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ــرة، وبيــان هدايتِهــا،  ــة املطهَّ ــنة النَّبويَّ ــة تقــوم عــى خدمــة القــرآن الكريــم والسُّ مؤّسســة وقفيَّ

وحتقيــق غاياِتــا، وتفعيــل مقاصِدمهــا.

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

ويف عــام 1434 هـــ، أصبــح املــروع مركــزا ضمــن مراكــز املدينــة املنــّورة لتنميــة املجتمــع حتت 

اســم: "مركــز تعظيــم القــرآن الكريــم".

ويف عــام 1436هـــ، تــم تطويــر املركــز واســتقالله، ليكــون مؤّسســة وقفّيــة باســم: "وقــف تعظيــم 

الوحيني". 

ة ودراساتا حمليًا وعامليًا. نة النَّبويَّ االرتقاء يف تعظيم القرآن الكريم والسُّ

ــة، بتفعيــل مقاصدمهــا وغاياتــا وبيــان  ــة يف املجتمــع واألُُّم ــنة النَّبويَّ تعظيــم القــرآن الكريــم والسُّ
هدايتهــا.

 

يفة، وبياُن حقوِقها. ة الرَّ نَّة النَّبويَّ 1- إبراُز مظاهِر عظمة القرآن الكريم والسُّ

2- الدفاُع عن كتاب اهلل تعاىل وسنَّة نبيِّه ، وتفنيُد الشبهات عنها.

ــة  ــات القرآنّي ــة يف الّدراس ص ــة املتخصِّ ورات التَّدريبيَّ ــدَّ ــة وال ــات البحثّي راس ــاء بالدِّ 3- االرتق
ــا. ــق هب ــا يتعل ــة وم واحلديثيَّ
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ــا  ــة وم ــنة النبويَّ ــة والسُّ ــات القرآنيَّ راس ــوث الدِّ ــر بح ــى بن ــة، ُتعن ــة حمّكم ــة علمّي ــة دورّي جمّل

ــن  ــن املهتم ــاص، والباحث ــل االختص ــات، وأه ــاتذة اجلامع ــًا، ألس ــًا وإلكرتوني ــا ورقي ــق هب يتعّل

ــْن. ــوم الَوْحَي بعل

أن تكون املجلة منارة علميَّة بحثيَّة يف خدمة الَوْحَيْنِ الريفن وتعظيمها.

ــنة  ــة والسُّ راســات القرآنيَّ ة واألصيلــة ونرهــا يف جمــاالت الدِّ ــة اجلــادَّ حتكيــم البحــوث العلميَّ
ــة ومــا يتعّلــق هبــا. النبويَّ

 

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

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

3- شحُذ مِهم الباحثن للكتابة، وتلبية احتياجاتم لنر بحوثهم.

4- العناية بمعايري اجلودة يف البحوث العلميَّة.

ــا  ــة وم ــنة النبويَّ ــة والسُّ ــات القرآنيَّ راس ــرة يف الدِّ ــوعيَّة مبتَك ــة موس ــاريع علميَّ ــد ملش 5- التمهي
ــق هبــا. يتعّل

ــف  ــل الوق ــة بعم ل ة ذات الصِّ ــادَّ ــة اجل ــوث العلميَّ ــة بالبح ــف املتنوع ــطة الوق ــم أنش 6- دع
ــه. وأهداف
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ة وما يتعلق هبا؛ 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

ُيرَب   فإن أجيز  الفحص األويل،  التحرير، ويسمى  ِقّبِل أعضاء هيئة  أوليًا من  البحث حتكيًا  م  3 -ُيكَّ
الباحث لدفع رسوم التحكيم النهائي من حمكمَن - عى األقل - يكون قرارمها ُملزمًا، ويف حال 

م ثالث ويكون قراره مرجحًا. تعارض حكمها ُيّكم البحث من 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 استارات التحكيم ليّطلع عى أسباب الرفض.
7- إذا تم حتكيم البحث وَقبوله للنر ال يق للباحث اسرتداده أو طلب إلغائه.

8- حقوق الطبع والنر 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 نره، أو مقدمًا للنر  12- ُيقدِّ
يف جهة أخرى، أو مستاًل من عمل علمي للباحث سواًء رسالة علميَّة: )املاجستري أو الدكتوراه(، 

أوغريمها. وُيرسل عى بريد املجلَّة االلكرتوين ومن خالل موقع املجلة.
م الباحث نبذة خمترصة عن سريته العلميَّة، وعناوين االتصال، والربيد اإللكرتوين، وُيرسل عى  13- ُيقدِّ

.)word( بريد املجلَّة االلكرتوين، بربنامج الوورد
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ة وما يتعلَّق هبا. 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

6- كتابة ملخص باللغة العربية وفق عنارص معينة )تنظر ملخصات البحوث السابقة يف موقع املجلة(.

ترمجة  تقبل  )وال  العربية  باللغة  امللخص  عنارص  وفق  اإلنجليزية  اللغة  إىل  البحث  ملخص  ترمجة   -7
جوجل(.

8- ترمجة قائمة املصادر واملراجع للبحث إىل اللغة اإلنجليزية وفق املثال التايل:
Abdel Haleem, Muhammad. Understanding the Qur’an: Themes and Style 

(London: I. B. Tauris,[1999-2001])

مة البحث: )موضوع البحث، وأمهيته، وأهدافه، وأسباب اختياره، ومنهجه العلمي،  9- 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 10- أن تتضمَّ

11- يلتزم الباحث باملواصفات الفنيَّة اآلتية:
  نوع اخلط: )Lotus Linotype( ملتن البحث ، وعناوينه، وحواشيه، ومراجعه، وفهارسه...، 

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

.)BOLD(  ُمْسَوّدًا )مقاس خط العناوين الرئيسة: )20  
.)BOLD( ُمْسَوّدًا )مقاس خط العناوين الفرعّية: )18  

للنّر  ة  النبويَّ املدينة  مصحف  بربنامج  نث...مث؛  مزّهرين  قوسن  بن  القرآنيَّة  اآليات  تكتب    



10

احلاسويب، النسخة القديمة   بمقاس خط: )14( غري ُمسَود (NO BOLD(، وتوثق اآليات يف 
السطر نفسه بحجم: )12( غري ُمسَود (NO BOLD( ، هكذا: ]البقرة: 30[.

ة واآلثار بن قوسن؛ هكذا: "  ... "، بمقاس خط متن البحث نفسه    تكتب األحاديث النبويَّ
.)BOLD( َدة وُمَسوَّ

   تكتب األقوال املنقولة بن عالمتي تنصيص : " ... " وبنفس مقاس خط املتن.

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

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

للعسكري، )ص212( أو )415/1(.

ًا )BOLD(، اسم    التوثيقات يف قائمة املصادر واملراجع تكون كاملة، هكذا: )اسم الكتاب مسودَّ
املؤلف غري ُمسَود (NO BOLD(، اسم املحقق إن وجد غري ُمسَود (NO BOLD(، دار النر 

غري ُمسَود (NO BOLD(كهذا املثال: 

الفضل حممد جعفر اخلزاعي اجلرجاين )ت:408هـ(، حتقيق: حممد شفاعت رباين،  املنتهى، أليب 
جممع امللك فهد لطباعة املصحف الريف - املدينة املنورة، ط1، 1434هـ -2012م. 

وترتب املصادر ترتيبًا هجائيًا بحسب عناوين الكتب.

  االلتزام بمنهجية علمّية موحدة يف بقّية التوثيقات وغريها.

م الباحث نسختن من بحثه وفق املواصفات الفنية اآلنفة الذكر:   يقدِّ
.)word( نسخة إلكرتونية بصيغة وورد - 

رة بصيغة )pdf(، وترسل عى بريد املجلَّة اإللكرتوين:  - ونسخة أخرى مصوَّ
mjallah.wqf@gmail.com
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ة اٍل اإِلرَسائِيلِيَّة التَّْفِسرِييَّ ِرَواَياُت ُنوف الَبكَّ

  د. ييى بن عبد ربه بن حسن احلسني الزهراين
331

483ملحق بكشافات البحوث والباحثن
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احلمد هلل والصالة والسالم عى رسول اهلل وعى من وااله  ... أما بعد

فيخربنــا اهلل تعــاىل يف القــرآن الكريــم عــن الزمــان واملــكان اللذيــن خلقهــا متهيــدًا خللــق اإلنســان كــا 

يف قولــه تعــاىل:

ژ ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  

ڭۇ  ژ  ]التوبــة: مــن آيــة 26[ فهــذه األشــهر األربعــة احلــرم هــي: رجــب وذو القعــدة وذو احلجــة وحمــرم، 
ــوره  ــتمد ن ــر يس ــا أن القم ــموات واألرض، وب ــق الس ــوم خل ــت ي ــي خلق ــة الت ــهر القمري ــن األش ــي م فه

ــق  ــون خل ــس: 5[ فيك ــاىل: ژ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ  ژ  ]يون ــه تع ــا يف قول ــمس ك ــن الش م

الشــمس يف اليــوم الــذي خلــق فيــه القمــر والســموات واألرض.

فيتكــون )تاريفيــا((1( الســموات واألرض والشــمس والقمــر، إذ بــدء خلــق املــكان والزمــان، املــكان: 

الســموات واألرض، والزمــان: الشــمس والقمــر.

فهــذا اليــوم العظيــم الــذي خلــق فيــه الســموات واألرض والشــمس والقمــر يــوم مقــدس، ويوضــح 

ذلــك ويؤيــده احلديــث النبــوي الريــف يف حجــة الــوداع، إذ روى أبــو بكــرة عــن النبــي صــى اهلل عليــه 

وســلم أنــه قــال: »إن الزمــان قــد اســتدار كهيئتــه يــوم خلــق الســموات واألرض، الســنة اثنــا عــرش شــهرًا، 

ــذي بــني مجــادى  ــات: ذو القعــدة وذو احلجــة واملحــرم، ورجــب مــر ال منهــا أربعــة حــرم ثــالث متوالي

وشــعبان« (2(.

قــال احلافــظ ابــن حجــر قولــه: )كهيئتــه( الــكاف صفــة مصــدر حمــذوف تقديــره: اســتدار اســتداره 

مثــل صفتــه يــوم خلــق الســاء(3(.

)1(  كلمة منحوتة من تاريخ وجغرافيا.
)2(  صحيح البخاري - كتاب التفسري - سورة براءة، باب قوله: ژ ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ   ھژ. 

)3(  فتح الباري، )187/6( كتاب بدء اخللق  
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ــل  ــى قلي ــق ع ــان يطل ــظ زم ــه، ولف ــل حالت ــتداره مث ــتدار اس ــه( أي: اس ــه: )كهيئت ــًا: قول ــال أيض وق

ــة (1(. ــع ذي احلج ــوع تاس ــتدارته وق ــراد باس ــريه، وامل ــت وكث الوق

فتتجــى عظمــة هــذا اليــوم املقــدس الــذي اجتمــع فيــه خلــق الســموات واألرض والشــمس والقمــر، 

ــعرية  ــخ ش ــع تاري ــموات واألرض م ــق الس ــخ خل ــة تاري ــي عالق ــي وترتق ــان، وتلتق ــق اإلنس ــد خل لتمهي

احلــج.

إنــه تاريــخ التاريــخ، أي: والدة التاريــخ يف اليــوم التاســع مــن شــهر ذي احلجــة، حيــث بــدء اخللــق: 

الزمــان واملــكان، وبــدء خلــق املــكان يف خلــق الســموات واألرض، وبــدء خلــق الزمــان يف خلــق الشــمس 

والقمــر.

ويطيــب يل يف اخلتــام أن أقــدم الشــكر اجلزيــل والعرفــان اجلميــل جلميــع الباحثــن الذيــن أثــروا هــذا 

العــدد، واملحكمــن الذيــن حكمــوا هــذه البحــوث.

وأزف البــرى لطــالب مرحلــة الدكتــوراه يف قســمي التفســري والســنة النبويــة، الســتقبال بحوثهــم، 

لنرهــا يف املجلــة يف ملحــق خــاص هبــا بعــد ثبــوت صالحيــة نرهــا يف املجلــة.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملن

                                                                                 رئيس التحرير

                                                                                أ.د. حكمت بن بشري ياسني

          

)1(  فتح الباري، )324/8( التفسري -  سورة براءة 
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فنقالت التفسري يف جامع البيان
 لإلمام أبي جعفرحممد بن جرير الطربي )ت: 310هـ(

إيرادات وأجوبة، وأسئلة وردود

)
ً

ا وحتليال
ً
)مجع

د. بريك بن سعيد بن بريك القرن
األستاذ املشارك بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض - اململكة العربية السعودية

bsalqarne@imamu.edu.sa

mailto:bsalqarne@imamu.edu.sa
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 موضوع البحث: 

ــا  ــا؟،  وم ــا معناه ــربي(، م ــري الط ــا يف تفس ــة عليه ــردات واألجوب ــالت )اإلي ــة الفنق دراس

ــرة. ــورة البق ــدر س ــئلة وص ــن أس ــة م ــورة الفاحت ــا ورد يف س ــل م ــا؟، وحتلي أنواعه

 هدف البحث: 

ا ينفــي  1-تتبــع الفنقــالت عــن الطــربي يف تفســريه ومجعهــا مجًعــا مســتقصًيا؛ لتكــون زاًدا تفســرييًّ

عــن املعــاين مــا ُيــورد عليهــا، وُيظهــر الــرأي والنظــر عنــده يف أنصــع صــوره؛ أدلــة وبراهــن، ودفًعــا 

إليــراد، وفوائــد لغويــة بالغيــة، وأوجًهــا لســانية فصاًحــا.

2- دراسة هذه اإليرادات وأجوبتها مع املوازنة والتحليل.

3- اســتخالص مــا يف هــذه األســئلة واألجوبــة مــن براهــن املعــاين وأدلتهــا، ونــكات اآليــات 

ــل  ــة وحتلي ــع املوازن ــة، م ــي العناي ــتجلب دواع ــام، ويس ــن االهت ــري كام ــلوب يث ــا يف أس ولطائفه

ــرى. ــري األخ ــفار التفس ــا بأس مضامينه

 مشكلة البحث:

ــي ســاقها الطــربي  يف الفنقــالت التفســريية، واكتنازهــا عــى مســائل  عمــق املســائل الت

مهمــة ودقيقــة، تســتوجب درســها وحتليلهــا، وإظهــار معــامل التفســري بالــرأي عنــد ابــن جريــر الــذي 

حــوت هــذه الفنقــالت جانبــا كبــريا منــه.
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 أهم النتائج املستفادة من البحث: 

1- الفنقــالت وأجوبــة التســاؤالت يف جامــع البيــان مظهــٌر مــن مظاهــر ُعلــو كعــب الطــربي يف 

التفســري؛ فهــو ال يذكــر اآلثــار املســندة فحســب، بــل يقــق األقــوال ويايــز بينهــا باألدلــة والقرائــن، 

مــربًزا قــدرة وملكــة واســعة يف االحتجــاج لألقــوال وتأييــد مــا يرجحــه مــن تأويــالت، ونفــي مــا 

يــورد عليهــا مــن إشــكال أو يكتنفهــا مــن غامــض قــول أو اعــرتاض معــرتض.

2- إمامــة الطــربي للتفســري بالــرأي والنظــر ال تقــل عــن إمامتــه للتفســري باألثــر والروايــة، ومــن 

دالئلهــا هــذه الفنقــالت وأجوبة اإليــرادات.

3- حــوت هــذه الفنقــالت واإليــرادات - يف مجلــة منهــا - القضايــا اللغويــة والنــكات البالغيــة 

التــي تضمنهــا تفســري الطــربي، ويف ســورة الفاحتــة فقــط، مــن هــذه القضايــا )3( فنقــالت، وعليــه 

ــئلة  ــذه األس ــة يف ه ــا كامن ــا منه ــإن قطوًف ــع، ف ــري اجلام ــا يف تفس ــات بفنوهن ــة البياني ــن أراد معرف فم

ــة. ــة الطربي واألجوب

الة( املفتاحية:   الكلامت )الدَّ

الفنقالت، الطربي، تفسري.
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F

ــا حممــد  ــاء وســيد املرســلن، نبين احلمــد هلل رب العاملــن، والصــالة والســالم عــى أرشف األنبي

ــد.. ــن، وبع ــه والتابع ــه وصحابت وآل

ــربي            ــر الط ــن جري ــد ب ــر؛ حمم ــذ أيب جعف ــد اجِلهب ــام املجته ــان( لإلم ــع البي ــرَي )جام ــإنَّ تفس ف

مهــا، وُلبــاب كتــب اآلثــار وُلبُّهــا، وأســاس التأويل  )ت: 310هـــ( هــو إمــاُم مصنفــات التفســري ومقدَّ

ــها. بالنظــر وُأسُّ

نــت  وامُلعتنــون بعلــم التفســري الباحثــون يف أعــاق الــدرس القــرآين ُيــرون ال َيقنعــون بتآليــف ُدوِّ

وتصانيــف ُنــرت ومقــاالت ُدبِّجــت، دون أن َيــِرُدوا جامــع الطــربي -  - منتفعــن، وملناهلــه 

َواِردين.

إن شــاءوا أثــًرا فأثــر، وإن التمســوا رأًيــا ونظــًرا فــرأي ونظر، وهلــذا َغــزرت الدراســات والتآليف 

ــام  ــت آراُء اإلم ص ــر؛ فُمحِّ ــه ملف ــري، وال مثل ــريه لتفس ــل نظ ــا مل يص ــت ب ــان(، وتوال ــع البي لـ)جام

ــه؛  ــه واختيارات ــه ومنهجيت ــه وترجيحات ــول جامع ــريية وأص ــده التفس ــتخرجت قواع ــربي، واس الط

ــا،  ــول إىل راجحه ــة الوص ــا ومنهجي ــا وأدلته ــرق حتصيله ــاين وط ــا للمع ــرًيا جامًع ــقٍّ تفس ــكان بح ف

ــا، راجحهــا مــن مرجوحهــا. ومتييــز ضعيفهــا مــن َقِويِّ

وظهــر مــن املعــامل التفســريية التــي بــرع فيــه اإلمــام الطــربي مــا ُيــورده عقــب املعــاين التفســريية 

ــا  ــن قضاي ــه م ــوي علي ــا تنط ــتدًرا م ــا مس ــًرا منه ــات، مكث ــئلة وجواب ــالت وأس ــرادات وفنق ــن إي م

ونـِـكات وفوائــد وحتقيقــات، مــأل هبــا تفســريه حتــى بلغــت يف ســورة الفاحتــة )27( إيــراًدا، وأحصاها 

بعضهــم فكانــت )532( فنقلــة تفســريية يف كل التفســري(1(؛ فلمعــت فكــرة تتبعهــا ومجعهــا ودراســتها 

)1(  فنقالت اإلمام الطبي يف تفسريه ملعان املفردة القرآنية )نامذج تطبيقية(، د. صفاء احلاجم، )ص213(.
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دراســة حتليليــة موازًنــا آراءه وأقوالــه بــا عنــد مجهــرة املفريــن أهــل التصانيــف والتحقيقــات؛ رجــاء 

يــا يف هــذا املســار مــن مســارات التفســري القائمــة عــى تنقيــح األقــوال وغربلــة  أن يكــون عمــاًل علمًّ

املعــاين املدونــة، وإبــراز الفوائــد املجتنــاة، ودفــع اإليــرادات املعرتضــة.

متوســًعا يف جنبــات الدراســة متقــرًرا لــديَّ أن هــذا وجــه مــن أوســم الوجــوه عــى الــرأي والنظر 

يف )جامــع الطــبي(؛ فهــو جامــع نوعــي التفســري أثــًرا ونظــًرا، وكانــت هــذه الفنقــالت   )فــإن قلــت 

ــه  ــة اإلشــكاالت عنهــا، دافعــة مــا يعــرتض ب ــة للمعــاين، موضحــة أدلتهــا، نافي ــا( مبين أو قيــل: قلن

ــا هبــا عــن اختيــاره بوجــوه مفصحــة مــن الرباهــن والدالئــل. عــى ترجيــح أيب جعفــر، ذابًّ

وألجــل ذلــك تتبعــت هــذه الفنقــالت جامًعــا تلــك اإليــرادات يف عمــل قــرآين موعــب؛ ُيــربز 

هــذه اجلوابــات الطربيــة وُيللهــا، مســهًا بجهــد ُمقــل يف درس هــذا التفســري العظيــم وتثويــر فنونــه، 

ــه مــع الوارديــن، واهلل ويلُّ التوفيــق. يِّ وارًدا بحــر َطرَبِ

 أمهية املوضوع وأسباب اختياره:

ــام  ــق إم ــو بح ــرأي؛ فه ــورة وال ــا املأث ــري بأنواعه ــربي يف أرضب التفس ــام الط ــة اإلم 1- براع

املفريــن وعمــدة املتأولــن، ومنهــا الفنقــالت التفســريية التــي تبلــغ املئــات، وذلــك برهــان عليــه.

2- أن ابــن جريــر معــدود يف املكثريــن هلــذه الفنقــالت والســؤاالت واجلوابات؛ حيــث ُأحصيت، 

ــت )532( فنقلة. فكان

ــربي،  ــر الط ــن جري ــة الب ــريية العظيم ــة التفس ــن القيم ــالء ع ــرادات بج ــذه اإلي ــف ه 3- تكش

ــرُيه. ــلَّ نظ ــريي َق ــج تفس ــريف ومنه ــق مع ــا ُعم ــه؛ ففيه ــو كعب ــّرده وعل ــد تف وتؤك

4- عــدم وجــود دراســات اســتقصائية حتليليــة - فيــا أعلــم - هلــذه الفنقــالت املتنوعــة القضايــا؛ 

ــالت  ــرة للتأوي ــادة تف ــكال، وزي ــة، ودرء إش ــان نكت ــل، وبي ــرار دلي ــى، وإق ــتظهار معن ــن اس ــا ب م
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ــم  ــة لِعْل ــون إضاف ــوعيًّا يك ــا موس ــاًل علميًّ ــُت عم ــا؛ َفُرْم ــا ووجوهه ــاح مآخذه ــا، وإيض واختالفات

وَعَلــم مفــًرا وتفســرًيا.

 أهداف البحث:

ا ينفي  1- تتبــع الفنقــالت عــن الطــربي يف تفســريه ومجعهــا مجًعــا مســتقصًيا؛ لتكــون زاًدا تفســرييًّ

عــن املعــاين مــا ُيــورد عليهــا، وُيظهــر الــرأي والنظــر عنــده يف أنصــع صــوره؛ أدلــة وبراهــن، ودفًعــا 

إليــراد، وفوائــد لغويــة بالغيــة، وأوجًهــا لســانية فصاًحــا.

2- دراسة هذه الفنقالت وأجوبتها مع املوازنة والتحليل.

ــا،  ــاين وأدلته ــن املع ــن براه ــالت( م ــة )الفنق ــئلة واألجوب ــذه األس ــا يف ه ــتخالص م 3- اس

ونــكات اآليــات ولطائفهــا يف أســلوب يثــري كامــن االهتــام، ويســتجلب دواعــي العنايــة، مــع املوازنة 

وحتليــل مضامينهــا بأســفار التفســري األخــرى.

ــذه  ــرأي؛ فه ــري بال ــب التفس ــه يف جان ــربي وتقدم ــدر الط ــب تص ــن جوان ــب م ــار جان 4- إظه

الفنقــالت دالئــل مهمــة ملِــا حــواه جامــع الطــربي مــن تفســري بالنظــر والــرأي، ولعلــه أمــٌر تــوارى 

ــاب. ــى الكت ــري ع ــري األث ــامل التفس بســطوع مع

5- إضافــة دراســة جديــدة لكتــاب )جامــع البيــان(، وهــو ُمســتحق ذلــك؛ ملــا اعتــاله مــن مكانــة 

وَتَســنَّمه مــن منزلــة بــن تصانيــف العلــم الريف.
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 الدراسات السابقة:

كان من البحوث التي تناولت الفنقالت التفسريية ما ييل:

1- )فنقــالت املفسيــن - دراســة نظريــة وتطبيقيــة عــى ســورة الفاحتــة -(، د. خلــود العبــديل، 

ــم يف جملــة العلــوم الرعيــة، جامعــة القصيــم، العــدد )3(، املجلــد )12(، ربيــع  بحــث منشــور حُمَكَّ

ــاين، 1440هـ. ث

ــا اهلل  ــزار عط ــريية -(، د. ن ــة تفس ــف- دراس ــورة يوس ــة يف س ــرشي البالغي ــالت الزخم 2- )فنق

أمحــد صالــح، بحــث منشــور حمكــم، يف جملــة البحــوث والدراســات القرآنيــة، التابعــة ملجمــع امللــك 

فهــد لطباعــة املصحــف الريــف، العــدد )16( الســنة العــارشة، 2013هـــ.

ــالة  ــيل، رس ــز املوص ــد عزي ــة -(، د. خال ــا ودراس ــراءات - مجًع ــب الق ــالت يف كت 3- )الفنق

ــراق، 1438/8/20هـــ. ــم- الع ــام األعظ ــة اإلم ــوراه يف كلي دكت

ــد  ــوراه، د. أمح ــالة دكت ــة -(، رس ــا ودراس ــْبع - مجًع ــراءات السَّ ــب الق ــالت يف كت 4- )الفنق

ــراق، 1438/8/29هـــ. ــم - الع ــام األعظ ــة اإلم ــيد رؤوف، كلي خورش

5- )الفنقــالت التفســريية يف كتــاب "التســهيل لعلــوم التنزيــل"(، د. حممــد مــريض الــراري- 

بحــث منشــور يف جملــة اجلامعــة اإلســالمية باملدينــة النبويــة، العــدد )196(، شــعبان، 1442هـــ.

6- )فنقــالت اإلمــام الطــبي يف تفســريه ملعــان املفــردة القرآنيــة - نــامذج تطبيقيــة -(، د. صفــاء 

عبــد اللطيــف احلاجــم، بحــث منشــور يف جملــة البحــوث والدراســات اإلســالمية، عــدد )59(.

وغنــيٌّ عــن القــول أوجــه التبايــن بــن هــذه الدراســة وتلكــم البحــوث؛ فالبحــث األخــري وهــو 

ــة  ــة املزمع ــط، والدراس ــة فق ــردة القرآني ــاين املف ــرية ملع ــاذج يس ــَرَض ن ــربي َع ــام الط ــص باإلم املخت
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هــذه مســتوعبة ال ختتــص بنــاذج، وال حتــرص باملفــردات مــع التحليــل واملوازنــة بأقــوال املفريــن)1(.

 حدود الدراسة:

ــة مــن ُمفتتــح الفاحتــة حتــى صــدر ســورة البقــرة؛ فخــرج  شــملت الدراســة الفنقــالت الطربي

عــن حدودهــا مقدمــة الطــربي لتفســريه، واالســتعاذة والبســملة، وفيهــا عــدد وافــر مــن الفنقــالت، 

تســتحق اإلفــراد بالبحــث.

 منهج البحث:

1- مجع الفنقالت واإليرادات من تفسري )جامع البيان(؛ ُمرتبة حسب سور القرآن.

ــرادات حاشــية، يقفوهــا هامــش يف خدمــة  ــا، ودراســة اإلي 2- أجعــل كالم الطــربي بنصــه متنً

ــوص)2(.  النص

3- أبسط دراسة الفنقلة مقارًنا كالم الطربي بكالم أئمة التفسري مع التحليل والنقد والتعليق.

ــربي  ــام الط ــه، وال اإلم ــة لرتمجت ــًدا للحاج ــًا واح ــاز إال َعَل ــاًرا لإلجي ــالم إيث ــم األع 4- مل ُأترج

. ــنِّ ــه يف الَف ــة وإمامت ــه عــى نحــو ُمبتــر؛ إهبــام ملســريته احلافل فرتمجــة مثل

5- عزو اآلثار والنقول إىل مصادرها املعتمدة.

ْقُت الُبُيوت الشعرية يف نصوص الطربي من دواوينها. 6- َوثَّ

7 – ذيَّلت الدراسة بفهرس املصادر واملراجع.

)1(  أمــا الدراســات والتصانيــف عــن تفســري )جامــع البيــان(؛ ففــي مؤلــف صــادر عــن مركــز تفســري القــرآن للدراســات القرآنيــة 
بلغــت حتــى عــام 1435هــــ أزيــد مــن )101( مؤلًفــا وبحًثــا، وبعــد هــذا التاريــخ دراســات أخــرى وســواها يف الطريــق مل خَتــرج، 

والكتــاب ُمســتحق ُمتَِّســع هلــا.
ه، وإن ظهر مطواًل ُمطنًبا؛ للحاجة إىل استراح كالمه وحتليله. )2(   مل يكن هناك ُبدٌّ من نقل كالم الطربي بنصِّ
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 خطة البحث:

ــِة  ــاره، ومخس ــباب اختي ــوع وأس ــة املوض ــا أمهي ــٍة، وفيه ــى مقدم ــث ع ــتمل البح يش

مباحــث، وخامتــة، وفهــرٍس للمصــادر واملراجــع.

ــريية يف . 1 ــالت التفس ــذور الفنق ــة، وج ــردة منحوت ــالت مف ــن الفنق ــة ع ــث األول: ملح املبح
كتــب التفســري واملعــاين، مــع تعريــف الفنقــالت لغــة واصطالًحــا.

املبحث الثان: أنواع الفنقالت يف جامع البيان، وطريقة عرضها.. 2

املبحث الثالث: الفنقالت يف سورة الفاحتة.. 3

املبحث الرابع: الفنقالت يف صدر سورة البقرة.. 4

اخلامتة.. 5

املصادر واملراجع.. 6
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املبحث األول: 
 ملحة عن الفنقالت ُمفردة منحوتة، 

وجذور الفنقالت التفسريية يف كتب املعاين والتفسري

النحــت مــن الظواهــر اللغويــة ولــه صــور عديــدة، والعــرب أغنــى النــاس بتلخيــص العبــارات 

ــر  ــي َيكث ــاظ الت ــن األلف ــري م ــت يف كث ــتعاهلم للنح ــارات، واس ــوز واإلش ــم الرم ــم يف فه وأرسعه

دورهــا يف كالمهــم واســتعاهلا يف حماوراتــم طلًبــا لســهولة التعبــري وإجيــازه، وهــو معــدود مــن قســم 

االشــتقاق األكــرب)1(؛ قــال الثعالبــي: "العــرب َتنحــت مــن كلمتــن وثــالث كلمــة واحــدة، وهــو مــن 

جنــس االختصــار")2(.

ف النحت بتعاريف عديدة: وقد ُعرِّ

فقيل: "هو - أخذ كلمة من كلمتن متعاقبتن، واشتقاق فعل منها")3(.

وقيل: "أن ُتؤخذ كلمتان، وُتنحت منها كلمة تكون آخذة منها مجيًعا بحظ")4(.

- أو "أن َتعمــد إىل كلمتــن أو ثــالث أو إىل مجلــة؛ فتؤلــف مــن بعــض حروفهــا كلمــة جديــدة 

تكــون داللتهــا موافقــة لداللــة مــا ُأخــذت منــه")5(.

قــال عبــد القــادر املغــريب: "والنحــت مــا يعرفــه أهــل اللغــة أنفســهم، وجــروا عليــه يف كالمهــم، 

ويف املعاجــم اللغويــة شــواهد كثــرية عى ذلــك")6(.

)1(  النحت حقيقته ونبذة من قواعده، ملحمود األلويس، )ص18(.
)2(  فقه اللغة، لصبحي صالح، )657/2(.

ــده بلفــظ  )3(  الَعــنْي، للخليــل، )60/1(؛ ونقــده صاحــُب النحــت بــني مؤيديــه ومعارضيــه، لفــارس البطاينــة، )ص121(، بأنــه َقيَّ
)متعاقبــن(؛ فيخــرج بعــض األلفــاظ املنحوتــة املســموعة عــن العــرب؛ مثــل: )بســمل(، و)حوقــل(.

)4(  مقاييس اللغة، البن فارس، )328/1 - 329(.
)5(  النحت يف العربية قدياًم وحديًثا، د. رفعت هزيم، )ص81(.

)6(  االشتقاق والتعريب، لعبد القادر املغريب، )ص21(.
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ــة  ــن مجل ــر أو م ــن أو أكث ــن كلمت ــدة م ــة جدي ــاء كلم ــو بن ــال: "ه ــى؛ فق ــاد املوس ــه د. هن ف وَعرَّ
بحيــث تكــون الكلمتــان أو الكلــات متباينــة يف املعنــى والصــورة، وبحيــث تكــون الكلمــة اجلديــدة 

ــا يف املعنــى")1(. ــا بحــظ يف اللفــظ، دالــة عليهــا مجيًع آخــذة منهــا مجيًع

ه: )معرفــة النحــت( ذاكــًرا أن أبــا عــيل  وَعَقــَد لــه الســيوطيُّ باًبــا يف النــوع الرابــع والثالثــن َســاَّ
ــه البارعــني عــى املنحــوت مــن كالم  ه )تنبي ــاَّ ــاب َس ــه كت ــن اخلطــري الفــاريس العــاين)2( ل احلســن ب

العــرب()3(، وســبقه إىل هــذا ابــُن فــارس يف )الصاحبــي()4()5(.

مصطلح الفنقلة املنحوت وجذور استعامله يف مصنفات العلامء:

مصطلــح الفنقلــة صيغــة وأســلوًبا كان لــه نصيــٌب مــن الدراســات احلديثــة، وتوصــل               
الدكتــور خالــد املوصــيل إىل تأخــر ظهــور املصطلــح يف القــرن الثالــث عــر عــى نطــاق ضيــق، ثــم 

ــتعاله)6(. ــع اس توس

ا، استعمله من األوائل اخلليُل بن أمحد يف كتابه )الَعنْي()7(. أما الفنقلة أسلوًبا فقديم جدًّ

)1(  النحت يف اللغة العربية، لرفعت هزيم، )ص67(.
ــا، عامًلــا بُِفنــون مــن الِعلــم؛ كالقــرآن والفقــه  ــا لغويًّ )2(   احلســن بــن اخلطــري، أبــو عــيل الفــاريس، املعــروف باخلطــري، كان فقيًهــا نحويًّ
ــه البارعــني( رشح عــى "الصحيحــن"  ــه غــري )تنبي ــه األدب، ل ــا، وغلــب علي ــنٍّ كتاًب واللغــة وغريهــا، قيــل: كان يفــظ يف كل َف
ســاه )احلجــة(، و)اختــالف الصحابــة والتابعــني وفقهــاء األمصــار(، ومل ُيتمــه، مــات يف القاهــرة )ت: 598هــــ(. معجــم األدبــاء، 

لياقــوت احلمــوي، )2/ 857- 860(؛ ُحســن املحــارضة، للســيوطي، )314/1(، رقــم الرتمجــة )67(.
)3(  املزهر، للسيوطي، )482/1(.

)4(  الصاحبي، للفاريس، )ص461(.
)5(   هنــاك دراســات ومقــاالت يف هــذا املوضــوع؛ منهــا: )النحــت وبيــان حقيقتــه ونبــذة مــن قواعــده(، ملحمــود األلــويس، و)االشــتقاق(، لعبــد 
اهلل أمــن، )ومــن أرسار اللغــة(، د. إبراهيــم أنيــس، )النحــت يف اللغــة العربيــة(، د. هناد املوســى، )االشــتقاق والتعريــب(، لعبد القــادر املغريب، 
)النحــت يف اللغــة العربيــة(، د. حممــد الســيد عــيل بــاليس، بحــث يف جملــة الدرعيــة، عــدد )18، 19(، 1423هـــ، ويف هامــش صــدر البحث 
ثبــت حافــل بأبــرز الكتــب والدراســات واملقــاالت يف موضــوع النحــت يف اللغــة العربيــة، )دراســات يف فقــه اللغــة(، لصبحي الصالــح، وقد 
أفــدُت هنــا ِمــن بحــث د. خلــود العبــديل، وهــو بعنــوان: )فنقــالت املفسيــن(، نــر يف جملــة جامعــة القصيــم، العــدد  )3(، عــام 1440هـ، 
وأضيــف مــن الدراســات يف املوضــوع عى مــا ذكر: )النحــت(، د. ســليم النعمى، )النحــت وتوليد املصطلحــات العلمية(، د. عيل القاســمي، 
دراســات مصطلحيــة- العــدد اخلامــس- 1426هـــ- 2005م، )النحــت يف اللغــة العربيــة(، للدكتور/ أمحــد مطلوب، بحث منشــور يف جملة 

جممع اللغــة العربيــة 2001م.
   https://shortest.link/3Xu  :6(  ذكر ذلك يف مقالة له يف ملتقى أهل التفسري(

)7(  د. خالد املوصيل يف رسالته: الفنقالت يف كتب القراءات العرش، )ص10(.

https://shortest.link/3Xu
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ــة أســلوًبا، أمــا ظهــور الصيغــة واالســتعال  ــه - هــو الفنقل ــة ب ــا - وينبغــي العناي ومــا يــم هن
ــتبداهلا  ــع اس ــة، ويس ــونة لفظي ــة خش ــح الفنقل ــيا أن يف مصطل ــري ال س ــر يس ــردة فأم ــي للمف اللفظ
بإيــرادات املفريــن واجلوابــات عنهــا، وكيفــا كان؛ فاالختــالف والتوســع يف املصطلــح غــري ضائــر، 
والفنقلــة أســلوًبا عــى نســق: - فــإن قلــت: قيــل، أو فاجلــواب عليــه كــذا - مســتعمل يف مصنفــات 
ــان   اء يف )مع ــرَّ ــيبويه)2(، والَف ــاب س ــرة يف كت ــرة ظاه ــي)1(، وبكث ــن جن ــب اب ــة؛ ككت ــون املختلف الفن

ــيده)5(. ــن ِس ــص( الب ــرآن()4(، و)املخص ــكام الق ــاص يف )أح ــرآن()3(، واجلص الق

أمــا مصطلــح الفنقلــة يف كتــب التفســري واملعــاين فــذو جــذور قديمــة؛ إذ هــو أســلوب تشــويقي 
فيــه اســتجالب لعنايــة املخاطبــن وعــرض اإلشــكال أو التســاؤل، أو االعــرتاض عــى هيئــة ســؤال 

ــيلِّ املســائل وُيلفــت النظــر. وجــواب، وفيــه مــن الفوائــد مــا جُيَ

ويف تطــواف عــى كتــب املعــاين والتفاســري وأحــكام القــرآن كانــت الفنقلــة - وهــي إيــرادات 
وجوابــات - مســتعملة يف مثــل مؤلفــات ابــن قتيبــة يف )تأويــل مشــكل القــرآن()6(، والســمرقندي 

يف )تفســريه()7(، والبغــوي يف )معــامل التنزيــل()8(، والواحــدي يف )بســيطه()9(، واملهــدوي يف        

)اهلدايــة()10(، والســمعاين يف )تفســريه()11(، وابــن العــريب يف )أحكام القــرآن()12(.

)1(  اخلصائص، البن جني )50/1- 54، 56، 72، 85، 91، 104، 119(، وكل األمثلة من املجلد األول فقط.
)2(  الكتاب، لسيبويه )161/2(، )53/3(، )481/4(.

)3(  معان القرآن، للفراء )50/1، 51، 60، 253، 336، 389(، واألمثلة كثرية.
)4(  أحكام القرآن، للجصاص )9/1، 10(، )14/11/ 15، 21(.

)5(  املخصص، البن ِسيده، )1/ 97(، )2/ 79(، )3/ 70، 141(.
)6(  تأويل مشكل القرآن، البن قتيبة )ص40، 42، 86، 100(.

)7(  تفسري السمرقندي، (82/1، 81، 83، 90، 92، 93، 95، 106(، وهو من املكثرين، وإيراداته ذات قيمة.
)8(  معامل التنزيل، للبغوي، )54/1، 101، 111، 129، 205، 255(، وهذه أمثلة فقط.

)9(  البسيط، للواحدي، )496/1، 510، 517، 521(، )26/2، 57، 134(.
)10(  اهلداية، ملكي، )102/1، 129، 161، 448(، ويستخدم عبارة: فإن قيل: فاجلواب.

)11(  تفســري أب املظفــر الســمعان، )37/1، 38، 48، 50، 51، 56، 59، 68، 71، 72، 73( إلــخ، وهــو مــن املكثريــن، ومتيــز بإجيــاز 
ــاز اجلواب. ــراد وإجي اإلي

)12(  أحكام القرآن، للجصاص، )6/1، 7، 11، 26(، )40/39، 45، 62، 76(.
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ومــن امُلكثريــن هلــا الزخمــري كــا تقــدم )1(، وكــذا الفخــُر الــرازي)2( ،  والطــربي رأس هــؤالء، 

وإنــا املقصــود رضب أمثلــة لُفشــو هــذا األســلوب للفظــة املنحوتــة عنــد أئمــة التفســري املتقدمــن.

ــة،  ــات اآلي ــاين ومتعلق ــى املع ــن ع ــن املفري ــرادات م ــالت إي ــإن الفنق ــذا، ف ــتبان ه وإذا اس

وتقديــم أجوبتهــم عنهــا، فــإن شــئت قلــت: فنقــالت، وهو لفــظ عــريب صحيــح منحوت، وإن شــئت        

قلــت: اإليــرادات واألجوبــة عنهــا، أو أســئلة املفريــن وجواباتــم عنهــا؛ فاللفــظ دال عــى املقصود، 

وال مشــاحة يف االصطــالح. ويبقــى أمــُر قيمــة هــذه اإليــرادات وقــوة األجوبــة ومــردود ذلــك عــى 

املعــاين واألقــوال والرتجيحــات، ميــداَن َتســاُبٍق بــن أئمــة التفســري، ولــكلٍّ َمــورد وَمــرب، ومطلــع 

ومغــرب، وهلــذا شــاع عنــد أهــل العلــم إلقــاء املســائل الصعبــة بطريقــة الســؤال؛ نحــو: )فــإن قلت(؛ 

لالهتــام، كــا يقولــه ابــن عاشــور)3(.

وعليــه، فإلقــاء املســائل عــى هــذا األســلوب مــن الفنقلــة؛ مــن نحــو: )فــإن قيــل، أو قــال قائــل، 

قلنــا...( فيــه فوائــد:

أ- أنه أسلوب تشويقي؛ فيه استدعاء نظر املخاطب ولفت اهتامه.

ــاح  ــادة إيض ــون زي ــريية؛ فتك ــاين التفس ــان املع ــد بي ــب بع ــؤاالت يف الغال ــذه الس ــرح ه ب- ُتط

ــالت. ــوال والتأوي ــن األق ــبقها م ــا س ــتدالاًل مل ــرة واس وتف

رت باســتفهام فيــه إيــراد مســتوجب للجــواب،  ج- أهنــا لدقيــق املســائل وغامضهــا، وهلــذا ُصــدِّ

أو إشــكال يســتحق الدفــع أو الرفــع.

ا.  )1(  الكشاف، للزخمري، )1/ 132،134، 135، 141، 142، 145، 148، 153(، وهو من املكثرين جدًّ
)2(  التفسري الكبري، للرازي، )1/ 224، 225، 245، 251، 260، 266(.

)3(  التحرير والتنوير، البن عاشور، )692/1(.
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أما تعريف الفنقلة اصطالًحا منحوًتا قيل: 

ــي  ــلوب تعليم ــو أس ــي، وه ــدال العلم ــوار واجل ــلوب احل ــرح يف أس ــت تط ــائل وُنك 1- "مس

ــق")1(. ــواب املحق ــوق واجل ــؤال املش ــى الس ــم ع ــن قائ ــن واملتأخري ــد املتقدم ــهور عن مش

وهذا التعريف ظاهٌر أنه حد للفنقلة دون إضافتها لِعلم من العلوم.

ــة  ــه يف قضي ــكال وجواب ــراد إش ــن إي ــارة ع ــريية: "عب ــالت التفس ــف الفنق ــاء يف تعري 2- وج

ــاهبها")2(. ــا ش ــُت، وم ــَت... قل ــإن قل ــة: ف ــريية بصيغ تفس

ــذا  ــا، ه ــكال فيه ــالت ال إش ــن الفنق ــرية م ــة كب ــد؛ ألن مجل ــس بجي ــكااًل لي ــراد إش ــل اإلي وجع

مــن وجــه، ومــن وجــه آخــر فــإن القضايــا الــواردة متنوعــة ال حتــرص يف القضايــا التفســريية، بــل ربــا 

كانــت بالغيــة أو نحويــة أو قرآنيــة...، إلــخ.

ــا مــا أصوغــه تعريًفــا ملصطلــح الفنقــالت التفســريية فهــي: )مــا ُيــورد عنــد تفســري اآليــة  3- فأمَّ

مــن ســؤال وجــواب عــى هيئــة: فــإن قيــل.. قلنــا؛ لتقريــر معنــى، أو بيــان دليلــه، أو دفــع مــا ُيشــكل 

عليــه، أو لقضيــة لغويــة أو بالغيــة(.

ــا بفنقــالت التفســري، مشــتماًل عى صيــغ ورودهــا يف تصانيف  وهــذا التعريــف املصــاغ جــاء خمتصًّ

املفريــن، مــع حــرص أنواعهــا الغالبــة مــن تقريــرات املعــاين وأدلتهــا، ودفــع مومهاتــا، وكشــف ُمَلح 

ــات ونِكاتا. اآلي

ــف  ــوم، وتعري ــن العل ــم م ــه إىل عل ــام دون إضافت ــف ع ــا تعري ــالت هل ــم أن الفنق ــه؛ فُيعل وعلي

ــة، و...  ــة، وبالغي ــة، وأصولي ــة، ونحوي ــون؛ فهنالــك فنقــالت لغوي ــا أضيــف هلــا مــن فن خــاص ب

ــخ. و...، إل

)1(  فنقالت الزخمرشي البالغية يف سورة يوسف S.. دراسة تفسريية، د. نزار عطا اهلل أمحد صالح، )ص 52(.
)2(  الفنقالت التفسريية يف التسهيل، البن جزي، د. حممد الراري، ص441، جملة اجلامعة اإلسالمية، العدد 196، شعبان 1442هـ. 
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وبناء عليه، فإنَّ حمددات الفنقالت ما ييل:

1- أهنا متعلقة إما بألفاظ اآلية، وإما بمعانيها.

2- الغالــب ورودهــا عقــب تبيــن التفســري واملعنــى؛ فهــو نــوع مــن التعقيــب واســتثارة ســؤال 

مــن املفــر وافرتاضــه، أو ممــا يفهــم مــن كالم املورديــن عــى املعنــى، واجلــواب عليــه.

ــواب  ــا؛ فاجل ــل، ونحوه ــال قائ ــإن ق ــل، أو ف ــإن قي ــواب: ف ــؤال واجل ــة الس ــى طريق ــو ع 3- ه

ــخ. ــل... إل ــه، وقي علي

4- أن الفنقــالت عــى أنــواع وأقســام؛ منهــا مــا هــو اســتدالل عــى املعنــى املختــار، ومنهــا مــا 

ــات  ــات والبالغي ــق باللغوي ــددة ذات تعل ــب متع ــا جوان ــى، ومنه ــى املعن ــه ع ــرتض ب ــا يع ــو رد مل ه

ــة. القرآني
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املبحث الثاين:
 أنواع الفنقالت التفسريية يف  

)جامع البيان(، وطريقته يف عرضها

مــن يتتبــع أفــراد الفنقــالت التفســريية عنــد ابــن جريــر الطــربي يقــف عــى أنــواع خمتلفــة ذات 

وجهــات َمعانيــة ومســالك بيانيــة؛ ومــن أبرزهــا:

1- أن خيتار الطبي معنى، ثم يرشع يف تقريره وإيضاحه وتبيينه؛ ومن شواهده:

ــاء: 11[،  ژ ]النس ہ   ۀ ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں     ں   ڱ   ــاىل: ژ  ــه تع ــى قول ــار معن ــا اخت * مل

"أي: أكثــر مــن اثنتــن؛ قــال: فــإن قــال قائــل، فهــذا فــرض الواحــدة مــن النســاء ومــا فــوق االثنتــن، 

ــنَّة املنقولــة")1(. فأيــن فريضــة االثنتــن؟ قيــل: فريضتهــن بالسُّ

ــاىل: ژ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ــه تع ــتتار يف قول ــى االس ــح أن معن ــر: َرجَّ ــال آخ * ومث

ڤ  ڤ  ڤ    ڦ   ڦ    ژ ]فصلــت: 22[، االختفــاء؛ "قــال: فــإن قــال قائــل: وكيــف يســتخفي 

ــه:  ــا هــو األمــاين، ويف تركــه إتيان ــى ذلــك إن ــا أن معن ــد َبيَّنَّ ــل: ق ــأيت؟ قي اإلنســان عــن نفســه ممــا ي

ــه")2(. ــن نفس ــاؤه ع إخف

2- أن َيعــرض مــن أدلتــه مــا بنــى عليــه قولــه التفســريي، ورجــح بموجبــه بــن املعــاين املختلفــة 

املأثــورة، وهــذا مــن أمثلتــه:

ــارى-  ــود، و ژ ڄ ژ بالنص ــر: ژ ڦ  ڦ  ڦ   ژ، باليه ــن ف ــة ح ــورة الفاحت * يف س

ــث                                   ــرق، وحدي ــة ط ــِديٍّ بثالث ــث َع ــة: حدي ــث نبوي ــي أحادي ــول، وه ــذا الق ــة ه ــاض يف أدل أف

)1(  جامع البيان، للطربي، )461/5(.

)2(  جامع البيان، للطربي، )461/5(.
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ــة عــن ابــن عبــاس، وابــن مســعود، ونــاس مــن  ــار الصحاب ــد اهلل بــن شــقيق بأربعــة طــرق، وآث عب

ــلم(1(. ــن أس ــد ب ــد، وزي ــن زي ــع، واب ــد، والربي ــن جماه ــي ، وع ــاب النب أصح

وأدلتــه املســوقة متنوعــة؛ فربــا اســتدل بآثــار مرفوعــة وموقوفــة، وربــا استشــهد بمنظــوم كالم 

العــرب يف أشــعارهم، كــا فعــل ذلــك يف معنــى: ژٹ   ژ ، وأن اهلدايــة بمعنــى: التوفيــق، فهنالــك 

أورد آيــة قرآنيــة كريمــة وشــاهدين ِشــعرين.

3- أن تكــون الفنقلــة منطويــة عــى رس بالغــي ونكتــة بيانيــة تتصــل بالتقديــم والتأخــري، أو رس 

التكــرار ملفــردة، أو وجــه لغــوي، أو جانــب نحــوي متصــل بوجــه إعــرايب، ونحــو ذلــك مــن فنــون 

اللغــة واللســان.

وأمثلتها: رس تقديم العبادة عى االستعانة)2(.

ــا قائــل: وكيــف قيــل: ژ ڻ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ               ہژ   وقولــه: "فــإن قــال لن

]البقــرة: 91[ ؛ فابتــدأ اخلــرب عــى لفــظ املســتقبل، ثــم أخــرب أنــه مــى")3(.

وقولــه: "فــإن قــال قائــل: وكيــف قيــل: ژ ک  گ  گگ  ژ ]األنعــام: 160[، فُأضيــف )العــرش( إىل 

)األمثــال(، وهــي )األمثــال(؟، وهــل ُيضــاف الــيء إىل نفســه؟" )4()5(.

ــأيت  ــو أن ي ــره، وه ــى وذك ــان املعن ــيلة إىل بي ــة وس ــت الفنقل ــع( كان ــن اجلام ــن )م 4- يف مواط

ــالت  ــذه الفنق ــادة ه ــف ج ــذا خمال ــه، وه ــرع يف تأويل ــداء وي ــى ابت ــن املعن ــن ع ــة؛ ليب بالفنقل

واإليــرادات التــي شــأهنا أن تــأيت بعــد ذكــر املعــاين؛ لتســتدل هلــا أو تزيدهــا إيضاًحــا أو تنفــي عنهــا 

ــك: ــة ذل ــن أمثل ــكاًل، وم مش

)1(  جامع البيان، للطربي، )186/1، 189، 194، 197(.
)2(  جامع البيان، للطربي، )162/1(.
)3(  جامع البيان، للطربي، )257/2(.
)4(  جامع البيان، للطربي، )43/10(.

)5(  ومثال آخر: جامع البيان، للطربي، )243/12(.
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* بيانه املراد من قوله تعاىل: ژ ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ ژ ]الفاحتة: 7[ )1(.

* يف إيضـــــاح معنـــى قولــــه تعاىل: ژ ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب     ژ 

]املائــدة:5[)2(.

5- نفــي اإلشــكاالت وِحــل مــا يتومهــه الناظــر مــن اختــالف أو تضــاد عــن اآليــات واألقــوال؛ 

ــل  ــم وي ــع املتوه ــكل- يرف ــم أو يش ــا يتوه ــا م ــون فيه ــة ويك ــري اآلي ــرر تفس ــن يق ــر ح ــن جري فاب

املظنــون مــن املشــكالت بأســلوب الفنقلــة والســؤال.

مثالــه: استشــكال ســؤال زكريــا S بقولــه: ژ ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  ژ ]آل عمــران: 40[: وقــد 

ــه بأمــر اهلل؛ فــا معنــى ســؤاله: َأَشــكَّ يف صدقهــم وهــو مــا ال جيــوز عــى  ــه املالئكــة بــا برت برت

املؤمنــن فضــاًل عــن األنبيــاء واملرســلن، أو اســتنكاًرا لقــدرة اهلل، وذلــك أعظــم يف البليــة؟!)3(.

ــرة: 213[:  ــى: ژ ں ڻ ڻ ڻ  ڻ  ۀ ۀ ہ ہ ہ ژ ]البق ــن معن ــؤال ع ــر: الس ــال آخــ ومث

"َأَهَداهـــم للــــحق أم هداهــــم لالختــالف؟ فإن كان هـــداهـــم لالخــــــتالف فقـــد َأَضلَّهم، وإن 

كــــان هـــداهم للـحــــق؛ فكيف قيل: ژ ں ڻ ڻ ڻ  ڻ  ۀ ۀ ہ ہ ہ ژ ]البقرة: 213[: ؟!")4(.

وملــا َبــنَّ املــراد بقولــه تعــاىل: ژ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ژ ]البقــرة: 186[، أورد ســؤااًل مفــاده: ومــا 

معنــى هــذا القــول مــن اهلل: ژ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ژ ، وأنــت تــرى كثــرًيا مــن البــر يدعــون اهلل؛ 

ــه بوجهــن مــن املعــاين)5(. فــال ُيســتجاب هلــم دعــاء؟ ثــم وجَّ

ــا أورده  ــرض م ــر، يع ــول مف ــامل وق ــرأي ع ــتدراك ل ــب واس ــى تعق ــة ع ــوي الفنقل 6- أن تنط

ــف. ــول خمال ــرد لق ــواب وال ــبيل اجل ــى س ــه ع ــه وبراهين ــا أدلت ــا عارًض ــا جميًب مناقًش

)1(  جامع البيان، للطربي، )185/1- 194(.
)2(  جامع البيان، للطربي، )152/8(.
)3(  جامع البيان، للطربي، )382/5(.
)4(  جامع البيان، للطربي، )634/3(.

)5(  جامع البيان، للطربي، ومثال آخر: )697/13(.
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ب به اختيار الفراء يف معاين احلروف املقطعة أوائل السور)1(. ومن أمثلته: ما َعقَّ

7- ربــا أورد الســؤال وجوابــه يف جانــب يثــري ســؤااًل ويبســط معنــى يف اآليــة، بمعنــى: مــن باب 

التوســع يف اســتجالء جوانــب اآليــات ووجــوه الروايــات يف مثــل َفــنِّ القصــص القــرآين وغــريه.

ومن أمثلته: "فإن قال قائل: وألية علة أمر يوسف فتيانه أن جيعلوا بضاعة إخوته يف رحاهلم؟" (2(.

مميزاهتا وأعدادها:

فأمــا فنقــالت التفســري عنــد ابــن جريــر املعــدود مــن ضمــن املكثريــن املربزيــن يف هذا األســلوب 

ــان واإليضــاح واملحاققــة واإلفصــاح، فأحــى حُمْــٍص مــا يف ســورة الفاحتــة؛  الــذي يقــوم عــى البي

فبلغــت )27( فنقلــة)3(، وهــذا عــدد متعقــب يتــاج إىل تفصيــل.

ــهري- ــالف ش ــا خ ــة فيه ــاع، والثاني ــة باإلمج ــت آي ــا ليس ــملة - وأوهل ــتعاذة والبس ــإن يف االس ف

فنقــالت تبلــغ مقــداره )12( فنقلــة.

ــع  ــكيل م ــد ال ــاس الع ــى أس ــا - ع ــرون منه ــابع والع ــا الس ــة، وأم ــة )14( فنقل ويف الفاحت

االســتعاذة والبســملة - فســؤال َيســأله أهــُل اإلحلــاد والطاعنــون يف القــرآن عــن إطالــة الــكالم بمثــل 

ســورة أم القــرآن بســبع آيــات، وقــد حــوت معــاين مجيعهــا منهــا آيتــان؟ وإنــا طعنــوا بــه)4(.

وهــذه شــبهة طاعنــة مــن هــؤالء ال تعلــق هلــا باملعــاين وأوجــه التأويــالت، وقــد ردهــا اإلمــام 

ــورود يف )جامعــه(،  ــة يف الفنقــالت بحكــم الصيغــة وال ــت داخل الطــربي مطــواًل مفصــاًل، وإن كان

وأهنــا دفــع شــبهة عــن الســورة، خارجــة بحكــم املوضــوع واحلقيقــة؛ فليســت يف املعــاين والقضايــا 

ــة. ــرادات الغالب ــة، وهــي موضوعــات اإلي ــة البياني اللغوي

)1(  سأوردها يف الدراسة التطبيقية مفصلة.
)2(  جامع البيان، للطربي، )228/13(.

)3(  فنقالت املفسين، )ص1563(، بحث الدكتورة/خلود العبديل، نر يف جملة جامعة القصيم، العدد )3(، عام 1440هـ. 
)4(  جامع البيان، للطربي، )199/1(.
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وتتميز هذه الفنقالت ومجلة اإليرادات بأمور:

1- تنوعهــا مــا بــن إيضــاح قــول وتقديــم دليلــه وبرهانــه إىل نفــي ُنقــود عــى معنــى يرجحــه 

اإلمــام الطــربي إىل ملحــة ولطيفــة تفســريية لغويــة أو بيانيــة، إىل ســوق قضيــة لغويــة لفظيــة أو معنوية.

ــن  ــورده م ــا ي ــهاب يف كل م ــاب واإلس ــة اإلطن ــا طريق ــر كان منتهًج ــن جري ــُت أن اب 2- الحظ

أســئلة وأجوبتهــا، عــى حــن أهنــا َتــرد يف بعــض التفاســري موجــزة غــري مطولــة، ويف أحايــن عنــده 

منغلقــة غامضــة، فــال تســعف طريقــة اإلمــام وأســلوبه بوضــوح مقصــوده ولــب موضوعه التفســريي 

بــادي الــرأي مــع دمــج قضايــا يف قضيــة، فاملتعــن فــك عبارتــه أواًل، ثــم اســتظهار املســألة وتفصيالتا 

املنطويــة بعضهــا عــى بعــض ومآخذهــا، ثــم موازناتــا بقــول طوائــف أهــل العلــم غــريه.

ــه  ــرد ب ــا ينف ــا م ــن، وفيه ــن املفري ــات م ــه مجاع ــق علي ــا يتواف ــات م ــئلة واجلواب 3- يف األس

الطــربي دون غــريه، والتوافــق يــكاد أن يكــون أكثــر، لكــن مــع متايــز وتبايــن بــن الطــربي وغــريه يف 

ــه. ــد من ــوارد، مــع حســن اســتدالل وتعضي ــا الســؤال ال ــه، وتعــدد قضاي هنــج مــا يعــرض وطول

فمن أمثلة التوافق:

مســألة تقديــم العبــادة عــى االســتعانة يف ســورة الفاحتــة؛ فدواويــن التفســري قاطبــة تذكرهــا بإجياز 

حينـًـا وتطويــل يف مطــوالت الفــن؛ كالــرازي، واأللــويس، وابن عاشــور.

ومن أمثلة االنفراد: 

مــا أورده يف االنتصــار لرأيــه الــذي ذهــب إليــه يف معنــى احلــروف املقطعــة، وكذلــك علــة تكــرار 

ــاك( يف رابــع آيــات فاحتــة الكتــاب. )إيَّ

4- اعتنــى اإلمــام الطــربي بصــورة غالبــة باألدلــة والشــواهد ملــا يقــرره مــن جــواب، أو يســهب 

فيــه مــن ردود أو نقــوض، وأدلتــه متنوعــة مــا بــن اآلثــار واألشــعار والتعليــالت وقواعــد التفســري.
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ــى  ــا حت ــه كله ــا ويف معاني ــي أورده ــه الت ــي فنقالت ــعري؛ فف ــاهد الش ــه بالش ــوح عنايت ــع وض م

ــعرية)1(. ــواهد الش ــرات الش ــده بع ــهاده وتعضي ــرى استش ــرة ج ــورة البق ــة س هناي

5- هــذه اإليــرادات وأجوبتهــا مظهــر مهــم يف )تفســري الطــبي( بالــرأي واالجتهــاد؛ فمتقــرر أن 

)جامــع البيــان( أعــى كتــب املأثــور وأجلهــا، وهــو رأس مصنفــات التفاســري باألثــر، لكنــه مشــتمل 

ــق  ــات تتحق ــات وجواب ــات واعرتاض ــا مناقش ــرأي؛ ففيه ــه ال ــر في ــب األث ــري، وإن غل ــى رأي كث ع

هبــا املعــاين ومُتحــص هبــا اآلراء، ورأي ابــن جريــر ونظــره واســتنباطه ظاهــر مســتبان، مــع جــودة يف 

قضايــا اللغــة واإلعــراب ومناحــي اللســان املختلفــة.

)1(  فقــد عــددت لــه حتــى قولــه تعــاىل: ژ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئژ مــن البيــوت الشــعرية )115( شــاهًدا، و)48( 
جــز. بيًتــا مــن الرَّ
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 املبحث الثالث: 
الفنقالت يف سورة الفاحتة

الفنقلة األوىل:

ــًدا هللَِِّ َربِّ  ــَل: مَحْ ــالَّ ِقي ِم يِف احْلَْمِد؟ َوَه ــالَّ ــِف َوال ــاِل اأْلَْل ــُه إِْدَخ ــا َوْج ــٌل: َوَم ــا َقاِئ ــاَل َلنَ ــإِْن َق "َف

يــِه َقــْوُل اْلَقاِئــِل: مَحًْدا، بِإِْســَقاِط  ِم يِف )احْلَْمــــِد( َمْعنـًـى اَل ُيَؤدِّ اْلَعامَلـِـَن! ِقيــَل: إِنَّ لُِدُخــوِل اأْلَْلــِف َوالــالَّ

ــْكُر  ــِد َوالشُّ ــُع امْلََحاِم ــاُه: مَجِي ــَى َأنَّ َمْعنَ ــئٌّ َع ــِد( ُمنْبِ ــَا يِف )احْلَْم ــَك َأنَّ ُدُخوهَلُ ِم؛ َوَذلِ ــِف َوالالَّ اأْلَْل

ــا؛  َه ــاِمِد ُكلِّ ــَك هللَِِّ، ُدوَن امْلََحــ ــِل َذلِ ــَد َقاِئ ــَى َأنَّ مَحْ ــا َدلَّ إِالَّ َع ــُه مَلَ ــِقَطَتا ِمنْ ــْو ُأْس ــُل هللَِِّ. َوَل اْلَكاِم

ــْوِل  ــُل يِف ق ــًدا، َوَلْيَس التَّْأِوي ــُد اهللََّ مَحْــ ــٌد هلِلَِّ: َأمْحَ ــًدا هلِلَِّ، َأْو مَحْ ــِل: مَحْ ــْوِل اْلَقاِئ ــى َق إِْذ َكاَن َمْعنَ

ــُل يِف  ــل التَّْأِوي ــُد اهللََّ، َب ــْرآِن: َأمْحَ ــوَرَة ُأمِّ اْلُق ــا ُس ــة: 2[، َتالًِي ]الفاحت ژ  پ پ   پ   پ   ژ  ــِل:  اْلَقاِئ

َذلـِـَك َمــا َوَصْفنـَـا َقْبــُل ِمــْن َأنَّ مَجِـــيَع امْلََحاِمــِد هللَِِّ بُِأُلوِهيَّتـِـِه َوإِْنَعاِمــِه َعــَى َخْلِقـــــِه، بـِـَا َأْنَعــَم بـِـِه َعَلْيِهْم 

ــا َواْلَعاِجــِل َواآْلِجــِل")1(. ْنَي يــِن َوالدُّ ــي اَل ُكــفَء هَلَــا يِف الدِّ تِ ِمــَن النََّعــِم الَّ

دراسة الفنقلة:

قد اختلف املفرون يف نوع )أل( يف )احلمد(؛ ما معناها؟ وأي يشء تفيد؟ 

فذهــب مجاعــٌة؛ منهــم ابــن كثــري والواحــدي إىل جعلهــا حمتملــة للجنــس والعهــد، وذهــب ابــن 
عطيــة إىل أهنــا لالســتغراق)2(، وهــو مــا أشــار إليــه الطــربي هنــا وَبــنَّ ثمرتــه، والنســفي الــذي عــد 
ــن  ــس م ــتغراق اجلن ــا الس ــي بأهن ــا القرطب ــة)3(، وفره ــب املعتزل ــا ملذه ــتغراق خالًف ــاره لالس اختي

املحامــد)4(، ووافقــه الشــوكاين؛ فجعلهــا الســتغراق أفــراد احلمــد)5(. 

)1(  جامع البيان، للطربي، )138/1(.
)2(  تفســري القــرآن العظيــم، البــن كثــري، )207/1(؛ البســيط، للواحــدي، )482/1، 483(؛ مــدارك التنزيــل، للنســفي، )29/1(؛ املحرر 

الوجيــز، البــن عطيــة، )71/1(؛ اجلامع ألحــكام القــرآن، للقرطبــي، )177/1(.
)3(  مدارك التنزيل، للنسفي، )29/1(.

)4(  اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي، )205/1(.
)5(  فتح القدير، للشوكاين، )16(.
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ــا الزخمــري - أهنــا لتعريــف اجلنــس؛ ألن املصــدر هنــا األصــل  واختــار ابــن عاشــور - موافًق

ــس)1(،  ــى اجلن ــده داالًّ ع ــاّد مس ــل الس ــى الفع ــدال ع ــون ال ــرم أن يك ــال ج ــل، ف ــن الفع ــوض ع ع

ــن)2(. ــن املعارصي ــده م ــد عب وحمم

ومن العلامء من جعل الالم حمتملة قولني:

األول: إن كان مســبوًقا بمعهــود ســابق انــرف إليــه، وإال ُيمــل عــى االســتغراق صوًنــا للكالم 
ــن اإلمجال. ع

الثان: أنه ال يفيد العموم، إال أنه يفيد املاهية واحلقيقة فقط.

ب الرازي املعنى عى االحتالن)3(. ثم َركَّ

وعنــد البيضــاوي أهنــا للجنــس، ومعنــاه: "اإلشــارة إىل مــا َيعــرف كل أحــد أن احلمــد مــا هــو؟  
أو لالســتغراق؛ إذ احلمــد يف احلقيقــة كلــه لــه")4(.

و)أل( عند أيب حيان حمتملة ثالثة معاٍن:

 - إما للعهد: أي: احلمد املعروف منكم هلل.

 - وإما لتعريف املاهية؛ كـ)الدينار خري من الدرهم(؛ فيستلزم إذ ذاك األمحدة كلها.

 - وإما لتعريف اجلنس؛ فيدل عى استغراق األمحدة كلها باملطابقة)5(.

وعند السمن احللبي ثالثة أقوال كشيخه، مع استبدال عبارة تعريف املاهية باالستغراق)6(.

)1(  التحرير والتنوير، البن عاشور، )159/1(.
)2(  تفسري املنار، )49/1(؛ قال: "ألنه ال ُيصار إىل كل منها -االستغراق والعهد- يف فهم الكالم إال بدليل، وهو غري موجود يف اآلية".

)3(  التفسري الكبري، للرازي، )225/1(.

)4(  أنوار التنزيل، للبيضاوي، )13/1(.

)5(  البحر املحيط، أليب حيان، )54/1(.
)6(  الدر املصون، للسمن احللبي، )37/1(.
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ــن  ــري م ــه كث ــذي يتومه ــتغراق ال ــال: "االس ــتغراق، وق ــا لالس ــن كوهن ــري م ــع الزخم ــد من وق

ــٌم" )1(. ــاس َوْه الن

ومل يبــن وجــه ذلــك، وبينــه الســمن احللبــي؛ فقــال: "ويشــبه أن يقــال: إن املطلــوب مــن العبــد 

ــئ  ــد أن ينش ــن العب ــتغراق؛ إذ ال يمك ــا لالس ــتحيل كوهن ــذ يس ــه، وحينئ ــار ب ــد ال اإلخب ــاء احلم إنش

مجيــع املحامــد منــه ومــن غــريه، بخــالف كوهنــا للجنــس" )2(.

وقــد بســط اخلــالف كاشــًفا عــن جــذور القولــن اإلمــام األلــويس يف )تفســريه(، وقــال: "وقــد 

صــار هــذا - يقصــد اخلــالف يف )أل( مــضب األفهــام - ومعــرتك أفــكار العلــاء األعــالم")3(، وقبلــه 

اإلمــام الســيوطي)4(. 

ــج  ــع حج ــاد بجم ــأ وأف ، وأنش ــرْصٍ ــمَّ َن ــتغراق َأَت ــا لالس ــول بأهن ــويس- الق ــرص- أي: األل ون

ــتغراق. ــا لالس ــول بأهن ــن يق ــس، وم ــا للجن ــول: إهن ــن يق ــن: َم الفريق

ــاد ملــا كانــت  ــاد؛ فــإن أفعــال العب ــة خلــق أفعــال العب وأرجــع املســألة واخلــالف فيهــا إىل قضي

خملوقــة هلــم عنــد املعتزلــة كانــت املحامــد عليهــا راجعــة إليهــم، فــال يصــح ختصيــص املحامــد كلهــا 

ــون  ــس وك ــف للجن ــون التعري ــري يف ك ــار الزخم ــال: إن اختي ــد أن يق ــال: "وال يبع ــاىل، وق هلل تع

القــول لالســتغراق وهــم- ال يبعــد أن يكــون رعايتــه لنزعــة اعتزاليــة، وأن يكــون لنكتــة غريبــة؛ ألنــه 

جعــل أصــل املعنــى: يمـــد اهلل محــًدا، وزعــم أن ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٿژ ]الفاحتــة:5[،  بيــان حلـــمدهم      

... "، إلخ)5(.

)1(  الكشاف، للزخمري، )112/1(.
)2(  الدر املصون، للسمن احللبي، )38/1(.

)3(  روح املعان، لآللويس، )72/1(.
)4(  نواهد األبكار حاشية عى تفسري البيضاوي، (163/1- 173(.

)5(  روح املعان، لآللويس، )72/1(.
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ومجلة احتجاجات من منعها لالستغراق:

1- ملــا كانــت أفعــال العبــاد عندهــم خملوقــة كانــت املحمــدة راجعــة إليهــم؛ فــال يصــح ختصيص 

املحامــد كلهــا هلل تعاىل.

ــه  ــرد من ــد ف ــو وج ــا؛ إذ ل ــراده أيًض ــاص أف ــتلزم اختص ــس يس ــاص اجلن ــواب: أن اختص واجل

لغــريه ثبــت اجلنــس لــه يف ضمنــه، وصــح هــذا؛ ألن األفعــال احلســنة التــي يســتحق هبــا احلمــد إنــا 

هــي بأقــدار اهلل تعــاىل ومتكينــه، فبهــذا االعتبــار يرجــع األمــر إليــه كلــه، وأمــا محــد غــريه فاعتــداد أن 

النعمــة َجــَرت عــى يــده.

2- أن جعل اجلنس يف املقام اخلطايب منرصًفا إىل الكامل؛ كأنه كل احلقيقة.

ــن  ــرق ب ــال ف ــدم؛ ف ــده كالع ــدا حمام ــا ع ــل م ــتغراق أن جيع ــوز يف االس ــه ال جي ــواب: أن واجل

ــة. ــا بالعناي ــه ودفعه ــر مذهب ــا لظاه ــتغراق يف منافات ــس واالس ــاص اجلن اختص

3- أن املصادر نائبة مناب األفعال، وهي ال تعدو داللتها عى احلقيقة إىل االستغراق.

اجلواب: ال ينايف ذلك قصد االستغراق بمعونة القرائن.

4- أنه املتبادر الشائع ال سيا يف املصادر عند خفاء القرائن.

اجلــواب: أن امُلَحــىَّ بــالم اجلنــس يف املقامــات اخلطابيــة يتبــادر منــه االســتغراق، وهــو الشــائع 

ــد هلل                  ــص احلم ــام ختصي ــن مق ــتغراق م ــمول واالس ــة الش ــام أوىل بمالحظ ــا، وأي مق ــاك مطلًق هن

– E - تعظيــًا؛ فقرينــة االســتغراق كنــاٍر عــى َعَلــم؛ قــال الشــهاب: "وقــد وقــع يف الــروح 

ــف  ــى تعري ــتغراق معن ــون االس ــم يف ك ــل: إن الوه ــا قي ــة، ك ــة مرجوح ــا جمروح ــات كله ــا كل هن

ــه  ــه: )بتومهــه(، أي: يتوهــم أن ــة املقــام؛ فقول ــه مســتفاًدا مــن املعــّرف بالــالم بمعون اجلنــس، ال كون

ــى التعريــف؟ ــا معن ــه: م ــل قول ــى تعريــف اجلنــس؛ بدلي معن
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وقيــل: إنــه معنــى عــى مســألة خلــق األعــال؛ فــإن أفعــال العبــاد ملــا كانــت خملوقــة هلــم عنــد 

املعتزلــة كانــت املحامــد عليهــا راجعــة إليهــم؛ فــال يصــح ختصيــص املحامــد كلهــا هلل تعــاىل.

وفســاده ظاهــر؛ ألن اختصــاص اجلنــس بــه يســتلزم اختصــاص أفــراده أيًضــا؛ إذ لــو وجــد فــرد 

منــه لغــريه ثبــت اجلنــس لــه يف صحتــه، وصــح هــذا عندهــم؛ ألن األفعــال احلســنة التــي يســتحق هبــا 

احلمــد عندهــم إنــا هــي بتمكــن اهلل وإقــداره عليهــا، فبهــذا االعتبــار رجــع احلمــد كلــه إليــه، وأمــا 

محــد غــريه فاعتــداد بــأن النعمــة َجــَرت عــى غــريه" )1(.

قــال اخلفاجــي: "ومنــه ظهــر أن يف احلمــل عــى اجلنــس حمافظــة عــى مذهبــه، وُيــرد بأنــه جيــوز 

يف االســتغراق - أيًضــا - بــأن جيعــل مــا عــدا حمامــده منــزاًل منزلــة العــدم بالقيــاس إىل حمامــده؛ فــال 

فــرق بــن اختصــاص اجلنــس واالســتغراق يف أهنــا ظاهــًرا منافيــان مذهــب االعتــزال ")2( ، ثــم نقــل 

ملخــص مــا عنــد األلــويس، وكأن األلــويس اســتفاد منــه، وهــذا شــأن املتأخــر يف اإلفــادة مــن املتقدم..

وملــا رأى )البيضــاوي( أن كل مــا ذكــره مــن الوجــوه مقتــض ملرجوحيــة االســتغراق دون كونــه 

؛  ومًهــا- عــدل عــن عبارتــه يف )الكشــاف(، ومبنــاه عــى أن معــاين الــالم كل منهــا أصــل برأســه كــا مرَّ

ــه للجنــس فهــو ظاهــر  ــه: إن أراد أن التعريــف لالســتغراق يف مقابلــة كون ــل إن ــده مــا قي فاندفــع عن

البطــالن؛ إذ الــالم لتعريــف مدخوهلــا قطًعــا، وليــس مدلــول الم اجلنــس االســتغراق.

وإن أراد أن احلمد حممول عى االستغراق بمعونة املقام فصحيح)3(.

ــن  ــه ع ــق وأجوبت ــة كل فري ــل يف أدل ــان التطوي ــول، وب ــة الذي ــألة طويل ــذه املس ــة: أن ه واحلقيق

مستمســكات املخالفــن، وبــدا قــول اجلمهــور يف مقابــل قــول الزخمــري؛ فهــو رأس القائلــن بأهنــا 

)1(  حاشية الشهاب اخلفاجي، (84/1، 85(.
)2(  حاشية الشهاب اخلفاجي، (87-86-85/1(.

ــه جمــرد  ــادة الــالم لتعريــف اجلنــس معنــى أصــيل يكفــي في ــة: "إن إف )3(  حاشــية الشــهاب اخلفاجــي، (86/1(، يقــول أهــل العربي
العلــم بالوضــع؛ إذ الــالم موضوعــة للتعريــف، بينــا إفادتــه لالســتغراق ال يكفــي فيــه جمــرد العلــم بالوضــع، بــل ال بــد مــن قرينــة 

خارجــة هــي داللــة احلــال واملقــال". حاشــية شــيخ زاده عــى البيضــاوي، (1/ 33(.
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ــْن، وعامــة العلــاء  َل للجنــس ال لالســتغراق، مــع قــول ثالــث أهنــا للعهــد، وليــس لــه حظــوة األَوَّ

نــوا مــن شــأن اخلــالف يف املســألة؛ فلــم يعطوهــا هــذا البعــد العقــدي؛ فذكــروا الراجــح يف )أل(  َهوَّ

ــة مــن املفريــن. دون اســتتباعه بخــوٍض يف اخلــالف العقــدي الــذي تصــوره فئ

ومــن املالحظــات: أن الطــربي ذكــر معنــى األلــف والــالم، وأهنــا لالســتغراق دون لفــظ ذلــك 

ــُل هللَِِّ.  ــْكُر اْلَكاِم ــِد َوالشُّ ــُع امْلََحاِم ــاُه: مَجِي ــَى َأنَّ َمْعنَ ــئٌّ َع ــِد( ُمنْبِ ــَا يِف )احْلَْم ــَك َأنَّ ُدُخوهَلُ بقولــه: "َوَذلِ

َهــا". ــَد َقاِئــِل َذلِــَك هللَِِّ، ُدوَن امْلََحاِمــِد ُكلِّ ــا َدلَّ إاِلَّ َعــَى َأنَّ مَحْ ــُه مَلَ َوَلــْو ُأْســِقَطَتا ِمنْ

املسألة الثانية:

ــَده مكــيُّ بــن أيب طالــب يف  ــا َأكَّ ــا ومنصوًب ومــا ذكــره الطــربي مــن الفــرق بــن احلمــد مرفوًع

ــأن  ــذان ب ــل؛ لإلي ــو األص ــذي ه ــب ال ــى النص ــع ع ــار الرف ــعود: "وإيث ــو الس ــال أب ــة()1(، وق )اهلداي

ــم مســتمر ال حــادث متجــدد، كــا  ــات ُمثبــت، وأن ذلــك أمــر دائ ــه، ال إلثب ــه لذات ــوت احلمــد ل ثب

ــد الطيبــي)3(، والشــوكاين)4(. ــه عن ــب" )2(، وبمثل ــراءة النص ــده ق تفي

الفنقلة الثانية:

"َفــإِْن َقــاَل َلنـَـا َقاِئــٌل: َوَمــا َمْعنـَـى َقْولـِـِه: ژ پ  پ  ژ ؟ َأمَحـِـَد اهللَُّ َنْفَســُه َجــلَّ َثنـَـاُؤُه؛ َفَأْثنـَـى َعَلْيَهــا، 

َمنـَـاُه لِنَُقــوَل َذلـِـَك، َكــَا َقــاَل َوَوَصــَف بـِـِه َنْفَســُه؟ َفــإِْن َكاَن َذلـِـَك َكَذلَِك، َفــَا َوْجــُه َقْولـِـِه َتَعــاىَل  ُثــمَّ َعلَّ

ــْن  ــَك ِم ــٌد؟ َأْم َذلِ ــوٌد اَل َعابِ ــُره ُ- َمْعُب ــزَّ ِذْك ــَو - َع ــة:5[، َوُه ــُرُه إًِذا: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٿژ ]الفاحت ِذْك

ــٍد َرُســوِل اهللَِّ ؟ َفَقــْد َبَطــَل َأْن َيُكــوَن َذلـِـَك هللَِِّ َكاَلًما. ِقيــَل: َبــْل َذلـِـَك  يــَل َأْو حُمَمَّ ِقيــِل ِجرْبِ

)1(  اهلداية إىل بلوغ النهاية، ملكي، )54/1(.
)2(  إرشاد العقل السليم، أليب السعود، )29/1(.

)3(  فتوح الغيب، للطيبي، )721/1(.
)4(  فتح القدير، للشوكاين، )16(.
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ــَم  ــُه َكاَلُم اهللَِّ َجــلَّ َثنـَـاُؤُه؛ َوَلِكنَّــُه - َجــلَّ ِذْكــُرُه - مَحـِـَد َنْفَســُه َوَأْثنـَـى َعَلْيَهــا بـِـَا ُهــَو َلــُه َأْهــٌل، ُثــمَّ َعلَّ ُكلُّ

ــوا: ژ پ  پ  پ   ــْم: ُقوُل ــاَل هَلُ ــْم َواْبتاَِلًء؛ َفَق ــُه هَلُ ــاًرا ِمنْ ــُه اْختَِب ــْم تاَِلَوَت ــَرَض َعَلْيِه ــاَدُه، َوَف ــَك ِعَب َذلِ

َمُهــْم  پژ ]الفاحتــة: 2[، َوُقوُلــوا: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٿژ ]الفاحتــة:5[؛ َفَقْولـــُـُه: ژ ٿ  ٿ  ژ مِمَّــا َعلَّ

ــِه: ژ پ  پ  پ  پ     ژ  ــَك َمْوُصــوٌل بَِقْولِ ــاُه. َوَذلِ ــُه بَِمْعنَ ــوا َل ــوُه َوَيِدينُ ــُرُه- َأْن َيُقوُل ــلَّ ِذْك - َج

ــُه َقــاَل: ُقوُلــوا َهــَذا َوَهــَذا، َفــإِْن َقــاَل: َوَأْيــَن َقْوُلــُه: )ُقوُلــوا(؛ َفَيُكــوُن َتْأِويــُل َذلِــَك  ]الفاحتــة: 2[، َوَكَأنَّ

َعْيَت؟ ِقيــَل: َقــْد َدللنــا فِيــَا َمــَى َأنَّ اْلَعــَرَب ِمــْن َشــْأهِنَا إَِذا َعَرَفــْت َمــَكاَن الَكِلَمــِة َومَلْ َتُشــكَّ َأنَّ  َمــا ادَّ

َســاِمَعَها َيعــرُف بِــَا َأْظَهــَرْت ِمــْن َمنْطِِقَهــا َمــا َحَذَفــْت - ُحــِذَف َمــا َكَفــى ِمنْــُه الظَّاِهــُر ِمــْن َمنْطِِقَهــا، 

ــاِعُر: تِــي ُحِذَفــْت َقــْواًل َأْو َتْأِويــَل َقْوٍل، َكــَا َقــاَل الشَّ َواَل ِســيََّا إِْن َكاَنــْت تِْلــَك اْلَكِلَمــُة الَّ

إَِذا َسـاَر النََّواِعُج اَل َيِسرُيَوَأْعـَلُم َأنَّنِي أَلَُكوُن َرْمـًسا

اِئُلوَن: ملَِْن َحَفْرُتْم؟ وَن هَلُْم: َوِزيُرَفَقاَل السَّ َفَقاَل امْلُْخرِبُ

ــَت، إِْذ َكاَن َقــْد َأَتــى  ــُت َوِزيــٌر؛ َفَأْســَقَط امْلَيِّ وَن هَلـُـُم: امْلَيِّ َقــاَل َأُبــو َجْعَفــٍر: ُيِريــُد بَِذلِــَك: َفَقــاَل امْلُْخــرِبُ

ــْوُل اآْلَخــِر: ــَك َق ــَى َذلَِك. َوَكَذلِ ــُدلُّ َع ــَا َي ــَكاَلِم بِ ــَن اْل ِم

ُمَتَقلِّــًدا َسْيًفــا َوُرحْمَاَوَرَأْيِت َزْوَجِك يِف اْلَوَغى

ــاُه اْكَتَفــى  ــا َكاَن َمْعُلوًمــا َمْعنَ ــَا َأَراَد: َوَحاِمــاًل ُرحْمـًـا، َوَلِكــْن مَلَّ ْمــَح اَل ُيَتَقلَُّد، َوإِنَّ َوَقــْد َعِلــَم َأنَّ الرُّ

ُعــوُه: ُمَصاَحًبــا  ــَا َقــْد َظَهــَر ِمــْن َكاَلِمــِه َعــْن إِْظَهــاِر َمــا َحــَذَف ِمنُْه. َوَقــْد َيُقوُلــوَن لِْلُمَســافِِر إَِذا َودَّ بِ

ِذُفــوَن: رِسْ َواْخـــُرْج؛ إِْذ َكاَن َمْعـــُلوًما َمْعنـَـاُه َوإِْن ُأْسِقـــَط ِذْكُرُه. َفَكَذلـِـَك َمــا ُحــــِذَف ِمــْن  ُمَعــاًف، َيْ

: ژ ٿ  ٿ  ژ َما  َقـــْوِل اهللَِّ َتَعــاىَل ِذْكـــُرُه: ژ پ  پ  پ  پ     ژ ]الفاحتــة: 2[، مَلَّــا ُعِلــَم بَِقْولـِـِه َجــلَّ َوَعــزَّ

َأَراَد بَِقْولـِـِه:  ژ پ  پ  پ  پ     ژ ]الفاحتــة: 2[، ِمــْن َمْعنـَـى َأْمــِرِه ِعَبــاَدُه، َأْغنـَـْت َداَلَلــُة َمــا َظـــْهَر َعَلْيِه 
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      : ْمنـَـا ِذْكــَرُه ُمْبَتــدأ يِف َتْفِســرِي َقـــْوِل اهللَِّ ــِذي َقدَّ ينـَـا اخْلـَـرَبَ الَّ ِمــَن اْلَقــْوِل َعــْن إِْبــَداِء َمــا ُحــِذَف، َوَقـــْد ُروِّ

ــٍد:  ــاَل ملَُِحمَّ ــَل َق ي ــوُل: "إِنَّ ِجرْبِ ــُه َكاَن َيُق ــِن َعبَّاٍس، َوَأنَّ ــِن اْب ــة: 2[، َع ژ پ  پ  پ  پ ژ ]الفاحت

ــَر  ــا ُأِم ــًدا  َم ــَم حُمَمَّ ــَا َعلَّ ــَل إِنَّ ي ــا َأنَّ ِجرْبِ ــُد:   ژ پ  پ  پ  پژ، َوَبيَّنَ ــا حُمَمَّ ــْل َي ُق

ــِة َمــا ُقْلنَــا يِف َتْأِويــِل َذلـِـَك")1(. ــاُه، َوَهــَذا اخْلَــرَبُ ُينْبِــُئ َعــْن ِصحَّ بَِتْعِليِمــِه إِيَّ

الدراسة:

ــم  ــن تعلي ــو متضم ــه، وه ــه نفس ــاىل في ــد اهلل تع ــرب يم ــد خ ــة احلم ــربي أن آي ــام الط ــر اإلم يذك

ــك. ــوا ذل ــاده أن يقول عب

ومفاد قوله هنا: أهنا مجلة خربية متضمنة اإلنشاء، أي: األمر للخالئق باحلمد.

ــه  ــو اهلل، وفي ــد ه ــتحق للحم ــرب أن املس ــه ي ــرب؛ كأن ــظ خ ــذا لف ــن: ه ــن املفري ــة م ــال طائف ق

ــد هلل. ــوا: احلم ــره: قول ــق، تقدي ــم اخلل تعلي

هذا لفظ امُلَفرِّ البغوي، وتبعه عى ذلك فئاٌم من أهل العلم؛ كالشنقيطي)2(.

وَعــدَّ ابــُن األنبــاري اآليــة حمتملــة عــى كونــه خــرًبا أخــرب اهلل تعــاىل بــه، أو هــو ثنــاء أثنــى بــه عى 

نفســه علَّــم عبــاده يف كل كتابــه ثنــاء عليه وشــكًرا لــه)3(.

واالحتال يف اآلية يعني التوجه نحو قول منها، ال هبا مجيًعا.

وقــال قــوم: إهنــا إخباريــة، كــا هــو الظاهــر، ونســب إىل معظــم العلــاء)4(، وارتضــاه األلــويس 

قــال: "كــا عليــه املعظــم، ويــد اهلل مــع اجلاعــة، واملــراد: اإلخبــار أن اهلل مســتحق احلمــد" )5(.

)1(  جامع البيان، للطربي، (1/ 138(.
)2(  معامل التنزيل، للبغوي، (52/1(.

)3(  نقله الواحدي، يف البسيط، والوسيط، (66/1(.
)4(  كا قاله األلويس، يف تفسريه، (76/1، 77(. 

)5(  روح املعان، لآللويس، )76/1(.
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وعند الزخمري: "أهنا خرب ُعِدل به عن األمر" )1(.

ويف )مشكل العز بن عبد السالم(: "أنه ليس وعًدا وال خرًبا، بل إنشاء" )2(.

وعليه؛ فجملة األقوال يف مجلة: ژ پ  پ  ژ ثالثة:

1- أهنا خب، وال إشعار فيها باإلنشائية.

2- أهنا خب ال حمالة، إال أنه أريد منه اإلنشاء.

3- أهنا إنشاء حمض، ال إشعار له باخلربية)3(.

واختــار ابــن عاشــور القــول الثــاين واصًفــا إيــاه بأنــه احلــق الــذي ال حميــد عنــه، وإنــا عــدل إىل 

ــة عــى  ــة املحمــود هبــا مــن الدالل ــات مــا يناســب جالل ــة احلمــد مــن اخلصوصي ــا جلمل ــة؛ مل اخلربي

ــا  ــده هل ــه ومح ــدح اهلل لنفس ــوه م ــام، ويف وج ــاص واالهت ــتغراق واالختص ــات واالس ــدوام والثب ال

ثالثــة؛ منهــا: أنــه َعلَّمنــا كيــف نحمــده، وكلفنــا محــده والثنــاء عليــه، أو أنــه قــال بعــض النــاس مــا 

ــا)4()5(. معنــاه: قولــوا: احلمــد هلل؛ فيكــون عــى فائــدة ذلــك التكليــف لن

ــا  ــعر، موضًح ــن الش ــت م ــه ببي ــا لقول ــتدل حمتجًّ ــه اس ــربي أن ــد الط ــألة عن ــراء املس ــن ث وم

وجــه االستشـهـــاد بــه، وأن خربيــة اجلــــملة مستــــفاد مــن ظاهرهــا، وأن تعـــليم العباد أن يقـــولوا:                              

ــن  ــِرف م ــوا، فُع ــة؛ أي: قول ــن اجلمل ــذوف م ــر حم ــى تقدي ــة: 2[، ع ژ پ  پ  پ  پ     ژ ]الفاحت

)1(  الكشاف، للزخمري، )112/1(.
)2(  فوائد يف مشكل القرآن، للعز بن عبد السالم، )ص42(.

)3(  التحرير والتنوير، البن عاشور، )161/1، 162(.
)4(  أحكام القرآن، البن العريب، )9/1(.

)5(  ومقطوع أن صورة اجلملة يف اآلية مجلة خربية، لكن يبقى النظر بالغيًّا يف أمرين:
1. هل ظاهر اإلخبار كحقيقته، أم أنه ظاهر اخلربية ُمستبطن اإلنشاء؟

ــد  ــة عن ــه يف اجلمل ــك ودالئل ــارات ذل ــا أم ــى: م ــب، بمعن ــاء والطل ــد اإلنش ــه يفي ــرًبا بأن ــاء خ ــا ج ــى م ــم ع ــدود احلك ــا ح 2. م
ــن؟ البالغي
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ــاهنم. ــم ولس ــرب يف لغته ــروف كالم الع ــاع ملع ــذا إرج ــا، وه ــِذف منه ــا ُح ــوق م املنط

واألبيــات املستشــهد هبــا عنــده خالصــة االحتجــاج هبــا: أنــه أســقط منهــا مــا علمــه الســامع بــا 

ظهــر منهــا؛ فاملحــذوف دل عليــه املنطــوق، وكذلــك يف اآليــة ُحــِذف منهــا: )قولــوا(، عــى حســب 

قولــه.

وقبــل ذلــك وآُصــل منــه: االســتدالل بأثــٍر عــن ابــن عبــاس؛ قــال فيــه: "إنَّ جربيــل قــال ملحمــد 

: قــل يــا حممــد: ژ پ  پ  پ  پ     ژ ]الفاحتــة: 2[" )1(،  ففيــه دليــل عــى أهنــا إنشــائية 

جــاءت عــى صــورة اخلــرب.

. ومثل هذا التقعيد باألثر واللغة للمسألة مل أجده عند غري الطربي

ولــو قيــل بأهنــا خربيــة كــا هــو الظاهــر، إنشــائية بحســب املفهــوم منهــا؛ الحتملــت املعنيــن، 

وُقــررت الفائدتــان، وذلــك أتــم وأثــرى، واهلل أعلــم.

الفنقلة الثالثة:

ــة:1[؛  ــِل ژ ٱ    ٻ  ٻ  ٻژ ]الفاحت ــْولِهِ:   ژ ڀ  ڀ ژ، يِف َتْأِوي ــِل َقـ ــْن َتْأِوي ــاُن َع ــَى اْلَبَي ــْد َم "َق

ــَك يِف  ــِر اهللَِّ َذلِ ــِه َتْكِري ــْن َوْج ــِة َع َباَن ــج إىل اإْلِ ــِع، َومَلْ ُيت ــَذا امْلَْوِض ــِه يِف َه ــْن إَِعاَدتِ ــَك َع ــى َذلِ َفَأْغنَ

ــوُن  ــاِب آَيٌة؛ َفَيُك ــِة اْلِكَت ــْن َفاحِتَ ــة: 1[، م ــَرى َأنَّ ژ ٱ       ٻ  ٻ  ٻ   ژ ]الفاحت ــا اَل َن ــِع؛ إِْذ ُكنَّ ــَذا امْلَْوِض َه

َعَلْينَــا لَِســاِئل َمْســَأَلة بِــَأْن َيُقــوَل: َمــا َوْجــُه َتْكِريــِر َذلـِـَك يِف َهــَذا امْلَْوِضــِع َوَقــْد َمــَى َوْصــُف اهللَِّ  بِــِه 

ــا  ــَرى َوجُمَاَوَرِتَ ــَن اأْلُْخ ــْنِ ِم ــَدى اآْلَيَت ــَكاِن إِْح ــْرِب َم ــَع ُق ــِه: ژ ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ژ، َم ــُه يِف َقْولِ َنْفَس

ــِة  َعــى َأنَّ ژ ٱ       ٻ  ٻ  ٻژِمــْن َفاحِتَ ــٌة َعــَى َخَطــأِ َدْعــَوى َمــِن ادَّ ــا ُحجَّ ــْل َذلِــَك َلنَ لَِصاِحَبتَِهــا؟ َب

ــْنِ  َت ــٍظ َواِحــٍد َمرَّ ــى َواِحــٍد َوَلْف ــٍة بَِمْعنً ــاَدَة آَي ــَكاَن َذلِــَك إَِع ــْو َكاَن َذلِــَك َكَذلِــَك َل ــٌة؛ إِْذ َل ــاِب آَي اْلِكَت

)1(  جامع البيان، للطربي )141/1(.
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ــاِن  َرَت ــاِن ُمَكرَّ ــاِن ُمَتَجاوَرَت ــاِب اهللَِّ آَيَت ــْن ِكَت ٍء ِم ــرْيُ َمْوُجــوٌد يِف يَشْ ــَا، َوَغ ــرْيِ َفْصــٍل َيْفِصــُل َبْينَُه ــْن َغ ِم

ــَا َيــْأيِت بَِتْكِريــِر آَيــٍة  ــا، َوإِنَّ بَِلْفــٍظ َواِحــٍد َوَمْعنـًـى َواِحــٍد، اَل َفْصــَل َبْينَُهــَا ِمــْن َكاَلٍم ُيَالـِـُف َمْعنـَـاُه َمْعنَامُهَ

ُض بـِـِه بَِغــرْيِ َمْعنـَـى اآْلَيــاِت  ــوَرِة اْلَواِحــَدِة، َمــَع ُفُصــوٍل َتْفِصــُل َبــْنَ َذلـِـَك، َوَكاَلٍم ُيْعــرَتَ بَِكَاهِلـَـا يِف السُّ

َراِت َأْو َغــرْي َأْلَفاظَِهــا، َواَل َفاِصــَل َبيـْــَن َقــْوِل اهللَِّ َتَبـــاَرَك َوَتَعــاىَل اْســُمُه :   ژ ڀ  ڀ ژ ِمــْن  امْلَُكــرَّ

ژ ٱ   ٻ  ٻٻژ ]الفاحتة: 1[، َوَقــــْوُل اهللَِّ تعـــاىل :        ژ ڀ  ڀ ژ ،  ِمن ژ پ  پ  پ  پ     ژ      

]الفاحتــة:2[، َفــإِْن َقـــــاَل َقــــاِئٌل: َفــإِنَّ ژپ  پ  پ  پژ ]الفاحتــة: 2[، َفاِصــٌل َبــْنَ َذلـِـَك! قيــَل: َقــْد 

ــَا  ــاُه التَّْقِديُم، َوإِنَّ ــِذي َمْعنَ ــِر الَّ ــَن امْلَُؤخَّ ــَك ِم ــوا: إِنَّ َذلِ ــِل التَّْأِويِل، َوَقاُل ــْن َأْه ــٌة ِم ــَك مَجَاَع ــَر َذلِ َأْنَك

َعْوا  ِة َمــا ادَّ يــِن. َواْسَتْشَهــــُدْوا َعــَى ِصحَّ ِحيــِم َربِّ اْلَعامَلـِـَن َمَلــِك َيــْوِم الدِّ مْحَــــِن الرَّ ُهــو: احْلَْمــُد هللَِِّ الرَّ

ِمــْن َذلـِـَك بَِقْولـِـِه: ژ ٺ  ٺ    ٺ     ژ ]الفاحتــة: 4[، َفَقاُلــوا: إِنَّ َقْوَلــُه: ژ ٺ  ٺ    ٺ     ژ َتْعِليٌم ِمــَن اهللَِّ َعْبَدُه 

ــِذي ُهــَو  َأْن َيِصَفــُه بِامْلُْلــِك يِف ِقــَراَءِة َمــْن َقــَرَأ )َمِلــك(، َوبِامْلِْلــِك يِف ِقــَراَءِة َمــْن َقــَرَأ ژ ٺژ، َقاُلــوا: َفالَّ

َأْوىَل َأْن َيُكــوَن جُمـَـاِور َوَصِفــِه بِامْلُْلــِك َأِو امْلِْلــِك َمــا َكاَن َنظِــرُي َذلـِـَك ِمــَن اْلَوْصــِف، َوَذلـِـَك ُهــَو َقــْوُل: 

ــِه  ــاِور َوَصِف ــوَن جُمَ ــِق، َوَأْن َيُك ــاِس اخْلَْل ــَع َأْجنَ ــِه مَجِي ــْن ُمْلِك ــرَبٌ َع ــَو َخ ــِذي ُه ژ پ  پژ ،  الَّ

ــُه: ژ ڀ  ڀ    ژ؛  ــَك َقْوُل ــاِء َعَلْيِه، َوَذلِ ــَن الثَّنَ ــى ِم ــرًيا يِف امْلَْعن ــُه َنظِ ــا َكاَن َل ــِة َم ــِة َواأْلُُلوَه بِاْلَعَظَم

َفَزَعُمـــوا َأنَّ َذلـِـَك هَلـُـْم َدلِيــٌل َعــَى َأنَّ َقـــْوَلُه: ژ ڀ  ڀژ بَِمْعنـَـى التَّْقِديــِم َقْبــَل  ژ پ پژ، 

ــُر  ــِذي ُهــَو بَِمْعنـَـى التَّْأِخــرِي، َوامْلَُؤخَّ ــًرا. َوَقاُلــوا: َنَظاِئــُر َذلـِـَك ِمــَن التَّْقِديــِم الَّ َوإِْن َكاَن يِف الظَّاِهــِر ُمَؤخِّ

ــِذي ُهــَو بَِمْعنـَـى التَّْقِديــِم يِف َكاَلِم اْلَعــَرِب َأْفَشــى، َويِف َمنْطِِقَهــا َأْكَثــُر ِمــْن َأْن ُيَْى؛ ِمــْن َذلـِـَك َقــْوُل  الَّ

ــَة: َجِريــِر ْبــِن َعطِيَّ

َساَلَماَطــاَف اخْلََياُل َوَأْيَن ِمنَْك ملَِاَما؟ اَلِم  بِالسَّ لَِزْوِرَك  َفاْرِجْع 

بَِمْعنَى: َطاَف اخْلََياُل ملَِاًما َوَأْيَن ُهَو ِمنَْك؟



52

َوَكــَمـــا َقــاَل - َجـــلَّ َثنَــاُؤُه - يِف ِكَتـــابِِه:  ژ ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ې  ېې     ژ                         

َعــْل َلــُه ِعَوًجــا، َوَمــا َأْشــَبَه  ــًا َومَلْ جَيْ ــِذي َأْنــَزَل َعــَى َعْبــِدِه اْلِكَتــاَب َقيِّ ]الكهــف: 1[، امْلَْعنَــى: احْلَْمــُد هللَِِّ الَّ

ــِة َقــْوِل َمــْن َأْنَكــَر َأْن َتُكــوَن ژ ٱ       ٻ  ٻ  ٻژ ]الفاحتــة: 1[  َذلـِـَك، َفِفــي َذلـِـَك َدلِيــٌل َشــاِهٌد َعــَى ِصحَّ

ــًة" (1(. ــاِب آَي ــِة اْلِكَت ــْن َفاحِتَ ِم

دراسة الفنقلة:

يــرى أبــو جعـــفر الطــربي أن البســملة ليســت آيــة مــن الفاحتــة، ويســتدل عــى ذلـــك بقولــه:       

ژ ڀ  ڀژ ]الفاحتــة:3[؛ فلــو كانــت البســملة آيــة - وهــي متضمنــة لالســمن الكريمــن الوارديــن 

ــا مــن الفاحتــة - لــكان ذلــك تكــراًرا بمعنــى واحــد ولفــظ واحــد؛ فــال فاصــل بينهــا. تالًي

وقــال بقولــه النســفي قائــاًل: "إذ لــو كان فيهــا ملــا أعادمهــا؛ خللــو اإلعــادة عــن اإلفــادة! قلــت: 

وليســت كل إعــادة خلــًوا مــن الفائــدة؛ فهــذا إطــالٌق فيــه نظــر" )2(.

"والفصــل بينهــا بـــ                                                     )اهلدايــة(؛ قــال:  وتبعــه كذلــك مكــي بــن أيب طالــب يف تفســريه 

ــره:  ــم، تقدي ــه التقدي ــراد ب ــر ي ــه مؤخ ــل... " )3(؛ ألن ــة: 2[ كال فص ژ پ  پ  پ  پ     ژ ]الفاحت

ــيأيت. ــا س ــوة، ك ــان بق ــو حي ــه أب ــد َردَّ علي ــن، وق ــم رب العامل ــن الرحي ــد هلل الرمح احلم

ومن املفرين َمن جعل ژ ڀ  ڀژ مكررة للتعليل، عى ما قاله البيضاوي)4(.

ــاىل  ــه تع ــل؛ لكون ــريه - أي: تعلي ــى تفس ــون ع ــه امُلَحشُّ ــا بين ــى م ــل - ع ــه: للتعلي ــى قول ومعن

ــه  ــاًل لالســتعانة باســمه، يف كــون قراءت ــا وقــع تعلي ا للحمــد، كــا أن الواقــع يف التســمية إن مســتحقًّ

متعبــًدا هبــا رشًعــا)5(.

)1(  جامع البيان، للطربي، )1/ 147- 149(. 
)2(  مدارك التنزيل، للنسفي، )30/1(.

)3(  اهلداية، ملكي، )1/ 103-102(.
)4(  أنوار التنزيل، للبيضاوي، )14/1(.

)5(  حاشية شيخ زاده عى البيضاوي، (70/1، 71(؛ حاشية الشهاب اخلفاجي، (96/1(.
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ــن  ــت م ــملة ليس ــل: إن البس ــا قي ــا مل ــة أو جواًب ــن الفاحت ــملة م ــه أن البس ــى مذهب ــاء ع ــذا بن ه

ــة  ــف الربوبي ــب وص ــا عق ــل إيرادمه ــمن)1(: ژ ڀ  ڀ    ژ، وجع ــرار االس ــزم تك ــورة، وإال ل الس

ــم. ــل احلكي ــلوب التنزي ــو أس ــذي ه ــب ال ــب بالرتهي ــرن الرتغي ــاب ق ــن ب م

ــة ذكــر االســمن الكريمــن، فالذكــر  ــه ذكــر نكت ــة مــن الفاحتــة؛ ألن ــي أن البســملة آي هــذا يعن

ــد القاســمي كذلــك)2(. ــة، وهــي عن بعــد اشــتاله البســملة عليهــا هلــذه النكت

ــه:                                     ــرار قول ــه تك ــزم في ــة لل ــن الفاحت ــة م ــملة آي ــت البس ــو كان ــا ل ــق بأهن ــن تعل ــوى َم ودع

عنهــا: ُأجيــب  ڀژ  ڀ   ژ 

أن التكرار ألجل التأكيد كثري يف القرآن، وتأكيد كون اهلل تعاىل رمحاًنا رحيًا من أعظم املهات)3(.

ه أبــو حيــان بقــوة، وَنَعَتــه بأنــه مدخــول  قــول مكــي يف اآليــة ودعــوى التقديــم والتأخــري قــد َردَّ

مــن غــري وجــه، ولــوال جاللــة قائلــه نزهــت كتــايب هــذا عــن ذكــره، والرتتيــب القــرآين جــاء يف غايــة 

الفصاحــة؛ ألنــه تعــاىل وصــف نفســه بصفــة الربوبيــة وصفــة الرمحــة، ثــم ذكــر شــيئن أحدمهــا ملكــه 

ــألول،  ــكان األول ل ــادة، ف ــة العب ــك، والرمح ــة للمل ــب الربوبي ــادة؛ فناس ــان العب ــزاء، والث ــوم اجل ي

والثــاين للثــاين)4(.

ــوم، ويف  ــم كل مرح ــي تع ــة الت ــارة إىل الرمح ــة إش ــن الرمح ــة م ــذي بالفاحت ــاء ال ــل: إن الثن وقي

البســملة إشــارة إىل مــا يف الفعــل املتلبــس بــه مــن الرمحــة؛ فالــذي يف الفاحتــة عــام، والــذي يف البســملة 

خــاص؛ فــال تكــرار)5(.

)1(  ينظر: حاشية الشهاب اخلفاجي، (96/1(.
)2(  حماسن التأويل، للقاسمي، )8/2(.

)3(  التفسري الكبري، للرازي، )207/1(.

)4(  البحر املحيط، أليب حيان، )58/1(.
)5(  فوائد يف مشكل القرآن، للِعز بن عبد السالم، )ص45(.
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وعنــد أيب حيــان أن نكتــة تكــرار االســمن عــى القــول بــأن البســملة آيــة مــن الفاحتــة بينــة عــى 

قــدر هاتــن الصفتــن وتأكيــد أمرمهــا، وهــو موافــق لقــول أئمــة تــواردوا عــى هــذه النكتــة)1(.

وجعــل األلــويس قــول مــن قــال: إن التكــرار دليــل عــى أن البســملة ليســت آية مــن الفاحتــة قواًل 

ليــس بقــوي؛ ألن التكــرار لفائــدة، فهــي مــع البســملة لالبتــداء باســمه، وهنــا ذكرمهــا؛ الســتحقاقه 

ــاىل الرمحة. تع

ــرر  ــة مك ــإن األُلوهي ــه يشء؛ ف ــب من ــال: "يف القل ــرازي، وق ــد ال ــرار عن ــة التك ــى بنكت ــم أت ث

ــا يف                               ــه مل ــن وج ــل م ــر ژ ڀ  ڀژ تفصي ــال: إن ذك ــا ق ــويف، ك ــلك ص ــب بمس ــرى، وَعقَّ ــا ت ك

ــة)2(. ــط اللطيف ــم بس ــال"، ث ــن اإلمج ژ پ  پژ  م

ومــن مســالك االســتدالل عنــد ابــن عاشــور بــأن البســملة آيــة مــن الفاحتــة: االســتدالل مــن طريــق 

االســتعال العــريب، وبيانــه: أنــه ال يمــد يف بــاب البالغــة تكــرار لفظــن يف كالم غــري طويــل ليــس بينهــا 

فصــل كثــري، ودفــع جــواب الــرازي بــأن التكــرار وإن كانــت لــه مواقــع حممــودة يف الــكالم البليــغ إال أن 

الفاحتــة ال مناســبة هلــا بأغــراض التكريــر وال ســيا التوكيــد؛ ألنــه ال ينكــر لكونــه رمحاًنــا رحيــًا.

ــة   ــن فصاح ــدَّ م ــمع، وُع ــن الس ــه ع ــًدا ُيقصي ــن بع ــن املكرري ــا ب ــد م ــرار رشط أن يبع والتك

ــك. ــع ذل َرا يمن ــرِّ ــن ُك ــم ح ــن الرحي ــن الرمح ــرب ب ــرار، والُق ــرة التك ــن كث ــه م ــكالم: خلوص ال

ثم أجاب عن نكتة التكرير الواردة عند البيضاوي يف كالم مطنب)3(.

وحاصــل مــا قــرره حممــد رشــيد رضــا: أن معنــى الرمحــة يف بســملة كل ســورة هــو أن الســورة 

ــة  ــر الرمح ــن ذك ــا م ــورة أو أثنائه ــون يف أول الس ــاه يك ــا عس ــد م ــال ُيع ــه؛ ف ــة اهلل وفضل ــة برمح منزل

)1(  البحر املحيط، أليب حيان، )58/1(.
)2(  روح املعان، لأللويس، )82/1(.

)3(  التحرير والتنوير، البن عاشور، )141/1(.
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مكــرًرا مــع باقــي البســملة؛ ألن الرمحــن يف البســملة للمعنــى العــام يف الوحــي والتنزيــل، ويف الســور 

للمعنــى اخلــاص الــذي تعنيــه الســورة.

ــوع  ــن موض ــون م ــاٍف أن يك ــري من ــو غ ــة، وه ــر الرمح ــة لذك ــملة املتضمن ــة بالبس ــك الفاحت كذل

ــن)1(. ــه للعامل ــان ربوبيت ــع بي ــاىل م ــة اهلل تع ــان رمح ــورة: بي الس

ويف )تيسري النسفي( تقرير التكرار لالسمن، ومن َثمَّ ساق مخَس نِكات يف سبب ذلك)2(.

ــاىل:                             ــه تع ــن بقولــ ــن اجلملت ــاًل ب ــاك فاصــ ــله: أن هن ــر حاصـ ــراًدا آخـ ــربيُّ إي ــم أورد الط ث

ــذي  ــدم ال ــن املق ــه م ــل؛ ألن ــس بفص ــك لي ــأن ذل ــاب ب ــة: 2[، وأج ژ پ  پ  پ  پ     ژ ]الفاحت

ِحيــِم َربِّ اْلَعامَلـِـنَي َمَلــِك َيــْوِم  ــِن الرَّ ْحَ ْمــُد هللَِِّ الرَّ حقــه التأخــري؛ فتكــون اجلملــة يف أصــل نظمهــا: )احْلَ

يــِن(، واســتدل عــى ذلــك أن التقديــم والتأخــري يف كالم العــرب أكثــر مــن أن ُيــى، ثــم استشــهد  الدِّ

ــة اخلطفــى )3(. ــن عطي ــر ب ــٍت للشــاعر األمــوي جري ــة مــن ســورة الكهــف، وببي ــأول آي ب

ِعــي يف اآليــة، كــا هــو قول  ودعــوى التقديــم والتأخــري هــي عــى خــالف األصــل، وهــو قــول ادُّ

ه أبــو حيــان -كــا تقــدم- بعبــارة شــديدة، وليــس هــذا القــول بــذي حظــوة  مكــي بــن أيب طالــب، وَردَّ

ج عــى ذكــره، فهــو قــول مــرتوك يف معظــم  ــرَّ ــاه أو َع ــن تبن ــادًرا َم ــذا كان ن ــد أهــل التفســري، ول عن

تصانيــف التفاســري.

)1(  تفسري املنار، لرشيد رضا)52/1(.
)2(  التيسري يف التفسري، لنجم الدين عمر بن حممد النسفي احلنفي )112/1، 113(.

)3(  وقد أبدع اإلمام يف ذكر قاعدة يف قضية التكرار القرآين، وهو مستأهل للدراسة والتحرير.
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وحمصلة ما سبق:

بقولــه:                                                    ذلــك  عــى  ويســتدل  الفاحتــة،  مــن  آيــة  ليســت  البســملة  أن  الطــبي  رأى   -1

ژ ڀ  ڀ  ژ ؛ إذ لــو كانــت البســملة آيــة للــزم تكــرار االســمن بلفــظ واحــد ونــص واحــد بــال 

ــب. ــن أيب طال ــي ب ــفي ومك ــة؛ كالنس ــذا مجاع ــى ه ــه ع ــل، وتبع فص

ــل  ــا: ژ ڀ  ڀژ   دلي ــه بعده ــة، وقول ــن الفاحت ــة م ــملة آي ــرى أن البس ــان ي ــق الث 2- الفري

ذلــك؛ ألهنــا مكــررة بــال فاصــل بينهــا وبــن البســملة، وقولــه: ژ پ  پ  پ  پ     ژ ]الفاحتــة: 2[ 

بــال فاصــل، كــا بينــه مكــي بــن أيب طالــب.

3- َمــن ينفــي التكــرار يميــل إىل أن لقولــه تعــاىل:  ژ ڀ  ڀژ ، نكتــة وفائــدة ُترجهــا عــن 

التكرار املذمـــوم، وقد تنوعت ُملـــح ذلك وفائـــدته، كمـــا تقدم، وليعلم أن استـــدالل طائفـــة بقوله: 

ژ ڀ  ڀ  ژ عــى آيــة البســملة ليــس دليــاًل وحيــًدا، بــل هنــاك مســالك خمتلفــة لالســتدالل، وهــذا 

ــه آخــرون  ــه فمــن يقــول بالتكــرار ينفي أحدهــا، وال ينهــض وحــده حلســم املســألة وتقويتهــا، وعلي

ذاكريــن نكتــة ذلــك وفائدتــه.

وابــن عاشــور دفــع جــواب الــرازي والبيضــاوي عــا تعلــق بــه خمالفوهــم مــن دعــوى التكــرار 

يف االســمن الكريمــن.

4- مــن يــرى أن قولــه تعــاىل: ژ ڀ  ڀ ژ لــه فائــدة ونكتــة، وأســبق االســمن الكريمــن يف 

البســملة ال يلــزم مــن قــول هــذا: أن البســملة آيــة مــن الفاحتــة، فــال تــالزم بــن القولــن، لكــن القــول 

بــأن البســملة آيــة َيــرد عليــه تكــرار ژ ڀ  ڀژ يف الفاحتــة.

5- الــذي يتقــوى لــديَّ - واهلل أعلــم - أنــه ال تكــرار، ولــو مل ترتجــح البســملة آيــة مــن الفاحتــة، 

وإنــا لــكل مــن االســمن الكريمــن نكتــة ومعنــى يف موقعهــا مــن البســملة ومــن الفاحتــة، واهلل أعلم.
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6- دعــوى التقديــم والتأخــري يف اآليــة مل يذهــب إليــه - بحســب مــا اطلعــت عليــه - إال الطــبي 

ه أبــو حيــان بعبــارة بليغــة  ومكــي بــن أب طالــب، واجلمهــرة الكاثــرة مل َتذكــر هــذا القــول أصــاًل، وَردَّ

. ية قو

الفنقلة الرابعة:

ــْد  ــٌز َوَق ــِه؟ َأَو َجاِئ ــَة َعــَى َطاَعتِ ــَأْن َيْســَأُلوُه امْلَُعوَن ــاَدُه بِ ــِر اهللَِّ ِعَب ــى َأْم ــا َمْعنَ ــٌل: َوَم ــاَل َقاِئ ــإِْن َق "َف

ــاَك َنْســَتِعُن َعــَى َطاَعتِــَك إاِلَّ َوُهــَو  ــِه: إِيَّ َأَمَرُهــْم بَِطاَعتِــِه َأالَّ ُيِعينَُهــْم َعَلْيَهــا؟ َأْم َهــْل َيُقــوُل َقاِئــٌل لَِربِّ

اُه؟ ِقيــَل:  ــه َمــا َقــْد َأْعَطــاُه إِيَّ َعــَى َقْولـِـِه َذلـِـَك ُمَعــاٌن، َوَذلـِـَك ُهــَو الطَّاَعــُة؛ َفــَا َوْجــُه َمْســَأَلِة اْلَعْبــِد َربَّ

ــُه  ــَن َأْن ُيِعينَ ــَن امْلُْؤِمنِ ــُه ِم ــي َربَّ اِع ــَا الدَّ ــِه، َوإِنَّ ــَت إَِلْي ــِذي َذَهْب ــِه الَّ ــرْيِ اْلَوْج ــَى َغ ــَك َع ــَل َذلِ إِنَّ َتْأِوي

َفــُه ِمــْن َطاَعتِــِه، ُدوَن َمــا َقــْد َتَقــىَّ  ــاُه، َداٍع َأْن ُيِعينَــُه فِيــَا َبِقــَي ِمــْن ُعْمــِرِه َعــَى َمــا َكلَّ َعــَى َطاَعتِــِه إِيَّ

ــُه َذلِــَك؛ أِلَنَّ إِْعَطــاَء  ــِد َربَّ ــَا َخــاَل ِمــْن ُعْمــِرِه. َوَجــاَزْت َمْســَأَلُة اْلَعْب ــِة فِي احِلَ َوَمــَى ِمــْن َأْعَالِــِه الصَّ

ــْن َفَراِئِضــِه -  ــِه ِم َض َعَلْي ــرَتَ ــِه َواْف ــْن َطاَعتِ ــُه ِم َف ــا َكلَّ ــِه َجَواِرَحــُه أِلََداِء َم ــَع مَتِْكينِ ــَدُه َذلِــَك - َم اهللَِّ َعْب

ــل  ــَل بِــِه َعَلْيــِه، َوُلْطــٌف ِمنْــُه َلَطــَف َلــُه فِيــِه، َوَلْيــَس يِف َتَرْكــِه التََّفضُّ َفْضــٌل ِمنْــُه - َجــلَّ َثنَــاُؤُه - َتَفضَّ

افـِـِه َعــْن حَمَبَّتـِـِه، َواَل يِف َبْســطِِه َفْضَلــُه  َعــَى َبْعــِض َعبِيــِدِه بِالتَّْوفِيــِق َمــَع اْشــتَِغاِل َعْبــِدِه بَِمْعِصَيتـِـِه َواْنرِصَ

ــرٍي َواَل َجــْوٌر  ــِه- َفَســاٌد يِف َتْدبِ ــِه َوُمَســاَرَعتِِه إىَِل َطاَعتِ ــِد َنْفَســُه يِف حَمَبَّتِ ــَع إِْجَهــاِد اْلَعْب َعــَى َبْعِضِهــْم -َم

ــِه،  ــَى َطاَعتِ ــُه َع ــَأَلتِِه َعْون ــَدُه بَِمْس ــره َعْب ــِم اهللِ، َوَأْم ــَع ُحْك ــٌل َمْوِض ــَل َجاِه َه ــوُز َأْن جَيْ ــٍم؛ َفَيُج يِف ُحْك

َويِف َأْمــِر اهللَِّ - َجــلَّ َثنَــاُؤُه - ِعَبــاَدُه َأْن َيُقوُلــوا: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٿژ ]الفاحتــة:5[، بَمْعنَــى َمْســَأَلتِِهْم 

ِذيــَن  لِيــِل َعــَى َفَســاِد َقــْوِل اْلَقاِئِلــَن بِالتَّْفِويــِض ِمــْن َأْهــِل اْلَقــَدِر، الَّ ــاُه امْلَُعوَنــَة َعــَى اْلِعَبــاَدِة َأَدلُّ الدَّ إِيَّ

ــَى  ــَة َع ــِه امْلَُعوَن ــَد إِْعَطاِئ ــٍل إاِلَّ َبْع ــْرَض َعَم ــُه َف َف ــٍر َأْو ُيَكلِّ ــاده بَِأْم ــْن عب ــًدا ِم ــَر اهللَُّ َأَح ــوا َأْن َيْأُم َأَحال

ْغَبــُة إىَِل اهللَِّ يِف امْلَُعوَنــِة َعــَى  ــِذي َقاُلــوا ِمــْن َذلـِـَك َكــَا َقاُلــوا َلَبَطَلــِت الرَّ فِْعِلــِه َوَعــَى َتْرِكــِه، َوَلــْو َكاَن الَّ

ــِد  ــَى اهللَِّ لِْلَعْب ــا َع ــا َواِجًب ــِف - َحقًّ ــِي َوالتَّْكِلي ــِر َوالنَّْه ــَع ُوُجــوِد اأْلَْم ــْم - َم ــَى َقْوهِلِ ــِه؛ إِْذ َكاَن َع َطاَعتِ
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إِْعَطــاُؤُه امْلَُعوَنــَة َعَلْيــِه، َســَأَلُه َعْبــُدُه َذلـِـَك َأْو َتــَرَك َمْســَأَلَة َذلـِـَك؛ َبــْل َتــْرُك إِْعَطاِئــِه َذلـِـَك ِعنَْدُهــْم ِمنـْـُه 

ــُل: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٿژ ]الفاحتــة:5[:  ــَكاَن اْلَقاِئ ــوا، َل ــا َقاُل ــَى َم ــَك َع ــُر يِف َذلِ ــْو َكاَن اأْلَْم َجــْوٌر. َوَل

ــا  ــمَّ إِنَّ ُه ــِل: اللَّ ــْوِل اْلَقاِئ ــا َعــَى َتْصِويــِب َق ْســاَلِم مَجِيًع ــِل اإْلِ ــاِع َأْه ــور! َويِف إمِْجَ ــُه َأالَّ جَيُ ــَا َيْســَأُل َربَّ إِنَّ

ِذيــَن  ــا، َدلِيــٌل َواِضــٌح َعــَى َخَطــأِ َمــا َقــاَل الَّ ــْر َعَلْينَ ُهــمَّ اَل َتُ َنْســَتِعينَُك؛ َوخَتْطَِئتِِهــْم َقــْوَل اْلَقاِئــِل: اللَّ

ْك َمُعوَنَتنَــا  ُهــمَّ اَل َتــرْتُ ــا َنْســَتِعينَُك، اللَّ ُهــمَّ إِنَّ َوَصْفــُت َقْوهَلـُـْم؛ إِْن َكاَن َتْأِويــُل َقــْوِل اْلَقاِئــِل ِعنَْدُهــُم: اللَّ

تِــي َتْرُكَهــا َجــْوٌر ِمنْــَك". الَّ

دراسة الفنقلة: 

ما أورده الطربي -  تعاىل- يف قوله تعاىل: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٿژ ]الفاحتة:5[ ثالث مسائل:

1- ما معنى سؤال إعانته – تعاىل- عى طاعتهم؟

2- هل جيوز أن يأمرهم بطاعته ثم ال ُيعينهم عليها؟

3-  أن من يقول: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٿژ هو ُمعاٌن عى طاعته؛ فا وجه سؤاله ما قد أعطاه ربه؟

فأمــا معنــى ســؤال اإلعانــة عــى الطاعــة؛ فعنــد الطــربي: أنــه يدعــوه لإلعانــة فيــا بقــي مــن عمــره 

َفــه مــن الطاعــة، وليســت عــى مــا تقــى مــن أعالــه الصاحلــة فيــا خــال مــن عمــره. عــى مــا َكلَّ

وهــذا مــن الطــربي  أن اجلملتــن عــى أصلهــا يف ترتيــب النظــم القــرآين، وال فــرق بــن 

ــى  ــادة ع ــم العب ــرون أن تقدي ــن ي ــن املفري ــرية م ــف غف ــا طوائ ــا؛ بين ــري أليٍّ منه ــم والتأخ التقدي

مــت الغايــة عــى الوســيلة، وهــذا يعنــي أنــه يســتعن بــاهلل عــى  االســتعانة؛ ألهنــا غايــة ووســيلة، فُقدِّ

طاعاتــه ومنهــا طاعتــه التــي يؤديــا)1(.

)1(  سيأيت يف الفنقلة التالية بسط قضية تقديم العبادة عى االستعانة.
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ــروع يف  ــل ال ــن قب ــي حَتس ــا ه ــل بين ــى العم ــتعانة ع ــري االس ــه: "تأخ ــرازي يف حكم ــال ال وق

ــن  ــي م ــال متنعن ــا، ف ــك يف إمتامه ــتعن ب ــادة؛ فأس ــُت يف العب ــول: رَشع ــه يق ــيل كأن ــل: أن املص العم

ــا" )1(. ــي وتغيريه ــب الدواع ــرض وال بقل ــوت وال بامل ــا بامل إمتامه

ثم أتم مخسة وجوه للحكمة يف ذلك.

ومــا جعلــه الطــربي مــن أن اإلعانــة عــى مــا بقــي مــن عمــر الداعــي مــن تكليفــات: أنــه هبــذا 
يــرى اإلعانــة ال ختتــص بالعبــادة احلــارضة؛ ألهنــا قــد حصلــت لــه، فكيــف يدعــو بــيء حاصــل؟! 
، بــل اإلعانــة ُتســأل عليهــا وعــى غريهــا ممــا يســتقبل مــن أنــواع العبــادات؛ قــال  وهــذا ليــس بقــويٍّ
ــة  ــام هبــا، وإعان ــة قبلهــا عــى التزامهــا والقي ــة بإعانتــن: إعان ــة حمفوف ــم : "فالعبودي ــن القي اب

بعدهــا عــى عبوديــة أخــرى، وهكــذا أبــًدا حتــى َيقــي العبــُد َنْحَبــه" )2(.

وعنــد البغــوي ملحــظ مهــم، وفيــه إيــاء لنــرصة مذهــب أهــل الســنة واجلاعــة بعــد ســؤاٍل عــن 
تقديــم العبــادة عــى االســتعانة، واالســتعانة تكــون قبلهــا؛ قــال: "فلهــذا يلــزم مــن جيعــل االســتطاعة 
قبــل الفعــل، ونحــن - بحمــد اهلل - نجعــل التوفيــق واالســتعانة مــع الفعــل؛ فــال فــرق بــن التقديــم 
ــن  ــو م ــا ه ــر م ــم ذك ــادة أواًل، ث ــة العب ــر مجل ــه ذك ــد؛ كأن ــوع تعب ــتعانة ن ــال: االس ــري. ويق والتأخ

تفاصيلهــا" )3(.

ــن  ــة، وم ــب املعتزل ــه ملذه ــارة من ــل إش ــل الفع ــتطاعة قب ــل االس ــن جيع ــزم َم ــذا يل ــه: فله فقول
يقــول بــأن االســتطاعة مــع الفعــل مقارنــة لــه ال تتقدمــه وال تتأخــر عنــه، وهــو مذهــب األشــاعرة)4(، 

والقــول بالتفصيــل مذهــب أهــل الســنة، وأن االســتطاعة منهــا مــا هــو قبــل الفعــل، ومنهــا مــا هــو 

مــع الفعــل مقارًنا لــه)5(.

)1(  التفسري الكبري، للرازي، )257/1(.
)2(  مدارج السالكني، البن القيم، )88/1(.

)3(  معامل التنزيل، للنسفي، )54/1(.
)4(  مقاالت اإلسالميني، لألشعري، )300/1(؛ اإلرشاد، للجويني، )ص218- 219(؛ معامل أصول الدين، للرازي،  )89، 90(.

)5(  جمموع فتاوى شيخ اإلسالم، (371/8-372(، )172/18-173(؛ منهاج السنة النبوية، البن تيمية، )408/1- 409(. 
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املسألة الثانية: عند الطربي يف هذا اإليراد: هل جيوز أن يأمرهم بطاعته، ثم ال يعينهم عليها؟

ــى  ــل ع ــرتك التفض ــاده؛ ف ــه بعب ــف من ــن اهلل ولط ــل م ــض تفض ــذا حم ــه: أن ه ــص جواب وملخ

ــري. ــور يف التدب ــم، وال ج ــاد يف احلك ــه فس ــس في ــز، ولي ــك جائ ــده بذل ــض عبي بع

ومعنــى هــذا اجلــواب: أن كل عابــد ومأمــور منهــم مــن يتفضــل اهلل عليــه باإلعانــة، ومنهــم مــن 

كــم إهليــة عظيمــة. ال ُيعــان وال يتفضــل عليــه بذلــك؛ حِلِ

ــاين،  ــة النفــاة الذيــن ينفــون االســتطاعة باملعنــى الث ــرد عــى القدري ــة: تضمنــت ال املســألة الثالث

مــع إثباتــم هلــا باملعنــى األول؛ فُيثبتــون االســتطاعة مــن جهــة الصحــة والوســع والتمكــن وســالمة 

اآلالت، وينفوهنــا مــن جهــة االســتطاعة.

وقوهلــم - أي: القدريــة املفوضــة - يقولــون هنــا - كــا ذكــر الطــربي -: "إن إقــدار اهلل للمؤمــن 

والكافــر والــرب والفاجــر ســواء؛ فــال يقولــون: إن اهلل خــص املؤمــن املطيــع بإعانــة حصــل هبــا اإليان، 

بــل يقولــون: إن إعانتــه للمطيــع والعــايص ســواء، ولكــن هــذا بنفســه رجــح الطاعــة، وهــذا بنفســه 

ــه يف ســبيل اهلل،  ــه ســيًفا، فهــذا جاهــد ب ــد الــذي أعطــى كل واحــد مــن ابني ــة؛ كالوال رجــح املعصي

وهــذا قطــع بــه الطريــق، أو أعطامهــا مــااًل، فهــذا أنفقــه يف ســبيل اهلل، وهــذا أنفقه يف ســبيل الشــيطان.

ــى أن هلل  ــون ع ــم متفق ــَدر؛ فإهن ــن للَق ــة املثبت ــنة واجلاع ــل الس ــاق أه ــد باتف ــول فاس ــذا الق وه

عــى عبــده املطيــع ]املؤمــن[ نعمــة دينيــة خصــه هبــا دون الكافــر، وأنــه أعانــه عــى الطاعــة إعانــًة مل 

يعــن هبــا الكافــر؛ كــا قــال تعــاىل: ژ ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  

ــه يف قلوهبــم)1(. ــان وزين ــه حبــب إليهــم اإلي ــنَّ أن ڑ  ک  ژ ]احلجــرات:7[ ، فَب

قــال شــيخ اإٍلســالم: "فلــا كان أصــل قــول القدريــة: أن فاعــل الطاعــات وتاركهــا كالمهــا يف 

اإلعانــة واإلقــدار ســواء، امتنــع عــى أصلهــم أن يكــون مــع الفعــل قــدرة ختصــه؛ ألن القــدرة التــي 

)1(  منهاج السنة النبوية، لشيخ اإلسالم، )43/3- 45(.
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ختــص الفعــل ال تكــون للتــارك، وإنــا تكــون للفاعــل، والقــدرة ال تكــون إال مــن اهلل، ومــا كان مــن 

ــا بحــال وجــود الفعــل. ثــم ملــا رأوا أن القــدرة ال بــد أن تكــون قبــل الفعــل، قالــوا:  اهلل مل يكــن خمتصًّ

ال تكــون مــع الفعــل؛ ألن القــدرة هــي التــي يكــون هبــا الفعــل والــرتك، وحــال وجــود الفعــل يمتنــع 

الــرتك؛ فلهــذا قالــوا: القــدرة ال تكــون إال قبــل الفعــل، وهــذا باطــل قطًعــا" )1(.

واستدل الطبي لنقض قوهلم بأمرين:

ا واجًبا عليه. 1- أنه لو صح ما قالوا لبطلت الرغبة إىل اهلل يف سؤاله اإلعانة ما دام حقًّ

ــا  ــر علين ــة، أي: ال َتُ ــؤاله اإلعان ــن س ــة م ــى اآلي ــكان معن ــوا ل ــا قال ــى م ــر ع ــو كان األم 2- ل

ــتعينك،  ــا نس ــم إن ــل: الله ــول القائ ــب ق ــى تصوي ــن ع ــن املفري ــاع م ــاك إمج ــا، وهن ــرتك معونتن ب

ــة. ــرتك املعون ــا ب ــر علين ــم ال َتُ ــال: الله ــن ق ــول َم ــة ق وختطئ

ويف عملــه هــذا وضــوح عــى منهــج متبــع يف تفســريه يف الــرد عــى الفــرق الضالــة واملخالفــة، 

وفيــه كذلــك حســن اســتنباط وجــودة نظــر عــى االســتدالل باآليــات القرآنيــة يف الــرد عليهــم، وهذه 

ميــزة مهمــة مندرجــة يف مســالك التفســري بالــرأي عنــد اإلمــام الطــربي.

ــم  ــض مذهبه ــة ونق ــى القدري ــرد ع ــتدالل يف ال ــة - اس ــورة الفاحت ــب س ــي قل ــة - وه ويف اآلي

ــم، وأيب  ــن القي ــة، واب ــن تيمي ــي، واب ــال: القرطب ــن أمث ــاء م ــن العل ــرُيه م ــل غ ــا فع ــم، ك وحتججه

ــعدي)2(. ــويس، والس ــان، واألل حي

)1(  منهاج السنة النبوية، لشيخ اإلسالم، )47/3(.
)2(  اجلامــع ألحــكام القــرآن، للقرطبــي، )224/1(؛ مــدارج الســالكني، البــن القيــم، )103/1- 111(؛ البحــر املحيــط، أليب حيــان، 

(76/1(؛ روح املعــان، لأللــويس، )87/1(؛ تيســري الكريــم الرحــن، للســعدي، )ص28(.
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 الفنقلة اخلامسة:

ــاَدِة،  ــِن اْلِعَب ــرَبَ َع َم اخْلَ ــدَّ ــَف ِقيــَل: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٿژ ]الفاحتــة:5[؛ َفَق ــٌل: َوَكْي ــاَل َقاِئ ــإِْن َق "َف

ــَا َتُكــوُن اْلِعَبــاَدُة بِامْلَُعوَنــِة؛ َفَمْســَأَلُة امْلَُعوَنــِة َكاَنــْت َأَحــقَّ  ــَرْت َمْســَأَلُة امْلَُعوَنــِة َعَلْيَهــا َبْعَدَهــا؟ َوإِنَّ َوُأخِّ

ــبِيَل  ــاَدَة اَل َس ــا َأنَّ اْلِعَب ــا َكاَن َمْعُلوًم ــَل: مَلَّ ــا! ِقي ــاَدِة هِبَ ــِل َواْلِعَب ــَن اْلَعَم ــِه ِم ــاِن َعَلْي ــَل امْلَُع ــِم َقْب بِالتَّْقِدي

ــَى  ــَو َع ــًدا إاِلَّ َوُه ــُد َعابِ ــوَن اْلَعْب ــااًل َأْن َيُك ــاُؤُه، َوَكاَن حُمَ ــلَّ َثنَ ــَن اهللَِّ َج ــٍة ِم ــا إاِلَّ بَِمُعوَن ــِد إَِلْيَه لِْلَعْب

َم ِمنُْهــَا َعــَى  اْلِعَبــاَدِة ُمَعــاٌن، َوَأْن َيُكــوَن ُمَعاًنــا َعَلْيَهــا إاِلَّ َوُهــَو هَلـَـا َفاِعــٌل- َكاَن َســَواًء َتْقِديــُم َمــا ُقــدِّ

ُجــِل إَِذا َقــَى َحاَجَتــَك َفَأْحَســَن إَِلْيــَك يِف َقَضاِئَهــا: َقَضْيــَت َحاَجتِــي؛  َصاِحبِِه، َكــَا َســَواٌء َقْوُلــَك لِلرَّ

ْمــَت  ــي، َفَقدَّ ؛ َفَقَضْيــَت َحاَجتِ ــِه َحاَجَتــَك، َأْو ُقْلــَت: َأْحَســنَْت إيَِلَّ ْمــَت ِذْكــَر َقَضاِئ ، َفَقدَّ َفَأْحَســنَْت إيَِلَّ

ــُه اَل َيُكــوُن َقاِضًيــا َحاَجَتــَك إاِلَّ َوُهــَو إَِلْيــَك حُمِْســٌن، َواَل  ْحَســاِن َعــَى ِذْكــِر َقَضــاِء احْلَاَجــِة؛ أِلَنَّ ِذْكــَر اإْلِ

ــا  ــاَك َنْعُبــُد؛ َفَأِعنَّ ــا إِيَّ ُهــمَّ إِنَّ حُمِْســنًا إَِلْيــَك إاِلَّ َوُهــَو حِلَاَجتِــَك َقــاٍض؛ َفَكَذلِــَك َســَواٌء َقــْوُل اْلَقاِئــِل: اللَّ

ــنَّ  ــْد َظ ــٍر: َوَق ــو َجْعَف ــاَل َأُب ــُد. َق ــاَك َنْعُب ــا إِيَّ ــَك؛ َفإِنَّ ــَى ِعَباَدتِ ــا َع ــمَّ َأِعنَّ ُه ــُه: اللَّ ــَى ِعَباَدتَِك، َوَقْوُل َع

ــِس: ــُرُؤ اْلَقْي ــاَل اْم ــَا َق ــاُه التَّْأِخرُي، َك ــِذي َمْعنَ ِم الَّ ــدَّ ــَن امْلَُق ــَك ِم ــِة َأنَّ َذلِ ــِل اْلَغْفَل ــُض َأْه َبْع

َكَفــايِن َومَلْ َأْطُلْب َقِليٌل ِمَن امْلَاِلَوَلْو َأنَّ َما َأْســَعى أِلَْدَنى َمِعيَشٍة

ُيِريــُد بَِذلـِـَك: َكَفــايِن َقِليــٌل ِمــَن امْلَــاِل َومَلْ َأْطُلــْب َكثِــرًيا. َوَذلـِـَك ِمــْن َمْعنَــى التَّْقِديــِم َوالتَّْأِخــرِي، َوِمــْن 

ــرَي،  ــاِل َوَيْطُلــُب اْلَكثِ ــُه َقــْد َيْكِفيــِه اْلَقِليــُل ِمــَن امْلَ ِة َبْيــِت اْمــِرِئ اْلَقْيــِس بَِمْعــِزٍل؛ ِمــْن َأْجــِل َأنَّ ُمَشــاهَبَ

تـِـي بُِوُجوِدَهــا  َفَلْيــَس ُوُجــوُد َمــا َيْكِفيــِه ِمنـْـُه بُِموِجــٍب َلــُه َتــْرُك َطَلــِب اْلَكثـِـرِي؛ َفَيُكــوُن َنظِــرَي اْلِعَبــاَدِة الَّ

ــا َداالًّ َعــَى اآْلَخــِر؛  ــُر َأَحِدمِهَ ــا، َوَيُكــوُن ِذْك ــا ُوُجوُدَه ــِة َعَلْيَه ــا، َوبُِوُجــوِد امْلَُعوَن ــِة َعَلْيَه ُوُجــوُد امْلَُعوَن

ًبــا  َم ِمنُْهــَا َقْبــَل َصاِحبـِـِه َأْن َيُكــوَن َمْوُضوًعــا يِف َدَرَجتـِـِه َوُمَرتَّ ــِة اْلــَكاَلِم َتْقِديــُم َمــا ُقــدِّ َفَيْعَتــِدُل يِف ِصحَّ

ــِه" (1(. يِف َمْرَتَبتِ

)1(  جامع البيان، للطربي، )162/1- 163(.
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الدراسة:

ــه  ــا تدارس ــيلة - مم ــة وس ــة والثاني ــع أن األوىل غاي ــتعانة - م ــى االس ــادة ع ــم العب ــألة تقدي مس
ــه؛  ــى عبادت ــان ع ــد ُمع ــح يف أن العاب ــه رأي واض ــربي ل ــام الط ــه، واإلم ــن ُنكتت ــفوا ع ــاء وكش العل
ــن  ــهد مل ــتعانة، واستش ــادة أو االس ــم العب ــواء تقدي ــن اهلل، فس ــة م ــادة إال بمعون ــبيل إىل العب ــال س ف
؛ فقضيــت حاجتــي، أو قضيــت حاجتــي؛  قــى حاجــة رجــل وأحســن إليــه؛ فــإن قــال: أحســنَت إيلَّ

ــواء. ــا س ، فكالمه ــنت إيلَّ فأحس

وأمــا مجاعــات املفريــن فقالــوا: الــواو ال توجــب ترتيًبــا، وإنــا هــي للجمع؛ قالــه الواحــدي)1(، 
وبنحــوه املهــدوي)2(، قلــت: وكأن هــذا الترصيــح بــا تــدل عليــه الــواو هــو مــا َيعنيــه الطــربي يف نكتة 
ــه  ــة في ــبياًل ال رصاح ــلك س ــه س ــر، لكن ــذا التقري ــى ه ــدل ع ــه ي ــاهد املســوق ل ــه الش ــك، ورضب ذل

بالوجــه النحــوي املظهــر اجلــواب عــن الســؤال التفســريي.

ــوع  ــتعانة ن ــري، وزاد أن االس ــم والتأخ ــن التقدي ــرق ب ــده ال ف ــوي؛ فعن ــه البغ ــه قال ــذا الوج وه
ــد البغــوي)3( هــو  ــا عن ــذا م ــا هــو مــن تفاصيلهــا، وه ــم ذكــر م ــادة أواًل، ث ــه ذكــر العب ــد؛ فكأن تعب

ــه)4(. ــمعاين قبل ــد الس ــه عن بنص

مــوا حقــه  وحكــى الراغــُب قــوَل الطــربي وَمــن معــه، واختــار أن اهلل َأْعَلــَم خلَقــه بذلــك أن ُيَقدِّ
ثــم يســألوه؛ ليكونــوا مســتحقن لإلجابــة)5(.

ــة؛  ــب احلاج ــل طل ــيلة مث ــم الوس ــيلة؛ ألن تقدي ــى الوس ــادة ع ــم العب ــرون: تقدي ــال آخ وق

ليســتوجبوا اإلجابــة إليهــا)6(.

)1(  البسيط، للواحدي، )517/1(.
)2(  اهلداية، ملكي، )17/1(.

)3(  معامل التنزيل، للبغوي، )53/1(.
)4(  تفسري أب املظفر السمعان، (37/1(.

)5(  جامع التفاسري، )ص 129(.
)6(  الكشاف، للزخمري، )120/1(.
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بــه عليهــا ابــُن املنــري؛ فــإن العبــد ال يســتوجب عــى ربــه  وهــذه مــن الزخمــري نفثــة اعتزاليــة َتَعقَّ

جــزاء، فالثــواب مــن اإلعانــة عــى العبــادة يف الدنيــا وصنــوف النعيــم يف اآلخــرة ليــس بواجــب عــى 

اهلل تعــاىل، بــل فضــل منــه وإحســان)1(.

فالزخمــري ســلك مســلك القدريــة يف قولــه بوجــوب الثــواب مــن اهلل، وهــذا مذهــب ظاهــر 

الفســاد خمالــف لألدلــة مــن الكتــاب والســنة)2(.

وقيــل: رس التقديــم أن العبــادة هــي املقصــودة واالســتعانة وســيلة إليهــا، واالهتــام واحلــزم هــو 

تقديــم مــا هــو األهــم فاألهــم)3(، وبنحــوه عنــد ابــن رجــب، وزاد أن الغايــات مقدمــة عــى الوســائل 

يف الذكــر والقصــد وإن كانــت مؤخــرة يف الفعــل والعمــل)4(.

ــو  ــا ه ــم م ــاده: تقدي ــن، ومف ــن املفري ــه م ــن تبع ــربي وَم ــاره الط ــا اخت ــٌر مل ــر مغاي ــذا ال وه

ــيلة. ــتعانة وس ــة واالس ــادة غاي ــك أن العب ــه، وال ش ــا دون ــى م ــم ع األه

وأنــه ملــا نســب املتكلــم العبــادة إىل نفســه أوهــم ذلــك تبجًحــا واعتــداًدا منــه بــا يصــدر عنــه؛ 

بــه بقولــه: ژ ٿ  ٿ ژ ؛ ليــدل عــى أن العبــادة – أيًضــا - ممــا ال تتــم وال تســتتب إال بمعونــة  فَعقَّ

منــه وتوفيــق.

والغايــات أوىل بالتقديــم اهتاًمــا هبــا وعنايــة بشــأهنا، ومــن املفريــن مــن جعــل تقديــم العبــادة 

ــة  ــب احلاج ــى طل ــيلة ع ــم الوس ــك أن تقدي ــن ذل ــم م ــق رؤوس اآلي، وُيعل ــتعانة؛ ليتواف ــى االس ع

أدعــى إىل اإلجابــة، قالــه البيضــاوي)5(.

)1(  االنتصاف من الكشاف، (120/1(.
)2(  املسائل االعتزالية يف تفسري الكشاف، د. صالح الغامدي، )146/1- 147(.

)3(  تفسري القرآن العظيم، البن كثري، )216/1(.
)4(  تفسري الفاحتة، البن رجب احلنبيل، )ص106(.

)5(  أنوار التنزيل، للبيضاوي )15/1(.
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ــة الثانيــة عنــده تبعــه عليهــا أبــو حيــان األندلــي )1(، والســمن احللبــي )2(، وهــو قــول  والنكت

ع لطائــَف التقديــم أبــو الســعود عــى عادتــه يف  )3(، وبنحــوه عــن الكــوراين)4(، وَنــوَّ
 ابــن القيــم

التفنــن البالغــي واإلبــداع البيــاين، وهــي عنــده عــى وجــوه:

أ- تقديــم العبــادة ملــا أهنــا مــن مقتضيــات االســم اجلليــل، أمــا االســتعانة فمــن األحــكام املبنيــة 

عــى الصفــات املذكــورة.

ب- ألن العبادة من حقوق اهلل تعاىل، واالستعانة من حقوق املستعن.

ج- ألن العبادة واجبة حتًا، واالستعانة تابعة للمستعان فيه من الوجوب وعدمه.

د- أنــه ملــا كان املســؤول هــو املعونــة يف العبــادة والتوفيــق؛ إلقامــة مراســمها عــى مــا ينبغــي، 

ــه؛ ليســتعينه تعــاىل يف إيقاعــه، ولقــد فعــل ذلــك  فــإن اســتعانته مســبوقة بمالحظــة فعــل مــن أفعال

ــاك  ــال: وإي ــه ق ــًرا؛ كأن ــه آخ ــل إلي ــا يوص ــة إىل م ــتدعاء اهلداي ــه أواًل، وباس ــادة ب ــص العب بتخصي
نســتعن يف ذلــك؛ فإنــا غــري قادريــن عــى أداء حقوقــك مــن غــري إعانــة منــك، وفيــه مــن اإلشــعار 
بعلــو رتبــة عبادتــه - تعــاىل- وعــزة مناهلــا، وبكوهنــا عنــد العابــد أرشف املباغــي واملقاصــد، وبكوهنــا 

مــن مواهبــه تعــاىل، ال مــن أعــال نفســه)5(.

ثم عرض لقول من قال: إن الواو للحال، وسيأيت.

ــم  ــادة، وه ــر العب ــا بذك ــم اهتاًم ــل التقدي ــن جع ــول م ــق ق ــالم واف ــن عبدالس ــز ب ــام الع واإلم
يقدمــون األهــم فاألهــم، وزاد أنــه قــدم النصــف الــذي هلل عــى النصــف املختــص بالعبــاد)6(. وقيــل: 

)1(  البحر املحيط، أليب حيان، )76/1(.
)2(  الدر املصون، للسمن احللبي، )61/1(.

)3(  قال: "وتقديم العبادة عى االستعانة يف الفاحتة من باب تقديم الغايات عى الوسائل".
)4(  غاية األمان، (124/1(.

)5(  إرشاد العقل السليم، أليب السعود، )27/1- 28(.
)6(  فوائد يف مشكل القرآن، للعز بن عبد السالم، )ص50- 51(.
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إن هــذا أقــرب لكــال االفتقــار وخلــوص النيــة؛ فــإذا أقــر بعــد الفعــل أن االســتعانة لــه عليــه إال بــاهلل 
كان نفًيــا للتهمــة وأقــرب ملقــام التذلــل واخلضــوع، بخــالف العكــس)1(.

ــا  ــا ختمهــا ب ــا اتفــق يف بعضهــا مــع مــا تقــدم، وزاد وجوًه د األلــويس أحــد عــر وجًه وعــدَّ
ــه الطــربي، ومنهــا: قال

مها. أ- أن العبادة أمانة؛ فاهتم لألداء فَقدَّ

م األهم. ب- أن العبادة مما يتقرب فيه إىل اهلل تعاىل، واالستعانة ليست كذلك؛ فَقدَّ

ج- أن العبــادة مطلوبــة هلل تعــاىل، واالســتعانة مطلــوب العبــاد، فتقديــم العبــد مــا يريــده مــواله 
عنــه َأَدلُّ عــى صــدق العبوديــة مــن تقديــم مــا يريــده مــن مــواله.

د- أن العبــادة أشــد مناســبة بذكــر اجلــزاء، واالســتعانة أقــوى التئاًمــا بطلــب اهلدايــة، وقالــه ابــن 

رجــب بنحــوه)2(.

قلــت: ومـــراده: قــرب العـــبادة مــن قولــه: ژ ٺ  ٺ    ٺ     ژ ]الفاحتــة: 4[، وقــرب االستـــعانة مــن 

ــتعانة  ــى االس ــادة ع ــم العب ــي رس تقدي ــت ه ــكات كان ــالث ن ــة:6[)3(، وث ژ ٹ   ٹ  ٹ    ژ ]الفاحت

عنــد ابــن عاشــور، وهــي إيفــاء حــق فواصــل الســورة، وأن العبــادة تقــرب هلل اخلالــق؛ فهــي أجــدر 

بالتقديــم يف املناجــاة، وأمــا االســتعانة فهــي لنفــع املخلــوق للتيســري عليــه؛ فناســب أن يقــدم املناجــي 

مــا هــو مــن عزمــه وصنعــه عــى مســألة مــا يعــن عــى ذلــك.

وألن االســتعانة بــاهلل ترتكــب عــى كونــه معبــوًدا للمســتعن بــه، وألن مجلــة مــا تطلــب اإلعانــة 

عليــه العبــادة، فكانــت متقدمــة عــى االســتعانة يف التعقــل)4(.

)1(  جواب ابن عرفة يف تفسريه، (36/1- 37(؛ ونقل ثالثة أجوبة عن القايض العاد. انظر تفسريه، (37/1(.
ــر؛ ليقــرب مــن ســؤال  )2(  تفســري الفاحتــة، البــن رجــب احلنبــيل، )ص106(؛ قــال: "فقولــه: ژ ٿ  ٿ ژ طلــب اهلدايــة؛ فَأخَّ

اهلدايــة، فإهنــا متقاربــان يف املعنــى".
)3(  روح املعان، لأللويس، )88/1 - 89(.

)4(  التحرير والتنوير، البن عاشور، )186/1(.
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والبن القيم -  - كالم متني يف أرسار التقديم جعلها يف تسعة وجوه؛ هي بإجياز:

1- من باب تقديم الغايات عى الوسائل، وسبقه ووافقه هبذا مجاعة، كا تقدم.

2- ألن ژ ٿ  ٿژ متعلــق بألوهيتــه واســمه )اهلل(، ژ ٿ  ٿ ژ متعلــق بربوبيتــه واســمه 

)الــرب(؛ فقــدم ژ ٿ  ٿ ژ عــى ژ ٿ  ٿژ؛ كــا قــدم اســم اهلل عــى الــرب يف أول الســورة.

3- ژ ٿ  ٿژ ِقســم الــرب؛ فــكان مــن الشــطر األول الــذي هــو ثنــاء عــى اهلل تعــاىل؛ لكونــه 
ــو ژ ٹ   ٹ  ٹ    ژ  ــه، وه ــذي ل ــطر ال ــن الش ــكان م ــد؛ ف ــم العب ــه، ژ ٿ  ٿژ ِقس أوىل ب

]الفاحتــة:6[ إلــخ الســورة.

4- العبــادة املطلقــة تتضمــن االســتعانة مــن غــري عكــس؛ فــكل عابــد هلل عبوديــة تامــة مســتعن 
بــه، وال ينعكــس؛ فكانــت العبــادة أكمــل وأتــم، وهلــذا كانــت قســم الــرب، واالســتعانة جــزء مــن 
العبــادة مــن غــري عكــس، وألن االســتعانة طلــب منــه، والعبــادة طلــب لــه، والعبــادة ال تكــون إال 
مــن خملــص، واالســتعانة تكــون مــن خملــص ومــن غــري خملــص، والعبــادة حقــه الــذي أوجبــه عليك، 

ق هبــا عليــك. واالســتعانة طلــب العــون مــن العبــادة، وهــو بيــان صدقتــه التــي َتَصــدَّ

ــه  ــت عبوديت ــإذا التزم ــك؛ ف ــه ل ــك وتوفيق ــه ب ــة فعل ــك، واإلعان ــه علي ــكر نعمت ــادة ش 5- العب
ــة. ــل اإلعان ــبًبا لني ــا س ــت ِرقِّه ــول حت ــا والدخ ــكان التزامه ــا؛ ف ــك عليه ــا أعان ه ــت ِرقِّ ــت حت ودخل

6- ألن ژ ٿ  ٿ  ژ  له، ژ ٿ  ٿ  ژ به، وما له مقدم عى ما به.

7- وألن مــا لــه يتعلــق بمحبتــه ورضــاه، ومــا بــه متعلــق بخشــيته، ومــا تعلــق بمحبتــه أكمــل ممــا 

ــيئته)1(. ــرد مش تعلق بمج

ومــا قيــل مــن األرسار يف رس تقديــم العبــادة عــى االســتعانة: هــو مــن اللطائــف التــي ال تتزاحم، 
ــه آحــاد املفريــن، ومــع ذلــك فيمكــن  ولعــل مــا توافــق عليــه مجاعــة أحظــى وأشــهر ممــا انفــرد ب

القــول هبــا، وهــي ال تتعــارض فيــا بينهــا.

)1(  مدارج السالكني، البن القيم، )87/1- 88(.
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وكان اإلمام ابن القيم واملفر اجِلهبذ األلويس أوسع من بسط نكات تقديم العبادة عى االستعانة.

واخلالصة: 

أن العلــاء عــى فريقــن؛ فريــق ال يــرى الــواو تفيــد ترتيًبــا؛ فاســتوى التقديــم والتأخــري، وعــى 
رأســهم الطــربي وَمــن وافقــه؛ كالواحــدي، واملهــدوي، والبغــوي، وغريهــم.

لكــن احلــق أن التقديــم واقــع لفًظــا، وال تعلــق للــواو بــه؛ فلــو قيــل: إهنــا ليســت للرتتيــب، كــا 
هــو الراجــح مــن َقــْويَل النحــاة)1(، وهــو قــول اجلمهــور، فــإن التقديــم واقــع رتبــة ولفًظــا، وعــى هــذا 

تعامــل املفــرون يف اكتشــاف رس التقديــم، وهــو حمــل اســتنباط وتدبــر، وهــذا رأي الفريــق الثــاين.

إذا تقــرر هــذا؛ فــإن نــكات التقديــم متعــددة الوجــوه متنوعــة املطالــع، وفيهــا مــا تــوارد عليــه 
مجاعــة ومــا انفــرد بــه آحــاد؛ فمــن النُّكــت املتوافــق عليهــا: أن تقديــم الغايــة )العبــادة( عــى الوســيلة 

)االســتعانة( إنــا قــدم اهتاًمــا بــه وعنايــة باألهــم فاألهــم.

وهــذا كلــه عــى أن )الــواو( عاطفــة يف كل مــا تقــدم مــن نــكات وأقــوال، وقيــل: إن الــواو حالية، 
حــكاه غــري واحد مــن املفريــن؛ كالبيضــاوي وأيب الســعود)2(.

لكــن مجهــرة املفريــن وأئمــة اللغــة وأهــل اإلعــراب مل َيَْتفوا هبــذا القول؛ فلــم يذكــره إال َمــن ذكرُت، 
ــف بــأن املضــارع املثبــت إذا وقــع حــااًل جيــب إخالؤه مــن الــواو، ويكفــي ارتباطــه باملضمر وحــده)3(،  وُضعِّ
ــالى: ژ ڀ  ڀ  ڀ         ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ  ــه تع ــد قول ــريه عن ــن نظ ــال ع ــمن؛ فق ــذا الس ــب هل وذه
ــه  ــه مضــارع مثبــت، ومــا كان كذلــك ال تدخل ــة حــال فاســٌد؛ ألن ــأن اجلمل ]احلــج:25[: "إن القــول ب

تِــه ُمــؤول؛ فــال يعــول عليــه" )4(. الــواو، ومــا ورد عــى ِقلَّ

)1(  مغنــي اللبيــب، البــن هشــام، )4/ 353 - 354(، وقــد نقــل إمجــاَع النحويــن اللغويــن الســريايفُّ عــى أهنــا ال تفيــد الرتتيــب، كــا يف مهــع 
اهلوامــع، للســيوطي، )224/5(، وَردَّه ابــُن هشــام يف مغنيــه، وهــو قــول مجهــور اللغويــن والنحويــن واألصوليــن. انظــر: رشح الكوكــب 

املنــري، البــن النجــار، )229/1 - 230(؛ الواضــح يف أصــول الفقــه، البــن عقيــل، )296/3- 299(؛ العــدة، أليب يعــى، )194/1(.
)2(  أنوار التنزيل، للبيضاوي، )17/1(؛ إرشاد العقل السليم، أليب السعود، )28/1(.

ــافية،  ــد الش ــك، (279/2(؛ املقاص ــن مال ــة اب ــل أللفي ــن عقي ــر: رشح اب ــاوي، (44/1(؛ وانظ ــى البيض ــيخ زاده ع ــية ش )3(  حاش
للشــاطبي )495/3- 501(؛ ارتشــاف الــرب، البــن حيــان، )1606/3(.

)4(  الدر املصون، للسمن احللبي، )20/8(.
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وهنــاك َمــن جــوز ذلــك؛ قــال: "ومنهــا أال يتقــدم معمــوالت املضــارع عليــه، فلــو تقــدم معموله 

ــاىل: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٿژ  ــه تع ــاوي يف قول ز البيض ــوَّ ــذا َج ــواو، وهل ــة بال ــت اجلمل ــه اقرتن علي

ــا يف   ژ  ٿ  ژ " )1(. ]الفاحتــة:5[ ژ ٿ  ٿژ ]الفاحتــة:5[ حــااًل مــن الضمــري املســترت وجوًب

ــد  ــواو ال تفي ــتعانة، وأن ال ــى االس ــادة ع ــم العب ــراه يف تقدي ــا ي ــرر م ــو يق ــربي وه ــام الط واإلم

ترتيًبــا، فــإن تقدمــت العبــادة أو تقدمــت االســتعانة؛ فهــي ســواء - َنَقــَد قــوَل َمــن قــال: إن ذلــك مــن 

املقــدم الــذي معنــاه التأخــري، وَنَعَتــه بالغفلــة، وأن هــذا ليــس مثــل قــول امــرئ القيــس:

كفاين ومل أطلب قليٌل من املال فلو أن ما أسعى ألدنى معيشة

فهو عن مشاهبة بيت امرئ القيس بمعزل.

قــال: "فليــس وجــود مــا يكفيــه بموجــب لــه تــرك طلــب الكثــري؛ فيكــون نظــري العبــادة التــي بوجودها 

وجــود املعونــة عليهــا، وبوجــود املعونــة عليهــا وجودهــا؛ فيكــون ذكــر أحدمهــا داالًّ عــى اآلخــر، فيعتــدل 

م منهــا عــى صاحبــه: أن يكــون موضوًعــا يف درجتــه ومرتًبــا يف مرتبتــه)2(؛  يف صحــة الــكالم تقديــم مــا ُقــدِّ

فرتتيــب قــول امــرئ القيــس: كفــاين قليــل مــن املــال ومل أطلــب، أي: مل أطلــب الكثــري".

والقــول بالتقديــم والتأخــري حــكاه مجاعــة؛ كالراغــب يف )تفســريه()3(، لكنــه قــول ال حتفــل بــه 

مصنفــات التفســري، وهــو خــالف األصــل؛ ألن األصــل الرتتيــب، كــا يف النظــم القــرآين، وال ُيصــار 

لدعــوى التقديــم والتأخــري إال بدليــل، وال دليــل عليــه؛ فنقــد الطــربي ملــن قــال بــه نقــد صحيــح، ومل 

أعثــر عــى صاحــب هــذا القــول املوصــوف مــن اإلمــام الطــربي بأنــه مــن أهــل الغفلــة.

)1(  منحة اجلليل بتحقيق رشح ابن عقيل، (281/2(.
)2(  جامع البيان، للطربي، )158/1(.

)3(  جامع التفاسري، )ص129(.
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الفنقلة السادسة:

ــَل  ــَك َقْب َم َذلِ ــدَّ ــْد َتَق ــِه: ژ ٿ  ٿ  ژ، َوَق ــَراِرِه ژ ٿژ ،  َمــَع َقْولِ ــُه َتْك ــَا َوْج ــاَل: َف ــإِْن َق "َف

ــُه  ــُه َأنَّ ــرَبُ َعنْ ــَو امْلُْخ ــوُد ُه ــُه امْلَْعُب ــُه َأنَّ ــرَبُ َعنْ ــَتِعُن؛ إِْذ َكاَن امْلُْخ ــُد َوَنْس ــاَك َنْعُب ــَل: إِيَّ ــالَّ ِقي ــُد؟ َوَه َنْعُب

ــي  ــُل بِاْلِفْعِل، َأْعنِ ــْت َتتَِّص ــي َكاَن تِ ــَكاُف الَّ ــَي اْل ــا( ِه ــَع )إِيَّ ــي َم تِ ــَكاَف الَّ ــُه: إِنَّ اْل ــَل َل ــَتَعاُن؟ قي امْلُْس

ــُة اْســِم امْلَُخاَطــِب امْلَنُْصــوِب بِاْلِفْعــِل،  ــَد اْلِفْعــِل. َوِهــَي ِكنَاَي ــَرًة َبْع ــْت ُمَؤخَّ ــْو َكاَن بَِقْولِــِه:   ژٿژ  َل

َمــًة؛ إِْذ َكاَن اأْلَْســَاُء إَِذا اْنَفــَرَدْت َبَأْنُفِســَها اَل َتُكــوُن يِف َكاَلِم اْلَعــَرِب َعــَى َحــْرٍف  ــا( ُمَتَقدِّ َفُكثِّــَرْت بِـ)إِيَّ

تـِـي َكاَنــْت َتُكــوُن َكاًفــا َوْحَدَهــا  َواِحــٍد، َفَلــاَّ َكاَنــِت اْلــَكاُف ِمــْن ژ ٿژ ِهــَي ِكنَاَيــُة اْســِم امْلَُخاَطــِب الَّ

ــاُل:  ــْت بِِه؛ َفُيَق ــٍل اتََّصَل ــَع ُكلِّ فِْع ــاَد َم ــا َأْن ُتَع َه ــمَّ َكاَن َحظُّ ــِل، ُث ــَد اْلِفْع ــْت َبْع ــِل إَِذا َكاَن ــًة بِاْلِفْع ُمتَِّصَل

ــْن َأْن  ــَرِب ِم ــَح يِف َكاَلِم اْلَع ــَك َأْفَص ــُكُرَك، َوَكاَن َذلِ ــُدَك َوَنْش ــَتِعينَُك َوَنْحَم ــُدَك َوَنْس ــا َنْعُب ــمَّ إِنَّ ُه اللَّ

ــَل  ــِب َقْب ــِم امْلَُخاَط ــُة اْس ــْت ِكنَاَي َم ــَك إَِذا ُقدِّ ــُد؛ َكاَن َكَذلِ ــَتِعُن َوَنْحَم ــُدَك َوَنْس ــا َنْعُب ــمَّ إِنَّ ُه ــاَل: اللَّ ُيَق

ــا  ــا َمــَع ُكلِّ فِْعــٍل، َكــَا َكاَن اْلَفِصيــُح ِمــَن اْلــَكاَلِم إَِعاَدَتَ ــا(، َكاَن اأْلَْفَصــُح إَِعاَدَتَ اْلِفْعــِل َمْوُصوَلــًة بِـ)إِيَّ

ــا َجاِئــًزا. َوَقــْد َظــنَّ َبْعــُض َمــْن  َمــَع ُكلِّ فِْعــٍل إَِذا َكاَنــْت َبْعــَد اْلِفْعــِل ُمتَِّصَلــًة بـِـِه، َوإِْن َكاَن َتــْرُك إَِعاَدِتَ

مـــِـَها يِف َقْولـِـِه: ژ ٿ  ٿ  ژ بَِمْعنـَـى َقــْوِل  مَلْ ُيْمِعــِن النََّظــَر َأنَّ إَِعــاَدَة ژ ٿژ َمــَع ژ ٿژ َبْعــَد َتَقدُّ

: ــاِديِّ ــٍد اْلِعَب ــِن َزْي َعــِديِّ ْب

ا اَل ِخَفاَء بِِه ْمِس ِمرْصً ْيِل َقْد َفَصاَلَوَجاِعُل الشَّ َبْنَ النََّهاِر َوَبْنَ اللَّ

َداَن:  َوَكَقوِل َأْعَشى مَهْ

َبـــْخ َبـــْخ لَِوالِِدِه َولِْلَمْوُلوِدَبــْنَ اأْلََشجِّ َوَبْنَ َقيــٍْس َباِذٌخ

َرًة َمــَع ُكلِّ فِْعــٍل؛ ملَِــا َوَصْفنـَـا آنًِفا  َوَذلـِـَك َجْهــٌل ِمــْن َقاِئِلــِه؛ ِمــْن َأْجــِل َأن َّ َحــظَّ ژ ٿژ َأْن َتُكــوَن ُمَكــرَّ

- إاِلَّ َتْكِريــًرا إَِذا ُأِعيــَدْت؛  ـَـا اَل َتُكــوُن -إَِذا اْقَتَضــِت اْثنـَـْنِ (؛ أِلهَنَّ ــِة، َوَلْيــَس َذلـِـَك ُحْكــَم )َبــْنَ ِمــَن اْلِعلَّ
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ـَـا َلــْو ُأْفــِرَدْت بَِأَحــِد ااِلْســَمْنِ يِف َحــاِل اْقتَِضاِئَهــا اْثنـَـْنِ َكاَن اْلــَكاَلُم  إِْذ َكاَنــْت اَل َتنَْفــِرُد بِاْلَواِحــِد، َوَأهنَّ

ــَكاَلِم َخْلًفــا  ــَكاَن ِمــَن اْل ــْنَ النََّهــاِر، َل ــْد َفَصَلــْت َب ــْمُس َق ــْو َقــاَل: الشَّ ــاًل َل َكامْلُْســَتِحيِل، َوَذلَِك َأنَّ َقاِئ

ــاَك  ُهــمَّ إِيَّ (. َوَلــْو َقــاَل َقاِئــٌل: اللَّ ــِذي َيْقَتِضيــِه )َبــْنَ لِنُْقَصــاِن اْلــَكاَلِم َعــاَّ بـِـِه احْلَاَجــُة إَِلْيــِه ِمــْن مَتَاِمــِه الَّ

ــا، َفــَكاَن َمْعُلوًمــا بَِذلـِـَك َأنَّ َحاَجــَة ُكلِّ َكِلَمــٍة َكاَنــْت َنظـِـرَيَة ژ ٿ  ٿ  ژ  َنْعُبــُد، َلــَكاَن َذلـِـَك َكاَلًمــا َتامًّ

َر َمَعَهــا ژ ٿژ ؛ إِْذ َكاَنــْت ُكلُّ َكِلَمــٍة ِمنَْهــا  ــَواَب َأْن ُتَكــرَّ إىَِل ژ ٿژ َكَحاَجــِة    ژ ٿژ إَِلْيَهــا، َوَأنَّ الصَّ

ــِذي َوَصْفنـَـا َقْوَلــُه"(1(.  ــَق َبْينَُهــَا الَّ ( فِيــَا َوفَّ مُجَْلــَة َخــرَبِ ُمْبَتــَدأٍ، َوَبيَّنـَـا ُحْكــَم خُمَاَلَفــِة َذلـِـَك ُحْكــَم )َبــْنَ

دراسة الفنقلة:

ُيــرر ابــن جريــر  مســألة تكــرار ژ ٿژ مع قولــه: ژ ٿژ، وكوهنــا عى ژٿژ 

بـــ ژ ٿژ األوىل التــي مــع قولــه: ژ  ٿژ   ، وجممــع جوابــه عــن هذا.

ــدي يف  ــد الواح ــا عن ــاري، ك ــن األنب ــوًبا إىل اب ــاء منس ــه ج ــربيُّ قائَل ــَل الط ــذي َجهَّ ــول ال والق

.)3( ــيُّ ــا الثعلب ــن عينه ــهًدا بالبيت ــاه مستش ــيطه()2(، وَتَبنَّ )بس

ــرار  ــوا: التك ــه ژ ٿژ ؛ فقال ــع قول ــة م ــرار ژ ٿژ الثاني ــألة تك ــن يف مس ــا آراء املفري أم

ــد.  ــد )بــن( للتأكي ــد وبــن عمــرو؛ فتعي ــد وعمــرو، بــن زي ــد؛ كــا تقــول: املــال بــن زي للتأكي

ــكل  ــتعانة؛ ف ــر اس ــادة واآلخ ــا عب ــن؛ إذ أحدمه ــالف الفعل ــل اخت ــن أج ــك م ــة ذل ــل: عل وقي

واحــد مــن الفعلــن يتطلــب مفعــواًل عــى حجتــه، حكــى القولــن مــن املفريــن الواحــدي، ناقــاًل 

ــدي األول)4(. ــاين، والواح ــة الث ــن عطي ــار اب ــدوي، واخت ــر وامله ــن أيب بك ع

وقيل: لئال يتوهم: إياك نعبد ونستعن غريك، قاله القرطبي)5(.

)1(  جامع البيان، للطربي، )164/1(.
)2(  البسيط، للواحدي، )516/1(.

)3(  الكشف والبيان، للثعلبي، )430/2- 431(.
)4(  اهلداية، ملكي، )106/1- 107(؛ البسيط، للواحدي، )516/1- 517(.

)5(  املحرر الوجيز، البن عطية، )83/1(؛ اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي، )224/1(.
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أو للتنصيص عى أنه املستعان به ال غري، وهو قريب مما قبله)1(.

وعند الثعلبي؛ ليكون أدل عى اإلخالص واالختصاص والتأكيد)2(.

ــن  ــون كل م ــال: "ليك ــارب؛ ق ــظ متق ــاء بلف ــبق، وإن ج ــا س ــرج ع ــا ال ي ــان م ــدى أيب حي ول
ــه،  ــن، وكل منهــا مقصــودة، وللتنصيــص عــى طلــب العــون من ــادة واالســتعانة ســَبَقا يف مجلت العب
بخــالف لــو كان ژ ٿژ بعــد ژ ٿژ ؛ فإنــه كان يتمــل أن يكــون إخبــاًرا بطلــب العــون، أي: 

ونطلــب العــون مــن غــري أن يعــن ممــن يطلــب")3(.

قــال أبــو الســعود:" للتنصيــص عــى ختصيصــه - تعــاىل - بــكل واحدة مــن العبــادة واالســتعانة، 
ــه  ــا: أن ــهريين، وزاد ثالًث ــن الش ــويس القول ــر األل ــاب")4(. وذك ــاة واخلط ــتلذاذ باملناج ــراز االس وإلب

تعليــم لنــا؛ لتجديــد ذكــره - تعــاىل - عنــد كل حاجــة.

ثــم اختــار أنــه لإلشــعار أن حيثيــة تعلــق العبــادة بــه - تعــاىل- غــري حيثيــة طلــب االســتعانة منــه 
ســبحانه، ولــو قــال: إيــاك نعبــد ونســتعن؛ لتوهــم أن احليثيــة واحــدة، والشــأن ليــس كذلــك؛ إذ ال 
بــد يف طلــب اإلعـــانة من توســـط صـــفة، وال كذلــك يف العبـــادة، فالخـــتالف التعلق أعــاد املفعول؛ 

ليشــري هبــا إليــه)5(.

ژ  حقيقــي، والقــرص يف                                           ٿ  ٿ   والبــن عاشــور أن بــن احلرصيــن فرًقــا؛ فاحلــرص يف    ژ 
ژ ٿ  ٿ  ژ ادعائــي؛ فــإن املســلم قــد يســتعن بغــري اهلل تعــاىل؛ كيــف وقــد قال تعــاىل: ژ ەئ  

ــاهلل،  ــور إال ب ــم األم ــتعن يف عظائ ــه ال يس ــدة: 2[ ؟ ولكن وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئېئ  ژ ]املائ

ــاىل)6(. ــاهلل تع ــتعانة ب ــة إال االس ــتعانة حقيق ــد االس وال بع

وقيــل: ألن يف التقديــم فائــدة، وهــي قطــع االشــرتاك، ولــو حــذف مل يــدل عــى التقديــم؛ ألنــك 

)1(  أنوار التنزيل، للبيضاوي، )15/1(.
)2(  الكشف والبيان، للثعلبي،)430/2- 431(.

)3(  البحر املحيط، أليب حيان، )76/1(.
)4(  إرشاد العقل السليم، أليب السعود، )27/1(.

)5(  روح املعان، لأللويس، )90/1(.
)6(  التحرير والتنوير، البن عاشور، )186/1(.
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لــو قلــت: إيــاك نعبــد ونســتعن - مل يظهــر أن التقديــر: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٿژ ]الفاحتــة:5[ )1(، أو حثًّــا 

عــى املبالغــة يف طلــب العــون)2(.

ــول  ــو ق ــع يف نح ــا تق ــد، ك ــا للتوكي ــال: إهن ــن ق ــول م ــف ق ــر يف تضعي ــو جعف ــج أب ــد احت وق

ْيــِل َقــْد َفَصــاَل، ومــن قــال: َبــْنَ اأْلََشــجِّ َوَبــْنَ َقْيــٍس َبــاِذٌخ؛ بــأن هنــاك  القائــل: َبــْنَ النََّهــاِر َوَبــْنَ اللَّ

ــَدْت؛ إِْذ  ــًرا إَِذا ُأِعي ــْنِ إاِلَّ َتْكِري ــِت اْثنَ ــوُن إَِذا اْقَتَض ــا اَل َتُك َ َ أهنَّ ــنَّ (؛ فَب ــْنَ ــن )َب ــن ژ ٿ ژ  وب ــا ب فرًق

ــَكاَلُم  ــْنِ َكاَن اْل ــا اْثنَ ــِرَدْت بَِأَحــِد ااِلْســَمْنِ يِف َحــاِل اْقتَِضاِئَه ــْو ُأْف ــا َل َ ــِرُد بِاْلَواِحــِد، َوَأهنَّ ــْت اَل َتنَْف َكاَن

ــَكاَلِم ُخْلًفــا  ــَكاَن ِمــَن اْل ــْنَ النََّهــاِر، َل ــْد َفَصَلــْت َب ــْمُس َق ــْو َقــاَل: الشَّ ــاًل َل َكامْلُْســَتِحيِل؛ َوَذلَِك َأنَّ َقاِئ

.) ــْنَ ــِذي َيْقَتِضيــِه )َب ــِه الَّ ــِه ِمــْن مَتَاِم ــِه احْلَاَجــُة إَِلْي ــَكاَلِم َعــاَّ بِ لِنُْقَصــاِن اْل

ومعنــاه: أن )بــن( تقتــي التكــرار، ولــو مل تتكــرر الختــل الــكالم، بينــا ژ ٿ ژ  أن األفصــح إذا 

ــا( أن تعــاد مــع الفعــل. كانــت كاف املخاطــب مــع )إيَّ

ــب  ــدد - وج ــى تع ــدل ع ــرًيا ال ي ــرد - وكان ضم ــت ملف ــن( إن أضيف ــو: )ب ــل النح ــد أه وعن

تكرارهــا مــع عطــف املكــررة بالــواو؛ كقولــه تعــاىل: ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈژ  ژ  ]الكهــف: 78[، وإن كان 

اســًا ظاهــًرا فالكثــري أنــه ال يتكــرر، ويكتفــى بالعطــف بالــواو عــى االســم الظاهــر املضــاف إليــه مــع 

جــواز التكــرار)3(.

ــوه  ــور بنح ــو مذك ــاري، وه ــن األنب ــر ب ــدي أليب بك ــبه الواح ــربي نس ــذي رده الط ــول ال والق

ــي()4(. ــري الثعلب ــربي يف )تفس ــا الط ــهد هب ــن استش ــن اللذي بالبيت

هــا ألمــر نحــوي، وَمــن جعلهــا منطويــة عــى  ومالحــظ اختــالف متعلــق املســألة مــا بــن َمــن َردَّ

)1(  بصائر ذوي التمييز، للفريوز آبادي، )130/1(.
رر، (33/1(. )2(  نظم الدُّ

)3(  النحو الوايف، حلسن عباس، )287/2(.
)4(  البسيط، للواحدي، )516/1 - 517(؛ الكشف والبيان، للثعلبي، )430/2 - 431(.
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نكتــة بيانيــة، والطــربي أوردهــا مــن وجههــا النحــوي اللغــوي ال البالغــي.

الفنقلة السابعة:

ــُه: َذلِــَك يِف  ــَل َل ــِق؟ ِقي ــى التَّْوفِي ــَرِب بَِمْعنَ ــَة يِف َكاَلِم اْلَع َداَي ــى َوَجــْدَت اهْلِ ــٌل: َوَأنَّ ــاَل َقاِئ ــإِْن َق "َف

ــَواِهِد؛ َفِمْن َذلـِـَك: َقــْوُل  ــَى َعــَدُد َمــا َجــاَء َعنُْهــْم يِف َذلـِـَك ِمــَن الشَّ َكاَلِمَهــا َأْكَثــُر َوَأْظَهــُر ِمــْن َأْن ُيْ

ــاِعِر: الشَّ

ِرَمنِّي - َهَداَك اهللَُّ - َمْسَأَلتِي َفُراَل حَتْ َواَل َأُكوَننَّ َكَمْن َأْوَدى بِِه السَّ

َقَك اهللَُّ لَِقَضاِء َحاَجتِي، َوِمنُْه َقْوُل اآْلَخِر: َيْعنِي بِِه: َوفَّ

َفـإِنَّ لُِكـــلِّ َمَقـــاٍم َمَقـــااَلَواَل ُتــْعِجَلنِّي هـــََداَك امْلَِليــُك

ــاُؤُه: ژ ں   ــلَّ َثنَ ــْوُل اهللَِّ َج ــُه َق ــِري، َوِمنْ ــقِّ يِف َأْم ــِة احْلَ َصاَب ــَك اهللَُّ إِلِ َق ــَا َأَراَد: َوفَّ ــُه إِنَّ ــوٌم َأنَّ َفَمْعُل

ــَن  ُ لِلظَّاملِِ ــنِّ ــُه اَل ُيَب ــِن َأنَّ ــُه مَلْ َيْع ــَك َأنَّ ــَم بَِذلِ ــْد ُعِل ــِه. َوَق ــْن َتنِْزيِل ــٍة ِم ــرْيِ آَي ں    ڻ  ڻ    ڻ ژ يِف َغ

ِفَن  اْلَواِجــَب َعَلْيِهــْم ِمــْن َفَراِئِضــِه، َوَكْيــَف جَيُــوُز َأْن َيُكــوَن َذلـِـَك َمْعنـَـاُه، َوَقــْد َعــمَّ بِاْلَبَيــاِن مَجِيــَع امْلَُكلَّ

يــَاِن ُصُدوَرُهــْم". ُح لِْلَحــقِّ َواإْلِ ُقُهــْم، َواَل َيــْرَ ــُه اَل ُيَوفِّ ــُه َعنَــى - َجــلَّ َوَعــزَّ - َأنَّ ِمــْن َخْلِقــِه؟ َوَلِكنَّ

ــَف الطــربيُّ - يف كالم مطــول - تفســرَي َمــن َفــرَّ اهلدايــة بالزيــادة عــى أحــد املعنيــن  ثــم َضعَّ

منــا له،  هــا بـــ: اســلك بنــا طـــريق اجلنــة يف املعــاد، أي: َقدِّ يف تفســري نــوع اهلــــداية، وكذلــك َمــن َفرَّ

وامــض بنــا إليــه(1(.

دراسة الفنقلة:

ر اآليــة بقولــه: "ومعنــى قولــه:  فــر ابــن جريــر اهلدايــة هنــا هبدايــة اإلهلــام والتوفيــق، وقــد َصــدَّ

ژ ٹ   ٹ  ٹ    ژ ]الفاحتــة:6[،          يف هــذا املوضــع عندنــا: َوفِّقنــا للثبــات عليــه.

)1(  جامع البيان، للطربي، )167/1- 169(.
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وقد ُعلم أن اهلداية نوعان: هداية بيان وتبين، وهداية إهلام وتوفيق".

والطــربي أقــام الشــواهد التــي بنــى عليهــا معنــى اهلدايــة املختــار بآيــة وَبْيَتــي شــعر كلهــا تــأيت 

فيهــا اهلدايــة بمعنــى التوفيــق، وللعلــاء املفريــن يف معنــى اهلدايــة ههنــا أقــوال:

ــمعاين،  ــري، والس ــن كث ــول اب ــو ق ــق. وه ــاد والتوفي ــة: اإلرش ــق: ژ ٹ   ژ ، اهلداي ــال فري فق

ــا)1(. ــدنا وثبتن ــه: أرش وعبارت

وفريــق قــال: وبنحــوه قــال البغــوي والســعدي: ثبتنــا عــى اهلدايــة، وهــو تأويــل الســمرقندي، 

والزجــاج، ومكــي بــن أيب طالــب، والــرازي، والنســفي)2(.

وفــر ژ ٹ   ژ بـ)أرشــدنا(، فــره بذلــك، وهــو تفســري النحــاس، وظاهــر قــول ابــن عطيــة، 

، وابــُن عرفــة)3(. والقرطبــي، وبنحــوه - عــى معنــى الداللــة - والواحــديُّ

فنا)4(. وفره األخفش بأن املراد: َعرِّ

ــق  ــاد والتوفي ــان واإلرش ــف والبي ــب التعري ــي طل ــؤولة ه ــة املس ــم أن اهلداي ــُن القي ــار اب واخت

ــول األول. ــاب الق ــق ألصح ــو مواف ــام)5(؛ فه واإلهل

ــة،  ــي متداخل ــوال، وه ــتة أق ــت إىل س ــري وصل ــل التفس ــن أه ــا ع َده ــواٌل رَسَ ــان أق وأليب َحيَّ

ــق)6(. ــا التوفي ــاد وإم ــا اإلرش ــن؛ إم ــن معني ــرج ع ــض، ال خَت ــا الزم لبع وبعضه

)1(  تفسري القرآن العظيم، البن كثري، )218/1(، تفسري السمعان، (38/1(.
)2(  تفســري الســمرقندي، (82/1(؛ معــان القــرآن وإعرابــه، للزجــاج، )49/1(؛ اهلداية، ملكي )109/1(؛ التفســري الكبري، للــرازي، )260/1(؛ 

ــفي، )32/1(. مدارك التنزيل، للنس
ــيط،  ــي، )226/1(؛ البس ــرآن، للقرطب ــكام الق ــع ألح ــة، )85/1(؛ اجلام ــن عطي ــز، الب ــرر الوجي ــراء، )66/1(؛ املح ــرآن، للف ــان الق )3(  مع

ــة، (37/1(. ــن عرف ــري اب ــدي، )520/1(؛ تفس للواح
)4(  معان القرآن، للفراء، )16/1(.

)5(  بدائع الفوائد، البن القيم، )2 448(.
منا، أهلمنا، بنِّ لنا، ثبِّتنا. )6(  البحر املحيط، أليب حيان، )81/1، 82(، وهي: أرشدنا، َوفِّقنا، قوِّ
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وأنقص الفريوزآبادي من الستة واحًدا، وقال: "وكلها أقوال متقاربة")1(.

وعند أيب السعود ما ُيفهم منه أن املعنى زيادة اهلداية والثبات عليها)2(.

وحــام ابــُن عاشــور حــول تقريــر أن املطلــوب بقولــه: ژٹژ بحســب حــال الداعــي؛ فبعــض 

أنــواع اهلدايــة مطلــوب حصولــه ملــن مل يبلــغ إليــه، وبعضهــا مطلــوب دوامــه ملــن كان حاصــاًل لــه)3(.

واملختــار: أن اهلدايــة هنــا يف هــذه املســألة: هدايــة التوفيــق واإلهلــام، وهــي ثمــرة هدايــة الداللــة 
واإلرشــاد، إذ هــي حاصلــة هلــؤالء املهتديــن الطالبــن مــا هــو حاصــل هلــم، ودعــاء اهلدايــة التوفيقيــة 

ــن  ــوي والدي ــرصاط الس ــى ال ــادية ع ــة اإلرش ــة الداللي ــرى: اهلداي ــة األخ ــول اهلداي ــتلزم حلص مس

املصطفــوي.

ــة يف  ــرد اهلداي ــك َت ــا كذل ــام، لكنه ــق واإلهل ــى التوفي ــواهد بمعن ــة والش ــر ورود اهلداي وال ُينك

ــوب. ــة إىل املطل ــة املوصل ــى الدالل ــم بمعن كالمه

وهو معناها اللغوي يف اللسان العريب)4(، ومن شواهد ذلك قول الشاعر:

ُب)5(. وغداة َصبَّحن اجِلفار عوابًسا يدي أوائلهن ُشْعٌث ُشزَّ

وأمــا َردُّ الطــربي ملعنــى َمــن قــال: ژٹژ: زدنــا هدايــة؛ فقــال بــه مجاعــة؛ منهــم: البيضــاوي، 
ــا زيــادة مــا ُمنحــوه مــن اهلــدى والثبــات عليــه...")6(، والكــوراين، وظاهــر تفســري  "فاملطلــوب: إمَّ

ابــن كثــري، والشــهاب اخلفاجــي، والزخمــري)7(.

)1(  بصائر ذوي التمييز، للفريوز آبادي، )312/5(.
)2(  إرشاد العقل السليم، أليب السعود، )29/1(.

)3(  التحرير والتنوير، البن عاشور، )189/1(.
)4(  الصحاح، للجوهري، )2533/6(؛ لسان العرب، البن منظور، )4639/6(.

)5(  ديوان عبيد األبرص، )ص32(.
)6(  أنوار التنزيل، للبيضاوي، )16/1(.

)7(  غايــة األمــان، (129/1(؛ تفســري القــرآن العظيــم، البــن كثــري، )222/1(؛ حاشــية الشــهاب اخلفاجــي، (129/1(؛ الكشــاف، 
للزخمــري، )121/1(.
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ويالحــظ هنــا أن املفريــن ممــن قالــوا بمعنــى الزيــادة مــن مراتــب ومســالك اهلدايــة ذكــروه مــع 

الثبــات عليهــا؛ فلــم ُيفرقــوا بــن املعنيــن: الثبــات والزيــادة.

لكن هل بينها فرق؟

قيــل: إِْن مُحــل لفــظ اهلدايــة عــى التثبيــت كان جمــاًزا، وإن مُحِــل عــى الزيــادة - فــإن كان مفهــوم 

الزيــادة داخــاًل يف املعنــى املســتعمل فيــه - كان جمــاًزا أيًضــا، وإن ُجعــل خارًجــا عنــه مدلــواًل عليــه 

بالقرائــن كان حقيقــة؛ ألن اهلدايــة الزائــدة هدايــة، كــا أن العبــادة الزائــدة عبــادة؛ فــال يلــزم اجلمــع 

بــن احلقيقــة واملجــاز)1(.

ــة" ال يلــو  ــا هداي ــن فــره بـــ: "زدن ــة" ســببه: أنَّ َم ــا هــدى وهداي وَردُّ الطــربيِّ ملعنــى: "زدن

ــا أن قائلــه يظــن أنــه ، ُأمــر بســؤال ربــه الزيــادة يف البيــان، أو الزيــادة يف  مــن أمريــن: إمَّ

ــًدا فرًضــا مــن فرائضــه إال بعــد  ــه؛ ألن اهلل ال يكلــف عب ــة والتوفيــق؛ فأمــا األول فــال وجــه ل املعون

البيــان وإقامــة احلجــة، ولــو كان املعنــى مســألة البيــان لــكان الدعــاء بــأن ُيبــن لــه مــا فرضــه عليــه، 

وهــذا مــن الدعــاء ُخْلــٌف؛ ألنــه ال يفــرض فرًضــا إال مبّينـًـا ملــن فرضــه عليــه، أو يكــون ُأمــر أن يدعــَو 

ــه أن يفــرض عليــه الفرائــض التــي مل يفرضهــا بعــد عليــه، وهــذا فاســد. ربَّ

ــن: أن  ــن أمري ــو م ــك ال يل ــق، وذل ــة والتوفي ــادة يف املعون ــؤال الزي ــن س ــو ظ ــاين: وه ــا الث وأم

ــة عــى مــا مــى، أو عــى مــا يــدث. تكــون ســؤال املعون

ــادة  ــة عــى مــا مــى، فتعــن أهنــا مســألة الزي وقــد علــم ارتفــاع حاجــة العبــد الســؤال لإلعان

عــى مــا يــدث مــن عمــل، وبصحــة هــذا فســاد أهــل الَقــَدر القائلــن: إن كل مأمــور بأمــر أو مكلــف 

فرًضــا فقــد أعطــي مــن املعونــة عليــه مــا ارتفعــت معــه يف ذلــك الفــرض حاجُتــه إىل ربــه، ولــو كان 

)1(  حاشية الشهاب اخلفاجي، (129/1 - 130(.
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ــذه  ــت: وه ــة:5[ )1(، قل ــاىل: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٿژ ]الفاحت ــه تع ــى قول ــل معن ــوا لبط ــا قال ــر ك األم

املســألة األخــرية قــد تقدمــت فيــا ســبق.

فتحصــل ممــن ســبق تقريــره والتطويــل فيــه مــن اإلمــام الطــربي: أنــه َيــرد تفســري زيــادة اهلــدى 

بزيــادة البيــان عــى مــا احتمــل مــن معنيــن، وعليــه؛ فاهلدايــة ليســت هدايــة إرشــاد وبيــان وداللــة، 

ويقــرر أهنــا بمعنــى: الثبــات عــى اهلــدى فيــا بقــي مــن عمــره، وقــد ســبق بيــان ذلــك.

ومل أجــد ممــن فــر اهلدايــة بالزيــادة مــن مراتبهــا بجعلهــا طلًبــا لزيــادة البيــان عــى أي وجــه مــن 

الوجهــن الذيــن ذكرمهــا اإلمــام الطــربي ، بــل مجهرتــم جعلوهــا الزيــادة أو الثبــات يف ســؤال 

املهتــدي اهلدايــة زيــادة يف مراتبهــا أو ثباًتــا عليهــا أو هبــا مجيًعــا؛ كــا تقــدم ذكــره.

ــن  ــر، وأظ ــن جري ــذي أورده اب ــل ال ــذا التفصي ــل ه ــن مل ُيَفصِّ ــى املعني ــة ع ــل اهلداي ــن مح وم

االحتالــن يف غايــة البعــد أن يقصــد الداعــي هبدايــة الداللــة والبيــان أن يبــن لــه الفريضــة التــي هــو 

قائــم هبــا؛ إذ ال فــرض إال ومعــه البيــان التــام الشــايف، وأبعــد منــه وهــو فاســد - كــا وصفــه الطــربي 

- أن يقصــد فــرض فرائــض جديــدة عليــه مل ُتفــرض بعــد، وهــذا كلــه عــى تفســري اهلدايــة بالداللــة 

ــالك -  ــب ومس ــة ذات مرات ــدت اهلداي ــام - وُع ــق واإلهل ــة التوفي ــرت هبداي ــو ف ــن ل ــان، لك والبي

ــف  ــراد: كي ــن إي ــص م ــوب للتخل ــو مطل ــل ه ــتنكر، ب ــه مس ــري وج ــا بغ ــادة منه ــؤال الزي ــح س لص

يدعــو الداعــي بــا هــو حاصــل لــه؟

وأورد األلــويس أربعــة وجــوه مــن جوابــات ســؤال الســائل عــن طلــب املؤمــن املهتــدي مــا هــو 

ــى  ــا ع ن ــة، ُدلَّ ــق اجلن ــا طري ــدى، اهدن ــادة ه ــا زي ــن، أعطن ــى الدي ــا ع ــي: ثبتن ــل، وه ــل حاص حتصي

ــا عليــه يف ماضيــه )2(. ــا كــا َدَلْلَتن طريــق احلــق يف مســتقبل عمرن

)1(  جامع البيان، للطربي، )1/ 168(.
)2(  روح املعان، لأللويس، )93/1(.
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الفنقلة الثامنة:

"َفــإِْن َقــاَل َقاِئــٌل: َوَأْيــَن مَتـَـاُم َهــَذا اخْلرََبِ َوَقــْد َعِلْمــَت َأنَّ َقــْوَل اْلَقاِئــِل آِلَخــَر: َأْنَعْمــُت َعَلْيــَك، 

ــة: 7[،  ــه: ژ ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ژ ]الفاحت ــرَبُ يِف َقْولِ ــَك اخْلَ ــَن َذلِ ــِه َعَلْيِه؛ َفَأْي ــَم بِ ــاَّ َأْنَع ــرَبَ َع ــٍض اخْلَ ُمْقَت

ْمنـَـا اْلَبَيــاَن فِيــَا َمــَى ِمــْن ِكَتابِنـَـا َهــَذا َعــن  تـِـي َأْنَعَمَهــا َعَلْيِهــْم؟ ِقيــَل َلــُه: َقــْد َقدَّ َوَمــا تِْلــَك النِّْعَمــُة الَّ

اْجتِــَزاِء اْلَعــَرِب يِف َمنْطِِقَهــا بَِبْعــٍض ِمــْن َبْعــٍض؛ إَِذا َكاَن اْلَبْعــُض الظَّـــاِهُر َداالًّ َعــَى اْلَبْعــِض اْلَباطِـــِن 

َوَكـــــافًِيا ِمنُْه؛ َفقــَـْوُلُه: ژ ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ژ ِمــْن َذلـِـَك؛ أِلَنَّ َأْمــَر اهللَِّ - َجــلَّ َثنـَـاُؤُه - ِعَباَدُه بَِمْســَأَلتِِه 

ــِذي  ًمــا َقْوَلــُه: ژ ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ژ الَّ ــا َكاَن ُمَتَقدِّ اِط امْلُْســَتِقيِم مَلَّ َ َداَيــَة لِلــرصِّ امْلَُعوَنــَة َوَطَلبِِهــْم ِمنْــُه اهْلِ

ــا َعــَى َمــْن  تـِـي َأْنَعــَم اهللَُّ هِبَ اِط امْلُْســَتِقيِم، َوإِْبــَداٌل ِمنـْـُه- َكاَن َمْعُلوًمــا َأنَّ النِّْعَمــَة الَّ َ ُهــَو إَِباَنــٌة َعــِن الــرصِّ

ــاَن  ــا اْلَبَي ْمنَ ــْد َقدَّ ــِذي َق ــَتِقيُم الَّ اُط امْلُْس َ ــُم َوالــرصِّ ــاُج اْلَقِوي ــَو امْلِنَْه ــْم ُه ــة لَِطِريِقِه َداَي ــَأَلتِِه اهْلِ ــا بَِمْس ُأِمْرَن

ــاُوِر اْلَكِلَمَتــْنِ ُمْغنًِيــا َعــْن َتْكــَراِرِه؛  َعــْن َتْأِويِلــِه آنًِفا؛ َفــَكاَن َظاِهــُر َمــا َظَهــَر ِمــْن َذلـِـَك َمــَع ُقــْرِب َتَ

َكــَا َقــاَل َنابَِغــُة َبنـِـي ُذْبَيــاَن: 

ُيَقْعِقُع َخْلَف ِرْجَلْيِه بَِشنَِّكَأنََّك ِمْن مِجَاِل َبنِي ُأَقْيٍش

؛ َفاْكَتَفــى بِــَا َظَهــَر ِمــْن ِذْكــِر  ــٌل ُيَقْعِقــُع َخْلــَف ِرْجَلْيــِه بَِشــنٍّ ــاِل َبنِــي ُأَقْيــٍش مَجَ ــَك ِمــْن مِجَ ُيِريــُد: َكَأنَّ

الِّ َعــَى امْلَْحــُذوِف ِمــْن إِْظَهــاِر َمــا ُحــِذَف، َوَكــَا َقــاَل اْلَفــَرْزَدُق ْبــُن َغالِــٍب:  ــَاِل الــدَّ اجْلِ

ِدَيا إَِذا َصِدَئ احْلَِديُد َعَى اْلُكَاِةَتَرى َأْرَباَقُهْم ُمَتَقلِّ

ــَواِهُد  ْرَباَقُهــْم َداالًّ َعَلْيَهــا. َوالشَّ َأ ْذ َكاَن الظَّاِهــُر ِمــْن َقْولـِـِه:  إِ ِدَيــا هُْم؛ َفَحــَذَف ُهــْم،  ُيِريــُد: ُمَتَقلِّ

ــِه:  ــَك يِف َقْولِ ــَى؛ َفَكَذلَِك َذلِــ ــ ْن حُتْ َأ ــْن  ــُر ِم ْكَث َأ ــَها  ــَرِب َوَكاَلِمــ ــْعِر اْلَع ــْن ِش ــَك ِم ــَى َذلِ َع

ژ ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ژ " )1(.

)1(  جامع البيان، للطربي، )180-178/1(.
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دراسة الفنقلة:

يقــرر اإلمــام الطــربي أن النعمــة التــي أنعمهــا عــى أهــل الــرصاط املســتقيم - وهــو مــا أمــر اهلل 

عبــاده أن يســألوه اهلدايــة هلــا واملعونــة عليهــا - هــي املنهــاج القويــم مــن الــرصاط املســتقيم، ودليلــه 

يف ذلــك: أن مجلــة ژ ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ژ مبدلــة مــن قولــه: ژ   ٹ  ٹ    ژ ]الفاحتــة:6[)1(.

فــكان هــذا الظاهــر مــع تــاور الكلمتــن ُمغنًيــا عــن تكرارهــا، أي: عــن قولــه: ژ ڤ  ڤ  ڤ   

ڦ  ژ باهلدايــة للــرصاط املســتقيم.

وأورد من الشواهد من كالم العرب بيت النابغة:

كأنَّ مِجال بني أقيش، وبيًتا آخر للفرزدق.

وحمــل الشــاهد: كأن مجــال بنــي أقيــش، والتقريــر: كأن مَجــل مِجــال...، وإنــا حــذف املضــاف أو 

املوصــوف؛ اســتغناء بالكلمــة املجــاورة: )مِجــال(، وهــذا الشــاهد عنــد أهــل العربيــة ذكــره ابــن جنــي 

ــه مــن رضورة الشــعر حــذف املوصــوف وإقامــة الصفــة  ــا حــرف الــكاف، وأن حتــت مســألة: قضاي

مقامـــه، وهــو عنــد ابــن جنــي قبيــح، ثــم َوّجــَـه مــا ورد يف نصــب ژ ڳ  ژ مــن قـــوله تعــاىل: ژ ڳ  

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱژ ]اإلنســان:14[ - عــى النصــب عــى احلــال، ال مــن حــذف املوصــوف وإقامة 

الصفــة مقامــه)2(.

وحمــل الشــاهد يف بيــت الفــرزدق: أرباقهــم متقلديــا، والتقديــر: هــم متقلديــا، والبيــت أورده 

ابــُن األنبــاري شــاهًدا يف مســألة: القــول يف إبــراز الضمــري إذا جــرى الوصــف لغــري صاحبــه،

والتقدير عنده يف البيت: أصحاب متقلديا؛ فحذف املضاف وأقام املضاف إليه مقامه)3(.

اِط( األوىل. تفسري القرآن العظيم، البن كثري، )222/1(. اَط(الثانية: )بداًل من( )الرصَِّ )1(  أعرب طائفٌة من العلاء)رِصَ
)2(  رس صناعة اإلعراب، البن جني، )283/1- 284(.

)3(  اإلنصاف يف مسائل اخلالف، البن األنباري، )ص58(. 
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ــك  ــاك: ژڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ژ: "بطاعت ــق الضح ــن طري ــاس م ــن عب ــن اب ــور ع ــوراد املأث وال
ــري)1(. ــُن كث ــره اب ــك..."، ذك وعبادت

.)2)"Q وقال عكرمة: "أنعمت عليهم بالثبات عى اإليان واالستقامة، وهم األنبياء

وقــال عــيل بــن احلســن بــن واقــد: "ژ ڤ   ڦ ژ بالشــكر عــى الــراء وعــى الــضاء"، وقــال 
مالــك بــن أنــس: "بمتابعــة ســنة حممــد "، وهــذه اآلثــار ســاقها الثعلبــي يف )تفســريه(، 

ويــكاد أن ينفــرد بذكرهــا، ومل يذكرهــا الطــربي وال غــريه مــن ُمســندي اآلثــار يف التفســري)3(.

وإنــا أورد الطــربي أثــًرا عــن الضحــاك عــن ابــن عبــاس: "طريــق مــن أنعمــت عليهــم بطاعتــك 
وعبادتــك مــن املالئكــة والنبيــن"(4(.

ــان  ــاء يف بي ــة النس ــهاده بآي ــد استش ــال بع ــم ق ــالم، ث ــو اإلس ــه ه ــم ب ــوراين أن املنع ورصح الك
ــة")5(. ــه نعم ــه مل َتُفْت ــاز ب ــن ف ــق؛ ألن َم ــك أطل ــه، ولذل ــم ب ــالف يف املنع ــم(: "وال خ ــم عليه )املنع

ونكتة إطالق اإلنعام وعدم تقييدها؛ ليعم مجيع اإلنعام)6(.

ومــن األقــوال يف تعيــن اإلنعــام: أنعــم اهلل عليهــم بخلقهــم للســعادة، وقيــل: بــإن نجاهــم مــن 
اهللكــة. وقيــل: باهلدايــة واتبــاع الرســول)7(.

ورجح أبو حيان اإلطالق؛ ألنه ليس يف اللفظ ما يدل عى تعين َقْيٍد)8(.

ــال، أو  ــالزم أو باملث ــري بال ــن تفس ــو م ــريه ه ــه غ ــا قال ــا، وم ــى نصًّ ــو املعن ــربي ه ــه الط ــا قال وم

ــم. ــا، واهلل أعل ــارض بينه ــال تع ــر؛ ف ــق ال التناف ــؤول إىل التواف ــوال ت ــا كان؛ فاألق ــا م ــوم، وأيًّ بالعم

)1(  تفسري القرآن العظيم، البن كثري، )223/1(.
)2(  البسيط، للواحدي، )543/1(.

)3(  الكشف والبيان، للثعلبي، )457/2(.
)4(  جامع البيان، للطربي، )177/1(، وما بن القوسن يف حاشية الصفحة يف نسخة )م(: "بطاعتك وعبادتك".

)5(  غاية األمان، (133/1(.
)6(  البحر املحيط، أليب حيان، )84/1(.
)7(  البحر املحيط، أليب حيان، )84/1(.
)8(  البحر املحيط، أليب حيان، )85/1(.
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الفنقلة التاسعة، والعارشة:

ِذيــَن َأَمَرَنــا اهللَُّ - َجــلَّ َثنـَـاُؤُه - بَِمْســَأَلتِِه  "َفــإِْن َقــاَل َلنـَـا َقاِئــٌل: َفَمــْن َهــُؤاَلِء امْلَْغُضــوُب َعَلْيِهــُم الَّ
ــاُؤُه - يِف َتنِْزيِلــِه؛ َفَقــال: ژ ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ِذيــَن َوَصَفُهــُم اهللَُّ - َجــلَّ َثنَ ــا ِمنُْهْم؟ ِقيــَل: ُهــُم الَّ َعَلنَ َأالَّ جَيْ
ک   ڑ   ڑ   ژ    ژ   ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   چچ   چ   چ    ڃ   ڃ  

ــاُه،  ک  ک  ژ ]املائــدة: 60[ ، َفَأْعَلَمنَــا - َجــلَّ ِذْكــُرُه - بَِمنِّــِه َمــا َأَحــلَّ هِبِــْم ِمــْن ُعُقوَبتِــِه بَِمْعِصَيتِِهــْم إِيَّ

ــْم ِمــَن  ــِذي َحــلَّ هِبِ ــبِيِل إىَِل النََّجــاِة ِمــْن َأْن َيِــلَّ بِنَــا ِمْثــُل الَّ ــًة ِمنْــُه َعَلْينَــا - َوْجــَه السَّ َمنَــا - ِمنَّ ُثــمَّ َعلَّ
ِذيــَن َوَصَفُهــُم اهللَُّ َوَذَكــَر َنَبَأُهــْم  ـُـْم ُأواَلِء الَّ لِيــُل َعــَى َأهنَّ امْلَُثــاَلِت، َوَرْأَفــًة ِمنْــُه بِنَــا. َفــإِْن ِقيــَل: َوَمــا الدَّ

يِف َتنِْزيِلــِه عــى مــا وصفــَت؟

ــود«،  ــم اليه ــوب عليه ــول اهلل : »املغض ــال يل رس ــال: ق ــم، ق ــن حات ــدي ب ــن ع ع
ــم. ــن حات ــدي ب ــن ع ــانيدها ع ــات بأس ــالث رواي ث

ــي- - وهــو حمــاِص وادي  ــى النب ــن شــقيق »أن رجــاًل أت ــد اهلل ب وحديــث عــن عب
القــرى؛ فقــال: َمــن هــؤالء الذيــن حتــاص يــا رســول اهلل؟ قــال: هــؤالء املغضــوب عليهــم )اليهــود(«، 
وســاق احلديــث مــن طــرٍق عــن عبــد اهلل بــن شــقيق، وأثــًرا عــن الضحــاك عــن ابــن عبــاس يف "أن 
املغضــوب عليهــم هــم اليهــود"، وكذلــك عــن عبــد اهلل بــن عبــاس مــن طريقــن، وعــن مــرة اهلمداين 
ــاًرا عــن  عــن ابــن مســعود، وعــن نــاس مــن أصحــاب النبــي - - ، كــا ســبق، ثــم آث

الربيــع وعــن ابــن عبــاس مــن طريــق ابــن جريــج، وعــن زيــد بــن أســلم وابنــه عبــد الرمحــن.

ــتعاذة  ــا اهلل باالس ــن أمرن ــون الذي ــؤالء الضال ــن ه ــل: وم ــا قائ ــال لن ــإن ق ــربي: "ف ــال الط ق

ــال:                                                                                                                                           ــه؛ فق ــم اهلل يف تنزيل ــن وصفه ــم الذي ــل: ه ــم؟ قي ــل ضاللته ــبيلهم وَنض ــا س ــلك بن ــاهلل أن َيس ب
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   ژ 

]املائــدة: 77[. ژ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    

فإن قال قائل: وما برهانك عى أهنم ُأوالء؟".
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ــه:                                ــدم يف قول ــا تق ــك، ك ــان ذل ــي - -  يف بي ــة إىل النب ــار املرفوعـــ ــأورد اآلث ف
.)1(]7 ]الفاحتــة:  ڄژ  ڄ   ڦ    ڦ   ڦ   ڦ   ڤ    ڤ   ڤ   ژ 

فإن قال قائل: َأَوَليس ذلك – أيًضا - من صفة اليهود؟

قيــل: بــى؛ فــإن قــال: فكيــف خــص النصــارى هبــذه الصفــة، وخــص اليهــود بــا وصفهــم بــه 
مــن أهنــم مغضــوب عليهــم؟

قيــل: إن كالًّ الفريقــن ُضــالٌَّل مغضــوب عليهــم، غــري أن اهلل - جــل ثنــاؤه - َوَســَم كلَّ فريــق 
ــن  ــًدا م ــم واح ــه، ومل يس ــم عن ــم أو أخربه ــره هل ــه إذا ذك ــه ب ــا يعرفون ــاده ب ــه لعب ــن صفت ــم م منه

ــه". ــادات علي ــذم زي ــات ال ــن صف ــه م ــه، وإن كان ل ــى حقيقت ــة ع ــه صف ــو ل ــا ه ــن إال ب الفريق

دراسة الفنقلة:

هــذا اإليــراد يف املوضـــعن وهاتــان الفنقلتــان اســتخدمها ابــن جريــر الـــطربي يف بيــان املقصــود 
بـــ ژ ڦ  ڦ   ژ و ژ ڄژ؛ فــكان خارًجــا عــن جــادة الفنقــالت واإليــرادات؛ مــن حيــث إنــه 
انتقــال جلــزء مــن اآليــة وتفســريها ابتــداء، واإليــرادات والفنقــالت: أن ُيــورد املفــر عــى املعنــى أو 
اآليــة مــا يف تقريــر تفســريها وبيــان تأويلهــا، وهــذا توســع وتــوز مــن الطــربي  يف اســتعال 

هــذا األســلوب.

وقولــه هنــا يف تعيــن املغضــوب عليهــم والضالــن باليهــود والنصــارى - كان حمــل إمجــاع بــن 

العلــاء املفريــن؛ فابــن أيب حاتــم يف )تفســريه( نقــل اإلمجــاع عــى أن ژ ڦ  ڦژ: هــم اليهود، 

.)2( وژ ڄژ: النصــارى، وحكــى االتفــاَق عليــه - كذلــك - الســمرقنديُّ واملــاورديُّ

ــد يف  ــام أمح ــذي، )69/5- 71(، ح)2953- 2954(؛ واإلم ــث رواه الرتم ــربي، )194/1- 196(؛ واحلدي ــان، للط ــع البي )1(  جام
املســند، (124/32(، ح)19381(؛ وأبــو داود الطيالــي، )2/ 371(،ح )1135(؛ وابــن حبــان وصححــه، )139/14- 140(،        
ح)6246- 7206(؛ والطــرباين يف األوســط، (139/4( ح)3813(، وقــال اهليثمــي يف املجمــع عــن حديــث عبــد اهلل بــن شــقيق: 

"رجالــه رجــال الصحيــح" (26/15(، ح)10855- 10856(.
)2(  تفسري ابن أب حاتم، (31/1(؛ النكت والعيون، للاوردي، )60/1- 61(؛ تفسري السمرقندي، (83/1(.
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ــل يف ژ ڦ  ڦژ  ــة؛ فقي ــالًفا يف اآلي ــاك خــ ــكي، إال أن هن ــاع املحــ ــذا اإلمجـ ــع هـ وم

و ژڄژ غــري مــا جــاء مرفوًعــا، فِمــاَّ قيــل: ژ ڦ  ڦژ: املركــون، ژ ڄژ: 

املنافقــون. وقيــل: ژڦ ڦ ژ: باتبــاع البــدع، وژ ڄژ عــن ســنن اهلــدى. وقيــل: يتجــه أن                             

ــاوي)1(. ــه البيض ــل إلي ــا يمي ــاهلل، ك ــون ب ــاة، وژ ڄژ: اجلاهل ژ ڦ  ڦژ: العص

ــذا  ــدى: "وه ــنن اهل ــن س ــن ع ــدع، والضال ــاع الب ــا باتب ــن فره ــى م ــا ع ــي معلًق ــال القرطب ق

ــن")2(. ــى وأحس ــي -  -  أوىل وأع ــري النب ــن، وتفس حس

ــه اإلمجــاع مشــهوًرا، وحكــى تضعيفــه؛ ألن منكــري  ــا حكــى علي ــرازي تفســريها ب وجعــل ال

ــا مــن اليهــود والنصــارى؛ فــكان االحــرتاز مــن دينهــم أوىل. ــع املركــن أخبــث دينً الصان

وإن األوىل عنــد هــؤالء: محــل املغضــوب عليهــم عــى كل َمــن أخطــأ يف األعــال الظاهــرة، وهــم 

ــال أن  ــم باحت ــل، وخت ــالف األص ــد خ ــام، والتقيي ــظ ع ــاد؛ ألن اللف ــن يف االعتق ــاق، والضال الُفسَّ

يقــال: إن املغضــوب عليهــم: اليهــود، والضالــن هــم املنافقــون اســتناًدا إىل مــا ذكــر عنهــم يف ســورة 

البقــرة)3(. 

والقــول بالعمــوم يف كل مغضــوب عليــه وكل ضــال يف اآليــة َوَرَد بأربعــة وجــوه؛ أوهلــا: الروايــة 

عــن النبــي -  - ، وكفــى هبــذا)4(.

وعلــق أبــو حيــان عــى القــول املشــهور: "وإذا صــح هــذا وجــب املصــري إليــه")5(؛ فعلــق تعــن 
القــول بــا يف اخلــرب عــى صحــة إســناده، وقــد صــح بحمــد اهلل.

)1(  أنوار التنزيل، للبيضاوي، )20/1- 21(.
)2(  اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي، )231/1(.

)3(  التفسري الكبري، للرازي )264/1- 265(.
)4(  التسهيل، البن جزي، )183/1- 184(؛ البحر املحيط، أليب حيان، )92/1(.

)5(  البحر املحيط، أليب حيان، )92/1(.
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ــي -  ــه النب ــاء ب ــرب ج ــري، وأن اخل ــاء التفس ــن عل ــري م ــول مجاه ــه ق ــن جعل ــن م ــن املفري وم
ــم)1(. ــن حات ــدي ب ــث ع ــن حدي  -  م

وَردَّ األلــويس مــا قيــل يف اآليــة خمالًفــا مــا صــح يف احلديــث، وجعــل زعــم أن احلمــل عــى ذلــك 
ضعيــف ضــالاًل بعيــًدا أن بلغــه مــا صــح عــن النبــي -  - ، وتــارس عــى تفســري كتــاب 
اهلل باجلهــل بأحاديــث رســوله -  - ، ومــا قالــه يف منكــري الصانــع ال ُيعتــد بــه؛ ألن َمــن 

ال ديــن لــه ال يعتد بــه)2(.

ــد  ــيء الوعي ــوم، وملج ــور العم ــًرا؛ لظه ــات كاف ــن م ــا كل م ــود هب ــوراين أن املقص ــح الك ورج
ــوخ  ــارة إىل رس ــه إش ــكان من ــول اهلل-  - ل ــه إىل رس ــح رفع ــو ص ــن، ول ــري الطائفت لغ

ــالل)3(. ــك يف الض ــب وأولئ ــؤالء يف الغض ه

واحلــق: أن الروايــة املأثــورة عــن النبــي -  - قاطعــة يف تعيــن املــراد بـ)املغضــوب 
عليهــم والضالــن(؛ فيتعــن القــول بــه واملصــري إليــه.

ــن  ــم، واب ــن القي ــة، واب ــن تيمي ــالم اب ــيُخ اإلس ــك ش ــة يف ذل ــات املرفوع ــح الرواي ــن صح ومم
ــاين مــن املتأخريــن،  ــه مــن حديــث أيب ذر -، وابــن كثــري، واأللب ــن إســناد ابــن مردوي حجــر - َحسَّ

ــك)4(. ــاكر كذل ــد ش وأمح

لكــن َمــن شــابه هاتــن الطائفتــن فيــا اســتحقوا بــه الوصــف والضــالل ُأحلــق هبــا، ولــو كان 
مــن املســلمن، ولــذا ُأثــر عــن الســلف: "َمــن فســد مــن علائنــا ففيــه شــبه مــن اليهــود، ومــن فســد 

مــن ُعبَّادنــا ففيــه شــبه مــن النصــارى".

)1(  أضواء البيان، للشنقيطي، )53/1(.
)2(  روح املعان، لأللويس، )96/1(.
)3(  غاية األمان، )134/1- 135(.

)4(  منهــاج الســنة النبويــة، لشــيخ اإلســالم ابــن تيميــة، )352/1 - 353(؛ وتكــرر يف مواطــن يف جممــوع الفتــاوى؛ مثــل )64/1(، 
(307/22(؛ بدائــع الفوائــد، البــن القيــم، )408/1(؛ مفتــاح دار الســعادة، ال بــن القيــم، )100/1(؛ تفســري القــرآن العظيــم، 
ــاين، )783/7- 785(؛  ــة، لأللب ــلة الصحيح ــر، )159/8(؛ السلس ــن حج ــاري، الب ــح الب ــري، )1/ 257- 258(؛ فت ــن كث الب

ــربي )186-185/1(. ــان، للط ــع البي جام
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ــود  ــري اليه ــالل لغ ــب والض ــد بالغض ــيء الوعي ــإن جم ــوع؛ ف ــري املرف ــة التفس ــع صح ــت: وم قل

والنصــارى صحيــح، لكــن مل َيكثــر الوصــف ويتكــرر هبــا لغــري هاتــن الطائفتــن؛ ممــا يعنــي مزيــد 

ــرة اتصافهــا هبــا مــن غــري ســائر املوصوفــن. إمــكان وكث

وابــن القيــم يــرى أنــه ليــس املــراد هبــذا التفســري التخصيــص؛ فــإن اليهــود ضالــون والنصــارى 

مغضــوب عليهــم، وإنــا ذكــر كل طائفــة بأشــهر وصفيهــا وأحقهــا بــه وألصقــه هبــا، وأن ذلــك هــو 

الوصــف الغالــب عليهــا)1(.

ومقصــود ابــن القيــم بالتخصيــص: ختصيــص بالصفــة صفتــي الغضــب والضــالل، وال يقصــد 

بالتخصيــص املنفــي عنــده باليهــود والنصــارى؛ فإنــه قــد صــح مرفوًعــا.

وقــد قــال يف صــدر هــذه النكتــة: "هــذا ليــس بتخصيــص يقتــي نفــي كل صفــة عــن أصحــاب 

الصفــة األخــرى، فــإن كل مغضــوب عليــه ضــال، وكل ضــال مغضــوب عليــه")2(.

والطــربي  اعتمــد مــا ورد مرفوًعــا إىل النبــي -  - ، متوســًعا يف إيــراد اآلثــار 

ــا  ــر مرفوًع ــه األث ــن؛ فدليل ــة والتابع ــن الصحاب ــة م ــن طائف ــور ع ــده باملأث ــا، وأك ــف طرقه بمختل

ــة، ومل يالــف فيهــم أحــد. ــات الســلف موقوف ورواي

)1(  نقله الشهاب اخلفاجي يف حاشيته، وعزاه إىل بدائع الفوائد، ال بن القيم، )146/1(، )436-435/2(.
)2(  بدائع الفوائد، البن القيم، )435/2، 436(. 
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املبحث الرابع:
الفنقالت يف صدر سورة البقرة

الفنقلة احلادية عرشة)1(:

ــا  ــُع َوَم بِي ــُه الرَّ ــِوي َمــا َقاَل ــُه َيْ ــِدي: َأنَّ ُكلَّ َحــْرٍف ِمنْ ــَواُب يِف َتْأِويــِل َذلِــَك ِعنْ ثــم قــال: "َوالصَّ

ــِل  ــْن َأْه ــُه ِم ــْرُت َعنْ ــْن َذَك ــْوِل َعمَّ ــَن اْلَق ــْرُت ِم ــا َذَك ــَوى َم ُه فِيِه، ِس ــرْيُ ــَن َغ ي ِ ــاِئُر امْلَُفرِّ ــُه َس َقاَل

ـُـا ُحــُروُف ِهَجــاٍء اْســُتغني بِِذْكــِر َمــا ُذِكــَر ِمنْهــا يِف َمَفاتـِـِح  ــه َتْأِويــَل َذلـِـَك إىَِل َأهنَّ ــُه َكاَن ُيَوجِّ اْلَعَربِيَّــِة: َأنَّ

ــُروَف                    يــَن َحْرًفــا ِمــْن ُحــُروِف امْلُْعَجــِم؛ بَِتْأِويــِل: َأنَّ َهــِذِه احْلُ ــِة َواْلِعْرِ ــِة الثََّانَِي ــَوِر َعــْن ِذْكــِر َتتِمَّ السُّ

ــُه َقــْول َخَطــأ َفاِســٌد؛ خِلُُروِجــِه َعــْن َأْقــَواِل مَجِيــِع  ژٻ  ٻ  ژ ]البقــرة: 2[ ، جَمُْموَعــٌة ژ ٻ پپ پپ ژ؛ َفإِنَّ

ــَى  ــًة َع ــى َداَلَل ــِل؛ َفَكَف ــرِي َوالتَّْأِوي ــِل التَّْفِس ــْن َأْه ــَن ِم ــَن اخْلَالِِف ــْم ِم ــْن َبْعَدُه ــَن َوَم ــِة َوالتَّابِِع َحاَب الصَّ

ــُه؛ إِْذ َصــاَر إىَِل  ــاُه َعنْ ــِذي َحَكْينَ ــُه الَّ ــَك َقْوَل ــِل َذلِ ــَع إِْبَطــاِل َقاِئ ــأِ َم ــِه بِاخْلََط ــِة َعَلْي ــِه َشــَهاَدُة احْلُجَّ َخَطِئ

ًة ُأْخــَرى:  ــُه َمْرُفــوع ُكّل َواِحــٍد ِمنُْهــَا بَِصاِحبـِـِه، َوَمــرَّ ًة: إِنَّ اْلَبَيــاِن َعــْن َرْفــِع ژ ٻ ٻژ،  بَِقْولـِـِه َمــرَّ

ًة بَِقْولـِـِه: ژ ڀ   ڀ  ژ    ]البقــرة: 2[ َوَذلـِـَك  اِجــِع ِمــْن ِذْكــِرِه يِف َقْولـِــِه: ژ ٻ پپ  پژ َوَمـــرَّ ــُه َمْرُفــوٌع بِالرَّ إنَّ

َعــاُه يِف  ــِذي ادَّ َتــْرٌك ِمنـْـُه لِقــَـْولِِه: إِنَّ  ژ ٱ    ژ  ]البقــرة: 1[، َرافَِعــة   ژ ٻ      ٻ  ژ َوُخــُروٌج ِمــَن اْلَقــْوِل الَّ

َتْأِويــِل: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ  ژ ]البقــرة:1- 2[:  َأنَّ َتْأِويــَل َذلِــَك: َهــِذِه احْلُــُروُف ژ ٻ  ٻ  ژ ".

ــا عــن الفــراء يف معــان  )1(  تنبيــه مهــم: قبــل هــذا الرتجيــح أورد اإلمــام أبــو جعفــر- يف جامــع البيــان، (211/1- 212( - فنقلــة منقولــة نصًّ
القــرآن، ملــا رجــح مــا يتــاره يف األحــرف عنــد تفســري مطلــع ســورة األعــراف. معــان القــرآن، (368/1، 369(؛ فهــي مــن منقولــه ال مــن 

مقوله.
وكان اإليــراد التــايل الــوارد مــن ابــن جريــر مبنيًّــا عــى اختيــاره وترجيحــه؛ فاحتجــُت لنقــل كالمــه هاهنــا، ثــم عطفــت بــا ُيــورده 

عــى قولــه مــن ســؤال وجوابــه عنــه.
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الدراسة:

ــا أورده  ــغ م ــور؛ فبل ــل الس ــة أوائ ــرف املقطع ــاين األح ــددة يف مع ــوال املتع ــربي األق ــل الط فصَّ

ــن. ــن واللغوي ــوال املفري ــن أق ــل ب ــواًل، وَفَص ــر ق ــة ع ثالث

والفنقلــة الســابقة هــي بعــد أول قــول ســاقه عــن أهــل العربيــة، والقــول املتعقــب باإليــراد هــو 

ــروف  ــراء: "ح ــد الف ــي عن ــراف، وه ــورة األع ــل س ــرآن( يف أوائ ــان الق ــه يف )مع ــراء بنصِّ ــول الف ق

ــل الســور عــن ذكــر بواقيهــا التــي هــي  مــن حــروف املعجــم اســتغني بذكــر مــا ذكــر منهــا يف أوائ

ــة  ــة الثاني ــي تتم ــي ه ــا؛ الت ــي حروفه ــر بواق ــن ذك ــر )أ، ب، ت( ع ــن بذك ــة والعري ــة الثاني تتم

ــن")1(. والعري

ــم  ــارت كاالس ــد ص ــف، ب، ت، ث( ق ــت: إن )أل ــإن قل ــربي: "ف ــول الط ــدؤة بق ــة املب والفنقل

ــه(". ــد الفــراء يف )معاني ــا عن ــخ، هــي نــص م حلــروف اهلجــاء... إل

وهــذا االختيــار مــن الفــراء هــو قــول قطــرب)2( واحلســن اجلرجــاين)3(، وبنحــوه اختيــار الثعلبــي 

)تفسريه()4(. يف 

ولقطرب قول آخر غري ما تقدم، ذكره الواحدي والزجاج وغريمها )5(.

وضعــف الطــربي قــول الفــراء بعــد جعلــه األقــوال املحكيــة كلهــا حمتملــة، وأن كل حــرف منهــا 

يــوي مــا قالــه ســائر املفريــن، إال قــول الفــراء؛ فإنــه قــول خطــأ فاســد)6(.

)1(  معان القرآن، للفراء، )399/1(.
)2(  معان القرآن وإعرابه، للزجاج، )55/1 - 56(؛ زاد املسري، البن اجلوزي، )21/1(.

)3(  يف كتابه نظم القرآن. انظر: البحر البسيط، للواحدي، )18/1- 19(.
)4(  اهلداية، ملكي بن أيب طالب، )121/1(.

)5(  معان القرآن للفراء )62/1(؛ التفسري البسيط، للواحدي، )20/2(؛ اهلداية، ملكي بن أيب طالب، )121/1(. 
)6(  جامع البيان، للطربي، )223/1(.
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ــة والتابعــن فمــن بعدهــم مــن اخلالفــن  ــع الصحاب ــوال مجي ــه خــارج عــن أق ــك بأن ــل ذل وعل

ــه: ژ ٻ  ٻ  ژ                                                                                                        ــرب قول ــن أع ــي ح ــه املحك ــل قول ــه أبط ــل، وبأن ــري والتأوي ــل التفس ــن أه م

]البقــرة: 2[ بأنــه مرفــوع كل واحــد منهــا بصاحبــه، ومــرة أخــرى: أنــه مرفــوع بالراجــع مــن ذكــره يف 

اء تــرك لقولــه: إن           قولــه: ژ ٻ   پپ  پپ  ژ ، وثالثــة بقولــه: ژ ڀ   ڀ    ژ    . وعــدَّ الطــربي ذلــك مــن الَفــرَّ

ژ ٱ    ژ ]البقــرة: 1[  مرافعــة   ژ ٻ  ٻ  ژ ]البقــرة: 2[، وخــروج عــاَّ ادعــاه يف تأويــل: ژ ٱ  ٻ  ٻ            

ــاب)1(. ــك الكت ــروف ذل ــذه احل ــريها: ه ــرة:1-2[، وأن تفس ٻ   پپ  پپ  ژ ]البق

فأمــا قــول الطــربي: إنــه خمالــف لقــول مجيــع الصحابــة والتابعــن فمــن بعدهــم، فإنــه ذهــاب منه 

إىل أنــه ال جيــوز اخلــروج عــن أقــوال الســلف إذا اختلفــوا بإحــداث قــول مغايــر ملجمــوع أقواهلــم)2(.

ــول  ــداث ق ــواز إح ــب إىل ج ــن ذه ــم م ــوال؛ فمنه ــة أق ــى ثالث ــا ع ــف فيه ــألة اخُتل ــذه املس وه

ــة. ــج وأدل ــم حج ــلف، وهل ــول الس ــال ق ــه إبط ــزم من ــد إن مل يل جدي

وفريــق ثــاٍن منــع مــن ذلــك؛ فلــم جيــوزوا إحــداث قــول خمالــف ملــا قالــه الســلف إذا أمجعــوا عى 

قــول، أو إذا اختلفــوا عــى قولــن فأكثــر)3(، بــل حكــى اإلمجــاَع غــرُي واحــد مــن العلــاء عى املنــع)4(.

وبنــى بعضهــم اخلــالف عــى مســألتن أصوليتــن: أُتلحــق مســائل التفســري بمذاهــب األحــكام، 

أم تلحــق باألدلــة؟ )5(.

)1(  جامع البيان، للطربي، )224/1(.
)2(  الكشف والبيان، للثعلبي، )24/3، 25(.

ــكام،  ــرازي، )127/4- 129(؛ اإلح ــول، لل ــي، )540/4- 542(؛ املحص ــط، للزرك ــر املحي ــن: البح ــل القول ــر يف تفصي )3(  انظ
ــالم، (34/13- 35(؛  ــيخ اإلس ــاوى ش ــوع فت ــرداوي، )1683/4-1641(؛ جمم ــري، للم ــدي، )350/1- 352(؛ التحب لآلم

ــوكاين، )409/1(. ــول، للش ــاد الفح ــمعاين، )266/3(؛ إرش ــة، للس ــع األدل قواط
)4(  اإلقناع يف مسائل اإلمجاع، )69/1(.

ــة  ــة الريع ــت، )ص8(. جمل ــف رأف ــد رائ ــت حمم ــن، د. رأف ــني واملجيزي ــني املانع ــري ب ــد يف التفس ــث جدي ــول ثال ــداث ق )5(  إح
والدراســات اإلســالمية، جامعــة الكويــت، العــدد )103(.



90

حكى أصحاب القول األول القائلن باجلواز اإلمجاع عى قوهلم )1(.

والقــول الثالــث جــاء بالتفـــصيل؛ فــإن لـــزم القــول احلـــادث رفــع وإبطــال لألقــوال الســابقة مل 

ــز، وإال جــاز)2(. جُيَ

ــق عــى مســألة احلــروف املقطعــة، وذلــك أهنــا عويصــة  ــة ال أراهــا تنطب وهــذه املســألة اخلالفي

ــَدت -يف قــول قــوي- مــن املتشــابه املســتأثر بعلمــه. ــى َغ ــى حت املعن

والطــربي هــو أحــد َمــن يــرى عــدم جــواز خمالفــة أقــوال الصحابــة والتابعــن؛ فهــو ِمــن زمــرة 

املانعــن، وَنبَّــه بعــض الباحثــن)3( إىل أنــه يــكاد أن ينفــرد بذلــك بــن املفريــن.

ا؛ فإننــي مل أقــف ههنــا عــى مفــر حكــى اخلــالف يف احلــروف، وردَّ مــا  ومــا قالــه متوجــٌه جــدًّ

زاده أهــل اللغــة والنحويــون وغريهــم مــن أصحــاب املعــاين عــى مــا ُأثــر عــن الســلف غــري الطــربي.

بــل رسد الــرازي يف معنــى األحــرف )20( عريــن قــواًل، وابــن عاشــور مــن املعارصيــن )21( 

واحــًدا وعريــن قــواًل، والزركــي يف )بحــره( جعــل األقــوال نيًفــا وثالثــن قــواًل، ومثلــه النســفي 

ــا  ــلف، وم ــوال الس ــى أق ــادات ع ــا زي ــواًل، وفيه ــن ق ــن )30( ثالث ــا م ــا قريًب ــال: "إن فيه ــذي ق ال

ضعــف منهــا مل يكــن راجًعــا تضعيفــه إىل هــذه القاعــدة الطربيــة")4(.

ــى القــول هبــذا  ــه يشــمل حت ــن معانيهــا: أن ــة اآلراء يف تعي ــار اإلمــام الطــربي بعــد حكاي فاخت

ــر)5(. ــول املنك الق

)1(  املحصول، للرازي، )160/4(؛ التحبري رشح التحرير، للمرداوي، (1638/4(.
)2(  وهــو قــول اآلمــدي. اإلحــكام، لآلمــدي، )352/1 - 353(؛ والزركــي، )542/4(، واختــاره مجاعــٌة مــن األصوليــن؛ كابــن 

احلاجــب. انظــر: إرشــاد الفحــول، للشــوكاين، )410/1(.
)3(  إحــداث وجــه جديــد يف التفســري بــني املجيزيــن واملانعــني.. دراســة تأصيليــة تطبيقيــة، د. أمــني املزينــي، )ص 479(، بحــث منشــور 

يف جملــة )تبيــان(، العــدد )31(، وقــد أفــدُت منــه، وكــذا بحــث الدكتــور/ رأفــت حممــد رائــف، وتقدمــت اإلشــارة إليــه.
ــفي  ــري، للنس ــري يف التفس ــي، )457/1(؛ التيس ــه، للزرك ــول الفق ــط يف أص ــر املحي ــرازي، )5/2- 8(؛ البح ــري، لل ــري الكب )4(  التفس

ــور، )206/1- 216(. ــن عاش ــر، الب ــر والتنوي (190/1-200(؛ التحري
ه وبطالنه ابُن كثري يف تفسريه، (257/1- 258(. ن َنصَّ عى َردِّ )5(  ومِمَّ
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ل")1(. بل ذكر حينا أطنب يف وجهة نظره وَبنَّ رأيه قوله: "وُهنَّ من حروف حساب اجلُمَّ

وهــذا ترصيــح بدخولــه يف زمــرة األقــوال املرضيــة املحتملــة لألحــرف املقطعــة، واحلديــث الذي 

ا، روي عــن ابــن املنــذر)2( مــن وجــه آخــر، عــن ابــن  رواه ابــن جريــر وضعفــه، وهــو ضعيــف جــدًّ

جريــج معضــاًل)3(.

وهذا القول مقطوع ببطالنه ال بضعفه فحسب كا ال يفى، كا نص عليه ابن حجر وابن كثري)4(.

ــنَّ  ــن َب ــفراء ح ــه: أن الـ ــر، فملخص ــن جري ــد اب ــراء عن ــول الف ــال ق ــاين يف إبط ــه الث ــا الوج أم

ــدأ  ــا مبت ــه، أي: أهن ــع لصاحب ــا راف ــال: كل منه ــرة ق ــه؛ فم ــددت أقوال ــراب ژ ٻ  ٻ  ژ، تع إعـ

وخــرب، ومــرة قــال: هــو مرفــوع بالراجــع مــن ذكــره مــن قولــه: ژ ٻ   پپ  پپ  ژ ، وثالثــة أعرهبــا بأهنــا 

مرفوعــة بقولــه:  ژ ڀ   ڀژ    ]البقــرة: 2[ ، فتعـــدد هــذه األوجــــه منــه دليــل عــى تركـــه مــا قــــرره 

ــربه)5(. ــدأ، و ژ ٻ  ٻ  ژ  خ ــالًفا: أن إن ژ ٱ ژ مبت س

ــرف  ــى األح ــه يف معن ــول ب ــاَّ يق ــرع ع ــذي تف ــراب ال ــه أورد اإلع ــراء أن ــره الف ــا ذك ــع م وواق

الســبعة، ثــم ســاق احتــاالت تصلــح لإلعــراب عند قولــه تعــاىل: ژ ٻ  ٻ  ژ  ، وعنــــد إعـــراب: 

ژ ڀ   ڀ    ژ    .

ر بالوجــه اإلعــرايب املتســق مــع املعنــى الــذي اختــاره، ثــم توســع يف  ويمكــن أن يقــال: إنــه َصــدَّ

ذكــر األوجــه اإلعرابيــة التــي تنبنــي عــى األقــوال األخــرى؛ فليــس هــذا هبــدم وال بنقــض، كــا قــال 

الطــربي  تعــاىل.

)1(  جامع البيان، للطربي، )224/1(.
حر. )2(  فتح الباري، البن حجر، )351/11(، وقد ثبت عن ابن عباس الزجر عن أيب جاد، واإلشارة إىل أنَّ ذلك من مجلة السِّ

)3(  اإلتقان، للسيوطي، )1383/4(؛ وتفسري ابن كثري، (258/1- 259(.
)4(  فتح الباري، البن حجر، )351/11(؛ تفسري القرآن العظيم، ال بن كثري، )258/1(.

)5(  معان القرآن، للفراء، )10/1(.
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وهــذا صنيــع عــدد مــن املفريــن يتوســعون يف األوجــه، ولــو كانــت خــالف مــا اختــاروه مــن 

معنــى لألحــرف املقطعــة )1(.

الفنقلة الثانية عرشة:

اَلَلــَة َعــَى َمَعــاٍن َكثِــرَيٍة  ــوُز َأْن َيُكــوَن َحــْرٌف َواِحــٌد َشــاِماًل الدَّ "َفــإِْن َقــاَل َلنَــا َقاِئــٌل: َوَكْيــَف جَيُ

ــْم لِْلَجَاَعــِة  خُمَْتِلَفٍة؟ ِقيــَل: َكــَا َجــاَز َأْن َتُكــوَن َكِلَمــٌة َواِحــَدٌة َتْشــَتِمُل َعــَى َمَعــاٍن َكثـِـرَيٍة خُمَْتِلَفــٍة؛ َكَقْوهِلِ

ــِة:  ــِن َوامْلِلَّ ي ٌة، َولِلدِّ ــِع هللَِِّ: ُأمَّ ــِد امْلُطِي ــِل امْلَُتَعبِّ ُج ٌة، َولِلرَّ ــاِن: ُأمَّ َم ــَن الزَّ ــِن ِم ٌة، َولِْلِح ــاِس: ُأمَّ ــَن النَّ ِم

ــِل: ِديٌن، َولِْلِحَســاِب:  ــْلَطاِن َوالطَّاَعــِة: ِديٌن، َولِلتََّذلُّ ــْم لِْلَجــَزاِء َواْلِقَصــاِص: ِديٌن، َولِلسُّ ــٌة. َوَكَقْوهِلِ ُأمَّ

ِديــٌن؛ يِف َأْشــَباٍه لَِذلـِـَك َكثـِـرَيٍة َيُطــوُل اْلِكَتــاُب بِإِْحَصاِئَهــا مِمَّــا َيُكــوُن ِمــَن اْلَكـــاَلِم بَِلْفــٍظ َواِحــٍد، َوُهــَو 

ُمْشَتِمـــٌل َعــَى َمَعــاٍن َكثِــرَيٍة. َوَكَذلـِـَك َقــْوُل اهللَِّ َجـــلَّ َثنَـــاُؤُه: ژ ٱ ژ ]البقــرة: 1[، وژ ٱژ ]الرعــد: 1[، 

ــَوِر؛ ُكلُّ  ــِل السُّ ــُح َأَواِئ ــَي َفَواتِ ــي ِه تِ ــْن ُحــُروِف امْلُْعَجــِم الَّ ــَك ِم ــَبَه َذلِ ــا َأْش وژ ٱ ژ ]األعراف:1[، َوَم

وَن ِمــَن  ُ َحــْرٍف ِمنَْهــا َدالٌّ َعــَى َمَعــاٍن َشــتَّى، َشــاِمٌل مَجِيَعَهــا ِمــْن َأْســَاِء اهللَِّ َوِصَفاتِــِه؛ َمــا َقاَلــُه امْلَُفــرِّ

ــَس  ــاَل َذلِــَك. َوَلْي ــْن َق ــُه َم ــَا َقاَل ــَوِر، َك ــُح السُّ ــَع َذلِــَك َفَواتِ ــْم، َوُهــنَّ َم ــا َعنُْه ــي َذَكْرَناَه تِ ــَواِل الَّ اأْلَْق

ــَح؛ أِلَنَّ  ــَوِر َفَواتِ ــِه بَِانِِعَهــا َأْن َتُكــوَن لِلسُّ ــاُؤه ُ- َوِصَفاتِ َكــْوُن َذلِــَك ِمــْن ُحــُروِف َأْســَاِء اهللَِّ - َجــلَّ َثنَ

ــرًيا ِمنَْهــا  ــاِء َعَلْيَهــا، َوَكثِ ــرًيا ِمــْن ُســَوِر اْلُقــْرآِن بِاحْلَْمــِد لِنَْفِســِه َوالثَّنَ ــاُؤه ُ- َقــِد اْفَتَتــَح َكثِ اهللََّ - َجــلَّ َثنَ

ــا  ــِدَئ َأَواِئُلَه ــي اْبُت تِ ــا. َفالَّ ــَك بِاْلَقَســِم هِبَ ــِدَئ َبْعــَض َذلِ ــرْيُ ُمْســَتِحيٍل َأْن َيْبَت ــا؛ َفَغ ــا َوَتْعظِيِمَه بَِتْمِجيِدَه

ــا  ــنَّ مِمَّ ــْرآِن، َوُه ــَوِر اْلُق ــْن ُس ــنَّ ِم ــَح هِبِ ــا اْفَتَت ــُح َم ــنَّ َفَواتِ ُ ــا: َأهنَّ ــايِن َأَواِئِلَه ــُروِف امْلُْعَجــِم َأَحــُد َمَع بُِح

ــِه، َعــَى َمــا  ُــنَّ ِمــْن ُحــُروِف َأْســَاِء اهللَِّ -  َتَعــاىَل ِذْكــُرُه - َوِصَفاتِ : َأهنَّ ؛ أِلَنَّ َأَحــَد َمَعانِيِهــنَّ ــنَّ َأْقَســَم هِبِ

ــِه، َوُهــنَّ ِمــْن ُحــُروِف  ــاهللَِّ َوَأْســَاِئِه َوِصَفاتِ ــى اْلَقَســِم بِ ــِة َمْعنَ ــا، َواَل َشــكَّ يِف ِصحَّ ــاَن َعنَْه ــا اْلَبَي ْمنَ َقدَّ

ــِع َمــا  ــِوي َمَعــايِن مَجِي ــنَّ ِشــَعاٌر َوَأْســَاٌء؛ َفَذلِــَك َيْ ــي اْفُتتَِحــْت هِبِ تِ ــَوِر الَّ ــِل، َوُهــنَّ لِلسُّ ِحَســاِب اجْلُمَّ

ــان، )106/1(؛ روح  ــط، أليب حي ــرازي، )13/2(؛ البحــر املحي ــري، لل ــة، )102/1(؛ التفســري الكب ــن عطي ــز، الب )1(  املحــرر الوجي
ــور، )207/1- 208(.  ــن عاش ــر، ال ب ــر والتنوي ــويس، )1/ 104- 105(؛ التحري ــان، لألل املع
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اَلَلَة َعــَى َمْعنى  ٍء ِمنـْـُه الدَّ َوَصْفنـَـا مِمَّــا َبيَّنَّــا ِمــْن ُوُجوِهــِه؛ ألن اهللََّ - َجــلَّ َثنـَـاُؤُه - َلــْو َأَراَد بَِذلـِـَك َأْو بـِـَيْ

ِه أَلََبــاَن َذلـِـَك هَلـُـْم َرُســوُل اهللَِّ - - إَِباَنــًة  َتِمُلــُه َذلـِـَك ُدوَن َســاِئِر امْلََعــايِن َغــرْيِ َواِحــٍد مِمَّــا َيْ

َ هَلـُـْم َمــا  ــَا َأْنــَزَل ِكَتاَبــُه َعــَى َرُســولِِه -  - ؛ لُِيَبــنِّ َغــرْيَ ُمْشــِكَلٍة؛ إِْذ َكاَن - َجــلَّ َثنـَـاُؤُه - إِنَّ

ــُه ُمــَراٌد بِــِه ِمــْن ُوُجــوِه َتْأِويِلــِه اْلَبْعــَض ُدوَن  اْخَتَلُفــوا فِيــِه. َويِف َتْرِكــِه -  - إَِباَنــَة َذلـِـَك َأنَّ

تـِـي ُهــَو هَلـَـا حُمَْتِمــٌل، إِْذ مَلْ َيُكــْن ُمْســَتِحياًل  ــُه ُمــَراٌد بـِـِه مَجِيــَع ُوُجوِهــِه الَّ لِيــِل َعــَى َأنَّ اْلَبْعــِض َأْوَضــُح الدَّ

يِف اْلَعْقــِل َوْجــٌه ِمنَْهــا: َأْن َيُكــوَن ِمــْن َتْأِويِلــِه َوَمْعنـَـاُه، َكــَا َكاَن َغــرْيُ ُمْســَتِحيٍل اْجتـِـَاُع امْلََعــايِن اْلَكثـِـرَيِة 

ــْنَ  ــْرَق َب ــِئَل اْلَف ــَك ُس ــاُه يِف َذلِ ــا ُقْلنَ ــى َم ــْن َأَب ــٍد، َوَم ــِد يِف َكاَلٍم َواِح ــِظ اْلَواِح ْف ــَدِة بِاللَّ ــِة اْلَواِح لِْلَكِلَم

ــِة؛  ــرَيِة امْلُْخَتِلَف ــايِن اْلَكثِ ــَى امْلََع ــتَِاهِلَا َع ــَع اْش ــٍد َم ــٍظ َواِح ــْأيِت بَِلْف ــي َت تِ ــُروِف الَّ ــاِئِر احْلُ ــْنَ َس ــَك َوَب َذلِ

يــِن َوَمــا َأْشــَبَه َذلِــَك ِمــَن اأْلَْســَاِء َواأْلَْفَعــاِل. َفَلــْن َيُقــوَل يِف َأَحــٍد َذلِــَك َقــْواًل إاِلَّ ُأْلــِزَم  ــِة َوالدِّ َكاأْلُمَّ

تـِـي  َل َشــْيًئا ِمــْن َذلـِـَك َعــَى َوْجــٍه ُدوَن اأْلَْوُجــِه اأْلَُخــِر الَّ يِف اآْلَخــِر ِمْثَلــُه. َوَكَذلـِـَك ُيْســَأُل ُكلُّ َمــْن َتــَأوَّ

ــِذي ُيِــبُّ التَّْســِليَم َلــُه ُثــمَّ ُيَعــاَرُض بَِقــْول خُمَالِِفــه يِف  َهــاِن َعــَى َدْعــَواُه ِمــَن اْلَوْجــِه الَّ َوَصْفنـَـا َعــِن اْلرُبْ

ــا َقــْواًل  َذلَِك، َوُيْســَأُل اْلَفــْرَق َبْينَــُه َوَبْينَــُه ِمــْن َأْصــٍل، َأْو مِمَّــا َيــُدلُّ َعَلْيــِه َأْصــٌل؛ َفَلــْن َيُقــوَل يِف َأَحِدمِهَ

إاِلَّ ُأْلــِزَم يِف اآْلَخــِر ِمْثَلــُه"(1(.

دراسة الفنقلة :

ــى األحــرف املقطعــة؛ بأهنــا شــاملة للمعــاين  ــاره يف معن ــر الطــربي عــن اختي ــن جري اســتدل اب

ــي: ــة، وه ــا بأدل ــورة يف تأويله ــرية املأث الكث

ين(. ة(، و)الدِّ 1- أن نظري هذا ما جاء يف كلات قرآنية اشتملت عى معان كثرية كلفظ )األُمَّ

ــاُن ذلــك عــن رســول اهلل  ــو كان املــراد هبــا معنــى واحــًدا مــن تلــك املعــاين ألتــى بي ــه ل 2- أن

 إبانــة غــري مشــكلة.

)1(  جامع البيان، للطربي، )225/1(.
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3- أن يســأل الفــرق بــن هــذه األحــرف واأللفــاظ ذات املعــاين املتعــددة؛ فلــن يقــول قــواًل إال 

ُألــزم يف نظــريه مثلــه، وكــذا عــن دليلــه وبرهانــه عــى ختصيــص هــذه األحــرف باملعنــى املذكــور لديــه 

دون بقيــة املعــاين األخــرى. اهـــ.

وكان الطربي متفرًدا هبذه التفصيالت واالحتجاجات منافًحا عن قوله املختار عن بقية املفرين.

ــة(  ــا حجتــه األوىل؛ فأجــاب عنهــا اإلمــام ابــن كثــري مناقًشــا اختيــار الطــربي بــأن لفــظ )األُمَّ فأمَّ

ومــا أشــبهها مــن األلفــاظ املشــرتكة يف االصطــالح إنــا دل يف القــرآن يف كل موطــن عــى معنـًـى واحد 

دل عليــه ســياق الــكالم؛ فأمــا محلــه عــى جممــوع حماملــه إذا أمكــن، فمســألة خمتلــف فيهــا بــن علــاء 

ــدل عــى كل مــن معانيهــا يف  ــة( ت ــم إن لفظــة )األُمَّ ــذا موضــع البحــث فيهــا، ث األصــول، ليــس ه

ســياق الــكالم بداللــة الوضــع، فأمــا داللــة احلــرف الواحــد عــى اســم يمكــن أن يــدل عــى اســم 

آخــر مــن غــري أن يكــون أحدمهــا أوىل مــن اآلخــر يف التقديــر أو اإلضــار بوضــع وال بغــريه، فهــذا ممــا 

ال يفهــم إال بتوقيــف، واملســألة خمتلــف فيهــا، وليــس فيهــا إمجــاع حتــى يكــم بــه)1(.

ــب أو  ــن تعق ــب عم ــع وتنقي ــول تتب ــد ط ــد بع ــم أج ــر فل ــن جري ــام اب ــاج اإلم ــة احتج ــا بقي أم

:D ــاهلل ــتعينًا ب ــول مس ــتدالله؛ فأق ــام يف اس ــاوره اإلم ح

ــري  ــة غ ــي  إبان ــه النب ــاين لَبيَّن ــك املع ــن تل ــًدا م ــى واح ــراد معن ــو كان امل ــه: "ل قول

ــاين  ــالف يف املع ــان يف كل خ ــون البي ــه أن يك ــزم من ــام ، ويل ــن اإلم ــم م ــذا حتك ــكلة" ه مش

ــزم، وأن  ــذا ال يل ــوم أن ه ــي ، ومعل ــن النب ــه م ــا علي ــه حمكوًم ــواًل في ــالت مفص والتأوي

ــا اتســع مــن الوجــوه واحتمــل مــن املعــاين، وهبــذا َيفــوت قــدٌر مــن التأمــل والتدبــر  فيــه تضييًقــا ملَِ

ــل: 44[. ــبحانه:  ژ ڤ  ڦژ  ]النح ــال اهلل س ــد ق ــر، وق والنظ

)1(  تفسري القرآن العظيم، البن كثري، )252/1، 253(.
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ث النبــي  - بأقوالــه وبيانــه - منهجيــًة يتعــن اتباُعهــا؛  ويف االختــالف التفســريي ورَّ

للفصــل بــن األقــوال املختلفــة، وال يتوقــف عــى نــصٍّ نبــوي بخصوصــه، بــل ُيعمــل فيــه بالنظــر 

وإعــال االجتهــاد والتفكــر فيــه.

ــة يف معــاين األحــرف املقطعــة ليســت مــن اختــالف التنــوع حتــى  ــم إن هــذه األقــوال املنقول ث

ــا. تكــون مــرادة مجيًع

ــى  ــوف ع ــا والوق ــالع عليه ــن االط ــاين يمك ــا مع ــار أن هل ــن يت ــن مم ــرة املفري ــذا كان مجه وهل

تأويلهــا ُيرجحــون بينهــا ويايــزون، ويتــارون قــواًل ال أقــوااًل، ولــو كانــت معــاين مؤتلفــة حمتملــة 

ــه - إال  ــُت علي ــا وقف ــب م ــه - بحس ــربي ، ومل يوافق ــه الط ــب إلي ــا ذه ــق إىل م ــب فري لذه

ــيط()1(. ــدي يف )البس الواح

ــرق  ــه الف ــن وج ــري ع ــن كث ــظ اب ــواب احلاف ــى ج ــاظ، فم ــرف واأللف ــن األح ــرق ب ــا الف وأم

بينهــا، والســؤال عــن دليــل التخصيــص عنــد مــن يصــص األحــرف بمعنــى يتوجــه الســؤال عينــه 

ملــن يقــول باحتاهلــا جلميــع املعــاين: مــا دليلــه عــى محلهــا عــى كل الوجــوه وقــد علــم أن يف بعضهــا 

تعارًضــا وتنافًيــا ال يمكــن معــه اجلمــع بينهــا؟

ــز بــن األقــوال والرتجيــح بــن اآلراء يف مســألة  قلــت: وهنــج طوائــف املفريــن - مــن التميي

األحــرف املقطعــة - ممَّــا يفيــد ويقــوي: أهنــا مــن اخلــالف الــذي يتطلــب تقويــة قــول وترجيحــه عــى 

غــريه.

)1(  البسيط، للواحدي، )25/2(.
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الفنقلة الثالثة عرشة:

"َوإِْن َأْشــَكَل َمْعنـَـى َذلـِـَك َعــَى اْمــِرٍئ؛ َفَقــاَل: َوَكْيــَف جَيُـــوُز َأْن َيُكـــوَن َذلَِك َكـــَذلَِك َوَنَظـائـِــُر      

ــَا َتُكــوُن اأْلَْســَاُء َأَمــاَراٍت  ــَوِر؟ َوإِنَّ ژ ٱ ژ ]البقــرة: 1[، وژ ٱژ ]الرعــد: 1[، يِف اْلُقــْرآِن مَجَاَعــٌة ِمــَن السُّ

ــَزٍة َفَلْيَســْت َأَمــاَراٍت! ِقيــَل: إِنَّ اأْلَْســَاَء -  ــا إَِذا َكاَنــْت َغــرْيَ مُمَيِّ ــَزًة َبــْنَ اأْلَْشــَخاِص؛ َفَأمَّ إَِذا َكاَنــْت مُمَيِّ

ــاٍن ُأَخــَر  ــَزٍة إاِلَّ بَِمَع ــرْيُ مُمَيِّ ــا - َغ ــاِس يِف اْلَواِحــِد ِمنَْه ــَن النَّ ــرٍي ِم اِك َكثِ ــْد َصــاَرْت اِلْشــرِتَ ــْت َق َوإِْن َكاَن

ِه ِمــْن َأْشــَكاهِلَا؛  ُق َبْينَــُه َوَبــْنَ َغــرْيِ ــا إَِلْيَهــا َأْو َنْعتِــِه َأْو ِصَفتِــِه بِــَا ُيَفــرِّ ى هِبَ َمَعَهــا ِمــْن َضــمِّ نِْســَبِة امْلَُســمَّ

ى  ــْنَ امْلَُســمَّ َقــِة َب اِك إىَِل امْلََعــايِن امْلَُفرِّ ــَد ااِلْشــرِتَ ، ُثــمَّ اْحتِيــَج ِعنْ ــَداًء لِلتَّْمِييــِز اَل َشــكَّ َــا ُوِضَعــْت اْبتِ َفإهِنَّ

ى بـِـِه  ــَوِر، ُجِعــَل ُكلُّ اْســٍم يِف َقــْوِل َقاِئــِل َهــِذِه امْلََقاَلــِة َأَمــاَرًة لِْلُمَســمَّ ــا. َفَكَذلـِـَك َذلـِـَك يِف َأْســَاِء السُّ هِبَ

ُه ِمــْن ُســَوِر اْلُقــْرآِن اْحَتــاَج امْلُْخــرِبُ َعــْن ُســوَرٍة ِمنَْهــا َأْن  ى بـِـِه فِيــِه َغــرْيَ ــَوِر، َفَلــاَّ َشــاَرَك امْلَُســمَّ ِمــَن السُّ

ــْن  ــا ِم َه ــْن َغرْيِ ــا َوَع ــرَبِ َعنَْه ــْنَ اخْلَ ــاِمِع َب ــِه لِلسَّ ُق بِ ــرِّ ــا ُيَف ــَك َم ــْن َذلِ ــِه ِم ى بِ َيُضــمَّ إىَِل اْســِمَها امْلَُســمَّ

ــِمَها  َها بِاْس ــاَّ ــَرِة إَِذا َس ــاَل ُســوَرَة اْلَبَق ــُه َت ــِه: إِنَّ ــْن َنْفِس ــرِبُ َع ــوُل امْلُْخ ــَك؛ َفَيُق ــرْيِ َذلِ ــٍة َأْو َغ ــٍت َوِصَف َنْع

ــِذي ُهــَو ژ ٱ ژ: َقــَرْأُت ژ ٱ ژ اْلَبَقــَرَة، َويِف آِل ِعْمــَراَن: َقــَرْأُت ژ ٱ ژ آل ِعْمــَراَن، ژ ٱ ژ َذلِــَك  الَّ

ــرَبَ َعــْن َرُجَلــْنِ اْســم ُكلِّ َواِحــٍد  ــوُم. َكــَا َلــْو َأَراَد اخْلَ اْلِكَتــاُب، َو ژ ٱ ژ اهللَُّ اَل إَِلــُه إاِلَّ ُهــَو احْلَــيُّ اْلَقيُّ

ــا مَتِيِمــيٌّ َواآْلَخــر َأْزِديٌّ َلَلِزَمــُه َأْن َيُقــوَل ملَِــْن َأَراَد إِْخَبــاَرُه َعنُْهــَا: َلِقيــُت  ِمنُْهــَا َعْمــٌرو، َغــرْيَ َأنَّ َأَحَدمُهَ

ــَاِئِهَا إاِلَّ  ــاِرُكُهَا يِف َأْس ــْن ُيَش ــا مِمَّ مِهَ ــْنَ َغرْيِ ــَا َوَب ــْرَق َبْينَُه ؛ إِْذ َكاَن اَل َف ــًرا اأْلَْزِديَّ ــيَّ َوَعْم ــًرا التَِّميِم َعْم

ــَوِر"(1(. َــا َأْســَاُء لِلسُّ َعــِة: َأهنَّ ــُروِف امْلَُقطَّ َل يِف احْلُ بِنَْســَبتِِهَا َكَذلِــَك، َفَكَذلِــَك َذلِــَك يِف َقــْوِل َمــْن َتــَأوَّ

دراسة الفنقلة:

ملــا ارتــى ابــن جريــر القــول بحمــل احلــروف املقطعــة عــى ســائر الوجــوه وخمتلــف التأويــالت 

التــي قيلــت فيهــا - أخــذ يــذبُّ عــا اختــاره، وينفــي عــن األقــوال مــا يــورد مــن اعــرتاض أو يدخــل 

عليهــا بانتقاض.

)1(  جامع البيان، للطربي، )214/1- 215(.
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وهنــا يــرد عــى مــن قــال: إن احلــروف أســاء للســور إيــراد معــرتض حاصلــه: أن األســاء تكون 

أمــارات عــى أصحاهبــا إن كانــت مميــزة هلــم، فــإن مل تكــن كذلــك فليســت بأمــارات، وهنــا جمموعــة 

ــذا  ــع ه ــن م ــم تك ــور، فل ــن الس ــة م ــا مجاع ــدءوة هب ــة املب ــروف املقطع ــرتكت يف احل ــور اش ــن الس م

االشــرتاك أســاء مميــزة لســورها؟

ــور  ــاء للس ــون أس ــرار ال تك ــذا التك ــع ه ــررت ژ ٱژ ، و ژ ٱٻ ژ، و ژ ٿ  ژ، وم ــاًل تك فمث

ــول. ــذا الق ــف ه ــذا يضع ــروف، وهب ــور باحل ــه الس ــز ب ــذي ال تتمي ــل ال ــرتاك احلاص لالش

وكان جــواب اإلمــام الطــربي: "أن األســاء وإن كانــت غــري مميــزة حلصــول االشــرتاك فيهــا بــن 

كثــري مــن النــاس إال بمعــان ُأخــر ممــا يضــم إليهــا مــن نعــوت أو صفــات فارقــة أو ضم نســبة املســمى 

ي  هبــا إليهــا، فهــي ابتــداء وضعــت للتمييــز، ثــم مــع االشــرتاك احتيــج إىل معــان فارقــة بــن مــا ُســمِّ

هبــا، فكذلــك الســور، جعلــت احلــروف املفتتحــة هبــا أســاء هلــا، فلــا وقــع االشــرتاك بــن عــدد مــن 

الســور يف هــذه احلــروف احتيــج للتمييــز؛ ليفــرق الســامع بــن الســورة وشــبيهتها.

ــرتاك  ــع اش ــرآن، وق ــورة آل عم ــرة وس ــورة البق ــا س ــت هب ــي افتتح ــك: ژ ٱژ الت ــال ذل ومث

فاحتيــج للتمييــز؛ فيقــول تــايل ســورة البقــرة: قــرأت ژ ٱژ البقــرة، أو ژ ٱژ ذلــك الكتــاب، ويقول 

تــايل ســورة آل عمــران: قــرأت ژ ٱژ آل عمــران، أو ژ ٱژ اهلل ال إلــه إال هــو احلــي القيــوم، وهكــذا 

ُيــردف احلــرف املبــدءوة بــه الســورة بــا يميزهــا عــن غريهــا.

ــال:               ــأن يق ــم ب ــذا االس ي هب ــمِّ ــن ُس ــن م ــز ب ــرو( يمي ــم )عم ــل باس ــرتاك احلاص ــه االش ومثل

عمــرو التميمــي، وعمــرو األزدي")1(.

والــرازي أبــرز املفريــن الــذي اســتعرض مــا يــورد عــى مــن فــر األحــرف بأهنا أســاء الســور 

التــي افتتحــت هبــا، وذلــك بإيــراده ســتة وجــوه مــن اإلشــكال عــى تفســريها بأهنــا أســاء للســور 

)1(  جامع البيان للطربي، )1/ 215(.
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وجوابــه عنهــا، وقــد كان جوابــه عــا ســاقه الطــربي مــن إيــراد عــى القــول بأنــه ال يبعــد أن يكــون يف 

تســمية الســور الكثــرية باالســم الواحــد - ثــم متييــز كل واحــد منهــا بعالمــة عــن األخــرى - حكمــة 

خفيــة )1(.

ويليــه املفــر األلــويس الــذي أورد معارضــة ملــن جعلهــا أســاء للســور مخســة إيــرادات؛ أوهلــا 

ــل                           ــا؛ مث ــة يف مطالعه ــور املتفق ــرة الس ــتباه؛ لكث ــا االش ــع هب ــمية ال يرتف ــربي: أن التس ــه الط ــا قال م

ــم( )2(. )أمل، وح

وكان جوابــه بــا جيــاب بــه عــن األعــالم املشــرتكة: أهنــا ليســت عــى وضــع واحــد)3(، ولقــد كان 

أبــو جعفــر مفصًحــا عــن اختيــاره يف معنــى األحــرف املقطعــة، متوســًعا يف درء مــا ُيشــكل أو يــورد 

عــى القــول، لكــن عمــد إىل ذلــك بصيــغ خمتلفــة، فربــا جــاءت عــى هيئــة ســؤال وجــواب، وربــا 

بغــري ذلــك.

)1(  التفسري الكبري، للرازي، )10/2- 12(.
)2(  روح املعان، لأللويس، )100/1(.
)3(  روح املعاين، لأللويس، )100/1(.
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A

هذه شذرات من نتائج الدراسة، وأهم ثمراهتا:

1-  الفنقــالت وأجوبــة التســاؤالت يف جامــع البيــان مظهــٌر مــن مظاهــر ُعلــو كعــب الطــربي يف 

التفســري؛ فهــو ال يذكــر اآلثــار املســندة فحســب، بــل يقــق األقــوال ويايــز بينهــا باألدلــة والقرائــن، 

مــربًزا قــدرة وملكــة واســعة يف االحتجــاج لألقــوال وتأييــد مــا يرجحــه مــن تأويــالت، ونفــي مــا 

يــورد عليهــا مــن إشــكال أو يكتنفهــا مــن غامــض قــول أو اعــرتاض معــرتض.

ــة،  ــر والرواي ــري باألث ــه للتفس ــن إمامت ــل ع ــر ال تق ــرأي والنظ ــري بال ــربي للتفس ــة الط 2-  إمام

ــرادات. ــة اإلي ــالت وأجوب ــذه الفنق ــا ه ــن دالئله وم

3- حــوت هــذه الفنقــالت واإليــرادات - يف بعــض منهــا - القضايــا اللغويــة والنــكات البالغيــة 

ــه  ــا )3( فنقــالت، وعلي ــي تضمنهــا تفســري الطــربي، ويف ســورة الفاحتــة فقــط مــن هــذه القضاي الت

ــئلة  ــذه األس ــة يف ه ــا كامن ــا منه ــإن قطوًف ــع، ف ــري اجلام ــا يف تفس ــات بفنوهن ــة البياني ــن أراد معرف فم

ــة الطربيــة. واألجوب

4-  اتســمت إيــرادات الطــربي بطــول قــول وإســهاب لفــظ مفــرط، وأراهــا عنــد غــريه موجــزة 

ــر واســتيضاح مــراده، وفصــل  ــن جري ــارة اب ــري منهــا إىل فــك عب ــاج األمــر يف كث ــة، واحت غــري مطنب

القضايــا املحتشــدة فيهــا قضيــة عــن أخــرى، فلــم يكــن أمــًرا متيــًرا عنــد آحــاد املطالعــن املعتنــن 

بتفســريه؛ فاجتمــع طــول، وعبــارة عويصــة، ومســائل متعــددة يف اإليــراد الواحــد. ومل أســتظهر ســبب 

ذلــك، وليــس مــرده قلــة بضاعــة يف اللغــة قطًعــا، فجامعــه شــاهٌد باطالعــه وعلمــه الغزيــر باللســان 

وفنوهنــا بتنــوع أصنافهــا ولــو كان مــن طربســتان.

ــد هبــا الطــربي أقوالــه واختياراتــه، وأدلــة األثــر معلومــة  5-  بــروز األدلــة واحلجــج التــي َعضَّ

يف جامعــه، لكــن بــان بوضــوح أن للشــاهد الشــعري نصيًبــا موفــوًرا يف استشــهاداته، ويمكــن القــول 
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بأهنــا وجــٌه قــويٌّ يف التأييــدات والتعضيــدات هلــذه األســئلة.

ــدى  ــواب ل ــؤال وج ــة س ــى هيئ ــواردة ع ــا ال ــذه القضاي ــرادات يف ه ــات وانف ــاك اتفاق 6- هن

الطــربي واملفريــن غــريه؛ ففــي بعضهــا تــوارد ذكــره هلــا مــع ذكــر غــريه هلــا؛ مثــل: تقديــم العبــادة 

عــى االســتعانة يف الفاحتــة، وجــاء يف بعــض أنحائهــا متقــرًرا، لكــن دون صيغــة الســؤال واجلــواب، 

ــراد بـــ         ــة امل ــة، وأدل ــرف املقطع ــى األح ــراء يف معن ــول الف ــه ق ــب ب ــا تعق ــراد: م ــال االنف ومث

ــرادات. ــالت واإلي ــادة الفنق ــى ج ــن ع ڦ   ژ  وژ  ڄژ ، وإن مل تك ڦ   ژ

7- كان  قــوي العبــارة شــديد االنتصــار ملــا يــراه راجًحــا ويظنــه صائًبــا؛ فــرُيى يف بعــض 

األحايــن واصًفــا مــن خالــف يف مســألة أو رأي بالتجهيــل؛ كقولــه: "َوَذلـِـَك َجْهــٌل ِمــْن َقاِئِلــِه وعــدم 

إنعــام النظــر" دون تســميتهم بأعياهنــم، وربــا نســبهم ألقطارهــم وفنوهنــم التــي مهــروا فيهــا، كــا 

يــردد كثــرًيا يف تضاعيــف جامعــه.

ــق  ــه الدقي ــدره وعلم ــن تص ــت ع ــو، أبان ــة والنح ــب يف اللغ ــارات ومذاه ــر اختي 8- أليب جعف

بأســاليب اللغــة وخصائصهــا ومذاهــب أهلهــا؛ تــى هــذا يف اســتدالل ومناقشــات وتعقبــات وردود، 

كان يف األســئلة واألجوبــة ِقســط منهــا.

ــدى  ــة يف إح ــى القدري ــنة، وَردَّ ع ــل الس ــب أه ــق مذه ــب احل ــربي ملذه ــام الط ــرص اإلم 9- انت

ــه  ــان ب ــة:5[ ، وب ــُمه: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٿژ ]الفاحت ــزَّ اس ــه َع ــد قول ــة عن ــورة الفاحت ــرادات يف س اإلي

ــردِّ عــى املخالفــن. ــات يف ال ــن اآلي ــايف وحســُن اســتنباطه م ــُده الص معتق

أويص باالهتــام هبــذه الفنقــالت كمظهــر تفســريي مهــم، وأن تتــم دراســتها عنــد كل مفــر عــى 

حــدة، واســتثارة الفوائــد والنــكات عنــد املفريــن املربزيــن يف هــذا اجلانب.

واهلل أعلم وأجل، واحلمد هلل رب العاملن، وصالة وسالما عى رسوله الكريم نبينا حممد وآله وصحبه أمجعن.
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ــن أيب بكــر الســيوطي )ت: 911هـــ(،  ــد الرمحــن ب ــن عب ــوم القــرآن، جلــالل الدي 1- اإلتقــان يف عل

ــف. ــف الري ــة املصح ــد لطباع ــك فه ــع املل ــة جمم ــة، طبع ــات القرآني ــز الدراس ــق: مرك حتقي

2- ارتشــاف الــرب مــن لســان العــرب، أليب حيــان حممــد بــن يوســف األندلــي )ت: 745( هـــ، 

ــدين -  ــة امل ــواب، ط1، مطبع ــد الت ــان عب ــد، ود: رمض ــان حمم ــب عث ــة: د: رج ــق ومراجع حتقي

1418هـــ،1988م. مرص، 

ــي                     ــاد احلنف ــن الع ــد ب ــعود؛ حمم ــم، أليب الس ــاب الكري ــا الكت ــليم إىل مزاي ــل الس ــاد العق 3- إرش

ــة. ــاض احلديث ــة الري ــا، مكتب ــادر عط ــد الق ــق: عب )ت: 982هـــ(، حتقي

ــف  ــن يوس ــد اهلل ب ــن عب ــك ب ــد املل ــام عب ــاد، لإلم ــول االعتق ــة يف أص ــع األدل ــاد إىل قواط 4- اإلرش

ــد،  ــد احلمي ــم عب ــد املنع ــيل عب ــى، وع ــف موس ــد يوس ــق: د. حمم ــي )ت: 478هـــ(، حتقي اجلوين

ــة اخلانجــي، 1369هـــ - 1950م. مكتب

5- االشتقاق والتعريب، لعبد القادر املغريب، طبع بمطابع اهلالل بالفجالة - مرص، 1908م.

6- إعــراب القــراءات الســبع وعللهــا، لعبــد اهلل احلســن بــن أمحد بــن خالويــه )ت: 370هـــ(، حتقيق: 

د. عبــد الرمحــن العثيمن، مكتبــة اخلانجي، 1413هـــ - 1992م.

7- إعــراب القــراءات الشــواذ، أليب البقــاء العكــربي )ت: 616هـــ(، دراســة وحتقيــق: حممــد الســيد 

أمحــد عــزوز، عــامل الكتــب، 1417هـــ - 1996م.

8- اإلنصــاف يف مســائل اخلــالف بــني البريــني والكوفيــني، أليب الربكات؛عبــد الرمحــن بــن حممــد 

بــن أيب ســعيد األنبــاري )ت: 577هـــ(، حتقيــق ودراســة: جــودة مــربوك حممــد مــربوك، مكتبــة 

ــرة، ط1، 2002م. ــي - القاه دار اخلانج
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البيضــاوي                                              بــن عمــر  الديــن عبــد اهلل  نــارص  للقــايض  التأويــل،  التنزيــل وأرسار  أنــوار   -9

)ت: 791هـــ(، حتقيــق: حممــد صبحــي حــالق، ود. حممــود األطــرش، دار الرشــيد - بــريوت، 

2000م. 1421هـــ،  ط1،  لبنــان، 

ــد 553هـــ(،  ــابوري )ت: بع ــن النيس ــن أيب احلس ــد ب ــرآن، ملحم ــان الق ــن مع ــان ع ــاز البي 10- إجي

ــالمي، 1995م. ــرب اإلس ــمي، دار الغ ــف القاس ــق: ضي حتقي

ــي               ــان األندل ــن حي ــف ب ــن يوس ــيل ب ــن ع ــف ب ــن يوس ــد ب ــان؛ حمم ــط، أليب حي ــر املحي 11- البح

)ت: 745هـــ(، دار الرســالة العامليــة، 1436هـــ - 2015م.

ــة                     ــم اجلوزي ــن قي ــقي، اب ــي الدمش ــر الزرع ــن أيب بك ــد ب ــد اهلل؛ حمم ــد، أليب عب ــع الفوائ 12- بدائ

ــد. ــامل الفوائ ــالمي، دار ع ــه اإلس ــع الفق ــران، ط1، جمم ــيل العم ــق: ع )ت: 751هـــ(، حتقي

13- البهــان يف علــوم القــرآن، لبــدر الديــن؛ حممــد بــن عبــد اهلل الزركــي )ت: 794هـــ(، 

ــان،                                       ــريوت، لبن ــة - ب ــردي، دار املعرف ــم الك ــي، إبراهي ــال الذهب ــيل، مج ــف املرعش ــق: يوس حتقي

1990م.  - 1410هــــ  ط1، 

14- البهــان يف وجــوه البيــان، أليب احلســن؛ إســحاق بــن إبراهيــم بــن ســليان بــن وهــب الكاتــب، 

تقديــم وحتقيــق: حنفــي حممــد رشف، مكتبــة الشــباب، مطبعــة الرســالة.

15- البالغــة العربيــة - أساســها وعلومهــا وفنوهنــا، لعبــد الرمحــن بــن حبنكــة امليــداين، دار القلــم - 

دمشــق، 1416هـ - 1996م.

16- تأويــل مشــكل القــرآن، البــن قتيبــة؛ عبــد اهلل بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري )ت: 276هـــ(، 

رشحــه ونــره: أمحــد صقــر.

17- التبيــان يف إعــراب القــرآن، أليب البقــاء العكــربي )ت: 616هـــ(، حتقيــق: عــيل البجــاوي، مطبعة 

ــايب احللبي. ــى الب عيس
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18- التبيــان يف البيــان، لــرف الديــن الطيبــي )ت: 743هــــ(، رســالة دكتــوراه للباحــث عبد الســتار 

زمــوط، من جامعــة األزهر، عــام 1397هــــ - 1977م.

ــيل                 ــرداوي احلنب ــليان امل ــن س ــيل ب ــن؛ ع ــه، أليب احلس ــول الفق ــر يف أص ــري رشح التحري 19- التحب

ــد، ط1، 1421هــــ -2000م. ــة الرش ــن، مكتب ــن الباحث ــة م ــق: جمموع )ت: 885هـــ(، حتقي

ــرصي                    ــع امل ــن أيب األصب ــرآن، الب ــاز الق ــان إعج ــر وبي ــعر والنث ــة الش ــري يف صناع ــر التحب 20- حتري

ــم وحتقيــق: د. حنفــي حممــد رشف. )ت: 654هـــ(، تقدي

21- التحريــر والتنويــر، ملحمــد الطاهــر بــن عاشــور )ت: 1393هـــ(، دار ســحنون للنــر والتوزيــع 

- تونــس.

ــالل  ــي )ت: 803هـــ(، حتقيق:ج ــة الورغم ــن عرف ــد ب ــن حمم ــد ب ــة، ملحم ــن عرف ــري اب 22- تفس

األســيوطي، دار الكتــب العلميــة - بــريوت، لبنــان، 2008م.

23- التفســري البســيط، لعــيل بــن أمحــد بــن حممــد الواحــدي )ت: 468هـــ(، طبعــة عــادة البحــث 

العلمــي بجامعــة اإلمــام  الريــاض، حتقيــق: جمموعــة مــن الباحثــن، 1430هـــــ.

24- تفســري اجلاللــني، جــالل الديــن املحيل )ت: 864هـــ(، وجالل الديــن الســيوطي )ت: 911هـ(، 

ــث - القاهرة. ط1، دار احلدي

25- التفســري الكبــري، لفخــر الديــن عمــر الــرازي )ت: 604هــــ(، دار الفكــر للطباعــة والتوزيــع - 

ــان، ط1، 1401هــ - 1981م. لبن

26- تفســري ســورة الفاحتــة، لزيــن الديــن؛ عبــد الرمحــن بــن أمحــد بــن رجــب احلنبــيل )ت: 795هـ(، 

حتقيــق: ســامي حممــد جــاد، ط2، دار املحــدث، 1435هــ.

ــه:                  ــه ورشح ــب، ضبط ــي اخلطي ــد القزوين ــن حمم ــالل الدي ــة، جل ــوم البالغ ــص يف عل 27- التلخي

ــريب، 1904م. ــر الع ــي، دار الفك ــن القوق ــد الرمح عب
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ــة،  ــف والرتمج ــة للتألي ــدار املرصي ــري )ت: 370هـــ(، ال ــور األزه ــة، أليب منص ــب اللغ 28- هتذي

ــن. ــة حمقق جمموع

ــق  ــي )ت: 537هـــ(، حتقي ــفي احلنف ــد النس ــن حمم ــر ب ــن عم ــم الدي ــري، لنج ــري يف التفس 29- التيس

ــاب، ط1، 1440هـــ - 2019م. ــوش، دار اللب ــب حب ــر أدي ــق: ماه وتعلي

ــق:                ــداين )ت: 444هـــ(، حتقي ــعيد ال ــن س ــان ب ــرو؛ عث ــبع، أليب عم ــراءات الس ــري يف الق 30- التيس

ــارقة، ط1، 1429هــــ - 2008م. ــة - الش ــة الصحاب ــن، مكتب ــم الضام د. حات

31- جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، ملحمــد بــن جريــر الطــربي )ت: 310هـــ(، حتقيــق معــايل 

الدكتــور: عبــد اهلل الرتكــي، دار هجــر للطباعــة والنــر- القاهــرة، ط1، 1422هـــ - 2001م.

32- اجلامــع الكبــري يف صناعــة املنظــوم مــن الــكالم املنثــور، البــن األثــري الكاتــب  نــرص بــن حممــد 

الشــيباين )ت: 637هـــ(، مطبعــة املجمــع العلمــي، 1376هـ.

الفرقــان،                                                                                                                     وآي  ــنَّة  السُّ مــن  تضمنــه  ملــا  واملبــني  القــرآن  ألحــكام  اجلامــع   -33

أليب عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن أيب بكــر القرطبــي )ت: 671هـــ(، حتقيــق: معــايل د. عبــد اهلل 

2006م.  - 1427هـــ  ط1،  الرســالة،  مؤسســة  الرتكــي، 

34- حاشــية ابــن التمجيــد عــى تفســري البيضــاوي، ملصلــح الديــن مصطفــي بــن إبراهيــم الرومــي 

احلنفــي )ت: 880هـــ(، حتقيــق: عبــد اهلل بــن حممــود عمــر، دار الكتــب العلميــة - بــريوت، لبنان، 

ط1، 1422هـ - 2001م.

35- حاشــية القونــوي عــى تفســري البيضــاوي، لعصــام الديــن إســاعيل بــن حممــد احلنفــي                   

ــان،                                     ــريوت، لبن ــة - ب ــب العلمي ــون، دار الكت ــيل بيض ــد ع ــورات: حمم )ت: 1195هـــ(، منش

2011م.  - 1422هـــ  ط1، 

36- حاشــية شــيخ زاده عــى تفســري البيضــاوي، ملحمــد مصلــح الديــن القوجــوي احلنفــي                                

)ت: 951 هـــ(، طبعــة األوفســت، مكتبــة احلقيقــة، تركيــا، 1411هـــ - 1991م.
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ــف  ــيد الري ــة، للس ــوم البالغ ــوم يف عل ــاح العل ــص مفت ــول، رشح تلخي ــى املط ــية ع 37- احلاش

اجلرجــاين، أيب احلســن عــيل بــن حممــد بــن عــيل )ت: 816هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، 

ــان، 1428هـــ - 2007م. لبن

38- احلجــة للقــراءات الســبعة أئمــة األمصــار يف احلجــاز والعــراق والشــام الذيــن ذكرهــم أبــو بكــر 

بــن جماهــد، أليب عــيل؛ احلســن بــن عبــد الغفــار الفــاريس )ت: 377هــــ(، حتقيــق: بــدر الديــن 

قهوجــي، بشــري حوجيــايت، دار املأمــون للــرتاث، ط1، 1404هـــ - 1984م.

39- ُحســن املحــارضة يف أخبــار مــر والقاهــرة، جلــالل الديــن؛ عبــد الرمحــن الســيوطي                                     

1947م.  - 1387هــــ  ط1،  إبراهيــم،  الفضــل  أيب  حتقيــق:  911هــــ(،  )ت: 

40- اخلصائــص، أليب الفتــح عثــان بــن جنــي )392هـــ(، حتقيــق: حممــد بــن عــيل النجــار، املكتبــة 

العلميــة.

ــي                 ــمن احللب ــروف بالس ــف، املع ــن يوس ــد ب ــون، ألمح ــاب املكن ــوم الكت ــون يف عل ــدر املص 41- ال

ــق. ــم - دمش ــراط، دار القل ــد اخل ــق: د. أمح )ت: 756هـــ(، حتقي

42- ديــوان عبيــد بــن األبــرص، رشح: ألرشف أمحــد عــدرة، دار الكتــاب العــريب،  ط1، 1414هــــ 

- 1994م.

ــود  ــن حمم ــهاب الدي ــل؛ ش ــان، أليب الفض ــبع املث ــم والس ــرآن العظي ــري الق ــان يف تفس 43- روح املع

األلــويس البغــدادي )ت: 1270هـــ(، دار إحياء الــرتاث العريب - بــريوت، لبنــان، ط4، 1405هـ 

- 1985م.

44- رس صناعــة اإلعــراب، أليب الفتــح؛ عثــان بــن جنــي )ت: 392هـ(، حتقيــق: د. حســن هنداوي، 

دار القلم - دمشــق، ط2، 1413هـــ - 1993م.

ــاض،  ــارف - الري ــة املع ــاين، مكتب ــن األلب ــارص الدي ــد ن ــة، ملحم ــث الصحيح ــلة األحادي 45- سلس

2002م.  - 1422هـ 
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46- العــدة يف أصــول الفقــه، للقــايض أيب يعــى حممــد بــن احلســن الفــراء احلنبــيل )ت: 458( هـــ، 

حتقيــق: د. أمحــد ســري مباركــي، ط3، 1414هـــ - 1993م.

ــب  ــدي )ت: 170هـــ(، ترتي ــد الفراهي ــن أمح ــل ب ــم، للخلي ــروف املعج ــى ح ــا ع ــني مرتب 47- الع

ـ -2003م. وحتقيــق: عبــد احلميــد هنــداوي، دار الكتــب العلميــة – بــريوت، لبنــان، ط1، 1424هــ

ــراين                         ــالم احل ــد الس ــن عب ــم ب ــد احللي ــن عب ــد ب ــة، ألمح ــن تيمي ــالم اب ــيخ اإلس ــاوى ش 48- فت

ــد -  ــك فه ــع املل ــد، جمم ــه حمم ــم وابن ــن قاس ــن ب ــد الرمح ــب: عب ــع وترتي )ت: 728هــــ(، مج

2004م.  - املدينة،1425هـــ 

ــوش،                           ــف الغ ــه: يوس ــى ب ــوكاين )ت: 1250هـــ(، اعتن ــيل الش ــن ع ــد ب ــر، ملحم ــح القدي 49- فت

دار املعرفــة - بــريوت، لبنــان، ط4، 1428هـــ - 2007م.

50- فتــوح الغيــب يف الكشــف عــن قنــاع الريــب، حاشــية الطيبــي عــى الكشــاف، لــرف الديــن 

ــة،  ــزة ديب الدولي ــن، جائ ــن املحقق ــة م ــي، )ت: 743هـــ(، جمموع ــد اهلل الطيب ــن عب ــن ب احلس

1434هـــ - 2013م.

51- فنقــالت اإلمــام الطــبي يف تفســريه ملعــان املفــردة القرآنيــة )نــامذج تطبيقيــة(، منشــور يف جملــة 

البحــوث والدراســات اإلســالمية، العــدد )59(.

52- الفنقــالت التفســريية يف التســهيل البــن جــزي، لـــ د. حممــد الــراري، جملــة اجلامعة اإلســالمية، 

ــعبان 1442هـ. العدد )196(، ش

53-فنقــالت الزخمــرشي البالغيــة يف ســورة يوســف S، دراســة تفســريية، لـــ د. نظــار                                

ــة  ــد لطباع ــك فه ــع املل ــالمية، جمم ــات اإلس ــوث والدراس ــة البح ــح، جمل ــد صال ــا اهلل أمح عط

املصحــف الريــف باملدينــة املنــورة، العــدد )13(، الســنة العــارشة، 1434هـــ - 2103م.

54- فنقــالت املفسيــن.. دراســة نظريــة تطبيقيــة عــى ســورة الفاحتــة، خللــود شــاكر العبــديل، جملــة 

العلــوم الرعيــة بجامعــة القصيــم، مــج )12(، عــدد )3(، ربيــع الثــاين 1440هــــ - 2019م.
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ــالة  ــيل، رس ــز املوص ــد عزي ــة، لـــ د. خال ــا ودراس ــرش.. مجًع ــراءات الع ــب الق ــالت يف كت 55- الفنق
ــة اإلمــام األعظــم، 1438هــــ. ــوراه، العــراق، كلي دكت

56- فوائــد يف مشــكل القــرآن، لعــز الديــن بــن عبــد العزيــز بــن عبــد الســالم )ت: 660هـــ(، حتقيق: 
د. ســيد رضــوان عيل النــدوي، دار الــروق، ط2، 1402هـــ - 1982م.

57- القــراءات الشــاذة وتوجيههــا مــن لغــة العــرب، لعبــد الفتــاح القــايض، دار الكتــاب العــريب - 
بــريوت، لبنــان، 1401هـــ - 1981م.

58- الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، جلــار اهلل حممــود بــن عمــر الزخمــري )ت: 538هـــ(، 
حتقيــق: جمموعــة من الباحثــن، مكتبــة العبيــكان، ط1، 1418هـــ - 1988هـ.

59- كشــف املشــكالت وإيضــاح املعضــالت، أليب احلســن عــيل بــن احلســن األصبهــاين الباقــويل 

ـ - 1994م، مطبعــة الصبــاح - دمشــق. )ت: 543هــــ(، حتقيــق: د. حممــد أمحــد الــدايل، 1415هـــ

60- الكشــف عــن وجــوه القــراءات الســبع وعللهــا، ملكــي بــن أيب طالــب القيــي )ت: 437هـــ(، 
ـ - 1974م. حتقيــق: حميــي الديــن رمضــان، مطبوعــات جممــع اللغــة العربيــة - دمشــق، 1394هــ

ــى  ــن موس ــوب ب ــاء أي ــة -، أليب البق ــروق اللغوي ــات والف ــم يف املصطلح ــات - معج 61- الكلي
ــالة،                         ــة الرس ــرصي، مؤسس ــد امل ــش وحمم ــان دروي ــوي )ت: 1094هـــ(، د. عدن ــيني الكف احلس

ط2، 1419هــــ - 1998م.

ــارش:                                ــور )ت: 711هـــ(، الن ــن منظ ــرم اب ــن املك ــد اهلل ب ــن عب ــال الدي ــرب، جل ــان الع 62- لس
دار املعــارف - القاهــرة.

ــه:                              ــق علي ــه وعل ــري، قدم ــن األث ــن ب ــاء الدي ــاعر، لضي ــب والش ــائر يف أدب الكات ــل الس 63- املث
ــر، ط2. ــع والن ــرص للطب ــة م ــة، دار هنض ــدوي طبان ــويف، ود. ب ــد احل د. أمح

64- املجيــد يف إعــراب القــرآن املجيــد، أليب إســحاق إبراهيــم بــن حممــد الســفاقي )ت: 742هـــ(، 
حتقيــق: أ. د. حاتــم الضامــن، دار ابــن اجلــوزي، 1430هـــ.
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ــي،  ــة األندل ــن عطي ــق ب ــد احل ــد عب ــز، أليب حمم ــاب العزي ــري الكت ــز يف تفس ــرر الوجي 65- املح
ــد  ــاروق، حمم ــة الف ــم، الرحال ــيد إبراهي ــال الس ــد الع ــاري، عب ــد اهلل األنص ــق: عب ــق وتعلي حتقي
الشــافعي الصــادق العنــاين، مطبوعــات وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية - الدوحــة، قطــر،                            

ط2، 1428هـــ - 2007م.

ــرازي )ت: 606هـــ(،                                   ــر ال ــن عم ــد ب ــن حمم ــر الدي ــه، فخ ــول الفق ــم أص ــول يف عل 66- املحص
ــالة، ط3، 1418هـــ. ــة الرس ــواين، مؤسس ــر العل ــه جاب د. ط

ــه )ت: 370هــــ(،             ــد خالوي ــن أمح ــن ب ــع، للحس ــاب البدي ــن كت ــرآن م ــواذ الق ــر يف ش 67- خمت

ــرة. ــي - القاه ــة املتنب مكتب

ــفي                       ــود النس ــن حمم ــد ب ــن أمح ــد اهلل ب ــربكات عب ــل، أليب ال ــق التأوي ــل وحقائ ــدارك التنزي 68- م
ــان، ط1، 1419هـــ - 1998م. ــريوت، لبن ــب - ب ــم الطي )ت: 710هـــ(، دار الكل

ــيوطي                                 ــر الس ــن أيب بك ــن ب ــد الرمح ــن عب ــالل الدي ــا، جل ــة وأنواعه ــوم العربي ــر يف عل 69- املزه
ــاوي،  ــيل البج ــوىل، ع ــاد امل ــد ج ــم - حمم ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق: حمم )ت: 911هـــ(، حتقي

منشــورات املكتبــة العرصيــة - لبنــان، عــام 1986م.

70- معــامل أصــول الديــن، أليب عبــد اهلل حممــد بــن عمــر بــن احلســن بــن احلســن التيمــي الــرازي 
امللقــب بفخــر الديــن الــرازي خطيــب الــري )ت: 606هـــ(، املحقــق: طــه عبــد الــرؤوف ســعد، 

دار الكتــاب العــريب - لبنــان.

ــق:                               ــري )ت: 311هـــ(، حتقي ــم ال ــن إبراهي ــحاق ب ــاج إس ــه، للزج ــرآن وإعراب ــان الق 71- مع

ــب، ط1، 1408هـــ - 1988م. ــامل الكت ــلبي، ع ــل ش ــد اجللي د. عب

اء )ت: 207هـــ(، عــامل الكتــب، ط3، 1403هـ  72- معــان القــرآن، أليب زكريــا ييــى يــن زيــاد الَفــرَّ
- 1983م.
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73- معــرتك األقــران يف إعجــاز القــرآن، جلــالل الديــن الســيوطي )ت: 911هـــ(، حتقيــق: عــيل حممد 
البجــاوي، دار الفكر اإلســالمي، 1390هـــ - 1970م.

ــان  ــي،  د. إحس ــوي الروم ــوت احلم ــب، ياق ــة األدي ــب إىل معرف ــاد األري ــاء إرش ــم األدب 74- معج
ــان، ط1، 1993م. ــالمي - لبن ــرب اإلس ــاس، دار الغ عب

75- معجــم املصطلحــات البالغيــة وتطورهــا، د. أمحــد مطلــوب، مطبعــة املجمــع العلمــي - العراق، 
1403هـ - 1983م.

ــارون،                     ــالم ه ــد الس ــق: عب ــارس )ت: 395هـــ(، حتقي ــن ف ــد ب ــة، ألمح ــس اللغ ــم مقايي 76- معج

ــر، 1399هـــ - 1979م. دار الفك

ــة  ــم اجلوزي ــن قي ــوب اب ــن أي ــر ب ــن أيب بك ــد ب ــد اهلل حمم ــام أيب عب ــعادة، لإلم ــاح دار الس 77- مفت
)ت: 751هـــ(، حتقيــق: عبــد الرمحــن قايــد، جممــع الفقــه اإلســالمي، دار عــامل الفوائــد للنــر،                   

1432هـ. ط1، 

ــرتاث،                   ــد، دار ال ــد احلمي ــن عب ــي الدي ــد حمي ــل، ملحم ــن عقي ــق رشح اب ــل بتحقي ــة اجللي 78- منح
ط20، 1400هـــ - 1980م.

79- املوضــح يف وجــوه القــراءات وعللهــا، لنــرص بــن عــيل بــن حممــد الشــريازي الفــاريس املعــروف 
ــة  ــة اخلريي ــي، اجلاع ــدان الكبي ــر مح ــة: د. عم ــق ودراس ــم )ت: 565هـــ(، حتقي ــن أيب مري باب

لتحفيــظ القــرآن الكريــم - جــدة، ط1، 1414هـــ - 1993م.

80- النحــت بــني مؤيديــه ومعارضيــه، لفــارس البطاينــة، مبحــث منشــور يف جملــة املنظمــة العربيــة 
ــة والثقافــة والعلــوم، العــدد )34(، 1990م. للرتبي

ــد  ــة األردين، جمل ــة العربي ــع اللغ ــة جمم ــم جمل ــت هزي ــا، لرفع ــاًم وحديًث ــة قدي ــت يف العربي 81- النح
2010م.  ،)34)
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82- النحت يف اللغة العربية، لــ د. هناد املوسى، دار العلوم للطباعة والنر، ط1، 1405هــ.

83- اهلدايــة إىل بلــوغ النهايــة، ملكــي بــن أيب طالــب القيــي )ت: 437هـــ(، حتقيــق: جمموعــة مــن 
الباحثــن، جامعــة الشــارقة، ط1، 1429هـــ - 2008م.
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دقائق املعاني يف املثل املائي يف اآليتني )20-19(
من سورة البقرة ولطائفه عند املفسرين 

عرض ودراسة وتعليق

د. حممد بن عبد الرمحن بن عبد اهلل ابللييم

األستاذ املساعد بقسم أصول الدين ) التفسري وعلوم القرآن( بكلية الرشيعة وأصول الدين

جامعة نجران بنجران - اململكة العربية السعودية

maalblaymi@nu.edu.sa
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دقائق املعاين يف املثل املائي 

 موضوع البحث: 

دقائــق املعــاين واللطائــف التفســريية مــن اآليتــن )19-20( يف أوائــل ســورة البقــرة املعــروف بـــ 

)املثــل املائــي( 

 هدف البحث: 

بيان اللطائف التفسريية  دقائق املعاين من املثل املائي يف أوائل سورة البقرة .

 مشكلة البحث: 

دقة كالم املفرين وتعدد الروايات يف رشح بعض األلفاظ القرآنية واملعاين التفسريية .

 نتائج البحث: 

غزارة لطائف ودقائق املعاين للمثل املائي يف اآليتن )19-20( يف أوائل سورة البقرة .- 

وكان الرازي من أكثر املفرين الذين تكلموا يف لطائف هذا املثل املائي .- 

الة )املفتاحية(:   الكلامت الدَّ

صيب - رعد - برق - ظلات - السمع - األبصار 
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F

إن احلمــد هلل نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونعــوذ بــاهلل مــن رشور أنفســنا وســيئات أعالنــا مــن 

يــده اهلل فــال مضــل لــه ومــن يضلــل فــال هــادي لــه وأشــهد أن ال إلــه إال اهلل وحــده ال رشيــك لــه 

.  وأشــهد أن حممــدا عبــده ورســوله

ژ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ژ ]آل عمران: 102[.

ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    

ــاء: 1[. ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ    ژ ]النس

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 ]األحــزاب: 70 – 71[.

ــد   ورش  ــدي حمم ــدى ه ــن اهل ــاب اهلل وأحس ــث كت ــدق احلدي ــإن أص ــد ف ــا بع أم

ــار.  ــة يف الن ــة وكل ضالل ــة ضالل ــة وكل بدع ــه بدع ــور حمدثات األم

 "إن أمــأل العــال العلــوم بــا يغمــر القرائــح وأهنضهــا بــا يبهــر األلبــاب القــوارح مــن غرائــب 

ــف  ــا ال يتل ــري" (1(، وإن مم ــم التفس ــلكها عل ــدق مس ــتودعات أرسار ي ــلكها ومس ــف مس ــت يلط نك

ــه  ــز ولطائف ــاب العزي ــات الكت ــان آي ــن مع ــري م ــاء التفس ــه عل ــا بين ــة م ــة وجالل ــان عظم ــه اثن علي

وأرساره حتــى أضحــت كل آيــة مــن كتــاب اهلل تكتــب فيهــا املجلــدات العظــام، وكان مــن مجلــة هــذه 

اآليــات الباهــرات والتشــبيهات اللطيفــات مــا ذكــره اهلل D يف كتابــه يف أول ســورة البقــرة مثــاالً 

ــه  ــب وميدان ــم رح ــاب عظي ــل ب ــذا املث ــي، وه ــل املائ ــم باملث ــل العل ــد أه ــرف عن ــا يع ــن، مم للمنافق

واســع خصــب، ال تنتهــي لطائفــه وال تنقــي معانيــه وال تنفــد عجائبــه، فأحببــت أن أقــف يف هــذا 

)1(  الكشاف،  للزخمري، )42/1(.
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البحــث وقفــات أبــن فيهــا بعــض مــا ذكــره أهــل التفســري مــن أرسار هــذا املثــل ولطائفــه وخــوايف 

معانيــه .

وســميته بـــ )دقائــق املعــان يف املثــل املائــي يف اآليتــني )19-20( مــن ســورة البقــرة ولطائفــه عنــد 

املفسيــن(، وقــد دفعنــي إىل اختيــار هــذا املوضــوع أســباب منهــا: 

أوالً: الوقــوف والتأمــل وبيــان بعــض دقائــق املعــاين يف كالم البــاري C ولطائــف هــذا املثــل 

البديــع مــن خــالل كالم املفريــن وفرســان التفســري.

ــف  ــان واألرسار واللطائ ــان املع ــاب اهلل C ببي ــة كت ــث يف خدم ــذا البح ــامهة هب ــًا: املس ثاني

ــز. ــاب العزي ــذا الكت ــات ه ــن آي ــن م آليت

 أمهية البحث:

ــف  ــزارة اللطائ ــام، وغ ــه العظ ــم ومعاني ــرآن الكري ــة الق ــة وعظم ــن أمهي ــث م ــة البح ــع أمهي تنب

ــوله  ــرة قـ ــورة البق ــل يف س ــا املث ــي رضب اهلل E فيه ــات الت ــذه اآلي ــن ه ــه، وم ــا آيات يف ثناي

E:  ژ ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ     ڃ  ڃچ  چ  چ  

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ   ک    ک  ک  ک  گ  گگ  

گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ژ ]البقــرة: 19-20[ حيــث تشــمل هــذه اآليــات عــى دقائــق املعــاين واللطائــف يف 

تفســري معنــى الرعــد والــربق وتعــل القــارئ الكريــم يقــف عندهــا لينهــل مــن تلــك املعــاين ملــا هلــا 

مــن أمهيــة بالغــة يف فهــم مــا ييــط بالــربق والرعــد ومــا يتعلــق هبــا مــن لطائــف، وتنبــع أيضــا مــن 

اهتــام القــرآن الكريــم يف توضيــح املفاهيــم واملصطلحــات بأســاليب متعــددة ومنهــا أســلوب رضب 

األمثلــة بطــرق وأدوات خمتلفــة باســتخدام مــا خلقــه اهلل يف هــذا الكــون الواســع ومنهــا الرعــد والربق 

لوضــوح هــذه األمثلــة وأثــر ذلــك عــى فهــم اإلنســان واتضــاح املعــاين مــن تدبــر تلــك اآليــات.

116



دقائق املعاين يف املثل املائي 

 أهداف البحث:

نسعى يف هذا البحث لتحقيق األهداف اآلتية:

1. بيان أمهية املثل املائي.

2. إبراز أمهية رضب األمثال يف القرآن الكريم من خالل توضيح معاين هذه اآليات.

3. دقائــق املعــاين يف املثــل املائــي يف اآليتــن )19-20( مــن ســورة البقــرة ولطائفــه عنــد املفرين 

عــرض ودراســة وتعليق.

4. بيان معنى الرعد والربق ودقائق املعاين املتعلقة هبا.

 حدود البحث:

ــاىل:   ژ ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ــه تعــ ــف قـولـ ــاين ولطائ ــق مع دقائ

ڄ  ڃ      ڃ     ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  

ڑڑ   ک    ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ژ ]البقــرة: 19-20[ مــن كالم أهــل التفســري.

 منهج البحث:

اعتمدت يف كتابة هذا البحث عى نوعن من املناهج، املنهج االستقرائي التتبعي، واملنهج التحلييل.

ــريية،  ــاين التفس ــل املع ــن وأه ــوال املفري ــع أق ــل يف تتب ــي: فيتمث ــتقرائي التتبع ــج االس ــا املنه أم

ــه. ــت علي ــا اطلع ــب م ــة، بحس ــة الكريم ــوارد يف اآلي ــبيه ال والتش

ــه مــن  وأمــا املنهــج التحليــيل: فيتمثــل يف الوقــوف عنــد ألفــاظ هــذا املثــل املائــي وبيــان مــا في

ــف.  أرسار ولطائ
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 الدراسات السابقة:

مل أقــف عــى دراســة مســتقلة قامــت بدراســة هــذا املثــل عــى هــذا النحــو الــوارد يف هــذا البحــث 

ــن  ــل، وم ــذا املث ــن ه ــائلهم ع ــا يف رس ــدث أصحاهب ــي حت ــات الت ــض الكتاب ــى بع ــت ع ــن وقف ولك

ذلــك: 

ــة  ــش، ط2، مكتب ــن بخ ــك حس ــة: مل ــم(، للكاتب ــرآن الكري ــبيهات الق ــوع يف تش 1- )أرسار التن

ــر، 2019م. ــة والن ــة للطباع وهب

2- )هدايــات األمثــال القرآنيــة(، ملؤلفــه: د. فخــر الديــن ابــن الزبــري املحــي، ط1، دار االمــام 

مســلم، 2019م.

3- )األمثال يف القرآن(، ملؤلفه: حممد عيل قطب، ط1، املكتبة العرصية، 1993م.

ــة،  ــان املغربي ــدة البي ــال بجري ــدوم( - مق ــب املع ــول وتقري ــر املعق ــرآن تصوي ــال يف الق 4- )األمث

بتاريــخ: 2014/07/26م. 

https://www.albayan.ae/supplements/ramadan/secrets/2014-07-26-1.2171254

ــز(،  ــاب العزي ــواردة يف الكت ــال ال ــول األمث ــطة ح ــة مبس ــم دراس ــرآن الكري ــال يف الق 5- )األمث

ــريوت، 1421هـــ.  ــواء - ب ــبحاين، ط1، دار االض ــر الس ــق جعف ــة املحق للعالم

6- )احلكــم واألمثــال يف القــرآن(، تأليــف: ســلمى الشــمري،  مقــال يف موقــع مفهــرس بتاريــخ: 

9/3 /2020م : 
https://mufahras.com/ احلكم-واألمثال-يف-القرآن-الكريم /

7-  )األمثــال الكامنــة يف القــرآن الكريــم(، ملؤلفــه: احلســن بــن الفضــل، حتقيــق د. عــيل حســن 
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البــواب، مكتبــة التوبــة، 2011م.

8- )عــون احلنــان يف رشح األمثــال يف القــرآن(، ملؤلفــه: عــيل امحــد عبــد العــال الطهطــاوي، دار 

الكتــاب العلميــة – بــريوت، 2004م. وغــري ذلــك. 

وخالصــة مــا أضافــه الباحــث يف هــذا البحــث: مجــع أقــوال املفريــن يف بيــان دقائــق هــذا املثــل 

ولطائفــه وحتليلهــا وبياهنــا واجلمــع والتحليــل كاٍف يف كونــه بابــًا مــن أبــواب العلــم والتفســري.

 خطة البحث:

هــذا البحــث فيــه عــرض وبيــان آلراء املفريــن وأقواهلــم يف بيــان هــذا املثــل املائي يف أول ســورة 

البقــرة وبيــان اللطائــف واألرسار التــي اشــتملت عليــه، ويتكــون البحــث مــن مقدمــة ومتهيــد وفصــل 

واحــد يشــتمل عــى ســتة مباحــث وخامتة. 

أما املقدمة: فيتعرض فيها الباحث لبيان أمهية املوضوع، وخطة البحث والدراسة. 

وأما التمهيد: ففيه بيان أمهية هذا املثل املائي.

 املبحث األول: بيان معنى قوله تعاىل: ژ ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ژ ، وفيه مطالب:

املطلب األول: ما معنى ژ ڤ  ژ ؟ وما فائدة العطف هبا؟ ومل كرر حرف التشبيه؟ -

املطلب الثان: ما معنى ژ  ڤ  ژ ؟ وما املراد به؟ -

املطلب الثالث: ما معنى ژ ڤ  ژ ؟ وما الذي يفيده قوله تعاىل ژ ڤ  ڤ  ژ ؟ -

املطلب الرابع: ما وجه التمثيل هنا؟ وما الغرض منه؟ -

املبحث الثان: بيان معنى قوله تعاىل ژ ڦ  ڦ  ڦ  ژ وفيه مطالب:
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املطلب األول: عى ما يرجع الضمري يف قوله تعاىل ژ ڦ ژ ؟ وما هي الظلات؟ -

املطلب الثان: ما هو الرعد والربق؟ وما املراد هبا؟ ومل أفردا ونكرا؟ -

املطلب الثالث: كيف يكون املطر مكانًا للرعد والربق وإنا مكاهنا السحاب؟ -

املبحــث الثالــث: معنــى قولــه تعــاىل: ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ     ڃ  ڃچ  چ  چ  
چ ژ ، وفيــه مطالــب:

املطلب األول: الضمري يف جيعلون إىل ماذا يرجع؟ وما حمل هذه اجلملة؟ -

املطلــب الثــان: رؤوس األصابــع هــي التــي تعــل يف اآلذان فهــال قيــل أناملهــم؟ ومل مل  -

يذكــر اإلصبــع الــذي يوضــع يف اإلذن باســمه؟

املطلب الثالث: ما الصواعق؟ وبم تتعلق مجلة ژ ڃ ڃ  ژ ؟ -

املطلب الرابع: ما هو املشبه بالصيب والظلات والرعد والربق والصواعق؟ -

املطلب اخلامس: ملن هذا التشبيه؟ وما نوعه؟ وما كيفية املشاهبة؟  -

ــا  - ــلوب؟ وم ــذا األس ــوع ه ــا ن ــه ژ چ  چ  چژ م ــادس: قول ــب الس املطل

ــاه ؟ معن

ــاىل: ژ ڇ  ڇ  ڇ     ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ــه تع ــى قول ــان معن ــع: بي ــث الراب املبح
ــب: ــه مطال ڈ  ژ  ژ  ڑڑ   ژ ، وفي

املطلــب األول: مــا معنــى )يــكاد(؟ ومــا اخلطــف ؟ ومــا موقــع هــذه اجلملــة؟ وعــى  -

مــا تــدل ؟ ومــا موقــع مجلــة ژ ڇ  ڇ  ڇ     ڍڍ    ژ مــن االعــراب ؟ وعــى مــاذا 

تــدل ؟
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املطلب الثان: ما معنى قوله تعاىل: ژ ڌ  ژ و ژ ڌ  ژ و ژ ژڑژ و ژ ڑڑ   ژ ؟ -

املطلب الثالث: ما موقع مجلة  ژ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ژ من اإلعراب؟ وما املقصود هبا؟ -

املبحــث اخلامــس: قولــه تعــاىل ژ ک    ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ژ 

، وفيــه مطالب:

املطلــب األول: مــا هــي ژ  ڃ  ژ ؟ ومــا معنــى اآليــة؟ وهــل تفيــد ژ  ڃ  ژ النفــي مطلقــا؟  -

ومــا معنــى ژ    ک  ژ ؟ ومــا مفعولــه؟

املطلــب الثــان: عــى مــا يرجــع الضمــري يف قـولـــه: ژ گ  گ ژ ؟ ومل خصها  -

ــد الســمع وأتــى باألبصــار مجعــا؟ ومل قــال مــع االضــاءة ژ ڌ  ژ ومــع  بالذكــر؟ ومل وحَّ

ــالم ژ  ڦژ ؟ االظ

املطلب الثالث: ما وجوه التشبيه الواردة يف اآلية؟ وما كيفية تطبيق هذا املثل؟ -

وأما اخلامتة: فتشتمل عى أهم نتائج البحث.

املصادر واملراجع.
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أمهية هذا املثل املائي:

هلــذا املثــل أمهيــة عظيمــة يف بيــان املعنــى وتليتــه، وزجــر املتصفــن بالنفــاق عــن هــذا الفعــل، 

وهــذه األمهيــة عــرب عنهــا املفــرون بعبــارات خمتلفــة. قــال أبــو الســعود العــادي معتــربا هــذا املثــل: 

"مــن زيــادة كشــف أحــوال املنافقــن وتصويــر ِغــبَّ تصويرهــا بصــورة مــا يؤدي إىل اخلســار بحســب 

املــآل بصــورة مــا يفــي إىل اخلســار مــن حيــث النفــس تويــاًل هلــا وإبانــة لفظاعتهــا"(1(. 

وعبــارة البقاعــي هــي: "وملــا ذكــر اهلل أحــوال املنافقــن بعــد ذكــر املؤمنــن والكافريــن وأوضــح 

مــا هــم عليــه مــن اإلفســاد والضــالل واخلــداع ومصاحبــة اليهــود ومطاوعتهــم واســتبدال الضــالل 

باهلــدى، فلــا أظهــر ذلــك كلــه وكانــت األمثــال ألصــق بالبــال وأكشــف لألحــوال مثــل حاهلــم يف 

هداهــم الــذي باعــوه بالضاللــة باألمــور املحسوســة، ألن للتمثيــل هبــا شــأنًا عظيــًا يف إيصــال املعــاين 

حتــى إىل األذهــان اجلامــدة وتقريرهــا"(2(.

قــال الــرازي مبينــا ذلــك: "واملقصــود مــن األمثــال أهنــا تؤثــر يف القلــوب مــا ال يؤثــره وصــف 

الــيء يف نفســه ...... فهــو ســبحانه ملــا تبــن حقيقــة صفــات املنافقــن عقبهــا بــضب مثلــن زيــادة 

يف الكشــف والبيــان"(3(. 

ــل  ــت تفاصي ــات أعقب ــذه اآلي ــال: "وه ــث ق ــور حي ــن عاش ــارة اب ــاءت عب ــر ج ــا م ــو م وبنح

صفاتــم بتصويــر جمموعهــا يف صــورة واحــدة، بتشــبيه حاهلــم هبيئــة حمسوســة وهــذه طريقــة تشــبيه 

)1(  إرشاد العقل السليم، (69/1(.

)2(  نظم الدرر، للبقاعي، )83/1(.
)3(  التفسري الكبري، )73/1(.
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ــل.  ــوس أمي ــس إىل املحس ــة، ألن النف ــياء املحسوس ــة باألش ــوال املعقول ــك األح ــًا لتل ــل، إحلاق التمثي

ــال  ــدة ألن لإلمج ــورة واح ــظ يف ص ــة يف اللف ــمع، املطال ــات يف الس ــع املتفرق ــان جيم ــًا للبي وإمتام

بعــد التفصيــل وقعــًا مــن نفــوس الســامعن وتقريــرًا جلميــع مــا تقــدم يف الذهــن بصــورة ختالــف مــا 

صــور ســالفًا ألن تــدد الصــورة عنــد النفــس أحــب مــن تكررهــا.

واســتدالالً عــى مــا يتضمنــه جممــوع تلــك الصفــات مــن ســوء احلالــة وخيبــة الســعي وفســاد 

ــح  ــن قبي ــل وباط ــر مجي ــن ظاه ــف ب ــاد والتخال ــن التض ــة م ــم الديني ــا يف أحواهل ــًا مل ــة، وتقريب العاقب

ــة مــن أحــوال العــامل"(1(.  بصفــة حــال عجيب

)1(  التحرير والتنوير، )302/1(.
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معنى قوله تعاىل:

ڃ   ڃ      ڃ       ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ      ڤ   ڤ   ڤ  ڤ   ژ 

ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  
ڑڑ   ک    ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ ڳ  ڱژ ]البقــرة: 19 –20[ 

وفيه مباحث:

املبحث األول:
بيان معنى قوله تعاىل: ژ ڤ  ڤ     ڤ  ڤ    ژ ]البقرة: 1٩ –٢٠[ 

وفيه مطالب:

   املطلــب األول: مــا معنــى ژڤژ ؟ ومــا فائــدة العطــف هبــا؟ ومل كــرر حــرف 
التشــبيه؟

ــالن  ــا مث ــن: أمه ــن املثل ــن هذي ــا ع ــل: أخربن ــا قائ ــال لن ــإن ق ــك: "ف ــا ذل ــبي مبين ــال الط ق

ــأيت  ــل: ژڤ  ڤژ و ژڤ  ژ ت ــن، فكيــف قي ــن للمنافق ــا مثل ــإن يكون ــن، أو أحدمهــا؟ ف للمنافق

بمعنــى الشــك يف الــكالم، ومل يقــل ) وكصيــب ( بالــواو التــي تلحــق املثــل الثــاين باملثــل األول؟ أو 

يكــون مثــل القــوم أحدمهــا، فــا وجــه ذكــر اآلخــر بـــ ژڤ  ژ ؟ قيــل لــه: إن األمــر يف ذلــك بخــالف 

الــذي ذهبــت إليــه. و ژڤ  ژ - وإن كانــت يف بعــض الــكالم تــأيت بمعنــى الشــك - فإهنــا قــد تــأيت 

دالــة عــى مثــل مــا تــدل عليــه الــواو، إمــا بســابق مــن الــكالم قبلهــا، وإمــا بــا يــأيت بعدهــا، كقــول 

توبــة بــن احلمــري:

لنفســـي تقـــاها أو عليــــــها جورها  وقد زعمــــــت ليــــى بأين فاجـــــر
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ــذا  ــت ژڤ  ژ يف ه ــا كان ــن مل ــال، ولك ــا ق ــك في ــه الش ــري وج ــى غ ــة ع ــن توب ــك م ــوم أن ذل ومعل

ــو كانــت مكاهنــا، وضعهــا موضعهــا. ــواو( ل ــه )ال ــة عــى مثــل الــذي كانــت تــدل علي املوضــع دال

فكذلــك ذلــك يف قــول اهلل جــل ثنــاؤه ژ ڤ  ڤ     ڤ  ڤ    ژ ملــا كان معلومــا أن ژڤ  ژ دالــة 

ــه بـــ            ــه )الــواو( لــو كانــت مكاهنــا -كان ســواء نطــق في يف ذلــك عــى مثــل الــذي كانــت تــدل علي

ــى  ــربي:   ژڤ  ژ بمعن ــال الط ــه: "وق ــوية بقول ــذه التس ــة ه ــن عطي ــواو("(1( ورد اب ژڤ  ژ أو بـــ )ال

ــة"(2(. ــذه عجم ــواو. ... وه ال

ونــص عــى ذلــك أبو الســعود بقولــه: "وكلمــة أو لإليــذان بتســاوي القصتن يف االســتقالل 

بوجــه التشــبيه وبصحــة التمثيــل بــكل واحدة منهــا وهبا معــا" (3(. 

وذكــر ابــن اجلــوزي جممــل مــا قيــل فيهــا مــن أقــوال: " ژڤ  ژ، حــرف مــردود عــى قولــه: 

ژ ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  ژ ]البقــرة: 17[ واختلــف العلــامء فيــه عــى ســتة أقــوال:

ــاه:  ــن، ومعن ــاء أو النحوي ــس الفقه ــرب: جال ــول الع ــري، تق ــا للتخي ــل هاهن ــه داخ ــا: أن أحده

أنــت خمــري يف جمالســة أي الفريقــن شــئت، فكأنــه خرينــا بــن أن نــضب هلــم املثــل األول أو الثــاين.

والثــان: أنــه داخــل لإلهبــام فيــا قــد علــم اهلل حتصيلــه، فأهبــم عليهــم مــا ال يطلبــون تفصيلــه، فكأنــه 

ــرب  ــرة: 74[ والع ــاىل: ژ ڱ  ں ں  ڻ  ڻڻ  ژ ] البق ــه تع ــه قول ــن. ومثل ــد هذي ــم كأح ــال: مثله ق

تبهــم مــا ال فائــدة يف تفصيلــه . قــال لبيــد:

وهـــل أنــا إاِل من ربيعــــة أو مضـر متــنى ابنتـــــــــاي أن يعيــش أبومهــا

أي: هل أنا إال من أحد هذين الفريقن، وقد فنيا، فسبييل أن أفنى كا فنيا.

)1(  جامع البيان، )336/1(.
)2(  املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، )101/1(.

)3(  ارشاد العقل السليم، )52/1(.
125



والثالث: أنه بمعنى: بل. وأنشد الفراء:

وصورتا أو أنت يف العـن أملح  بدت مثل قرن الشمس يف رونق الضحى

ــاب  ــم بأصح ــارًا، وبعضه ــتوقد ن ــذي اس ــبه بال ــم يش ــاه: بعضه ــل، ومعن ــه للتفصي ــع: أن والراب

ــم  ــم، وه ــال بعضه ــاه: ق ــرة: 135[ معن ــاىل: ژ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ ]البق ــه تع ــه قول ــب. ومثل الصّي

اليهــود: كونــوا هــودا، وقــال النصــارى: كونــوا نصــارى. وكــذا قولــه: ژ ڄ  ڃ   ڃ  ڃ    ڃ                                                        

ــة. ــت القائل ــنا وق ــم بأس ــاء بعضه ــًا، وج ــنا بيات ــم بأس ــاء بعضه ــاه: ج ــراف: 4[ معن چ   ژ   ]األع

ــاىل: ژ ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ژ  ــه تع ــه قول ــواو. ومثل ــى ال ــه بمعن ــس: أن واخلام

ــر: ــور: 61[ قــال جري ]الن

كا أتـى ربَّه موسـى عى قدر  نــال اخلــالفة أو كانت له قـدرًا

ــه  ــه قول ــق D، ومثل ــن احل ــع ع ــك مرتف ــن، إذ الش ــق املخاطب ــك يف ح ــه للش ــادس: أن والس

ــون . ــا تظن ــداء في ــن االبت ــون م ــادة أه ــد: فاإلع ــروم: 27[ يري ــاىل: ژ ڄ  ڄ  ڄڃ  ژ ]ال تع

فأمــا التفســري ملعنــى الــكالم: أو كأصحــاب صيــب، فأضمــر األصحــاب، ألن يف قولــه: ژ ڄ  

ڄ  ڄ  ڄژ ، دليــاًل عليــه، وذكــر نحــوًا منهــا الــرازي يف تفســريه.

وأمــا ســبب تكريــر حــرف التشــبيه قــال الطــبي مبينــا ذلــك: "ووجــه حــذف  )املثــل( مــن قولــه  

ژ ڤ  ڤ     ژ ملــا كان قولــه: ژ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  ژ ]البقــرة: 17[  داال عــى أن معنــاه: )كمثــل صيــب(، 

ــه: ژ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ ژ  عــى أن  ــة مــا مــى مــن الــكالم يف قول ــل ( واكتفــى بدالل حــذف ) املث

معنــاه: )أو كمثــل صيــب(، مــن إعــادة ذكــر املثــل ؛ طلــب اإلجيــاز واالختصــار" (1(. 

)1(  جامع البيان، ت شاكر، )337/1(.
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ــتوقد  ــذي اس ــى ال ــب( ع ــظ )صي ــت لف ــه: "و ژڤ  ژ عطف ــور بقول ــن عاش ــر ب ــره الطاه وذك

بتقديــر مثــل بــن الــكاف وصيــب. وإعــادة حــرف التشــبيه مــع حــرف العطــف املغنــي عــن إعــادة 

ــن  ــالف احلال ــارة إىل اخت ــه إش ــا أن في ــنه هن ــم وحس ــتعمل يف كالمه ــر مس ــذا التكري ــل، وه العام

ــف"(1(.  ــه يف العط ــب ال يكررون ــم يف الغال ــبهن، وه املش

ــم  ــبيه حاهل ــد تش ــه ژ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  ژ أعي ــو قول ــابق وه ــل الس ــى التمثي ــف ع ــذا عط فه

بتمثيــل آخــر وبمراعــاة أوصــاف أخــرى فهــو متثيــل حلــال املنافقــن املختلطــة بــن جــواذب ودوافــع 

ــن  ــر م ــاذب ال ــاده، وج ــرآن وإرش ــظ الق ــاع مواع ــد س ــري عن ــاذب اخل ــهم ج ــاذب نفوس ــن جي ح

ــوار  ــوث وأن ــه غي ــت في ــاء اختلط ــن الس ــب م ــال صي ــلمن، بح ــخرية باملس ــوس والس ــراق النف أع

ــه  ومزعجــات وأكــدار، وجــاء عــى طريقــة بلغــاء العــرب يف التفنــن يف التشــبيه وهــم يتنافســون في

ــواو(2(.  ــأو دون ال ــوه ب ــف يف نح ــون العط ــر أن يك ــه ...........، وكث ــيل من ــيا التمثي الس

  املطلب الثاين: ما معنى )صيب(؟ وما املراد به؟

أجــاب الــرازي فقــال: "مــا الصيــب؟ اجلــواب: أنــه املطــر الــذي يصــوب، أي ينــزل مــن صــاب 

يصــوب إذا نــزل ومنــه صــوب رأســه إذا خفضــه وقيــل إنــه مــن صــاب يصــوب إذا قصــد، وال يقــال 

صيــب إال للمطــر اجلــود.

)1(  التحرير والتنوير، )316/1(.

)2(  التحرير والتنوير، (315/1(.
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ــحاب  ــال للس ــًا يق ــودًا وأيض ــرًا ج ــا"(1( أي مط ــا َهنِيًئ ــمَّ َصيًِّب ُه ــول: "اللَّ كان O يق

ــد نــوع مــن  ــه أري صيــب، قــال الشــاخ: "وأســحم دان صــادق الوعــد صيــب، وتنكــري صيــب ألن

ــغ  ــب أبل ــٍب( وصي ــرئ )َأْو َكَصاِئ ــل األول، وق ــار يف التمثي ــرت الن ــا تنك ــل، ك ــديد هائ ــر ش املط

ــة"(2(. ــاء املظل والس

واملراد من الصيب هو: اإليان والقرآن"(3( .

ــزل  ــًا إذا أن ــوب صوب ــاب يص ــن ص ــل م ــب فعي ــه: "الصي ــور بقول ــن عاش ــر اب ــره الطاه وذك

بشــدة"(4(، قــال املرزوقــي: "إن يــاءه للنقــل مــن املصدريــة إىل االســمية فهــذا وصــف للمطــر بشــدة 

الظلمــة احلاصلــة مــن كثافــة الســحاب ومــن ظــالم الليــل"(5(، وذكــره الدكتــور ســيد طنطــاوي يف 

ــريه" )6(. تفس

  املطلب الثالث: ما معنى ژ ڤژ؟ وما الذي يفيده قوله تعاىل: ژ ڤ  ڤ  ژ ؟

قــال الــرازي ذاكــرا فائــدة قولــه تعــاىل ژ ڤ  ڤژ: "قولــه ژ ڤ  ڤژ ، مــا الفائــدة فيــه 

والصيــب ال يكــون إال مــن الســاء؟

ــننه، )52/5(  ــه يف س ــن ماج ــح؛ واب ــت الري ــول إذا هاج ــا يق ــاب م ــننه، (487/4( ح)5099( يف األدب، ب ــو داود يف س )1( رواه أب
ح)3890( يف الدعــاء، بــاب مــا يدعــو بــه الرجــل إذا رأى الســحاب؛ أخرجــه أمحــد يف املســند، مســند النســاء ، مســند الصديقــة 
ــه  ــح، وهــذا إســناد رجال ــاؤوط: حديــث صحي ــال شــعيب األرن ــق  (370/41( ح)24877(، وق عائشــة بنــت الصدي

ثقــات رجــال الشــيخن .
)2(  ديوان الشامخ بن رضار الذبيان، )ص432(.

)3(  التفسري الكبري، )78/1(.
)4(  التحرير والتنوير، (317/1 – 318 (.

)5(  ديوان الشامخ بن رضار الذبيان، )ص432(.
)6(  ينظر: التفسري الوسيط، لسيد الطنطاوي، )66/1(.
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اجلواب من وجهني: 

ــض  ــن بع ــازالً م ــب ن ــك الصي ــون ذل ــل أن يك ــات احتم ــه ظل ــب في ــال أو كصي ــو ق األول: ل

جوانــب الســاء دون بعــض، أمــا ملــا قــال مــن الســاء دل عــى أنــه عــام مطبــق آخــذ بآفــاق الســاء 

فكــا حصــل يف لفــظ الصيــب مبالغــات مــن جهــة الرتكيــب والتنكــري أيــد ذلــك بــأن جعلــه مطبقــًا.

 الثــان: مــن النــاس مــن قــال: املطــر إنــا يصــل مــن ارتفــاع أبخــرة رطبــة مــن األرض إىل اهلــواء 

 E فتنعقــد هنــاك مــن شــدة بــرد اهلــواء ثــم تنــزل مــرة أخــرى، فــذاك هــو املطــر ثــم إن اهلل

أبطــل ذلــك املذهــب هاهنــا بــأن بــن أن ذلــك الصيــب نــزل مــن الســاء، كــذا قولــه ژ ک    ک  ک  

گ  گ    ژ ]الفرقــان: 48[ وقولــه ژ جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   ژ ]النــور: 43["(1(. 

ــذي  ــا ال ــع فوقن ــو املرتف ــى اجل ــق ع ــاء تطل ــك: "والس ــا ذل ــور مبين ــن عاش ــر اب ــال الطاه ق

نخالــه قبــة زرقــاء وعــى اهلــواء املرتفــع، قـــال تعـــاىل: ژ ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ     ژ                                                      

]إبراهيــم: 24[.

وتطلــق عــى الســحاب وتطلــق عــى املطــر ..... فالــذي يظهــر يل إن جعلنــا قولــه ژ ڤ  ڤژ 

قيــدًا للصيــب أن املــراد مــن الســاء أعــى االرتفــاع واملطــر إذا كان مــن ســمت مقابــل، وكان عاليــًا 

كان أدوم بخــالف الــذي يكــون مــن جوانــب اجلــو ويكــون قريبــًا مــن األرض غــري مرتفــع"(2(.

ــه  ــا هــو وصــف كاشــف جيــئ ب ــد للصيــب وإن ــه ژ ڤ  ڤژ ليــس بقي "والظاهــر أن قول

ــاب"(3(. ــام إطن ــام مق ــل، إذ املق ــذا التمثي ــب يف ه ــورة الصي ــتحضار ص ــادة اس لزي

)1(  التفسري الكبري، )315/2(.
)2(  التحرير والتنوير، )317/1 – 318(.

)3(  التحرير والتنوير، (317/1(.
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  املطلب الرابع: ما وجه التمثيل هنا؟ وما الغرض منه؟

ذكــر اجلــواب ابــن عاشــور بقولــه: "التمثيــل هنــا حلــال املنافقــن حــن حضورهــم جملس رســول 

اهلل  وســاعهم القــرآن ومــا فيه مــن آي الوعيــد ألمثاهلم وآي البشــارة"(1(. 

ويف )التفســري امليــس()2( بــن وجــه التمثيــل الــوارد يف اآليــة بقولــه: "أو ُتْشــبه حــاُل فريــق آخــر 

مــن املنافقــن يظهــر هلــم احلــق تــارة، ويشــكون فيــه تــارة أخــرى، حــاَل مجاعــة يمشــون يف العــراء، 

فينصــب عليهــم مطــر شــديد، تصاحبــه ظلــات بعضهــا فــوق بعــض، مــع قصــف الرعــد، وملعــان 

ــا  الــربق، والصواعــق املحرقــة، التــي تعلهــم مــن شــدة اهلــول يضعــون أصابعهــم يف آذاهنــم، خوًف

ــه"(3(. ــه وال يعجزون مــن اهلــالك. واهلل تعــاىل حميــط بالكافريــن ال يفوتون

ــغ؟  ــن أبل ــت: أي التمثيل ــإن قل ــه: "ف ــري بقول ــه الزخم ــل فبين ــذا التمثي ــن ه ــرض م ــا الغ وأم

قلــت: الثــاين، ألنــه أدل عــى فــرط احلــرية وشــّدة األمــر وفظاعتــه، ولذلــك ُأخــر، وهــم يتدرجــون يف 

نحــو هــذا مــن األهــون إىل األغلــظ" (4(.

فالغــرض مــن هــذا التمثيــل متثيــل حالــة مغايــرة للحالــة التــي مثلــت يف قولــه تعــاىل:ژ ٱ  

ــالم  ــدى االس ــرآن وه ــتعار للق ــب مس ــد، ..... فالصي ــالق وتقيي ــوع إط ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  ژ بن

ــث وارد(5(.  ــبيها بالغي وتش

)1(  التحرير والتنوير، )317/1( بترصف.
)2(  تأليف: نخبة من أساتذة التفسري طبعة جممع امللك فهد لطباعة املصحف الريف، ط2،)ص 4(.

)3(  التفسري امليس، (4/1(.
)4(  الكشاف، )81/1(.

)5(  التحرير والتنوير، )317/1( بترصف.
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املبحث الثاين:

بيان معنى قوله تعاىل ژ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  ژ

وفيه مطالب:

  املطلب األول: عىل ما يرجع الضمري يف قوله تعاىل ژڦژ ؟ وما هي الظلامت؟

اجلــواب: مــا ذكــره اإلمــام ابــن عاشــور حيــث قــال: "ضمــري ژڦژ عائــد إىل صيــب والظرفيــة 

جمازيــة بمعنــى ( معــه ( ........ والصيــب تشــبيه للقــرآن"(1(.

وأمــا بيــان معنــى الظلــامت: فيتغــري بتغــري معنــى الصيــب وبيــان هــذا وهــذا ذكــره الزخمــرشي 

ــحاب أو  ــه الس ــراد ب ــن أن ي ــو م ــال يل ــات ف ــا للظل ــب مكان ــل الصي ــد جع ــت: ق ــإن قل ــه: "ف بقول

املطــر، فأيــا أريــد فــا ظلاتــه؟ قلــت: أما ظلــات الســحاب فــإذا كان أســحم مطبقــا فظلمتا ســجمته 

وتطبيقــه مضمومــة إليهــا ظلمــة الليــل. وأمــا ظلــات املطــر فظلمــة تكاثفــه وانتســاجه بتتابــع القطــر، 

وظلمــة إظــالل غامــه مــع ظلمــة الليــل"(2(.

وقــد أشــار ابــن عطيــة إىل ســبب مجــع ظلــات بقولــه: "قولــه تعــاىل: ژ  ڦژ باجلمــع، إشــارة 

إىل ظلمــة الليــل وظلمــة الدجــن ومــن حيــث ترتاكــب وتتزايــد مجعــت، وكــون الدجــن مظلــا هــول 

وغــم للنفــس، بخــالف الســحاب واملطــر إذا انجــى دجنــه، فإنــه ســاّر مجيــل"(3(. 

)1(  التحرير والتنوير، )318/1(.
)2(  الكشاف، )83/1(.

)3(  املحرر الوجيز، )101/1(.
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  املطلب الثاين: ما هو الرعد والربق؟ وما املراد هبام؟ ومل أفردا ونكرا؟

واجلــواب مــا ذكــره الزخمــرشي حيــث قــال: "والرعــد: الصــوت الــذي يســمع مــن الســحاب، 

ــاد.  ــن االرتع ــك م ــد ذل ــّوت عن ــح فتص ــا الري ــض إذا حدت ــرب وتنتف ــحاب تضط ــرام الس كأن أج

والــربق الــذي يلمــع مــن الســحاب، مــن بــرق الــيء بريقــا إذا ملــع ويف الرعــد ثالثــة أقــوال"(1(.

وعبارة ابن اجلوزي يف بيان ذلك: "ويف "الرعد" ثالثة أقوال: 

أحدهــا: أنــه صــوت ملــك يزجــر الســحاب، وقــد روي هــذا املعنــى مرفوعــًا إىل النبــي 

(2(، وبــه قــال ابــن عبــاس وجماهــد(3(. وقــال عكرمــة: "هــو ملــك يســوق الســحاب كــا 


ــل"(4(. ــادي األب ــوق احل يس

والثان: أنه ريح ختتنق بن الساء واألرض(5(. 

والثالث: أنه اصطكاك أجرام السحاب.

)1(  الكشاف، (83/1(.
)2(  عــن عبــد اهلل بــن عبــاس  قــال : "أقبلــت هيــود إىل النبــي  .......... فأخبنــا عــن الرعــد مــا هــو ؟ قــال : ملك 
مــن املالئكــة مــوكل بالســحاب معــه خماريــق مــن نــار يســوق هبــا الســحاب حيــث شــاء اهلل فقالــو : فــام هــذا الصــوت الذي نســمع 
قــال : زجــره بالســحاب إذا زجــره حتــى ينتهــي إىل حيــث أمــر" رواه الرتمــذي يف ســننه، يف كتــاب التفســري،  تفســري ســورة الرعــد 

(5 /294 ( ح) 3117( ؛ وصححــه األلبــاين يف السلســلة الصحيحــة، )491/4-492( ح)1872(
)3(  جامع البيان، للطربي، )340/1(.

)4(  ســنن البيهقــي، (363/3( ح)6268(؛ وأورد أمحــد شــاكر الروايــات يف حتقيــق تفســري الطــبي عــن طريــق ابــن عبــاس وجماهــد 
وعكرمــة، انظــر: جامــع البيــان، للطــربي، )341-340/1(.

)5(  جامع البيان، للطربي، )361/1(. 
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ويف البق ثالثة أقوال: 

أحدهــا: أنــه خماريــق يســوق هبــا امللــك الســحاب، روي هــذا املعنــى مرفوعــًا إىل النبــي 

 ، وهــو قــول عــيل بــن أيب طالــب(1(. 

وعــن ابــن عبــاس: "أنــه رضبــة بســوط مــن نــور"(2(. قــال ابــن االنبــاري: "املخاريــق: ثيــاب تلــف، 

ويــضب هبــا الصبيــان بعضهــم بعضــًا، فشــبه الســوط الــذي يــضب بــه الســحاب بذلــك املخــراق"(3(.

والثان: حكى ابن فارس: "أن الربق: تأللؤ املاء" (4(.

والثالث: أنه نار تنقدح من اصطكاك أجرام السحاب لسريه، ورضب بعضه لبعض"(5(.

وأمــا بيــان املــراد بالرعــد والــربق فبيَّنــه الســمرقندي بقولــه: " ژ ڤ  ڤ     ڤ  ڤ ژ ، معنــاه: 

ــْرٌق  ــٌد َوَب مثلهــم كرجــل يف مفــازة يف ليلــة مظلمــة فنــزل مطــر مــن الســاء، ويف املطــر ظلــات َوَرْع

واملطــر: هــو القــرآن، ألن يف املطــر حيــاة اخللــق وإصــالح األرض، وكذلــك القــرآن حيــاة القلــوب، 

فيــه هــدى للنــاس، وبيــان مــن الضاللــة وإصــالح، فلهــذا املعنــى شــبه القــرآن باملطــر. والظلــات: 

هــي الشــدائد واملحــن التــي تصيــب املســلمن، والشــبهات التــي يف القــرآن، والرعــد: هــو الوعيــد 

  الــذي ذكــر للمنافقــن والكفــار يف القــرآن، والــربق: مــا ظهــر مــن عالمــات نبــوة حممــد

ودالئلــه"(6(.

)1( رواه ابــن أيب حاتــم يف تفســريه، )80/1-81(، ورجــال اســناده كلهــم ثقــات مــا عــدا ربيعــة بــن األبيــض، قــال أمحــد شــاكر يف 
تعليقــه عــى تفســري الطــبي، )343/1(، "مل أجــد لــه ترمجــة إال يف كتــاب الثقــات البــن حبــان ) ص184(".

)2(  رواه ابن جرير الطربي يف تفسريه، )363/1(.
)3(  املصدر السابق.

)4( انظــر: معجــم مقاييــس اللغــة، )222/1(، وال خمالفــة بــن األقــوال ويمكــن اجلمــع بينهــا كــا ذكــر الطــربي حيــث قــال "وقــد 
يتمــل أن يكــون مــا قالــه عــيل بــن أيب طالــب وابــن عبــاس وجماهــد بمعنًــى واحــد وذلــك أن تكــون املخاريــق التــي ذكــر عــيل 
 أهنــا هــي الــربق، هــي الســياط التــي هــي مــن نــور التــي يزجــي هبــا امللــك الســحاب، كــا قــال ابــن عبــاس، ويكــون 
إزجــاء امللــك هبــا الســحاب مصعــه إيــاه ، وذلــك أن املصــاع عنــد العــرب أصلــه: املجالــدة بالســيوف ، ثــم تســتعمله يف كل يشء 

جولــد بــه يف حــرب وغــريه حــرب"، جامــع البيــان، )367-366/1(.
)5(  زاد املسري يف علم التفسري، البن اجلوزي، )39/1(؛ ورد القرطبي هذا القول يف تفسريه، )217/1( لكونه مل يصح به نقل . 

)6(  التحرير والتنوير، )317/1( بترصف.
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وأما وجه إفرادمها فذكره الرازي بقوله: "فإن قيل: هال قيل رعود وبروق كا قيل ظلات؟ 

فاجلــواب: الفــرق أنــه حصلــت أنــواع خمتلفــة مــن الظلــات عــى االجتــاع فاحتيــج إىل صيغــة 

ــربق يف  ــد وال ــواع الرع ــاع أن ــن اجت ــربق وال يمك ــذا ال ــد، وك ــوع واح ــه ن ــد فإن ــا الرع ــع، أم اجلم

ــه لفــظ اجلمــع"(1(. الســحاب الواحــد فــال جــرم مل يذكــر في

ــد  ــع الرع ــال مج ــت: ه ــان قل ــه: "ف ــرشي بقول ــره الزخم ــه ذك ــرتاض وتوجيه ــذا االع ــل ه وأص

ــرتي: ــول البح ــغ كق ــذا باألبل ــربق أخ وال

َيْتـــاُل َبْنَ بُروِقِه وُرُعوِدِه يا َعاِرضـًا ُمَتلِّفعًا بُبــــُروِدِه

وكام قيل ظلامت؟ قلت: فيه وجهان: 

أحدمهــا: أن يــراد العينــان، ولكنهــا ملــا كانــا مصدريــن يف األصــل- يقــال: رعــدت الســاء رعــدًا 

وبرقــت برقــا-، روعــي حكــم أصلهــا بــأن تــرك مجعهــا وإن أريــد معنــى اجلمــع. 

والثان: أن يراد احلدثان كأنه قيل: وإرعاد وإبراق" (2(. 

وأما وجه تنكريمها فذكره الرازي بقوله: "فإن قيل: مل جاءت هذه األشياء منكرات؟

اجلواب: ألن املراد أنواع منها، كأنه قيل فيه ظلات داجية ورعد قاصف وبرق خاطف"(3(.

ــياء  ــذه األش ــاءت ه ــا ج ــه: "وإن ــرشي بقول ــره الزخم ــه ذك ــرتاض وتوجيه ــذا االع ــل ه وأص

منكــرات، ألن املــراد أنــواع منهــا، كأنــه قيــل: فيــه ظلــات داجية، ورعــد قاصــف، وبرق خاطــف"(4(.

)1(  التفسري الكبري، )317/2(.
)2(  الكشاف، )83/1(.

)3(  التفسري الكبري، )2/ 317(.
)4(  الكشاف، )83/1(.
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وهنــاك وجــه آخــر للتنكــري ذكــره الدكتــور ســيد طنطــاوي بقولــه: "وإيــراد هــذه األلفــاظ بصفــة 

ــل"(1(. التنكري للتهوي

  املطلب الثالث: كيف يكون املطر مكانًا للرعد والربق وإنام مكاهنام السحاب ؟

بــنيَّ ذلــك الطــبي بقولــه: "فمعنــى اآليــة: أو كصيــب مــن الســاء فيــه ظلــات وصــوت رعــد. 

ألن الرعــد إن كان ملــكا يســوق الســحاب، فغــري كائــن يف الصيــب، ألن الصيــب إنــا هــو مــا حتــدر 

مــن صــوب الســحاب، والرعــد إنــا هــو يف جــو الســاء يســوق الســحاب. عــى أنــه لــو كان فيــه ثــم 

ــم - إذ كان  ــه أحــد ..... فقــد عل ــه صــوت مســموع، فلــم يكــن هنالــك رعــب يرعــب ب مل يكــن ل

األمــر عــى مــا وصفنــا مــن قــول ابــن عبــاس- أن معنــى اآليــة: أو كمثــل غيــث حتــدر مــن الســاء 

ــة ذكــر  ــه اســتغنى بدالل ــاس، وأن ــه ابــن عب ــه ظلــات وصــوت رعــد، إن كان الرعــد هــو مــا قال في

الرعــد باســمه عــى املــراد يف الــكالم مــن ذكــر صوتــه. وإن كان الرعــد مــا قالــه أبــو اجللــد، فــال يشء 

يف قولــه (فيــه ظلــات ورعــد( مــرتوك. ألن معنــى الــكالم حينئــذ: فيــه ظلــات ورعــد الــذي هــو مــا 

وصفنــا صفتــه" (2(.

ــا  ــا مكاهن ــد وإن ــربق والرع ــا لل ــر مكان ــون املط ــف يك ــت: كي ــإن قل ــرشي: "ف ــارة الزخم وعب

الســحاب؟ قلــت إذا كانــا يف أعــاله ومصبــه وملتبســن يف اجلملــة فهــا فيــه. أال تــراك تقــول: فــالن يف 

البلــد، ومــا هــو منــه اال يف حيــز يشــغله جرمــه"(3(.

ــحاب  ــن الس ــق ب ــا كان التعلي ــواب: مل ــه: "اجل ــرازي بقول ــه ال ــاب عن ــؤال وأج ــذا الس ــر ه وذك

ــكام"(4(. ــر يف األح ــرى اآلخ ــا جم ــراء أحدمه ــاز إج ــديدًا ج ــر ش واملط

)1(  التفسري الوسيط، لطنطاوي، )1/ 66(.
)2(  جامع البيان، (342/1(.

)3(  الكشاف، )83/1(.
)4(  التفسري الكبري، )317/2(.
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 املبحث الثالث:
معنى قوله تعاىل: ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ     ڃ  ڃچ  چ  چ  

چژ

وفيه مطالب:

   املطلب األول: الضمري يف جيعلون إىل ماذا يرجع ؟ وما حمل هذه اجلملة؟

وعبــارة الزخمــري يف تقريــر هــذا املعنــى وبيــان حمــل هــذه اجلملــة هــي: "وجــاز رجــوع الضمــري 

يف جيعلــون إىل أصحــاب الصيــب مــع كونــه حمذوفــا قائــا مقامــه الصيــب، كــا قــال:ژ ڃ ڃ  چ ژ  

]األعــراف: 4[ ألن املحــذوف بــاق معنــاه وإن ســقط لفظــه. أال تــرى إىل حســان كيــف عــّول عــى بقــاء 

معنــاه يف قولــه:

ُق بِالَرحيِق الَسلَسِل َيسقوَن َمن َوَرَد الرَبيَص َعَليِهُم َبَردى ُيَصفِّ

حيــث ذكــر يصفــق ألن املعنــى مــاء بــردي، وال حمــل لقولــه: ژ ڄژ لكونــه مســتأنفا، ألنــه ملــا ذكــر 

الرعــد والــربق عــى مــا يــؤذن بالشــّدة واهلــول، فــكأن قائــال قــال: فكيــف حاهلــم مــع مثــل ذلــك 

الرعــد؟ فقيــل: ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄژ ثــم قــال: فكيــف حاهلــم مــع مثــل ذلــك الــربق؟ فقيــل: 

يــكاد الــربق يطــف أبصارهــم"(1(. وذكــر الــرازي مثلــه(2(.

ــى  ــود ع ــري يف ژ ڄژ يع ــاىل: ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄژ ؛ الضم ــه تع ــني: "قول ــال العثيم ق

ــا ذلــك؛ ألنــه  أصحــاب الصيــب؛ ففيهــا حــذف املضــاف؛ والتقديــر: أصحــاب الصيــب؛ وإنــا قلن

ــب"(3(. ــم الصي ــن أصاهب ــه الذي ــبه ب ــا املش ــب؛ وإن ــو الصي ــا ه ــه هن ــبه ب ــس املش لي

)1(  الكشاف، )83/1(.
)2(  التفسري الكبري، )317/2(.

)3(  تفسري العثيمني، سورة البقرة، )1/ 67(.
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دقائق املعاين يف املثل املائي 

  املطلــب الثــاين: رؤوس األصابــع هــي التــي جتعــل يف اآلذان فهــال قيــل أناملهــم؟ 
ومل مل يذكــر اإلصبــع الــذي يوضــع يف اإلذن باســمه؟

وقــرر الزخمــري هــذا املعنــى وزاد عليــه وبــن ســبب عــدم تســمية اإلصبــع باســمه فقــال: "فــإن 

قلــت: أليــس األصبــع هــو الــذي جيعــل يف األذن فهــال قيــل أناملهــم؟ قلــت: هــذا مــن االتســاعات 

يف اللغــة التــي ال يــكاد احلــارص يرصهــا، كقولــه: ژ پ   پ  ڀ  ژ ]املائــدة: 6[، ژٺ   

ــر  ــي ذك ــا فف ــغ. وأيض ــذي إىل الرس ــق وال ــو إىل املرف ــذي ه ــض ال ــدة: 38[ أراد البع ٿ    ژ ]املائ

األصابــع مــن املبالغــة مــا ليــس يف ذكــر األنامــل. 

ــام دون  ــم الع ــر االس ــم ذك ــة، فل ــع خاص ــا األذن أصب ــّد هب ــي تس ــع الت ــت: فاألصب ــإن قل ف

اخلــاص؟ قلــت: ألن الســبابة فعالــة مــن الســب فــكان اجتناهبــا أوىل بــآداب القــرآن. أال تــرى أهنــم 

قــد استبشــعوها فكنــوا عنهــا باملســبحة والســباحة واملهللــة والّدعــاءة. فــان قلــت: فهــال ذكــر بعــض 

هــذه الكنايــات؟ قلــت: هــي ألفــاظ مســتحدثة مل يتعارفهــا النــاس يف ذلــك العهــد، وإنــا أحدثوهــا 

ــد"(1(.  بع

ــه:  ــور بقول ــن عاش ــه اب ــرض بين ــه غ ــة"(2( ل ــاعات يف اللغ ــن االتس ــذا م ــرشي "ه ــول الزخم وق

ــا  ــو هن ــل ه ــن ألن اجلع ــض املفري ــول بع ــى ق ــا ع ــتعمالن يف حقيقته ــع مس ــل واألصاب "واجلع

بمعنــى النــوط، والظرفيــة ال تقتــي اإلحاطــة فجعــل بعــض اإلصبــع يف األذن هــو جعــل لإلصبــع. 

فتمثــل بعــض علــاء البيــان هبــذه اآليــة للمجــاز الــذي عالقتــه اجلزئيــة تســامح ولذلــك عــرب عنــه 

صاحــب )الكشــاف( بقولــه هــذا مــن االتســاعات يف اللغــة التــي ال يــكاد احلــارص يرصهــا كقولــه: 

ژ پ   پ   ژ ]املائــدة: 6[ ژ ٺ   ٿ    ژ ]املائــدة: 38[. 

)1(  الكشاف، )84/1(.
)2(  الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل، (217/1(.
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ومنــه قولــك مســحت باملنديــل، ودخلــت البلــد، وقيــل ذلــك جمــاز يف األصابــع، وقيــل جمــاز يف 

اجلعــل وملــن شــاء أن جيعلــه جمــازا يف الظرفيــة فتكــون تبعيــة لكلمــة (يف( " (1(. 

واجلــواب عــن ذلــك ذكــره الــرازي بقولــه: "اجلــواب: املذكــور وإن كان هــو األصبــع لكــن املراد 

بعضــه كــا يف قولــه ژ ٺ   ٿ    ژ ]املائــدة: 38[ املــراد بعضهــا"(2(.

وممــن نفــي املجــاز يف هــذه اآليــة العالمــة العثيمــني حيــث قــال: "هــذا وقــد قيــل: إن يف اآليــة 

جمــازًا مــن وجهــن؛ األول: أن األصابــع ليســت كلهــا تعــل يف األذن؛ والثــان: أنــه ليــس كل األصبــع 

يدخــل يف األذن؛ والتحقيــق: أنــه ليــس يف اآليــة جمــاز؛ ثــم بــنَّ ذلــك ورشحــه"(3(. 

ــذي  ــروف أن ال ــن املع ــه: "وم ــاوي بقول ــيد طنط ــور س ــا الدكت ــص عليه ــدة ن ــري فائ ــذا التعب وهل

جيعــل يف اآلذان عنــد الفــزع بعــض األصابــع ال كلهــا، إال أنــه عــرب باألصابــع مبالغــة يف فــرط فزعهــم 

وشــدة اضطراهبــم، ومســايرة للمألــوف يف اللغــة مــن نســبة مــا يكــون لبعــض الــيء إىل ذلــك اليء، 

حيــث يكــون املــراد جليــا واضحــا"(4(.

فهــذه اآليــة تفيــد أن املنافــق غــري موفــق يف حياتــه، فهــو ينظــر إىل األمــور بســطحية تامــة، وأيضــا 

ــه يف  ــه يف أذن ــق أصابع ــل املناف ــر جع ــل، ويف ذك ــفاهة ودون تعق ــوائية وس ــه بعش ــذ قرارات ــو يتخ فه

مقابــل الصواعــق تكــم بــه وإظهــار لســفهه، فــإن مــن يــاف مــن الصواعــق يبتعــد ويســترت عنهــا 

بســاتر ال أن يبقــى يف مواجهــة الصواعــق ويضــع أصابعــه يف أذنــه خوفــا منهــا، وهــو يف ترصفــه هــذا 

مثــل النعامــة التــي إذا خافــت تضــع رأســها يف األرض، وجســدها ظاهــر فــوق األرض(5(.  

)1(  التحرير والتنوير، (320/1(.
)2(  التفسري الكبري، (317/2(.

)3(  تفسري العثيمني: الفاحتة والبقرة، )67/1(.
)4(  التفسري الوسيط، (67/1(.

)5(  انظــر: اجلامــع يف اهلدايــات القرآنيــة، احلــزب األول مــن ســورة البقــرة، مجــع واســتنباط جمموعــة مــن الباحثــن بــإرشاف: أ.د طــه 
عابديــن - كــريس اهلدايــات القرآنيــة بجامعــة أم القــرى، )ص105(.

138



دقائق املعاين يف املثل املائي 

  املطلب الثالث: ما الصواعق؟ وبم تتعلق مجلة ژ ڃ      ڃ ژ

ــة،  ــع صاعق ــي مج ــا ژڃ ژ ، فه ــال: "وأم ــا فق ــان معناه ــكالم يف بي ــدي ال ــل الواح وفص

ــوت.  ــمعها أو يم ــن يس ــى م ــا ع ــى منه ــة يغش ــة: الصيح ــة والصعق والصاعق

وقــال آخــرون: الصاعقــة: كل عــذاب مهلــك. وقيــل: الصاعقــة: الصــوت الشــديد مــن الرعــد، 

يســقط معهــا قطعــة نــار"(1(.

وعبــارة ابــن اجلــوزي يف بيــان هــذا املعنــى: "و ژڃ ژ: مجــع صاعقــة، وهــي صوت شــديد من 

صــوت الرعــد يقــع معــه قطعــة مــن نــار حتــرق مــا تصيبــه. قــال ابــن قتيبــة: وإنــا ســميت صاعقــة، 

ألهنــا إذا أصابــت قتلــت، يقــال: صعقتهــم أي: قتلتهــم"(2(.

واجلــواب عــن ذلــك ذكــره الــرازي بقولــه: "اجلــواب: إهنــا قصــف رعــد ينقــض منهــا شــعلة من 

نــار وهــي نــار لطيفــة قويــة ال متــر بــيء ..........؟ إال أهنــا مــع قوتــا رسيعــة اخلمــود"(3(.

ــق  ــه: ژ ڃ      ڃ ژ متعل ــه: "وقول ــري بقول ــره الزخمشـ ــة ژ ڤ  ڤ  ژ فذك ــق مجل ــا متعل وأم

بيجعلــون، أي: مــن أجــل الصواعــق جيعلــون أصابعهــم يف آذاهنــم، كقولــك: ســقاه مــن العيمــة"(4(.

 قــال الطيبــي: "قولــه: (مــن العيمــة(. العيمــة: اشــتهاء اللبــن، يقــال: عــام إىل اللبن. أي: اشــتهاه. 

قــال صاحــب "الضــوء": يــروى: "عــن العيمــة"، أي: بعــده عنهــا وجــاوز بــه حكمهــا إىل الــري، وإن 

شــئت قلتــه بـــــــ "مــن" عــى معنــى ســقاه مــن جهــة العيمــة، وهــذا مــن عمــل من تــم كالمــه"(5(.

)1(  التفسري البسيط، (205/2(.
)2(  زاد املسري يف علم التفسري، )39/1(.

)3(  مفاتيح الغيب، )80/2(.
)4(  الكشاف، )85/1(.

)5(  فتوح الغيب يف الكشف عن قناع الريب )حاشية الطيبي عى الكشاف(، )272/2(.
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وبنحــو ذلــك بــني ابــن عاشــور معنــى هــذا املثــال حيــث قــال: "و ژ ڤژ يف قولــه: ژ ڃ   ڃژ 

ــة جعــل األصابــع يف اآلذان وال ضــري يف كــون  للتعليــل أي ألجــل الصواعــق إذ الصواعــق هــي عل

اجلعــل التقائهــا حتــى يقــال يلــزم تقديــر مضــاف نحــو تــرك واتقــاء إذ ال داعــي إليــه، ونظــري هــذا 

قوهلــم ســقاه مــن العيمــة (بفتــح العــن وســكون اليــاء وهــي شــهوة اللبــن( ألن العيمة ســبب الســقي 

واملقصــود زواهلــا إذ املفعــول ألجلــه هــو الباعــث وجــوده عــى الفعــل ســواء كان مــع ذلــك غايــة 

للفعــل وهــو الغالــب أم مل يكــن كــا هنــا"(1(.

  املطلب الرابع: ما هو املشبه بالصيب والظلامت والرعد والربق والصواعق؟

قــال الســمرقندي: " ژ ڇ  ڇ  ڇ     ڍڍ    ژ ، أي ضــوء الــربق، يذهــب ويتلــس بأبصارهــم 

مــن شــدة ضــوء الــربق فكذلــك نــور إيــان املنافــق يــكاد يغطــي عــى النــاس كفــره يف رسه، حتــى ال 

يعلمــوا كفــره. وقــد قيــل: معنــاه يــكاد أن يظهــر عليهــم نــور اإلســالم، فيثبتــون عــى ذلــك.

فيــه،                                            مضــوا  املظلمــة  الليلــة  يف  الــربق  ملــع  كلــا  أي  ژ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ژ  قــال:  ثــم 

ژ ڈ  ژ  ژ  ژ ، أي إذا ذهــب ضــوء الــربق قاُمــوا متحرييــن فكذلــك املنافــق، إذا تكلــم بــال إلــه 

ــا. ــريًا نادم ــي متح ــات بق ــإذا م ــيف، ف ــن الس ــا م ــع هب ــن، ويمن ــع املؤمن ــي م إال اهلل، يم

 ويقــال: معنــاه ژ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ژ ]البقــرة: 20[ أي كلــا ظهــر هلــم دليــل نبــوة حممــد وظهــر 

هلــم عالماتــه مالــوا إليــه، وإذا أظلــم عليهــم، أي إذا أصــاب املســلمن حمنــة، كــا أصابتهــم يــوم أحــد، 

وكــا أصابتهــم يــوم بئــر معونــة قامــوا، أي ثبتــوا عــى كفرهــم" (2(.

)1(  التحرير والتنوير، (320/1(.
)2(  بحر العلوم، (32/1(.
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دقائق املعاين يف املثل املائي 

وعبــارة الثعلبــي هــي: "قولــه تعــاىل: ژڤ  ڤژ أي كأصحــاب صّيــب، شــبههم اهلل يف كفرهــم 

ونفاقهــم وحريتــم وترّددهــم بقــوم كانــوا يف مفــازة يف ليلــة مظلمــة فأصاهبــم مطــر فيــه ظلــات مــن 

صفتهــا إّن الســاري ال يمكنــه املشـــي مــن ظلمتــه، فذلــك قولــه: ژ ڈ  ژ  ژ  ڑڑ   ژ.

ورعــد مــن صفتــه أن يضــع الســامع يــده اىل أذنــه مــن اهلــول والفــرق خمافــة املــوت والصعــق، 

ــْوِت. واِعــِق َحــَذَر امْلَ ــْم ِمــَن الصَّ َعُلــوَن َأصابَِعُهــْم يِف آذاهِنِ ذلــك قولــه تعــاىل: جَيْ

وبــرق مــن صفتــه أن يقــرب مــن أن يطــف أبصارهــم ويذهــب بضوئهــا ونعيمهــا مــن كثرتــه 

ــه ژ ڇ  ڇ  ڇ     ڍڍ  ژ. ــك قول ــده، وذل ــّدة توّق وش

وهــذا مثــل رضبــه اهلل تعــاىل للقــرآن وإمجــاع النــاس والكافريــن معــه: فاملطــر: هــو القــرآن ألنــه 

حيــاة اجلنــان كــا أن املطــر حيــاة األبــدان. فِيــِه ُظُلــاٌت وهــو مــا يف القــرآن مــن ذكــر الكفــر والــرك 

ــار والّزواجــر  ــد وذكــر الن ــه مــن الوعي ــوا ب ــٌد: وهــو مــا خّوف ــان الفتــن واملحــن. َوَرْع والشــك وبي

والنواهــي. َوَبــْرٌق: وهــو مــا يف القــرآن مــن الشــفاء والبيــان واهلــدى والنّــور والرعــد وذكــر اجلنــة. 

ــون  ــك املنافق ــوت كذل ــذر امل ــم ح ــم يف آذاهن ــون أصابعه ــربق جيعل ــد وال ــاب الرع ــا أّن أصح فك

ــب اىل  ــل القل ــة مي ــه خماف ــون إلي ــرآن وال يصغ ــراءة الق ــد ق ــم عن ــّدون آذاهن ــرون يس ــود والكاف واليه

ــان بمحمــد   عندهــم كفــر والكفــر مــوت. ــان ألّن اإلي ــؤّدي ذلــك اىل اإلي القــرآن في

ــد أيت وال  ــه ق ــّن أن ــا إاّل ظ ــمع صوت ــه، ال يس ــق جلبن ــه اهلل للمناف ــل رضب ــذا مث ــادة: "ه ــال قت وق

يســمع صياحــا إاّل ظــّن إنــه مّيــت أجبــن قــوم وأخــذ لــه للحــق كــا قــال يف آيــة أخــرى: َيَْســُبوَن ُكلَّ 

.)1)" َصْيَحــٍة َعَلْيِهــْم ُهــُم اْلَعــُدوُّ

ــان  ــة اإلي ــروا كلم ــن إذا أظه ــي املنافق ــه: ژ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ   ژ يعن وقول

ــة. ــية والظلم ــادوا اىل اخلش ــوا ع ــإذا مات ــورا ف ــم ن ــارت هل ــوا وص أمن

)1(  تفسري الدر املنثور، للسيوطي، )33/1(.
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ــت  ــة ثب ــاب يف اإلســالم رخــاء وعافي ــه وأص ــن حال ــه وحس ــر مال ــق إذا كث ــادة: "واملناف ــال قت ق

عليــه فقــال: أنــا معكــم، وإذ ذهــب مالــه وأصابتــه شــّدة، قــام متحــريا وخفــق عندهــا فلــم يصــرب عى 

بالئهــا ومل يتســب أجرهــا. وتفســريه يف ســورة احلــّج َوِمــَن النَّــاِس َمــْن َيْعُبــُد اهللََّ َعــى َحــْرٍف اآليــة. 

وعــن ابــن عبــاس: هــم اليهــود ملــا نــرص رســول اهلل  ببــدر طمعــوا وقالــوا: هــذا واهلل 

النبــي الــذي بّرنــا بــه موســى ال تــرّد لــه رايــة، فلــّا نكــب بأحــد ارتــّدوا وســكتوا""(1(.

ــاًل  ــن مث ــاىل رضب للمنافق ــرون: إن اهلل تع ــال املف ــة، فق ــى اآلي ــا معن ــدي: "أم ــر الواح  وذك

آخــر، وشــبههم بأصحــاب مطــر. وأراد باملطــر: القــرآن، وشــبهه باملطــر ملــا فيــه مــن حيــاة القلــوب، 

وعنــى بالظلــات: مــا يف القــرآن مــن ذكــر الكفــر والــرك وبيــان الفتــن واألهــوال، فشــبهها بــا يف 

املطــر مــن الظلــات، وشــبه مــا خوفــوا بــه مــن الوعيــد وذكــر النــار بــا يف املطــر مــن الرعــد، وشــبه 

حجــج القــرآن ومــا فيــه مــن البيــان والنــور والشــفاء واهلــدى بــا يف املطــر مــن الــربق. وشــبه جعــل 

املنافقــن أصابعهــم يف آذاهنــم لكيــال يســمعوا القــرآن خمافــة ميــل القلــب إىل القــرآن فيــؤدي ذلــك إىل 

ــزل  ــا ين ــمعوا م ــال يس ــوت، أو لكي ــر م ــر، والكف ــم كف ــك عنده ــد  وذل ــان بمحم اإلي

مــن القــرآن بــا فيــه افتضاحهــم بجعــل الــذي يف هــذا املطــر أصابعــه يف أذنــه. وتلخيــص معنــاه: أن 

أصحــاب الصيــب إذا اشــتد عليهــم وقــع الصاعقــة وصــوت الرعــد خافــوا عــى أنفســهم اهلــالك، 

فســّدوا آذاهنــم بأصابعهــم، كذلــك هــؤالء املنافقــن يســّدون آذاهنــم للمعنيــن اللذيــن ذكرنــا"(2(.

قــال ابــن عطيــة: "واختلــف املتأولــون يف املقصــد هبــذا املثــل وكيــف ترتتــب أحــوال املنافقــن 

املوازنــة ملــا يف املثــل مــن الظلــات والرعــد والــربق والصواعــق".

فقــال مجهــور املفسيــن: مثــل اهلل تعــاىل القــرآن بالصيــب ملــا فيــه مــن اإلشــكال عليهــم. والعمى: 

ــور واحلجــج الباهــرة  ــه مــن الن ــد والزجــر هــو الرعــد، ومــا في ــه مــن الوعي هــو الظلــات، ومــا في

)1(  الكشف والبيان، (165/1(.
)2(  التفسري البسيط، )206/2(.
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دقائق املعاين يف املثل املائي 

التــي تــكاد أن تبهرهــم هــو الــربق وختوفهــم وروعهــم وحذرهــم هــو جعــل أصابعهــم يف آذاهنــم، 

وفضــح نفاقهــم، واشــتهار كفرهــم، وتكاليــف الــرع التــي يكرهوهنــا مــن اجلهــاد والــزكاة ونحــوه 

هــي الصواعــق، قــال القــايض أبــو حممــد عبــد احلــق : "وهــذا كلــه صحيــح بــّن".

وروي عــن ابــن مســعود أنــه قــال: "إن رجلــن مــن املنافقــن هربــا مــن النبــي  إىل 

ــا فنــأيت حممــدا  ــا أصبحن ــا باهلــالك، فقــاال: ليتن املركــن فأصاهبــا هــذا املطــر الــذي ذكــر اهلل وأيقن

ونضــع أيدينــا يف يــده، فأصبحــا وأتيــاه وحســن إســالمها، فــضب اهلل مــا نــزل هبــا مثــال للمنافقن"، 

وقــال أيضــا ابــن مســعود: "إن املنافقــن يف جملــس رســول اهلل  كانــوا جيعلــون أصابعهم يف 

آذاهنــم لئــال يســمعوا القــرآن، فــضب اهلل املثــل هلــم" قــال القــايض أبــو حممــد(1(: وهــذا وفــاق لقــول 

اجلمهــور الــذي ذكرنــاه، وقــال قــوم: "الرعــد والــربق مهــا بمثابــة زجــر القــرآن ووعيــده"" (2(.

  املطلب اخلامس: ملن هذا التشبيه؟ وما نوعه؟ وما كيفية املشاهبة؟ 

واجلــواب: اختلفــوا يف ذلــك فقيــل هــذا مثــل للكافريــن، وقيــل: بــل هــو للمنافقــن. واختلفــوا 

يف املثالــن: هــل مهــا لنــوع واحــد مــن املنافقــن، أم لنوعيــن خمتلفــن؟ 

ــبههم  ــبحانه، ش ــل: أن اهلل س ــذا املث ــر ه ــح: "وتقدي ــا الراج ــك ومبين ــا ذل ــري مبين ــن كث ــال اب ق

ــا  ــارا، فل ــتوقد ن ــن اس ــى، بم ــرصة إىل العم ــد التب ــم بع ــدى، وصريورت ــة باهل ــرتائهم الضالل يف اش

أضــاءت مــا حولــه وانتفــع هبــا وأبــرص هبــا مــا عــن يمينــه وشــاله، وتأنــس هبــا فبينــا هــو كذلــك إذ 

طفئــت نــاره، وصــار يف ظــالم شــديد، ال يبــرص وال يتــدي، وهــو مــع ذلــك أصــم ال يســمع، أبكــم 

ــه قبــل ذلــك، فكذلــك  ــاء ملــا أبــرص؛ فلهــذا ال يرجــع إىل مــا كان علي ال ينطــق، أعمــى لــو كان ضي

)1(  هو ابن عطية.   
)2(  املحرر الوجيز، (102/1 - 103(.
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هــؤالء املنافقــون يف اســتبداهلم الضاللــة عوضــا عــن اهلــدى، واســتحباهبم الغــي عــى الرشــد. ويف 

ــوا ثــم كفــروا، كــا أخــرب عنهــم تعــاىل يف غــري هــذا املوضــع، واهلل  هــذا املثــل داللــة عــى أهنــم آمن

أعلــم.

وقــد حكــى هــذا الــذي قلنــاه فخــر الديــن الــرازي يف تفســريه عــن الســدي ثــم قــال: والتشــبيه 

ــا أبطلــوا ذلــك النــور  ــورا ثــم بنفاقهــم ثاني ــة الصحــة؛ ألهنــم بإياهنــم اكتســبوا أوال ن ــا يف غاي هاهن

فوقعــوا يف حــرية عظيمــة فإنــه ال حــرية أعظــم مــن حــرية الديــن.

واشــار حممــد بــن جريــر إىل أن املضـــروب هلــم املثــل هاهنــا مل يؤمنــوا يف وقــت مــن األوقــات، 

ــرة:8[. ــاىل: ژ ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ     ژ  ]البق ــه تع ــج بقول واحت

والصــواب: أن هــذا إخبــار عنهــم يف حــال نفاقهــم وكفرهــم، وهــذا ال ينفــي أنــه كان حصــل هلم 

إيــان قبــل ذلــك، ثــم ســلبوه وطبــع عــى قلوهبــم، ومل يســتحض ابــن جريــر -  -، هــذه اآليــة 

هاهنـــا وهـــي قـولـــه تعـــاىل: ژ ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ         ۇ  ۇ  ۆ     ۆ  ۈ     ۈ    ژ  ]املنافقون:3[؛ فلهذا 

وجــه ]ابــن جريــر[ هــذا املثــل بأهنــم اســتضاؤوا بــا أظهــروه مــن كلمــة اإليــان، أي يف الدنيــا، ثــم 

أعقبهــم ظلــات يــوم القيامــة"(1(.

ــه اهلل تعــاىل لــضب  ــه: "وهــذا مثــل آخــر رضب ــه بقول ــان املثــل األول وأمــا الثــان فبيَّن فهــذا بي

ــارة أخــرى، فقلوهبــم يف حــال  ــارة، ويشــكون ت آخــر مــن املنافقــن، وهــم قــوم يظهــر هلــم احلــق ت

شــكهم وكفرهــم وترددهــم ژ ڤژ  والصيــب: املطــر، قالــه ابــن مســعود، وابــن عبــاس، ونــاس 

مــن الصحابــة، وأبــو العاليــة، وجماهــد، وســعيد بــن جبــري، وعطــاء"(2(. 

)1(  تفسري ابن كثري، )1/ 186(
)2(  تفســري ابــن كثــري، (189/1(؛ قــال الطــربي: "ولســت أعلمــه صحيحــًا إذ كنــت بإســناده مرتابــًا"، )356/1(؛ قــال أمحــد شــاكر 
يف تعليقــه عــى الطــربي: "وحــق أليب جعفــر  أن يرتــاب يف إســناده فــإن هــذا االســناد فيــه تســاهل كثــري ... "، )348/1(، 
ــانيد دوران  ــر األس ــه أكث ــر أن ــناد )ص156( ذك ــذا االس ــى ه ــه ع ــه يف تعليق ــك لكن ــح ذل ــدًا يف توضي ــًا جي ــر كالم ــم ذك ــخ ث إل
عنــد الطــربي ثــم بحــث رجــال إســناده بحثــًا مطــوالً وكانــت نتيجتــه توثيــق رجــال إســناده، واالحتجــاج بــه، وأنــه ال لــوم عــى 

الســدي فيــا صنــع فقــد ســبقه غــريه مــن احلفــاظ، ومثــل بالزهــري فينظــر.
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وأما نوع التشبيه فذكره الرازي بقوله: "لعلاء البيان ها هنا قوالن:

أحدمهــا: القــول األول: أن هــذا تشــبيه مفــرق ومعنــاه أن يكــون املثــل مركبــا مــن أمــور واملمثــل 

يكــون أيضــًا مركبــا مــن أمــور ويكــون كل واحــد مــن املثــل شــبيها بــكل واحــد مــن املمثــل، فههنــا 

شــبه ديــن اإلســالم بالصيــب، ألن القلــوب حتيــا بــه حيــاة األرض باملطــر، ومــا يتعلــق بــه من شــبهات 

الكفــار بالظلــات، ومــا فيــه مــن الوعــد والوعيــد بالــربق والرعــد، ومــا يصيــب الكفــرة مــن الفتــن 

مــن جهــة أهــل اإلســالم بالصواعــق، واملعنــى أو كمثــل ذوي صيــب، واملــراد كمثــل قــوم أخذتــم 

الســاء عــى هــذه الصفــة.

 القــول الثــان: أنــه تشــبيه مركــب، وهــو الــذي يشــبه فيــه إحــدى اجلملتــن باألخــرى يف أمــر من 

األمــور وإن مل تكــن آحــاد إحــدى اجلملتــن شــبيهة بآحــاد اجلملــة األخــرى وهاهنــا املقصــود تشــبيه 

حــرية املنافقــن يف الدنيــا والديــن بحــرية مــن انطفــت نــاره بعــد إيقادهــا، وبحــرية مــن أخذتــه الســاء 

ــذف  ــن ح ــرق م ــبيه املف ــدره يف التش ــت تق ــذي كن ــل ال ــإن قي ــرق، ف ــد وب ــع رع ــة م ــة املظلم يف الليل

املضــاف وهــو قولــك: أو كمثــل ذوي صيــب هــل يقــدر مثلــه يف املركــب؟ 

قلنا: لوال طلب الراجع يف قوله: جيعلون أصابعهم يف آذاهنم ما يرجع إليه ملا كان بنا حاجة إىل تقديره"(1(. 

قــال ابــن عاشــور مبينــا النــوع األول ومبينــا البديــع الــوارد فيــه: "ومــن بديــع هــذا التمثيــل أنــه 

مــع مــا احتــوى عليــه مــن جممــوع اهليئــة املركبــة املشــبه هبــا حــال املنافقــن حــن منازعــة اجلــواذب 

ــيء  ــوة النب ــول دع ــن قب ــهم م ــى نفوس ــاض ع ــا يف ــا م ــداء وترقبه ــواذب االهت ــن ج ــهم م لنفوس

وإرشــاده مــع جــواذب اإلرصار عــى الكفــر وذهبــم عــن أنفســهم أن يعلــق هبــا ذلــك اإلرشــاد حينــا 

يلــون إىل شــياطينهم، هــو مــع ذلــك قابــل لتفريــق التشــبيه يف مفرداتــه إىل تشــابيه مفــردة بــأن يشــبه 

كل جــزء مــن جممــوع اهليئــة املشــبهة جلــزء مــن جممــوع هيئــة قــوم أصاهبــم صيــب معــه ظلــات ورعد 

)1(  التفسري الكبري، )316/2(.
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وصواعــق ال يطيقــون ســاع قصفهــا ويشــون املــوت منهــا وبــرق شــديد يــكاد يذهــب بأبصارهــم 

وهــم يف حــرية بــن الســري وتركــه"(1(.

وأما كيفية املشاهبة ووجوهها فذكرها الرازي بقوله: "وكيفية املشاهبة تكون من وجوه: 

أحدمهــا: أنــه إذا حصــل الســحاب الــذي فيــه الظلــات والرعــد والــربق واجتمــع مــع ظلمــة 

الســحاب ظلمــة الليــل وظلمــة املطــر عنــد ورود الصواعــق عليهــم جيعلــون أصابعهــم يف آذاهنــم مــن 

الصواعــق حــذر املــوت وأن الــربق يــكاد يطــف أبصارهــم، فــإذا أضــاء هلــم مشــوا فيــه، وإذا ذهــب 

بقــوا يف ظلمــة عظيمــة فوقفــوا متحرييــن ألن مــن أصابــه الــربق يف هــذه الظلــات الثــالث ثــم ذهــب 

ــة عــى مــن مل يــزل يف الظلمــة، فشــبه  ــه مزي ــه وتكــون ل ــه، وتعظــم الظلمــة يف عين ــه تشــتد حريت عن

املنافقــن يف حريتــم وجهلهــم بالديــن هبــؤالء الذيــن وصفهــم، إذ كانــوا ال يــرون طريقــًا وال يتدون.

 ثانيهــا: أن املطــر وإن كان نافعــًا إال أنــه ملــا وجــد يف هــذه الصــورة مــع هــذه الصــورة مــع هــذه 

ــاًل، فكــذا إظهــار اإليــان نافــع للمنافــق لــو وافقــه الباطــن،  ــه زائ األحــوال الضــارة صــار النفــع ب

فــإذا فقــد منــه اإلخــالص وحصــل معــه النفــاق صــار رضرا يف الديــن. 

ثالثهــا: أن مــن نــزل بــه هــذه األمــور مــع الصواعــق ظــن املخلــص منهــا أن جيعــل أصابعــه يف 

أذنيــه وذلــك ال ينجيــه ممــا يريــده تعــاىل بــه مــن هــالك ومــوت، فلــا تقــرر ذلــك يف العــادات شــبه 

تعــاىل حــال املنافقــن يف ظنهــم أن إظهارهــم للمؤمنــن مــا أظهــروه ينفعهــم، مــع أن األمــر يف احلقيقــة 

ليــس كذلــك بــا ذكر.

 رابعهــا: أن عــادة املنافقــن كانــت هــي التأخــر عــن اجلهــاد فــرارًا مــن املــوت والقتــل، فشــبه اهلل 

حاهلــم يف ذلــك بحــال مــن نزلــت هــذه األمــور بــه وأراد دفعهــا جيعــل إصبعيــه يف أذنيــه. 

ــك  ــوت يف تل ــن امل ــوا م ــم وإن ختلص ــم يف آذاهن ــون أصابعه ــن جيعل ــؤالء الذي ــها: أن ه خامس

)1(  التحرير والتنوير، )320/1(.
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الســاعة فــإن املــوت واهلــالك مــن ورائهــم ال خملــص هلــم منــه فكذلــك حــال املنافقــن يف أن الــذي 

ــار.  ــذاب الن ــن ع ــم م ــه ال يلصه ــون في يوض

ــواع الظلــات وحصــول  ــاع أن ــة يف احلــرية الجت ــه فقــد بلــغ النهاي ــذا حال سادســها: أن مــن ه

أنــواع املخافــة، وحصــل يف املنافقــن هنايــة احلــرية يف بــاب الديــن وهنايــة اخلــوف يف الدنيــا ألن املنافــق 

يتصــور يف كل وقــت أنــه لــو حصــل الوقــوف عــى باطنــه لقتــل، فــال يــكاد الوجــل واخلــوف يــزول 

عــن قلبــه مــع النفــاق. 

ســابعها: املــراد مــن الصيــب هــو اإليــان والقــرآن، والظلــات والرعــد والــربق هــو األشــياء 

الشــاقة عــى املنافقــن، وهــي التكاليــف الشــاقة مــن الصــالة والصــوم وتــرك الرياســات واجلهــاد مــع 

ــاد ملحمــد  مــع شــدة اســتنكافهم  ــان القديمــة، واالنقي ــاء واألمهــات، وتــرك األدي اآلب

عــن االنقيــاد لــه فكــا أن اإلنســان يبالــغ يف االحــرتاز عــن املطــر الصيــب الــذي هــو أشــد األشــياء 

ــذه  ــبب ه ــرآن بس ــان والق ــن اإلي ــرتزون ع ــون ي ــذا املنافق ــة، فك ــور املقارن ــذه األم ــبب ه ــًا بس نفع

األمــور املقارنــة، واملــراد مــن قولــه كلــا أضــاء هلــم مشــوا فيــه أنــه متــى حصــل هلــم يشء مــن املنافــع، 

وهــي عصمــة أمواهلــم ودمائهــم وحصــول الغنائــم لــه فإهنــم يرغبــون يف الديــن: وإذا أظلــم عليهــم 

قامــوا أي متــى مل جيــدوا شــيئًا مــن تلــك املنافــع فحينئــذ يكرهــون اإليــان وال يرغبــون فيــه، فهــذه 

الوجــوه ظاهــرة يف التشــبيه"(1(.

قلــت: ولعــل األوىل القــول بأهنــا كلهــا مــرادة وال تعــارض بينهــا فكلهــا صــور تعــرب عــن أحــوال 

املنافقــن وتســيد حلقيقــة حاالتــم الظاهــرة والباطنة.

)1(  التفسري الكبري، )315/2(.
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  املطلب السادس: قوله ژ چ  چ  چژ  ما نوع هذا األسلوب؟ وما معناه ؟

ــرة: 19[  ــاىل: ژ چ  چ  چژ ]البق ــه تع ــلوب: "وقول ــذا األس ــراد هب ــا امل ــدي مبين ــال الواح ق

قــال: ُأِحيــط بفــالن، إذا دنــا هالكــه، وهــو حمــاط بــه، قــال اهلل تعــاىل: ژ ڭ  ڭژ ]الكهــف: 42[، 

ــه: ژ     مح  جخ     حخ  مخ     ژ  ــم كقول ــى العل ــتعمل بمعن ــة تس ــد، واإلحاط ــه وأفس ــا أهلك ــه م أي: أصاب

ــم،  ــت هب ــه أحاط ــدرة، كأن قدرت ــى الق ــتعمل بمعن ــه يشء. ويس ــن علم ــذ ع ــالق: 12[ أي: مل يش ]الط

فــال حميــص هلــم عنــه، وجــاء يف التفســري أن معنــاه: واهلل مهلكهــم وجامعهــم يف النــار. دليلــه قولــه:                  

ــًا"(1(.  ــوا مجيع ــف: 66[ أي تلك ژ ک        ک  ک  کگ  ژ ]يوس

واجلــواب عــن ذلــك ذكــره الــرازي بقولــه: "اجلــواب: أنــه جمــاز، واملعنــى أهنــم ال يفوتونــه كــا ال 

يفــوت املحــاط بــه املحيط بــه حقيقــة"(2(. 

وعبــارة ابــن عاشــور يف بيــان هــذا املعنــى هــي: "وقولــه ژ چ  چ  چژ اعــرتاض للتذكــري 

بــأن املقصــود التمثيــل حلــال املنافقــن يف كفرهــم ال ملجــرد التفنــن يف التمثيــل"(3(.

 ولــه عبــارة أخــرى هــي: ژ چ  چ  چژ "اعــرتاض راجــع للمنافقــن إذ قــد حــق عليهــم 

التمثــل واتضــح منــه حاهلــم فــآن أن ينبــه عــى وعيدهــم وتديدهم ويف هــذا رجــوع إىل أصــل الغرض 

ــع  ــا وق ــه هن ــرة: 17[ إال أن ــاىل ژ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ    ژ    ]البق ــه تع ــوع يف قول كالرج

ــة شــبهت القــدرة التــي ال يفوتــا املقــدور  بطريــق االعــرتاض، واإلحاطــة اســتعارة للقــدرة الكامل

ــع  ــدل عــى مجي ــا ي ــع م ــة وإن مل يذكــر مجي ــة أو التمثيلي بإحاطــة املحيــط باملحــاط عــى طريقــة التبعي

املركــب الــدال عــى اهليئــة املشــبهة هبــا وقــد اســتعمل هــذا اخلــرب يف الزمــه وهــو أنــه ال يفلتهــم وأنــه  

جيازيــم عــى ســوء صنعهــم"(4(.

)1(  التفسري البسيط، )209/2(.
)2(  التفسري الكبري، )80/1(.

)3(  التحرير والتنوير، (319/1(.

)4(  التحرير والتنوير، (321/1(. 148
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املبحث الرابع:
بيان معنى قوله تعاىل: ژ ڇ  ڇ  ڇ     ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  

ڑڑ ژ 

وفيه مطالب:

  املطلب األول: ما معنى  ژڇژ ؟ وما اخلطف ؟ وما موقع هذه اجلملة؟ وعىل 
ما تدل؟ وما موقع مجلة ژ ڇ  ڇ  ڇ     ڍڍ  ژ من االعراب؟ وعىل ماذا تدل؟

تعــاىل:                                                                                                   "قولــه  قــال:  حيــث  اجلــوزي  ابــن  ذكــره  مــا  ذلــك  عــن  واجلــواب 

ژ ڇ  ڇ  ڇ     ڍڍ  ژ ، يــكاد بمعنــى: يقــارب، وهــي كلمــة إذا أثبتــت انتفــى الفعــل، وإذا نفيــت 

 .)1) الفعــل"  ثبــت 

وأما معنى اخلطف فبينه الرازي بقوله: "اجلواب: إنه األخذ برعة"(2(.

قــال القرطبــي مبينــا معنــى اخلطــف: "قولــه تعــاىل: ژ ڇ     ڍڍ  ژ اخلطــف: األخــذ برعــة، 

ومنــه ســمي الطــري خطافــا لرعتــه" (3(.  

ــاف:  ــل االختط ــتلب، وأص ــف": يس ــى "يط ــي: "ومعن ــك ه ــان ذل ــوزي يف بي ــن اجل ــارة اب وعب

االســتالب، ويقــال ملــا يــرج بــه الدلــو: خطــاف، ألنــه يتطــف مــا علــق بــه"(4(.

أما موقع مجلة ژ ڇ  ڇ  ڇ     ڍڍ  ژ من اإلعراب؟ وعى ما تدل؟ 

)1(  زاد املسري يف علم التفسري، (41/1(.
)2(  انظر: التفسري الكبري، ) 80/1 (.

)3(  اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي)222/1(.
)4(  زاد املسري يف علم التفسري، )41/1(.
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ــة  ــم مجل ــف أبصاره ــربق يط ــكاد ال ــه: ي ــه: "وقول ــوكان بقول ــه الش ــك بين ــن ذل ــواب ع واجل

ــربق؟"(1(. ــك ال ــع ذل ــم م ــف حاهل ــل: فكي ــه قي ــتأنفة كأن مس

وأمــا داللــة هــذه اجلملــة فبينها ابــن كثري بقولــه: "ثــم قــال: ژ ڇ  ڇ  ڇ     ڍڍ  ژ أي: لشــدته 

وقوتــه يف نفســه، وضعــف بصائرهــم، وعــدم ثباتــا لإليان. 

ــى  ــدل ع ــرآن ي ــُم الق ــكاد حُمَْك ــول: "ي ــاس: ژ ڇ  ڇ  ڇ     ڍڍ  ژ يق ــن عب ــن اب ــر ع وذك

عــورات املنافقــن". وقــال ابــن إســحاق: "حدثنــي حممــد بــن أيب حممــد، عــن عكرمــة، أو ســعيد بــن 

جبــري، عــن ابــن عبــاس: ژ ڇ  ڇ  ڇ     ڍڍ  ژ أي لشــدة ضــوء احلــق، ژ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

ژ  ژ  ڑڑ   ژ كلــا ظهــر هلــم مــن اإليــان يشء استأنســوا بــه واتبعــوه، وتــارة تْعــِرض هلم الشــكوك 

أظلمــت قلوهَبــم فوقفــوا حائريــن"(2(. 

وذكــر عــن ابــن عبــاس: ژ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ژ يقــول: "كلــا أصــاب املنافقــن من عز اإلســالم 

اطمأنــوا إليــه، وإن أصــاب اإلســالم نكبــة قامــوا لريجعــوا إىل الكفــر، كقولــه:  ژ ڳ  ڳ          ڳ  ڳ     ڱ  

ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ    ژ ]احلــج:11[ "(3(. 

وذكــر عن ابــن عبــاس: " ژ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ     ژ أي: يعرفــون احلق ويتكلمون 

بــه، فهــم مــن قوهلــم بــه عــى اســتقامة، فــإذا ارتكســوا منــه إىل الكفــر ژ ڑژ أي: متحرييــن، وهكذا 

قــال أبــو العاليــة، واحلســن البــرصي، وقتــادة، والربيــع بــن أنــس، والســدي بســنده، عــن الصحابــة 

ــح وأظهر.  ــو أص وه

)1(  فتح القدير، للشوكاين، )1/ 58(.
)2(  أخرجــه ابــن جريــر يف تفســريه، )153/1-154(؛ وابــن أيب حاتــم يف تفســريه، )86/1(؛ وهــو يف ســرية ابــن هشــام وذكــره ابــن 
كثــري يف تفســريه، )83/1( عــن حممــد بــن إســحاق عــن ابــن عبــاس ثــم ذكــره وقــال عقبــه : "وهكــذا قــال أبــو العاليــة واحلســن 

البــرصي وقتــادة والربيــع بــن أنــس والســدي بســنده عــن الصحابــة وهــو أصــح وأشــهر واهلل وأعلــم ".
)3(  تفسري ابن كثري، )55/1(.
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دقائق املعاين يف املثل املائي 

وهكــذا يكونــون يــوم القيامــة عندمــا يعطــى النــاس النــور بحســب إياهنــم، فمنهــم مــن يعطــى 

مــن النــور مــا يــيء لــه مســرية فراســخ، وأكثــر مــن ذلــك وأقــل مــن ذلــك، ومنهــم مــن يْطَفــأ نــوره 

تــارة ويــيء لــه أخــرى، فيمــي عــى الــرصاط تــارة ويقــف أخــرى، ومنهــم مــن يطفــأ نــوره بالكلية 

وهــم اخلُلَّــص مــن املنافقــن، الذيــن قــال تعــاىل فيهــم: ژ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ       ڦ  ڦ  ڦ  

ڦ  ڄ  ڄ   ڄ   ڄ  ڃ  ڃ      ژ ]احلديــد: 13[، وقــال يف حــق املؤمنــن: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

ــاىل: ژ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ   ــال تع ــد:12[، وق پ  پ  پ      ڀ  ڀ   ڀ  ژ ]احلدي

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ      ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ژ ]التحريــم:8[ "(1(.

فيــكاد مــن األفعــال التــي تدخــل عــى اســم يســند إليــه فعــل بعــده نحــو الــربق َيَْطــُف "فتــدل 

عــى أن املســند إليــه وهــو الــربق قــد قــارب أن يقــع منــه الفعــل وهــو خطــف األبصــار، واخلطــف: 

األخــذ برعــة. واألبصــار: مجــع بــرص، وهــو قــوة مودعــة يف العــن يــدرك هبــا األلــوان واألشــكال. 

واملعنــى: أن الــربق لشــدة ملعانــه يقــرب مــن أن يطــف أبصارهــا، وهــو تصويــر بليــغ الشــدة ذلــك 

الــربق، وتــرك بيــان شــدة الرعــد اكتفــاء بــا ذكــره يف جانــب الــربق، ومل يذكــر توقيهــم لألعــن بوضع 

يشء عليهــا اكتفــاء بــا ذكــره يف توقــي اآلذان أو ألهنــم شــغلوا بــاآلذان عــن األعــن"(2(.

  املطلب الثاين: ما معنى قوله تعاىل: ژ ڌژ و ژ  ڌژ و ژ ژژ و ژ  ڑڑژ ؟

وعبــارة الزخمــرشي يف بيــان مجلــة مــن هــذه املعــان هــي: "و ژ  ڌ    ژ: إمــا متعــد بمعنــى: كلــا 

نــّور هلــم ممشــى ومســلكا أخــذوه واملفعــول حمــذوف. وإمــا غــري متعــد بمعنــى: كلــا ملــع هلــم َمَشــْوا 

ــه. ويعضــده قــراءة ابــن أبــى عبلــة: كلــا ضــاء هلــم واملــي: جنــس  ــوره وملقــى ضوئ يف مطــرح ن

احلركــة املخصوصــة. فــإذا اشــتد فهــو ســعى. فــإذا ازداد فهــو عــدو. وأظلــم: يتمــل أن يكــون غــري 

)1(  تفسري ابن كثري، )190/1(.
)2(  التفسري الوسيط، لسيد طنطاوي، )67/1(.
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متعــد وهــو الظاهــر، وأن يكــون متعديــا منقــوال مــن ظلــم الليــل، وتشــهد لــه قــراءة يزيــد بــن قطيب: 

َأْظِلــَم، عــى مــا مل يســم فاعلــه. ومعنــى قاُمــوا وقفــوا وثبتــوا يف مكاهنــم. ومنــه: قامــت الســوق، إذا 

ركــدت وقــام املــاء: مجــد"(1(.

ــا، و  ــوم مدخوهل ــد عم ــة تفي ــه: " ژ ڌ  ژ كلم ــور بقول ــن عاش ــره اب ــك ذك ــن ذل ــواب ع واجل

(مــا( كافــة لــكل عــن اإلضافــة أو هــي مصدريــة ظرفيــة أو نكــرة موصوفــة فالعمــوم فيهــا مســتفاد 

ــه: ژ  پ   ــدم يف قول ــا تق ــى ك ــالف املعن ــا باخت ــتعمل ومتعدي ــل يس ــاء فع ــة (كل( وأض ــن كلم م

ــر أم                               ــال. والظاه ــا قلي ــتعمل متعدي ــريا ويس ــارصا كث ــتعمل ق ــم يس ــرة: 17[ وأظل پ  پ  پ   ژ ]البق

ژ  ڌ    ژ هنــا متعــد فمفعــول ژ  ڌ    ژ حمــذوف لداللــة ژ ڎ  ژ عليــه وتقديــره املمشــى أو الطريــق 

أي أضــاء هلــم الــربق الطريــق وكذلــك ژ ژژ أي وإذا أظلــم عليهــم الــربق الطريــق بــأن أمســك 

وميضــه فإســناد اإلظــالم إىل الــربق جمــاز ألنــه تســبب يف اإلظــالم.  ومعنــى القيــام عــدم املــي أي 

ــع" (2(. ــوف يف املوض الوق

"فـــ (كل( ظــرف، و(مــا( مصدريــة والتصاهلــا بـــ(كل( أفــادت الــرط والعامــل فيها هــو جواهبا 

وهــو ژ ڎ  ژ و ژ  ڌ    ژ و ژ ژ  ژ مــن اإِلظــالم وهــو اختفــاء النــور ژ  ڑڑ   ژ أي وقفــوا وثبتــوا 

يف مكاهنــم. مــن قــام املــاء إذا مجــد. ويقــال: قامــت الدابــة إذا وقفــت، واملعنــى: أهنــم إذا صادفــوا مــن 

الــربق وميضــًا انتهــزوا ذلــك الوميــض فرصــة، فخطــوا خطــوات يســرية، وإذا خفــى ملعانــه وقفــوا 

ــه مــن  يف مكاهنــم، فاجلملــة الكريمــة تــدل عــى فــرط حرصهــم عــى النجــاة مــن شــدة مــا هــم في

أهــوال"(3(.

)1(  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، )86/1(.
)2(  التحرير والتنوير، )321/1(.

)3(  التفسري الوسيط، لطنطاوي، )1/ 67(.
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  املطلــب الثالــث: مــا موقــع مجلــة  ژ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ژ مــن اإلعــراب؟ ومــا 
املقصــود هبا؟

واجلــواب عــن ذلــك ذكــره الزخمــرشي بقولــه: " ژ  ڌ  ڌ  ڎ  ژ اســتئناف ثالــث كأنه جــواب ملن 

يقــول: كيــف يصنعــون يف تارتــى خفــوق الــربق وخفيتــه؟ وهــذا متثيــل لشــدة األمــر عــى املنافقــن 

بشــدته عــى أصحــاب الصيــب ومــا هــم فيــه مــن غايــة التحــري واجلهــل بــا يأتــون ومــا يــذرون، إذا 

صادفــوا مــن الــربق خفقــة، مــع خــوف أن يطــف أبصارهــم، انتهــزوا تلــك اخلفقــة فرصــة فخطــوا 

خطــوات يســرية، فــإذا خفــى وفــرت ملعانــه بقــوا واقفــن متقيديــن عــن احلركــة، ولــو شــاء اهللَّ لــزاد يف 

قصيــف الرعــد فأصمهــم، أو يف ضــوء الــربق فأعاهــم" (1(. 

)1( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، )86/1(.
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املبحث اخلامس:
قوله تعاىل ژ ک    ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  ڱ    ژ

وفيه مطالب:

  املطلــب األول: مــا هــي ژ ڎ  ژ ؟ ومــا معنــى اآليــة؟ وهــل تفيــد     ژ ڎ  ژ النفــي مطلقــا؟ 
ومــا معنــى ژ کژ ؟ ومــا مفعولــه؟

واجلــواب عــى الســؤالني األولــني ذكــره الســمرقندي بقولــه: " ژڎژ: حــرف متنـّـي وشــك وفيه 

معنــى اجلــزاء وجـوابـــه الــالم. ومعنـــى اآليـــة: ژ ک    ک  ک  ک  گ  گگ  ژ: أي أســاعهم 

وأبصارهــم الظاهــرة كــا ذهــب بأســاعهم وأبصارهــم الباطنيــة حتــى صــاروا صــّا بكــا عميــا"(1(.

"فـــ ژڎژ: أداة رشط، أي: لــو أراد اهلل أن يذهــب بســمعهم وأبصارهــم لــزاد يف قصــف الرعــد 

فأصمهــم، ويف ضــوء الــربق فأعاهــم. أو يقــال: إن قصــف الرعــد وملعــان الــربق املذكوريــن يف املثــل 

ســببان كافيــان ألن يذهبــا بســمع ذوى الصيــب وأبصارهــم لــو شــاء اهلل ذلــك.

فيكــون قولــه تعــاىل: ژ ک    ک  ک  ک  ژ ، إشــعارا بــأن تأثــري األســباب يف مســبباتا إنــا هــو 

ــاىل -"(2(. ــه - تع بإرادت

ــا مســألة  ــه: "وهاهن ــرازي بقول وأمــا كــون ژ ڎ  ژ تفيــد النفــي مطلقــا ففصــل هــذه املســألة ال

وهــي: أن املشــهور أن ژ ڎ  ژ تفيــد انتفــاء الــيء النتفــاء غــريه"(3( ثــم فصــل يف ذلــك وأطــال. 

)1(  الكشف والبيان عن تفسري القرآن، )166/1(.
)2(  التفسري الوسيط، لسيد طنطاوي، )68/1(.

)3(  التفسري الكبري، ) 81/1(.
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"وأمــا معنــى ژ  ک  ژ ، فـــ ژ  ک  ژ بمعنــى أراد. أي: لــو أراد اهلل أن يذهــب بســمعهم وأبصارهم 

لــزاد يف قصــف الرعــد فأصمهــم، ويف ضــوء الــربق فأعاهــم"(1(.

ــه.  ــدل علي ــواب ي ــذوف، ألن اجل ــاَء حم ــول ش ــه: "ومفع ــرشي بقول ــه الزخم ــه فبين ــا مفعول وأم

واملعنــى: ولــو شــاء اهللَّ أن يذهــب بســمعهم وأبصارهــم لذهــب هبــا، ولقــد تكاثــر هــذا احلــذف يف 

ــه: ــو قول ــتغرب كنح ــيء املس ــول إال يف ال ــربزون املفع ــكادون ي ــاء" و "أراد" ال ي "ش

فَلْو ِشْئُت َأْن َأْبِكى َدمًا َلَبَكْيُتُه(2(

ژ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ژ   ،]17 ]األنبيــاء:  ژ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ   ژ  تعــاىل:  وقولــه 

ــربق"(3(،  ــض ال ــم بومي ــد، وأبصاره ــف الرع ــمعهم بقصي ــب بس ــاء اهللَّ لذه ــو ش ــر: 4[ وأراد: ول ]الزم

مفعــول                                       ژ  ک    ک  ک  ک  گ  گگ   ژ   " تعــاىل  قولــه  أن  عاشــور  بــن  الطاهــر  وذكــر 

ژ  ک  ژ حمــذوف لداللــة اجلــواب عليــه وذلــك شــأن فعــل املشــيئة واإلرادة ونحومهــا إذا وقــع متصاًل 

بــا يصلــح ألن يــدل عــى مفعولــه مثــل وقوعــه صلــة ملوصــول يتــاج إىل خــرب نحــو مــا شــاء اهلل كان 

أي مــا شــاء كونــه كان ومثــل وقوعــه رشطــًا للــو لظهــور أن اجلــواب هــو دليــل املفعــول وكذلــك إذا 

كان يف الــكالم الســابق قبــل فعــل املشــيئة مــا يــدل عــى مفعــول الفعــل نحــو قولــه تعــاىل ژ ڭ   ڭ  

ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ژ ]األعــى 6- 7 [ "(4(.

)1(  التفسري الوسيط، لسيد طنطاوي، )1/ 68(.
)2(  التذكرة احلمدونية )4/260( .

)3(  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، )87/1(.
)4(  التحرير والتنوير، (321/1(.
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  املطلــب الثــاين: عــىل مــا يرجــع الضمــري يف قولــه: ژ گ  گگ  ژ ؟ ومل خصهــام 
ــد الســمع وأتــى باألبصــار مجعــا؟ ومل قـــال مـــع االضـــاءة  ژ ڍ  ڌ  ژ ومــع  بالذكــر؟ ومل وحَّ

االظــالم ژ ڈ  ژ ؟

واجلــواب عــن ذلــك بينــه ابــن عاشــور بقولــه: "والضمــري يف قولــه بســمعهم وأبصارهــم ظاهــره 

أن يعــود إىل أصحــاب الصيــب املشــبه بحاهلــم حــال املنافقــن ألن اإلخبــار بإمــكان إتــالف األســاع 

واألبصــار يناســب أهــل الصيــب املشــبه بحاهلــم بمقتضـــى قـــوله: ژ ڇ  ڇ  ڇ     ڍڍ  ژ وقولــه: 

ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ.

 واملقصــود أن الرعــد والــربق الواقعــن يف اهليئــة املشــبه هبــا مهــا رعــد وبــرق بلغــا منتهــى قــوة 

جنســيها بحيــث ال يمنــع قصيــف الرعــد مــن إتــالف أســاع ســامعيه وال يمنــع وميــض الــربق مــن 

إتــالف أبصــار ناظريــه إال مشــيئة اهلل عــدم وقــوع ذلــك حلكمــة وفائــدة ذكــر هــذا يف احلالة املشــبهة هبا 

أن يــري نظــريه يف احلالــة املشــبهة وهــي حالــة املنافقــن فهــم عــى وشــك انعــدام االنتفاع بأســاعهم 

وأبصارهــم انعدامــًا تامــًا مــن كثــرة عنادهــم وإعراضهــم عــن احلــق إال أن اهلل مل يشــأ ذلــك اســتدراجًا 

هلــم وإمــالء ليــزدادوا إثــا أو تلومــا هلــم وإعــذار لعــل منهــم مــن يثــوب إىل اهلــدى وقــد صيــغ هــذا 

املعنــى يف هــذا األســلوب ملــا فيــه مــن التوجيــه بالتهديــد هلــم أن يذهــب اهلل ســمعهم وأبصارهــم مــن 

نفاقهــم إن مل يبتــدروا، اإلقــالع عــن النفــاق وذلــك يكــون لــه وقــع الرعــب يف قلوهبــم .

فليــس املقصــود مــن اجتــالب ژ ڎ  ژ يف هــذا الــرط إفــادة مــا تقتضيــه ژ ڎ  ژ مــن االمتنــاع 

ــو أن  ــاع وه ــادة الزم االمتن ــود إف ــل املقص ــك ب ــى ذل ــدرة اهلل ع ــالم بق ــود اإلع ــس املقص ــه لي ألن

توفــر أســباب إذهــاب الــربق والرعــد أبصارهــم الواقعــن يف التمثيــل متوفــرة وهــي كفــران النعمــة 

احلاصلــة منهــا إذ إنــا رزقومهــا للتبــرص يف اآليــات الكونيــة وســاع اآليــات الرعيــة فلــا أعرضــوا 

عــن األمريــن كانــوا أحريــاء بســلب النعمــة إال أن اهلل مل يشــأ ذلــك إمهــاالً هلــم وإقامــة للحجــة عليهم 

فكانــت لــو مســتعملة جمــازًا مرســاًل يف جمــرد التعليــق إظهــارا لتوفــر األســباب لــوال وجــود املانــع.
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فاملعنــى لــو شــاء اهلل لذهــب بســمعهم وأبصارهــم بزيــادة مــا يف الــربق والرعــد مــن القــوة فيفيــد 

بلــوغ الرعــد والــربق قــرب غايــة القــوة، ويكــون لقولــه: ژ گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  ڱ ژ موقــع عجيب"(1(.

"وأمــا ختصيــص الســمع والبــرص بالذكــر فقــد خــص الســمع والبــرص بالذهــاب مــع أهنــا مــن 

مجلــة مشــاعرهم، ألمّهّيتهــا. وألهنــا هــي التــي ســبق ذكرهــا، أو مــن بــاب التنبيــه باألعى عــى األدنى، 

ألنــه إذا كان قــادرا عــى إذهــاب مــا حافظــوا عليــه، كان قــادرا عــى غــريه مــن بــاب أوىل"(2(.

ــد الســمع وأتــى باألبصــار مجعــًا فقــال: "فــإن قــال لنــا قائــل: وكيــف قيــل:  وبــنيَّ الطــبي مل وحَّ

لذهــب بســمعهم فوحــد، وقــال: وأبصارهــم، فجمــع؟ وقــد علمــت أن اخلــرب يف الســمع خــرب عــن 

ســمع مجاعــة، كــا اخلــرب عــن األبصــار خــرب عــن أبصــار مجاعــة؟ قيــل: قــد اختلــف أهــل العربيــة يف 

ذلــك، فقــال بعــض نحويــي الكوفــة: وحــد الســمع ألنــه عنــى بــه املصــدر وقصــد بــه اخلــرق، ومجــع 

األبصــار ألنــه عنــى بــه األعــن. وكان بعــض نحويــي البصـــرة يزعــم: أن الســمع وإن كان يف لفــظ 

ــد:  ــم: 43[، يري ــول اهلل: ژ ٻ  ٻ  پ  پپ  ژ ]إبراهي ــك بق ــج يف ذل ــة. ويت ــى مجاع ــه بمعن ــد، فإن واح

ال ترتــد إليهــم أطرافهــم، وبقولــه: ژ ۆئ  ۆئ    ژ ]القمــر: 45[، يــراد بــه أدبارهــم. وإنــا جــاز ذلــك 

عنــدي، ألن يف الــكالم مــا يــدل عــى أنــه مــراد بــه اجلمــع، فــكان يف داللتــه عــى املــراد منــه، وأداء 

معنــى الواحــد مــن الســمع عــن معنــى مجاعــة، مغنيــا عــن مجاعــه. ولــو فعــل بالبــرص نظــري الــذي 

فعــل بالســمع، أو فعــل بالســمع نظــري الــذي فعــل باألبصــار -مــن اجلمــع والتوحيــد- كان فصيحــا 

صحيحــا، ملــا ذكرنــا مــن العلــة، كــا قــال الشــاعر: كلــوا يف بعــض بطنكــم تعفــوا ... فــإن زماننــا زمن 

مخيــص(3( فوحــد البطــن، واملــراد منــه البطــون، ملــا وصفنــا مــن العلــة"(4(.

)1(  التحرير والتنوير، )322/1(.
)2(  التفسري الوسيط، لسيد طنطاوي، )1/ 68(.

)3(  انظر: خزانة األدب، (559/7(؛ وأرسار العربية، أليب الربكات األنباري، )203/1(.
)4(  جامع البيان، )360/1(.
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وأما مل قال مع اإلضاءة ژ ڍ  ڌ  ژ ؟ ومع اإلظالم ژ ڦژ ؟ 

ــع  ــا، وم ــاءة: كل ــع اإلض ــل م ــف قي ــت: كي ــإن قل ــال: "ف ــك فق ــى ذل ــري ع ــاب الزخم فأج

ــه،  ــه معقــود مــن إمــكان املــي وتأتي اإلظــالم: إذا؟ قلــت ألهنــم حــراص عــى وجــود مــا مههــم ب

ــس"(1(.  ــف والتحب ــك التوق ــس كذل ــا، ولي ــة انتهزوه ــه فرص ــوا من ــا صادف فكل

ــة  ــه فرص ــوا من ــا صادف ــي، فكل ــكان امل ــى إم ــراص ع ــم ح ــال: "ألهن ــرازي فق ــك ال ــنَّ ذل وب

انتهزوهــا وليــس كذلــك التوقــف، واألقــرب يف أظلــم أن يكــون غــري متعــد وهــو الظاهــر، ومعنــى 

قامــوا وقفــوا وثبتــوا يف مكاهنــم ومنــه قامــت الســوق، وقــام املــاء مجــد"(2(. 

وذكــر ژ ڍ  ڌ  ژيف جانــب اإلضــاءة و ژ ڦژ يف جانــب اإلظــالم لداللــة ژ ڍ  ڌ  ژ عــى حرصهم 

ــًا مــن أزمــان حصوهلــا ليتبينــوا الطريــق يف  عــى املــي وأهنــم يرتصــدون اإلضــاءة فــال يفيتــون زمن

ســريهم لشــدة الظلمــة. وأضــاء فعــل يســتعمل قــارصا ومتعديــًا باختــالف املعنــى كــا تقــدم يف قولــه 

ژ پ  پ  پ  پ   ژ ]البقــرة: 17[ وأظلــم يســتعمل قــارصًا كثــريًا ويســتعمل متعديــًا قليــال، والظاهــر 

ــى أو  ــره املمش ــه وتقدي ــة ژ ڎ  ژ علي ــذوف لدالل ــول ژ ڌژ حم ــد فمفع ــا متع أن ژ ڌژ هن

الطريــق أي أضــاء هلــم الــربق الطريــق وكذلــك ژ ژ    ژ أي وإذا أظلــم عليهــم الــربق الطريــق بــأن 

أمســك وميضــه فإســناد اإلظــالم إىل الــربق جمــاز ألنــه تســبب يف اإلظــالم، ومعنــى القيــام عــدم املي 

أي الوقــوف يف املوضــع(3(. 

)1(  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، )86/1(.
)2(  التفسري الكبري،  )80/1 – 81(.

)3(  التحرير والتنوير، البن عاشور،)321/1(.
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  املطلــب الثالــث: مــا وجــوه التشــبيه الــواردة يف اآليــة؟ ومــا كيفيــة تطبيــق هــذا 
املثــل؟

ذهــب ابــن جريــر ومــن تبعــه مــن املفريــن إىل أن هذيــن املثلــن مضوبــان لصنــف واحــد مــن 

املنافقــن، وتكــون ژ ڤ  ژ  يف قولــه تعــاىل ژ  ڤژ ، بمعنــى الــواو، كقولــه تعــاىل ژ ىت   يت   جث  مث  

ىث     يث            ژ ]اإلنســان: 24[ أو تكــون للتخيــري، أي، ارضب هلــم مثــال هبــذا وإن شــئت هبــذا، أو للتســاوى 

مثــل: جالــس احلســن أو ابــن ســريين. قلــت: وهــذا يكــون باعتبــار أجنــاس املنافقــن، فإهنــم أصنــاف 

ــه: ژ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ژ  ــراءة بقول ــورة ب ــاىل يف س ــا اهلل تع ــا ذكره ــات ك ــوال وصف ــم أح وهل

ــل  ــة: 58[. فجع ــخ ]التوب ــة: 75[ ژ چ  چ   چ      ڇ  ڇ  ژ  ال ــة: 49[ ژ  گ  گ  گ  ڳ  ژ ]التوب ]التوب

هذيــن املثلــن لصنفــن منهــم أشــد مطابقــة ألحواهلــم وصفاتــم(1(.

وبني ابن اجلوزي بقوله: "واختلفوا يف معنى ژ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ژ عى أربعة أقوال:

أحدها: أن معناه: كلا أتاهم القرآن با يبون تابعوه، قاله ابن عباس والسدي .

والثــان: أن إضــاءة الــربق حصــول مــا يرجونــه مــن ســالمة نفوســهم وأمواهلــم، فيرعــون إىل 

متابعتــه، قالــه قتــادة .

والثالــث: أنــه تكلمهــم باإلســالم، ومشــيهم فيــه، اهتداؤهــم بــه، فــاذا تركــوا ذلــك وقفــوا يف 

ضاللــة، قالــه مقاتــل.

والرابــع: أن إِضاءتــه هلــم: تركهــم بــال ابتــالء وال امتحــان، ومشــيهم فيــه: إقامتهــم عــى املســاملة 

بإظهــار مــا يظهرونــه. 

)1(  تفسري ابن كثري، )56/1(.
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فأمــا قولــه تعــاىل: ژ ڈ  ژ  ژ  ژ فمــن قــال: إضاءتــه: إتيانــه إياهــم بــا يبــون، قــال: إظالمه: 

إتيانــه إياهــم بــا يكرهــون. وعــى هــذا ســائر األقــوال التــي ذكرناهــا بالعكــس، ومعنــى        ژ ڑڑ   ژ: 

ــاه: لــو شــاء ألذهــب  وقفــوا، قولــه تعــاىل: ژ   ک    ک  ک  ک  گ  گگ  ژ قــال مقاتــل: "معن

أســاعهم وأبصارهــم عقوبــة هلــم"(1(.

وأطنــب ابــن عاشــور مبينــا بعــض وجــوه التشــبيه الــواردة يف هــذه اآليــة، وكيفيــة تطبيــق هــذا 

املثــل: "عــرب عــن زواجــر القــرآن بالصواعــق وعــن انحطــاط قلــوب املنافقــن وهــي البصائــر عــن 

قــرار نــور اإليــان فيهــا بخطــف الــربق لألبصــار، وإىل نحــو مــن هــذا يشــري كالم ابــن عطيــة نقــاًل 

عــن مجهــور املفريــن وهــو جمــاز شــائع، يقــال فــالن يرعــد ويــربق، عــى أن بنائــه هنــا عــى املجــاز 

الســابق يزيــده قبــوالً. 

ــة إذا  ــاري يف ظلم ــي الس ــم بم ــة اعتقاده ــك يف صح ــن الش ــن م ــل للمنافق ــا يص ــرب ع وع

ــايش  ــوف امل ــم بوق ــم إىل كفره ــن رجوعه ــك ح ــك الش ــن ذل ــم ع ــن إقالعه ــربق، وع ــه ال ــاء ل أض

عنــد انقطــاع الــربق عــى طريقــة التمثيــل، وخلــل ذلــك كلــه بتهديــد ال يناســب إال املشــتبهن وهــو 

مــا أفــاده االعــرتاض بقولــه: ژ چ  چ  چ ژ وقولــه: ژ ک    ک  ک  ک  گ  گگ  ژ 

ــر  ــاهبة الزواج ــوة مش ــرًا لق ــبه وتقري ــه الش ــى وج ــًا ع ــتأنفة تنبيه ــة واملس ــل احلالي ــذه اجلم ــاء هب فج

وآيــات اهلــدى واإليــان بالرعــد والــربق يف حصــول أثــري النفــع والــض عنهــا مــع تفنــن يف البالغــة 

ــاز"(2(. ــة واملج ــق احلقيق وطرائ

ــاري واملائــي لطائفتــي الكافريــن واملنافقــن،  ــور حممــد عبــد اهلل دراز، أن املثــل الن ويــرى الدكت

فاملثــل األول وهــو قولــه تعــاىل ژ ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  ژ ينطبــق متــام االنطبــاق عــى األوصــاف 

ــده  ــي وح ــل املائ ــو املث ــا ه ــن إن ــات املنافق ــى صف ــق ع ــذي ينطب ــن وأن ال ــا اهلل للكافري ــي ذكره الت

)1(  زاد املسري يف علم التفسري، )42/1(.
)2(  التحرير والتنوير، )319/1 – 320 (. 
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ــال  ــن مث ــا الطائفت ــد رضب اهلل لكلت ــاىل ژ ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  ژ فق ــه تع ــو قول وه

ــبها(1(. يناس

ــم ال  ــم وخوره ــب لضعفه ــاب الصي ــه: إن أصح ــال في ــن يق ــى املنافق ــل ع ــذا املث ــق ه وتطبي

يطيقــون ســاع الرعــد اهلائــل، وال يســتطيعون فتــح أعينهــم يف الــربق الالمــع، فيجعلــون أصابعهــم 

يف آذاهنــم فزعــا مــن قصــف الرعــد، وخوفــا مــن صواعــق تلجــل فــوق رءوســهم فتدعهــم حصيــدا 

ــتد  ــم، تش ــاس عقوهل ــم، وانط ــف بصائره ــم لضع ــن فإهن ــؤالء املنافق ــال ه ــك ح ــن، وكذل خامدي

ــه  ــون عن ــم ويرصف ــمئز قلوهب ــه، فتش ــره ونواهي ــده وأوام ــده وتدي ــرآن ووعي ــر الق ــم زواج عليه

ــة(2(.  ــق املهلك ــع الصواع ــاعهم وق ــى أس ــع ع ــات تق ــم آي ــى عليه ــية أن تت ــاعهم خش أس

فــضب مثــال للمرّصيــن املختــوم عــى قلوهبــم بقــوم كانــوا يســريون يف ظــالم الليــل فيهــم رجل 

ــذا  ــم هل ــوم أعينه ــض الق ــح بع ــه مل يفت ــا حول ــاءت م ــا أض ــا، فل ــدون بضوئه ــارًا يت ــم ن ــتوقد هل اس

الضــوء الباهــر، بــل ألمــر مــا ســلبوا نــور أبصارهــم، وتعطلــت ســائر حواســهم عنــد هــذه املفاجــأة، 

ــل،  ــن الرس ــرتة م ــى ف ــة ع ــك األُُّم ــد  يف تل ــه حمم ــع ب ــذي طل ــور ال ــل الن ــك مث فذل

فتفتحــت لــه البصائــر املســتنرية هنــا وهنــاك، لكنــه مل يوافــق أهــواء املســتكربين الذيــن ألفــوا العيــش 

يف ظــالم اجلاهليــة، فلــم يرفعــوا لــه رأســا بــل نكســوا عــى رؤســهم، ومل يفتحــو لــه عينــًا بــل خــروا 

عليــه صــا وعميانــًا .

ــد  ــة ذات رع ــر يف ليل ــث منهم ــاء بغي ــم الس ــوم جاءه ــن بق ــن املخادع ــال للمرتددي ورضب مث

وبــرق، فأمــا الغيــث فلــم يلقــوا لــه بــاال ومل ينالــوا منــه نيــال، فــال رشبــوا منــه قطــرة، وال اســتنبتوا بــه 

ثمــرة .. وأمــا تلــك التقلبــات اجلويــة مــن الظلــات والرعــد والــربق فكانــت هــي مثــار اهتامهــم، 

ومنــاط تفكريهــم، ولذلــك جعلــوا يرتصدوهنــا، ويدبــرون أمورهــم عــى وفقهــا، البســن لــكل حــال 

)1(  التفسري الوسيط لطنطاوي )69/1(
)2(  التفسري الوسيط لطنطاوي )69/1(
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ــفرًا  ــًا وس ــًا قريب ــوا إذا رأوا عرض ــرى .فكان ــارة أخ ــاء ت ــارة، واختف ــًا ت ــارة، ووقوف ــريًا ت ــها: س لبوس

قاصــدًا وبرقــت هلــم بــروق األمــل يف الغنيمــة ســاروا مــع املؤمنــن جنبــًا إىل جنــب، وإذا دارت رحــا 

ــدو  ــه الع ــن وج ــروا م ــم وف ــذوا حذره ــة أخ ــوت واهلزيم ــذرة بامل ــا من ــت صواعقه ــرب وانقض احل

ــن  ــوا م ــة ومل يتوقع ــال بارق ــن اآلم ــوا م ــم يلمح ــة فل ــت الثالث ــى إذا كان ــن  ژ ۈ  ٴۇ  ۋ    ژ حت قائل

ــاك يقفــون مرتبصــن ال يتقدمــون وال يتأخــرون،  اآلالم صاعقــة، بــل اشــتبهت عليهــم األمــور فهن

ــاد ريثــا تنقشــع ســحابة ژ ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀ  ٺ  ٺ     ولكــن يلزمــون شــقة احلي

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ   ڦڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  

ڄ  ڃ     ژ ]النســاء: 141[ ذلــك دأب املنافقــن يف كل أمرهــم، إن توقعــوا ربحــًا عاجــاًل التمســوه يف 

أي صــف وجــدوه، وإن توقعــوا أذى كذلــك تنكــروا للفئــة التــي يناهلــم يف ســبيلها يشء مكــروه؛ وإذا 

أظلــم عليهــم األمــر قامــوا بعيــدًا ال إىل هــؤالء وال إىل هــؤالء؛ أمــا الــذي يؤمــن بــاهلل واليــوم اآلخــر 

فــإن لــه قبلــه واحــدة يــويل وجهــه شــطرها، هــي قبلــة احلــق ال يشــى فيهــا لومــة الئــم:

عى أي جنب كان يف اهلل صـرعي (1 (ولست أبـايل حن أقتل مسلمـا

ــل  ــذا املث ــن أن ه ــن م ــور املفري ــه مجه ــا علي ــف مل ــذا خمال ــه ه ــور دراز (2( ورأي ــو رأي الدكت ــذا ه ه

خــاص باملنافقــن مصــور حلاهلــم ومــا تنطــوي عليــه نفوســهم مــن احلــرية والشــك وعــدم االســتقرار 

واالنحــدار يف ظلــات اهلــوى والتذبــذب وعــدم الثبــات عــى احلــق وصدهــم عنــه، و "إن تضعيــف 

قــول العــامل ال يلــزم منــه الطعــن عليــه وال إســاءة األدب يف حقــه وال انتهــاك حرمتــه"(3(.

.  1( شعر الصحايب اجلليل خبيب بن عدي(
ــيط،  ــري الوس ــهييل،)138/6(، التفس ــم الس ــف، أليب اقاس ــروض األن ــام، )176/2(؛ وال ــن هش ــة، الب ــرية النبوي ــر: الس انظ

.)69/1( لطنطــاوي، 
)2(  التفسري الوسيط، لطنطاوي، )1/ 68(.

)3(  آثار املعلمي، للمعلمي،)419/24(.
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A

احلمــد هلل الــذي هدانــا هلــذا ومــا كنــا لنهتــدي لــوال أن هدانــا اهلل، والصــالة والســالم عــى 

خاتــم رســل اهلل ســيدنا حممــد وعــى آلــه وصحبــه ومــن وااله. أمــا بعــد:

ففــي هنايــة هــذا البحــث جيــدر يب أن أذكــر مجلــة مــن النتائــج التــي توصلــت إليهــا والتــي 

يمكــن تلخيصهــا كالتــايل:

أواًل: غزارة أرسار هذا املثل املائي وعمق معانيه وكثرة لطائفه وأرساره ومراميه.

ــا: كان الــرازي يف تفســريه املســمى ب )التفســري الكبــري( مــن أكثــر املفســـرين الذيــن  ثانًي

ــه. ــريا مــن لطائفــه وأرساره ومعاني ــوا كث تكلمــوا عــن هــذا املثــل وبين

ــتخراج  ــر الس ــل وتدب ــات تأم ــم وقف ــرآن الكري ــال الق ــع أمث ــوف م ــا: رضورة الوق ثالًث

اللطائــف منهــا واملعــاين وبعــض األرسار ژ ڻ   ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ژ 

.]43 ]العنكبــوت: 

رابًعــا: تنــوع تشــبيهات القــرآن الكريــم حلــال املنافقــن فمــرة رضب هلــم مثــال ناريــا ومــرة 

رضب هلــم مثــال مائيــا ويف تنوعهــا حكــم ال حتــى وفوائــد ال ُتْســتقى.
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1. اإلتقــان يف علــوم القــرآن،  للجــالل الســيوطي عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر بــن حممــد ابــن ســابق 
الديــن اخلضــريي الســيوطي )ت: 911هـــ(، املحقــق: حممــد أبو الفضــل إبراهيــم، اهليئة املرصيـــة 

العامــة للكتاب، 1394هـــ - 1974م.

2. اجتــامع اجليــوش اإلســالمية، ملحمــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن  ابــن قيــم 

اجلوزيــة )ت: 751هـــ(، حتقيــق: عــواد عبــد اهلل املعتــق، مطابــع الفــرزدق التجاريــة - الريــاض، 

ط1، 1408هـ  - 1988م.

ــي                   ــي التميم ــل الوهيب ــن املقب ــد عثيم ــن حمم ــح ب ــن صال ــد ب ــم، حمم ــرآن الكري ــن الق ــكام م 3. أح

)ت: 1421هـــ(، طبــع بــإرشاف مؤسســة الشــيخ حممــد بــن صالــح العثيمــن اخلرييــة،    مــدار 

الوطــن للنــر، 1425هـــ.

ــن  ــد ب ــن حمم ــد ب ــادي حمم ــعود الع ــم أليب الس ــاب الكري ــا الكت ــليم إىل مزاي ــل الس ــاد العق 4. إرش

ــريوت. ــريب - ب ــرتاث الع ــاء ال ــادي )ت: 982هـــ(، دار إحي ــى الع مصطف

5. أرسار البالغــة، أليب بكــر عبــد القاهــر بــن عبــد الرمحــن بــن حممــد الفــاريس األصــل، اجلرجــاين 

ــرة،                                   ــدين  - القاه ــة امل ــاكر، مطبع ــد ش ــود حمم ــه: حمم ــق علي ــرأه وعل ــدار )ت: 471هـــ(، ق ال

ــدة. ــدين - ج دار امل

6. أرسار العربيــة، لعبــد الرمحــن بــن حممــد بــن عبيــد اهلل األنصــاري أبــو الــربكات األنبــاري كــال 

الديــن )ت: 577هـــ(، دار األرقــم بــن أيب األرقــم، ط1، 1420هـــ - 1999م.

ــن          ــمس الدي ــعد ش ــن س ــوب ب ــن أي ــر ب ــن أيب بك ــد ب ــني، ملحم ــن رب العامل ــني ع ــالم املوقع 7. إع

ابــن قيــم اجلوزيــة )ت: 751هـــ(، حتقيــق: حممــد عبــد الســالم إبراهيــم، دار الكتــب العلميــة - 

ــريوت، ط1، 1411هـــ  - 1991م. ب
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8. األعــالم، خلــري الديــن بــن حممــود بــن حممــد بــن عــيل بــن فــارس الــزركيل، دار العلــم للماليــن، 

ط15، 2002م.

ــن  ــذون ب ــن عي ــم ب ــن القاس ــاعيل ب ــايل إس ــيل الق ــوادر، أليب ع ــال = الن ــذور األم ــال = ش 9. األم

هــارون بــن عيســى بــن حممــد بــن ســلان )ت: 356هـــ(، عنــي بوضعهــا وترتيبهــا: حممــد عبــد 

ــة، ط2، 1344 هـــ - 1926م. ــب املرصي ــي، دار الكت ــواد األصمع اجل

10. األمثــال يف القــرآن، ملحمــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم اجلوزيــة 

)ت: 751هـــ(، مكتبــة الصحابــة – مصـــر، املحقــق: أبــو حذيفة إبراهيــم بن حممــد،  ط1،  1406 

هـ  - 1986 م.

11. أنــوار التنزيــل وأرسار التأويــل، لنــارص الديــن أبــو ســعيد عبــد اهلل بــن عمــر بــن حممد الشــريازي 

البيضــاوي )ت: 685هـــ(، املحقــق: حممــد عبــد الرمحــن املرعشــيل، دار إحيــاء الــرتاث العــريب - 

1418هـ. ط1،  بريوت، 

12. أنــوار الربيــع يف أنــواع البديــع، لصــدر الديــن املــدين، عــيل بــن أمحــد بــن حممــد معصــوم احلســني 

احلســيني، املعــروف بعــيل خــان بــن مــريزا أمحــد، الشــهري بابــن معصــوم )ت: 1119هـ(.

13. بحــر العلــوم، أليب الليــث نصـــر بــن حممــد بــن أمحــد بــن إبراهيــم الســمرقندي )ت: 373هـــ(، 

دار الفكــر.

14. البحــر املحيــط يف التفســري، أليب حيــان األندلــي حممــد بــن يوســف بــن عــيل بــن يوســف بــن 

حيــان أثــري الديــن )ت: 745هـــ(، املحقــق: صدقــي حممــد مجيــل، دار الفكــر -بــريوت، 1420هـــ.

ــادر              ــن هب ــد اهلل ب ــن عب ــد ب ــي حمم ــن الزرك ــدر الدي ــد اهلل ب ــرآن، أليب عب ــوم الق ــان يف عل 15. البه

ــاء  ــم، ط1، 1376 هـــ - 1957م، دار إحي ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق: حمم )ت: 794هـــ(، املحق

ــه. ــي ورشكائ ــى احللب ــى الباب ــة عيس ــب العربي الكت
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16. تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، ملحّمــد بــن حمّمــد بــن عبــد الــرّزاق احلســيني أبــو الفيض، 

بيــدي )ت: 1205هـــ(، املحقق: جمموعــة من املحققــن، دار اهلداية. امللّقــب بمرتضـــى الزَّ

17. التاريــخ الكبــري، املؤلــف: حممــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن املغــرية البخــاري أبــو عبــد اهلل 

)ت: 256هـــ(، دائــرة املعــارف العثانيــة، طبــع حتــت مراقبــة: حممــد عبــد املعيــد خــان.

18. تاريــخ دمشــق، أليب القاســم عــيل بــن احلســن املعــروف بابــن عســاكر )ت: 571هـــ(، املحقــق: 

عمــرو بــن غرامــة العمــروي، دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، 1415هـــ.

ــي                                  ــور التونسـ ــن عاش ــر ب ــد الطاه ــن حمم ــد ب ــن حمم ــر ب ــد الطاه ــر، ملحم ــر والتنوي 19. التحري

ــس، 1984هـــ. ــر - تون ــية للن التونس ــدار  ال )ت: 1393هـــ(، 

20. التذكــرة احلمدونيــة، ملحمــد بــن احلســن بــن حممــد بــن عــيل بــن محــدون أبــو املعــايل هبــاء الديــن 

البغــدادي )ت: 562هـــ(، دار صادر - بــريوت، ط1، 1417 هـ.

21. التســهيل لعلــوم التنزيــل، أليب القاســم حممــد بــن أمحــد بــن ُجــَزي الكلبــي الغرناطــي املالكــي 

ــم -  ــن أيب األرق ــم ب ــة دار األرق ــدي، رشك ــد اهلل اخلال ــور عب ــق: الدكت )ت: 741 هـــ(، املحق

بــريوت، ط1، 1416هـــ.

ــويس                                ــيني األل ــد اهلل احلس ــن عب ــود ب ــن حمم ــهاب الدي ــان، لش ــويس = روح املع ــري األل 22. تفس

ــريوت، ط1،  ــة - ب ــب العلمي ــة، دار الكت ــاري عطي ــد الب ــيل عب ــق: ع )ت: 1270هـــ(، املحق

1415هـ.

ــابوري  ــدي النيس ــيل الواح ــن ع ــد ب ــن حمم ــد ب ــن أمح ــيل ب ــن ع ــو احلس ــْيط، ألأب ــرُي الَبِس 23. التَّْفِس

الشــافعي )ت: 468هـــ(، املحقــق: أصــل حتقيقــه يف )15( رســالة دكتــوراه بجامعــة اإلمــام حممــد 

بــن ســعود، ثــم قامــت جلنــة علميــة مــن اجلامعــة بســبكه وتنســيقه، عــادة البحــث العلمــي - 

جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية، ط1، 1430 هـــ.
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24. تفســري الســمعان، أليب املظفــر الســمعاين منصــور بــن حممــد بــن عبــد اجلبــار  ابــن أمحــد املــروزى 

التميمــي احلنفــي ثــم الشــافعي )ت: 489هـــ(، املحقــق: يــارس بــن إبراهيــم وغنيــم بــن عبــاس 

بــن غنيــم، دار الوطــن - الريــاض، الســعودية، ط1، 1418هـــ-1997م.

ــريش )ت: 774هـــ(،  ــري الق ــن كث ــر ب ــن عم ــاعيل ب ــداء إس ــم، أليب الف ــرآن العظي ــري الق 25. تفس

ــع، ط2، 1420هـــ. ــر والتوزي ــة للن ــالمة، دار طيب ــد س ــن حمم ــامي ب ــق: س املحق

26. تفســري القــرآن الكريــم )ابــن القيــم(، ملحمــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن 

ابــن القيــم اجلوزيــة )ت: 751هـــ(، املحقــق: مكتــب الدراســات والبحــوث العربيــة واإلســالمية 

بــإرشاف الشــيخ إبراهيــم رمضــان، دار ومكتبــة اهلــالل - بــريوت، ط1، 1410 هـــ.

27. التفســري الكبــري، أليب عبــد اهلل حممــد بــن عمــر بــن احلســن الــرازي امللقــب بفخــر الديــن الــرازي 

)ت: 606هـــ(، دار إحيــاء الــرتاث العريب - بــريوت، ط3، 1420 هـ.

ــب  ــن حبي ــد ب ــن حمم ــد ب ــن حمم ــيل ب ــن ع ــون، أليب احلس ــت والعي ــاوردي = النك ــري امل 28. تفس

البــرصي البغــدادي الشــهري باملــاوردي )ت: 450هـــ( املحقــق: الســيد ابــن عبــد املقصــود بــن 

ــان. ــريوت، لبن ــة - ب ــب العلمي ــم، دار الكت ــد الرحي عب

29. تفسري املنار، ملحمد رشيد رضا، اهليئة املصـرية العامة للكتاب، 1990م.

30. التفســري امليــس، نخبــة مــن أســاتذة التفســري، جممــع امللــك فهــد لطباعــة املصحــف الشـــريف - 

الســعودية، ط2 ، مزيــدة ومنقحــة، 1430هـــ - 2009 م.

31. تفســري النســفي )مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل(، أليب الــربكات النســفي عبــد اهلل بــن أمحــد 

بــن حممــود حافــظ الديــن )ت: 710هـــ(، حققــه وخــرج أحاديثــه: يوســف عــيل بديــوي، راجعــه 

وقــدم لــه: حميــي الديــن ديــب مســتو، دار الكلــم الطيــب، ط1، 1419هـــ.

32. التفســري الوســيط للقــرآن الكريــم، ملحمــد ســيد طنطــاوي، دار هنضــة مصـــر للطباعــة والنــر 

والتوزيــع – الفجالــة، القاهــرة، ط1.
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33. هتذيــب اللغــة، ملحمــد بــن أمحــد بــن األزهــري اهلــروي أبــو منصــور )ت: 370هـــ(، املحقــق: 

ــاء الــرتاث العــريب - بــريوت، ط1، 2001م. حممــد عــوض مرعــب، دار إحي

34. الثقــات، ملحمــد بــن حبــان بــن أمحــد بــن حبــان بن معــاذ بــن َمْعبــَد التميمــي أبــو حاتــم الدارمي 

الُبســتي )ت: 354هـــ(، طبــع بإعانــة: وزارة املعــارف للحكومــة العاليــة اهلنديــة، حتــت مراقبــة: 

ــة -  ــارف العثاني ــرة املع ــة، دائ ــارف العثاني ــرة املع ــر دائ ــان مدي ــد خ ــد املعي ــد عب ــور حمم الدكت

حيــدر آبــاد الدكــن، اهلنــد، ط1، 1393هـــ  - 1973م.

35. جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، ملحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــري بــن غالــب اآلمــيل 

ــالة،                                 ــة الرس ــاكر، ط: مؤسس ــد ش ــد حمم ــق: أمح ــربي )ت: 310هـــ( ، املحق ــر الط ــو جعف أب

ط1، 1420هـــ  - 2000م.

36. اجلامــع الصحيــح املختصـــر، ملحمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن املغــرية البخــاري أبــو عبــد 

اهلل )ت: 256هـــ(، دار الشــعب - القاهــرة، ط1، 1987 م.

37. مجهــرة أشــعار العــرب، أليب زيــد حممــد بــن أيب اخلطــاب القــريش )ت: 170هـــ(، حققــه وضبطه 

وزاد يف رشحــه: عــيل حممــد البجــادي، هنضــة مــرص للطباعــة والنــر والتوزيــع.

ــن  ــهاب الدي ــرايض، لش ــة ال ــايض وكفاي ــه الق ــاوي =عناي ــري البيض ــى تفس ــهاب ع ــيه الش 38. حاش

ــن عمــر املــرصي احلنفــي )ت: 1069هـــ(، دار صــادر - بــريوت. ــن حممــد ب اخلفاجــي أمحــد ب

ــن                            ــو احلس ــري أب ــن البصـ ــدر الدي ــن ص ــن احلس ــرج ب ــن أيب الف ــيل ب ــة، لع ــة البري 39. احلامس

ــريوت. ــب - ب ــامل الكت ــد، ع ــن أمح ــار الدي ــق: خمت )ت: 659هـــ(، املحق

ــد  ــاس أمح ــرب، أليب العب ــوان الع ــة دي ــوة األدب ونخب ــاب صف ــر كت ــة خمت ــة املغربي 40. احلامس

بــن عبــد الســالم اجلــّراوي التــاديل )ت: 609هـــ(، املحقــق: حممــد رضــوان الدايــة، دار الفكــر 

املعــارص - بــريوت، ط1، 1991م.

168



دقائق املعاين يف املثل املائي 

41. خزانــة األدب، لعبــد القــادر البغــدادي بــن عمــر )ت: 1093هـــ(، حتقيــق ورشح: عبــد الســالم 

حممــد هــارون، مكتبــة اخلانجــي -  القاهــرة، ط4، 1418هـــ -1997م.

42. الــدر املصــون يف علــوم الكتــاب املكنــون، أليب العبــاس شــهاب الديــن أمحــد بــن يوســف بــن 

عبــد الدائــم املعــروف بالســمن احللبــي )ت: 756هـــ(، املحقــق: الدكتــور أمحــد حممــد اخلــراط، 

دار القلــم - دمشــق.

43. دراســات يف علــوم القــرآن، ملحمــد بكــر إســاعيل )ت: 1426هـــ(، دار املنــار، ط2، 1419هـ - 

1999م.

ــَور، أليب بكــر عبــد القاهــر بــن عبــد الرمحــن بــن حممــد الفــاريس  رر يف َتِفســرِي اآلِي والسُّ 44. َدْرُج الــدُّ

ــن أمحــد  األصــل، اجلرجــاين الــدار )ت: 471هـــ(، دراســة وحتقيــق: )الفاحتــة والبقــرة( َوليــد بِ

بــن َصالـِـح احلَُســْن، )وشــاركه يف بقيــة األجــزاء(: إيــاد عبــد اللطيــف القيــي، جملــة احلكمــة - 

بريطانيــا، ط1، 1429 هـــ - 2008 م.

ــم  ــو القاس ــامي أب ــي الش ــري اللخم ــن مط ــوب ب ــن أي ــد ب ــن أمح ــليان ب ــبان، لس ــاء للط 45. الدع

الطــرباين )ت: 360هـــ(، املحقــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة - بــريوت،                  

1413هـ. ط1، 

46. ديوان أب متام، أليب متام الطائي حبيب بن أوس ) ت: 231 هـ(، دار املعارف، 1990م.

47. ديــوان الشــامخ بــن رضار الذبيــان الغطفــان، للشــاخ بــن رضار بــن حرملــة بــن ســنان املــازين 

الذبيــاين الغطفــاين )ت: 22هـــ(.دار الكتــاب العــريب، ط1، 1994م.

ــران  ــن مه ــى ب ــن يي ــعيد ب ــن س ــهل ب ــن س ــد اهلل ب ــن عب ــن ب ــالل احلس ــان، أليب ه ــوان املع 48. دي

ــريوت. ــل - ب ــو 395هـــ(، دار اجلي ــكري )ت: نح العس
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49. ديــوان النابغــة الذبيــان، لزيــاد بــن معاويــة بــن ضبــاب بــن جابــر بــن يربــوع بــن مــّرة بــن عــوف 

بــن ســعد، الذبيــاين، الغطفــاين )ت: 605 م(، حتقيــق: حممــد أبوالفضــل إبراهيــم، دار املعــارف – 

القاهرة.

50. ديــوان جريــر، جلريــر بــن عطيــة بــن حذيفــة اخلطفــي الكلبــي الريبوعــي )ت: 110 هـــ(، ط1، 

ــة، 1992م. ــب العلمي دار الكت

ــة    ــارث ذو الرم ــو احل ــدوي أب ــعود الع ــن مس ــس ب ــن هني ــة ب ــن عقب ــالن ب ــة، لغي ــوان ذو الرم 51. دي

ــريوت، 1998م. ــم - ب )ت: 117 هـــ(، ط1، دار األرق

52. ديــوان طرفــة بــن العبــد، لَطَرَفــة بــن الَعْبــد بــن ســفيان بــن ســعد البكــري الوائــيل أبــو عمــرو 

الشــاعر اجلاهــيل )ت: 564 م(، املحقــق: مهــدي حممــد نــارص الديــن، دار الكتــب العلميــة، ط3، 

1423 هـ - 2002 م.

53. ديــوان لبيــد بــن ربيعــة العامــري، املؤلــف: َلبِيــد بــن ربيعــة بــن مالــك، )ت: 41هـــ(،  اعتنــى به: 

محــدو طــّاس، دار املعرفة ، ط1، 1425 هـــ - 2004 م .

54. روح املعــان لأللــويس، لشــهاب الديــن حممــود بــن عبــد اهلل احلســيني األلــويس )ت: 1270هـــ(، 

املحقــق: عــيل عبــد البــاري عطيــة، دار الكتــب العلميــة - بــريوت، ط1، 1415هـــ.

55. الــروض األنــف يف رشح الســرية النبويــة البــن هشــام، أليب القاســم عبــد الرمحــن بــن عبــد اهلل بــن 

أمحــد الســهييل )ت: 581هـــ(، املحقــق: عمــر عبــد الســالم الســالمي، دار إحيــاء الــرتاث العــريب 

- بــريوت، ط1، 1421هـ  -  2000م.

ــن  ــن حممــد اب ــن عــيل ب ــد الرمحــن ب ــو الفــرج عب ــن أب ــم التفســري، جلــال الدي 56. زاد املســري يف عل

ــريوت،                     ــريب - ب ــاب الع ــدي، دار الكت ــرزاق امله ــد ال ــق: عب ــوزي )ت: 597هـــ( ، املحق اجل

ط1، 1422 هـــ.
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57. ســمط الــآل يف رشح أمــال القــال ]هــو كتــاب رشح أمــايل القــايل / أليب عبيــد البكــري؛ نســخه 

ــد  ــف: أليب عبي ــي[، املؤل ــز امليمن ــد العزي ــه عب ــاف إلي ــه وأض ــه وخرج ــا في ــق م ــه وحق وصحح

البكــري عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز بــن حممــد األندلســـي )ت: 487هـ(، نســخه وصححــه ونقحه 

ــب  ــي، دار الكت ــز امليمن ــد العزي ــم: عب ــن العل ــون دواوي ــن بط ــتخرجه م ــه واس ــا في ــق م وحق

ــة - بــريوت. العلمي

58. ســنن ابــن ماجــه، البــن ماجــة أبــو عبــد اهلل حممــد بــن يزيــد القزوينــي وماجــة اســم أبيــه يزيــد 

)ت: 273هـــ(، حتقيــق: حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الكتــب العربيــة.

ــق:  ــتاين )ت: 275هـــ(، املحق ِجْس ــعث األزدي السِّ ــن األش ــليان ب ــنن أب داود، أليب داود س 59. س

ــريوت. ــدا، ب ــة - صي ــة العرصي ــد، املكتب ــد احلمي ــن عب ــي الدي ــد حمي حمم

60. الســرية النبويــة البــن هشــام، لعبــد امللــك بــن هشــام بــن أيــوب احلمــريي املعافــري أبــو حممــد 

مجــال الديــن )ت: 213هـــ(، حتقيــق: مصطفــى الســقا وإبراهيــم األبياري وعبــد احلفيظ الشــلبي، 

رشكــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــايب احللبــي وأوالده  - مصـــر،  ط2، 1375هـ.

61. رشح املعلقــات التســع، املؤلــف: منســوب أليب عمــرو الشــيباين )ت: 206 هـــ( وال تصــح نســبته 

ففــي الكتــاب نقــول متأخــرة عــن زمــن أيب عمــرو وليــس األســلوب أســلوبه، حتقيــق ورشح: عبــد 

املجيــد مهــو، مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات - بــريوت، لبنــان، ط1، 1422 هـــ  - 2001 م.

ــد اهلل )ت: 486هـــ(،                ــو عب ْوَزين، أب ــزَّ ــن حســن ال ــن أمحــد ب 62. رشح املعلقــات الســبع، حلســن ب

ــريب، ط1، 1423هـــ - 2002 م. ــرتاث الع ــاء ال دار احي

63. رشح ديــوان احلامســة )ديــوان احلامســة: اختــاره أبــو متــام حبيــب بــن أوس ت: 231 هـــ(،  ليحيى 

بــن عــيل بــن حممــد الشــيبايّن التربيــزي أبــو زكريــا )ت: 502هـــ(، دار القلــم -بريوت.
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64. رشح كتــاب احلامســة للفــاريس )مطبــوع مــع: رشوح حاســة أب متــام دراســة موازنــة يف مناهجهــا 

وتطبيقهــا(، أليب القاســم الفــاريس زيــد بــن عــيل )ت: 467هـــ(، املحقــق: د. حممــد عثــان عــيل، 

دار األوزاعــي - بــريوت، ط1.

ــاب  ــة، إلي ــة صفي ــة نحوي ــام دراس ــوان أب مت ــى دي ــزي ع ــب التبي ــالء واخلطي ــا أب الع 65. رشح

ــة دار العلــوم - جامعــة القاهــرة،  ــد الصــادق ســالمة، رســالة ماجســتري - كلي ــد عب ــد احلمي عب

ــر، 2012 م. ــال صق ــد مج ــإرشاف: د حمم ب

66. الشــعر والشــعراء، أليب حممــد عبــد اهلل بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري )ت: 276هـــ(،                                    

دار احلديــث - القاهــرة، 1423 هـــ.

ــارايب                      ــري الف ــاد اجلوه ــن مح ــاعيل ب ــرص إس ــة، أليب ن ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت 67. الصح

ــ . )ت: 393هـــ(، حتقيــق: أمحــد عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم للماليــن - بــريوت، ط4، 1407هـ

ــري،  ــوالء، البصـ ــمي بال ــع اهلاش ــن مني ــعد ب ــن س ــد ب ــد اهلل حمم ــبى، أليب عب ــات الك 68. الطبق

البغــدادي املعــروف بابــن ســعد )ت: 230هـــ(، حتقيــق: حممــد عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب 

ــريوت، ط1، 1410 هـــ -1990 م. ــة - ب العلمي

ــن  69. عمــدة احلفــاظ يف تفســري أرشف األلفــاظ، أليب العبــاس شــهاب الديــن أمحــد بــن يوســف ب

عبــد الدائــم املعــروف بالســمن احللبــي )ت: 756 هـــ(، املحقــق: حممــد باســل عيون الســود، دار 

الكتــب العلميــة، ط1، 1417 هـــ - 1996 م.

70. غايــة النهايــة يف طبقــات القــراء، لشــمس الديــن أبــو اخلــري ابــن اجلــزري حممــد بــن حممــد بــن 

ـ   ج. برجســرتارس. يوســف )ت: 833هـــ(، مكتبــة ابــن تيميــة، عنــي بنشـــره ألول مــرة عام 1351هــ

ــي )ت: 1250هـــ(،                          ــوكاين اليمن ــد اهلل الش ــن عب ــد ب ــن حمم ــيل ب ــن ع ــد ب ــر، ملحم ــح القدي 71. فت

ــريوت، ط1، 1414 هـــ. ــق، ب ــب - دمش ــم الطي ــري، دار الكل ــن كث دار اب
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72. فتــوح الغيــب يف الكشــف عــن قنــاع الريــب )حاشــية الطيبــي عــى الكشــاف(، لشـــرف الديــن 

ــم  ــوج، القس ــد الغ ــاد حمم ــق: إي ــة التحقي ــي )ت: 743 هـــ(، مقدم ــد اهلل الطيب ــن عب ــن ب احلس

ــد             ــاب:  د. حمم ــي للكت ــراج العلم ــى اإلخ ــام ع ــرف الع ــا، امل ــي عط ــل بن ــدرايس: د. مجي ال

ـ  - 2013م. ــم، ط1، 1434 هــ ــرآن الكري ــة للق ــزة ديب الدولي ــاء، جائ ــلطان العل ــم س ــد الرحي عب

73. القامــوس املحيــط،  ملجــد الديــن أبــو طاهــر حممــد بــن يعقــوب الفريوزآبــادى )ت: 817هـــ(، 

حتقيــق: مكتــب حتقيــق الــرتاث يف مؤسســة الرســالة، بــإرشاف: حممــد نعيم العرقُســويس، مؤسســة 

الرســالة للطباعــة والنــر والتوزيــع – بــريوت، لبنــان،  ط8، 1426هـــ.

74. الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل ، أليب القاســم حممــود بــن عمــرو بــن أمحــد الزخمــري 

جــار اهلل )ت: 538هـــ( ، دار الكتــاب العــريب - بــريوت، ط3، 1407 هـ.

ــحاق              ــو إس ــي أب ــم الثعلب ــن إبراهي ــد ب ــن حمم ــد ب ــرآن، ألمح ــري الق ــن تفس ــان ع ــف والبي 75. الكش

ــاعدي،                   ــري الس ــق: نظ ــة وتدقي ــور، مراجع ــن عاش ــد ب ــام أيب حمم ــق: اإلم )ت: 427هـــ( ، حتقي

ــان، ط1، 1422هـــ. ــريوت، لبن ــريب – ب ــرتاث الع ــاء ال دار إحي

76. اللبــاب يف علــوم الكتــاب، املؤلــف: أبــو حفــص رساج الديــن عمــر بــن عــيل بــن عــادل احلنبــيل 

ــد املوجــود والشــيخ عــيل  الدمشــقي النعــاين )ت: 775هـــ(، املحقــق: الشــيخ عــادل أمحــد عب

حممــد معــوض، دار الكتــب العلميــة – بــريوت، لبنــان، ط1، 1419 هـــ -1998م.

77. لســان العــرب، ملحمــد بــن مكــرم بــن عــى أبــو الفضــل مجــال الديــن ابــن منظــور األنصــاري 

الرويفعــى اإلفريقــى )ت: 711هـــ(، دار صــادر - بــريوت، ط3، 1414 هـــ.

78. املبهــج يف تفســري أســامء شــعراء ديــوان احلامســة، أليب الفتــح عثــان بــن جنــي املوصــيل                                      

ــر  ــة والنشـ ــرة للطباع ــة، دار اهلج ــروان العطي ــه: م ــق علي ــه وعل ــرأه ورشح )ت: 392هـــ(، ق

والتوزيــع، دمشــق، ط1، 1408 هـــ - 1988 م.
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79. املحــرر الوجيــز يف تفســري الكتــاب العزيــز، أليب حممــد عبــد احلــق بــن غالــب بــن عبــد الرمحــن 

ــايف  ــد الش ــالم عب ــد الس ــق: عب ــاريب )ت: 542هـــ( ، املحق ــي املح ــة األندل ــن عطي ــام ب ــن مت ب

حممــد، ط: دار الكتــب العلميــة - بــريوت، ط1، 1422هـــ.

80. مســند اإلمــام أحــد بــن حنبــل، أليب عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل بــن هــالل بــن أســد 

ــرون، إرشاف:                            ــد، وآخ ــادل مرش ــؤوط - ع ــعيب األرن ــق: ش ــيباين )ت: 241هـــ(، املحق الش

ــالة، ط1، 1421 هـــ - 2001م.   ــة الرس ــي، مؤسس ــن الرتك ــد املحس ــن عب ــد اهلل ب د. عب

ــن  ــلم ب ــول اهلل ، ملس ــدل إىل رس ــن الع ــدل ع ــل الع ــر بنق ــح املخت ــند الصحي 81. املس

احلجــاج أبــو احلســن القشــريي النيســابوري )ت: 261هـــ(، املحقــق: حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، 

ــاء الــرتاث العــريب - بــريوت. دار إحي

82. معــان القــرآن، أليب زكريــا ييــى بــن زيــاد بــن عبــد اهلل بــن منظــور الديلمــي الفــراء                                          

ــاعيل  ــاح إس ــد الفت ــار، عب ــيل النج ــد ع ــايت، حمم ــف النج ــد يوس ــق: أمح )ت: 207هـــ(، املحق

الشــلبي، دار املرصيــة للتأليــف والرتمجــة - مــرص، ط1.

83. معــان القــرآن وإعرابــه، إلبراهيــم بــن الــري بــن ســهل، أبــو إســحاق الزجــاج )ت: 311هـ( ، 

املحقــق: عبــد اجلليــل عبده شــلبي، عــامل الكتــب - بــريوت، ط1، 1408 هـــ - 1988م.

84. املعــان الكبــري يف أبيــات املعــان، املؤلــف: أبــو حممــد عبــد اهلل بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري 

)ت: 276هـــ(، املحقــق: املســترق د ســامل الكرنكــوي، عبــد الرمحــن بــن ييــى بــن عــيل اليــاين، 

مطبعــة دائــرة املعــارف العثانيــة - حيــدر آبــاد الدكــن، اهلنــد، ط1، 1368هـــ - 1949م.

85. معاهــد التنصيــص عــى شــواهد التلخيــص، لعبــد الرحيــم بــن عبــد الرمحــن بــن أمحــد أبــو الفتح 

العبــايس )ت: 963هـــ(، املحقــق: حممــد حميــي الديــن عبــد احلميد، عــامل الكتب.

86. املعجــم املفصــل يف شــواهد العربيــة، د. إميــل بديع يعقــوب، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1417هـ 

- 1996م.
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87. مغنــي اللبيــب عــن كتــب األعاريــب، لعبــد اهلل بــن يوســف بــن أمحــد بــن عبــد اهلل ابــن يوســف، 

ــيل                   ــد ع ــارك حمم ــازن املب ــق: د. م ــام )ت: 761هـــ(، املحق ــن هش ــن اب ــال الدي ــد مج ــو حمم أب

ــق، ط6، 1985م. ــر - دمش ــد اهلل، دار الفك مح

ــى  ــن حممــد املعــروف بالراغــب األصفهان 88. املفــردات يف غريــب القــرآن، أليب القاســم احلســن ب

)ت: 502هـــ(، املحقــق: حممــد ســيد كيــالين، دار املعرفــة، مــكان النشـــر - لبنــان.

89. املوازنــة بــني شــعر أب متــام والبحــرتي، أليب القاســم احلســن بــن بشـــر اآلمــدي )ت: 370 هـــ(، 

املجلــد األول والثــاين: حتقيــق: الســيد أمحــد صقــر، دار املعــارف - ط4 ]سلســلة ذخائــر العــرب 

(25([، املجلــد الثالــث: حتقيــق: د. عبــد اهلل املحــارب )رســالة دكتــوراه(، مكتبــة اخلانجــي، ط1، 

1994 م.

90. املوســوعة القرآنيــة، إلبراهيــم بــن إســاعيل األبيــاري )ت: 1414هـ( ، مؤسســة ســجل العرب، 

1405هـ.

ــرن األول إىل  ــن الق ــة "م ــو واللغ ــراء والنح ــري واإلق ــة التفس ــم أئم ــسة يف تراج ــوعة املي 91. املوس

املعاصيــن مــع دراســة لعقائدهــم ويشء مــن طرائفهــم"، مجــع وإعــداد: وليــد بــن أمحــد احلســن 

ــواد  ــن ج ــري ب ــب، بش ــان احلبي ــن قحط ــى ب ــي، مصطف ــف القي ــد اللطي ــن عب ــاد ب ــريي، إي الزب

ــا، ط1، 1424 هـــ  -  ــرت، بريطاني ــة احلكمــة - مانشس ــدادي، جمل ــد البغ ــن حمم القيــي، عــاد ب

م.  2003

92. نزهــة األبصــار بطرائــف األخبــار واألشــعار، لعبــد الرمحــن بــن عبــد اهلل بــن أمحــد بــن درهــم 

)ت: 1362هـــ(، دار العبــاد - بــريوت.

93. نظــم الــدرر يف تناســب اآليــات والســور، إلبراهيــم بــن عمــر بــن حســن الربــاط بــن عــيل بــن أيب 

بكــر برهــان الدين البقاعــي )ت: 885هـــ(، دار الكتــب العلمية - بــريوت، 1415هـــ - 1995م  

عــدد األجــزاء: 8، حتقيــق: عبــد الــرزاق غالــب املهــدي.
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94. نفحــات مــن علــوم القــرآن، ملحمــد أمحــد حممــد معبــد )ت: 1430هـــ(، دار الســالم - القاهــرة، 

ط2، 1426 هـ - 2005م.

ــريش  ــم الق ــد الدائ ــن عب ــد ب ــن حمم ــاب ب ــد الوه ــن عب ــد ب ــون األدب، ألمح ــة األرب يف فن 95. هناي

ــة -  ــق القومي ــب والوثائ ــري )ت: 733هـــ( ، دار الكت ــن النوي ــهاب الدي ــري ش ــي البك التيم

القاهــرة، ط1، 1423هـــ.

96. نواهــد األبــكار وشــوارد األفــكار = حاشــية الســيوطي عــى تفســري البيضــاوي، لعبــد الرمحــن 

بــن أيب بكرجــالل الديــن الســيوطي )ت: 911هـــ( جامعــة أم القــرى - كليــة الدعــوة وأصــول 

الديــن، اململكــة العربيــة الســعودية )3 رســائل دكتــوراه(، 1424 هـــ.

97. اهلدايــة إىل بلــوغ النهايــة يف علــم معــان القــرآن وتفســريه وأحكامــه ومجــل مــن فنــون علومــه، 

أليب حممــد مكــي بــن أيب طالــب مَحّــوش بــن حممــد بــن خمتــار القرطبــي املالكــي )ت: 437هـــ(، 

ــة  ــي - جامع ــث العلم ــا والبح ــات العلي ــة الدراس ــة بكلي ــائل جامعي ــة رس ــق: جمموع املحق

الشــارقة، بــإرشاف: أ. د: الشــاهد البوشــيخي، جمموعــة بحــوث الكتاب والســنة - كلية الشـــريعة 

والدراســات اإلســالمية - جامعــة الشــارقة، ط1، 1429 هـــ.

ــيوطي                      ــن الس ــالل الدي ــر ج ــن أيب بك ــن ب ــد الرمح ــع، لعب ــع اجلوام ــع يف رشح مج ــع اهلوام 98. مه

ــرص. ــة - م ــة التوفيقي ــداوي، املكتب ــد هن ــد احلمي ــق: عب )ت: 911هـــ(، املحق
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الوحي يف القرآن والشرع 
دراسة موضوعية تأصيلية

د. تريك بن سليمان بن عبد العزيز النشوان

األستاذ املساعد بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين
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 موضوع البحث:

ــواع  ــامه وأن ــه وأقس ــرآن ومعاني ــي يف الق ــم الوح ــرع، ث ــة وال ــي يف اللغ ــف الوح ــدأ بتعري يب

ــة. ــرع واللغ ــي يف ال ــن الوح ــه وب ــرق بين ــامه، والف أقس

 هدف البحث:

1. حرص وجوه ومعاين الوحي كا جاءت يف القرآن الكريم.

2. بيان أقسام الوحي يف القرآن وأنواع تلك األقسام.

3. كتابة تعريف شامل ملعنى الوحي يف القرآن الكريم.

4. الفرق بن الوحي يف القرآن والوحي يف الرع، والفرق بن الوحي يف القرآن والوحي يف اللغة.

 مشكلة البحث:

1. هل هناك فرق بن الوحي يف القرآن والوحي يف الرع؟ 

2. ما هي وجوه لفظة الوحي يف القرآن الكريم؟

3. ما هي األلفاظ املحتملة ملعنى الوحي يف القرآن الكريم؟

4. ما هي أقسام الوحي يف القرآن الكريم وأنواعها؟

 أهم النتائج:

1. للوحي يف القرآن ستة عر وجًها مل أر من مجعها يف مؤلف مستقل.

2. يف القرآن عدة ألفاظ حمتملة ملعنى الوحي جديرة بالعناية والبيان.



3. للوحــي أقســام عديــدة بنــاء عــى عــدة اعتبــارات غــري مــا ذكــر يف كتــب علــوم القــرآن، مل أر 

مــن مجعهــا يف مؤلــف مســتقل.

4. الوحي يف القرآن أعم من الوحي يف الرع، والوحي يف اللغة أعم من الوحي القرآن.

الة )املفتاحية(:  الكلامت الدَّ

الوحي - أنواع الوحي - الوحي القرآين.
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F                                              

احلمــد هلل الــذي أوحــى إىل عبــده كتاًبــا مبينًــا، وجعلــه نــوًرا ورساًجــا منــرًيا، وهادًيــا إىل ســبيله 

ــه؛ ليكــون للعاملــن بشــرًيا  ــزل القــرآُن عــى قلب ــا مســتقيًا، والصــالة والســالم عــى مــن ُأن ورصاًط

ــا ورحيــًا. ــًرا، وباملؤمنــن رؤوًف ونذي

أما بعُد:  

ــُة  ــرع عجل ِرهــا ُت ِمهــا وتطوُّ م، ومــع تقدُّ ُد وســائُل التواصــل عــى مــر العصــور وتتقــدَّ فتتعــدَّ

ــددُة  ــال املتع ــل واالتص ــائُل التواص ــم وس ــُة العل ــوم، فمطيَّ ــون والعل ــتى الفن ــم يف ش ــم والتعل العل

ــاَهدًة. ــموعًة أو مش ــت أو مس ــة كان ــا؛ مكتوًب بأنواعه

ــال  ــل واالتص ــيلة التواص ــوَر وس ــه: تط ــودِة خُمرجات ــِزه وَج ــم ومتيُّ ــدم العل ــباب تق ــن أس وإن م

ــاًء. ــا وإلق ًي ــا، َتلقِّ ــا وإتقاًن ــًة وضبًط ــه؛ رسع في

ــَة بأفضــل كتــاب وأفضل علــوم؛ القــرآِن الكريــم وعلومــه، فأنزل  ف اهللُ تعــاىل هــذه األُمَّ وقــد رشَّ

ــا وأعظمهــا  ــل S، بأفضــل وســيلٍة وأتقنِه ــه  بواســطة جربي ــه عــى قلــب نبي كتاَب

عــى اإلطــالق قبــل أربعــة عــر قرًنــا، متصفــٍة بأعــى وأجــود صفــات التواصــل واالتصــال املحَكمــة 

واملتَقنــة، قــال C:ژ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

ۀ     ۀ   ژ ]الشــعراء: 192 – 195[، وقــال ســبحانه: ژ چ  ڇ  ڇ    ڇ      ڇ  ڍ  ڍ  ژ ]النمــل: 6[، وقــال 

ُل َربُّ  ــنَزِّ ــر: 19 – 21[، فاملـــُ ــاىل: ژ ڳ    ڱ  ڱ  ڱ             ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ   ژ ]التكوي تع

وح األمــن رســوٌل كريــم َمكــن. ُغ الــرُّ العاملــن احلكيــُم العليــم، واملـُـــَبلِّ

فــكان الوحــُي بالقــرآن ينــزل مــن اهلل تعــاىل بواســطة جربيــَل األمــِن S إىل النبــي الكريــم 

، حَســَب مــا تقتضيــه حكمــُة اهلل تعــاىل ومشــيئُته وإرادتــه.



وألمهيــة موضــوع الوحــي وِصَلتـِـه املبــارشة بالقــرآن الكريــم، حيــث إنــه الوســيلُة التــي نــزل هبــا، وأوُل 

موضوعــات علــوم القــرآن: فقــد تنــاول العلــاُء احلديــَث عنــه مــن خــالل مباحــَث ومســائَل عديــدٍة.

وبعــد دراســة هلــذه املباحــث واملســائل والنظــر والتأمــل فيهــا: ظهــر يل حاجــُة وجــوه ومعــاين 

الوحــي يف القــرآن الكريــم إىل مزيــد مــن اجلمــع والدراســة والبيــان، مــن خــالل اســتقصاٍء وتتبــع  يف 

كتــب الوجــوه والنظائــر، وكتــب التفســري واملعــاين، ودراســِة أقســام الوحــي وأنواعهــا املتعــددة كــا 

ــا، ودراســِة تعريــف الوحــي يف القــرآن والــرع،  ــا ومنطقيًّ يف القــرآن الكريــم، وترتيبهــا ترتيًبــا علميًّ

وبيــان الفــرق بينهــا، كــا ســيأيت بياُنــه بــإذن اهلل.

فعزمــت - بعــد التــوكل عــى اهلل - عــى دراســة الوحــي لغــة ورشًعــا ويف القــرآن، وبيــاِن وجوهه 

ــرآن  ــي يف الق ــميته )الوح ــا، وأس ــل عليه ــع التمثي ــم م ــرآن الكري ــاء يف الق ــا ج ــامه ك ــه وأقس ومعاني

والــرشع(، دراســة موضوعيــة تأصيليــة. 

وأسأل املوىل C العوَن والتوفيق واإلخالص والَقبول يف القول والعمل، إنه سميع جميب.

   أمهية البحث وأسباب اختياره:

د األقوال يف تعريف الوحي رشًعا واختالُفها با يتاج إىل دراسة وحترير. 1. َتَعدُّ

2. عــدم اســتقصاء كتــب الوجــوه والنظائــر وَمــن كَتــب يف الوحــي لوجــوه ومعــاين الوحــي يف 

القــرآن الكريــم.

ــان تلــك األقســام  ــًة لبي د أقســام الوحــي وأنواعهــا يف القــرآن؛ ممــا جعــل احلاجــة ماسَّ ــدُّ 3. َتَع

ــن مجــع هــذه الوجــوه واملعــايَن واألقســام  وأنواعهــا حيــث مل أجــد- حَســَب علمــي واطالعــي- َم

ــتقل. ــف مس ــي يف مؤل للوح

182



الوحي يف القرآن والرشع 

183

   أهداف البحث:
1. دراسة تعريف الوحي يف الرع والقرآن؛ للوصول إىل املعنى الصحيح فيها.

ــري  ــُب التفس ــك كت ــى ذل ــت ع ــا دل ــم، ك ــرآن الكري ــي يف الق ــاين الوح ــوه ومع ــرص وج 2. ح

ــر. ــوه والنظائ ــاين والوج واملع

3. مجع وحرص مجيع أقسام الوحي يف القرآن الكريم، وبيان أنواعها، والتحقق من وجودها.

4. صياغة تعريف ملفهوم الوحي يف القرآن الكريم يكون جامًعا ومانًعا.

   الدراسات السابقة:
ســأذكر يف هــذا املبحــث املؤلفــاِت اخلاصــَة بالوحــي، ثــم ُأتبــع ذلــك اإلضافــاِت اجلديــدَة عليهــا 

بــإذن اهلل تعــاىل: 

- الوحي املحمدي، ملحمد رشيد رضا، النارش دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 1426هـ.

حتــدث عــن الوحــي لغــة ورشًعــا، حيــث تنــاول احلديــث عــن الوحــي بمفهومــه العقــدي والدعوي 

والرعــي واحلضــاري، وكيــف بــدء الوحــي مــع النبــي ، واألدلــة عــى ثبــوت نبوته.

- الوحي والقرآن الكريم، د.حممد الذهبي، مكتبة وهبة، مرص، الطبعة األوىل، 1406هـ.

اقتــرص يف حديثــه عــن الوحــي الرعــي عــى ذكــر تعريفــه يف اللغــة والــرع، وبيــان أنواعــه، 

ــة وحــي القــرآن الكريــم. وكيفي

- الوحــي، تعريفــه، وأنواعــه، وكيفيتــه، وتفنيــد ُشــَبه اجلاحديــن لــه، د. تركــي اهلويمــل، جملــة 

العلــوم الرعيــة، جامعــة اإلمــام حممــد بن ســعود اإلســالمية، العــدد اخلامــس والثالثــون، 1436هـ.

ــه،  ــه، وتعريف ــة وقوع ــه، وإمكاني ــي؛ حقيقت ــي الرع ــن الوح ــه ع ــَث في ــث احلدي ــاول الباح تن

ــذا  ــالف ه ــه، بخ ــث يف بحث ــه الباح ــى ب ــا اعتن ــر م ــي أكث ــه، وه ــَبه حول ــه، والشُّ ــه، وكيفيت وأنواع

ــة.  ــة اصطالحي ــو دراس ــث فه البح



ــَبه املثــارة حولــه، د. الزهــراء التوجيــري، جملــة  - دالالت الوحــي يف القــرآن الكريــم، وأصــول الشُّ

الدراســات القرآنيــة، اجلمعيــة العلميــة الســعودية للقــرآن الكريــم وعلومــه، العــدد احلــادي عــر، 

1433هـ.

ــرآن،  ــي يف الق ــات الوح ــاين وإطالق ــا، ومع ــًة ورشًع ــي لغ ــف الوح ــن تعري ــُة ع ــت الباحث حتدث

ومل تذكــر إال ســبعَة معــاٍن، واثنــان منهــا مكــرر، ثــم ذكــرت أربعــة أنــواع مــن أنــواع الوحــي فقــط، 

ومل تذكــر ضابًطــا جيمــع مــا ذكــَرت مــن هــذه األنــواع، ثــم حتدثــت عــن وحــي القــرآن مــن خــالل 

احلديــث عــن جربيــل S، وتنــزالت القــرآن، وهيئــات نزوله عــى النبــي  ومظاهره 

ــَبه حــول الوحــي. عليــه، ثــم أصــوِل الشُّ

ــن  ــترشقني، د. حس ــم املس ــض مزاع ــنة نق ــاب والس ــه  يف الكت ــه وخصائص ــي اهلل، حقائق - وح

ــاء الديــن عــرت، حيــث بــدأ احلديــث عــن نشــأة االســتراق وأهدافــه ودوافعــه وأنشــطته ضــذ  ضي

ــة الســحر، ثــم رشع يف احلديــث  ــة، وتقليــد املركــن يف فري اإلســالم،  وموقفــه ضــد الســرية النبوي

عــن الوحــي اإلهلــي حقيقتــه وخصائصــه، ونقــض مزاعــم املســترقن حــول الوحــي وثبــوت قطعيــة 

الكتــاب والســنة.

وُيلحــظ مــن البحــث حــدود حديثــه عــن الوحــي الرعــي اخلــاص باألنبيــاء والرســل، وليــس 

الوحــي اإلهلــي الــذي أوســع وأشــمل مــن الرعــي، واهتامــه الكبري بالشــبه حــول الوحــي ونقضها.

ويمكن تلخيُص اجلديد واإلضافة يف هذا البحث عام سبق من خالل اآليت:

هــذا البحــث دراســٌة موضوعيــٌة تأصيليــة للوحــي يف القــرآن، حيــث يتنــاول معانَيــه وأقســامه - 

يف القــرآن الكريــم، فهــو أوســع أقســاًما وأنواًعــا ومعــايَن مــن املؤلفــات الســابقة التــي اقتــرص 

حديُثهــا عــى الوحــي الرعــي اخلــاص باألنبيــاء والرســل عليهــم الصــالة والســالم، والــذي 

ــار  ــي باعتب ــم الوح ــواع قس ــن أن ــوٌع م ــق، ون ــاىل إىل اخلل ــي اهلل تع ــواع وح ــن أن ــوٌع م ــو ن ه
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ــه يف هــذا البحــث - بــإذن اهلل تعــاىل -. املوحــي يف القــرآن؛ كــا ســيأيت بياُن

مُجــع يف هــذا البحــث ســتَة عــَر وجًهــا ومعنـًـى للوحــي يف القــرآن، وهــي ِضعــُف عــدد املعــاين - 

التــي مُجِعــت فيــا قبلــه مــن املؤلفــات والبحوث.

ــت -  ــي كان ــابقة الت ــات الس ــا للمؤلف ــة؛ خالًف ــة قرآني ــه بصبغ ــي ومعاني ــاُم الوح ــه أقس ــر في ُذك

ــي  ــواع الوح ــن أن ــا م ــا بعًض ــر أحياًن ــد تذك ــب، وق ــه فحس ــي وأنواع ــَي الرع ــاول الوح تتن

ــح. ــج واض ــتقصاٍء أو منه ــة، دون اس ــاب املقارن ــن ب ــرى م األخ

حتريــر تعاريــف الوحــي املتنوعــة؛ ســواء يف اللغــة أو الــرع، مــن خــالل الدراســة واملقارنــة - 

بــن أقــوال أهــل العلــم.

اســتنتاج مصطلحــات جديــدة للوحــي وصياغــة تعريــف هلــا؛ كالوحــي اإلهلــي، والوحــي يف - 

القــرآن (1(.

ــة، -  ــي املالئك ــاىل، ووح ــي اهلل تع ــرآن؛ كوح ــي يف الق ــواع الوح ــض أن ــف لبع ــة تعاري صياغ

ــر.  ــي الب ووح

ــواع -  ــدة، وأقســامه، وأن ــه العدي ــان وجوهــه ومعاني ــاج إىل بي فموضــوع الوحــي يف القــرآن يت

ــن  ــي- م ــي واطالع ــَب - علم ــم، ومل أَر حَس ــرآن الكري ــاءت يف الق ــا ج ــام؛ ك ــك األقس تل

ــورة.  ــذه الص ــك هب ــاول ذل تن

هــذا مــا أرى رضورَة بيانــه وإضافتــه إىل املكتبــة اإلســالمية واملكتبــة القرآنيــة عــى وجــه 

اخلصــوص، وأســأل اهللَ العــون والتوفيــق والقبــوَل، إنــه ســميع جميــب.

)1( ينظــر ملطلــب تعريــف الوحــي رشعــا، فقــد جــاء فيــه بيــان للوحــي اإلهلــي والفــرق بينــه وبــن الوحــي الرعــي، ومبحــث الوحــي 
يف القــرآن الفــرق بينــه وبــن الوحــي يف الــرع واللغــة.
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  خطة البحث:

يشتمل البحث عى مقدمة، وأربعة مباحث، وخامتة، واملصادر واملراجع.

ــات  ــه، والدراس ــاره، وأهداف ــباب اختي ــث وأس ــة البح ــى أمهي ــتمل ع ــة: وتش املقدم
ــث. ــج البح ــه، ومنه ــابقة، وخطت الس

املبحث األول: تعريف الوحي لغًة ورشًعا، وفيه مطلبان:

املطلب األول: الوحي لغًة. -

املطلب الثان: الوحي رشًعا. -

املبحث الثان: وجوه ومعان الوحي يف القرآن الكريم، وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول: صيغ الوحي يف القرآن الكريم. -

املطلب الثان: وجوه ومعاين الوحي يف القرآن الكريم. -

املطلب الثالث: ألفاظ دلت عى معنى الوحي يف القرآن الكريم. -

املبحث الثالث: أقسام الوحي يف القرآن الكريم، وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول: )القسم األول( أنواع الوحي يف القرآن الكريم باعتبار املوحي. -

املطلب الثان: )القسم الثاين( أنواع الوحي يف القرآن الكريم باعتبار املوحى إليهم. -

املطلب الثالث: )القسم الثالث( أنواع الوحي يف القرآن الكريم باعتبار املوحى إليه. -

املطلب الرابع: )القسم الرابع( أنواع الوحي يف القرآن الكريم باعتبار املوحى به. -
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الوحي يف القرآن والرشع 

املبحث الرابع: الوحي يف القرآن الكريم، وفيه مطلبان:

املطلب األول: بن الوحي يف القرآن والوحي يف الرع. -

املطلب الثان: خصائص الوحي يف القرآن والفرق بينه وبن الوحي يف اللغة. -

اخلامتة: وفيها نتائج البحث، والتوصيات.

املصادر واملراجع.

   منهج البحث: 

1. مجع أقوال أهل العلم يف معنى الوحي رشًعا، ودراستها، وبيان القول الراجح منها.

ــم،  ــان معــاين ووجــوه الوحــي يف القــرآن الكري ــم، وبي ــات الوحــي يف القــرآن الكري 2. مجــع آي

مــن خــالل الرجــوع إىل كتــب التفســري واملعــاين، وكتــب الوجــوه والنظائــر، ثــم حــرص أقســام الوحي 

وأنواعهــا كــا دل عليهــا القــرآُن الكريــم.

3. النظــر يف معــاين الوحــي وأقســامه يف القــرآن الكريــم، واســتنتاج املعنــى والتعريــف الشــامل 

لتلــك املعــاين واألقســام يف القــرآن. 

4. ختريج اآليات من خالل كتابة اسم السورة ورقم اآلية يف متن البحث.

5. ختريــج األحاديــث مــن مصادرهــا األصليــة، مــع بيــان كالم أهــل العلــم عــى احلديــث إن مل 

يكــن يف الصحيحــن أو يف أحدمهــا.

6. بيان غريب اللفظ وغري املشهور من األعالم كا جاء يف املتن.

7. توثيق النصوص من مصادرها نثًرا وشعًرا.

8. تذييل البحث بخامتة حتوي خمترًصا للبحث وأهم نتائجه.

9. وضع ثبت للمصادر واملراجع.
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املبحث األول: 

تعريف الوحي لغة ورشًعا

   املطلب األول: الوحي لغًة 

الوحي لغًة: مصدٌر من الفعل "َوَحى" و"َأوَحى".

ازي: "يقــال َوحْيــُت إىل فــالن َأِحــي إليــه وحًيــا وأوحيــت إليــه ُأوحــي إياًء:  قــال أبــو اهليثــم الــرَّ

ــه وأومأَت"(1(. إذا أرشَت إلي

اُج(2(: "َوَحى هلا القَراُر فاستقرت"(3()4(. قال الَعجَّ

أي: وحى اهلل األرض بأن تقر قراًرا فال متيد بأهلها، أي أشار إليها بذلك.

قــال األزهــري: "ويكــون َوحــَى هلــا القــراُر أي: كتــب هلــا القــراُر، ويقــال َوَحْيــُت الكتــاب َأِحيه 

َوحًيــا أي: كتبتــه فهو َمْوِحــّي"(5(.

وقــال الكســائي: "َوَحــي إليــه بالــكالم َيــي بــه وحًيــا، وَأوحــى إليــه، وهــو أن يكلمــه بــكالم 

يفيــه مــن غــريه" (6(.

وقال أبو إسحاق الزجاج يف قوله:  ژ ہ  ھ  ھ      ھ  ھ  ے  ے       ژ ]املائدة: 111[.

)1(  هتذيب اللغة، لألزهري، )296/5(.
ــاج بــن عبــد اهلل بــن ُرْؤبــة بــن أســد بــن ضخــر األســدي، لــه ديــوان رجــز مشــهور، تــويف يف زمــن املنصــور  )2(  هــو ُرْؤبــة بــن الَعجَّ

ســنة 145هـــ. معجــم األدبــاء، لياقــوت احلمــوي، )1311/3(.
)3(  ديوان العجاج، لألصمعي، )408/1(.

)4(  أي: وحى لألرض أن تقر بأهلها وال متيد فاستقرت، ينظر: لسان العرب، البن منظور، )241/15( مادة )و ح ى(.
)5(  هتذيب اللغة، لألزهري، )296/5(.

)6(  ينظر: هتذيب اللغة، لألزهري، )296/5( مادة )و ح ى(.
188



الوحي يف القرآن والرشع 

    قــال بعضهــم: "معنــاه أهلمهــم"، كــا قــال: ژ ڎ  ڈ  ڈ      ژ     ژ ]النحــل: 68[، وقــال بعضهــم:  

ژ ہ  ھ  ھ      ھ  ژ ]املائــدة: 111[  "أمرتــم" (1(.

ُه عــى  ي وحًيــا ألن امَللــك أرَسَّ قــال ابــن األنبــاري: يف قوهلــم: أنــا مؤمــن بوحــي اهلل، قــال: "ُســمِّ

ــه، قــال اهلل D: ژ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ــي ، املبعــوث إلي ــه النب اخللــق، وخــص ب

ڃ  ڃڃژ ]األنعــام: 112[ ، معنــاه ُيــِرُّ بعضهــم إىل بعــض، فهــذا أصــل يف احلــرف، ثــم قــرص الوحــي 

عــى اإلهلــام، ويكــون لألمــر، ويكــون لإلشــارة" (2(. 

ــار  ــك ص ــاء ولذل ــالم يف خف ــا إع ــة كله ــي يف اللغ ــل الوح ــاج: "وأص ــحاق الزج ــو إس ــال أب ق

ــا" (3(. ــمى وحًي ــام  يس اإلهل

قال األزهري: "اإلشارة واإلياء يسمى وحًيا، والكتابة تسمى وحًيا.

وقال اهلل جل وعز:  ژ  ىئ  ىئ          ىئ   ی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  ژ  ]الشورى: 51[.

معنــاه إال أن يوحــي اهلل إليــه وحًيــا فيعلمــه بــا يعلــم البــر أنــه أعلمــه إمــا إهلاًمــا وإمــا رؤًيــا، 

ــا، كــا أنــزل عــى موســى أو قرآنــا يتــى عليــه كــا أنــزل عــى حممــد، وكل  وإمــا أن ينــزل عليــه كتاًب

هــذا إعــالم وإن اختلفــت أســباب اإلعــالم فيهــا" (4(.

: أصــٌل يــدل عــى إلقــاء ِعلــم يف إخفاء  قــال ابــن فــارس: "وحــي: الــواو واحلــاء واحلــرف املعتــلُّ

أو غــريه إىل غــريك"(5(. فالوحــي: اإلشــارة، والوحــي: الكتــاب والرســالة، وكلُّ مــا ُتلقيــه إىل غــريك 

حتــى عِلَمــه، فهــو وحــٌي كيــف كان. 

)1(  معان القرآن وإعرابه، للزجاج، )219/2(.
)2(  لسان العرب، البن منظور، )240/15( مادة )و ح ى(.

)3(  معان القرآن وإعرابه، للزجاج، )133/4( .
)4(  هتذيب اللغة، لألزهري، )297/5( مادة )و ح ى(.

)5(  أي: إلقــاء علــم يف خفــاء أو يف غــري خفــاء إىل غــريك، ويتمــل أن يكــون هنــاك خطــأ يف النســخ، والصحيــح: إلقــاء علــم يف خفــاء 
إىل غــريك، وعــى كل حــال فاملعنــى اللغــوي حمتمــل اخلفــاء والظهــور، واهلل أعلــم.
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حتى قال: "وكل ما يف باب الوحي فراجٌع إىل هذا األصل الذي ذكرناه"(1(.

ــٌي؛  ــٌر َوْح ــل: أم ــة قي ــن الرع ــة، ولتضمُّ ــارُة الريع ــي: اإلش ــل الوح ــب: "أص ــال الراغ وق

ٍد عــن الرتكيــب،   وذلــك يكــون بالــكالم عــى ســبيل الرمــز والتعريــض، وقــد يكــون بصــوت جمــرَّ

ــة"(2(. ــوارح، وبالكتاب ــض اجل ــارة ببع وبإش

فأصــل الوحــي يف اللغــة اإلعــالم عــى وجــه اخلفــاء والرعــة غالًبــا؛ كالًمــا أو كتابــًة أو إشــارة 

أو إهلاًمــا، وغــري ذلــك مــن وســائل وصــور اإلعــالم.

ــاب  ــى؛  كالكت ــيء املوح ــي وال ــة الوح ــاره نتيج ــول باعتب ــم املفع ــى اس ــي ع ــق الوح ــا يطل ك

ــارس. ــن ف ــك اب والرســالة كــا أشــار إىل ذل

قــال اجلوهــري: "الوحــي: الكتــاب، ومجعه وحــي، والوحــي أيضــا: اإلشــارة والكتابة والرســالة 

واإلهلــام، والــكالم اخلفــي، وكل مــا ألقيتــه إىل غــريك، يقــال: وحيــت إليــه الــكالم وأوحيــت،  وهــو 

أن تكلمــه بــكالم ختفيفــه" (3(.

كا يطلق الوحي عى املـُــــلك بعد الفقر، والظلم، واالستفهام، والنِّياحة، والبكاء، واإلرسال.

قــال ابــن األعــرايب(4(: "َأوَحــى الرجــل إذا بعــث برســوٍل ثقــة إىل عبــد مــن عبيــده ثقــة، وأوحــى 

ــم عبــده بــال رســول، وأوحــى اإلنســاُن؛ إذا صــار َمِلــًكا بعــد فقــر، وأوحــى اإلنســاُن،  أيًضــا إذا َكلَّ

ــَب،  ــتوحيُت الكل ــال: واس ــتفهمُته، ق ــتوحيُته؛ أي: اس ــلطانه، واس ــم يف س ــى؛ إذا ظَل ــَى، وَأوَح وَوَح

ِســَله"(5(. واستوشــيُته، وآســدته؛ إذا دعوَتــه لرُتْ

)1(  مقاييس اللغة، البن فارس، )ص1046(؛ وينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، )1999/5( مادة )و ح ى(.
)2(  مفردات ألفاظ غريب القرآن، للراغب األصبهاين، )ص858( مادة )و ح ى(.
)3(  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، )1999/5( مادة )و ح ى(.

ــوت  ــاء، لياق ــم األدب ــر: معج ــنة 231هـــ، ينظ ــويف س ــوي، ت ــة والنح ــد اهلل، الراوي ــو عب ــرايب، أب ــن األع ــاد اب ــن زي ــد ب ــو حمم )4(  ه
.)2530/6) احلمــوي، 

)5(  هتذيب اللغة، لألزهري، )298/5(.
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ــي  ــة توح ــه، والنائح ــاه؛ أي: َيبكي ــي أب ــالن يوح ــال: ف ــكاء، يق ــاء الب ــم: "اإلي ــال بعضه  وق
ــه" (1(.  ــوُح علي ــَت؛ َتن املي

وعنــد النظــر والتأمــل يف هــذه املعــاين واألصــل اللغــوي ملعنــى الوحــي، يالحــظ اتفاقهــا معــه 
يف صفــة اخلفــاء، مثــل امُللــك بعــد الفقــر خلفــاء ذلــك يف حــال فقــره، أو يف ظلمــه إلخفائــه احلــق، أو 
يف االســتفهام خلفــاء العلــم عنــه، ويف البــكاء عــى الغائــب لعــدم وجــوده، ويف اإلرســال إذا كان عــى 

وجــه اخلفــاء.

ــه  ــى وج ــالم ع ــو إع ــك، ه ــمي بذل ــي أو س ــه وح ــق علي ــا أطل ــم م ــرى أن معظ ــدم  ن ــا تق فم
اخلفــاء والرعــة غالًبــا، أو يكــون متفًقــا مــع أصــل الوحــي يف صفــة مــن صفاتــه وإن مل يكــن يف بــاب 

اإلعــالم، واهلل أعلــم.

   املطلب الثاين: تعريف الوحي رشًعا

ــالُف  ــا عــى وجهــن، واختالُفهــم يف ذلــك اخت اختلــف أهــل العلــم يف تعريــف الوحــي رشًع

ــٌد إىل املعنــى الرعــي للوحــي، والتعريفــات املتعــددة يف  ٍع وليــس تضــاًدا، فمــآل الوجهــن عائ تنــوُّ

كل وجــه بعُضهــا مكمــٌل للبعــض إال القليــَل منهــا، ولكنهــا حتتــاج إىل دراســٍة ومجــع وتأليــف فيــا 

بينهــا، وإليــك بيــاَن ذلــك: 

الوجه األول: الوحي بمعنى اإلحياء؛ عى أنه مصدٌر من الفعل )َوَحى( و)أوحى(.

، ويف كل وجــه مــن   جــاء تعريــُف الوحــي يف هــذا الوجــه عــى وجهــن آخريــن خــاصٍّ وعــامٍّ

هــذه األوجــه تعريفــاٌت عــدٌة عــى النحــو اآليت:

ــا بأنبيــاء اهلل Q دون  الوجــه اخلــاص: يف هــذا الوجــه جــاء تعريــُف الوحــي رشًعــا خاصًّ

غريهــم مــن اخللــق، وعــى هــذا الوجــه جــاءت تعريفــاٌت عــدٌة، أذكــر منهــا:

)1(  ينظر: هتذيب اللغة، لألزهري، )298/5( مادة )و ح ى(.
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1. اإلعالم بالرع(1(.

2. إعالم اهلل تعاىل ألنبيائه با شاء من أحكامه أو أخباره(2(.

3. اإلعالم بالرع بكتاٍب أو رسالِة َمَلك أو منام أو إهلام أو نحوها(3(.

4. إعالم اهلل لنبيٍّ من أنبيائه بحكم رشعي ونحوه(4(.

5. إعالم اهلل أنبياءه با يريد أن يبلَِّغه إليهم من رشع أو كتاب؛ بواسطة أو غري واسطة(5(.

ته، وما َيتبُعها من أوامر وَنواٍه وأخبار(6(. 6. إعالم اهلل نبيًّا من أنبيائه -بكيفية معينة- بنبوَّ

7. ما يوحيه اهلل تعاىل إىل نبي من أنبيائه عى أي وجه من وجوه اإلياء؛ بواسطة أو بغري واسطة(7(.

ويالحظ عى هذه التعاريف اآليت:

 .Q االتفاق عى أن الوحَي يف الرع هو ما كان من اهلل تعاىل ألنبيائه -

.Q االختالف يف ذكر أنواع الوحي إىل األنبياء  -

- االختالف يف ذكر طريقة الوحي وصوره.  

واألَوىل أن يكون تعريف الوحي رشًعا من اهلل تعاىل ألنبيائه شاماًل ألنواع املوحى واملوحى به(8(.

ا جلميع اخللق دون قرِصه عى األنبياء.  الوجه العام: أن يكوَن الوحُي من اهلل تعاىل عامًّ

)1(  فتح الباري، البن حجر )ت:852هـ(، )14/1(.
)2(  املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أليب العباس القرطبي )ت: 656هـ(، )373/1(.
)3(  منحة الباري برشح صحيح البخاري،  أليب ييى زكريا األنصاري )ت: 926هـ(، )68/1(.

ــي،  ــد الروم ــرآن، لفه ــوم الق ــات يف عل ــر: دراس ــي )ت: 1398هـــ(، )ص7(؛ وينظ ــد الذهب ــم، ملحم ــرآن الكري ــي والق )4(  الوح
)ص176(.

)5(  املدخل لدراسة القرآن الكريم، ملحمد أبو شهبة )ت: 1403هـ(، )ص79(.
)6(  املحرر يف علوم القرآن، ملساعد الطيار، )ص62(.

)7(  دراسات يف علوم القرآن الكريم، لزاهر األملعي، )ص16(.
)8(  اقتــرصت يف تعليقــي عــى التعريفــات الســابقة بتعليــق عــام يبــن اخللــل ويــدل عــى املــراد؛ خشــية اإلطالــة والتكــرار مــن خــالل 

تعقــب كل تعريــف مــع تقارهبــا، ويــراد باملوحــى الكتــاب والريعــة، واملوحــى بــه الطريقــة التــي جــاء هبــا الوحــي.
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ومن التعريفات عى هذا الوجه اآليت:

1. ِعرفاٌن جيده الشخص من نفسه عى اليقن بأنه من ِقَبِل اهلل؛ بواسطة أو غري واسطة(1(.

2. أن ُيْعِلــم اهللُ َمــن اصطفــاه مــن عبــاده كلَّ مــا أراد إطالَعــه عليــه مــن ألــوان اهلدايــة والعلــم، 

ولكــن بطريقــة رسيــٍة خفيــة غــري معتــادة للبــر(2(.

3. تكليم اهلل سبحانه واحًدا من عباده بطريقة من طرق الوحي(3(.

ويالَحــظ يف هــذه التعاريــف أن الوحــي رشًعــا عــامٌّ جلميــع مــن أوحــى اهلل إليهــم مــن البــر، 

ــا باألنبيــاء Q، فيشــمل كلَّ مــن اصطفــاه تعــاىل بالوحــي مــن عبــاده؛ كأم موســى  وليــس خاصًّ

ومريــم وغريمهــا.

ــاء  ــى األنبي ــه ع ــاص بنزول ــي اخل ــي الرع ــى الوح ــَة معن ــف حقيق ــك يال ــكَّ أن ذل وال ش

ــر. ــن الب ــم م ــق دون غريه ــه للخل ــي وتبليِغ ــي الرع ــي الوح ــون بتلق ــم املختص ــل، فه والرس

فقــرْصُ التعريــف الرعــي مــن حيــث اإللقــاء عــى األنبيــاء والرســل َأوىل وأصــحُّ ِمــن محلــه عــى 

عمــوم َمــن اصطفاهــم اهلل بالوحي.

وعنــد النظــر يف حــدود الوجــه العــام لتعريــف الوحــي رشًعــا عنــد بعــض أهــل العلــم، يمكــن محُله 

عــى مصطلــٍح آخــَر مــن مصطلحــات الوحــي؛ وهــو الوحــي اإلهلــيُّ مــن اهلل تعــاىل إىل مجيــع اخللق.

الوجه الثان: الوحي بمعنى امُلوحى عى اسم املفعول

 وقد وجدت تعريفن عى هذا الوجه:

)1(  رسالة التوحيد،  ملحمد عبده )ت: 1323هـ(، )ص57(.
)2(  مناهل العرفان، ملحمد الزرقاين )ت: 1367هـ(، (63/1(؛ ينظر: مصطلحات علوم القرآن، لسليان القرعاوي، )ص53(.

)3(  ملحات يف علوم القرآن، ملحمد الصباغ )ت: 1439هـ(، )ص45(.
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1. كالم اهلل املنزُل عى نبي من أنبيائه(1(.
ــع واحلكــم، منهــم مــن  ــاء الغيــب والرائ ــه؛ مــن أنب فهــم ب ــه وعرَّ ــه اهللُ عــى أنبيائ ــا أنزل 2.  م

ــه(2(. ــن مل ُيعط ــم م ــا، ومنه ــاه كتاًب أعط

وممــا يالَحــظ عــى هــذا الوجــه إمهاُلــه لبيــان املوحــى بــه، وهــي الطريقــُة التــى جــاء ونــزل هبــا 
الوحــُي، وتعريفــه للوحــي عــى اســم املفعــول، واألَوىل تعريفــه باإليــاء عــى املصــدر؛ الشــتقاقه مــن 

ــف اللغــوي. ــى"؛ كــا يف التعري ــى" و"أوح ــل "وح الفع

كــا يالَحــظ اقتصــاُر التعريــف األول يف هــذا الوجــه عــى نــوع واحــد مــن أنــواع املوحــى؛ وهــو 
الــكالُم إىل األنبيــاء، دون ذكــر غــريه مــن أنــواع الوحــي الرعــي.

ــٍز،  ــف موج ــى يف تعري ــاِء واملوح ــن اإلي ــن الوجه ــن هذي ــريُّ -  - ب ه ــع الزُّ ــد مج  وق
فقــال: "الوحــي مــا ُيوحــي اهللُ إىل نبــيٍّ مــن األنبيــاء، فُيْثبِتــه يف قلبــه، فيتكلــم بــه، ويكُتُبــه، وهــو كالم 

اهلل")3(.

ــر  ــى ذك ــرص ع ــز واقت ــه أوج ــى، إال أن ــاء واملوح ــن اإلي ــذا ب ــه ه ــع يف تعريف ــه مَج ــظ أن فيالَح
ــض. ــواع دون بع ــض األن بع

ــد العلــامء،  ومــن خــالل مــا تقــدم مــن عــرض موجــز ودراســة لتعريــف الوحــي يف الــرشع عن
ــا لــآيت:  ــه مــن األَوىل شــموُل تعريــف الوحــي رشًع أرى أن

1. اخلَصوصية من حيث املصدُر؛ فال يكون إال من اهلل تعاىل.
ــاء دون غريهــم مــن اخللــق؛ نظــًرا  ــة مــن حيــث املــورُد؛ فــال يكــون إال إىل األنبي 2. اخلَصوصي

لتعلقــه بالــرع.
ــاء عليهــم الصــالة والســالم؛ ســواٌء كان  ــواع املوحــى إىل األنبي ــع أن 3.  أن يكــون شــاماًل جلمي

)1(  عمدة القارئ، للعيني )ت: 855هـ(، )14/1(؛ وينظر: مباحث يف علوم القرآن، للقطان، )ص33(.
)2(  الوحي املحمدي، ملحمد رشيد رضا )ت:1354هـ(، )ص25(.

)3(  ينظر: اإلتقان يف علوم القرآن، للسيوطي، (141/1(، وعزاه إىل ابن أيب حاتم، ومل أجده يف تفسريه.
194



الوحي يف القرآن والرشع 

ــاًرا أو غــري ذلــك. ــا أو أخب ــا أو تكليًف ــوًة أو كتاًب نب
4. أن يكــون شــاماًل جلميــع أنــواع املوحــى بــه إىل األنبيــاء عليهــم الصــالة والســالم؛ بواســطة 

املالئكــة أو مبــارشًة مــن اهلل تعــاىل دون واســطة.

ف بـــــــأنه:   والتعريف املختار للوحي رشًعا هو أن ُيعرَّ

)إعالم اهلل تعاىل نبيًّا من أنبيائه بأمر ما؛ عى وجه اخلفاء؛ بواسطة أو بدون واسطة(.

واملتأمــُل يف هــذا التعريــف يــرى شــموَله جلميــع صفــات الوحــي الرعــي األربــع املتقدمــة؛ مــن 

حيــث املــورد واملصــدُر واملوحــى واملوحــى بــه.

ويف الوجــه الثــاين لتعريــف الوحــي رشًعــا أنــه الوحــي مــن اهلل تعــاىل لعامــِة عبــاده، وقــد ذكــرت 

أن ذلــك يالــُف احلقيقــَة والــرع، فالوحــي الرعــي خــاصٌّ باألنبيــاء Q دون غريهــم مــن 

البــر؛ ألهنــم املســئولون ابتــداًء عــن تبليــغ رشع اهلل للخلــق.

ف بأنه: لكن يمكن محُل هذا الوجه عى مصطلح الوحي اإلهلي، وُيَعرَّ

)إعالم اهلل تعاىل أحًدا من خلقه بأمر ما عى وجه اخلفاء ؛ بواسطة أو بدون واسطة(.

فيدخــل يف هــذا التعريــف وحُيــه تعــاىل للمالئكــة واإلنــس واجلــن واحليوانــات واجلــادات، وهو 

أعــمُّ وأشــمل مــن التعريــف الرعــي مــن حيــث املــورُد، ومتوافــٌق مــع مصطلــح الوحــي اإلهلــي، 

وفيــه بيــاٌن ألنــواع الوحــي األخــرى التــي دل عليهــا القــرآُن الكريــم.

ــه يف  ــَث عن ــأرجئ احلدي ــذا س ــرع، ل ــي يف ال ــن الوح ــَع م ــدُّ أوس ــرآن فُيَع ــي يف الق ــا الوح أم

آخــر البحــث(1(؛ نظــًرا لتعلــق بيانــه ببيــان وجــوه ومعــاين الوحــي يف القــرآن وأقســامه وأنــواع تلــك 

ــام. األقس

)1(  ينظر: )ص 222( من هذا البحث يف )املبحث الرابع(. 
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املبحث الثاين:

وجوه ومعاين الوحي يف القرآن، وفيه ثالثة مطالب:

  املطلب األول: صيغ الوحي يف القرآن الكريم

ــى  ــة؛ ع ــغ متنوع ــا وبصي ــبعن موضًع ــاٍن وس ــم يف ث ــرآن الكري ــي يف الق ــظ الوح ــاء لف ــد ج لق

ــو اآليت: النح

1. صيغة االسم، وهي أقلُّ الصيغ وروًدا يف القرآن؛ ومثال ذلك: 

ــه  ــاء: 45[، وقول ــاىل: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ    پ   ڀ       ڀ  ڀ  ژ  ]األنبي ــه تع قول

ــم: 4[. ــاىل: ژ ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ    ژ  ]النج تع

2.  صيغة الفعل املايض؛ ومثال ذلك:

ــاء: 163[،  ــه : ژ  ٻ     ٻ   ٻ    ٻ       پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀڀ   ژ  ]النس ــاىل لنبي ــه تع  قول

ــه تعــاىل: ژ ٺ  ٺ    ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ژ  ]األنعــام: 19[،  عــى الفعــل املــايض املبنــي لفاعلــه، وقول

عــى الفعــل املــايض املبنــي ملفعولــه.

3. صيغة الفعل املضارع؛ مثال ذلك:

قولــه تعــاىل: ژ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ژ  ]األنفــال: 12[، عــى الفعــل املضــارع املبنــي 

ــه. ــي ملفعول ــارع املبن ــل املض ــى الفع ــام: 50[ ع ــاىل: ژ ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ژ  ]األنع ــه تع ــه، وقول لفاعل

4. صيغــة الفعــل املضــارع املســند إىل نــون العظمــة نوحــي، يف قولــه تعــاىل: ژ گ  گ  ڳ  ڳ   

ڳ    ڳ  ڱ  ڱ   ژ  ]يوســف: 109[. 

ى بحــرف اجلــر )إىل( أو )يف( أو الــالم أو البــاء، فيــدل عــى معــاٍن إضافيٍة  وقــد يــأيت الوحــي معــدًّ

عــى اإلعــالم؛ ومثــال ذلك: 
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ــى(  ــل )أوح ى الفع ــدَّ ــد تع ــم: 13[، فق ــاىل: ژ ک  ک  گ   گ  گ   گ   ژ  ]إبراهي ــه تع قول

بحــرف اجلــر )إىل(، وهــو أكثــر وروًدا يف القــرآن، حيــث أفــاد معنــى اإلرســال واخلَصوصيــة للموحــى 

إليــه مــع اإلعــالم.

 ومــن األمثلــة كذلــك تعديُتــه بــــــــ )يف( يف وحيــه تعاىل للســاء، قــال تعــاىل: ژ پ  پ  پ      پ  

ڀڀ   ژ  ]فصلــت: 12[، فأفــاد حــرُف اجلــر معنــى اإللقــاء، ومثــاُل تعديتــه بحــرف البــاء قوُلــه: ژ  جبحب   

ــِة  ــة؛ مصاحب ــى املصاحب ــاء معن ــرُف الب ــاد ح ــث أف ــورى:  51[، حي خب  مب  ىب   يب  جتحت  ژ  ]الش

الوحــي لــإلرادة واملشــيئة. 

  املطلب الثاين: وجوه ومعاين الوحي يف القرآن الكريم

ــَف  ــدت ِضْع ــرآن (1(، ووج ــي يف الق ــه الوح ــن أوج ــبعًة م ــر س ــوه والنظائ ــب الوج ــَرت كت ذك

ذلــك يف كتــب التفســري واملعــاين، وذلــك بنــاء عــى ارتبــاط تلــك الوجــوه باألصــل اللغــوي ملعنــى 

الوحــي مبــارشة أو بطريقــة غــري مبــارشة، كأن يكــون الزًمــا مــن لــوازم أصــل املعنــى اللغــوي بداللــة 

الســياق، كــا يف كتــب التفســري وكتــب الوجــوه والنظائــر (2(.

ــوه  ــم الوج ــر يف عل ــني النواظ ــة األع ــليان، )ص216-217(؛ ونزه ــن س ــل ب ــم، ملقات ــرآن العظي ــر يف الق ــوه والنظائ ــر: الوج )1(  ينظ
ــادي،  ــز، للفريوزآب ــر ذوي التميي ــاين، )ص790(؛ وبصائ ــر، للدامغ ــوه والنظائ ــوزي، )ص621(؛ والوج ــن اجل ــر، الب والنظائ

ــع، )1347/4(. ــد الضال ــدي وأمح ــد الربي ــر، ألمح ــوه والنظائ ــوعة الوج )177/5-182(، وموس
)2(  قــال الدكتــور مســاعد الطيــار يف كتابــه )التفســري اللغــوي للقــرآن الكريــم(، )ص 96(: "وعنــد بحــث عالقــة الوجــوه والنظائــر 

القرآنيــة باللغــة، فــإن األمــر فيــه جانبــان: 
األول: األصل اجلامع ملعنى اللفظ يف لغة العرب، ومعرفة عالقة هذه الوجوه هبذا األصل.

د هــذه الــدالت، والنَّظــُر يف ذلــك يرجــع  ُد الوجــوه بتعــدُّ الثــان: أن بعــض هــذه الوجــوه تكــون دالالت لغويــة مبــارشة، وقــد تتعــدَّ
ِغــة. َرُه أهــل اللُّ إىل اســتعال العــرب حســبا قــرَّ

وإذا ُوِجــَد يف ُكتبهــم يشء مــن الوجــوه ال يوجــد لــه داللــة مبــارشة يف كتــب أهــل اللُّغــِة، فــإن هــذا ال يعنــي خروجــه مــن اللُّغــِة، 
 . ــه ال بــدَّ مــن وجــود ارتبــاط بينــه وبــن أصــل املعنــى اللُّغــويِّ ولكــن ُيْلَحــُظ أنَّ

ثم َمثَّل بعد ذلك بعدة أمثلة عى ذلك.
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1. اإلهلام

ــَن امللقــى عليــه أنــه مــن اهلل، وُمثِّــل لذلــك بوحيــه  وهــو إلقــاء املعنــى املــراِد يف القلــب، حتــى يتيقَّ

تعــاىل إىل النحــل، قــال تعــاىل:  ژ ڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ ژ  ]النحــل: 68[

(1(. ويســمى اإلهلــام الفطــري.

ــال  ــي، ق ــام التكليف ــو اإلهل ــا وه ــى ابنه ــت ع ــن خاف ــى ح ــاىل ألم موس ــه تع ــك يف وحي وكذل

تعــاىل: ژ ٺ  ٺ     ٺ     ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ   ڤ   ڦڦ  ڦ    ڦ  ڄ     ڄ  

ڄ  ڄ    ژ  ]القصــص: 7[، عــى خــالف بــن أهــل العلــم يف تفســري الوحــي يف اآليــة عــى اإلهلــام (2(. 

ووجــه تفســري الوحــي باإلهلــام؛  كونــه يعــود إىل األصــل اللغــوي ملعنــى الوحــي يف اللغــة إذ هــو 

إعــالم عــى وجــه اخلفــاء، وهــو أقــرب أنــواع وصــور الوحــي وأنســبها هلــذه احلالــة التــي جــاء فيهــا 

الوحــي مــن اهلل تعــاىل للنحــل وُأم موســى.

ــة لفــظ الوحــي عــى  ــة عــى اإلهلــام؛ فذلــك لدالل ــار لفــظ الوحــي يف اآلي ُّ يف اختي ــا الــرِّ وأم

ــي  ــي اإلهل ــن الوح ــه م ــى، وأن ــك املوح ــة ذل ــرف ومكان ــرده، ك ــام بمف ــه اإلهل ــدل علي ــى ال ي معن

ــه. خللق

2. الوسوسة

  الوسوســة حديــث الصــدر؛ ســواٌء كانــت مــن النفــس أو الشــياطن، وقــد جــاء تفســري الوحــُي 

ــاىل:  ژ ژ  ڑ  ڑ  ک         ــال تع ــم، ق ــياطن إىل أوليائه ــي الش ــة يف وح ــى الوسوس ــرآن ع يف الق

ــم  ــياطن بعِضه ــي الش ــك يف وح ــام: 121[(3(، وكذل ک  کک  گ  گ  گ  گ    ژ  ]األنع

)1(  ينظر: جامع البيان، للطربي، )286/14(؛ واملحرر الوجيز، البن عطية، )406/3(.
)2(  ينظــر: جامــع البيــان، للطــربي، )286/14(؛ واملحــرر الوجيــز، البــن عطيــة،  (276/4(؛ واجلامــع ألحــكام القــرآن، للقرطبــي، 
(232/16(؛ والنكــت والعيــون، للــاموردي، (235/4(؛ وزاد املســري، البــن اجلــوزي، (201/6-202(، إذ األقــرب أنــه يف املنــام.

)3(  ينظر: معامل التنزيل، للبغوي، (184/3(.
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ــبحانه: ژ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃ   ــال س ــض، ق لبع

ڃڃ  ڃ   چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ       ژ  ]األنعــام: 112[.

والوسوســُة واإلهلــام يتفقــان يف أمــور، ويتلفــان يف أمــور أخــرى؛ فيتفقــان يف طبيعــة كلٍّ منهــا؛ 

وذلــك أن كلَّ واحــد منهــا عبــارٌة عــن إعــالم يف خفــاٍء، ويتلفــان يف أن اإلهلــام مصــدُره اهلل تعــاىل، 

والوسوســُة مصدُرهــا النفــُس أو الشــيطان، واإلهلــام يكــون يف أمــر حقيقــي، وأمــا الوسوســُة فتكــون 

ــة، ژ ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ               ــرِي حقيقي ــكاٍر غ ــام وأف يف أوه

ڻ   ژ  ]طــه: 120[.

والتعبــري عــن الوسوســة بالوحــي، التفــاق الوسوســة مــع الوحــي يف أصــل املعنــى اللغــوي مــن 

حيــث أهنــا إعــالم عــى وجــه اخلفــاء، ووجــه تفســري الوحــي بالوسوســة؛ فذلــك لداللــة ســياق اآليــة 

الكريمــة وحديثهــا عــن الشــياطن.

3. اإلشارة

مــن وســائل التعبــري عــن املعنــى املــراِد دون الــكالم: اإلشــارُة والرمــُز باليــد، أو بــأي يشء آخــَر 

يــدل عــى املقصــود وَيفــي عــن الــكالم؛ ومثــال ذلــك يف القــرآن:

ــا بيحيــى R، قــال ســبحانه: ژ ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې    حينــا بــرَّ تعــاىل زكريَّ

ى  ى  ائ  ائ     ژ  ]مريــم: 11[؛ حيــث طلــب زكريــا آيــًة، فأمــره تعــاىل باالمتنــاع عــن كالم النــاس 

ثالثــَة أيــام إال رمــًزا: ژ ژ  ڑ  ڑ  ک  کک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳڱ  ژ  ]آل عمــران: 41[، 

فخــرج عــى قومــه وأرشــدهم إىل ذكــر اهلل تعــاىل يف وقت اإلبــكار والَعــيِّ إشــارًة ورمــًزا دون كالٍم(1(.

)1(  ينظر: تفسري القرآن العظيم، البن كثري، )216/5(.
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والتعبــري عــن اإلشــارة بالوحــي؛ التفــاق اإلشــارة مــع الوحــي يف أصــل املعنــى اللغــوي مــن 

ــدُّ نوًعــا ووســيلة مــن وســائل اإلعــالم ، وأمــا وجــه   حيــث  أنــه إعــالم عــى وجــه اخلفــاء، كــا ُيَع

ــة الكريمــة يف ســورة آل عمــران. تفســري الوحــي باإلشــارة؛ فقــد دل عــى ذلــك نــص اآلي

4. الرؤيا يف املنام

وممــا ُفــرِّ بــه الوحــي يف القــرآن الرؤيــا يف املنــام، قــال تعــاىل: ژ  ىئ  ىئ          ىئ   ی  ی  ی  ی    جئ  ژ  

]الشــورى: 51[،   قــال البغــوي: الرؤيــا يف املنــام(1(.

 إذ ُتَعــدُّ الرؤيــا يف ا ملنــام وســيلة مــن وســائل الوحــي وصــورة مــن صــوره، وترتبــط مــع أصــل 

املعنــى اللغــوي مــن جهــة أهنــا إعــالم عــى وجــه اخلفــاء. 

ــى  ــد ع ــا، والتوكي ــة مصدره ــان حقيق ــرآن؛ لبي ــي يف الق ــا بالوح ــن الرؤي ــري ع ُّ يف التعب ــرِّ وال

ــا. ــه ومنزلته مكانت

5. القرآن

ــك  ــة ذل ــن أمثل ــى؛ وم ــيء املوح ــول؛ أي: ال ــم املفع ــى اس ــى معن ــرآن ع ــُي يف الق ــاء الوح ج

ــاىل: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ    پ   ڀ       ڀ   ــه تع ــي يف قول ــرآن بالوح ــاىل للق ــه تع وْصُف

ڀ    ژ  ]األنبيــاء: 45[، وقولِــه: ژ ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ    ژ  ]النجــم: 4[، وقــد جــاء يف التفســري أن املــراَد 

بــه القــرآُن الكريــم(2(، حيــث أن الــالم يف الوحــي للعهــد الذهنــي، واملعهــود يف الذهــن هــو القــرآن 

. ــي ــه النب ــم ب ــذي أنذره ــم ال الكري

ُّ يف التعبــري عــن القــرآن بالوحــي يف هــذه اآليــات؛ لبيــان حقيقــة مصــدره، والتوكيــد  وأمــا الــرِّ

عــى  رشفــه ومنزلتــه ومكانتــه.

)1(  ينظر: معامل التنزيل، للبغوي، )200/7(.
)2(  ينظر: جامع البيان، للطربي، )8/22( - )282/16(.
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6. الكالم 

جاء الوحي يف القرآن بالكالم يف أكثَر من موضع؛ ومن األمثلة عى ذلك:

كالمــه تعــاىل ملوســى S بالــوادي املقــدس طــوى، قــال ســبحانه: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ      ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ژ  ]طــه: 13 – 14[(1(.

وقــد ُفــرِّ وحــُي اهلل تعــاىل ملوســى S بالــكالم ؛ كــا دل عليــه ســياق اآليــات ژ پ  پ  پ  

ڀ  ڀ   ڀ      ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ژ  ]طــه: 14[. 

  وكــا جــاء تفســري هــذا الوحــي بالــكالم بنــص القــرآن يف ســورة األعــراف، قــال  تعــاىل:       ژ ے  

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ    ۉ  ۉ  ې    ې  ې  

ېى     ژ  ]األعــراف: 143[.

ووجــه تفســري الوحــي بالــكالم؛ لداللــة اآليــة الكريمــة يف ســورة األعــراف، وكونــه نــوع مــن 

ــدُّ  ــة، إذ ُيَع ــي يف اللغ ــى الوح ــوي ملعن ــل اللغ ــود إىل األص ــه، ويع ــى ب ــار املوح ــي باعتب ــواع الوح أن

الــكالم وســيلة مــن وســائل اإلعــالم، والزم مــن لوازمــه، وجــاء عــى صــورة اخلفــاء.

ــة لفــظ الوحــي عــى  ــة عــى الــكالم؛ فذلــك لدالل ــار لفــظ الوحــي يف اآلي وأمــا الــرِّ يف اختي

معنــى ال يــدل عليــه الــكالم بمفــرده، كــرف ومكانــة ذلــك املوحــى، وأنــه مــن الوحــي الرعــي 

ــه. ألنبيائ

7. الكتابة
مــن األوجــه التــي ُفــرِّ الوحــُي هبــا يف القــرآن الكتابــة، قــال تعــاىل: ژ ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  

ه  ــرَّ ــا ب ــد م ــه بع ــب إىل قوم ــا S كت ــم: 11[؛ أي: إن زكريَّ ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ژ  ]مري

)1(  ينظر: جامع البيان، للطربي، )31/16(.
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تعــاىل بيحيــى S أن ُيســبِّحوا اهللَ ُبكــرًة وعشــيًّا، دون أن يتكلــَم إليهــم(1(، قــال تعــاىل: ژ ژ  ڑ  

ڑ  ک  کک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳڱ    ژ ]آل عمــران: 41[.

ومــع ترجيــح القــول باإلشــارة، يمكــن توجيــُه هــذا القــول - عــى فــرض صحتــه - بــأن الكتابــة 

ترتبــط مــع الوحــي يف أصــل املعنــى اللغــوي، إذ هــي الزم مــن لــوازم اإلعــالم، حيــث ُتَعــدُّ الكتابــة 

نــوع مــن أنــواع الوحــي ووســيلة مــن وســائله.

ــاه اهلل  ــا أوح ــو مم ــه ه ــه لقوم ــا كتب ــون ألن م ــد يك ــي، فق ــة بالوح ــن الكتاب ــري ع ــا رس التعب  وأم

ــم.  ــر، واهلل أعل ــث وكالم ظاه ــاء دون حدي ــورة اخلف ــى ص ــة ع ــاء كتاب ــالم ج ــه، أو أن اإلع إلي

8. اإلرسال

  اإلرســال لــه ُمرِســٌل وَمرســوٌل إليــه وُمرَســل، وهكــذا الوحــي تكــون لــه تلــك املفاعيــُل، وقــد 

ُفــرِّ الوحــي باإلرســال؛ ألن مــن لــوازم الوحــي اإلرســاَل، فيلتقــي مــع أصــل معنــاه اللغــوي مــن 

حيــث أنــه مــن لــوازم  اإلعــالم.

ومن أمثلة ذلك: 

إرســاُله تعــاىل القــرآَن لنبيــه ، فقــد عــربَّ عنــه بالوحــي، قــال ســبحانه: ژ ک  ک    

ک     گ  گ  ژ  ]الشــورى: 7[، وكذلــك يف إرســاله تعــاىل لألنبيــاء Q، قــال C: ژ  ٻ     ٻ   

ــاء: 163[(2(. ٻ    ٻ       پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀڀ   ژ  ]النس

9. اإلنزال
وهــذا قريــٌب مــن اإلرســال؛ ألن الوحــُي إذا كان مــن اهلل تعــاىل، فمــن أوجــه إرســاله عــى اخللــق 

اإلنــزاُل؛ فيكــون مــن األعــى إىل األدنــى، كــا يرتبــط اإلنــزال مــع أصــل املعنــى اللغــوي  للوحــي 

)1(  ينظــر: الوجــوه والنظائــر ، ملقاتــل بــن ســليان، )ص216(؛ ومفــردات ألفــاظ القــرآن، للراغــب األصبهــاين، )ص858(؛ وبصائــر 
ذوي التمييــز، للفريوزآبــادي، (179/5( مــادة )و ح ى(.

)2(  ينظر: جامع البيان، للطربي، )675/7(.
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ــائل  ــن وس ــيلة م ــاىل، ووس ــن اهلل تع ــالم م ــوزام اإلع ــن ل ــه الزم م ــث أن ــارشة،  حي ــري مب ــة غ بطريق

تبليــغ الوحــي.

: "وقولــه:   ــربيُّ قــال تعــاىل: ژ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇۋ  ژ  ]آل عمــران: 44[، قــال ابــُن جريــر الطَّ

ــه إليــك"(1(. ــه: ُننِْزُل ــإن تأويَل ژ ۈ   ٴۇۋ  ژ  ف

10. اإللقاء 

 الوحــي يكــون بإعــالٍم عــن أمــر مــا، وال يكــون ذلــك إال عــن طريــق إلقــاء املوحــى إىل املوحــى 

ــأيِّ صــورٍة كانــت مــن صــور الوحــي، ولــذا كان مــن لــوازم الوحــي اإللقــاُء؛ فيلتقــي مــع  ــه؛ ب إلي

أصــل املعنــى اللغــوي مــن هــذا الوجــه بــرط أن يكــون هــذا اإللقــاء عــى وجــه اخلفــاء.

ومن أمثلة ذلك:

 قوله تعاىل: ژ پ  پ  پ      پ  ڀڀ   ژ ]فصلت: 12[؛ أي: ألقى تعاىل يف كل ساٍء ما أراد(2(.

11. األمر 

الوحــي إمــا يكــون خــرًبا أو تكليًفــا، فــإن كان تكليًفــا، مُحـِـل عــى األمــر؛ وُعــدِّ ذلــك مــن لــوزام 

اإلعــالم والوحــي بداللــة الســياق، ومثالــه: 

ــن  ــن آم ــه وَم ــه ونجاتِ ــالك قوِم ــه هب ــفينة، أعلم ــة الس ــا S بصناع ــاىل نوًح ــر تع ــا أم حين

معــه، فقــال تعــاىل: ژ حب  خب  مب       ىب  ژ ]هــود: 37[، أي: اصنــع الُفْلــَك يــا نــوُح كــا أمرنــاك 

وحتــت نظرنــا(3(. والــر يف التعبــري عــن األمــر بالوحــي؛ للتوكيــد عــى أن هــذا األمــر توجيــه ربــاين 

فيــه مــا فيــه مــن الداللــة عــى  العصمــة واحلفــظ والكفايــة.

)1(  جامع البيان، للطربي، )401/5(.
)2(  ينظر: جامع البيان، للطربي)393/20(.

)3(  ينظر: جامع البيان، للطربي، )392/12(.
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12.  اإلذن

ــاد  ــذي أف ــالم ال ــي بال ــُل الوح ي فِْع ــدِّ ــا ُع ــرآن، حين ــاإلذن يف الق ــي ب ــرُي الوح ــاء تفس ــد ج وق

ــه:  ــى اإلذن؛ مثال معن

لَزلــة ِمــن وحِيــه لــألرض، وأنــه أِذَن هلــا يــوَم القيامــة أن خُتــرب بــا  مــا أخــرب بــه تعــاىل يف ســورة الزَّ

ُعِمــل عليهــا، قــال ســبحانه: ژ چ  چ  چ  ڇ   ژ ]الزلزلــة: 5[(1(.

وكذلــك اإلذن ُيَعــدُّ مــن لــوازم أصــل املعنــى اللغــوي وهــو اإلعــالم، أذن هلــا بــأن ُتْعِلــم وخُتــرب، 

وعــرب بالوحــي عــن اإلذن لبيــان مكانــة ورشف ذلــك األمــر.

13. الرتتيب 

ًرا يف كل  ــرِّ ــب مق ــت: 12[ : رتَّ ــاىل: ژ پ  پ  پ      پ  ڀڀ   ژ ]فصل ــه تع ــري قول ــل يف تفس ــا قي  ومم

ســاٍء مــا حتتــاج إليــه مــن املالئكــة(2(، ويمكــن محــُل هــذا التفســري للوحــي عــى املعنــى اإلمجــايل لآليــة 

الكريمــة.

14. خلق

 مــن األوجــه التــي محــل عليــه الوحــي يف القــرآن اخللــق، قــال تعــاىل: ژ پ  پ  پ      پ                                                                                                        

ڀڀ ژ ]فصلــت: 12[: خَلــق اهللُ يف كل ســاٍء َخْلَقهــا(3(، ويمكــن محــُل هــذا التفســري للوحــي عــى املعنــى 

ــة. ــة الكريم ــايل لآلي اإلمج

)1(  ينظر: املرجع السابق، )560/24(.
)2(  ينظر: تفسري القرآن العظيم، البن كثري، )167/7(.

)3(  ينظر: جامع البيان، للطربي، )393/20(.
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15. جعل

مــن األوجــه التــي محــل عليــه الوحــي يف القــرآن اجلعــل، قــال تعــاىل: ژ پ  پ  پ      پ                                                                                                        

ڀڀ  ژ ]فصلــت: 12[: جعــل يف كل ســاٍء مالئكــًة(1(، ويمكــن أيًضــا محــُل هــذا التفســري للوحــي يف اآليــة 

ــايل. ــى اإلمج ــى املعن ــة ع الكريم

وكل مــا تقــدم  مــن الرتتيــب واخللــق واجلعــل هــو يف احلقيقــة الزم مــن لــوازم الوحــي واإلعالم، 

فــاهلل F أوحــى يف كل ســاء أمرهــا، حيــث كان ضمــن ذلــك الوحــي اخللــق واجلعــل والرتتيب 

فيهــا، وال تعــارض بــن التفســري اللغــوي والتفســري باملعنــى إذا الغالــب بينهــا االتفــاق والتكامل.

د األقــوال يف تفســري ژ پ  پ  پ      پ  ڀڀ   ژ ]فصلــت: 12[ فإنــه ال إشــكال فيــه، إذ ُيَعــدُّ  وأمــا َتَعــدُّ

ذلــك مــن اختــالف التنــوع يف التفســري ال التضــاد، وهــو غالــب تفســري الســلف يف القــرآن.

16. البيان 

ــاُن، والوحــي يف القــرآن إمــا إعــالٌم بخــرب أو تكليــف،  ومــن إطالقــات الوحــي يف القــرآن البي

ومــن مقاصــد اإلعــالم البيــاُن، وقــد ُفــرِّ الوحــي يف قولــه تعــاىل: ژ پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  

ــه(2(، وُفــرِّ الوحــي بذلــك عــى وجــه  ڀ  ٺٺ    ژ ]طــه: 114[؛ أي: مــن قبــِل أن ُيقــى إليــك بياُن

التفســري باملعنــى اإلمجــايل، كــا ُيَعــدُّ البيــان وســيلة مــن وســائل اإلعــالم.

ومن خالل األوجه السابقة يف تفسري الوحي يف القرآن، يظهر يل جميُئها عى ثالثة أوجه:

الوجــه األول: مرتبــط بأصــل معنــى الوحــي يف اللغــة مــن حيــث اإلعــالم يف خفــاء؛ كالرؤيــا يف 

املنــام، واإلهلــام، واإلشــارة، والوسوســة.

)1(  ينظر: معان القرآن، للفراء، )13/3(.
)2(  ينظر: جامع البيان، للطربي، )179/16(.
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الوجــه الثــان: مرتبــط بأصــل معنــى الوحــي يف اللغــة مــن حيــث أنــه الزم لــوزام معنــى اإلعالم؛ 

كالكتابــة، والــكالم، واإلرســال واإلنزال.

ــأِت إال عــى  ــا لألوجــه األوىل، ومل ي ــراد املوحــى؛ خالًف الوجــه الثالــث: عــى اســم املفعــول وي

نــوع واحــد مــن أنــواع املوحــى؛ وهــو القــرآُن الكريــم، ولعــلَّ هــذا مــن خــواصِّ القــرآن يف القــرآن.

  املطلب الثالث: ألفاظ دلَّت عىل معنى الوحي يف القرآن الكريم

ــى،  ــا ومعنً ــى بموضــوع الوحــي لفًظ ــم اعتن ــا: أن القــرآن الكري ــي ينبغــي بياهُن مــن األمــور الت

ٍة بداللــة ســياق اآليــة، حيــث  ففــي القــرآن الكريــم ألفــاٌظ دلــت عــى معنــى الوحــي يف مواضــع ِعــدَّ

ال يعنــي مــن ذلــك الــرتادف بينهــا دائــا،  ولكــن هــذه األلفــاظ ترتبــط مــع األصــل اللغــوي ملعنــى 

الوحــي مــن جهــة أهنــا الزم مــن لــوازم اإلعــالم ونــوع مــن أنــواع الوحــي، أو يكــون ســياق اآليــة 

دل عــى مفهــوم الوحــي، ومــن تلــك األلفــاظ:

1. الكالم  

وحُيــه تعــاىل ملوســى S؛ حيــث وَصــَف وحَيــه لــه بالــكالم، فقــال C:            ژ ڃ  چ  چ   

ــواع  ــوٌع مــن أن ــدُّ ن ــه عليهــم الصــالة والســالم  ُيَع چ   ژ  ]النســاء: 164[، وكالمــه C ألنبيائ

ــاىل:  ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ      ڀ   ٺ  ٺ  ٺ   ــال تع ــي، ق ــي الرع الوح

ٺ   ژ  ]طــه: 13 – 14[.

2. القول 

تــا بعيســى S: ژ وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ــا برَّ ــَم حين قــوُل املالئكــِة ملري

ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ   ژ  ]آل عمــران: 45[، وحديــُث املالئكــة إىل البــر 

نــوٌع مــن أنــواع الوحــي اإلهلــي بواســطة املالئكــة.
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3. اإلنزال 

خطــاُب املــوىل تعــاىل لنبيــه :  ژ ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ژ  ]النســاء: 113[؛ 

ــرِة إىل النبــي ، حيــث مــن لــوازم إنــزال  أي: وحَيــه تعــاىل للقــرآن الكريــم والســنة املطهَّ

ــاب واحلكمــة الوحــُي. الكت

4. الرؤيا يف املنام

ــح: 27[،  ــاىل:   ژ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ           ۋ  ژ ]الفت ــه تع قول

، فعــن  ــواع الوحــي؛ ســواٌء الرعــي أو اإلهلــيُّ ــام ِصــْدٌق، وهــي نــوع مــن أن ــاء يف املن ــا األنبي ورؤي

ــي  ــن الوح ــوُل اهلل  م ــه رس ــدئ ب ــا ُب ــت:»أوُل م ــا قال ــن  أهن ــة أم املؤمن عائش

ــِق الصبــح«(1(. ــَل َفَل ــا إال جــاءت ِمث ــوم، فــكان ال يــرى رؤي ــا الصاحلــُة يف الن الرؤي

5. اإلهلام

قوله تعاىل: ژ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ژ  ]الشمس: 7 – 8[.

قال الطربي: "فبن هلا ما ينبغي هلا أن تأيت أو تذر من خري أو رش أو طاعة أو معصية" (2(.

ومعنــى اإلهلــام يف هــذه اآليــة: إلقــاُء املعنــى املــراد يف القلــب عــى صــورة الــكالم اخلفــي، حتــى 

ــَن امللقــى عليــه أنــه مــن عنــد اهلل تعــاىل. َيتيقَّ

قــال القرطبــي: "قــد مــى القــوُل يف الوحــي وأنــه قــد يكــون بمعنــى اإلهلــام، وهــو مــا يلقــه 

اهللُ تعــاىل يف القلــب ابتــداًء مــن غــري ســبب ظاهــر، وهــو مــن قولــه تعــاىل: ژ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

ــمس: 7– 8["(3(. ڤ  ڦ   ژ ]الش

)1(  أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب بدء الوحي، )3/1( ح)3(، ومسلم يف صحيحه كتاب اإليان، )139/1( ح)252(.
)2( جامع البيان، للطربي، (440/24(.

)3(  اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي، (133/10(.
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فــا ألقــي يف القلــب مــن العلــم والبيــان يف هــذا األمــر وعــى هــذه الصــورة، فهــو مــن وحــي اهلل 

تعــاىل إىل خلقــه؛ التفاقــه مــع أصــل املعنــى اللغــوي للوحــي ومفهــوم الوحــي اإلهلــي مــن اهلل تعــاىل 

إىل خلقــه. 
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املبحث الثالث: 

أقسام الوحي يف القرآن

مل يقتــرص مفهــوم الوحــي يف القــرآن عــى الوحــي الرعــي اخلــاص باألنبيــاء والرســل، وكذلــك 

مل يشــتمل عــى كل مــا أطلــق عليــه الوحــي يف اللغــة، إنــا كان أعــم مــن الوحــي الرعــي، وأخــص 

مــن الوحــي اللغــوي،  وهــذا ظاهــر مــن خــالل مــا تــم التوصــل إليــه يف هــذا  املبحــث والــذي قبلــه، 

ومــا ســأثبته يف املبحــث الرابــع - بمشــيئة اهلل -.

جــاء لفــظ الوحــي يف القــرآن الكريــم يف مواضــَع عديــدة وصيــغ خمتلفــة، فقــد تعــددت أقســاُمه 

ُد أقســام الوحــي إىل أنــواع مبنيًّــا عــى اعتبــارات عــدٍة؛ هــي:  وأنــواُع تلــك األقســام، وكان تعــدُّ

القسم األول : باعتبار املوحي.

والقسم الثان: باعتبار املوحى إليهم.

والقسم الثالث: باعتبار املوحى إليه.

والقسم الرابع: باعتبار املوحى به. 

ــالل  ــن خ ــواع، م ــك األن ــن تل ــوع م ــكل ن ــل ل ــع التمثي ــاىل - م ــإذن اهلل تع ــا - ب ــيتم بياهن  وس

ــة: ــب اآلتي املطال

  املطلب األول)القسم األول(: باعتبار املوحي، وفيه أربعة أنواع:

األول: الوحي من اهلل تعاىل

 وهــذا النــوع أكثــُر أنــواع الوحــي وروًدا يف القــرآن الكريــم، ولــه عــدُة أنــواع باعتبــار املوحــى 
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ــال  ــالم، ق ــالة والس ــم الص ــل عليه ــاء والرس ــا باألنبي ــون خاصًّ ــا يك ــا م ــه، وغالًب ــى ب ــه أو املوح إلي

ــه: ــه بأن ــن تعريف ــف: 109[، ويمك ــاىل: ژ گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ   ژ ]يوس تع

)إعالم اهلل تعاىل أحًدا من خلقه بأمر ما عى وجه اخلفاء ؛ بواسطة أو بدون واسطة(.

ــَع  ــموله مجي ــًرا لش ؛ نظ ــيُّ ــي اإلهل ــو الوح ــابق وه ــف الس ــٌح للتعري ــع مصطل ــن أن يوض ويمك

اخللــق؛ خالًفــا للوحــي الرعــي اخلــاص باألنبيــاء؛ كــا ســبق بياُنــه يف مبحــث تعريــف الوحــي لغــًة 

ــا. ورشًع

الثان: الوحي من املالئكة

وهــو فــرع مــن النــوع األول؛ حيــث إن وحــي املالئكــة ال يكــون إال بوحــٍي وأمــٍر مــن اهلل تعــاىل، 

فوظيفــة املالئكــة تنفيــُذ مــا يأمرهــم تعــاىل بــه مــن الوحــي. 

ــاىل: ژ  ىئ  ىئ   ىئ   ی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب   يب  جتحت  خت      ــال تع ق

مت  ىت     ژ ]الشــورى: 51[، وقــال تعــاىل عــى لســان املالئكــة: ژ حب  خب  مب    ىب         يبجت  حت  خت  مت   ىت  يت  

ــم: 64[.  جث  مث  ىث  يثحج  مج  جح      مح  جخ     ژ ]مري

ويمكن تعريف الوحي من املالئكة بأنه:

                         )إعالُم املالئكِة أحًدا ِمن خلق اهلل تعاىل بأمر ما عى وجه اخلفاء(.

الثالث: الوحي من البرش

ومثالــه: مــا ذكــره تعــاىل عــن زكريــا S يف وحيــه لقومــه: ژ ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  

ې  ى  ى  ائ  ائ     ژ ]مريــم: 11[. حيــث أوحــى إليهــم بالرمــز واإلشــارة دون كالم، ووجــه خفــاء 

الوحــي اإلشــارة والرمــز دون احلديــث والــكالم.
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ف بأنه:  ويمكن أن ُيعرَّ

             )إعالُم البرش بعَضهم بعًضا، بأيِّ أمر ما عى وجه اخلفاء(.

الرابع: الوحي من الشياطني 

ــه تعــاىل:                   ــه قوُل ــق الوسوســة أو الــكالم؛ ومثاُل ويكــون مــن شــياطن اجلــن واإلنــس عــن طري

چڇ   چ   چ   چ   ڃ    ڃڃ   ڃ   ڄ     ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ    ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ژ 

ڇ  ڇ  ڇ        ژ ]األنعــام: 112[.

ف بأنه:  )إعالم شياطني اإلنس واجلن الغرَي؛ بأيِّ أمر ما عى وجه اخلفاء(. ويمكن أن ُيعرَّ

فهــذه األنــواُع األربعــة مــن أنــواع الوحــي هــي باعتبــار املوحــي الــذي هــو مصــدر الوحــي، كــا 

دلَّ عليهــا القــرآُن الكريــم؛ ســواء كان الوحــي مــن اهلل تعــاىل أو مــن املالئكــة أو مــن اإلنــس واجلــن.

  املطلب الثاين)القسم الثاين(: باعتبار املوحى إليهم، وفيه ستة أنواع:

ــزل أو ُألقــي عليهــم الوحــُي، وقــد ألقــي الوحــُي يف القــرآن  املــراد باملوحــى إليهــم هــم مــن ن

ــاف: ــاٍت وأصن ــم؛ ســواٌء مــن اهلل تعــاىل أو مــن غــريه، عــى عــدِة فئ الكري

األول: األنبياء والرسل

ــوُع مــن  ــاُء والرســل، وُيعــرف هــذا الن ــن ُأوحــي إليهــم يف القــرآِن األنبي ــر َم ــن أعظــم وأكث  ِم

ــاىل:                     ــال تع ــم، ق ــل العل ــد أه ــي عن ــي الرع ــاىل بالوح ــن اهلل تع ــدُره م ــي إذا كان مص ــواع الوح أن

ژ  ٻ     ٻ   ٻ    ٻ       پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ  ڤ  ڤ    ژ ]النســاء: 163[، وقــال تعــاىل: ژ گ  گ  ڳ  ڳ   

ڳ    ڳ  ڱ  ڱ   ژ ]يوســف: 109[، وهلــذا النــوع مــن أنــواع الوحــي نصيــُب وافــر يف مباحــث علــوِم 

القــرآن.
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الثان: املالئكة

 وجــاء الوحــُي مــن اهلل تعــاىل مبــارشة هلــم خــرًبا كان أو وتكليًفــا، كــا قــال تعــاىل: ژ ڈ  ژ  ژ  

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  

ــاىل: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ   ــال تع ــال: 12[، وق ں  ڻ    ژ ]األنف

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ژ ]البقــرة: 30[.

الثالث: البرش من غري األنبياء والرسل

 ويكــون الوحــُي إليهــم مــن اهلل تعــاىل أو مــن الغــري، وُيَعــدُّ مــن كرامــات اهلل تعــاىل هلــم إْن كان 

هــم بالوحــي دون غريهــم مــن البر؛ ومثــاُل ذلــك قوُلــه تعــاىل:           ژ ٺ   مــن اهلل تعــاىل، حيــث خصَّ

ٺ     ٺ     ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ   ڤ   ڦڦ  ڦ    ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ    ژ 

]القصــص: 7[.

ــه ژ ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې   ــا S إىل قوم ــُي زكري ــري، وح ــن الغ ــر م ــي للب ــال الوح ومث

ــم. ــار إليه ــم: 11[. أي: أش ې  ې  ى  ى  ائ  ائ     ژ ]مري

الرابع: احليوانات

ــم يف  ــا ينفعه ــم مل ــدهم وهداه ــم وأرش ــاىل إليه ــى تع ــي أوح ــات الت ــن املخلوق ــات م واحليوان

ــى  ــى معن ــُي ع ــك الوح ــون ذل ــد يك ــل، فق ــن ذوات العق ــت م ــت ليس ــهم، وإن كان ــم وَمعاش حيات

ــرة. ــام أو الفط اإلهل

قال تعاىل يف شأن النحل:   ژ ڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ    ژ ]النحل: 68[. 

قال ابن جرير: "يقول تعاىل ِذكُره: وَأهلََم ربُّك يا حممُد النحَل إياًء إليها"(1(.

)1(  جامع البيان، للطربي، )286/14(.
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اخلامس: اجلامدات

ذكــر تعــاىل يف القــرآن وحَيــه للســموات، ومحــل كثــرٌي مــن املفريــن معنــى الوحــي عــى إلقــاء 

األمــر واخللــق فيهــا؛ لكوهنــا ليســت مــن ذوات العقــل، قــال ســبحانه: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

ــت: 12[. پ  پ  پ      پ  ڀڀ   ژ ]فصل

قــال ابــن جريــر: "وقولــه: ژ پ  پ  پ      پ  ڀڀ   ژ ]فصلــت: 12[، يقــول: وألقــى يف كل ســاٍء مــن 

الســموات الســبع مــا أراد مــن اخللــق"(1(.

ــه ال يمنــع كوهُنــم مــن غــري ذوات العقــل الوحــَي إليهــم عــى معنــى اإلعــالم؛  ويف احلقيقــة أن

فقــد يكــون ذلــك بالنســبة لعلــم اإلنســان، أمــا مــن جهــة اهلل تعــاىل فهــي تســمع وتعِقــُل، والدليــُل 

عــى ذلــك خطاُبــه تعــاىل للســموات واألرض، وجواهُبــا لــه يف قولــه تعــاىل:  ژ ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ې      

ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ        وئ  وئ  ۇئ  ژ ]فصلــت: 11[.

وممــا َيدَعــم املعنــى األول ألفــاُظ اآليــة الكريمــة، وجمــي حــرف )يف( بعــد فعــل الوحــي؛ حيــث 

يؤيــد معنــى اإللقــاء واخللــق واجلَْعــل.

ومــن األمثلــة عــى هــذا النــوع يف القــرآن: وحُيــه تعــاىل لــألرض؛ كــا يف قولــه تعــاىل: ژ ٹ  ڤ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ژ 

]الزلزلــة: 1– 5[، جــاء عــى معنــى اإلذن هلــا بالتحديــث بأخبارهــا، ولــذا قــال:  ژ چ  ڇ    ژ ومل يقــل: 

)أوحــى إليــه((2(.

)1( جامع البيان، للطربي، )393/20(.
)2( جامع البيان، للطربي، (560/24(. 

213



السادس: اجلن

جــاء الوحــُي إليهــم يف القــرآن بلفــظ ُيمــل عــى الوحــي اإلهلــي، حيــث كان احلديــث هلــم مــن 

اهلل تعــاىل يف أكثــَر مــن موضــع، عــن طريــق الــكالم املبــارش مــن اهلل تعــاىل، قــال تعــاىل:                                                                                                                                                    

ۈئ   ۈئ   ۆئ     ۆئ   ۇئ   وئۇئ   وئ   ەئ    ەئ   ائ   ائ   ى   ى         ې   ې   ېې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ    ژ 

ېئژ     ]ص: 75 – 76[.

  املطلب الثالث)القسم الثالث(: باعتبار املوحى إليه، وفيه أربعة أنواع:

األول: القرآن

ــم  ــو أعظ ــه، وه ــُد بتالوت ــد  واملتعبَّ ــه حمم ــى نبي ــَزُل ع ــاىل املن ــرآُن كالُم اهلل تع  والق

ــبحانه: ژ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ   ــال س ــن، ق ــِس واجل ــن؛ اإلن ــاىل إىل الثََّقل ــه تع ــى ب ــا أوح م

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ژ ]يوســف: 3[، وقــال تعــاىل يف تســميته للقــرآن 

بالوحــي: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ    پ   ڀ    ڀ  ڀ    ژ ]األنبيــاء: 45[.

الثان: السنة

ــنُة هــي املصــدُر الثــاين مــن مصــادر التريــع اإلســالمي، فهــي مــن اهلل تعــاىل كــا أن القرآن   والسُّ

مــن اهلل، ولكــن ال يشــرتط روايتهــا باللفــظ، قــال ســبحانه: ژ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ  

ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ژ ]اإلرساء: 39[.

حئ                                                    جئ   ی   ی   یی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ    ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ژ  تعــاىل:  وقــال 

.]113 ]النســاء:  مئژ  
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الثالث: التكاليف

 وتشــمل مــا أنزلــه تعــاىل عــى اخللــق؛ ِمــن األصــول والقواعــد واألوامــر والنواهــي يف 

العقيــدة واألحــكام واآلداب، قــال C: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   
ٺژ ]األنبيــاء: 25[، وقــال ســبحانه: ژ ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ        ڑڑ  ک  ک       ک  کژ                                                                                                        

ــل: 123[. ]النح

الرابع : األخبار

ــال  ــي، ق ــق الوح ــن طري ــه ع ــرب اهللُ ب ــا أخ ــتقبل مم ــارض واملس ــايض واحل ــا كان يف امل ــمل م  وتش
تعــاىل: ژ ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ژ ]الزمــر: 65[، وقولــه 

گ    گ   گ    ک   کک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ    ڈ   ڈ    ڎ   ڎ   ڌ   ژ    :C
.]14  – ]إبراهيــم: 13  ژ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ   ڱ  ڱ         ں  ں  ڻ  ڻ  

  املطلب الرابع)القسم الرابع(: باعتبار املوحى به، وفيه مخسة أنواع:

األول: الكالم، بواسطة أو بدون واسطة

وهــذا النــوُع مــن أنــواع الوحــي الظاهــرة التــي يســمع املوحــى إليــه املوحــي، كــا كلَّــم اهللُ تعــاىل 
س طــوى، قــال ســبحانه: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  ژ ]طــه: 13[، وقــال  موســى S بالــوادي املقــدَّ

ــبحانه: ژ ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ    ۉ  ۉ  ې     س
ې  ې  ېى     ژ ]األعــراف: 143[.

ــاىل: ژ ڭ   ــال تع ــرى، ق ــه بالب ــه وأخربت َمت ــم S وكلَّ ــُة إىل إبراهي ــاءت املالئك ــا ج وك

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  ژ ]هــود: 69[، وكــا أوحــي القــرآُن 

إىل النبــي  بواســطة جربيــل S، فقــرأه عليــه حتــى أثبتــه تعــاىل يف قلبــه، قــال تعــاىل: 

ــعراء: 192 – 194[. ژ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ژ ]الش
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ٌة وصــور خمتلفــة، فقــد ُيــرى املوحــي؛ مثــُل وحــي املالئكــة إىل  والوحــي بالــكالم لــه طــرٌق عــدَّ
ــي  ــون الوح ــد يك ــى S، وق ــاىل إىل موس ــي اهلل تع ــُل وح ــرى؛ مث ــد ال ُي ــَم S، وق إبراهي
مبــارشًة دون واســطة؛ مثــل وحيــه تعــاىل ملوســى S، وقــد يكــون بواســطٍة؛ مثــل وحيــه تعــاىل 

ــم S بواســطة املالئكــِة. إىل إبراهي

الثان: رؤيا املنام

الرؤيــا يف املنــام منهــا مــا هــو أضغــاُث أحــالم مــن الشــيطان، ومنهــا مــا هــو حــقٌّ وِصــْدٌق مــن 

اهلل تعــاىل؛ كرؤيــا نبينــا حممــد  دخوَلــه إىل مكــَة، قــال تعــاىل:  ژ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  
ائ   ى   ى   ې   ې   ې   ۉې   ۉ    ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ڭۇ  

ــال  ــه إســاعيل R، ق ــم َذْبَحــه البن ــا إبراهي ائ  ەئ   ەئ  وئ    ژ ]الفتــح: 27[، وكذلــك رؤي

ختمت   حت   جت    يب   ىب    خبمب   حب   جب   يئ   ىئ   مئ       حئ   جئ   ی   ی   ی    ی   ىئ   ىئ   ىئ   ژ  ســبحانه: 
ىت  يت   جث  مث  ىث  يث ژ ]الصافــات: 102[.

عــن أيب هريــرَة ، قــال: ســمعت رســول اهلل ، يقــول: »مل َيْبــَق ِمــن النبــوة إال 
املبــرشاُت قالــوا: ومــا املبــرشات؟ قــال: الرؤيــا الصاحلــة«(1(.

الثالث: اإلشارة 

ــاءت  ــن اإلي ــل م ــا حتم ــار؛ ملِ ــالم واإلخب ــائل اإلع ــن وس ــيلٌة م ــز - وس ــارة - والرم اإلش
 ،S والعالمــات عــى املــراد، ولــذا جــاء الوحــُي يف القــرآن عــى هــذا املعنــى يف وحــي زكريــا

]مريــم: 11[. ژ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ژ  قــال تعــاىل: 

ــا أال  ــاىل لزكري ــُره تع ــارة: أْم ــا S كان باإلش ــن زكري ــَي م ــك الوح ــى أن ذل ــدل ع ــا ي ومم

ــاىل: ژ ژ  ڑ  ڑ  ک  کک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳڱ  ڱ    ــال تع ــًزا، ق ــاَس إال رم ــَم الن يكلِّ

]آل عمــران: 41[. ڱ  ڱ  ں  ں  ڻژ 

)1(  أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب التعبري، باب املبرات، )40/9( ح)6990(.
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الرابع: الوسوسة

ــة  ــي وسوس ــى الوح ــا ملعن ــاء، وأقرهب ــان يف اخلف ــيطاِن لإلنس ــِس والش ــث النف ــُة حدي الوسوس

ــال تعــاىل: ژ ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ــال C ق الشــيطان لكوهنــا مــن طرفــن، ق

ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻژ ]طــه: 120[.

 وقد ُأطلق )الوحي( عى وسوسة شياطن اإلنس واجلن يف آيتن من القرآن الكريم؛ مها قوله تعاىل: 

ژ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃڃ  ژ ]األنعام: 112[.

 وقوُله تعاىل: ژ ژ  ڑ  ڑ  ک        ک  کک  گ  گ  گ  گژ         ]األنعام: 121[.

قــال الطــربي: "وأوىل األقــوال يف ذلــك بالصــواب أن يقــال: إن اهلل أخــرب أّن الشــياطن يوحــون 

ــز أن  ــا مــن جداهلــم إياهــم، وجائ ــا ذكرن ــة، ب ــوا املؤمنــن يف حتريمهــم أكل امليت إىل أوليائهــم ليجادل

ــياطن  ــوا ش ــز أن يكون ــم، وجائ ــم منه ــون إىل أوليائه ــس يوح ــياطن اإلن ــوا ش ــون كان ــون املوح يك

اجلــن أوحــوا إىل أوليائهــم مــن اإلنــس، وجائــز أن يكــون اجلنســان كالمهــا تعاونــا عــى ذلــك، كــا 

ــة" (1(. أخــرب اهلل عنهــا يف اآلي

اخلامس: اإلهلام

ــَن أنــه مــن عنــد اهلل، ســواء كان إهلــام  اإلهلــاُم إلقــاُء املعنــى املــراد يف قلــب املوحــى إليــه حتــى َيتيقَّ
تكليفــي أو فطــري كــا يف وحُيــه تعــاىل إىل النحــل، قــال تعــاىل: ژ ڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  
ــم تعــاىل آدم S األســاء، وكــا ألقــى اهلل يف قلــوب  ک  ک    گ  گ  ژ ]النحــل: 68[. وكــا علَّ

النــاس فطــرة التوحيــد حينــا أخرجهــم مــن ظهــر آدم S بنعــان.

قال ابن جرير: "يقول تعاىل ِذْكُره: وأهْلََم ربُّك يا حممُد النحَل إياًء إليها"(2(.

)1(  جامع البيان، للطربي، )82/12(.
)2(  املرجع السابق، )286/14(. 
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قــال ابــن عطيــة عنــد تفســري هــذه اآليــة: "الوحــي يف كالم العــرب إلقــاُء املعنــى مــن املوحــي إىل 
املوحــى إليــه يف خفــاء، فمنــه الوحــُي إىل األنبيــاء برســالة املـَــَلك، ومنــه وحــُي الرؤيــا، ومنــه وحــي 

اإلهلــام، وهــو الــذي يف آياتنــا هــذه باتفــاٍق مــن املتأولــن"(1(.

ــة  ــه اهللُ يف طبيع ــذي أودع ــي ال ــن اخلف ــى التكوي ــا ع ــُي هن ــق الوح ــور: "وُأطل ــن عاش ــال اب ق
ــٍب بعُضــه عــى بعــض، ال يتلــف فيــه آحاُدهــا؛ تشــبيًها  ــٍم مرتَّ النحــل؛ بحيــث تنســاق إىل عمــل منظَّ

لإلهلــام بــكالم خفــيٍّ يتضمــن ذلــك الرتتيــَب الشــبيَه بعمــل املتعلــم بتعليــم املعلِّــم، أو املؤمتـِـر بإرشــاد 
ا، فإطــالق الوحــي اســتعارٌة متثيليــة"(2(. ــاه رسًّ اآلمــر، الــذي تلقَّ

هــذه هــي أقســام الوحــي األربعــة وأنواعهــا كــا جــاءت يف القــرآن الكريــم؛ باعتبــار املوحــي، 
واملوحــى إليــه، واملوحــى، واملوحــى بــه.

 وقــد يكــون هنــاك أنــواٌع أخــرى مــن أنــواع الوحــي - ســواٌء يف الوحــي الرعــي أو اإلهلــي -       
مل ُتذكــْر هنــا؛ وذلــك لعــدم ذكرهــا يف القــرآن الكريــم، ومنهجــي االقتصــاُر عــى مــا ورد يف القــرآن 

مــن أقســام وأنــواع للوحــي. 

)1(  ينظر: املحرر الوجيز، البن عطية، )406/3(.
)2(  التحرير والتنوير، البن عاشور، )205/14(.
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املبحث الرابع: 

الوحي يف القرآن

  املطلب األول: بني الوحي يف القرآن والوحي يف الرشع

مــن خــالل مــا تقــدم مــن تعريــف للوحــي يف الــرع ومجــٍع لوجــوه ومعــاين الوحــي يف القــرآن، 

ــي  ــن الوح ــراًدا م ــى وم ــُع معن ــم أوس ــرآن الكري ــي يف الق ــنَّ أن الوح ــا: تب ــامه وأنواعه ــاِن أقس وبي

رشًعــا.

حيث ُيالحظ اآليت:

ــا، فالوحــي يف القــرآن يكــون مصــدُره  د مصــادر الوحــي يف القــرآن عــن الوحــي رشًع 1. تعــدُّ

مــن اهلل تعــاىل أو مــن الغــري؛ بخــالف الوحــي رشًعــا فهــو خــاصٌّ بصــدوره مــن اهلل تعــاىل دون غــريه، 

قــال تعــاىل عــن زكريــا S: ژ ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ژ   ]مريــم: 11[.

ــا باألنبيــاء فحْســُب كالوحــي الرعــي، بــل َيــِرُد  2. العمــوم مــن حيــث الــوروُد، فليــس خاصًّ

لغريهــم مــن اخللق، كــا أوحــى تعــاىل إىل أم موســى: ژ ٺ  ٺ     ٺ     ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

ٹ  ڤ      ڤ  ڤ   ڤ   ڦڦ  ڦ    ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄژ ]القصــص: 7[.

ُد صــوره وطرِقــه أكثــُر مــن الوحــي الرعــي؛ فيشــمل الوسوســَة كــا يف وحي الشــياطن  3. تعــدُّ

بعِضهــم إىل بعــض، قــال تعــاىل: ژ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڄ    ڃ  ڃڃ  ژ ]األنعــام: 112[، ويشــمل صــوَر الوحــي الرعــي وغرَيهــا ممــا ورد يف القــرآن.

4. موضوعاتــه أكثــُر مــن موضوعــات الوحــي الرعــي؛ فيشــمل مجيــَع موضوعــات الوحــي يف 

 .Q ــا بــا أوحــي إىل األنبيــاء القــرآن الكريــم مــن اهلل تعــاىل أو مــن غــريه، وليــس خاصًّ
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َف الوحي يف القرآن الكريم بأنه: بناًء عى ما تقدم يمكن أن ُنعرِّ

 )إعــالٌم عــى وجــه اخلفــاء والسعــة غالًبــا إىل الغــري، بــأيِّ أمــر كان؛ مــن اهلل تعــاىل أو مــن الغــري؛ 

بواســطٍة أو بدون واســطة(. 

واجلديد يف هذا املطلب:

 صياغــة تعريــف ملفهــوم الوحــي يف القــرآن الكريــم يكــون جامًعــا ومانًعــا، واملقارنــة بــن الوحي 

يف القــرآن والوحــي يف الــرع، لدفــع مــا وقــع مــن خلــط بــن تعريــف الوحــي يف الــرع والوحــي 

ف الوحــي يف الــرع شــموله جلميــع اخللــق، بينــا الصحيــح  يف القــرآن، حيــث جعــل بعــض مــن عــرَّ

خصوصيتــه باألنبيــاء والرســل عليهــم الصــالة والســالم دون غريهــم مــن اخللــق. 

  املطلب الثاين: خصائص الوحي يف القرآن، والفرق بينه وبني الوحي يف اللغة

يالَحــظ يف تعريــف الوحــي يف القــرآن االعتــاُد عــى املعنــى املصــدري للوحــي دون اســم املفعول 

حــُت ذلــك  املوحــى؛ بنــاًء عــى األصــل يف كــون لفــظ الوحــي مصــدًرا مــن الفعــل )َوَحــى(، كــا رجَّ

يف التعريــف الرعــي للوحــي، وامتنــاع اجلمــع بينهــا يف تعريــف واحــد مــع تعــدد مصــادر الوحــي 

يف القــرآن. 

كا يالَحظ شموُل هذا التعريف للوحي يف القرآن من خالل:

1.  شــموله ألوجــه ومعــاين الوحــي يف القــرآن؛ مــن اإلهلــام والوسوســة والرؤيــا والــكالم عــى 

وجــه اخلفــاء وغريهــا.

2. احتالــه ألنــواع القســم األول باعتبــار املوحــي؛ ســواٌء كان الوحــُي مــن اهلل تعــاىل أو املالئكــة 

أو البــر أو غريهــم.

ــة أو  ــُي إىل املالئك ــواء كان الوح ــم؛ س ــى إليه ــار املوح ــاين باعتب ــم الث ــواع القس ــه ألن 3.  احتال
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ــات. ــن املخلوق ــم م ــر أو غريه الب

ــا أو ســنًة  4. احتالــه ألنــواع القســم الثالــث باعتبــار املوحــى؛ ســواٌء كان الوحــي املوحــى قرآًن

أوغريهــا.

5. احتالــه ألنــواع القســم الرابــع باعتبــار املوحــى بــه؛ ســواٌء كان الوحــي املوحــى بــه كالًمــا أو 

إشــارًة أو وسوســًة أو غــري ذلــك.

وأما الفرق بينه وبني املعنى اللغوي: 

فالتعريــف اللغــوي للوحــي أعــمُّ مــن حيــث احتاُلــه لعدة معــاٍن غــرِي اإلعــالم؛ كاملـُــْلك والظلم 

والنياحــة، وكذلــك كــوُن اإلعــالم بالوحــي يف القــرآن غالًبــا مــا يكــون عــى وجــه اخلفــاء ؛ بخــالف 

اللغــة فقــد يكــون عــى احلالــن.

ــان شــمول مصطلــح الوحــي  ــَة إيضاحــه يف موضــوع الوحــي يف القــرآن؛ لبي هــذا مــا أرى أمهي

ــاء، وكذلــك التعريــف  ــا لاللتبــاس مــع تعريــف الوحــي يف الــرع اخلــاص باألنبي يف القــرآن، ودفًع

ــه  ــى وآل ــد وع ــا حمم ــى نبين ــى اهلل ع ــم، وص ــرآن، واهلل أعل ــي يف الق ــن الوح ــع م ــوي األوس اللغ

ــلم. ــه وس وصحب
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A
يف ختــام هــذا البحــث أمحــد اهلل تعــاىل عــى مــا أعــان ويــرَّ ووفَّــق؛ مــن بحــث ودراســة وكتابــة 

وعاقبــة محيــدة - بــإذن اهلل تعــاىل -، فلــه احلمــد أواًل وآخــًرا وظاهــًرا وباطنًــا.

جــاء هــذا البحــث ليتنــاول احلديــث عــن الوحــي لغــًة ورشًعــا، وعــن معــاين الوحــي يف القــرآن 

ــث  ــذا البح ــالل ه ــن خ ــتطعت م ــد اس ــه، وق ــه ومصطلحات ــا، وتعاريف ــامه، وأنواعه ــم وأقس الكري

احلصــوَل عــى النتائــج اآلتيــة:

ــاء؛  ــى اإلي ــى( بمعن ــل )َوَح ــن الفع ــدٌر م ــه مص ــا بأن ــي رشًع ــف الوح ــول بتعري ــوة الق 1. ق

ــا  ــا؛ خالًف ــه رشًع ــى ب ــي واملوح ــور الوح ــمولِه لص ــي، وش ــظ الوح ــويَّ لَِلف ــَل اللغ ــه األص ملوافقت

ــى. ــواع املوح ــد أن ــر أح ــى ذك ــرِص ع ــول املقت ــم املفع ــف باس للتعري

2. مجــع مجيــع وجــوه ومعــاين الوحــي يف القــرآن الكريــم كــا دلــت عــى ذلــك كتــُب التفســري 

ــى. واملعــاين، وكتــب الوجــوه والنظائــر، حتــى بلغــت ســتة عــر وجًهــا ومعنً

ــا  ــدٍة اعتمده ــارات ع ــى اعتب ــاًء ع ــم بن ــرآن الكري ــه يف الق ــي وأنواع ــاُم الوح دت أقس ــدَّ 3. َتع

ــه. ــرآن يف خطابات الق

4. أن الوحــي يف القــرآن أعــمُّ مــن الوحــي يف الــرع؛ لتعــدد أقســامه وأنواعــه، كــا أن الوحــَي 

يف اللغــة أعــمُّ مــن الوحــي يف القــرآن الكريــم.

أما التوصيات بعد كتابة هذا البحث، فأويص باآليت:

1. دراســة الوحــي مــن اهلل، وبيــان معنــاه وحــدوده وأنواعــه وخصائصــه وصــوره، والــذي ُيَعــدُّ 

مــن أكــرب أنــواع الوحــي.

2. دراسة الوحي من املالئكة، وبيان معناه وحدوده وأنواعه وخصائصه وصوره.
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3. بيــان كيفيــة وحــي اهلل تعــاىل إىل أنبيائــه بجميــع صــوره يف القــرآن والســنة - وهــو مــا يســمى 

بالوحــي الرعــي، فقــد اقتــرصُت يف هــذا البحــث عــى مــا ُذكــر يف القــرآن -، ثــم حتقيــق القــول يف 

ــي  ــل S بالقــرآن للنب ــل S بالقــرآن، ووحــي جربي مســألة صــور وحــي اهلل تعــاىل جلربي

، مــن خــالل األدلــة الصحيحــة يف الكتــاب والســنة، وبيــان الســلف هلــا.

رزقنا اهلل العلَم النافع والعمل الصالح، وصى اهلل وسلم عى نبينا حممد وعى آله وصحبه.
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1. اإلتقــان يف علــوم القــرآن، لعبــد الرمحــن بــن أيب بكــر، جــالل الديــن الســيوطي )ت: 911هـــ( ، 

حتقيــق: حممــد أيب الفضــل إبراهيــم، اهليئــة املرصيــة العامــة للكتــاب، ط1، 1394هـــ. 

2. إرشــاد األريــب إىل معرفــة األديــب = معجــم األدبــاء، لشــهاب الديــن أبــو عبــد اهلل ياقــوت بــن 

عبــد اهلل الرومــي احلمــوي املعــروف بـــ ياقوت احلمــوي)ت: 626هـــ( ، حتقيــق: إحســان عباس، 

دار الغــرب اإلســالمي، ط1، 1414هـ.

ــي                 ــادر الزرك ــن هب ــد اهلل ب ــن عب ــد ب ــن حمم ــدر الدي ــد اهلل ب ــرآن، أليب عب ــوم الق ــان يف عل 3. البه

)ت: 794هـــ( ، حتقيــق: حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، ط1، 1376هـــ.

ــوب  ــن يعق ــد ب ــر حمم ــو طاه ــن أب ــد الدي ــز، ملج ــاب العزي ــف الكت ــز يف لطائ ــر ذوي التميي 4. بصائ

ــريوت، ط1. ــة - ب ــة العلمي ــاوي، املكتب ــم الطح ــق: عبد العلي ــادى )ت: 817هـــ( ، حتقي الفريوزآب

5. التحريــر والتنويــر = حتريــر املعنــى الســديد وتنويــر العقــل اجلديــد مــن تفســري الكتــاب 

املجيــد، ملحمــد الطاهــر بــن حممــد بــن حممــد الطاهــر بــن عاشــور التونــي )ت : 1393هـــ( ،                                      

الــدار التونســية - تونــس، ط1.

6. تفســري القــرآن العظيــم، أليب الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــري القــريش البــرصي ثــم الدمشــقي 

)ت: 774هـــ( ، حتقيــق: ســامي حممد ســالمة، دار طيبــة، ط2،  1422هـ. 

ــوزي،        ــن اجل ــار ، دار اب ــارص الطي ــن ن ــليان ب ــن س ــاعد ب ــم، ملس ــرآن الكري ــوي للق ــري اللغ 7. التفس

1422هـ. ط1، 

ــق:  ــور )ت: 370هـــ( ، حتقي ــو منص ــروي أب ــري اهل ــن األزه ــد ب ــن أمح ــد ب ــة، ملحم ــب اللغ 8. هتذي

ــرتاث، ط1، 2001م. ــاء ال ــب، دار إحي ــوض مرع ــد ع حمم

9. التوحيد، ملحمد عبده بن حسن خري اهلل )ت: 1323هـ( ، دار الكتاب العريب.
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10. جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، حممــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــري بــن غالــب اآلمــيل     

أبــو جعفــر الطــربي )ت: 310هـــ( ، حتقيــق: عبــد اهلل الرتكــي، دار هجــر، ط1، 1422هـــ.

ــننه  ــول اهلل  وس ــور رس ــن أم ــر م ــح املخت ــع الصحي ــاري = اجلام ــح البخ 11. صحي

وأيامــه، ملحمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن املغــرية البخــاري أبــو عبــد اهلل )ت: 256هـــ( ، 

ــارص، دار طــوق النجــاة، ط1، 1426هـــ. ــارص الن ــن ن ــق: حممــد ب حتقي

ــن  ــر ب ــن أيب بك ــد ب ــن أمح ــد ب ــد اهلل حمم ــي، أليب عب ــري القرطب ــرآن = تفس ــكام الق ــع ألح 12. اجلام

فــرح األنصــاري اخلزرجــي شــمس الديــن القرطبــي )ت: 671هـــ( ، حتقيــق: عبــد اهلل الرتكــي، 

مؤسســة الرســالة - بــريوت، ط1، 1427هـــ.

13. دراسات يف علوم القرآن الكريم، لزاهر عواض األملعي، ط1، 1422هـ.

ــم                      ــة دار املتعل ــي، مكتب ــن الروم ــد الرمح ــن عب ــد ب ــم، فه ــرآن الكري ــوم الق ــات يف عل 14. دراس

ــة، ط8، 1420هـــ. التوب ــة  ومكتب

ســعيد                                                    أبــو  لألصمعــي   ، األصمعــي  قريــب  بــن  امللــك  عبــد  روايــة  العجــاج  ديــوان   .15

عبــد امللــك بــن قريــب بن عــيل بــن أصمــع )ت: 216هـــ(، رشح وحتقيــق: عبــد احلفيظ الســطيل، 

مكتبــة أطلــس، ط1، 1971م.

16. زاد املســري يف علــم التفســري، جلــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرمحــن بــن عــيل بــن حممــد اجلــوزي 

ــة،  ــة الرابع ــريوت، الطبع ــالمي، ب ــب اإلس ــاويش، املكت ــري الش ــق: زه )ت: 597هـــ( ، حتقي

1407هـ.

ــارايب                          ــري الف ــاد اجلوه ــن مح ــاعيل ب ــرص إس ــة، أليب ن ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت 17. الصح

ــن، 1407هـــ. ــم للمالي ــا، دار العل ــور عط ــد الغف ــد عب ــق: أمح )ت: 393هـــ( ، حتقي

. 18. صحيح البخاري= اجلامع الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل
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. 19. صحيح مسلم= املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل

20. عمــدة القــاري رشح صحيــح البخــاري، أبــو حممــد حممــود بــن أمحــد بــن موســى بــن أمحــد بــن 

حســن الغيتابــى احلنفــى بــدر الديــن العينــى )ت: 855هـــ( ، دار إحيــاء الــرتاث العــريب، ط1. 

ــة الدينــوري )ت: 276هـــ( ، حتقيــق:  21. غريــب القــرآن، أليب حممــد عبــد اهلل بــن مســلم بــن قتيب

أمحــد صقــر، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1398هـــ.

22. فتــح البــاري بــرشح صحيــح البخــاري، أليب الفضــل أمحــد بــن عــيل بــن حممــد بــن أمحــد بــن 

حجــر العســقالين )ت: 852هـــ( ، حتقيــق: حمــب الديــن اخلطيــب، دار الريــان، ط1، 1407هـــ.

ــو الفضــل مجــال الديــن ابــن منظــور األنصــاري  23. لســان العــرب، حممــد بــن مكــرم بــن عــى أب

الرويفعــى اإلفريقــى )ت: 711هـــ(، دار صــادر، ط3،  1414هـــ. 

ــاغ، املكتــب اإلســالمي،  24. ملحــات يف علــوم القــرآن واجتاهــات التفســري، حممــد بــن لطفــي الصب

1420هـ. ط3، 

25. مباحث يف علوم القرآن الكريم، مناع القطان، مؤسسة الرسالة، ط35، 1419هـ.

26. املحــرر يف علــوم القــرآن، مســاعد بــن ســليان الطيــار، مركــز الدراســات واملعلومــات القرآنيــة، 

ط2، 1429هـ.

27. املحــرر الوجيــز يف تفســري الكتــاب العزيــز، أليب حممــد عبــد احلــق بــن غالــب  بــن  عبــد الرمحــن 

بــن متــام بــن عطيــة األندلــي املحــاريب )ت: 542هـــ( ، حتقيــق: عبــد الســالم بــن عبــد الشــايف، 

دار الكتــب العلميــة - بــريوت، ط1، 1413هـــ.

ــو ُشــهبة )ت: 1403هـــ( ،  ــم، حممــد بــن حممــد بــن ســويلم أب 28. املدخــل لدراســة القــرآن الكري

مكتبــة الســنة، ط1، 1412هـــ.
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ــن  ــلم ب ــول اهلل ، مس ــدل إىل رس ــن الع ــدل ع ــل الع ــر بنق ــح املخت ــند الصحي 29. املس
ــد  ــن عب ــؤاد ب ــد ف ــق: حمم ــابوري )ت: 261هـــ( ، حتقي ــريي النيس ــن القش ــو احلس ــاج أب احلج

ــرتاث. ــاء ال ــي، دار إحي الباق

30. مصطلحات علوم القرآن، سليان بن صالح القرعاوي، ط1.

31. معــامل التنزيــل = تفســري البغــوي، أليب حممــد احلســن بــن مســعود بــن حممــد بــن الفــراء البغــوي 
الشــافعي )ت: 510هـــ( ، حتقيــق: حممــد النمــر وآخريــن، دار طيبــة، ط4، 1417هـ.

32. معــان القــرآن، أليب زكريــا ييــى بــن زياد بــن عبد اهلل بــن منظــور الديلمــي الفــراء )ت: 207هـ( 
، حتقيــق: أمحــد النجــايت وآخريــن، دار املرصية، ط1.

33. معجــم األدبــاء = إرشــاد األريــب إىل معرفــة األديــب ، لشــهاب الديــن أبــو عبــد اهلل ياقــوت بــن 
عبــد اهلل الرومــي احلمــوي املعــروف بـــ ياقوت احلمــوي)ت: 626هـــ( ، حتقيــق: إحســان عباس، 

دار الغــرب اإلســالمي، ط1، 1414هـ.

ــث -  ــي، دار احلدي ــد الباق ــن عب ــؤاد ب ــن ف ــد ب ــم، حمم ــرآن الكري ــاظ الق ــرس أللف ــم املفه 34. املعج
القاهــر، ط3 ، 1411هـــ.

ــن  ــر ب ــن عم ــد ب ــي أمح ــاس القرطب ــلم، أليب العب ــاب مس ــص كت ــن تلخي ــكل م ــا أش ــم مل 35. املفه

ــري ودار  ــن كث ــن، دار اب ــتو وآخري ــن مس ــي الدي ــق: حم ــي )ت: 656 هـــ( ، حتقي ــم القرطب إبراهي
الكلــم الطيــب، ط1، 1417هـــ. 

36. مقاييــس اللغــة، ألمحــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي أبــو احلســن )ت: 395هـــ( ، 
حتقيــق: عبــد الســالم حممــد هــارون، دار الفكــر، ط1، 1399هـــ.

37. معــان القــرآن وإعرابــه، إلبراهيــم بــن الــري بــن ســهل أبــو إســحاق الزجــاج )ت: 311هـــ(، 
رشح وتعليــق: عبــد اجلليــل عبــده شــلبي، عــامل الكتــب - بــريوت، ط1، 1408هـــ.

ــاين                      ــب األصفه ــروف بالراغ ــد املع ــن حمم ــن ب ــم احلس ــرآن، أليب القاس ــاظ الق ــردات ألف 38. مف
ــق، ط2، 1418هـــ. ــم - دمش ــان، دار القل ــوان عدن ــق: صف )ت: 502هـــ(، حتقي
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ْرقــاين )ت: 1367هـــ( ، دار الفكــر،  39. مناهــل العرفــان يف علــوم القــرآن، ملحمــد عبــد العظيــم الزُّ
ط3 ، 1408هـ. 

ــن  ــد ب ــن حمم ــاري ب ــا األنص ــاري، لزكري ــة الب ــاري = حتف ــح البخ ــرشح صحي ــاري ب ــة الب 40. منح
أمحــد بــن زكريــا األنصــاري زيــن الديــن أبــو ييــى الســنيكي املــرصي الشــافعي )ت: 926 هـــ( ، 

حتقيــق: ســليان العازمــي، مكتبــة الرشــد، ط1، 1426هـــ.

41. موســوعة الوجــوه والنظائــر يف القــرآن الكريــم، أمحــد الربيــدي وفهــد الضالــع، مكتبــة التدمريــة، 
ط1، 1435هـ.

42. نزهــة األعــني النواظــر يف علــم الوجــوه والنظائــر، جلــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرمحــن بــن 
عــيل بــن حممــد اجلــوزي )ت: 597هـــ( ، حتقيــق: حممــد الــرايض، مكتبــة الرســالة، ط1، 1404هـــ.

43. النكــت والعيــون يف تفســري القــرآن الكريــم = تفســري املــاوردي، أليب احلســن عــيل بــن حممــد بــن 
ــن       ــق: الســيد ب ــن حبيــب البــرصي البغــدادي الشــهري باملــاوردي )ت: 450هـــ( ، حتقي حممــد ب

عبــد املقصــود، دار الكتــب العلميــة، ط1.

44. الوجــوه والنظائــر يف القــرآن العظيــم، أليب احلســن مقاتــل بــن ســليان بــن بشــري األزدي البلخــى 
)ت: 150هـــ( ، حتقيــق: حاتــم الضامــن ، مكتبة الرشــد - الريــاض ، ط2، 1432هـ.

45. الوجــوه والنظائــر أللفــاظ كتــاب اهلل العزيــز ومعانيهــا، أليب عبــد اهلل احلســن بن حممــد الدامغانى 
)ت: 478هـــ( ، حتقيــق: فاطمة اخليمي، مكتبــة الفارايب - دمشــق، ط1، 1419هـ.

46. الوحــي املحمــدي، ملحمــد رشــيد رضــا بــن عــيل بــن حممــد شــمس الديــن بــن حممــد هبــاء الديــن 

بــن منال عــيل خليفة القلمــوين احلســيني )ت: 1354هـــ( ، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1426هـ.

47. الوحي والقرآن الكريم، حممد بن حسن الذهبي، مكتبة وهبة، ط1، 1406هـ.
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  أحاديث بدء تشريع األذان قبل اهلجرة 

-دراسة حديثية نقدية-

د. أمحد بن خادل بن فهد آل جمناء
األستاذ املشارك بقسم السنة النبوية وعلومها بكلية أصول الدين

يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض - اململكة العربية السعودية             

akmejna@imamu.edu.sa
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أحاديث بدء ترشيع األذان قبل اهلجرة 

  موضوع البحث: 

مجــع األحاديــث التــي اســتدل هبــا املخالفــون ألهــل الســنة واجلاعــة الدالــة عــى بــدء تريــع 

ــة، واحلكــم عليهــا. ــة، ودراســتها دراســة نقدي األذان قبــل اهلجــرة النبوي

  أهداف البحث:

1- مجع األحاديث الدلة عى بدء تشـريع األذان قبل اهلجرة، وخترجيها، ودراستها دراسة نقدية.

2- بيــان بطــالن قــول أهــل البــدع يف مســألة بــدء تريــع األذان قبــل اهلجــرة، وخمالفتهــم ألهــل 

الســنة واجلاعــة.   

3- بيان براءة أهل السنة واجلاعة مما قذفهم به خمالفوهم.

  مشكلة البحث:

ــو  ــا ه ــة مل ــنة واجلاع ــل الس ــة أه ــف( خمالف ــة والتحري ــني األصال ــاب )األذان ب ــف كت ــم مؤل زع

ــة. ــرة النبوي ــل اهلج ــه كان قب ــدء األذان، وأن ــأن ب ــرة يف ش ــنة املطه ــن الس ــت يف دواوي ثاب

فا هذه األحاديث التي استدل هبا املخالفون؟ وهل ثبتت؟ 

ومتى رشع األذان؟ وكيف كان ينادى للصالة قبل اهلجرة؟

  أهم نتائج البحث:

عــدم ثبــوت األحاديــث التــي اســتدل هبــا املخالفــون والدالــة عــى أن بــدء األذان كان يف العهــد 

املكــي، وبطــالن قوهلــم.
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أن بدء تريع األذان كان بعد اهلجرة بإمجاع أهل السنة واجلاعة. 

الة )املفتاحية(:   الكلامت الدَّ

األذان - اهلجرة - اإلرساء - املعراج - مروعية - السنة - اجلاعة - الشيعة.
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أحاديث بدء ترشيع األذان قبل اهلجرة 

F

إن احلمــد هلل، نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونتــوب إليــه، ونعــوذ بــاهلل مــن رشور أنفســنا ومــن 

ســيئات أعالنــا، مــن يــده اهلل فــال مضــل لــه، ومــن يضلــل فــال هــادي لــه، وأشــهد أن ال إلــه إال اهلل 

وحــده ال رشيــك لــه، وأشــهد أن حممــدا عبــده ورســوله .

ژ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ژ ]آل عمران:102[.

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ژ 

. ]النســاء:1[  ژ  ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

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 ]األحــزاب:71-70[.

أما بعد: 

"فــإن األذان ُخطَّــة رشيفــة رشعيــة؛ ألنــه ذكــر هلل تعــاىل ولرســوله ، وإقــرار 
بالشــهادتن، ودعــاٌء إىل طاعــة اهلل" ، وقــد ذهــب مجهــور أهــل العلــم إىل أن بــدء تشـــريع األذان كان 
ــال  ــة ب ــت باملدين ــا كان ــروعيته إن ــن كثري:"ومشـ ــال اب ــة. ق ــا  إىل املدين ــرة نبين ــد هج بع

خــالف.."(1(، لكــن خالــف بعــض أهــل البــدع يف ذلــك مســتدلن ببعــض األحاديــث الدالــة عــى أن 

ــراج(2(.  ــة اإلرساء واملع ــي يف قص ــد املك ــدء األذان كان يف العه ب

فا هذه األحاديث التي استدل هبا املخالفون؟ وهل ثبتت؟ 

)1(  األحكام الكبري، البن كثري، )8/1(، وينظر: )35/1(.
)2(  ويقابــل هــذا القــول يف البطــالن مــن زعــم بــأن زمــن النبــي  خــال عــن األذان قــال ابــن رجب:"ولقــد أبطــل مــن 
زعــم أن أمــر بــالل بــاألذان تأخــر إىل زمــن أيب بكــر-  -، وأّن مــدة النبــي  َخَلــت عــن أذان، وهــذا ال يقولــه 

َمــْن َيْعقــل مــا يقــول". فتــح البــاري، البــن رجــب، )399/3(.
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ومتى رشع األذان؟ وكيف كان ينادى للصالة قبل اهلجرة؟

هذا ما ستجيب عنه هذه الدراسة، وقد عنونت هلا بــ)أحاديث بدء تشـريع األذان قبل اهلجرة - 

دراسة حديثية نقدية -(.

  أمهية املوضوع:

1- تعلق موضوع البحث بأظهر شعرية من شعائر الدين اإلسالمي وهي األذان.

2- عالقة األذان بآكد أركان الدين بعد الشهادتن أال وهي الصالة.

3- فيه بيان للتدرج التريعي يف ديننا احلنيف.

  أهداف البحث:

1- مجع األحاديث الدلة عى بدء تريع األذان قبل اهلجرة، وخترجيها، ودراستها دراسة نقدية.

2- بيــان بطــالن قــول أهــل البــدع يف مســألة بــدء تريــع األذان قبــل اهلجــرة، وخمالفتهــم ألهــل 

الســنة واجلاعــة.   

ــراءة أهــل الســنة واجلاعــة مــن دعــوى خمالفتهــم لألحاديــث الــواردة يف دواويــن  3- إظهــار ب

ــدء األذان. ــة يف شــأن ب الســنة النبوي

  أسباب اختيار املوضوع:

ــب  ــن الكت ــو م ــتاين، وه ــيل الشهرس ــري(، لع ــة والتح ــني األصال ــاب )األذان ب ــى كت ــت ع وقف

ــنة  ــل الس ــة أه ــه خمالف ــه مؤلف ــم في ــة يزع ــت العاملي ــبكة اإلنرتن ــرب ش ــا ع ــورة أيض ــة، واملنش املطبوع

واجلاعــة ملــا ثبــت يف الســنة النبويــة يف شــأن بــدء األذان حيــث دلــت األحاديــث الــواردة يف كتبهــم 

أن بــدء تريــع األذان كان قبــل اهلجــرة النبويــة وبالتحديــد يف قصــة املعــراج، قاصــدا بذلــك إفحــام 
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أحاديث بدء ترشيع األذان قبل اهلجرة 

ــا  ــالن م ــان بط ــة بي ــذا الدراس ــالل ه ــن خ ــأردت م ــم، ف ــن كتبه ــم م ــة عليه ــة احلج ــه وإقام خمالفي

ــن  ــت يف دواوي ــا ثب ــم مل ــدم خمالفته ــه، وع ــم ب ــا أتمه ــة مم ــنة واجلاع ــل الس ــراءة أه ــه، وب ــتدل ب اس

ــة. ــنة النبوي الس

  الدراسات السابقة:

مجيــع الدراســات العلميــة الســابقة واملؤلفــات حــول األذان التــي وقفــت عليهــا مل تناقــش هــذه 

املســألة بتوســع وبعضهــا مل يتعــرض هلــا، وأحســب أن هــذه الدراســة جــاءت لتكــون مكملــة ملــا كتب 

وألــف يف األذان، ومــن مجلــة مــا وقفــت عليــه مــا يــيل:

- )رســالة يف األذان(، أليب احلســن عبــاد بــن رسحــان املعافــري )ت:543هـــ(، ضمــن رســائل يف 

الفقــه واللغــة، حتقيــق: عبــداهلل اجلبــوري. 

مــردايش )ت: 1149هـــ(،  - )حتفــة اخلــالن يف أحــكام األذان(، للعالمــة إبراهيــم بــن صالــح الدَّ

حتقيــق: حممــود حممــد صقــر الكبــش.

- )أحاديــث أذكار األذان واإلقامــة - مجعــًا ودراســة -(، للدكتــور إبراهيــم بــن عــيل العيــد، بحث 

منشــور يف جملــة جامعــة أم القــرى لعلــوم الشـــريعة واللغة العربيــة وآداهبــا العــدد )31(، 1425هـ.

- )أحــكام األذان والنــداء واإلقامــة  - دراســة فقهيــة مقارنــة -(، لســامي بــن فــراج احلازمــي، 

وأصلــه رســالة علميــة بجامعــة أم القــرى، وذكــر فيهــا أربعــة أحاديــث متعلقــة باملســألة، اكتفــى فيهــا 

الباحــث بعزوهــا ملصادرهــا، ونقــل حكــم أهــل العلــم عليهــا باختصــار.

ــة -(،  ــة  ودراي ــة - رواي ــواردة يف األذان واإلقام ــة ال ــار املوقوف ــة واآلث ــث املرفوع - )األحادي

للدكتــور حممــد بــن عبــداهلل العبداهلــادي، وأصلهــا رســالة علميــة بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود 

اإلســالمية، ذكــر فيهــا الدكتــور أربعــة أحاديــث وهــي: حديــث ابــن عمــر، وعــيل، وأنــس، وعائشــة 
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ــث  ــة األحادي ــر بقي ــه، وذك ــم علي ــناده وحك ــث األول ودرس إس ــّرج احلدي ــًا، فخ M مجيع

كشــواهد فخــرج حديــث عــيل  واكتفــى بذكــر ســبب ضعفــه، أمــا احلديثــن األخرييــن فلــم 

يقــف عــى إســنادمها، واكتفــى بعزومهــا ونقــل حكــم احلافــظ عليهــا(1(.

ــم  ــالة - تنظي ــت الص ــث األذان ومواقي ــني يف أحادي ــى الصحيح ــة ع ــنن األربع ــد الس - )زوائ

طرقهــا ودراســة أســانيدها واحلكــم عليهــا-(، للدكتــور حكيــم ســاعد قيــوي -  -، وأصلــه 

رســالة علميــة بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية، ومل يــورد فيهــا شــيئا ممــا يتعلــق بموضوع 

الدراســة.

ــنة(،  ــاب والس ــوء الكت ــروط يف ض ــل، واآلداب، والشـ ــوم، والفضائ ــة: املفه - )األذان واإلقام

ــفري،الرياض . ــة س ــات مطبع ــن مطبوع ــاين، م ــف القحط ــن وه ــعيد ب ــور س للدكت

- )األذان(، ألســامة بــن عبداللطيــف القــويص، مــن مطبوعــات مؤسســة قرطبــة، الطبعــة األوىل 

1408هـــ، وذكــر فيــه أربعــة أحاديــث متعلقــة هبــذه املســألة: حديــث ابــن عمــر، وأنــس، وعائشــة، 

وعــيل M، واكتفــى بنقــل كالم احلفــاظ عــى كل حديــث بشــكل خمتــرص.

- )أحكام األذان واإلقامة(، وهو من إعداد اإلدارة العامة للبحوث والدراسات اإلسالمية. 

- )أحــكام إجابــة املــؤذن املتعلقــة بألفاظــه(، وهــو عبــارة عــن بحــث مــن إعــداد الدكتــور صالح 

بــن حممــد اليابــس، بحث منشــور يف جملــة اجلمعيــة الفقهيــة الســعودية، العــدد )28(، 1437هـ. 

- )تشنيف اآلذان يف أحكام األذان(، لعبداهلل بن رايض الشمري، من مطبوعات دار القاسم.

- )تشــنيف اآلذان بــام ورد يف فضــل وآداب وأحــكام األذان(، لســيد مــراد ســالمة، مــن مطبوعات 

الفوائد، 1437هـ. دار 

)1(  )ص38(.
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- )األذان بــني األصالــة والتحريــف(، لعــيل الشهرســتاين، مــن منشــورات شــبكة اإلمــام احلســنن 

للــرتاث والفكــر اإلســالمي، الطبعــة األوىل، وهــي طبعــة منقحــة وعليهــا إضافــات املؤلــف.

  ضابط البحث:

األحاديــث املرفوعــة الــواردة يف كتــب الســنة النبويــة التــي دلــت عــى أّن بــدء تشـــريع األذان كان 

قبــل اهلجــرة النبويــة.

  منهج البحث:

 أوالً: اتبعــت املنهــج االســتقرائي يف مجــع األحاديــث املتعلقــة باملســألة مــن كتــب الســنة، واملنهج 

ــتها. النقدي يف دراس

ثانيــًا: ســلكت يف ختريــج أحاديــث البحــث مســلكًا وســطًا دون تطويــل أو اختصــار خمــل، فــإن 

كان احلديــث يف الصحيحــن أو أحدمهــا فاكتفــي هبــا، أمــا غــري ذلــك فأعــزوه إىل مصــادره وأتوســع 

يف خترجيــه قــدر االســتطاعة، وأتكلــم عليــه تصحيحــا وتضعيفــا.

ثالثــًا: أترجــم للــرواة الذيــن تدعــو حاجــة الدراســة إىل ترمجتهــم، وقــد أكتفــي بقــول احلافــظ يف 

التقريــب عنــد موافقتــه.

رابعًا: أذكر أهم النتائج التي ظهرت يل من خالل هذه الدراسة. 

فانتظم البحث يف مقدمة، ومتهيد، وثامنية مباحث حتتها مطالب، وخامتة، واملصادر واملراجع.

ــة  ــه، وخط ــابقة، وضابط ــات الس ــه، والدراس ــوع، وأهداف ــة املوض ــا أمهي ــة: وفيه املقدم
ــه. ــث ومنهج البح

والتمهيد فيه: تعرف األذان، وبداية مرشوعيته.
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املبحث األول: حديث عيل ، وفيه مطلبان:

املطلب األول: التخريج.

املطلب الثان: احلكم عى احلديث.

املبحث الثان: حديث عبداهلل بن عمر ، وفيه مطلبان:

املطلب األول: التخريج.

املطلب الثان: احلكم عى احلديث.

املبحث الثالث: حديث عائشة ، وفيه مطلبان:

املطلب األول: التخريج.

املطلب الثان: احلكم عى احلديث.

املبحث الرابع: حديث عبداهلل بن عباس  ، وفيه مطلبان:

املطلب األول: التخريج.

املطلب الثان: احلكم عى احلديث.

املبحث اخلامس: حديث احلسن بن عيل ، وفيه مطلبان:

املطلب األول: التخريج.

املطلب الثان: احلكم عى احلديث.

املبحث السادس: حديث أنس ، وفيه مطلبان:

240



أحاديث بدء ترشيع األذان قبل اهلجرة 

املطلب األول: التخريج.

املطلب الثان: احلكم عى احلديث.

املبحث السابع: حديث رافع بن خديج ، وفيه مطلبان: 

املطلب األول: تريج احلديث.

املطلب الثان: احلكم عى احلديث.

املبحث الثامن: التعليق عى األحاديث.

اخلامتة وضمنتها أهم النتائج، ثم املصادر واملراجع. 

241





تعريف األذان:

لغــة: قــال ابــن فــارس: "اهلمــزة والــذال والنــون أصــالن متقاربــان يف املعنــى متباعــدان يف اللفظ، 
أحدمهــا ُأُذن، واآلخــر الِعْلــم، فأمــا التقــارب فــاألذن يقــع علــم كلِّ مســموع" (1(.

ن ُيــَؤذِّن تأذينــًا، هــو اإلعــالم بوقــت  واألذان: "اســم التأذيــن، وهــو اإلعــالم بالــيء، يقــال: أذَّ

الصــالة. واألذان هــو اإلقامــة أيضــا"(2(.

رشعًا: "هو اللفظ املعلوم املروع يف أوقات الصالة لإلعالم بوقتها"(3(.

أو هو: "اإلعالم بوقت الصالة بألفاظ خمصوصة"(4(.

أو هو: "التعبد هلل لإلعالم بدخول وقت الصالة بذكر خمصوص"(5(.

ــا  ــان، وأم ــف الث ــرب التعري ــًا، فاألق ــا مانع ــرصا، وجامع ــون خمت ــف أن يك ــل يف التعري واألص

قصــد التعبــد، فــال يدخــل يف حــده، وهــو قــدر زائــد عــى التعريــف، وهــو لطلــب الثــواب واألجــر 

ــم. ــن اهلل واهلل أعل م

بداية مرشوعية األذان:

ــل  ــوال أه ــن أق ــح م ــى الصحي ــرة ع ــد اهلج ــرة، ورشع بع ــالم الظاه ــعائر اإلس ــن ش األذان م

:M العلــم، كــا دّل عليــه عــدة أحاديــث منهــا: حديــث ابــن عمــر، وأنــس، وعبــداهلل بــن زيــد

)1(  معجم مقاييس اللغة، البن فارس، )75/1( مادة أذن.
)2(  ينظر: النهاية يف غريب احلديث، البن األثري، (34/1( مادة أذن؛ ولسان العرب، البن منظور، )12/13( مادة أذن.

)3(  املغني، البن قدامة، )53/2(.
)4(  سبل السالم، للصنعاين، )42/2(.

)5(  الرشح املمتع، البن عثيمن، )35/2(.
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أحاديث بدء ترشيع األذان قبل اهلجرة 

ــوَن  َتِمُع ــنَي َقِدُموا امْلَِدينََة جَيْ ــلُِموَن ِح ــال: »َكاَن امْلُْس ــه ق ــر  أن ــن عم ــداهلل ب ــث عب حدي

ــُذوا  ِ ــُم : اتَّ ــاَل َبْعُضُه ــَك َفَق ــا يِف َذلِ ــوا َيْوًم ُم ــٌد . َفَتَكلَّ ــا َأَح ــاِدي هِبَ ــَس ُينَ ــَواِت ، َوَلْي َل َفَيَتَحيَّنُوَن الصَّ

َناُقوًســا ِمْثَل َناُقــوِس النََّصــاَرى ، َوَقــاَل َبْعُضُهــْم : َقْرًنــا ِمْثــَل َقــْرِن اْلَيُهــوِد . َفَقاَل ُعَمــُر: َأَوال َتْبَعُثــوَن 

ــالِة«)1(. ــاِد بِالصَّ ــْم َفنَ ــاَل َرُســوُل اهللِ : َيا بِــالُل ، ُق ــالِة ؟ َق ــاِدي بِالصَّ َرُجــاًل ُينَ

قــال احلافــظ ابــن حجــر: " وحديــث ابــن عمــر-  - املذكــور يف هــذا البــاب ظاهــر يف أن 

األذان إنــا رشع بعــد اهلجــرة، فإنــه نفــى النــداء بالصــالة قبــل ذلــك مطلقــا"(2(. 

الِة بَِشـــْيٍء  وحديــث أنــس  قــال: »مَلَّــا َكُثــَر النَّــاُس ، َقــاَل: َذَكــُروا َأْن َيْعَلُمــوا َوْقــَت الصَّ

ــَر  ــَفَع األََذاَن ، َوَأْن ُيوتِ ــالٌل َأْن َيْش ــا ، َفُأِمَر بِ ــوا َناُقوًس ُب ــاًرا ، َأْو َيْرِ ــوُروا َن ــُروا َأْن ُي ــُه ، َفَذَك َيْعِرُفوَن

ــَة")3(.  اإِلَقاَم

ــوُل اهللِ  ــَر َرُس ــا َأَم ــال: »مَلَّ ــه ق ــاري  أن ــه األنص ــد رب ــن عب ــد ب ــن زي ــداهلل ب ــث عب وحدي

ــُل  ِم ــٌل حَيْ ــٌم َرُج ــا َنائِ ــاَف ِب َوَأَن ــالِة َأَط ــِع لِلصَّ ــاِس يِف اجَلْم ــِه لِلنَّ َب بِ ــْرِ ــوِس لَِي  بِالنَّاُق

َناُقوًســا يِف َيــِدِه، َفُقْلــُت َلــُه: َيــا َعْبــَد اهللِ َأَتبِيــُع النَّاُقــوَس؟ َفَقــاَل: َوَمــا َتْصنَــُع بـِـِه؟ َقــاَل: ُقْلــُت: َنْدُعــو 

ــاَل: َتُقــوُل: اهللُ َأْكــَبُ اهللُ  ــَى َق ــُت: َب ــِك؟ ُقْل ــْن َذلِ ــا ُهــَو َخــرْيٌ ِم ــَك َعــَى َم ــاَل: َأَفــال َأُدلُّ ــالِة َق ــِه لِلصَّ بِ

ــًدا َرُســوُل اهللِ  ، َأْشــَهُد َأْن ال إَِلــَه إاِلَّ اهللُ َأْشــَهُد َأْن ال إَِلــَه َأالَّ اهللُ، َأْشــَهُد َأنَّ حُمَمَّ َأْكــَبُ اهللُ َأْكــَبُ اهللُ َأْكــَبُ

ــَى  ــالِح َحــيَّ َع ــَى الَف ــالِة، َحــيَّ َع ــَى الصَّ ــالِة، َحــيَّ َع ــَى الصَّ ــًدا َرُســوُل اهللِ، َحــيَّ َع ــَهُد َأنَّ حُمَمَّ َأْش

)1(  أخرجــه البخــاري يف صحيحــه،)ص100(  ح)604(، ومســلم يف صحيحــه، )ص161( ح)377(، والرتمــذي يف ســننه، )ص53( 
ــنده،   )2 /148(  ــد يف مس ــبى، )231/2( ح)1603(، وأمح ــى، (329/2( ح)625(، و يف الك ــائي يف املجتب ح)190(، والنس

ح)6357( ، وابــن خزيمــة يف صحيحــه، )455/1( ح)361(.
)2(  فتح الباري، البن حجر، )93/2(.

)3(  أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، )ص100( ح)602(، ومســلم يف صحيحــه، ) ص161( ح)378(، قــال ابــن رجــب معلقــا عــى 
هــذا احلديــث: "وهــذا يــدل عــى أن األذان تأخــر عــن أول قــدوم النبــي صــى عليــه وســلم املدينــة حتــى كثــر النــاس وانتــروا 
يف املدينــة ومــن حوهلــا، واحتاجــوا حينئــذ إىل تعليــم وقــت الصــالة بــيء يعرفونــه معرفــة تامــة"، فتــح البــاري، البــن رجــب، 

ــر: )401-400/3(. (398/3(، وينظ
243



ــَت  ــوُل إَِذا َأَقْم ــمَّ َتُق ــاَل: ُث ــٍد َق ــرْيَ َبِعي ــَتْأَخَر َغ ــمَّ اْس ــاَل: ُث ــَه إاِلَّ اهللُ َق ، ال إَِل ــَبُ ــَبُ اهللُ َأْك ــالِح، اهللُ َأْك الَف

ــالِة،  ــًدا َرُســوُل اهللِ، َحــيَّ َعــَى الصَّ ، َأْشــَهُد َأْن ال إَِلــَه إاِلَّ اهللُ، َأْشــَهُد َأنَّ حُمَمَّ ــالَة: اهللُ َأْكــَبُ اهللُ َأْكــَبُ الصَّ

ــامَّ  ــَه إاِلَّ اهللُ، َفَل ، ال إَِل ــَبُ ــَبُ اهللُ َأْك ــالُة، اهللُ َأْك ــِت الصَّ ــْد َقاَم ــالُة َق ــِت الصَّ ــْد َقاَم ــالِح، َق ــَى الَف ــيَّ َع َح

ُتــُه بِــاَم َرَأْيــُت َفَقــاَل: إِِن َهــَذا ُرْؤَيــا َحــقٍّ إِنَّ َشــاَء اهللُ،  َأْصَبْحــُت َأَتْيــُت َرُســوَل اهللِ  َفَأْخَبْ

ــالٍل،  ــُت َمَع بِ ــَك، َفُقْم ــا ِمنْ ــَدى َصْوًت ــُه َأْن ــِه َفإِنَّ ْن بِ ــَؤذِّ ــَت، َفْلُي ــا َرَأْي ــِه َم ــِق َعَلْي ــالٍل َفَأْل ــَع بِ ــْم َم َفُق

ــِه،  ــَو يِف َبْيتِ ــاِب  ، َوُه ــُن اخَلطَّ ــُر ْب ــِمَع بَِذلَِك ُعَم ــاَل: َفَس ــِه َق ــْؤِذُن بِ ــُه َوُي ــُه َعنْ نُ ــُت َأَلقِّ َفَجَعْل

ــاَل  ــِذي ُأِرَي، َفَق ــُل الَّ ــُت ِمْث ــْد ُأِري ــوَل اهللِ َلَق ــا َرُس ــقِّ َي ــَك بِاحَل ــِذي َبَعَث ــوُل: َوالَّ ــرُّ ِرَداَءُه َيُق ــَرَج جَيُ َفَخ

ــُد«(1(. ــِه احَلْم ــوُل اهللِ  َفلِلَّ َرُس

ــا  ــى م ــأقترص ع ــث س ــدة أحادي ــة بع ــنة واجلاع ــل الس ــب أه ــون ملذه ــتدل املخالف ــد اس وق

ورد منهــا يف دواويــن الســنة املطهــرة عنــد أهــل الســنة(2(، وأدرســها دراســة حديثيــة نقديــة، وأبــن 

ضعفهــا، وعــدم صالحيتهــا لالحتجــاج، ومعارضتهــا ملــا صــح مــن األحاديــث مكتفيــا بذلــك عــن 

ــه. ــي علي ــول املبن ــقط الق ــل س ــإذا بطــل الدلي ــم؛ ف مناقشــة قوهل

)1(   أخرجــه اإلمــام أمحــد يف مســنده، (42/4( ح)16477(؛ وابــن خزيمــة يف صحيحــه، )462/1( ح)373( مــن طريــق ســعيد بــن 
املســيب، عــن عبــداهلل بــن زيــد

وأخرجــه أمحــد يف مســنده،)43/4( ح)16478(؛ وأبــو داود يف ســننه، )ص82( ح)499(؛ والرتمــذي يف ســننه، )ص52( 
ح)189(؛ وابــن ماجــه يف ســننه، )232/1( ح)706(، والدارمــي يف ســننه، )286/1(  ح)1191-1190(.

ــد واللفــظ  ــن زي ــداهلل ب ــه عب ــد، عــن أبي ــن زي ــداهلل ب ــن عب ــق حممــد ب ــن خزيمــة يف صحيحــه، )461/1( ح)371( مــن طري واب
ألمحــد.

وأخرجــه أمحــد يف مســنده، )42/4( ح)16476(؛ وأبــو داود يف ســننه، )ص86( ح)512-513( مــن طريــق عبــداهلل بــن حممــد 
بــن زيــد، عــن عمــه عبــداهلل بــن زيــد.

 قــال الرتمــذي: "حديــث عبــداهلل بــن زيــد حديــث حســن صحيــح". وصححــه ابــن خزيمــة، ونقــل البيهقــي يف كتابــه الســنن 
ــح البخــاري للحديــث وعــزاه لعلــل النرمــذي. الكبــري، )102/3(، تصحي

ــن خزيمــة، )468/1(  ــح اب ــدء األذان، )ص52( ح)189(؛ وصحي ــاب مــا جــاء يف ب ــاب الصــالة ب ينظــر: جامــع الرتمــذي، كت
ح)379(؛ البــدر املنــري، البــن امللقــن، )341/3(. وقــد أفــردت حديــث عبــداهلل بــن زيــد يف بــدء األذان ببحــث تكلمــت فيــه عــن 

الشــبهات التــي أثارهــا بعــض الرافضــة حولــه مــع اإلجابــة عنهــا يــّر اهلل نــره. 
)2(  ألن املخالــف إنــا اســتدل هبــا ليقيــم احلجــة عــى أهــل الســنة واجلاعــة مــن كتبهــم، فلســان حالــه يقــول هــذه أحاديثكــم تشــهد 

ببطــالن قولكــم؛ لــذا اقتــرصت  عليهــا، وبينــت بطالهنــا.
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املبحث األول:
يــُل َصــىلَّ  ــَم َرُســوَلُه األََذاَن َأَتــاُه ِجرْبِ حديــث عــي  قــال : »مَلَّــا َأَراَد اللَُّ َأْن ُيَعلِّ
اُق ، َفَذَهــَب َيْرَكُبَهــا َفاْســَتْصَعَبْت ، َفَقــاَل َلَــا  ــٍة ُيَقــاُل َلَــا : اْلــرُبَ اللَُّ َعَلْيِهــاَم بَِدابَّ
 ،  ــٍد يــُل : اْســُكنِي َفــَواللَِّ َمــا َرِكَبــِك َعْبــٌد َأْكــَرُم َعــىَل اللِ ِمــْن حُمَمَّ ِجرْبِ
ْحَــَن َتَبــاَرَك َوَتَعــاىَل ، َقــاَل:  ــِذي َيــِي الرَّ َجــاِب الَّ َقــاَل : َفَرِكَبَهــا َحتَّــى اْنَتَهــى إىَِل احْلِ
َجــاِب ، َفَقــاَل َرُســوُل اللِ  : َيــا  َفَبْينـَـاَم ُهــَو َكَذلـِـَك إِْذ َخــَرَج َمَلــٌك ِمــَن احْلِ
ــِذي َبَعَثــَك بِاحْلَــقِّ نبًيــا إيِنِّ ألَْقــَرُب اخْلَْلــِق َمَكاًنــا َوإِنَّ َهَذا  يــُل َمــْن َهــَذا ؟ َقــاَل : َوالَّ ِجرْبِ
 ، امْلََلــُك َمــا َرَأْيُتــُه ُمنْــُذ ُخِلْقــُت َقْبــَل َســاَعتِي َهــِذِه ، َفَقــاَل امْلََلــُك : اللَُّ َأْكــرَبُ اللَُّ َأْكــرَبُ
ــاَل  ــمَّ َق ــا َأْكــرَبُ ، ُث ــا َأْكــرَبُ َأَن ــِدي َأَن َجــاِب : َصــَدَق َعْب ــُه ِمــْن َوَراِء احْلِ ــاَل : َفِقيــَل َل َق
َجــاِب : َصــَدَق َعْبــِدي َأَنــا  امْلََلــُك : َأْشــَهُد َأْن الَ إَِلــَه إاِلَّ اللَُّ ، َقــاَل : َفِقيــَل َلــُه ِمــْن َوَراِء احْلِ
ــًدا َرُســوُل اللِ َقــاَل : َفِقيــَل ِمــْن َوَراِء  الَ إَِلــَه إاِلَّ َأَنــا ، َقــاَل : َفَقــاَل امْلََلــُك : َأْشــَهُد َأنَّ حُمَمَّ
ــالِة َحــيَّ  ــُك : َحــيَّ َعــىَل الصَّ ــاَل امْلََل ــًدا ، َق ــا َأْرَســْلُت حُمَمَّ ــِدي َأَن َجــاِب : َصــَدَق َعْب احْلِ
ــالُة ، ُثــمَّ َقــاَل امْلََلــُك : اللَُّ َأْكــرَبُ اللَُّ َأْكــرَبُ ، َقــاَل: َفِقيــَل  َعــىَل اْلَفــالِح ، َقــْد َقاَمــِت الصَّ
ــَه إاِلَّ اللَُّ ،  ــا َأْكــرَبُ ، ُثــمَّ َقــاَل : الَ إَِل ــا َأْكــرَبُ َأَن َجــاِب : َصــَدَق َعْبــِدي َأَن ِمــْن َوَراِء احْلِ
َجــاِب : َصــَدَق َعْبــِدي الَ إَِلــَه إاِلَّ َأَنــا ، َقــاَل : ُثــمَّ َأَخــَذ امْلََلــُك  َقــاَل : َفِقيــَل ِمــْن َوَراِء احْلِ

.»S ــاَمِء فِيِهــْم آَدُم ، َوُنــوٌح )1( َأْهــُل السَّ َمــُه َفَهــمَّ ــٍد  َفَقدَّ بَِيــِد حُمَمَّ

قــال أبــو جعفــر حممــد بــن عــيل: "يومئــذ أكمــل اهلل ملحمــد  الشـــرف عــى أهــل 

ــاوات واألرض"(2(. الس

)1(  كــذا وقــع يف املســند وهــو حتريــف؛ ويف خمتــر زوائــد البــزار، البــن حجــر العســقالين؛ )204/1( ح)250(، وعنــد ابــن شــاهن 
يف ناســخ احلديــث ومنســوخه، )ص173( ح)178(،  "فــأّم" وهــو الصــواب واهلل أعلــم.

)2(  مسند البزار، للبزار، )146/2( بعد ح)508(.
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  املطلب األول: التخريج 

ــن  ــان ب ــن عث ــد ب ــا حمم ــال: حدثن ــنده، )146/2( ح)508( ق ــزار يف مس ــه الب ــث أخرج احلدي

خملــد الواســطي ، قــال : حدثنــا أيب ، عــن زيــاد بــن املنــذر ، عــن حممــد بــن عــيل بــن احلســن ، عــن 

أبيــه ، عــن جــده، عــن عــيل فذكــره. 

وقــال: وهــذا احلديــث ال نعلمــه يــروى هبــذا اللفــظ عــن عــيل إال هبــذا اإلســناد وزيــاد بــن املنذر 

فيــه شــيعية ، وقــد روى عنــه مــروان بــن معاويــة وغريه.

وروي من طريق آخر عن زياد بن املنذر وفيه اختالف:

ــوخه،)ص173( ح)178(،  ــث ومنس ــخ احلدي ــاهن يف ناس ــن ش ــص اب ــو حف ــه أب ــد أخرج فق

ــن  ــبيب، ع ــن ش ــلمة ب ــق س ــن طري ــب، )202/1( ح)276(، م ــب والرتهي ــاين يف الرتغي واألصبه

ــاد بــن املنــذر النهــدي بــه يونــس بــن موســى البصـــري، عــن حســن بــن محــاد، عــن زي

وأخرجــه أبــو حفــص ابــن شــاهن يف ناســخ احلديــث ومنســوخه، (175( ح)179( مــن طريــق 

موســى بــن يســار بــن عبدالرمحــن، عــن يونــس بــن موســى، عــن احلســن بــن محــاد، عــن زيــاد بــن 

املنــذر، عــن حممــد بــن عــيل بــن احلســن، عــن أبيــه، عــن أيب رافــع، عــن عــيل  فذكــره.

واحلديــث أورده اهليثمــي يف كشــف األســتار (178/1( ح)352(، ويف جممــع الزوائد، )328/1( 

ــزاه للبزار(1(. ح)1851( وع

كا أورده احلافظ يف خمتر زوائد مسند البزار، )203/1( ح)250(.

. وله طريق آخر عن عيل

)1(  جممع الزوائد، للهيثمي، )238/5(.
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فقــد أخرجــه ابــن شــاهن يف ناســخ احلديــث ومنســوخه، (176( ح)183( عــن أمحــد بــن حممــد 

بــن ســعيد، عــن يعقــوب بــن يوســف، عــن حصــن، عــن منــذر أيب طريــف، عــن حممــد بــن بــر، 

ــام  ــه، فل ــة أرسي ب ــول اهلل  ليل ــال: »كان أذان رس ــيل ق ــن ع ــة، ع ــن احلنفي ــد ب ــن حمم ع

ــول اهلل  ــدم رس ــرة، وتق ــرة م ــام م ــى، وأق ــى مثن ــل مثن ــالة، وأذن جبي ــرت الص ــامء حضـ كان يف الس

 فــأم أهــل الســامء«.

وروي مــن طريــق آخــر عــن ابــن احلنفيــة مرســال فقــد أخرجــه ابــن شــاهن يف ناســخ احلديــث 

ومنســوخه، )ص177( ح)184( مــن طريــق زيــاد بــن املنــذر قــال: حدثنــا العــالء قــال: "قلــت البــن 

احلنفيــة: كنــا نتحــدث أن األذان رؤيــا رآهــا رجــل مــن األنصــار، ففــِزع، وقــال: عمدتــم إىل أحســِن 

ــه،  ــرج ب ــا ع ــول اهلل  مل ــن رس ــل، ولك ــذا واهلل الباط ــا! ه ــه كان رؤي ــم أن ــم فزعمت دينك

انتهــى إىل مــكان مــن الســاء، فوقــَف، وبعــث اهلل D إليــه مــالكًا مــا رآه أحــد يف الســاء قبــل ذلــك 

اليــوم عّلمــه األذان". وذكــر بقيــة احلديــث.

  املطلب الثاين: احلكم عىل احلديث

احلديــث مــداره عــى زيــاد بــن املنــذر وهــو رافــي خبيــث كّذبــه ابــن معــن وأبــو داود وابــن 
ــان وابــن عــدي وغريهــم(1(، قــال ابــن كثــري: "فقــد اتفــق أئمــة اجلــرح والتعديــل عــى جرحــه  حب

ــة مــن الروافــض"(2(. ــه تنســب الفرقــة اجلارودي وطرحــه"، وقــال: "إلي

ــث ال  ــو حدي ــب: "وه ــن رج ــال اب ــث ق ــي احلدي ــب، و اهليثم ــن رج ــل اب ــذا أع ــاد ه وبزي

يصح"(3(،وقــال اهليثمــي: "وفيــه زيــاد بــن املنــذر وهــو جممــع عــى ضعفــه"(4(. 

)1(  ينظر: هتذيب الكامل، للمزي، )59/3(.
)2(  األحكام الكبري، البن كثري)32/1 - 33(.

)3(  فتح الباري رشح صحيح البخاري، البن رجب، )396/3(.
)4(  جممع الزوائد، للهيثمي، )329/1(.
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ويف موضع قال: "زياد بن املنذر كذاب مرتوك"(1(.

قال األلباين: "فاحلديث ضعيف جدًا، وعالمات الوضع عليه ظاهرة"(2(.

ــن  ــن ب ــناده حص ــا يف إس ــل أيض ــث باط ــو حدي ــيل  فه ــن ع ــر ع ــق اآلخ ــا الطري وأم
ــبيل  ــى س ــه إال ع ــة عن ــه، وال الرواي ــاج ب ــوز االحتج ــان: " ال جي ــن حب ــال اب ــادة ق ــو جن ــارق أب املخ
 . االعتبــار"(3(، وأورد لــه خــربًا فقــال عنــه بأنــه باطــل ال أصــل لــه مــن كالم رســول اهلل

ــع  ــال: "يض ــه ق ــي أن ــن الدارقطن ــزان ع ــي يف املي ــرتوك"(4(، وأورد الذهب ــي:" م ــال الدارقطن ق
احلديــث"(5(، وقــال الذهبــي: "متهــم بالكــذب"(6(، وقــال احلافــظ بعــد نقلــه لــكالم ابــن حبان:"وهــو 

كــا قــال"(7(، وتفــرد الطــرباين "بتوثيقــه"(8(. 

فهو متهم بالكذب، وتوثيق الطرباين معارض بقول املجرحن، ثم جرحه مفسـر فيقدم واهلل أعلم.

وأمــا مــا جــاء عــن ابــن احلنفيــة مرســال فهــذا إســناد باطــل فيــه زيــاد بــن املنــذر وهــو رافــي 
كــذاب ســبق ذكــره. 

قــال ابــن كثــري معلــال هــذا األثر:"وهــذا الباطــل عينـُـُه، والكــذب البحــت عــى اإلمــام العــامل حممــد 

ابــن احلنفيــة؛ فإنــه أجــلُّ قــدرًا مــن أن ينكــر مــا ثبــت باألحاديث املســتفيضة املشــهورة بــن العلــاء"(9(. 

فهــو حديــث باطــل تفــرد بــه رافــي كــذاب كــا يف الطريــق األول واملرســل عــن ابــن احلنفيــة، 

أو متهــم بالكــذب كــا يف الطريــق الثــاين وهــو خمالــف لألحاديــث الثابتــة الصحيحــة واهلل أعلــم.

)1(  جممع الزوائد، للهيثمي، )238/5(.
)2(  اإلرساء واملعراج، لأللباين، )ص105(.

)3(  كتاب املجروحني، البن حبان، )511/2( رقم الرتمجة )1272(.
)4(  الضعفاء واملرتوكني، للدارقطني، )ص179(.

)5(  ميزان االعتدال، للذهبي، )314/2(.

)6(  ميزان االعتدال، للذهبي، )351/7(.

)7(  لسان امليزان، البن حجر، )591/2(.
)8(  املوضع السابق.

)9(  كتاب األحكام الكبري، البن كثري، )34/1(.
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أحاديث بدء ترشيع األذان قبل اهلجرة 

املبحث الثاين:
حديث ابن عمر  قال: »ملا أرسي بالنبي  إىل السامء ُأوحي 

إليه باألذان، فنزل فعلَّمه بالال«

  املطلب األول: التخريج

أخرجــه ابــن شــاهن يف ناســخ احلديــث ومنســوخه، )ص176( ح)181( عــن حممــد بــن حممــود 

األنبــاري، عــن حممــد بــن ماهــان، عــن عمــي، عــن أيب، عــن طلحــة بــن زيــد، عــن يونــس بــن يزيــد، 

عــن الزهــري، عــن ســامل، عــن أبيــه فذكــره.

وأخرجــه الطــرباين يف األوســط، )100/9( ح)9247( عــن النعــان بــن أمحــد، عــن أمحــد بــن 

حممــد بــن ماهــان، عــن أبيــه، عــن طلحــة بــن زيــد بــه.

قــال الطــرباين: "مل يــرو هــذا احلديــث عــن الزهــري إال يونــس، وال عــن يونــس إال طلحــة بــن 

زيــد. تفــرد بــه حممــد بــن ماهــان الواســطي")1(.

وهــذا لفــظ ابــن شــاهن، ووقــع عنــد الطــرباين "فَعلََّمــه جربيــل"(2(، ولعلــه حتريــف فقــد عــزاه 

احلافــظ يف الفتــح، )94/2( للطــرباين بلفــظ ابــن شــاهن "فعلمــه بــالال"(3(.

)1(  املعجم األوسط، للطرباين، )100/9(.
)2(  املوضع السابق.

)3(  كا أشار إليه حمقق كتاب ابن شاهن، )ص176(.
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  املطلب الثاين: احلكم عىل احلديث

ــد أيب مســكن القــريش قــال احلافــظ: "مــرتوك قــال أمحــد  احلديــث مــداره عــى طلحــة بــن زي

ــع"(1(. ــو داود: كان يض ــيل وأب وع

وعزاه اهليثمي للطرباين يف األوسط وقال: "فيه طلحة بن زيد، ونسب إىل الوضع"(2(.

قال ابن رجب: "وهو موضوع هبذا اإلسناد بغري شك، وطلحة هذا كذاب مشهور"(3(.

فاحلديث هبذا السند باطل واهلل أعلم. 

كا وقع أيضا فيه اختالف عى حممد بن ماهان كا يتضح من التخريج.

ــم  ــان، )490/1( رق ــن حب ــني، الب ــة)2102(؛ املجروح ــم الرتمج ــم، )479/4( رق ــن أيب حات ــل، الب ــرح والتعدي ــر: اجل )1(  ينظ
ــة  ــم الرتمج ــزي، )504/3( رق ــامل، للم ــب الك ــة)955(؛ هتذي ــم الرتمج ــدي، )174/5( رق ــن ع ــل، الب ــة)513(؛ الكام الرتمج

ــة)3020(. ــم الرتمج ــر، )ص282( رق ــن حج ــب، الب ــب التهذي (2955(؛ تقري
)2(  جممع الزوائد، للهيثمي، )329/1(.

)3(  فتح الباري يف رشح صحيح البخاري، البن رجب، )396/3(.
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أحاديث بدء ترشيع األذان قبل اهلجرة 

املبحث الثالث:
حديث عائشة  قالت: قال رسول الل  »ملا ُأرسي يب إىل 

مني فصليت باملالئكة«)1(. َن جربيل، فظنَّت املالئكة أنه يصي هبم، فقدَّ السامء َأذَّ

  املطلب األول: التخريج

ــن  ــر ب ــن جعف ــوخه، )ص175( ح)180( ع ــث ومنس ــخ احلدي ــاهن يف ناس ــن ش ــه اب أخرج

اق، عــن حممــد بــن محــاد بــن زيــد احلارثــي، عــن عائــذ(3( بــن  ُنصــري(2(، عــن عــيل بــن أمحــد الســوَّ

ــه. ــة  ب ــن عائش ــه، ع ــن أبي ــروة، ع ــن ع ــام ب ــن هش ــروي(4(، ع ــاع اهل ــب بيَّ حبي

وأورده ابن كثري يف األحكام الكبري، )34/1( وعزاه البن شاهن.

وعزاه احلافظ يف الفتح، )94/2( البن مردويه.

ــن  ــظ اب ــري، )34/1(؛ واحلاف ــن كث ــري، الب ــكام الكب ــري يف األح ــن كث ــره اب ــث ذك ــن احلدي ــا، لك ــال هن ــاء جمم ــظ األذان وإن ج )1(  لف
ــة اإلرساء.   ــأن األذان رشع يف ليل ــال ب ــن ق ــة م ــن أدل ــح، )94/2( م ــر يف الفت حج

اص املعــروف باخُلْلــدي ترجــم لــه اخلطيــب يف تاريــه وقــال:" كان ثقــة صادقــًا دينــًا  )2(  جعفــر بــن حممــد بــن ُنَصــري، أبــو حممــد اخلــوَّ
فاضــاًل"، تاريخ بغــداد، للخطيــب البغــدادي، )234/7( رقم الرتمجــة)3715(.

)3(  حترف يف املطبوع إىل "عابد" لذا مل يعرفه حمقق الكتاب.
)4(  حترفــت يف املطبــوع إىل "تبــاع"، كــا وقــع حتريــف يف األصــل املخطــوط لكتــاب األحــكام الكبــري فقــد وقــع فيــه "عــن الثــوري" 

بــدل عــن "بيــاع اهلــروي" وقــد نبــه عليــه حمقــق الكتــاب، )34/1(.
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احلديــث فيــه عائــذ بــن حبيــب بــن امَلــاّلح أبــو أمحــد الكــويف قــال ابــن معــن: "ثقــة"(1(، ومــرة:  

"صويلــح"(2(، وقــال أمحــد: "ذاك ليــس بــه بــأس، قــد ســمعنا منــه"(3(. قــال ابــن عــدي: "روى عــن 

هشــام بــن عــروة أحاديــث أنكــرت عليــه، وســائر أحاديثــه مســتقيمه"(4(. وذكــر ابــن معــن "أنــه كان 

زيديــًا"(5(.

خلص حاله احلافظ فقال:" صدوق رمي بالتشيع"(6(، وهو كا قال واهلل أعلم.

ومّلــا عــزاه احلافــظ البــن مردويــه قــال: "وفيــه مــن ال يعــرف"(7(، ولعلــه يقصــد عــيل بــن أمحــد 

اق الّرقــي قــال اخلطيــب: "ســكن بغــداد وحــدث هبــا، ومــا علمــت مــن حالــه إال  بــن رسيــج الســوَّ

خــريا"(8(.

فاحلديــث هبــذا اإلســناد منكــر، وعــّده ابــن كثــري مــن منكــرات عائــذ فقــال - معلقــا عــى قــول 

ابــن عــدي بأنــه روى عــن هشــام بــن عــروة أحاديــث مناكري(9(-:"قلــت: وهــذا منهــا واهلل أعلــم"(10(.

وفيه أيضا الراوي عن عائذ وهو حممد بن محاد بن زيد احلارثي قال ابن منده: "له مناكري"(11(.

)1(  سؤاالت ابن اجلنيد، )ص79( رقم الرتمجة)353(.
)2( هتذيب الكامل، للمزي، )42/4( رقم الرتمجة)3057(

)3(  العلل ومعرفة الرجال، )361/2( رقم الرتمجة )2602(.
)4(  ينظر: الكامل، البن عدي، )62/7( رقم الرتمجة)1514(.

)5(  وقد تصحفت عند بعضهم إىل "زنديق" ينظر: هتذيب الكامل، للمزي، )42/4( وتعليق الدكتور بشار عواد عى هتذيب الكامل.
)6(  تقريــب التهذيــب، البــن حجــر، )ص289(رقــم الرتمجــة)3117(؛ وينظــر: ميــزان االعتــدال، للذهبــي، )22/4( رقــم 

الرتمجــة)4104(؛ إكــامل هتذيــب الكــامل، ملغلطــاي، )160/7( رقــم الرتمجــة)2679(.
)7(  فتح الباري، البن حجر، )94/2(.

)8(  تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، (314/11(.
)9(  سبق ذكره.

)10(  األحكام الكبري، البن كثري، )35/1(.
)11(  مل أقــف عليــه فيــا طبــع مــن كتبــه، ينظــر: املغنــي يف الضعفــاء، للذهبــي، )288/2( رقــم الرتمجــة)5447(؛ ميــزان االعتــدال، 

للذهبــي، )123/6( رقــم الرتمجــة)7447(؛ لســان امليــزان، البــن حجــر، )75/6( ح)7339(.
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أحاديث بدء ترشيع األذان قبل اهلجرة 

املبحث الرابع:
حديث ابن عباس  قال:»ُعلِّم النبي  األذان حني أرسي به، 

وأريه رجٌل من األنصار يف منامه«

  املطلب األول: التخريج

أخرجــه ابــن شــاهن يف ناســخ احلديــث ومنســوخه، )ص176(ح)182( عــن أمحــد بــن حممــد 

بــّي، عــن أيب جنــادة حصــن بــن املخــارق، عــن عبدالصمد  بــن ســعيد، عــن يعقــوب بــن يوســف الضَّ

بــن عــيل، عــن أبيــه، عــن ابــن عبــاس فذكــره.

وروي مــن طريــق أخــر عــن ابــن عبــاس  ال يثبــت، فقــد روي مــن طريــق عبدالعزيــز 

بــن عمــران، عــن إبراهيــم بــن أيب حبيبــة(1(، عــن داود بــن احلصــن، عــن عكرمــة، عــن ابــن عبــاس 

أنــه قــال: "نــزل األذان عــى رســول اهلل  مــع فــرض الصــالة ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

ژ"(2(. ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

عزاه ابن كثري أليب الشيخ يف كتاب األذان(3(، وأورده  أيضا ابن رجب يف الفتح(4( .

)1(  تصحــف يف املطبــوع مــن األحــكام الكبــري، البــن كثــري إىل )حبيــب(؛ والصــواب مــا أثبــت كــا يف فتــح البــاري البــن رجــب، 
ــن احلصــن ينظــر: هتذيــب الكــامل، للمــزي، )100/1( رقــم  ــروي عــن داود ب ــة هــو مــن ي ــن أيب حبيب ــم ب (395/3(؛ وإبراهي

ــة)142(. الرتمج
)2(  سورة اجلمعة )9(.

)3(  يف كتاب األحكام الكبري، البن كثري، )35/1(.
)4(  فتح الباري، البن رجب، )395/1(.

253



  املطلب الثاين: احلكم عىل احلديث

فيه حصن بن املخارق وهو متهم بالكذب سبق ذكره.

وعبدالصمــد بــن عــيل هــو ابــن عبــداهلل بــن عبــاس يــروي عــن أبيــه عــن جــده(1(. ذكــره العقيــيل 

يف الضعفــاء وقــال: "حديثــه غــري حمفــوظ، وال يعــرف إال بــه"(2(، وقــال الذهبــي: "ومــا عبدالصمــد 

بحجــة، ولعــل احلفــاظ إنــا ســكتوا عنــه مــدارة للدولــة"(3(، وقــال ابــن قطلوبغــا: "وعبدالصمــد مل 

يذكــره أحــد بتوثيــق أو تريــح"(4(.

وأمــا الطريــق الثــاين فيــه إبراهيــم بــن أيب حبيبــة. قــال ابــن كثــري: "وإبراهيــم هــذا متكلم فيــه"(5(، 

قلــت: وهــو ضعيــف كــا قــرره احلافــظ يف التقريــب (6(، و فيــه أيضــا عبدالعزيــز بــن عمــران الزهــري 

املعــروف بابــن أيب ثابــت قــال احلافــظ: "مــرتوك احرتقــت كتبــه فحــدث مــن حفظــه فاشــتد غلطــه، 

ــة،  ــة مدني ــًا باألنســاب"(7(، قــال ابــن رجــب: "هــذا إســناد ســاقط ال يصــح، وهــذه اآلي وكان عارف

والصــالة فرضــت بمكــة، ومل يصــح أن النبــي  صــى اجلمعــة بمكــة"(8(، وقــال ابــن ســيد 

النــاس: "وأمــا حديــث ابــن عبــاس ففيــه عبدالعزيــز بــن عمــران وغــريه ممــن ال تقــوم بــه حجــة"(9(. 

فهو حديث باطل ال يثبت عن النبي  واهلل أعلم .

ــزان  ــيل،)574/2( )1056(؛ مي ــاء، للعقي ــة)266(؛ الضعف ــم الرتمج ــم،)50/6( رق ــن أيب حات ــل، الب ــرح والتعدي ــر: اجل )1(  ينظ
ــة)5200(. ــم الرتمج ــر، )370/4( رق ــن حج ــزان، الب ــان املي ــة)5079(؛ لس ــم الرتمج ــي، )354/4( رق ــدال، للذهب االعت

)2(  الضعفاء، للعقييل،)574/2( وساق له حديث "أكرموا الشهود".
)3(  ميزان االعتدال، للذهبي، (354/4(؛ وتعقب كالمه احلافظ يف اللسان، البن حجر، )371/4(.

ــيل،  ــه العقي ــم في ــد تكل ــب فق ــه متعق ــة)249(، وكالم ــم الرتمج ــا، )ص423( رق ــن غطلوبغ ــده الب ــن ج ــه ع ــن أبي ــن روى ع )4(  م
ــره. ــبق ذك ــا س ــر ك ــن حج ــي واب والذهب

)5(  كتاب األحكام الكبري، البن كثري، )36/1(.
)6(  )ص87( رقم الرتمجة)146(.

)7(  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص358( رقم الرتمجة)4114(.
)8(  فتح الباري، البن رجب، )395/1(.

)9(  النفح الشذي، البن سيد الناس، )16/4(.
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املبحث اخلامس:
عــن ســفيان بــن الليــل قــال: ملــا كان مــن أمــر احلســن بــن عــي، ومعاويــة مــا 
كان قدمــت عليــه املدينــة وهــو جالــس يف أصحابــه قــال: فتذاكرنــا عنــده األذان، 
ــا عبــدالل بــن زيــد بــن عاصــم، فقــال لــه  ــا: إنــام كان بــدء األذان رؤي فقــال بعضن
احلســن بــن عــي: إن شــأن األذان أعظــم مــن ذاك »َأذَّن جربيــل S يف الســامء 
مثنــى مثنــى، وعّلمــه رســول الل  وأقــام مــرة مــرة، فعّلمــه رســول الل 

ويل«. حــني  احلســن  فــأذن   ،"

  املطلب األول: التخريج

أخرجــه احلاكــم يف مســتدركه، (163/4( ح)4851(، عــن نــرص بــن حممــد العــدل، عــن أمحــد 

بــن حممــد بــن ســعيد احلافــظ، عــن أمحــد بــن ييــى البجــيل، عــن حممــد بــن إســحاق البلخــي، عــن 

نــوح بــن دّراج، عــن األجلــح(1(، عــن البهــي(2(، عــن ســفيان بــن الليــل فذكــره.

ــة الكــويف خمتلــف فيــه ولعلــه كــا قــال احلافظــان الذهبــي وابــن حجــر: "صــدوق  )1(  هــو أجلــح بــن عبــداهلل الكنــدي، أبــو ُحجيَّ
واهلل أعلــم". ينظــر: هتذيــب الكــامل، للمــزي، )154/1( رقــم الرتمجــة)276(؛ مــن تكلــم فيــه وهــو موثــق أو صالــح احلديــث، 

للذهبــي، )ص73( رقــم الرتمجــة)13(؛ التقريــب، البــن حجــر، )ص96( رقــم الرتمجــة)285(.
)2(  هو عبداهلل الَبِهّي قال احلافظ:"صدوق يطئ" ينظر: التقريب، البن حجر، )ص330(، رقم الرتمجة(3723(.
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يف إســناده نــوح بــن دّراج النخعــي تكلــم فيــه أهــل العلــم بــكالم شــديد ومنهــم مــن كذبــه كــا 

هــو قــول ييــى بــن معــن، وأيب داود(1(.

وقال الذهبي يف تلخيصه متعقبا احلاكم: "بأن نوح بن دّراج كذاب"(2(.

وفيــه أيضــا ســفيان بــن الليــل قــال العقيــيل: "كان ممــن يغلــو يف الرفــض، وال يصــح حديثــه"(3(، 

فهــو حديــث باطــل ال يصــح، وعالمــة الوضــع ظاهــرة عليــه.

)1(  ينظــر: هتذيــب الكــامل، للمــزي، (365/7 - 366( رقــم الرتمجــة)3723(؛ هتذيــب التهذيــب، البــن حجــر، )430/10( رقــم 
الرتمجــة)7524(.

)2(  تلخيص املستدرك، للذهبي ملحق باملستدرك، )163/4( ح)4851(. 
)3(  الضعفــاء الكبــري، للعقيــيل، )213/2( رقــم ترمجــة)696(؛ املغنــي يف الضعفــاء، للذهبــي، )419/1( رقم الرتمجــة)2486(؛ ديوان 
الضعفــاء واملرتوكــني، للذهبــي، )335/1( رقــم الرتمجــة)1670(؛ ميــزان االعتــدال، للذهبــي، )247/3( رقــم الرتمجــة)3331(؛ 

لســان امليــزان، البــن حجــر، )312/3( رقم الرتمجــة)3815(.
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املبحث السادس:
َة ِحنَي َزاَلِت  يــَل- S - أَ َتى النَّبِيَّ  بَِمكَّ عــن أنــس  »أنَّ ِجرْبِ
يُل َأَمــاَم  ــاَلِة ِحــنَي ُفِرَضــْت َعَلْيِهــْم ، َفَقاَم ِجرْبِ َن لِلنَّــاِس بِالصَّ ــْمُس َفَأَمَرُه َأْن ُيــَؤذِّ الشَّ
ــَع  ــاَل : َفَصــىلَّ َأْرَب ــَف َرُســوِل اللِ  َق ــاُس َخْل ــاَم النَّ ــيِّ  َوَق النَّبِ
َوَيْأَتــمُّ    ـاُس بَِرُســوِل اللِ  النَـّ َيْأَتــمُّ  بِِقــَراَءٍة ،  َهــُر فِيَهــا  َرَكَعــاٍت ال جَيْ
 ، ــى إَِذا َدَخــَل َوْقــُت اْلَعــْرِ يــَل S ُثــمَّ َأْمَهــَل َحتَّ َرُســوُل اللِ  بِِجرْبِ
َهــُر فِيَهــا بِاْلِقــَراَءِة ، َيْأَتــمُّ امْلُْســِلُموَن بَِرُســوِل اللِ  َصــىلَّ هِبِــْم َأْرَبــَع َرَكَعــاٍت ال جَيْ
ــِت  ــى إَِذا َوَجَب ــَل َحتَّ ــمَّ َأْمَه ــَل ، ُث ي ــوُل اللِ  بِِجرْبِ ــمُّ َرُس  َوَيْأَت
ــُر يِف  َه ــَراَءِة ، َوال جَيْ ــنْيِ بِاْلِق ــُر يِف َرْكَعَت َه ــاٍت جَيْ ــاَلَث َرَكَع ــْم َث ــْمُس ، َصــىلَّ هِبِ الشَّ
ــُر  َه ــاٍت جَيْ ــَع َرَكَع ــْم َأْرَب ــِل ، َصــىلَّ هِبِ ْي ــُث اللَّ ــَب ُثُل ــى إَِذا َذَه ــُه َحتَّ ــمَّ َأْمَهَل ــِة ، ُث الثَّالَِث
ــى إَِذا َطَلــَع  َهــُر يِف األُْخَرَيــنْيِ بِاْلِقــَراَءِة ، ُثــمَّ َأْمَهــَل َحتَّ يِف االُوَلَيــنْيِ بِاْلِقــَراَءِة، َوال جَيْ

َهــُر فِيِهــاَم بِاْلِقــَراَءِة«. ــْم َرْكَعَتــنْيِ جَيْ اْلَفْجــُر َصــىلَّ هِبِ

  املطلب األول: التخريج  

هذا احلديث يرويه قتادة عن أنس  واختلف فيه كا ييل:

. فروي عن قتادة، عن أنس

وروي عن قتادة عن أنس، عن مالك بن صعصعة  يف قصة املعراج(1(.

وروي عن قتادة، عن احلسن مرسال.

وإليك التفصيل:

)1(  كا نبه عليه اإلمام ابن خزيمة يف صحيحه (99/3( بعد ح)1592( .
257



: أوالً: قتادة، عن أنس

أخرجــه الدارقطنــي يف ســننه، )489/1( ح)1021( عــن أيب طالــب أمحــد بــن نصـــر بــن طالب، 

اء، عــن حممــد بــن ســعيد بــن ِجــَدار، عــن جريــر بــن  عــن أيب محــزة إدريــس بــن يونــس بــن َينَّــاق الفــرَّ
حــازم، عــن قتــادة، عــن أنــس فذكــره واللفــظ لــه.

ــيوخه،  ــم ش ــاعييل يف معج ــه، )99/3( ح)1592(، واإلس ــة يف صحيح ــن خزيم ــه اب وأخرج
رقــم)32( مــن طريــق عمــرو بــن الربيــع بــن طــارق، عــن عكرمــة بــن إبراهيــم، عــن ســعيد بــن أيب 

عروبــة، عــن قتــادة بــه. وليــس فيهــا ذكــر التأذيــن يف مكــة.

ثانيًا: عن قتادة عن أنس، عن مالك بن صعصعة  يف قصة املعراج :

وراه عنه هشام الدستوائي، وشيبان، ومهام بن ييى، وسعيد بن أيب عروبة:

1- رواية هشام الدستوائي:

فقــد أخرجــه اإلمــام أمحــد يف مســنده، )207/4( ح)17833(؛ والبخــاري معلقــًا، )ص535( 
ح)3207(، ومســلم، )85( ح)164(؛والنســائي يف املجتبــى، )217/1( ح)447(؛ ويف الكــبى، 

(197/1( ح)305( مــن طــرق عــن هشــام بــه.

رواية البخاري ، والنسائي يف الكبى قرنا معه سعيد بن أيب عروبة.

وليس يف هذه الروايات ذكر لقصة إمامة جربيل بالنبي ، وال ذكر األذان.

2- رواية شيبان:

وأخرجــه أمحــد، )208/4( ح)17834( مــن طريــق شــيبان بــه، وليــس فيهــا ذكــر لقصــة إمامــة 
جربيــل بالنبــي ، وال ذكــر األذان.
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3- رواية مهام بن ييى العوذي:

وأخرجــه أمحــد، )208/4( ح)17835(؛ والبخــاري، )ص568( ح)3393( و )ص577( 
ــرق  ــن ط ــه، )403/1( ح)302( م ــة يف صحيح ــن خزيم ح)3430( و )ص652( ح)3887(،واب

عــن مهــام بــن ييــى بــه. 

وليس فيها ذكر لقصة إمامة جربيل بالنبي ، وال ذكر األذان.

4-رواية سعيد بن أيب عروبة:

ح)3207(؛  )ص535(  والبخــاري،  ح)17836-17837(؛   )210/4( أمحــد،  وأخرجــه 
ومســلم، )85( ح)164(؛ والرتمــذي، )ص764( ح)3346(؛ والنســائي يف الكــبى، )197/1( 
ح)305(؛ وابــن خزيمــة يف صحيحــه، )403/1( ح)301( مــن طــرق عــن ســعيد بــن أيب عروبــة به.

وليس فيها ذكر لقصة إمامة جربيل بالنبي ، وال ذكر األذان.

رواية البخاري، والنسائي يف الكبى مقرونًا هبشام الدستوائي.

ثالثًا: عن قتادة، عن احلسن مرسال:

ــننه،  ــي يف س ــدار قطن ــه ال ــن طريق ــيل، )ص77( ح)12((1(، وم ــو داود يف املراس ــه أب وأخرج
(490/1( ح)1023( عــن ابــن املثنــى، عــن ابــن أيب عــدي، عــن ســعيد، عــن قتــادة، عــن احلســن، 

ــال.  ــوه مرس ــي  نح ــن النب ع

وفيه : "ُنودي فيهم: الصالة جامعة"، وذكر ذلك يف وقت كل صالة.

وحديث أنس  أخرجه أبو عوانة كا يف إحتاف املهرة البن حجر، )169/2( ح)1483(.

وعزاه احلافظ يف الفتح والقسطالين يف إرشاد الساري للدارقطني يف األفراد(2(، ومل أقف عليه.

)1(  وأورده املزي يف حتفة األرشاف، (170/13( ح)18542(؛ وعزاه أليب داود يف املراسيل.
)2(  فتــح البــاري، البــن حجــر، )95/2(؛ إرشــاد الســاري، للقســطالين، )2/2(، ومل أقــف عليــه يف املطبــوع مــن األفــراد للدارقطنــي، 

وال أطــراف الغرائــب واألفــراد البــن طاهــر. 
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ــس،  ــن أن ــادة، ع ــي: قت ــة  وه ــة الثاني ــي الرواي ــة ه ــة الراجح ــل الرواي ــرق: لع ــر يف الط النظ

ــي  ــل بالنب ــة جربي ــة إمام ــر لقص ــات ذك ــذه الرواي ــس يف ه ــة ، ولي ــن صعصع ــك ب ــن مال ع

 ، وال ذكــر األذان ألهنــا:

1. رواية األكثر.

2. روايــة األحفــظ مــن أصحــاب قتــادة. قــال ابــن معــن: "أثبــت النــاس يف قتــادة: ســعيد بــن 

أيب عروبــة، وهشــام الدســتوائي، وشــعبة، فمــن حدثــك مــن هــؤالء الثالثــة بحديــث - يعنــي عــن 

قتــادة - فــال تبــايل أن ال تســمعه مــن غــريه"(1(.

3. وهي رواية الصحيح.

وقــد نبــه ابــن خزيمــة عــى علــة يف هــذا احلديــث فقــال: "هــذا اخلــرب رواه البرصيــون عن ســعيد، 

عــن قتــادة، عــن أنــس، عــن مالــك بــن َصْعَصــة، قصــة املعــراج، وقالــوا يف آخــره: قــال احلســن: فلــا 

زالــت الشــمس نــزل جربيــل إىل آخــره. فجعــل اخلــرب مــن هــذا املوضــع يف إمامــة جربيــل مرســال 

عــن احلســن، وعكرمــة بــن إبراهيــم أدرج هــذه القصــة يف خــرب أنــس بــن مالــك. وهــذه القصــة غــري 

حمفوظــة عــن أنــس، إال أن أهــل القبلــة مل يتلفــوا أن كل مــا ذكــر يف هــذا اخلــرب مــن اجلهــر، واملخافتــة 

مــن القــراءة يف الصــالة فكا ذكــر يف اخلــرب")2(.

وقــال يف التبويــب هلــذا احلديــث: "بــاب ذكــر اخلــرب املفــر أن النبــي  إنــا كان جيهــر 

يف األوليــن مــن املغــرب واألوليــن مــن العشــاء، ال يف مجيــع الركعــات كلهــا يف املغــرب والعشــاء، إن 

ثبــت اخلــرب مســندًا، وال إِخــاُل، وإنــا خرجــت هــذا اخلــرب يف هــذا الكتــاب؛ إذ ال خــالف بــن أهــل 

)1(  هتذيب الكامل، للمزي، )185/3(.
)2(   صحيح ابن خزيمة، )100-99/3(.
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القبلــة يف صحــة متنــه، وإن مل يثبــت اخلــرب مــن جهــة اإلســناد الــذي نذكــره"(1(.

وقال احلافظ:" إسناده ضعيف"(2(.

قال عبداحلق األشبييل: "واملرسل أصح"(3(.

وتعقبــه ابــن القطــان يف بيــان الوهــم اإلهيــام(4( فقــال: "ومل يبــن حلديــث أنــس علــة، وهــو حديث 

يرويــه حممــد بــن ســعيد بــن ِجــدار، عــن جريــر بــن حــازم، عــن قتــادة، عــن أنس.

اء،  وحممــد بــن ســعيد هــذا جمهــول، ويرويــه عنــه أبــو محــزة إدريــس بــن يونــس ابــن َينَّــاق الفــرَّ

وال يعــرف أيضــا حالــه".

وعــى فــرض ثبــوت لفــظ األذان يف هــذا احلديــث، فليــس فيــه للمخالــف دليــل فليــس املــراد 

بــاألذان هنــا األذان الرعــي، وإنــا املــراد بــه املعنــى اللغــوي وهــو النــداء، ويــدل عليــه روايــة أيب 

ــم(6(.   ــة")5( واهلل أعل ــالة جامع ــث "الص داود للحدي

)1(  فذكر حديث أنس  وعلق عليها با نقلته أعاله. صحيح ابن خزيمة، )98/3 - 100(.
)2(  فتح الباري، البن حجر، )95/2(. 

)3(  األحكام الوسطى، لإلشبييل، )252/1(.
)4(  بيان الوهم واإلهيام يف كتاب األحكام، البن قطان، )341/3(.

)5(   املراسيل، أليب داود، )ص77( ح)12(.
)6(  النــداء للصــالة مــّر بمراحــل ثــالث: األوىل بأنــه مل يكــن ينــادى للصــالة، وكان هــذا منــذ فرضــت الصــالة بمكــة حتــى مقــدم 

ــالة.  ــون للص ــا وجيتمع ــون وقته ــوا يتحين ــث كان ــة، حي ــي  املدين النب
واملرحلــة الثانيــة كانــت بعــد تشــاور النبــي  مــع صحابتــه يف املدينــة يف شــأن الصــالة فأشــار عليــه عمــر   أن 
ينــادى للصــالة فأمــر النبــي  بــالال أن ينــادي للصــالة، كــا دل عليــه حديــث ابــن عمــر الســابق ذكــره، ومل يكــن ذلــك 
النــداء بألفــاظ األذان املــروع، لكــن بألفــاظ مطلقــة كـ"الصــالة جامعــة" كــا تــدل عليــه روايــة أيب داود يف املراســيل، )ص77( ح)12(. 
املرحلــة الثالثــة النــداء للصــالة بألفــاظ األذان املروعــة عــى إثــر رؤيــا عبــداهلل بــن زيــد لــألذان. ينظــر: كتــاب األذان، للقــويص، 

)ص15( بتــرصف.
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املبحث السابع: 
حديث رافع بن خديج: "ملا أرسي برسول الل  إىل السامء ُأوحي 

إليه باألذان فنزل به فعّلمه جربيل"

  املطلب األول: ختريج احلديث 

ــال، )329/8(  ــز الع ــره يف كن ــن ذك ــج ، ولك ــن خدي ــع ب ــث راف ــن حدي ــده م مل أج

ــط  ــرباين يف األوس ــزاه للط ــري، )244/20( ح)330(، وع ــع الكب ــيوطي يف اجلام ح)23138(، والس

ــره. ــبق ذك ــد س ــر ، وق ــن عم ــن اب ع

  املطلب الثاين: احلكم عىل احلديث:

مل أقف عى إسناده.
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املبحث الثامن: 
التعليق عىل األحاديث

ظهــر جليــًا مــن خــالل الدراســة عــدم ثبــوت األحاديــث الدالــة عــى أن بــدء تشـــريع األذان كان 

قبــل اهلجــرة، والصحيــح أن األذان إنــا رشع بعــد اهلجــرة كــا هــو مذهــب أهــل الســنة واجلاعــة، 

قــال ابــن كثــري: "فــكل هــذه األحاديــث ال يثبــت منهــا يشء، وإنــا أوردناهــا ليعــرف النــاس زيفهــا، 

وأهنــا كــذب، خمالفــة ملــا ثبــت، واشــتهر عنــد العلــاء معرفتــه"(1(.

وقــال احلافــظ: "واحلــق أنــه ال يصــح يشء مــن هــذه األحاديــث"(2(، أي الدالــة عــى أن األذان 

رشع قبــل اهلجــرة النبويــة.

قال ابن كثري: "ومروعيته إنا كانت باملدينة بال خالف"(3(.

ــة، واألحاديــث  قــال ابــن رجــب: "وإنــا رشع األذان بعــد هجــرة النبــي  إىل املدين

الصحيحــة كلهــا تــدل عــى ذلــك"(4(. 

قــال الصنعــاين: "وكان فرضــه باملدينــة يف الســنة األوىل مــن اهلجــرة، ووردت أحاديــث تــدل عــى 

أنــه رشع بمكــة، والصحيــح األول"(5(.

)1(  األحكام الكبري، البن كثري، )35/1(.
ــة  ــوزان يف منح ــداهلل الف ــيخ عب ــال الش ــوكاين، )31/2(؛ ق ــار، للش ــل األوط ــر: ني ــر، )93/2(؛ وينظ ــن حج ــاري، الب ــح الب )2(  فت
ــا". ــح يشء منه ــة ال يص ــا معلول ــرة، ولكنه ــل اهلج ــة قب ــى أن األذان رشع يف مك ــدل ع ــث ت ــد وردت أحادي ــالم، (237/2(  "وق الع

)3(  األحكام الكبري، البن كثري، )8/1(.
)4(  فتح الباري، البن رجب، )397/3(.

)5(  سبل السالم، للصنعاين، )42/2(.
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لــذا نجــد دواويــن الســنة ومنهــا الكتــب الســتة مّلــا عقــد مصنفوهــا بابــا يف بــدء األذان(1( فمنهــم 

ــس  ــث أن ــر، أو حدي ــن عم ــث اب ــأن األذان، أو حدي ــد يف ش ــن زي ــداهلل ب ــا عب ــة رؤي ــر قص ــن ذك م

M يف تشــاور الصحابــة مــع النبــي  يف النــداء للصــالة بعــد قدومهــم للمدينــة(2(، 

وهــذا مــا يفهــم مــن صنيــع اإلمــام البخــاري حيــث عقــد يف كتــاب األذان بــاب بــدء األذان وأورد 

فيــه قــول اهلل تعــاىل: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ژ ]املائدة:58[.قــال احلافــظ: 

ــة"(3(. ــداء األذان كان باملدين ــك إىل ابت ــري بذل "يش

بــل هــو مــا جــاء الترصيــح بــه يف تبويــب اإلمــام ابــن خزيمــة يف صحيحــه حيــث قــال: "بــاب 

ــه  ــة، وأن صالت ــي  إىل املدين ــرة النب ــد هج ــا كان بع ــدء األذان إن ــى أن ب ــل ع ــر الدلي ذك

بمكــة إنــا كانــت مــن غــري نــداء هلــا وال إقامــة"(4(.

ــن  ــنة األوىل م ــل كان يف السَّ ــا األذان ه ــرض فيه ــي ف ــنة الت ــاء يف السَّ ــن العل ــالف ب ــى خ ع

ــنة األوىل، وقيــل بــل كان  هجرتــه  أم الثانيــة. قــال احلافــظ: "الراجــح أن ذلــك كان يف السَّ

ــة"(5(.    ــنة الثاني يف السَّ

وخالف يف ذلك الشيعة فقالوا: بأن األذان رشع يف اإلرساء واملعراج . 

)1(  ينظــر: البخــاري يف صحيحــه، )ص100( ح)603، 604(؛ مســلم يف صحيحــه، )ص161( ح)837(؛ أبــو داود يف ســننه، 
ــننه،  ــه يف س ــن ماج ــى، ح)627(؛ اب ــائي يف املجتب ــننه، )ص52( ح)189، 190(؛ النس ــذي يف س )ص82( ح)498، 499(؛ الرتم

.)707 ح)706،   )233-232/1)
)2(  سبق خترجيها يف املقدمة.

)3(  فتح الباري، البن حجر، )93/2(.
)4(  كتــاب الصــالة  )36( مجــاع أبــواب األذان واإلقامــة، ثــم أشــار -  - إىل حديــث عبــداهلل بــن زيــد. وهــو مــا رصح بــه أبــو 
عوانــة يف مســنده، )271/1( ح)946( فقــال: بــاب مبتــدأ ُبــُدو األذان ومــا جــاء فيــه، وأن الصــالة قبلهــا وبمكــة كانــت بــال أذان، 

وأن النبــي  أمــر بــه عــن قــول عمــر، وبيــان إجيــاب التأذيــن قائــا. 
)5(  فتــح البــاري، )93/2(؛ وينظــر: كشــف اللثــام، للســفاريني، )150/2(. قلــت: و يظهــر يف تأخــر تريــع األذان رمحــة اهلل بعبــاده؛ 
فلــم يكــن املســلمون يف العهــد املكــي ظاهريــن، بــل كانــوا مســتضعفن والغلبــة للمركــن، وكانــوا يــؤدون عباداتــم باخلفيــة 
خشــية بطــش قريــش وتعرضهــم لــألذى، فكيــف لــو رشع األذان يف ذلــك الوقــت؟ للحقهــم مــن املشــقة واألذى مــا اهلل بــه عليــم؛ 

لــذا ملــا اشــتد األمــر عــى املســلمن أذن النبــي  ألصحابــه باهلجــرة األوىل إىل احلبشــة فــرارًا مــن بطــش قريــش.
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قــال عــيل الشهرســتاين: "اتفقــت نصــوص أهــل بيــت النبــوة املــروي منهــا عــن طريــق اإلماميــة 

االثنــي عشـــرية، أو اإلســاعيلية، أو الزيديــة عــى أن بــدء األذان قــد كان يف اإلرساء"(1(، وقــال: "إن 

القــول بتريــع األذان يف اإلرساء واملعــراج ممــا مل تنفــرد بــه اإلماميــة االثنــا عشـــرية، وإنــا قالــت بــه 

الشــيعة الزيديــة واإلســاعيلّية"(2(.

مســتدال بــا ســبق نقلــه عــن عــيل بــن أيب طالــب ، واحلســن بــن عــيل  ،وابــن 

احلنفيــة ممــا ورد يف دواويــن الســنة عنــد أهــل الســنة واجلاعــة، وغريهــا ممــا ورد يف كتــب الشــيعة(3(، 

وقــد ســبق بيــان ضعفهــا، وعــدم صالحيــة االســتدالل هبــا، وهــو كاف عــن مناقشــة قوهلــم؛ فــإذا 

بطــل الدليــل ســقط القــول املبنــي عليــه واهلل املوفــق.

أمــا كيــف كان ينــادى للصــالة قبــل فــرض األذان الرعــي، فقــد دل حديــث عبــداهلل بــن عمــر 

 الســابق ذكــره عــى أن املســلمن كانــوا يتحينــون وقــت الصــالة فيجتمعــون هلــا، وبعــد أن 

ــة املشــورة يف  ــادى هلــا بلفــظ الصــالة جامعــة وذلــك بعــد حادث ــة كان ين هاجــر املســلمون إىل املدين

شــأن النــداء للصــالة(4(، ثــم رشع األذان بألفاظــه الرعيــة بعــد قصــة الرؤيــا املشــهورة واهلل أعلــم.

)1(  كتــاب األذان بــني األصالــة والتحريــف، لســيد عــيل الشهرســتاين، )ص40( ونقــل فيــه عــن مجاعــة مــن آل البيــت القــول بذلــك، 
وكتابــه مشــحون باالفــرتاءات والطعــن عــى أهــل الســنة واجلاعــة وســلفهم مــن صحابــة رســول اهلل  خاصــة عمــر 
بــن اخلطــاب، وعثــان بــن عفــان، ومعاويــة بــن أيب ســفيان رضــوان اهلل عليهــم، وغريهــم مــن الصحابــة ممــن روي عنهــم رؤيــا 
األذان، وليــس هــذا جمــال الــرد عليــه وبيــان فســاد قولــه، فالبحــث خصــص لبيــان ضعــف األحاديــث التــي ُبنــي عليهــا قــول 

املخالــف؛ فــإذا ســقط الدليــل ســقط القــول املبنــي عليــه. ينظــر:  شــبكة اإلمامــني احلســنني للــرتاث والفكــر اإلســالمي:
.))alhassanain.org( االذان بني االصالة والتحريف) 

)2(  املرجع السابق)ص58(.
 ، 3(  وإنــا اكتفيــت باإلشــارة إىل مــا ورد يف دواويــن الســنة النبويــة، وأعرضــت عــن بقيتهــا كاملــروي عــن احلســن بــن عــيل(
و حممــد بــن عــيل الباقــر، وجعفــر الصــادق، وعــيل بــن موســى الرضــا رمحهــم اهلل مجيعــا لعــدم الوقــوف عليهــا يف دواويــن الســنة 
النبويــة، فقــد عزاهــا الشهرســتاين لكتــب الشــيعة كـالــكايف، وبحــار األنــوار، ومعــان األخبــار وغريهــا ممــا ال يعتــد هبــا عنــد أهــل 
الســنة واجلاعــة، وألن القصــد بيــان بطــالن حجــة املخالــف فيــا اســتدل بــه مــن أحاديــث وردت يف دواويــن الســنة عنــد أهــل 

الســنة واجلاعــة. 
ينظــر: الــكايف، للكلينــي، )171/3(؛ الفــروع مــن الــكايف، بحــار األنــوار للمجلــي،)37/2/18(؛ معــان األخبــار، 

للقمــي)ص42(.
)4(  سبق بيانه.
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A
ــت  ــد توصل ــرة فق ــل اهلج ــع األذان قب ــدء تري ــى ب ــة ع ــث الدال ــرض لألحادي ــذا الع ــد ه وبع

ــة: ــج التالي ــة للنتائ الدراس

ــل  ــع األذان قب ــدء تري ــى ب ــة ع ــي  الدال ــة للنب ــث املرفوع ــدد األحادي ــغ ع - بل

ــث. ــبعة أحادي ــرة س اهلج

- اتضــح مــن خــالل الدراســة بطــالن هــذه األحاديــث، وعــدم صحــة ثبوتــا مرفوعــة للنبــي 

 ، وعــدم صالحيتهــا لالحتجــاج هبــا، أو معارضتهــا ملــا صــح مــن األحاديــث.

- أن بــدء تريــع األذان كان بعــد اهلجــرة عــى الصحيــح كــا هــو قــول أهــل الســنة واجلاعــة 

خالفــا للشــيعة.

- معرفــة التــدرج التريعــي للديــن فيــه رٌد، وإغــالق لبــاب الشــبهات ودفعهــا؛ فقــد يســتدل 

بعــض املشــككة مــن الطاعنــن يف الســنة النبويــة بأحاديــث ضعيفــة ، أو منســوخة لتشــكيك النــاس يف 

دينهــم، أو لتربيــر ضاللتهــم، أو للنيــل مــن مذهــب أهــل الســنة واجلاعــة.

التوصيات:

ــع  ــت تري ــه وق ــاول في ــهلة يتن ــة س ــرص وبلغ ــاب خمت ــف كت ــن لتألي ــد الباحث ــربى أح ــو ان - ل

األحــكام، وترتيبهــا ترتيبــا زمنيــًا، ليســتفيد منــه عامــة النــاس، وليدركــوا معهــا حكمــة اإلســالم يف 

ــن ويــره. ــدرج التريعــي، وســاحة الدي الت

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملن، وصى اهلل وسلم عى نبينا حممد وآله وصحبه أمجعن.    
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أحاديث بدء ترشيع األذان قبل اهلجرة 

1. إحتــاف املهــرة بالفوائــد املبتكــرة مــن أطــراف العــرشة، أليب الفضــل أمحــد بــن عــيل بــن حممــد بــن 

أمحــد بــن حجــر العســقالين )ت : 852هـــ( ، حتقيــق: جمموعــة مــن الباحثــن، إرشاف: الدكتــور 

زهــري النــارص، جممــع امللــك فهــد لطباعــة املصحــف الريــف، ط1، 1415هـــ.

ــقي                 ــم الدمش ــري ث ــريش البصـ ــري الق ــن كث ــر ب ــن عم ــاعيل ب ــداء إس ــري، أليب الف ــكام الكب 2. األح

ــت،ط1،  1431هـــ. ــوادر - الكوي ــب، دار الن ــن طال ــور الدي ــق ن )ت: 774هـــ( ،حتقي

3. األحــكام الوســطى مــن حديــث النبــي ، للحافــظ أيب حممــد عبداحلــق بــن عبدالرمحــن 

األزدي األشــبييل املعــروف بابــن اخلراط)ت:582هـ(،حتقيــق: محــدي الســلفي وصبحــي 

ــاض، 1416هـــ. ــة الرشــد - الري الســامرائي، مكتب

4. األذان، ألســامة بــن عبداللطيــف القــويص، قــدم لــه: أبــو عبــد الرمحــن مقبــل بــن هــادي الوادعي، 

مؤسســة قرطبة للنــر والتوزيع - مــرص، ط1، 1408هـــ - 1987م.

ــك  ــد املل ــن عب ــر ب ــى بك ــن أب ــد ب ــن حمم ــد ب ــاري، ألمح ــح البخ ــرح صحي ــاري لشـ ــاد الس 5. إرش

القســطالين القتيبــي املصـــري، أبــو العبــاس، شــهاب الديــن )ت: 923هـــ( ، دار إحيــاء الــرتاث 

ــوالق - مــرص، ط6،  1304هـــ. ــة، ب ــريوت، مصــورة عــن الطبعــة األمريي العــريب - ب

6. اإلرساء واملعــراج، أليب عبــد الرمحــن حممــد نــارص الديــن األلبــاين بــن احلــاج نــوح بــن نجــايت بــن 

آدم األشــقودري )ت: 1420هـــ( ، املكتبــة اإلســالمية - األردن، ط1، 1421هـ.

7. إكــامل هتذيــب الكــامل يف أســامء الرجــال، لعــالء الديــن مغلطــاي بــن قليــج بــن عبــد اهلل البكجــري 

املصـــري احلكــري احلنفــي أبــو عبــد اهلل عــالء الديــن )ت: 762هـــ( ، حتقيــق: عــادل بــن حممــد 

وأســامة إبراهيــم، مكتبــة نــزار البــاز، الفــاروق احلديثــة للطباعــة والنــر - مــرص، ط1، 1422هـــ.
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ــر:   ــق ون ــي، حتقي ــر املجلسـ ــد باق ــار، ملحم ــة األطه ــار األئم ــدرر أخب ــة ل ــوار اجلامع ــار األن 8. بح

ــران. ــالمية - إي ــب اإلس ــاء الكت ــة إحي مؤسس

9. البحــر الزخــار = مســند البــزار، أليب بكــر أمحــد بــن عمــرو بــن عبــد اخلالــق بــن خــالد بــن عبيــد 

اهلل العتكــي املعــروف بالبــزار )ت: 292هـــ( ، حتقيــق: د.حمفــوظ الرمحــن زيــن اهلل، مكتبــة العلــوم 

واحلكــم - املدينــة املنــورة، ط1،  1409هـ.

10. البــدر املنــري يف تريــج األحاديــث واآلثــار الواقعــة يف الــرشح الكبــري، البــن امللقــن  رساج الديــن 

أيب حفــص عمــر بــن عــيل األنصــاري)ت: 804هـــ(، حتقيــق: مصطفــى أبــو الغيــط وآخــرون،              

دار اهلجــرة للنــر والتوزيــع الثقبــة، ط1، 1425هـــ.

11. بيــان الوهــم واإلهيــام يف كتــاب األحــكام، لعــيل بــن حممــد بــن عبــد امللــك الكتامــي احلمــريي 

ــت  ــن آي ــور احلس ــق: الدكت ــايس )ت : 628هـــ( ، حتقي ــان الف ــن القط ــن اب ــو احلس ــايس، أب الف

ســعيد، دار طيبــة - الريــاض، ط1، 1418هـــ.

ــن مهــدي اخلطيــب البغــدادي                 ــن أمحــد ب ــن ثابــت ب ــن عــيل ب 12. تاريــخ بغــداد، أليب بكــر أمحــد ب

ــريوت، ط1،  ــة - ب ــب العلمي ــا، دار الكت ــادر عط ــى عبدالق ــق: مصطف )ت: 463هـــ( ، حتقي

1417هـ.

ــا  ــدوري، أليب زكري ــم ال ــن حات ــد ب ــاس حمم ــل العب ــة أب الفض ــني رواي ــن مع ــى ب ــخ حيي 13. تاري

ــدادي                                  ــوالء البغ ــري بال ــن امل ــد الرمح ــن عب ــطام ب ــن بس ــاد ب ــن زي ــون ب ــن ع ــن ب ــن مع ــى ب يي

ــريوت. ــم - ب ــن، دار القل ــد حس ــد اهلل أمح ــق: عب )ت: 233هـــ(، حتقي

14. تاريــخ عثــامن بــن ســعيد الدارمــي عــن أب زكريــا حييــى بــن معــني، أليب زكريــا ييــى بــن معــن 

بــن عــون بــن زيــاد بــن بســطام بــن عبــد الرمحــن املــري بالــوالء البغــدادي )ت: 233هـــ( حتقيق: 

د. أمحــد نــور ســيف، دار املأمــون للــرتاث - دمشــق، 1400 هـ.
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أحاديث بدء ترشيع األذان قبل اهلجرة 

ــم                       ــن إبراهي ــاعيل ب ــن إس ــد ب ــاري ، ملحم ــى للبخ ــاب الكن ــه كت ــق ب ــري وملح ــخ الكب 15. التاري

ــة. ــة املكرم ــع -  مك ــر والتوزي ــاز للنشـ ــد اهلل )ت: 256هـــ( ، دار الب ــو عب ــاري أب ــرية البخ ــن املغ ب

ــي  ــن الزك ــف ب ــاج يوس ــن أيب احلج ــال الدي ــظ مج ــراف، للحاف ــة األط ــة األرشاف بمعرف 16. حتف

عبدالرمحــن املــزي)ت: 742هـــ(، حتقيــق: عبدالصمــد رشف الديــن و زهــري الشــاويش،                   

ــريوت ، ط2،  1403هـــ. ــالمي - ب ــب اإلس املكت

17. الرتغيــب والرتهيــب، للحافــظ أيب القاســم إســاعيل بــن حممــد بــن الفضــل اجلــوزي 

ــرة،                          ــث - القاه ــعبان، دار احلدي ــن ش ــح ب ــن صال ــن ب ــق: أيم ــاين)ت: 535هـ(،حتقي األصبه

ط1  ، 1414 هـ.

ــقالين                      ــر العس ــن حج ــد ب ــن أمح ــد ب ــن حمم ــيل ب ــن ع ــد ب ــل أمح ــب، أليب الفض ــب التهذي 18. تقري

دمشــق،                                             - القلــم  ودار  ســوريا،   - الرشــيد  دار  عوامــة،  حممــد  حتقيــق:   ، 852هـــ(  )ت: 

1411هـــ. ط3، 

19. التلخيــص احلبــري يف تريــج أحاديــث الرافعــي الكبــري، أليب الفضــل أمحــد بــن عــيل بــن حممــد 

بــن أمحــد بــن حجــر العســقالين )ت: 852هـــ( ، اعتنــى بــه عبــد اهلل هاشــم اليــاين، دار املعرفــة 

- بــريوت.

ــقالين                      ــر العس ــن حج ــد ب ــن أمح ــد ب ــن حمم ــيل ب ــن ع ــد ب ــل أمح ــب، أليب الفض ــب التهذي 20. هتذي

بــريوت،                                      العلميــة -  الكتــب  القــادر عطــا، دار  )ت: 852هـــ( ، حتقيــق: مصطفــى عبــد 

1415هـــ. ط1، 

21. هتذيــب الكــامل يف أســامء الرجــال، ليوســف بــن عبــد الرمحــن بــن يوســف، أبــو احلجــاج، مجــال 

الديــن ابــن الزكــي أيب حممــد القضاعــي الكلبــي املــزي )ت: 742هـــ( ، حتقيــق: د. بشــار عــواد 

معــروف، مؤسســة الرســالة - بــريوت، طبعــة جديــدة منقحــة وخمتــرصة، ط1،  1418هـــ.
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22. جامــع الرتمــذي، ملحمــد بــن عيســى بــن َســْورة بــن موســى بــن الضحــاك الرتمــذي أبــو عيســى                    

)ت: 279هـــ( ، مكتبة دار الســالم، ط1، 1420هـ.

23. اجلــرح والتعديــل، أليب حممــد عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن إدريــس بــن املنــذر التميمــي، احلنظيل، 

ــي  ــى املعلم ــن يي ــن ب ــد الرمح ــيخ عب ــه: الش ــق علي ــرازي )ت: 327هـــ( ، عل ــم ال ــن أيب حات اب

اليــاين، مصــور عــن طبعــة جملــس دائــرة املعــارف العثانيــة  - حيــدر آبــاد، دار الكتــب العلميــة 

- بــريوت.

ــن  ــان ب ــن عث ــد ب ــن أمح ــد ب ــد اهلل حمم ــو عب ــن أب ــمس الدي ــني، لش ــاء واملرتوك ــوان الضعف 24. دي

َقاْيــاز الذهبــي )ت: 748هـــ( ، حتقيــق: جمموعــة بــإرشاف خليــل امليــس، دار القلــم - بــريوت،                     

1408هـ. ط1،  

ــن رسحــان املعافــري، ضمــن جمموعــة رســائل يف الفقــه  ــاد ب 25. رســالة يف األذان، أليب احلســن عب

ــريوت، ط1، 1982م. ــالمي - ب ــرب اإلس ــوري، دار الغ ــداهلل اجلب ــق: د.عب ــة، حتقي واللغ

ــد  ــن حمم ــالح ب ــن ص ــاعيل ب ــن إس ــد ب ــام حمم ــرام، لإلم ــوغ امل ــة إىل بل ــالم املوصول ــبل الس 26. س

ــري             ــالفه باألم ــروف كأس ــن، املع ــز الدي ــم، ع ــو إبراهي ــاين، أب ــم الصنع ــالين ث ــني الكح احلس

ــام،ط3، 1429هـــ. ــوزي - الدم ــن اجل ــالق، دار اب ــي ح ــد صبح ــق: حمم )ت: 1182هـــ( ، حتقي

27. ســؤاالت ابــن اجلنيــد ليحيــى بــن معــني، أليب زكريــا ييــى بــن معــن بــن عــون بــن زيــاد بــن 

بســطام بــن عبــد الرمحــن املــري بالــوالء، البغــدادي )ت: 233هـــ(، حتقيــق: أيب املعاطــي النــوري 

و حممــود حممــد خليــل، عــامل الكتــب - بــريوت، ط1، 1410هـــ.

28. ســنن ابــن ماجــه، البــن ماجــة أبــو عبــد اهلل حممــد بــن يزيــد القزوينــي وماجــة اســم أبيــه يزيــد 

)ت: 273هـــ( ، حتقيــق: حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار الفكــر، ط1.

ــن بشــري بــن شــداد بــن عمــرو  29. ســنن أب داود، أليب داود ســليان بــن األشــعث بــن إســحاق ب

ِجْســتاين )ت: 275هـــ( ، مكتبــة دار الســالم، ط1، 1420هـــ. األزدي السَّ
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ــن                        ــرام ب ــن هَب ــل ب ــن الفض ــن ب ــد الرمح ــن عب ــد اهلل ب ــد عب ــو حمم ــام أب ــي، لإلم ــنن الدارم 30. س

عبــد الصمــد الدارمــي، التميمــي الســمرقندي )ت: 255هـ(،حتقيــق: الدكتــور مصطفــى ديــب 

ــق، ط1، 1412هـــ. ــم - دمش ــا، دار القل البغ

31. الســنن الكــبى، أليب عبــد الرمحــن أمحــد بن شــعيب بــن عــيل اخلراســاين النســائي )ت: 303هـ(، 

حتقيــق: د. عبــد الغفار البنداري و ســيد كســـروي حســن،  دار الكتــب العلميــة، ط1،  1411هـ.

النســائي                                                الســنن الكــبى، أليب عبــد الرمحــن أمحــد بــن شــعيب بــن عــيل اخلراســاين   .32

)ت: 303هـــ(، حتقيــق: جمموعــة مــن الباحثــن بــإرشاف الشــيخ شــعيب األرنــاؤوط، مؤسســة 

ــريوت، ط1، 1422هـــ. ــالة - ب الرس

ــاين،                ــردي اخلراس ْوِج ــى اخلُْرَ ــن موس ــيل ب ــن ع ــن ب ــن احلس ــد ب ــظ أمح ــري، للحاف ــنن الكب 33. الس

ــز  ــي، مرك ــن الرتك ــن عبداملحس ــداهلل ب ــور عب ــق: الدكت ــي )ت: 458هـــ(، حتقي ــر البيهق ــو بك أب

ــرة،ط1، 1432هـــ. ــالمية - القاه ــة واإلس ــات العربي ــوث والدراس ــر للبح هج

34. ســنن النســائي- املجتبــى- ومعــه رشح الســيوطي وحاشــية الســندي ، أليب عبــد الرمحــن أمحــد 

بــن شــعيب بــن عــيل اخلراســاين النســائي )ت: 303هـــ(، ، حتقيــق: مكتــب الــرتاث اإلســالمي، 

توزيــع دار املؤيــد، ط2، 1412هـــ.

35. الــرشح املمتــع عــى زاد املســتقنع، للشــيخ حممــد بــن صالــح العثيمــن )ت: 1421هـــ(، اعتنــى 

بــه الدكتــور ســليان بــن عبــداهلل أبــا اخليــل، والدكتــور خالــد بــن عــيل املشــيقح، مؤسســة آســام 

للنــر، الريــاض، ط3، 1415هـ.

36. صحيــح ابــن خزيمــة، أليب بكــر حممــد بــن إســحاق بــن خزيمــة بــن املغــرية بــن صالــح بــن بكــر 

الســلمي النيســابوري )ت: 311هـــ( ، حتقيــق: د. حممــد مصطفــى األعظمــي، املكتب اإلســالمي، 

ط2، 1412هـ.
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  ــول اهلل ــور رس ــن أم ــر م ــح املخت ــند الصحي ــع املس ــاري = اجلام ــح البخ 37. صحي

وســننه وأيامــه ، ملحمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن املغــرية البخــاري، أبــو عبــد اهلل                                        

ــالم، ط2، 1419هـــ. ــة دار الس )ت: 256هـــ( ، مكتب

38. صحيــح مســلم = املســند الصحيــح املختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إىل رســول اهلل 

، ملســلم بــن احلجــاج أبــو احلســن القشــريي النيســابوري )ت: 261هـــ( ، ترقيــم: 

ــالم، ط1، 1419هـــ. ــة دار الس ــي، مكتب ــؤاد عبدالباق ــد ف حمم

39. الضعفــاء الكبــري، أليب جعفــر حممــد بــن عمــرو بــن موســى بــن محــاد العقيــيل املكــي                                      

ــريوت، ط1،  ــة - ب ــب العلمي ــي، دار الكت ــن قلعج ــي أم ــد املعط ــق: د. عب )ت: 322هـــ(، حتقي

1404هـ.

ــن  ــعود ب ــن مس ــدي ب ــن مه ــد ب ــن أمح ــر ب ــن عم ــيل ب ــن ع ــني، أليب احلس ــاء واملرتوك 40. الضعف

النعــان بــن دينــار البغــدادي الدارقطنــي )ت: 385هـــ( ، حتقيــق: د.صبحي الســامرائي، مؤسســة 

الرســالة- بــريوت، ط1، 1406هـــ.

41. علــل احلديــث، أليب حممــد عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن إدريــس بــن املنــذر التميمــي احلنظــيل ابــن 

أيب حاتــم الــرازي )ت: 327هـــ( ، حتقيــق: نشــأت بــن كــال املــرصي، مكتبــة الفــاروق احلديثــة- 

1423هـ.  ط1،  مرص، 

ــذر التميمــي احلنظــيل       ــن املن ــن إدريــس ب ــد الرمحــن بــن حممــد ب 42. علــل احلديــث، أليب حممــد عب

ابــن أيب حاتــم الــرازي )ت: 327هـــ( ، حتقيــق: فريــق مــن الباحثــن، إرشاف: د. ســعد احلميــد 

ود. خالــد اجلريســـي، ط1، 1427هـ.

43. العلــل ومعرفــة الرجــال، أليب عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل بــن هــالل بــن أســد الشــيباين 

)ت: 241هـــ( ، تعلــق: د. طلعــت قــوج ييكيــت و د. إســاعيل جــراح اوغيل، املكتبة اإلســالمية- 

استانبول.
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44. العلــل ومعرفــة الرجــال، أليب عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل بــن هــالل بــن أســد الشــيباين 

)ت: 241هـــ(، حتقيــق د. ويص اهلل بــن حممــد عبــاس، دار القبــس - الريــاض، ط2، 1427هـ.

45. العلــل، أليب احلســن عــيل بــن عمــر بــن أمحــد بــن مهــدي بــن مســعود بــن النعــان بــن دينــار 

البغــدادي الدارقطنــي )ت: 385هـــ( ، حتقيــق د. حمفــوظ الرمحــن زيــن اهلل الســلفي، دار طيبــة، ط1.

46. فتــح البــاري بشـــرح صحيــح البخــاري ومعــه صحيــح البخــاري ، أليب الفضــل أمحــد بــن عــيل 

بــن حممــد بــن أمحــد بــن حجــر العســقالين )ت: 852هـــ( ، مراجعــة: الشــيخ عبــد العزيــز بــن 

عبــد اهلل بــن بــاز للجــزاء الثالثــة األوىل، وتكملــة البقيــة بــإرشاف حمــب الديــن اخلطيــب، ترقيــم: 

حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار الريــان، ط1،  1407هـــ.

ــب                           ــن رج ــد ب ــن أمح ــن ب ــد الرمح ــن عب ــن الدي ــاري، لزي ــح البخ ــاري يف رشح صحي ــح الب 47. فت

ــارق                            ــق: ط ــيل )ت: 795هـــ( ، حتقي ــقي احلنب ــم الدمش ــدادي ث ــالمي، البغ ــن، الَس ــن احلس ب

ــوزي، ط1، 1417هـــ. ــن اجل ــوض اهلل، دار اب ــن ع ب

ــن  ــد اهلل حممــد ب ــو عب ــن أب ــمس الدي ــب الســتة، لش ــة يف الكت ــه رواي ــة مــن ل 48. الكاشــف يف معرف

أمحــد بــن عثــان بــن َقاْيــاز الذهبــي )ت: 748هـــ( ، حتقيــق: د.حممــد عوامــة، رشكــة دار القبــاء 

ومؤسســة علــوم القــرآن، ط1، 1413هـــ.

49. الــكايف، فــروع الــكايف، أليب جعفــر حممــد بــن يعقــوب بــن إســحاق الكلينــي الــرازي                                    

1428هـــ. ط1،  بــريوت،   - الفجــر  منشــورات   ، 329هـــ(   -  328 )ت: 

50. الكامــل يف ضعفــاء الرجــال، أليب أمحــد عبــد اهلل بــن عــدي بــن عبــد اهلل بــن حممــد ابــن مبــارك 

بــن القطــان اجلرجــاين )ت: 365هـــ( ، حتقيــق: عــادل أمحــد عبــد املوجــود و عــيل حممــد معــوض 

ود. عبــد الفتــاح أبــو ســنة، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1418هـــ.

ــامل  ــن س ــد ب ــن أمح ــد ب ــون حمم ــو الع ــن أب ــمس الدي ــكام، لش ــدة األح ــام رشح عم ــف اللث 51. كش

ــوادر، ط1،  1418هـــ. ــب، دار الن ــن طال ــور الدي ــق: ن ــيل )ت: 1188 هـــ( ، حتقي ــفاريني احلنب الس
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52. لســان العــرب، ملحمــد بــن مكــرم بــن عــى أبــو الفضــل مجــال الديــن ابــن منظــور األنصــاري 

الرويفعــى اإلفريقــى )ت: 711هـــ( ، دار صــادر، ط3، 1414هـــ.

ــقالين                               ــر العس ــن حج ــد ب ــن أمح ــد ب ــن حمم ــيل ب ــن ع ــد ب ــل أمح ــزان، أليب الفض ــان املي 53. لس

)ت: 852هـــ(، املحقــق: دائــرة املعــرف النظاميــة ، حتقيــق: جمموعــة بــإرشاف حممــد املرعشــيل، 

ــريوت، ط2، 1422هـــ. ــريب - ب ــرتاث الع ــاء ال دار إحي

ــور  ــد، أليب احلســن ن ــق جممــع الزوائ ــد يف حتقي ــة الرائ ــد ومعــه بغي ــع الفوائ ــد ومنب 54. جممــع الزوائ

ــد  ــن حمم ــد اهلل ب ــق: عب ــي )ت: 807هـــ(، حتقي ــليان اهليثم ــن س ــر ب ــن أيب بك ــيل ب ــن ع الدي

ــر، 1414هـــ. ــش، دار الفك الدروي

ــَد   ــن َمْعب ــاذ ب ــن مع ــان ب ــن حب ــد ب ــن أمح ــان ب ــن حب ــد ب ــني، ملحم ــن املحدث ــني م 55. املجروح

التميمــي أبــو حاتــم الدارمــي الُبســتي )ت: 354هـــ( ، حتقيــق محــدي الســلفي، دار الصميعــي،                                  

ط1، 1420هـــ. 

ــر  ــن حج ــد ب ــن أمح ــد ب ــن حمم ــيل ب ــن ع ــد ب ــل أمح ــزار، أليب الفض ــند الب ــد مس ــر زوائ 56. خمت

العســقالين )ت: 852هـــ(، حتقيــق: صــربي بــن عبداخلالــق، مؤسســة الكتــب الثقافيــة - بريوت، 

1412هـ. ط1، 

ــرو  ــن عم ــداد ب ــن ش ــري ب ــن بش ــحاق ب ــن إس ــعث ب ــن األش ــليان ب ــيل، أليب داود س 57. املراس

ِجْســتاين )ت: 275هـــ( ، حتقيــق: شــعيب األرنــاؤوط، مؤسســة الرســالة - بــريوت،                           األزدي السَّ

1418هـ. ط2، 

58. املســتدرك عــى الصحيحــني وبذيلــه تلخيــص املســتدرك للذهبــي، أليب عبــد اهلل احلاكــم حممــد 

بــن عبــد اهلل بــن حممــد بــن محدويــه بــن ُنعيــم بــن احلكــم الضبــي الطهــاين النيســابوري املعــروف 

بابــن البيــع )ت: 405هـــ( ، حتقيــق: عبــد الســالم بــن حممــد عّلــوش، دار املعرفــة، ط1، 1418 هـــ.
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59. املســند، أليب عوانــة اإلســفراييني يعقــوب بــن إســحاق بــن إبراهيــم النيســابوري )ت: 316هـ(، 

حتقيــق: أيمــن بــن عــارف الدمشــقي، دار املعرفــة - بــريوت، ط1، 1419هـ.

60. املســند، أليب عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل بــن هــالل بــن أســد الشــيباين )ت: 241هـــ( 

ــد اهلل الرتكــي، مؤسســة  ــن، إرشاف:   د.عب ــق: جمموعــة مــن الباحث ــة(، حتقي ــوعة احلديثيَّ )املوس

ــالة، ط1، 1416هـ. الرس

ــك،  ــأ مال ــرى، وموط ــا األخ ــات أصحاهب ــتة، ومؤلف ــب الس ــث الكت ــع ألحادي ــند اجلام 61. املس

ــن  ــح اب ــي، وصحي ــنن الدارم ــد، وس ــن محي ــد ب ــل، وعب ــن حنب ــد ب ــدي، وأمح ــانيد احلمي ومس

ــل – بــريوت، الركــة املتحــدة -  خزيمــة، ترتيــب د. بشــار عــواد معــروف وآخــرون، دار اجلي

الكويــت، ط1، 1413هـــ.

ــن  ــم ب ــن إبراهي ــن حممــد ب ــد اهلل ب ــن أيب شــيبة عب ــار، أليب بكــر ب 62. املصنــف يف األحاديــث و اآلث

عثــان بــن خواســتي العبســـي )ت: 235هـــ( ، حتقيــق: حممــد عبــد الســالم شــاهن، دار الكتــب 

العلميــة، ط1، 1416 هـــ.

63. املصنــف البــن أب شــيبة، أليب بكــر بــن أيب شــيبة عبــد اهلل بــن حممــد بــن إبراهيــم بــن عثــان بــن 

خواســتي العبســـي )ت: 235هـــ( ، حتقيــق: حممــد عوامــة، رشكــة دار القبلــة - جــدة، ومؤسســة 

علــوم القــرآن - ســوريا، ط1، 1427هـ.

ــو  64. املصنــف، ملحمــد بــن إســاعيل بــن صــالح بــن حممــد احلســني الكحــالين ثــم الصنعــاين أب

ــن  ــب الرمح ــق: حبي ــري )ت: 1182هـــ(، حتقي ــالفه باألم ــروف كأس ــن املع ــز الدي ــم ع إبراهي

ــالمي، ط2، 1403هـــ. ــب اإلس ــي، املكت األعظم

ــم  ــو القاس ــامي أب ــي الش ــري اللخم ــن مط ــوب ب ــن أي ــد ب ــن أمح ــليان ب ــط، لس ــم األوس 65. املعج

الطــرباين )ت: 360هـــ( ، حتقيــق: طــارق بــن عــوض اهلل حممــد و عبــد املحســن بــن إلبراهيــم 

ــرة، 1415هـــ. ــن - القاه ــيني، دار احلرم احلس
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66. املعجــم الكبــري، لســليان بــن أمحــد بــن أيــوب بــن مطــري اللخمــي الشــامي أبــو القاســم الطــرباين 

)ت: 360هـــ(، حتقيــق: محدي الســلفي، دار إحيــاء الرتاث العــريب، ط2.

67. معجـم مقاييـس اللغـة، ألمحد بن فـارس بن زكريـاء القزويني الـرازي أبو احلسـن )ت: 395هـ(، 

حتقيـق: عبدالسـالم حممـد هـارون، رشكـة الريـاض للنـر والتوزيـع - الريـاض ، دار اجليـل - 

بـريوت، 1420هـ.

ــن  ــى ب ــا يي ــرز أليب زكري ــن حم ــة اب ــن رواي ــن مع ــى ب ــا يي ــام أيب زكري ــال، لإلم ــة الرج 68. معرف

معــن بــن عــون بــن زيــاد بــن بســطام بــن عبــد الرمحــن املــري بالــوالء البغــدادي )ت: 233هـــ(، 

حتقيــق: حممــد كامــل القصــار، مطبوعــات جممــع اللغــة العربيــة - دمشــق، 1405هـــ.

ــَرْوِجردي اخلراســاين  ــن موســى اخلُْسـ ــن عــيل ب ــن احلســن ب ــار، ألمحــد ب ــة الســنن واآلث 69. معرف

أبــو بكــر البيهقــي )ت: 458هـــ( ، حتقيــق: ســيد كــروي حســن، دار الكتــب العلميــة،                                       

ط1، 1412هـــ.

70. معــان األخبــار، أليب جعفــر حممــد بــن عــيل بــن احلســن بــن بابويــه القمــي ، حتقيــق: عــيل أكــرب 

الغفــاري، دار املعرفــة - بــريوت، 1399هـ.

71. املغنــي يف الضعفــاء، لشــمس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــان بــن َقاْيــاز الذهبــي 

)ت: 748هـــ( ، حتقيــق: حــازم القــايض، دار الكتــب العلميــة - بــريوت، ط1، 1418هـ.

ــيل املقــديس  ــن قدامــة اجلاعي ــن حممــد ب ــن أمحــد ب ــد اهلل ب ــن عب 72. املغنــي، أليب حممــد موفــق الدي

ثــم الدمشــقي احلنبــيل الشــهري بابــن قدامــة املقــديس )ت: 620هـــ(، حتقيــق: الدكتــور عبــداهلل 

ــر،                           ــة والن ــر للطباع ــو، هج ــد احلل ــن حمم ــاح ب ــور عبدالفت ــي، والدكت ــن الرتك ــن عبداملحس ب

1413هـ. ط2، 
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73. مــن تكلــم فيــه وهــو موثــق أو صالــح احلديــث، لشــمس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن 

عثــان بــن َقاْيــاز الذهبــي )ت: 748هـــ(، حتقيــق: د.عبــداهلل الرحيــيل، رشكــة رفــال للتجليــد- 

الريــاض،ط1،  1426هـ.

ــام،          ــوزي -الدم ــن اجل ــوزان، دار اب ــح الف ــداهلل صال ــرام، د.عب ــوغ امل ــالم يف رشح بل ــة الع 74. منح

1430هـ. ط2، 

ــْوُدْويِن اجلــايل  75. مــن روى عــن أبيــه عــن جــده، أليب الفــداء زيــن الديــن قاســم بــن ُقْطُلْوَبَغــا السُّ

احلنفــي )ت: 879هـــ(، حتقيــق: الدكتــور باســم بــن فيصــل اجلوابــرة، مكتبــة املعــال - الكويــت، 

ط1، 1409هـ.

76. املوطــأ، لإلمــام مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عامــر األصبحــي املــدين  )ت: 179هـــ(، حتقيــق: 

د. بشــار عــواد معــروف و حممــود حممــد خليــل، مؤسســة الرســالة، ط2، 1413هـ.

77. ميــزان االعتــدال، لشــمس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــان بــن َقاْيــاز 

ــد املوجــود، مشــاركة:                                                       الذهبــي )ت: 748هـــ(، حتقيــق: عــيل حممــد معــوض و عــادل أمحــد عب

ــريوت، ط1،  1418هـــ. ــة - ب ــب العلمي ــنة، دار الكت ــو س ــاح أب ــد الفت د. عب

ــد                        ــن حمم ــد ب ــن أمح ــان ب ــن عث ــد ب ــن أمح ــر ب ــص عم ــوخه، أليب حف ــث ومنس ــخ احلدي 78. ناس

بــن أيــوب بــن أزداذ البغــدادي املعــروف بـ ابــن شــاهن )ت: 385هـــ( ، حتقيق: ســمري الزهريي، 

مكتبــة املنــار - األردن، ط1،  1408هـــ.

79. النفــح الشــذي رشح جامــع الرتمــذي، ملحمــد بــن حممــد بــن حممــد بــن أمحــد ابــن ســيد النــاس 

اليعمــري الربعــي أبــو الفتــح فتح الديــن )ت: 734 هـــ( ، حتقيق: صالــح اللحــام، دار الصميعي- 

1428هـ. ط1،  الرياض، 

80. النكــت الظــراف عــى األطــراف، للحافــظ أليب الفضــل أمحــد بــن عــيل بــن حممــد بــن أمحــد بــن 

حجــر العســقالين )ت : 852هـــ(، ملحــق بتحفــة األرشاف للمــزي.
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81. النهايــة يف غريــب احلديــث، ملجــد الديــن أبــو الســعادات املبــارك بــن حممــد بــن حممــد بــن حممــد 

ابــن عبــد الكريــم الشــيباين اجلــزري ابــن األثــري )ت: 606هـــ( ، حتقيــق: طاهــر الــزاوي و حممود 

الطناحــي، املكتبــة العلميــة - بــريوت.

82. نيــل األوطــار مــن أحاديــث ســيد األخيــار،  ملحمــد بــن عــيل بــن حممــد بــن عبــد اهلل الشــوكاين 

اليمنــي )ت: 1250هـــ( ، دار الكتــب العلميــة - بــريوت.

83. األذان بــن األصالــة والتحريــف، لعــيل الشهرســتاين، منشــور عــى شــبكة رافــد للتنميــة الثقافية- 

.)www.rafed.net )   العقائد اإلســالمية

84. شبكة اإلمامن احلسنن للرتاث والفكر اإلسالمي: 

الشبكة العنكبوتية
.))alhassanain.org( االذان بن االصالة والتحريف( 
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 حديث سلمة بن صخر البياضي
وعالقته حبديث اجملامع يف رمضان 

دراسة حديثية

 د. يلع أمحد عمران حمسن
األستاذ املشارك بقسم أصول الدين بكلية الرشيعة وأصول الدين 

يف جامعة نجران بنجران -  اململكة العربية السعودية

aliemran36@yahoo.com
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سلمة بن صخر البيايض وحديثه دراسة حديثية

   موضوع البحث:

وقفــت عــى كالم بعــض العلــاء عــن حديــث األعــرايب املجامــع يف هنــار رمضــان، فقالــوا: هــو 

ــان  ــار رمض ــع يف هن ــث املجام ــاظ حدي ــن ألف ــاهبا ب ــت تش ــا أين رأي ــر ، ك ــن صخ ــلمة ب س

وحديــث ســلمة املظاهــر مــن زوجتــه، ووقفــت عــى إعــالل بعــض العلــاء هلــذا احلديــث -حديــث 

ســلمة - كــا وقفــت عــى تصحيحــه مــن بعضهــم، فعزمــت عــى مجــع طرقــه ودراســة حالــه ورجاله.

   أمهية موضوع البحث: 

حديــث ســلمة مــن األحاديــث التــي اشــتملت عــى أحــكام فقهيــة وفوائــد حديثيــة كثــرية، وقــد 

ــد مجــة، وأيضــا يعــد أصــال يف مســألة اجلــاع قبــل كفــارة الظهــار، وقــد  ــه فوائ اســتنبط الفقهــاء من

اختلــط عــى كثــري منهــم بحديــث املجامــع يف هنــار رمضــان، كــا أن العلــاء اختلفــوا يف تصحيحــه.

   املشكلة التي يعاجلها البحث:

ما صحة حديث سلمة بن صخر؟- 

وما هي طرقه؟ - 

وهل هو وحديث األعرايب املجامع يف هنار رمضان واحد؟ أم ال! - 

وما هي الفروق بينها؟ - 

وَمن هم العلاء الذين جعلومها واحدا، وما حجتهم؟- 
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   منهجية البحث: 

ــتقراء  ــالل اس ــن خ ــتنباطي، م ــيل واالس ــتقرائي والتحلي ــج االس ــث املنه ــذا البح ــلكت يف ه س

ــا. ــق هب ــم الالئ ــتنباط احلك ــم اس ــن ث ــا وم ــتها وحتليله ــث، ودراس ــرق احلدي ــع ط ومج

   نتائج البحث:

- وقــد توصلــت إىل أن حديــث ســلمة بــن صخــر ليــس لــه طريــق صحيــح، وأن مجيــع رواياتــه 

معلــة؛ لكنــه ممــا ُيتــج بــه بمجمــوع طرقــه. وقــد احتــج بــه العلــاء.

- وأنــه مل يثبــت ســاع أحــد ممــن روى عنــه، وأن حديــث أيب هريــرة الصحيــح يف املجامــع يف هنــار 

رمضــان خمتلــف متامــا عــن حديــث ســلمة بــن صخر.

-  وقــع كثــري مــن العلــاء ورشاح احلديــث واملحققــن يف اخللــط بينهــا ففــروا املبهــم بســلمة 

بــن صخــر.

الة( املفتاحية:     الكلامت )الدَّ

سلمة - البيايض - كفارة - رمضان - أبو هريرة.
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سلمة بن صخر البيايض وحديثه دراسة حديثية

F

احلمــد هلل الــذي أنــار بصائــر العلــاء وطــالب العلــم بــه، واختصهــم بخشــيته وجعلهــم منــارات 

ــاه اهلل  ــور علمهــم الســائرون، والصــالة والســالم عــى مــن آت ــدي هبــا الســالكون ويســتضيئ بن يت

احلكمــة وفصــل اخلطاب. 

أمــا بعــد فــإن االشــتغال بعلــوم الســنة مــن خــري مــا يــرصف فيــه اإلنســان وقتــه وعمــره، وال 

يــزال العلــاء يبحثــون وينقبــون يف األحاديــث؛ جيمعــون الطــرق للحديــث الواحــد، ويقارنــون بينهــا 

ــث  ــف الباح ــك يق ــالل ذل ــن خ ــاد، فم ــر واالجته ــع للنظ ــدان واس ــي مي ــا فه ــرون يف أحواهل وينظ

ــز  ــه أو يمي ــه ومبهات ــف غوامض ــقيمه، ويكش ــتقيمه وس ــن مس ــز ب ــه، ويمي ــه ومعلول ــى صحيح ع

بــن متشــاهبه، ومتفقاتــه، أو يــدل عــى فوائــده وفرائــده، وأنــا أســأل اهلل أن يســلكني يف عــداد طلبــة 

احلديــث، والســائرين يف فلكهــم، اخلادمــن هلــذا األصــل األصيــل مــن مصــادر التريــع، ومــن هــذا 

املنطلــق فقــد رأيــت أن أبحــث يف حديــث الصحــايب ســلمة بــن صخــر البيــايض، والســبب يف ذلــك 

مــا أذكــره يف ســبب اختيــار املوضــوع.

   سبب اختيار املوضوع:

ــار  ــع يف هن ــرايب املجام ــث األع ــن حدي ــدث ع ــو يتح ــاء وه ــض العل ــى كالم بع ــت ع أين وقف

ــا مــن  ــوا هــو ســلمة بــن صخــر، كــا رأيــت تشــاهبا بــن ألفــاظ احلديثــن؟ واختالف رمضــان، فقال

جهــة ثانيــة، وأيضــا وقفــت عــى تعليــل بعــض العلــاء هلــذا احلديــث كــا وقفــت عــى تصحيحــه مــن 

بعضهــم، فعزمــت عــى مجــع طرقــه ودراســة حالــه.
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   أمهية موضوع البحث: 

حديــث ســلمة مــن األحاديــث التــي اشــتملت عــى أحــكام فقهيــة وفوائــد حديثيــة كثــرية، وقــد 

ــد مجــة، وأيضــا يعــد أصــال يف مســألة اجلــاع قبــل كفــارة الظهــار، وقــد  ــه فوائ اســتنبط الفقهــاء من

اختلــط عــى كثــري منهــم بحديــث املجامــع يف هنــار رمضــان، كــا أن العلــاء اختلفــوا يف تصحيحــه.

   املشكلة التي يعاجلها البحث:

ما صحة حديث سلمة بن صخر؟ وما هي طرقه؟

وهل هو وحديث األعرايب املجامع يف هنار رمضان واحد؟ أم ال وما هي الفروق بينها؟

وَمن هم العلاء الذين جعلومها واحدا، وما حجتهم؟

   منهجية البحث: 

ــتقراء  ــالل اس ــن خ ــتنباطي، م ــيل واالس ــتقرائي والتحلي ــج االس ــث املنه ــذا البح ــلكت يف ه س

ــا. ــق هب ــم الالئ ــتنباط احلك ــم اس ــن ث ــا وم ــتها وحتليله ــث، ودراس ــرق احلدي ــع ط ومج

   الدراسات السابقة:

ــن  ــه وب ــزت بين ــر، ومي ــن صخ ــلمة ب ــث س ــرق حدي ــت ط ــة مجع ــة عللي ــة حديثي ــد دراس مل أج

ــرايب. ــث األع حدي

ويوجــد دراســة حــول حديــث أيب هريــرة للحافــظ ابــن حجــر بعنــوان: )نزهــة الناظــر والســامع 

يف طــرق حديــث الصائــم املجامــع( بتحقيــق: فريــد بــن حممــد فويلــة، مطبعــة دار البشــائر اإلســالمية. 

مجــع فيهــا احلافــظ طــرق حديــث أيب هريــرة ، يف كفــارة املجامــع يف هنــار رمضــان، ومل يتنــاول 

حديــث ســلمة البيــايض موضــوع بحثنــا، مــن قريــب وال مــن بعيــد، فهــي بعيــدة عــن موضوعنــا.
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   خطة البحث:

وقد قسمت البحث إىل مباحث ثالثة:

املبحث األول: ترمجة سلمة بن صخر  وفيه مطالب:

املطلب األول: اسمه ونسبته. -

املطلب الثان: صحبته ويشء من سريته. -

املطلب الثالث: روايته عن النبي  ومن روى عنه، ووفاته. -

املبحث الثان: حديث سلمة بن صخر وفيه مطالب:

املطلب األول: تريج احلديث. -

املطلب الثان: دراسة إسناد هذه الرواية. -

املطلب الثالث: املتابعات. -

املطلب الرابع: الرواية الثانية: رواية أب سلمة وحممد بن عبد الرحن بن ثوبان. -

املطلب اخلامس الرواية الثالثة: رواية بن املسيب. -

املطلب السادس: الشواهد، وفيه فروع: -

الفرع األول: ختريج احلديث ودراسة إسناده.

الفرع الثان: احلكم عى الشاهد.

الفرع الثالث: تنبيهات: حول حديث ابن عباس.

املطلب السابع: احلكم عى احلديث. -
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املبحث الثالث: عالقته بحديث املجامع يف هنار رمضان وفيه مطلبان:

املطلب األول: أوجه الشبه واالختالف بني احلديثني. -

املطلب الثان: العلامء الذين جعلومها واحدا ومناقشة أقواهلم. -

اخلامتة وفيه:

 النتائج.

فهرس املصادر واملراجع.
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سلمة بن صخر البيايض وحديثه دراسة حديثية

املبحث األول: 
 ترمجة سلمة بن صخر

   املطلب األول: اسمه ونسبته:

هــو:  ســلمة  بــن  صخــر بــن ســلان بــن الصمــة بــن حارثــة بــن احلــارث بــن زيــد منــاة بــن حبيب 

بــن عبــد حارثــة بــن مالــك بــن غضــب بــن ُجَشــم بــن اخلــزرج األنصــاري اخلزرجــي لــه حلــف يف 

بنــي بياضــة، فقيــل لــه: البيــايض، وجيتمــع وبياضــة يف عبــد حارثــة بــن مالــك بــن غضــب(1(.

وقد اختلف يف اسمه عى قولن:

قال أبو نعيم: "  سلان بن صخر البيايض املظاهر من امرأته، وقيل:  سلمة، وهو الصواب"(2(.

وصححــه أيضــا ابــن عبــد الــرب وابــن األثــري واملقــديس وتبعــه املــزي، وابــن حجــر، وعــى هــذا 

الرتجيــح ســار جــل املصنفــن يف كتــب الرتاجــم والســري(3(.

)1(  انظــر: أســد الغابــة يف معرفــة الصحابــة، البــن األثــري، ط العلميــة،  )525/2( اخــرتت ترمجتــه مــن اإلصابــة البــن األثــري لكونــه 
ذكــره وافيــا، وقــد اختلفــت املصــادر يف بعــض نســبه زيــادة ونقصــا يســريا، وإن كانــت اتفقــت بمجملهــا يف األســاء األربعــة األوىل 
ــان، )165/3(؛  ــن حب ــات، الب ــع، )277/1(؛ الثق ــن قان ــة، الب ــم الصحاب ــة: معج ــر للمقارن ــا. وانظ ــب بعده ــم النس ويف معظ
ــم،  ــة، أليب نعي ــة الصحاب ــوي، )117/3(؛ معرف ــة، للبغ ــم الصحاب ــده، )ص703- 705(؛ معج ــن من ــة، الب ــة الصحاب ومعرف
ــة،  ــامء الصحاب ــن أس ــع م ــات اجلوام ــا يف املصنف ــع مل ــر، )126/3(؛ اجلام ــن حج ــة، الب ــز الصحاب ــة يف متيي (1346/3(؛ واإلصاب

ــي، )61/3(. للرعين
)2(  معرفة الصحابة، أليب نعيم، )1333/3(؛ االستيعاب يف معرفة األصحاب، البن عبد الرب، )642/2(.

)3(  انظــر: معجــم الصحابــة، البــن قانــع، )277/1(؛ الثقــات، البــن حبــان، )165/3(، ومعرفــة الصحابــة، البــن منــده،         
ــة  ــتيعاب يف معرف ــم، )1346/3(؛ االس ــة، أليب نعي ــة الصحاب ــوي، )117/3(؛ معرف ــة، للبغ ــم الصحاب )ص703- 705(؛ معج
ــة، )525/2(؛ الكــامل يف  ــن األثــري، ط العلمي ــة، الب ــة الصحاب ــة يف معرف ــد الــرب، )641/2(؛ وأســد الغاب ــن عب األصحــاب؛ الب
أســامء الرجــال، لعبــد الغنــي املقــديس، )282/1(، وهتذيــب الكــامل يف أســامء الرجــال، للمــزي، )288/11(؛ هتذيــب التهذيــب، 
البــن حجــر، )147/4(؛ واإلصابــة يف متييــز الصحابــة، البــن حجــر، )126/3(؛ اجلامــع ملــا يف املصنفــات اجلوامــع مــن أســامء 

ــي،)61/3(. ــة، للرعين الصحاب
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وقــال يف اللبــاب: "والبيــايض: نســبة إىل بنــى َبَياَضــة: بطــن مــن األنصــار وهــو بياضــة بــن عامــر 

بــن زريــق بــن عبــد حارثــة بــن مالــك بــن غضــب بــن ُجَشــم بــن اخلــزرج منهــم  ســلمة  بــن  صخــر 

.)1 البيايض"(

ــده  ــن من ــان واب ــع وابــن حب ــد أحــد ممــن ترمجــه، كابــن قان ومل أجــد يف عمــود نســبه بياضــة عن

ــاب  ــب اللب ــول صاح ــواب ق ــر ص ــم، فيظه ــر، وغريه ــن حج ــري واب ــن األث ــزي واب ــديس وامل واملق

ــاىل.  تع

ــه كان  ــه البيــايض، ألن ــه كان يقــال ل ــري: "أن ــن األث ــه قــال تبعــا الب ــن حجــر فإن أمــا احلافــظ اب

ــض  ــاء يف بع ــد ج ــاب وق ــال يف اللب ــا ق ــم. ك ــو عمومته ــة بن ــي بياض ــن أن بن ــد ب ــم"(2(، وق حالفه

الروايــات أن قومــه هــم بنــو زريــق وال إشــكال يف ذلــك فإنــه يتفــق مــع بياضــة بــن عامــر بــن زريــق 

ــة فجــده حبيــب بــن عبــد حارثــة(3(. يف عبــد حارث

فيتبــن أن بنــي بياضــة فخــذ مــن اخلــزرج وكــذا بنــو زريــق وليســوا يف عمــود نســبه، ولكنهــم 

بنــو عمومتــه وبينهــم حلــف فينســب إليهــم واهلل أعلــم.

إشكال:

قــال مغلطــاي: "يف ترمجــة: ســلمة بــن صخــر ويف الصحابــة أيًضــا رجــل اســمه ونســبه موافــق 

لــه، وهــو: ســلمة بــن صخــر بــن ســلان بــن الصمــة بــن حارثــة ... ابــن ُجَشــم بــن احلــارث بــن 

ــيل"(4(. ــرتة املص ــا "س ــث: منه ــه أحادي ــات(: ل ــة يف )الطبق ــال خليف ــزرج ق اخل

)1(  اللباب يف هتذيب األنساب، البن األثرياجلزري، )195/1(.
)2(  اإلصابة يف متييز الصحابة، البن حجر، )126/3(.

)3(  انظر املراجع السابقة يف ترمجته.
)4( إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، ط العلمية، )427/3(.
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قلــت: لعلــه وهــم منــه ؛ بســبب انتقــال النظــر مــن الرتمجــة الســابقة إىل الالحقــة التفاقهــا 

يف النســب والنســبة، فــإن ذاك الــذي ذكــره خليفــة إنــا هــو: أبــو جهــم بــن احلــارث بــن الصمــة(1(.

وقــد اشــتبه أيضــا عــى البعــض بآخــر وهــو: صخــر بــن ُأميــة بــن خنســاء بــن عبيــد بــن عــدي 

األنصــاري.

كــا قــال ابــن حجــر: "وقــع يف تفســري الثعلبــي أن صخــر بــن خنســاء واقــع امرأتــه يف رمضــان، 

فأنــزل اهلل الكفــارة، واملشــهور أن صاحــب قصــة الوقــاع  ســلمة  بــن  صخــر، فلعلــه حتريــف يف الروايــة 

املذكــورة واهلل أعلــم"(2(.

   املطلب الثاين: صحبته ويشء من سريته

ــه،  ــا املراجــع إال بــيء يســري مــن مواقفــه وســريته ولعــل ذلــك يرجــع إىل قلــة حديث  مل تتحفن

حيــث مل يــرو عــن النبــي  إال حديــث الكفــارة مــن الظهــار(3( الــذي ســيأيت، وقــد نــصَّ 

ــان وأصحــاب الســري مجيعهــم(4(، وهــو  ــن حب ــم واب ــن أيب حات ــه األئمــة: البخــاري واب عــى صحبت

ائــن الذيــن أتــوا رســول اهلل  وهــو يريــد اخلــروج إىل تبــوك يســتحملونه فقــال:  أحــد البكَّ

ــم  ــه ث ــزل فيهــم القــرآن(5(، وهــو الــذي ظاهــر مــن امرأت ــة: 92[ فن ژ ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ    ژ ]التوب

)1(  الطبقات، خلليفة بن خياط، ت زكار، )ص171(.
)2(  اإلصابــة يف متييــز الصحابــة، البــن حجــر، )332/3(.  قلــت وقــد ذكــر ذلــك الثعلبــي مرســال بغــري إســناد انظــر: الكشــف والبيان 

عــن تفســري القــرآن، للثعلبــي، ط دار التفســري، )524/13(.
ــة للبغــوي، )117/3(؛ وانظــر: املنفــردات  ــث الظهــار". معجــم الصحاب ــا مســنًدا غــري حدي ــه حديًث ــم ل ــال البغــوي: "ال أعل )3(  ق

ــلم، )ص62(. ــام مس ــدان، لإلم والوح
)4(  التاريــخ الكبــري، للبخــاري، )72/4(، ت املعلمــي ح  (4843(؛ واجلــرح والتعديــل، البــن أيب حاتــم، )165/4(؛ والثقــات، البــن 

حبــان، )165/3(؛ أســد الغابــة يف معرفــة الصحابــة، ط العلميــة، )509/2(.
ــد  ــن دري ــن ســعد)389/5(، ط اخلانجــي؛ االشــتقاق، الب ــة، للبغــوي، )117/3(؛ الطبقــات الكبــري، الب )5(  رواه  معجــم الصحاب
ــزول  ــبب الن ــل س ــت: وأص ــة: 87-93[   قل ــورة التوب ــن ]س ــدادي، )ص281( م ــر البغ ــب، أليب جعف األزدي )ص461(، املح
ثابــت يف بعــض الصحابــة بنــص القــرآن، أمــا يف صخــر ابــن ســلمة، بعينــه، فلــم أجــد روايــة صحيحــة ســوى مــا تقــدم نقلــه عــن 
ابــن حجــر عــن الثعلبــي. وانظــر: ســنن أب داود، )16/7(،  ت األرنــاؤوط؛ ومســند أحــد، )375/28( ط الرســالة؛ واآلحــاد 

واملثــان، البــن أيب عاصــم، )322/2(.
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ــاء  ــى ج ــه، حت ــر ب ــا يكف ــد م ــم جي ــر، فل ــول اهلل -  - أن يكف ــره رس ــا فأم ــع عليه وق

  )فــروة بــن عمــرو األنصــاري ثــم البيــايض، وهــو عقبــي بــدري(، جــاء بعــرق التمــر: فأعطــاه النبــي 

ــاه(1(.  إي

وقال الكلبي: "إنه شهد أحًدا"(2(.

عقبه وأوالده ووفاته: 

قــال البغــوي: "وليــس لســلمة بــن صخــر عقــب"(3(، وقــال العســكري: "نــزل املدينــة ومــات 

هبــا"(4(، ومــع طــول البحــث واحلــرص عــى معرفــة تاريــخ وفاتــه ألمهيتــه يف حتريــر الســاع منــه إال 

أين مل أظفــر بــيء مــن ذلــك.

   املطلب الثالث: روايته عن النبي  ومن روى عنه، ووفاته.

ــن  ــن ب ــد الرمح ــن عب ــد ب ــن، وحمم ــد الرمح ــن عب ــلمة ب ــو س ــار، وأب ــن يس ــليان ب ــه: س روى عن

ــار(7(. ــث الظه ــه حدي ــم رووا عن ــرب، ومجيعه ــن ح ــاك ب ــن املسيِّب(6(وِس ــعيد ب ــان(5(، وس ثوب

لكن مل يثبت عى وجه القطع ساع أحد منهم، بل ُنفي أو ُشك يف ساعهم منه.

)1(  معرفة الصحابة، أليب نعيم، )2289/4(.
)2(  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، ط العلمية، )427/3(.

)3(  معجــم الصحابــة، للبغــوي، )117/3(؛ االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب، البــن عبــد الــرب، )642/2(؛  إكــامل هتذيــب الكــامل، 
ملغلطــاي، ط العلميــة، )427/3(.

)4(  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، ط العلمية، )427/3(.
)5(  املنفــردات والوحــدان، لإلمــام مســلم، )ص62(؛  الكــامل يف أســامء الرجــال، لعبــد الغنــي املقــديس، )282/1(؛ أســد الغابــة يف 

معرفــة الصحابــة، البــن األثــري، ط العلميــة، )525/2(.
)6(  معجــم الصحابــة، البــن قانــع، )277/1(؛ معرفــة الصحابــة، البــن منــده، )ص703- 705(؛ الكــامل يف أســامء الرجــال، لعبــد 

الغنــي املقــديس، )282/1(؛ و أســد الغابــة يف معرفــة الصحابــة، البــن األثــري، ط العلميــة، )525/2(.
)7(  انظــر: الكــامل يف أســامء الرجــال، لعبــد الغنــي املقــديس، )282/1(؛ هتذيــب الكــامل يف أســامء الرجــال، للمــزي، )288/11(؛ 

تذهيــب هتذيــب الكــامل يف أســامء الرجــال، للذهبــي، )109/4(؛ وهتذيــب التهذيــب، البــن حجــر، )147/4(.
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والــذي يتبــن يل أنــه مل يثبــت رصاحــة عــن أحــد ممــن روى عنــه أنــه ســمعه ومــا ورد مــن عنعنــة 
أو أنأنــة فإهنــا ال تــدل عــى الســاع، مــع عــدم ثبــوت املعــارصة، وكذلــك ال يــدل مــا ورد يف كتــب 

الرجــال روايتهــم عنــه. ألهنــا حتكــي واقــع مــا يف الكتــب.

 فالبخــاري نفــى ســاع ســليان بــن يســار منــه، وقــال: "مل يــدرك  ســلمة  بــن  صخــر"(1(، وقــال: 
"مل يســمع عنــدي مــن  ســلمة  بــن  صخــر"(2(. 

وقــال أبــو الفتــح األزدي: "تفــرد عنــه بالروايــة ســليان بــن يســار وأبــو ســلمة بــن عبــد الرمحــن 
وابــن ثوبــان، أن  ســلمة  بــن  صخــر، ومل يتبــن ســاعها منــه"(3(.

ــه  ــن عن ــد الرمح ــن عب ــد ب ــلمة وحمم ــة أيب س ــال يف رواي ــارا إىل اإلرس ــي: أش ــوي والبيهق والبغ
ــد الرمحــن، أن ســلان بــن  فقــال: "غــري َأن ييــى ابــن أيب كثــري قــال عــن أيب ســلمة وحممــد بــن عب

ــه"(4(. ــن امرأت ــر م ــر ظاه صخ

قلت: وكذلك رواية سعيد ابن املسيب مرسلة وقد حكم عليها ابن حجر باإلرسال وسيأيت بياهنا.

ومــع طــول البحــث والنظــر يف الروايــات والرتاجــم مل أجــد مــا يــدل عــى ســاع أحــد ممــن ذكــر 
عنــه، ال مــن حيــث التاريــخ وال مــن حيــث إمــكان اللقــاء أو املعــارصة واهلل أعلــم. فيبقــى األصــل عــدم 

الســاع حتــى يثبــت مــا ســار عليــه األئمــة مــن ثبــوت اللقــاء أو إمكانــه بثبــوت املعــارصة واهلل املوفــق.

وإذا كان البخــاري  قــد نفــى ســاع ســليان بــن يســار عنــه وأنــه مل يدركــه فلعــل باملقاربــة 

نعــرف شــيئا مــن ذلــك فســليان كان مولــده ســنة أربــع وعريــن(5(، ووفاتــه ســنة أربــع وتســعن(6( 

وقيــل غــري ذلــك.

)1(  اجلامع يف اجلرح والتعديل، للنوري، )348/1(؛ هتذيب التهذيب، البن حجر، )228/4(.
)2(  سنن الرتمذي، )406/5(، ت شاكر؛ سنن الرتمذي، )329/5(، ت بشار.

ــب  ــي، )207/1(؛ وهتذي ــال، للكعب ــة الرج ــار ومعرف ــول األخب ــح األزدي، )ص100(؛ قب ــث، اليب الفت ــم احلدي ــزون يف عل )3(  املخ
ــر، )115/12(. ــن حج ــب؛ الب التهذي

)4(  املنفردات والوحدان، لإلمام مسلم، )ص62(؛ والسنن الكبى، للبيهقي، )640/7(، ط العلمية.
)5(  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، ط الفاروق، )103/6(.
)6(  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، ط العلمية، )499/3(.
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وسعيد بن املسيب ولد سنة 15هـ، وتويف سنة94هـ، وروايته عنه مرسلة، فهو أوالهم بالساع منه.

وأبــو ســلمة ولــد ســنة: 22هـــ، ووفاتــه ســنة94هـ، ومل يثبــت ســاعه منــه، لكــن قــال: ابــن منده 

ــق أيب ســلمة، مرســل ومتصــل(1(، وال أدري مــا مســتنده يف ذلــك والــذي  ــه روي مــن طري أن حديث

يظهــر يل أنــه جعــل روايتــه يف بعــض الطــرق بعــن متصلــة والتــي بــأن مرســلة، وهــذا ال دليــل فيــه 

فــإن عــن وأن بمنزلــة واحــدة ولعلــه مــن النســاخ أو اســتعملها بعــض الــرواة باملعنــى.

وحممــد بــن عبــد الرمحــن بــن ثوبــان، وهــو ثقــة باتفــاق(2( مل أجــد تاريــخ والدتــه، وأمــا وفاتــه فا 

بــن:] 91هـــ - 100هـــ[(3(، وجعلــه ابــن حجــر مــن الثالثــة وهــي الوســطى مــن التابعــن، كاحلســن 

وابــن ســريين(4(.

ــار التابعــن(، فهــذا  ــة ابــن املســيب عنــه مرســلة وهــو مــن الثانيــة: )طبقــة كب وإذا كانــت رواي

ــم. ــال. واهلل أعل أوىل باإلرس

فيظهــر واهلل أعلــم أن ســلمة بــن صخــر  تــويف قديــا، إذ يبعــد أن يعــارصوه وال يســمعون 

منــه، مــع علــو الســاع، وحــرص التابعــن عــى الســاع مــن الصحابــة خصوصــا، ولــو حصل الســاع 

لثبــت برصيــح العبــارة وانتــر، فالســاع مــن الصحابــة منزلــة رفيعــة ال تــكاد ختفــى، ال ســيا وهــم 

. ن نيو مد

وأخرج حديثه من أصحاب الكتب الستة: أبو داود، والرتمذي، وابن ماجه(5(.

)1(  معرفة الصحابة، البن منده، )ص706(.
)2(  تقريب التهذيب، )ص492(.

)3( تاريخ اإلسالم،  للذهبي، ت بشار، )1165/2(.
)4(  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص492(؛ حترير تقريب التهذيب، ملعروف، )53/1(.

)5(  الكامل يف أسامء الرجال، لعبد الغني املقديس، )282/1(؛ هتذيب الكامل يف أسامء الرجال، للمزي، )288/11(.
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املبحث الثاين: 
 حديث سلمة بن صخر

   املطلب األول: ختريج احلديث

ــذي  ــة الرتم ــرتت رواي ــد اخ ــه وق ــوقه بتام ــإين أس ــادره ف ــن مص ــث م ــرج احلدي ــل أن أخ وقب

ــنن: ــب الس ــا يف كت ــرق وأوفاه ــع الط ــا أمج باعتباره

َثنَــا  َثنَــا  َعْبــُد ْبــُن مُحَْيــٍد،  َواحْلََســُن ْبــُن َعــيِلٍّ احْلُْلــَوايِنُّ امْلَْعنَــى َواِحــٌد َقــاَل: َحدَّ قــال الرتمــذي: َحدَّ

ــِد ْبــِن َعْمــِرو ْبــِن َعَطــاٍء ، َعــْن  ُســَلْيَاَن  ــُد ْبــُن إِْســَحاَق، َعــْن  حُمَمَّ َثنـَـا  حُمَمَّ  َيِزيــُد ْبــُن َهــاُروَن، َقــاَل: َحدَّ

ــاِع النَِّســاِء َمــا  ْبــِن َيَســاٍر ، َعــْن   َســَلَمَة  ْبــِن  َصْخــٍر اأْلَْنَصــاِريِّ َقــاَل: »ُكنْــُت َرُجــاًل َقــْد ُأوتِيــُت ِمــْن مِجَ

ي، َفَلــامَّ َدَخــَل َرَمَضــاُن َتَظاَهــْرُت ِمــِن اْمــَرَأيِت َحتَّــى َينَْســلَِخ َرَمَضــاُن َفَرًقــا ِمــْن َأْن ُأِصيــَب  مَلْ ُيــْؤَت َغــرْيِ

ُدُمنِــي  ــاَم ِهــَي َتْ ــِزَع)1(، َفَبْينَ ــِدُر َأْن َأْن ــا اَل َأْق ــاُر َوَأَن ــَك إىَِل َأْن ُيْدِرَكنِــي النََّه ــَع يِف َذلِ ــيِل، َفَأَتَتاَب ــا يِف َلْي ِمنَْه

ــْم  هُتُ ــي َفَأْخَبْ ــَى َقْوِم ــَدْوُت َع ــُت َغ ــامَّ َأْصَبْح ــا، َفَل ــُت َعَلْيَه ٌء َفَوَثْب ــا يَشْ ــَف ِل ِمنَْه ــٍة إِْذ َتَكشَّ َذاَت َلْيَل

ُه بَِأْمــِري، َفَقاُلــوا: اَل َواهللِ اَل َنْفَعــُل،  ي، َفُقْلــُت: اْنَطلُِقــوا َمِعــي إىَِل َرُســوِل اهللِ  َفُأْخــِبُ َخــَبِ

ــا،  ــا َعاُرَه ــى َعَلْينَ ــًة َيْبَق ــوُل اهللِ  َمَقاَل ــا َرُس ــوَل فِينَ ــْرآٌن، َأْو َيُق ــا ُق ــِزَل فِينَ ُف َأْن َينْ ــوَّ َنَتَخ

َم،  َوَلكـِـِن اْذَهــْب َأْنــَت، َفاْصنَــْع َمــا َبــَدا َلــَك، َقــاَل: َفَخَرْجــُت َفَأَتْيــُت َرُســوَل اهللِ َصــىَّ اهللُ َعَلْيــِه َوَســلَّ

ي، َفَقــاَل: َأْنــَت بِــَذاَك؟ ُقْلــُت: َأَنــا بِــَذاَك، َقــاَل: َأْنــَت بِــَذاَك؟ ُقْلــُت: َأَنــا بِــَذاَك، َقــاَل:  ُتــُه َخــَبِ َفَأْخَبْ

ــْق  ــاَل: َأْعتِ ــَك. َق ــٌر لَِذلِ ــإِنِّ َصابِ ــَم اهللِ، َف ــِض يِفَّ ُحْك ــَذا، َفَأْم ــا َأَن ــَذاَك، َوَه ــا بِ ــُت: َأَن ــَذاَك؟ ُقْل ــَت بِ َأْن

ــقِّ َمــا َأْصَبْحــُت َأْملِــُك  ْبــُت َصْفَحــَة ُعنُِقــي)2( بَِيــِدي، َفُقْلــُت: اَل َوالَّــِذي َبَعَثــَك بِاحْلَ َرَقَبــًة. َقــاَل: َفَرَ

)1(  يقــال. نزعــت الدلــو أنزعهــا نزعــا، إذا أخرجتهــا. وأصــل النــزع: اجلــذب والقلــع. ومنــه نــزع امليــت روحــه. ونــزع القــوس، إذا 
جذهبــا، والنــزوع: الكــف، ومنــه: فواقــع فنــزع أي كــف وامتنــع عــن  اجلــاع، وهــو املقصــود هنــا أي ال أقــدر عــن الكــف عــن 
ــن األثــري، )41/5(؛ و املغــرب يف ترتيــب املعــرب،  ــر، الب ــة يف غريــب احلديــث واألث اجلــاع فيطلــع عــيل الصبــح. انظــر: النهاي

ــرزي، )ص461(. للمط
)2(  ولكل عنق صفحتان عن يمينه وشاله ومها السالفتان. انظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر، البن األثري، )390/2(.
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ــاِم؟  َي ــي إاِلَّ يِف الصِّ ــا َأَصاَبنِ ــي َم ــْل َأَصاَبنِ ــوَل اهللِ، َوَه ــا َرُس ــُت: َي ــْهَرْيِن. ُقْل ــْم َش ــاَل: َفُص ــا، َق َه َغرْيَ

ــا  ــا َلنَ ــى َم ــِذِه َوْحَش ــا َه ــا َلْيَلَتنَ ــْد بِْتنَ ــقِّ َلَق ــَك بِاحْلَ ــِذي َبَعَث ــُت: َوالَّ ــكِينًا. ُقْل ــتِّنَي ِمْس ــْم ِس ــاَل: َفَأْطِع َق

ــَك ِمنَْهــا  َعَشــاٌء، َقــاَل: اْذَهــْب إىَِل َصاِحــِب َصَدَقــِة َبنـِـي ُزَرْيــٍق َفُقــْل َلــُه َفْلَيْدَفْعَهــا إَِلْيــَك، َفَأْطِعــْم َعنْ

َوْســًقا ِســتِّنَي ِمْســكِينًا، ُثــمَّ اْســَتِعْن بَِســائِِرِه َعَلْيــَك َوَعــَى ِعَيالـِـَك. َقــاَل: َفَرَجْعــُت إىَِل َقْوِمــي، َفُقْلــُت: 

ــَة،  َك ــَعَة َواْلَبَ ــوِل اهللِ  السَّ ــَد َرُس ــْدُت ِعنْ ْأِي، َوَوَج ــرَّ ــوَء ال ــَق َوُس ي ــُم الضِّ ــْدُت ِعنَْدُك َوَج

«. قــال الرتمــذي: "هــذا حديــث حســن". قــال حممــد:  ، َفَدَفُعوَهــا إَِلَّ َأَمــَر ِل بَِصَدَقتُِكــْم َفاْدَفُعوَهــا إَِلَّ

"ســليان بــن يســار مل يســمع عنــدي مــن  ســلمة بــن صخــر. ويقــال:  ســلمة بــن صخــر، وســلان بــن 

صخــر. ويف البــاب عــن خولــة بنــت ثعلبــة وهــي امــرأة أوس بــن الصامــت"(1(.

أخرجــه بالقصــة مطــوال: أمحــد(2(، وابن خزيمــة(3(، واحلاكــم(4(، ومــن طريقــه البيهقــي(5(، ورواه 

الدارقطنــي(6( خمتــرصا (7( كلهــم مــن طريــق يزيــد بــن هــارون، هبــذا اإلســناد، وقــال الرتمــذي: "هــذا 

حديــث حســن"، وقــال احلاكــم: "حديــث صحيــح عــى رشط مســلم"، وليــس كــا قــال فــإن حممــد 

بــن إســحاق روى لــه مســلم متابعــة!

)1(  جامع الرتمذي، أبواب تفسري القرآن عن رسول اهلل ، باب ومن سورة املجادلة، )328/5( ح)3299(، ت بشار.
)2(  يف املسند، (347/26( ط الرسالة.

)3(  يف صحيحــه، كتــاب الــزكاة، بــاب الرخصــة يف إعطــاء اإلمــام املظاهــر مــن الصدقــة مــا يكفــر بــه عــن ظهــاره إِذا مل يكــن واجــدا 
للكفــارة، )73/4(.

)4(  يف املستدرك، ط العلمية، )221/2(.
)5(  السنن الكبى، )641/7(، ط العلمية.

)6(  سنن الدارقطني، )492/4(.
)7(  كنــت قــد أفــردت املختــرص بالتخريــج الختــالف لفظــه اختالفــا كبــريا عــن أصــل احلديــث، كــا أن الشــواهد التــي ســتأيت بنحــو 
ــإن  ــرصا وإال ف ــوال وخمت ــق مط ــس الطري ــن نف ــه م ــد أخرج ــم ق ــون بعضه ــج ك ــه يف التخري ــت أن أدجم ــم رأي ــرص؛ ث ــظ املخت اللف
االختــالف يبــن اللفظــن شاســع، وأغلــب روايــات ابــن إدريــس باللفــظ املختــرص بــدون القصــة إال عنــد أيب داود والدارمــي، 
فحيــث أقــول خمتــرصا فــإين أقصــد بــدون ذكــر القصــة أصــال وإنــا فيــه الســؤال عــن املظاهــر يواقــع قبــل أن ُيكّفــر، قــال: كّفــارة 
واحــدة، وحيــث أقــول بالقصــة بطوهلــا فإنــه بلفــظ حديــث الرتمــذي، وقــد يوجــد اختــالف يســري فــإذا كان االختــالف كثــريا مــع 

ذكــر القصــة فأقــول بالقصــة خمتــرصا.
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وأخرجــه: أبــوداود بالقصــة بطوهلــا، وكــذا الرتمذي(1(خمتــرصا، وابــن ماجــه خمتــرصا (2(وأمحــد 

بالقصــة خمتــرصا(3(، وإســحاق خمتــرصا(4( والدارمــي بالقصــة بطوهلــا(5(، والدارقطني(6(خمتــرصا، ورواه 

البيهقــي بالوجهــن خمتــرصا ومطــوال(7(، كلهــم مــن طريــق عبــد اهلل بــن إدريــس بــه، وقــال الرتمــذي: 

"هــذا حديــث حســن غريــب".

وأخرجــه بنحــوه ابــن شــبة (8(، وابــن أيب شــيبة(9( ومــن طريقــه: ابــن ماجه(10(وابــن أيب 

عاصــم(11(،  والبيهقــي(12( والطــرباين(13( كلهــم مــن طريــق عبــد اهلل بــن نمــري، بالقصــة.

ثالثتهــم: )يزيــد بــن هــارون وابــن إدريــس وابــن نمــري( عــن حممــد ابــن إســحاق عــن حممــد بــن 

عمــرو بــن عطــاء عــن ســليان بــن يســار عــن ســلمة بــن صخــر، عــى النحــو الــذي ُذكــر، بعضهــم 

مطــوال وبعضهــم خمتــرصا.

)1(  جامــع الرتمــذي، أبــواب الطــالق واللعــان عــن رســول اهلل ، بــاب ما جــاء يف املظاهــر يواقع قبــل أن يكفــر)487/2(  
ح)1198( ت بشــار ؛ والعلــل الكبري، للرتمــذي، )ص175(.

)2(  سنن ابن ماجه، )666/1( ت عبد الباقي.
)3(  مسند أحد بن حنبل، أول مسند املدنين M أمجعن، حديث سلمة بن صخر، )105/39(، ط الرسالة،  ح)23700(.

)4(  مسند إسحاق بن راهويه - مسند ابن عباس، ص )بدون ( ح)774(.
)5(  مسند الدارمي، كتاب الطالق، باب يِف الظهار، ت حسن أسد، )1459/3(.

)6(  سنن الدارقطني، )493/4(.
)7(  السنن الكبى، )641/7، 634( العلمية.

)8(  يف تاريخ املدينة، )397-396/2(.
)9(  مسند ابن أب شيبة، )136/2(.

)10(  سنن ابن ماجه، أبواب الطالق، باب الظهار، (665/1( ت عبد الباقي.
)11(  اآلحاد واملثان، البن أيب عاصم، )201/4(.

)12(  السنن الكبى، )640/7( ط العلمية.
)13(  يف املعجم الكبري، )43/7(.
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   املطلب الثاين: دراسة إسناد هذه الرواية

مدارهــا عــى حممــد بــن إســحاق وهــو صــدوق يدلــس(1( وقــد عنعــن، وأيضــا املــدار األعــى 

ســليان بــن يســار وهــو اهلــاليل املــدين. مــوىل ميمونــة، أخــو عطــاء، وعبــد امللــك، وعبــد اهلل، وهــو 

وإن كان ثقــة(2( إال أنــه مل يســمع مــن ســلمة بــن صخــر كــا رصح بذلــك البخــاري. قــال الرتمــذي: 

"فســألت حممــدا عــن هــذا احلديــث فقــال: هــذا حديــث مرســل مل يــدرك  ســليان  بــن  يســار ســلمة 

بــن  صخــر"(3(، وأملــح إليــه يف التاريــخ حيــث مل يذكــر فيمــن ســمع منهــم ســلمة بــن صخــر(4( وكــذا 

صنــع أبــو أمحــد احلاكــم (5(، ونقــل العالئــي عــن أيب زرعــة إرســاله عــن ســلمة بــن صخــر(6(.

فهــو مــن هــذا الطريــق ضعيــف فيــه علتــان: عنعنــة ابــن إســحاق وإرســال ســليان بــن يســار. 

فاحلديــث ضعيــف منقطــع مــن هــذا الوجــه.

   املطلب الثالث: املتابعات

ُوجد البن إسحاق متابعة قارصة: تابعه بكري بن األشج عن سليان بن يسار:

أخرجهــا ابــن اجلــارود(7( والبيهقــي(8( مــن طريــق  ابــن وهــب، قــال: أخــربين  ابــن هليعــة  وعمــرو 

بــن احلــارث، عــن  بكــري بــن األشــج، عــن  ســليان بــن يســار»أن رجــال مــن بنــي زريــق يقــال لــه: 

ــول اهلل  ــأيت رس ــال: ف ــره: ق ــال يف آخ ــار وق ــى اختص ــوه ع ــث نح ــر احلدي ــر: فذك ــن  صخ ــلمة  ب  س

)1(  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص467(.
)2(  اجلامع يف اجلرح والتعديل، للنوري، )348/1(.

)3(  العلل الكبري، للرتمذي، )ص175(.
)4(  التاريخ الكبري، للبخاري، )41/4( ت املعلمي الياين.

)5(  األسامي والكنى، أليب أمحد احلاكم، )76/5(.
)6(  يف جامع التحصيل يف أحكام املراسيل، للعالئي، )ص190(.

)7(  املنتقى،  البن اجلارود، املنتقى من السنة املسندة عن سيدنا رسول اهلل ،  باب يف الظهار،   )ص275(، ت احلويني.
)8(  السنن الكبى، )642/7( ط العلمية.
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 بتمــر، فأعطــان إيــاه وهــو قريــب مــن مخســة عــرش صاعــا فقــال: تصــدق هبــذا. قــال: 

ــه أنــت وأهلــك«  ــا رســول اهلل، عــى أفقــر منــي ومــن أهــيل؟ فقــال رســول اهلل : »كل ي

وقــال البيهقــي عقبــه: "فهــذه الروايــة عــن ســليان موافقــة لروايــة أيب ســلمة بــن عبــد الرمحــن وابــن 

ثوبــان- ســتأيت قريبــا - يف قصــة  ســلمة  بــن  صخــر فهــي أوىل، وأمــا حديــث أوس بــن الصامــت فقــد 

اختلفــت الروايــة فيــه".

ــه،  ــروة، عــن بكــري عن ــن أيب ف ــم أهنــا مــن حديــث إســحاق اب قلــت: الصــواب فيهــا واهلل أعل

وصنيــع البيهقــي  يوهــم أن احلديــث هــو حديــث ســلمة بــن صخــر، كــا صنــع ابــن اجلــارود، 

فيقــع الناظــر يف الوهــم وجيعلهــا متابعــة البــن إســحاق، غــري أن ســياق احلديــث عنــد أيب داود هــو 

ــت  ــة بن ــو داود بعــد أن ســاق حديــث خويل ــال أب ــن الصامــت يف الظهــار، ق ســياق حديــث أوس ب

مالــك بــن ثعلبــة زوج أوس ابــن الصامــت: حدثنــا ابــن الــرح، حدثنــا ابــن وهــب، أخــربين ابــن 

هليعــة وعمــرو بــن احلــارث، عــن بكــري ابــن األشــج، عــن ســليان بــن يســار، هبــذا اخلــرب قــال: "فــأيت 

رســول اهلل -  - بتمــر، ..بمثلــه إىل )كلــه أنــت وأهلــك()1(" والبيهقــي إنــا أخرجــه مــن 

طريــق أيب داود هــذا.

ــري  ــن بك ــروة ع ــن أيب ف ــحاق اب ــث إس ــن حدي ــا م ــج، أهن ــن األش ــري ب ــة بك ــواب يف رواي فالص

عــن ســليان، فأدخــل بعــض الــرواة حديــث أوس يف حديــث ســلمة بــن صخــر ووهــم مــن أدخــل 

ــح باإلرســال.  بعضهــا يف بعــض، وعــى فــرض صحتهــا ففيهــا الترصي

)1(  سنن أب داود، )539/3(، ت األرناؤوط.
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وممــا يــدل عــى ذلــك أن الروايــة أخرجهــا أمحــد(1( وابــن أيب عاصــم(2(، وابــن أيب شــيبة(3( ومــن 

طريقــه الطــرباين(4(، والدارقطنــي(5(، عــن عبــد الســالم بــن حــرب، عــن إســحاق بــن عبــد اهلل بــن أيب 

فــروة، عــن  بكــري بــن عبــد اهلل بــن  األشــج، عــن ســليان بــن يســار، عــن  ســلمة  بــن  صخــر الزرقــي، 

ــي  ــألت النب ــر، فس ــل أن أكف ــا قب ــت عليه ــي  فوقع ــد النب ــى عه ــرت ع ــال: »تظاه ق

، فأفتــان بكفــارة« وفيهــا إســحاق ابــن أيب فــروة وهــو ضعيــف. 

والــذي جعلنــي أرجــح ذلــك: أنــه مل يــرصح باســم ســلمة بــن صخــر إال ابــن اجلــارود يف روايتــه 

عــن حممــد بــن عبــد احلكــم أن ابــن وهــب أخربهــم ...وخالــف مجيــع الــرواة. فكأنــه مــن تــرصف 

ابــن عبــد احلكــم أو ابــن اجلــارود أو مــن النســاخ واهلل أعلــم.

ومل أر أن ذلــك مــن تعــدد الروايــات ألين مل أرهــا إال عنــد ابــن اجلــارود، واحلديــث حمفــوظ مــن 

روايــة إســحاق ابــن أيب فــروة.

واخلالصــة أهنــا متابعــة ضعيفــة لضعــف إســحاق ابــن أيب فــروة، إضافــة إىل أن مدارهــا األعــى 

ســليان بــن يســار وقــد ســبق مــا فيهــا. 

)1(  مسند أحد، )347/26( ط الرسالة.
)2(  اآلحاد واملثان، البن أيب عاصم، )202/4(.

)3(  مسند ابن أب شيبة، )138/2(.
)4(  املعجم الكبري، )44/7(.

)5(  سنن الدارقطني، )492/4(.
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   املطلــب الرابــع: الروايــة الثانيــة: روايــة أيب ســلمة وحممــد بــن عبــد الرحــن 
بــن ثوبــان

أخرجهــا عبــد الــرزاق(1(، ومــن طريقــه الطــرباين(2( عــن معمــر، وأخرجهــا الطــرباين(3( 
والبيهقــي(4( والدارقطنــي(5( مــن طريــق شــيبان النحوي وأخرجهــا الطــرباين(6( مــن طريــق أبــان بــن 
ــم(10(  ــن املبارك واحلاك ــيل ْب ــق ع ــن طري ــي(9( م ــرباين(8(، والبيهق ــذي(7(، والط ــا الرتم ــد وأخرجه يزي
ــن  ــرب ( ع ــن املبارك وح ــيل ب ــيبان وأبان  وع ــر وش ــم )معم ــداد، كله ــن ش ــرب ب ــق ح ــن طري م
ييــى بــن أيب كثــري، عــن أيب ســلمة بــن عبــد الرمحــن عــن ســلان بــن صخــر، ويف طريــق عــيل بــن 
املبــارك وحــرب بــن شــداد عــن أيب ســلمة، وحممــد بــن عبــد الرمحــن بــن ثوبــان. وقــال الرتمــذي: 
"هــذا حديــث حســن"، وقــال احلاكــم: "هــذا إســناد صحيــح عــى رشط الشــيخن، ومل يرجــاه"(11(،  
قــال الذهبــي: "عــى رشط البخــاري ومســلم"، قلــت: مل يــرج البخــاري لســلمة بــن صخــر أصــال.

وهــذه الطريــق مدارهــا عــى ييــى بــن أيب كثــري وهــو ثقــة؛ لكنــه مدلــس، وقــد رصح بالتحديــث 
كــا يف روايــة الرتمــذي التاليــة، ويرويــا عــن أيب ســلمة، وهــو ثقــة ويف طريــق عيل بــن املبــارك وحرب 
بــن شــداد، عنــه وعــن حممــد بــن عبــد الرمحــن؛ ومــا أحســنها مــن متابعــة لــو ســلمت مــن اإلرســال 

فــإن أبــا ســلمة وحممــد بــن عبــد الرمحــن مل يتبن ســاعها من ســلمة بــن صخــر، كــا قــال األزدي(12(، 

وقد أشــار إىل إرســاله البيهقي(13(.

)1(  مصنف عبد الرزاق، )445/6(، ط التأصيل الثانية.
)2(  املعجم الكبري، )42/7( ح)6228 - 6332(.

)3(  املعجم الكبري، )43/7(.
)4(  السنن الكبى، )641/7( ط العلمية.

)5(  سنن الدارقطني، )489/4(.
)6(  املعجم الكبري، )42/7(.

)7(  جامع الرتمذي، أبواب الطالق واللعان، باب ما جاء يف كفارة الظهار، )488/2( ح)1200(، ت بشار.
)8(  املعجم الكبري، )43/7(.

)9(  السنن الكبى، )641/7(، ط العلمية.
)10(  املستدرك، ط العلمية، )221/2(.

)11(  املستدرك ، ط العلمية، )221/2(.
)12(  املخزون يف علم احلديث، أليب الفتح األزدي، )ص100(.

)13(  السنن الكبى، )640/7(، ط العلمية.
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واحلديــث ذكــره الرتمــذي يف العلــل الكبــري عقــب روايــة ســليان بــن يســار فقــال: "وقــال عــيل 

بــن املبــارك: حدثنــا ييــى بــن أيب كثــري قــال: حدثنــا  أبــو  ســلمة، وحممــد بــن عبــد الرمحــن أن ســلان 

ــه كظهــر ُأمــه حتــى يمــي رمضــان".  ــه علي ــن  صخــر األنصــاري أحــد بنــي بياضــة جعــل امرأت ب

احلديــث. فســألت حممــدا عــن هــذا احلديــث فقــال: "هــذا حديــث مرســل مل يــدرك ســليان بــن يســار 

ســلمة بــن  صخــر قــال حممــد: ويقــال: ســلمة بــن  صخــر وســلان بــن  صخــر".

قلت فيه ما ييل: 

 -أشار الرتمذي  إىل إرسال أيب سلمة أيضا بلفظ أن. 

ــن  ــلمة واب ــة أيب س ــت رواي ــو كان ــلمة، ول ــة أيب س ــل متابع ــار وأمه ــن يس ــال اب ــم يف إرس - تكل

ــان. ــده لبــن ذلــك واملقــام مقــام احلاجــة والبي ــة عن ــان متصل ثوب

- وأيضــا رمــز لــه يف كتابــه الســنن بأنــه حديــث حســن فقــط، وقــد أفصــح عــن مــراده باحلســن 

فقــال: "ومــا ذكرنــا يف هــذا الكتــاب حديــث  حســن فإنــا أردنــا بــه  حســن إســناده عندنــا، كل حديث 

يــروى ال يكــون يف إســناده مــن يتهــم بالكــذب، وال يكــون احلديــث شــاذا، ويــروى مــن غــري وجــه 

نحــو ذلــك-  فهــو  عندنــا حديــث  حســن(1(". 

فمقصــوده يف هــذا احلديــث أنــه  حســن  اإلســناد، بمعنــى أنــه ليــس يف إســناده متهــم بالكــذب، 

وليــس بشــاذ، وقــد روي مــن غــري وجــه نحــوه وهــذه كلهــا منطبقــة عــى هــذه الروايــة(2(.

   املطلب اخلامس: الرواية الثالثة: رواية ابن املسيب

 مــا أخرجــه عبــد الــرزاق، وأخرجــه احلاكــم والبيهقــي مــن طريقــه، عــن ابــن عيينــة، عــن ابــن 

عجــالن، عــن ابــن قســيط، عــن ابــن املســيب أن رجــال تظاهــر مــن امرأتــه، فأصاهبــا قبــل أن  يكفــر 

)1(  كتاب العلل الواقع بآخر جامع الرتمذي، للرتمذي، )251/6(، ت بشار.
)2(  وانظر: رشح علل الرتمذي، البن رجب، )606/2(.
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فأمــره النبــي -  - بكفــارة واحــدة(1(.

وأخرجــه ابــن قانــع(2( مرصحــا باســم ســلمة بــن صخــر: حدثنــا أمحــد بــن إبراهيــم بــن عنــرب 

بالبــرصة، نــا يعقــوب بــن محيــد، عــن رجــل، نــا حممــد بــن عجــالن، عــن بكــري بــن ]ســلمة[(3(، عــن 

  ســعيد بــن املســيب، أن ســلمة بــن صخــر جعــل امرأتــه عليــه حرامــا "فأمــره رســول اهلل

أن يكفــر بكفــارة" فلــم جيــد "فأمــره النبــي  أن يأخــذ مــن إنســان عــى الصدقــة مــا يكفــر 

بــه" وهــذه الروايــة فيهــا مــن الباليــا مــا فيهــا مــن اإلهبــام والغلــط يف اســم الــراوي، وضعــف حممــد 

ــم  ــن حك ــلة ومم ــا مرس ــالن، وأيض ــن عج ــف اب ــة لضع ــة ضعيف ــي رواي ــى كل ه ــالن، وع ــن عج ب

عليهــا باإلرســال ابــن حجــر(4(.

   املطلب السادس: الشواهد 

أمــا الشــواهد فحديــث ابــن عبــاس ، مــن طريــق احلكــم بــن أبــان، عــن عكرمــة، عــن 

ــا  ــال: ي ــا، فق ــع عليه ــه، فوق ــن امرأت ــر م ــد ظاه ــي  ق ــى النب ــال أت ــاس »أن رج ــن عب اب

رســول اهلل، إن قــد ظاهــرت مــن زوجتــي فوقعــت عليهــا قبــل أن أكفــر، فقــال: مــا حلــك عــى ذلك، 

يرحــك اهلل؟ قــال: رأيــت خلخاهلــا يف ضــوء القمــر. قــال: فــال تقرهبــا حتــى تفعــل مــا أمــرك اهلل بــه«.

الفرع األول: تريج احلديث ودراسة إسناده 

روى احلديــث عــن احلكــم بــن أبــان: معمــر واملعتمــر بــن ســليان وإســاعيل ابــن علية، وســفيان 

بــن عيينــة، وحفــص بــن عمــر، عــى النحــو التايل:

)1(  مصنف عبد الرزاق، )445/6(، ط التأصيل الثانية؛ السنن الكبى، )402/15( ت الرتكي.
)2(  معجم الصحابة، البن قانع، )277/1(.

)3(  ليــس يف الــرواة بكــري بــن ســلمة، ولعــل اخلطــأ مــن النســاخ ولعلــه بكــري بــن األشــج، كــا عنــد احلافــظ عبــد الغنــي يف الغوامــض 
واملبهــامت، لعبــد الغنــي األزدي، )ص127 ( رقــم)38(، وجــاء يف روايــة: يعقــوب بــن األشــج.

)4(  كا يف املطالب العالية، البن حجر، )516/8(.
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1- رواية معمر: رواه معمر عن احلكم واختلف عليه:

• فرواه عنه متصال: 

أ- الفضــل ابــن موســى: كــا عنــد الرتمــذي(1( والنســائي(2(، وابــن اجلــارود(3(  والضيــاء(4( 

وهــو عنــد الطــرباين(5( وقــال الرتمــذي: هــذا حديــث حســن صحيــح غريــب.

ب- غنــدر )حممــد بــن جعفــر( كــا عنــد ابــن ماجــه مــن حديــث العبــاس بــن يزيــد قــال: 

حدثنــا غنــدر(6( بنحــوه.

• ورواه مرسال: 

أ- عبُد الرزاق يف املصنف(7( ويف السنن للنسائي(8(، وأخرجه البيهقي(9(.

ب- سفيان بن عيينة أخرجه أبو داوود(10( والطائي(11(، وأخرجه البيهقي(12(.

ــي  ــو املك ــاعيل ه ــي(13( ، وإس ــه البيهق ــال، أخرج ــر مرس ــن معم ــلم - ع ــن مس ــاعيل ب ج- إس

.)14 ضعيف(

)1(  سنن الرتمذي، )488/2(، ت بشار.
)2(  سنن النسائي، )167/6(.

)3(  املنتقى - ابن اجلارود، )ص276(، ت احلويني.
)4(  األحاديث املختارة، لضياء الدين املقديس، )319/11(.

)5(  املعجم الكبري، )236/11(.
)6(  سنن ابن ماجه، )666/1(،  ت عبد الباقي.

)7(   مصنف عبد الرزاق،  (445/6(، ط التأصيل الثانية.
)8(  سنن النسائي، )167/6(.

)9(  السنن الكبى، )402/15(، ت الرتكي.
)10(  سنن أب داود، )2/ 268( ح)2221-2222( ، ت حميي الدين عبد احلميد.

)11(  عــى بــن حــرب بــن حممــد بــن عــى الطائــي أبــو احلســن املوصــيل )ت: 265هـــ( لــه جــزء يرويــه عــن ســفيان بــن عيينــة. الثــاين 
مــن حديــث ســفيان بــن عيينــة للطائــي، )ص29 برتقيــم الشــاملة آليــا(.

)12(  السنن الكبى (402/15(،  ت الرتكي.
)13(  السنن الكبى، )402/15(،  ت الرتكي.
)14(  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص110(.
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ــد  ــي(2(. وق ــرزاق(1(، والبيهق ــد ال ــد عب ــا عن ــال، ك ــم مرس ــن احلك ــج: ع ــن جري ــة اب 2- رواي

روي عــن ابــن جريــج متصــال كــا يف الطــرباين(3( لكــن مــن طريــق فيــه: محيــد بــن محــاد بــن خــوار 

ــث(4(. ــن احلدي ــو ل ــي، وه التميم

3- روايــة املعتمــر ابــن ســليان: تابــع معمــرا عــى اإلرســال أخرجــه أبــو داود(5( والنســائي(6(، 

وســعيد بــن منصــور(7(. 

4- رواية إساعيل بن إبراهيم، واختلف عليه:

أ- فرواه زياد بن أيوب عند أيب داود متصال (8(.

ب- ورواه عنه سعيد بن منصور مرسال(9(. 

5- رواية سفيان بن عيينة عن احلكم رواه أبو داود(10(، مرسال.

6- رواية حفص بن عمر العدين: أخرجه احلاكم(11(،متصال، وفيه حفص بن عمر ضعيف(12(.

7- روايــة خالــد )وهــو احلــذاء( عنــد أيب داود حدثنــي حمدث)وهــو احلكــم بــن أبــان( كــا رصح 

بــه يف الروايــات األخــرى (13( عــن عكرمــة، عن النبــي -  -، بنحــو حديث ســفيان(14(.

)1(  مصنف عبد الرزاق، )445/6(، ط التأصيل الثانية.
)2(  السنن الكبى، )402/15(،  ت الرتكي.

)3(  املعجم الكبري، )236/11(.
)4(  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص181(.
)5(  سنن أب داود، )542/3(، ت األرناؤوط.

)6(  سنن النسائي، )167/6(.
)7(  سنن سعيد بن منصور،  الفرائض إىل اجلهاد، )2/ 38(، ت األعظمي.

)8(  سنن أب داود، )541/3(، ت األرناؤوط.
)9(  سنن سعيد بن منصور،  الفرائض إىل اجلهاد، )2/ 39(، ت األعظمي. 

)10(  سنن أب داود، (541/3(، ت األرناؤوط.
)11(  املستدرك، ط العلمية، )222/2(.

)12(  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص173(.

)13(  سنن أب داود، )542/3(، ت األرناؤوط.

)14(  سنن أب داود، )542/3(، ت األرناؤوط.
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الفرع الثان: احلكم عى الشاهد 

الذي يرتجح للباحث أن الصواب املرسل ألمور: 

1- أن الذي رووه متصال قد اختلف عليهم إال العدين وهو ضعيف.

ــال  ــا ق ــواه، ك ــن س ــر مم ــت يف معم ــرزاق أثب ــد ال ــك أن عب ــه وال ش ــه عن ــف علي ــر اختل فمعم

أمحــد، ذكــر ذلــك ابــن رجــب عــن اإلمــام أمحــد أنــه قــال: "إذا اختلــف أصحــاب  معمــر فاحلديــث 

ــد  ــر، جي ــت يف  معم ــرزاق متثب ــد  ال ــه:  "عب ــيبة( قول ــن ش ــوب ب ــن )يعق ــل ع ــرزاق"، ونق ــد ال لعب

االتقان"(1(وحكــي عــن ابــن معــن نحــوه (2(، وأيضــا مــن ســمع باليمــن منــه، فهــو أصــح ممــن ســمع 

ــه تســع ســنن.  ــه بالبــرصة، وعبــد الــرزاق بلديــه وصحب من

وممــن ذهــب إىل ذلــك املحكــي عــن أمحــد: ابــن عبــد الــرب(3( وابــن دقيــق العيــد(4( وابــن حجــر، 

ــب  ــر أح ــن  معم ــرزاق ع ــد  ال ــث  عب ــد: "حدي ــام أمح ــال االم ــد ق ــي: وق ــال املعلم ــي(5(، وق واملعلم

ــه وينظــر فيهــا باليمــن       ايل مــن حديــث هــؤالء البرصيــن )عــن  معمــر(، كان ) معمــر(، يتعاهــد كتب

ــن  ــدوري ع ــاس ال ــال عب ــرصة". وق ــا بالب ــم حفظ ــرزاق( ، وكان يدثه ــد  ال ــه  عب ــمع من ــث س )حي

ابــن معــن: "كان  عبــد  الــرزاق  أثبــت يف حديــث  معمــر مــن هشــام بــن يوســف"، وقــال  يعقــوب  بــن 

 شــيبة عــن عــيل بــن املدينــي: "قــال يل هشــام بــن يوســف كان  عبــد  الــرزاق أعلمنــا وأحفظنــا". قــال 

يعقــوب:  "كالمهــا ثقــة ثبــت". وقــال الذهــيل: "كان أيقظهــم يف احلديــث وكان يفــظ"(6(.

2- أنــه قــد تابــع عبــد الــرزاق يف روايتــه عــن معمــر، ســفيان بــن عيينــة، وإســاعيل بــن مســلم 

)1(  رشح علل الرتمذي، البن رجب، )706/2(.
)2(  سؤاالت ابن اجلنيد، ليحيى بن معن، )ص348(.

البخــاري، البــن                                                          مــن كتــاب  املســتغربة  املســائل  بشــار؛ واألجوبــة عــن  الــرب، )373/4(، ت  التمهيــد، البــن عبــد    )3(
.)173/5( عبــادة،  البــن  املوطــأ،  كتــاب  أحاديــث  أطــراف  إىل  واإليــامء  الــرب،)ص113(؛  عبــد 

)4(  اإلعالم بفوائد عمدة األحكام، البن امللقن، )161/4(.
)5(  فتح الباري، البن حجر، )1/ 914(.

)6( التنكيل بام يف تأنيب الكوثري من األباطيل، للمعلمي، )2/ 688(، ط املكتب اإلسالمي.
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وهــو وإن كان ضعيفــا إال أهنــا تؤكــد املؤكــد.

3- أن الذين رووه مرسال أكثر وأحفظ، كا هو واضح.

4- أنــه قــد تابــع معمــرا عــى اإلرســال ابــن جريــج وســفيان بــن عيينــة فإهنــا رويــاه عــن احلكــم 

ــد  ــور وخال ــن منص ــعيد ب ــة س ــم يف رواي ــن إبراهي ــاعيل ب ــليان وإس ــن س ــر ب ــه معتم ــا، وتابع أيض

احلــذاء. 

ــرزاق(1(،  ــد ال ــد عب ــا عن ــج ك ــن جري ــال اب ــى اإلرس ــارصة ع ــة ق ــم متابع ــد تابعه ــه ق 5- أن

ــن  ــدون واســطة مرســال، فهــي متابعــة قــارصة، واب ــج عــن عكرمــة ب ــن جري ــرواه اب والبيهقــي(2( ف

ــه. ــن أقران ــو م ــم وه ــن احلك ــمع م ــد س ــج ق جري

ــل أوىل  ــرى(3(: املرس ــائي يف الصغ ــول النس ــى ق ــت ع ــال اطلع ــت اإلرس ــد أن رجح 6- وبع

بالصــواب مــن املســند(4(، وكــذا أبــو حاتــم يف العلــل قــال: هــو خطــأ، إنــا هــو: عكرمــة؛ أن النبــي 

 مرســل(5(. 

7- وأشار البيهقي إىل ترجيح اإلرسال(6(.

 الفرع الثالث: تنبيهات: حول حديث ابن عباس

األول: احلديــث تقــدم بيــان مــن أعلــه مــن األئمــة: كالبخــاري والنســائي وأيب حاتــم، والبيهقــي، 

ــه ثقــات" ومل جيــزم  ــه ذلــك املنــذري كــا ســيأيت، وابــن حجــر قــال: "روات واملعافــري كــا نقــل عن

بتصحيحــه: وأمــا مــن صححــه فهــم:

)1(  مصنف عبد الرزاق، )445/6(، ط التأصيل الثانية.
)2(  السنن الكبى، )402/15(، ت الرتكي.

)3(  وجــدت حكايــة قولــه عنــد الضيــاء، انظــر: األحاديــث املختــارة، لضيــاء الديــن املقــديس، )319/11(؛ وعنــد املحــرر يف احلديــث، 
البــن عبــد اهلــادي، )ص574(، ت املرعشــيل،  ثــم رجعــت إىل املصــدر نفســه.

)4(  سنن النسائي، )168/6(.
)5(  العلل، البنه، )430/1( رقم )1294، 1307(؛ املسند املصنف املعلل، لبشار عواد وآخرون، )389/12(.

)6(  السنن الكبى، )402/15(، ت الرتكي.
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1- ابن حزم قال:  "وهذا  خرب  صحيح  من  روايات  الثقات  ال  يضه  إرسال  من  أرسله"(1(.

2- قــال املنــذري: "قــال  أبــو  بكــر  املعافــري: ليــس هــذا احلديــث صحيحــا يعــول عليــه، قــال: 
وفيــا قالــه نظــر، فقــد صححــه الرتمــذي، ورجالــه ثقــات، مشــهور ســاع بعضهــم مــن بعــض"(2(. 

3- ابن حجر قال: "رجاله  ثقات؛ لكن أعله أبو حاتم والنسائي" (3(.

4- الشيخ األلباين صححه بطرقه(4(. 

5- شعيب األرناؤوط تابع فيه من سبقه، ومل جيعله قوال له(5(.

الثــان: وجــدت للمتصــل متابعــة، أخرجهــا إســحاق بــن راهويــه(6( واحلاكــم(7(، والبــزار(8( مــن 
طريــق إســاعيل بــن مســلم عــن عمــرو بــن دينــار عــن طــاووس عــن ابــن عبــاس متصــال؛ لكنــه 
مــن حديــث إســاعيل بــن مســلم وهــو املكــي ضعيــف، كــا تقــدم، وقــال البــزار: "وهــذا احلديــث 
ال نعلمــه يــروى عــن ابــن عبــاس بإســناد أحســن مــن هــذا اإلســناد، عــى أن  إســاعيل  بــن  مســلم 
قــد تكلــم فيــه، وروى عنــه مجاعــة كثــرية مــن أهــل العلــم" وقــال أبــو حاتــم: "إنــا هــو طــاووس 
ــي -  ــة أن النب ــن عكرم ــار ع ــن دين ــرو ب ــن عم ــول: ع ــن يق ــم م ــي -  -، ومنه أن النب
ــن  ــاعيل ب ــث إس ــاهده حدي ــم: "ش ــال احلاك ــط"(9(، وق ــلم خمل ــن مس ــاعيل ب  -، وإس
مســلم، عــن عمــرو بــن دينــار، ومل يتــج الشــيخان بإســاعيل، وال باحلكــم بــن أبــان إال أن احلكــم 

ــان صــدوق" وقــال الذهبــي: "إســاعيل واه"(10(. ــن أب ب

)1(  املحى باآلثار، البن حزم، )198/9(.
)2(  نصب الراية، للزيلعي، )246/3(.

)3(  التلخيص احلبري، البن حجر)478/3(، ط العلمية.
)4(  إرواء الغليل يف تريج أحاديث منار السبيل، لأللباين، )176/7(؛ وصحيح سنن أب داود، ط غراس، )414/6(.

)5(  سنن أب داود، )541/3(، ت األرناؤوط.
)6(  مسند إسحاق بن راهويه - مسند ابن عباس، )ص 769 برتقيم الشاملة آليا(.

)7(  املستدرك، ط العلمية، )222/2(.
)8(  مسند البزار = البحر الزخار، )113/11(.

)9(  العلل، البن أيب حاتم، )129/4(، ت. احلميد.
)10(  املستدرك، ط العلمية، )222/2(.
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ومتابعــة أخــرى مــن طريــق ُخصيــف عــن عطــاء عــن ابــن عبــاس أن رجــال قــال: يــا رســول 
اهلل إين ظاهــرت مــن امــرأيت، رأيــت ســاقها يف القمــر فواقعتهــا قبــل أن أكفــر، قــال "كفــر، وال تعــد 
قــال البــزار: "وهــذا احلديــث ال نعلمــه يــروى عــن عطــاء، عــن ابــن عبــاس إال مــن هــذا الوجــه، 
وال نعلــم رواه عــن ُخصيــف إال عبــد العزيــز بــن عبــد الرمحــن""(1( وُخصيــف ســيئ احلفــظ (2(وعبــد 
العزيــز ضعيــف: اتمــه اإلمــام أمحــد. ورضب عــى حديثــه، وقــال ابــن حبــان: ال يــل االحتجــاج 
ــن  ــه لوي ــدث عن ــاين: ح ــم األصبه ــو نعي ــال أب ــة، وق ــس بثق ــريه: لي ــائي، وغ ــال النس ــال، وق ــه بح ب

باملناكــري(3(.

   املطلب السابع: احلكم عىل احلديث

أرى أن احلديــث ال يســلم لــه طريــق مــن علــة؛ وكذلــك الشــاهد، لكنــه، بانضام شــاهده املرســل 
إليــه يتقــوى، ويتــج بــه. واهلل أعلم.

وقد احتج به اإلمام أمحد، وقال الرتمذي عليه العمل - كا مر.

أمــا أمحــد فقــد قــال األثــرم: "قلــت أليب عبــد اهلل: حديــث الزهــري، عــن محيــد بــن عبــد الرمحــن 
بــن عــوف، عــن أيب هريــرة، عــن النبــي -  - قــال: "أطعــم عيالــك"، أتقــول بــه؟ قــال: 
نعــم، إذا كان حمتاجــا، ولكــن ال يكــون يف يشء مــن الكفــارات إال يف هــذا بعينــه؛ يف اجلــاع يف رمضان، 
ال يف كفــارة اليمــن، وال يف كفــارة الظهــار، وال يف غريهــا، إال يف اجلــاع وحــده. قيــل لــه: أليــس يف 
ــه ووقــع عليهــا نحــو هــذا؟ فقــال: وملــن تقــول  ــن  صخــر حــن ظاهــر مــن امرأت حديــث  ســلمة  ب

هــذا؟ إنــا حديــث  ســلمة  بــن  صخــر: "تصــدق بكــذا، واســتعن بســائره عــى أهلــك"(4(.

ه بذلك. فلم يضعفه ولو كان عنده غري حجة لردِّ

)1(  مسند البزار = البحر الزخار، )349/11(.
)2(  حترير تقريب التهذيب، لبشار عواد معروف - شعيب األرنؤوط، )360/1(.

)3(  لسان امليزان، البن حجر، ت أيب غدة، )211/5(.
)4(  التمهيد،  البن عبد الرب، )192/5(،  ت.  بشار.
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املبحث الثالث: 
عالقته بحديث املجامع يف هنار رمضان

اشــتبه هــذا احلديــث بحديــث أيب هريــرة الصحيــح وذلــك لتشــابٍه يف ألفاظهــا حيــث اتفقــا يف 

أمــور، واختلفــا يف أمــور:

وحديــث األعــرايب متفــق عليــه مــن روايــة أيب هريــرة  قــال: »بينــام نحــن جلــوس عنــد 

ــال: وقعــت  ــا رســول اهلل،  هلكــت. قــال: )مالــك(. ق ــي ، إذ جــاءه رجــل فقــال: ي النب

عــى امــرأيت وأنــا صائــم، فقــال رســول اهلل : )هــل جتــد رقبــة تعتقهــا(. قــال: ال. قــال: 

)فهــل تســتطيع أن تصــوم شــهرين متتابعــني(. قــال: ال. فقــال: )فهــل جتــد إطعــام ســتني مســكينا(. 

ــرق  ــي  بع ــك ُأيت النب ــى ذل ــن ع ــا نح ــي . فبين ــث النب ــال: فمك ــال: ال. ق ق

فيــه متــر، والعــرق املكتــل، قــال: )أيــن الســائل؟(. فقــال: أنــا. قــال: )خــذ هــذا فتصــدق بــه(. فقــال 

الرجــل: أعــى أفقــر منــي يــا رســول اهلل؟ فــواهلل مــا بــني البتيهــا، يريــد احلرتــني، أهــل بيــت أفقــر مــن 

أهــل بيتــي. فضحــك النبــي  حتــى بــدت أنيابــه ثــم قــال: )أطعمــه أهلــك(«)1(.

   املطلب األول: أوجه الشبه واالختالف بني احلديثني:
اشرتك هذا احلديث مع حديث سلمة بن صخر يف أمور وافرتقا يف أمور:

فاتفقا يف:

1- أهنا يف رمضان.

2- ويف قدر الكفارة، وترتيبها.

)1(  صحيــح البخــاري، كتــاب: الصــوم، بــاب: إذا جامــع يف رمضــان، )684/2(، ت البغــا، ويف غــريه مــن املواضــع؛ وأخرجــه مســلم 
يف صحيحــه، كتــاب: الصيــام، بــاب: تغليــظ حتريــم اجلــاع يف هنــار  رمضــان، )781/2(، ت عبــد الباقــي، ويف غــريه مــن املواضــع، 

وأخرجــه أصحــاب الســنن وغريهم. 
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3- ويف أن كال من الصحابين مل جيد ما يكفر به.

4- ويف التمر الذي جيء به وإعطائه املكفر.

وافرتقا يف:

1- وصف الراوي يف احلديث األول باألعرايب، وتسميته يف حديث سلمة بن صخر.

2- أن يف حديــث األعــرايب ســبب الكفــارة هــو اجلــاع يف هنــار رمضــان، بينــا يف حديــث ســلمة 

ســببها اجلــاع يف الظهــار قبــل أن يكفــر وكان يف ليــل رمضــان.

ــال  ــلمة ق ــث س ــذا، ويف حدي ــو ه ــك أو نح ــه أهل ــه أطعم ــال ل ــه ق ــرايب أن ــث األع 3- يف حدي

ــك. ــه أهل ــم بقيت ــه وأطع ــدق ب تص

ــالف  ــلمة بخ ــث س ــق يف حدي ــي زري ــه بن ــر قوم ــة، كذك ــاظ القص ــض ألف ــا يف بع 4- واختلف

حديــث األعــرايب ونحــو قولــه احرتقــت أو هلكــت ومل يقــل ذلــك يف حديــث ســلمة، وأنــه ذهــب إىل 

قومــه أوال فلــم يشــفعوا لــه ثــم رجــع إليهــم.

   املطلب الثاين: العلامء الذين جعلومها واحدا ومناقشة أقوالم

ومــع مــا تقــدم مــن بيــان أوجــه االختــالف إال أنــه قــد اشــتبه حديــث ســلمة بــن صخــر بحديث 

األعــرايب عــى كثــري مــن الــراح وجعلومهــا واحــدا؛ بيــد أن أكثرهــم مل يناقــش املســألة فيــا أعلــم، 

ولعــل أبــرز مــن تكلــم فيهــا وناقشــها احلافــظ عبــد الغنــي( )1 فقــد ذكــر احلديثــن وذهــب إىل 

أهنــا واحــد واحتــج لذلــك بأمــور، وتتابــع عليــه النــاس يف ذلــك.

 قال احلافظ عبد الغني: "واحلجة يف ذلك: 

)1(  هــو احلافــظ عبــد الغنــي بــن ســعيد بــن عــيل بــن ســعيد بــن بــر بــن مــروان، أبــو حممــد األزدي املــرصي، حمــّدث الديــار املرصيــة، 
احلافــظ احلجــة، ولــد ســنة )332 هـــ(، وتــويف ســنة )409 هـــ(. انظــر: تاريــخ دمشــق، البــن عســاكر، )395/36(؛ ســريأعالم 

النبــالء، للذهبــي،)268/17(.
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أوال: حديــث عائشــة الصحيــح أن أعرابيا...ثــم رسد طــرق حديــث ســلمة بــن صخــر، عــى أن 

املــرصح بــه هنــا هــو )األعــرايب( املبهــم يف تلــك األحاديــث، وهــذا ال دليــل فيــه عــى أهنــا واحــد، 

ولــو مل يكــن بينهــا اختــالف، كيــف وقــد جــاء أن ذلــك كان هنــارا وهــذا ليــال. 

وختلص من هذا التعارض بأن رجح كونه هنارا(1(، معلال أهنا من رواية ابن إسحاق.

وُردَّ عليــه أن يف حديــث ســلمة قــال رأيــت خلخاهلــا يف ضــوء القمــر، وأنــه قــد ورد مــن روايــات 

أخــرى غــري روايــة ابــن إســحاق كــا تقــدم، يف التخريج.

ويــرد عليــه أيضــا بــأن مســألة ســلمة ختتلــف وهــي أنــه جامــع قبــل أن يكفــر كفــارة الظهــار بينــا 

حديــث األعــرايب ليــس فيــه إال أنــه واقع وهــو صائــم"(2(.

ــن  ــاد، ع ــن أيب الزن ــن اب ــي، ع ــا رواه األوي ــر، م ــن صخ ــلمة ب ــه س ــد أن ــا يؤي ــال ومم ــا: ق ثاني

عبــد الرمحــن بــن احلــارث، عــن حممــد بــن جعفــر، عــن عبــاد بــن عبــد اهلل بــن الزبــري، عــن عائشــة 

:  »أن النبــي  كان يف ظــل فــارٍع، فجــاءه رجــل مــن بنــي بياضــة«، وذكــر هــذا 

ــرايب. ــث األع ــث - حدي احلدي

وهذا جياب عنه: 

ــن خزيمــة(3( والنســائي(4(، وليســت يف يشء  ــد اب ــي بياضــة( هــذه وردت عن أوال: زيادة)مــن بن

مــن روايــات الصحيحــن، وممــا يــدل أهنــا غــري حمفوظــة وقــد تكــون مــن تــرصف الــرواة أن الروايــة 

هــذه خمالفــة لروايــة الصحيحــن مــن وجــه آخــر حيــث جــاء يف آخرها)فعــد بــه عليــك وعــى أهلــك( 

ولــذا قــال البخــاري واألول أبــن، ثــم فيــه علــة أخــرى أشــار إليهــا الدارقطنــي وهــي أنــه مــن روايــة 

)1(  تنبيــه: قــال احلافــظ: وليــس يف الصحيحــن ذكــر أن اجلــاع كان هنــاًرا، لكنــه ُيفهــم ذلــك مــن الســياق، قلــت: بــى قــد جــاء عنــد 
مســلم الترصيــح مــن روايــة الليــث. انظــر: صحيــح مســلم، )783/2(، ت عبــد الباقــي.

)2(  الغوامض واملبهامت، لعبد الغني بن سعيد )ص120- 129(.
)3(  صحيح ابن خزيمة، )219/3(.

)4(  السنن الكبى - ط الرسالة، )387/3( و مل أجده يف الصغرى.
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عبــد الرمحــن بــن القاســم عــن حممــد بــن جعفــر(1(، ممــا يبــن أن ألفــاظ احلديــث وســنده غــري حمفوظة، 

واهلل أعلــم.

ــار  ــم أش ــة، ك ــي بياض ــن بن ــا م ــرايب أيض ــون األع ــع أن يك ــه ال يمتن ــول إن ــن الق ــه يمك ــى أن ع

ــم. ــر(2( واهلل أعل ــن حج ــظ اب ــك احلاف لذل

ــه  ــو العبــاس األندلــي(3( وقــال يف موضــع آخــر: وهــذا ال يســتقيم ب ــه: أب وممــن اعــرتض علي

القــول إنــه املبهــم يف حديــث مالــك هــو  ســلمة  بــن  صخــر؛ ألنَّ يف حديــث مالــك أنــه أفطــر بجــاع، 

أمــا  ســلمة  بــن  صخــر فجامــع ليــال فلــم يفطــر، وإنــا جامــع يف الظهــار قبــل أن يكفــر(4(.

ــه  ــن امرأت ــر م ــر الزرقــي ظاه ــن صخ ــلمة ب ــن املســيب: أن س ــعيد اب ــث س ــج بحدي ــا: احت ثالث

ــته. ــه ودراس ــدم خترجي ــد تق ــث وق ــهرا.. احلدي ش

وكأنــه رأى ترتيــب الكفــارة يف احلديثــن وقــول كل واحــد منهــا )ال أجــد وال أســتطيع( دليــال 

عــى أهنــا واحــد. وال يلــزم مــن ذلــك، فــإن هــذا األمــر مــن الفقــر واحلاجــة كان يف الصحابــة معروفا 

وحتــى أوس بــن الصامــت، مل جيــد مــا يكفــر بــه، وأيضــا يف هــذا احلديــث مــا يــرد عليــه فــإن فيــه 

ظاهــر مــن امرأتــه شــهرا، فافرتقــا.

وتبع عبد الغني يف أهنا واحد ابن بشكوال(5( والعراقي(6(.

"قــال احلافــظ يف الفتــح مل أقــف عــى تســميته إال أن عبــد الغنــي يف املبهــامت، وتبعــه ابن بشــكوال 

ــن  ــد م ــرب يف التمهي ــد ال ــن عب ــال وروى اب ــايض. وق ــر البي ــن  صخ ــلمة  ب ــليان، أو  س ــه س ــا بأن جزم

)1(  انظر:  املسند املصنف املعلل، لبشار عواد وآخرون، )458/37(.
)2(  فتح الباري، )194/4(.

)3(  أبــو العبــاس أمحــد بــن طاهــر الــداين األندلــي )ت: 532هـــ( يف كتابــه اإليــامء إىل أطــراف أحاديــث كتــاب املوطــأ، البــن عبــادة، 
.)152/1)

)4(  اإليامء إىل أطراف أحاديث كتاب املوطأ، البن عبادة، )344/3(.
)5(  غوامض األسامء املبهمة، البن بشكوال، )211/1(.

)6(  الدر املنظوم من كالم املصطفى املعصوم ، ملغلطاي، )ص303- 304(.
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طريــق ســعيد بــن بشــري عــن قتــادة عــن ســعيد بــن املســيب أن الرجــل الــذي وقــع عــى امرأتــه يف 

ــن  ــرب: "أظ ــد ال ــن عب ــال اب ــر. ق ــن صخ ــليان اب ــو س ــي -  -، ه ــد النب ــان يف عه رمض

هــذا ومهــا ألن املحفــوظ أنــه ظاهــر مــن امرأتــه، وقــع عليهــا يف الليــل ال أن ذلــك كان منــه بالنهــار. 

ويتمــل أن يكــون قولــه، يف الروايــة املذكــورة، وقــع عــى امرأتــه يف رمضــان، أي ليــال، بعــد أن ظاهــر 

فــال يكــون ومهــا وال يلــزم االحتــاد"(1(. 

ــرا  ــم ذك ــأذكر بعضه ــا وس ــط بينه ــم واخلل ــن يف الوه ــراح واملصنف ــن ال ــري م ــع كث ــد وق وق

فقــط وأحيــل إىل املواضــع للرجــوع إليهــا وهــم: ابــن القيــراين(2(، والتُّوِربِْشــتِي(3(، والفاكهــاين(4(، 

ــاي(5(. ومغلط

)1(  القبس يف رشح موطأ مالك بن أنس، البن العريب، )ص497(.
)2(  أبــو الفضــل حممــد بــن طاهــر بــن عــيل بــن أمحــد املقــديس الشــيباين، املعــروف بابــن القيــراين )ت: 507هـــ(، إيضــاح اإلشــكال، 
البــن القيــراين، )ص104(، انظــر يف ترمجتــه: تاريــخ دمشــق، البــن عســاكر، )280/53(؛ و وفيــات األعيــان، البــن خلــكان، 

.)287/4)
ــتِي )ت: 661 هـــ( انظــر: امليــس يف رشح  ــن التُّوِربِْش ــد اهلل، شــهاب الدي ــو عب ــن يوســف أب ــن حســن ب ــن حســن ب )3(  فضــل اهلل ب

ــتي، )468/2(. ــنة، للتوربش ــح الس مصابي
)4(  اإلمــام تــاج الديــن الفاكهــاين، أبــو حفــص عمــر بــن عــيل بــن ســامل بــن صدقــة اللخمــي اإلســكندري املالكــي                                                           
)املولــود باإلســكندرية ســنة 654 هـــ( )املتــوف هبــا ســنة 731 هـــ( -  تعــاىل -، ريــاض األفهــام يف رشح عمــدة األحــكام، 
لتــاج الديــن الفاكهــاين، )402/3(، وانظــر يف ترمجتــه: الــدرر الكامنــة يف أعيــان املائــة الثامنــة، البــن حجــر، )209/4(.
ــن كالم  ــوم م ــدر املنظ ــر: ال ــنة 762 هـــ( انظ ــوف س ــنة 689 هـــ(، و)املت ــود س ــي )املول ــري احلنف ــاي البكج ــن مغلط ــالء الدي )5(  ع

املصطفــى املعصــوم ، ملغلطــاي، )ص303(.
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 والســبكي األب(1(، وابــن امللقــن(2( والربمــاوي(3(، والعينــي(4(، والقســطالين(5(، والصنعــاين(6( 

والبجريمــي(7( والشــوكاين(8( وامحــد بــن عبــد الرمحــن الســاعايت(9( والبســام(10( وحممــود حممــد خطاب 

الســبكي(11( وغريهــم.

)1(  أبــو احلســن تقــي الديــن عــيل بــن عبــد الــكايف الســبكي )ت: 756هـــ( وابنــه تــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن تقــي الديــن الســبكي 
)ت: 771هـــ(، طبقات الشــافعية الكــبى، للســبكي، )277/10(.

)2(  ابــن امللقــن رساج الديــن أبــو حفــص عمــر بــن عــيل بــن أمحــد الشــافعي املــرصي )ت: 804هـــ( انظــر: البــدر املنــري يف تريــج 
ــن،  ــن امللق ــح، الب ــع الصحي ــرشح اجلام ــح ل ــن، )728/5(؛ والتوضي ــن امللق ــري، الب ــرشح الكب ــة يف ال ــار الواقع ــث واألث األحادي

ــن، )210/5(. ــن امللق ــكام، الب ــدة األح ــد عم ــالم بفوائ (271/13(؛ واإلع
مــاوي، أبــو عبــد اهلل حممــد بــن عبــد الدائــم بــن موســى النعيمــي العســقالين املــرصي الشــافعي                                                   )3(  شــمس الديــن الرِبْ

.)408/6( الربمــاوي،  الديــن  لشــمس  الصحيــح،  اجلامــع  بــرشح  الصبيــح  الالمــع  هـــ(،   831 )ت: 
)4(  أبــو حممــد حممــود بــن أمحــد بــن موســى بــن أمحــد بــن حســن الغيتــايب احلنفــي بــدر الديــن العينــي )ت: 855هـــ(، عمــدة القــاري 

رشح صحيــح البخــاري، لبــدر الديــن العينــي، )25/11(.
)5(  أمحــد بــن حممــد بــن أبــى بكــر بــن عبــد امللــك القســطالين القتيبــي املــرصي، أبــو العبــاس، شــهاب الديــن )ت: 923هـــ(، رشح 

القســطالن = إرشــاد الســاري لــرشح صحيــح البخــاري، للقســطالين، )352/4(.
ــم، عــز الديــن، املعــروف كأســالفه  ــو إبراهي ــم الصنعــاين، أب ــن إســاعيل بــن صــالح بــن حممــد احلســني، الكحــالين ث )6(  حممــد ب

باألمــري )ت: 1182هـــ(، ســبل الســالم، للصنعــاين، )577/1(.
ِمــّي املــرصي الشــافعي )ت: 1221هـــ(، حاشــية البجريمــي عــى اخلطيــب = حتفــة احلبيــب عــى  )7(  ســليان بــن حممــد بــن عمــر الُبَجرْيَ

ــي، )393/2(. رشح اخلطيب، للبجريم
)8(  حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمني )ت: 1250هـ(، نيل األوطار، للشوكاين، )254/4(.

)9(  أمحــد بــن عبــد الرمحــن بــن حممــد البنــا الســاعايت )ت: 1378هـــ(، الفتــح الربــان لرتتيــب مســند اإلمــام أحــد بــن حنبــل الشــيبان، 
ــاعايت، )89/10(. ألمحد الس

ــي                                         ــام التميم ــم البس ــن إبراهي ــد ب ــن مح ــد ب ــن حمم ــد ب ــن مح ــح ب ــن صال ــن ب ــد الرمح ــن عب ــد اهلل ب ــن عب ــد الرمح ــو عب )10(  أب
)ت: 1423هـــ(، توضيــح األحــكام مــن بلــوغ املــرام، لعبــد اهلل البســام، )518/3(.

)11(  املنهل العذب املورود رشح سنن أب داود، للسبكي، )121/10(.
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A

احلمد هلل الذي أعان وير، وبعد فقد توصلت إىل ما ييل:

 -أن حديث سلمة بن صخر ليس له طريق صحيح، ومجيع رواياته معلة.

- لكنه مما يتج به ويتقوى بمجموع طرقه وبانضام  شاهده املرسل. 

- أنــه مل يثبــت ســاع أحــد ممــن روى عنــه ولــو ثبــت ســاع أيب ســلمة أو حممــد بــن عبــد الرمحــن 

لصــح احلديــث.

- حديث أيب هريرة الصحيح يف املجامع يف هنار رمضان خمتلف متاما عن حديث سلمة بن صخر.

- وقــع كثــري مــن العلــاء ورشاح احلديــث واملحققــن يف اخللــط بينهــا ففــروا املبهــم يف حديــث 

أيب هريــرة بســلمة بــن صخــر.

- الذين صححوا احلديث من املتأخرين مل يستوعبوا دراسة مجيع الطرق، ويقارنوا بينها.

التوصيات:

ــث  ــرق األحادي ــع ط ــاء بجم ــة باالعتن ــث خاص ــالب احلدي ــات وط ــن والباحث أويص الباحث

ــعا  ــا واس ــزال ميدان ــا ت ــا ف ــانيدها وألفاظه ــق أس ــا ودقائ ــان غوامضه ــتها وبي ــا ودراس ــف فيه املختل

ــر.   ــث والنظ للبح
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1- اآلحــاد واملثــان، أليب بكــر بــن أيب عاصــم وهــو أمحــد بــن عمــرو بــن الضحــاك بــن خملــد الشــيباين 

)ت: 287هـــ( ، حتقيــق: د. باســم فيصــل أمحــد اجلوابــرة ،  دار الرايــة - الريــاض ، ط1، 1411هـ 

- 1991م .

ــن                  ــف ب ــر يوس ــو عم ــن أب ــال الدي ــاري، مج ــاب البخ ــن كت ــتغربة م ــائل املس ــن املس ــة ع 2-  األجوب

ــالة  ــق: رس ــي )ت 463 هـــ(، حتقي ــي املالك ــري القرطب ــرب النم ــد ال ــن عب ــد اب ــن حمم ــد اهلل ب عب

ماجســتري بجامعــة اجلزائــر كليــة العلــوم اإلســالمية، وقــف الســالم اخلــريي – الريــاض، اململكــة 

العربيــة الســعودية ط1، 1425 هـــ - 2004 م.

ــلم يف  ــاري ومس ــه البخ ــا مل خيرج ــارة مم ــث املخت ــن األحادي ــتخرج م ــارة أو املس ــث املخت 3- األحادي

صحيحيهــام، لضيــاء الديــن املقــديس أبــو عبــد اهلل حممد بــن عبــد الواحــد    )ت: 643 هـــ( حتقيق: 

د. عبــد امللــك بــن عبــد اهلل بــن دهيــش، دار خــض للطباعــة والنــر والتوزيــع - بــريوت، لبنــان، 

ط3، 1420 هـ - 2000 م.

4-  إرشــاد الســاري لــرشح صحيــح البخــاري، ألمحــد بــن حممــد بــن أبــى بكــر القســطالين شــهاب 

الديــن )ت: 923هـــ(، املطبعــة الكــربى األمرييــة - مــرص، ط7 ، 1323هـ.

5- إرواء الغليــل يف تريــج أحاديــث منــار الســبيل، أليب عبــد الرمحــن حممــد نــارص الديــن بــن احلــاج 

ــاويش،  ــري الش ــاين )ت: 1420هـــ(، إرشاف: زه ــقودري األلب ــن آدم األش ــايت ب ــن نج ــوح ب ن

املكتــب اإلســالمي-  بــريوت، ط2، 1405 هـــ - 1985م.

6- األســامي والكنــى، ملحمــد بــن حممــد بــن أمحــد بــن إســحاق أبــو أمحــد النيســابوري الكرابيــي 

ــري، دار  ــيل األَزه ــن ع ــد ب ــر حمم ــو عم ــق: أب ــري، )ت: 378 هـــ( حتقي ــم الكب ــرف باحلاك ويع

الفــاروق للطباعــة والنــر - القاهــرة، مصـــر، ط1، 1436 هـــ - 2015 م.
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ــرب  ــد ال ــن عب ــد ب ــن حمم ــد اهلل ب ــن عب ــف ب ــر يوس ــاب، أليب عم ــة األصح ــتيعاب يف معرف 7- االس

بــن عاصــم النمــري القرطبــي )ت: 463هـــ( ت: عــيل حممــد البجــاوي: دار اجليــل- بــريوت،                                           

ط 1، 1412 هـــ - 1992 م. 

8- أســد الغابــة يف معرفــة الصحابــة، أليب احلســن عــيل بــن أيب الكــرم حممــد بــن حممــد بــن                                  

عبــد الكريــم بــن عبــد الواحــد الشــيباين اجلــزري عــز الديــن ابــن األثــري )ت: 630هـــ( ، حتقيــق: 

ـ  -  1994 م. ــة ،ط1، 1415هــ ــب العلمي ــود، دار الكت ــد املوج ــد عب ــادل أمح ــوض - ع ــد مع ــيل حمم ع

ــق ورشح:                            ــد األزدي )ت: 321هـــ(، حتقي ــن دري ــن ب ــن احلس ــد ب ــر حمم ــتقاق، أليب بك 9- االش

عبــد الســالم حممــد هــارون ، دار اجليــل – بــريوت، لبنــان، ط1، 1411 هـــ - 1991 م.

ــر  ــن حج ــد ب ــن أمح ــد ب ــن حمم ــيل ب ــن ع ــد ب ــل أمح ــة، أليب الفض ــز الصحاب ــة يف متيي 10- اإلصاب

العســقالين )ت: 852هـــ(، حتقيــق: عــادل أمحــد عبــد املوجــود - عــى حممــد معــوض، دار الكتب 

العلميــة - بــريوت ، ط 1، 1415 هـــ.

11- اإلعــالم بفوائــد عمــدة األحــكام، البــن امللقــن رساج الديــن أبــو حفــص عمــر بــن عــيل بــن 

ــيقح،                                            ــد املش ــن حمم ــد ب ــن أمح ــز ب ــد العزي ــق: عب ــرصي )ت: 804هـــ( حتقي ــافعي امل ــد الش أمح

ــعودية، ط1، 1417 هـــ - 1997م. ــة الس ــة العربي ــع - اململك ــر والتوزي ــة للن دار العاصم

12- إكــامل هتذيــب الكــامل يف أســامء الرجــال، ملغلطــاي بــن قليــج بــن عبــد اهلل البكجــري املــرصي 

ــد الرمحــن عــادل  ــو عب ــد اهلل  عــالء الديــن )ت: 762هـــ(، حتقيــق: أب ــو عب احلكــري احلنفــي أب

ــة للطباعــة والنــر، ط1، 1422  ــم، الفــاروق احلديث ــن إبراهي ــو حممــد أســامة ب ــن حممــد - أب ب

ــ   - 2001 م. هـ

ــعد                       ــو س ــروزي أب ــمعاين امل ــي الس ــور التميم ــن منص ــد ب ــن حمم ــم ب ــد الكري ــاب، لعب 13- األنس

)ت: 562هـــ( ، حتقيــق: عبــد الرمحــن بــن ييــى املعلمــي اليــاين وغــريه، جملــس دائــرة املعــارف 

ــاد، ط1، 1382 هـــ - 1962 م. ــدر آب ــة - حي العثاني
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ــاري يف تريــج َوحتقيــق األحاديــث التــي ذكرهــا احَلافــظ ابــن َحجــر يف َفتــح الَبــاري،  14- أنِيــُس السَّ

ــاحة،  َســة السَّ أليب حذيفــة نبيــل البصــارة بــن منصــور بــن يعقــوب بــن ســلطان الكويتــي ، مؤسَّ

ــان – بــريوت، لبنــان، ط1، 1426 هـــ - 2005 م. َســة الريَّ مؤسَّ

ــيباين،  ــديس الش ــد املق ــن أمح ــيل ب ــن ع ــر ب ــن طاه ــد ب ــل حمم ــكال،  أليب الفض ــاح اإلش 15- إيض

املعــروف بابــن القيــراين )ت: 507هـــ(، حتقيــق: د. باســم اجلوابــرة، مكتبــة املعــال - الكويــت،                                  

1408هـ. ط1، 

الــداين  طاهــر  بــن  أمحــد  العبــاس  أليب  املوطــأ،  كتــاب  أحاديــث  أطــراف  إىل  اإليــامء   -16

ــري                                                         ــامة اجلزائ ــو ش ــا ب ــاري رض ــد الب ــو عب ــق: أب ــاَدة  )ت: 532 هـــ(، حتقي ــن ُعَب ــي اب األندل

ــر  ــارف للن ــة املع ــدان 4 - 5(، مكتب ــد )املجل ــد احلمي ــاري عب ــد الب ــدات 1 - 3( - عب )املجل

والتوزيــع – الريــاض، اململكــة العربيــة الســعودية، ط1، 1424 هـــ - 2003 م.

17- البــدر املنــري يف تريــج األحاديــث واألثــار الواقعــة يف الــرشح الكبــري، لــراج الديــن أبــو حفــص 

عمــر بــن عــيل ابــن امللقــن )ت: 804هـــ(، حتقيــق: مصطفــى أبــو الغيــط وعبــد اهلل بــن ســليان 

ويــارس بــن كــال، دار اهلجــرة للنــر والتوزيــع - الريــاض، الســعودية، ط1، 1425هـــ.

18- تاريــخ اإلســالم وَوفيــات املشــاهري َواألعــالم ، لشــمس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن 

عثــان بــن َقاْيــاز الذهبــي )ت: 748هـــ( ، حتقيــق: د. بشــار عــّواد، دار الغــرب اإلســالمي ،ط1، 

2003 م.

19- التاريــخ الكبــري، ملحمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن املغــرية البخــاري أبــو عبــد اهلل 

)ت: 256هـــ( ، دائــرة املعــارف العثانيــة - حيــدر آبــاد، الدكــن ، طبــع حتــت مراقبــة:                                                                          

ــان . حممــد عبــد املعيــد خ

20- تاريــخ املدينــة، لعمــر بــن شــبة )واســمه زيــد( بــن عبيــدة بــن ريطــة النمــريي البــرصي أبــو زيــد 

)ت: 262هـــ(، حققــه: فهيــم حممد شــلتوت، جــدة، 1399 هـ.

317



تاريــخ دمشــق، أليب القاســم عــيل بــن احلســن بــن هبــة اهلل املعــروف بابــن عســاكر                                                          -21

)ت: 571هـــ(، حتقيــق: عمــرو بــن غرامــة العمــروي، دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، 

1995م.   - 1415هـــ 

22- حتريــر تقريــب التهذيــب للحافــظ ابــن حجــر،  للدكتــور بشــار عــواد معــروف - الشــيخ شــعيب 

األرنــاؤوط، مؤسســة الرســالة للطباعــة والنــر والتوزيــع – بــريوت، لبنــان، ط1، 1417هـــ - 

1997م.

23- حتفــة احلبيــب عــى رشح اخلطيــب = حاشــية البجريمــي عــى اخلطيــب، لســليان بــن حممــد بــن 

ِمــّي املــرصي الشــافعي )ت: 1221هـــ(، دار الفكــر، بــدون طبعــة: 1415هـ. عمــر الُبَجرْيَ

24- تذهيــب هتذيــب الكــامل يف أســامء الرجــال، لشــمس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن 

ــاز الذهبــي )ت: 748هـــ(، حتقيــق: غنيــم عبــاس غنيــم - جمــدي الســيد أمــن،  عثــان بــن َقاْي

الفــاروق احلديثــة للطباعــة والنــر، ط1، 1425هـــ - 2004م.

25- تفســري الثعلبــي املســمى الكشــف والبيــان عــن تفســري القــرآن، ألمحــد بــن حممــد بــن إبراهيــم 

ــن  ــان، د. حس ــالح باعث ــه: د. ص ــى إخراج ــحاق )ت: 427هـــ(، أرشف ع ــو إس ــي أب الثعلب

ــق:  ــل التحقي ــن، أص ــن الباحث ــدد م ــق: ع ــه، حتقي ــن باش ــارش، أ. د. أم ــد مه ــزايل، أ. د. زي الغ

رســائل جامعيــة )غالبهــا ماجســتري( لعــدد مــن الباحثــن، دار التفســري –جــدة، اململكــة العربيــة 

الســعودية، ط1، 1436هـــ - 2015م.

ــقالين                       ــر العس ــن حج ــد ب ــن أمح ــد ب ــن حمم ــيل ب ــن ع ــد ب ــل أمح ــب، أليب الفض ــب التهذي 26- تقري

ــوريا ، ط 1، 1406هـــ -    1986 م. ــيد - س ــة ، دار الرش ــد عوام ــق: حمم )ت: 852هـــ(، حتقي

27- التلخيــص احلبــري يف تريــج أحاديــث الرافعــي الكبــري، أليب الفضــل أمحــد بــن عــيل ابــن حجــر 

العســقالين )ت 852هـــ(، دار الكتــب العلميــة، ط1،  1419هـ.
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ــن   ــن حممــد ب ــد اهلل ب ــن عب ــا يف املوطــأ مــن املعــان واألســانيد، أليب عمــر يوســف ب ــد مل 28- التمهي

عبــد الــرب بــن عاصــم النمــري القرطبــي )ت: 463هـــ(، حتقيق: بشــار عــواد معــروف، وآخرون، 

مؤسســة الفرقــان للــرتاث اإلســالمي – لنــدن، ط1، 1439هـــ - 2017 م.

ــد الرمحــن بــن ييــى بــن عــيل بــن حممــد  ــام يف تأنيــب الكوثــري مــن األباطيــل، لعب 29- التنكيــل ب

املعلمــي العتمــي اليــاين )ت: 1386هـــ(، ضمــن طبعــة: آثــار عبــد الرمحــن املعلمــي اليــاين بــن 

ييــى ، دار عــامل الفوائــد للنــر والتوزيــع، ط1، 1434هـــ.

ــقالين               ــر العس ــن حج ــد ب ــن أمح ــد ب ــن حمم ــيل ب ــن ع ــد ب ــل أمح ــب، أليب الفض ــب التهذي 30- هتذي

ــد ،ط 1، 1326هـــ . ــة - اهلن ــارف النظامي ــرة املع ــة دائ )ت: 852هـــ(، مطبع

31- هتذيــب الكــامل يف أســامء الرجــال، ليوســف بــن عبــد الرمحــن بــن يوســف أبــو احلجــاج مجــال 

الديــن ابــن الزكــي أيب حممــد القضاعــي الكلبــي املــزي )ت: 742هـــ( ، حتقيــق: د. بشــار عــواد 

معــروف، مؤسســة الرســالة - بــريوت ،ط1، 1400هـــ - 1980م.

32- توِضيــُح األحــَكاِم ِمــن ُبلــُوغ امَلــَرام، أليب عبــد الرمحــن عبــد اهلل بــن عبد الرمحــن البســام التميمي 

)ت: 1423هـــ(، مكَتبة األســدي - مّكة املكّرمــة،ط5، 1423 هـ.

ــن                  ــن امللق ــيل اب ــن ع ــر ب ــص عم ــو حف ــن أب ــراج الدي ــح، ل ــع الصحي ــرشح اجلام ــح ل 33- التوضي

ــوريا، ط 1،  ــق - س ــوادر، دمش ــي ، دار الن ــث العلم ــالح للبح ــق: دار الف )ت: 804 هـــ(، حتقي

1429 هـ .

ــة للطائــي عــى بــن حــرب بــن حممــد الطائــى، لعــى بــن  34- الثــان مــن حديــث ســفيان بــن عيين

حــرب بــن الطائــي حممــد بــن عــى أبــو احلســن املوصــى )ت: 265هـــ( خمطــوط ُنــر يف برنامــج 

جوامــع الكلــم املجــاين التابــع ملوقــع الشــبكة اإلســالمية، ط1، 2004م ]الكتــاب خمطــوط[.
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ــم  ــو حات ــَد، التميمــي أب ــن َمْعب ــاذ ب ــن مع ــان ب ــن حب ــد ب ــن أمح ــان ب ــن حب ــد ب 35- الثقــات ، ملحم
ــد ،ط1،  ــاد الدكــن، اهلن ــدر آب ــة - حي ــرة املعــارف العثاني الدارمــي الُبســتي )ت: 354هـــ(، دائ

1393هـــ - 1973م.

ــدي                                 ــن كيكل ــل ب ــعيد خلي ــو س ــن أب ــالح الدي ــيل، لص ــكام املراس ــل يف أح ــع التحصي 36- جام
ــامل  ــلفي، ع ــد الس ــد املجي ــدي عب ــق: مح ــي )ت: 761هـــ(، حتقي ــقي العالئ ــد اهلل الدمش ــن  عب ب

ــريوت ط2، 1407هـــ  - 1986م. ــب -  ب الكت

37- اجلامــع يف اجلــرح والتعديــل ]ألقــوال البخــاري، ومســلم، والعجــيل، وأب زرعــة الــرازي، وأب 
ــائي،  ــقي، والنس ــة الّدمش ــذي، وأب زرع ــرازي، والرتم ــم ال ــوي، وأب حات ــوب الفس داُود، ويعق
والبــّزار، والدارقطنــي[، مجــع وترتيــب: الســيد أبــو املعاطــي النّــوري، وآخــرون، عــامل الكتــب – 

بــريوت، لبنــان، ط1، 1412هـــ - 1992م.

ــالم،                          ــل واألح ــالم أول الفض ــة األع ــامء الصحاب ــن أس ــع م ــات اجلوام ــا يف املصنف ــع مل 38- اجلام
ــق:  ــدي )ت: 632 هـــ(، حتقي ْن ــي الرُّ ــن ســليان األندلــي املالِق ــي عيســى ب َعين أليب موســى الرُّ
ـ - 2009م. ــرة، ط1، 1430هــ ــع – القاه ــر والتوزي ــالمية للن ــة اإلس ــو، املكتب ــى باح مصطف

39- اجلــرح والتعديــل ، أليب حممــد عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن إدريــس بــن املنــذر التميمــي احلنظــيل 
الــرازي ابــن أيب حاتــم، )ت: 327هـــ( ، طبعــة جملــس دائــرة املعــارف العثانيــة - بحيــدر آبــاد 

الدكــن، اهلنــد ، دار إحيــاء الــرتاث العــريب - بــريوت ، ط1 ، 1271هـــ - 1952م . 

ــقالين                        ــر العس ــن حج ــيل اب ــن ع ــد ب ــل أمح ــة، أليب الفض ــة الثامن ــان املائ ــة يف أعي ــدرر الكامن 40- ال
)ت: 852هـــ(، حتقيــق: حممــد عبــد املعيــد ضــان، جملــس دائــرة املعــارف العثانيــة - حيــدر ابــاد، 

ــد، ط2، 1392هـ. اهلن

ــد اهلل  ــن عب ــج ب ــن قلي ــاي ب ــوم ، ملغلط ــى املعص ــن كالم املصطف ــوم م ــدر املنظ 41- ال

البكجــري املــرصي احلكــري احلنفي أبو عبــد اهلل  عــالء الديــن )ت: 762هـــ(، إرشاف ومراجعة: 

حممــد عوامــة، تقديــم وتعليــق: حســن عبجــي.
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ــر                          ــص عم ــو حف ــيل أب ــن ع ــر ب ــص عم ــكام، أليب حف ــدة األح ــام يف رشح عم ــاض األفه 42- ري

بــن عــيل بــن ســامل بــن صدقــة اللخمــي اإلســكندري املالكــي تــاج الديــن الفاكهــاين )ت: 734هـ(، 
ــوريا، ط1، 1431هـــ - 2010م.  ــوادر، س ــب، دار الن ــن طال ــور الدي ــق: ن حتقي

43- ســبل الســالم، ملحمــد بــن إســاعيل األمريالصنعــاين)ت: 1182هـــ(، دار احلديث، بــدون طبعة 
ــدون تاريخ. وب

44- ســنن ابــن ماجــه ، البــن ماجــة أبــو عبــد اهلل حممــد بــن يزيــد القزوينــي، وماجــة اســم أبيــه يزيــد 
)ت: 273 هـــ( ، حتقيــق: حممــد فــؤاد عبــد الباقــي ، دار إحيــاء الكتــب العربيــة  - فيصــل عيســى 

البــايب احللبــي . 

45- ســنن أب داود، أليب داود ســليان بــن األشــعث بــن إســحاق بــن بشــري بــن شــداد بــن عمــرو 
ــؤوط - حممــد كامــل قــره بلــيل، دار  ــق: شــعيب األرن ــتاين )ت: 275هـــ(، حتقي ِجْس األزدي السِّ

الرســالة العامليــة، ط1، 1430 هـــ - 2009 م.

46- ســنن الرتمــذي، ملحمــد بــن عيســى بــن َســْورة بــن موســى بــن الضحــاك الرتمــذي أبــو عيســى 
)ت: 279هـــ( ، حتقيــق: بشــار عــواد معــروف،  دار الغــرب اإلســالمي - بــريوت ، 1998م.

47- ســنن الدارقطنــي، أليب احلســن عــيل بــن عمــر بــن أمحــد بــن مهــدي بــن مســعود بــن النعــان 
بــن دينــار البغــدادي الدارقطنــي )ت: 385هـــ(، حتقيــق: شــعيب االرنــؤوط، وآخريــن، مؤسســة 

الرســالة – بــريوت، لبنــان ،ط1، 1424هـــ - 2004م.

ْوِجــردي اخلراســاين أبــو بكــر  48- الســنن الكــبى، ألمحــد بــن احلســن بــن عــيل بــن موســى اخلُْرَ
ــريوت،  ــة - ب ــب العلمي ــا ،  دار الكت ــادر عط ــد الق ــد عب ــق: حمم ــي )ت: 458هـــ( ، حتقي البيهق

لبنــان، ط3 ، 1424هـــ  -  2003م  .

الســنن الكــبى، أليب عبــد الرمحــن أمحــد بــن شــعيب بــن عــيل اخلراســاين النســائي                                                -49

)ت: 303هـــ(، حتقيــق: حســن عبــد املنعــم شــلبي وأرشف عليــه: شــعيب األرنــاؤوط قــدم لــه: 

ـ  - 2001 م. ــريوت، ط1، 1421 هــ ــالة – ب ــة الرس ــي، مؤسس ــن الرتك ــد املحس ــن عب ــد اهلل ب عب
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50- ســنن النســائي )مطبــوع مــع رشح الســيوطي وحاشــية الســندي(، أليب عبــد الرمحــن أمحــد بــن 

شــعيب بــن عــيل اخلراســاين النســائي )ت: 303هـــ(، صححهــا: مجاعــة، وقرئــت عــى الشــيخ: 

حســن حممــد املســعودي، املكتبــة التجاريــة الكــربى – القاهــرة، ط1، 1348هـــ - 1930م.

ــاين             ــاين اجلوزج ــعبة اخلراس ــن ش ــور ب ــن منص ــعيد ب ــان س ــور، أليب عث ــن منص ــعيد ب ــنن س 51- س

)ت: 227 هـــ(، حتقيــق: حبيــب الرمحــن األعظمــي، الــدار الســلفية – اهلنــد، ط1، 1403هـــ - 

1982م.

52- ســؤاالت ابــن اجلنيــد ألب زكريــا حييــى بــن معــني، أليب زكريــا ييــى بــن معــن بــن عــون بــن 

زيــاد بــن بســطام بــن عبــد الرمحــن املــري بالــوالء البغــدادي )ت: 233هـــ(، حتقيــق: أمحــد حممــد 

نــور ســيف، مكتبــة الــدار - املدينــة املنــورة، ط1،  1408هـــ، 1988م .

53- ســري أعــالم النبــالء، لشــمس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــان بــن َقاْيــاز الذهبــي 

)ت: 748هـــ(، طبعــة الرســالة، حتقيــق: عــيل حممــد البجــاوي، دار املعرفــة للطباعــة والنــر - 

بــريوت، لبنــان ، ط1، 1382هـــ - 1963م.

54- رشح علــل الرتمــذي، لزيــن الديــن عبــد الرمحــن بــن أمحــد بــن رجــب بــن احلســن الَســالمي 

البغــدادي ثــم الدمشــقي احلنبــيل )ت: 795هـــ( حتقيــق: د .مهــام عبــد الرحيــم ســعيد،  مكتبــة 

املنــار – الزرقــاء، األردن، ط1، 1407هـــ - 1987م .

ــن  ــن املغــرية بــن صالــح ب ــن إســحاق بــن خزيمــة ب 55- صحيــح ابــن خزيمــة، أليب بكــر حممــد ب

ــب  ــي ، املكت ــى األعظم ــد مصطف ــق: د. حمم ــابوري )ت: 311هـــ( ، حتقي ــلمي النيس ــر الس بك

ــريوت . ــالمي-  ب اإلس

  56- صحيــح البخــاري وهــو: اجلامــع املســند الصحيــح املختــر مــن أمــور رســول اهلل

وســننه وأيامــه، ملحمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيم بن املغــرية البخــاري أبــو عبــد اهلل )ت:256هـ(، 

حتقيــق: حممــد زهري بــن نــارص النــارص ، دار طــوق النجــاة ، ط1، 1422هـ.
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ــايت  ــن نج ــوح ب ــاج ن ــن احل ــن ب ــارص الدي ــد ن ــن حمم ــد الرمح ــنن أب داود، أليب عب ــح س 57- صحي

بــن آدم األشــقودري األلبــاين )ت: 1420هـــ(، مؤسســة غــراس للنــر والتوزيــع - الكويــت،                                  

ط1، 1423 هـــ - 2002 م.

58- صحيــح مســلم، ملســلم بــن احلجــاج أبــو احلســن القشــريي النيســابوري )ت: 261هـــ(، حتقيق: 

حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، مطبعة عيســى البــايب احللبــي ورشكاه – القاهــرة، 1374 هـــ - 1955م.

59- طبقــات الشــافعية الكــبى، لتــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن تقــي الديــن الســبكي )ت: 771هـ( 

ــر  ــة والن ــر للطباع ــو، هج ــد احلل ــاح حمم ــد الفت ــي - د. عب ــد الطناح ــود حمم ــق: د. حمم حتقي

والتوزيــع، ط2، 1413هـــ.

ــروف                                ــن املع ــي الدي ــرو تق ــو عم ــن أب ــد الرمح ــن عب ــان ب ــافعية، لعث ــاء الش ــات الفقه 60- طبق

ــالمية -  ــائر اإلس ــب، دار البش ــيل نجي ــن ع ــي الدي ــق: حمي ــالح )ت: 643هـــ( ، حتقي ــن الص باب

1992م. ط1،  بــريوت، 

ــرصي  ــوالء الب ــمي بال ــع اهلاش ــن مني ــعد ب ــن س ــد ب ــد اهلل حمم ــبى، أليب عب ــات الك 61- الطبق

البغــدادي املعــروف بابــن ســعد )ت: 230هـــ(، حتقيــق: إحســان عبــاس، دار صــادر - بــريوت، 

1968م. ط1، 

ــى  ــن حيي ــا ب ــن زكري ــى ب ــران موس ــة: أب عم ــاط )ت: 240هـــ( رواي ــن خي ــة ب ــات خليف 62- طبق

ــة  ــرو خليف ــد األزدي )ت ق 3 هـــ(، أليب عم ــن حمم ــد ب ــن أح ــد ب ــرتي )ت ق 3 هـــ( حمم التس

ــهيل زكار،                             ــق: د س ــرصي )ت: 240هـــ(، حتقي ــري الب ــيباين العصف ــة الش ــن خليف ــاط ب ــن خي ب

ــع، 1414هـــ  - 1993م. ــر والتوزي ــة والن ــر للطباع دار الفك

ــب  ــو طال ــع: أب ــب اجلام ــى كت ــه ع ــى )ت:279هـــ(، رتب ــو عيس ــري أب ــذي الكب ــل الرتم 63- عل

القــايض، حتقيق:صبحــي الســامرائي - أبــو املعاطــي النــوري - حممــود خليــل الصعيــدي، عــامل                                     

ــريوت، ط1، 1409هـــ. ــة - ب ــة العربي ــة النهض ــب مكتب الكت
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64- العلــل، أليب حممــد عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن إدريــس بــن املنــذر التميمــي احلنظــيل الــرازي 

ــن                                  ــعد ب ــة: د. س ــإرشاف وعناي ــن ب ــن الباحث ــق م ــق فري ــم )ت: 327هـــ(،  حتقي ــن أيب حات اب

ــي، ط1، 1427هـــ -  ــع احلمي ــي، مطاب ــن اجلري ــد الرمح ــن عب ــد ب ــد – د. خال ــد اهلل احلمي عب

2006م.

65- عمــدة القــاري رشح صحيــح البخــاري، أليب حممــد حممــود بــن أمحــد بــن موســى بــدر الديــن 

العينــى )ت: 855هـــ(، ن: دار إحيــاء الــرتاث العــريب – بــريوت.

ــن                       ــف ب ــم خل ــندة، أليب القاس ــث املس ــون األحادي ــة يف مت ــة الواقع ــامء املبهم ــض األس 66- غوام

عبــد امللــك ابــن بشــكوال األندلــي )ت: 578هـــ(، حتقيــق: د. عــز الديــن عــيل الســيد - حممــد 

كــال الديــن عــز الديــن، عــامل الكتــب – بــريوت، ط1، 1407هـــ.

67- الغوامــض واملبهــامت يف احلديــث النبــوي، أليب حممــد عبــد الغنــي األزدي بــن ســعيد بــن عــيل 

ــو الفتــح بــن حســن قاســم  بــن بــر بــن مــروان املــرصي )ت: 409هـــ(، حتقيــق: د. محــزة أب

حممــد النعيمــي، دار املنــارة، ط1، 1421هـــ - 2000م.

ــن  ــد ب ــن أمح ــد ب ــن حمم ــيل ب ــن ع ــد ب ــل أمح ــاري، أليب الفض ــح البخ ــاري رشح صحي ــح الب 68- فت

حجــر العســقالين )ت: 852هـــ(، رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، قــام 

بإخراجــه وصححــه وأرشف عــى طبعــه: حمــب الديــن اخلطيــب، عليــه تعليقــات العالمــة: عبــد 

العزيــز بــن عبــد اهلل بــن بــاز عــدد األجــزاء: 13، دار املعرفــة - بــريوت، 1379هـــ.

ــن                         ــد الرمح ــن عب ــد ب ــيبان ، ألمح ــل الش ــن حنب ــد ب ــام أح ــند اإلم ــب مس ــان لرتتي ــح الرب 69- الفت

ــريب، ط2. ــرتاث الع ــاء ال ــاعايت )ت: 1378هـــ(، دار إحي ــا الس ــد البن ــن حمم ب

ــريب  ــن الع ــر ب ــو بك ــد اهلل أب ــن عب ــد ب ــايض حمم ــس، للق ــن أن ــك ب ــأ مال ــس يف رشح موط 70- القب

ــم،                       ــد كري ــد اهلل ول ــد عب ــور حمم ــق: الدكت ــي )ت: 543هـــ(، حتقي ــبييل املالك ــري االش املعاف

الغــرب اإلســالمي، ط1، 1992م. دار 
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71- قبــول األخبــار ومعرفــة الرجــال، أليب القاســم عبــد اهلل بــن أمحــد بــن حممــود الكعبــي البلخــي 

)ت: 319 هـــ(، حتقيــق: أبــو عمــرو احلســيني بــن عمــر بــن عبــد الرحيــم،  دار الكتــب العلميــة-  

بريوت، لبنــان، ط1، 1421هـــ - 2000م.

ــذي(،       ــنن الرتم ــري )س ــع الكب ــار( اجلام ــذي، )ت بش ــع الرتم ــر جام ــع بآخ ــل الواق ــاب العل 72- كت

أليب عيســى حممــد بــن عيســى الرتمــذي )ت: 279 هـــ(، حققــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه: 

ــريوت، ط1، 1996م. ــالمي – ب ــرب اإلس ــروف، دار الغ ــواد مع ــار ع بش

73- الكــامل يف أســامء الرجــال، لعبــد الغنــي املقــديس بــن عبــد الواحــد بــن عــيل بــن رسور اجلاعيــيل 

الدمشــقي احلنبــيل أبــو حممــد تقــي الديــن )ت: 600هـــ(، حتقيــق: شــادي بــن حممــد بــن ســامل                

ــا –  ــة وعلومه ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــر الق ــة ون ــة بطباع ــة للعناي ــة العام ــان، اهليئ آل نع

الكويــت، رشكــة غــراس للدعايــة واإلعــالن والنــر والتوزيــع - الكويــت، ط1، 1437هـــ - 

. 2016م 

ــد             ــد اهلل حمم ــو عب ــاوي أب م ــن الرِبْ ــمس الدي ــح، لش ــع الصحي ــرشح اجلام ــح ب ــع الصبي 74- الالم

ــق:  ــن موســى النعيمــي العســقالين املــرصي الشــافعي )ت: 831 هـــ(، حتقي ــم ب ــد الدائ ــن عب ب

ـ  -  2012م. ــوريا، ط1، 1433هــ ــوادر – س ــب، دار الن ــن طال ــور الدي ــإرشاف ن ــة ب ــة خمتص جلن

75- اللبــاب يف هتذيــب األنســاب، أليب احلســن عــيل بــن أيب الكــرم حممــد بــن حممــد بــن عبــد الكريــم 

بــن عبــد الواحــد الشــيباين اجلــزري عــز الديــن ابــن األثــري )ت: 630هـــ(،  دار صــادر - بريوت.

ــر  ــن حج ــد ب ــن أمح ــد ب ــن حمم ــيل ب ــن ع ــد ب ــل أمح ــو الفض ــن أب ــهاب الدي ــزان ، لش ــان املي 76- لس

ــالمية ، ط1، 2002م. ــائر اإلس ــدة ، دار البش ــو غ ــاح أب ــد الفت ــق: عب ــقالين )ت: 852هـــ( ، حتقي العس

ــدادي                      ــر البغ ــو جعف ــوالء أب ــمي بال ــرو اهلاش ــن عم ــة ب ــن أمي ــب ب ــن حبي ــد ب ــب، ملحم 77- املح

ــريوت. ــدة، ب ــاق اجلدي ــتيرت ن: دار اآلف ــن ش ــزة ليخت )ت: 245هـــ( ت: إيل

78- املحــرر يف احلديــث، لشــمس الديــن حممــد بــن أمحــد بــن عبــد اهلــادي احلنبــيل )ت: 744 هـــ(، 
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حتقيــق: د. يوســف عبــد الرمحــن املرعشــيل - حممــد ســليم إبراهيم ســارة - مجــال محــدي الذهبي، 

دار املعرفــة - لبنــان، بريوت، ط3، 1421هـــ - 2000م.

ــري[                             ــي ]الظاه ــزم األندل ــن ح ــعيد ب ــن س ــد ب ــن أمح ــيل ب ــد ع ــار، أليب حمم ــى باآلث 79- املح

)ت: 456هـــ( ، حتقيــق: عبدالغفــار ســليان البنــداري، دار الفكــر -  بــريوت.

ــد اهلل                           ــن عب ــد ب ــن أمح ــن ب ــن احلس ــد ب ــح األزدي حمم ــث، أليب الفت ــم احلدي ــزون يف عل 80- املخ

بــن بريــدة املوصــيل )ت: 374هـــ(، حتقيــق: حممــد إقبال حممــد إســحاق الســلفي، الــدار العلمية- 

دهلــي، اهلنــد، ط1، 1408هـــ - 1988م. 

81- املســتدرك عــى الصحيحــني، أليب عبــد اهلل احلاكــم النيســابوري حممــد بــن عبــد اهلل بــن حممــد 

بــن محدويــه بــن ُنعيــم بــن احلكــم الضبــي الطهــاين املعــروف بابــن البيــع )ت: 405هـــ(، حتقيــق: 

مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة - بــريوت ،ط1، 1411هـــ - 1990م.

82- مســند ابــن أب شــيبة، أليب بكــر بــن أيب شــيبة عبــد اهلل بــن حممــد بــن إبراهيــم بــن عثــان بــن 

خواســتي العبــي )ت: 235هـــ(، حتقيــق: عــادل بــن يوســف العــزازي و أمحد بــن فريــد املزيدي، 

دار الوطــن – الريــاض،  ط1، 1997م .

83- مســند إســحاق بــن راهويــه - مســند ابــن عبــاس،  أليب يعقــوب إســحاق بــن إبراهيــم بــن خملــد 

بــن إبراهيــم احلنظــيل املــروزي املعــروف بـــ ابــن راهويــه )ت: 238هـــ(، حتقيــق: حممــد خمتــار 

رضار املفتــي، دار الكتــاب العــريب، ط1، 1423هـــ - 2002م.

84- مســند اإلمــام أحــد بــن حنبــل، أليب عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل بــن هــالل بــن أســد 

الشــيباين املعــروف بأمحــد بــن حنبــل)ت: 241هـــ( ، حتقيــق: شــعيب األرنــاؤوط - عــادل مرشــد 

وآخــرون، إرشاف: د عبــد اهلل بــن عبــد املحســن الرتكــي، مؤسســة الرســالة، ط1، 1421هـــ - 

2001م.  

85- مســند البــزار املنشــور باســم البحــر الزخــار، أليب بكــر أمحــد بــن عمــرو بــن عبــد اخلالــق بــن 
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خــالد بــن عبيــد اهلل العتكــي املعــروف بالبــزار )ت: 292هـــ( ، حتقيق:حمفــوظ الرمحــن زيــن اهلل- 

ــة املنــورة ،                                 ــة العلــوم واحلكــم - املدين عــادل بــن ســعد - صــربي عبــد اخلالــق الشــافعي، مكتب

ــت 2009م( . ــدأت 1988م، وانته ط1، )ب

86- مســند الدارمــي املعــروف بـــ )ســنن الدارمــي( ، أليب  حممــد عبــد اهلل بــن عبــد الرمحــن                                     

بــن الفضــل بــن هَبــرام بــن عبــد الصمــد الدارمــي التميمــي الســمرقندي )ت: 255هـــ( ، حتقيــق: 

ـ - 2000 م . ــعودية ،ط1، 1412 هــ ــع - الس ــر والتوزي ــي للن ــداراين، دار املغن ــد ال ــليم أس ــن س حس

ــو املعاطــي النــوري، حممــد مهــدي  87- املســند املصنــف املعلــل، لبشــار عــواد معــروف، الســيد أب

ــد الــرزاق عيــد، أيمــن إبراهيــم الزامــل، حممــود حممــد خليــل، دار الغــرب  املســلمي، أمحــد عب

اإلســالمي، ط1، 1434هـــ - 2013م.

88- مصنــف عبــد الــرزاق، أليب بكــر عبــد الــرزاق بــن مهــام بــن نافــع احلمــريي اليــاين الصنعــاين 

)ت: 211هـــ(، حتقيــق: مركــز البحــوث وتقنيــة املعلومــات - دار التأصيــل )هــذه ط الثانيــة ُأعيــد 

حتقيقهــا عــى 7 نســخ خطيــة(، دار التأصيــل، ط2، 1437هـــ - 2013م.

ــد                       ــن أمح ــد ب ــن حمم ــيل ب ــن ع ــد ب ــل أمح ــة، أليب الفض ــانيد الثامني ــد املس ــة بزوائ ــب العالي 89- املطال

ــن  ــعد ب ــيق: د. س ــن، تنس ــن الباحث ــة م ــق: جمموع ــقالين )ت: 852هـــ(، حتقي ــر العس ــن حج ب

ــع، ط1. ــر والتوزي ــث للن ــع - دار الغي ــر والتوزي ــة للن ــثري، دار العاصم ــن الشَّ ــارص ب ن

90- معجــم الصحابــة، أليب احلســن عبــد الباقــي بــن قانــع بــن مــرزوق بــن واثــق األمــوي بالــوالء 

البغــدادي )ت: 351هـــ(، حتقيــق: صــالح بــن ســامل املــرصايت،  مكتبــة الغربــاء األثريــة - املدينــة 

املنــورة، ط1، 1418هـ.

91- معجــم الصحابــة، أليب القاســم عبــد اهلل بــن حممــد بــن عبــد العزيــز بــن امَلْرُزبــان بــن ســابور 

بــن شاهنشــاه البغــوي )ت: 317هـــ(، حتقيق:حممــد األمــن بــن حممــد اجلكنــي، مكتبــة دار البيــان 

- الكويــت ،ط1، 1421هـــ - 2000م.
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92- املعجــم الكبــري، لســليان بــن أمحــد بــن أيــوب بــن مطــري اللخمــي الشــامي أبــو القاســم الطرباين 
)ت: 360هـــ( ، حتقيــق: محــدي بــن عبــد املجيد الســلفي، مكتبــة ابن تيميــة - القاهــرة، ط2.

93- معرفــة الصحابــة البــن منــده، أليب عبــد اهلل حممــد بــن إســحاق بــن حممــد بــن ييــى بــن َمنْــَده 
العبــدي )ت: 395هـــ(، حققــه وقــدم لــه وعلــق عليــه: األســتاذ الدكتــور: عامــر حســن صربي، 

مطبوعــات جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، ط1، 1426هـــ - 2005م.

94- معرفــة الصحابــة، أليب نعيــم األصبهــاين أمحــد بــن عبــد اهلل بــن أمحــد بــن إســحاق بــن موســى 
بــن مهــران )ت: 430هـــ( ، حتقيــق: عــادل بــن يوســف العــزازي ، دار الوطــن للنــر - الرياض، 

ط1،  1419هـ  -  1998م .

95- املغــرب يف ترتيــب املعــرب، لنــارص بــن عبــد الســيد أبــى املــكارم ابــن عــى أبــو الفتــح  برهــان 
ِزّى )ت: 610هـــ( ، دار الكتــاب العــريب. الديــن اخلوارزمــي امُلَطــرِّ

ــيل                           ــن ع ــد اهلل ب ــد عب ــول اهلل ، أليب حمم ــن رس ــندة ع ــنن املس ــن الس ــى م 96- املنتق
بــن اجلــارود النيســابوري املجــاور بمكــة )ت: 307هـــ(، حقــق أصلــه وعلــق عليــه: أبو إســحاق 

ــرة، ط1، 1428 هـــ - 2007 م. ــوى – القاه ــي، دار التق احلوين

97- املنفــردات والوحــدان، ملســلم بــن احلجــاج أبــو احلســن القشــريي النيســابوري )ت: 261هـــ( 
حتقيــق: د. عبــد الغفــار وســليان البنــداري، دار الكتــب العلميــة – بــريوت، ط1، 1408هـــ - 

1988م.

98- املنهــل العــذب املــورود رشح ســنن اإلمــام أب داود، ملحمــود حممــد خطــاب الســبكي، حتقيــق: 
ــرص، ط1،  ــرة - م ــتقامة، القاه ــد اجلــزء 6(، مطبعــة االس ــن بع ــد خطــاب )ِم أمــن حممــود حمم

1351 - 1353هـ.

ــد  ــو عب ــف أب ــن يوس ــن ب ــن حس ــن ب ــن حس ــل اهلل ب ــنة، لفض ــح الس ــس يف رشح مصابي 99- املي

ــزار  ــة ن ــداوي، مكتب ــد هن ــد احلمي ــق: د. عب ــتِي )ت: 661هـــ(، حتقي ــن التُّوِربِْش اهلل شــهاب الدي

مصطفــى البــاز، ط2، 1429هـــ - 2008هـــ.
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100- نصــب الرايــة ألحاديــث اهلدايــة مــع حاشــيته بغيــة األملعــي يف تريــج الزيلعــي، جلــال الديــن 

أبــو حممــد عبــد اهلل بن يوســف بــن حممــد الزيلعــي )ت: 762هـــ(، حتقيق: حممــد عوامة، مؤسســة 

الريــان للطباعــة والنــر -  بــريوت، لبنــان، دار القبلــة للثقافــة اإلســالمية - جــدة، الســعودية، 

ط1، 1418هـ - 1997م.

101- النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر، ملجــد الديــن أبــو الســعادات املبــارك بــن حممــد بــن حممــد 

ــة -  ــة العلمي ــن األثــري )ت: 606هـــ(، املكتب ــم الشــيباين اجلــزري اب ــد الكري ــن عب بــن حممــد اب

بــريوت، 1399هـــ - 1979م، حتقيــق: طاهــر أمحــد الــزاوى - حممــود حممــد الطناحــي.

102- نيــل األوطــار، ملحمــد بــن عــيل الشــوكاين )ت: 1250هـــ(، حتقيــق: عصــام الديــن الصبابطي،  

دار احلديــث - مــرص، ط1، 1413هـ.

ــن  ــد ب ــن حمم ــد ب ــن أمح ــمس الدي ــاس ش ــان، أليب العب ــاء الزم ــاء أبن ــان وأنب ــات األعي 103- وفي

ــريوت، 1994م. ــادر – ب ــاس، دار ص ــان عب ــق: إحس ــي)ت: 681هـــ(، حتقي ــكان الربمك خل
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روايات نوف البكايل االرسائلية

   عنوان البحث: 

روايات نوف البكال اإلرسائيلية التفسريية -)املوضوعات واملقاصد(. 

   هدف البحث:

مجع الروايات اإلرسائيلية عن نوف البكايل، وبيان موضوعات تلك الروايات ومقاصدها.

   مشكلة البحث:

تكمــن مشــكلة البحــث يف تفــرق روايــات التابعــي اجلليــل نــوف البــايل اإلرسائيليــة التفســريية 

يف كتــب التفســري، فجمعــت هــذه الدراســة تلــك الروايــات مــن مظاهنــا، عــالوة عــى االجتهــاد يف 

بيــان موضوعاتــا، ومقاصدهــا. 

   نتائج البحث:

من أهم النتائج التي خلص إليها البحث:  

1. بلغت مرويات نوف البكايل اإلرسائيلية - التي وقفت عليها - )41( رواية.

2. مل ختــرج الروايــات يف موضوعاتــا ومقاصدهــا عــن القســم الــذي ُأذن لنــا الّتحــدث بــه مــن 

أقســام اإلرسائيليــات.

الة ) املفتاحية(:     الكلامت الدَّ

اإلرسائيليات -  نوف البكايل -  املقاصد -  املوضوعات.
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F

ا بعد: الم عى رسوله األُمن، وعى آله وصحبه أمجعن، أمَّ الة والسَّ احلمد هلل ربِّ العاملن، والصَّ

فــإن ورود اإلرسائيليــات يف تــراث األُمــة ممــا ال يفــى عــى أحــد ممــن لــه اطــالع أو اهتــام بــه، 

ون منــذ  ومــن أوضــح املجــاالت التــي وردت فيهــا اإلرسائيليــات جمــال التفســري، فقــد ضمنهــا املفــرِّ

عهــد الصحابــة - M - تفاســريهم بــن مقــلٍّ ومســتكثر؛ بــل عــدَّ بعــض الباحثــن اإلرسائيليات 

مصــدًرا مــن مصــادر التفســري، ودليــاًل نقليــًا مــن أدلــة املعــاين يف التفســري(1(.

ــد يف  ــه وج ــيا أن ــن، ال س ــن الباحث ــر م ــة والتحري ــة والدراس ــتحق العناي ــة تس ــذا القضي وه

العصــور املتأخــرة مــن جيعــل وجودهــا يف تــراث األُمــة عيًبــا جيــب التَّخلــص منــه، ويزعــم أن ذلــك 

ــلف، ويدعــو بالــضورة إىل تقويضهــا مجلــة وتفصيــاًل. مــن صنــع األعــداء عــى حــن غفلــة مــن السَّ

ومــن القضايــا املرتبطــة هبــذا الشــأن، والتــي حتتــاج إىل دراســة وبيــان = مجــع الروايــات 

ــان  ــا، وبي ــوء عليه ــليط الض ــة، وتس ــم املختلف ــلف يف طبقات ــن السَّ ــرت ع ــي ُأث ــة الت اإلرسائيلي

ومقاصدهــا. موضوعاتــا 

وعليه فقد استعنت باهلل تعاىل عى دراسة جانب من جوانب هذا املوضوع يف بحث أسميته:

)روايات نوف البكال اإلرسائيلية التفسريية - املوضوعات واملقاصد(.

   ولذا البحث أمهية تتمثل يف:

1. تعلقه بكتاب اهلل تعاىل أواًل، وبالتابعي اجلليل نوف البكايل -  - ثانًيا.

2. بيان كيفية تعامل التابعن - X - مع اإلرسائيليات

)1(  ينظر: متن الدليل يف علم التفسري، للدكتور نايف الزهراين، )ص70-62(.
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ــد  ــة، ومقاص ــكايل - اإلرسائيلي ــوف الب ــات ن ــملتها مروي ــي ش ــات الت ــم املوضوع ــان أه 3. بي

ــا.  ــم هل ــن يف إيراده املفري

   والدف من هذا البحث:

.-  - 1. مجع الروايات اإلرسائيلية الواردة عن التابعي اجلليل نوف البكايل

.-  - 2.  التعريف بالتابعي اجلليل نوف البكايل

3. بيان األثر التفسريي ملرويات نوف البكايل -  - اإلرسائيلية.

وقد انتظم هذا البحث يف مقدمة، ومبحثني، وخامتة، واملصادر واملراجع، عى النحو التايل:

املقدمة، وفيها بيان أمهية املوضوع، وأهدافه، وخطته، والدراسات السابقة، ومنهج الدراسة.

املبحــث األول: التعريــف بالروايــات اإلرسائيليــة، ومصادرهــا، وموضوعاهتــا، ومقاصدهــا يف 
كتــب التفســري، وفيــه أربعــة مطالــب:

املطلب األول: التعريف بالروايات اإلرسائيلية. -

املطلب الثان: مصادر اإلرسائيليات. -

املطلب الثالث: موضوعات اإلرسائيليات.  -

املطلب الرابع: مصادر اإلرسائيليات   -

.-  - املبحث الثان: التعريف بنوف البكال

املبحث الثالث: مرويات نوف البكال -  - اإلرسائيلية، وفيه ثالثة عرش مطلًبا:

املطلب األول: من سورة البقرة، واحلج. -

املطلب الثان: من سورة آل عمران. -
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املطلب الثالث: من سورة املائدة. -

املطلب الرابع: من سورة األعراف. -

املطلب اخلامس: من سورة يوسف. -

املطلب السادس: من سورة الكهف. -

املطلب السابع: من سورة مريم. -

املطلب الثامن: من سورة األنبياء، وفاطر ، وص. -

املطلب التاسع: من سورة النمل. -

املطلب العارش: من سورة القصص. -

املطلب احلادي عرش: من سورة الصافات. -

املطلب الثان عرش: من سورة الزخرف. -

املطلب الثالث عرش: من سورة احلاقة. -

اخلامتة، ثمَّ املصادر واملراجع.

   الدراسات السابقة:
ــنِّ  ــة، وب ــكايل اإلرسائيلي ــوف الب ــات ن ــه مــن املصــادر مــن مجــع مروي ــا وقفــت علي مل أجــد في

ــادة  ــة اجل ــة املاتع ــه الدراس ــارت إلي ــا أش ــد؛ إال م ــات ومقاص ــن؛ موضوع ــب املفري ــا يف كت أثره

ــور نايــف  ــرواة واملوضوعــات واملقاصــد(، للدكت ــر الطــبي - ال (اإلرسائيليــات يف تفســري ابــن جري

ــيل: ــا ي ــدده م ــن يص ــا نح ــن م ــا وب ــرق بينه ــراين، والف الّزه

1. أن دراســة الدكتــور نايــف دراســة إحصائيــة عامــة لــكل رواة إلرسائيليــات يف مجيــع الطبقــات 
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ــان  ــكايل، وبي ــوف الب ــات ن ــع رواي ــى مج ــة ع ــة منصب ــذه الدراس ــربي، وه ــر الط ــن جري ــد اب عن

ــا. ــات ومقاصده ــك الرواي ــات تل موضوع

2. جمــال دراســة الدكتــور نايــف تفســري ابــن جريــر الطــربي )ت:310هـــ( فقــط، ومــع هــذا فقد 

فاتــه بعــض املواضــع منــه(1(، وقــد بلغــت روايــات نــوف البــكايل عنــده )14( روايــة، بينــا جمــال هــذه 

الدراســة أغلــب كتــب التفســري؛ فهــي أوســع وأشــمل، وقــد بلــغ مــا مجــع مــن الروايــات اإلرسائيليــة 

ــا )41( رواية.  فيه

3. مل تذكــر دراســة الدكتــور نايــف األمثلــة وإنــا أشــارت إىل مواضعهــا باجلــزء والصفحــة، بينــا 

هــذه الدراســة ذكــرت مجيــع الروايــات، ودرســت كل روايــة عــى حــدة.

ومــن الدراســات التــي تتقاطــع مــع هــذه الدراســة يف بعــض جزئياتــه )تفســري القــرآن 

باإلرسائيليــات: نظــرة تقويميــة( لألســتاذ الدكتــور مســاعد الطيــار؛ وهــو ضمــن كتابــه املوســوم بـــ 

مــة يف علــوم القرآن وأصــول التفســري(، والتايز بــن الدراســتن يف جمال التطبيق،فدراســة  (بحــوث حمكَّ

الدكتــور مســاعد دراســة نظريــة تطبيقيــة عامــة، بينــا هــذه الدراســة دراســة نظريــة تطبيقيــة خاصــة 

ــات نــوف البــكايل.  عــى مروي

   ومن منهجي يف هذه الدراسة، واإلجراءات املتبعة فيه ما ييل: 

ــت  ــة، وأجري ــكايل-  - اإلرسائيلي ــوف الب ــات ن ــة يف مروي ــة املتمثل ــادة العلمي ــت امل مجع

عليهــا املنهــج الوصفــي االســتنباطي يف اجلملــة؛ فجمعــت تلــك املرويــات مــن مظاهنــا، وبّينــت األثــر 

ــات مــن خــالل  ــان موضوعــات ومقاصــد تلــك املروي ــات؛ فاجتهــدت يف بي التفســريي هلــذه املروي

كتــب التفســري.

 

)1(   نحــو: الروايــة التــي أخرجهــا الطــربي يف تفســريه (237/23 – 238(: عــن  َنــوف  الشــامي - مــن طريــق ُنَســرْي بــن ُذْعُلــوق - يف 
ــذ  ــو يومئ ــة. وه ــن مك ــك وب ــا بين ــاع م ــا، والب ــبعون باًع ــذراع س ــال: ال ــة: 32[ ، ق ــه: ژ ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب   ژ ]احلاق قول
بالكوفــة. وينظــر: اإلرسائيليــات يف تفســري ابــن جريــر الطــبي، للدكتــور نايــف الزهــراين، )489/10-490( فقــد ذكــر الدكتــور 
ــة  ــور رواي ــر الدكت ــد ذك ــك )324/15 - 329( فق ــه، وكذل ــات عن ــالث رواي ــود ث ــا املوج ــكايل، بين ــوف الب ــن لن ــف روايت ناي

واحــدة لنــوف البــكايل بينــا املوجــود روايتــان. 
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ــمت البحــث إىل مباحــث، ومطالــب بعــد مجــع املــادة العلميــة، واتبعــت فيــه مــا ُيتبَّــع عــادة    وقــد قسَّ

يف البحــوث مــن:

- ترقيم املرويات ترقيًا تسلسلًيا. 

- عزو اآليات إىل مواضعها من القرآن الكريم يف متن البحث.

- ختريج األحاديث من مظاهنا األصلية، واحلكم عليها؛ وإذا كان يف الصحيحن فأكتفي هبا.

- ختريج املرويات اإلرسائيلية من مظاهنا التفسريية وغريها.

ــة، واألئمــة األربعــة لشــهرتم  - ترمجــة موجــزة لبعــض األعــالم، مســتثنًيا مــن ذلــك الصحاب

ــة باســم الكتــب. ويــر الوصــول إىل ترامجهــم، وكذلــك األعــالم املقرون

- إغفال تراجم رجال األسانيد إال ما دعت احلاجة إليه.

ــم  ــاب، واس ــم الكت ــر اس ــك بذك ــا؛ وذل ــن مظاهن ــث م ــواردة يف البح ــوص ال ــق النص - توثي

ل موضــع، ثــم أكتفــي بذكــر اســم الكتــاب عنــد  املؤلــف، والطبعــة إن ُأحتيــج لذلــك، وذلــك يف أوِّ

ــة. ــت احلاج ــرى إال إذا دع ــرة أخ وروده م

- التعريف با يتاج إىل تعريف، ورشح ما يرد من مفردات غريبة.

- تذييل البحث بقائمة املراجع واملصادر العلمية، وفهرس املوضوعات.

، أســأل اهلل أن ينفعنــي بــه، وينفــع بــه، وأن يغفــر يل مــا فيــه مــن خطــأ  وبعــد فهــذا جهــد املقــلِّ

وزلــل، واهلل أعلــم، وصــى اهلل عــى نبينــا حممــد وآلــه وصحبــه وســلم.
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املبحث األول:
التعريف بالروايات اإلرسائيلية، ومصادرها، وموضوعاهتا، ومقاصدها يف               

كتب التفسري

وفيه أربعة مطالب:

   املطلب األول: التعريف بالروايات اإلرسائيلية 

ــتق منــه. فاألصــل مــا  اء  والــواو واليــاء أصــٌل واحــد، ثــم ُيشَّ 1. الروايــات: مجــع روايــة، و الــرَّ

ُف يف الــكالم حلامــل مــا ُيــروى منــه؛ فاألصــل رويــت مــن املــاء ريــا،  كان خــالف العطــش، ثــم ُيــرصَّ

ـِـم مــن ذلــك(1(. ثــم ُشــبِّه بــه الــذي يــأيت القــوم بعلــم أو خــرب فريويــه، كأنــه أتاهــم بِريِّ

ى فــالن فالنــًا شــعرًا، إذا رواه لــه حتــى حفظــه للروايــة  جــاء يف تذيــب اللغــة(2(: "ويقــال: روَّ

ــل  ــة: مح ــه فالرواي ــه …". وعلي ــه ونقلت ــث: إذا محلت ــت احلدي ــري(3(: "روي ــاح املن ــه". ويف املصب عن

ــريه(4(. ــن غ ــه ع ــكالم ونقل ــخص ال الش

2. اإلرسائيليات: 

ــض  ــر بع ــى ذك ــنقترص ع ــن، وس ــري للمعارصي ــه كالم كث ــات في ــح اإلرسائيلي ــد مصطل إن حتدي

ــه:  ــن بقول ــه بعــض الباحث ف ــه. فعرَّ ــه؛ إذ التوســع يف ذلــك ليــس هــذا حمل أقواهلــم في

"هــي األخبــار املنقولــة عــن أهــل الكتــاب مــن غــري طريــق القــرآن والّســنن الّثابتــة عــن النّبــّي  

.)5)"  

)1(  ينظر: مقاييس اللغة، البن فارس )2/ 453(.
)2(  هتذيب اللغة، لألزهري )15/ 225(.

)3(  املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، أليب العباس الفيومي، )1/ 246(.
)4(  ينظر: التعيني يف رشح األربعني، أليب الربيع نجم الدين الرصرصي، )ص14(.

)5(  املقدمات األساسية يف علوم القرآن، لعبداهلل اجلديع، )ص343(.
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فــه آخــر بقولــه: "كل مــا ُأخــذ عــن بنــي إرسائيــل )اليهــود والنصــارى(" (1(. وهــذا التعريف  وعرَّ

ليــس جامًعــا مانًعــا؛ إذ مــا هــو الــذي ُأخــذ عنهم؟!

فــه ثالــث بقولــه: "مــا نقــل عــن بنــي إرسائيــل يف أخبــار أقوامهــم، واألُمــم الســابقة ألُُمــة  وعرَّ

ــدأ، واملعــاد" (2(. حممــد -  -، واملب

ــات  ــض موضوع ــف بع ــن التَّعري ــا ضمَّ ــري منه ــن أن األخ ــن األخريي ــن التعريف ــرق ب والف

ــح  ــوم صال ــاء؛ كق ــرب القدم ــار الع ــرى أنَّ أخب ــه ي ــه؛ لكنَّ ــه أْطَلق ــذي قبل ــا ال ــات؛ بين اإلرسائيلي

ــر(3(. ــدر آخ ــن مص ــا م ــم، وإن ــل يف كتبه ــي إرسائي ــات بن ــن مروي ــون م ــعيب ال تك وش

ولعــل التعريــف األخــري هــو األقــرب إىل الصــواب؛ لشــموله لــكل مــا يعتــرُب مــن اإلرسائيليات، 

وهــو األقــرب لكونــه جامًعــا مانًعا.

   املطلب الثاين: مصادر اإلرسائيليات 

ــي:  ــات ه ــادر اإلرسائيلي ء(4(. ومص ْ ــيَّ ــُه ال ــدر َعن ــا يص ــدر: َم ــدر، واملص ــع مص ــادر: مج املص

ــه. ــدر عن ــا تص ــا، وم مآخذه

وإذا أردنــا احلديــث عــن مصــادر اإلرسائيليــات فإنــه البــد لنــا مــن اســتصحاب تقســيم العلــاء 

لإلرسائيليــات؛ وهــي كــا يقــول شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة: "عــى ثالثــة أقســام:

أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق، فذاك صحيح.

والثان: ما علمنا كذبه با عندنا مما يالفه.

مة يف علوم القرآن وأصول التفسري )تفسري القرآن باإلرسائيليات: نظرة وتقويم(، أ.د مساعد الطيار، )ص194(. )1(  بحوث حمكَّ
)2(  اإلرسائيليات يف تفسري ابن جرير الطبي )الرواة واملوضوعات واملقاصد(، د. نايف الزهراين، )ص29(.

مة يف علوم القرآن وأصول التفسري )تفسري القرآن باإلرسائيليات: نظرة وتقويم(، )ص195(. )3(  ينظر: بحوث حمكَّ
)4(  املعجم الوسيط، ملجموعة من املؤلفن، )510/1(.
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والثالــث: مــا هــو مســكوت عنــه، ال مــن هــذا القبيــل وال مــن هــذا القبيــل، فــال نؤمــن بــه وال 

نكذبــه، وتــوز حكايتــه"(1(.

ويمكن القول بأن مصادر اإلرسائيليات عند اإلطالق(2( هي:

1. ُكتــب بنــي إرسائيــل، واملقصــود بذلــك عمــوم ُكتــب بنــي إرسائيــل؛ وإن كان أصــل كتبهــم 

التــوراة، قــال ابــن كثري)ت774هـــ(: " وليعلــم  أن  كثــرًيا  مــن  الســلف كانــوا يطلقــون التــوراة عــى 

كتــب أهــل الكتــاب، فهــي عندهــم أعــمُّ مــن التــي أنزهلــا اهلل عــى موســى، وقــد ثبــت شــاهد ذلــك 

مــن احلديــث"(3(.

2. علــاء بنبــي إرسائيــل؛ مــن خــالل: كتبهــم، أو مــا نقلــوه عــن أســالفهم، أو عــن غريهــم مــن 

رواة التاريــخ وأخبــار األُمــم، أو مــا اختلقــوه مــن عنــد أنفســهم، أو غــري ذلــك(4(.

قــال القاســمي)ت: 1332هـــ(: "ال يفــى أن مــن وجــوه التفســري معرفــة القصــص املجملــة يف 

 ،- -   غضــون اآليــات الكريمــة، ثــم مــا كان منها غــري إرسائيــيّل. كالذي جــرى يف عهــده

أو أخــرب عنــه. فهــذا تكّفــل ببيانــه املحدثــون. وقــد رووه باألســانيد املتصلــة،  فــال  مغمــز فيــه.

ــى  ــد تلق ــز، فق ــل العزي ــن التنزي ــًرا م ــا واف ــذ جانًب ــذي أخ ــو ال ــا، وه ــا كان إرسائيلًي ــا م وأم

الســلف رشح قصصــه، إمــا ممــا اســتفاض عــى األلســنة ودار مــن نبئهــم، وإمــا مــن املشــافهة عــن 

اإلرسائيليــن الذيــن آمنــوا. وهــؤالء كانــوا تلقفــوا أنباءهــا عــن قادتــم. إذ الصحــف كانــت عزيــزة 

)1(  مقدمة يف أصول التفسري، البن تيمية )ص42(.
ــه  ــى اهلل علي ــي - ص ــن النب ــت ع ــد "ثب ــق؛ فق ــر والتدقي ــن التحري ــد م ــاج إىل مزي ــي حتت ــائل الت ــن املس ــات م ــادر اإلرسائيلي )2(  مص
وســلَّم - بيــان بعــض األخبــار اإلرسائيليــة الــواردة يف القــرآن الكريــم، مثــل: بيانــه تبديــل هيــود كلمــة )حطــة( بقوهلــم: حبــة يف 
مــة يف علــوم  شــعرة، وبيانــه ألذيــة قــوم موســى - S - لــه، وبيانــه لقصــة موســى - S - مــع اخلــر". بحــوث حمكَّ
القــرآن وأصــول التفســري )تفســري القــرآن باإلرسائيليــات: نظــرة وتقويــم(، )ص199(، فهــل ُيقــال: إن البيــان النبــوي مــن مصــادر 

اإلرسائيليــات؟!! 
)3(  البداية والنهاية ، البن كثري، )3/ 546(.

)4(  ينظر: اإلرسائيليات يف تفسري ابن جرير الطبي، )ص30-29(.
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مل تتبادهلــا األيــدي، كــا هــو يف العصــور األخــرية. واشــتهر ضــّن رؤســائهم بنرهــا لــدى عمومهــم، 
إبقــاًء عــى زمــام ســيطرتم، فــريوون مــا شــاؤوا غــري مؤاخذيــن وال مناقشــن. فــذاع مــا ذاع.

ومع ذلك  فال  مغمز عى مفرينا األقدمن يف ذلك، طابق أسفارهم أم ال"(1(.

   املطلب الثالث: موضوعات اإلرسائيليات

ة التي يبنى عليها امْلَُتَكّلم أو الكاتب كالمه(2(.  املوضوعات: مجع موضوع، واملوضوع: امْلَادَّ

اه،   وجانــب األخبــار والقصــص هــو اجلانــب األبــرز يف الروايــات اإلرسائيليــة؛ بــل قــد ال تتعــدَّ
ويشــمل ذلــك: بــدء اخللــق، وقصــص األنبيــاء - عليهــم الصالة والســالم-؛ ســواء مــن بنــي إرسائيل 

أو مــن غريهــم، وقصــص ُأمــم وأفــراد مــن بنــي إرسائيــل أو مــن غريهــم، ويشء مــن أخبــار املعــاد(3(.

   املطلب الرابع: مقاصد اإلرسائيليات

ــه، ومنــه:  امْلَقصــود  القــاف  والصــاد  والــدال أصــول ثالثــة: يــدل أحدهــا: عــى إتيــان يشء وأمَّ
 بفتــح  امليــم، اســم مفعــول مــن قصــد إليــه: توجــه. واآلخــر: عــى اكتنــاز يف الــيء. واألصــل الثالث: 

الناقــة القصيــد: املكتنــزة املمتلئــة حلــاًم.

ــه فاملقاصــد: مجــع َمقصــد، واملقصــد، وامْلَقصــود:  ــى األول، وعلي ــا هــو املعن ــا هن ــذي يعنين وال

ــه. ــه وهدف ــارع: غايت ف. ومقصــود الشَّ ــي يريدهــا املتــرصِّ ــة الت الغاي

ومــن املصطلحــات املرادفــة ملصطلــح املقاصــد: األهــداف، والغايــات، واألغــراض، واملعــاين، 

واألرسار(4(.

)1(  تفسري القاسمي = حماسن التأويل، للقاسمي، )1/ 31(.
)2(  املعجم الوسيط، إلبراهيم مصطفى وآخرون، )1040/2(.

ــم(، )ص203(؛  ــرة وتقوي ــات: نظ ــري القــرآن باإلرسائيلي ــري )تفس ــول التفس ــرآن وأص ــوم الق ــة يف عل م ــوث حمكَّ ــر: بح )3(  ينظ
واإلرسائيليــات يف تفســري ابــن جريــر الطــبي، )ص77(، وقــد بلغــت مرويــات اإلرسائيليــات يف تفســري الطــبي (2022( روايــة 
يف مجيــع الطبقــات، وينظــر تفصيــل موضوعاتــا بالعــدد والنســبة: اإلرسائيليــات يف تفســري ابــن جريــر الطــبي، )ص65، 77، 84، 

.)92 ،91 ،90 ،87
)4(  ينظر: مقاييس اللغة، البن فارس، )5/ 95(؛ ومقاصد القرآن من ترشيع األحكام، لعبدالكريم حامدي، )ص20(.
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وعــى مــا ســبق فيمكــن أن نقــول مقاصــد إيــراد اإلرسائيليــات يف كتــب التفســري: الغايــة واهلدف 

واحلكمــة مــن إيــراد املفريــن لإلرسائيليــات يف كتب التفســري.

وبالنظــر إىل كتــب التفســري نجــد أن املفريــن يــوردون اإلرسائيليــات يف تفاســريهم لالســتفادة 

منهــا يف:

ــص  ــض القص ــب؛ فبع ــه التغلي ــى وج ــم ع ــرآن الكري ــص الق ــواردة يف قص ــاين ال ــان املع 1. بي

املجملــة يف القــرآن الكريــم قــد يتلــف حتديــد معناهــا املــراد باختــالف االعتــاد عــى اخلــرب اإلرسائييل 

مــن عدمــه.

2.  بيــان مــا يتعلــق بالقصــة، ومــن ذلــك: ســبب القصــة الــذي ال تــرد اإلشــارة إليــه يف القــرآن 

الكريــم، وتعيــن املبهــم، وتفصيــل املجمــل، وكشــف املشــكل، وترجيــح املحتمــل (1(.

ومــن املهــم يف هنايــة هــذا املبحــث أن نشــري إىل أن الروايــات اإلرسائيليــة جــزء مــن مــادة التفســري 

منــذ عــرص الصحابــة والتابعــن وأتباعهــم، وأن رواتــا هــم )أهــل التَّأويــل( الذيــن ُيؤخذ عنهــم، وأن 

أعلمهــم بالتفســري هــم الصحابــة، وهــم أكثرهــم روايــة لإلرسائيليَّــات، فابــن عبــاس وابــن مســعود 

وعــيل - M - رووا كثــرًيا مــن مرويــات اإلرسائيليــات املأثــورة عــن الصحابــة   - M - يف 

تفســري ابــن جريــر الطــربي(2(، ومل يقــع النكــري عــى إيرادهــا يف  كتــب التفســري إال يف أوقــات متأخــرة 

عــن العصــور املفضلــة(3(.

ــم(، )ص196(،  ــرة وتقوي ــات: نظ ــري القــرآن باإلرسائيلي ــري )تفس ــول التفس ــرآن وأص ــوم الق ــة يف عل م ــوث حمكَّ ــر: بح )1(  ينظ
واإلرسائيليــات يف تفســري ابــن جريــر الطــبي، )ص105- 141(.

)2(  ينظر: اإلرسائيليات يف تفسري ابن جرير الطبي، )ص69(، وقد أوصلها الباحث إىل ما نسبته )%83.3(.
)3(  فعــى ســبيل املثــال: أول انتقــاد رصيــح لقصــة فتنــة داود - S - كان مــن النَّحــاس )ت: 338هـــ(، ينظــر: بحــوث حمكمــة 
يف علــوم القــرآن وأصــول التفســري )تفســري القــرآن باإلرسائيليــات: نظــرة تقويميــة(، د، مســاعد الطيــار )ص265(. وعــن هــذه 
القصــة يقــول ابــن كثــري)ت: 774هـــ( يف تفســريه (60/7(: "قــد ذكــر املفــرون هاهنــا قصــة أكثرهــا مأخــوذ مــن اإلرسائيليــات، 
ومل يثبــت فيهــا عــن املعصــوم حديــث جيــب اتباعــه، ولكــن روى ابــن أيب حاتــم هنــا حديًثــا ال يصــح ســنده؛ ألنــه مــن روايــة يزيــد 
الرقــايش عــن أنــس - ويزيــد وإن كان مــن الصاحلــن- لكنــه ضعيــف احلديــث عنــد األئمــة، فــاألوىل أن يقتــرص عــى جمــرد تــالوة 

هــذه القصــة، وأن يــرد علمهــا إىل اهلل D فــإن القــرآن حــق ومــا تضمــن فهــو حــق أيًضــا".
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وإذا كان األمــر كذلــك يف روايــة اإلرسائيليــات املتعلقــة بعــرص القــرون املفضلــة فــإن احلــطَّ مــن 

ــلف؛ وهــو "مــن جحــد مزايــا  كرامــة األئمــة العلــاء الذيــن رووهــا مــن بعدهــم = حــطٌّ مــن قــدر السَّ

ذوي الفضــل، ومعــاداة العلــم، ... فمعــاًذا بــك اللهمَّ  مــن  هضيمة  الســلف!"(1(.

يــن الغالــب مــن إيــراد اإلرسائيليــات يف التفســري= ال يعــدو  وعــى كلِّ حــال فــإن هــدف املفرِّ

االســتفادة منهــا يف بيــان بعــض املعــاين الــواردة يف قصــص القــرآن، أو مــا يتعلــق هبــا(2(، كــا ذكرنــا 

يف موضوعــات ومقاصــد اإلرسائيليــات يف كتــب التفســري، ويف اجلملــة فإهنــا "تذكــر لالستشــهاد ال 

لالعتقــاد"(3(.

)1(  تفسري القاسمي، للقاسمي، )32/1(.
)2(  ينظر: بحوث حمكمة يف علوم القرآن وأصول التفسري )تفسري القرآن باإلرسائيليات: نظرة تقويمية(، )ص196(.

)3(  مقدمة يف أصول التفسري، البن تيمية، )ص42(.
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املبحث الثاين:
ترمجة نوف البِكايل  ، ويعرف بـ)نوف الشامي،  ونوف  احلمريي()1(:

هــو َأُبــو يزيــد، وقيــل: أبــو عمــرو، وقيــل: أبــو رشــيد، وقيــل غــري ذلــك.  َنــوَف، بفتــح النــون 

ــن  ــال اب ــكاف، ق ــف ال ــا وختفي ــدة وكره ــح املوح ــَكايل بفت ، والَب ــَكايلِّ ــة  البِ ــن فضال ــاء، ْب وبالف

حجــر)ت: 852هـــ(: "ووهــم مــن شــددها"(2(. وبنــو بِــكال قبيلــة أو بطــن مــن بطــون محــري؛ فهــو 

ــه. ــن أخت ــل: اب ــار، وقي ــب األحب ــن امــرأة كع ــريي، اب مح

تابعــي جليــل، وثَّقــه ابــن حبــان )ت:354هـــ(، وقــال عنــه أنــه يــروي القصص(3(.ذكــر ســبط 

ابــن اجلــوزي )ت: 654هـــ( أن لــه أًخــا اســمه تبيــع(4(. 

ــدادي  ــب البغ ــد أورد اخلطي ــه، وق ــا ل ــا وحاجًب ــل كان صاحًب ــيل -  -؛ وقي ــن ع روى ع

)ت: 463هـــ(، وابــن عســاكر)ت: 571هـــ( يف ترمجتهــم لــه جمموعــة مــن الروايــات التــي تضمنــت 

حــواًرا دار بينــه وبــن عــيل بــن أيب طالــب -  -، وفيــه قــال  نــوف  البــكايل:

"بايــت عــيٌل فأكثــر الدخــول واخلــروج، والنظــر يِف الســاء، ثــم َقــاَل يل: أنائــم أنــت يــا  نــوف؟ 

ُقْلــُت: بــل رامــق أرمقــك بعينــي منــذ الليلــة يــا أمــري املؤمنــن.

)1(  ينظــر يف ترمجتــه: الطبقــات الكــبى، البــن ســعد، )7/ 452(؛ األســامي والكنــى، لإلمــام أمحــد، )ص105(، التاريــخ الكبــري، 
ــم، )8/ 505(؛  ــن أيب حات ــني وكناهــم، للمقدمــي، )ص47(؛ اجلــرح والتعديــل، الب ــخ وأســامء املحدث (568/9-569(؛ التاري
ــامل يف  ــب الك ــاكر، )308/62- 313(؛ هتذي ــن عس ــق، الب ــخ دمش ــان، )ص196(؛ تاري ــن حب ــار، الب ــامء األمص ــاهري عل مش
ــر،        ــن حج ــب، الب ــب التهذي ــي،)2/ 1013، 1210(، هتذي ــالم، للذهب ــخ اإلس ــزي، )65/30- 66(؛ تاري ــال، للم ــامء الرج أس

ــزركيل، )54/8(. ــالم، لل (90/10(؛ واألع
)2(  فتح الباري رشح صحيح البخاري، البن حجر، )1/ 219(.

)3(  ينظر: الثقات، البن حبان، )483/5(.
)4(  ينظــر: مــرآة الزمــان يف تواريــخ األعيــان، لســبط ابــن اجلــوزي، )6/ 28(. وقــد نقــل عــن ابــن ســعد )ت: 230هـــ(: أنــه يف الطبقــة 

الثَّانيــة مــن الّتابعــن مــن أهــل الشــام، وكان عامًلــا، قــرأ الُكتــب، وســمع مــن كعــب كثــرًيا، وُكنيتــه أبــو ُعبيــد، وقيــل: أبــو عامــر.
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ــذوا  ــك اخت ــرة، أولئ ــن يِف اآلخ ــا، الراغب ــن يِف الدني ــى للزاهدي ــوف! طوب ــا  ن ــاَل يل: ي ــاَل: َفَق َق

ــوا  ــم قرض ــاًرا، ث ــاء دث ــعاًرا، والدع ــاب ش ــا، والكت ــا طيًب ــا، وماءه ــا فراًش ــاًطا، وتراهب أرض اهلل بس

الدنيــا قرًضــا َعــَى منهــاج املســيح ابــن مريــم. يــا  نــوف! إنَّ اهلل أوحــى إىَِل عبــده املســيح، أن قــل لبنــي 

ــة ..."(1(. ــويت إال بقلــوٍب طاهــرٍة، وأبصــار خاشــعٍة، وأكــفٍّ نقي ــا مــن بي ــوا بيًت ــل: ال تدخل إرسائي

وممــن روى عنهــم مــن الصحابــة الكــرام - M -: عبــد اهلل بــن َعْمــرو بــن العــاص، وأبــو 

أيــوب األنصــاري، وثوبــان - مــوىل َرُســول اهللَِّ --، وكعــب األحبــار، وغريهــم.  وعنــه: 

أبــو إســحاق الســبيعي، وأبــو عمــران اجلــوين، وشــهر بــن حوشــب، وســعيد بــن جبــري، ونســري بــن 

ذعلــوق، وخالــد بــن صبيــح، وَأُبــو هــارون العبــدي، وغريهــم. 

كان عاملــًا قاضًيــا حكيــًا، وإماًمــا ألهــل دمشــق، قــرأ الكتــب، وقــصَّ عنهــا األخبــار بِحمــص، 

ــان، فقالــت: "قــل هلــا:  وقــد أرســلت ُأم الــدرداء -  - أحدهــم إليــه وإىل رجــل آخــر يقصَّ

ــن  ــب ب ــة ُمصَع ــة يف والي ــل إىل الُكوَف ــم انتق ــكا"(2(. ث ــاس ألنفس ــا الن ــن موعظتك ــا اهلل، ولتك اتقي

َبــري.  الزُّ

ووقــع لــه ذكــر يف الصحيحــن(3( يف قصــة موســى واخلــض - R -، وفيهــا تكذيــب ابــن 

 -  - لنــوف، وســتأيت هــذه الروايــة - بــإذن اهلل -، ومل ُيــرْد ابــن عبــاس -  - عبــاس

)1(  ينظر: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، )42/8(؛ وتاريخ دمشق، البن عساكر، )304/62- 306(.
)2(  اجلامع، البن وهب )ص661(؛ وحلية األولياء وطبقات األصفياء، أليب نعيم األصبهاين، )52/6(.

)3(  عنــد البخــاري يف صحيحــه، كتــاب العلــم، بــاب: مــا يســتحب للعــامل إذا ســئل: أي النــاس أعلــم؟ فيــكل العلــم إىل اهلل )35/1( 
ح)122(؛ ومســلم يف صحيحــه، كتــاب الفضائــل، بــاب: فضائــل اخلــض، )1847/4( ح)2380(.
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روايات نوف البكايل االرسائلية

حقيقــة الكــذب؛ إنــا أراد أنــه أخطــأ(1(.

ــا  وكان -  - حمًبــا للعلــم والعلــاء، موقــًرا للصحابــة الكــرام، وممــا يــدل عــى ذلــك أن ملَّ

ــا قــد هُنينــا  ْث بأنَّ ث، فقــال: "حــدِّ أتــى عبــد اهلل بــن عمــرو -  - عــى نــوف البــكايل وهــو يــدِّ

 - - عــن احلديــث. فقــال: مــا كنــت ألحــدث وعنــدي رجــل مــن أصحــاب رســول اهلل

ثــم مــن قريــش"(2(.

وممــا ُنقــل عنــه حينــا كان إماًمــا ألهــل دمشــق أنــه إذا أقبــل عــى النــاس بوجهــه قــال: "مــن ال 

.)3)" يبكــم ال أحبــه اهلل، ومــن ال يرمحكــم فــال

ومجلة القول أنه كان يف املعايل مرغًبا، وللكتب قارًئا، وإىل املحامد داعًيا، وعن املحاذر ناهًيا(4(.

ــا  ــه: "كن ــِديُّ قول ــَة الِكنْ ــن َأيب ُعتب ــنده إىل ُأيَبِّ ب ــارك )ت: 181هـــ( بس ــن املب ــه أورد اب ويف وفات

نختلــف إىل نــوف البــكايل، إذ أتــاه رجــل وأنــا عنــده، فقــال: يــا أبــا يزيــد، رأيــت لــك رؤيــا. فقــال: 

اقصصهــا. فقــال: رأيــت أنــك تســوق جيًشــا، ومعــك رمــح طويــل يف ســنانه شــمعة تــيء للنــاس. 

فقــال نــوف: لئــن صدقــت رؤيــاك ألستشــهدن. فلــم يكــن إال أن خرجــت البعــوث مــع حممــد بــن 

)1(  قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة )ت: 728هـــ( يف جممــوع الفتــاوى، )266/32(: "الكــذب كانــوا يطلقونــه بــإزاء اخلطــأ؛ ...كقول 
ــا قــال ملــا صاحــب اخلــض ليــس موســى بنــي إرسائيــل". وقــال يف النبــوات، )817-815/2(:  ــاس:  كــذب  نــوف: مل ــن عب اب
"وكذلــك الــذي يــدّل عليــه الــرع: أّن كّل مــن أخــرب بخــرب ليــس لــه أن ُيــرب بــه، وهــو غــري مطابــق، فإّنــه ُيســّمى كاذبــًا، وإن 
ــًا  ــه: إن نوف ــل ل ــا قي ــاس مل ــن عب ــك اب ــه: "وكذل ــك قول ــن ذل ــار، م ــدة آث ــك بع ــى ذل ــهد ع ــم استش ــذب"، ث ــد الك كان مل يتعّم
ــووي )ت:  ــال اإلمــام الن ــل، ليــس هــو موســى اخلــض. فقــال: كــذب  نــوف". وق ــّي إرسائي يقــول: إّن موســى -S - نب
ــه  676هـــ( يف رشحــه عــى صحيــح مســلم، )137/15(: "قــال العلــاء: هــو عــى وجــه اإلغــالظ والزجــر عــن مثــل قولــه، ال أنَّ
ــه عــدو اهلل حقيقــة، إنــا قالــه مبالغــة يف إنــكار قولــه؛ ملخالفتــه قــول رســول اهلل -  -، وكان ذلــك يف حــال  يعتقــد أنَّ
غضــب بــن عبــاس لشــدة إنــكاره، وحــال الغضــب تطلــق األلفــاظ وال تــراد هبــا حقائقهــا، واهلل أعلــم". وينظــر: فتــح البــاري، 
البــن حجــر، )219/1(، وعمــدة القــاري رشح صحيــح البخــاري، لبــدر الديــن العينــي، )193/2(؛ والنهايــة يف غريــب احلديــث 

واألثــر، البــن األثــري، )159/4(.
)2(  ينظر: تاريخ دمشق، البن عساكر، )312/62(.

)3(  تاريخ دمشق، البن عساكر، )62/ 312(.
)4(  ينظر: حلية األولياء وطبقات األصفياء، أليب نعيم األصبهاين، )6/ 48(.
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ــركاب  ــه  يف  ال ــع  رجل ــا  وض ــه،  فل ــت أودع ــه، ذهب ــض خروج ــا ح ــة(2(، فل ــى الصائف ــروان(1( ع م

 قــال:    اللهــم  أرمــل  املــرأة، وأيتــم الولــد، وأكــرم نوًفــا بالشــهادة. قــال: فغــزوا، فلــا انرصفــوا فكانــوا 

بُقَباقــب(3(، خــرج العــدو عــى الــرج، فــكان أول مــن ركــب، فلــا رآهم، شــدَّ عليهــم، فقتــل رجاًل، 

ثــم رجــاًل، ثــم ُقتــل. فقــال بعــض مــن معــه: فانتهينــا إليــه وقــد اختلــط دمــه بــدم فرســه قتيلــن"(4(.

ــن  ــم م ــا، فمنه ــك اختالًف ــدت يف ذل ــل وج ــه؛ ب ــددة لوفات ــنة حم ــه س ــت علي ــا وقف ــد في ومل أج

ذكــره فيمــن مــات بــن الســبعن إىل الثانــن مــن اهلجــرة(5(، ومنهــم مــن جعلــه فيمــن مــات بعــد 

التســعن(6(، والــذي يظهــر أنــه تــويف يف حــدود ســنة مخــس وســبعن؛ فقــد ذكــر خيــاط بــن خليفــة 

)ت:240هـــ( أن حممــد بــن مــروان غــزا الصائفــة ســنة مخــس َوســبعن(7(، ونــوف البــكايل تــويف يف 

، واهلل أعلــم.  هــذه الغــزوة كــا مــرَّ

)1(   هــو أبــو مــروان حممــد  بــن  مــروان بــن احلكــم األمــوي األمــري، أخــو َعبــد امللــك وَعبــد العزيــز، ابنــي َمــروان، واله أخــوه عبــد 
امللــك اجلزيــرة، فواظــب اجلهــاد، وكان مفــرط القــوى شــديد البــأس، موصوًفــا بالشــجاعة. كان أخــوه عبــد امللــك يغبطــه عــى 
ذلــك، ويســده. وهــو أبــو مــروان بــن حممــد امللقــب باحلــار آخــر ملــوك بنــي أميــة. تــويف ســنة إحــدى وِمَئــة. ينظــر: التاريــخ 

الكبــري، للبخــاري، )1/ 599(؛ وســري أعــالم النبــالء، للذهبــي، )148/5(.
ــح  ــتاء ال يصل ــف؛ ألن الش ــل الصي ــروم يف فص ــد ال ــلمون ض ــا املس ــوم هب ــي يق ــزوات الت ــي الغ ــف وه ــا صوائ ــة: مجعه )2(  الصائف
لغزوهــم بســبب الــربد والثلــج، وعليــه فكــون حممــد بــن مــروان غــزا الصائفــة ســنة مخــس َوســبعن ال يعنــي أنــه مل يغــزو قبــل أو 

بعــد. ينظــر: لســان العــرب، البــن منظــور، )201/9(:؛ وتــاج العــروس، للزبيــدي، )170/6(. 
ــا حتــى يصــب يف هنــر الفــرات.  ــه، بعدمهــا مثلهــا، عــى وزن فعالــل: هنــر يف بــالد الــروم، يتجــه جنوًب ــه، وفتــح ثاني )3(  بضــّم أّول
ينظــر: معجــم مــا اســتعجم مــن اســامء البــالد واملواضــع، للبكــري، )1046/3(؛ ونزهــة املشــتاق يف اخــرتاق اآلفــاق، لإلدريــي،              

.)809  /2)
)4(  اجلهاد، البن املبارك، )ص110(.

)5(  ينظر: التاريخ األوسط، للبخاري، )153/1(.
)6(  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص567(.

)7(   ينظر: تاريخ خليفة بن خياط، البن خياط، )ص271(.
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روايات نوف البكايل االرسائلية

املبحث الثالث: 
روايات نوف البكايل اإلرسائيلية التفسريية، وفيه ثالثة عرش مطلًبا:

اعتمــدت هــذه الدراســة يف مجــع روايــات نــوف البــكايلِّ اإلرسائيليــة عــى )موســوعة التفســري 

املأثــور(، وكتــاب )اإلرسائيليــات يف تفســري ابــن جريــر الطــبي(، والعــود إىل بعــض كتــب التفســري 

ــوع  ــان موض ــد يف بي ــرآن، جمته ــور الق ــى س ــة ع ــات مرتب ــذه الرواي ــأذكر ه ــيل س ــا ي ــة، وفي املختلف

ــق. ــاهلل التوفي ــة، وب ــد كل رواي ومقص

   املطلب األول: من سورة البقرة واحلج 

قــال تعــاىل: ژ ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ  ژ 

ــرة: 204[. ]البق

وقال تعاىل: ژ ڳ   ڳ     ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  

ھ  ھھ  ے  ے   ۓ   ۓ  ژ ]احلج: 11[.

ــكايل - مــن طريــق حممــد بــن كعــب القرظــي -  وكان يقــرأ الُكُتــب، قــال:  ــوٍف  البِ ]1[ عــن  َن

إينِّ ألجــد صفــة نــاس ِمــن هــذه األُمــة يف كتــاب اهلل املنــزل، قومهــا يتالــون الدنيــا بالديــن، ألســنتهم 

أحــى مــن العســل، وقلوهبــم أَمــرُّ ِمــن الصــرِب، يلبســون للنــاس لبــاس ُمُســوك(1( الضــأن، وقلوهبــم 

ون، حلفــت بنفــي ألبعثــنَّ عليهــم فتنــة  ؤون، ويب َيْغــرَتُّ ــرَتِ قلــوب الذئــاب، يقــول الــرب: فَعــيَلَّ جَيْ

ــا:            ــون، فوجدت ــم املنافق ــإذا ه ــرآن، ف ــا يف الق ــي: "َتَدبَّرُت ــال القرظ ــريان. ق ــا ح ــم فيه ــرتك احللي ت

                                                                                                                     ،]204 ]البقــرة:  ژ  ڇ   ڇ   چ   چ  چ  چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ژ 

)1(  املســوك:  مجــع  َمْســك بالفتــح وســكون الســن، وهــو اجِلْلــد. ينظــر: مقاييــس اللغــة، البــن فــارس، )321/5(؛ والنهايــة يف غريــب 
ــري، (331/4(. ــن األث احلديث، الب
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]احلــج: 11["(1(. ڳ   ڳ     ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ژ  ژ 

موضوع الرواية:

ابقة. حتدثت هذه الرواية عن وصف قوم من ُأُّمة حممد - - يف الكتب السَّ

مقصد الرواية:

ــه  ــزول قول ــبب ن ون - X - يف س ــرِّ ــر املف ــد ذك ــل، فق ــح املحتم ــة ترجي ــد الرواي ومقص

تعــاىل: ژ ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ چ  ڇ  ڇ ژ ]البقــرة: 204[ 

= اقــوال ثالثــة:

األول: أهنا نزلت يف األخنس بن رشيق(2(، وهذا قول ابن عباس، والّسّدّي، ومقاتل.

الثان: أهّنا فيمن نافق فأظهر بلسانه ما ليس يف قلبه. وهذا قول احلسن، وقتادة، وابن زيد.

الثالث: أهنا نزلت يف رسية الرجيع(3(.

وقــد اختــرص الــرازي )ت: 606هـــ( هــذه األقــوال يف قولــن: إن اآليــة خمتصــة بأقــوام معينــن، 

ــة ، ورّجــح القــول  ــا هبــذه الصفــة املذكــورة يف هــذه اآلي أو إهنــا عامــة يف حــق كلِّ مــن كان موصوًف

يــن(4(. وذكــر ابــن عطيــة )ت: 542هـــ(  الثــاين منهــا، وذكــر أنــه اختيــار أكثــر املحققــن مــن املفرِّ

أن القــول بعمــوم اآليــة هــو قــول قتــادة، وجماهــد، ثــم قــال: "فهــي عامــة، وهــي تشــبه مــا ورد يف 

)1(  أخرجــه عبــد اهلل بــن وهــب يف تفســري القــرآن مــن اجلامــع، )17/2- 18(؛ ومــن طريقــه ابــن جريــر يف تفســريه (575/3(؛ وعنــه 
ابــن كثــري يف تفســريه، )562/1(. وينظــر: موســوعة التفســري املأثــور، مركــز الدراســات واملعلومــات القرآنيــة، )38/15(.

ــّي  ــر للنب ــب، يظه ــر القل ــكالم، كاف ــن ال ــري، )170/1(: "كان ل ــم التفس ــري يف عل ــوزي )ت: 597هـــ(، زاد املس ــن اجل ــال اب )2(  ق
- - احلســن، ويلــف لــه أنــه يبــه ويتبعــه عــى دينــه، وهــو يضمــر غــري ذلــك"، ومــن أخــرج هــذا الســبب ابــن 

ــريه، )572/3(. ــر يف تفس جري
ــة الرجيــع يف شــهر صفــر مــن الســنة الرابعــة مــن اهلجــرة؛ واملقصــود: مــن  ــة مــن احلجــاز، وقــد كانــت رسي )3(  مــاء هلذيــل بناحي

ــربي، )538/2(. ــبي، للط ــخ الط ــر: تاري ــم.  ينظ ــدر هب ــراء ، وغ ــتدرج الق ــن اس ــن م املنافق
)4(  تفسري الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري، لفخر الدين الرازي، (344/5(.

350



روايات نوف البكايل االرسائلية

الرتمــذي أن يف بعــض كتــب اهلل تعــاىل: "أن مــن عبــاد اهلل قومــا ألســنتهم أحــى مــن العســل وقلوهبــم 

أمــر مــن الصــرب، يلبســون للنــاس جلــود الضــأن مــن اللــن، جيــرتون الدنيــا بالديــن، يقــول اهلل تعاىل: 

أيب يغــرتون وعــيل جيــرتون؟ حلفــت ألســلطن عليهــم فتنــة تــدع احلليــم منهــم حــريان"(1(.

ممــن رّجــح العمــوم مســتداًل بروايــة نــوف البــكايل عــن ابــن جريــر )ت: 310هـــ( = ابــن كثــري 

)ت: 774هـــ( حيــث قــال: "وقيــل: بــل ذلــك عــام يف املنافقــن كّلهــم ويف املؤمنــن كّلهــم. وهــذا 

 -  - ــم أورد ــح". ث ــو الصحي ــد، وه ــري واح ــس، وغ ــن أن ــع ب ــد، والربي ــادة، وجماه ــول قت ق

ــة. الرواي

   املطلب الثاين: من سورة آل عمران 

قــال تعــاىل: ژ ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ   ىئ  ی   ی  ی  ی  

جئ  حئمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خبمب   ىب  يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث     حج  ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  

پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀٺ  ٺ        ٺ  ٺ ژ ]آل عمــران:38-37[.

ــول اهلل - D -: ژ ېئ  ېئ ژ ،  ــق أيب عمــران - يف ق ــن طري ــكايِلِّ م ــوف  البِ ــن  َن ]2[ ع

ــتاء يف  ــة الش ــا فاكه م إليه ــدَّ ــت ُتَق ــا، فكان ــت قومه ــزل يف بي ــاة تن ــت فت ــا، وكان ــال: كان يزوره ق

يــف يف الشــتاء، فقــال: ژ جب  حب  خبمب   ىب  يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث      يــف، وفاكهــة الصَّ الصَّ

حجژ. فهنالــك دعــا زكرّيــا رّبــه أن يــب لــه غالًمــا، فوهــب لــه ييــى، ومل ُيســمَّ ييــى قبلــه، قــال:                            

.]8 ]مريــم:   )2) ژ  ڻ  ں    ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   ژ 

)1(  تفسري ابن عطية = املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، البن عطية، )279/1(.
)2(  أخرجــه ابــن عســاكر يف تاريــخ دمشــق، )85/70(، وينظــر: موســوعة التفســري املأثــور، مركــز الدراســات واملعلومــات القرآنيــة، 

.)164/5)
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عند التأمل يف الرواية السابقة نجد أهنا اشتملت عى موضوعني:

.- S - 1. خرب نبي من أنبياء بني إرسائيل؛ وهو زكريا

 .- P - 2. خرب فرد من أفراد بني إرسائيل؛ وهي مريم

وتضمنت مقصدان:

املقصــد األول: تعيــن املبهــم يف قــول اهلل تعــاىل: ژ ی  جئ  حئ ژ ، فــاهلل – تعــاىل - أهبــم ماهيــة 

يــف،  م إىل مريــم - S - فاكهــة الشــتاء يف الصَّ هــذا الــرزق، وهــذه الروايــة بينتــه؛ فكانــت ُتَقــدَّ

يــف يف الشــتاء.  وفاكهــة الصَّ

ــة  ــل كفال ــاىل أمج ــاهلل تع ــاىل -: ژ ېئ ژ ، ف ــه – تع ــال يف قول ــل اإلمج ــان: تفصي ــد الث واملقص

ــة؛  ــا مــن وجــوه تلــك الكفال ــة بينــت وجًه ــم - P -، وهــذه الرواي ــا - S - ملري زكري

وهــو زيارتــه هلــا. 

     املطلب الثالث: من سورة املائدة

تعــاىل: ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃڃ   چ  چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ژ  قــال 

ــدة: 26[. ]املائ

]3[ عــن  نــوف  البـِـكايِل - مــن طريــق أيب إســحاق - قــال: "كان رسيــر ِعــَوج ثانائــة ذراع، وكان 

طــول موســى عــرة أذرع، وعصــاه عــرة أذرع، ووثــب يف الســاء عــرة أذرع، فــضب  ِعَوًجــا، 
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روايات نوف البكايل االرسائلية

ون عليــه"(1(.  فأصــاب َكْعَبــه، فســقط َميًِّتــا، فــكان جــًرا للنــاس َيُمــرُّ

تضمنت هذه الرواية موضوعني:

.- S -1. خرب نبي من أنبياء بني إرسائيل؛ وهو موسى

2. خرب فرد من أفراد من بني إرسائيل؛ وهو عوج بن عوق(2(.

ومقصد هذه الرواية هو: 

ترجيــح املحتمــل؛ كــا عنــد ابــن جريــر )ت:310هـــ(، فعنــد هــذه اآليــة ذكــر أن أهــل التأويــل 

اختلفــوا يف النَّاصــب لـــألربعن عــى قولــن:

األول: قولــه تعــاىل: ژ ڄ ژ ، وعــى هــذا تكــون األرض املقدســة حمرمــة عــى القــوم الذيــن 

ــى  ــا ع مه ــك حرَّ ــن، وكذل ــرب اجلباري ــوا ح ــى، وأب ــوم موس ــن ق ــى م ــر موس ــوا أم ــوا وخالف عص

موســى - S - واملؤمنــن الذيــن مل يالفــوا، حتــى إذا انتهــت املــدة التــي حددهــا اهلل، وخرجــوا 

مــن التيــه، ثــم فتحهــا اهلل عــى موســى ومــن بقــي معــه مــن املؤمنــن، وســكنوها، وأهلــك اجلباريــن 

بعــد حــرب منهــم هلــم.

ــا يف  ــن إيراده ــد م ــب؛ ألن املقص ــريه، )80/3( دون تعقي ــري يف تفس ــن كث ــه اب ــريه، (315/8(؛ وعن ــر يف تفس ــن جري ــه اب )1(   أخرج
ــه: "ويف  ــة، )2/ 126(، بقول ــة والنهاي ــه يف البداي ــه تعقب ــر -  -، إال إن ــن جري ــد اب ــح املحتمــل كــا هــو عن التفســري ترجي
إســناده إليــه نظــر. ثــم هــو مــع هــذا كلــه مــن اإلرسائيليــات، وكل هــذه مــن وضــع جهــال بنــي إرسائيــل فــإن األخبــار الكذبــة 
قــد كثــرت عندهــم، وال متييــز هلــم بــن صحيحهــا وباطلهــا. ثــم لــو كان هــذا صحيًحــا لــكان بنــو إرسائيــل معذوريــن يف النكــول 
عــن قتاهلــم، وقــد ذمهــم اهلل عــى نكوهلــم، وعاقبهــم بالتيــه عــى تــرك جهادهــم، وخمالفتهــم رســوهلم، وقــد أشــار عليهــم رجــالن 
صاحلــان منهــم باإلقــدام، وهنياهــم عــن اإلحجــام". وينظــر: موســوعة التفســري املأثــور،  مركــز الدراســات واملعلومــات القرآنيــة، 
(489/7(. ويف وصــف طــول هــذا الرجــل غرابــة؛ بــل قــال ابــن كثــري )ت: 774هـــ( يف تفســريه، (76/3( عــن هــذا الشــأن أنــه 
"يســتحى مــن ذكــره.  ثــم  هــو  خمالــف  ملــا  ثبــت  يف  الصحيــح  أن رســول اهلل -  - قــال: "إن اهلل - تعــاىل - خلــق آدم 

وطولــه ســتون ذراعــا، ثــم مل يــزل اخللــق ينقــص حتــى اآلن"".
)2(  اختلف يف اسم أبيه عى التحقيق، فبعض الروايات أسمته: عوج، وبعضها: عوق، وأخرى: عناق، كا ستجده يف هذا البحث. 
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الثــان: قولــه تعــاىل: ژ   چ  چ  چ ژ ، وعــى هــذا يكــون التحريــم عــى التأبيــد جلميــع مــن 

كان مــن بنــي إرسائيــل يف ذلــك الوقــت ممــن قــال اهلل فيهــم: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  

ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ژ ]املائــدة:24[. بمــن فيهــم موســى - S -(1(؛ إال أن 

ذلــك التيــه "كان روحــًا لــه وســالمًا؛ ال عقوبــة"(2(.

ح االحتامل األول؛ للحيثيات التالية: وهذان القوالن حمتمالن، إال أن ابن جرير)ت: 310هـ( رجَّ

1. علَّــل هــذا االحتــال بقولــه: "ألن اهلل عــزَّ ذكــره عــمَّ بذلــك القــوم، ومل يصــص منهــم بعًضــا 

بعض". دون 

ــى  ــه موس ــاق قتل ــن عن ــوج ب ــن = أن ع ــار األول ــاء أخب ــاع عل ــك بإمج ــى ذل ــتدل ع 2. اس

ــال:  ــم ق ــا، ث ــي معن ــكايل الت ــوف الب ــة ن ــي اســتدل هبــا رواي ــار الت -S-، ومطلــع هــذه األخب

ــا مل تكــْن بنــو إرسائيــل  ــاه قبــل مصــريه يف التيــه، وهــو مــن أعظــم اجلبَّاريــن َخْلًق ــه إيِّ "فلــو كان قتُل

ــة  ــاء األُم ــذي ظهــَر منهــا، ولكــن ذلــك كان - إن شــاء اهلل - بعــد فن ــن اجلــزَع ال تــزُع مــن اجلباري

ــم"(3(. ــن مدينته ــى اجلبَّاري ــول ع ــت الدخ ــا، وأب ــت رهبَّ ــت، وعص ــي جزع الت

ــح  ــذا أص ــربي )ت: 310هـــ(: "وه ــه الط ــب إلي ــا ذه ــًدا م ــوي )ت:510هـــ( مؤي ــال البغ ق

.)4)"- S - ــى ــه موس ــق قتل ــن عن ــوج ب ــاء أن ع ــاق العل ــل؛ التف األقاوي

)1(  ينظر: تفسري الطبي، )307/8 - 308(.
)2(  فتوح الغيب يف الكشف عن قناع الريب = حاشية الطيبي عى الكشاف، للطيبي، )328/5(.

)3(  تفسري الطبي، )314/8(.
)4(  تفسري البغوي = معامل التنزيل،  )38/3(.
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روايات نوف البكايل االرسائلية

      املطلب الرابع: من سورة األعراف، والطور

ــاىل: ژ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ــال تع ق

ــراف: 59[. ڃ ژ ]األع

]4[ عــن  نــوف  البـِـكايل - مــن طريــق عبــد اهلل بــن جابــر - قــال: مخســٌة مــن األنبيــاء مــن العرب: 

ــالة والســالُم - (1(. حممــد، ونــوٌح، وهــود، وصالــح، وشــعيب - عليهم الصَّ

موضوع الرواية: 

األنبيــاء مــن غــري بنــي إرسائيــل )العــرب(، وهــم: حممــد، نــوح، وهــود، وصالــح، وشــعيب - 

.- O

مقصد الرواية:

مل أجــد - فيــا وقفــت عليــه مــن كتــب التفســري - مــن أورد هــذه الروايــة؛ إال اإلمــام 

، ولكــن يمكــن أن نقــول إن  الســيوطي)ت: 911هـــ(، نقــاًل عــن ابــن عســاكر)ت: 571هـــ( كــا مــرَّ

ــة: ــذه الرواي ــد ه مقص

ــرب،  ــاء الع ــن أنبي ــه م ــت أن ــد بين ــوح - S -، فق ــن ن ــه اهلل ع ــا أمجل ــض م ــل بع  تفصي

ــابون، وَنَقلــة  وال نســتطيع اجلــزم هبــذا إال أن يكــون - S - أبــو أيب العــرب، فقــد "اتفــق النسَّ

ــة: ــم منهــم ثالث ــت األُم ــن تفّرع ــوح الذي ــد ن ــن عــى أّن ول املفري

ــر،  ــام األصغ ــم، وح ــث أكربه ــوراة، وأّن ياف ــم يف الت ــع ذكره ــد وق ــث؛ وق ــام، وياف ــام، وح س

ــط. ــام األوس وس

ــه الســيوطي يف الــدر املنثــور يف التفســري باملأثــور، (480/3(؛ وينظــر:  )1(  أخرجــه ابــن عســاكر يف تاريــخ دمشــق، )242/2(؛ وعن
ــة، )181/9(. موســوعة التفســري املأثــور، مركــز الدراســات واملعلومــات القرآني
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وخــّرج الطــربي يف البــاب أحاديــث مرفوعــة بمثــل ذلــك، وأّن ســام أبــو العــرب، ويافــث أبــو 
الــروم، وحــام أبــو احلبــش والزنــج، ويف بعضهــا الســودان. ويف بعضهــا ســام أبــو العــرب وفــارس 
والــروم، ويافــث أبــو الــرّتك والصقالبــة ويأجــوج ومأجــوج، وحــام أبــو القبــط والســودان والرببــر، 

ومثلــه عــن ابــن املســّيب ووهــب بــن منّبــه"(1(.

ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ژ  تعــاىل:  قــال 
.]133 ]األعــراف:  ڍژ  

]5[ عــن  نــوف  الشــامي - مــن طريــق ســاك - قــال: "مكــث موســى يف آل فرعــون بعَدمــا غَلــب 
م، فيأَبــون أن ُيْســِلموا" (2(. فــاِدَع، والــدَّ ــل، والضَّ ــحَرَة عريــن ســنًة ُيِريــم اآليــات: اجلــراد، والُقمَّ السَّ

ــى -  - يف                     ــث موس ــال: "مك ــامي ق ــوف الش ــن ن ــاك ع ــن س ــل ع وروى إرسائي
ــا"(3(. ــن عاًم ــحرة أربع ــب الس ــا غل ــد م ــون بع آل فرع

موضوع الرواية: 

.- S - األنبياء من بني إرسائيل، وهو موسى

مقصد الرواية: 

تفصيــل املجمــل؛ فاآليــات الكريــات ذكــرت لنــا أن اهلل أرســل عــى فرعــون وقومــه عــدة آيــات 
مفصــالت؛ يعنــي مل تكــن مــرة واحــدة؛ بــل بــن كل آيــة وآيــة مــدة، إال أن اآليــات مل تبــنِّ لنــا تلــك 
ــا يف  ــان تذكــر لن ــان الروايت ــات بأكملهــا، وهات ــي اســتغرقتها هــذه اآلي ــا املــدة الت املــدد، ومل تبــن لن

هــذا الشــأن قــوالن: عريــن ســنة، أو أربعــن ســنة، وكالمهــا حمتمــل، وال دليــل يرجــح أحدمهــا، 

واهلل أعلــم. 

)1(  تاريخ ابن خلدون = ديوان املبتدأ واخلب يف تاريخ العرب والببر ومن عاصهم من ذوي الشأن األكب، البن خلدون، )8/2(.
)2(  أخرجــه ابــن أيب حاتــم يف تفســريه = تفســري القــرآن العظيــم، )1549/5(؛ وعنــه الســيوطي يف الــدر املنثــور يف التفســري باملأثــور، 
ــوعة  ــر: موس ــق، )68/61(؛ وينظ ــخ دمش ــاكر يف تاري ــن عس ــه اب ــيخ. وأخرج ــد، وأيب الش ــد يف الزه ــزاه إىل أمح (524/3(؛ وع

ــة، )307/9(. ــور، مركــز الدراســات واملعلومــات القرآني التفســري املأث
)3(  تفسري القرطبي = اجلامع ألحكام القرآن، )267/7(.
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روايات نوف البكايل االرسائلية

   • قــال تعــاىل: ژ ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ    

ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ېى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  

ېئ  ېئ      ىئ  ىئ  ىئ ژ ]األعــراف: 143[.

ــال: إينِّ  ــى اهلل إىل اجلب ــال: "أوح ــوين - ق ــران اجل ــق أيب عم ــن طري ــكايلِّ - م ــْوٍف  البِ ــن  َن ]6[ ع

ــور، فإّنــه َتواَضــَع، قــال: أْرىض  نــاِزٌل عــى جبــٍل منكــم. قــال: فَشــَمَخِت اجلبــاُل كلُّهــا إال جبــل الطُّ

ــه: إينِّ  ر يل يشٌء فســيأتيني. فأوحــى اهلل إلي ــدِّ ــال: إن ُق ــه. ويف لفــٍظ: ق ــا ُقِســم يل. فــكان األمــُر علي ب

ــْدَريت"(1(.  ســَأنِزُل عليــك بتواُضِعــك يل، وِرضــاك بُق

 •قال تعاىل: ژ ں ژ ]الطور: 1[.

]7[ عــن  َنــْوف  البــكايل - مــن طريــق أيب عمــران اجلــوين - قــال: "أوحــى اهلل إىل اجلبــال: أين نازل 

عــى جبــٍل منكــّن. قــال: فَشــمخت اجلبــاُل كّلهــا رجــاء أن يكــون األمــر عليهــا. قــال: وتواضــع طــور 

ســيناء، وقــال: أرىض بــا قســم اهلل يل. فــكان األمُر عليــه"(2(. 

موضوع الرواية: 

.- S - خرب نبي من أنبياء بني إرسائيل، وهو موسى

مقصد الرواية: 

ــى                  ــم اهلل موس ــه، وكلَّ ــبحانه - ل ــىَّ - س ــذي ت ــل ال ــراف اجلب ــة األع ــاىل - يف آي ــم اهلل - تع أهب

- S - مــن عليــه، ويف اآليــة الثانيــة أقســم اهلل بالطــور ُغْفــاًل دون بيــان احلــدث العظيــم الــذي 

)1(  أخرجــه اإلمــام أمحــد يف الزهــد، )ص66(؛ وعنــه ابــن القيــم يف التبيــان يف أيــامن القــرآن، )399/1(؛ وأخرجــه أيب نعيــم يف احلليــة، 
(49/6(، دون آخــره؛ وعــن اإلمــام أمحــد وأيب نعيــم أورده الســيوطي يف الــدر املنثــور يف التفســري باملأثــور، (543/3(. وينظــر: 

موســوعة التفســري املأثــور، مركــز الدراســات واملعلومــات القرآنيــة، )333/9(.
)2(  أخرجــه عبــد الــرزاق يف تفســريه، (246/2 - 247(؛ وينظــر: موســوعة التفســري املأثــور، مركــز الدراســات واملعلومــات القرآنيــة، 

.)622/20)
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كان عليــه، وهاتــان الروايتــان بيَّنت أن اجلبــل املقصــود بقولــه: ژ ۋ  ۅ    ۅ    ۉ  ۉ  ې    ې  

ې  ېى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ ژ هــو جبــل الطــور، وأن املقصــود بالطــور يف 

قولــه: ژ ں ژ هــو جبــل الطــور، ولذلــك يقــول ابــن القيــم )ت: 751هـــ( بعــد أن أورد روايــة 

ــُه لســيُِّد اجلبــال"(1(. نــوف البــكايل الســابقة: "وجبــٌل هــذا شــأنه حقيــٌق أن ُيْقِســَم اهللُ بــه، وإنَّ

  •  قــال تعــاىل: ژ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  

ڄ  ڄ    ڦ  ڄ  ڄ   ڦ   ڦ   ڤ   ڦ   ڤ   ٿ   ٹ  ٹ         ٹٹ  ڤ  ڤ    

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  

گ   گ   گ   کگ   ک             ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ    ڈ   ڎ   ڎ   ڌ  

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ    ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ژ ]األعــراف: 156- 715[.

ــه  ]8[ عــن نــوف احلمــريي - مــن طريــق شــهر بــن حوشــب - قــال: "ملــا اختــار موســى قوَم

ــُل  ــوًرا، وأجع ــجًدا وطه ــم األرَض مس ــُل لك ــى: أجع ــال اهلل ملوس ــه فق ــات ربِّ ــاًل مليق ــبعن رج س

الســكينَة معكــم يف بيوتكــم، وأجعلكــم تقــرءوَن التــوراة عــن ظهــر قلوبكــم، يقرؤهــا الرجــُل منكــم 

واملــرأُة واحلــرُّ والعبــُد والصغــرُي والكبــرُي. فقــال موســى لقومــه: إن اهلل قــد جعــل لكــم األرض طهوًرا 

َ إال يف الكنائــس. قــال: وجيعــُل الســكينَة معكــم يف بيتكــم. قالــوا:  ومســجًدا. قالــوا: ال نريــد أن نصــيلِّ

ال نريــد إالَّ أن تكــون كــا كانــت يف التابــوت. قــال: وجيعُلكــم تقــرءون التــوراة عــن ظهــر قلوبكــم، 

ــا إال  ــد أن نقرأه ــوا: ال نري ــري. قال ــري والكب ــد والصغ ــر والعب ــرأة واحل ــم وامل ــل منك ــا الرج ويقرؤه

ــه: ژ ں  ں  ڻ ژ ".  ــال اهلل: ژ ڤ  ڤ    ڤ  ڤ   ڦ  ژ إىل قول ــًرا. فق نظ

ــا انطلــق موســى بوفــد  ــكايلِّ - مــن طريــق ييــى بــن أيب كثــري - قــال: "مل ]9[ وعــن نــوف البِ

بنــي إرسائيــل كلَّمــه اهلل، فقــال: إين قــد بســطُت هلــم األرض طهــوًرا ومســاجَد ُيصّلــون فيهــا حيــث 

ــم  ــم، وجعلُته ــكينة يف قلوهب ــُت السَّ ــاٍم، وجعل ــرٍب أو محَّ ــاٍض أو ق ــد مرح ــالُة، إالَّ عن ــم الص أدركْته

)1(  التبيان يف أيامن القرآن، البن قيم اجلوزية، )400/1(.
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يقــرءون التــوراة عــن ظهــر ألســنتهم. قــال: فذكــر ذلــك موســى لبنــي إرسائيــل، فقالــوا: ال نســتطيع 

ــيلِّ إال يف  ــًرا، وال ُنص ــوراة إال نظ ــرأ الت ــوٍت، وال نق ــا يف تاب ــا لن ــا، فاجعْله ــكينة يف قلوبن ــَل السَّ مح

الكنيســة. فقــال اهلل: ژ ڤ  ڤ    ڤ  ڤ   ڦ  ژ حتــى بلــغ: ژ ں  ں  ڻژ. 

قــال: فقــال موســى: يــا ربِّ اجعْلنــي نبيَّهــم. قــال: نبيُّهــم منهــم. قــال: ربِّ اجعلنــي منهــم، قــال: 

ــزل اهلل:               ــا. فأن ــا لغرين ــت وفادتن ــل، فجعل ــي إرسائي ــد بن ــك بوف ــا ربِّ أتيت ــال: ي ــم. ق ــن تدركه ل

: فامحــدوا اهلل الــذي  ــكايلُّ ژ ې  ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئژ ]األعــراف: 159[. قــال نــوٌف البِ

حفــظ غيبتكــم، وأَخــَذ لكــم ســهَمُكم، وجعــل وفــادُة بنــي إرسائيــَل لكــم".

]10[ وعــن نــوف البــكايل - مــن طريــق ييــى بــن أيب كثــري - بنحــوه، إال أنــه قــال: "وإين ُأنــزُل 

عليكــم التــوراَة تقرءوهنــا عــن ظهــر ألســنَتِكم، رجاُلكــم ونســاُؤكم وصبياُنكــم. قالــوا: ال نصــيلِّ إال 

يف كنيســة. ثــم ذكــر ســائر احلديــث نحــوه"(1(.

ــن  ــار م ــا اخت ــى مَلّ ــدي -: "إّن موس ــارون العب ــق أيب ه ــن طري ــكايلِّ - م ــوف  البِ ــن  ن  ]11[ وع

ــُدوا إىل اهلل، وَســُلوه. فكانــت ملوســى مســألٌة، وهلــم مســألٌة، فلــا  قومــه ســبعن رجــاًل قــال هلــم: فِ

انتهــى إىل الطــور - املــكان الــذي وعــده اهلل بــه -  قــال هلــم موســى: ســلوا اهلل. قالــوا: أِرنــا اهلل جهــرًة. 

قــال: ويكــم، تســألون اهلل هــذا! مرتــن. قالــوا: هــي مســألتنا، أِرنــا اهللَ جهــرًة. فأخذتــم الرجفــة، 

، جئُتــك بســبعن ِمــن خيــار بنــي إرسائيــل، فأرجــع إليهــم وليــس  فصعقــوا، فقــال موســى: أْي ربِّ

معــي منهــم أحــٌد؟! فكيــف أصنــع ببنــي إرسائيــل؟ أليــس يقتلــوين؟ فقيــل لــه: ســْل مســألَتك. قــال: 

، إينِّ أســأُلك أن تبعثهــم. فبعثهــم اهلل، فذهبــت مســألُتهم ومســألُته، وُجِعلــت تلــك الدعــوة  أْي ربِّ

ة"(2(.  هلــذه األُمَّ

)1(  أخــرج الروايــات الثــالث ابــن جريــر يف تفســريه، (489/10 – 490(؛ وابــن أيب حاتــم يف تفســريه، )1579/5(، وعنــه الســيوطي 
يف الــدر املنثــور، (568/3( وعــزاه إىل أيب الشــيخ؛ وينظــر: موســوعة التفســري املأثــور، )388/9 - 407(.

)2(  أخرجه ابن أيب حاتم يف تفسريه، (1574/5(؛ وعنه السيوطي يف الدر املنثور، )569/3( وعزاه إىل أيب الشيخ.
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موضوع الروايات: 

.- S - خرب نبي من أنبياء بني إرسائيل، وهو موسى

مقصد الروايات: 

ــاىل:         ــه تع ــراد بقول ــوال يف امل ــة أق ــر )ت: 310هـــ( ثالث ــن جري ــد أورد اب ــل، فق ــح املحتم ترجي

: ژ   ٹ  ٹ  ٹ   ٿ    ژ 

1- خمرجــه عــاٌم، ومعنــاه خــاٌص، واملــراد بــه: ورمحتــي وســعت املؤمنــن يب مــن ُأُّمــة حممــد 
ــياق. -  -. واستشــهد بالــذي بعــده مــن الــكالم، يعنــي السِّ

2- خمرجه عى العموم يف الدنيا لكل النَّاس، وعى اخلصوص يف اآلخرة للمتقن.

3- خمرجه عى العموم، واملراد التوبة(1(.

ــاىل: ژ ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   ــه تع ــي قول ــول - يعن ــذا الق ــال: "وه ــمَّ ق ث

چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ژ  - إبانــة مــن اهلل - جــل ثنــاؤه - عــن أن الذيــن وعــد موســى نبيَّــه 

- S - أن يكتــب هلــم الرمحــة التــي وصفهــا جــل ثنــاؤه بقولــه:             ژ ٿ   ٹ  ٹ ٹ ژ   

= هــم ُأُّمــة حممــد -  -؛ ألنــه ال يعلــم هلل رســوٌل ُوصــَف هبــذه الصفــة - أعنــي األُمــيِّ - 

غــري نبيِّنــا حممــد -  -، وبذلــك جــاءت الروايــات عــن أهــل التأويــل"(2(.

ــياق، والروايــات عــن أهــل  ــح -  - القــول األول، واســتدل عــى ذلــك بأمريــن: السِّ فرجَّ

.-  - التأويــل، والتــي منهــا الروايــات اإلرسائيليــة عــن نــوف البــكايل

)1(  ينظر: تفسري الطبي، )483/10 - 486(. 
)2(  تفسري الطبي، )488/10(.
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   املطلب اخلامس: من سورة يوسف

 •قال تعاىل: ژ ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ے   ےچ ]يوسف: 20[.

ــه: ژ ہ   ہ   ہ   ھ    ــحاق - يف قول ــق إيب إس ــن طري ــكايلِّ - م ــوٍف البِ ــن ن ]12[ ع

ــا".   ــرون درمًه ــال: "ع ھژ. ق

ــامي(1( - مــن طريــق إيب إســحاق - يف قولــه: ژ ہ   ھ   ژ. قــال: "كانــت  ]13[ عــن نــوٍف الشَّ

عريــن درمًها"(2(.قال: "عــرون درمًها"(3(. 

موضوع الرواية: 

.- S - خرب نبي من أنبياء بني إرسائيل، وهو يوسف

مقصد الرواية: 

تعيــن املبهــم )دراهــم معــدودة(، فابــن جريــر )ت:310هـــ( -  - ذكــر هــذه الروايات يف 

بيــان املبهــم؛ إال أنــه توقــف يف الرتجيــح يف ذلــك، كــا هــو منهجــه الغالــب يف املبهــات التــي مل يظهــر 

لــه دليــل عــى الرتجيــح فيهــا(4(. 

( مهــا واحــد، قــال حممــود شــاكر )ت: 1418هـــ( يف حتقيقــه لتفســري الطــبي، (13/15(: "نــوف الشــامي هــو  )1(  )الشــامي والبـِـكايلِّ
نفســه نــوف بــن فضالــة البــكايل". قلــت: ويؤيــد هــذا ومــا أورده اإلمــام املــزي )ت: 742هـــ( يف ترمجتــه لنــوف يف هتذيــب الكامل، 

ــامي. (65/30( = بأنــه البــكايل الشَّ
ــاء، )52/6(، عــن  ــاء وطبقــات األصفي ــة األولي ــو نعيــم )ت: 430هـــ( يف حلي ــر يف تفســريه، (56/13(؛ وأب )2(  أخرجــه ابــن جري
 َنــْوف  البِــكايل - مــن طريــق أيب إســحاق - قــال: "البخــس: الظُّلــم. والثمــن عــرون درمًهــا". والــذي يبــدو أن تفســري البخــس 
بالظلــم مــدرج يف الروايــة اإلرسائيليــة؛ ألن البخــس يف اللغــة ُفــرِّ بالظلــم، كــا عنــد األصفهــاين )ت: 502هـــ( يف املفــردات يف 

غريــب القــرآن، )ص110(.
)3(  أخرجــه ابــن جريــر، )57/13(؛ وابــن أيب حاتــم، )2116/7(. وعــزاه الســيوطي إىل ابــن املنــذر، وأيب الشــيخ. وزاد يف تفســري 
البغــوي، (224/4(: "فاقتســموها درمهــن درمهــن". قــال اخلــازن )ت: 741هـــ( يف تفســريه = لبــاب التأويــل يف معــان التنزيــل، 
(519/2(: "فعــى هــذا القــول مل يأخــذ أخــوه مــن أمــه وأبيــه شــيًئا منهــا". وينظــر: موســوعة التفســري املأثــور،  مركــز الدراســات 

واملعلومــات القرآنيــة، )538/11(.
)4(   ينظر: تفسريه، )59/13(.
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 •قــال تعــاىل: ژ ڍ   ڌ   ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  

گ   گ        ڳ  ڳ     ڳ   ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ         ہ  ہ  ھ  ھ  

ھ  ھ  ے    ے  ژ ]يوســف: 26-25[.

ــره  ــد أن يذك ــف يري ــا كان يوس ــال: "م ــحاق -، ق ــق أيب إس ــن طري ــكايل –  م ــوف الب ــن ن ]14[ ع

حتــى قالــت: ژ ک  ک  ک  گ  گ  گ ژ اآليــة. قــال: فغضــب، فقــال: ژ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ ژ " (1(.

موضوع الرواية: 

.- S - خرب نبي من أنبياء بني إرسائيل، وهو يوسف

مقصد الرواية: 

                      S ــف ــال يوس ــه ق ــن أجل ــذي م ــل ال ــبب املجم ــت الس ل ــت وفصَّ ــة بيَّن ــذه الرواي وه

ــه  ــت قميص ــرون: قطع ــال املف ــوزي )ت: 597هـــ(: "ق ــن اجل ــال اب ژ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ ژ ، ق

نصفــن، فلــا خرجــا، ألفيــا ســيدها، أي: صادفــا زوجهــا عنــد البــاب، فحضهــا يف ذلــك الوقــت 

ئــًة لنفســها مــن األمــر  ژ ک  ک  ک  گ  گ  گ ژ . قال ابــن عباس:  كيــد، فقالــت ســابقًة بالقــول مربِّ

تريــد الّزنــا.  ژ گ        ڳ  ڳ ژ . أي: مــا جــزاؤه إاِل الّســجن، ژ ڳ   ڳ   ڱ  ژ.يعنــي: الــضب بالســياط. 

 فغضــب يوســف حينئــذ وقــال: ژ  ڱ  ں  ں  ڻ ژ. وقــال وهــب بــن منبِّــه: قــال لــه العزيــز حينئذ: 

أخنتنــي يــا يوســف يف أهــيل، وغــدرَت يب، وغررتنــي بــا كنــت أرى مــن صالحــك! فقــال حينئــذ:                     

ژ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ ژ "(2(.

ــور،  ــدر املنث ــيوطي يف ال ــه الس ــريه، )2127/7(؛ وعن ــم يف تفس ــن أيب حات ــريه، (104/13(؛ واب ــر يف تفس ــن جري ــه اب )1(  أخرج
ــة، )570/11(. ــات القرآني ــات واملعلوم ــز الدراس ــور، مرك ــري املأث ــوعة التفس ــر: موس ــيخ. وينظ ــزاه إىل أيب الش (525/4( وع

)2(  زاد املسري يف علم التفسري، البن اجلوزي، )432/2(.
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   املطلب السادس: من سورة الكهف

 •قــال تعــاىل: ژ ڱ  ڱ  ں    ں   ڻ   ڻ  ڻ    ڻ     ۀ        ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ     ھھ   ھ  

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ژ ]الكهــف: 50[.

، قال: "كان إبليُس رئيَس ساء الدنيا"(1(. ]15[ عن  نوف  البِكايلِّ

موضوع الرواية: 

بدء اخللق.

مقصد الرواية: 

ترجيح املحتمل يف مسألة هل كان إبليس من املالئكة أم ال؟!

وقد ذكر ابن جرير )ت: 311هـ( يف هذه املسألة قوالن:

ــات  ــن الرواي ــة م ــة، وروى جمموع ــن املالئك ــة م ــب املعصي ــل أن يرك ــس كان قب األول: أن إبلي

تؤيــد هــذه القــول عــن ابــن عبــاس -  -، وغــريه، ومنهــا هــذه الروايــة؛ إال أهنــا مــن طريــق 

.-  - )ســعيد بــن املســيب )ت: 94هـــ

الثــان: أن إبليــس مــا كان مــن املالئكــة طرفــة عــن قــط، وإنــه ألصــل اجلــن كــا أن آدم أصــل 

 ،- - )اإلنــس، وروى جمموعــة مــن الروايــات تؤيــد هــذه القــول عــن احلســن )ت: 110هـــ

وغــريه.

ــة    ــذه الرواي ــرج ه ــيخ، وأخ ــا إىل أيب الش ــور، (403/5(؛ وعزاه ــدر املنث ــكايل يف ال ــوف الب ــن ن ــي ع ــة الت ــيوطي الرواي )1(  أورد الس
ــور،              ــري املأث ــوعة التفس ــر: موس ــيب. وينظ ــن املس ــعيد ب ــق س ــن طري ــا م ــريه، )538/1(، )287/15(، إال أهن ــر يف تفس ــن جري اب

 .)555/13)
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وانتــرص ابــن جريــر يف هنايــة املطــاف للقــول األول الــذي أيَّدتــه روايــة نــوف البــكايل، إال أهنــا 

- كــا ذكــرت - عنــده مــن طريــق ســعيد بــن املســيب )ت:94هـــ(، وقــد ذكــر يف ترجيحــه ِعَلــَل مــن 

قــال بالقــول الثــاين، وفنَّدهــا(1(.

ژ                                 ۈئ  ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ    وئ    وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ژ  تعــاىل:   • قــال 

]الكهــف: 52[.

]16[ عــن عبــد اهلل بــن عمــرو-  -، - مــن طريــق  نــوف  البـِـكايل - يف قولــه:   ژ ۆئ  ۈئ  

ق اهلل بــه يــوم القيامــة بن أهــل اهلُدى وأهــل  الضاللــة"(2(. ۈئ ژ ، قــال: "هــو واٍد عميــٌق يف النــار، فــرَّ

]17[ عــن عامــر األحــول، قــال: "ُســِئل نــوٌف عــن قولــه تعــاىل: ژ ۆئ  ۈئ  ۈئ ژ. قــال: واٍد 

بــن أهــل الضاللــة وأهــل اإليــان"(3(. 

موضوع الرواية: 

املعاد.

مقصد الرواية: 

ذكر املفرون يف معنى )املوبق( يف اآلية الكريمة أقوال عدة؛ مدارها عى ثالثة أقوال:

.)4)-  - األول: أن معنى ژ ۈئ ژ: أي مهلًكا، وهذا مروي عن ابن عباس

)1(  ينظر: تفسريه،  )538/1(.
ــن أيب  ــريه، )297/15(؛ واب ــر يف تفس ــن جري ــكايل، واب ــوف الب ــق ن ــن طري ــريه، (192/1( م ــالم يف تفس ــن س ــى ب ــه يي )2(   أخرج
حاتــم يف تفســريه، )2368/7(؛ والبيهقــي يف البعــث والنشــور، )ص274(، ثالثتهــم مــن طريــق عمــرو البــكايل ال نــوف البــكايل؛ 
وعــزاه الســيوطي يف الــدر املنثــور، )405/5( إىل ابــن املنــذر وابــن أيب حاتــم. وينظــر: موســوعة التفســري املأثــور، )562/13(.

ــري  ــوعة التفس ــر: موس ــاء، )52/6(. وينظ ــة األولي ــم يف حلي ــو نعي ــد، )ص252( ح)1807(؛ وأب ــد يف الزه ــام أمح ــه اإلم )3(  أخرج
ــور، )562/13(. املأث

ــور،  ــدر املنث ــيوطي يف ال ــزاه الس ــريه، )2367/7(؛ وع ــم يف تفس ــن أيب حات ــريه، )296/15(؛ واب ــر يف تفس ــن جري ــه اب )4(  أخرج
ــم. ــن أيب حات ــذر واب ــن املن (404/5( إىل اب

364



روايات نوف البكايل االرسائلية

.-  - الثان: أن معنى ژ ۈئ ژ: عداوة، وهذا مروي عن احلسن

الثالــث: أن معنــى ژ ۈئ ژ: واد يف جهنــم. وهــذا مــروي عن نــوف البــكايل، وعمرو البــكايل(1(، 

وجماهــد، وأنــس بــن مالــك - رحــم اهلل اجلميع -.

ــور  ــم مجه ــول األول(2(، وه ــال بالق ــن ق ــم م ــا؛ فمنه ــح بينه ون يف الرتجي ــرِّ ــف املف ــد اختل وق

ــول األول،  ــال بالق ــن ق ــم م ــث(4(، ومنه ــال بالثال ــم ق ــاين(3(، ومنه ــال بالث ــن ق ــم م ــن، ومنه املفري

وجعلــه كالقــول املجمــل الــذي تفصيلــه القــول الثــاين، أو الثالــث، وهــو ابــن جريــر     )ت: 311هـــ( 

حيــث قــال:

ــه يف  ــن وافق ــاس، وم ــن عب ــن اب ــاه ع ــذي ذكرن ــول ال ــواب الق ــك بالص ــوال يف ذل "وأوىل األق

ــه.  ــا: إذا أهلكت ــت فالن ــد أوبق ــا: ق ــول يف كالمه ــرب تق ــك أن الع ــك، وذل ــه املهل ــق: أن ــل املوب تأوي

ــنَّ ... ــى: يلكه ــورى: 34[. بمعن : ژ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ ژ ]الش ــلَّ ــزَّ وج ــول اهلل ع ــه ق ومن

وجائــز أن يكــون ذلــك امَلْهِلــُك الــذي جعــل اهلل جــلَّ ثنــاؤه بــن هــؤالء املركــن، هــو الــوادي 

الــذي ُذكــر عــن عبــد اهلل بــن عمــرو. وجائــز أن يكــون العــداوة التــي قاهلــا احلســن"(5(.

ــوف  ــة ن ــراد رواي ــن إي ــن م ي ــض املفرِّ ــد بع ــإن مقص ــح، ف ــو الراج ــوال ه ــذه األق ــن ه وأيٌّ م

البــكايل = ترجيــح القــول بــأن املوبــق: واد يفصــل بــن أهــل احلــق والباطــل، وأن اآليــة حتتمــل ذلــك.

)1(   أبــو عثــان، عمــرو  البــكايل، اختلــف يف اســم أبيــه، وُهــَو مــن بنــى بــكال؛ واختلــف أيًضــا يف صحبتــه مــن عدمهــا، فبعضهــم 
ه يف كبــار التابعــن، ثقــة شــامي، تــويف ســنة إحــدى وســبعن للهجــرة. ينظــر: معرفــة  ه مــن الصحابــة، والبعــض اآلخــر عــدَّ عــدَّ
الثقــات مــن رجــال أهــل العلــم واحلديــث ومــن الضعفــاء وذكــر مذاهبهــم وأخبارهــم، للعجــيل، )187/2(؛ واملعجــم الكبــري، 
ــن  ــة، الب ــز الصحاب ــة يف متيي ــن عبدالــرب، )1206/3(؛ واإلصاب ــة األصحــاب، الب للطــرباين،    )43/17(؛ واالســتيعاب يف معرف

ــر، )580/4(. حج
)2(   منهم ابن كثري )ت: 774هـ(، حيث قال يف تفسريه، )170/5(: "والظاهر من السياق هاهنا: أنه املهلك".

)3(   مجهــور املفريــن ينســبون هــذا القــول إىل احلســن )ت:110هـــ( -  - ضمن األقــوال يف معنــى: ژ ۈئ ژ إال أننــي مل أقف 
فــه، وإنــا ُيذكــر باعتبــاره حمتمــل للَمْهِلــِك الــذي جعلــه اهلل  حــه عــى غــريه مــن هــذه األقــوال، وال عــى مــن ضعَّ عــى مــن رجَّ

بــن املركــن.
)4(   منهم الشوكاين )ت:1250هـ( يف فتح القدير، )348/3(.

)5(   تفسري الطبي، )298/15(.
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ژ       	 ېئ  ېئ   ۈئ     ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ    ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ژ  تعــاىل:  قــال 

 .]60 ]الكهــف: 

]18[ أخــرج ابــن جريــر - مــن طريــق ســعيد بــن جبــري -، قــال: "قلــت البــن عبــاس: إن نوًفــا 

يزعــم أن اخلــض ليــس بصاحــب موســى، فقــال: كــذب عــدو اهلل"(1(،.... 

]19[ وأخــرج - مــن طريــق ســعيد بــن جبــري -، قــال: "جلســت عنــد ابــن عبــاس وعنــده نفــر 

مــن أهــل الكتــاب، فقــال بعضهــم: يــا أبــا العبــاس،  إن  نوفــًا  ابــن  امــرأة كعــب يزُعــُم عــن كعــب، أن 

موســى النبــي الــذي طلــب العــاملَ إنــا هــو موســى بــن َمنَْســا. قــال ســعيٌد: قــال ابــن عبــاس: أنــوٌف 

ــا يقــول ذلــك. قــال: أنــت ســمعته يــا  يقــول هــذا؟ قــال ســعيٌد: فقلــت لــه نعــم، أنــا ســمعُت نوًف

ســعيد؟ قــال: قلــت: نعــم. قــال: كــذب نــوف... 

ــن  ــذي رواه ُأيب ب ــث ال ــتدالله باحلدي ــن اس ــاس -  - يف كال الروايت ــن عب ــل اب ــم أكم ث

ــران -  ــن عم ــى ب ــع موس ــض م ــة اخل ــر قص ــي - - يف ذك ــن النب ــب -  - ع كع

مطولــة"(2(.   =  -  S

موضوع الرواية: 

خرب نبي من أنبياء بني إرسائيل، وهو موسى  S ، واخلض S  عند من قال بنبوته(3(.

مقصد الرواية: 

إن هذه الروايات اشتملت عى أمور عدة؛ منها:

)1(  ســبق بيــان معنــى تكذيــب ابــن عبــاس -  - لنــوف -  -، وخترجيــات العلــاء يف ذلــك، وهــذه الروايــة أخرجهــا 
البخــاري يف صحيحــه، كتــاب األنبيــاء، بــاب: حديــث اخلــض مــع موســى - R -، )154/4( ح)3401(.

)2(  أخــرج الروايتــن ابــن جريــر يف تفســريه، )324/15 - 329(، وتاريــه )372/1 - 374(؛ وينظــر: موســوعة التفســري املأثــور، 
.)586 - 580 – 575/13)

)3(   ممــن انتــرص لنبــوة  اخلــض- S - ابــن  كثــري)ت: 774هـــ(، وقــد ذكــر يف ذلــك أدلــة متعــددة. ينظــر: البدايــة والنهايــة، 
ــري،)248/2(. ــن كث الب
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1. نمــوذج نقــد الصحابــة - M - الشــديد للتفســري؛ فهــذا ابــن عبــاس - - ينْتقــُد 

مــا ذهــب إليــه نــوف البــكايل بوصفــه: "عــدو اهلل"(1(. و"هــذا وشــبهه دليــل عــى منهــاج الّصحابــة 

ــه القــرآن  ــة، فاألصــل أهّنــا معروضــة عــى مــا جــاء ب ــار اإلرسائيلّي فيــا كانــوا يســمعونه مــن األخب

والّســنّة، فــا وافــق منهــا فهــو شــاهد حــّق، ومــا خالــف رّدوه"(2(.   

2. تعين املبهم يف اآليات، بغض النظر عن أنه صحيح أو خطأ(3(. 

3.  ويرى بعض الباحثن أن فيها تفصيل املجمل(4(. 

   املطلب السابع: من سورة مريم

ة عن نوف البكايل يف ِقصة مريم - P -، عى النحو التايل: وردت روايات عدَّ

 •عنــد قولــه تعــاىل: ژ ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ   

ۉ   ې   ې   ې   ې   ى   ى   ائ   ائ ژ ]مريم:10- 11[.

، ژ ې   ې ژ ، قال: كتب هلم(5(. ]20[ عن  نوف  البِكايِلِّ

• وعند قوله تعاىل: ژ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ       ڈ  ژ ]مريم: 17[.

]21[ عــن  نــوف  البـِـكايّل - مــن طريــق أيب عمــران اجلـَـْويِنِّ - قــال: "كانــت مريــم  P  فتاة 

ُب  بتــواًل، وكان زكريــا زوج أختهــا كفلهــا، فكانــت معــه، فــكان يدخــل عليهــا ُيَســلُِّم عليهــا، فُتَقــرِّ

)1(  ينظر: نقد الصحابة والتابعني للتفسري،  لعبد السالم اجلار اهلل، )ص159(.
)2(  املقدمات األساسية يف علوم القرآن، لعبداهلل اجلديع، )ص348 -  349(.

ــح القــول بأنــه موســى بــن عمــران نبــي اهلل؛ مســتنًدا لظاهــر  )3(   انتقــد ابــُن عطيــة يف تفســريه، (628/5( قــول  نــوف  البــكايل، ورجَّ
القــرآن، والســنة، والتاريــخ، وكذلــك ابــن كثــري)ت: 774هـــ( يف البدايــة والنهايــة، )170/2(.وينظــر: موســوعة التفســري املأثــور، 

.)575/13)
)4(  ينظر: اإلرسائيليات يف تفسري ابن جرير الطبي، )ص118(.

)5(  يف موســوعة التفســري املأثــور، )34/14(، ح)2(: "عــزاه الســيوطي إىل عبــد بــن محيــد". وقــد رجعــُت إىل الــدر املنثــور، (483/5( 
فلــم أجــد هــذه الروايــة املنســوبة إىل عبــد بــن محيــد عــن نــوف البــكايل، وإنــا وجــدت مــا عــزاه الســيوطي إىل عبــد بــن محيــد إنــا 

هــو عــن احلكــم.  وهــذه الروايــة حمتملــة بــأن تكــون مــن اإلرسائيليــات أو مــن التفســري بالــرأي.
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ــت  ب ة، فقرَّ ــرَّ ــا م ــا زكري ــل عليه ــتاء، فدخ ــف يف الش ــة الصي ــف، وفاكه ــتاء يف الصي ــة الش ــه فاكه إلي

ب، ژ ىئ  يئ  جب  حب  خبمب   ىب  يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث     حج  مج    ــرِّ ــه بعــض مــا كانــت ُتَق إلي

]آل  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ ژ  إىل قولــه: ژ  ژ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ 

ــم: 10[:  ژ       ]مري ٴۇ  ۋ  ۋ   ژ  ــاس  ــُم الن ــال تكلِّ ــانك ف ــى لس ــُم ع َت ــال: ُيْ ــران: 37 -41[. ق عم

ــا  ــال: فبين ــم، ژ ى   ى   ائ   ائ ژ. ق ــب هل ــا. ژۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ې   ې ژ كت صحيًح

هــي جالســة يف منزهلــا إذا رجــل قائــم بــن يديــا قــد َهَتــَك احلُُجــَب، فلــّا رأتــه قالــت:  ژژ       ڑ  ڑ  

ــال: ژ گ   گ  ڳ   ڳ   ــل - S -، ق ــزع جربي ــن ف ــرت الرمح ــا ذك ــال: فل ک  ک  ک           ک ژ. ق

ڳ  ڳ  ڱ  ڱژ إىل قولــه:  ژ ۇ  ۆ  ۆ ژ. فنفــخ يف جيبهــا جربيــُل، فحملــت، حتــى إذا 

أْثَقَلــْت وِجَعــْت مــا توجــع النســاء، وكانــت يف بيــت النبــوة، فاســتحيت، وهربــت حيــاًء ِمــن قومهــا، 

فأخــذت نحــو املــرق، وخــرج قومهــا يف طلبهــا، فجعلــوا يســألون: رأيتــم فتــاة كــذا وكــذا؟ فــال 

لــت:   قا لنخلــة،  ا إىل  فتســاندت  ژ  ې  ې   ې       ې   ژ  وأخذهــا    أحــد،  يربهــم 

ژى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ژ. قــال: حيضــة مــن حيضــة، ژ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ژ ، قــال: جربيل 

ــدواًل، ژ ی  ی  ی  ی  جئ   ــال: ج ــوادي: ژ ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ژ ، ق ــى ال ــن أق ِم

ــه يف  ت َره، ولفَّ ــت رَسَ ــها، فقطع ــت نفس ــا، وطاب ــتدَّ ظهره ــُل اش ــا جربي ــال هل ــّا ق حئ  مئ  ىئژ. فل

ِخْرَقــة، ومحلتــه، فلقــي قومهــا راعــي بقــر وهــم يف طلبهــا، قالــوا: يــا راعــي، هــل رأيــت فتــاة كــذا 

وكــذا؟ قــال: ال، ولكــن رأيــت الليلــة ِمــن بقــري شــيًئا مل أره منهــا قــطُّ فيــا خــال. قــال: ومــا رأيتهــا 

ــا رأتــم  ــوادي. فانطلقــوا حيــث وصــف هلــم، فل ًدا نحــو هــذا ال ــجَّ ــال: رأيتهــا باتــت ُس منهــا؟ ق

ــوا: ژ ڤ  ڤ   ــا، فقال ــوا عليه ــى وقف ــاؤوا حت ــى، فج ــع عيس ــت ُترِض ــت، وجعل ــم جلس مري

ڤ  ڦ   ڦ  ژ ، قــال: أمــًرا عظيــًا، ژچ  ڇژ ، أن كلِّمــوه، فعجبــوا منهــا، ژ ڇ  ڇ         ڍ  ڍ  

ــكأ عــى يســاره، ثــم  ڌ   ڌ   ڎ  ڎ ژ ؟! واملهــد: ِحْجُرهــا. فلــا قالــوا ذلــك تــرك عيســى ثدَيــا، واتَّ
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تكلــم، ژ ڈ  ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  

ڱ ژ. قــال: واختلــف النــاس فيــه"(1(.

• وعند قوله تعاىل: ژ ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ژ ]مريم: 22[.

]22[ َقاَل  نوف  البكايل: َمَكَثْت - يعني مريم - حاماًل قدر ما متكث النساء(2(.

ــاىل: ژ ۉ  ې  ې      ې  ې    ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئژ  ــه تع ــد قول • وعن

]مريــم: 23[.

]23[ عن  نوف  البِكايِلِّ - من طريق أيب عمران اجلوين - قال: "وكنُت حيضة نسيتها"(3(.

• وعنــد قولــه تعــاىل: ژ ٿ  ٹ   ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ            

ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ           چ  چ  ژ ]مريــم: 28-27 [.

ــْوين - قــال: "وخــرج قوُمهــا يف طلبهــا.  ]24[ عــن نــوف البِــكايِلِّ - مــن طريــق أيب عمــران اجلَ

ــَت  ــوا: أرأي ــرأوا راعــي بقــر فقال ــوا منهــا شــيًئا، ف ٍة ورشف، فلــم ُيِسُّ ــوِّ وكانــت مــن أهــل بيــت نب

. قالــوا: ومــا  فتــاًة كــذا وكــذا َنْعُتهــا؟ قــال: ال، ولكنــي رأيــُت الليلــة ِمــن بقــري مــا مل أره منهــا قــطُّ

ــاد: وأحفــظ عــن  ًدا نحــو هــذا الــوادي. قــال عبــد اهلل بــن أيب زي رأيــَت؟ قــال: رأيُتهــا الليلــة ُســجَّ

ــّا رأتــم  ــم، فل ــال هلــم، فاســتقبلتهم مري ــث ق ــوا حي ُه ــوًرا ســاطًعا. فتوجَّ ــت ن ــال: رأي ــه ق ســيَّار أن

لــت ابنهــا يف ِحْجرهــا، فجــاءوا حتــى قامــوا عليهــا، ژ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ژ:  َقعــَدت، ومَحَ

)1(  عــزاه الســيوطي يف الــدر املنثــور، )498/5 - 499(، إىل عبــد اهلل بــن أمحــد يف زوائــد الزهــد. وينظــر: موســوعة التفســري املأثــور، 
.)55 - 53/14)

)2(  املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واأُلمــم، البــن اجلــوزي، )18/2(. وهــذه الروايــة حمتملــة بــأن تكــون مــن اإلرسائيليــات أو مــن التفســري 
بالــرأي، أو منقولــة عــن الغــري.

ــر:  ــد؛ وينظ ــن محي ــد ب ــور، )498/5( إىل عب ــدر املنث ــيوطي يف ال ــزاه الس ــريه، )220/1(؛ وع ــالم يف تفس ــن س ــى ب ــه يي )3(  أخرج
ــور، )72/14(. ــري املأث ــوعة التفس موس
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ــادة. ژ ڄ  ڄ     ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ   چ   ــارون يف العب ــبيهة ه ــا ش ــًا. ژ ڦ ڄ ژ ، أي: ي ــًرا عظي أم

هــادة، فكيــف َصــَدَر هــذا  چژ ، أي: أنــت ِمــن بيــت طيِّــب طاهــر، معــروف بالصــالح والعبــادة والزَّ

ــِك؟!"(1(. من

• عند قوله تعاىل: ژ ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ژ ]مريم: 32[.  

]25[ عن  نوف  البكايل: ژ ں  ں  ژ ، أي: "ليس يل أب"(2(.

موضوع الروايات السابقة: 

ــي  ــراد بن ــن أف ــرد م ــرب ف ــا - S -، وخ ــو زكري ــل، وه ــي إرسائي ــاء بن ــن أنبي ــي م ــرب نب خ

.- P - ــم ــي مري ــل، وه إرسائي

أما مقصد هذه الروايات: 

فهــو تفصيــل مــا ُأمجــل يف القــرآن الكريــم مــن قصــة مريــم - P -؛ وترجيــح بعــض تلــك 

ــل، ومــن ذلك: التفاصي

1.بيان بعض تفاصيل كفالة زكريا - S - هلا.

2. بيــان بعــض تفاصيــل مَحَْلهــا بالنبــي الكريــم عيســى - S - مــن غــري زوج، وترجيــح 

أن مــدة ذلــك احلمــل تســعة أشــهر، قــال ابــن كثــري: )ت: 774هـــ(: "ثــم اختلــف املفــرون يف مــدة 

محــل عيســى - S - فاملشــهور عــن اجلمهــور أهنــا محلــت بــه تســعة أشــهر" (3(.

)1(   أخرجه ابن أيب حاتم، كا يف تفسري ابن كثري، )226/5(؛ وينظر: موسوعة التفسري املأثور، )90/14 - 96(.
ــور،  ــري املأث ــوعة التفس ــور، )509/5(؛ ويف موس ــدر املنث ــيوطي يف ال ــه الس ــريه، (2408/7(؛ وعن ــم يف تفس ــن حات ــه اب )2(  أخرج

ــم".  ــن أيب حات ــيوطي إىل اب ــزاه الس (102/14(  ح )2(: "ع
)3(  تفسري ابن كثري، (222/5(.
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ــي؛ مل  ــو صب ــى - S - وه ــى عيس ــاىل ع ــزة اهلل تع ــل ظهــور معج ــض تفاصي ــان بع 3.  بي

ــار(1(. ــا يف بعــض اآلث يبلــغ األربعــن يوًم

ــو  ــس ه ــه لي ــه: ژ ڦ  ڄ ژ ، وأن ــارون( يف قول ــي بـــ )ه ــح يف املعن ــول الراج ــان الق 4. بي

هــارون - S - أخــو موســى - S -، وإنــا هــو عابــد مــن عبَّــاد زماهنــم، كانــت تســاميه 

يف العبــادة، وكان اســمه هــارون، قــال ابــن كثــري )ت: 774هـــ(: " وأخطــأ  حممد  بــن  كعــب  القرظي  يف 

 زعمــه  أهنــا  أخــت  موســى  وهــارون  نســًبا؛ فــإن بينهــا مــن الدهــور الطويلــة مــا ال يفــى عــى أدنــى 

ه أن يف التــوراة أن مريــم أخــت  مــن عنــده مــن العلــم مــا يــرّده عــن هــذا القــول الفظيــع؛ وكأنــه غــرَّ

ــى اهلل موســى وقومــه، وأغــرق فرعــون ومــأله، فاعتقــد  موســى وهــارون رضبــت بالــدف يــوم نجَّ

أن هــذه هــي هــذه، وهــذا يف غايــة البطــالن، واملخالفــة للحديــث الصحيــح مــع نــص القــرآن، كــا 

ــة"(2(. ــد واملن ــواًل، وهلل احلم ــري  مط ــاه يف التفس قررن

   املطلب الثامن: من سورة األنبياء، وفاطر، وص

قال تعاىل: ژ ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ ژ ]األنبياء: 20[. 	

قال تعاىل: ژ ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ژ       ]األنبياء: 69[. 	

وقــال تعــاىل: ژ ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ   	

ۓڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ         ۇ  ۆ  ژ ]فاطــر:1[.

ــة  ــق املالئك ــال: "إّن اهلل خل ــكايِل - ق ــْوف  البِ ــق  َن ــن طري ــرو - م ــن عم ــد اهلل ب ــن عب ]26[ ع

أه عــرة أجــزاء: تســعة أجــزاء منهــم املالئكــة، وجــزء واحــد اجلــن واإلنــس.  واجلــن واإلنــس، فَجــزَّ

)1(  ينظر: تفسري البغوي = معامل التنزيل يف تفسري القرآن، )230/5(.
)2(  البداية والنهاية، البن كثري، )447/2(.
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أ املالئكــة عــرة أجــزاء: تســعة أجــزاء منهــم الكروبيــون(1( الذيــن يســبحون الليــل والنهــار ال  وَجــزَّ

أ اجلــن واإلنــس عــرة  يفــرتون، وجــزء منهــم واحــد لرســالته وخلزائنــه ومــا يشــاء مــن أمــره. وَجــزَّ

أجــزاء: تســعة أجــزاء منهــم اجلــن، واإلنــس جــزء واحــد، فــال يولــد مــن اإلنــس مولــود إال ُولـِـد مــن 

أ اإلنــس عــرة أجــزاء: تســعة أجــزاء منهــم يأجــوج ومأجــوج، وســائرهم ســائر  اجلــن تســعة. وَجــزَّ

بنــي آدم"(2(.

 ، ]27[ عــن نــوف البــكايل، عــن عبــد اهلل بن عمــرو قــال: "إن اهلل F خلــق املالئكــة، واجلنَّ

أهــم عــرة أجــزاء، تســعة أجــزاء منهــا املالئكــة، وجزء واحــد اجلــّن واإلنس. واإلنــس فجزَّ

أ املالئكــة عــرة أجــزاء، تســعة أجــزاء منهــم الكروبيــون الذيــن  يســبحون  الليــل  والنَّهار  ال  وجــزَّ

 يفــرتون، وجــزء منهــم واحــد لرســالته، وخلزائنــه، ومــا يشــاء مــن أمره.

ــال  ــد، ف ــزء واح ــس ج ــنَّ واإلن ــم اجل ــزاء منه ــعة أج ــزاء، تس ــرة أج ــس ع ــنَّ واإلن أ اجل ــزَّ وج

ــعة.  ــنِّ تس ــن اجل ــد م ــود إالَّ ول ــس مول ــن اإلن ــد م يول

أ اإلنس عرة أجزاء، تسعة أجزاء منهم يأجوج ومأجوج، وسائرهم بنو آدم. وجزَّ

قال ييى: يعني ما سوى يأجوج ومأجوج من ولد آدم"(3(.

 •قال تعاىل: ژ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ژ ]األنبياء: 83[.

ــاىل: ژ ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ   ڃ  ڃ     ڃ  چ   ــال تع وق

ــاء: 84[. چ  ژ ]األنبي

)1(  املالئكــة الكروبيــون: هــم ســادة املالئكــة ومقربيهــم؛ منهــم: جربيــل، وميكائيــل، وإرسافيــل. ينظــر: هتذيــب اللغــة، لألزهــري،            
.)118/10)

)2(  أخرجــه ييــى بــن ســاّلم يف تفســريه، )344/1( مــن طريــق نــوف البــكايل؛ وأخــرج ابــن جريــر يف تفســريه،  (244/16-245(؛ 
وابــن عســاكر يف تاريــخ دمشــق، )462/46(؛ وابــن اجلــوزي يف املنتظــم، )192/1( = نحــوه مــن طريــق عمــرو البــكايل. 

)3(  أخرجه ييى بن ساّلم يف تفسريه، )776/2 – 777( من طريق نوف البكايل. 
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روايات نوف البكايل االرسائلية

وقال تعاىل: ژ ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب      مب  ىب  ژ ]ص: 41[.

]28[ عــن  َنــوف  البـِـكايل - مــن طريــق أيب عمــران اجلَــوين - قــال: "مــرَّ نفــٌر ِمــن بنــي إرسائيــل 

بأيــوب، فقالــوا: مــا أصابــه مــا أصابــُه إال بذنــب عظيــم أصابــه. فســمعها أيــوُب، فعنــد ذلــك قــال: 

ژ ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ ژ. وكان قبــل ذلــك ال يدعــو"(1(. 

ــسَّ  ــذي م ــيطاُن ال ــال: "الش ــوين - ق ــران اجل ــق أيب عم ــن طري ــكايِلّ - م ــْوف  البِ ــن  َن ]29[ وع

أيــوَب ُيقــال لــه: ِمْســَوٌط. فقالــت امــرأة أيــوب: ادُع اهللَ أن يشــفيك. فجعــل ال يدعــو حتــى مــرَّ بــه 

نفــر مــن بنــي إرسائيــل، فقــال بعُضهــم لبعــض: مــا أصابــه مــا أصابــه إال بذنــب عظيــم أصابــه. فعنــد 

ــال: ژ ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ژ " (2(. ــك ق ذل

ــكايل- مــن طريــق أيب عمــران اجلــوين - يف قولــه: ژ ڄ  ڄ    ڄ   ]30[ وعــن  َنــوف  البِ

ف، فقــال:  ث بذلــك ُمَطــرِّ ڃ ژ ، قــال: ُأويِت أجُرهــم يف اآلخــرة، وُأْعطِــي مثلهــم يف الدنيــا. فُحــدِّ

مــا عرفــُت وجَههــا قبــل اليــوم(3(.

]31[ وقال  نوف  البكايل: الشيطان الذي مس أيوب اسمه معيط(4(. 

عنــد تأمــل جممــوع الروايــات الســابقة عــن نــوف البــكايل نجــد أهنــا اشــتملت عــى موضوعــات 

عــدة، نجملهــا يف: 

ــدء اخللــق، ويشــمل ذلــك: خلــق اإلنــس واجلــنَّ واملالئكــة، وخلــق الكــون؛ بــا يف ذلــك  	 ب

الشــمس والقمــر.

ــن  ــم؛ كــا يف تفســري اب ــن أيب حات ــور، )655/5(؛ واب ــدر املنث ــه الســيوطي يف ال )1(  أخرجــه اإلمــام أمحــد يف الزهــد، )ص43(؛ وعن
ــور، (610/14(. ــري املأث ــوعة التفس ــر: موس ــري، )361/5(؛ وينظ كث

ــد ابــن كثــري: )ســوط( بــدل )مســوط(؛ وينظــر: موســوعة  )2(  أخرجــه ابــن أيب حاتــم ؛كــا يف تفســري ابــن كثــري، ) 361/5(، وعن
ــور، )122/19(. ــري املأث التفس

)3(  أخرجــه ابــن أيب حاتــم يف تفســريه، (2459/8(؛ وذكــره ابــن كثــري يف تفســريه، )363/5( بقولــه: "وقــال محــاد بــن زيــد، عــن أيب 
عمــران اجلــوين، عــن نــوف البــكايل...". وعــزاه الســيوطي يف الــدر املنثــور، (654/5( إىل ابــن املنــذر، وابــن أيب حاتــم؛ وينظــر: 

موســوعة التفســري املأثــور، )620/14(.
)4(  عزاه السيوطي يف مفحامت األقران يف مبهامت القرآن، )ص94( إىل ابن أيب حاتم.
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مان، وهي ُأُّمة يأجوج ومأجوج. 	 خرب ُأُّمة من بني آدم تظهر آخر الزَّ

	 .- S - خرب نبي من أنبياء بني إرسائيل، وهو أيوب

أما مقصد هذه الروايات فيمكن أن نجمله يف تفصيل بعض ما أمجله اهلل - تعاىل - يف:

قصة بدء اخللق. 	

ــه تعــاىل: ژ ڍ  ڌ    ڌ    	 ــد قول ــرازي )ت: 606هـــ( عن خلــق يأجــوج ومأجــوج، قــال ال

ــس،  ــس اإلن ــن جن ــان م ــا قبيلت ــاء: 96[: "مه ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ژ ]األنبي
ــح الســد"(1(. ــاس عــرة أجــزاء؛  تســعة منهــا  يأجــوج  ومأجــوج يرجــون حــن يفت يقــال: الن

ــوزي                    	 ــن اجل ــر اب ــد ذك ــوب - S -، وق ــه أي ــاىل لنبي ــالء اهلل تع ــن ابت ــل يشء م تفصي

ــاىل،  ــن اهلل تع ــة م ــوب - S - العافي ــؤال أي ــبب س ــوال يف س ــتة أق )ت: 597هـــ( س

ــه هــذا إاِل  ــا أصاب ــه، فقــال بعضهــم لبعــض: م وا ب ــل مــرُّ ــي إرِسائي ــرًا مــن بن منهــا: "أن نف

ــكايل"(2(. ــوف الب ــه  ن ــال: ژ  ٿ  ٹ ژ. قال ــك ق ــد ذل ــم. فعن ــب عظي بذْن

      املطلب التاسع: من سورة النمل 

ــاىل: ژ ک  ک      ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ     ڱ  ڱ  ڱ   ــال تع ق

ــل: 18[. ں  ں     ڻ ژ ]النم

]32[ عــن  َنــوٍف  البـِـكايل - مــن طريــق األعمــش، عــن احلكــم بــن الوليــد - قــال: "كان النمــل 

يف زمــن ســليان بــن داوود أمثــال الذبــاب. ويف لفــظ: أمثــال الذئــاب"(3(.

)1(  تفسري الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري، )186/22(.
)2(  ينظر بقية األقوال: زاد املسري يف علم التفسري،البن اجلوزي، )206/3(.

)3(  أخرجــه البخــاري يف تارخيــه، )60/1(؛ وعنــه الســيوطي يف الــدر املنثــور، )347/6( وعــزاه أيًضــا البــن أيب شــيبة، وابــن املنــذر 
وابــن أيب حاتــم؛ وأخرجــه ابــن جريــر، )28/18( بلفــظ: الذئــاب؛ وينظــر: موســوعة التفســري املأثــور، )464/16(.
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روايات نوف البكايل االرسائلية

موضوع الرواية:

.- R - خرب نبي من أنبياء بني إرسائيل، وهو سليان بن داوود

مقصد الرواية:

مقصــد هــذه الروايــة تفصيــل املجمــل يف صفــة النملــة التــي خاطبــت ســليان - S - عنــد 

يــن؛ فهــم يــرون أن الروايــة بمعنــى واحــد، وأنــه قــد وقــع تصحيــف يف الروايــة، قــال  بعــض املفرِّ

ابــن كثــري )ت: 774هـــ(: "وعــن نــوف البــكايل أنــه قــال: كان نمــل ســليان أمثــال الذئــاب. هكــذا 

 رأيتــه  مضبوًطــا  باليــاء املثنــاة مــن حتــت. وإنــا هــو بالبــاء املوحــدة، وذلــك تصحيــف، واهلل أعلــم"(1(.

وعنــد بعضهــم ترجيــح بــن األقــوال، قــال ابــن اجلــوزي )ت: 597هـــ(: "ويف صفة تلــك النملة 

قــوالن: أحدمهــا: أهنــا كانــت كهيئــة النعجــة، قــال نــوف الشــامي: كان  النمــل  يف  زمــن  ســليان بــن 

داود كأمثــال الذئــاب. والثــان: كانــت نملــة صغــرية"(2(. 

ــت  ــل كان ــذا: إن النم ــال يف ه ــذي يق ــه: "وال ــن بقول ــة )ت: 597هـــ( القول ــن عطي ــه اب ووجَّ

ــل"(3(. ــه أكم ــق كل ــل أن كان اخلل ــا، فيحتم ــل منَّ ــذا النم ــبة ه ــق نس ــك اخلل ــن ذل ــبتها م نس

      املطلب العارش: من سورة القصص 

قــال تعــاىل: ژ ڑ  ڑ         ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ         ڳ   ڳ  ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  

ــص: 25[. ڱ  ں  ں     ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ژ ]القص

قــال تعــاىل: ژ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ       ڄ  ڄ  ڃ        ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  

ڇ   ڇ ژ ]القصــص: 30[.

)1(  تفسري ابن كثري، )184/6(.
)2(  زاد املسري يف علم التفسري، البن اجلوزي، )356/3(.

)3(  تفسري ابن عطية، )254/4(.
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]33[ عــن  نــوف  البِــكايل- مــن طريــق أيب إســحاق - ژ ڑ  ڑ        ک  ک  ک  ژ. قــال: 

ْت وجَههــا بيديــا"(1(.   "قــد َســرَتَ

]34[ عن  َنْوف الشامي، قال: "ولدت املرأة ملوسى غالًما، فساه: جرثمة"(2(.

]35[ عــن  نــوف  البـِـكايل - مــن طريــق أيب عمــران اجلــوين -: أّن موســى - S - مَلّــا ُنــوِدي 

ِمــن شــاطئ الــوادي األيمــن؛ قــال: وَمــن أنــت الــذي تنــادي؟ قــال: أنــا ربــك األعــى(3(.

موضوع الروايات السابقة: 

.- S  - خرب نبي من أنبياء بني إرسائيل، وهو موسى

ومقصدها: 

.- S - تفصيل بعض ما ُأمجل يف قصة موسى

      املطلب احلادي عرش: من سورة الصافات 

قال تعاىل: ژ ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ ژ ]الصافات: 147[.

]36[ عن  نوف  البِكايل، يف قوله: ژ ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ ژ ، قال: "كانت زيادتم سبعن ألًفا"(4(.

موضوع الرواية السابقة: 

.- S - خرب نبي من أنبياء بني إرسائيل، وهو يونس

ومقصدها: 

)1(  أخرجه ابن جرير يف تفسريه، (219/18(؛ وينظر: موسوعة التفسري املأثور، (86/17(.
)2(  عزاه السيوطي يف الدر املنثور، (408/6( إىل ابن املنذر؛ وينظر: موسوعة التفسري املأثور، )103/17(.

)3(  أخرجــه ابــن أيب حاتــم، )2973/9(؛ وابــن بطــة يف اإلبانــة الكــربى، )316/6(؛ وينظــر: موســوعة التفســري املأثــور،                 
.)111  -  110/17)

)4(  عزاه السيوطي إىل سعيد بن منصور، وابن املنذر، وينظر: موسوعة التفسري املأثور، (717/18(.
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بيــان املبهــم؛ وترجيــح املحتمــل، فقــد أهبــم اهلل - تعــاىل - الزيــادة، وعليــه اختلــف املفــرون يف 

كــم هــذه الزيــادة عــى عــدة أقــوال منهــا:

أحدهــا: أهنــم كانــوا يزيــدون عريــن ألًفــا، وهــو مــروي عــن ُأّب بــن كعــب عــن رســول اهلل - 

.)1)- 

والثــان: أهنــم كانــوا يزيــدون ثالثــن ألًفــا، أو بضعــة وثالثــن ألًفــا، وهــذان القــوالن رويــا عــن 

 .)2)-  - ابــن عبــاس

والثالــث: أهنــم كانــوا يزيــدون ســبعن ألًفــا، وهــو مــروي عــن ســعيد بــن جبــري ، والروايــة عــن 

نــوف البــكايل تؤيــد هــذا القــول.

وعى كلِّ حال فإن اخلالف شكيلِّ ال يتعلق به كثري فائدة، كا قاله بعضهم(3(.

     املطلب الثاين عرش: من سورة الزخرف 

خرف: 77[. قال تعاىل: ژ ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ        ڦ  ژ ]الزُّ

ــه: ژ ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ        ڦ  ژ. قــال: "يرتكهــم  ]37[ عــن نــوف البــكايل يف قول

مئــة ســنة ممــا تعــدون، ثــم يناديــم فيقــول: يــا أهــل النــار إنكــم ماكثــون"(4(.

ــكايل - مــن طريــق احلســن - ژ ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ ژ. قــال: "يرتكهــم   ]38[ عــن  َنــوف  البِ

مائــة ســنة ممــا تعــّدون، ثــم ناداهــم فاســتجابوا لــه، فقــال: ژ ڤ        ڦ  ژ " (5(.

)1(  أخرجه الرتمذي يف سننه، )365/5(، باب: ومن سورة الصافات، ح)3229(. قال الرتمذي )ت: 279هـ(: "هذا حديث غريب".
)2(  ينظر: تفسري ابن أب حاتم، )3230/10(.

)3(  ينظر: فتح القدير، للشوكاين )4/ 474(.
)4(  أخرجه ابن جرير يف تفسريه، )650/20(.

)5(  أخرجه ابن جرير يف تفسريه، )649/20(، وينظر: موسوعة التفسري املأثور، )709/19(.
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موضوع الروايات السابقة: 

خرب من أخبار املعاد.

ومقصدها: 
ــؤالء  ــار - هل ــازن النَّ ــك- خ ــة مال ــم، وأن إجاب ــف العظي ــذا املوق ــه اهلل يف ه ــا أمجل ــل م تفصي
مــان؛ نكايــة فيهــم، وزيــادة يف عذاهبــم،  املجرمــن: ژ ٹ  ٹ  ٹ  ژ = ال تــأيت إال بعــد فــرتة مــن الزَّ

وقــد اختلــف املفــرون يف مــدة صمتــه عــى أربعــة أقــوال:

"أحدهــا: أربعــون عامــًا، قالــه عبــد اهلل بــن عمــرو، ومقاتــل. والثــان: ثالثــون ســنة، قالــه أنــس. 
والثالــث: ألــف ســنة، قالــه ابــن عبــاس. والرابــع: مائــة ســنة، قالــه كعــب"(1(.

   املطلب الثالث عرش: من سورة احلاقة 

قال تعاىل: ژ ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  چ ]احلاقة: 32[.

]39[ عــن  َنــوف  الشــامي - مــن طريــق ُنَســرْي بــن ُذْعُلــوق - يف قولــه: ژ ىئ  يئ  جب  حب  خب  
مب ژ ، قــال: "الــذراع ســبعون باًعــا، والبــاع مــا بينــك وبــن مكــة. وهــو يومئــذ بالكوفــة" (2(.

موضوع الروايات السابقة: 

ه اهلل للفجار. خرب من أخبار املعاد، وما أعدَّ

ومقصدها: 

تفصيــل مــا أمجلــه اهلل يف هــذه الصــورة الشــنيعة مــن صــور العــذاب التــي أعّدهــا اهلل للمجرمــن؛ 

حيــث ُتدخــل سلســلة يف ُدُبــره ثــم ختــرج مــن منخريــه، أو العكــس، ومقــدار طــول هــذه السلســلة 

ســبعون ذراع؛ لكــنَّ مقــدار الــذراع ممــا أهبــم هنــا؛ وعليــه اختلــف مقــداره:

)1(  زاد املسري يف علم التفسري، البن اجلوزي، )84/4(.
ــد،  ــري يف الزه ــن ال ــاد ب ــريه، )343/3(؛ وهن ــرزاق يف تفس ــد ال ــق، )ص83(؛ وعب ــد والرقائ ــارك يف الزه ــن املب ــه اب )2(  أخرج
)ص180(؛ وابــن جريــر يف تفســريه، )237/23 – 238(؛ وابــن أيب الدنيــا يف كتــاب صفــة النــار، )ص51، 94(. وعــزاه 

ــور، )200/22(. ــري املأث ــوعة التفس ــر: موس ــذر. وينظ ــن املن ــد، واب ــن محي ــد ب ــيوطي إىل عب الس
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ــاع كــا بينــك وبــن مكــة، وهــو قــول نــوف الشــامي  ــا،  والب فقيــل: قــدر  الــذراع  ســبعون  باًع

ــة. ــجد الكوف ــة مس ــوٌف يف رحب ــابقة؛ وكان ن ــة الس ــا يف الرواي ــكايل ك الب

 وقيل: كل باع كا بن الكوفة إىل مكة وأبعد. وهو قريب من القول السابق.

وقيل: اهلل أعلم بأي ذراع. قاله احلسن (1(.

وال شك أن هذا الشأن حمتمل الوقوع، لكنَّه يتاج إىل سند كا يقول ابن عطية )ت: 542هـ((2(. 

تنبيهات:

ــكايل، ومل أدخلهــا ضمــن اإلحصــاء  ــوف الب ــة عــن ن ــات اإلرسائيلي ــا بعــض الرواي  ســأورد هن

وخمرجاتــه الــذي ســيكون - بــإذن اهلل - يف نتائــج البحــث؛ للحيثيــات التــي ســتذكر مــع كل روايــة:

]1[ قــال نــوف البــكايل: "روي عــن عبــد اهلل بــن عمــرو بــن العــاص أنــه قــال: ذكــر لنــا أن اهلل 

قــال للمالئكــة: ادعــوا يل عبــادي فقالــوا: يــا رب فكيــف والســاوات الســبع دوهنــم والعــرش فــوق 

ذلــك، قــال: إهنــم إذا قالــوا: ال إلــه إال اهلل فقــد اســتجابوا يل"(3(.

ــه  ح  ب ــح كــا رصَّ ــات؛ الســيا إن إســنادها صحي ــة ال أجــزم بأهنــا مــن اإلرسائيلي وهــذه الرواي

بعــض املحققــن(4(، وكذلــك أغلــب ورودهــا يف كتــب العقائــد، فقــد أوردهــا الدارمــي )ت: 280هـ( 

ــن  ــه م ــاء، وبينونت ــه إىل الس ــرش وارتفاع ــى الع ــرب - F - ع ــتواء ال ــاب: اس ــاًل - يف ب - مث

اخللــق(5(.

)1(  ينظر: تفسري البغوي، )313/8(؛ والبستان يف إعراب مشكالت القرآن، البن األحنف اليمني، )51/4(.
)2(  ينظر: تفسري ابن عطية، (361/5(.

ارمــي يف الــرد عــى اجلهميــة، )ص58(؛ ويف نقضــه عــى  )3(  رواه هبــذا اللفــظ ابــن املبــارك يف الزهــد والرقائــق، )امللحــق/2(؛ والدَّ
ــادة.  ــنده، (342/6( ح)6860( بزي ــد يف مس ــام أمح ــه اإلم ــي، (522/1(؛ وأخرج ــرش املري ب

)4(   قــال حمقــق املســند أمحــد شــاكر)ت: 1377هـــ(: "إســناده صحيــح، وإن كان ظاهــره الضعــف، إلهبــام الرجــل مــن أهــل الشــام 
راويــه. ولكنــه عــرف مــن روايتــن أخريــن".

)5(  الرد عى اجلهمية، للدارمي، )ص40(.
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والــذي جعلنــي أورد هــذه الروايــة ضمــن هــذا البحــث أن ابــن القيــم )ت: 751هـــ( قــد أوردها 

يف ذات الشــأن، وقــد اســتدل عــى هــذا األمــر بأدلــة رشعيــة متعــددة؛ مــن ضمــن هــذه األدلــة مــا 

عنــون بــه -  - بقوله:"  قــول أئمــة أهــل التفســري"، ثــم قــال: "وهــذا بــاب ال يمكــن اســتيعابه 

لكثــرة مــا يوجــد مــن كالم أهــل الســنة يف التفســري، وهــو بحــر ال ســاحل لــه، وإنــا نذكــر طرًفــا منــه 

يســرًيا، يكــون منبًهــا عــى مــا وراءه، ومــن أراد الوقــوف عليــه فهــذه تفاســري الســلف وأهــل الســنة 

موجــودة، فمــن طلبهــا وجدهــا"(1(.

ومجلــة القــول يف هــذه الروايــة: أهنــا بيَّنــت منهــج أهــل الســنة واجلاعــة يف اســتواء اهلل - تعــاىل-، 

ــه  ــف في ــول، والكي ــتواء معق ــل؛  فاالس ــبيه، وال تأوي ــف، وال تش ــال كي ــه ب ــى عرش ــتو "ع ــو مس فه

جمهــول، واإليــان بــه واجــب، واإلنــكار لــه كفــر، وأنــه B مســتو عــى عرشــه بــال كيــف، وأنــه 

B بائــن مــن خلقــه واخللــق بائنــون منــه"(2(.

ــا فتضــل مــن  ــه D: إهلــي ختلــق خلق ــا يناجــي رب ــر في ــال  عزي ــكايل: "ق ــوف  الب ــال  ن ]2[ ق

تشــاء وتــدي مــن تشــاء. قــال فقيــل: يــا  عزيــر أعــرض عــن هــذا! لتعرضــنَّ عــن هــذا أو ألحمونَّــك 

مــن النبــوة، إين ال ُأســأُل عــاَّ أفعــُل، وهــم ُيســألون"(3(.

ــة  هــاب إىل معرف ــارش، إال بالذَّ ــة بالتفســري املب ــري عالق ــرى هلــا كب ــة ال ي واملتأمــل يف هــذه الرواي

املشــيئة، والقــدر، وضــالل مــن ضــلَّ هــل هــو جــرب أم اختيــار، وال شــك أن هــذا حملــه كتــب العقائــد 

)1(  اجتامع اجليوش اإلسالمية، البن القيم، )ص403(.
)2(  احلجة يف بيان املحجة، لقوام السنة، )248/1(.

)3(  أخرجــه الفريــايب يف القــدر، )ص200(؛ واآلجــري يف الرشيعــة، )939/2(؛ والاللكائــي يف رشح أصــول أهــل الســنة واجلامعــة، 
ــخ  ــاكر يف تاري ــن عس ــات، )447/1(؛ واب ــامء والصف ــي يف األس ــاء، )50/6(؛ والبيهق ــة األولي ــم يف حلي ــو نعي (804/4(، وأب

ــق، (334/40 - 335(.  دمش
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كــا مــرَّ يف ختريــج الروايــة، وقــد ُأدرجــت حتــت تراجــم تــدل عــى ذلــك(1(. ولذلــك مل أقــف عــى 

ــاىل: ژ چ  چ  چ   ــه تع ــريه قول ــد تفس ــي )ت: 671هـــ( عن ــام القرطب ــري إال اإلم ــا يف التفس ــن أورده م

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑک  ک  ک  ک  

گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀژ ]البقــرة: 26[ 

مــا أضفتهــا هنــا     ژ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ                ۀ  ژ ]البقــرة: 26[(2(، واإلمــام الســيوطي )ت: 911هـــ( عنــد 

ــاء:23[(3(. ــاىل: ژ وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ژ ] األنبي ــه تع ــري قول تفس

قــال ابــن كثــري)ت: 774هـــ(: "فأمــا مــا روى ابــن عســاكر وغــريه، عــن ابــن عبــاس، ونــوف 

البــكايل وســفيان الثــوري، وغريهــم، مــن أنــه ســأل عــن القــدر، فمحــي اســمه مــن ذكــر األنبيــاء - 

فهــو منكــر، ويف صحتــه نظــر، وكأنــه مأخــوذ عــن اإلرسائيليــات. وقــد روى عبــد الــرزاق، وقتيبــة 

بــن ســعيد، عــن جعفــر بــن ســليان، عــن أيب عمــران اجلــوين، عــن نــوف البــكايل قــال: قــال  عزيــر 

ــا رب، ختلــق خلقــا، فتضــل مــن تشــاء وتــدي مــن تشــاء. فقيــل لــه: أعــرض  ــه: ي  فيــا  يناجــي رب

عــن هــذا. فعــاد فقيــل لــه: لتعرضــن عــن هــذا أو ألحمــون اســمك مــن األنبيــاء، إين ال أســأل عــا 

أفعــل وهــم يســألون. وهــذا يقتــي وقــوع مــا توعــد عليــه لــو عــاد، فــا عــاد، فــا حمــي اســمه. واهلل 

أعلــم"(4(.

ــة  ــال: آي ــه ق ــكايل أن ــوف الب ــن ن ــا ع ــذي )ت: 320هـــ(: "وروي لن ــم الرتم ــال احلكي  ]3[ ق

الكــريس تدعــى يف التــوراة  وليــة  اهلل. يريــد: يدعــى قارئهــا يف ملكــوت الســموات واألرض عزيــًزا. 

)1(  أدرجهــا اآلجــري )ت: 360هـــ( يف الرشيعــة، )935/2(، حتــت ترمجــٍة عنـْـوَن هلــا بـــ )  باب تــرك البحــث والتنقري عن النظــر يف أمر 
املقــدر كيــف؟ ومل؟ بــل اإليــان بــه والتســليم(، وأدرجهــا الاللكائــي )ت: 418هـــ( يف رشح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة واجلامعــة، 
(802/4(، )حتــت ترمجــة بعنــوان: )  ســياق مــا روي ممــا أرى اهلل املكذبــن بالقــدر مــن اآليــات يف دار الدنيــا يف أنفســهم(، والبيهقــي 
)ت: 458هـــ( يف األســامء والصفــات، )446/1(، حتــت ترمجــة عنْــوَن هلــا بـــ )   بــاب مــا جــاء عــن الســلف  M  يف إثبــات 

. املشيئة"
)2(  ينظر: تفسري القرطبي، )245/1(.

)3(  ينظر: الدر املنثور يف التفسري باملأثور، (622/5(، وقد عزاه إىل ابن أيب حاتم والبيهقي.
)4(  البداية والنهاية، البن كثري، )391/2(.

381



قــال: فــكان عبــد الرمحــن ابــن عــوف إذا دخــل بيتــه قــرأ آيــة الكــريس يف زوايــا بيتــه األربــع، معنــاه 

كأنــه يلتمــس بذلــك أن تكــون لــه حارًســا مــن جوانبــه األربــع، وأن تنفــي عنــه الشــيطان مــن زوايــا 

ــه "(1(. بيت

وُيقــال يف هــذه الروايــة مــا قيــل يف ســابقتيها؛ إذ مل أقــف عــى مــن أوردهــا عــن نــوف البــكايل 

إال احلكيــم الرتمــذي)ت: 320هـــ(، وعنــه القرطبــي )ت: 671هـــ( يف تفســريه كــا مــرَّ يف التخريــج، 

ومقصــد هــذه الروايــة واضــح يف بيــان يشء مــن فضائــل آيــة الكــريس املتكاثــرة.

                           

)1(  نوادر األصول يف أحاديث الرسول، للحكيم الرتمذي، )266/3- 267(؛ وعنه القرطبي يف تفسريه،  )268/3 - 269(.
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روايات نوف البكايل االرسائلية

A
أمحد اهلل عى بلوغ هناية هذه الدراسة، وهذه أهم النتائج والتوصيات التي خلصت إليها:  

1. بلغت مرويات نوف البكايل اإلرسائيلية - التي وقفت عليها - )39( رواية.

2. مل ختــرج روايــات نــوف البــكايل اإلرسائيليــة يف موضوعاتــا ومقاصدهــا عــن القســم الــذي ُأذن 

لنــا الّتحــدث بــه مــن أقســام اإلرسائيليــات.

3. إحصائيــات ونســب موضوعــات ومقاصــد روايــات نــوف البــكايل اإلرسائيليــة مــن خــالل كتــب 

:)1 ) لتفسري ا

مقاصد الروايات ونسبهاموضوعات الروايات ونسبهاتوزيع الروايات عى السور ونسبها

النسبةعدد الرواياتاملوضوعالنسبةعدد الرواياتاملوضوعالنسبةعدد الرواياتاسم السورة

البقرة، آل عمران، 

املائدة، احلج، 

النمل، فاطر، 

الصافات، الطور، 

احلاقة.

(9( روايات، 

بواقع رواية يف 

كل سورة.

%2،5

لكل 

رواية.

6%(3(بدء اخللق.
تفصيل

املجمل.
)28)%58

10%(5(املعاد.17،9%(7(األعراف.
ترجيح

املحتمل.
)13)%27

ــاء؛  ــة يف اإلحص ــرر الرواي ــد ُتك ــه ق ــة الزب. 2. أن ــت رضب ــة وليس ــة تقريبي ــذه اإلحصائي ــا :1. أن ه ــه هن ــه علي ــي التنبي ــا ينبغ )1(  مم
ــات يف  ــن لإلرسائيلي ــراد املفري ــد إي ــات ومقاص ــن موضوع ــد م ــوع أو مقص ــن موض ــر م ــى أكث ــوي ع ــد حتت ــا ق ــار أهن باعتب

ــة.      ــم املختلف ــرآن الكري ــور الق ــات س ــن آي ــة م ــن آي ــر م ــري أكث ــرد يف تفس ــد ت ــك ق ــريهم، وكذل تفاس
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يوسف والقصص.

(3( بواقع 

ثالث روايات 

يف كل سورة.

%7،7

لكل 

رواية.

أنبياء بني 

إرسائيل
)30)%60

تعين

املبهم.
)7)%14

الكهف واألنبياء.

(5( بواقع 

مخس روايات

 يف كل سورة.

%12،8

لكل 

رواية.

أنبياء من غري 

بني إرسائيل.
)1)%2

15%(6(مريم.

أقوام أو 

أفراد من بني 

إرسائيل.

)7)%14

10%(4(ص

أقوام أو أفراد 
من غري بني 

إرسائيل.

)3)%6

خرف. 5%(2(الزُّ

ــه النصيــب األوفــر يف روايــات نــوف البــكايل كــا بــنِّ  ــاء بنــي إرسائيــل كان ل 4.احلديــث عــن أنبي

ــمة عــى النحــو  اجلــدول الســابق؛ فقــد بلغــت الروايــات التــي تضمنــت اإلشــارة إليهــم )30( مقسَّ

التــايل:

• موسى - S - )12( رواية، بنسبة %40.

• زكريا - S - )8( روايات، بنسبة %27.

• أيوب - S - )4( روايات، بنسبة %14.

• يوسف - S - )3( روايات، بنسبة %10.

• سليان، ويونس، واخلض - Q - رواية واحدة، بنسبة 3% لكل نبي.
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روايات نوف البكايل االرسائلية

ــي  ــات الت ــت الرواي ــد بلغ ــل، وق ــي إرسائي ــراد مــن بن ــة احلديــث عــن أف ــة الثاني ــأيت يف املرتب وي

ــايل: ــو الت ــى النح ــمة ع ــات، مقسَّ ــم )8( رواي ــارة إليه ــت اإلش تضمن

• مريم -P- )7( روايات، بنسبة %87.5.

• عوج بن عوق )1( رواية واحدة، بنسبة %12.5.

ــا املرتبــة الثالثــة فكانــت يف وصــف أقــوام مــن غــري بنــي إرسائيــل، وعــدد الروايــات التــي  وأمَّ

أشــارت إىل ذلــك )3( روايــات، عــى النحــو التــايل:

يأجوج ومأجوج )2( روايتان، بنسبة %67. 	

• وصف قوم من ُأمة حممد -- )1( رواية واحدة، بنسبة %33.   

ومن أهم التوصيات:

 .-X - حترير مصطلح اإلرسائيليات من خالل مرويات السلف• 

• أمهيــة إعــادة النظــر يف بعــض مــا ُنقــل إلينا مــن أقــوال علائنــا األقدمــن - X-، وحتريرها، 

وإنزاهلــا منزلتهــا التــي أرادوهــا دون حتميلها مــا ال حتتمل. 

ــريي،  ــا التفس ــدى تأثريه ــرام، وم ــن الك ــن التابع ــواردة ع ــة ال ــات اإلرسائيلي ــة املروي • دراس

ــريي. ــري التفس وغ
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ــد اهلل بــن حممــد                             ــد اهلل عبي ــة الفــرق املذمومــة، أليب عب ــة وجمانب ــة عــن رشيعــة الفرقــة الناجي 1. اإلبان

ــة العكــربي )ت: 387هـــ( ، حتقيــق: رضــا  بــن حممــد بــن محــدان الُعْكــرَبي املعــروف بابــن َبطَّ

ــع - الريــاض، 1433هـــ. ــة للنــر والتوزي معطــي وآخــرون، دار الراي

ــوب                     ــن أي ــر ب ــن أيب بك ــد ب ــة، ملحم ــة واجلهمي ــرب املعطل ــى ح ــالمية ع ــوش اإلس ــامع اجلي 2. اجت

بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم اجلوزيــة )ت: 751هـــ( ، حتقيــق: زائــد بــن أمحــد النشــريي، 

ــريوت، ط4، 1440هـــ - 2019م. ــزم  - ب ــن ح ــاض، دار اب ــم – الري ــاءات العل دار عط

3. األســامي والُكنــى، أليب عبــد اهلل أمحــد حنبــل )روايــة ابنــه صالــح(، أليب عبــد اهلل أمحــد                                           

ــع،  ــد اهلل اجلدي ــق: عب ــيباين )ت: 241هـــ( حتقي ــد الش ــن أس ــالل ب ــن ه ــل ب ــن حنب ــد ب ــن حمم ب

مكتبــة دار األقــى - الكويــت، ط1، 1406هـــ - 1985م.

4. اإلرسائيليــات يف تفســري ابــن جريــر الطــبي )الــرواة واملوضوعــات واملقاصــد(، د. نايــف                        

بــن ســعيد الزهــراين، ط1، 1439هـــ - 2018م، تكوين للدراســات اإلســالمية - اخلــرب، اململكة 

ــعودية. ــة الس العربي

ْوِجــردي اخلراســاين                                      5. األســامء والصفــات، ألمحــد بــن احلســن بــن عــيل بــن موســى اخلُْرَ

ــة الســوادي -  ــد اهلل بــن حممــد احلاشــدي، مكتب ــو بكــر البيهقــي )ت: 458هـــ( ، حتقيــق: عب أب

ــعودية، ط1، 1413هـــ - 1993م. ــة الس ــة العربي ــدة، اململك ج

ــرب                            ــد ال ــن عب ــد ب ــن حمم ــد اهلل ب ــن عب ــف ب ــر يوس ــاب، أليب عم ــة األصح ــتيعاب يف معرف 6. االس

ــل -   ــاوي، دار اجلي ــد البج ــيل حمم ــق: ع ــي )ت: 463هـــ(، حتقي ــري القرطب ــم النم ــن عاص ب

ــريوت، ط1، 1412هـــ - 1992م. ب
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7. اإلصابــة يف متييــز الصحابــة، أليب الفضــل أمحــد بــن عــيل بــن حممــد بــن أمحــد بــن حجــر العســقالين 

)ت: 852هـــ( ، حتقيــق: عــادل أمحــد عبــد املوجــود وعــى حممــد معــوض، دار الكتــب العلميــة - 

1415هـ. ط1،  بريوت، 

8. األعــالم، خلــري الديــن الــزركيل بــن حممــود بــن حممــد بــن عــيل بــن فــارس الدمشــقي                                              

2002م. ط15،  للماليــن،  العلــم  دار   ، 1396هـــ(  )ت: 

مــة يف علــوم القــرآن وأصول التفســري )تفســري القــرآن باإلرسائيليــات: نظــرة وتقويم(،  9. بحــوث حمكَّ

أ.د. مســاعد بــن ســليان بــن نارص الطيــار ، مركز تفســري - الريــاض، ط1، 1436هـــ - 2015م.

ــقي                ــم الدمش ــرصي ث ــريش الب ــري الق ــن كث ــر ب ــن عم ــاعيل ب ــداء إس ــة، أليب الف ــة والنهاي 10. البداي

)ت: 774هـــ( ، حتقيــق: عبــد اهلل بــن عبــد املحســن الرتكــي، دار هجــر للطباعــة والنــر والتوزيع 

واإلعــالن، ط1، 1418هـــ - 1997م.

11. البســتان يف إعــراب مشــكالت القــرآن، ألمحــد بــن أيب بكــر بــن عمــر اجلبــيل املعــروف                                     

ــدي،  ــد الرمحــن اجلن ــور أمحــد حممــد عب ــق: الدكت ــي )ت: 717 هـــ( ، حتقي ــن األحنــف اليمن باب

ــالمية، ط1، 1439هـــ  - 2018م. ــات اإلس ــوث والدراس ــل للبح ــك فيص ــز املل مرك

ْوِجــردي اخلراســاين أبــو بكــر  12. البعــث والنشــور، ألمحــد بــن احلســن بــن عــيل بــن موســى اخلُْرَ

ــة -  ــاث الثقافي ــات واألبح ــز اخلدم ــدر، مرك ــد حي ــر أمح ــق: عام ــي )ت: 458هـــ( ، حتقي البيهق

بــريوت، ط1، 1406هـــ - 1986م.

13. تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، ملحّمــد بــن حمّمــد بــن عبــد الــرّزاق احلســيني أبــو الفيــض 

بيــدي )ت: 1205هـــ( ، املحقــق: جمموعــة مــن املحققــن، دار اهلداية. امللّقــب بمرتــى الزَّ

14. تاريــخ ابــن خلــدون = ديــوان املبتــدأ واخلــب يف تاريــخ العــرب والببــر ومــن عاصهــم مــن ذوي 

الشــأن األكــب، لعبــد الرمحــن بــن حممــد بــن حممــد ابــن خلــدون أبــو زيــد ويل الديــن احلضمــي 
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ــريوت، ط3، 1408هـــ -  ــر -  ب ــحادة، دار الفك ــل ش ــق: خلي ــبييل )ت: 808هـــ( ، حتقي اإلش

1988م.

ــد                       ــن أمح ــد ب ــد اهلل حمم ــو عب ــن أب ــمس الدي ــالم، لش ــاهري َواألع ــات املش ــالم َوَوفي ــخ اإلس 15. تاري

ــروف، دار  ــّواد مع ــار ع ــور بش ــق: الدكت ــي )ت: 748هـــ( ، حتقي ــاز الذهب ــن َقاْي ــان ب ــن عث ب

الغــرب اإلســالمي، ط1، 2003م.

ــن مهــدي اخلطيــب البغــدادي  ــن أمحــد ب ــن ثابــت ب ــن عــيل ب ــخ بغــداد، أليب بكــر أمحــد ب 16. تاري

)ت: 463هـــ( ، حتقيــق: بشــار عــواد معــروف، دار الغرب اإلســالمي – بــريوت، ط1، 1422هـ 

- 2002م.

ــري  ــيباين العصف ــة الش ــن خليف ــاط ب ــن خي ــة ب ــرو خليف ــاط، أليب عم ــن خي ــة ب ــخ خليف 17. تاري

ــالة -  ــة الرس ــم، مؤسس ــري، دار القل ــاء العم ــرم ضي ــق: د. أك ــرصي )ت: 240هـــ( ، حتقي الب

ــريوت، ط2، 1397هـــ. ــق، ب دمش

18. تاريــخ دمشــق، أبــو القاســم عــيل بــن احلســن بــن هبــة اهلل املعــروف بابــن عســاكر )ت: 571هـــ( 

ــع، 1415هـــ -  ــر والتوزي ــة والن ــر للطباع ــروي، دار الفك ــة العم ــن غرام ــرو ب ــق: عم ، حتقي

1995م.

ــد بــن كثــري بــن غالــب  ــر بــن يزي 19. تاريــخ الطــبي = تاريــخ الرســل وامللــوك، ملحمــد بــن جري

اآلمــيل أبــو جعفــر الطــربي )ت: 310هـــ( ، دار الــرتاث - بــريوت، ط2، 1387هـــ.

ــد اهلل                                 ــو عب ــاري أب ــرية البخ ــن املغ ــم ب ــن إبراهي ــاعيل ب ــن إس ــد ب ــط، حمم ــخ األوس 20. التاري

)ت: 256هـــ( ، حتقيــق: حممــود إبراهيــم زايــد، دار الوعــي، مكتبة دار الــرتاث - حلــب، القاهرة، 

ط1، 1397هـــ/1977م.
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21. التاريــخ الكبــري، حممــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن املغــرية البخــاري أبــو عبــد اهلل                                         

)ت: 256هـــ(، حتقيــق: حممــد بــن صالــح بــن حممــد الدبــايس، املتميــز للطباعــة والنــر والتوزيع 

ــاض، ط1، 1440هـــ - 2019م. - الري

ــي                               ــد اهلل املقدم ــو عب ــد أب ــن حمم ــد ب ــن أمح ــد ب ــم، ملحم ــني وكناه ــامء املحدث ــخ وأس 22. التاري

)ت: 301هـــ( ، حتقيــق: حممــد بــن إبراهيــم اللحيــدان، دار الكتــاب والســنة، ط1، 1415هـــ - 

1994م.

ــة                              ــم اجلوزي ــن قي ــوب اب ــن أي ــر ب ــن أيب بك ــد ب ــد اهلل حمم ــرآن، أليب عب ــامن الق ــان يف أي 23. التبي

)ت: 751هـــ( ، حتقيــق: عبــد اهلل بــن ســامل البطاطــي، دار عطــاءات العلــم - الريــاض، دار ابــن 

ــريوت، ط4، 1440هـــ - 2019م. ــزم - ب ح

ــرصرصي                      ــويف ال ــم الط ــد الكري ــن عب ــوي ب ــد الق ــن عب ــليان ب ــني، لس ــني يف رشح األربع 24. التعي

أبــو الربيــع نجــم الديــن )ت: 716 هـــ( ، حتقيــق: أمحد َحــاج، مؤسســة الريــان – بــريوت،  لبنان، 

املكَتبــة املكّيــة – مّكــة، اململكــة العربيــة الســعودية، ط1، 1419هـــ - 1998م.

25. تفســري ابــن أب حاتــم = تفســري القــرآن العظيــم، أليب حممــد عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن إدريــس 

بــن املنــذر التميمــي احلنظــيل الــرازي ابــن أيب حاتــم )ت: 327هـــ( حتقيــق: أســعد حممــد الطيب، 

مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز - اململكــة العربيــة الســعودية، ط3، 1419 هـ.

26. تفســري ابــن عطيــة = املحــرر الوجيــز يف تفســري الكتــاب العزيــز، أليب حممــد عبــد احلــق                           

ــق:                                     ــاريب )ت: 542هـــ( حتقي ــي املح ــة األندل ــن عطي ــام ب ــن مت ــن ب ــد الرمح ــن عب ــب ب ــن غال ب

ــريوت، ط1، 1422هـــ ــة - ب ــب العلمي ــد، دار الكت ــايف حمم ــد الش ــالم عب ــد الس عب

27. تفســري ابــن كثــري = تفســري القــرآن العظيــم، أليب الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــري القــريش 

ــر  ــة للن ــالمة، دار طيب ــد س ــن حمم ــامي ب ــق: س ــقي )ت: 774هـــ( حتقي ــم الدمش ــرصي ث الب

ــع، ط2، 1420هـــ  - 1999م. والتوزي
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28. تفســري البغــوي = معــامل التنزيــل يف تفســري القــرآن، أليب حممــد احلســن بــن مســعود بــن حممــد بن 

الفــراء البغــوي الشــافعي )ت : 510هـــ( حتقيــق: حممــد عبــد اهلل النمــر - عثــان مجعــة ضمرييــة - 

ســليان مســلم احلــرش، دار طيبة للنــر والتوزيــع، ط4، 1417هـــ - 1997م.

29. تفســري الــرازي = مفاتيــح الغيــب = التفســري الكبــري، أليب عبــد اهلل حممــد بــن عمــر بــن احلســن 

ــري )ت: 606هـــ( ،                              ــب ال ــرازي خطي ــن ال ــر الدي ــب بفخ ــرازي امللق ــي ال ــن التيم ــن احلس ب

ــاء الــرتاث العــريب - بــريوت، ط3، 1420هـــ. دار إحي

ــي                    ــد اهلل الشــوكاين اليمن ــن عب ــن حممــد ب ــن عــيل ب ــر، ملحمــد ب ــح القدي 30. تفســري الشــوكان = فت

)ت: 1250هـــ( ، دار ابــن كثــري، دار الكلــم الطيــب - دمشــق، بــريوت، ط1، 1414هـــ.

ــري                      ــن كث ــد ب ــن يزي ــر ب ــن جري ــد ب ــرآن، ملحم ــل الق ــن تأوي ــان ع ــع البي ــبي = جام ــري الط 31. تفس

بــن غالــب اآلمــيل أبــو جعفــر الطــربي )ت: 310هـــ( ، حتقيــق: الدكتــور عبــد اهلل بــن عبد املحســن 

الرتكــي، دار هجــر للطباعــة والنــر والتوزيــع واإلعــالن، ط1، 1422 هـــ - 2001م.

ــري                    ــن كث ــد ب ــن يزي ــر ب ــن جري ــد ب ــرآن، ملحم ــل الق ــن تأوي ــان ع ــع البي ــبي = جام ــري الط 32. تفس

بــن غالــب اآلمــيل أبــو جعفــر الطــربي )ت: 310هـــ( ، مصــورٌة مــن حتقيــق حممــود حممد شــاكر، 

الــذي ينتهــي بتفســري اآليــة 27 مــن ســورة إبراهيــم، دار الرتبيــة والــرتاث - مكــة املكرمــة.

33. تفســري القاســمي= حماســن التأويــل، ملحمــد مجــال الديــن بــن حممــد ســعيد بــن قاســم احلــالق 

القاســمي )ت: 1332هـــ( ، حتقيــق: حممــد باســل، دار الكتــب العلميــة - بــريوت، ط1، 1418هـــ.

34. تفســري القرطبــي = اجلامــع ألحــكام القــرآن،أليب عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن أيب بكــر بــن فــرح 

األنصــاري اخلزرجــي شــمس الديــن القرطبــي )ت: 671هـــ(، حتقيــق: أمحــد الــربدوين وإبراهيــم 

أطفيــش، دار الكتــب املرصيــة - القاهــرة، ط2، 1384هـــ - 1964م.
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ــن مســلم املــرصي  ــن وهــب ب ــد اهلل ب ــن وهــب، أليب حممــد عب 35. تفســري القــرآن مــن اجلامــع الب

ــالمي، ط1، 2003م. ــرب اإلس ــوراين،  دار الغ ــوش م ــق: ميكل ــريش )ت: 197هـــ(، حتقي الق

36. تفســري عبــد الــرزاق الصنعــان، أليب بكــر عبــد الــرزاق الصنعــاين بــن مهــام بــن نافــع احلمــريي 

اليــاين )ت: 211هـــ(، حتقيــق: د. حممــود حممــد عبــده، دار الكتــب العلميــة - بــريوت،                                 

ط1، 1419هـــ.

ــة  ــم ربيع ــن تي ــوالء م ــي بال ــة التيم ــن أيب ثعلب ــالم ب ــن س ــى ب ــالم، ليحي ــن س ــى ب ــري حيي 37. تفس

ــد شــلبي، دار الكتــب  ــورة هن ــق: الدكت ــريواين )ت: 200هـــ(، حتقي ــم اإلفريقــي الق البــرصي ث

ــان، ط1، 1425هـــ - 2004م. ــريوت، لبن ــة – ب العلمي

ــقالين                   ــر العس ــن حج ــد ب ــن أمح ــد ب ــن حمم ــيل ب ــن ع ــد ب ــل أمح ــب، أليب الفض ــب التهذي 38. تقري

ــوريا، ط1، 1406هـــ - 1986م. ــيد - س ــة، دار الرش ــد عوام ــق: حمم )ت: 852هـــ( ، حتقي

39. التكملــة والذيــل والصلــة لكتــاب تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، ريض الديــن الصغــاين احلســن 

بــن حممــد بــن احلســن بــن حيــدر العــدوي العمــري القــريش احلنفــي )ت: 650هـــ( ، حتقيــق: 

ــم الطحــاوي وآخــرون، مطبعــة دار الكتــب - القاهــرة، 1970م -1979م. ــد العلي عب

ــقالين                    ــر العس ــن حج ــد ب ــن أمح ــد ب ــن حمم ــيل ب ــن ع ــد ب ــل أمح ــب، أليب الفض ــب التهذي 40. هتذي

ــد، ط1، 1326هـــ. ــة - اهلن ــارف النظامي ــرة املع ــة دائ )ت: 852هـــ( ، مطبع

41. هتذيــب الكــامل يف أســامء الرجــال، ليوســف بــن عبــد الرمحــن بــن يوســف أبــو احلجــاج مجــال 

الديــن ابــن الزكــي أيب حممــد القضاعــي الكلبــي املــزي )ت: 742هـــ( ، حتقيــق: د. بشــار عــواد 

معــروف، مؤسســة الرســالة - بــريوت، ط1، 1400هـــ  - 1980م.

ــو منصــور )ت: 370هـــ( ، حتقيــق:  ــن األزهــري اهلــروي أب ــن أمحــد ب 42. هتذيــب اللغــة، حممــد ب

ــريوت، ط1، 2001م. ــريب - ب ــرتاث الع ــاء ال ــوض، دار إحي ــد ع حمم
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ــم  ــو حات ــي أب ــَد، التميم ــن َمْعب ــاذ ب ــن مع ــان ب ــن حب ــد ب ــن أمح ــان ب ــن حب ــد ب ــات، ملحم 43.  الثق

الدارمــي الُبســتي )ت: 354هـــ( ، حتقيــق: الدكتــور حممــد عبــد املعيــد، دائــرة املعــارف العثانيــة  

- حيــدر آبــاد الدكــن، اهلنــد، ط1، 1393هـــ - 1973م.

44.  اجلــرح والتعديــل، أليب حممــد عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن إدريــس بــن املنــذر التميمــي احلنظــيل 

ــاد  ــدر آب ــة - بحي ــرة املعــارف العثاني ــم )ت: 327هـــ( ، طبعــة جملــس دائ ــن أيب حات ــرازي اب ال

الدكــن، اهلنــد، دار إحيــاء الــرتاث العــريب - بــريوت، ط1، 1271هـــ - 1952م.

ــْروزي                     ــم امل ــي ث ــيل الرتك ــح احلنظ ــن واض ــارك ب ــن املب ــد اهلل ب ــن عب ــد الرمح ــاد، أليب عب 45. اجله

ــس، 1972م. ــية - تون ــدار التونس ــاد، ال ــه مح ــق: د. نزي )ت: 181هـــ( ، حتقي

46. احلجــة يف بيــان املحجــة ورشح عقيــدة أهــل الســنة، إلســاعيل األصبهــاين بــن حممــد بــن الفضــل 

بــن عــيل القــريش الطليحــي التيمــي أبــو القاســم امللقــب بقــوام الســنة )ت: 535هـــ( ، حتقيــق: 

حممــد بــن ربيــع بــن هــادي عمــري املدخــيل، دار الرايــة، الســعودية - الريــاض، ط2، 1419هـــ - 

1999م.

ــد                         ــن أمح ــد اهلل ب ــن عب ــد ب ــاين أمح ــم األصبه ــاء، أليب نعي ــات األصفي ــاء وطبق ــة األولي 47. حلي

بــن إســحاق بــن موســى بــن مهــران )ت: 430هـــ( ، مطبعــة الســعادة - بجــوار حمافظــة مــرص، 

1394هـــ - 1974م.

48. الــدر املنثــور يف التفســري باملأثــور، لعبــد الرمحــن بــن أيب بكــر جــالل الديــن الســيوطي                                   

بــريوت. الفكــر -  دار   ، )ت: 911هـــ( 

49. الــرد عــى اجلهميــة، أليب ســعيد عثــان بــن ســعيد بــن خالــد بــن ســعيد الدارمــي السجســتاين 

)ت: 280هـــ( ، حتقيــق: بــدر بــن عبــد اهلل البــدر، دار ابــن األثــري - الكويــت، ط2، 1416هـــ - 

1995م.
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50. زاد املســري يف علــم التفســري، جلــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرمحــن بــن عــيل بــن حممــد اجلــوزي 

)ت: 597هـــ( ، املكتب اإلســالمي - بريوت، دمشــق، ط4، 1407هـــ - 1987م.

ــم  ــي ث ــيل الرتك ــح احلنظ ــن واض ــارك ب ــن املب ــد اهلل ب ــن عب ــد الرمح ــق، أليب عب ــد والرقائ 51. الزه

املــْروزي )املتــوف: 181هـــ( ، حتقيــق: حبيــب الرمحــن األعظمــي، دار الكتــب العلميــة - اهلنــد، 

الــدار الســلفية باإلســكندرية، 1419هـــ.

ي بــن مصعــب بــن أيب بكــر بــن شــرب بــن صعفــوق بــن  ِ ــاد بــن الــرَّ ي َهنَّ ِ ــو الــرَّ 52. الزهــد، أب

ــق:                                        ــويف )ت: 243هـــ( ، حتقي ــي الك ــي الدارم ــد التميم ــن زي ــدس ب ــن ع ــن زرارة ب ــرو ب عم

عبــد الرمحــن عبــد اجلبــار الفريوائــي، دار اخللفــاء للكتــاب اإلســالمي - الكويــت، ط1، 1406هـــ.

53. الزهــد، أليب عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل بــن هــالل بــن أســد الشــيباين )ت: 241هـــ(، 

حتقيــق: حممــد عبــد الســالم شــاهن، دار الكتــب العلميــة – بــريوت، لبنــان، ط1، 1420هـــ - 

1999م.

54. ســري أعــالم النبــالء، لشــمس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــان بــن َقاْيــاز الذهبــي 

)ت: 748هـــ( ، حتقيــق: جمموعــة مــن املحققــن بــإرشاف الشــيخ شــعيب األرنــاؤوط، مؤسســة 

الرســالة، ط3، 1405هـ - 1985م.

ــؤاد                             ــد ف ــاكر، وحمم ــد ش ــد حمم ــق: أمح ــذي، حتقي ــى الرتم ــن عيس ــد ب ــذي، ملحم ــنن الرتم 55. س

عبــد الباقــي، وإبراهيــم عطــوة، مكتبــة ومطبعة مصطفــى البايب احللبــي - مــرص، ط2،     1395هـ 

1975م.  -

ــور  ــن منص ــن ب ــن احلس ــة اهلل ب ــم هب ــة، أليب القاس ــنة واجلامع ــل الس ــاد أه ــول اعتق 56. رشح أص

ــدي،                                     ــدان الغام ــن مح ــعد ب ــن س ــد ب ــق: أمح ــي )ت: 418هـــ( ، حتقي ــرازي الاللكائ ــربي ال الط

ــعودية، ط8، 1423هـــ - 2003م. ــة - الس دار طيب
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يُّ البغــدادي )ت: 360هـــ( ، حتقيــق:  57. الرشيعــة، أليب بكــر حممــد بــن احلســن بــن عبــد اهلل اآلُجــرِّ

الدكتــور عبــد اهلل الدميجــي، دار الوطــن - الريــاض، ط2، 1420هـــ - 1999م. 

ــارايب                    ــري الف ــاد اجلوه ــن مح ــاعيل ب ــرص إس ــة، أليب ن ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت 58. الصح

ــ  -  )ت: 393هـــ( ، حتقيــق: أمحــد عبــد الغفــور، دار العلــم للماليــن - بــريوت، ط4، 1407هـ

1987م.

 – ــول اهلل ــور رس ــن أم ــر م ــح املخت ــند الصحي ــع املس ــاري = اجلام ــح البخ 59. صحي

-وســننه وأيامــه، ملحمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن املغــرية البخــاري أبــو عبــد اهلل                                      

ــاة، ط1 ، 1422هـــ.  ــوق النج ــارص، دار ط ــري الن ــد زه ــق: حمم )ت: 256هـــ( ، حتقي

60. صحيــح مســلم = املســند الصحيــح املختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إىل رســول اهلل 

--، ملســلم بــن احلجــاج أبــو احلســن القشــريي النيســابوري )ت: 261هـــ( ، حتقيق: 

ــريوت. ــريب- ب ــرتاث الع ــاء ال ــي، دار إحي ــد الباق ــؤاد عب ــد ف حمم

61. صفــة النــار، أليب بكــر عبــد اهلل بــن حممــد بــن عبيــد بــن ســفيان بــن قيــس البغــدادي األمــوي 

القــريش املعــروف بابــن أيب الدنيــا )ت: 281هـــ( ، حتقيــق: حممــد خــري رمضــان، دار ابــن حــزم – 

لبنــان، بــريوت، ط1، 1417هـــ - 1997م.

ــرصي  ــوالء الب ــمي بال ــع اهلاش ــن مني ــعد ب ــن س ــد ب ــد اهلل حمم ــبى، أليب عب ــات الك 62.  الطبق

البغــدادي املعــروف بابــن ســعد )ت: 230هـــ( ، حتقيــق: إحســان عبــاس، دار صــادر - بــريوت، 

1968م. ط1، 

ــد  ــن أمح ــى ب ــن موس ــد ب ــن أمح ــود ب ــد حمم ــاري، أليب حمم ــح البخ ــاري رشح صحي ــدة الق 63. عم

بــن حســن الغيتابــى احلنفــى بــدر الديــن العينــى )ت: 855هـــ( ، دار إحيــاء الــرتاث العــريب - 

ــريوت. ب
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ــن  ــد ب ــن أمح ــد ب ــن حمم ــيل ب ــن ع ــد ب ــل أمح ــاري، أليب الفض ــح البخ ــاري رشح صحي ــح الب 64. فت

حجــر العســقالين )ت: 852هـــ( ، دار املعرفــة - بــريوت، 1379هـــ.

65. فتــوح الغيــب يف الكشــف عــن قنــاع الريــب )حاشــية الطيبــي عــى الكشــاف(، لــرف الديــن 

احلســن بــن حممــد بــن عبــد اهلل رشف الديــن الطيبــي )ت: 743 هـــ( ، حتقيــق: إيــاد حممــد الغــوج 

وآخــرون، جائــزة ديب الدوليــة للقــرآن الكريــم، ط1، 1434 هـــ - 2013م.

66. لبــاب التأويــل يف معــان التنزيــل، لعــالء الديــن عــيل بــن حممــد بــن إبراهيــم بــن عمــر الشــيحي 

أبــو احلســن املعــروف باخلــازن )ت: 741هـــ( ، حتقيــق: حممــد عــيل شــاهن، دار الكتــب العلميــة 

- بــريوت، ط1، 1415هـ.

67. لســان العــرب، ملحمــد بــن مكــرم بــن عــيل أبــو الفضــل مجــال الديــن ابــن منظــور األنصــاري 

ــادر -  ــن، دار ص ــن اللغوي ــة م ــي ومجاع ــق: اليازج ــي )ت: 711هـــ( ، حتقي ــي اإلفريق الرويفع

بــريوت، ط3، 1414هـــ.

ــقالين                                    ــر العس ــن حج ــد ب ــن أمح ــد ب ــن حمم ــيل ب ــن ع ــد ب ــل أمح ــزان، أليب الفض ــان املي 68. لس

)ت: 852هـــ( ، حتقيــق: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، دار البشــائر اإلســالمية، ط1، 2002م.

ــات  ــة دراس ــراين ، مؤسس ــان الزه ــن مجع ــعيد ب ــن س ــف ب ــري، لناي ــم التفس ــل يف عل ــن الدلي 69. مت

تكويــن - الدمــام، ط1، 1442هـــ.

70. مــرآة الزمــان يف تواريــخ األعيــان، لشــمس الديــن أبــو املظفــر يوســف بــن ِقْزُأوغــيل بــن عبــد اهلل 

املعــروف بـــ ســبط ابــن اجلــوزي )ت: 654 هـــ( ، حتقيــق: جمموعــة مــن الباحثــن، دار الرســالة 

العامليــة – دمشــق، ســوريا، ط1، 1434هـــ - 2013م.

ــوي                      ــم احلم ــي ث ــيل الفيوم ــن ع ــد ب ــن حمم ــد ب ــري، ألمح ــرشح الكب ــب ال ــري يف غري ــاح املن 71. املصب

ــريوت. ــة - ب ــة العلمي ــو 770هـــ( ، املكتب ــاس )ت: نح ــو العب أب
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72. مقدمــة يف أصــول التفســري، لتقــي الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن عبــد احلليــم بــن عبــد الســالم 

ــيل الدمشــقي )ت: 728هـــ(،               ــة احلــراين احلنب ــن تيمي ــن حممــد اب ــن أيب القاســم ب ــد اهلل ب ــن عب ب

دار مكتبــة احليــاة - بــريوت، لبنــان، 1490هـــ - 1980م.

73. املقدمــات األساســية يف علــوم القــرآن، لعبــد اهلل بــن يوســف اجلديــع ، مركــز البحوث اإلســالمية 

ليدز - بريطانيــا، ط1، 1422هـ - 2001م.

74. املســتدرك عــى الصحيحــني، أليب عبــد اهلل احلاكــم حممــد بــن عبــد اهلل بــن حممــد بــن محدويــه بــن 

ُنعيــم بــن احلكــم الضبــي الطهــاين النيســابوري املعــروف بابــن البيــع )ت: 405هـــ( ، حتقيــق: 

مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة - بــريوت، ط1، 1411هـــ - 1990م. 

75. مســند اإلمــام أحــد بــن حنبــل، أليب عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل بــن هــالل بــن أســد 

الشــيباين )ت: 241هـــ(، حتقيــق: شــعيب األرنــؤوط وآخــرون، مؤسســة الرســالة، ط 1، 1421 

هـ  - 2001م.

76. مشــاهري علــامء األمصــار وأعــالم فقهــاء األقطــار، ملحمــد بــن حبــان بــن أمحــد بــن حبــان بــن 

ــم الدارمــي الُبســتي )ت: 354هـــ( ، حتقيــق: مــرزوق عــى  ــو حات ــَد التميمــي أب ــن َمْعب معــاذ ب

ــع - املنصــورة، ط1، 1411هـــ - 1991م. ــاء للطباعــة والنــر والتوزي ــم، الوف إبراهي

77. معــان القــرآن وإعرابــه، إلبراهيــم بــن الــري بــن ســهل أبــو إســحاق الزجــاج  )ت: 311هـــ( ، 

حتقيــق: عبــد اجلليــل عبــده شــلبي، عــامل الكتــب - بــريوت، ط1، 1408هـ.

78. معجــم مــا اســتعجم مــن أســامء البــالد واملواضــع، أليب عبيــد البكــري عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز 

بــن حممــد األندلــي )ت: 487هـــ( ، عــامل الكتــب - بــريوت، ط3، 1403هـ.

ــن                                ــو احلس ــرازي أب ــي ال ــاء القزوين ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــة، ألمح ــس اللغ ــم مقايي 79. معج

)ت: 395هـــ( ، حتقيــق: عبــد الســالم هــارون، دار الفكــر، 1399هـــ  - 1979م.
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80. امُلْعَجــُم الَكبـِـري، لســليان بــن أمحــد بــن أيــوب بــن مطــري اللخمــي الشــامي أبــو القاســم الطــرباين 

)ت: 360هـــ( ، حتقيــق: فريــق مــن الباحثــن بــإرشاف د. ســعد بــن عبــد اهلل احلميــد و د. خالــد 

بــن عبــد الرمحــن اجلريــي.

81. املعجــم الوســيط، إلبراهيــم مصطفــى، أمحــد الزيــات، حامــد عبــد القــادر، حممــد النجــار ، جممــع 

اللغــة العربيــة بالقاهــرة، دار الدعوة.

82. معرفــة الثقــات مــن رجــال أهــل العلــم واحلديــث ومــن الضعفــاء وذكــر مذاهبهــم وأخبارهــم، 

أليب احلســن أمحــد بــن عبــد اهلل بــن صالــح العجــيل الكــوف )ت: 261هـــ( ، حتقيــق: عبــد العليــم 

عبــد العظيــم البســتوي، مكتبــة الــدار - املدينــة املنــورة، الســعودية، ط1، 1405هـــ - 1985م.

ــيوطي                    ــن الس ــالل الدي ــر ج ــن أيب بك ــن ب ــد الرمح ــرآن، لعب ــامت الق ــران يف مبه ــامت األق 83. مفح

ــق،  ــرآن – دمش ــوم الق ــة عل ــا، مؤسس ــب البغ ــى دي ــور مصطف ــق: الدكت )ت: 911 هـــ(، حتقي

ــريوت، ط1، 1403هـــ - 1982م. ب

ــاين             ــب األصفه ــروف بالراغ ــد املع ــن حمم ــن ب ــم احلس ــرآن، أليب القاس ــب الق ــردات يف غري 84. املف

ــق -  ــامية - دمش ــدار الش ــم، ال ــداودي، دار القل ــان ال ــوان عدن ــق: صف )ت: 502هـــ( ، حتقي

بــريوت، ط1، 1412هـــ.

ــريوت،                  ــزم - ب ــن ح ــدي، دار اب ــم حام ــكام، د.عبدالكري ــع األح ــن ترشي ــرآن م ــد الق 85. مقاص

ط1، 1429هـــ.

ــن  ــيل ب ــن ع ــن ب ــد الرمح ــرج عب ــو الف ــن أب ــال الدي ــوك، جل ــم واملل ــخ األُم ــم يف تاري 86. املنتظ

ــريوت،                                          ــة - ب ــب العلمي ــادر، دار الكت ــد الق ــد عب ــق: حمم ــوزي )ت: 597هـــ( ، حتقي ــد اجل حمم

1992م.  - 1412هـــ  ط1، 

87. موســوعة التفســري املأثــور، ملجموعــة مؤلفــن، إرشاف: أ. د. مســاعد بــن ســليان الطيــار ، مركــز 

الدراســات واملعلومــات القرآنيــة بمعهــد اإلمــام الشــاطبي  - جــدة، دار ابــن حــزم - بــريوت، 
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ط1، 1439هـ - 2017م.

ــد اهلل                   ــن عب ــالم ب ــد الس ــن عب ــم ب ــد احللي ــن عب ــد ب ــاس أمح ــو العب ــن أب ــي الدي ــوات، لتق 88. النب

ــق:  ــقي )ت: 728هـــ( ، حتقي ــيل الدمش ــراين احلنب ــة احل ــن تيمي ــد اب ــن حمم ــم ب ــن أيب القاس ب

عبــد العزيــز بــن صالــح الطويــان، أضــواء الســلف - الريــاض، اململكــة العربيــة الســعودية، ط1، 

1420هـــ  - 2000م.

89. نقــد الصحابــة والتابعــني للتفسري)دراســة نظريــة تطبيقيــة(، للدكتــور عبــد الســالم بــن صالــح 

بــن ســليان اجلــار اهلل ، دار التدمريــة، ط1، 1429هـــ - 2008م.

ــام افــرتى عــى اهلل  ــد في ــي العني ــن ســعيد عــى املريــي اجلهم ــامن ب ــعيد عث ــام أب س 90. نقــض اإلم

D مــن التوحيــد، أليب ســعيد الدارمــي عثــان بــن ســعيد بــن خالــد بــن ســعيد السجســتاين 

)ت: 280 هـــ( ، مكتبــة الرشــد للنــر والتوزيــع، حتقيــق: رشــيد بــن حســن األملعــي،                                                     

ط1، 1418هـــ - 1998م.

91. نزهــة املشــتاق يف اخــرتاق اآلفــاق، ملحمــد بــن حممــد بــن عبــد اهلل بــن إدريــس احلســني الطالبــي، 

املعــروف بالريــف االدريــي )ت: 560هـــ( ، عامل الكتــب - بــريوت، ط1، 1409هـ.

92. النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر، ملجــد الديــن أبــو الســعادات املبــارك بــن حممــد بــن حممــد 

بــن حممــد ابــن عبــد الكريــم الشــيباين اجلــزري ابــن األثــري )ت: 606هـــ( ، حتقيــق: طاهــر أمحــد 

الــزاوى - حممــود حممــد الطناحــي، املكتبــة العلميــة - بــريوت، 1399هـــ  - 1979م.

ــر،                   ــن ب ــن ب ــن احلس ــيل ب ــن ع ــد ب ــول ، حمم ــث الرس ــول يف أحادي ــوادر األص 93. ن

ــل -  ــرية، دار اجلي ــن عم ــد الرمح ــق: عب ــو 320هـــ( ، حتقي ــذي )ت: نح ــم الرتم ــد اهلل، احلكي ــو عب أب

ــريوت. ب

398



روايات نوف البكايل االرسائلية

399



400



401



402

All rights reserved for Journal of Cherishing

 the Two Glorious Revelations

Ministry of Culture and Information license

No. 8044, dated 14/4/1436AH

ISBN 1438/9939

28/1/1438AH

ISSN 1658-774X

Contact Information
All correspondence should be addressed to the editor-in-chief

mjallah.wqf@gmail.com
Journal of cherishing the Two Glorious Revelations, Endowment of Cherishing 

The Two Glorious Revelations, Al-Hada Districtm Madinah, P.O.
Box 51993, Post code 41553, Kingdom of Saudi Arabia

Phone No. +966148493009
Mobile & WhatsUp No. +966535522130

 Twitter: @Journaltw
Web Site : WWW.JOURNALTW.COM



403



Endowment for Cherishing 
the Two Glorious Revelations 

About us:
An institutional endowment devoted to serving the Glorious Qur’an 

and the Elevated Prophetic Sunnah, by underlining their guidance and 
fulfilling their aims. 

Historical background:
The endowment was established in 1428AH, initially as, Project 

for Cherishing the Glorious Qur’an. In 1434AH the Project became 
a community development center under the nomenclature, Center  
for Cherishing the Glorious Qur’an. Yet, in 1436AH, the cen-
ter was further developed to be an independent entity under the title,  
Endowment of Cherishing the Two Glorious Revelations. 

Our Vision: 
Extolling the acts of cherishing the Two Glorious Revelations and pro-

moting their studies both locally and internationally. 

Our Mission:
To promote cherishing the Glorious Qur’an and the Elevated Prophetic 

Sunnah throughout Muslim communities, by highlighting their aims and 
objectives, and underlining their guidance.   

Our Aims: 
1- Highlighting the glories of the Glorious Qur’an and the Elevated 

 Prophetic Sunnah and making their rights known. 

2- Defending the Glorious Qur’an and the Elevated Prophetic Sunnah and 
refuting the calumny leveled against them.

3- Furthering research studies and training programs related to the 
Glorious Qur’an and the Elevated Prophetic Sunnah. 

404



Journal of Cherishing
the Two Glorious Revelations

About the JCTGR and its Aims:

JCTGR is a scholarly, refereed periodical journal, specializing in re-
search related to the Glorious Qur’an and the Elevated Prophetic Sun-
nah. It publishes research and contributions - both on paper and elec-
tronically - of university professors, specialists and all those concerned 
with the sciences of the Two Glorious Revelations.

JCTGR’s Vision:
To be a beacon for research conducive to the service of the Two Glo-

rious Revelations that is resultant in cherishing them.

JCTGR’s Mission: 
Refereeing and publishing serious scholarly, genuine research in the 

fields germane to its speciality in Qur’anic and Sunnah studies.

JCTGR’s Aims:
1- Publishing scholarly research specialized Qur’anic and Sunnah studies.
2- Enriching scientific areas in the field Qur’anic and Sunnah studies.
3- Encouraging researchers to contribute, and meeting their needs by getting 

 their research published. 
4- Providing a platform for the highest standards of scholarly publication 

and research in Qur’anic and Sunnah studies. 
5- Paving the way for innovative, encyclopedic, scientific projects in 

Qur’anic and Sunnah studies.
6- Reinforcing the varied activities of the Endowment with serious 

research related to its work and goals.
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(1)

DIALECTICAL EXEGESIS IN JAMI’ AL-BAYAN OF IMAM ABU JAFAR MUHAMMAD 
BIN JARIR AT-TABARI (DIED 310 AH)

CITATIONS, RESPONSES, QUESTIONS AND REFUTATIONS (COMPILATION AND ANALYSIS)

DR. BRIK BIN SAEED BIN BRIK AL-QARNI

RESEARCH ABSTRACT

Research Topic:

The study of dialectics (citations and responses to them in the Exegesis of 
At-Tabari). What do they mean? What are their types? Analysis of questions on 
surah al-Fatiha and beginning of surah al-Baqarah.

Research Objective:

1- Investigating dialectics of at-Tabari in his exegesis and compiling them 
comprehensively so that it will be an exegesis provision which negates 
criticisms on them and highlight his opinion and reasoning in the clearest 

form, evidence and proofs, defense of citation, grammatical benefits and 
linguistic perspectives.

2- Study of these citations and their responses with comparison and analysis.

3- Deriving evidences and proofs of meanings in these questions and an-
swers, and meticulous meanings of verses in a style that will elicit hidden 
concern in addition to comparison and analysis of its contents using other 
books of exegesis.

Research Problem:

Depth of the issues raised by at-Tabari (may Allah have mercy on him) in di-
alectical exegesis when joined to other important and meticulous matters neces-
sitates their study and analysis, and highlighting elements of exegesis by opinion 
according to Ibn Jarir of which these dialectics contain a great deal of them.
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Research findings:

1- Dialectics and responses to questions in Jami’ al-Bayan are manifestations 
of the high ranking of at-Tabari in exegesis. He does not only states chains 
of narration but also investigates views and distinguishes them with proofs 
and circumstantial evidences, manifesting great capability in debate and 
supporting his preferred meanings with strong arguments and also refut-
ing criticism on them or clarifying ambiguities surrounding them.

2- Leadership of at-Tabari in the area of exegesis by opinion and reasoning is 
not less than his leadership in the area of exegesis by narrations and this 
is indicated by these dialectics and responses to citations.

3- These dialectics and citations contains linguistics matters and eloquence 
which the exegesis of at-Tabari comprises. In surah al-Fatiha alone there 
are (3) dialectics hence, whoever wants to know the explanations and 
their various fields in tafsir al-Jami’, the fruits are hidden in these ques-
tions and responses of at-Tabari.

Keywords:

Dialectics- at-Tabari- Exegesis.
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vestigator: Dr. Muhammad Othman Ali, Dar Al-Awzai - Beirut, 1st.

6. Abu Al-Saud Al-Emadi, Muhammad bin Muhammad bin Mustafa, Irshad Al-
aql Al-Salim Ilaa Mazaya Al-Kitaab Al-Karim, (died: 982 AH), Dar Ihya 
Al-Torath Al-Arabi – Beirut.

7. Abu Amr al-Shaibani, Sharh Al-Mu’allaqat Al-tis’e, (died: 206 AH) and 
his attribution is not correct. In the book, we say it is later than the time of 
Abu Amr, and the style is not his style. Investigation and explanation: Abdul 
Majeed Hamo, Al-Alamy Foundation for Publications - Beirut, Lebanon, 1st . 
1422 AH - 2001 AD.
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8. Abu Dawood, Suleiman Ibn Al-Ash`ath Al-Azdi Al-Sijistani, Sunan Abi 
Dawood, (died: 275 AH), Investigator: Muhammad Mohi Al-Din Abdul Ha-
mid, Al-Asriya Library - Saida, Beirut.

9. Abu Hayyan Al-Andalusi, Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Yusef bin Hayyan 
Atheer Al-Din, Al-Bahr Al-Muhit Fi Al-Tafsir, (died: 745 AH), investiga-
tor: Sidqi Muhammad Jamil, Dar Al-Fikr - Beirut, 1420 AH.

10. Abu Obaid Al-Bakri, Abdullah bin Abdul Aziz bin Muhammad Al-Andalusi, 
Smat Al-Laali fi Sharh Amali Al-Qali [It is the book Sharh Al-Amali 
Al-Qali], [It is the book Sharh Al-Amali Al-Qali] , by Abu Obaid Al-
Bakri; Copied, corrected and verified what was in it and extracted 
it and added to it [Abdul Aziz Al-Maimani], (died: 487 AH), copied, 
corrected, revised, verified what was in it and extracted it from the bellies 
of the collections of science: Abdul Aziz Al-Maimani, Dar Al-Kutub Al-Ilmia 
- Beirut.

11. Abu Tammam, Al-Ta’i Habib bin Aws, Diwan Abi Tammam,                                               
(died: 231 AH), Dar al-Maaref, 1990 AD.

12. Al-Abbasi, Abd al-Rahim ibn Abd Al-Rahman ibn Ahmad Abu Al-Fath, Maa-
hid Al-Tansis Alaa Shawahid Al-Talkhis, (died: 963 AH), the investiga-
tor: Muhammad Muhyi Al-Din Abd al-Hamid, the world of books.

13. Al-Abyari, Ibrahim bin Ismail, Al-Mawsueah Al-Quraniah,                                            
(died: 1414 AH), The Arab Record Foundation, 1405 AH.

14. Al-Alusi, Shihab Al-Din Mahmoud bin Abdullah Al-Husseini, Ruh Al-Mae’ni 
Lil Al-Alusi, (died: 1270 AH), Investigator: Ali Abdel-Bari Attia, Dar Al-Ku-
tub Al-Ilmiyya - Beirut, 1st, 1415 AH.

15. Al-Alusi, Shihab Al-Din Mahmoud bin Abdullah Al-Husseini, Tafsir Al-Alusi 
= Ruh Al-Maani, (died: 1270 AH), Investigator: Ali Abdel-Bari Attia, Dar 
Al-Kutub Al-Ilmia - Beirut, 1st, 1415 AH.

16. Al-Amidi, Abu al-Qasim al-Hasan bin Bashar, Al-Muazanah Bayn Shaer 
Abu Tammam And Al-Buhtari, (died: 370 A.H), issue I and II: Investi-
gation: Mr. Ahmed Saqr, Dar al-Maaref - 4th [Dakhkir al-Arab Series (25)], 
issue Three: Investigation: Dr. Abdullah Al-Muhareb (PhD thesis), Al-Khanji 
Library, 1st, 1994 AD.



416

17. Al-Askari, Abu Hilal Al-Hassan bin Abdullah bin Sahel bin Saeed bin Yahya 
bin Mahran, Diwan Al-Maani, (died: about 395 AH), Dar Al-Jeel - Beirut.

18. Al-Baydawi, Nasser Al-Din Abu Saeed Abdullah bin Omar bin Muhammad 
Al-Shirazi, Anwar Al-Tanzil Wa Asrar Al-Taawil, (died: 685 AH), Investigator: 
Muhammad Abdul Rahman Al-Mara’ashli, Dar Ihya Al-Torath Al-Arabi – Bei-
rut, 1st, 1418 AH.

19. Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Abu Abdul-
lah, Al-Tarikh Al-Kabeer, (died: 256 AH), The Ottoman Encyclopedia, Printed 
under the supervision of: Muhammad Abdul Mu`id Khan.

20. Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Abu Abdul-
lah, Al-Jami Al-Sahih Al-Mukhtasar, (died: 256 AH), Dar Al-Sha`b - Cairo, I 
1st, 1987 AD.

21. Al-Dhubyani, Ziyad bin Muawiyah bin Dhabab bin Jaber bin Yarboo’ bin 
Murrah bin Auf bin Saad Al-Ghatfani, Diwan Al-Nabigha Al-Dhubyani, (died: 
605 AD), investigation: Muhammad Abu Al-Fadl Ibrahim, Dar Al-Maaref - 
Cairo.

22. Al-Farabi, Abu Nasr Ismail bin Hammad Al-Jawhari, Al-Sihah Taj Al-Lugha 
Wa Sihah Al-Arabiah, (died: 393 AH), investigation: Ahmed Abdel Ghafour 
Attar, Dar Al-Ilm Lil Malayin - Beirut, 4th ,1407 AH.

23. Al-Farra, Abu Zakaria Yahya bin Ziyad bin Abdullah bin Manzor Al-Dailami, 
M’aani Al-Qur’an, (died: 207 AH), investigator: Ahmed Youssef Al-Najati, 
Muhammad Ali Al-Najjar, Abdel Fattah Ismail Al-Shalabi, Dar Al-Masria for 
authoring and translation - Egypt, 1st.

24. Al-Fayrouzabadi, Majd Al-Din Abu Taher Muhammad bin Yaqoub, Al-Qa-
mus Al-Muhit, (died: 817 AH), investigation: Heritage Investigation Office 
at the Al-Resala Foundation, under the supervision of: Muhammad Naeem 
Al-Araqsusi, Al-Resala Foundation for Printing, Publishing and Distribution - 
Beirut, Lebanon, 8th, 1426 AH.

25. Al-Hanafi, Shihab Al-Din Al-Khafaji Ahmed bin Muhammad bin Omar 
Al-Masri, Hashiyah Al-Shihab Ala Tafsir Al-Baydawi = Enayah Al-Qadi 
Wa Kifayat Al-Radi, (died: 1069 AH), Dar Sader - Beirut.
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26. Al-Harawi, Muhammad bin Ahmed bin Al-Azhari Abu Mansour, Tahdhib 
Al-Lugha, (died: 370 AH), Investigator: Muhammad Awad Mereb, Dar Ihya 
Al-Torath Al-Arabi – Beirut, 1st, 2001 AD.

27. Al-Jarawi Al-Tadli, Abu al-Abbas Ahmed bin Abd al-Salam, Al-Hamasah 
Al-Maghribiah Mukhtasar Kitab Safwah Al-Adab Wa Nukhbah Diwan 
Al-arab, (died: 609 AH), investigator: Muhammad Radwan Al-Daya, Dar 
Al-Fikr Al-Mu’aser - Beirut, 1st, 1991 AD.

28. Al-Jurjani, Abu Bakr Abd al-Qaher ibn Abd Al-Rahman ibn Muhammad 
Al-Farisi Al-Farisi, Al-Dar, Darrj Al-Durar Fi Tafsir Al-Ay Wa Al-Suwar, 
(died: 471 AH), Study and investigation: (Al-Fatihah and al-Baqarah) Walid 
ibn Ahmad ibn Salih al-Hussein, (and shared with him in the rest of the 
parts): Iyad Abdul Latif Al-Qaisi, Al-Hikma Magazine - Britain, 1st, 1429 AH 
- 2008 AD.

29. Al-Jurjani, Abu Bakr Abdul Qaher bin Abdul Rahman bin Muhammad Al-Far-
si Al-Dar, Asrar Al-Balaghah, (died: 471 AH), Read and commented on 
by: Mahmoud Muhammad Shaker, Al-Madani Press - Cairo, Dar Al-Madani 
- Jeddah.

30. Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Habib 
Al-Basri Al-Baghdadi, Tafsir al-Mawardi = A-Nukt Wa Al-Oyun, (died: 
450 AH) Investigator: Sayyid Ibn Abd al-Maqsoud ibn Abd al-Rahim, Dar 
Al-Kutub Al-Ilmiyya - Beirut, Lebanon.

31. Al-Ragheb Al-Isfahani, Abu Al-Qasim Al-Hussein Bin Muhammad, Al-Mu-
fradat Fi Gharayb Al-Qur’an, (died: 502 AH), investigator: Muhammad 
Sayed Kilani, Dar Al-Maarifa, - Lebanon.

32. Al-Samani, Abu Al-Muzaffar Mansour bin Muhammad bin Abdul-Jabbar bin 
Ahmad Al-Marwazi Al-Tamimi Al-Hanafi and then Al-Shafi’I, Tafsir Al-Sa-
mani, (died: 489 AH), Investigator: Yasser bin Ibrahim and Ghunaim bin 
Abbas bin Ghunaim, Dar Al-Watan - Riyadh, Saudi Arabia, 1st, 1418 AH-
1997AD .

33. Al-Samarqandi, Abu al-Layth Nasr bin Muhammad bin Ahmed bin Ibrahim, 
Bahr Al-Uloom, (died: 373 AH), Dar Al-Fikr.
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34. Al-Samin Al-Halabi, Abu al-Abbas Shihab al-Din Ahmad ibn Yusuf ibn Abd 
al-Daim, Umdat Al-Hafiz Fi Tafsir Ashraf Al-Alfaz, (died: 756 AH), In-
vestigator: Muhammad Basil Oyoun al-Soud, Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 1st, 
1417 AH - 1996 AD.

35. Al-Samin Al-Halabi, Abu Al-Abbas Shihab Al-Din Ahmed bin Youssef bin Ab-
dul-Daim, Al-Durr Al-Masoon Fi Al-Ulum Al-Kitab Al-Munnoun, (died: 
756 AH), Investigator: Dr. Ahmed Muhammad Al-Kharrat, Dar        Al-Qalam 
- Damascus.

36. Al-Shamakh Al-Dhibyaniu, Al-Shamakh Bin Daraar Bin Senan Al-Maznii 
Al-Dhibyanii Al-Ghatafaniu (died: 22 AH) , Diwan Al-Shamakh bin Da-
raar Al-Dhibyanii Al-Ghatafanii, Dar Al-Kitaab Al-Arabi , 1st, 1994 AD.

37. Al-Shawkani, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Al-Yamani, 
Fath Al-Qadir, (died: 1250 AH), Dar Ibn Katheer, Dar al-Kalim al-Tayyib - 
Damascus, Beirut, 1st , 1414 AH.

38. Al-Suhaili, Abu Al-Qasim Abdul Rahman bin Abdullah bin Ahmed, Al-Rawd 
Al-Anf Fi Sharh Al-Siyrah Al-Nabawiah Li Ibn Hisham, (died: 581 AH), 
Investigator: Omar Abdel Salam Al-Salami, Dar Ihya Al-Torath Al-Arabi – 
Beirut, 1st, 1421 AH - 2000 AD.

39. Al-Tabarani, Suleiman bin Ahmed bin Ayoub bin Mutair Al-Lakhmi Al-Sha-
mi Abu Al-Qasim, Al-Du’aa Lil Al-Tabarani, (died: 360 AH), Investigator: 
Mustafa Abdel-Qader Atta, Dar Al-Kutub Al-Ilmia - Beirut, 1st, 1413 AH.

40. Al-Tabari, Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katheer bin Ghaleb Al-Amali 
Abu Jaafar, Jami’ Al-Bayan An Tawil Aay Al-Qura’n, (died: 310 AH), 
Investigator: Ahmed Muhammad Shakir, Al-Risalh Foundation, 1st, 1420 AH 
- 2000 AD. 

41. Al-Tabrizi, Yahya bin Ali bin Muhammad Al-Shaibani Abu Zakaria, Sharh 
Diwan Al-Hamasah (Diwan Al-Hamasah: Chosen by Abu Tammam 
Habib bin Aws, died: 231 AH), (died: 502 AH), Dar al-Qalam - Beirut.

42. Al-Taher bin Ashour, Muhammad Al-Taher bin Muhammad bin Muhammad 
Al-Tunisi, Al-Tahrir Wa Al-Tanwir, (died: 1393 AH), Tunisian Publishing 
House - Tunis, 1984 AH.
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43. Al-Taybi, Sharaf al-Din al-Hussein bin Abdullah, Fattouh al-Ghayb Fi           
Al-Kashf An Qina’e Al-Riyb (Hashiah Al-Taybi Alaa Al-Kashaf), (died: 
743 AH), investigation introduction: Iyad Muhammad al-Ghouj, academic 
section: Dr. Jamil Bani Atta, General Supervisor of the Scientific Direction of 
the Book: Dr. Muhammad Abdul Rahim Sultan Al Olama, Dubai Internation-
al Holy Quran Award, 1st, 1434 AH - 2013 AD.

44. Al-Thalabi, Ahmed bin Muhammad bin Ibrahim Abu Ishaq, Al-Kashf                   
Wa Al-bayan An Tafsir Al-Qur’an, (died: 427 AH), investigation: Imam 
Abi Muhammad bin Ashour, review and proofreading: Nazeer Al-Saadi, Dar 
Ihya Al-Torath Al-Arabi – Beirut, Lebanon, 1st, 1422 AH.

45. Al-Wahidi, Abu Al-Hassan Ali bin Ahmed bin Muhammad bin Ali Al-Naysabu-
ri Al-Shafi’I, Al-Tafsir Al-Basit, (died: 468 AH), the investigator: the origin 
of his investigation in (15) PhD theses at the University of Imam Muhammad 
bin Saud, and then a scientific committee from the university sponsored 
and coordinated it, Deanship of Research Al-Alami - Imam Muhammad bin 
Saud Islamic University, 1st , 1430 AH.

46. Al-Zajjaj, Ibrahim bin Al-Sirri bin Sahl Abu Ishaq, M’aani Al-Qur’an Wa 
I’erabuh, (died: 311 AH), Investigator: Abdul Jalil Abdo Shalabi, World of 
Books - Beirut, 1st, 1408 AH - 1988 AD.

47. Al-Zamakhshari, Abu Al-Qasim Mahmoud bin Amr bin Ahmad Jarallah,            
Al-Kashaaf An Haqayiq Ghawamid Al-Tanzil, (died: 538 AH), Dar Al-Ki-
tab Al-Arabi - Beirut, 3rd, 1407 AH.

48. Al-Zarkali, Khair Al-Din bin Mahmoud bin Muhammad bin Ali bin Faris,             
Al-Alam, Dar Al-Ilm for Lil Malayin, 15th  , 2002 AD.

49. Al-Zawzani, Hussein bin Ahmed bin Hussein Abu Abdullah, Sharh Al-Mu’al-
laqat Al-Sab’e, (died: 486 AH), Ihya Al-Torath Al-Arabi – Beirut, 1st, 1423 
AH - 2002 AD.

50. Al-Zubayri, Walid bin Ahmed Al-Hussein, Al-Mawsueah Al-Muyasarah Fi 
Tarajim Ayimah Al-Tafsir Wa Al-Iqra Wa Al-Nahw Wa Al-Lugha “Min 
Al-Qarn Al-Awal Ilaa A-Muasirin Ma’ Dirasah Li Aqayidihim Wa Shay 
Min Tarayifihim”, Iyad bin Abdul Latif Al-Qaisi, Mustafa bin Qahtan Al-
Habib, Bashir bin Jawad Al-Qaisi, Imad bin Muhammad Al-Baghdadi, Al-Hik-
ma Magazine - Manchester, Britain, 1st, 1424 AH - 2003 AD.
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51. Badr Al-Din Al-Zarkashi, Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Ba-
hader, Al-Burhan Fi Ulum Al-Qur’an, (died: 794 AH), Investigator: Mu-
hammad Abu Al-Fadl Ibrahim, 1, 1376 AH - 1957 AD, Dar Ihya Al-Kotub 
Al-Arabiya Issa Al-Babi Al-Halabi and his associates.

52. Bin Abi Al-Khattab, Abu Zaid Muhammad Al-Qurashi, Jamharat Ash’ar 
Al-Arab, (died: 170 AH), Edited and controlled and added in his expla-
nation: Ali Muhammad Al-Bajadi, Nahdet Misr for Printing, Publishing and 
Distribution.

53. Bin Adel, Abu Hafs Siraj Al-Din Omar bin Ali Al-Hanbali Al-Hanbali Al-Di-
mashqi Al-Nu’mani, Al-Labbaf fi Ulum     Al-Kitab, (died: 775 AH), the 
investigator: Sheikh Adel Ahmed Abdel-Mawgod and Sheikh Ali Muhammad 
Moawad, Dar Al-Kutub Al-Ilmia - Beirut, Lebanon, 1st, 1419 H -1998 AD.

54. Bin Al-Jawzi, Jamal Al-Din Abu Al-Faraj Abdul Rahman bin Ali bin Muham-
mad, Zad Al-Masir Fi Eilm Al-Tafsir, (died: 597 AH), Investigator: Abdul 
Razzaq Al-Mahdi, Dar Al-Kitab Al-Arabi - Beirut, 1st, 1422 AH.

55. Bin Attia, Abi Muhammad Abdul Haq bin Ghalib bin Abdul Rahman                            
bin Tammam Al Andalusi Al-Muharbi, Al-Muharir Al-Wajiz Fi Tafsir Al-Ki-
tab Al-aziz, (died: 542 AH), the investigator: Abdul Salam Abdul Shafi 
Muhammad, ed: Dar Al-Kutub Al-Ilmia - Beirut, 1st, 1422 AH.

56. Bin Dirham, Abdul Rahman bin Abdullah bin Ahmed, Nozha Al-Absar Bi 
Tarayif Al-Akhbar Wa Al-Ash’ar, (died: 1362 AH), Dar Al-Abbad - Beirut.

57. Bin Habban, Muhammad bin Habban bin Ahmed bin Muadh bin Ma`bad Al-
Tamimi Abu Hatim Al-Darimi Al-Busti, Al-Thaqat, (died: 354 AH), printed 
with the support of: The Ministry of Education of the Indian High Govern-
ment, under the supervision of: Dr. Muhammad Abdul Mu`id Khan, Director 
of the Ottoman Department of Knowledge, Department of Knowledge Otto-
man - Hyderabad Deccan, India, 1st, 1393 AH - 1973 AD.

58. Bin Hamdoun, Muhammad bin Al-Hassan bin Muhammad bin Ali Abu                 
Al-Ma’ali Baha Al-Din Al-Baghdadi, Al-Tazkira Al-Hamdunia, (died: 562 
AH), Dar Sader - Beirut, 1st, 1417 AH.

59. Bin Jani, Abu Al-Fath Othman Al-Mawsili, Al-Mabhij Fi Tafsir Asma Shua-
raa’ Diwan Al-Hamasah, (died: 392 AH), read, explained and commented 
on: Marwan Al-Attiyah, Dar Al-Hijrah for printing, publishing and distribu-
tion, Damascus, 1st, 1408 AH - 1988 AD.
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60. Bin Juzy Al-Kalbi, Abu Al-Qasim Muhammad bin Ahmed Al-Granati Al-Ma-
liki, Al-Tashel Li Ulum Al-Tanzil, (died: 741 AH), Investigator: Dr. Abdul-
lah Al-Khalidi, Dar Al-Arqam Bin Abi Al-Arqam Company - Beirut, 1st, 1416 AH.

61. Bin Kathir, Abu Al-Fida Ismail bin Omar Al-Qurashi, Tafsir Al-Qur’an 
Al-Azim, (died: 774 AH), Investigator: Sami bin Muhammad Salama, Dar 
Taiba for Publishing and Distribution, 2nd, 1420 AH.

62. Bin Qutaiba, Abu Muhammad Abdullah bin Muslim Al-Dinori, Al-Sh’ier Wa 
Al-Shu’araa, (died: 276 AH), Dar al-Hadith - Cairo, 1423 AH.

63. Bin Qutaiba, Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaiba Al-Dinori, 
Al-M’aeani Al-Kabir Fi Abyat Al-M’aeani, (died: 276 AH), the investi-
gator: the orientalist Dr. Salem Al-Karnaki, Abdul Rahman bin Yahya bin Ali 
Al-Yamani, the Ottoman Encyclopedia Press - Hyderabad Deccan, India , 1st, 
1368 AH - 1949 AD.

64. Burhan Al-Din Al-Baq’I, Ibrahim bin Omar bin Hassan Al-Rabat bin Ali bin 
Abi Bakr, Nazam Al-Darar Fi Tanasub Al-Ayat Wa Al-Suwar, (died: 885 
AH), Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya - Beirut, 1415 AH - 1995 AD, number of parts: 
8, investigation: Abdul Razzaq Ghalib Al-Mahdi.

65. Elite Al-Tafsir Professors, Al-Tafsir Al-Muaser, King Fahd Complex for the 
Printing of the Noble Qur’an - Saudi Arabia, 2nd, Added and Revised, 1430 
AH - 2009 AD.

66. Fakhr Al-Din Al-Razi, Abu Abdullah Muhammad bin Omar bin Al-Hassan, 
Al-Tafsir Al-Kaber, (died: 606 AH), Dar Ihya Al-Torath Al-Arabi – Beirut, 
3rd, 1420 AH.

67. Ibn Al-Jazari, Shams Al-Din Abu Al-Khair Muhammad bin Muhammad bin 
Yusuf, Ghayat Al-Nihayah Fi Tabaqat Al-Quraa, (died: 833 AH), Ibn 
Taymiyyah Library, I published it for the first time in 1351 AH . burgstrasser.

68. Ibn Asaker, Abu Al-Qasim Ali Bin Al-Hassan, Tarikh Dimashq,                           
(died: 571 AH), Investigator: Amr bin Gharamah Al-Amroy, Dar Al-Fikr for 
printing, publishing and distribution, 1415 AH.

69. Ibn Hisham, Abd Al-Malik ibn Ayyub Al-Hamiri Al-Ma’afry Abu Muhammad 
Jamal Al-Din, Al-Siyrah Al-Nabawiah Li Ibn Hiasham, (died: 213 AH), 
investigation: Mustafa al-Saqa, Ibrahim al-Abyari and Abd Al-Hafiz Al-Shal-
abi, Mustafa Al-Babi Al-Halabi and his sons’ library and printing company 
- Egypt, 2nd , 1375 AH.
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70. Ibn Hisham, Abdullah bin Yusuf bin Ahmed bin Abdullah bin Yusuf, Abu Mu-
hammad Jamal Al-Din, Mughni Al-Labib An Kotub Al-A’arib, (died: 761 
AH), the investigator: Dr. Mazen Al-Mubarak Muhammad Ali Hamdallah, Dar 
Al-Fikr - Damascus, 6th, 1985 AD.

71. Ibn Majah, Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini and Maja the 
name of his father Yazid, Sunan Ibn Majah, (died: 273 AH), investigation: 
Muhammad Fouad Abd al-Baqi, Dar Ihya Al-Kotub Al-Arabiya.

72. Ibn Manzur, Muhammad bin Makram bin Ali Abu Al-Fadl Jamal al-Din Al-An-
sari Al-Ruwaifai Al-Afriqi, Lisan Al-Arab, (died: 711 AH), Dar Sader - Bei-
rut, 3rd , 1414 AH.

73. Ibn Masum, Sadr al-Din al-Madani, Ali bin Ahmed bin Muhammad Ma-
sum al-Hasani al-Husseini, known as Ali Khan bin Mirza Ahmed, Anwar Al-             
Rabi’e Fi Anwa’ Al-Badi’e, (died: 1119 AH).

74. Ibn Qayyim Al-Jawziyah, Muhammad bin Abi Bakr bin Ayoub bin Saad 
Shams Al-Din, Ajtimae Al-juyush Al-Islamia, (died: 751 AH), Investi-
gation: Awwad Abdullah Al-Mu`taq, Al-Farazdaq Commercial Printing Press 
- Riyadh, 1st, 1408 AH - 1988 AD.

75. Ibn Qayyim Al-Jawziyah, Muhammad bin Abi Bakr bin Ayoub bin Saad 
Shams Al-Din, Tafsir Al-Qur’an Al-Karim, (died: 751 AH), Investigator: 
Office of Arab and Islamic Studies and Research under the supervision of 
Sheikh Ibrahim Ramadan, Al-Hilal House and Library - Beirut, 1st, 1410 AH.

76. Ibn Qayyim al-Jawziyya, Muhammad bin Abi Bakr bin Ayoub bin Saad 
Shams Al-Din, E’lam Al-Muqiein Aan Rab Al-Alamin, (died: 751 AH), 
Investigation: Muhammad Abd al-Salam Ibrahim, Dar al-Kutub al-Ilmiyya - 
Beirut, 1st, 1411 AH - 1991 AD.

77. Ibn Qayyim al-Jawziyya, Muhammad bin Abi Bakr bin Ayoub bin Saad 
Shams Al-Din, Al-Amthal Fi Al-Qur’an, (died: 751 AH), Al-Sahabah Li-
brary - Egypt, Investigator: Abu Hudhayfa Ibrahim ibn Muhammad, 1st, 
1406 AH - 1986 AD.

78. Ibn Saad, Abu Abdullah Muhammad bin Saad bin Mani’ Al-Hashemi with 
loyalty, Al-Basri, Al-Baghdadi, Al-Tabaqat Al-Kubra, (died: 230 AH), in-
vestigation: Muhammad Abdul Qadir Atta, Dar al-Kutub al-Ilmiyya - Beirut, 
1st, 1410 AH-1990 AD.

79. Ismail, Muhammad Bakr, Dirasat Fi Ulum Al-Qur’an, (died: 1426 AH), 
Dar Al-Manar, 2nd, 1419 AH - 1999 AD.
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80. Jalal Al-Din Al-Suyuti, Abd Al-Rahman ibn Abi Bakr, Hamae’ Al-Hawami’e 
Fi Sharh Jame’ Al-Jawamie’, (died: 911 AH), investigator: Abd al-Hamid 
Hindawi, Tawfiqia Library – Egypt.

81. Jalal Al-Din Al-Suyuti, Abdul Rahman bin Abi Bakr, Nawahid Al-Abkar 
Wa Shawarid Al-Afkar = Hashiah Al-Suyuti Alaa tafsir Al-Baydawi, 
(died: 911 AH) Umm Al-Qura University - College of Da`wah and Funda-
mentals of Religion, Kingdom of Saudi Arabia (3 Ph.D. theses), 1424 AH.

82. Jalal Al-Suyuti, Abdul Rahman bin Abi Bakr bin Muhammad Ibn Sabiq 
Al-Din Al-Khudairi, Al-Itqan Fi Ulum Al-Qur’an, (died: 911 AH), Investi-
gator: Muhammad Abu Al-Fadl Ibrahim, General Egyptian Book Authority, 
1394 AH - 1974 AD.

83. Jarir, Attia bin Hudhaifa Al-Khatfi Al-Kalbi Al-Yarbou’I, Diwan Jarir,                  
(died: 110 AH), 1st, Dar Al-Kutub Al-Ilmia, 1992 AD.

84. Lubeid bin Rabi’ah, Malik, Diwan Lubeid bin Rabi’ah Al-Amiri,                        
(died: 41 AH), taken care of by: Hamdo Tammas, Dar Al-Maarifa, 1st, 1425 
AH - 2004 AD.

85. Ma`bad, Muhammad Ahmad Muhammad, Nafhat Min Al-Ulum Al-Qu-
ran, (died: 1430 AH), Dar al-Salaam - Cairo, 2nd , 1426 AH - 2005 AD.

86. Makki bin Abi Talib, Abu Muhammad Kamoush bin Muhammad bin Mukhtar 
Al-Qurtubi Al-Maliki, Al-Hidayah Ilaa Bulugh Al-Nihayat Fi eilm M’ae-
ani Al-Qur’an Wa Tafsirih Wa Ahkamih Wa Jamal Min Funun Ulumih, 
(died: 437 AH), the investigator: a group of university letters at the College 
of Graduate Studies and Scientific Research - University of Sharjah, Super-
vised by: a. Dr.: Al-Shahid Al-Bushikhi, Al-Kitab and Al-Sunnah Research 
Group - College of Sharia and Islamic Studies - University of Sharjah, 1st, 
1429 AH.

87. Muhammad Uthaymeen, Muhammad bin Saleh bin Al-Muqbil Al-Wahai-
bi Al-Tamimi, Ahkam Min Al-Qur’an Al-Karim, (died: 1421 AH), Printed 
under the supervision of the Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen 
Charitable Foundation, Madar al-Watan Publishing, 1425 AH.

88. Murtadha Al-Zubaidi, Muhammad bin Muhammad bin Abdul Razzaq Al-    
Hussaini Abu Al-Fayd, Taj Al-Arus Min Jawahir Al-Qamus, (died: 1205 
AH), Investigator: A group of investigators, Dar Al-Hedaya.
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89. Muslim, bin Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qushayri Al-Naysaburi, Al-Musnid 
Al-Sahih Al-Mukhtasar Bi Naql Al-Adl Aan Al-Adl Ilaa Rasul Allah Sa-
laa Allah Alayh Wa Salam, (d.: 261 AH), investigator: Muhammad Fouad 
Abdul-Baqi, Dar Ihya Al-Torath Al-Arabi – Beirut.

90. Rida, Muhammad Rashid, Tafsir Al-Manar, The General Egyptian Book 
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METICULOUS MEANINGS OF THE WATER PARABLE IN THE TWO VERSES (19-20) IN 

SURAH AL-BAQARA ACCORDING TO SCHOLARS OF EXEGESIS. 

PRESENTATION, STUDY AND COMMENTS

DR. MUHAMMAD BIN ABDURRAHMAN BIN ABDULLAH AL-BALIMI

RESEARCH ABSTRACT

Research Topic:

Meticulous meanings and delicate exegesis of the two verses (19-20) in the 
beginning of surah al-Baqara known as (the water parable).

Research objective:

Explaining the delicate exegesis and meticulous meanings of the water par-
able in the beginning of surah al-Baqara.

Research problem:

Precision of the statement of scholars of exegesis and multiplicity of narra-
tions in the explanation of qur’anic words and exegesis.

Research findings:

Ampleness of meticulous meanings of the water parable in the two verses 
(19-20) at the beginning of surah al-Baqara.

Ar-Razi was one of the scholars of exegesis who talked most about the me-
ticulousness of the water parable.

Keywords:

Rainstorm- Thunder- Lightening- Darkness- Hearing- Sight
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(3)
REVELATION IN THE QUR’AN AND SHARIA
OBJECTIVE AND FOUNDATIONAL STUDY

DR. TURKI BIN SULAIMAN BIN ABDULAZIZ AN-NASHWAN

Research Objective

Research Topic:

It begins with definition of revelation literally and in the sharia then, reve-
lation in the Qur’an and its meanings, categories, types of its categories and 
the difference between it and revelation literally and in the sharia.

Research objective:

1- Enumerating the imports and meanings of revelation in the Glorious Qur’an

2- Explaining categories of revelation in the Qur’an and the types of those 
categories.

3- Writing a comprehensive definition of the meaning of revelation in the 
Qur’an.

4- Differentiating between revelation in the Qur’an and revelation in the 
sharia, and also differentiating between revelation in the Qur’an and rev-
elation literally.

Research Problem:

1- Is there any difference between revelation in the Qur’an and revelation in 
the sharia?

2- What are the imports of the word revelation in the Glorious Qur’an?

3- What words can possibly mean revelation in the Glorious Qur’an?

4- What are the categories of revelation in the Glorious Qur’an and their 
types?
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Research Findings:

1- Revelation in the Qur’an has sixteen imports of which I did not see anyone 
who compiled them in a separate book.

2- There are a number of words in the Qur’an which can possibly mean rev-
elation which deserve attention and explanation. 

3- There are numerous categories of revelation based on a number of con-
siderations apart from what was mentioned in the books of science of the 
Qur’an of which I did not see anyone who compiled them in a separate 
book.

4- Revelation in the Qur’an is more encompassing than revelation in the 
sharia, while revelation literally is more encompassing than revelation in 
the Qur’an.

Keywords:

Revelation- Types of Revelation- Qur’anic revelation.
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(4)
AHADITHS ON THE BEGINNING OF THE LEGISLATION OF CALL TO 

PRAYER BEFORE MIGRATION
A CRITICAL STUDY

DR. AHMAD BIN KHALID BIN FAHAD AAL MAJNAA

Research Abstract

Research Topic:

Compilation of ahadith used by those who contradict Ahlu Sunnah wal Jama’ 
which indicate beginning of legislation of call to prayer before the Prophetic 
migration, studying them critically and judging them.

Research Objective:

1- Compilation of ahadith which indicate beginning of legislation of call to 
prayer before the Prophetic migration, and studying them critically.

2- Explaining the invalidity of the view of the people of innovation on the 
issue of beginning of legislation of call to prayer before the Prophetic mi-
gration and their contradiction of Ahlu Sunnah wal Jama’.

3- Explaining the innocence of Ahlu Sunnah wal Jama’ concerning what they 
have been accused of.

Research Problem:

The author of the book (the call to prayer-between authenticity and distor-
tion) claimed the Ahlu Sunnah wal Jama’ contradicted what is established in 
the books of Sunnah concerning the issue of the beginning of the call to prayer, 
arguing that it was legislated before the Prophetic migration.

Hence, what are these ahadith that those who contradict Ahlu Sunnah wal 
Jama’ use as proof and are they authentic?

When was the call to prayer legislated and how was the call to prayer made 
before migration?
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Research Findings:

The ahadith which indicate the beginning of the call to prayer during the 
meccan period are not authentic and the view of those who contradict Ahlu 
Sunnah wal Jama’ is invalid.

The beginning of the legislation of call to prayer was after the migration by 
the consensus of Ahlu Sunnah wal Jama’.

Keyword:

Call to prayer- Migration- Night Journey- Ascension- Legislation- Sunnah- 
Jama’- Shiites.
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(5)
HADITH OF SALAMATA BIN SAKHR AL-BAYAADHI (MAY ALLAH BE 

PLEASED WITH HIM) AND ITS RELATION WITH THE HADITH OF THE 
MAN WHO HAD INTERCOURSE DURING RAMADAN

A HADITH STUDY

DR. ALI AHMAD IMRAN MUHSIN

Research Abstract

Research Topic:

I read the statement of some scholars about the hadith of the Bedouin who 
had intercourse during the daytime of Ramadan, so they said he was Salamata 
bin Sahkr, may Allah be pleased with him. I also saw similarity between the 
wordings of the hadith of the person who had intercourse during the daytime 
of Ramadan and the hadith of Salamata who did zihaar to his wife. I also read 
the view of some scholars that the hadith of Salamata is weak while others 
grade it as authentic. So, I decided to compile the chains of the narration and 
study them with their narrators.

Importance of the Research Topic:

The hadith of Salamata comprises many jurisprudential rulings and hadith 
related benefits. Muslim jurist have derived a lot of benefits from it and it is 
considered a reference concerning the issue of having intercourse before the 
expiation of zihaar. Many have confused this hadith with the hadith of the per-
son who had intercourse during the daytime of Ramadan just as scholars have 
disputed over its authenticity.

Research Problem:

What is the authenticity of the hadith of Salamata bin Sakhr?

What are the chains of narration?

Is it the same with the hadith of the Bedouin who had intercourse during 
the daytime of Ramadan or not?
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What are the difference between them?

Who are the scholars that consider them as same and what are their evi-
dences?

Research Methodology:

 I followed the methodology of investigation, analysis and derivation by in-
vestigating and compiling the chains of narration of the hadith, analyzing them 
and deriving appropriate rulings on them.

Research Finding:

- The hadith of Salamata bin Sakhr does not have an authentic chain of 
narration and all its narrations are defective. However, by the combined 
effects of all its chains of narration it can be used as evidence and scholars 
have indeed used it as evidence.

- None of those who narrated from him can be confirmed to have heard from 
him, and the authentic hadith of Abu Huraira concerning the person who 
had intercourse during the daytime of Ramadan is completely different 
from the hadith of Salamata bin Sakhr.

- A lot of scholars and commentators on hadith mixed up the two hadith 
hence they regarded the anonymous as Salamata bin Sakhr.

Keywords:

Salamata- Al-bayadhi- Expiation- Ramadan- Abu Huraira 
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4. Abn Hajar Al-Asqalani, Abu Al-fadl Ahmad bin Ali, Al-Talkhis Al-habir 
Fi Takhrij Ahadith Al-Raafiei Al-Kabir, (died: 852 AH) , Dar Al-Kutub 
Al-Ilmiyya, 1st , 1419 AH.

5. Abn Hajar Al-Asqalani, Abu Al-fadl Ahmad bin Ali, Al-Dorar Al-Kaminat Fi 
Aeyan Al-Miayat Al-Thaaminati, (died: 385 AH) , investigative: Muham-
mad Abd Al-Ma’id Dan, 2nd , 1392 AH.

6. Abu Al-Fath Al-Azdi, Muhammad bin Al-Hussein bin Ahmed bin Abdullah 
bin Buraidah Al-Mawsili, Al-Makhzun Fi Eilm Al-Hadith, (died: 374 AH), 
investigation: Muhammad Iqbal Muhammad Ishaq Al-Salafi, Dar Al-Ilmiyya 
- Delhi, India, 1st, 1408 AH - 1988 AD.

7. Abu Al-Maati, Al-Sayyid Al-Nuri, and others, Al-Jami’ fi Al-Jarh wa’l-
Ta’deel [for the sayings of Al-Bukhari, Muslim, Al-Ajli, Abu Zara’a 
Al-Razi, Abu Dawood, Ya’qub Al-Fasawi, Abu Hatim Al-Razi, Al-Tir-
midhi, Abu Zara’ah Al-Damashqi, Al-Nasa’i, Al-Bazzar, Al-Daraqut-
ni], The World of Books - Beirut, Lebanon, 1st, 1412 AH - 1992 AD.

8. Abu Bakr Bin Abi Shaybah, Abdullah Bin Muhammad Bin Ibrahim Bin Oth-
man Bin Khawasti Al-Absi, Musnad Ibn Abi Shaybah, (died: 235 AH), 
investigation: Adel Bin Youssef Al-Azzazi and Ahmed Bin Farid Al-Mazeedi, 
Dar Al-Watan - Riyadh, 1st, 1997 AD.
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9. Abu Dawood, Suleiman bin Al-Ash’ath bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad 
bin Amr Al-Azdi Al-Sijistani, Sunan Abi Dawood, (died: 275 AH), Inves-
tigation: Shuaib Al-Arna’ut - Muhammad Kamel Qara Belli, Dar Al-Resalah 
Al-Alameya, 1st, 1430 AH - 2009 AD.

10. Abu Naim Al-Asbahani Ahmed bin Abdullah bin Ahmed bin Ishaq bin Musa 
bin Mahran, Maerifat Al-Sahabah Li Abu Naim Al-Asbahani, (died: 430 
AH), Investigation: Adel bin Youssef Al-Azzazi, Dar Al-Watan Publishing - 
Riyadh, 1st, 1419 AH - 1998 AD.

11. Ahmed bin Hanbal, Abu Abdullah Ahmed bin Muhammad bin Hanbal bin 
Hilal bin Asad Al Shaibani, Musnad of Imam Ahmad bin Hanbal, (died: 
241 AH), investigation: Shuaib Arnaout - Adel Murshid and others, super-
vised by: Dr. Abdullah bin Abdul Mohsen Al-Turki, Al-Resala Foundation, 1st, 
1421 AH - 2001 AD.

12. Al-A’la’I, Salah al-Din Abu Saeed Khalil bin Kikildi bin Abdullah Al-Dimash-
qi, Jami’ Al-Tahseel Fi Ahkam Al-Marasil, (died: 761 AH), Investigation: 
Hamdi Abdul Majeed al-Salafi, World of Books - Beirut, 2nd , 1407 AH - 1986 
AD.

13. Al-Albani, Abu Abd al-Rahman Muhammad Nasir Al-Din ibn Al-Hajj Nuh ibn 
Najati ibn Adam Al-Ashqudari, Irwa al-Ghalil Fi Takhrij Ahadith Manar 
Al-Sabil, (died: 1420 AH), supervised by: Zuhair al-Shawish, Islamic Bu-
reau - Beirut, 2nd, 1405 AH - 1985 AD.

14. Al-Albani, Abu Abd al-Rahman Muhammad Nasir al-Din ibn al-Hajj Nuh 
ibn Najati ibn Adam al-Ashqudari, Sahih Sunan Abi Dawood, (died: 1420 
AH), Ghiras Publishing and Distribution Establishment - Kuwait, 1st, 1423 
AH - 2002 AD.

15. Al-Amir Al-Sanaani, Muhammad bin Ismail, Subul Al-Salam, (died: 1182 
AH), Dar Al-Hadith.

16. Al-Baghawi, Abu Al-Qasim Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz bin 
Al-Marzuban bin Sabor bin Shahanshah, Mujam Al-Sahabah, (died: 317 
AH), Investigation: Muhammad Al-Amin bin Muhammad Al-Jakni, Dar Al-
Bayan Library - Kuwait, 1st , 1421 AH - 2000 AD.

17. Al-Bayhaqi, Ahmad bin Al-Hussein bin Ali bin Musa Al-Khusrujerdi Al-Kho-
rasani Abu Bakr, Al-Sunan Al-Kubra, (died: 458 AH), investigated by: 
Muhammad Abdul Qadir Atta, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya - Beirut, Lebanon, 
3rd, 1424 AH - 2003 AD.
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18. Al-Bazzar, Abu Bakr Ahmed bin Amr bin Abdul-Khaliq bin Khallad bin Obaid 
Allah Al-Ataki, Musnad of Al-Bazzar published in the name of Al-Bahr 
Al-Zakhkhar, (died: 292 AH), investigation: Mahfouz Al-Rahman Zain Al-
lah - Adel bin Saad - Sabri Abdul-Khaleq Al-Shafi’i, Library of Science and 
Judgment - Al-Madina Al-Munawwarah, 1st, (begin 1988 AD and ended 2009 
AD).

19. AL-Bujairmi, Suleiman bin Muhammad bin Omar AL-Bujairmi Al-Masri 
Al-Shafi’i, Tohfat Al-Habib Alaa Sharh Al-Khatib = Hashiat Al- Bu-
jairmi Alaa Al-khatib, (died: 1221AH), Dar al-Fikr, 1415 AH.

20. Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Abu Ab-
dullah, Al-Taarikh Al-Kabir, (died: 256 AH), The Ottoman Encyclopedia 
- Hyderabad, Deccan, Printed under the supervision of: Muhammad Abdul 
Mu`id Khan.

21. Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah Abu Ab-
dullah, Sahih al-Bukhari Wa hua: Al-Jamie Al-Musnad Al-Sahih Al-
Mukhtasar Min Umur Rasul Allah Salaa Allah Alayh Wa Salam Wa 
Sunanuh Wa Ayaamah, (died: 256 AH), investigation by: Muhammad 
Zuhair bin Nasser Al-Nasir, Dar Tawq Al-Najat, 1st, 1422 AH.

22. Al-Daraqutni, Abu Al-Hassan Ali bin Omar bin Ahmed bin Mahdi bin 
Masoud bin Al-Numan bin Dinar Al-Baghdadi, Sunan Al-Daraqutni,                                      
(died: 385 AH), Investigation: Shuaib Al-Arnaout, and others, Al-Resala 
Foundation - Beirut, Lebanon, 1st, 1424 AH - 2004 AD.

23. Al-Darmi, Abu Muhammad Abdullah bin Abd al-Rahman bin al-Fadl bin 
Bahram bin Abd al-Samad Al-Tamimi Al-Samarqandi, Musnad Al-Darmi, 
known as (Sunan Al-Darmi), (died: 255 AH), investigated by: Hussain 
Salim Asad Al-Darani, Dar Al-Mughni for Publishing and Distribution - Saudi 
Arabia, 1st . 1412 AH - 2000 AD.

24. Al-Dhahabi, Shams Al-Din Abu Abdullah Muhammad Bin Ahmed Bin Oth-
man Bin Qaymaz, Tarikh Al-Islam Wa Wafyat Al-Mashahir Wa Al-
Aelam, (died: 748 AH), investigation: Dr. Bashar Awwad, Dar Al-Gharb 
Al-Islami, 1st, 2003 AD.

25. Al-Dhahabi, Shams Al-Din Abu Abdullah Muhammad bin Ahmed bin 
Othman bin Qaymaz, Tadhhib Tahdhib Al-Kamal Fi Asma Al-rejal,                           
(died: 748 AH), Investigation: Ghoneim Abbas Ghoneim - Majdi Al-Sayyid 
Amin, Al-Farouq Modern Printing and Publishing, 1st, 1425 AH - 2004 AD.
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26. Al-Dhahabi, Shams al-Din Abu Abdullah Muhammad bin Ahmed bin Oth-
man bin Qaymaz, Siar A’alam Al-Nubala, (died: 748 AH), Edition of the 
message, investigation: Ali Muhammad Al-Bajawi, Dar al-Maarifa for Print-
ing and Publishing - Beirut, Lebanon, 1st, 1382 AH - 1963 AD.

27. Al-Hakim Al-Kabir, Muhammad bin Muhammad bin Ahmed bin Ishaq Abu 
Ahmad Al-Naysaburi Al-Karabisi, Al-Asami and Al-Kunya, (died: 378 AH) 
Investigation: Abu Omar Muhammad bin Ali Al-Azhari, Dar Al-Farouq for 
Printing and Publishing - Cairo, Egypt, 1st, 1436 AH - 2015 AD.

28. Al-Hakim Al-Nisaburi, Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Muham-
mad bin Hamdawayh bin Naeem bin Al-Hakam Al-Dhabi Al-Tahmani, known 
as Ibn Al-Bi``, Al-Mustadrak Alaa Al-Sahihayn, (died: 405 AH), inves-
tigation: Mustafa Abdel Qader Atta, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya - Beirut, 1st, 
1411 AH. - 1990 AD.

29. Ali bin Harb bin Al-Ta’I, Muhammad bin Ali Abu Al-Hassan Al-Mawsili, Al-
Thani Min Hadith Sufyan bin Uyaynah by Al-Ta’i Ali bin Harb bin 
Muhammad Al-Ta’I, (died: 265 AH), a manuscript published in the Free 
Talk Program of the Islamic Network website, 1st, 2004 AD [The book is in 
manuscript ].

30. Al-Kaabi, Abu Al-Qasim Abdullah bin Ahmed bin Mahmoud Al-Balkhi, Qubul 
Al-Akhbar Wa Maerifat Al-Rejal, (died: 319 AH), investigation: Abu Amr 
Al-Husseini bin Omar bin Abdul Rahim, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya - Beirut, 
Lebanon, 1st, 1421 AH - 2000 AD.

31. Al-Mazi, Youssef bin Abdul Rahman bin Yusuf Abu Al-Hajjaj Jamal Al-Din 
Ibn Al-Zaki Abi Muhammad Al-Quda’i Al-Kalbi, Tahadhib Al-Kamal Fi 
Asma Al-Rijal, (died: 742 AH), investigation: Dr. Bashar Awwad Maarouf, 
Al-Resala Foundation - Beirut, 1st, 1400 AH - 1980 AD.

32. Al-Mutarizi, Nasser bin Abdul Sayed Abi Al-Makarim Ibn Ali Abu Al-
Fath Burhan Al-Din Al-Khwarizmi, Al-Maghrib Fi Tartib Al-Muearib,                              
(died: 610 AH), Dar Al-Kitab Al-Arabi.

33. Al-Nasa’I, Abu Abd al-Rahman Ahmad ibn Shuaib ibn Ali Al-Khorasani, 
Al-Sunan Al-Kubra, (died: 303 AH), investigation by: Hassan Abd al-
Moneim Shalabi and supervised by: Shuaib al-Arnaout, presented to him 
by: Abdullah ibn Abd al-Muhsin al-Turki, Al-Resala Foundation - Beirut, 1st, 
1421 H - 2001 AD.
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34. Al-Nasa’I, Abu Abd al-Rahman Ahmad ibn Shuaib ibn Ali Al-Khorasani, 
Sunan Al-Nasa’i (Printed with Sharh Al-Suyuti and the footnote of 
Al-Sindi), (died: 303 AH), corrected by: Jama’ah, and read to Sheikh: 
Hassan Muhammad Al-Masoudi, Great Trade Library - Cairo, 1st, 1348 AH. 
1930 AD.

35. Al-Qastalani, Ahmed bin Muhammad bin Abi Bakr Shihab Al-Din, Irshad 
Al-Saari Li Sharh Sahih Al-Bukhari, (died: 923 AH) , the Great Amiri 
Press - Egypt, 7th , 1323 AH.

36. Al-Randi, Abu Musa Al-Ra’ini Issa bin Suleiman Al-Andalusi Al-Malqi, 
Al-Jamie Lima Fi Al-Musanafat Al-Jawamie Min Asma Al-Sahabah 
Al-a’elam Uwli Al-Fadl Wa Al-Ahlam, (died: 632 AH), Achieved by: Mus-
tafa Bahao, Islamic Library for Publishing and Distribution - Cairo, 1st, 1430 
AH - 2009 AD.

37. Al-Saati, Ahmed bin Abdul Rahman bin Muhammad Al-Banna, Al-Fath Al-
Rabaani Li Tartib Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal Al-Shaybani , (died: 
1378 AH), House of Revival of Arab Heritage, 2nd.

38. Al-Samani, Abd Al-Karim ibn Muhammad ibn Mansur al-Tamimi Al-Marwazi 
Abu Saad, Al-Ansab, (died: 562 AH), investigation by: Abd al-Rahman ibn 
Yahya al-Mualami al-Yamani and others, Council of the Ottoman Encyclope-
dia - Hyderabad, 1st, 1382 AH - 1962 AD.

39. Al-San’ani, Abu Bakr Abdul Razzaq bin Hammam bin Nafeh Al-Hamiri Al-Ya-
mani, Musanaf Abdul Razzaq, (died: 211 AH), investigation: Center for 
Research and Information Technology - Dar Al-Taseel (this second edition 
was re-verified in 7 written copies), Dar Al-Tas’eel, 2nd , 1437 AH. - 2013 AD.

40. Al-Shafi’I, Ibn Al-Mulqin Siraj Al-Din Abu Hafs Omar bin Ali bin 
Ahmed Al-Shafi’i Al-Masri, Al-I’elam Bi Fawayid Umdat Al-Ahkam,                                              
(died: 804 AH) Investigation: Abdul Aziz bin Ahmed bin Muhammad Al-
Mushaiq, Dar Al-Asima for Publishing and Distribution - Saudi Arabia, 1st, 
1417 AH - 1997 AD .

41. Al-Shawkani, Muhammad bin Ali, Neil Al-Awtar, investigation: Essam Al-
Din Al-Sababati, Dar Al-Hadith - Egypt, 1st , 1418 AH.

42. Al-Subki, Mahmoud Muhammad Khattab, Al-Manhal Al-Atheb Al-Maw-
roud Sharh Sunan AL-Imam Abi Dawood, investigation: Amin Mah-
moud Muhammad Khattab (After Part 6), Al-Istiqama Press, Cairo - Egypt, 
1st, 1351 - 1353 AH.
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43. Al-Subki, Taj Al-Din Abd Al-Wahhab ibn Taqi Al-Din, Tabaqat Al-Shafi’i 
Al-Kubra, (died: 771 AH), investigation: Dr. Mahmoud Mohamed Al-Tanahi 
- Dr. Abdel-Fattah Muhammad Al-Helou, Hajar for printing, publishing and 
distribution, 2nd, 1413 AH.

44. Al-Tabarani, Suleiman bin Ahmed bin Ayyub bin Mutair Al-Lakhmi Al-Shami 
Abu Al-Qasim, Al-Mujam Al-Kabir, (died: 360 AH), investigation: Hamdi 
bin Abdul Majeed Al-Salafi, Ibn Taymiyyah Library - Cairo, 2nd .

45. Al-Tamimi, Abu Abd Al-Rahman Abdullah Ibn Abd Al-Rahman Al-Bassam, 
Twdih Al-Ahkam Min Bulwugh Al-Maram, (died: 1423 AH), Al-Asadi 
Library - Makkah Al-Mukarramah, 5th , 1423 AH.

46. Al-Thalabi, Ahmed bin Muhammad bin Ibrahim Abu Ishaq, Tafsir 
Al-Thalabi A-Musamaa Al-Kashf Wa Al-bayan Aan Tafsir Al-Qur’an,                             
(died: 427 AH), Directed by: Dr. Salah Baathman, d. Hassan Al-Ghazali, 
a. Dr.. Zaid Mahrash, a. Dr.. Amin Basha, investigation: a number of re-
searchers, the origin of the investigation: university theses (mostly MA) for 
a number of researchers, Dar Al-Tafsir - Jeddah, Saudi Arabia, 1st, 1436 AH 
- 2015 AD.

47. Al-Tirmidhi, Abu Issa Muhammad ibn Issa, Kitab Al-Eilal Al-Waqie’ Bi 
Akhir Jamie Al-Tirmidhi, (T Bashar) Al-Jamie Al-Kabir (Sunan Al-Tir-
midhi), (died: 279 AH), Edited and extracted his hadiths and commented 
on it: Bashar Awwad Maarouf, Dar al-Gharb al-Islami - Beirut, 1st , 1996 AD.

48. Al-Tirmidhi, Muhammad bin Issa bin Surah bin Musa bin Al-Dahhak Abu 
Issa, Sunan Al-Tirmidhi, (died: 279 AH), investigation: Bashar Awad 
Maarouf, Dar Al-Gharb Al-Islami - Beirut, 1998 AD. Council of the Ottoman 
Department of Knowledge - Hyderabad ,India, 2nd , 1392 AH.

49. Al-Turbishti, Fadlallah Bin Hassan Bin Hussein Bin Yusuf Abu Abdullah Shi-
hab Al-Din, Al-Muysar Fi Sharh Masabih Al-Sunnah, (died: 661 AH), 
Investigation: Dr. Abdul Hamid Hindawi, Nizar Mustafa Al-Baz Library, 2nd, 
1429 AH - 2008 AH.

50. Al-Zayla’i, Jamal Al-Din Abu Muhammad Abdullah bin Youssef bin Muham-
mad, Nasb Al-Raayah Li Ahadith Al-Hidayah Mae Hashiatih Bughyat 
Al-Alma’I Fi Takhrij Al-Zayla’I, (died: 762 AH), investigation: Muham-
mad Awamah, Al-Rayyan Foundation for Printing and Publishing - Beirut, 
Lebanon, Dar Al-Qibla for Islamic Culture - Jeddah, Saudi Arabia, 1st, 1418 
AH - 1997 AD.
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51. Badr al-Din al-Aini, Abu Muhammad Mahmoud bin Ahmed bin Musa, Um-
dat Al-Qariy Sharh Sahih Al-Bukhari, (died: 855 AH), House of Revival 
of Arab Heritage - Beirut.

52. Bin Abdul Barr, Abu Omar Youssef bin Abdullah bin Muhammad Bin Asim 
Al-Nimri Al-Qurtubi, Al-Istieab Fi Maerifah Al-Ashab, (died: 463 AH) T: 
Ali Muhammad Al-Bajawi: Dar Al-Jeel - Beirut, 1st, 1412 AH - 1992 AD.

53. Bin Abdul Barr, Abu Omar Youssef bin Abdullah bin Muhammad bin Asim 
Al-Nimri Al-Qurtubi, Al-Tamhid Lima Fi Al-Muataa Min Al-Maeani Wa 
Al-Asanid, (died: 463 AH), investigation: Bashar Awad Maarouf, and oth-
ers, Al-Furqan Islamic Heritage Foundation - London, 1st, 1439 AH - 2017 
AD.

54. Bin Abi Asim, Abu Bakr Ahmed bin Amr bin Al-Dahhak bin Makhlid Al-Shai-
bani, Al-Ahad Wa Al-Mathani, (died: 287 AH), investigation: Dr. Bassem 
Faisal Ahmed Al-Jawabra, Dar Al-Raya - Riyadh, 1st, 1411 AH - 1991 AD.

55. Bin Abi Hatim, Abu Muhammad Abdul Rahman bin Muhammad bin Idris bin 
Al-Mundhir Al-Tamimi Al-Hanzali Al-Razi Al-Razi, Al-Jarh Wa Al-Tadheel, 
(died: 327 AH), Edition of the Ottoman Encyclopedia Council - Hyderabad 
Deccan, India, Arab Heritage Revival House - Beirut, 1st, 1271 AH - 1952 
AD.

56. Bin Al-Arabi, Judge Muhammad bin Abdullah Abu Bakr Al-Ma’afari Al-Ish-
bili Al-Maliki, Al-Qabs Fi Sharh Muataa Malik bin Anas, (died: 543 AH), 
Investigation: Dr. Muhammad Abdullah Weld Karim, Dar Al-Gharb Al-Islami, 
1st, 1992 AD.

57. Bin Al-Jarud, Abu Muhammad Abdullah bin Ali Al-Naysaburi Al-Majawra 
in Makkah, Al-Muntaqaa Min Al-Sunan Al-Musnadah Aan Rasul Allah 
Salaa Allah Alayh Wa Salam, (died 307 AH), verified its origin and com-
mented on it: Abu Ishaq Al-Huwaini, Dar Al-Taqwa - Cairo, 1st, 1428 AH - 
2007 AD.

58. Bin Hajar Al-Asqalani, Abu Al-Fadl Ahmed bin Ali bin Muhammad bin Ahmed 
bin Hajar, Al-Isabat Fi Tamyiz Al-Sahabah, (died: 852 AH), Investiga-
tion: Adel Ahmed Abdel-Mawgod - Ali Muhammad Moawad, Dar Al-Kutub 
Al-Ilmiyya - Beirut 1st, 1415 AH.
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59. Bin Hajar Al-Asqalani, Abu Al-Fadl Ahmed bin Ali bin Muhammad bin 
Ahmed, Taqreeb Al-Tahdheeb, (died: 852 AH), investigation: Muhammad 
Awamah, Dar Al-Rashid - Syria, 1st, 1406 AH - 1986 AD.

60. Bin Hajar Al-Asqalani, Abu Al-Fadl Ahmed bin Ali bin Muhammad bin 
Ahmed, Tahdheeb Al-Tahdheeb, (died: 852 AH), the Nizamiyah Encyclo-
pedia Press - India, Edition 1st , 1326 AH.

61. Bin Hajar Al-Asqalani, Abu Al-Fadl Ahmed bin Ali bin Muhammad bin Ahmed, 
Al-Matalib Al-Aliah Bi Zawayid Al-Masanid Al-Thamaniah, (died: 852 
AH), Investigation: a group of researchers, coordinated by: Dr. Saad bin 
Nasser bin Al-Shathri, Dar Al-Asima for Publishing and Distribution - Dar Al-
Ghaith for Publishing and Distribution, 1st.

62. bin Hajar Al-Asqalani, Shihab Al-Din Abu Al-Fadl Ahmed bin Ali bin Mu-
hammad bin Ahmed, Lisan Al-Mizan, (died: 852 AH), investigation: Abdel 
Fattah Abu Ghuddah, Dar Al-Bashaer Al-Islamiyyah, 1st, 2002 AD.

63. Bin Hazm Al-Andalusi, Abu Muhammad Ali bin Ahmed bin Saeed [Al-Dha-
hiri], Al-Muhalla Bi Al-Athar, (died: 456 AH), investigation: Abdel Ghaffar 
Suleiman Al-Bandari, Dar Al-Fikr - Beirut.

64. Bin Hibban, Muhammad bin Ahmed bin Hibban bin Muadh bin Ma’bad,              
Al-Tamimi Abu Hatim Al-Darmi Al-Busti, Al-Thuqat, (died: 354 AH), 
The Ottoman Encyclopedia - Hyderabad, India, 1st, 1393 AH - 1973 AD.

65. bin Khalkan, Abu Al-Abbas Shams Al-Din Ahmed bin Muhammad,                       
(died: 681 AH), investigation: Ihsan Abbas, Dar Sader - Beirut, 1994 AD.

66. Bin Mandah, Abu Abdullah Muhammad bin Ishaq bin Muhammad bin Yahya 
Al Abdi, Maerifat Al-Sahabah Li Bin Mandah, (died: 395 AH), verified 
and presented to him and commented on by: Prof. Dr. Amer Hassan Sabry, 
United Arab Emirates University Press, 1st, 1426 AH - 2005 AD .

67. Bin Qan’a, Abu Al-Hussein Abdul-Baqi bin Marzouq bin Wathiq Al-Umayyad 
with Al-Baghdadi Allegiance, Mujam Al-Sahabah, (died: 351 AH), investi-
gation: Salah bin Salem Al-Misrati, Al-Ghuraba Archaeological Library - Me-
dina, 1st, 1418 AH.

68. Bin Shabbah, Omar Zaid Bin Ubaidah Bin Rita Al-Numeiri Al-Basri Abu 
Zaid, Tarikh Al-Madinah, (died: 262 AH), achieved by: Fahim Muhammad 
Shaltout, Jeddah, 1399 AH.
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69. Dhiya Al-Din Al-Maqdisi, Al-Maqdisi Abu Abdullah Muhammad bin Abdul 
Wahed, Al-Ahadith Al-Mukhtarah Aw Al-Mustakhraj Min Al-Ahadith 
Al-Mukhtarah Mi Maa lam Yukhrijh Al-Bukhari Wa Muslim Fi Sahi-
hayhima, (died: 643 AH) Investigation: Dr. Abdul Malik bin Abdullah bin 
Duhaish, Khader House for Printing, Publishing and Distribution - Beirut, 
Lebanon, 3rd, 1420 AH - 2000 AD.

70. Eall Al-Tirmidhi Al-Kabeer Abu Issa (died: 279 AH), his rank on the 
books of the mosque: Abu Talib al-Qadi, investigation: Subhi al-Samarrai 
- Abu al-Maati al-Nouri - Mahmoud Khalil al-Saidi, world of books, Arab Re-
naissance Library - Beirut, 1st, 1409 AH.

71. Ibn Abd Al-Hadi, Shams al-Din Muhammad ibn Ahmad Al-Hanbali, A-Mu-
harir Fi Al-Hadith, (died: 744 AH), investigation: Dr. Youssef Abdul Rah-
man Al-Mara’ashli - Muhammad Salim Ibrahim Samara - Jamal Hamdi 
Al-Dhahabi, Dar Al-Maarifa - Lebanon, Beirut, 3rd, 1421 AH - 2000 AD.

72. Ibn Abdul-Barr, Jamal Al-Din Abu Omar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad 
Al-Nimri Al-Qurtubi Al-Maliki, Al-Ajwibah An Al-Masayil Al-Mustaghri-
bah Min Kitab Al-Bukhari, (died: 463 AH), Investigation: Master’s thesis 
at the University of Algiers, Faculty of Islamic Sciences, Al-Salam Charitable 
Endowment - Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia Saudi Arabia, 1st, 1425 AH 
- 2004 AD.

73. Ibn Abi Hatim, Abu Muhammad Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn                     
Idris ibn Al-Mundhir Al-Tamimi Al-Handali Al-Razi, Al-Ealal, (died: 327 AH), 
Investigation by a team of researchers under the supervision and care of: 
Dr. Saad bin Abdullah Al-Hamid - Dr. Khalid bin Abdul Rahman Al-Jeraisy, 
Al-Humaidhi Press, 1st , 1427 AH - 2006 AD.

74. Ibn Al-Atheer, Abu Al-Hasan Ali Bin Abi Al-Karam Muhammad Bin Mu-
hammad Bin Abdul-Karim Bin Abdul-Wahed Al-Shaibani Al-Jazari Izz Al-Din, 
Asad Al-Ghabah Fi Maerifah Al-Sahabah, (died: 630 AH), Investigation: 
Ali Muhammad Moawad - Adel Ahmed Abdul-Mawgod, Dar Al-Kutub Al-Ilm-
iyya, 1st, 1415 AH - 1994 AD.

75. Ibn Al-Atheer, Abu Al-Hasan Ali bin Abi Al-Karam Muhammad bin                        
Muhammad bin Abdul Karim bin Abdul Wahed Al-Shaibani Al-Jazari Izz Al-
Din, Al-Labbab fi Tahdhib Al-Ansab, (died: 630 AH), Dar Sader - Beirut.



467

76. Ibn Al-Atheer, Majd Al-Din Abu Al-Saadat Al-Mubarak Bin Muhammad Bin 
Muhammad Bin Muhammad Bin Abdul Karim Al-Shaibani Al-Jazari, Al-Ni-
hayat Fi Gharayb Al-Hadith Wa Al-athr, (died: 606 AH), The Scientific 
Library - Beirut, 1399 AH - 1979 AD, investigation: Taher Ahmed Al-Zawi - 
Mahmoud Muhammad Al-Tanahi.

77. Ibn Al-Malqin, Siraj Al-Din Abu Hafs Omar Bin Ali, Al-Tawdih Li Sharh 
Al-jamie Al-Sahih, (died: 804 AH), investigation: Dar Al-Falah for Scientif-
ic Research, Dar Al-Nawader, Damascus - Syria, 1st, 1429 AH.

78. Ibn Al-Mulqen, Siraj Al-Din Abu Hafs Omar bin Ali (died: 804 AH),                         
Al-badr Al-munir Fi Takhrij Al-Ahadith wa Athar Al-Waqieat Fi Al-
Sharh Al-kabir, investigation: Mustafa Abu Al-Gheit, Abdullah bin Sulei-
man and Yasser bin Kamal, Dar Al-Hijrah for Publishing and Distribution 
- Riyadh, Saudi Arabia. 1st , 1425 AH.

79. Ibn Al-Qaysrani, Abu Al-Fadl Muhammad bin Taher bin Ali bin Ahmed 
Al-Maqdisi Al-Shaibani, Idah Al-Ashkal, (died: 507 AH), Investigation: Dr. 
Basem Al-Jawabra, Al-Mualla Library - Kuwait, 1st, 1408 AH.

80. Ibn Al-Salah, Othman bin Abd al-Rahman Abu Amr Taqi Al-Din, Tabaqat 
Al-Fuqaha Al-Shaafieiah, (died: 643 AH), investigation: Muhyi Al-Din Ali 
Najib, Dar Al-Bashaer Al-Islamiyyah - Beirut, 1st, 1992 AD.

81. Ibn Asaker, Abu Al-Qasim Ali bin Al-Hassan bin Heba Allah, The History 
of Damascus, (died: 571 AH), investigation: Amr bin Gharamah Al-Amroy, 
Dar Al-Fikr for printing, publishing and distribution, 1415 AH - 1995 AD.

82. Ibn Bashkwal, Abu al-Qasim Khalaf bin Abd al-Malik Al-Andalusi, Gha-
wamid Al-Asma Al-Mubhamah Al-Waqieah Fi Mutuwn Al-Ahadith 
Al-Musnadah, (died: 578 AH), investigation: Dr. Izz al-Din Ali al-Sayed - 
Muhammad Kamal al-Din Izz al-Din, World of Books - Beirut, 1st , 1407 AH.

83. Ibn Duraid, Abu Bakr Muhammad ibn al-Hasan Al-Azdi, Al-Iashtiqaq, 
(died: 321 AH), investigation and explanation: Abd al-Salam Muhammad 
Harun, Dar Al-Jeel - Beirut, Lebanon, 1st, 1411 AH - 1991 AD.

84. ibn Hajar al-Asqalani, Abu al-Fadl Ahmad ibn Ali ibn Muhammad ibn                     
Ahmad, Fath Al-Bari Fi Sharh Sahih Al-Bukhari, (died: 852 AH), the 
number of his books, chapters and hadiths: Muhammad Fouad Abd al-Baqi, 
it was directed and corrected, and its edition was supervised by: Muhib al-
Din al-Khatib, on it the comments of the mark : Abdul Aziz bin Abdullah bin 
Baz, Number of Parts: 13, Dar Al-Mareafah - Beirut, 1379 AH.



468

85. Ibn Khuzaymah, Abu Bakr Muhammad Ibn Ishaq Ibn al-Mughirah Ibn Salih 
Ibn Bakr Al-Sulami Al-Naysaburi, Sahih Ibn Khuzaymah, (died: 311 AH), 
investigation: Dr. Muhammad Mustafa Al-Adhamy, Islamic Bureau - Beirut.

86. Ibn Majah, Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, and Maja the 
name of his father Yazid, Sunan Ibn Majah, (died: 273 AH), investigation: 
Muhammad Fouad Abd al-Baqi, Dar Ihyaa Al-Kotub - Faisal Issa al-Babi 
al-Halabi.

87. Ibn Rahwayh, Abu Yaqoub Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad bin Ibrahim 
Al-Handhali Al-Marwazi, Musnad Ishaq bin Rahwayh - Musnad of Ibn 
Abbas, (died: 238 AH), investigation: Muhammad Mukhtar Dirar Al-Mufti, 
Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1st, 1423 AH - 2002 AD.

88. Ibn Rajab, Zain Al-Din Abd Al-Rahman ibn Ahmad ibn al-Hasan Al-Sala-
mi Al-Baghdadi, then Al-Dimashqi Al-Hanbali, Sharh Ealal Al-Tirmidhi, 
(died: 795 AH), investigation: Dr. Hammam Abd al-Rahim Saeed, Al-Manar 
Library – Al-Zarqa, Jordan, 1st, 1407 AH - 1987 AD.

89. Ibn Saad, Abu Abdullah Muhammad bin Saad bin Mani’ Al-Hashemi with 
Al-Basri Al-Baghdadi’s loyalty, Al-Tabaqat Al-Kubra, (died: 230 AH), Inves-
tigation: Ihsan Abbas, Dar Sader - Beirut, 1st, 1968 AD.

90. Ibn Ubadah, Abu Al-Abbas Ahmed bin Taher Al-Dani Al-Andalusi, Al-ima 
ila Atraf Ahadith Kitab Al-Muata, (died: 532 AH), Investigation: Abu Abd 
Al-Bari Reda Bu Shama Al-Jazaery (Volumes 1-3) - Abd al-Bari Abd al-Ha-
mid (Volumes 4-5) ), Al-Maaref Library for Publishing and Distribution - Ri-
yadh, Kingdom of Saudi Arabia, 1st, 1424 AH - 2003 AD.

91. Khalifa bin Khayat, Abu Amr Bin Khalifa Al-Shaibani Al-Asfari Al-Basri 
(died: 240 AH), Tabaqat Khalifa bin Khayat (died: 240 AH), a narra-
tion: Abu Imran Musa bin Zakaria bin Yahya al-Tastari (died 3 AH), 
Muhammad bin Ahmed bin Muhammad al-Azdi (died 3 AH), Investigation: 
Dr. Suhail Zakkar, Dar Al-Fikr for printing, publishing and distribution, 1414 
AH - 1993 AD.

92. Maarouf, Bashar Awad, Sayyid Abu Al-Maati Al-Nouri, Muhammad Mahdi 
Al-Muslimi, Ahmed Abdel-Razzaq Eid, Ayman Ibrahim Al-Zamil, Mahmoud 
Muhammad Khalil, Al-Musnad Al-Musannaf, Dar Al-Gharb Al-Islami, 
1st, 1434 AH - 2013 AD.



469

93. Marouf, Dr. Bashar Awad, Tahrir Taqrib Al-Tahdhib by Al-Hafiz Ibn Ha-
jar, Sheikh Shuaib Al-Arnaout, Al-Resala Foundation for Printing, Publishing 
and Distribution - Beirut, Lebanon, 1st, 1417 AH - 1997 AD.

94. Mgalatai, Bin Qilij bin Abdullah Al-Bakjary Al-Masri Al-Hakari Al-Hanafi 
Abu Abdullah Ala Al-Din, Al-Durr Al-Manzoom Min Kalam Al-Mustafaa 
Al-Masum Salaa Allah Alayh Wa Salam, (died: 762 AH), Supervision 
and review: Muhammad Awamah, introduction and commentary: Hassan 
Abji.

95. Mughaltai, Bin Qilij bin Abdullah Al-Bakjary Al-Masri Al-Hakari Al-Hanafi 
Abu Abdullah Ala Al-Din, Ikmal Tahdhib Al-Kamal Fi Asma’ Al-Rijal, 
(died: 762 AH), investigation: Abu Abdul Rahman Adel bin Muhammad - 
Abu Muhammad Osama bin Ibrahim, Al-Farouq Al-Hadith for Printing and 
Publishing 1st, 1422 AH - 2001 AD.

96. Muhammad bin Habib, Umayyah bin Amr Al-Hashemi, with allegiance to 
Abu Jaafar Al-Baghdadi, Al-Muhbar, (died: 245 AH) Elsa Lichten Shtetter 
n: Dar Al-Afaq Al-Jadeedh, Beirut.

97. Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Hassan Al-Qushayri Al-Naysaburi, Al-Mufra-
dat Wa Al-Wahdan, (died: 261 AH) investigation: Dr. Abdul Ghaffar and 
Suleiman Al-Bandari, Dar Al-Kutub Al-Ilmia - Beirut, 1st, 1408 AH - 1988 
AD.

98. Muslim, ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qushayri al-Nisaburi, Sahih Mus-
lim, (died: 261 AH), investigation: Muhammad Fouad Abd al-Baqi, Issa 
Al-Babi Al-Halabi and Partners Press - Cairo, 1374 AH - 1955 AD.

99. Nabil Al-Basarah, Abu Hudhayfah Bin Mansour bin Yaqoub bin Sultan Al-Ku-
waiti, Anis Al-Sari Fi Takhrij Wa Thqyq Al-Ahadith Alati Dhakaraha 
Al-Hafiz Ibn Hajar in Fath Al-Bari, Al-Samaha Foundation, Al-Rayyan 
Foundation - Beirut, Lebanon, 1st, 1426 AH - 2005 AD.

100. Saeed bin Mansour, Abu Othman bin Shu’bah Al-Khorasani Al-Juzjani, 
Sunan Saeed bin Mansour, (died: 227 A.H.), investigative by: Habib 
Al-Rahman Al-Azami, Al-Dar Al-Salafia - India, 1st, 1403 A.H. - 1982 A.D.

101. Shams Al-Din Al-Baramawi, Abu Abdullah Muhammad bin Abdul-Daim 
bin Musa Al-Nuaimi Al-Asqalani Al-Masri Al-Shafi’I, Al-Lama’i Al-Sabih Bi 
Sharh Al-Jamie Al-Sahih, (died: 831 AH), Investigation: A specialized 
committee under the supervision of Nour al-Din Talib, Dar al-Nawader - Syr-
ia, 1st , 1433 AH - 2012 AD.



470

102. Taj Al-Din Al-Fakihani, Abu Hafs Omar bin Ali Abu Hafs Omar bin Ali bin 
Salem bin Sadaqah Al-Lakhmi Al-Iskandariyah Al-Maliki, Riyad Al-Afham 
Fi Sharh Umdat Al-Ahkam, (died: 734 AH), investigation: Nour Al-Din 
Talib, Dar Al-Nawader, Syria, 1st, 1431 AH - 2010 AD.

103. Yahya bin Ma’in, Abu Zakaria bin Aoun bin Ziyad bin Bastam bin Abdul 
Rahman al-Marri with loyalty to al-Baghdadi, Su’alaat Ibn al-Junayd to 
Abu Zakaria Yahya bin Ma’in, (died: 233 AH), investigation: Ahmed Mu-
hammad Nour Seif, Al-Dar Library - Medina, 1st, 1408 AH. , 1988 AD.



471

(6)
ISRAELITE EXEGESIS NARRATIONS OF NAWF AL-BAKAALI

SUBJECT MATTER AND OBJECTIVES

DR. YAHYA BIN ABDU RABIHI BIN HASAN AL-HUSNI Al-ZAHRANI

Research Abstract

Research Topic:

Israelite Exegesis Narrations of Nawf al-Bakaali (Subject Matter and Objec-
tives)

Research Objective:

Compilation of Israelite narrations from Nawf al-Bakaali, and explanation of 
the subject matter of those narrations and their objectives.

Research Problem:

The Israelite Exegesis Narrations of Nawf al-Bakaali are scattered in books 
of Qur’an exegesis. Hence, this study compiled those narrations in addition to 
explaining their subject matter and their objectives.

Research Finding:

1- I was able to gather (41) Israelite Exegesis Narrations of Nawf al-Bakaali

2- The subject matter and objectives of these narrations are not out of the 
category of Israelite narrations that we have been permitted to discuss.

Keywords:

Israelite- Nawf al-Bakaali- Objectives- Subject matter.
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Beirut, 1st, 1415 AH.

57.bin Hajar Al-Asqalani, Abu Al-Fadl Ahmed bin Ali bin Muhammad bin 
Ahmed (died: 852 AH), Taqreeb Al-Tahdheeb, investigation: Muhammad 
Awamah, Dar Al-Rashid - Syria, 1st, 1406 AH - 1986 AD.

58.Bin Hajar Al-Asqalani, Abu Al-Fadl Ahmed bin Ali bin Muhammad bin Ahmed 
(died: 852 AH), Tahdheeb Al-Tahdheeb, Nizamiyah Encyclopedia Press - 
India, 1st, 1326 AH.

59.Bin Hajar Al-Asqalani, Abu Al-Fadl Ahmed bin Ali bin Muhammad bin Ahmed 
(died: 852 AH), Lisan Al-Mizan, investigation: Abdel Fattah Abu Ghuddah, 
Al-Bashaer Islamic House, 1st , 2002 AD.

60.Bin Hanbal, Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hilal bin Asad Al-Shai-
bani, (died: 241 AH), Al-Asami Wa Al-Kunna, (The narration of his son 
Saleh), Investigation: Abdullah Al-Juday’, Dar Al-Aqsa Library - Kuwait, 1st, 
1406 AH - 1985 AD.

61.Bin Hanbal, Abu Abdullah Ahmed bin Muhammad bin Hilal bin Asad Al-Shai-
bani (died: 241 AH), Al-Zuhd, investigation: Muhammad Abd al-Salam 
Shaheen, Dar al-Kutub al-Ilmiyya - Beirut, Lebanon, 1st, 1420 AH - 1999 AD.

62.Bin Hanbal, Abu Abdullah Ahmed bin Muhammad bin Hilal bin Asad Al Shai-
bani (died: 241 AH), Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal, investiga-
tion: Shuaib Al-Arnaout and others, Al-Resala Foundation, 1st, 1421 AH - 
2001 AD.

63.Bin Kathir, Abu Al-Fida Ismail bin Omar Al-Qurashi Al-Basri and then Al-Di-
mashqi (died: 774 AH), Al-Bidayat Wa Al-Nihaya , investigation: Abdul-
lah bin Abdul Mohsen Al-Turki, Dar Hajar for printing, publishing, distribu-
tion and advertising, 1st, 1418 AH - 1997 AD.
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64.Bin Kathir, Abu Al-Fida Ismail bin Omar Al-Qurashi Al-Qurashi Al-Basri and 
then Al-Dimashqi (died: 774 AH), Tafsir Ibn Kathir = Tafsir Al-Qur’an 
Al-Azim, investigation: Sami bin Muhammad Salama, Dar Taiba for Pub-
lishing and Distribution, 2nd, 1420 AH - 1999 AD.

65. Fakhr Al-Din Al-Razi, Abu Abdullah Muhammad bin Omar bin Al-Hassan bin 
Al-Hussein Al-Taymi (died: 606 AH), Tafsir Al-Razi = Mafatih Al-Ghayb 
Al-tafsir Al kabir, Dar Ihya Al-Torath Al-Arabi - Beirut, 3rd, 1420 AH.

66. Hamidi, Dr. Abdul Karim, Maqasid Al-Qur’an Min Tashrie Al-Alhkam, 
Dar Ibn Hazm - Beirut, 1st, 1429 AH.

67.Hanad bin Al-Sri, Abu Al-Sirri bin Musab bin Abi Bakr bin Shubr bin Safouk 
bin Amr bin Zarara bin Adas bin Zaid Al-Tamimi Al-Darami Al-Kufi (died: 
243 AH), Al-Zuhd, investigated by: Abdul Rahman Abdul-Jabbar Al-Faraiwi, 
Al-Khalafa House for Islamic Books - Kuwait. 1st, 1406 AH.

68. Ibn Abi Al-Dunya, Abu Bakr Abdullah bin Muhammad bin Obaid bin Sufyan 
bin Qais Al-Baghdadi Al-Umawi Al-Qurashi (died: 281 AH), Sifaht Al-Naar, 
investigation: Muhammad Khair Ramadan, Dar Ibn Hazm - Lebanon, Beirut, 
1st, 1417 AH - 1997 AD.

69. Ibn Abi Hatim, Abu Muhammad Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Idris 
ibn al-Mundhir Al-Tamimi Al-Hanzali Al-Razi (died: 327 AH), Tafsir Ibn 
Abi Hatim = Tafsir Al-Qur’an Al-Azim, investigation: Asaad Muhammad 
al-Tayyib, Nizar Mustafa al-Baz Library - Kingdom of Saudi Arabia, 3rd, 1419 
AH.

70. Ibn Abi Hatim, Abu Muhammad Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Idris 
ibn al-Mundhir Al-Tamimi Al-Handali Al-Razi (died: 327 AH), Al-Jarh Wa 
Al-Ta’deel, edition of the Council of the Ottoman Encyclopedia of Knowl-
edge - Haiderabad Deccan, India, Dar Ihya Al-Torath Al-Arabi - Beirut, 1st, 
1271 AH - 1952 AD.

71. Ibn Al-Ahnaf Al-Yamani, Ahmed bin Abi Bakr bin Omar Al-Jabali (died: 
717 A.H.), Al-Bustan Fi E’rab Mushkilat Al-Qur’an, Investigated by: Dr. 
Ahmed Muhammad Abdul Rahman Al-Jundi, King Faisal Center for Research 
and Islamic Studies, 1st, 1439 A.H. - 2018 AD.

72.Ibn Al-Atheer, Majd Al-Din Abu Al-Saadat Al-Mubarak bin Muhammad bin 
Muhammad bin Muhammad bin Abdul Karim Al-Shaibani Al-Jazari (died: 
606 AH), Al-Nihayah Fi Gharayb Al-Hadith Wa Al-Athr, Investigation: 
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Taher Ahmad Al-Zawi - Mahmoud Muhammad Al-Tanahi, Scientific Library - 
Beirut, 1399 AH - 1979 AD.

73.Ibn Al-Mubarak, Abu Abd Al-Rahman Abdullah Ibn Wadh Al-Handali Al-Tur-
ki and then Al-Marwazi (died: 181 AH), Al- Jihad, investigation: Dr. Nazih 
Hammad, Tunisian House - Tunis, 1972 AD.

74.Ibn al-Mubarak, Abu Abd al-Rahman Abdullah Ibn Wadh Al-Hanzali Al-Turki 
and then Al-Marwazi (died: 181 AH), Al-Zuhd Wa Al-Raqaeq, , achieved 
by: Habib al-Rahman al-Azami, Dar al-Kutub al-Ilmiyya - India, Salafi House 
in Alexandria, 1419 AH.

75.Ibn Asaker, Abu Al-Qasim Ali bin Al-Hassan bin Heba Allah (died: 571 AH), 
Tarikh Dimashq, investigation: Amr bin Gharamah Al-Amroy, Dar Al-Fikr 
for printing, publishing and distribution, 1415 AH - 1995 AD.

76.Ibn Battah Al-Akbari, Abu Abdullah Obaid Allah bin Muhammad bin Mu-
hammad bin Hamdan, (died: 387 AH), Al-Ebana Aan Sharieah Al-Firqah 
Al-Naajiath Wa Mujanabat Al-Firaq Al-Madhmumah, Achieved by: 
Reda Muati and others, Dar Al-Raya for Publishing and Distribution - Riyadh, 
1433 AH.

77. Ibn Hajar Al-Asqalani, Abu al-Fadl Ahmad ibn Ali ibn Muhammad ibn Ah-
mad (died: 852 AH), Fath Al-Bari, Sharh Sahih Al-Bukhari, Dar Al-Maar-
ifa - Beirut, 1379 AH.

78. Ibn Khaldun, Abd al-Rahman bin Muhammad bin Muhammad Abu Zaid Wali 
Al-Din al-Hadrami Al-Ishbili (died: 808 AH), Tarikh Ibn Khaldun = Diwan 
Al-Mubtada Wa Al-khabar Fi Tarikh Al-Arab Wa Al-barbar Wa Man 
Asarahum Min Dhawi Al-Shaan Al-Akbar, Investigation: Khalil Sheha-
deh, Dar al-Fikr - Beirut, 3rd , 1408 A.H. - 1988 A.D.

79. Ibn Manzur, Muhammad bin Makram bin Ali Abu al-Fadl Jamal Al-Din Al-An-
sari Al-Ruwafa’i Al-Afriqi (died: 711 AH), Lisan Al-Arab, Investigation: 
Yaziji and a group of linguists, Dar Sader - Beirut, 3rd , 1414 AH.

80. Ibn Qayyim al-Jawziyya, Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakr bin Ayoub 
(died: 751 AH), Al-Tibayan Fi Ayman Al-Qur’an, investigation: Abdullah 
bin Salem al-Batati, Dar Attaat al-Ilm - Riyadh, Dar Ibn Hazm - Beirut, 4th, 
1440 AH - 2019 AD.
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81.Ibn Qayyim Al-Jawziyya, Muhammad bin Abi Bakr bin Ayoub bin Saad Shams 
Al-Din, (died: 751 AH), Ijtimae Al-Juyush Al-Islamiah Alaa Harb Al-
Mu’tlah Wa Al-Jahmiyyah, Investigation: Zaid bin Ahmed al-Nashiri, Dar 
Attaat al-Ilm - Riyadh, Dar Ibn Hazm - Beirut, 4th , 1440 AH - 2019 AD.

82.Ibn Saad, Abu Abdullah Muhammad bin Saad bin Mani’ Al-Hashemi, with 
loyalty to Al-Basri Al-Baghdadi (died: 230 AH), Al-Tabaqat Al-Kubra, in-
vestigation: Ihsan Abbas, Dar Sader - Beirut, 1st, 1968 AD.

83.Ibn Taymiyyah, Taqi Al-Din Abu al-Abbas Ahmed bin Abdul Halim bin Abd 
al-Salam bin Abdullah bin Abi al-Qasim bin Muhammad Al-Harani al-Hanbali 
al-Dimashqi (died: 728 AH), Muqadimah Fi Osul Al-Tafsir, Al-Hayat Li-
brary House - Beirut, Lebanon, 1490 AH - 1980 AD.

84.Ibn Taymiyyah, Taqi Al-Din Abu al-Abbas Ahmed bin Abdul Halim bin Abd 
al-Salam bin Abdullah bin Abi al-Qasim bin Muhammad Al-Harani al-Hanbali 
al-Dimashqi (died: 728 AH), Al-Nubuaat, investigation: Abdul Aziz bin Sa-
lih al-Tuwan, Lights of the Salaf - Riyadh, Saudi Arabia 1st, 1420 AH - 2000 AD.

85.Ismail Al-Asbahani, bin Muhammad bin Al-Fadl bin Ali Al-Qurashi Al-Tali-
hi Al-Taymi Abu Al-Qasim, nicknamed Qawam Al-Sunnah (died: 535 AH), 
Al-Hujah Fi Bayan Al-Mahajah Wa Sharh Aqidat Ahl Al-Sunnah, In-
vestigated by: Muhammad bin Rabie bin Hadi Omair Al-Madkhali, Dar Al-
Raya, Saudi Arabia - Riyadh. 2nd, 1419 AH - 1999 AD.

86.Khair Al-Din Al-Zarkali, bin Mahmoud bin Muhammad bin Ali bin Faris Al-Di-
mashqi (died: 1396 AH), Al-A’alam, Dar Al-Ilm Lil Al- Malayin, 15th, 2002 AD.

87.Khalifa bin Khayat, bin Khalifa Al Shaibani Al Asfari Al Basri (died: 240 AH), 
Tarikh Khalifa bin Khayat, investigation: Dr. Akram Diaa Al-Omari, Dar 
Al-Qalam, Al-Resala Foundation - Damascus, Beirut, 2nd, 1397 AH.

88.Murtada Al-Zubaidi, Muhammad bin Muhammad bin Abdul Razzaq Al-Hus-
saini Abu Al-Fayd (died: 1205 AH), Taj Al-Arus Min Jawahir Al-Qamus, 
Investigator: A group of investigators, Dar Al-Hedaya.

89.Muslim, Ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan Al-Qushayri Al-Naysaburi                                            
(died: 261 AH), Sahih Muslim = Al-Musnad Al-Sahih Al-Mukhtasar 
Bi Naql Al-Adl Aan Al-Adl ‘Ilaa Rasul Allah -Salaa Allah Alayh Wa 
Salam, Investigation: Muhammad Fouad Abd al-Baqi, Dar Ihya Al-Torath 
Al-Arabi - Beirut.
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90.Mustafa, Ibrahim, Ahmed Al-Zayat, Hamed Abdel-Qader, Muhammad Al-
Najjar, Al-Moujam Al-Wasit, The Arabic Language Academy in Cairo, Dar 
Al-Da`wah.

91.Radhi al-Din al-Saghani, al-Hasan ibn Muhammad ibn al-Hasan ibn Haider 
al-Adawi al-Omari al-Qurashi al-Hanafi (died: 650 AH), Al-Takmilah Wa 
Al-dhayl Wa Al-silah Li Kitab Taj al-Lughah Wa Sihah Al-Arabiya, , 
achieved by: Abdel Alim al-Tahawi and others, Dar al-Kutub Press - Cairo, 
1970 AD -1979 AD.

92.Sibt Ibn Al-Jawzi, Shams Al-Din Abu Al-Mudhaffar Yusuf bin Qazaogly bin 
Abdullah (died: 654 AH), Miraat Al-Zaman Fi Tawarikh Al-A’yan, In-
vestigation: a group of researchers, Dar Al-Resala Al-Alameya - Damascus, 
Syria, 1st, 1434 AH - 2013 AD

93.Yahya bin Salam, bin Abi Thalabah Al-Taymi with loyalty from Taym Rabia 
Al-Basri and then the African Al-Qayrawani (died: 200 AH),Tafsir Yahya 
bin Salam, investigation: Dr. Hind Shalabi, Dar al-Kutub al-Ilmiyya - Bei-
rut, Lebanon, 1st, 1425 AH - 2004 AD.
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كشاف البحوث والباحثني
)1(

استنباط الوقوف النبوية يف القرآن الكريم

أ.د. حكمت بن بشري ياسن

الرسالة القرآنية األوىل )نزولا، معانيها، مقاصدها، وثمراهتا(

أ.د. أمحد بن حممد الرقاوي

قراءة النص القرآين من منظور الفلسفة التأرخيية )عرض ونقد(

د. زهر الفتى صاحلن

رســالة ابــن بصخــان  يف رشح بــاب وقــف حــزة وهشــام لإلمــام حممــد بــن أحــد 
بــن بصخــان )ت: 347هـــ( )دراســة وحتقيــق(.

أ.د. أمحد بن عبد اهلل سلياين

اخلمــس                                   للصلــوات  املســجد  مجاعــة  شــهود  وجــوب  عــىل  الدالــة  األحاديــث 
ودراســًة( )مجعــًا 

د. عيل بن فهد بن عبد اهلل أبابطن

حديث »لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة« )درايًة وروايًة(

د. وائل بن فواز دخيل 
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)2(

الفــروق الدالليــة  بــني )كل( و )مجيــع( يف اللغــة العربيــة والقــرآن الكريم )دراســة 
لغويــة قرآنية(

أ.د. نبيل بن حممد اجلوهري 

دالالت )ما( يف القرآن الكريم وترمجتها إىل اللغة اإلنجليزية

أ.د. جمدي حاج إبراهيم – نور عفيفة بنت قمر الزمان 

تفسري العدالة يف تفسري أحكم آية

د. نوال بنت نارص الثويني

سـورة  عـىل  تطبيقيـة  )دراسـة  ملقصدهـا  القرآنيـة  السـورة  يف  القصـص  مناسـبة 
البقـرة(

د. توفيق عيل زبادي

األحاديث النبوية الواردة يف الفأل )مجعًا ودراسًة(

أ.د. عمر بن إبراهيم بن حممد نور سيف

طرق حديث »من غسل يوم اجلمعة واغتسل ...«

د. صالح بن عبد اهلل آل نارص العسريي
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)3)
كتابــه:              يف  )القــراءات(  يف  بروكلــامن  كارل  األملــاين  املســترشق  مقالــة  نقــد 

العــريب(  األدب  )تاريــخ 

أ.د. خلف بن محود الشغديل

أحــكام التجويــد بــني التحديــد للــداين والتمهيــد البــن اجلــزري )دراســة وصفيــة 
مقارنــة(

د. أمحد بن عبد اهلل سلياين

االنتصار للقرآن الكريم بالوسائل احلديثة

د. أجمد بن حممد زيدان

النجوى أنواعها وضوابطها وأمثلتها يف القرآن الكريم

أ.د. عادل بن عيل الشدي

مــا علقــه البخــاري بصيغــة التمريــض عــن ابن عبــاس ريض الل عنهــام من مرويات 
ابــن أيب طلحة

د. أمن بن عائش املزيني

٢75هـــ(                        )ت:  السجســتاين  األشــعث  ابــن  ســليامن  داود  أيب  شــيوخ  مــن  الثقــات 
نقديــة(. إحصائيــة  )دراســة 

د. زياد بن حممد منصور 
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)4)

أسس املنهج القرآين يف بيان آيات األحكام

د. عادل رشاد غنيم

مياه األمطار )أمهيتها واستغاللا يف ضوء اإلشارات القرآنية( 

د. عبد احلي بن دخيل اهلل املحمدي

معجم املحكي يف القرآن الكريم

د. ييى حممد عامر راشد

رعاية السنة النبوية لذوي االحتياجات اخلاصة

د. حممد سيد أمحد شحاته

حديث »أهل الدرجات العىل« )رواية ودراية(

د. سليان بن صالح الثنيان

طرق التحمل واألداء عند القراء )دراسة استقرائية حتليلية(

الطالبة مريم بنت محدي بن حممد نوفل 
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)5)
تفسري آيات حتويل القبلة

أ.د. أمن بن عائش املزيني

تفســري ســورة الفجــر ألحــد بــن حممــد بــن عــي احلســني القلعــاوي الشــافعي 
املعــروف بـ)الســحيمي( )ت: 1178هـــ(.

د. أمحــد بن عيل بن عبد الرمحن احلذيفي

الضعــف اللغــوي عنــد الدارســني اليهــود والنصــارى وأثــره يف حماولــة نقــد القــرآن 
الكريــم )دراســة عقديــة نقديــة(

د. أمحد حممد فالح النمرات

آراء اإلمــام البخــاري يف علــوم القــرآن مــن خــالل تراجــم )كتــاب فضائــل القــرآن( 
)عرضــا ودراســة(

د. ييــى بن صالح الطويان

رســالة يف موضوعــات املصابيــح لــراج الديــن عمــر بــن عــي القزوينــي )ت: 75٠هـــ( 


د. مصعب بن خالد بن عبد اهلل املرزوقي

منهــج أهــل الســنة واملتكلمــة يف التعامــل مــع املســائل الغيبيــة )ذبــح املــوت وعــذاب 
القــرب( أنموذجــا )دراســة يف قــراءة أهــل الســنة واملتكلمــة لنصــوص الوحيــني(

ارمويل عزيزة  الطالبة 
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)6)

املؤلفات يف إعجاز القراءات )دراسة وصفية (

أ.د. عادل بن إبراهيم رفاعي

القــراءات الفرشــية الشــاذة املرويــة عــن اإلمــام أيب عمــرو بــن العــالء البــري                  
الشــواذ)مجعًا وتوجيهــًا(. البقــرة مــن خــالل كتــب  )ت: 154هـــ( يف ســورة 

د. سامي ييى هادي عواجي

َحاِك َعن اْبِن َعبَّاٍس َريِضَ اللُ َعنُْهاَم يِف ُكُتِب التَّْفِسرِي امُلْسنََدة ُطُرُق ِرَواَيِة الضَّ

د. إبراهيم بن عبدالرحيم بن حافظ حسن

نصــوص مــن الناســخ واملنســوخ لإلمــام أحــد - مجًعــا ودراســة )مــن خــالل كتــاب 
نواســخ القــرآن، مــن أول ســورة البقــرة إىل هنايتهــا(.

د. حامد بن رايض مصلح الروقي

زيادات الدمياطي عىل غريب القرآن البن ُعَزْير )مجعًا ودراسة(

أ.د. فيصل بن محود املخيمر الشمري 

ــاَمن يف تفســري ُأم القــرآن أليب بكــر حممــد بــن عبــد الرحــن بــن  ــرْيُ َنْظــِم اجلُ بِ حَتْ
حممــد اجلَُذاِمــي األَركــي املالكــي )ت: 7٢3 هـــ ( )دراســة وحتقيــق(.

أ.د إبراهيم بن صالح عبد اهلل احلميي
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)7)

الشواهد الشعرية عىل غريب القرآن من معلقة عمرو بن كلثوم التغلبي

د. صالح بن ثنيان الثنيان

مفردة )السبل( يف الذكر احلكيم )املعاين والدالالت(

د. فهد بن متعب بن مبارك الدورسي

التفســري املقاصــدي عنــد العالمــة حممــد األمــني الشــنقيطي يف تفســريه )أضــواء 
البيــان(

د. زهري هاشم رياالت

أدب األنبياء عليهم السالم مع الل يف القرآن الكريم

د. عمر بن مبرييك حذيفة احلسيني

بحــث يف مشــكل قولــه تعــاىل )ولل املــرشق واملغــرب فأينــام تولــوا فثــم وجــه الل إن 
الل واســع عليــم(

د. أمحد بن سعد بن حامد املالكي

الرتمجــات االنجليزيــة للقــرآن الكريــم يف القرن احلادي والعرشين بواســطة مرتمجني 
عــرب )دراســة نقديــة تقويميــة لثالثــة مواضــع: الفاحتــة، وآيــة الكــريس، واآليــة 78 

مــن آل عمــران(

د. يوسف أمحد و أويس منظور دار )بحث باللغة االنجليزية(
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)8)

الرتكيب يف القراءات )مفهومه ونشأته وحكمه(

د. عيل بن عبد القادر بن شيخ عيل سيت

اسم الل )الرؤوف( يف القرآن الكريم )دراسة موضوعية(

د. رقية بنت حممد بن سامل باقيس.

النرباس يف مقاصد القرآن من خالل آية )هذا بالغ للناس(

د. مسعد بن مساعد احلسيني

تعقبــات ابــن جــزي الكلبــي )ت: 147هـــ( مــن خــالل )التســهيل لعلــوم التنزيــل( عــىل 
الزخمــرشي )ت: 835هـــ( يف تفســري القــرآن الكريــم )دراســة مقارنــة(

أ.د. شايع بن عبده بن شايع األسمري

نظريــة  )دراســة  )مجاعــة(  أو  )راو(  عــىل  احلمــل  بذكرهــم:  املحدثــني  إعــالل 
حتليليــة( تطبيقيــة 

د. وائل محود هزاع ردمان 

مدلــول أمــر الناقــد بالكتابــة عــن الــراوي بعبــارة )اكتــب عنــه( )دراســة نظريــة 
تطبيقيــة(

د. مصطفى بن حممد حممود خمتار
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)9)

اسم الل الواسع )معانيه – دالالته – آثار معرفته – لطائف اقرتانه(

د. عبد الرمحن بن سند بن راشد الرحييل

)ما أصاب من مصيبة إال بإذن الل ... ( اآلية ]التغابن:11[ تدبر وحتليل

د. طه ياسن نارص الكبيي

ق - دراسة حتِليليَّة يف ضوء اآليات الُقرآنِيَّة اإلسالم ِدين الِعتق ال ِدين الرِّ

د. بكر بن حممد بن بكر عابد

ــة مــن  ــم اللغــة العربي ــة يف الغــرب منهــج تعلي ــم اللغــة العربي ــج تعلي ــم مناِه تقوي
خــالل القــرآن لـــ )أالن جونــز( نموذًجــا

د. عبد الرمحن أبو املجد صالح

نة النَّبوية )دراسة حديثية( التأخري املذموم يف العبادات يف السُّ

د. حممد بن سامل بن عبد اهلل احلارثي

ابن وضاح )ت: ٢87هـ( أقواله ومنهجه يف اجلرح والتعديل

د. حممد بن عبد اهلل بن راشد آل معدي
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)10)

عناية القرآن باجلوارح الظاهرة لإلنسان – )دراسة موضوعية(

د. فهد عبد املنعم صقري السلمي

االعرتاف بالذنب بني القبول والرد – )دراسة موضوعية يف القرآن الكريم(

د. عبد الباقي بن عبد الرمحن سيي

تفسري سورة املسد رواية ودراية

د. أفنان مصطفى أمحد الديباين

التــالزم اجلــوايب لالســتفهام العقــدي يف القــرآن الكريــم وأثــره يف تقريــر التوحيــد 
– ) دراســة تطبيقيــة آليــات مــن ســورة الطــور(

د. إنعام حممد عقيل

منهــج ابــن هشــام )ت: ٢18هـــ( يف تفســري غريــب القــرآن وشــواهده يف هتذيبــه لســرية 
ابــن إســحاق )ت: 15٠هـ(

د. نايف بن سعيد بن مجعان الزهراين

مســرية تغــري املفهــوم الغــريب لســرية النبــي صــىل الل عليــه وســلم بــني العصــور 
– )دراســة حتليليــة لألســباب وتأثريهــا( الوســطى والتاريــخ احلديــث 

د. إبراهيم بن خليل مظهر
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)11)

اإلصالح بني غري املسلمني يف آي الكتاب املبني 

أ.د. حممد بن عبد العزيز بن حممد العواجي

إرشــاد ذوي األلبــاب إىل مــن نفــى الل عنهــم اخلــوف واحلــزن يف آي الكتــاب – دراســة 
موضوعية –

د. عبد اهلل بن عبد العزيز بن صالح الدغيثر

األحكام الفقهية املتعلقة بالقرآن الكريم يف برنامج )السناب(

د. هنال بنت إبراهيم أباحسن

من هدايات سورة احلديد

د. دالل حممد أمحد باييى

األحاديث الواردة يف حمبة النبي صىل الل عليه وسلم عائشة ريض الل عنها

د. إياد بن عبد اهلل دخيل املحطب

نظرات نقدية يف مسألة ظنية أصول تصحيح الروايات

د. مشهور بن مرزوق احلرازي

صور االنحراف اجلنيس ومراتبه يف ضوء السنة النبوية )التوصيف واملعاجلات(

د. إيان بنت يوسف بن صالح أبو اجلدائل
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)12)
التفســري يف جامــع البيــان لإلمــام أيب جعفــر حممــد بــن جريــر الطــربي )ت: 31٠هـــ( 

إيــرادات وأجوبــة، وأســئلة وردود )مجًعــا وحتليــاًل(

د. بريك بن سعيد بن بريك القرين

دقائــق املعــاين يف املثــل املائــي يف اآليتــني )1٩-٢٠( مــن ســورة البقــرة ولطائفــه عنــد 
املفريــن  -عــرض ودراســة وتعليــق -

د. حممد بن عبد الرمحن بن عبد اهلل البليمي

الوحي يف القرآن والرشع  -دراسة موضوعية تأصيلية -

د. تركي بن سليان بن عبد العزيز النشوان

أحاديث بدء ترشيع األذان قبل الجرة  - دراسة حديثية نقدية - 

د. أمحد بن خالد بن فهد آل جمناء

حديــث ســلمة بــن صخــر البيــايض  وعالقتــه بحديــث املجامــع يف رمضــان 
- دراســة حديثيــة -

د. عيل أمحد عمران حمسن

روايات نوف البكايل اإلرسائيلية التفسريية )املوضوعات واملقاصد(

   د. ييى بن عبد ربه بن حسن احلسني الزهراين
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كشاف الباحثني

رقم العدداسم الباحث
)10(إبراهيم خليل مظهر  

)6( إبراهيم صالح عبد اهلل احلمييض

)6( إبراهيم عبد الرحيم حافظ حسني

)12( أحد خالد فهد آل جمناء

)7( أحد سعد حامد املالكي

)1-3( أحد عبد اهلل سليامن

)5( أحد عيل عبد الرحن احلذيفي 

)1( أحد حممد الرشقاوي

)5( أحد حممد فالح النمرات

)10( أفنان مصطفى أحد الديبان 

)3(  أجمد حممد زيدان

)3-5( أمني عائش املزيني

)10( إنعام حممد عقيل 

)7( أويس منظور دار

)11( إياد عبد اهلل دخيل املحطب

)12( بريك بن سعيد بن بريك القرن

)9( بكر حممد بكر عابد 
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)12( تركي سليامن عبد العزيز النشوان

)2( توفيق عيل زبادي

)6(حامد رايض مصلح الروقي

)1(حكمت بشري ياسني

)3(خلف حود الشغدل

)11(دالل حممد أحد باحييى

)8(رقية حممد سامل باقيس

)1(زهر الفتى صاحلني

)7(زهري هاشم رياالت

)3(زياد حممد منصور

)6(سامي حييى هادي عواجي

)4(سليامن صالح الثنيان

)8(شايع عبده شايع األسمري

)7(صالح بن ثنيان الثنيان

)2(صالح عبد اهلل آل ناص العسريي

)9(طه ياسني ناص الكبيي

)6(عادل إبراهيم رفاعي

)4(عادل رشاد غنيم

)3(عادل عيل الشدي

)10(عبد الباقي عبد الرحن سيي
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)4( عبد احلي دخيل اهلل املحمدي

)9( عبد الرحن أبو املجد صالح

)9( عبد الرحن سند راشد الرحييل

)11( عبد اهلل عبد العزيز صالح الدغيثر

)5( عزيزه ارمول

)12( عيل أحد عمران حمسن

)8( عيل عبد القادر شيخ عيل سيت

)1( عيل فهد عبد اهلل أبابطني

)2( عمر إبراهيم بن حممد نور سيف

)7( عمر مبرييك حذيفة احلسيني

)10( فهد عبد املنعم صقري السلمي

)7( فهد متعب مبارك الدورسي 

)6( فيصل حود املخيمر الشمري

)2( جمدي حاج إبراهيم 

)9(  حممد سامل عبد اهلل احلارثي 

)4( حممد سيد أحد شحاته

)12( حممد عبد الرحن عبد اهلل البليمي

)11( حممد عبد العزيز حممد العواجي

)9(  حممد عبد اهلل راشد آل معدي 

)4( مريم حدي حممد نوفل
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)8( مسعد مساعد احلسيني

)11( مشهور مرزوق احلرازي

)8( مصطفى حممد حممود خمتار

)5( مصعب خالد عبد اهلل املرزوقي

)10( نايف سعيد مجعان الزهران

)2( نبيل حممد اجلوهري

)11(  هنال إبراهيم أباحسني

)2( نوال ناص الثويني

)2(نور عفيفة بنت قمر الزمان

)1( وائل بن فواز دخيل

)8( وائل حود هزاع ردمان

)5( حييى صالح الطويان

)12( حييى عبد ربه بن حسن احلسني الزهران

)4( حييى حممد عامر راشد

)7( يوسف أحد 
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رقم العددكشاف البحوث

آراء اإلمــام البخــاري يف علــوم القــرآن مــن خــالل تراجــم )كتــاب فضائــل القــرآن(                 
)عرضــا ودراســة(

)5)

(9(ابن وضاح )ت: 287هـ( أقواله ومنهجه يف اجلرح والتعديل

األحاديــث الدالــة عــى وجــوب شــهود مجاعــة املســجد للصلــوات اخلمــس                            
ودراســًة( )مجعــًا 

)1)

(2(األحاديث النبوية الواردة يف الفأل )مجعًا ودراسًة(

 11(األحاديث الواردة يف حمبة النبي صى اهلل عليه وسلم عائشة)

(12(أحاديث بدء تريع األذان قبل اهلجرة  -دراسة حديثية نقدية-

اجلــزري                                                                                 البــن  والتمهيــد  للــداين  التحديــد  بــن  التجويــد  أحــكام 
مقارنــة( وصفيــة  )دراســة 

)3)

(11(األحكام الفقهية املتعلقة بالقرآن الكريم يف برنامج )السناب(

 (7(أدب األنبياء عليهم السالم مع اهلل يف القرآن الكريم

إرشــاد ذوي األلبــاب إىل مــن نفــى اهلل عنهــم اخلــوف واحلــزن يف آي الكتــاب                            
– – دراســة موضوعيــة 

)11)

(1(استنباط الوقوف النبوية يف القرآن الكريم

(4(أسس املنهج القرآين يف بيان آيات األحكام

ق - دراسة حتِليليَّة يف ضوء اآليات الُقرآنِيَّة (9(اإلسالم ِدين الِعتق ال ِدين الرِّ

(8(اسم اهلل )الرؤوف( يف القرآن الكريم )دراسة موضوعية(

(9(اسم اهلل الواسع )معانيه – دالالته – آثار معرفته – لطائف اقرتانه(
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(11(اإلصالح بن غري املسلمن يف آي الكتاب املبن

(10(االعرتاف بالذنب بن القبول والرد – )دراسة موضوعية يف القرآن الكريم(

ــة  ــة تطبيقي إعــالل املحدثــن بذكرهــم: احلمــل عــى )راو( أو )مجاعــة( )دراســة نظري
ــة( حتليلي

)8)

(3(االنتصار للقرآن الكريم بالوسائل احلديثة

بحــث يف مشــكل قولــه تعــاىل )وهلل املــرق واملغــرب فأينــا تولــوا فثــم وجــه اهلل إن اهلل 
واســع عليم(

)7)

نة النَّبوية )دراسة حديثية( (9(التأخري املذموم يف العبادات يف السُّ

ــَان يف تفســري ُأم القــرآن أليب بكــر حممــد بــن عبــد الرمحــن بــن حممــد  ــرْيُ َنْظــِم اجلُ بِ حَتْ
اجلَُذاِمــي األَركــي املالكــي )ت: 723 هـــ ( )دراســة وحتقيــق(.

)6)

الرتمجــات االنجليزيــة للقــرآن الكريــم يف القــرن احلــادي والعريــن بواســطة مرتمجــن 
عــرب )دراســة نقديــة تقويميــة لثالثــة مواضــع: الفاحتــة، وآيــة الكــريس، واآليــة 78 

مــن آل عمــران(

)7)

(8(الرتكيب يف القراءات )مفهومه ونشأته وحكمه(

تعقبــات ابــن جــزي الكلبــي )ت: 147هـــ( مــن خــالل )التســهيل لعلــوم التنزيــل( 
عــى الزخمــري )ت: 835هـــ( يف تفســري القــرآن الكريــم )دراســة مقارنــة(

)8)

(5(تفسري آيات حتويل القبلة

(2(تفسري العدالة يف تفسري أحكم آية

(7(التفسري املقاصدي عند العالمة حممد األمن الشنقيطي يف تفسريه )أضواء البيان(

تفســري ســورة الفجــر ألمحــد بــن حممــد بــن عــيل احلســني القلعــاوي الشــافعي املعروف 
بـ)السحيمي( )ت: 1178هـ(.

)5)
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(1(تفسري سورة املسد رواية ودراية

تقويــم مناِهــج تعليــم اللغــة العربيــة يف الغــرب منهــج تعليــم اللغــة العربيــة مــن خالل 
القرآن لـــ )أالن جونــز( نموذًجا

)9)

التــالزم اجلــوايب لالســتفهام العقــدي يف القــرآن الكريــم وأثــره يف تقريــر التوحيــد –              
) دراســة تطبيقيــة آليــات مــن ســورة الطــور(

)10)

ــتاين )ت: 275هـــ(          ــعث السجس ــن األش ــليان اب ــيوخ أيب داود س ــن ش ــات م الثق
ــة(. ــة نقدي ــة إحصائي )دراس

)3)

(4(حديث »أهل الدرجات العى« )رواية ودراية(

(1(حديث »لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة« )درايًة وروايًة(

ــه بحديــث املجامــع يف رمضــان   حديــث ســلمة بــن صخــر البيــايض  وعالقت
دراســة حديثيــة

)12)

دقائــق املعــاين يف املثــل املائــي يف اآليتــن )19-20( مــن ســورة البقــرة ولطائفــه عنــد 
املفريــن عــرض ودراســة وتعليــق

)12)

(2(دالالت )ما( يف القرآن الكريم وترمجتها إىل اللغة اإلنجليزية

رســالة ابــن بصخــان  يف رشح بــاب وقــف محــزة وهشــام لإلمــام حممــد بــن أمحــد بــن 
بصخــان )ت: 743هـــ( )دراســة وحتقيق(

)1)

(1(الرسالة القرآنية األوىل )نزوهلا، معانيها، مقاصدها، وثمراتا(

القزوينــي                                             عــيل  بــن  عمــر  الديــن  لــراج  املصابيــح  موضوعــات  يف  رســالة 

 750هـــ(  )ت: 
)5)

(4(رعاية السنة النبوية لذوي االحتياجات اخلاصة

(12(روايات نوف البكايل اإلرسائيلية التفسريية )املوضوعات واملقاصد(
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(6(زيادات الدمياطي عى غريب القرآن البن ُعَزْير )مجعًا ودراسة(

(7(الشواهد الشعرية عى غريب القرآن من معلقة عمرو بن كلثوم التغلبي

(11(صور االنحراف اجلني ومراتبه يف ضوء السنة النبوية )التوصيف واملعاجلات(

ــة نقــد القــرآن  ــد الدارســن اليهــود والنصــارى وأثــره يف حماول الضعــف اللغــوي عن
ــة نقديــة( الكريــم )دراســة عقدي

)5)

(4(طرق التحمل واألداء عند القراء )دراسة استقرائية حتليلية(

(2(طرق حديث »من غسل يوم اجلمعة واغتسل ...«

َحاِك َعن اْبِن َعبَّاٍس   يِف ُكُتِب التَّْفِسرِي امُلْسنََدة (6(ُطُرُق ِرَواَيِة الضَّ

(10(عناية القرآن باجلوارح الظاهرة لإلنسان – )دراسة موضوعية(

الكريــم                                والقــرآن  العربيــة  اللغــة  يف  )مجيــع(  و  )كل(  بــن  الدالليــة   الفــروق 
قرآنيــة( لغويــة  )دراســة 

)2)

ــربي                         ــر الط ــن جري ــد ب ــر حمم ــام أيب جعف ــان لإلم ــع البي ــري يف جام ــالت التفس فنق
ــاًل( ــا وحتلي ــئلة وردود )مجًع ــة، وأس ــرادات وأجوب )ت: 310هـــ( إي

)12)

ــرصي                     ــالء الب ــن الع ــرو ب ــام أيب عم ــن اإلم ــة ع ــاذة املروي ــية الش ــراءات الفرش الق
ــًا(. ــواذ)مجعًا وتوجيه ــب الش ــالل كت ــن خ ــرة م ــورة البق )ت: 154هـــ( يف س

)6)

(1(قراءة النص القرآين من منظور الفلسفة التأريية )عرض ونقد(

(9()ما أصاب من مصيبة إال بإذن اهلل ...( اآلية ]التغابن:11[ تدبر وحتليل

مــا علقــه البخــاري بصيغــة التمريــض عــن ابــن عبــاس   مــن مرويــات ابــن 
أيب طلحــة

)3)

عنــه(                                                                                            )اكتــب  بعبــارة  الــراوي  عــن  بالكتابــة  الناقــد  أمــر  مدلــول 
تطبيقيــة( نظريــة  )دراســة 

)8)
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ــطى  ــور الوس ــن العص ــي   ب ــرية النب ــريب لس ــوم الغ ــري املفه ــرية تغ مس
ــا( ــباب وتأثريه ــة لألس ــة حتليلي ــث – )دراس ــخ احلدي والتاري

   )10)

(4(معجم املحكي يف القرآن الكريم

(7(مفردة )السبل( يف الذكر احلكيم )املعاين والدالالت(

(11(من هدايات سورة احلديد

(2(مناسبة القصص يف السورة القرآنية ملقصدها )دراسة تطبيقية عى سورة البقرة(

منهــج ابــن هشــام )ت: 218هـــ( يف تفســري غريــب القــرآن وشــواهده يف تذيبه لســرية 
ابــن إســحاق )ت: 150هـ(

)10)

منهــج أهــل الســنة واملتكلمــة يف التعامــل مــع املســائل الغيبيــة )ذبــح املــوت وعــذاب 
القــرب( أنموذجــا )دراســة يف قــراءة أهــل الســنة واملتكلمــة لنصــوص الوحيــن(

)5)

(6(املؤلفات يف إعجاز القراءات )دراسة وصفية (

(4(مياه األمطار )أمهيتها واستغالهلا يف ضوء اإلشارات القرآنية(

(8(النرباس يف مقاصد القرآن من خالل آية )هذا بالغ للناس(

(3(النجوى أنواعها وضوابطها وأمثلتها يف القرآن الكريم

نصــوص مــن الناســخ واملنســوخ لإلمــام أمحــد - مجًعــا ودراســة )مــن خــالل كتــاب 
نواســخ القــرآن، مــن أول ســورة البقــرة إىل هنايتهــا(.

)9)

(11(نظرات نقدية يف مسألة ظنية أصول تصحيح الروايات

كتابــه:                                                      يف  )القــراءات(  يف  بروكلــان  كارل  األملــاين  املســترق  مقالــة  نقــد 
العــريب( األدب  )تاريــخ 

)3)

(12(الوحي يف القرآن والرع  - دراسة موضوعية تأصيلية
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