احلديث .واهلل أعلم.
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ويف باب التصاوير:

11-  رأى رجاًل يتبع محامة، فقال: »شيطان يتبع شيطانًا«)1(.

ويف كتاب اآلداب:

12-  »إذا كتب أحدكم كتابًا َفْلُيرّتبه)2(؛ فإنه أنجح للحاجة«)3(.

ويف باب حفظ اللسان والغيبة:

13-  »ال تظهر الشامتة بأخيك فريمحه اهلل ويبتليك«)4(.

ويف باب املفاخرة والعصبية:

14-  »حبُّك اليشء ُيعمي ويصّم«)5(.

. 1(  ذكره البغوي )ح3485( من حديث أيب هريرة(
واحلديث أخرجه أبو داود )296/7 ح4940( وابن ماجه )692/4 ح3765( وأمحد )221/14ح8543( : من طريق حممد بن 

عمرو، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة ، أن رسول اهلل  : رأى رجاًل يتبع محامة، فقال: »شيطان يتبع شيطانة«.
وتعقب ذلك العالئي )ص ح7( وابن حجر )ص1780 ح7( وحّسنه، وقّويا طرق احلديث .واهلل أعلم.

)2(  أتربت اليء : إذا جعلت عليه الرتاب؛ اعتامدًا عىل احلق تعاىل يف إيصاله إىل املقصد، أو أراد ذّر الرتاب عىل املكتوب، أو ليخاطب 
الكاتب خطابًا عىل غاية التواضع )ُينظر : النهاية 1/ 185 ، جممع بحار األنوار 257/1(.

)3(  ذكره البغوي )ح3606( من حديث جابر ريض اهلل عنه.
اهلل  رسول  أن   ، جابر  عن  الزبري،  أيب  عن  أمحد،  أيب  عن  محزة،  طريق  من  ح2713(:   66  /5( جامعه  يف  الرتمذي  أخرجه 

 قال: »إذا كتب أحدكم كتابًا فلُيرّتبه؛ فإنه أنجح للحاجة«.
وأخرجه ابن ماجه )696/4 ح3774(: من طريق بقية، عن أيب أمحد، به، ولفظه: »تّربوا صحفكم أنجح هلا؛ إن الرتاب مبارك«، وقد 

أورده ابن اجلوزي يف العلل املتناهية )82/1 86(.
وضّعف احلديث العالئي )ص38 ح8( وابن حجر )ص1782 ح8(، لكنهام ردا احلكم عليه بالوضع .واهلل أعلم.

بن سنان، عن  برد  بن غياث، عن  )662/4 ح2506(: من طريق حفص  جامعه  الرتمذي يف  البغوي )ح3784(، وأخرجه  ذكره    )4(
مكحول، عن واثلة بن األسقع، عن رسول اهلل ، بمثله، وقال: )حسن غريب(.

 ،) اهلل  له من كالم رسول  ابن حبان )هذا ال أصل  بقول  املوضوعات )224/3( واستشهد  ابن اجلوزي يف  أورده  وقد 
وكالمه يف املجروحني )213/2 214(.

 ، ابن حجر )ص1782 ح9  لكنه غريب(، وحّسنه  الرتمذي،  قال  العالئي )ص39 ح9(: )هو حسن كام   : بالوضع  رّد احلكم  وقد 
ص1786( وقال مبّينًا مراد الرتمذي بقوله »حسن غريب«: )الغرابة لتفرد بعض رواة كل منهام عن شيخه، فهي غرابة نسبية، وأما 

احلسن فالعتضاد كل منهام باآلخر( .واهلل أعلم .
. 5(  ذكره البغوي )ح3816( من حديث أيب الدرداء(
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ويف باب احلب يف اهلل ومن اهلل:

15-  »املرء عىل دين خليله؛ فلينظر أحُدكم من خُيالِلـْـُه«)1(.

ويف باب احلذر والتأيّن يف األمور:

16-  »ال حليم إال ذو عثرة، وال حكيم إال ذو تربة«)2(.

ويف باب الّرفق واحلياء وُحسن اخللق:

)4( لئيم«)5(. )3( كريم، والفاجر َخبٌّ 17-  »املؤمن ِغرٌّ

وقد أخرجه أبو داود )448/7 ح5130 – باب يف اهلوى(، وأمحد من طريقي )24/36 ح21694 ، 533/45 ح27548( : من 
.  عن النبي ، طريق أيب بكر الغساين، عن خالد بن حممد الثقفي، عن بالل بن أيب الدرداء، عن أيب الدرداء

يعداه من  مل  لكن  املرفوع،  الدرداء، وضعفا  أيب  وابن حجر )ص1782 ح10(، ورجحا وقفه عىل  العالئي )ص45 ح14(  وأورده 
املوضوع .واهلل أعلم.

)1(  ذكره البغوي )ح3903( من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه.
 142/14 ، داود )204/7 ح4833(، والرتمذي )167/4 ح2378(، وأمحد من طريقي )398/13 ح8028  أبو  وقد أخرجه 

.  عن النبي ، ح8417( : من طريق زهري بن حممد، عن موسى بن وردان، عن أيب هريرة
وقد سبق املصنَف يف توهيته : ابُن اجلوزي، فأورده يف العلل املتناهية )236/2(.

وتعقب ذلك العالئي )ص42 ح11(، وقال مرجحًا حلكم الرتمذي: )حسن غريب(، وحّسن ابن حجر )ص1783 ح11( وحكى 
تصحيح احلاكم، فلم ينزال باحلديث إىل درجة الضعيف فضاًل عن املوضوع .واهلل أعلم.

. 2(  ذكره البغوي )ح3932( من حديث أيب سعيد(
وأخرجه الرتمذي )447/3 ح2033(، وأمحد من طريقي )110/17 ح11056 ، 201/18 ح11661( : من طريق ابن وهب، عن 

.  عن النبي ، عمرو بن احلارث، عن دّراج، عن أيب اهليثم، عن أيب سعيد
وقد سبق املصنَف يف توهيته : ابُن اجلوزي، فأورده يف العلل املتناهية )42/1(.

ورد ذلك العالئي )ص46 ح15( وجعله من أنزل مراتب احلسن أو من الضعيف املحتمل، وابن حجر )ص1783 ح12(، وحّسنه 
وذكر تصحيح بعض أهل العلم إلسناد احلديث .واهلل أعلم.

)3(  أي ليس بذي ُنكر، فهو ينخدع النقياده ولينه، وهو ضد اخَلّب، يريد أن املؤمن املحمود من طبعه الَغرارة، وقلة الفطنة للرش، وترك 
البحث عنه، وليس ذلك منه جهاًل، ولكنه كرم وحسن خلق )ُينظر : غريب احلديث 150/2 ، النهاية 354/3( .

)4(  اخَلّب –بالفتح وقد ُتكر  : اخلدّاع، وهو الذي يسعى بي الناس بالفساد )ُينظر : غريب احلديث 260/1 ، النهاية 4/2( .
. 5(  ذكره البغوي )ح3958( من حديث أيب هريرة(

وقد أخرجه أبو داود )167/7 ح4790(، وأمحد )59/15 ح9118( : من طريق احلجاج بن فرافصة، عن رجل، عن أيب سلمة، عن أيب 
. عن النبي ، هريرة عن

وأبو داود، والرتمذي )409/3 ح1964( : من طريق برش بن رافع، عن ييى ابن أيب كثري، عن أيب سلمة، به.
وقد سبق املصنَف يف توهيته : ابُن اجلوزي، فأورده يف العلل املتناهية )109/2(.

وتعقب ذلك : العالئي )ص43 ح12( وحّسنه، وابن حجر )ص1783 ح13( وحّسنه لغريه فيام يفهم من سياقه .واهلل أعلم.
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ويف باب فضل الفقراء وما كان من عيش النبي صىل اهلل تعاىل عليه وآله وسلم:

18-  »اللهم أحيني مسكينًا وأمتني مسكينًا واحرشين يف زمرة املساكني«)1(.

ويف باب املالحم:

19-  »إن النــاس ُيمــّرون أمصــارًا، وإن ِمــرًا منهــا يقــال هلــا البــرة، فــإن أنــت مــررَت 
ــك  ــا، وعلي ــاب أمرائه ــوقها وب ــا وس ــا)3( ونخيله ــباخها)2( وكأله ــاك وِس ــا فإي ــا ودخلَته هب
بضواحيهــا)4(؛ فإنــه يكــون خْســف وقــذف ورجــف، وقــوم يبيتــون يصبحــون قــردة 

وخنازيــر«)5(.

ويف باب مناقب عيل ريض اهلل تعاىل عنه:

20-  »اللهم ائتني بأحّب خلقك إليك يأكل معي هذا الطري«. فجاء عيّل، فأكل معه)6(.

. 1(  ذكره البغوي )ح4055( من حديث أنس(
  عن رسول اهلل ، أخرجه الرتمذي )155/4 ح2352( : من طريق ثابت بن حممد، عن احلارث بن النعامن ، عن أنس
أنه قال: »اللهم أحيني مسكينًا وأمتني مسكينًا واحرشين يف زمرة املساكني يوم القيامة«. فقالت عائشة : مل يا رسول اهلل؟ قال: 
»إهنم يدخلون اجلنة قبل أغنيائهم بأربعني خريفًا، يا عائشة! ال تردي املسكني ولو بشق مترة، يا عائشة! أحبي املساكني وقربيهم؛ فإن اهلل 
ُيقّربك يوم القيامة«.ويف الباب عن أيب سعيد ، بذكر الدعاء دون بقية القصة، أخرجه ابن ماجه )241/5 ح4126( ، وقد أورد 

ابن اجلوزي كال احلديثي يف املوضوعات )141/3 142( .
وضّعف العالئي حديث أيب سعيد  )ص45 ح13(، وأبى احلكم عليه بالوضع، وأورد ابن حجر كال احلديثي )ص1784 
ح14(، وضّعف احلديث، لكنه تعقب احلكم بالوضع، مستأنسًا بكالم الرتمذي عىل حديث أنس ، وتصحيح احلاكم حلديث 

أيب سعيد .واهلل أعلم.
)2(  هي األرض التي تعلوها امللوحة، وال تكاد تنبت إال بعض الشجر )ُينظر : النهاية 333/2 ، املصباح املنري 263/1(.

)3(  أي العشب والنبات، رطبًا كان أو يابسًا )ُينظر : النهاية 194/4 ، املصباح املنري 540/2( .
)4(  أي البادية منها والبعيدة  )ُينظر : الدالئل يف غريب احلديث 715/2 ، النهاية 78/3( .

. 5(  ذكره البغوي )ح4192( من حديث أنس(
أخرجه أبو داود )346/6 ح4307( : من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد، عن موسى احلناط، ال أعلمه إال ذكره عن موسى بن أنس، 

عن أنس ، عن رسول اهلل   ، وقد أورده ابن اجلوزي يف املوضوعات )60/2( .
ورد ذلك العالئي )ص48 ح16( ووثق رجاله، وابن حجر )ص1784 ح15( وحّسن احلديث .واهلل أعلم .

. 6(  ذكره البغوي )ح4770( من حديث أنس(
النبي  عند  كان  قال:   ، أنس  عن  السدي،  عن  عمر،  بن  عيسى  طريق  من  ح3721(:   84/6( جامعه  يف  الرتمذي  أخرجه 
 طرٌي، فقال .. ، احلديث ، وأخرجه احلاكم يف املستدرك )141/3(: من طريق حممد بن أمحد بن عياض بن أيب طيبة، عن 

أبيه، عن ييى بن حسان، عن سليامن بن بالل، عن ييى بن سعيد، عن أنس ، وفيه قصة .
وأخرجه أيضًا )142/3( : من طريق إبراهيم بن ثابت، عن ثابت البناين، عن أنس ، وفيها قصة .

وقد أورد طرقه ابن اجلوزي يف العلل املتناهية )225/1 234( وضعفها .
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ــس  ــه لي ــد اهلل: )إن ــو عب ــم أب ــال احلاك ــوع()1(، وق ــث موض ــذا حدي ــوزي: )ه ــن اجل ــال اب ق
بموضــوع()2(.

21-  »أنا دار احلكمة وعيّل باهبا«)3(.

22-  »يا عيّل! ال حيّل ألحد جُينِب يف هذا املسجد غريي وغريك«)4(.
واهلل أعلم. 

تم بحمد اهلل وتوفيقه)5(.

ورده العالئي )ص49 ح17( وحكم عليه بأنه من الضعيف الذي ينجرب إن مل يكن حسنًا، وأورد ابن حجر )ص1784 ح16( طريق 
الرتمذي وحّسنه، وأورد كذلك احلديث عند احلاكم وكالمه، ثم ذكر بأن للحديث شاهدين عن سفينة وابن عباس ، وقال: 

)سند كل منهام متقارب(، واهلل أعلم .
)1(  أورده كام تقدم يف العلل املتناهية )225/1 234( وضّعف كل طرقه، ونقل حكم ابن طاهر عليه بالوضع .

)2(  فقد خرجه يف املستدرك عىل الصحيحني كام تقدم، وقال: )حديث صحيح عىل رشط الشيخي، ومل يرجاه( .
. 3(  ذكره البغوي )ح4772( من حديث عيل(

. وأخرجه الرتمذي )6/ 85 ح3723(: من طريق رشيك، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، عن الصنابحي، عن عيل
قال الرتمذي بعد أن أخرجه : )هذا حديث غريب منكر، وروى بعضهم هذا احلديث عن رشيك، ومل يذكروا فيه عن الصنابحي، وال 

. ) نعرف هذا احلديث عن أحد من الثقات غري رشيك، ويف الباب عن ابن عباس
وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات )349/1(، وقال ابن حبان )املجروحني 94/2(: )هذا خرب ال أصل له ..( .

، وابن حجر )ص1785 ح17( وقال: )ضعيف،  ابن عباس  العالئي )ص52 ح18( وحّسنه وقّوى حديث  وقد رد ذلك 
.  وجيوز أن ُيّسن(، وقّوى الشاهد عن ابن عباس

وحكم كل من العالئي وابن حجر ال يناقض قول الرتمذي )غريب منكر(؛ وذلك ألن العالئي وابن حجر نقال حكم الرتمذي وعبارته 
دون حكمه بالنكارة، وبالتايل مل يناقشا ذلك ومل يتعرضا له، ومن املعلوم أن النكارة تطلق عىل الضعيف الذي يالف أو الذي ال يتمل 
تفرده، وبالتايل قد تتعذر تقويته، وقد ذهب د حممد الرتكي أن النكارة عند الرتمذي مما ال ينجرب )ُينظر : احلديث املنكر وداللته عند اإلمام 

الرتمذي ص67(، وعىل كل حال : حكم الرتمذي عىل احلديث بالنكارة ال يعارض حكم العالئي وابن حجر، فلكل إمام اجتهاده .
والذي يظهر أن احلديث  يف أشد حاالته ضعفًا  ال ينزل إىل الوضع، واهلل أعلم .

. 4(  ذكره البغوي )ح4774( من حديث أيب سعيد(
وقد أخرجه الرتمذي )6/ 88 ح3727(: من طريق سامل بن أيب حفصة، عن عطية، عن أيب سعيد .. احلديث . قال عيل بن 
املنذر: ُقلت لِضار بن رُصد: ما معنى هذا احلديث؟ . قال : ال يلّ ألحد يستطرقه ُجنُبًا غريي وغريك . ثم قال الرتمذي : )هذا حديث 

حسن غريب، ال نعرفه إال من هذا الوجه، وقد سمع مني حممد بن إسامعيل هذا احلديث واستغربه(.
وأسنده ابن اجلوزي )املوضوعات 368/1(، وقال : )هذا حديث ال صحة له ..( .

بالوضع، وابن حجر )1786 ح18(، وقال: )ضعيف، وقد  العالئي )ص55 ح19(، وضّعفه لكنه رد احلكم عليه   : وتعقب ذلك 
ُيّسن( .واهلل أعلم .

)5(  هذا آخر الرسالة، واحلمد هلل رب العاملني. .
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A
   أهم نتائج البحث :

فهذه أبرز نتائج البحث :

 ظهور مكانة احلافظ القزويني يف علم احلديث وعناية العلامء بام ُنقل عنه .1. 

 بيــان مكانــة كتابــة مصابيــح الســنة للبغــوي عنــد العلــامء؛ فإنــه قــد تبــّي أن األحاديــث التــي 2. 
قيــل إهنــا موضوعــة مل تكــن كذلــك، ممــا يــدّل عــىل حســن انتقــاء اإلمــام البغــوي وإمامتــه 

يف علــم احلديــث .

 تضمنــت الرســالُة املحققــة األحاديــَث التــي أجــاب عنهــا احلافظــي العالئــي وابــن حجــر، 3. 
ــة يف املخطــوط ويف نقــول العلــامء عــن القزوينــي مــن  وزادت عليهــا بأحاديــث، وهــي ثابت

ألــف يف املوضوعــات بعــده .

 ظهــور اســتفادة العلــامء الذيــن ّألفــوا يف املوضوعــات مــن بعضهــم، ويف كثــري مــن األحيــان 4. 
ُتنقــل األحــكام دون تعقــب أو بيــان .

  التوصيات العلمية :
ــة،  ــات العلمي ــرز التوصي ــذه أب ــي، فه ــظ القزوين ــالة احلاف ــىل رس ــل ع ــة والعم ــد الدراس وبع

ــيل  : ــام ي ــأويص ب ف

 العنايــة بــرتاث احلافــظ القزوينــي العلمــي ودراســة مــا جــاء عنــه ومجــع أحكامــه املبثوثــة يف 1. 
كتــب احلديــث .

 حترير ضوابط احلكم بالوضع عند احلافظ القزويني .2. 

 النظــر يف ضوابــط احلكــم بالوضــع عنــد العلــامء الذيــن ألفــوا املوضوعــات وخصوصــًا التــي 3. 
يغلــب عليهــا النقــل عمــن تقــدم دون تعقــب أو بيــان وجــه احلكــم .
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أجوبــة احلافــظ ابــن حجــر عــن أحاديــث املصابيــح أليب الفضــل أمحــد بــن ابــن حجر العســقالين . 1
)ت852( )يف آخــر كتــاب مصابيــح الســنة أليب حممــد احلســي بــن مســعود بــن الفــراء البغــوي 
الشــافعي )ت516((، حتقيــق د يوســف املرعشــيل، حممــد ســليم، مجــال الذهبــي )بــريوت: دار 

املعرفــة، ط1، 1407( .

األســامء والصفــات ألمحــد بــن احلســي بــن عــيل البيهقــي )ت458(، حتقيــق عبــد اهلل احلاشــدي . 2
)جــدة: مكتبــة الســوادي، ط. 1، 1413( .

ــم . 3 ــريوت: دار العل ــقي )ت1396(، )ب ــزركيل الدمش ــد ال ــن حمم ــد ب ــن حمم ــري الدي ــالم خل األع
للماليــي، ط. 15، 2002( .

ــدادي . 4 ــري البغ ــون امل ــن ع ــي ب ــن مع ــى ب ــا يي ــدوري أليب زكري ــة ال ــني رواي ــن مع ــخ اب تاري
ــرتاث  ــاء ال ــة: مركــز البحــث العلمــي وإحي ــور ســيف )مكتب ــق أمحــد حممــد ن )ت233(، حتقي

اإلســالمي، ط. 1، 1399( .

التاريــخ الكبــري أليب عبــد اهلل حممــد بــن إســامعيل البخــاري )ت256(، عنايــة حممــد عــب املعيــد . 5
)اهلنــد: جملــس دائــرة املعــارف العثامنيــة، 1377( .

تاريــخ علــامء بغــداد املســمى منتخــب املختــار أليب املعــايل حممــد بــن رافــع الســالمي )ت774(، . 6
تصحيــح وتعليــق عبــاس العــزاوي )بــريوت: الــدار العربيــة للموســوعات، ط. 2، 1420( .

ــرتاث . 7 ــاء ال ــريوت: دار إحي ــدي )ت986( )ب ــي اهلن ــر الَفتن ــد طاه ــات ملحم ــرة املوضوع تذك
العــريب، ط. 2، 1399( .

تعجيــل املنفعــة بزوائــد رجــال األئمــة األربعــة أليب الفضــل أمحــد بــن ابــن حجــر العســقالين . 8
ــائر، ط. 1، 1416( . ــريوت: دار البش ــق )ب ــداد احل ــرام اهلل إم ــق إك )ت852(، حتقي
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الفهارس
فهرس األحاديث

الصفحةطرف احلديث

347أتاين جربيل، فقال: يا حممد، إن أمتك خمتلفة بعدك
343إذا أّذنت فرتّسل، وإذا أقمت فاحدر

349إذا كتب أحدكم كتابًا َفْلُيرّتبه
348أعطوا السائل وإن جاء عىل فرس

348أقيلوا ذوي اهليآت عثراتم إال احلدود
347أال إهنا ستكون فتنة

351إن الناس ُيمرّصون أمصارًا، وإن ِمرصًا منها يقال
342إن لكل أمة جموسًا، وإن جموس أمتي املكذبون بالقدر

352أنا دار احلكمة وعيّل باهبا
349تّربوا صحفكم أنجح هلا

349حبُّك اليء ُيعمي ويصّم
349رأى رجاًل يتبع محامة، فقال: شيطان يتبع شيطانًا

342صنفان من أمتي ليس هلام يف اإلسالم نصيب: املرجئة والقدرية
342القدرية جموس هذه األمة؛ إن مرضوا فال تعودوهم وإن ماتوا فال تشهدوهم

347قلُت: آلتي أمري املؤمني فألسألنه عام سمعُت العشية
344كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يأمر بالالً أن يرتل يف األذان

344كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يأمرنا أن نرتل األذان 
351كان عند النبي صىل اهلل عليه وسلم طرٌي

349ال تظهر الشامتة بأخيك فريمحه اهلل ويبتليك
350ال حليم إال ذو عثرة، وال حكيم إال ذو جتربة

342لكل أمة جموس، وجموس أمتي الذين يقولون )ال قدر(، إن مرضوا ..
348للسائل حق وإن جاء عىل فرس

351اللهم أحيني مسكينًا وأمتني مسكينًا واحرشين يف زمرة املساكي
351اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطري
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الصفحةطرف احلديث

350املرء عىل دين خليله؛ فلينظر أحُدكم من ُيالِلـْـُه
347مررُت يف املسجد فإذا الناس يوضون يف األحاديث فدخلت عىل عيل

346من شغله القرآن عن ذكري
345من عّزى مصابًا فله أجره

350املؤمن ِغرٌّ كريم، والفاجر َخبٌّ لئيم
343واجعل بي أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ اآلكل من أكله ..

443يا بالل! اجعل بي أذانك وإقامتك نفسًا
343يا بالل! إذا أّذنت فرتّسل يف أذانك

344يا عباس! يا عامه! أال أعطيك؟ أال أمنحك؟
352يا عيّل! ال يّل ألحد جُينِب يف هذا املسجد غريي وغريك

346يقول الرب عز وجل: من شغله القرآن عن ذكري
348يكون قوم يف آخر الزمان يضبون هذا السواد

فهرس الغريب

الصفحةالكلمة

349ترب : )يرّتبه(
) 350خبب : )َخبٌّ

348رجل : )الرتّجل(
351سبخ : )ِسباخها(

351ضحا : )ضواحيها(
) 350غرر : )ِغرٌّ

351كأل : )كألها(
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فهرس األعالم املعّرف هبم أو الرواة املبنّي حاهلم
األسمــــــــــــــــــــــــــــاء

الصفحةالَعَلم أو الراوي
332أمحد بن غزال البغدادي

333أمحد بن حممد بن عبد الرمحن بن عبد املحمود البغدادي
332إسامعيل بن عيل، أبو الربكات وأبو الفضل ابن الطبال احلنبيل

347احلارث األعور
333حسام بن أمحد بن عمر النعامين احلنفي

326احلسي بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي
333عبد الرمحن بن أمحد ابن رجب البغدادي الدمشقي احلنبيل

343عبد املنعم بن نعيم صاحب السقاء
346عطية العويف

332عيل بن إبراهيم، ابن العّطار الشافعي
344عمر بن بشري

332عمر بن عيل بن عمر القزويني
344عمرو بن ِشمر

347حممد بن إسحاق
346حممد بن احلسن اهلمداين

333حممد بن عبد الرمحن بن عبد املحمود البغدادي
326حممد بن عبد اهلل اخلطيب العمري، أبو عبد اهلل التربيزي

333حممد بن يعقوب الفريوزآبادي الشافعي

الكنى

344أبو اجلوزاء
347أبو املختار الطائي

347ابن أخي احلارث األعور 
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تقريــب التهذيــب أليب الفضــل أمحــد بــن ابــن حجــر العســقالين )ت852(، حتقيــق حممــد عوامــة . 9
)حلــب: دار الرشــيد، ط. 1، 1406( .

ــر . 10 ــن حج ــن اب ــد ب ــل أمح ــري أليب الفض ــي الكب ــث الرافع ــج أحادي ــري يف ختري ــص احلب التلخي
العســقالين )ت852( )بــريوت: الكتــب العلميــة، ط. 1، 1419( .

ــي . 11 ــد الرمحــن القضاعــي الكلب ــن عب هتذيــب الكــامل يف أســامء الرجــال أليب احلجــاج يوســف ب
ــالة، ط. 1، 1400( . ــة الرس ــريوت: مؤسس ــروف )ب ــواد مع ــار ع ــق بش ــزي ت740(، حتقي امل

ــار . 12 ــق بش ــذي )ت279(، حتقي ــْورة الرتم ــن َس ــى ب ــن عيس ــد ب ــى حمم ــري أليب عيس ــع الكب اجلام
ــالمي، ط. 1، 1996( . ــرب اإلس ــريوت: دار الغ ــروف )ب ــواد مع ع

اجلــرح والتعديــل أليب حممــد عبــد الرمحــن بــن حممــد التميمــي احلنظــيل، ابــن أيب حاتــم الــرازي . 13
)ت327(، عنايــة حممــد عــب املعيــد )اهلنــد: جملــس دائــرة املعــارف العثامنيــة بــريوت: دار إحيــاء 

الــرتاث العــريب، ط. 1، 1371( .

ــاض: دار . 14 ــي )الري ــي الرتك ــن ترك ــد ب ــذي ملحم ــام الرتم ــد اإلم ــه عن ــر وداللت ــث املنك احلدي
.  )1430  ،1 ط.  العاصمــة، 

الــدرر الكامنــة يف أعيــان املائــة الثامنــة أليب الفضــل أمحــد بــن ابــن حجــر العســقالين )ت852(، . 15
عنايــة حممــد عــب املعيــد )اهلنــد: جملــس دائــرة املعــارف العثامنيــة، ط. 2، 1392( .

الدعــاء أليب القاســم ســليامن بــن أمحــد بــن أيــوب اللخمــي الشــامي الطــرباين )ت360(، حتقيــق . 16
مصطفــى عبــد القــادر عطــا )بــريوت: الكتــب العلميــة، ط. 1، 1413( .

ــاب الرقســطي )ت302(، حتقيــق حممــد القنــاص . 17 ــن ث الدالئــل يف غريــب احلديــث لقاســم ب
ــكان، ط. 1، 1422( . ــة العبي ــاض: مكتب )الري

ذكــر مــن يعتمــد قولــه يف اجلــرح والتعديــل أليب عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد الذهبــي )ت748(، . 18
حتقيــق عبــد الفتــاح أبــو غــدة )بــريوت: دار البشــائر، ط. 4، 1410( .
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ــامل . 19 ــق ك ــايس )ت832(، حتقي ــد الف ــن أمح ــد ب ــانيد ، ملحم ــنن واألس ــد يف رواة الس ــل التقيي ذي
ــة، ط. 1، 1410( .  ــب العلمي ــريوت: الكت ــوت )ب احل

ــدادي . 20 ــالمي البغ ــب الس ــن رج ــد ب ــن أمح ــن ب ــد الرمح ــن عب ــن الدي ــة لزي ــات احلنابل ــل طبق ذي
ــكان، ط. 1،  ــاض: العبي ــي )الري ــن العثيم ــد الرمح ــق د عب ــيل )ت795(، حتقي ــقي احلنب الدمش

.  )1425

ــد . 21 ــق حمم ــيباين )ت290(، حتقي ــل الش ــن حنب ــد ب ــن حمم ــد ب ــام أمح ــن اإلم ــد اهلل ب ــنة لعب الس
القحطــاين )الدمــام: دار ابــن القيــم، ط. 1، 1406( .

الســنن أليب احلســن عــيل بــن عمــر بــن أمحــد البغــدادي الــدار قطنــي )ت385(، حتقيــق شــعيب . 22
األرنــاؤوط ومجاعــة )بــريوت: مؤسســة الرســالة، ط. 1، 1425( .

الســنن الكبــري ألمحــد بــن احلســي بــن عــيل البيهقــي )ت458(، حتقيــق حممــد عبــد القــادر عطــا . 23
)بــريوت: الكتــب العلميــة، ط. 3، 1424( .

ســنن النســائي )املجتبــى مــن الســنن( ، أليب عبــد الرمحــن أمحــد بــن شــعيب بــن عــيل اخلراســاين . 24
النســائي )ت303(، حتقيــق عبــد الفتــاح أبــو غــدة )حلــب: مكتــب املطبوعــات اإلســالمية، ط. 

. )1406 ،2

الســنن أليب عبــد اهلل حممــد بــن يزيــد القزوينــي )ت273(، حتقيــق شــعيب األرنــاؤوط وعــادل . 25
مرشــد وحممــد كامــل وعبــد اللطيــف حــرز اهلل )بــريوت: الرســالة العامليــة، ط. 1، 1430( .

ــن غالــب . 26 ــن حممــد ب ــه أليب بكــر أمحــد ب ــة الكرجــي عن ــي  رواي ــدار قطن ســؤاالت الربقــاين لل
الربقــاين )ت425(، حتقيــق عبــد الرحيــم بــن حممــد القشــقري )باكســتان: كتــب خانــه مجيــيل، 

ط. 1، 1404( .

ســري أعــالم النبــالء أليب عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد الذهبــي )ت748(، حتقيــق شــعيب األرناؤوط . 27
)بريوت: مؤسســة الرســالة، ط. 3، 1405( .
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صحيــح ابــن خزيمــة أليب بكــر حممد بــن إســحاق بــن خزيمــة الســلمي النيســابوري )ت311(، . 28
حتقيــق حممــد األعظمي )بــريوت: املكتــب اإلســالمي، 1400( .

الضعفــاء الكبــري أليب جعفــر حممــد بــن عمــرو العقيــيل املكــي )ت322(، حتقيــق عبــد املعطــي . 29
قلعجــي )بــريوت: الكتــب العلميــة، ط. 1، 1404( .

ــائي . 30 ــاين النس ــيل اخلراس ــن ع ــعيب ب ــن ش ــد ب ــن أمح ــد الرمح ــون أليب عب ــاء واملرتوك الضعف
)ت303(، حتقيــق حممــود إبراهيــم زايــد حلــب: دار الوعــي، ط. 1، 1396( .

ــد . 31 ــن حمم ــن ب ــد الرمح ــن عب ــد ب ــن حمم ــمس الدي ــع لش ــرن التاس ــل الق ــع أله ــوء الالم الض
.  )1412 اجليــل،  دار  )بــريوت:  )ت902(  الســخاوي 

طبقــات املدلســني )تعريــف أهــل التقديــس بمراتــب املوصوفــني بالتدليــس( أليب الفضــل أمحــد . 32
ــار، ط. 1،  ــة املن ــويت )عــامن: مكتب ــق عاصــم القري ــن حجــر العســقالين )ت852(، حتقي ــن اب ب

. )1403

العلــل املتناهيــة يف األحاديــث الواهيــة أليب الفــرج عبــد الرمحــن بــن عــيل اجلــوزي )ت597(، . 33
ــاد: إدارة العلــوم األثريــة، ط. 1، 1401( . حتقيــق إرشــاد احلــق األثــري )فيصــل آب

ــيباين . 34 ــل الش ــن حنب ــد ب ــن حمم ــد ب ــد اهلل أمح ــد اهلل أليب عب ــة عب ــال برواي ــة الرج ــل ومعرف العل
)ت241(، حتقيــق ويص اهلل عبــاس )الريــاض: دار اخلــاين، ط. 2، 1422( .

غايــة النهايــة يف طبقــات القــراء أليب اخلــري حممــد بــن حممــد ابــن اجلــزري )ت833(، اعتنــى بــه . 35
برجســرتارس )القاهــرة: مكتبــة ابــن تيميــة، ط. 1، 1351( .

ــد املعطــي . 36 ــد الرمحــن بــن عــيل اجلــوزي )ت597(، حتقيــق عب غريــب احلديــث أليب الفــرج عب
ــة، ط. 1، 1405( . ــب العلمي ــريوت: دار الكت ــي )ب قلعج

فتــح البــاري رشح صحيــح البخــاري أليب الفضــل أمحــد بــن ابــن حجــر العســقالين )ت852(، . 37
رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه حممــد فــؤاد عبــد الباقــي وأخرجــه حمــب الديــن اخلطيــب )بريوت: 
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دار املعرفــة، 1379( .

الفهرس الشامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط ملؤسسة آل البيت، )1987(.. 38

ــق . 39 ــوكاين )ت1250(، حتقي ــيل الش ــن ع ــد ب ــة ملحم ــث املوضوع ــة يف األحادي ــد املجموع الفوائ
ــة، ط. 1، 1416( . ــب العلمي ــريوت: الكت ــي )ب ــى املعلم ــن يي ــن ب ــد الرمح عب

ــد . 40 ــادل عب ــق ع ــاين )ت360(، حتقي ــدي اجلرج ــن ع ــد اب ــال أليب أمح ــاء الرج ــل يف ضعف الكام
ــة، ط. 1، 1418( . ــب العلمي ــريوت: الكت ــوض )ب ــيل ع ــود وع املوج

الكتــاب املصنــف يف األحاديــث واآلثــار أليب بكــر عبــد اهلل بــن حممــد بــن إبراهيــم العبــي، ابــن . 41
أيب شــيبة ت235(، حتقيــق كــامل احلــوت )الريــاض: مكتبــة الرشــد، ط. 1، 1409( .

املجروحــني مــن املحدثــني والضعفــاء واملرتوكــني أليب حاتــم حممــد بــن حبــان التميمــي الُبســتي . 42
)ت354(، حتقيــق حممــود إبراهيــم )حلــب: دار الوعــي، ط. 3، 1396( .

جممــع بحــار األنــوار يف غرائــب التنزيــل ولطائــف األخبــار املوضوعــات ملحمــد طاهــر الَفتنــي . 43
اهلنــدي )ت986( )اهلنــد: جملــس دائــرة املعــارف العثامنيــة، ط. 3، 1387( .

خمتــر قيــام الليــل أليب عبــد اهلل حممــد بــن نــرص املــروزي )ت294(، اختــرصه أمحــد بــن عــيل . 44
املقريــزي )ت845( )فيصــل آبــاد: حديــث أكادمــي، ط. ، 1408( .

ــيباين . 45 ــل الش ــن حنب ــد ب ــن حمم ــد ب ــد اهلل أمح ــد اهلل أليب عب ــه عب ــة ابن ــد برواي ــام أمح ــائل اإلم مس
ــالمي، ط. 1، 1401( . ــب اإلس ــريوت: املكت ــاويش )ب ــري الش ــق زه )ت241(، حتقي

مســائل اإلمــام أمحــد بــن حنبــل وإســحاق بــن راهويــه بروايــة إســحاق بــن منصــور الكوســج . 46
املــروزي )ت251(، حتقيــق جمموعــة مــن الباحثــي )املدينــة: اجلامعــة اإلســالمية، 1425( .

ــان . 47 ــرف ب ــذي يع ــابوري ال ــد اهلل النيس ــن عب ــد ب ــد اهلل حمم ــني أليب عب ــىل الصحيح ــتدرك ع املس
البّيــع احلاكــم )ت405(، حتقيــق مصطفــى عبــد القــادر عطــا بــريوت: الكتــب العلميــة، ط. 1، 
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مســند أيب يعــىل أليب يعــىل أمحــد بــن عــيل بــن املثنــى التميمــي املوصــيل )ت307(، حتقيــق حســي . 48
ســليم أســد )دمشــق: دار املأمــون للــرتاث، ط. 1، 1404( .

املســند أليب عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل الشــيباين )ت241(، حتقيــق شــعيب األرنــاؤوط . 49
وعــادل مرشــد وآخــرون بــإرشاف د عبــد اهلل الرتكــي )بــريوت: الرســالة، ط. 1، 1421( .

مســند البــزار )البحــر الزخــار( أليب بكــر أمحــد بــن عمــرو العتكــي املعــروف بالبــزار )ت292(، . 50
حتقيــق حمفــوظ الرمحــن زيــن اهلل ومجاعــة )املدينــة: العلــوم واحلكــم، ط. 1، 1429-1418( .

ــن . 51 ــن ب ــد الرمح ــن عب ــد اهلل ب ــد عب ــي( أليب حمم ــنن الدارم ــرف بس ــذي يع ــي )ال ــند الدارم مس
الفضــل الدرامــي التميمــي الســمرقندي )ت255(، حتقيــق حســي ســليم أســد )الســعودية: دار 

ــي، ط. 1، 1412( . املغن

مشــكاة املصابيــح لــويل الديــن حممــد بــن عبــد اهلل اخلطيــب العمــري التربيــزي )ت741(، حتقيق . 52
الشــيخ حممــد األلباين )بــريوت: املكتــب اإلســالمي، ط. 3، 1985( .

مشــيخة رساج الديــن عمــر بــن عــيل القزوينــي )ت750(، حتقيــق د عامــر صــربي )بــريوت: دار . 53
البشــائر، ط. 1، 1426( .

مصابيــح الســنة أليب حممــد احلســي بــن مســعود بــن الفــراء البغــوي الشــافعي )ت516(، حتقيــق . 54
د يوســف املرعشــيل، حممــد ســليم، مجــال الذهبــي )بــريوت: دار املعرفــة، ط1، 1407( .

املصبــاح املنــري يف غريــب الــرشح الكبــري ألمحــد بــن حممــد الفيومــي احلمــوي )ت770(، حتقيــق . 55
عبــد العظيــم الشــناوي )القاهــرة: دار املعــارف، ط. 2( . 

ــرباين . 56 ــامي الط ــي الش ــوب اللخم ــن أي ــد ب ــن أمح ــليامن ب ــم س ــط أليب القاس ــم األوس املعج
ــي، 1415(. ــرة: دار احلرم ــيني )القاه ــن احلس ــد املحس ــوض اهلل وعب ــارق ع ــق ط )ت360(، حتقي
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معجــم الشــيوخ الكبــري أليب عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد الذهبــي )ت748(، حتقيــق د حممــد احلبيب . 57
اهليلــة )الطائف: مكتبــة الصديــق، ط. 1، 1408( .

املغنــي أليب حممــد موفــق الديــن عبــد اهلل بــن أمحــد ابــن قدامــة اجلامعيــيل املقــديس ثــم الدمشــقي . 58
احلنبــيل، ابــن قدامــة املقــديس )ت620( )القاهــرة: مكتبــة القاهــرة، 1388( .

املوضوعــات جلــامل الديــن عبــد الرمحــن بــن عــيل ابــن اجلــوزي )ت597(، حتقيــق عبــد الرمحــن . 59
حممــد عثــامن )املدينــة: املكتبــة الســلفية، ط. 1، 1386( .

املوضوعــات لــريض الديــن احلســن بــن حممــد بــن احلســن العــدوي العمــري القــريش الصغــاين . 60
)ت620(، حتقيــق نجــم عبــد الرمحــن خلــف )دمشــق: دار املأمــون للــرتاث، ط. 2، 1405( .

ميــزان االعتــدال يف نقــد الرجــال أليب عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد الذهبــي )ت748(، حتقيــق عــيل . 61
البجــاوي بــريوت: دار املعرفــة، ط. 1، 1382( .

ــدي . 62 ــن كيكل ــل ب ــن خلي ــالح الدي ــح لص ــث املصابي ــن أحادي ــرتض م ــا اع ــح مل ــد الصحي النق
ــف، ط. 1،  ــة: املؤل ــقري )املدين ــم القش ــد الرحي ــق د عب ــي )ت761(، حتقي ــقي العالئ الدمش

.  )1405

ــد . 63 ــن حمم ــد ب ــن حمم ــارك ب ــادات املب ــن أيب الس ــد الدي ــر ملج ــث واألث ــب احلدي ــة يف غري النهاي
الشــيباين اجلــزري، ابــن األثــري )ت606(، حتقيــق طاهــر الــزاوي وحممــود الطناحــي )بــريوت: 

ــة، 1399( . ــة العلمي املكتب

ــر . 64 ــن حج ــن اب ــد ب ــل أمح ــكاة أليب الفض ــح واملش ــث املصابي ــج أحادي ــرواة إىل ختري ــة ال هداي
العســقالين )ت852(، ختريــج حممــد نــارص الديــن األلبــاين، حتقيــق عــيل حســن عبــد احلميــد 

ــم، ط. 1، 1422( . ــن القي ــام: دار اب ــان، الدم ــن عف ــرة: دار اب )القاه
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 موضوع البحث:

إبــراز أمهيــة املنهــج يف تنــاول القضايــا الغيبيــة، مــع بيــان أثــر اختــالف املنهــج بــي أهــل الســنة 

واملتكلمــة يف تقريــر هــذه األخبــار كقضيــة: »ذبــح املــوت«، و»عــذاب القــرب«.

هدف البحث:
ــألة:  ــة مس ــي خاص ــوص الوح ــع نص ــل م ــام يف التعام ــان منهجه ــي، وبي ــة الفريق ــة أدل  مناقش

ــرب«. ــذاب الق ــوت« و»ع ــح امل »ذب

مشكلة البحث:
مــا الــر يف اختــالف أهــل الســنة مــع غريهــم يف التعامــل مــع األخبــار الغيبيــة كقضيــة: »ذبــح 

املــوت«، و»عــذاب القــرب«؟ وهــل للمنهــج دور يف هــذا االختــالف؟ 

نتائج البحث:
 االختــالف يف املنهــج خاصــة يف القضايــا الغيبيــة مــن شــأنه أن يــؤدي إىل التبايــن يف التعامــل 1. 

. معها

ــم . 2 ــن اهلل العل ــأن: م ــه ب ــا من ــار يقين ــك األخب ــر تل ــق إىل متري ــج أدى بفري ــالف يف املنه االخت

وعــىل الرســول البــالغ وعــىل األمــة التســليم، بينــام اســتنكف فريــق آخــر الســري عــىل ســنن 

ــار ثابتــة بمقتــى الوحــي. ــة التأويــل فتســبب يف تعطيــل أخب أهــل االتبــاع فركــب مطي

الكلامت الدالة )املفتاحية(:
منهج: أهل السنة- املتكلمة - ذبح املوت -عذاب القرب.
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F

ــيئات  ــن س ــنا وم ــن رشور أنفس ــاهلل م ــوذ ب ــتغفره ونع ــتعينه ونس ــده ونس ــد هلل نحم إن احلم

أعاملنــا، مــن هيــده اهلل فــال مضــل لــه ومــن يضلــل فــال هــادي لــه، وأشــهد أن ال إلــه إال اهلل وحــده ال 

رشيــك لــه، وأشــهد أن حممــدا عبــده ورســوله، قــال تعــاىل: ژ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ــران: 102[، ژ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ ۓ  ــورة آل عم ڤ ڦ  ڦ ژ ]س

ــث  ــري احلدي ــإن خ ــد؛ ف ــا بع ــزاب: 70 - 71[، أم ــورة األح ڭ   ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ  ۈ ٴۇژ ]س

كتـــاب اهلل -تعــاىل-، وخــري اهلــدي هــدي ســيدنا حممــد  ، ورش األمــور حمدثاتــا، وكل 

حمدثــة بدعــة، وكل بدعــة ضاللــة، وكل ضاللــة يف النــار.

ــرب  ــا أخ ــى م ــا إال بمقت ــدرك كنهه ــي ال ي ــوم الت ــن العل ــد م ــم العقائ ــك أن عل ــد، الش وبع

ــُه نبيــه األكــرم -صلــوات ريب وســالمه عليه-ومــن بــي أهــم القضايــا  بــه احلـــق -ســبحانه-، وَبيَّنَ

ــرب«،  ــذاب الق ــوت«، و»ع ــح امل ــألة: »ذب ــة مس ــنة البياني ــىل الس ــا ع ــتعان يف فهمه ــي يس ــة الت العقدي

فرغــم وجــود الدليــل الســمعي عــىل ثبوتــام إال أن بعــض املتكلمــة رفضــوا قبــول النصــوص اخلربيــة 

عــىل ظاهرهــا، وعملــوا عــىل تأويلهــا، مــع أن هــذه املســائل الغيبيــة ال يمكــن للعقــل أن يســتوعبها 

ــدودة. ــه املح بقدرات

ــار،  ــذه األخب ــون ه ــة يعطل ــؤالء املتكلم ــل ه ــذي جع ــبب ال ــد الس ــا أن نرص ــذا كان الزم هل

ــن. ــن اخلربي ــات هذي ــنة يف إثب ــل الس ــج أه ــون منه ويرفض

هلذا جاء البحث بعنوان:  

منهــج أهــل الســنة واملتكلمــة يف التعامــل مــع املســائل الغيبية:»ذبــح املــوت وعــذاب القــرب« 

-أنموذجــا-
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أوالً: أمهية البحث:

تظهر أمهية هذا البحث يف كونه؛

1- يــربز أمهيــة املنهــج يف التعامــل مــع القضايــا الغيبيــة؛ ألن االختــالف يف املنهــج هــو الــذي 

أدى بالبعــض إىل تعطيــل نصــوص الوحــي.

2- التأكيــد عــىل أن إعــامل العقــل يف املســائل الغيبيــة سفســطة ال تــؤدي ســوى إىل تعطيــل مــا 

أقــره الوحــي.

3-أصالته يف تقيص منهج أهل السنة يف التعامل مع مسائل الغيب.

ــه  ــا كان علي ــاع م ــو اتب ــي ه ــع الوح ــل م ــح يف التعام ــج الصحي ــن أن املنه ــه املعارصي 4- تنبي

ــة. ــلف األم س

5- إبــراز أن خمالفــة أهــل االتبــاع هــو الــذي جــر عــىل األمــة الفتــن والقالقــل، ومــزق وحدتا 

العقديــة، حتــى هــان شــأهنا عنــد أعدائها.

ثانيًا: أسباب اختيار موضوع البحث:

لعل أبرز أسباب اختيار هذا املوضوع هي:

1- أمهية املنهج يف التعامل مع القضايا العقدية خاصة املسائل الغيبية منها.

2- جدة هذا املوضوع من حيث البحث والثمرة والنتيجة، وأصالته من ناحية املصدر.

ــه،  ــث وعلوم ــري واحلدي ــن والتفس ــول الدي ــم أص ــي عل ــه ب ــوع وتداخل ــذا املوض ــة ه 3- دق

ــم... ــخ والرتاج ــب التاري وكت
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ثالثًا: أهداف البحث:

تكمن أهداف البحث فيام ييل:

ــألة:  ــة مس ــة خاص ــا الغيبي ــع القضاي ــل م ــة يف التعام ــنة واملتكلم ــل الس ــج أه ــة منه 1- معرف

ــرب«. ــذاب الق ــوت« و»ع ــح امل »ذب

ــة  ــبهات املؤول ــنة يف رد ش ــل الس ــن أه ــي م ــي للمثبت ــلوب احلجاج ــىل األس ــوف ع 2- الوق

ــي. ــوص الوحي ــكالم لنص ــل ال ــن أه ــة م واملعطل

3- بيان الرتابط الوثيق بي االنحراف يف املنهج وتعطيل نصوص الوحي. 

4- إبــراز أن بيــان املســائل الغيبيــة وغريهــا مرجعــه األســاس القــرآن الكريــم والســنة النبويــة 

الصحيحــة بمنهــج الصحابــة والتابعــي هلــم بإحســان.

5- التأكيــد عــىل أن إعــامل العقــل يف مســائل الغيــب شــذوذ وخــروج وانحــراف عــن النهــج 

القويــم.

رابعًا: مشكلة البحث:

ومشــكلة البحــث هــي: مــا الســبب يف اختــالف أهــل الســنة وبعــض املتكلمــة يف التعامــل مــع 

خــرب: »ذبــح املــوت«، و»وعــذاب القــرب«، وهــل للمنهــج دور يف هــذا التبايــن؟

خامسًا: حد البحث والدراسة:

ســينحرص البحــث يف بيــان منهــج املتقدمــي مــن أهــل الســنة وأهــل الــكالم يف التعامــل مــع 

هــذه النصــوص اخلربيــة مــع رصــد األســلوب احلجاجــي للمثبتــي مــن أهــل الســنة يف رد شــبهات 

املؤولــي مــن أهــل الــكالم.
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سادسًا: حدود مصادر البحث:

حــدود البحــث العلميــة: كتــب العقائــد والفــرق األصيلــة، وكتــب التفســري واحلديــث وعلومه، 

وكذلــك االســتعانة بكتــب رشوح احلديــث، وكتب الســري واألخبــار ...

سابعًا: الدراسات السابقة:

صحيــح أنــه هنــاك دراســات تناولــت هاتــي املســألتي، لكــن -بحســب علمــي املحــدود- مل 

أقــف عــىل دراســة قامــت بتحريــر املســألتي بنفــس املنهجيــة التــي اعتمدتــا مــن خــالل َســْوِق أقــوال 

الفريقــي مًعــا، والوقــوف عــىل منهــج أهــل الســنة يف الــَردِّ عــىل شــبهات هــؤالء املتكلمــة، مــع التأكيد 

عــىل أمهيــة املنهــج، وعــىل الرغــم مــن ذلــك فقــد اســتفدت مــن بعــض الدراســات يف بنــاء اجلانــب 

النظــري لدراســتي، ولعــل أهــم هــذه الدراســات: 

ــن -  ــرزاق ب ــد ال ــف: عب ــديس«/ املؤل ــي املق ــد الغن ــظ عب ــدة احلاف ــي رشح عقي ــرة املؤت »تذك

ــة: األوىل، 1424هـــ/2003م.  ــع/ لطبع ــرش والتوزي ــراس للن ــدر/ غ ــن الب ــد املحس عب

ــث -  ــرتاث، حي ــة لل ــع: دار التوفيقي ــو عزيز/طب ــف أب ــعد يوس ــم: س ــرة« بقل ــداث اآلخ »أح

عمــل عــىل رسد اآليــات واألحاديــث وأقــوال ابــن القيــم مــن خــالل كتابــه »الــروح« دون بســط شــبه 

املتكلمــة مــن خــالل كتبهــم.

»املــوت وأحــوال مــن اآلخــرة«: للباحــث: د. طــه ياســي كاظــم الدليمــي حيــث حــرره يف - 

ــه اكتفــى يف مبحــث الــرد عــىل منكــري عــذاب القــرب بشــبهة واحــدة  ثــالث وثالثــي صفحــة، لكن

نقلهــا عــن كتــب األشــاعرة دون حتريرهــا مــن كتبهــم، كــام مل يتنــاول باقــي الشــبهات التــي حررتــا يف 

بحثــي، وأغفــل ذكــر نصــوص املفريــن يف تفســري األدلــة املثبتــة لعــذاب القــرب. 

ــان -  ــع: »بي ــور بموق ــال منش ــح« مق ــش أمل ــة كب ــوت كهيئ ــى بامل ــث: يؤت ــن يف حدي »الطع

ــالم«. ــول اإلس ــبهات ح ــىل ش ــرد ع ــالم لل اإلس
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ــال -  ــود« مق ــن اليه ــرب م ــذاب الق ــدة ع ــي   لعقي ــذ النب ــم أخ ــن زع ــىل م ــرد ع »ال

ــواب«. ــؤال وج ــالم: س ــع: »اإلس ــور بموق منش

»صور من عذاب القرب« لنفس املوقع.- 

وينبغــي أن أشــري إىل أن البحــث اعتمــد بشــكل كبــري عــىل األصــول مــن تفاســري املتقدمــي وكذا 

ــاول ملثــل  يف بــاب أصــول الديــن مــن كال اجلانبــي، ويبقــى أن لــكل باحــث اجتهــاده يف منهــج التن

هــذه القضايــا وحتريرهــا، واهلل أســأل أن ال يــرم كل مــن أســهم يف بيــان املنهــج القويــم يف التعامــل 

مــع مثــل هــذه القضايــا الغيبيــة، أجــر اجتهــاده، وأن يرزقنــا وإياهــم اإلخــالص والســداد، والتوفيــق 

والرشــاد.

ثامنًا: خطة البحث:

انتظم سلك هذا البحث كام ييل:

- مقدمة: وفيها بيان أمهية املوضوع، وحدوده، واملنهج املتبع، وخطة البحث.

- متهيد: أمهية املنهج يف التعامل مع القضايا العقدية السيام الغيبية منها.

ــح  - ــرب: »ذب ــع خ ــل م ــكالم يف التعام ــل ال ــنة وأه ــل الس ــج أه ــث األول: منه املبح
ــوت« امل

 وفيه مطلبان:

املطلب األول: منهج أهل السنة يف إثبات خرب: ذبح املوت«.

 املطلب الثاين: منهج أهل الكالم يف تأويل هذا اخلرب ورد أهل السنة عليهم.

املبحــث الثــاين: منهــج أهــل الســنة وأهــل الــكالم يف التعامــل مــع خــرب: »عــذاب  -
القــرب«، 
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وفيه مطلبان: 

 املطلب األول: منهج أهل السنة يف إثبات خرب: »عذاب القرب«.

ــىل  ــنة ع ــل الس ــرب ورد أه ــذا اخل ــل ه ــكالم يف تعطي ــل ال ــج أه ــاين: منه ــب الث  املطل

ــبهاتم. ش

- اخلامتـة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

-الفهارس: فهرس للمصادر واملراجع.

تاسعًا: منهج البحث:

يعتمــد هــذا البحــث أصالــة عــىل املنهــج االســتقرائي التحليــيل، دون أن يغيــب املنهــج النقــدي، 

ومــن متمــامت هــذا املنهــج ولوازمــه مــا يــيل:

 عزو اآليات إىل سورها بذكر اسم السورة ورقم اآلية.1. 

 ختريــج األحاديــث واآلثــار مــن مصادرهــا األصيلــة بذكــر اســم الكتــاب والبــاب، ورقــم 2. 

احلديــث، مــع رصــد أقــوال علــامء اجلــرح والتعديــل بشــأهنا.

 عزو معاين األلفاظ إىل املعاجم اللغوية السيام املتقدمة منها.3. 

 ترمجة األعالم بالرجوع إىل كتب الرتاجم.4. 

ــث 5.  ــول، واحلدي ــري واألص ــب التفس ــة، وكت ــَرِق األصيل ــد والِف ــب العقائ ــتعانة بكت  االس

ــري... ــخ والس ــه، والتاري ورشوح

 عــزو األقــوال إىل أصحاهبــا مــن كتبهــم مبــارشة عــدا إذا اســتعى الوقــوف عليهــا يف أصوهلا 6. 

إمــا ألهنــا مفقــودة أو ألهنــا مل حتقــق بعــد؛ كشــأن أيب بكــر األصــم حيــث اعتمــدت الواســطة 
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يف بيــان مذهبــه مــن خــالل مــا ذكــره ابــن بطــال يف رشحــه عــىل صحيــح البخــاري، وكشــأن 

ــار يف: »رشحــه لألصــول اخلمســة«،  ــد اجلب ــه القــايض عب ــام حــكاه عن ــن عمــرو في رضار ب

وكذلــك قــول الكعبــي فيــام حــكاه عنــه الفخــر الــرازي يف: »مفاتيح الغيــب«، أمــا بخصوص 

الدراســات التــي ظهــرت مؤخــرا لبعــض هــؤالء املعتزلــة فــام هــي إال جتميــع ألقواهلــم مــن 

خــالل الكتــب التــي نقلــت أصوهلــم، كشــأن فخــر الديــن الــرازي يف تفســريه الكبــري. 

ــخ األفــكار مــن جهــة، 7.  ــامد هــذه املصــادر الرتتيــب التاريــي احرتامــا لتاري  راعيــت يف اعت

ولكــون ذلــك الرتتيــب يبــي أن اخللــف مــن كال اجلانبــي مل يشــذ كثــريا عــن ســلفه.

ــن  ــل، وأن يم ــالص يف العم ــدق واإلخ ــي الص ــاىل- أن يرزقن ــبحانه وتع ــأل اهلل -س ــذا وأس ه

ــي  ــع الوح ــل م ــج يف التعام ــة املنه ــراز أمهي ــن إب ــه م ــي إلي ــام وفقن ــع ب ــول وأن ينف ــن القب ــيل بحس ع

الســيام يف املســائل الغيبيــة، كــام أســأله ســبحانه أن جيعــل جهــدي وتعبــي ونتــاج بحثــي يف صحيفتــي 

يــوم القيامــة، وأن جيــزي عنــي والــدي  ومشــايي خــري اجلــزاء، وأن جيــزل العطاء ألمــي حفظها 

اهلل ورعاهــا ورزقهــا دوام الصحــة والعافيــة، كــام أســأله -تعــاىل شــأنه- أن يغفــر يل مــا يف هــذا البحث 

مــن أخطــاء وزالت، وكــام قيــل:

والنقص يف أصل الطبيعة كامن                     فبنو الطبيعة نقصهم ال جيحد.
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تعتــرب املســائل الغيبيــة مــن القضايــا الشــائكة التــي يصعــب عــىل املكلــف اســتيعاهبا بمقتــى 

العقــل، ومــن ثــم فــال جمــال ملعرفتهــا إال بواســطة اخلــرب، بمعنــى أن إدراك هــذه القضايــا يــأيت مــن 

قبــل اآليــات احلكيمــة وبــام بينتــه الســنة النبويــة الصحيحــة؛ ألن أقــوال النبــي  إىل جانــب 

ــم:3- 4[،  ــورة النج ــاىل: ژ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ  ٿ ژ  ]س ــال تع ــام ق ــي ك ــه وح ــه وتقريرات أفعال

ومــا دامــت الســنة وحــي فــال غــرو أن يكــون مــن بــي أهــم أدوارهــا البيــان والتبيــي ملــا أمجــل مــن 

ــه  :ژ ٿ  ٹ    ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ  ــًا نبي ــاىل خماطب ــال تع ــم؛ ق ــر احلكي الذك

ــع  ــق الترشي ــدى ح ــي اهل ــى لنب ــد أعط ــه ق ــرآين نفس ــص الق ــل إن الن ــل:44[، ب ــورة النح ڦژ ]س

أيضــا يقــول عــز مــن قائــل: ژ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ 

ــاء:113[. ــورة النس مئ ژ ]س

ــنَِّة« َعــىَل َمــا َجــاَء َمنُْقـــــواًل َعــِن النَّبِــيِّ   يقــول اإلمــام الشــاطبي))1: »ُيْطَلــُق َلْفــُظ »السُّ

ــاَم ُنــصَّ َعَلْيــِه مــن جهتــه   َعــىَل اخْلُُصــوِص، مِمَّــا مَلْ  ُينـَـّص َعَلْيــِه يِف اْلِكَتــاِب اْلَعِزيــِز، َبــْل إِنَّ

الً«. ــاَلُم-، َكاَن َبَياًنــا ملَِــا يِف اْلِكَتــاِب َأوَّ -عليـــه الصــالة َوالسَّ

ومــا قــرره اإلمــام الشــاطبي لــه أصــل مــن حديــث امْلِْقــَداِم ْبــِن َمْعــِدي َكـــِعب ، أن النبي 

 قــال: »َأالَ إيِنِّ ُأوتِيــُت الكَِتــاَب َوِمْثَلــُه َمَعُه«)2(.

)1(  »املوافقات«/ لإلمام الشاطبي )ت:790هـ(/ )290/4(.
الكندي/ح:17174(، وأبو داود  املقدام بن معدي كرب  الشاميي/ حديث  »إسناده صحيح«: أخرجه أمحد يف:»مسنده«/ )مسند    )2(
يف:»سننه«، يف كتاب: السنة/ باب: يف لزوم السنة/ ح: 4604(، وابن بطة يف:»اإلبانة الكربى«/ )باب: ذكر ما جاءت به السنة من طاعة 
رسول اهلل /ح:62(، من طرق، عن َحِريز، عن عبد الرمحان بن أيب عوف اجلَُريِش، عن املقدام ْبِن َمْعِدي َكِرَب الِكنِْدي 

 مرفوعا. 
اجلَُريِش:  الرمحان بن أيب عوف  بالنصب.»التقريب«/ )ص:170(، وعبد  األثبات، رمي  الثقات  َحبِي: من  الرُّ قلت: حريز بن عثامن 
من الثقات أيضا.»التقريب«/ )ص:470(، واملقدام بن معدي كرب هو من الصحابة  رضوان اهلل عليهم . فإسناد احلديث صحيح، 
الثقات العدول، هلذا صححه األلباين عند حتقيقه لكتاب:»اإليامن« )ص: 36(، وأورده يف:»صحيح سنن أيب داود«/  ألن رواته من 



نَِّة َواٌلَتَكلَِّمة يف التًّّعاُمُلْ َمَع اْلََساِئِل اْلًغْيبِيَّة َمنَهُج َأهِل السُّ

375

ــاب ويعــم ويــص وأن  ــه أن يبــي مــا يف الكت ــو القاســم اخلطــايب))1: »أي ُأِذَن ل ــال أب  ق

َع مــا ليــس لــه يف الكتــاب ذكــٌر، فيكــون ذلــك يف وجــوب احلكــم ولــزوم العمــل بــه  يزيــد عليــه َفُيــرَشِّ

كالظاهــر املتلــو مــن القــرآن« ولتأكيــد ذلــك اســتدل اإلمــام البغــوي)2( بقولــه -تعــاىل-: ژ ڄ ڄ 

البقــرة:129[،  ]ســورة   ، ڌژ  ڍ ڍ    ڇ  ڇ  ڇڇ  چ چ چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ 

ــي  ــة وه ــاه اهلل احلكم ــد آت ــف ال؟! وق ــول ، وكي ــاب إىل الرس ــان الكت ــم أن بي ــث فه حي

الســنة، يقــول ابــن قيــم  اجلوزيــة يف كتابــه: »التبيــان يف أقســام القــرآن«)3(: »وقــد صــح عنــه أنــه قــال 

ــاَب َوِمْثَلــُه َمَعــُه « وهــذا هــو الســنة بــال شــك وقــد قــال -تعــاىل-: ژ ۆئ ۈئ  » َأالَ إيِنِّ ُأوتِيــُت الكَِت

ۈئ ېئ ېئژ ،  ]ســورة النســاء:113[، ومهــا القــرآن والســنة«.

ــوع  ــون إال بالرج ــه- ال يك ــة من ــائل العقدي ــيام املس ــالم -الس ــة اإلس ــر أن معرف ــه يظه ــذا كل هل

املطلــق إىل الوحــي املتمثــل يف الكتــاب والســنة، وال جمــال ملقارنتهــا بالقــراءات البرشيــة القــارصة خاصة 

يف بــاب األمــور الغيبيــة التــي ال يمكــن إخضاعهــا ألقواهلــم واجتهاداتــم مهــام أوتــوا مــن العلــم، بــل 

الواجــب اإليــامن هبــا والتســليم بــام ورد يف القــرآن وبــام صــح مــن حديــث رســول اهلل ؛ ألن 

اإلنســان يبقــى حمــدود املعرفــة، وحمصــور الفكــر والنظــر باملقارنــة مــع اخلالــق الــذي لــه كــامل العلــم 

واحلكمــة، وبالتــايل فإنــه ال يقــدر أن يســتوعب مــا جيــري يف هــذا الكــون الشاســع، يقــول -ســبحانه-: 

ــده  ــام عن ــل في ــم قلي ــم اهلل مــن العل ژ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ژ    ]ســورة اإلرساء: 85[، أي أن  مــا: »أعطاك

مــن العلــم«)4(، هلــذا قــال العبــد الصالــح: اخلــض  ملوســى -عليــه الســالم-: »َواهللَِّ َمــا ِعْلِمــي 

ــرِ«)5(. ْح َب َقــارِِه ِمــَن ال ــُر بِِمنْ ائِ ــِم اهللَِّ إاِلَّ َكــاَم أََخــَذ َهــَذا الطَّ ــِب ِعْل َوَمــا ِعْلُمــَك يِف َجنْ

 .)118 117/3(
)1(  »معامل السنن«/ أليب سليامن اخلطايب )ت: 388هـ(/ )298/4(.

)2(   ينظر: »رشح السنة«/ للبغوي/ )ت: 516هـ(/ )202/1(.
)3(  »التبيان يف أقسام القرآن« / البن القيم )ت:751هـ(/ )ص: 249(. 

)4(  ينظر: »بحر العلوم«/ أليب الليث السمرقندي )ت:373هـ( / )25/3(. 
)5(   أخرجه البخاري يف :»كتاب: التفسري/ باب :»فلام بلغا جممع بينهام.../ح:4726(، عن أيب بن كعب، مرفوعًا.
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يقــول ابــن حجــر)1( يف تعليقــه عــىل قــول اخلــض: » مــن الفوائــد أن اهلل يفعــل يف ملكــه مــا يريــد 

ويكــم يف خلقــه بــام يشــاء ممــا ينفــع أو يــض فــال مدخــل للعقــل يف أفعالــه وال معارضــة ألحكامــه 

بــل جيــب عــىل اخللــق الرضــا والتســليم فــإن إدراك العقــول ألرسار الربوبيــة قــارص فــال يتوجــه عــىل 

ــه يف وجــوده أيــن وحيــث، وإن العقــل ال يســن وال يقبــح  ــَف، كــام ال يتوجــه علي حكمــه مِلَ َوالَ َكْي

وأن ذلــك راجــع إىل الــرشع ... فليحــذر املــرء مــن االعــرتاض فــإن مــآل ذلــك إىل اخليبــة«، وبالتــايل 

ــم ، عــىل ظاهــره، يقــول  ــه الكري ــه نبي ــم وبين ــه الشــارع احلكي ــا أخــرب ب ــر م وجــب متري

ــا َواَل َنــُردُّ َشــْيًئا ِمنَْهــا إَِذا َكاَنــْت َأَســانِيُد ِصَحــاَح َواَل َنــُردُّ َعــىَل  ُق هِبَ ــا َوُنَصــدِّ اإلمــام أمحــد)2(: »ُنْؤِمــُن هِبَ

«، فاألمــور الغيبيــة هــي فــوق مســتوى العقــل  ُســوُل َحــقٌّ َرُســوِل اهللَِّ َقْوَلــُه َوَنْعَلــُم َأنَّ َمــا َجــاَء بـِـِه الرَّ

وإدراكــه، وهــذا ال يعنــي أهنــا مناقضــة ألحكامــه أو مســتحيلة يف حكمــه، كــام أن العقــل الرصيــح ال 

يمكنــه إطالقــا أن يناقــض الوحــي الصحيــح؛ يقــول شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة))3: »فجميــع ما 

يــرب بــه الرســول عــن اهلل صــدق وحــق ال جيــوز أن يكــون يف ذلــك يشء مناقــض لدليــل عقــيل وال 

ســمعي، فمتــى علــم املؤمــن بالرســول أنــه أخــرب بــيء مــن ذلــك جــزم جزمــا قاطعــا أنــه حــق وأنــه 

ال جيــوز أن يكــون يف الباطــن بخــالف مــا أخــرب بــه، وأنــه يمتنــع أن يعارضــه دليــل قطعــي ال عقــيل 

وال ســمعي، وأن كل مــا ظــن أنــه عارضــه مــن ذلــك فإنــام هــو حجــج داحضــة وشــبه مــن جنــس 

شــبه السوفســطائية)4(«.

ــدودة،  ــه املح ــالل قدرات ــن خ ــه م ــؤدي وظيفت ــو ي ــوق وه ــل خمل ــك، فالعق ــب يف ذل وال عج

ــي  ــاملة ه ــة الش ــة واإلحاط ــدرة املطلق ــدودة، فالق ــان املح ــواس اإلنس ــه بح ــا يدرك ــالل م ــن خ وم

)1(  »فتح الباري«/ البن حجر العسقالين )ت:852هـ(/ )220/1 221(. 
)2(   ينظر: »رشح أصول اعتقاد أهل السنة«/ لاللكائي )ت:418هـ(/ )502/3(. 

)3(  »درء تعارض العقل والنقل«/ البن تيمية )ت:728هـ(/ )172/1(.
وَرِة، كام زعموا أن حقائق  وا معاندين ملا قد علموه بِالضَُّ )4(  »السوفسطائية«: هم الَّذين ينفون العلم وينفون حقائق االشياء كلَها، هلذا ُعدُّ
االشياء َتابَِعة لالعتقاد وصححوا مَجِيع االعتقادات َمَع تضادها وتنافيها، وقد بسط ابن حزم مقالتهم وفندها وكشف َعَوَرَها من خالل 

كتابه:»الفصل« ينظر:»الفرق بني الفرق«/ )ص:311(، و»الفصل يف امللل واألهواء والنحل«/ )14/1 15(.
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ــق وحــده وليســت مــن صفــات العقــل املخلــوق، وقــس عــىل ذلــك مــا يتعلــق  مــن صفــات اخلال

بالــذات اإلهليــة، هلــذا اســتغرب ابــن القيــم))1 ممــن أراد أن يعمــل العقــل فيــام ال يســع إدراكــه 

إال بمقتــى الوحــي، يقــول: »فكيــف يطمــع العقــل املخلــوق املحصــور املحــدود يف معرفــة كيفيــة 

مــن لــه الكــامل كلــه واجلــامل كلــه والعلــم كلــه والقــدرة كلهــا والعظمــة كلهــا والكربيــاء كلهــا !؟«.

ومــن هنــا تــربز أمهيــة منهــج الصحابــة يف تعاملهــم مــع بيــان النبــي  هلــذه املســائل 

ــم ال  ــالم، ومنزلته ــبق يف اإلس ــل والس ــم الفض ــة كان هل ــة؛ فالصحاب ــوامل األزل الغيبي ــص ع ــي خت الت

ــعود : »إِنَّ اهللََّ  ــن مســ ــول اب ــم، يق ــن خاصته ــلمي وال م ــة املس ــن عام ــد، ال م ــا أح يتقدمه

ــِه،  ــاُه لِنَْفِس ــاِد، َفاْصَطَف ــوِب اْلِعَب ــرْيَ ُقُل ــٍد  َخ ــَب حُمَمَّ ــَد َقْل ــاِد، َفَوَج ــوِب اْلِعَب ــَر يِف ُقُل َنَظ

ــٍد، َفَوَجــَد ُقُلــوَب َأْصَحابِــِه َخــرْيَ ُقُلــوِب  َفاْبَتَعَثــُه بِِرَســاَلتِِه، ُثــمَّ َنَظــَر يِف ُقُلــوِب اْلِعَبــاِد َبْعــَد َقْلــِب حُمَمَّ

ــَد اهللَِّ َحَســٌن،  ــِه، ُيَقاتُِلــوَن َعــىَل ِدينِــِه، َفــاَم َرَأى امْلُْســلُِموَن َحَســنًا، َفُهــَو ِعنْ اْلِعَبــاِد، َفَجَعَلُهــْم ُوَزَراَء َنبِيِّ

ــَد اهللَِّ َســيٌِّئ«)2(، ويكفيهــم رفعــة بــام وصفهــم بــه -ســبحانه وتعــاىل-:ژ ک  َوَمــا َرَأْوا َســيًِّئا َفُهــَو ِعنْ

)1(  » مدارج السالكني« / البن قيم اجلوزية )ت:751هـ(/ )353/3(.
)2(  »إسناده حسن«: أخرجه أبو داود الطيالي يف: »مسنده«/ )ما أسند عبد اهلل بن مسعود /ح:243(، والطرباين يف:»معجمه«/ 
)خطبة ابن مسعود،/ح:8583(، والبيهقي يف:»االعتقاد«/ )ص:322/ باب: القول يف: أصحاب رسول اهلل   وعىل آله 

وريض عنهم(، من طريق املسعودي، عن عاصم، عن أيب وائل، عن عبد اهلل  بن مسعود  به.
وأخرجه أمحد يف:»مسنده«/ )مسند املكثرين من الصحابة/ مسند عبد اهلل بن مسعود/ح:3600(، والبزار في:»البحر الزخار«/ )زر 

بن حبيش/ح:1816(، من طريق أيب بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر بن ُحَبْيش، عبد اهلل بن مسعود  به.
قال الدارقطني يف:»العلل الواردة يف األحاديث النبوية«/ )66/5(: َفَقاَل: يرويه عاصم َواْخُتِلَف َعنُْه، َفَرَواُه َأُبو َبْكِر ْبُن َعيَّاٍش، َواْبُن 

اُت، َفَرَوَياُه َعْن َعاِصٍم، َعْن َأيِب َواِئٍل، َعْن َعْبِد اهللَِّ. يَّ ، َومَحَْزُة الزَّ ، َعْن َعْبِد اهللَِّ، َوَخاَلَفُهاَم امْلَْسُعوِديُّ ُعَيْينََة، َعْن َعاِصٍم، َعْن ِزرٍّ
َوَخاَلَفُهْم ُنَصرْيُ ْبُن َأيِب اأْلَْشَعِث، َرَواُه َعْن َعاِصٍم، َعِن امْلَُسيَِّب ْبِن َرافٍِع، َوُمْسِلُم ْبُن ُصَبْيٍح، َعْن َعْبِد اهللَِّ، ورواه األعمش، َواْخُتِلَف َعنُْه؛ 
اَلِم ْبُن َحْرٍب، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َشِقيٍق، َعْن َعْبِد اهللَِّ، َوَقاَل اْبُن ُعَيْينََة: َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َمالِِك ْبِن احْلَاِرِث، َعْن َعْبِد اهللَِّ« َفَقاَل َعْبُد السَّ

قلت: املسعودي: عبد الرمحان بن عبد اهلل بن مسعود الكويف: قال ابن حجر: صدوق اختلط قبل موته، وضابطه أن من سمع منه ببغداد 
ببغداد ومن سمع منه  التهذيب«/ )210/6(: وإنام اختلط املسعودي  فبعد االختالط.»التقريب«/ )ص:464(، وقال يف: »هتذيب 

بالكوفة والبرصة فسامعه جيد وقال حنبل عن أمحد سامع أيب النض وعاصم وهؤالء من املسعودي بعدما اختلط.
وأبو بكر بن عياش الكويف: ثقة عابد إال أنه ملا كرب ساء حفظه، وكتابه صحيح.»التقريب«/ )ص:888(، وذكر يف:»هتذيب التهذيب«/ 
)35/12(، أنه حدث:  عن عاصم بن هبدلة أحد القراء هو يف كل رواياته عن كل من روى عنه ال بأس به وذلك إين مل أجد له حديثا 

منكرا إذا روى عنه ثقة إال أن يروي عن ضعيف.
قلت: واحلال أنه يروي عن عاصم وهو ممن اختلف فيه وهو ليس بالضعيف الذي تسقط روايته، فعاصم بن هبدلة: صدوق له أوهام، 
حجة يف القراءة.»التقريب«/ )ص:369(، وابو وائل: شقيق بن سلمة من الثقات.»التقريب«/ )ص:342(، هلذا تكون رواية أمحد 
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ک ک گ  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ژ ]الفتــح:18[، 

ــْن  ــْم َم ــوَن: فِيُك ــاِس، َفَيُقوُل ــَن النَّ ــاٌم )1(ِم ــُزو فَِئ ــاٌن، َفَيْغ ــاِس َزَم ــىَل النَّ ــْأيِت َع ــه: »َي وقول

ــْم، ُثــمَّ َيــْأيِت َعــىَل النَّــاِس َزَمــاٌن، َفَيْغــُزو  َصاَحــَب َرُســوَل اهللَِّ ؟ َفَيُقوُلــوَن: َنَعــْم، َفُيْفَتــُح هَلُ

ــوَن:  ــوِل اهللَِّ ؟ َفَيُقوُل ــاَب َرُس ــَب َأْصَح ــْن َصاَح ــْم َم ــْل فِيُك ــاُل: َه ــاِس، َفُيَق ــَن النَّ ــاٌم ِم فَِئ

ــْن  ــْم َم ــْل فِيُك ــاُل: َه ــاِس، َفُيَق ــَن النَّ ــاٌم ِم ــُزو فَِئ ــاٌن، َفَيْغ ــاِس َزَم ــىَل النَّ ــْأيِت َع ــمَّ َي ــْم، ُث ــُح هَلُ ــْم، َفُيْفَت َنَع

ــْم«)2(. ــُح هَلُ ــْم، َفُيْفَت ــوَن: َنَع ــوِل اهللَِّ ؟ َفَيُقوُل ــاَب َرُس ــَب َأْصَح ــْن َصاَح ــَب َم َصاَح

فالواجــب عــىل كل فــرد مســلم التــأيس بالصحابــة واتبــاع منهجهــم يف تلقــي الوحــي واإليــامن 

بــه عــىل ظاهــره، يقــول الاللكائــي)3(: » فلــم نجــد يف كتــاب اهلل تعــاىل وســنة رســوله وآثــار صحابتــه 

إال احلــث عــىل االتبــاع، وذم التكلــف واالخــرتاع، فمــن اقتــرص عــىل هــذه اآلثــار كان مــن املتبعــي«.

ــل-: ژ ڦ  ڦ  ــه -عــز مــن قائ وقــد توعــد اهلل -تعــاىل- مــن ينحــرف عــن منهجهــم بقول

]النســاء:115[،  ژ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ  ڍ 

ــري  ــا غ ــلك منهاًج ــق، ويس ــل التصدي ــق أه ــري طري ــا غ ــع طريًق ــربي)4(: »يتب ــر الط ــو جعف ــال أب ق

منهاجهــم، وذلــك هــو الكفــر بــاهلل، ألن الكفــر بــاهلل ورســوله غــري ســبيل املؤمنــي وغــري منهاجهم«، 

فلــم يثبــت عــن الصحابــة أن عمــدوا إىل التأويــل -خاصــة مــا يتعلــق باالعتقــاد- ليقينهــم أن ذلــك 

يــرج عــن مــدركات عقوهلــم، ومــن ثــم كان منهجهم يف ذلــك التســليم واإلذعــان؛ بمعنــى أن الوحي 

ــه والعقــل يــامرس وظيفتــه يف ظــل توجيهــات الوحــي، وكل مــن أراد جتــاوز الوحــي وأراد  هــو امُلَوجِّ

إخضــاع النصــوص لرأيــه فإنــه يكــون بذلــك قــد ســلك ســبيل إبليــس -لعنــه اهلل- ملــا رفــض تنفيــذ 

ابن حجر  ابن مسعود، وحسنه  ثابت عن  قال:  )ص:238(،  املحمدية«/  القيم يف:»الفروسية  ابن  إليه  نحا  ما  إسنادها حسن، وهذا 
يف:»األمايل املطلقة«/ )ص:65(، وقال األلباين يف:»السلسة الضعيفة«/ )17/2(:»إسناده حسن«، واهلل أعلم.

)1(  »فئام«: اجلامعة من الناس وغريهم. ينظر:»العني«/ )مادة: فأم(.
/ح:3649(،  النبي  أصحاب  النبي/باب:فضائل  )كتاب:أصحاب  يف:  البخاري  أخرجه  عليه«:  »متفق    )2(
ومسلم  يف: )كتاب: فضائل الصحابة   / باب: فضل الصحابة/ح:6502(، من حديث أيب سعيد اخلدري ، مرفوعا.

)3(  »رشح أصول اعتقاد أهل السنة«/ الاللكائي )ت:418هـ(/ )23/1(.
)4(   ينظر:»جامع البيان«/ أليب جعفر الطربي )ت:310هـ(/ )205/9(.
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أمــر اهلل بدعــوى متيــزه عــن آدم -عليــه الســالم- يقــول ابــن أيب العــز احلنفــي)1(: »َوُكلُّ َمــْن َقــاَل بَِرْأِيــِه 

، َأْو َعــاَرَض النَّــصَّ بِامْلَْعُقــوِل - َفَقــْد َضاَهــى إِْبِليــَس، َحْيــُث  َوَذْوِقــِه َوِسَياَســتِِه - َمــَع ُوُجــوِد النَّــصِّ

ــاىَل:  ــاَل َتَع ــورة ص:76[، َوَق ــاَل: ژ ەئ ەئ  وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ   ۈئ ۈئ ېئ  ژ  ]س ــْل َق ــِه، َب ــِر َربِّ ْم أِلَْم ــلِّ مَلْ ُيَس

ــاىَل: ژ ڦ ڦ ڦ   ــاَل َتَع ــاء:80[، َوَق ــورة النس ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ژ]س

ــاىَل:ژ ۈ ٴۇ ۋ   ــاَل َتَع ــران:31[، َوَق ــورة آل عم ڦ ڄ  ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ   ڃڃ چ چ چ  ژ     ]س

]النســاء:  ۋ     ۅ ۅ ۉ ۉ ې   ې ې ې     ى ى ائ ائ  ەئ ەئ وئژ 

ُمــوا َنبِيَّــُه َوَيْرَضــْوا بُِحْكِمــِه َوُيَســلُِّموا َتْســِلياًم«. ـُـْم اَل ُيْؤِمنـُـوَن َحتَّــى ُيَكِّ 65[، َأْقَســَم ُســْبَحاَنُه بِنَْفِســِه َأهنَّ

ــن فهــم املســلمي  ــٌر ظاهــٌر يف تكوي ويف هــذا الســياق ينبغــي أن أشــري إىل أن الســنة كان هلــا أث

ٌ يف حتديــد املجــاالت التــي يمكــن للمســلم أن ُيْعِمــل  األوائــل لإلســالم عقيــدة ورشيعــة، وتأثــري بــيِّ

تفكــريه فيهــا، ومــن ثــم حتديــد آفــاق عواملــه املمكنــة واملســتحيلة؛ فالعقــل حمــدود املعرفــة، وقــارص 

ــرب  ــتطيع أن يس ــدودا ال يس ــاك ح ــع أن هن ــه يقن ــي جيعل ــلطان الوح ــة، وس ــائل الغيبي ــن إدراك املس ع

أغوارهــا لعجــزه عــن إدراكهــا، يقــول اإلمــام الشاطبـــي ))2: »إن الرشيعــة َبيَّنَــْت أن حكــم اهلل 

عــىل العبــاد ال يكــون إال بــام رشع يف دينــه عــىل ألســنة أنبيائــه ورســله، ولذلــك قــال تعــاىل: ژ ى ى  

ــاىَل: ژ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ی یی جئ  ــاَل َتَع ائ ائ ەئ  ەئ ژ    ]اإلرساء:15[ ، َوَق

ــاء:59[«. ــورة النس حئ  مئ ىئ يئ جب      حب خب ژ ]س

ــلم  ــعه إال أن يس ــور ال يس ــذه األم ــل ه ــه يف مث ــدرك أن ــلم أن ي ــدر باملس ــه جي ــذا كل ــل ه ألج

بــام جــاء يف الوحيــي حتــى ال يقــع فيــام وقــع فيــه بعــض املتكلمــة مــن تعطيــل أو تأويــل لنصــوص 

ــاىل:ژ ې ى    ى ائ ائ  ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ        ېئ ېئ ېئىئ  ــال تع ــي، ق الوح

ىئ    ىئ ی ی ی ی ژ       ]ســورة القصــص:50[.

)1(  »رشح العقيدة الطحاوية«/ البن أيب العز احلنفي )ت:792هـ(/ )ص: 176(.
)2(  »االعتصام«/ لإلمام الشاطبي )ت:790هـ(/)526/2(.
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ــح  ــألة: »ذب ــا مس ــة بياهن ــة الرشيف ــنة النبوي ــت الس ــي تول ــة الت ــائل الغيبي ــرز املس ــي أب ــن ب وم

ــن  ــع هذي ــل م ــكالم يف التعام ــل ال ــنة وأه ــل الس ــج أه ــف كان منه ــرب«، فكي ــذاب الق ــوت« و»ع امل

ــل؟ ــر التأوي ــار اآلخ ــام اخت ــرار بين ــق اإلم ــار فري ــاذا اخت ــن؟ ومل اخلربي

هذا ما سأعمل عىل تفصيـله بإذن اهلل -تعاىل- من خالل املبحثي التاليي:

-املبحث األول: منهج أهل السنة وأهل الكالم يف التعامل مع خرب: »ذبح املوت«.

-املبحث الثاين: منهج أهل السنة وأهل الكالم يف التعامل مع خرب: »عذاب القرب«.
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املبحث األول:

 منهج أهل السنة وأهل الكالم يف التعامل مع خرب:

»ذبح املوت«

كيــف تعامــل املتقدمــون مــن أهــل الســنة واملتكلمــة مــع هــذا اخلــرب؟ وهــل مــرروا النصــوص 

املثبتــة هلــذا اخلــرب عــىل ظاهرهــا أم أقحمــوا العقــل يف تأويلهــا؟ هــذا مــا ســيفصل فيــه مــن خــالل 

املطلبــي اآلتيــي:

   املطلب األول: منهج أهل السنة يف إثبات خرب: »ذبح املوت«

 ، ــي ــن النب ــت ع ــام ثب ــا ب ــتعان يف فهمه ــي يس ــار الت ــن األخب ــوت م ــح امل ــد ذب يع

وبمنهــج الصحابــة والتابعــي هلــم بإحســان، وكــام ســيأيت فقــد بينــت الســنة أن معنــى ذبــح املــوت 

ــهاد. ــىل رؤوس األش ــح ع ــح فيذب ــش أمل ــة كب ــىل هيئ ــة ع ــوم القيام ــه ي ــى ب ــه يؤت أن

ــاىل ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ      ــه تع ــرب بقول ــذا اخل ــات ه ــح إلثب ــلف الصال ــتدل الس ــد اس وق

پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ژ ]ســورة مريــم: 39[، واســتعانوا يف تفســري هــذه اآليــة بحديــث أيب ســعيد اخلــدري 

ــَل  ــا َأْه ــاٍد: َي ــاِدي ُمنَ ــَح، َفُينَ ــٍش َأْمَل ــِة َكْب ــْوِت َكَهْيَئ ــى بِامْلَ ــي  قــال: »ُيْؤَت  عــن النب

ــْم  ُه ــْوُت، َوُكلُّ ــَذا امَل ــْم، َه ــوَن: َنَع ــَذا؟ َفَيُقوُل ــوَن َه ــْل َتْعِرُف ــوُل: َه ــُروَن، َفَيُق ــوَن َوَينُْظ ئِبُّ ــِة، َفَيرْشَ اجَلنَّ

ــوَن َوَينُْظــُروَن، َفَيُقــوُل: وَهــْل َتْعِرُفــوَن َهــَذا؟ َفَيُقوُلــوَن:  ئِبُّ ــاِر، َفَيرْشَ ــا َأْهــَل النَّ ــاِدي: َي َقــْد َرآُه، ُثــمَّ ُينَ

ــِة ُخُلــوٌد َفــاَل َمــْوَت، َوَيــا َأْهــَل  ُهــْم َقــْد َرآُه، َفُيْذَبــُح ُثــمَّ َيُقــوُل: َيــا َأْهــَل اجَلنَّ َنَعــْم، َهــَذا امَلــْوُت، َوُكلُّ

النَّــاِر ُخُلــوٌد َفــاَل َمــْوَت، ُثــمَّ َقــَرَأ: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ     پ پ پ ڀ ڀ ڀژ ]ســورة مريــم: 39[، 

ــوَن««)1(. ــا »َوُهــْم الَ ُيْؤِمنُ ْنَي ــٍة َأْهــُل الدُّ َوَهــُؤالَِء يِف َغْفَل

)1(  »متفق عليه«:  أخرجه الشيخان؛  البخاري يف: )كتاب: تفسري القرآن/ باب: قوله:»وأنذرهم يوم احلرة«/ ح: 4730(، ومسلم يف: 
)كتاب: اجلنة/ باب: النار يدخلها اجلبارون واجلنة يدخلها الضعفاء/ ح: 2849(. 
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وهــذا احلديــث هــو الــذي اعتمــده معظــم املفريــن يف بيــان هــذه اآليــة، ومــن هــؤالء؛ شــيخ 

ــة منهــم؛ حــرب األمــة وترمجــان  ــو جعفــر الطــربي إىل جانــب اســتعانته بأقــوال الصحاب ــن أب املفري

القــرآن ابـــن عبــاس  يقــول)1(: »يصــور اهلل املــوت يف صــورة كبــش أملــح)2(، فيذبــح، قــال: 

فييــأس أهــل النــار مــن املــوت، فــال يرجونــه، فتأخذهــم احلــرة مــن أجــل اخللــود يف النــار، وفيهــا 

أيًضــا الفــزع األكــرب، ويأمــل أهــل اجلنــة املــوت، فــال يشــونه، وأمنــوا املــوت، وهــو الفــزع األكــرب، 

ــوت  ــح امل ــي يذب ــار ح ــل الن ــرش أه ــج: »ي ــن جري ــول اب ــه بق ــم تابع ــة« ث ــدون يف اجلن ــم يل ألهن

ــم  ــن أيب حات ــتدل اب ــوت« واس ــح امل ــال: ذب ــه: ژ ٻ ٻ پ     ژ   ق ــك قول ــرون، فذل ــان ينظ والفريق

الــرازي)3( لتقريــر هــذا اخلــرب الغيبــي بقــول الصحــايب اجلليــل  عبــد اهلل بــن مســعود ، يقــول: 

»إَِذا َدَخــَل َأْهــُل اجْلَنَّــِة اجْلَنَّــَة َوَأْهــُل النَّــاِر النَّــاَر، يــأيت املــوت يف صــورة كبــش أملــح حتــى وقــف بــي 

ــار...«. ــة والن اجْلَنَّ

ومل يالــف باقــي املفريــن منهــج ســلفهم فقــد اســتعانوا يف فهــم هــذه اآليــة بــام فهمــه األتبــاع، 

: منهم

-أبــو الليــث الســمرقندي)4( فقــد اســتدل يف تقريــر هــذا اخلــرب بحديــث أيب ســعيد اخلــدري، 

ثــم أتبعــه  بقــول رشيــح ، يقــول: »حــي يذبــح املــوت عــىل هيئــة كبــش أملــح عــىل األعــراف، 

ــود ال  ــار، خل ــل الن ــا أه ــوت، وي ــود ال م ــة، خل ــل اجلن ــا أه ــادى: ي ــرون فين ــان ينظ والفريق

مــوت«.

-وكذلــك اإلمــام البغــوي)5(، وبــه احتــج علــامء األصــول مــن أهــل الســنة منهم؛-أبــو ســعيد 

)1(  ينظر:»جامع البيان«/ أليب جعفر الطربي )ت:310هـ(/ )201/18(.
)2(  »أملح«: الذي فيه بياض سواد ويكون البياض أكثر. ينظر:»غريب احلديث«/ للقاسم بن سالم )ت:224هـ(/ )مادة: ملح(.

)3(  ينظر:»تفسري القرآن العظيم«/البن أيب حاتم الرازي )ت:327هـ(/ )2410/7/رقم:13136(.
)4(  ينظر:»بحر العلوم«/ أليب الليث السمرقندي )ت:373هـ(/ )443/2(.

)5(  ينظر:»معامل التنزيل«/ لإلمام البغوي )ت: 510هـ(/ )232/5(.
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الدارمــي)1( يف نقضــه عــىل املريــي اجلهمــي، واإلمــام، األثــري، امُلتَّبـِـع؛ عبــد الغني امَلْقــِديِس يف 

كتابــه: »االقتصــاد يف االعتقــاد«)2( يقــول: »ونؤمــن بــأن املــوت ُيؤتــى بــه يــوم القيامــة فيذبــح«، 

هلــذا أدرجــه كل مــن ابــن قدامــة يف كتابــه: »ملعــة االعتقــاد«)3(، وابــن العطــار)4( ضمــن قســم 

اإليــامن بــكل مــا أخــرب بــه الرســول، فهــؤالء مجيعهــم آمنــوا هبــذا اخلــرب عــىل ظاهــره إلدراكهــم 

أن العقــل يعجــز عــن اســتيعابه؛ وتعاملــوا معــه بمنهــج الصحابــة والتابعــي يف متريــر النــص 

عــىل ظاهــره دونــام تأويــل أو تعطيــل، هلــذا قــال اإلمــام أمحــد)5(: »أمــض احلديــث كــام روي 

بــال كيــف«.

ولعــل ذلــك راجــع باألســاس العتقادهــم اجلــازم أن اهلل  قــادر عــىل كلِّ يشء، قــادر عــىل أن 

يقلــب األعــراض أجســامًا واألجســام أعراضــًا، ال يعجــزه -تبــارك وتعــاىل- يشء، فــال يقــال: كيــف 

يؤتــى بــه ونحــن نعلــم أنَّ املــوت عــرض؟! فاللبيــب هــو مــن أعــرض عــن هــذا التهــوك ولــزم مــا 

بــي الدفتــي، يقــول امللطــي)6(: »َواَل أرى للبيــب َمــا ُهــَو أفضــل مــن ُلــُزوم َمــا َبــي الدفتــي واإلكثــار 

ــاَم  ــِه َوإِنَّ ــْرَت بِ ــاَم ُأِم ــف، َف ــوج َومِلَ َوَكي ــك الع ــة وَدْع َعنْ ــنة َواجْلَاَمَع ــُزوم الّس ــه َوُل ــر يِف َتْأِويل ــن النّظ م

خلقــك اهلل لعبادتــه َوأنــزل إَِلْيــك نــورا ُمبينـًـا َوأْرســل إَِلْيــك َرُســوال َكِريــاًم َفاتبــع نــوره َوَمــا ســّن َلــك 

ــاَم عــدا هَذْيــن َفُهــَو ضــالل«،  كــام أن الصحابــة قــد حــذروا مــن  ــاَلم- َف ــاَلة َوالسَّ ــِه الصَّ نبيــه -َعَلْي

البــدع والشــك أن اخلــوض يف تأويــل املســائل الغيبيــة تدخــل ضمــن هــذا التحذيــر، هلــذا خاطــب 

امللطــي)7( أهــل األهــواء بالقــول:  »َفَهــل َســِمعت َعنُْهــم إاِلَّ التحذيــر َعــن اْلبــدع واملحدثــات َونقــل 

َعنُْهــم َأن كل حمدثــة بِدَعــة وكل بِدَعــة َضاَلَلــة َفَهــَذا حُمــدث ووســواس«.

)1(  ينظر:»نقض اإلمام أيب سعيد عثامن بن سعيد عىل املريي اجلهمي/ للدارمي )ت: 280هـ(/ )ص:66(.
)2(   ينظر:»االقتصاد يف االعتقاد«/ لعبد الغني املقديس )ت:600هـ(/ )ص:194(.

)3(  ينظر:»ملعة االعتقاد«/ البن قدامة املقديس )ت:620 هـ(/ )ص:34(.
)4(   ينظر:»االعتقاد اخلالص من الشك واالنتقاد«/ لعالء الدين ابن العطار )ت:724هـ(/ )ص:254 255(.

)5(   ينظر:»اإلبانة الكربى«/ البن بطة )ت:387هـ(/)242/7(.
)6(  »التنبيه والرد«/ للملطي )ت:377هـ(/ )ص:42(.

)7(  املصدر نفسه.
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فحديــث: »ذبــح املــوت« يفيــد أن املــوت يــأيت عــىل هيــأة كبــش، ويــزداد اليقــي بذلــك بحديث 

آخــر أخرجــه الشــيخان يف: »صحيحيهــام«)1(، مــن حديــث ابــن عمــر  قــال: قــال رســـول اهلل 

َعــَل َبــنْيَ   : » إَِذا َصــاَر َأْهــُل اجَلنَّــِة إىَِل اجَلنَّــِة، َوَأْهــُل النَّــاِر إىَِل النَّــاِر، ِجــيَء بِامْلَــْوِت َحتَّــى جُيْ

اجَلنَّــِة َوالنَّــاِر، ُثــمَّ ُيْذَبــُح، ُثــمَّ ُينَــاِدي ُمنَــاٍد: َيــا َأْهــَل اجَلنَّــِة الَ َمــْوَت، َوَيــا َأْهــَل النَّــاِر الَ َمــْوَت، َفَيــْزَداُد 

َأْهــُل اجَلنَّــِة َفَرًحــا إىَِل َفَرِحِهــْم، َوَيــْزَداُد َأْهــُل النَّــاِر ُحْزًنــا إىَِل ُحْزهِنِــْم«.

وهذيــن احلديثــي اللذيــن فــرا اآليــة الكريمــة مهــا مــن روايــة الشــيخي اللذيــن اتفقــت األمــة 

ــوت  ــون امل ــف يك ــألوا: كي ــي  ومل يس ــان النب ــوا ببي ــلف قبل ــام، والس ــة روايته ــىل صح ع

كبشــا؟ وهــذا هــو الواجــب عــىل املســلم احلــق، أن يســلم بذلــك ويعتقــد اعتقــادا جازمــا بــام أفادتــه 

قــراءة النبــي  هلــذه اآليــة، ألن ذلــك لــن يكــون بدعــا منــه، بــل هــو دأب املتقدمــي مــن 

مــذي)2(: »واملذهــب يف هــذا  أهــل الســنة كــام ســلف يف هــذه املســألة وغريهــا، يقــول أبــو عيســى الرتِّ

عنــد أهــل العلــم مــن األئمــة مثــل: ســفيان الثــوري، ومالــك بــن أنــس، وابــن املبــارك، وابــن عيينــة، 

ــا، وال  ــن هب ــث ونؤم ــذه األحادي ــروى ه ــوا: ت ــم قال ــياء، ث ــذه األش ــم رووا ه ــم أهن ــع وغريه ووكي

يقــال: كيــف؟ وهــذا الــذي اختــاره أهــل احلديــث أن يــرووا هــذه األشــياء كــام جــاءت ويؤمــن هبــا 

وال تفــر وال تتوهــم وال يقــال: كيــف؟«)3(. 

   وإذا كان أهــل الســنة اســتدلوا إلثبــات هــذا اخلــرب باآليــة الكريمــة وببيــان النبــي

هلــا مــع ســلوك منهــج الصحابــة ومــن نحــا منحاهــم مــن التابعــي يف متريــر ذلــك اخلــرب عــىل ظاهــره، 

فكيــف تعامــل أهــل الــكالم مــع هــذا اخلــرب، ومــا ســبب هــذا االختــالف؟ هــذا مــا ســيفصل فيــه 

-إن شــاء اهلل تعــاىل- يف املطلــب التــايل.

اجلنة وصفة نعيمها  يف:»كتاب:  الرقاق/ باب: صفة اجلنة والنار/ح: 6548(، ومسلم   : »متفق عليه«: أخرجه البخاري يف: )كتاب    )1(
وأهلها/ باب: النار يدخلها اجلبارون واجلنة يدخلها الضعفاء/ح:2850(.

)2(  »سنن الرتمذي« / أليب عيسى الرتمذي )ت:279هـ(/ )691/4(.
)3(   وهو ما ذكره ابن خزيمة فيام نقله عنه ابن تيمية يف:»الفتاوى الكربى«/ )561/6(.
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  املطلب الثاين: منهج أهل الكالم يف تأويل هذا اخلرب ورد أهل السنة عليهم.

مل يسلم املتكلمة ببيان النبي  هلذه اآلية الكريمة حيث تعللوا بشبهتي:

 األوىل: أن ظاهر اخلرب يالف مدركات العقل ومن ثم وجب تأويله.

 الثانيــة: أن هــذا اخلــرب هــو مــن أحاديــث اآلحــاد الــذي يكمــه الظــن ال القطــع، ومــن 

تــم فهــو ال يفيــد العلــم؛ وهــذا هــو املقــرر عنــد األصوليــي املتكلمــي.

فبالنســبة للشــبهة األوىل: ادعــوا أنــه يســتحيل أن ينقلــب العــرض جوهــرا، وبنــاء عــىل هــذه 
الذريعــة ســوغوا ألنفســهم أن يؤلــوا اخلــرب الصحيــح الرصيــح، ومــن بــي هــؤالء:

- اإلمــام املــازري)1( يقــول: »املــوت عــرض مــن األعــراض عندنــا يضــاّد  احليــاة ... ال يصــح 

ــق  ــد يل ــل، وق ــبيه والَتمثِي ــذا التَّش ــراد هب ــام امل ــن األجســام وإن ــا وال ِجســاًم م أن يكــون املــوت كبش

البــاري ســبحانه هــذا اجلســم ثــمَّ ُيذَبــح وجيعــل هــذا مثــاال ألن املــوت ال يطــرأ عــىل أهــل اآلخــرة«.

ــب:  ــي صاح ــاس القرطب ــىل أيب العب ــكل ع ــل استش ــدة يف التأوي ــس القاع ــىل نف ــاء ع - وبن

»املفهــم«)2(، أن ينقلــب العــرض جوهــرا، يقــول: »ظاهــر هــذا احلديــث مســتحيل، وذلــك أن العقــالء 

اتفقــوا عــىل: أن املــوت: إمــا عــرض خمصــوص، وإمــا نفــي احليــاة، ومل يذهــب أحــد إىل أنــه مــن قبيــل 

اجلواهــر«،  وذكــر أن النــاس أولــوا هــذا اخلــرب مــن وجهــي؛ األول: أن اهلل خلــق صــورة كبــش خلــق 

فيهــا املــوت، فلــام رآه أهــل اجلنــة وأهــل النــار وعرفــوه، فعــل اهلل فيــه فعــال يشــبه الذبــح، و الثــاين: 

أن املــراد باحلديــث متثيــل عــدم املــوت عــىل جهــة التشــبيه واالســتعارة ورجــح الوجــه األول، يقــول: 

ــم  ــل تدعي ــه«)3(، وألج ــي يف: »تذكرت ــا القرطب ــك نح ــم« وإىل ذل ــي: األول، واهلل أعل ــه املعن »والوج

)1(   »امُلْعلم بفوائد مسلم«/أليب عبد اهلل املازري  )ت: 536هـ( / )358/3(.
)2(  ينظر: »املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم«/ أليب العباس القرطبي )ت:656هـ(/ )190/7 191(.

)3(  »التذكرة بأحوال املوتى وأمور اآلخرة«/ لشمس الدين القرطبي )ت:671هـ(/ )ص: 927(.
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هــذا الطــرح أضــاف الفخــر الــرازي)1(: »أن املــوت عــرض فــال جيــوز أن يصــري جســام حيوانيــا بــل 

املــراد أنــه ال مــوت البتــة بعــد ذلــك«.

وبنــاء عــىل هــذه املقدمــة نفــى اإلجيــي)2( هــذه القــراءة ليقــول: »وذبــح املــوت َبــَدٌل مــن اليــوم 
أو َظــْرٌف للحــرة«.

ولعــل اإلشــكال عنــد املؤولــة يظهــر يف أن اجلوهــر عندهــم مــا قــام بذاتــه، والعــرض مــا قــام 

بغــريه، فاإِلنَســاُن جوهــر، واللــون ال يقــوم بذاتــه فهــو عــرض، وهكــذا احليــاة واملــوت.

 أمــا الشــبهة الثانيــة: فهــي أهنــم تعللــوا بــرد اخلــرب عــىل ظاهــره ألنــه خــرب آحــاد)3( وليــس 
بمتواتــر، فاملتكلمــة قســموا الســنة إىل أصــول وأحــكام، فــام حتتــه حكــم فهــو قطعــي الداللــة، وأمــا 
مــا يتعلــق باألصــول فهــو ظنــي الداللــة ال يفــي إىل العلــم؛ ألن معظــم اآلثــار الثابتــة فيهــا آحــاد 
وليســت باملتواتــر، ومــن ثــم فتحــوا البــاب عــىل مرصاعيــه مــن أجــل تأويــل مــا ال يوافــق عقوهلــم، 

ومــن بــي مــن تبنــوا هــذا التقســيم:  

-أبــو الوليــد الباجــي)4(: حيــث اعتــرب خــرب اآلحــاد ال يفيــد العلــم، متعلــال بأنــه لــو قبــل عــىل 
ســبيل القطــع الســتوى مــع خــرب التواتــر مــع أنــه ال يســتوي معــه يف نفــس الدرجــة، يقــول: »العلــم 
ال يصــل مــن جهتــه؛ إذ لــو كان يصــل مــن جهتــه العلــم لوجــب أن يســتوي فيــه كل َمــْن ســمعه 

ــا نجــد أنفســنا غــري عاملــي بصحــة خمــربه، دل  كــام يســتوي يف العلــم بمخــرب خــرب التواتــر، فلــام كن
ــاهد الــذي  عــىل أنــه ال يقطــع عــىل معينــه، وأنــه بخــالف التَّواتــر، وصــار خــرب الواحــد، بمنزلــة الشَّ
قــد أمرنــا بَقُبــول شــهادته وإن كنــا ال نقطــع عــىل صدقــه«، وإىل ذلــك نحــا أبــو املعــايل اجلوينــي)5(، 

وأبــو العبــاس القرطبــي)6(.

)1(  »مفاتيح الغيب«/فخر الدين الرازي )ت:606هـ(/ )541/21(.
)2(   ينظر:»جامع البيان يف تفسري القرآن«/ حممد اإلجيي الشافعي )ت:905هـ(/ )480/2(.

)3(  »خرب اآلحاد«: هو الذي مل يبلغ درجة التواتر.
)4(  ينظر: »اإلشارة يف أصول الفقه«/ أليب الوليد الباجي )ت:474هـ(/ )ص:26 27(.

)5(  »التلخيص يف أصول الفقه«/ أليب املعايل اجلويني )ت:478هـ(/ 34/2(.
)6(  »املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم«/ أليب العباس القرطبي )ت:656هـ(/ )125/2(.
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- وبنــاء عــىل هــذا املنهــج جــوز أبــو بكــر ابــن العــريب)1( املعافــري -الفقيــه املالكــي- تأويــل 

ــاب  ــن ذه ــث، م ــذا  احلدي ــاس ه ــمع الن ــا س ــول: »مل ــل، يق ــى العق ــف مقت ــاد إذا خال ــرب اآلح خ

الصــدر األول، قالــت طائفــة: ال نقبلــه، فإنــه خــرب واحــد، وأيضــا فــإن جــاء بــام يناقــض العقــل، فــإن 

املــوت عــرض، والعــرض ال ينقلــب جســام، وال يعقــل فيــه ذبحــا، وملــا اســتحال ذلــك عقــال، وجــب 

أن يمنــح احلديــث ردا، وقالــت طائفــة أخــرى: إن كان ظاهــره حمــاال، فــإن تأويلــه جائــز« وانتقــد يف 

كتابــه: »املحصــول«)2( عــىل مــن ســاوى بــي خــرب اآلحــاد واملتواتــر واعتــرب أن ذلــك ناتــج إمــا عــن 

ــاَم َصــاُروا إَِلْيــِه بشــبهتي دخلتــا َعَلْيِهــم  جهلهــم بالعلــم أو جهلهــم بخــرب الواحــد، يقــول: »َوَهــَذا إِنَّ

وَرِة نعلــم اْمتنـَـاع ُحُصــول اْلعلــم بَِخــرَب  ُ ــا بِالــضَّ ــا جلهلهــم بَِخــرَب اْلَواِحــد َفإنَّ ــا جلهلهــم بِاْلعلــِم َوإِمَّ إِمَّ

اْلَواِحــد َوَجــَواز تطــرق اْلَكــِذب والســهو َعَلْيــِه«.

ــاىل ژ ڎ ڎ ڈ ڈ    ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ  ــه -تع ــي)3( بقول ــج القرطب ــك احت ــد ذل ولتأكي

ــن يف  ــى بالظ ــه ال يكتف ــىل أن ــل ع ــة دلي ــذه اآلي ــول)4(: »ويف ه ــس:36[،  يق ــورة يون گ  ڳ ڳ ڳژ ]س

ــد«. العقائ

هذا الغيض من فيض ما قرره األصوليون يف الباب.

وقد رد علامء السنة عىل هاتني الشبهتني:

فبالنســبة للشــبهة األوىل: وهــي استشــكاهلم أن يــأيت املــوت عــىل هيئــة كبــش يــوم القيامــة، 
بدعــوى أن املــوت عــرض واألعــراض ال تنقلــب أجســاًما، يمكــن القــول أن دعواهــم هــذه مــردودة 

ــة ألن الــذي خلــق األعــراض واجلواهــر قــادر عــىل أن يوهلــا مــن جنــس  وحجتهــم يف ذلــك واهي

)1(   ينظر: »العواصم من القواصم«/ أليب بكر ابن العريب )ت:543هـ(/ )ص:236(.
)2(  ينظر: »املحصول«/ أليب بكر ابن العريب )ت:543هـ(/ )ص:117(.

)3(  ينظر: »اجلامع ألحكام القرآن«/ لشمس الدين القرطبي )ت:671هـ(/ )332/16(.
)4(  »اجلامع ألحكام القرآن«/ لشمس الدين القرطبي )ت:671هـ(/ )343/8(.
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ــول؛ إذ  ــول واملنق ــأ يف املعق ــوه خط ــا ذكرمت ــة) )1: »م ــن تيمي ــالم اب ــيخ اإلسـ ــول ش ــر، يق آلخ

الصــواب أن األجســام أجنــاس خمتلفــة كاألعــراض، وليــس حقيقــة الــذوات كحقيقــة املــاء، وأن اهلل 

-ســبحانه- يقلــب اجلنــس إىل اجلنــس اآلخــر؛ كــام يقلــب اهلــواء مــاء، واملــاء هــواء، والنــار هــواء، 

ــة  ــة، واملضغ ــة مضغ ــة، والعلق ــي علق ــب املن ــام يقل ــا، وك ــاء تراًب ــاء، وامل ــرتاب م ــاًرا، وال ــواء ن واهل

عظاًمــا... فهــو ســبحانه يلــق مــن األعــراض أجســاًما كــام ورد بذلــك النصــوص يف مواضــع كقـــوله 

ــام  ــة كأهن ــوم القيام ــان ي ــام يأتي ــران فإهن ــرة وآل عم ــرؤوا البق ــرآن، اق ــرؤوا الق ــالم-: »اق ــه الس -علي

غاممتــان أو غيايتــان)2( أو فرقــان)3( مــن طــري صــواف حياجــان عــن صاحبهــام«)4(، وقــال: »إنَّ َلُســْبَحاَن 

ــان  ــال: »كلمت ــا«)5(، وق ــر صاحبه ــرش تذك ــد الع ــا عن ــرب دويًّ ــه إال اهلل واهلل أك ــد هلل وال إل اهلل واحلم

ــبحان اهلل  ــده س ــبحان اهلل وبحم ــن، س ــان إىل الرمح ــزان، حبيبت ــان يف املي ــان، ثقيلت ــىل اللس ــان ع خفيفت

)1(  »املسائل واألجوبة« / البن تيمية )ت: 728هـ(/ )129/1 130(.
)2(  »غيايتان«: من الغياية: كل يشء أظل اإلنسان فوق رأسه مثل السحابة. ينظر: »غريب احلديث«/ لالبن سالم/)مادة: غيي(.

)3(  »فرقان«: أي قطعتان. ينظر: »النهاية يف غريب احلديث واألثر«/ البن األثري )ت:606هـ(/ )مادة: َفِرَق(.
يف: )كتاب: صالة املسافرين وقرصها/ باب: فضل قراءة القرآن، وسورة البقرة/ ح:1884(، من حديث أيب ُأمامة  مسلم  )4(   أخرجه 

. الباهيل
)5(  »صحيح«: أخرجه ابن املبارك يف: »الزهد«/ قباب: ذكر رمحة اهلل تبارك وتعاىل وجل وعال/ح:932(، من طريق أيب عمر بن َحَيَوْيه، 

عن ييى، عن احلسي، عن عبد اهلل، عن سعيد اجلَُرْيري قال: بلغنا عن كعب األحبار.
حفاظ  أحد  بأنه  اخلطيب  وصفة  صاعد  ابن  وييى   ،)205/4( يف:»تارخيه«/  اخلطيب  وثقه  حيويه:  ابن  اخلزاز  عمر  أبو  قلت: 
املروزي: صدوق.»التقريب«/ )ص:184(، وعبد اهلل بن  أبو عبد اهلل  احلديث.»تاريخ بغداد«/ )341/16(، واحلسي بن احلسن، 
املبارك من الثقات األثبات.»التقريب«/ )ص:423(، وسعيد بن إياس اجلَُرْيِري: من الثقات، اختلط قبل موته بثالث سني.»التقريب«/ 

)ص:285(، وعلق األلباين عىل هذا األثر بعد أن أورده يف:»خمتر العلو«/ )ص:129(، وذكر بأنه ثابت عن كعب األحبار.
وأخرجه بنحوه، ابن ايب شيبة يف:»مصنفه«/ )يف ثواب التسبيح/ح:29415 و35037(، وأمحد يف:»مسنده«/ )أول مسند الكوفيي/ 
يف:»البحر  والبزار  التسبيح/ح:3809(،  فضل  )باب:  يف:»سننه«/  ماجة  وابن  و18388(،  بشري/ح:18362  بن  النعامن  حديث 
الزخار«/ )مسند النعامن بن بشري/ح:3236(، من طرق عن موسى بن مسلم احلزامي، عن عون بن عبد اهلل، عن أبيه أو عن أخيه، عن 
لِيلِِه  ِميِدِه َوَتْكبرِِيِه َوهَتْ النعامن بن بشري، قال -واللفظ البن أيب شبية : قال رسول اهلل :»الَِّذيَن َيْذُكُروَن اهللََّ ِمْن َتْسبِيِحِه َوحَتْ

»... ْرَن بَِصاِحبِِهنَّ نَّ َدِويٌّ َكَدِويِّ النَّْحِل، ُيَذكِّ َيَتَعاَطْفَن َحْوَل اْلَعْرِش هَلُ
قال البوصريي يف:»مصباح الزجاجة«/ )132/4(: إسناده صحيح، رجاله ثقات، وأخو عون اسمه عبيد اهلل بن عتبة.

ابن  عند   - الكامل«/ )153/29(، ومعناه  به.»هتذيب  بأس  ابن معي: ال  قال  الكويف،  أبو عيسى  احلزامي،  بن مسلم  قلت: موسى 
أنواع علوم احلديث« )مقدمة ابن صالح(«/ )ص:244(، وعون بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود الكويف: من  أنه ثقة.»معرفة  معي  
الثقات.»التقريب«/ )ص:601(، وأبوه أيضا وثقه العجيل ومجاعة.»التقريب«/ )ص:410(، وإذا كان رواه عن أخيه: عبيد اهلل فهو 
فأثر  الصحيحة«/ )1077/7(،  األحاديث  إىل تصحيحه يف:»سلسلة  األلباين  الشيخ  نحا  وقد  ثقة.»التقريب«/ )ص:509(،  أيضا: 

كعب له شاهد من حديث النعامن ابن برش كام تبي، ومن تم فاخلرب حسن، واهلل أعلم.
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ــر:10[«. ــورة فاط ــاىل: ژ ې ې ى ى ائ ائ ەئژ  ]س ــال تع ــد ق ــم«)1(، وق العظي

ــك  ــأن ذل ــم ب ــف ليقينه ــوا يف الكي ــبهات ومل يبحث ــذه الش ــل ه ــريوا مث ــح مل يث ــلف الصال والس

غيــب ال تدركــه عقوهلــم، هلــاذ ملــا تنــاول ابــن القيــم) )2 هــذا املبحــث استشــهد فيــه هبــذه اآليــة 

ــل الكبــش بملــك  ــرب أن تأوي ــن عمــر  يف تفســريها، واعت ــي أيب ســعيد اخلــدري واب وبحديث

ــح مللــك  ــل باطــل يقــول:  »وال حاجــة إىل تكلــف مــن قــال: إن الذب املــوت اســتدراك فاســد وتأوي

ــه  ــذي ال يوجب ــل ال ــل الباط ــوله والتأوي ــىل اهلل ورس ــد ع ــتدراك الفاس ــن االس ــه م ــذا كل ــوت، فه امل

عقــل وال نقــل وســببه قلــه الفهــم ملــراد الرســول مــن كالمــه«.

وتعجــب ممــن منــع جتويــز تأويــل أقــوال أصحــاب العلــوم، خوفــا مــن عــدم فهــم مرادهــم، 

بينــام أبــاح تأويــل كالم مــن ال جيــوز عليــه اخلطــأ والنســيان؟! يقــول)3(: »فكيــف يســلط التأويــل عــىل 

ــان واإلرشــاد هــذا مــع كــامل علمــه  ــه اخلطــأ والغلــط والتناقــض وضــد البي كالم مــن ال جيــوز علي

ــان  ــان وكــامل نصحــه وهــداه وإحســانه وقصــده اإلفهــام والبي ــواع البي ــه عــىل أعــىل أن وكــامل قدرت

ال التعميــة واإللغــاز... كــام أن التأويــل إن ســلط عــىل علــوم اخلالئــق أفســدها فكذلــك إذا اســتعمل 

يف خماطباتــم أفســد األفهــام والفهــم ومل يمكــن ألمــة أن تعيــش عليــه أبــدا فإنــه ضــد البيــان الــذي 

علمــه اهلل اإلنســان لقيــام مصاحلــه يف معاشــه ومعــاده«.

ومل يكتــف ابــن أيب العــز احلنفــي)4( بــأن ينحــو منحامهــا؛ بــل أغنــى هــذه القــراءة بأدلــة أخــرى، 

وذلــك بعــد أن ناقــش شــبهتهم يقــول: »املــوت صفــة وجوديــة، خالفــا للفالســفة ومــن وافقهــم. قال 

تعــاىل: ژ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ  ٺ  ٺ   ٿژ  ]ســورة امللــك:2[، والعــدم ال يوصــف بكونــه خملوقــا، ويف 

)1(  »متفق عليه«: أخرجه البخاري يف عدة كتب منها: )كتاب: الدعوات/ باب: فضل التسبيح/ح:6406(، ومسلم يف: )كتاب: الذكر 
 . والدعاء والتوبة واالستغفار/باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء/ح:6883(، من حديث أيب هريرة

)2(   ينظر:»حادي األرواح إىل بالد األفراح«/ البن القيم )ت:751هـ(/ )ص:401 402(.
)3(   ينظر:»الصواعق املرسلة«/ البن القيم )ت:751هـ(/ )399/2 400(.

)4(    ينظر:»رشح العقيدة الطحاوية«/ البن أيب العز احلنفي )ت:792هـ(/)ص:79(.
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ــاِر«،  ــِة َوالنَّ نَّ ــنْيَ اجْلَ ــُح َب ــَح، َفُيْذَب ــٍش َأْمَل ــىَل ُصــوَرِة َكْب ــِة َع ــْوَم اْلِقَياَم ــْوِت َي ــى بِامْلَ ــه »ُيْؤَت احلديــث: أن

ــُه  ــْأيِت َصاِحَب ــُه َي وهــو وإن كان عرضــا فــاهلل - تعــاىل - يقلبــه عينــا، كــام ورد يف العمــل الصالــح: »َأنَّ

ــْأيِت  ــُه َي ــرآن: »َأنَّ ــوَرٍة«)1(، وورد يف الق ــِح ُصـــ ــىَل َأْقَب ــُح َع ــُل اْلَقبِي ــِن، َواْلَعَم َس ــابِّ احْلَ ــوَرِة الشَّ يِف ُص

ــْوِن« احلديــث)2(، أي قــراءة القـــــــــارئ، وورد يف األعــامل: أهنــا  ــاِحِب اللَّ ــابِّ الشَّ َعــىَل ُصــوَرِة الشَّ

توضــع يف امليــزان)3(، واألعيــان هــي التــي تقبــل الــوزن دون األعـــراض. وورد يف ســورة البقــرة وآل 

)1(  »صحيح«: أخرجه ابن املبارك يف:»الزهد والرقائق«/ )باب: فضل ذكر اهلل عز وجل/ح:1219(، وأبو داود الطيالي يف:»مسنده«/ 
وأمحد  الكافر/ح:12059(،  ونفس  خترج  وكيف  املؤمن  نفس  )يف  يف:»مصنفه«/  شيبة  أيب  وابن  عازب/ح:789(،  بن  )الرباء 
يف:»مسنده«/ )أول مسند الكوفيي/حديث الرباء بن عازب/ح:18534(، وأبو داود يف:»سننه«/ )كتاب: السنة/ باب: يف املسألة يف 
القرب وعذاب/ح:4753(، وابن مندة يف:»اإليامن«/ )ذكر وجوب اإليامن بالسؤال يف القرب/ح:1064(، والبيهقي يف:»إثبات عذاب 
القرب«: )باب: الدليل عىل أنه تعاد روحه يف جسده ثم/ح:44(،  من طرق، عن األعمش، عن املنهال ابن عمرو، عن زاذان أيب عمر، 

عن الرباء بن عازب  مرفوعا.
وهم.»التقريب«/  ربام  صدوق  األسدي:  عمرو  بن  واملنهال  مدلس،  ثقة  وهو  ترمجته   مى  مهران   بن  سليامن  األعمش:  قلت: 
)ص:778(، وزاذان أبو عمر الكندي: صدوق يرسل، وفيه شيعية.»التقريب«/ )ص:257(، وهو يدث عن الصحايب اجلليل: الرباء 
اِء، َوَكَذلَِك  بن عازي، قال ابن مندة  يف:»اإليامن«/ )ح:1064(، عقب إيراده للحديث:» َهَذا إِْسنَاٌد ُمتَِّصٌل َمْشُهوٌر. َرَواُه مَجَاَعٌة، َعِن اْلرَبَ
َد بِِه، َوَزاَذاُن َأْخَرَج َعنُْه ُمْسِلٌم، َوُهَو َثابٌِت َعىَل َرْسِم  ٌة، َعْن اأْلَْعَمِش، َوَعِن امْلِنَْهاِل ْبِن َعْمٍرو، َوامْلِنَْهاُل َأْخَرَج َعنُْه اْلُبَخاِريُّ َما َتَفرَّ َرَواُه ِعدَّ
اجْلَاَمَعِة. َوُرِوَي َهَذا احْلَِديُث َعْن َجابٍِر، َوَأيِب ُهَرْيَرَة، َوَأيِب َسِعيٍد، َوَأَنِس ْبِن َمالٍِك، َوَعاِئَشَة  «، هلذا  نحا ابن القيم يف:»إعالم 
املوقعني«/ )308/2(، إىل القول: وهذا حديث صحيح، وهذا ما خلص إليه األلباين يف تعليقه عىل:»املشكاة«/ )512/1(، و»أحكام 

اجلنائز«/ )ص:159(، و»صحيح سنن أيب داود«/ )166/3(.
)2(  »إسناده حسن«: أخرجه ابن أيب شيبة يف:»مصنفه«/ )من قال: يشفع القرآن لصاحبه يوم القيامة/ح:30045(، وأمحد يف:»مسنده«/ 
)مسند األنصار/ حديث بريدة األسلمي/ )ح:22976(، وابن ماجة يف:»سننه«/ )كتاب: األدب/ باب: تواب القرآن/ح:3781(، 
من طرق، عن بشري بن مهاجر، عن عبد اهلل بن بريدة، عن أبيه، َقاَل  واللفظ البن أيب شيبة : ُكنُْت ِعنَْد َرُسوِل اهللَِّ   َفَسِمْعُتُه 

اِحِب ...« ُجِل الشَّ ُه َكالرَّ َيُقوُل:» إِنَّ اْلُقْرآَن َيْلَقى َصاِحَبُه َيْوَم اْلِقَياَمِة ِحنَي َينَْشقُّ َعنُْه َقرْبُ
العالية«/  يف:»املطالب  حجر  ابن  إليه  نحا  ما   وهو  ثِقات،  رجاله  إسناد  هذا   :)126/4( الزجاجة«/  يف:»مصباح  البوصريي  قال 
)324/14(، واأللباين يف:»صحيح سنن ابن ماجة«/ )239/3(، ولرواية بريدة شاهد من حديث أيب هريرة ، أخرجه الطرباين 
يف:»األوسط«/ )من اسمه: حممد/ح:5764(، من طريق ييى بن عبد احلميد احلامين، عن رشيك، عن عبد اهلل بن عيسى، عن ييى بن 

أيب كثري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة  ، مرفوعا.
قال اهليتمي يف:»جممع الزوائد«/ )160/7(: رواه الطرباين يف:»األوسط«، وفيه ييى بن عبد العزيز احلامين، وهو ضعيف، لكن األلباين 
عارضه من وجهي: األول: قوله: ابن عبد العزيز، وإنام هو ابن عبد احلميد كام يف كتب الرجال، ولعله سبق قلم من املؤلف، أو خطأ 
من الناسخ. واآلخر: أن الطرباين قد رصح بأن احلامين قد تابعه يزيد بن هارون، وهو ثقة من رجال الشيخي، فإعالل احلديث باحلامين 
خطأ واضح، والصواب تضعيفه برشيك، وهو ابن عبد اهلل القايض، وهو ضعيف لسوء حفظه. لكن احلديث حسن أو صحيح، ألن له 

شاهدا من حديث بريدة بن احلصيب مرفوعا بتاممه.»السلسلة الصحيحة«/ )793/6(.
)3(  ورد يف هذا الباب أحاديث تنص عىل أن األعامل توضع يف امليزان يوم القيامة منها:

 »إسناده صحيح«: ما أخرجه ابن أيب شيبة يف:»مصنفه«/ )ما ذكر يف حسن اخللق وكراهية الفحش/ح:25323(، وأمحد يف:»مسنده«/ 
حسن  يف  باب:  األدب/  كتاب:  )أول  يف:»سننه«/  داود  وأبو  وح:27532(،  األنصار/ح:27517  مسند  من  املستدرك  )امللحق 
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ــَزاِن«، واألعيــان هــي التــي تقبــل الــوزن دون األعــراض...«. َــا ُتوَضــُع يِف امْلِي عمــران)1(: »َأهنَّ

أمــا عــن الشــبهة الثانيــة: وهــي أن خــرب الواحــد يفيــد الظــن وال يوجــب العلــم، فيجــاب 
ــي  ــوا ب ــي مل يفرق ــن التابع ــم م ــىل درهب ــار ع ــن س ــة إىل م ــن الصحاب ــدءا م ــنة ب ــل الس ــا، أن أه عنه

حديــث اآلحــاد وحديــث التواتــر فرشطهــم األســاس هــو ثبــوت صحتــه، وهــذا هــو املشــهور عنهــم 

ولعــل أبــرز هــؤالء؛ الَعَلــم األصــويل: اإلمــام الشــافعي)2( يقــول: »إذا صــح احلديــث فهــو مذهبــي، 

وإذا صــح احلديــث فارضبــوا بقــويل احلائــط«، وكذلــك ابــن حــزم حــي بســط هــذه املســألة يف كتابــه: 

»اإلحــكام«)3(، إذ عــد أن املعيــار يف قبــول الرويــة أو ردهــا هــو مــدى ثبوتــا، فــإذا ثبــت صحــة اخلــرب 

ترتــب عليــه العلــم والعمــل ســواء يف العقائــد أو األحــكام، يقــول: »إن كل خــرب رواه الثقــة عــن الثقــة 

مســندا إىل رســول اهلل  يف الديانــة فإنــه حــق قـــــــد قالــه -عليــه الســالم- كــام هــو وأنــه 

يوجــب العلــم ونقطــع بصحتــه«.

ــب  ــه ترت ــت صحت ــام ثبت ــة،  ف ــيامت البدعي ــذه التقس ــل ه ــوا إىل مث ــح مل يلتفت ــلف الصال فالس

عليــه العلــم والعمــل، يقــول شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة)4(: »ُثــمَّ ِهــذه األحاديــث ُمنَْقِســَمٌة إىَل: اتفــاق 

السنة«/  أهل  اعتقاد  أصول  يف:»رشح  والاللكائي  امليزان/ح:783(،  ذكر  )باب:  يف:»السنة«/  عاصم  أيب  وابن  اخللق/ح:4799(، 
)سياق ما روي يف أن اإليامن بأن احلسنات/ح:2207(، من طرق عن شعبة، عن القاسم بن أيب بزة، عن عطاء الَكيخاراين، عن أم 

الدرداء، عن أيب الدرداء، عـن  النبي  ، قال:»ما ِمْن يشٍء أثقُل يف امليزاِن ِمن ُحسِن اخُلُلِق«
قلت: شعبة بن احلجاج: أمري املؤمني يف احلدث.»التقريب«/ )ص:339(، والقاسم بن أيب بزة من الثقات.»التقريب«/ )ص:627(، 
وعطاء بن نافع الَكْيَخاَرايِن: من الثقات.»التقريب«/ )ص:539(، وأم الدرداء: ُهَجْيَمة ثقة فقيهة.»التقريب«/ )ص:1052(، تروي 
عن زوجها أيب الدرداء الصحايب اجلليل، قال أبو بكر ابن أيب عاصم يف:»السنة«/ )363/2(، عقب روايته حلديث أن اخللق احلسن 
تَِها َوُشْهَرِتَا، َوِهَي  تِي يِف ِذْكِر امْلِيَزاِن َأْخَباٌر َكثرَِيٌة ِصَحاٌح، اَل َتْذَهُب َعْن َأْهِل امْلَْعِرَفِة بِاأْلَْخَباِر لَِكْثَرِتَا َوِصحَّ يوضع يف امليزان:»اأْلَْخَباُر الَّ
تِي ُتوِجُب اْلِعْلَم َعىَل َما َذَكْرَنا«، فإسناده صحيح وهذا ما نحا إليه أيضا األلباين يف:»السلسلة الصحيحة«/ )535/2(،  ِمَن اأْلَْخَباِر الَّ

و»صحيح سنن أيب داود«/ )179/3(.  
، َقاَل:  ُنَفرْيٍ )1(  أخرج مسلم يف: )كتاب: صالة املسلمي وقرصها/ باب: فضل قراءة القرآن، وسورة البقرة/ح: 1886(، َعْن ُجَبرْيِ ْبِن 
، َيُقوُل: َسِمْعُت النَّبِيَّ ، َيُقوُل:»ُيْؤَتى بِاْلُقْرآِن َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَأْهلِِه الَِّذيَن َكاُنوا َيْعَمُلوَن بِِه  اَس ْبَن َسْمَعاَن اْلِكاَليِبَّ َسِمْعُت النَّوَّ

َتْقُدُمُه ُسوَرُة اْلَبَقَرِة، َوآُل ِعْمَراَن«
)2(   »رشح مسند الشافعي«/ أليب القاسم الرافعي القزويني )ت:623هـ(/ )19/1(.

)3(  ينظر: »اإلحكام يف أصول األحكام«/ البن حزم )ت:456هـ(/ )123/1(.
)4(   »رفع املالم عن األئمة األعالم«/ البن تيمية )ت:728هـ(/ )ص:45(.
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نَّــا  ــنَِد َوامْلَْتــِن َوُهــَو َمــا َتَيقَّ العلــامء عــىل العلــم والعمــل باألحاديــث القطعيــة، بِــَأْن َيُكــوَن َقْطِعــيَّ السَّ

ــوَرَة« وحديــث ذبــح املــوت قــد ورد  ــُه َأَراَد بـِـِه تِْلــَك الصُّ نَّــا َأنَّ َأنَّ َرُســــــوَل اهللَِّ  َقاَلــُه َوَتَيقَّ

يف الصحيحــي، وقــد اتفقــت األمــة عــىل أن مجهــور مــا ورد فيهــام يعــد أصــح مــا أوثــر عــن النبــي 

ــور  ــة مجه ــون بصح ــث جيزم ــم باحلدي ــل العل ــع أه ــإن مجي ــة)1(: ».. ف ــن تيمي ــول اب ، يق

ــٌع هلــم يف معرفــة احلديــث...« أحاديــث الكتابــي وســائر النــاس َتَب

فهــذه كلهــا شــواهد اســتدل هبــا الســلف الصالــح لــرد شــبهات املؤولــة، وتثبــت أن العــرض 

يمكــن أن يتحــول إىل جوهــر بدليــل مــا أورده ابــن تيميــة  مــن أدلــة حديثيــة يف البــاب وكذلــك 

ــيخي،  ــة الش ــن رواي ــة م ــألة الغيبي ــذه املس ــام يف ه ــتدل هب ــي املس ــون احلديث ــده، ولك ــى بع ــن أت م

ــدى  ــو م ــرد ه ــول أو ال ــم يف القب ــط عنده ــر؛ فالضاب ــاد واملتوات ــي اآلح ــام ب ــوا فيه ــلف مل يفرق والس

نســبة هــذا اخلــرب إىل املعصــوم.

وتبــي كذلــك أن منهــج أهــل الســنة يف التعامــل مــع هــذا اخلــرب هــو متريــر القــراءة عــىل ظاهرها 

دونــام تأويــل أو بحــث يف الكيــف الــذي ال يعلمــه إال احلــق -ســبحانه وتعــاىل-، وال َيْعنـُـوَن بقوهلــم: 

»وال تفــر«، أنــه ال يفهــم هلــا معنــى، بــل يقصــدون عــدم تفســريها بخــالف ظاهرهــا الــذي تــدل 

. عليه

وكذلــك كان دأهبــم يف إثبــات باقــي املســائل الغيبيــة منهــا إثبــات »عــذاب القــرب«، فهــل وافقهم 

أهــل الــكالم يف متريــر اخلــرب عــىل ظاهــره أم عمــدوا إىل التعطيــل؟ هــذا مــا ســيتبي يف املبحــث التــايل.

)1(   »جمموع الفتاوى«/ البن تيمية )ت:728هـ(/ )16/18 17(.
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املبحث الثاين:

 منهج أهل السنة وأهل الكالم يف التعامل مع خرب: 

»عذاب القرب«

بــأي منهــج أقــر الســلف الصالــح هــذا العــذاب، وملــاذا أنكــر املعطلــة هــذا اخلــرب؟ هل الســبب 

يف ذلــك هــو اختالفهــم يف املنهــج؟ هــذا مــا ســيتم تناولــه يف املطلبــي التاليــي.

    املطلب األول: منهج أهل السنة يف إثبات خرب: »عذاب القرب«

ــه  ــاىل- يف كتاب ــبحانه وتع ــه -س ــرب ب ــا أخ ــىل م ــألة ع ــذه املس ــر ه ــنة يف تقري ــل الس ــد أه اعتم

ــاب: ــي يف الب ــراد دليل ــأكتفي بإي ــة، وس ــنة الصحيح ــه الس ــا بينت ــز، وم العزي

ــه -تعــاىل-:ژ ں  ں ڻ ڻ ژ ]ســورة غافــر:46[، والشــك أهنــا أرصح  الدليــل األول: قول

آيــة مثبتــة لعــذاب القــرب، وقــد اســتعان أهــل الســنة يف بياهنــا  باحلديــث الــذي رواه الشــيخان)1(، عــن  

ــُدُه  ــِه َمْقَع ــِرَض َعَلْي ــاَت ُع ــْم إَِذا َم ــاَل: »إِنَّ َأَحَدُك ــَر  أن النبــي  َق ــِن ُعَم ــِد اهللَِّ ْب َعْب

ــِل  ــْن َأْه ــاِر َفِم ــِل النَّ ــْن َأْه ــِة، َوإِْن َكاَن ِم ــِل اجَلنَّ ــْن َأْه ــِة َفِم ــِل اجَلنَّ ــْن َأْه ، إِْن َكاَن ِم ــيِشِّ ــَداِة َوالَع بِاْلَغ

ــْوَم الِقَياَمــِة« ــى َيْبَعَثــَك اهللَُّ َي ــاِر، َفُيَقــاُل: َهــَذا َمْقَعــُدَك َحتَّ النَّ

ومن أبرز من اعتمد هذا احلديث لتفسري اآلية الكريمة:

-أبــو بكــر بــن جماهــد)2(، يقــول: »أمجــع أهــل الســنة أن عــذاب القــرب حــق، وأن النــاس ُيفتنــون 

يف قبورهــم بعــد أن ييــوا فيهــا وُيســألوا فيهــا، وُيَثبِّــُت اهلل مــن أحــب تثبيتــه منهــم«.

)1(  »متفق عليه«: أخرجه الشيخان؛ البخاري يف: )كتاب: اجلنائز/ باب: امليت يعرض عليه مقعده بالغداة والعي/ح:1379(، ومسلم 
يف: )كتاب: صفة اجلنة وصفة نعيمها وأهلها/باب: عرض مقعد امليت من اجلنة أو النار عليه/ح:7245(.

)2(   ينظر:»رشح صحيح البخاري«/ البن  بطال )ت:449هـ(/ )358/3(.
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ــذي حــّل  ــا عــن ســوء العــذاب ال ــو جعفــر الطــربي)1( يقــول: »يقــول تعــاىل ذكــره مبيِّن -وأب

ــاُر ُيْعَرُضــوَن  هبــؤالء األشــقياء مــن قــوم فرعــون ذلــك الــذي حــاق هبــم مــن ســوء عــذاب اهلل )النَّ

َعَلْيَهــا( إهنــم ملــا هلكــوا وغرقهــم اهلل، جعلــت أرواحهــم يف أجــواف طــري ســود، فهــي تعــرض عــىل 

ا َوَعِشــيًّا( إىل أن تقــوم الســاعة«. النــار كّل يــوم مرتــي )ُغــُدوًّ

-وأضــاف أبــو إســحاق الزجــاج)2( اللغــوي احلصيــف نكتــة فريــدة لتأكيــد هــذا املعنــى إذ ذكــر 

ــول:  ــاعة يق ــوم الس ــوم تق ــه وي ــول، كأنَّ ــم بالدخ ــر هل ــى األم ــىل معن ــرأ: »ع ــوا« تق ــة: »ادخل أن لفظ

ادخلــوا يــا آل فرعــون أشــد العــذاب«.

-ومل يالفهــم أبــو الليــث الســمرقندي)3( فقــد اســتدل لتقريــر ذلــك بــام أوثــر عــن ابــن عبــاس 

وابــــن مســعود  ، وقتــادة وجماهــد، يف حــي احتــج ابــن أيب زمني)4( يف بيــان اآلية بحديــــث 

ابــن عمــــر  الســالف الذكــر دونــام تأويــل أو تعطيل.

ومل يكتــف ابــن حــزم)5( بتقريــر عــذاب القــرب)6(، بــل تعقــب املنكريــن بالقــول: »..وإنــام هلــك 

مــن هلــك بأخــذه آيــة وتركــه أخــرى، وأخــذه حديثــًا وتركــه آخــر، وأخــذه آيــة وتركــه حديثــًا يبينها، 

وأخــذه حديثــًا وتركــه آيــة، وهــذا خطــأ ال يــل، وإنــام الفــرض عــىل املســلمي أخــذ كل مــا جــاء بــه 

النبــي  مــن قــرآن وســنة وضــم كل ذلــك بعضــه إىل بعــض«.

يظهــر أن الســلف اتفقــوا عــىل أن هــذه اآليــة مــن األدلــة القاطعــة عــىل عــذاب القــرب، هلــذا قــال 

)1(   ينظر:»جامع البيان«/ أليب جعفر الطربي )ت:310هـ(/ )395/21(، و»اعتقاد أئمة احلديث«/ أليب بكر اجلرجاين )ت: 371هـ(/
)ص:69 70(.و»اإلبانة عن أصول الديانة«/ أليب احلسن األشعري )ت: 324هـ(/ )ص:249 250(.

)2(   ينظر:»معاين القرآن وإعرابه«/ أليب إسحاق الزجاج )ت:311هـ(/ )376/4(.
)3(   ينظر:»بحر العلوم«/ أليب الليث السمرقندي )ت: 373هـ(/ )208/3(، و»معامل التنزيل يف تفسري القرآن« /لإلمام البغوي )ت: 

510هـ(/ )150/7 151(..
)4(  ينظر:»أصول السنة«/ البن أيب زمني )ت:399هـ(/ )ص: 134 135(.

)5(   ينظر:»رسائل ابن حزم«/ البن حزم )ت:456هـ(/ )219/3(.
)6(  قلت: إن ابن حزم وإن أثبت عذاب القرب إال أنه نفى أن يكون جسديا، وسيأيت الكالم عن ذلك يف املطلب الثاين عند تناول قضية: هل 

العذاب يشمل الروح أو اجلسد أم مها معا؟
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شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة)1(: »َوَهــِذه اآْلَيــة أحــد َمــا اْســتدلَّ بـِـِه العلــاَمء عىل َعــَذاب الــربزخ«.

والدليل الثاين: قوله تعاىل: ژ ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ      ڌ  ڌ ژ  ]سورة التوبة:101[، 

ــة  ــة اهلالك ــن اجْلَْهِمي ــَو م ــرْب َفُه ــَذاب اْلَق ــرف َع ــاَل اَل أع ــن َق ــة) )2: »م ــو  حنيف ــال أب  ق

ــُه أنكــر َقْولــه َتَعــاىَل: ژ ڇ ڇ ژ  ،  َيْعنـِـي َعــَذاب اْلَقــرْب«، هلــذا أوردهــا اإلمــام البخــاري)3(  أِلَنَّ

ــر  ــو جعف ــم؛ أب ــن منه ــور املفري ــا مجه ــه منه ــا فهم ــو م ــرب«،  وه ــذاب الق ــاء يف ع ــا ج ــاب: »م يف ب

ــة لعــذاب القــرب. ــة املثبت ــة مــن األدل الطــربي)4( وابــن أيب زمنــي)5( حيــث اعتــربا أن هــذه اآلي

ــر  ــن والكاف ــق، وأن املؤم ــه ح ــرب ونعيم ــذاب الق ــىل أن ع ــوا ع ــد توافق ــنة ق ــل الس وإذا كان أه

ــذه  ــي  هل ــان النب ــوا بي ــة أول ــض املتكلم ــإن بع ــم، ف ــألون يف قبوره ــم يس ــق كله واملناف

 ، ــه ــنة نبي ــاب اهلل وس ــو كت ــا ه ــة حقيقته ــد ملعرف ــق األوح ــأن الطري ــلموا ب ــة ومل يس اآلي

فكيــف تعامــل هــؤالء مــع األدلــة الســمعية التــي تثبــت عــذاب الــربزخ؟ وكيــف رد أهــل الســنة عــىل 

ــبهاتم؟ ش

هذا ما سيتم الفصل فيه -بإذن اهلل تعاىل- يف املطلب التايل.

)1(  »دقائق التفسري« البن تيمية )ت:728هـ(/ )255/2(.
)2(  »الفقه األكرب«/ أليب حنيفة النعامن )ت:150هـ(/ )ص:137(.

)3(  »صحيح البخاري«/ أليب عبد اهلل البخاري )ت:256هـ(/ )97/2(.
)4(  »جامع البيان«/ أليب جعفر الطربي )ت:310هـ(/ )441/14(.

)5(   ينظر:»أصول السنة«/ البن أيب زمني )ت:399هـ(/ )ص:154(.
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    املطلــب الثــاين: منهــج أهــل الــكالم يف تعطيــل هــذا اخلــرب ورد أهــل الســنة عــىل 
شــبهاهتم.

ــن  ــألة، لك ــذه املس ــر ه ــم أنك ــة مجيعه ــه«)1( أن املعتزل ــعري يف: »إبانت ــن األش ــو احلس ــر أب ذك

ــم؛ ــامءهم منه ــول أس ــم واألص ــب الرتاج ــت كت ــن نقل ــم مم ــمل بعضه ــكار ش ــة أن اإلن احلقيق

-مــا ذكــره امللطــي)2( يف: »التنبيــه والــرد« يقــول: »وأنكــر جهــم)3( عــذاب القــرب ومنكــرا ونكــريا، 

وقــال: أليس يقــول: ژ ۓ ڭ ڭ ڭ     ڭ ۇ ۇ ژ  ]ســورة الدخــان: 56[«.

-و رضار بــن عمــرو الغطفــاين: يقــول القــايض عبــد اجلبــار)4(: »..إال يشء يكــى عــن رضار بــن 

عمــرو)5( وكان مــن أصحــاب املعتزلــة ثــم التحــق باملجربة«.

-وبرش املريي)6(:  هلذا نقض عليه أبو سعيد الدارمي)7( مقالته وفند مزاعمه.

-وأبو بكر األصم)8(: حيث روى  ابن بطال)9(، عن أيب عثامن ابن احلداد)10( أنه كان ينكر عذاب القرب.

)1(  ينظر:»اإلبانة عن أصول الديانة«/ أليب احلسن األشعري )ت:324هـ(/ )ص:247(.
)2(  »التنبيه والرد«/ للملطي )ت:377هـ(/ )ص:124(.

)3(  »جهم بن صفوان«: أبو حمرز الراسبي السمرقندي، الضال املبتدع، رأس اجلهمية، كان ينكر الصفات، ويقول بخلق القرآن، وقد كانت 
هنايته عىل يد سلم بن أحوز؛ إلنكاره أن اهلل كلم موسى. ينظر ترمجته:»سري أعالم النبالء«/ )27/6(. 

)4(   ينظر:»رشح األصول اخلمسة«/ للقايض عبد اجلبار )ت: 415هـ(/ )ص:730(.
)5(  «رضار بن عمرو«: شيخ الضارية، له مقاالت خبيثة، منها؛ إنكاره عذاب القرب، له تصانيف كثرية تؤذن بذكائه، لكن مل ينفعه ذلك. 

ينظر ترمجته:»الفصل«/ البن حزم/ )55/4 56(، و»سري أعالم النبالء«/)544/10 546(.
)6(  »برش املريي«: هو  أبو عبد الرمحن  برش بن غياث  املريي،  رأس الطائفة املريسية املرجئة، وصفه العجيل بأنه كان دميم املنظر، وسخ 
الثياب، وافر الشعر، أشبه يشء باليهود. تويف سنة ثامنية عرش ومائتي: )218هـ(. ينظر ترمجته:»تاريخ بغداد«/ للخطيب )ت:463هـ/ 

)404/2(، و»سري أعالم النبالء«/ للذهبي )ت:748هـ(/ )199/10(.
)7(  ينظر:»نقض أيب سعيد عثامن بن سعيد عىل املريي اجلهمي«/ للدارمي )ت:280هـ(/ )ص:24(.

فهو  رسالته  جحد  من  مقاالته:»كل  من  منه،  أقدم  أو  العالف  اهلذيل  أيب  طبقة  من  كيسان،  بن  الرمحن  عبد  هو  األصم«:  بكر  »أبو     )8(
مرشك..« ومن أبرز تالمذته إبراهيم بن إسامعيل ابن ُعَليَّة، من كتبه:»خلق القرآن«، وكتاب:»احلجة والرسل«، مات سنة إحدى ومائتي 

)201هـ(. ينظر ترمجته: »تاريخ دمشق«/ البن عساكر )ت:571هـ(/ )359/53(، و»سري أعالم النبالء«/ )123/8(.
)9(  ينظر:»رشح صحيح البخاري«/ البن بطال )ت:449هـ(/)358/3(.

)10(  »أبو عثامن بن احلداد«: هو سعيد بن حممد الغساين، من أهل القريوان، كان مناظرا، قوّي احلجة يف علوم الدين واللغة، وكان كثري 
الرد عىل أهل البدع واملخالفي للسنة، وقد اشتهر بجدله لبعض علامء الدولة الفاطمية )العبيدية( يف بدء قيامها، من مؤلفاته:»توضيح 

املشكل يف القرآن«، تويف سنة اثني وثالث مائة )ت:302هـ(. ينظر ترمجته:»األعالم«/ للزركيل )ت:1396هـ(/ )100/3(.
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-وزاد شمس الدين القرطبي)1( ييى بن كامل)2(.

فليــس كل املعتزلــة أنكــروا عــذاب القــرب، هلــذا اســتنكر التفتــازاين)3( عــىل مــن اتمهــم أهنــم 

ــة  ــَب إىل املعتزل ــام ُنِس ــول: »وإن ــة يق اٌر إىل املعتزل ــَب رِضَ ــدد أن ُينَْس ــرب«، ون ــذاب الق ــرب »ع ــون خ ينف

ــن للحــق«. ــه ملخالطــة رضار إياهــم وتبعــه قــوم مــن الســفهاء املعاندي ــراء من وهــم ب

وهــذا االســتنكار يثبــت أن اجلهميــة والضاريــة ومــن ســبق ذكرهــم هــم الــذي أنكــروا عــذاب 

ــو القاســم الكعبــي)5(  ــر عــذاب القــرب منهــم؛ أب ــة)4(  مــن أق ــة القدري القــرب، يعضــده أن مــن املعتزل

وأبــو عــيل اجلبائــي)6( وابنــه أبــو هاشــم)7(، والقــايض عبــد اجلبــار)8(، وصالــح القبــة)9(.

وهــذا صحيــح؛ إذ باســتقرائي لبعــض كتبهــم تبــي أهنــم يثبتــون عــذاب القــرب -وإن اختلفــوا يف 

طريقــة إثباتــه-، ومــن هــؤالء املعتزلــة؛

)1(  ينظر:»التذكرة«/ لشمس الدين القرطبي )ت: 681هـ(/ )ص:379 380(.
)2(  »ييى بن كامل«: كان من أصحاب املريي، ثم انتقل إىل مذهب اإلباضية، من أقواله أن اهلل كلف العباد ما ال يقدرون عليه، تويف يف 

حدود أربعي ومائتي: ) 240 هـ(. ينظر ترمجته:»مقاالت اإلسالميني«/ أليب احلسن األشعري/ )99/1(.
)3(  »رشح املقاصد يف علم الكالم«/ سعد الدين التفتازاين )ت:793هـ(/ )113/5(.

)4(  ينظر:»التذكرة«/ لشمس الدين القرطبي )ت:681هـ(/ )ص:379(.
)5(  »أبو القاسم البلخي«: هو عبد اهلل بن أمحد، رأس املعتزلة، أخذ عن أيب احلسن اخلياط، وروى عنه: حممد بن زكريا،  من أقواله الشنيعة: 

إرادة اهلل ليست من صفات ذاته... تويف سنة تسعة عرشة وثالث مائة )ت:329هـ(. ينظر ترمجته:»السري«/ )255/15(.
مائة  تويف سنة ثالث وثالث  أبو هاشم،  ابنه  عنه  وأخذ  الشحام،  يعقوب  أخذ عن:  الوهاب،  عبد  بن  هو حممد  اجلبائي«:  »أبو عيل    )6(

)ت:303هـ(. ينظر ترمجته:»سري أعالم النبالء«/ )183/14(.
)7(  »ابنه أبو هاشم«: هو عبد السالم بن حممد بن عبد الوهاب اجلبائي،  من مؤلفاته: كتاب:»اجلامع الكبري«، وكتاب:»العرض«، تويف 

ببغداد سنة إحدى وعرشين وثالث مائة )ت:321هـ(. ينظر ترمجته:»سري أعالم النبالء«/ )183/14(.
)8(  »القايض عبد اجلبار«: هو ابن أمحد بن عبد اجلبار اهلمذاين،  شيخ املعتزلة، سمع من عيل القطان، وعبد الرمحان بن اجلالب وغريمها، 
مائة  واربع  عرشة  مخس  سنة  مات  اخلمسة«،  األصول  أبرزها:»رشح  لعل  كثرية  وتصانيفه  وغريه،  التنوي،  القاسم  أبو  عنه:  وحدث 

)ت:415هـ(. ينظر ترمجته:»سري اعالم النبالء«/ )244/17(.
)9(  »صالح القبة«: هو أبو جعفر حممد بن قبة، من متكلمي الشيعة القدرية، ذكر األشعري أن سبب تلقيبه بـ:»ابن القبة« ألنه ملا قيل له:»ما 
تنكر أن تكون يف هذا الوقت بمكة جالسًا يف قبة قد رضبت عليك وأنت ال تعلم ذلك ألن اهلل   سبحانه   مل يلق فيك العلم به هذا وأنت 
صحيح سليم غري مأوف قال: ال أنكر فلقب بُِقبَّة« أخذ عن النظام املعتزيل، وخالف املعتزلة أيضا يف مسألة التولد، من آثاره:»كتاب 
300(، و»الفهرست«/ )ص:219(،  ترمجته:»مقاالت اإلسالميني«/ )181/1(، و)285/2 و299  ينظر  اإلمامة«..  اإلنصاف يف 

و»طبقات املعتزلة«/ )ص:73(.
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ــول:  ــي، يق ــمل كل املكلف ــرب يش ــذاب الق ــب إىل أن ع ــث ذه ــار)1(: حي ــد اجلب ــايض عب - الق

ــاىل: ژ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ      ژ ژ     ڑ ڑ  ــه تع ــم، قول ــي تع ــة الت »والدالل

ک ژ    ]ســورة غافــر:11 [، وال تكــون اإلماتــة واإلحيــاء إال ويف إحــدى املرتــي إمــا التعذيــب يف القــرب 

ــورة  ــن س ــة: )46(، م ــرب أن اآلي ــي اعت ــنة ح ــل الس ــف أه ــه خال ــه«، لكن ــا نقول ــىل م ــري ع أو التبش

غافــر ختــص آل فرعــون-، يقــول)2(: »ووجــه داللتــه عــىل عــذاب القــرب ظاهــر غــري أنــه يتــص بــآل 

فرعــون وال يعــم مجيــع املكلفــي« وخالفــه الزخمــرشي)3(  حيــث اســتدل هبــا عــىل إثبــات عــذاب القــرب 

جلميــع املكلفــي دونــام اســتثناء، يقــول: »ويســتدل هبــذه اآليــة عــىل إثبــات عــذاب القــرب«.

ــرب  ــذاب الق ــة، يقــول: »ع ــة القدري ــة وهــو مــن املعتزل ــح القب ــذاب القــرب صال -كــام أثبــت ع

ــس  ــوز أن ي ــت جي ــال: إن املي ــادها، وق ــري رد األرواح إىل أجس ــن غ ــي م ــىل املؤمن ــري ع ــز وجي جائ

ــضورة«)4(. ــالف ال ــو خ ــأمل، وه وي

ومل يكن إنكار هؤالء عار من الدليل، فقد احتجوا بشبه عدة، سأعمل عىل ذكر أبرزها:

الشبهة األوىل: أن اإلنسان لن يتعرض إال ملوتة واحدة، واستدلوا بقوله- تعاىل-: ژ ۓ ڭ 
ڭ ڭ     ڭ ۇ ۇۆ ۆ    ۈ ۈ  ژ ]سورة الدخان: 56[.

والشبهة الثانية: أهنم فهمـوا من قـوله -عز وجل-: ژ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ     ژ     ]سـورة فاطر: 22[، 
أنه ليس ثمة عذاب للقرب.

والشبهة الثالثـة: احتجاجهـم بقـوله -تـعاىل-: ژ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ      
ژ ژ     ڑ ڑ کژ ]سورة غافر:11 [، بدعـوى أن إحدى اإلماتتي إنام هي خـلق اهلل -تعاىل- اخللـق 

من نطفة هي موات، ومن ثم فال عذاب قبل يوم القيامة.

)1(  ينظر:»رشح األصول اخلمسة«/ للقايض عبد اجلبار )ت: 415هـ(/ )ص:730- 731(.
)2(  املصدر نفسه: )ص:730(.

)3(  ينظر:»الكشاف«/ للزخمرشي )ت: 538هـ(/ )170/4(. 
)4(  »رشح العقيدة الكربى«/ أليب عبد اهلل السنويس )ت: 895هـ(/ )ص:442(.
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والشــبهة الرابعــة: وجــود تعــارض بــي روايــة أمحــد حلديــث  التــي تضمنــت إنــكار 
الرســول  بدايــة لعــذاب القــرب ثــم تقريــره إيــاه يف آخــر الروايــة، وبــي روايــة البخــاري 

املقــررة هلــذا العــذاب.

ــد،  ــروح واجلس ــرب ال ــذاب الق ــمل ع ــم أن يش ــرية: إنكاره ــة واألخ ــبهة اخلامس ــا الش أم
بدعــوى أن املصلــوب ال يظهــر عليــه يشء، وقــد بســط القــايض عبــد اجلبــار)1( بعــض األمثلــة التــي 

تعــرض شــبهتهم هاتــه، مــن ذلــك؛ أن التعذيــب يقتــي أن يكــون ظاهــرا عــىل جســد امليــت، واحلــال 

أن النبــاش)2( ال جيــد ذلــك، كــام أن املصلــوب وامليــت الــذي مل يدفــن بعــد، املفــروض أن ُيســمع أنينــه 

وأن يشــاهَد اضطراَبــُه كل واحــد، واملعلــوم أن اضطــراب املَعاَقــب ال ُيــَرى، وال يســمع لــه أنــي البتــة، 

فكيــف يكــون معذبــا؟!

وقد توىل أهل السنة الرد عىل هذه الشبهات بمقتىض الوحيني.

ــد مزاعمهــم، فهــي  ــة يفن  فبالنســبة للشــبهة األوىل: فهــي مــردودة عليهــم؛ ألن ســياق اآلي
ــا، وهــو مذهــب  ــي ذاقوهــا يف الدني ــة غــري الت ــا يف اجلن ــوا موت ــن يذوق ــة بأهنــم ل ختاطــب أهــل اجلن

ــم: ــل أبرزه ــن، لع ــور املفري مجه

-ابــن قتيبــة الدينــوري يف كتابــه: »تأويــل مشــكل القــرآن« )3( يقــول: » وأما قولــه: ژ ۓ ڭ 

ڭ ڭ     ڭ ۇ ۇ ژ ]ســورة الدخــان: 56[، فــإن )إاّل( يف هــذا املوضــع أيضــا بمعنــى )ســوى(، 

ومثلــه:ژ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ     چ ڇ ڇ   ڇ ڇ ژ    

]ســورة النســاء: 22[، يريــد ســوى مــا ســلف يف اجلاهليــة قبــل النهــي، وإنــام اســتثنى املوتــة األوىل وهــي 

ــه، إىل أســباب مــن  ــام شــاء اهلل مــن لطفــه وقدرت ــون يصــريون ب ــا، ألن الّســعداء حــي يموت يف الدني

)1(  ينظر :»رشح األصول اخلمسة«/  للقايض عبد اجلبار )ت:415هـ(/ )ص:733(.
)2(  »النباش«: هو الذي يستخرج األكفان خفية. ينظر:»غريب احلديث«/ للقاسم بن سالم )ت:224هـ(/)مادة: خفا(.

)3(  ينظر:»تأويل مشكل القرآن«/ أليب حممد ابن قتيبة )ت:276هـ(/ )ص:54(.
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أســباب اجلنــة، ويتفاضلــون أيضــا يف تلــك األســباب عــىل قــدر منازهلــم عنــد اهلل: فمنهــم مــن يلّقــى 

ــة، ومنهــم الشــهداء أرواحهــم يف حواصــل  ــاب إىل اجلن ــه ب ــح ل ــّروح والّريــان، ومنهــم مــن يفت بال

طــري خــض تعلــق يف اجلنــة،  أي تــأكل... «.

-وهــو مــا فرهــا بــه أبــو جعفــر الطــربي مبينــا أن لفظــة: »إال« هنــا بمعنــى: »بعــد«، ومبقيــا 

عــىل أن املوتــة الوحيــدة التــي ســيذوقها أهــل اجلنــة هــي تلــك التــي ســتصيبهم يف الدنيــا، يقــول )1(: » 

ال يــذوق هــؤالء املتقــون يف اجلنــة املــوت بعــد املوتــة األوىل التــي ذاقوهــا يف الدنيــا«.

ــي  ــن أيب زمني)3(ومك ــمرقندي)2(، واب ــث الس ــو اللي ــاج وأب ــحاق الزج ــو إس ــد  أب -ومل ي

القيــي)4( واإلمــام البغــوي )5( عــن  تفســري ســلفهم، حيــث احتجــوا بنفــس اآليــة )22( مــن ســورة 

ــل  ــالته إىل أه ــالل: »رس ــن خ ــعري م ــن األش ــو احلس ــم؛ أب ــول منه ــامء األص ــم عل ــاء، ووافقه النس

ــاىل: ژ ۓ ڭ ڭ ڭ     ڭ ۇ  ــال تع ــام ق ــوت ك ــون أمل امل ــم ال يذوق ــول: »وأهن ــر«)6( يق الثغ

ــان: 56[« ــورة الدخ ۇ ژ  ]س

 أمــا الشــبهة الثانية فهــي احتجاجهــم بقولــه -عــز وجــل-: ژ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ     ژ        ]ســورة 
فاطــر: 22[، فقــد رد عليهــا ثلــة مــن العلــامء منهــم؛

ِذيــَن  ــَك اَل ُتْســِمُع اجْلَُهــاَلَء، الَّ -ابــن قتيبــة يف: »تأويــل خمتلــف احلديــث«)7( يقــول: » َيْعنِــي: َأنَّ

ــْم َمَثــاًل للجهالء  هَبُ ِذيــَن رَضَ ـُـْم َمْوَتــى يِف اْلُقُبــوِر، َوِمْثــُل َهــَذا َكثـِـرٌي يِف اْلُقــْرآِن،  َومَلْ ُيــِرْد بِامْلَْوَتــى، الَّ َكَأهنَّ

.» َشــهداء  َبــْدٍر، َفُيْحَتــجَّ هِبـِـْم َعَلْينـَـا ُأوَلِئــَك ِعنـْـَدُه َأْحَيــاٌء، َكــاَم َقــاَل اهللَُّ َعــزَّ َوَجــلَّ

)1(  ينظر:»جامع البيان«/ أليب جعفر الطربي )ت:310هـ(/ )53/22(...
)2(  ينظر: »بحر العلوم«/ أليب الليث السمرقندي )ت:373هـ(/ )274/3(.

)3(  »تفسري القرآن العزيز«/ البن أيب زمني )ت:399هـ(/ )208/4(.
)4(  »اهلداية إىل بلوغ النهاية«/ ملكي القيي )ت:437هـ(/ )6760/10(.

)5(  »معامل التنزيل«/ لإلمام البغوي )ت:510هـ(/ )237/7(.
)6(  »رسالة إىل أهل الثغر«/ أليب احلسن األشعري )ت:324هـ(/ )ص:160(.

)7(  ينظر:»تأويل خمتلف احلديث«/ البن قتيبة )ت:276هـ(/ )ص:229(.
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فمقصــود اآليــة إذن؛ هــو تشــبيه الكفــار وعنادهــم يف االســتجابة للحــق بمنزلــة أهــل القبــور 

ــو جعفــر الطــربي)1(:  ــال أب ــن تنفعهــم هــذه االســتجابة بعــد مــا صــاروا إىل دار اجلــزاء، ق ــن ل الذي

»يقــول تعــاىل ذكــره: كــام ال يقــدر أن يســمع مــن يف القبــور كتــاب اهلل فيهدهيــم بــه إىل ســبيل الرشــاد، 

فكذلــك ال يقــدر أن ينفــع بمواعــظ اهلل وبيــان حججــه مــن كان ميــت القلــب مــن أحيــاء عبــاده، عــن 

معرفــة اهلل، وفهــم كتابــه وتنزيلــه، وواضــح حججــه«، هلــذا أورد الاللكائــي)2( هــذه اآليــة يف ســياق 

مــا روي عــن النبــي  يف أن املوتــى يف قبورهــم ال يعلمــون ممــا عليــه األحيــاء إال إذا رد اهلل 

عليهــم األرواح.

-واســتعان  ابــن عبــد الــرب)3( بــام فرهــا بــه شــيخ املفريــن أبــو جعفــر الطــربي، لكنــه أردف 

ــىل  ــى  ع ــه املصطف ــرب ب ــا أخ ــرر م ــا أن نم ــا يلزمن ــذه القضاي ــل ه ــه يف مث ــارة إىل أن باإلش

ظاهــره، ألنــه هــو األعلــم بمــراد اهلل -تعــاىل-، يقــول: »يمكــن أن يكــون معنــاه مــا ال ُندرُكــه نحــن، 

ومل ُنــْؤَت ِمــن نــوع هــذا العلــم إاّل قليــاًل عــىل إبانــة مــن اهلل -عــز وجــل، فــإّن مــا صــّح عــن رســول 

ــا  ــد حرًج ــٌد جَيِ ــن عب ــه املقاييــس، فــال ُيؤِم ــال، وال يدخــل علي ــه األمث اهلل  ال تــضب  ل

يف نفســه مــن قضــاء رســول اهلل  ، فهــو العــامل بمــراد اهلل -عــز وجــل-، وبــه َعِلْمنــا مــا 

َعِلْمنــا، وإّنــام ُبِعــث إىل ُأّمتـِـه وهــي ال تعلــم شــيًئا؛ جــزاه اهلل عنهــا بأفضــل مــا جــزى َنبِيًّــا عــن أّمتــه«.

ار  -أمــا اإلمــام البغــوي)4( فقــد اســتدل باآليــة: )81(، مــن ســورة النمــل، يقــول: »َأَراَد بـِـِه اْلكفَّ

الَّذيــن هــم ُصــمٌّ َعــن اهْلــدى اَل تقــدر َأْنــت عــىل هدايتهــم كــام قــال -جــل ذكــره-: ژ ڄ ڃ ڃ   

ڃ    ڃ چچ چ     چ ڇ   ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ژ ]ســورة النمــل:81[«.

ــة ژ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ــى اآلي ــأن معن ــوا ب ــد احتج ــة: فق ــبهة الثالث ــوص الش وبخص

)1(  ينظر:»جامع البيان«/ البن جرير الطربي )ت:310هـ(/ )459/20(.
)2(  ينظر:»رشح أصول اعتقاد أهل السنة«/ للاللكائي )ت:418هـ(/ )1229/6(.

)3(  ينظر:»األجوبة عن املسائل املستغربة من كتاب البخاري«/ البن عبد الرب النمري )ت:463هـ(/ )ص:194 195(.
)4(  ينظر:»رشح السنة«/ لإلمام البغوي )ت:516هـ(/ )384/13 385(.
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ڎ ڈ ڈ      ژ ژ     ڑ ڑ ک ژ       ]ســورة غافــر:11 [ يفيــد أن اهلل َخَلــَق اخلَْلــَق مــن نطفــة هــي 

مــوات، وهــي املقصــودة باملوتــة األوىل، والثانيــة هــي التــي تكــون قبــل يــوم القيامــة، وهــذه الشــبهة 

ذكرهــا القــايض عبــد اجلبــار يف كتابــه: »رشح األصــول«، يقــول)1(: »قالــوا إن إحــدى اإلماتتــي إنــام 

هــو خلــق اهلل -تعــاىل- اخللــق مــن نطفــة هــي مــوات«.

وقد تند العلامء لبيان مراد اهلل- تعاىل- من هذه اآلية، نذكر من بني هؤالء: 

ــالب  ــا يف أص ــوا أموات ــادة: »كان ــول قت ــريها بق ــتعان يف تفس ــث اس ــر الطربي)2(حي ــو جعف - أب

آبائهــم، فأحياهــم اهلل يف الدنيــا، ثــم أماتــم املوتــة التــي ال بــد منهــا، ثــم أحياهــم للبعــث يــوم القيامة، 

فهــام حياتــان وموتتــان«

-وأبطــل ابــن خزيمــة)3( شــبهتهم مبينــا أن اهلل قــد ذكــر يف مواطــن أخــرى أعــدادا تفــوق االثني 

مــن حيــث اإلحيــاء واإلماتــة، ومــن ثــم فليــس مــا ذكــروه حجــة عــىل نفــي عــذاب القــرب، ومــن هــذه 

املواطن؛ قــــوله -تعــاىل-: ژ ڱ ڱ      ڱ ں ں  ڻ ڻ ڻ  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھھ ھ ھ 

ے ے ۓ ۓژ ]ســورة البقــرة: 259[، يقــول:  »فهــذه اآليــة تــرصح أن اهلل -تعــاىل- قــد أحيــى هــذا العبــد 

مرتــي، إذ قــد أحيــاه املــرة الثانيــة بعــد مكثــه ميتــا مائــة ســنة، وســيحييه يــوم القيامــة فيبعثــه وقــال 

: ژ ڱ ڱ  ڱ   ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ   ۀ ہ  ہ ہ ہ ھ ژ    ]ســورة البقــرة: 243[ 

... فهــذه اجلامعــة قــد أحياهــم اهلل مرتــي، قبــل البعــث، وســيبعثهم اهلل يــوم القيامــة أحيــاء، فالكتــاب 

دال عــىل أن اهلل ييــي هــذه اجلامعــة مــع مــا تقــدم مــن إحيــاء اهلل إياهــم ثــالث مــرات«.

ــعود  ــن مس ــه اب ــا ب ــا فره ــال م ــو أص ــادة ه ــول قت ــن ق ــربي م ــر الط ــو جعف ــره أب ــا ذك -وم

ــريه«)4(. ــم يف: »تفس ــن أيب حات ــه اب ــه عن ــام نقل ، في

)1(  »رشح األصول اخلمسة«/  للقايض عبد اجلبار )ت:415هـ(/ )ص:731(.
)2(  ينظر:»جامع البيان«/ أليب جعفر الطربي )ت:310هـ(/ )360/21(، و»الروح«/ البن القيم )ت:751هـ(/ )ص:35(.

)3(  ينظر:»التوحيد«/  البن خزيمة )ت:311هـ(/ )879/2 -880(.
)4(  »تفسري ابن أيب حاتم«/ البن أيب حاتم الرازي )ت:327هـ(/ )3265/10(.
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ــل  ــن جه ــرى ع ــا، وع ــة مع ــبهة األوىل والثالث ــض الش ــي يف دح ــي امللط ــو احلس ــد أب -واجته

أصحاهبــا بمعانيهــام، يقــول)1(: »أمــا َقْولــه: ژ ڌ ڌ ڎ ڎ ژ ]ســورة غافــر:11 [، َيْعنـِـي ُكنَّــا نطفــا 

ميَتــة َليســت فِيَهــا َأْرَواح فخلقتنــا مــن تِْلــَك النُّْطَفــة َفجعلــت فِينَــا أرواحــا َفَهــِذِه موَتــة وحيــاة َيْعنـِـي 

ْنَيــا ِعنـْـد آجاهلــم ثــمَّ يييهــم َيــْوم اْلِقَياَمــة َفَهــِذِه موَتــة  باملوتــة واحليــاة احْلََيــاة الثَّانَِيــة ِحــي أماتــم يِف الدُّ

ــاء يِف الدنيــا ژ ٴۇ  ــار وهــم َأحَي ــُث َيُقــول لْلكفَّ ــَرة َحْي وحيــاة ُأْخــَرى َتْصِديــق َذلِــك يِف ُســوَرة اْلَبَق

ــا َأْرَواح  ــة َليســت فِيَه ــا ميَت ــم نطف ــول ُكنُْت ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ  ژ ]ســورة البقــرة:28[، َيُق

ِييُكــْم يِف اآْلِخــَرة فهاتــان  ْنَيــا ثــمَّ ُيْ فخلقكــم َوجعــل فِيُكــم أرواحــا ثــمَّ يميتكــم ِعنْــد آجالكــم يِف الدُّ

موتتــان وحياتــان َفَهــَذا تفســريمها«.

-أمــا احلليمــي)2( فاعتــرب أن هــذه اآليــة تــدل عــىل أن اإلماتــة األوىل هــي الوفــاة التــي تــري 

ــتحقه،  ــن اس ــب مل ــؤال والتعذي ــل الس ــرب ألج ــاء يف الق ــي اإلحي ــة فه ــا الثاني ــاس، أم ــع الن ــىل مجي ع

يقــول: »أرادوا بإحــدى اإلماتتــي؛ املــوت املعــروف، وباإلماتــة الثانيــة املــوت بعــد اإلحيــاء يف القــرب 

للســؤال والتعذيــب. وبإحــدى اإلحيائــي؛ اإلحيــاء يف القــرب للســؤال والتعذيــب، وباإلحيــاء الثــاين 

اإلحيــاء يــوم القيامــة«.

 ويف الشــبهة الرابعــة: احتجــوا بوجــود تعــارض بــي روايــة أمحــد وروايــة البخــاري حلديــث 
عائـــشة ؛ ففــي روايــة أمحــد)3( أن رســول اهلل  اســتنكر عــىل اليهوديــة هــذا اخلــرب  

)1(  »التنبيه والرد«/ أليب احلسي امللطي )ت:377هـ(/ )ص:69(.
ينظر:»املنهاج يف شعب اإليامن«/ للحسي احلليمي )ت:403هـ(/ )490/1(، وهبا احتج البيهقي )ت:458هـ( يف كتابه:»إثبات     )2(

عذاب القرب«/ )ص:50(.
)3(  »صحيح اإلسناد«: أخرجه أمحد يف:»مسنده«/ )مسند عائشة / ح: 24520(، من طريق هاشم، عن إسحاق بن سعيد، عن 

أبيه سعيد بن عمرو  بن العاص، عن عائشة  مرفوعا.
قلت: هاشم بن القاسم بن مسلم، أبو النض الليثي، وثقه ابن حجر يف:»التقريب«/ )ص: 812(، عن إسحاق بن سعيد بن عمرو 
بن العاص ثقة أيضا.»التقريب« )ص:79( عن أبيه سعيد بن عمرو  بن سعيد بن العاص وثقه ابن حجر.»التقريب« )ص:295( عن 
عائشة  مرفوعا، وكلهم من رجال البخاري، قال اهليثمي يف:»جممع الزوائد«/ )55/3(،:»هو يف الصحيح باختصار، رواه أمحد 

ورجاله رجال الصحيح« 
قلت: حديث اإلمام أمحد صحيح اإلسناد، كام أن روايته يف:»صحيح البخاري«، باختصار ال ترد املتن ألنه ورد يف هناية احلديث أن = 
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- َأْكــَذُب،  ملــا ســألته عائشــة  عــن ذلــك  قائــال: »َكَذَبــْت هَيُــــوُد، َوُهــْم َعــىَل اهللَِّ -َعــزَّ َوَجــلَّ

ــة  ــي؛ عائش ــول أم املؤمن ــك تق ــىل ذل ــا ع ــة أقره ــة الرواي ــه يف هناي ــِة« لكن ــْوِم اْلِقَياَم ــَذاَب ُدوَن َي اَل َع

ــَتِماًل  ــاِر ُمْش ــَف النََّه ــْوٍم نِْص ــَرَج َذاَت َي ــَث، َفَخ ــاَء اهللَُّ َأْن َيْمُك ــا َش ــَد َذاَك َم ــَث َبْع ــمَّ َمَك : » ُث

ْيــِل امْلُْظلـِـِم،  ْتُكــُم اْلِفَتــُن َكِقَطــِع اللَّ ــا النَّــاُس، َأَظلَّ َ ًة َعْينَــاُه، َوُهــَو ُينَــاِدي بَِأْعــىَل َصْوتـِـِه: »َأهيُّ بَِثْوبـِـِه، حُمَْمــرَّ

ــا النَّــاُس، اْســَتِعيُذوا بـِـاهللَِّ ِمــْن  َ ــا النَّــاُس، َلــْو َتْعَلُمــوَن َمــا َأْعَلــُم َبَكْيُتــْم َكثـِـرًيا َوَضِحْكُتــْم َقلِيــاًل، َأهيُّ َ َأهيُّ

.» ، َفــإِنَّ َعــَذاَب اْلَقــرْبِ َحــقٌّ َعــَذاِب اْلَقــرْبِ

ــا،  ــْت َعَلْيَه ــًة َدَخَل أمــا روايــة البخــاري)1( ففــي إقــرار هبــذا العــذاب، فقــد حكــت: »َأنَّ هَيُوِديَّ

ــوَل اهللَِّ  ــُة َرُس ــَأَلْت َعائَِش ، َفَس ــرْبِ ــَذاِب الَق ــْن َع ــاَذِك اهللَُّ ِم ــا: َأَع ــْت هَلَ ، َفَقاَل ــرْبِ ــَذاَب الَق ــَرْت َع َفَذَك

ــُت  ــاَم َرَأْي ــُة : َف ــْت َعائَِش « َقاَل ــرْبِ ــَذاُب الَق ــْم، َع ــاَل: »َنَع ، َفَق ــرْبِ ــَذاِب الَق ــْن َع  َع

ــرْبِ  ــَذاُب الَق ــَدٌر: »َع ــرْبِ َزاَد ُغنْ ــَذاِب الَق ــْن َع َذ ِم ــوَّ ــاَلًة إاِلَّ َتَع ــىلَّ َص ــُد َص ــوَل اهللَِّ  َبْع َرُس

.» ــقٌّ َح

وقــد يبــدو أن ثمــة تعــارض بــي الروايتــي، فــاألوىل نفــى فيهــا رســول اهلل  عــذاب 

القــرب يف بدايــة الروايــة، لكــن عائشــة  يف هنايــة اخلــرب ذكــرت أن النبــي  تعــوذ مــن 

عــذاب القــرب، وأمــر النــاس بالتعــوذ منــه، وقــد رد ابــن حجــر)2( هــذا التعــارض بــأن الــذي: »أنكــره 

النبــي   إنــام هــو وقــوع عــذاب القــرب عــىل املوحديــن ثــم أعلـــــم  أن ذلــك 

ــه  ــام ألمت ــه تعلي ــتعاذة من ــغ يف االس ــه وبال ــذر من ــه وح ــزم ب ــم فج ــاء اهلل منه ــن يش ــىل م ــع ع ــد يق ق

وإرشــادا، فانتفــى التعــارض بحمــد اهلل تعــاىل وفيــه داللــة عــىل أن عــذاب القــرب ليــس بخــاص هبــذه 

األمــة«.

=النبي  تعوذ من عذاب القرب، وهذا ما سيظهر من قول ابن حجر لنفي هذا التعارض،  واهلل أعلم.
)1( أخرجه البخاري خمترصا يف:»صحيحه«/ )كتاب: اجلنائز/باب: ما جاء يف عذاب القرب/ح: 1372(.

)2( ينظر:»فتح الباري«/  البن حجر العقالين )ت:852هـ(/ )236/3(.
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ومــن ثــم اســتنتج أن كال الروايتــي ثابتــة عــن عائشــة ، يقــول)1(: »وكال احلديثــي عــن 

ــن هيــود،  ــام يفت ــور فقــال: إن ــون يف القب ــه أن املؤمنــي يفتن ــه مل يكــن أوحــي إلي ــه أن عائشــة، وحاصل

فجــرى عــىل مــا كان عنــده مــن علــم ذلــك، ثــم مَلــاَّ َعِلــَم بــأن ذلــك يقــع لغــري اليهــود اســتعاذ منــه 

وعلمــه وأمــر بإيقاعــه يف الصــالة ليكــون أنجــح يف اإلجابــة واهلل اعلــم«.

ــم أن  ــد؛ إذ رغ ــروح واجلس ــذاب ال ــمل الع ــم أن يش ــي إنكاره ــة: فه ــبهة اخلامس ــا الش أم
باقــي املعتزلــة أثبتــوا عــذاب القــرب إال أهنــم أنكــروا أن يكــون شــامال الــروح واجلســد، حيــث ذكــر 

الفخــر الــرازي أن الكعبــي طعــن يف حديــث جابــر  عندمــا لقــي رســول اهلل  بعــد 

ــَرَك  ــِهَد َأيِب َوَت ــا َرُســوَل اهللَِّ اْسُتْش ــُت: َي ا؟ ُقْل ــرِسً ــايِل َأَراَك ُمنَْك ــُر َم ــا َجابِ ــه: »َي ــه فقــال ل استشــهاد أبي

ــِه َقــطُّ  ــْم َأَحــًدا ِمــْن َخْلِق ــاَك، إِنَّ اهللََّ مَلْ ُيَكلِّ ــِه َأَب ــاَم َلِقــَي اهللَُّ بِ َك بِ ُ ــااًل، َفَقــاَل: » َأاَل ُأَبــرشِّ ــا َوِعَي ــِه َدْينً َعَلْي

ــا َعْبــِدي مَتـَـنَّ َعــيَلَّ َمــا ِشــْئَت  ــاَل: َي َمــُه كَِفاًحــا)2(، َوَق ــاَك َفَكلَّ ــا َأَب إاِلَّ ِمــْن َوَراِء ِحَجــاٍب، َوإِنَّ اهللََّ َأْحَي

ـُـْم إَِلْيَهــا  ْنَيــا َفُأْقَتــُل فِيــَك، َفَقــاَل َتَبــاَرَك َوَتَعــاىَل: اَل، إيِنِّ َأْقَســْمُت بَِيِمــنٍي َأهنَّ يِن إىَِل الدُّ ُأْعطِيــَك، َقــاَل: َتــُردَّ

ــا«)3(. ْنَي اَل ُيْرَجُعــوَن َيْعنِــي الدُّ

)1(  ينظر:»فتح الباري«/  )176/11(.
)2(  »كفاحا«: أي اللقاء واملبارشة. ينظر:»غريب احلديث«/ أليب عبيد اهلروي )ت:224هـ(/ )186/4(.

)3(  »إسناده حسن«: أخرجه ابن ماجة يف:»سننه«/ )أبواب السنة/ باب: فيام  أنكرت اجلهمية/ح:190(، و الرتمذي يف:»سننه«/ 
)أبواب تفسري القرآن/ باب: ومن سورة آل عمران/ح:3010(، والدارمي يف:»الرد عىل اجلهمية«/ )باب: االحتجاب /ح:115(، 
وابن أيب عاصم يف:»السنة«/ )باب: حديث:»يا جابر أال أخربك بام قال/ح:602(، وابن خزيمة يف: »التوحيد«/ )890/2(، واحلاكم 
بن  موسى  عن  طرق،  حرام/ح:4914(...من  بن  عمرو  بن  اهلل  عبد  مناقب  ذكر  باب:  الصحابة/  معرفة  )كتاب:  يف:»املستدرك«/ 

إبراهيم، عن طلحة بن ِخراش، عن جابر  مرفوعا.
وحسن احلديث كل من الرتمذي واحلاكم، وسكت عنه الذهبي يف:»التلخيص«/ )ح:4914(، وقال ا بن عبد الرب يف:»االستيعاب يف 

معرفة األصحاب«/ )956/3(: ُموَسى ْبن إِْبَراِهيم، وطلحة ْبن ِخَراش أنصاري: كالمها مدين ثقة.
عنه  قال  بن خراش،  األنصاري: وهو صدوق يطئ.»التقريب«/ )ص:781(، وطلحة  إبراهيم  بن  الرواية عىل موسى  مدار  قلت: 
فيام  اهلاشمي،  بن عقيل  بن حممد  اهلل  متابع وهو عبد  بن خراش  ابن حجر: صدوق.»التقريب«/ )ص:365(،  لكن حلديث طلحة 
أخرجه أمحد يف:»مسنده«/ )مسند جابر بن عبد اهلل /ح:18481(، خمترصا، وإن كان هو اآلخر صدوق فيه لي.»التقريب«/ 
)ص:426(، يتبي أن  موسى بن إبراهيم وطلحة بن خراش اختلف فيهام فقد وثقهام ابن عبد الرب، وقول ابن حجر صدوق يتاج إىل 
متابع وقد وجد وإن كان هو اآلخر فيه لي لكن يقوي احلديث لريفع اإلسناد إىل درجة احلسن، هلذا أورده  األلباين يف:»صحيح سنن 

ابن ماجة«/)81/1(، واهلل أعلم.
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ـَـا َغــرْيُ َجاِئــَزٍة أِلَنَّ اأْلَْرَواَح  َواَيــاِت َوَقــاَل: إهِنَّ قــال الفخــر الــرازي)1(: »َطَعــَن اْلَكْعبـِـيُّ يِف َهــِذِه الرِّ
ِة«. وِح ِمــَن اْلَبــَدِن َمنِْزَلــُة اْلُقــوَّ وُح، َوَمنِْزَلــُة الــرُّ ْســُم إَِذا َكاَن فِيــِه َرْوٌح اَل الــرُّ ــُم اجْلِ ــاَم َيَتنَعَّ ــُم، َوإِنَّ اَل َتَتنَعَّ

وذكــر شــمس الديــن القرطبــي يف: »تذكرتــه«)2( أن بعــض املعتزلــة قالــوا: »إن اهلل يعــذب املوتــى 
يف قبورهــم، ويــدث فيهــم اآلالم وهــم ال يشــعرون، فــإذا حــرشوا وجــدوا تلــك اآلالم، وزعمــوا 
ُبــوا مل جيــدوا اآلالم، فــإذا  أن ســبيل املعذبــي مــن املوتــى، كســبيل الســكران أو املغشــى عليــه، لــو رُضِ

عــاد إليهــم العقــل وجــدوا تلــك اآلالم«)3(.

أما ابن حزم)4( فقد حرص العذاب عىل الروح دون اجلسد و استـدل بقوله -تعاىل-:

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ       ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ      ۆ  ۇ  ۇ  ڭ      ڭ  ڭ  ژ   
ــام  ــة ك ــس معذب ــول: »إن النف ــام:93[، يق ــورة األنع ې           ې ى ى ائ ائ     ەئ ەئ وئ وئ ژ ]س

تــرى مــن حــي موتــا إىل يــوم القيامــة دون األجســاد، فــإذا كان يــوم القيامــة أحيــــى اهلل -تعــاىل- 
ــة  ــل اجلن ــل أه ــس، ودخ ــا األنف ــاد ورد إليه ــا األجس ــب عليه ــور ورك ــن القب ــا م ــام، وأخرجه العظ

ــار«. ــار الن ــة وأهــل الن اجلن

وقــد رد أهــل الســنة عــىل هــذه الشــبهات بــرد مجلــة مــن األحاديــث وردت يف الصحــاح تثبت 
أن العــذاب يشــمل الــروح واجلســد معــا مــن ذلك:

ِه َوَتَوىلَّ  -حديث قتادة، عن أنس) )5 عن النبي  َقاَل: »إِنَّ الَعْبَد إَِذا ُوِضَع يِف َقرْبِ
جــُِل؟  ْم، َأَتاُه َمَلَكاِن َفُيْقِعَدانِِه، َفَيُقوالَِن: »َما ُكنَْت َتُقـوُل يِف َهَذا الرَّ ُه َلَيْسَمُع َقْرَع نَِعاهِلِ َعنُْه َأْصَحاُبُه، َوإِنَّ
ا امُلنَافُِق َوالَكافُِر ...  َفَيُقوُل: الَ َأْدِري ُكنُْت َأُقوُل َما َيُقوُل النَّاُس، َفُيَقـاُل: الَ  ٍد ...«َوَأمَّ ملَُِحمَّ

.» َبًة، َفَيِصيُح َصْيَحًة َيْسَمُعَها َمْن َيلِيِه َغرْيَ الثََّقَلنْيِ ُب بَِمَطاِرَق ِمْن َحِديٍد رَضْ َدَرْيَت َوالَ َتَلْيَت، َوُيْرَ

)1(  »مفاتيح الغيب«/ للفخر الرازي )ت:606هـ(/)426/9(.
)2(  ينظر:»التذكرة بأحوال املوتى وأمور اآلخرة«/ لشمس الدين القرطبي )ت:671هـ(/)ص:380(.

)3(  اجتهدت يف البحث عمن قال بذلك من املعتزلة فلم أقف عليه إال ما أورده القرطبي يف:»تذكرته«
)4(  ينظر:»رسائل ابن حزم«/البن حزم )ت:456هـ(/)219/3(.

)5(   أخرجه البخاري  يف:  )كتاب: اجلنائز/ باب: ما جاء يف عذاب القرب/ح:1374(.
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ــْن  ــٍط ِم ــيُّ  بَِحائِ ــرَّ النَّبِ ــاَل: »َم ــاس))1 َق ــن عب ــة اب ــرب األم ــث ح -وحدي
 : ُّــي ــاَل النَّبِ ــا، َفَق ــاِن يِف ُقُبوِرِهَ َب ــاَننْيِ ُيَعذَّ ــْوَت إِْنَس ــِمَع َص ــَة، َفَس ــِة، َأْو َمكَّ ــاِن امَلِدينَ ِحيَط
ــُر  ــِه، َوَكاَن اآلَخ ــْن َبْولِ ــَترِتُ ِم ــا الَ َيْس ــىَل، َكاَن َأَحُدُهَ ــاَل: »َب ــمَّ َق ــرٍي« ُث ــاِن يِف َكبِ َب ــا ُيَعذَّ ــاِن، َوَم َب »ُيَعذَّ
ــَل  ًة، َفِقي ــرْسَ ــاَم كِ ــرْبٍ ِمنُْه ، َفَوَضــَع َعــىَل ُكلِّ َق ــنْيِ َت ــا كرِْسَ َه ــَدٍة، َفَكرَسَ ــا بَِجِري ــمَّ َدَع ــِة« ُث َيْمــيِش بِالنَِّميَم
ــا مَلْ َتْيَبَســا« َأْو: »إىَِل َأْن َيْيَبَســا««. ــاَم َم ــَف َعنُْه ــُه َأْن خُيَفَّ ــاَل: »َلَعلَّ ــَت َهــَذا؟ َق ــا َرُســوَل اهللَِّ، مِلَ َفَعْل ــُه: َي َل

ْيَلــَة  -وحديــث ســمرة بــن جنــدب) )2 أن النبــي  قــال: »»َمــْن َرَأى ِمنُْكــُم اللَّ
َهــا، َفَيُقــوُل: »َمــا َشــاَء اهللَُّ« َفَســَأَلنَا َيْوًما َفَقــاَل: »َهــْل َرَأى َأَحــٌد ِمنُْكْم  ُرْؤَيــا؟« َقــاَل: َفــإِْن َرَأى َأَحــٌد َقصَّ
ــايِن إىَِل األَْرِض  ــِدي، َفَأْخَرَج ــَذا بَِي ــايِن َفَأَخ ــنْيِ َأَتَي ــَة َرُجَل ْيَل ــُت اللَّ ــي َرَأْي ــاَل: »َلكِنِّ ــا: الَ، َق ــا؟« ُقْلنَ ُرْؤَي
ــوٌب)3( ِمــْن َحِديــٍد« َقــاَل َبْعــُض َأْصَحابِنَــا َعــْن  َســِة، َفــإَِذا َرُجــٌل َجالـِـٌس، َوَرُجــٌل َقائِــٌم، بَِيــِدِه َكلُّ امُلَقدَّ
ــَل  ــِر ِمْث ــْدِقِه اآلَخ ــُل بِِش ــمَّ َيْفَع ــاُه، ُث ــَغ َقَف ــى َيْبُل ــْدِقِه َحتَّ ــوَب  يِف ِش ــَك الَكلُّ ــُل َذلِ ــُه ُيْدِخ ــى: » إِنَّ ُموَس
َذلـِـَك، َوَيْلَتئـِـُم ِشــْدُقُه َهــَذا، َفَيُعــوُد َفَيْصنـَـُع ِمْثَلــُه، ُقْلــُت: َمــا َهــَذا؟ َقــاالَ: اْنَطلـِـْق، َفاْنَطَلْقنَــا َحتَّــى َأَتْينَــا 
ــٌم َعــىَل َرْأِســِه بِِفْهــٍر - َأْو َصْخــَرٍة - َفَيْشــَدُخ بِــِه َرْأَســُه،  َعــىَل َرُجــٍل ُمْضَطِجــٍع َعــىَل َقَفــاُه َوَرُجــٌل َقائِ
َبــُه َتَدْهــَدَه)4( احَلَجــُر...« قــال ابــن القيــم)5( يف تعليقــه عــىل هــذا احلديــث: »وهــذا نــص يف  َفــإَِذا رَضَ

عــذاب الــربزخ فــإن رؤيــا األنبيــاء وحــي مطابــق ملــا يف نفــس األمــر«.

-أمــا تفســري ابــن حــزم لتلــك اآليــة فهــو يالــف مــا فرهــا بــه شــيخ املفريــن)6(، حيــث ذكــر 
ــا حممــد، حــي يغمــر املــوت  ــه حممــد : ولــو تــرى، ي أن اهلل -جــل شــأنه- يقــول: » لنبي

ــي:ژ پ پ ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺژ  ــداد، والقائل ــة واألن ــم اآلهل ــي برهب ــي العادل ــؤالء الظامل ــكراته ه بس

)1(  »متفق عليه«: أخرجه الشيخان؛ البخاري يف عدة كتب منها: )كتاب: اجلنائز/ باب: اجلريد عىل القرب/ح:1361(، ومسلم يف: )كتاب: 
الطهارة/ باب: الدليل عىل نجاسة البول /ح:690(، من حديث ابن عباس     َقاَل: »َمرَّ النَّبِيُّ  بَِحائٍِط ِمْن ِحيَطاِن امَلِدينَِة، 

ا...« َباِن يِف ُقُبوِرِهَ َة، َفَسِمَع َصْوَت إِْنَساَننْيِ ُيَعذَّ َأْو َمكَّ
)2(  أخرجه البخاري يف:»صحيحه«/ )كتاب: اجلنائز/ باب: ما قيل يف أوالد املرشكي/ح:1386(.

)3(  »الكلوب«:حديدة معوجة الرأس. ينظر:»النهاية يف غريب احلديث«/ )مادة: كلب(.
)4(  »تدهده«: تدحرج. ينظر:»النهاية يف غريب احلديث«/ البن األثري/  )مادة: دأل(.

)5(  ينظر:»الروح«/ البن القيم )ت:751هـ(/ ) ص:59(.
)6(  »جامع البيان«/أليب جعفر الطربي )ت:310هـ(/)537/11(.
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ــه ومل يــوَح إليــه يشء، والقائلــي:  ــا، الزاعمــي أّن اهلل أوحــى إلي ]األنعــام: 91[، واملفرتيــن عــىل اهلل كذًب

ــر اهلل،  ــم أم ــزل هب ــوت، ون ــكرات امل ــيتهم س ــد غش ــم وق ــام: 93[،  فتعاينه ژ ھ  ے ے ۓ ۓ ژ ]األنع

وحــان فنــاء آجاهلــم، واملالئكــة باســطو أيدهيــم يضبــون وجوههــم وأدبارهــم« فهــذا يــدل عــىل أن 
العــذاب يشــمل حتــى األجســاد، ولعــل احلكمــة مــن عــدم إســامع الثقلــي أنــي املعــذب يف القــرب 

لكــي ال تنتقــص حكمــة التكليــف ويرتفــع االبتــالء واالمتحــان وال يعرضــوا عــن التدابــري)1(.

ــيخ  ــول ش ــالف، يق ــال خ ــد ب ــروح واجلس ــمل ال ــذاب يش ــىل أن الع ــوا ع ــد أمجع ــلف ق والس
تَِهــا َأنَّ امْلَيِّــَت إَذا َمــاَت َيُكــوُن يِف  ــِة َوَأِئمَّ اإلســالم ابــن تيميــة) )2: »َفاْعَلــْم َأنَّ َمْذَهــَب َســَلِف اأْلُمَّ

ــِه...«. ــَك َيُْصــُل لُِروِحــِه َولَِبَدنِ ــَذاٍب َوَأنَّ َذلِ ــٍم َأْو َع َنِعي

كــام أن امليــت إذا اســتحق العــذاب ســيأتيه ال مفــر مــن ذلــك قــرب أم مل يقــرب، أكلتــه الســباع أم 
ــن القيــم)3(: »وممــا ينبغــى أن  ــا، يقــول اب ــه جســدا وبدن ــإن العــذاب يطال ــة أخــرى،  ف مــات أي ميت
يعلــم أن عــذاب القــرب هــو عــذاب الــربزح فــكل مــن مــات وهــو مســتحق للعــذاب نالــه نصيبــه منــه 
قــرب أو مل يقــرب فلــو أكلتــه الســباع أو أحــرق حتــى صــار رمــادا ونســف يف اهلــواء أو صلــب أو غــرق 

يف البحــر وصــل إىل روحــه وبدنــه مــن العــذاب مــا يصــل إىل القبــور«.

وطبيعــة ذلــك العــذاب هــو مــن عــوامل األرسار الربزخيــة التــي غيبهــا اهلل  حلكمتــه البالغــة، 

واهلل -جــل وعــال- أمرنــا باإليــامن هبــذا اخلــرب وجتنــب البحــث يف الكيــف، ورضب أمثلــة مــن القــرآن 
نفســه تــدل عــىل أن القــدرة اإلهليــة التــي أنطقــت احلجــر وجعلــت البحــار واجلبــال والطــري يســبحن 
بحمــد اهلل، وأنــي اجلــذع، وغــري ذلــك مــن اخلــوارق اإلهليــة تثبــت أن اهلل قــادر عــىل أن يلحــق بامليــت 
املســتحق لذلــك العــذاب وإن كان ذلــك ال يظهــر للنــاس، وهــذا مــا اســتدل بــه  ابــن القيــم يف كتابــه: 
»الــروح«)4( لــرد هــذه الشــبهة، كــام أن العقــل ال يســتطيع أن يســتوعب مثــل هــذه األمــور ومــن ثــم 

)1(  ينظر: »حتفة األبرار رشح مصابيح السنة«/ للقايض البيضاوي )ت: 685هـ(/ )111/1(.
)2(  ينظر:»جمموع الفتاوى«/ البن تيمية )ت:728هـ(/ )284/4(.

)3(  »الروح«/ البن القيم )ت:751هـ(/ ) ص:58(.
)4(  املصدر نفسه: )ص: 72 73(.
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ــاُد  ــو العــز احلنفــي)1(: »َفَيِجــُب اْعتَِق ــامن هبــا مــع جتنــب الســؤال عــن الكيــف يقــول أب وجــب اإلي
ــُم يِف َكْيِفيَّتـِـه، إِْذ َلْيــَس لِْلَعْقــِل ُوُقــوٌف َعــىَل َكْيِفيَّتـِـه، لَِكْونـِـه اَل َعْهــَد  يــاَمُن بـِـِه، َواَل َيَتَكلَّ ُثُبــوِت َذلـِـَك َواإْلِ
ــِه اْلُعُقــوُل،  ــاُر فِي ــاَم حَتَ ــْأيِت بِ ــْد َي ــه َق ــه اْلُعُقــوُل، َوَلِكنَّ ــاَم حُتِيُل ــْأيِت بِ ُع اَل َي ْ اِر، َوالــرشَّ ــِه يِف َهــِذِه الــدَّ ــُه بِ َل
وُح إَِلْيــِه إَِعــاَدة َغــرْيَ  ْنَيــا، َبــْل ُتَعــاُد الــرُّ وِح إىَِل اجْلََســِد َلْيــَس َعــىَل اْلَوْجــه امْلَْعُهــوِد يِف الدُّ َفــإِنَّ َعــْوَد الــرُّ
َفــاِق  ْنَيــا«  ثــم خلــص إىل أن: ».. َعــَذاُب اْلَقــرْبِ َيُكــوُن لِلنَّْفــِس َواْلَبــَدِن مَجِيًعــا بِاتِّ َعــاَدة امْلَْأُلوَفــة يِف الدُّ اإْلِ

ُب ُمْفــَرَدة َعــِن اْلَبــَدِن َوُمتَِّصَلــة بـِـِه« . ــنَِّة َواجْلَاَمَعــة، َتنَْعــُم النَّْفــُس َوُتَعــذَّ َأْهــِل السُّ

فأهــل الســنة بــدءا مــن الصحـــابة -رضــوان اهلل تعــاىل عليهــم- كانــوا عىل عقيــدة راســخة أن ما 
جــاء بــه الوحــي يلــزم اإليــامن بــه دونــام بحــث يف الكيــف، وهــو النهــج الــذي متســك بــه اخللــف مــن 
أهــل احلديــث كاإلمــام األوزاعــي واإلمــام مالــك واإلمــام أمحــد وغريهــم ممــن ســاروا عــىل هنجهــم، 
هلــذا قــال اإلمــام الزهــري)2(: »ِمــَن اهلل -عــز وجــل- الِعْلــُم وعــىل الرســول البــالغ وعلينا التســليم«، 
ــو  ــة وغريهــا، يقــول قــوام الســنة: اإلمــام أب وكذلــك التفاقهــم عــىل قــول واحــد يف املســائل الغيبي
ــك َلــو طالعــت مَجِيــع  القاســم األصبهــاين)3(: »َومِمَّــا يــدل َعــىَل َأن أهــل احلَِديــث هــم َعــىَل احْلــق، َأنَّ
هلــْم إىَِل آِخرهــم، قديمهــم وحديثهــم َمــَع اْختـِـاَلف بلداهنــم وزماهنــم، وتباعــد  كتبهــْم املصنفــة مــن َأوَّ
َمــا َبينهــم يِف الديــار، َوُســُكون كل َواِحــد ِمنُْهــم قطــرا مــن األقطــار، َوَجدتــْم يِف َبَيــان ااِلْعتَِقــاد َعــىَل 

وتــرية َواِحــَدة، ونمــط َواِحــد جيــروَن فِيــِه َعــىَل َطريَقــة اَل ييــدون َعنَْهــا، َواَل يميلــون فِيَهــا«.

وخــري مــا أختــم بــه قولــه : ژ ې ې     ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ  وئ             ۇئ ۇئ ۆئۆئ 

يونــس:  39[. ]ســورة  ژ  ۈئ ۈئ       ېئ       ېئ ېئ  

)1(  ينظر:»رشح  العقيدة الطحاوية«/البن أيب العز احلنفي )ت: 792هـ(/ )ص: 395 396(.
)2(   ينظر:»خلق أفعال العباد«/ للبخاري )ت:256هـ(/ )ص:76(... 

)3(  »احلجة يف بيان املحجة«/ أليب القاسم األصبهاين  )ت:535ه/ )239/2(.
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A

احلمــد هلل الــذي جعلنــا مــن أتبــاع ســيد املرســلي وخاتــم النبيــي، واحلمــد هلل الــذي مــن علينــا 

باتبــاع هديــه والتمســك بســنته، الداعــي إىل ســبيله.

ــص  ــألتي وخل ــي، يف كال املس ــة الفريق ــي أدل ــث ب ــذا البح ــا ه ــي ثناي ــا ب ــد ُجْلنَ ــد؛ فق ــا بع أم

ــة: ــارص اآلتي ــا يف العن ــن تلخيصه ــج يمك ــث إىل نتائ البح

1- أمهية املنهج يف فهم نصوص الوحي السيام املسائل الغيبية.

2- يؤدي االختالف يف املنهج إىل االختالف يف فهم نصوص الوحي.

3- االنحراف عن منهج أهل السنة يؤدي إىل تعطيل نصوص الوحي.

ويف ضوء تلك النتائج نويص باآليت:

 ينبغــي اإليــامن أن نصــوص الوحــي: )الكتــاب والســنة( قطعيــة الداللــة فــال اجتهــاد مــع 1. 

النــص، وذلــك ألن أهــل الســنة مل يقســموا األحاديــث الثابتــة إىل مــا هــو قطعــي الداللــة 

ومــا هــو ظنــي منهــا، فــكل مــا هــو ثابــت يفيــد العلــم والعمــل معــا.

 ينبغي إدراك أن الوحي يأيت بام حتار فيه العقول لكن ال يأيت بام حتيله العقول. 2. 

ــن 3.  ــي م ــنة األول ــاع س ــو اتب ــم ه ــج القوي ــليم واملنه ــلك الس ــاد أن املس ــب االعتق  جي

ــن. ــور الدي ــن أم ــا م ــد أو يف غريه ــواء يف العقائ ــم س ــىل درهب ــار ع ــن س ــة وم الصحاب

 اتبــاع الســلف الصالــح يف املعتقــد وغــريه مــن شــأنه أن يوحــد األمــة ويقــوي شــوكتها 4. 

ضــد أعــداء الديــن.



412

القرآن الكريم )مصحف املدينة النبوية(.. 1

ــعري )ت: . 2 ــى األش ــن أيب موس ــامعيل ب ــن إس ــيل ب ــن ع ــو احلس ــة ، أب ــول الديان ــن أص ــة ع اإلبان
324هـــ(/ حتقيــق: د. فوقيــة حســي حممــود/ النــارش: دار األنصــار  القاهــرة/ ط:1: 1397هـــ.

ــة . 3 ــن َبطَّ ــد اهلل بــن حممــد الُعْكــرَبي املعــروف باب ــد اهلل عبي ــو عب ــة الكــربى البــن بطــة ،  أب اإلبان
العكــربي )ت: 387هـــ(/ اجلــزء األول والثــاين بتحقيــق: رضــا بــن نعســان معطــي / النــارش: 

دار الرايــة للنــرش والتوزيــع، الريــاض/ط:2: 1415 هـــ : 1994 م.

ــي . 4 ــردي البيهق ْوِج ــي اخلُْرَ ــن احلس ــد ب ــر أمح ــو بك ــني ،  أب ــؤال امللك ــرب وس ــذاب الق ــات ع إثب
)ت: 458هـــ(/ حتقيــق: د. رشف حممــود القضــاة/ النــارش: دار الفرقــان : عــامن األردن/ ط:2: 

1405هـ.

ــرب . 5 ــد ال ــن عب ــف اب ــر يوس ــو عم ــاري ،  أب ــاب البخ ــن كت ــتغربة م ــائل املس ــن املس ــة ع األجوب
النمــري القرطبــي )ت:463هـــ(/ قــرأه وعلــق عليــه: عبــد اخلالــق بــن حممــد مــايض/ تقديــم: 
حممــد بــن عمــر بــن ســامل بازمــول/ النــارش: وقــف الســالم اخلــريي، الريــاض: اململكــة العربيــة 

الســعودية/ط:1: 1425هـــ:2004م.

ــارش: 6.  ــاين )ت:1420هـــ(/ الن ــن األلب ــارص الدي ــد ن ــان حمم ــد الرمح ــو عب ــز ،  أب ــكام اجلنائ  أح
ــالمي/ ط:4: 1406هـــ-1986م. ــب اإلس املكت

اإلحــكام يف أصــول األحــكام ،  أبــو حممــد عــيل بن أمحــد بــن حــزم )ت: 456هـ(/حتقيق: الشــيخ . 7
أمحــد حممــد شــاكر/ قــدم لــه: أ.د. إحســان عبــاس/ النــارش: دار اآلفــاق اجلديــدة، بريوت.

االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب ،   أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الــرب النمــري )ت:463هـــ(/ . 8
حتقيــق: عــيل حممــد البجــاوي/ النــارش: دار اجليــل، بــريوت/ط:1: 1412هـــ:1992م.
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ــو الوليــد ســليامن بــن خلــف الباجــي )ت: 474 هـــ(/ حتقيــق: . 9 اإلشــارة يف أصــول الفقــه ،  أب
ــان/ ط:1:   ــريوت: لبن ــة، ب ــب العلمي ــارش: دار الكت ــامعيل/ الن ــن إس ــد حس ــن حمم ــد حس حمم

1424 هـــ : 2003 م.

أصــول الســنة، ومعــه ريــاض اجلنــة بتخريــج أصــول الســنة ،  أبــو عبــد اهلل حممــد بــن عبــد اهلل . 10
املعــروف بابــن أيب َزَمنـِـي املالكــي )ت: 399هـــ(/ حتقيــق وختريــج وتعليــق: عبــد اهلل بــن حممــد 
البخــاري/ النــارش: مكتبــة الغربــاء األثريــة، املدينــة النبويــة : اململكــة العربيــة الســعودية/ ط:1: 

1415 هـ.

اعتقــاد أئمــة احلديــث ،  أبــو بكــر أمحــد بــن إبراهيــم اجلرجــاين )ت: 371هـــ( / حتقيــق: حممــد . 11
بــن عبــد الرمحــان مخيــس/ دار العاصمــة: ريــاض/ ط:1: 1412هـــ.

االعتصــام/ إبراهيــم بــن موســى اللخمــي  الشــهري بالشــاطبي )ت: 790هـــ(/ حتقيــق: ســليم . 12
بــن عيــد اهلاليل/النــارش: دار ابــن عفــان، الســعودية/ ط:1:  1412هـــ : 1992م.

إعــالم املوقعــني عــن رب العاملــني ،   أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أيب بكــر املعــروف بابــن قيــم اجلوزيــة . 13
)ت:751هـــ(/ قــدم لــه وعلــق عليــه وخــرج أحاديثــه وآثــاره: أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن 
آل ســلامن/ شــارك يف التخريــج: أبــو عمــر أمحــد عبــد اهلل أمحد/النــارش: دار ابــن اجلــوزي للنــرش 

والتوزيــع: اململكــة العربيــة الســعودية/ط:1: 1423هـ.

األعــالم ،   خــري الديــن بــن حممــود الــزركيل )ت:1396هـــ(/ النــارش: دار العلــم للماليــي/. 14
ط:15:أيــار: مايــو 2002م.

األمــايل املطلقــة ،   أبــو الفضــل أمحــد بــن عيل بــن حجــر العســقالين )ت:852هـ(/حتقيــق: محدي . 15
بــن عبد املجيد الســلفي/ النــارش: املكتب اإلســالمي/ بريوت/ط:1:1416هـــ/1995م.

اإليــامن ،   أبــو عبــد اهلل حممــد بــن إســحاق بــن منــدة )ت:395هـــ(/ حتقيــق: د. عــيل بــن حممــد . 16
بــن نــارص الفقيهــي/ النــارش: مؤسســة الرســالة/ بــريوت/ط:2: 1406هـــ.



414

ــرج . 17 ــق: خ ــة )ت:728هـــ(/ حتقي ــن تيمي ــم اب ــد احللي ــن عب ــد ب ــن حمم ــي الدي ــامن ،   تق اإلي
ــالمي/ ط:4:  ــب اإلس ــارش: املكت ــاين )ت:1420هـــ(/ الن ــن األلب ــارص الدي ــد ن ــه حمم أحاديث

1413هـــ/1993م.

ــزار )ت:292هـــ(/. 18 ــروف بالب ــرو املع ــن عم ــد ب ــر أمح ــو بك ــزار ،   أب ــند الب ــر الزخار=مس البح
ــة  حتقيــق: حمفــوظ الرمحــان زيــن اهلل وعــادل بــن ســعد، وصــربي عبــد اخلالــق/ النــارش: مكتب

ــورة/ ط:1: 1988م إىل2009م. ــة املن ــم/ املدين ــوم واحلك العل

بحــر العلــوم ،   أبــو الليــث نــرص بــن حممــد الســمرقندي )ت:375هـــ(/ حتقيــق وتعليق: الشــيخ . 19
حممــد معــوض والشــيخ عــادل أمحــد عبــد املوجــود، ود. زكريــا عبــد املجيــد النــويت/ كليــة اللغــة 

العربية/جامعــة األزهــر/ دار الكتــب العلميــة/ بــدون تاريــخ الطبع.

تاريــخ بغــداد ،   أبــو بكــر أمحــد بــن عــيل اخلطيــب البغــدادي )ت: 463هـــ(/ حتقيــق: د. بشــار . 20
عــواد معــروف/ النــارش: دار الغــرب اإلســالمي: بــريوت/ ط: 1: 1422هـــ : 2002 م.

تاريــخ دمشــق ،   أبــو القاســم عــيل بــن احلســن املعــروف بابــن عســاكر )ت:571هـــ(/ حتقيــق: . 21
ــريوت:  ــع: ب ــرش والتوزي ــة والن ــر للطباع ــارش: دار الفك ــروي/ الن ــة العم ــن غرام ــرو ب عم

1419ه:1998م. لبنــان/ط:1: 

ــة الدينــوري )ت:276هـــ(/ . 22 تأويــل مشــكل القــرآن ،   أبــو حممــد عبــد اهلل بــن ســليم بــن قتيب
ــان. ــريوت: لبن ــة، ب ــب العلمي ــارش: دار الكت ــن/ الن ــمس الدي ــم ش ــق: إبراهي حتقي

التبيــان يف أقســام القــرآن ،   حممــد بــن أيب بكــر ابــن قيــم اجلوزيــة )ت: 751هـــ(/ حتقيــق: حممــد . 23
حامــد الفقــي/ النــارش: دار املعرفــة، بــريوت، لبنــان/ بــدون تاريــخ الطبــع.

ــاوي . 24 ــر البيض ــن عم ــد اهلل ب ــن عب ــارص الدي ــايض ن ــنة ،   الق ــح الس ــرار رشح مصابي ــة األب حتف
ــاف  ــارش وزارة األوق ــب/ الن ــن طال ــور الدي ــإرشاف ن ــة ب ــة خمتص ــق: جلن )ت:685هـــ(/ حتقي

ــع. ــخ الطب ــدون تاري ــرش: 1433هـــ:2012م/ ب ــام الن ــت/ ع ــالمية بالكوي ــؤون اإلس والش
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التذكــرة بأحــوال املوتــى وأمــور اآلخــرة ،   أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد، شــمس الديــن القرطبي . 25
)ت: 671هـــ(/ حتقيــق ودراســة: د. الصــادق بــن حممــد بن إبراهيــم/ النــارش: مكتبــة دار املنهاج 

للنــرش والتوزيع، الريــاض/ ط:1: 1425 هـ.

تفســري القــرآن العظيــم ،   أبــو حممــد عبــد الرمحــن بــن إدريــس ابــن أيب حاتــم )ت: 327هـــ(/. 26
حتقيــق: أســعد حممــد الطيــب/ النــارش: مكتبة نــزار مصطفــى البــاز : اململكــة العربية الســعودية/ 

ط:3: 1419 هـ.

تفســري القــرآن العزيــز ،   أبــو عبــد اهلل حممد بــن عبد اهلل املعــروف بابــن أيب زمنــي )ت:399هـ(/ . 27
)حتقيــق: حســي بــن عكاشــة، وحممــد بــن مصطفــى الكنــز/ النــارش: الفــاروق احلديثــة، مصدر/ 

القاهرة/ط:1: 1423هـ/2002م.

تقريــب التهذيــب  ،   أبــو الفضــل أمحــد بــن عــيل بــن حجــر العســقالين )ت:852هـ(/ومعــه: . 28
»حتريــر تقريــب التهذيب«/ضبطــه وعلــق عليــه: ســعد بــن نجــدت عمــر/ مؤسســة الرســالة: 

نــارشون/ ط: 1 :1432 هـــ:2011م.

ــو املعــايل اجلوينــي )ت:478هـــ(/ . 29 ــد امللــك بــن عبــد اهلل، أب التلخيــص يف أصــول الفقــه ،   عب
حتقيــق: عبــد اهلل جــومل  النبــايل وبشــري أمحــد العمــر/ النــارش: دار البشــائر اإلســالمية: بــريوت/ 

بــدون طبعــة وال تاريــخ الطبــع.

التنبيــه والــرد عــىل أهــل األهــواء والبــدع ،   حممــد بن أمحــد، أبــو احلســي امللطــي )ت:377هـ(/ . 30
حتقيــق: حممــد زاهــد بــن احلســن الكوثــري/ النــارش: املكتبــة األزهريــة للــرتاث/ مــرص/ بــدون 

طبعــة وال تاريــخ النــرش.

هتذيــب التهذيــب ،   أبــو الفضــل أمحــد بــن عــيل بــن حجــر العســقالين )ت:852هـــ(/ النــارش: . 31
مطبعــة دائــرة املعــارف النظاميــة، اهلنــد/ ط:1: 1326هـــ.

هتذيــب الكــامل يف أســامء الرجــال ،   يوســف بــن عبــد الرمحــان، مجــال الديــن ابــن الزكــي املــزي . 32
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ــريوت/ط:1:  ــالة/ ب ــة الرس ــارش: مؤسس ــروف/ الن ــواد مع ــار ع ــق: بش )ت:742هـــ(/ حتقي
1400هـ/1980م.

ــن . 33 ــز ب ــد العزي ــق: عب ــة )311هـــ(/ حتقي ــن خزيم ــحاق ب ــن إس ــد ب ــر حمم ــو بك ــد ،   أب التوحي
ــاض/ ط:5: 1414هـــ/1994م. ــعودية/ الري ــد/ الس ــة الرش ــارش: مكتب ــهوان/ الن ــم الش إبراهي

جامــع البيــان يف تأويــل القــرآن ،   أبــو جعفــر حممــد بــن جريــر الطــربي )ت:310هـــ(/ حتقيــق: . 34
أمحــد حممــد شــاكر/النارش: مؤسســة الرســالة/ط:1: 1420ه:2000م/مؤسســة الرســالة.

ــد الرمحــان اإلجيــي الشــافعي )ت:905هـــ(/. 35 ــن عب ــان يف تفســري القــرآن ،   حممــد ب جامــع البي
النــارش: دار الكتــب العلميــة: بــريوت /ط:1: 1424هـــ-2004م.

اجلامــع املســند الصحيــح املختــر مــن أمــور رســول اهلل  وســننه وأيامــه = صحيــح . 36
ــد اهلل البخــاري)ت: 256هـ(/حتقيــق: حممــد زهــري / ــو عب البخــاري ،  حممــد بــن إســامعيل أب

النــارش: دار طــوق النجــاة /ط:1:  1422هـــ.

اجلامــع ألحــكام القــرآن ،   أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد شــمس الديــن القرطبــي )ت: 671هـ(/. 37
ــرة/ ط:2:  ــة/ القاه ــب املرصي ــارش: دار الكت ــش/ الن ــم أطفي ــربدوين وإبراهي ــد ال ــق: أمح حتقي

1384هـ/1964م.

ــة . 38 ــم اجلوزي ــن قي ــر اب ــن أيب بك ــد ب ــن حمم ــمس الدي ــراح ،   ش ــالد األف ــادي األرواح إىل ب ح
ــرة. ــدين: القاه ــة امل ــارش: مطبع )ت:751هـــ(/ الن

احلجــة يف بيــان املحجــة ورشح عقيــدة أهــل الســنة ،   إســامعيل بــن حممــد التيمــي األصبهــاين، . 39
أبــو القاســم، امللقــب بقــوام الســنة )ت: 535هـــ(/ حتقيــق: حممد بــن ربيــع املدخيل/النــارش: دار 

الرايــة : الســعودية / الريــاض/ ط:2:  1419هـــ : 1999م.

ــاد ،  حممــد بــن إســامعيل البخــاري)ت: 256هـــ(/ حتقيــق: د. عبــد الرمحــن . 40 خلــق أفعــال العب
ــع. ــخ الطب ــة وال تاري ــدون طبع ــاض ب ــعودية/ الري ــارف الس ــارش: دار املع ــرية /الن عم
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درء تعــارض العقــل والنقــل ،   أبــو العبــاس أمحــد بــن عبــد احلليــم ابــن تيميــة )ت: 728هـــ(/ . 41
حتقيــق: د. حممــد رشــاد ســامل/ النــارش: جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية، اململكــة 

العربيــة الســعودية/ ط:2:  1411 هـــ : 1991 م.

دقائق التفسري اجلامع لتفسري ابن تيمية ،  أبو العباس أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية )ت: 728هـ(/ . 42
حتقيق: د. حممد السيد اجلليند/ النارش: مؤسسة علوم القرآن / دمشق/ ط:2:  1404م.

الــرد عــىل اجلهميــة ،   أبــو ســعيد عثــامن بــن ســعيد الدارمــي )ت:280هـ(/حتقيــق: بــدر بــن عبد . 43
اهلل البــدر/ النــارش: دار ابن الثــري/ بــريوت/ ط:2:/ 1416هـ/1995م.

رســالة إىل أهــل الثغــر ببــاب األبــواب ،   أبو احلســن عيل بــن إســامعيل األشــعري )ت:324هـ(/ . 44
حتقيــق: عبــد اهلل شــاكر وحممــد اجلنيــدي/ النــارش: عــامدة البحــث العلمــي باجلامعــة اإلســالمية، 

املدينــة املنــورة، اململكة العربيــة الســعودية/ط: 1413هـ.

رســائل ابــن حــزم األندلــي ،   أبــو حممــد عــيل بــن أمحــد بــن حــزم  )ت: 456هـــ(/ حتقيــق: . 45
ــان. ــريوت : لبن ــرش: ب ــات والن ــة للدراس ــة العربي ــارش: املؤسس ــاس/ الن ــان عب إحس

رفــع املــالم عــن األئمــة األعــالم ،   تقــي الديــن أمحــد بــن عبــد احلليــم ابــن تيميــة )ت:728هـ(/ . 46
طبــع ونــرش: الرئاســة العامــة إلدارات البحــوث العلميــة واإلفتــاء والدعــوة واإلرشــاد، الرياض: 

اململكــة العربية الســعودية/ عــام النش:1403هـ:1983م.

ــة/ . 47 ــة )ت:751هـ(/النــارش: دار الكتــب العلمي ــم اجلوزي ــن قي ــن أيب بكــر اب الــروح ،   حممــد ب
ــرش. ــخ الن ــة وال تاري ــدون طبع ــريوت/ ب ب

الزهــد والرقائــق البــن املبــارك ،   أبــو عبــد الرمحــان عبــد اهلل بــن املبــارك احلنظيل)ت:181هـــ(/ . 48
حتقيــق: حبيــب الرمحــان األعظمــي/ النــارش: دار الكتــب العلميــة/ بــريوت/ بــدون طبعــة وال 

تاريــخ الطبــع.

ــاين . 49 ــن األلب ــارص الدي ــد ن ــا ،   حمم ــا وفوائده ــن فقهه ــة ويشء م ــث الصحيح ــلة األحادي سلس
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)ت:1420هـــ(/ النــارش: مكتبــة املعــارف للنــرش والتوزيــع لصاحبهــا: ســعد بــن عبــد الرمحــان 
ــع. ــخ الطب ــدون تاري ــد: الرياض/ب الراش

الســنة ،   أبــو بكــر بــن أيب عاصــم الشــيباين )ت:287هـــ(/ حتقيــق: حممــد نــارص الديــن األلبــاين . 50
)ت:1420هـ(/ ط:1 :1400هـ.

ِجْســتاين )ت: 275هـــ(/ حتقيــق: حممــد عبد . 51 ســنن أيب داود ،   أبــو داود ســليامن بــن األشــعث السِّ
احلميــد/ النــارش: املكتبــة العرصيــة، صيــدا/ بــريوت، بــدون تاريــخ الطبــع.

ــعيب . 52 ــق: ش ــي )ت:273هـــ(/ حتقي ــد القزوين ــن يزي ــد ب ــد اهلل حمم ــو عب ــة ،   أب ــن ماج ــنن اب س
ــارش: دار  ــرز اهلل/ الن ــف ح ــد اللطي ــيل، وعب ــرة بل ــل ق ــد كام ــد، وحمم ــادل مرش ــؤوط وع األرن

ــة/ ط:1: 1430هـــ/2009م. ــالة العاملي الرس

ســنن الرتمــذي ،   أبــو عيســى حممــد بــن عيســى الرتمــذي )ت: 279هـــ(/ حتقيــق وتعليــق: أمحد . 53
حممــد شــاكر وحممــد فــؤاد عبــد الباقــي وإبراهيــم عطــوة عــوض املــدرس يف األزهــر الرشيــف/ 

النــارش: رشكــة مكتبــة ومطبعــة مصطفى البــايب احللبــي/ مــرص/ط:2:  1395 هـــ : 1975 م.

ســري أعــالم النبــالء ،   شــمس الديــن حممــد بــن أمحــد الذهبــي )ت: 748هـــ(/ حتقيــق: جمموعــة . 54
ــالة/ ط:3: 1405 هـــ :  ــة الرس ــارش: مؤسس ــاؤوط/ الن ــعيب األرن ــإرشاف ش ــي ب ــن املحقق م

1985 م.

ــي . 55 ــن الاللكائ ــن احلس ــة اهلل ب ــم هب ــو القاس ــة ،   أب ــنة واجلامع ــل الس ــاد أه ــول اعتق رشح أص
)ت:418هـــ(/ حتقيــق: أمحــد بــن ســعد بــن محــدان الغامــدي/ النــارش: دار طيبــة/ الســعودية/ 

ط:8: 1423هـــ/2003م.

ــام . 56 ــق: اإلم ــد )ت:415هـــ(/ تعلي ــن أمح ــار ب ــد اجلب ــايض عب ــة ،   للق ــول اخلمس رشح األص
ــة/  ــة وهب ــد الكريــم عثــامن/ مكتب ــه: د. عب أمحــد بــن احلســي بــن أيب هاشــم/ حققــه وقــدم ل

1416هـــ/1996م. ــرة/ط:3:  القاه
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ــق: . 57 ــال )ت: 449هـــ(/ حتقي ــن بط ــف اب ــن خل ــيل ب ــن ع ــو احلس ــاري ،   أب ــح البخ رشح صحي
ــاض/ط: 2: 1423ه:2003م. ــعودية، الري ــد: الس ــة: الرش ــم/ مكتب ــن إبراهي ــارس ب ي

رشح الســنة ،   احلســي بــن مســعود البغــوي )ت:516هـــ(/ حتقيــق: شــعيب األرنــاؤوط : حممد . 58
زهــري الشــاويش/ النــرش : املكتب اإلســالمي : دمشــق ـ بــريوت /ط:2:  1403هـــ : 1983م.

رشح العقيــدة الطحاويــة ،   حممــد بــن عــالء الديــن ابــن أيب العــز احلنفــي )ت: 792هـــ(/ حتقيق: . 59
ــاد/ ط:1:   ــوة واإلرش ــاف والدع ــالمية، واألوق ــؤون اإلس ــارش: وزارة الش ــاكر/ الن ــد ش أمح

هـ.  1418

رشح العقيــدة الكــربى املســامة عقيــدة أهــل التوحيــد ،   أبــو عبــد اهلل حممــد بــن عمــر الســنويس . 60
التلمســاين احلســني )ت:895هـ(/حتقيــق: الســيد يوســف أمحــد/ دار الكتــب العلميــة/ بــدون 

طبعــة وال تاريــخ الطبــع. 

رشح مســند الشــافعي ،   عبــد الكريــم بــن حممد، أبــو القاســم الرافعــي القزوينــي )ت:623هـ(/ . 61
ــالمية:  ــؤون اإلس ــاف والش ــارش: وزارة األوق ــران/ الن ــر زه ــد بك ــل حمم ــر وائ ــو بك ــق: أب حتقي

إدارة الشــؤون اإلســالمية، قطــر/ ط:1: 1428هـــ:2007م.

ــازاين )ت: 793هـــ(/. 62 ــر التفت ــن عم ــعود ب ــن مس ــعد الدي ــكالم ،   س ــم ال ــد يف عل رشح املقاص
حتقيــق وتعليــق مــع مقدمــة يف علــم الــكالم: د. عبــد الرمحــان عمــرية/ تصديــر فضيلــة الشــيخ: 
صالــح موســى رشف )عضــو هيئــة كبــار العلــامء وعضــو جممــع البحــوث اإلســالمية/النارش : 

عــامل الكتــب/ ط:2: 1419هـــ-1998م.

صحيــح ســنن ابــن ماجــة ،   أبــو عبــد الرمحــن حممــد نــارص الديــن األلبــاين )ت: 1420هـــ(/ . 63
النــارش: مكتبــة املعــارف للنــرش والتوزيــع: الريــاض/ط:1: 1417هـــ/1997م.

صحيــح ســنن أيب داود ،   حممــد نــارص الديــن األلبــاين )ت:1420هـ(/مكتبــة املعــارف للنــرش . 64
والتوزيــع: الريــاض/ط:1: 1419هـــ/1998م. 
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ــة . 65 ــم اجلوزي ــن قي ــر اب ــن أيب بك ــد ب ــة ،   حمم ــة واملعطل ــىل اجلهمي ــرد ع ــلة يف ال ــق املرس الصواع
)ت:751هـــ(/ حتقيــق: عــيل بــن حممــد الدخيــل اهلل/ النــارش: دار العاصمــة، الريــاض، اململكــة 

العربيــة الســعودية/ ط:1: 1408هـــ.

ــزر/ . 66 ــنة دفيلد-فل ــه: سوس ــت بتحقيق ــى/ عني ــن املرت ــى ب ــن يي ــد ب ــة ،   أمح ــات املعتزل طبق
ُرَهــا: جلمعيــة املســترشقي  ُيَصدِّ بريوت-لبنــان/ 1380ه-1971م/ النــرشات اإلســالمية 

ــش. ــربت ديرتي ــرت وأل ــوت ري ــة: هلم األملاني

العواصــم مــن القواصــم ،   للقــايض حممــد بــن عبــد اهلل أبــو بكــر بــن العــريب املعافــري اإلشــبييل . 67
املالكــي )ت:543هـــ(/ حتقيــق: الدكتــور عــامر الطالبــي/ النــارش: مكتبــة الــرتاث، مرص.

االعتقــاد اخلالــص مــن الشــك واالنتقــاد ،   عــالء الديــن ابــن العطــار )ت:724هـــ(/ . 68
)ص:255(/ حتقيــق: ســعد الزوهيــري / وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية: قطــر/ ط:1:  

1432ه:2011م.

ــن . 69 ــد ب ــث ،   أمح ــاب احلدي ــلف وأصح ــب الس ــىل مذه ــاد ع ــبيل الرش ــة إىل س ــاد واهلداي االعتق
احلســي أبــو بكــر البيهقــي )ت:458هـ(/حتقيــق: أمحــد عصــام الكاتــب/ النــارش: دار اآلفــاق 

اجلديــدة: بــريوت/ ط:1: 1401هـــ.

العلــل الــواردة يف األحاديــث النبويــة ،   أبــو احلســن عــيل بــن عمــر الدارقطنــي )ت:385هـــ(/ . 70
حتقيــق وختريــج: حمفــوظ الرمحــان زيــن اهلل الســلفي/ النــارش: دار طيبــة الريــاض/ط:1: 

1405هـــ/1985م.

ــدي . 71 ــق: د. مه ــدي )ت:170هـــ(/ حتقي ــد الفراهي ــن أمح ــل ب ــان اخللي ــد الرمح ــو عب ــني ،   أب الع
ــع. ــخ الطب ــة وال تاري ــدون طبع ــة هالل/ب ــامرائي/النارش: دار ومكتب ــم الس ــي، د. إبراهي املخزوم

غريــب احلديــث ،   أبــو ُعبيــد القاســم بــن ســاّلم )ت: 224هـــ(/ حتقيــق: د. حممــد عبــد املعيــد . 72
خــان/ مطبعــة دائــرة املعــارف العثامنيــة، حيــدر آبــاد: الدكــن/ ط:1: 1384 هـــ : 1964 م.
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الفتــاوى الكــربى ،   تقــي الديــن أمحــد بــن عبــد احلليــم ابــن تيميــة )ت:728هـ(/النــارش: دار . 73

الكتــب العلميــة/ لبنــان/ ط:1: 1408هـــ:1987م.

فتــح البــاري بــرشح صحيــح اإلمــام أيب عبــد اهلل حممــد بــن إســامعيل البخــاري ،   أبــو الفضــل . 74

أمحــد بــن عــيل بــن حجــر العســقالين )ت:852هـــ(/ رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: حممد فــؤاد عبد 

ــات  ــه تعليق ــب/ علي ــن اخلطي ــب الدي ــه: حم ــىل طبع ــه وأرشف ع ــه وصحح ــام بإخراج ــي/ ق الباق

العالمــة: عبــد العزيــز بــن عبــد اهلل بــن باز/النــارش: املكتبــة الســلفية بــدون تاريــخ الطبــع.

ــفرايني . 75 ــدادي األس ــر البغ ــن طاه ــر ب ــد القاه ــة ،  عب ــة الناجي ــان الفرق ــرق وبي ــني الف ــرق ب الف

ــريوت/ط:2: 1977م.  ــدة: ب ــاق اجلدي ــارش: دار اآلف )ت:429هـــ(/ الن

الفروســية املحمديــة ،   أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أيب بكــر ابن قيــم اجلوزيــة )ت: 751هـــ(/ حتقيق: . 76

زائــد بــن أمحد النشــريي/ النــارش: دار عــامل الفوائــد: مكــة املكرمــة/ ط:1: 1428هـ.

ــزم )ت: 456هـــ(/ . 77 ــن ح ــد ب ــن أمح ــيل ب ــد ع ــو حمم ــل ،   أب ــواء والنح ــل واأله ــل يف املل الفص
ــع. ــخ الطب ــدون تاري ــرة/ ب ــي/ القاه ــة اخلانج ــارش: مكتب الن

الفقــه األكــرب ،   ينســب أليب حنيفــة النعــامن بــن ثابــت )ت:150هـــ(/ النــارش: مكتبــة الفرقــان: . 78

اإلمــارات العربيــة/ ط:1: 1419هـ:1999م.

ــروف . 79 ــيعي املع ــزيل الش ــدادي املعت ــوراق البغ ــحاق ال ــن إس ــد ب ــرج حمم ــو الف ــت ،   أب الفهرس
بابــن النديــم )ت:438هـــ(/ حتقيــق: إبراهيــم رمضــان/ النــارش: دار املعرفــة بــريوت/ لبنــان/ 

ط:2:1417هـ/1997م.

االقتصــاد يف االعتقــاد ،   عبــد الغنــي املقــديس )ت:600هـــ(/ حتقيــق: أمحــد بن عطيــة الغامدي/. 80
مكتبــة العلــوم واحلكم: املدينــة املنورة: اململكــة الســعودية/ ط: 1: 1414هـ-1993م.

الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل ،   حممــود بــن عمــر الزخمــرشي )ت: 538هـــ(/ النارش: . 81



422

دار الكتــاب العــريب/ بــريوت/ ط:3-  1407 هـ.

ملعــة االعتقــاد ،   أبــو حممــد موفــق الديــن عبــد اهلل بــن امحــد بــن قدامــة املقــديس )ت:620هـــ(/ . 82

الســعودية/ط:2:  العربيــة  اململكــة  والدعــوة:  واألوقــاف  اإلســالمية  الشــؤون  وزارة 

1420هـــ:2000م.

جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد ،   نــور الديــن عــيل بــن أيب بكــر اهليثمــي )ت:807هـــ( / حتقيــق: . 83

حســام الديــن القــديس/ النــارش : مكتبــة القــديس، القاهــرة / عــام النــرش:  1414هـــ:1994م/ 

بــدون طبعــة.

جممــوع الفتــاوى ،   أمحــد بــن عبــد احلليــم بــن تيميــة )ت: 728هـ(/حتقيــق: عبــد الرمحــن بــن . 84

ــة،  ــة النبوي ــف، املدين ــف الرشي ــة املصح ــد لطباع ــك فه ــع املل ــارش: جمم ــم/ الن ــن قاس ــد ب حمم

ــة الســعودية/ عــام النــرش: 1416هـــ:1995م بــدون طبعــة. اململكــة العربي

املحصــول يف أصــول الفقــه ،   القــايض حممــد بــن عبــد أبــو بكــر بــن العــريب املعافــري . 85

ــامن/  ــارق/ ع ــارش: دار البي ــودة/ الن ــعيد ف ــدري وس ــيل الي ــي ع ــق: حس )ت:543هـــ(/ حتقي

1420هـــ/1999م. ط:1: 

مــدارج الســالكني بــني منــازل إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعني ،   ابــن قيــم اجلوزيــة )ت: 751هـــ(/ . 86

حتقيــق: حممــد املعتصــم بــاهلل البغــدادي/ النــارش: دار الكتــاب العــريب/ بــريوت/ ط:3- 1416 

هـ : 1996م.

ــن . 87 ــي ب ــق: حس ــة )ت: 728هـ(/حتقي ــن تيمي ــم ب ــد احللي ــن عب ــد ب ــة  ،   أمح ــائل واألجوب املس

ــرش /ط:1 :1425هـــ-2004م. ــة والن ــة للطباع ــاروق احلديث ــة/ الف عكاش

ــد . 88 ــى عب ــق: مصطف ــم )ت:405هـــ(/ حتقي ــد اهلل احلاك ــو عب ــني ،   أب ــىل الصحيح ــتدرك ع املس

ــريوت/ ط:1: 1411هـــ/1990م. ــة: ب ــب العلمي ــارش: دار الكت ــا/ الن ــادر عط الق
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ــق: د. . 89 ــي )ت:204هـــ(/ حتقي ــن داود الطيال ــليامن ب ــو داود س ــي ،   أب ــند أيب داود الطيال مس
ــرص/ط:1: 1419هـــ/1999م. ــارش: دار هجر/م ــي/ الن ــن الرتك ــد املحس ــن عب ــد ب حمم

مســند اإلمــام أمحــد ،   أبــو عبــد اهلل أمحــد بــن حنبــل )ت: 241هـــ(/ حتقيــق: شــعيب األرنــؤوط . 90

ــد املحســن الرتكــي/ النــارش: مؤسســة  ــن عب ــد اهلل ب : عــادل مرشــد، وآخــرون/ إرشاف: د عب

ــالة/ ط:1/ 1419هـ:1999م. الرس

املســند الصحيــح املختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إىل رســول اهلل  ،   أبــو احلســن . 91

مســلم بــن احلجــاج القشــريي )ت: 261هـــ(/ النــارش: دار صــادر: بــريوت بــدون تاريــخ الطبــع.

مصبــاح الزجاجــة يف زوائــد ابــن ماجــة ،   أبــو العبــاس أمحــد بــن أيب بكــر البوصــريي الكنــاين . 92

)ت:840هـــ(/ حتقيــق: حممــد املنتقــى الكشــناوي/ النــارش: دار العربيــة: بــريوت/ ط:2 

:1403هـ.

مصنــف ابــن أيب شــيبة ،   أبــو بكــر عبــد اهلل بــن حممــد ابــن أيب شــيبة، العبــي )ت:235هـــ(/ . 93

حتقيــق: كــامل يوســف احلــوت/ النــارش: مكتبــة الرشــد/ الريــاض/ط:1: 1409هـــ.

ــق: . 94 ــقالين )ت:852هـ(/حتقي ــن حجــر العس ــن عــيل ب ــد ب ــو الفضــل أمح ــة ،   أب املطالــب العالي

ــز  ــد العزي ــن عب ــارص ب ــن ن ــة/ تنســيق: د. ســعد ب جمموعــة مــن الباحثــي يف 17 رســالة جامعي

الشــرتي/ النــارش: دار العاصمــة للنــرش والتوزيــع، ودار الغيــث للنــرش والتوزيــع/ط:1: 

1419هـــ/1998م.

معــامل التنزيــل يف تفســري القــرآن ،   أبــو حممــد احلســي بن مســعود البغــوي )ت: 510هـــ(/ حتقيق . 95

وختريــج: حممــد عبــد اهلل النمــر : عثــامن مجعــة ضمرييــة : ســليامن مســلم احلــرش/ النــارش: دار 

طيبــة للنــرش والتوزيــع/ ط:4:  1417 هـــ : 1997 م.

معــاين القــرآن وإعرابــه ،   إبراهيــم بــن الــري، أبــو إســحاق الزجــاج )ت:311هـــ(/ حتقيــق: . 96
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عبــد اجلليــل عبــده شــلبي/ النــارش: عــامل الكتب/بــريوت/ط:1: 1408هـــ/1988م.

معــامل الســنن، وهــو رشح ســنن أيب داود ،   أبــو ســليامن محــد بــن حممــد بــن اخلطــاب املعــروف . 97

باخلطــايب )ت: 388هـــ(/ حتقيــق: حممــد راغــب الطبــاخ/ النــارش: املطبعــة العلميــة/ حلــب/ 

ط:1:  1351 هـــ : 1932 م.

املعجــم األوســط ،   أبــو القاســم ســليامن بــن أمحــد الطــرباين )ت: 360هـــ(/ حتقيــق: طــارق بــن . 98

عــوض اهلل بــن حممــد،  عبــد املحســن بــن إبراهيــم احلســيني/ النــارش: دار احلرمــي/ القاهــرة 

بــدون طبعــة وال تاريــخ.

املعجــم الكبــري ،   أبــو القاســم ســليامن بــن أمحــد الطــرباين )ت: 360هـــ(/ حتقيــق: محــدي بــن . 99

عبــد املجيــد الســلفي/ دار النــرش: مكتبــة ابــن تيمية/القاهــرة/ ط:2/ بــدون تاريــخ.

ــن . 100 ــروف باب ــن املع ــي الدي ــان، تق ــد الرمح ــن عب ــامن ب ــث ،   عث ــوم احلدي ــواع عل ــة أن معرف

ــارش: دار  ــل/ الن ــي الفح ــر ياس ــم: ماه ــف اهلمي ــد اللطي ــق: عب ــالح )ت:643هـــ(/ حتقي الص

العلميــة/ط:1:1423ه:2002م. الكتــب 

امُلْعلــم بفوائــد مســلم ،   أبــو عبــد اهلل حممــد بــن عــيل املــازري )ت: 536هـــ( /  حتقيق: الشــيخ . 101

ــر:  ــاب باجلزائ ــة للكت ــة الوطني ــرش: املؤسس ــية للن ــدار التونس ــارش: ال ــاذيل النيفر/الن ــد الش حمم

ــزء  ــة/ ط:2: 1988م، واجل ــت احلكم ــات بي ــق والدراس ــة والتحقي ــة للرتمج ــة الوطني املؤسس

ــخ:1991م. الثالــث صــدر بتاري

مفاتيــح الغيــب= التفســري الكبــري ،  أبــو عبــد اهلل حممــد بــن عمــر امللقــب بفخــر الديــن الرازي . 102

)ت: 606هـــ(/ النــارش: دار إحياء الــرتاث العريب/ بــريوت/ ط:3: 1420 هـ.

ــي . 103 ــر القرطب ــن عم ــد ب ــاس أمح ــو العب ــلم ،   أب ــاب مس ــص كت ــن تلخي ــكل م ــا أش ــم مل املفه

)ت:656هـــ(/ حققــه وعلــق عليــه وقــدم لــه: حميــي الديــن ديــب ميســتو: أمحــد حممــد الســيد: 
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يوســف عــيل بديــوي: حممــود إبراهيــم بــزال/ النــارش: دار ابــن كثــري، دمشــق: بــريوت(، و)دار 

ــو  ــالميني/ أب ــاالت اإلس ــريوت(/ط:1: 1417هـــ: 1996م.-مق ــق: ب ــب، دمش ــم الطي الكل

ــة  ــارش:  املكتب ــم زرزور/الن ــق: نعي ــن إســامعيل األشــعري )ت:324هـــ(/ حتقي احلســن عــيل ب

العرصيــة/ ط: 1: 1426هـــ-2005م.

املنهــاج يف شــعب اإليــامن ،   أبــو عبــد اهلل احلســي بن احلســن احلليمــي )ت:403هـــ(/ حتقيق: . 104

حلمــي حممد فــودة/ النــارش: دار الفكــر/ ط:1: 1399هـ:1979م.

املوافقــات ،  إبراهيــم بــن موســى الشــاطبي )ت: 790هـــ(/ حتقيــق: أبــو عبيــدة مشــهور بــن . 105

حســن آل ســلامن/ النــارش: دار ابــن عفــان/ ط:1:  1417هـــ: 1997م.

ــز . 106 ــىل اهلل ع ــرتى ع ــام اف ــي في ــي اجلهم ــىل املري ــعيد ع ــن س ــامن ب ــعيد عث ــام أيب س ــض اإلم نق

ــو  ــق: أب ــي )ت:280هـــ(/ حتقي ــعيد الدارم ــن س ــامن ب ــعيد عث ــو س ــد ،   أب ــن التوحي ــل م وج

ــرص/  ــرة: م ــع، القاه ــرش والتوزي ــالمية للن ــة اإلس ــارش: املكتب ــري/ الن ــَواِمي األث ــم الشَّ عاص

ط:1433/1هـــ:2012م.

النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر ،   جمــد الديــن أبــو الســعادات ابــن األثــري )ت:606هـــ( . 107
العلميــة/ املكتبــة  الطناحي/النــارش:  حممــد  وحممــود  الــزاوي  أمحــد  طاهــر  حتقيــق:   /

بريوت/1399هـــ/1979م.

اهلدايــة إىل بلــوغ النهايــة يف علــم معــاين القــرآن وتفســريه، وأحكامــه، ومجــل مــن فنــون علومــه ،  . 108
أبــو حممــد مكــي بــن أيب طالــب القيــي )ت:437هـ(/حتقيــق: جمموعــة رســائل جامعيــة بكلية 
الدراســات العليــا والبحــث العلمــي: جامعــة الشــارقة، بــإرشاف: أ. د: الشــاهد البوشــيخي/ 
ــة الرشيعــة والدراســات اإلســالمية: جامعــة  ــاب والســنة: كلي ــارش: جمموعــة بحــوث الكت الن

الشــارقة/ ط:1: 1429هـ/2008م.





No. (6)
Methodology of Ahlu-Sunnah and Theologians in relating 

with matters of Unseen a case study of:

Slaughtering of death and Punishment of the Grave 

Study of Ahlu-Sunnah and Logicians’ reading of the texts of the twor-

evelations

Azeeza Armooli
Research topic:

Highlighting the importance of methodology in dealing with matters of unseen, in 
addition to explaining impact of the difference between the methodology of Ahlu-Sun-
nah and Theologians in establishing these narrations like the issue of “slaughtering of 
death” and “punishment of the grave”.

Research objjectives:
Discussing the proofs of the two groups, and explaining their methodologies in 

dealing with texts of revelation especially the matters of “slaughtering of death” and 
“punishment of the grave”.

Research problem:
What is the secret behind the disagreement of the Ahlu-Sunnnah with others in 

dealing with narrations of unseen like the issue of “slaughtering of death” and “pun-
ishment of the grave”? Does methodology play a role in this disagreement?

Research findings:
1. Difference of methodology, especially, in matters of unseen leads to difference in 

the way of dealing with them.

2. Difference in methodology led one of the groups to affirming those narrations with 
certainty that: the knowledge is from Allah, the messenger is to transmit it while 
the Ummah is to submit to it, while the other group refuse to follow that path and 
instead, adopted skewed interpretations and that caused the denial of narrations 
established by revelation.

Keywords:
Methodology-Ahlu-Sunnah-Theologian-Slaughtering of death- Punishment of the grave. 
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No. (5)

Treatise on the Fabricated Hadiths in Al-Masabih

by Siraj Ad-deen Umar Bin Ali Al-Qazweeni (750AH)

Investigation and Study

Dr. Mus’ab Bin Khalid Bin Abdallah Al-Marzooqi

Research Topic:

Investigation of Al-Qazweeni’s treatise (Treatise on the fabricated hadiths in Al-
Masabih). Al-Masabih is the book Masabih As-Sunnah of Al-Baghawee.

Research Objective:

 Publishing the manuscript from which many of those who wrote on fabricated 
hadiths and those that had interest in the book Masabih As-Sunnah made quotations.

Research Problem:

1. There are quotations of Al-Qazweeni’s rulings on hadiths in the book Masabih 
As-Sunnah as fabricated but are not in the rejoinder of Al-’Alaee and Ibn Hajar 
who both studied the rulings of Al-Qazweeni and did a critique on them.

2. The concern of many Muslims for the book Masabih As-Sunnah and its spread 
among them.

Research findings:

1. The investigated treatise contains the hadiths that Al-’Alaee and Ibn Hajar re-
sponded to, and other  hadiths which are confirmed in the manuscript and in the 
quotations of scholars from Al-Qazweeni in their various books on fabricated had-
iths that came after him.

2. Highlighting the status of Al-Hafiz Al-Qazweeni in the science of hadith and the 
concern of scholars for narrations from him.

Keywords:

Al-Masabih- As-Sunnah- Al-Qazweeni- Fabricated hadiths.
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3. The heading of sunnah books are still in need of study so as to establish the views 
of their authors in sciences of the shariah especially science of the Quran and its 
exegesis.

Keywords:
Views- Al-Bukhari- science of the Quran.
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No. (4)
Views of Imam of Al-Bukhari on science of the Quran through

the Headings of “the book of virtues of the Quran”

Presentation and Study

Dr. Yahya bin Salih At-Tuwaiyan

Research Abstract

Research topic:
Views of Imam Al-Bukhari on science of the Quran through the headings of 

“the book of virtues of the Quran” presentation and study.

Research objectives:
Investigation of “the book of virtues of the Quran” in Sahih Al-Bukhari in order to 

bring out the views of Imam Al-Bukhari on science of the Quran from the headings of 
the book.

Research problem:
It is common knowledge among scholars that the jurisprudence of Imam Al-

Bukhari is in his headings. That was why this study is meant to study his views on 
the science of the Quran through the headings of “the book of virtues of the Quran”.

Research findings:
1. The headings of “the book of virtues of the Quran” in sahih Al-Bukhari comprises 

thirty seven chapters in which Imam Al-Bukhar touched on six areas of science of 
the Quran which are: revelation, how the Quran descends, compilation of the Qu-
ran, arrangement of chapters of the  Quran, virtues of the Quran, and etiquettes of 
reciting the Quran. After the study, it was clear that Imam Al-Bukhari has his own 
views in many of the matters.

2. There are other aspects of this Imam which are still in need of study like: study-
ing his views or deductions on Quran exegesis through the headings of his book 
“Al-Jami’ As-Sahih”.
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No. (3)

Linguistic weakness among Jewish and Christian research-
ers and its impact on the attempt to criticize the Quran

Creedal and Critical study

Dr. Ahamd Muhammad Falah An-Namrat

Research topic:

Establishing the problem of linguistic weakness among Jewish and Christian re-
searchers, refutation of some of their linguistic ambiguities directed at the Quran, and 

explanation of its evil creedal impact.

Research objective:

Establishing the problem of linguistic weakness among Jewish and Christian re-
searchers with examples, and highlighting its evil creedal impact.

Research problem:

The phenomenon of linguistic weakness among Jewish and Christian researchers 

who pointed linguistic criticisms at the Quran,

Research findings:

1. Jewish and Christian researchers did not meet up with the condition stipulated by 
scholars of the three religions: adequate knowledge of the language before exe-
gesis of the texts.

2. The need to refer to scholars of Quran exegesis, Arabic language and creed in or-
der to resolve any problem or bad understanding of the words of the Quran.

3. The linguistic weakness of the researchers has evil creedal impacts such as judg-
ing the Quran to be the words of man, faulting the attributes of Allah, contesting 
the message of our prophet Muhammad, deformation of the Quran and prohibiting 
themselves from guidance.

Keywords:
Linguistic weakness- Researchers- Jews and Christians- Al-Quran- Creed.
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NO. (2)

Exegesis of surah Al-Fajr

by Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Husni Al-Qal’awi popularly known as 

(As-Suhaimi) Ash-Shafi’ee (1178AH) Investigation and Study

Dr. Ahmad bin Ali bin Abdurrahman Al-Huzaifi

Research topic:

Investigation of a manuscript titled: (Exegesis of of surah Al-Fajr) by Ah-
mad bin Muhammad bin Ali Al-Husni Al-Qal’awi popularly known as (As-Su-
haimi) Ash-Shafi’ee (1178AH).

Research objective:

Investigation and publication of the Manuscript for the benefit of students 
of knowledge who specialize in Quran Exegesis.

Research problem:
The author in his exegesis of surah Al-Fajr combined both authentic and 

other grades of hadith and views which necessitates study and investigation 
of the treatise.
Research findings:

1. The author of the treatise is among scholars of jurisprudence concerned 
with Quran exegesis.

2. The attribution of the treatise to the author is confirmed.

3. The treatise has merits and demerits, it also has benefits in exegesis, juris-
prudence and hadith just as there are fabricated and weak hadiths in it.

4. From the content of the treatise, one can see the diversity of the author in 
various areas of knowledge like jurisprudence and Arabic language, just as 
it is obvious his knowledge of hadith is little.

Keywords:

Exegesis- Surah Al-Fajr- As-Suhaimi- Al-Qal’awi.
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NO (1)

Exegesis of Verses on the Change of Qibla

Prof. Amin Bin ‘Aish Al-Muzaini

Research topic:

Exegesis of verses on the change of Qibla that is, verses (142-150) of 
surah Al-Baqara which comprises discussion on change of Qibla from Jeslem 

to the Qa’ba.

Research Objective:

Exegesis of verses (142-150) of surah Al-Baqara, an analytic and objec-
tive exegesis that will highlight the subject of change of Qibla which was the 
first abrogation in Islam, the concern for it, preparations to it and the emphsis 
on it.

Research problem:

1. What are the aspects of care given to the change of Qibla which was the 
first abrogation in Islam?

2. How the verses on change of Qibla were revealed, and were they revealed 
to the prophet while he was praying? Which of the mosques were the Mus-
lims reported to have changed their Qibla to Qa’ba while they were praying?

Research findings:

The confirmed Mosque in which the people changed their Qibla to the Qa’ba 
while they were praying is the Quba Mosque, and there is also a narration with 
a strong chain indicating that similar thing occurred in  Bani Haritha Mosque.

Keywords:

Change of Qibla- Quba- Al-Qiblatain- Jerusalem- Al-Qa’ba.
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