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المجلة ُتعبِّر عن وجهة نظر أصحابها وآرائهم
المواد العلميَّة المنشورة في
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(كتَاب َف َض ِ
اج ِم ِ
خ ِار ِّي يف ُع ُلوم ال ُقرآن ِم ْن ِخ َل ِل تَر ِ
َآ َرا ُء اإلمام ِال ُب َ
ائ ِل ال ُق ْر َآن)
ُ
َ

ُُ
ْ ُ َ ّ
َ َ ُ ْ َ
ْ ُ َْ
وم القرآن
آراء المام البخاري ف
ي عل ِ
ِ ِ ْ َِ ِ َ َ
م
ل تر ْ ُ ِ
خل َ ِ
من ُ َ ِ
َِ
اج ْ ِ
ل القر ِآن»
ائ ِ
»كتاب فض ِ
ِ
عرض ًا ودراسة

د .حيىي بن صالح الطويان
األستاذ املشارك يف قسم القرآن وعلومه يف كلية أصول الدين
بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
yahya.s.t@hotmail.com
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(كتَاب َف َض ِ
اج ِم ِ
خ ِار ِّي يف ُع ُلوم ال ُقرآن ِم ْن ِخ َل ِل تَر ِ
َآ َرا ُء اإلمام ِال ُب َ
ائ ِل ال ُق ْر َآن)
ُ
َ

موضوع البحث:

آراء اإلمام البخاري يف علوم القرآن من خالل تراجم «كتاب فضائل القرآن» عرض ًا ودراسة.

هدف البحث:

اســتقراء «كتــاب فضائــل القــرآن» مــن صحيــح البخــاري الســتخراج آراء اإلمــام البخــاري يف

علــوم القــرآن مــن خــال تراجــم الكتــاب ،ومقارنــة آراءه مــع غــره.

مشكلة البحث:

أن فِ ْقــ َه اإلمــام ال ُب َخ ِ
اشــتهر بــن أئمــة األعــام َّ
ــاري يف ترامجــه ،لــذا جــاءت هــذه الدراســة

للوقــوف عــى آراءه يف علــوم القــرآن مــن خــال تراجــم «كتــاب فضائــل القــرآن».

نتائج البحث:

ـم تراجــم «كتــاب فضائــل القــرآن» مــن صحيــح البخــاري ،بــن ثنايــاه ســبع ًة وثالثــن
َ 1.1ضـ َّ

بابـ ًا ،تنــاول اإلمــام البخــاري مــن خالهلــا سـتَّة أنــواع مــن علــوم القــرآن؛ وهــي :الوحــي ،ونــزول
القــرآن ،ومجــع القــرآن ،وترتيــب ســور القــرآن ،وفضائــل القــرآن ،وآداب قــراءة القــرآن ،تبــن بعــد

دراســتها أن لإلمــام البخــاري رأي يف معظــم مســائلها.

2.2هنــاك جوانــب أخــرى عــن هــذا اإلمــام مــا زالــت بحاجــة اىل دراســتها ونفــض الغبــار عنهــا؛

كــــ :دراســة أقوالــه أو اســتنباطاته يف التفســر مــن خــا تراجــم أبــواب كتابــه «اجلامــع الصحيح».

الدالة (املفتاحية):
الكلامت َّ
آراء – البخاري -علوم القرآن.
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F
والســام
ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﮊ [ســورة الكهــفَّ ،]1 :
والصــاة َّ
ِ ِ
ـم أو َي ْقـ َـر َأ آيتـ ِ
ـن ِمــن كِ َتـ ِ
ـر
أحدُ ُكــم إىل الــ
عــى نبينــا حممــد القائــل«ألن َي ْغــدُ َو َ
ـمسجد َف َي َت َع َّلـ َ
ـاب اهللِ َخـ ْ ٌ
()1
اد ِهـ ِ
ـاث ،وأربــع خــر ِمــن أربـ ٍع و ِمــن أعدَ ِ
ـاث َخــر لـه ِمــن ثـ ٍ
لـ ُه ِمــن نَاقتـ ِ
ـن ا ِ
إلبِـ ِ
ـل» .
ـن مـ َ
َّ
َ ْ
ٌ ٌْ ْ
ـن ،وثـ ٌ ْ ٌ ُ
وبعــد:

َّ
فــإن الـــمتأمل يف كُتــب احلديــث التــي أ َّل َفهــا األئمــ ُة يف مجــع ُســنَّة النبــي  جيــد
هلــم آراء واجتهـ ٍ
ـادات يف علــوم الرشيعــة منثــورة يف تراجــم أبـ ِ
ـواب تلــك ال ُك ُتــب ،ومــن أجـ ِّـل هــذه
ً
الكتــب التــي أكــرم اهلل هبــا هــذه األمــة «اجل ِامــع الـــمسنَدُ الص ِحيــح الـــم ْخت ِ
ـور رسـ ِ
ـول اهللِ
ُ
َّ
َ ُ
َص مـ ْن ُأ ُمـ ِ َ ُ
ُ ْ
ُ َ ُ
 وسـنَنِ ِه و َأي ِامـ ِ
ـه» ،لإلمــام أيب عبــد اهلل حممــد بــن إســاعيل ال ُبخــاري ،الــذي اتفقــت األُ َّمـ ُة
َ َّ
َ ُ
عــى أ َّن ـه أصــح الكُتــب بعــد كتــاب اهلل تعــاىل( ،)2فقــد مكــث  يف مجعــه وانتقائــه ِمــن زهـ ِ
ـاء
ُ َ
ّ
ُ
ـف ح ِديـ ٍ
ِ
ِ
ِ
ـث سـ َّت َة عــر عامـ ًا ،حتــى أخرجــه كتابـ ًا جامعـ ًا ُمســند ًا لصحيــح ســنة املصطفــى
سـتِّامئَة َأ ْلـ َ ْ
()3

 ،وســرته ،وأيامــه ،وجعلــه ُح َّج ـ ًة بينــه وبــن اهلل تعــاىل  .ومــع التزامــه  بروايــة
ـت الــ ِ
ـة ،والنُّ َكـ ِ
الف ْق ِهيـ ِ
ات ِ
ـخل ِه ِمـن االســتِنبا َط ِ
األحاديــث الصحيحــة يف جامعــه إال أنــه مل يـُـ ِ
ـحك َِم َّي ِة،
َّ
َ
َ

فاســتخرج بفهمــه الثاقــب مــن متــون األحاديــث معــاين كثــرةَّ ،فرقهــا يف أبــواب الكتــاب بحســب

ـش بــه العقــول واألبصــار ،وحـ َّـرت األفــكار ،حتــى اشــتهر بــن األعــام َّ
املناســب هلــا ،ممــا أدهـ َ
أن
()5
()4
فِ ْق ـ َه ال ُب َخـ ِ
ـاري يف ترامجــه  ،فاســتحق بذلــك األفضليــة والتقديــم عــى غــره .

دت إىل دراســة تراجــم «كتــاب فضائــل القــرآن» ،حيــث
ـم ُ
ولــ َّـا كان الكتـ ُ
ـاب هبــذه املنزلــة صــ َ
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(( (1أخرجه مسلم يف صحيحه (ح.)803
(( (2انظر :هدي الساري (ص.)10
(( (3انظر :سري أعالم النبالء ( ،)405 ،402/12وهدي الساري (ص.)489
(( (4انظر :هدي الساري (ص.)13
(( (5انظر :هدي الساري (ص.)10

(كتَاب َف َض ِ
اج ِم ِ
خ ِار ِّي يف ُع ُلوم ال ُقرآن ِم ْن ِخ َل ِل تَر ِ
َآ َرا ُء اإلمام ِال ُب َ
ائ ِل ال ُق ْر َآن)
ُ
َ

ـم بــن ثنايــاه ســبع ًة وثالثــن باب ـ ًا ،تنــاول اإلمــام البخــاري مــن خالهلــا س ـتَّة أنــواع مــن علــوم
َضـ َّ

القــرآن؛ وهــي :الوحــي ،ونــزول القــرآن ،ومجــع القــرآن ،وترتيــب ســور القــرآن ،وفضائــل القــرآن،
وآداب قــراءة القــرآن.

وتــزدا ُد أمهيــة املوضــوع؛ أنــه يفتــح بابــ ًا للباحثــن يف دراســة تراجــم أبــواب كتــب الســنة؛

ـتعنت
للوقــوف عــى آراء مؤلفيهــا يف علــوم الرشيعــة ،خصوصـ ًا يف علــوم القــرآن وتفســره ،لــذا اسـ ُ

بــاهلل تعــاىل عــى دراســة آرائــه يف علــوم القــرآن يف مؤلــف مســتقل؛ ليســهل الرجــوع إليهــا ،واالنتفــاع

هبــا ،وســميته بـــ« :علــوم القــرآن عنــد اإلمــام البخــاري مــن خــال تراجــم «كتــاب فضائــل القرآن»

يف كتابــه «اجلامــع الصحيــح» عرض ـ ًا ودراســة».

الدراسات السابقة:
ــف يف منهــج اإلمــام البخــاري وآرائــه واختياراتــه يف تراجــم كتابــه «اجلامــع الصحيــح»
ُأ ِّل َ

ـمحكَّمة يف الفقــه وأصولــه ،ويف التفســر ،ويف السياســة
عــرات الرســائل العلميــة ،والبحــوث الــ ُ
الرشعيــة ،ويف األســاليب التعليميــة ،أ َّمــا مــا يتعلــق بجانــب علــوم القــرآن فقــد ُأرشــدت إىل بحثــن

ُمكمــن مل أقــف عليهــا أثنــاء إعــداد البحــث ،ومهــا:

األول« :تثويــر علــوم القــرآن مــن خــال كتــاب التفســر مــن صحيــح البخــاري »ســورة الفاحتة

أنموذجـ ًا» ،د .مســاعد الطيــار ،واملنشــور بمجلــة الدراســات اإلســامية جامعــة امللــك ســعود ،العدد
األول ،عام 1435هـ.

الثــاين« :فقــه اإلمــام البخــاري يف علــوم القــرآن مــن خــال كتــاب فضائــل القــرآن» ،د .عمــر

الدهيــي ،واملنشــور بمجلــة الدراســات اإلســامية ،جامعــة امللــك ســعود ،املجلــد  ،30العــدد

الثالــث ،عــام 1440هـــ.
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ومن خالل املقارنة بينهام وموضوع البحث يتبني الفرق بام ييل:
أوال ً :بالنســبة لبحــث« :تثويــر علــوم القــرآن مــن خــال كتــاب التفســر مــن صحيــح البخــاري »،
فقــد اقتــر فيــه ُمؤلفــه عــى:

 1.إبــراز يشء مــن منهــج اإلمــام البخــاري ومصــادره يف التفســر مــن خــال دراســة تفســر
الفاحتــة.

 2.اســتنباط واســتخراج أنــواع علــوم القــرآن مــن األحاديــث واآلثــار التــي أوردهــا البخــاري
يف تفســر ســورة الفاحتــة.

 3.لتأصيــل واالســتدالل ملباحــث علــوم القــرآن مــن األحاديــث واآلثــار التــي أوردهــا اإلمــام
البخــاري يف تفســر ســورة الفاحتــة .وهبــذا يتبــن أن املؤلــف مل يكــن مــن منهجــه دراســة آراء
اإلمــام البخــاري يف علــوم القــرآن مــن خــال تراجــم كتــاب فضائــل القــرآن.

ثانيـ ًا :أ َّمــا بالنســبة لبحــث« :فقــه اإلمــام البخــاري يف علــوم القــرآن مــن خــال كتــاب فضائــل

ـن مــن تاريــخ نــره ،-وكان
القــرآن» ،فقــد ُنــر بعــد االنتهــاء مــن إعــداد هــذا البحــث –كــا هــو بـ ٌ

يف ( 24ورقــة بــدون الفهــارس) ،وهــو مل يســتوعب موضــوع البحــث مــن كل جوانبــه ،بــل اقتــر فيه
الباحــث عــى دراســة وصفيــة خلمــس تراجــم فقــط مــن أول كتــاب فضائــل القــرآن؛ الســتنباط آراء

اإلمــام البخــاري منهــا.

اإلضافــة العلميــة للبحــث :هــذا البحــث فيــه إضافــات علميــة آمــل أن يتميــز هبــا عـ َّـا ســبقه،

وهــي:

 1.انفــرد هــذا البحــث بدراســة آراء اإلمــام البخــاري يف اثنــن وثالثــن ترمجــة يف «كتــاب
فضائــل القــرآن»  ،عــاوة عــى الرتاجــم اخلمــس التــي قــد ُدرســت.

10

(كتَاب َف َض ِ
اج ِم ِ
خ ِار ِّي يف ُع ُلوم ال ُقرآن ِم ْن ِخ َل ِل تَر ِ
َآ َرا ُء اإلمام ِال ُب َ
ائ ِل ال ُق ْر َآن)
ُ
َ

 2.انفــرد هــذا البحــث بمقارنــة آراء اإلمــام البخــاري يف علــوم القــرآن بأقــوال العلــاء ،مــع
ذكــر األدلــة ،والرتجيــح بينهــا.

 3.انفــرد هــذا البحــث ببيــان وجــه داللــة ومناســبة كل مــا أورده اإلمــام البخــاري حتــت
الرتمجــة مــن آيــات وآثــار وأحاديــث ملــا ذهــب إليــه يف الرتمجــة.

 4.انفــرد هــذا البحــث بدراســة منهــج اإلمــام البخــاري يف تراجــم «كتــاب فضائــل القــرآن»،
مــع التمثيــل لــكل فقــرة منهــا.

 5.التباين الكبري بني البحثني يف منهج الدراسة ،وكثرة املصادر يف هذا البحث.

ُخ َّ
طة البحث:
اقتضــت طبيعــة كتابــة البحــث اختيــار اخلطــة اآلتيــة ،وهــي :مقدمــة ،ومتهيــد ،وســتة مباحــث،

وخامتــة ،وفهــارس.

الـمقدمة ،وفيها :بيان أمهية املوضوع وأسباب اختيارهُ ،
وخ َّطة البحث ،ومنهجي فيه.
املبحث األول :الوحي
املبحث الثاين :نزول القرآن ،وفيه مطلبان:
	-املطلب األول :اللغة التي نزل هبا القرآن
	-املطلب الثاين :عىل كم حرف نزل القرآن
املبحث الثالث :مجع القرآن ،وفيه ثالثة مطالب:
	-املطلب األول :مجع القرآن يف عهد النبي  بحفظه يف الصدور
	-املطلب الثاين :مجع القرآن يف عهد النبي  بكتابته يف السطور
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	-املطلب الثالث :مجع القرآن يف عهد أيب بكر ،وعثامن 

املبحث الرابع :ترتيب سور القرآن
املبحث اخلامس :فضائل القرآن الكريم ،وفيه مطلبان:
	-املطلب األول :فضائل القرآن عموم ًا
	-املطلب الثاين :فضائل سور من القرآن الكريم.
املبحث السادس :آداب قراءة القرآن

اخلامتة:
وفيها أهم النتائج ،والتوصيات.

الفهارس:
وفيها فهرس للمراجع ،وآخر للموضوعات.
منهج ِست عليه يتمثل يف اآليت:
منهجي يف كتابة البحث :هلذا البحث ٌ
وقســمتها إىل مباحث
 -1تت َّب ْعـ ُ
ـت تراجــم اإلمــام البخــاري ألبــواب كتــاب «فضائــل القــرآن»َّ ،

ـت لــكل مبحــث أو مطلــب بــا يناســبه مــن عناويــن علــوم القران.
ومطالــب ،و َعن َْونـ ُ

 -2جعلــت تراجــم أبــواب «كتــاب فضائــل القــرآن» ومــا حتتهــا مــن أحاديــث يف أعــى

الصفحــة ،وفصلــت بينهــا وبــن قســم الدراســة بخــط.

 -3حذفــت اإلســناد مــن مجيــع األحاديــث مــا عــدا الــراوي األعــى عــن رســول اهلل

.
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(كتَاب َف َض ِ
اج ِم ِ
خ ِار ِّي يف ُع ُلوم ال ُقرآن ِم ْن ِخ َل ِل تَر ِ
َآ َرا ُء اإلمام ِال ُب َ
ائ ِل ال ُق ْر َآن)
ُ
َ

 -4حذفــت املتابعــات والشــواهد التــي أوردهــا اإلمــام البخــاري ،إذا مل يكــن هلــا تعلــق

بالرتمجــة.

 -5اعتمــدت يف النقــل عــى نســخة «اجلامــع الصحيــح» التــي قــام بتحقيقهــا :حممــد زهــر

بــن نــارص النــارص ،مــع اإلبقــاء عــى ترقيــم حممــد فــؤاد عبــد الباقــي ألحاديــث «كتــاب فضائــل
القــرآن» يف «اجلامــع الصحيــح».

التمجــةُ ،مســتعين ًا بعــد اهلل تعــاىل بــا توفــر لــدي
 -6بينــت رأي اإلمــام البخــاري وقصــده مــن َّ

مــن الكتــب التــي اعتنــت هبــذا األمــر ،ومــن رشوح اجلامــع الصحيــح ،مــع مقارنــة رأيــه بأقــوال

العلــاء ،وذكــر أدلتهــم ،والرتجيــح ،وذلــك عــى حســب القــدرة واالســتطاعة.

التمجــة مــن حيــث األصــل
 -7اعتــرت األحاديــث التــي أوردهــا اإلمــام البخــاري حتــت َّ

أدلــة ملــا ذهــب إليــه.

ـت وجــه داللــة ومناســبة مــا اسـ َّ
التمجــة،
ـتدل بــه اإلمــام البخــاري ملــا ذهــب إليــه يف َّ
 -8ب َّينـ ُ

إن اقتــى املقــام بياهنــا.

 -9التزمــت عنــد كتابــة البحــث باملنهــج العلمــي املتبــع؛ مــن عــزو اآليــات إىل ســورها

وأرقامهــا ،وختريــج األحاديــث واآلثــار مــع بيــان درجتهــا ،وتوثيــق األقــوال املنقولــة ،وبعالمــات
الرتقيــم ،وضبــط مــا حيتــاج إىل ضبــط ،ورشح الكلــات الغريبــة ،والتعريــف بــا حيتــاج إىل بيــان مــن
األعــام واألماكــن ،والبلــدان ونحوهــا.

هــذا وقــد واجهتنــي بعــض الصعوبــات يف إعــداد هــذا البحــث ،مــن أمههــا :صعوبــة فهــم
ـراح قــد تطـ َّـرق إليهــا ،ممــا
قصــد اإلمــام البخــاري مــن الرتمجــة ،وذلــك عندمــا ال أجــد أحــد ًا ِمــن الـ ُّ
التمجــة.
يســتلزم النظــر يف نصــوص البــاب ورشوحهــاُ ،بغيــة الوصــول اىل فهــم قصــده مــن َّ
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وبعــد ،فهــذا اجلهــد الــذي يــره اهلل تعــاىل يل بمنــه وفضلــه ،هــو ُج ْهــدُ ُم ِقـ ٍّـل ،أرجــو مــن اهلل
تعــاىل أن يبــارك فيــه ،وأن جيعلــه خالِص ـ ًا لوجهــه الكريــم ،وأن يتجــاوز عـ َّـا وقــع فيــه مــن النقــص
واخلطــأ.

ويف ختــام هــذه املقدمــة جــزى اهلل تعــاىل خــر ًا َّ
كل مــن مــدَّ يل يــد العــون يف كتابــة هــذا البحــث،

ـي يف إعــداد هــذا البحــث خــر
وأخـ ُّ
ـص بالشــكر والدعــاء زوجتــي أم زيــاد ،التــي كانــت بصربهــا عـ َّ

معــن يل بعــد اهلل تعــاىل ،فأســأل اهلل تعــاىل أن يمــد يف عمرهــا يف صحــة وعافيــة ،وأســأله تعــاىل أن
ـي بلــدي ،وأن يصلــح نيتــي وذريتــي وزوجتــي ووالة أمــري ،وصــى اهلل وســلم عــى نبينــا
حيفــظ عـ َّ
حممــد وعــى آلــه وصحبــه أمجعــن.
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(كتَاب َف َض ِ
اج ِم ِ
خ ِار ِّي يف ُع ُلوم ال ُقرآن ِم ْن ِخ َل ِل تَر ِ
َآ َرا ُء اإلمام ِال ُب َ
ائ ِل ال ُق ْر َآن)
ُ
َ

املبحث األول:
()1

الوحي

ـف نـ َ
ـزل
ـاب :كيـ َ
عقــد اإلمــام البخــاري  لبيــان الوحــي بابـ ًا واحــد ًا ،قــال يف ترمجتــه« :بـ ُ
()2

ـزل»  .ثــم أورد حتتــه أثــر ًا ُمع َّلقـ ًا ،وســتة أحاديــث ســاقها بإســناده ،فقــالَ :قـ َ
وأو ُل مــا نـ َ
ـال
ـيُّ ،
الوحـ ُ
ـى ك ُِّل ِك َتـ ٍ
ا ْبـ ُن َع َّبـ ٍ
ـن ،ال ُقـ ْـر ُ
ـن َعـ َ
ـاب َق ْب َلـ ُه».
آن َأ ِمـ ٌ
ـم َه ْي ِم ُن :األَ ِمـ ُ
ـاس« :الــ ُ
[َ ]4979 ،4978عــ ْن َع ِائ َشــ َةَ ،وا ْب ِ
ــن َع َّب ٍ
ــاسَ ،قــاالََ « :لبِ َ
ــر
ــث النَّبِ ُّ
ــي  بِ َمكَّــ َة َع ْ َ
ـة عـ ْ ِ ِ
ِ ِ
ِســنِني ،ين ـز َُل ع َليـ ِ
ني».
ـه ال ُقـ ْـر ُ
ـر ســن َ
َ ْ
َ ُ
آنَ ،وبِا َْلدينَـ َ َ

ـالُ :
[َ ]4980ع ـ ْن َأ ِب ُع ْثـ َـا َنَ ،قـ َ
ـت َأ َّن ِج ْ ِبيـ َ
ـي َ و ِعنــدَ ُه ُأ ُّم َس ـ َل َم َة،
«أنبِ ْئـ ُ
ـل َأ َتــى النَّبِـ َّ
ِ
ـذا؟ َ
»أ ْو َكـ َـا َقـ َ
ثَ ،ف َقـ َ
ـتَ :هـ َ
ـن َهـ َ
َف َج َعـ َ
ـل َيت ََحــدَّ ُ
ـذا ِد ْح َيـ ُة،
ـالَ ،قا َلـ ْ
«مـ ْ
ـي  لُ ِّم َسـ َل َم َةَ :
ـال النَّبِـ ُّ
ــت :واهللِ مــا ح ِســب ُته إِ َّل إِيــاه ،حتَّــى س ِ
ــي ْ ُ 
ــر
ــم ْع ُ
َّ ُ َ
ــا َقــا َمَ ،قا َل ْ َ َ َ ْ ُ
ت ُخ ْط َبــ َة النَّبِ ِّ
َ
َف َل َّ
ي ُِ
ــر َخ َ َ
ـن َزيـ ٍ
ـذا؟ َقـ َ ِ
ـت ِلَ ِب ُع ْثــا َنِ :مـن سـ ِ
ـالَ ،قـ َ
ـل»َ .أ ْو َكـ َـا َقـ َ
ِج ْ ِبيـ َ
ـم ْع َت َهـ َ
ـد.
ـال َأ ِبُ :ق ْلـ ُ
ـال :مـ ْن ُأ َســا َم َة ْبـ ِ ْ
َّ ْ َ
َ

ِ
ِ
ِ
ـالَ :قـ َ
[َ ]4981عـ ْن َأ ِب ُه َر ْيـ َـرةََ ،قـ َ
ـي َمــا
«مــا مـ َ
ـي إِ َّل ُأ ْعطـ َ
ـن األَنبِ َيــاء َنبِـ ٌّ
ـي َ :
ـال النَّبِـ ُّ
َان ا َّلـ ِ
ِ
ِ
ـم تَابِعـ ًا
ـذي ُأوتِيـ ُ
ـت َو ْحيـ ًا َأ ْو َحــا ُه اهللُ إِ َ َّلَ ،ف َأ ْر ُجــو َأ ْن َأ ُكـ َ
ـرَ ،وإِ َّنـ َـا ك َ
م ْثلـ ُه َآمـ َ
ـون َأ ْك َث َر ُهـ ْ
ـن َع َل ْيــه ال َبـ َ ُ
القيامـ ِ
ِ
ـة».
َيـ ْ
ـو َم َ َ
ابَ ،ق َال :أخربين َأن َُس ْب ُن َمالِ ٍكَ :
[َ ]4982ع ِن ا ْب ِن ِش َه ٍ
«أ َّن اهللَ َت َع َ
ال تَا َب َع َع َل َر ُسولِ ِه 

الو ْح ُيُ ،ث َّم ت ُُو ِّ َف َر ُس ُ
ول اهللِ َ ب ْعدُ ».
الو ْح َي َق ْب َل َو َفاتِ ِهَ ،حتَّى ت ََو َّفا ُه َأ ْك َث َر َما ك َ
َان َ
َ

((َ (1أصل الوحي ِف ال ُّل َغ ِة :إِعال ٌم ِف َخفاءُ ،ي ُ
والوحي أيض ًا :اإلشارة،
يت؛ وهو أن تك ِّلمه بكال ٍم ختفيه.
وأو َح ُ
قالَ :و َح ُ
يت إليه الكال َم ْ
ُ
والكتابة ،والرسالة ،واإلهلام ،والكالم ِ
ِ
اخلف ُّيَ ،وك ُُّل َما َأل َقي َت ُه إِ َل َغ َ
الشع :اإلعال ُم بالرشع
حي .ويف اصطالح َّ
َ
ريك َحتَّى َعل َم ُه َف ُه َو َو ٌ
ُ
املنزلُ
الـم ْو َحى ،وهو كالم اهلل َّ
بكتاب ،أو رسالة ملك ،أو منام ،أو إهلام ،أو نحوها .وقد ُيطلق الوحي ويراد به اسم املفعول منه ،أيُ :
عىل النبي  .انظر :لسان العرب ( ،)379/15وتاج العروس ( ،)169/40مادة« :وحي» ،ومنحة الباري يف رشح صحيح
البخاري ( ،)68/1وفتح الباري رشح صحيح البخاري (.)9/1
(( (2انظر :صحيح البخاري ،كتاب :فضائل القرآن (.)181/6
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ـال :سـ ِ
ـو ِد ْبـ ِ
[َ ]4983عـ ِ
ـن َق ْيـ ٍ
ـم ْع ُت ُجنْدَ بـ ًاَ ،ي ُقـ ُ
ـولْ :
ـي ،
ـن األَ ْسـ َ
«اشـ َتكَى النَّبِـ ُّ
ـسَ ،قـ َ َ

ـم َل ْي َلـ ًة َأ ْو َل ْي َل َتـ ْ ِ
َك إِ َّل َقــد َتـ َـرك َ
م َّمــدُ َمــا ُأ َرى َشـ ْي َطان َ
َكَ ،ف َأ ْنـز ََل اهللُ
ـنَ ،ف َأ َت ْتـ ُه ْامـ َـر َأةٌَ ،ف َقا َلـ ْ
ـتَ :يــا ُ َ
ـم َي ُقـ ْ
َف َلـ ْ

َعـ َّز َو َجـ َّ
ـل :ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮊ [ســورة الضحــى.»]2:

الدراسة:
جعل اإلمام البخاري ترمجة الباب مكونة من جزءين:
اجلــزء األول :وأشــار إليــه بقولــه« :كيــف نــزل الوحــي» ،وأراد بــه :بيــان كيفيــة نــزول الوحــي
()1

بالقــرآن عــى النبــي . 

«وأو ُل مــا نــزل» ،وأراد بــه :بيــان أول مــا نــزل مــن القــرآن
اجلــزء الثــاين :وأشــار إليــه بقولــه:
ُّ
()2

عــى النبــي . 

()3

واألثر املع َّلق الذي أورده عن ابن عباس ،وصـله ابن جريـر ،وابن أيب حاتـم كالمها من طريـق

عبد اهلل بن صالـح ،عن معاوية بن صالـح ،عن عيل بن أيب طلحة ،عن ابن عبـاس ،فذكره بمثله .ووجه
داللته :قال ابن حجر« :هو يتعلق بأصل الرتمجة  -وهي :كتـاب :فضائل القرآن  ،-وتوجيه كـالم ابـن

عباس :أن القـرآن تضمـن تصديـق مجيع ما ُأنزل قبله ؛ ألن األحكام التي فيـه :إ َّما ُم َق ِّر َر ٌة ملا سبـق ،وإ َّما
()4
ـجدِّ َدةٌ ،وكل ذلك ٌّ
دال عىل تفضيل ا ُْل َجدِّ ِد» .
ناسخة ،وذلك يستدعي إثبات املنسوخ ،وإ َّما ُم َ
ثم أورد اإلمام البخاري ستة أحاديث جاء فيها ٌ
بيان لكيفيات نزول الوحي بالقرآن ،وهي:

احلديــث األول ،والثــاين :حديثــا عائشــة ،وابــن عبــاس مع ـ ًا ،ووجــه داللتــه :أن احلديــث َّ
دل

عــى بيــان كيفيــة مــن كيفيــات نــزول الوحــي بالقــرآن عــى رســول اهلل  ،وهــيَّ :
أن القــرآن
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ولب اللباب يف الرتاجم واألبواب (.)137/4
(( (1انظر :عمدة القاري رشح صحيح البخاري (ّ ،)11/20
(( (2انظر :املصادر السابقة ،وإرشاد الساري لرشح صحيح البخاري (.)443/7
(( (3انظر :تفسري الطربي ( ،)488/8وتفسري ابن أيب حاتم (.)1150/4
(( (4انظر :فتح الباري (.)4 /9

(كتَاب َف َض ِ
اج ِم ِ
خ ِار ِّي يف ُع ُلوم ال ُقرآن ِم ْن ِخ َل ِل تَر ِ
َآ َرا ُء اإلمام ِال ُب َ
ائ ِل ال ُق ْر َآن)
ُ
َ
()1

فرقـ ًا ُمن ََّجـ ًا يف هــذه املــدَّ ة ،ومل ينــزل عليــه ُجلـ ًة واحــدة .
نــزل عــى النبــي ُ م َّ
احلديــث الثالــث :حديــث ُأســام َة بــن زيــد ،ووجــه داللتــه :أن احلديــث َّ
دل عــى بيــان كيفيــة

ثانيــة مــن كيفيــات نــزول الوحــي بالقــرآن عــى رســول اهلل  ،وهــي :أن جربيــل كان يأتيــه
()2
بوحــي القــرآن ،وهــو يف صــورة رجــل ِ
كد ْح َيــة الكلبــي  .وهنــاك صــورة أخــرى كان جربيــل يــأيت
بوحــي القــرآن إىل النبــي  ،فقــد كان يأتيــه ُخفيــة فــا ُيــرى ،وإنــا ُيســمع لــه صــوت مثــل

صلصلــة اجلــرس ،ويظهــر أثــر هــذا بالتغــر عــى النبــي  ،فيثقــل جســمه ثق ـ ً
ا شــديد ًا،
()3

وقــد يتصبــب منــه اجلبــن عرق ـ ًا يف اليــوم الشــديد الــرد  ،وقــد َّ
دل عليهــا احلديــث الــذي روتــه
َع ِائ َش ـ ُة  ، أن احلــارث بــن هشــام ســأل رســول اهلل  فقــال :يــا رســول اهلل ،كيــف
يأتيــك الوحــي؟ فقــال رســول اهلل « :أحيانـ ًا يأتينــي مثــل صلصلــة اجلــرس ،وهــو أشــده

عــي ،فيفصــم عنــي وقــد وعيــت عنــه مــا قــال  .»...قالــت عائشــة  : ولقــد رأيتــه ينــزل عليــه
()4
ِ
وإن جبينــه َل َي َت َف َّصــدُ عرقـ ًا  .ووحــي القــرآن ك ّلــه نــزل
ـم عنــهَّ ،
الوحــي يف اليــوم الشــديد الــردَ ،ف َي ْفصـ ُ

عــى النبــي  هباتــن الصورتــن ،ومل ينــزل يشء منــه بغريمهــا كاإلهلــام ،أو املنــام ،أو التكليم
()5

بــا واســطة .

احلديــث الرابــع :حديــث أيب هريــرة ،ووجــه داللتــه :أن احلديــث َّ
دل عــى بيــان كيفيــة ثالثــة

مــن كيفيــات نــزول الوحــي بالقــرآن عــى رســول اهلل  ، وهــي :أن القــرآن إنــا نــزل عــن
()6

طريــق الوحــي الــذي يــأيت بــه امل َلـ ُ
ـك ال عــن طريــق املنــام وال باإلهلــام .

(( (1انظر :فتح الباري ( ،)4/9وعمدة القاري ( ،)12/20ولب اللباب (.)138/4
(( (2انظر :فتح الباري ( ،)6/9وعمدة القاري ( ،)12/20ولب اللباب (.)138/4
(( (3انظر :اإلتقان يف علوم القرآن ( ،)156/1ومباحث يف علوم القرآن (ص ،)38ودراسات يف علوم القرآن (ص.)202
(( (4أخرجه البخاري يف صحيحه (ح.)2
(( (5انظر :مباحث يف علوم القرآن (ص ،)38ودراسات يف علوم القرآن (ص.)198
(( (6انظر :فتح الباري ( ،)7/9وعمدة القاري ( ،)13/20ولب اللباب ( .)138/4وقد سبق يف احلديث الثالث بيان كيفية إتيان جربيل
النبي  بالقرآن.
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احلديــث اخلامــس :حديــث َأ َنـ ِ
ـس بــن مالــك ،ووجــه داللتــه :أن احلديــث َّ
دل عــى بيــان كيفيــة

رابعــة مــن كيفيــات نــزول الوحــي بالقــرآن عــى رســول اهلل  ،وهــي :كثــرة نـ ِ
ـزول الوحــي
()1

بالقــرآن وتتابعــه عــى النبــي  أكثــر ممــا كان ،وكان ذلــك قــرب وفاتــه .

احلديــث الســادس :حديــث ُجنــدب ،وفيــه داللــة للجــزء األول مــن الرتمجــة ،ووجــه داللتــه :أن

احلديــث َّ
دل عــى بيــان كيفيــة خامســة مــن كيفيات نــزول الوحــي بالقــرآن عىل رســول اهلل 

 ،وهــي :أن تأخــر نــزول الوحــي القــرآن أحيانـ ًا إنــا كان يقــع حلكمــة تقتــي ذلــك ،ال لقصــد تركــه
()2
أصـاً ،فــكان نزولــه عــى أنحـ ٍ
ـاء شـتَّى؛ تــار ًة يتتابــع ،وتــار ًة يرتاخــى .
«وأو ُل مــا نــزل» ،فليــس يف هــذه
جــة ،وهــو قولــه:
الت َ َ
َّ
أ َّمــا مــا يتعلــق باجلــزء الثــاين مــن َّ ْ

األحاديــث مــا يـ ُّ
ـدل عليــه داللــة ظاهــرة ،نتبــن مــن خالهلــا رأي اإلمــام البخــاري يف أول مــا نــزل

مــن القــرآن عــى النبــي  ،إال أن رأيــه يمكــن الوصــول إليــه مــن خــال معرفــة منهجــه
()3
 يف مثــل هــذا  ،فقــد يكــون تركــه للحديــث الــدَّ ال عــى َّأو ِل مــا نــزل مــن القــرآن؛ ألنــه ليــس

عــى رشطــه ،أو ألنــه تقــدم ذكــره يف بــاب :كيــف كان بــد ُء الوحــي إىل رســول اهلل  ،فقــد
ِ
ـدئَ بِـ ِ
«أو ُل مــا بـ ِ
ِ
ـه َر ُسـ ُ
ـن
ني َأ َّنَــا َقا َلـ ْ
ـم ْؤ ِمنِ َ
ـول اهللِ  مـ َ
ـتُ َ َّ َ :
روى بإســناده عــن َعائ َشـ َة ُأ ِّم الــ ُ
ـي الرؤْ يــا الص َِ
ـق الصبــحِ ُ ،ثــم حبــب إِ َليـ ِ
ـاء ْت ِم ْثـ َ
ـه
ـومَِ ،فـك َ
َّ
َ
ـل َف َلـ ِ ُّ ْ
الـ ُة ِف النَّـ ْ
الو ْحـ ِ ُّ َ
َّ ُ ِّ َ ْ
َان الَ َيـ َـرى ُرؤْ َيــا إِ َّل َجـ َ
ـال َذو ِ
اء َفيتَحنَّـ ُ ِ ِ
ي ُلــو بِ َغـ ِ ِ ٍ
ـل َأن َينـ ِ
َ
ات ال َعــدَ ِد َق ْبـ َ
َان َ ْ
ـز َع إِ َل
اخلـا َُءَ ،وك َ
ـو ال َّت َع ُّبــدُ  -ال َّل َيـ ِ َ َ
و ُهـ َـث فيــه َ
ـار حـ َـر َ َ
ـار ِحــر ٍ
ِ ِ
ِ
َأهلِـ ِ
ـاء ُه َ
ـهَ ،و َي َتـز ََّو ُد لِ َذلِـ َ
اء،
احلـ ُّ
ـق َو ُهـ َ
ـم َي ْر ِجـ ُ
ْ
ـع إِ َل َخد َ
ـو ِف َغـ ِ َ
ـكُ ،ثـ َّ
جيـ َة َف َي َتـز ََّو ُد ل ْثل َهــاَ ،ح َّتــى َجـ َ
ـالَ :مــا َأ َنــا بِ َقـ ِ
ـذ ِن َف َغ َّطنِــي َح َّتــى َب َلــغَ ِمنِّــي َ
ـار ٍئَ ،قـ َ
ـال :ا ْقـ َـر ْأَ ،قـ َ
ـك َف َقـ َ
ـالَ :ف َأ َخـ َ
ـاء ُه ا َْل َلـ ُ
ـم
اجل ْهــدَ ُثـ َّ
َف َجـ َ

ـتَ :مــا َأ َنــا بِ َقـ ِ
ـذ ِن َف َغ َّطنِــي ال َّثانِ َي ـ َة َح َّتــى َب َلــغَ ِمنِّــي َ
َأ ْر َس ـ َلنِيَ ،ف َقـ َ
ـار ٍئَ ،ف َأ َخـ َ
ـم
ـال :ا ْقـ َـر ْأُ ،ق ْلـ ُ
اجل ْهــدَ ُثـ َّ
ِ
ِ
ـتَ :مــا َأ َنــا بِ َقـ ِ
ـم َأ ْر َسـ َلنِيَ ،ف َقـ َ
َأ ْر َسـ َلنِيَ ،ف َقـ َ
ـار ٍئَ ،ف َأ َخـ َ
ـال :ﮋ ﭻ
ـال :ا ْقـ َـر ْأَ ،ف ُق ْلـ ُ
ـذ ِن َف َغ َّطنــي ال َّثال َثـ َة ُثـ َّ
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(( (1انظر :فتح الباري ( ،)8/9وعمدة القاري ( ،)13/20ولب اللباب (.)138/4
(( (2انظر :فتح الباري ( ،)8/9وعمدة القاري ( ،)14/20ولب اللباب (.)138/4
(( (3انظر :منهج اإلمام البخاري يف تراجم أبواب كتاب «فضائل القرآن» (ص.)8

(كتَاب َف َض ِ
اج ِم ِ
خ ِار ِّي يف ُع ُلوم ال ُقرآن ِم ْن ِخ َل ِل تَر ِ
َآ َرا ُء اإلمام ِال ُب َ
ائ ِل ال ُق ْر َآن)
ُ
َ

ـع ِ َبــا َر ُسـ ُ
ـول
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ [ســورة العلــقَ ،]3 - 1 :ف َر َجـ َ
()1

اهللِ َ ي ْر ُجـ ُ
ـؤا ُد ُه  . »...قــال ال ُكــوراين« :واألوليــة إ َّمــا تؤخــذ مــن هــذا إمجــاالً ،أو
ـف ُفـ َ

هــو عــى دأبــه تركــه؛ ألنــه تقــدم أن أول مــا نــزل ﮋﭻﮊ ،وقــد روى احلاكــم -بإســناد صحيــح -أن

جربيــل نــزل بالقــرآن مجلــة مــن اللــوح إىل بيــت العــزة يف الســاء الدنيــا ،ثــم نــزل بــه عــى قــدر
()2

()3

املصالــح والوقائــع  ،جيــوز أن يكــون أشــار إليــه؛ لكونــه مل يكــن عــى رشطــه» .

الو ْح ِي إِ َل رس ِ
فك َ
ول اهللِ ؟ (ح.)3
(( (1انظر :صحيح البخاري ،بابَ :ك ْي َ
َان َبدْ ُء َ
َ ُ
(( (2أخرجه احلاكم يف املستدرك ( ،)242/2والنسائي يف السنن الكربى ( ،)205/10كالمها من طريق يزيد بن هارون ،أخربنا داود بن
أيب هند ،عن عكرمة ،عن ابن عباس  قال« :أنزل القرآن مجلة واحدة إىل السامء الدنيا يف ليلة القدر ،ثم أنزل بعد ذلك بعرشين
سنة :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ [سورة الفرقان ،]33 :ﮋ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﮊ [سورة
اإلرساء .»]106 :قال احلاكم« :هذا حديث صحيح اإلسناد ،ومل خيرجاه» ،ووافقه الذهبي.
(( (3انظر :الكوثر اجلاري إىل رياض أحاديث البخاري (.)378/8
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املبحث الثاين:
نزول القرآن

املطلب األول :اللغة التي نزل هبا القرآن
عقد اإلمام البخاري  لبيان اللغة التي نزل هبا القرآن باب ًا واحد ًا قال يف ترمجته:
()2
آن بِ ِلسـ ِ
ـش َوال َعـ َـر ِ
ـان(ُ )1ق َر ْيـ ٍ
ب»  .ثــم أورد حتتــه آيتــن ،وحديثــن ســاقهام
« َبـ ُ
ـاب َنـ َـز َل ال ُقـ ْـر ُ َ

بإســناده ،فقــال :

وقول اهلل تعاىل :ﮋ ﮫ ﮬ ﮊ [سورة يوسف ،]2:ﮋﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮊ [سورة الشعراء.]195:

ِ
ٍ
ـن ال َعـ ِ
ـاص،
ـن َثابِــتَ ،و َســعيدَ ْبـ َ
[ ]4984عــن أنــس بــن مالــك ،قــالَ « :ف َأ َمـ َـر ُع ْثـ َـا ُن َز ْيــدَ ْبـ َ
احـ ِ
ـن ِه َشــامٍَ ،أن ينســخُ وها ِف ا َْلص ِ
ـار ِ
احلـ ِ
ـن ال ُّز َبـ ْ ِ
ث ْبـ ِ
حـ ِ
ـن َ
ـفَ ،و َقـ َ
ـم:
َ
َ
ـن ْبـ َ
َو َع ْبــدَ اهللِ ْبـ َ
الر ْ َ
ـال َُلـ ْ
َ َ
ـرَ ،و َع ْبــدَ َّ
ـة ِمــن عربِيـ ِ
ٍ
ٍ
وهــا بِلِ َسـ ِ
ـة ال ُقـ ْـر ِ
ـان ُق َر ْيـ ٍ
آن
إِ َذا ْ
ـشَ ،فـإِ َّن ال ُقـ ْـر َ
آن َفا ْك ُت ُب َ
ـم َو َز ْيــدُ ْبـ ُ
ـن َثابِــت ِف َع َربِ َّيـ ْ َ َ َّ
ـم َأن ُتـ ْ
اخ َت َل ْف ُتـ ْ
ُأنـ ِ
ـز َل بِلِ َسـ ِ ِ
ـان ْم َف َف َع ُلــوا».

[ ]4985عــن صفــوان بــن يعــى بــن أميــة ،أن يعــى ،كان يقــولَ « :ل ْيتَنِــي َأ َرى َر ُس َ
ــول اهللِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـي  بِ ِْ
ـو ٌب َقــدْ َأ َظـ َّ
ـل
ـيَ ،ف َلـ َّـا ك َ
 حـ َ
ال ْع َرا َنــة َع َل ْيــه َثـ ْ
ـن ُينـز َُل َع َل ْيــه َ
َان النَّبِـ ُّ
الو ْحـ ُ
ِ
ِ
ِ
ـخ بِطِيـ ٍ
ـالَ :يــا َر ُسـ َ
ـب(َ ،)3ف َقـ َ
ـاء ُه َر ُجـ ٌ
ـول اهللَِ ،ك ْيـ َ
ـف
ـل ُمت ََض ِّمـ ٌ
ـاس مـ ْ
َع َل ْيــهَ ،و َم َع ـ ُه َنـ ٌ
ـن َأ ْص َحابِــه ،إِ ْذ َجـ َ
ــل َأحــرم ِف جب ٍ
ــخ بِطِ ٍ
ــاء ُه
ــةَ ،ب ْعــدَ َمــا ت ََض َّم َ
َــرى ِف َر ُج ٍ ْ َ َ ُ َّ
ــر النَّبِ ُّ
يــب؟ َفنَ َظ َ
ت َ
ــي َ ســا َع ًة َف َج َ

ممــر الوجـ ِ
ـهَ ،ي ِغـ ُّ
ـىَ :أن َت َعـ َ
ـى َف َأ ْد َخـ َ
ـاء َي ْعـ َ
ـار ُع َمـ ُـر إِ َل َي ْعـ َ
ـط
ـو ُ ْ َ ُّ َ ْ
ـل َر ْأ َسـ ُهَ ،فـإِ َذا ُهـ َ
َ
ـيَ ،ف َأ َشـ َ
الو ْحـ ُ
ـالَ ،ف َجـ َ
ِ
ِ ِ
«أيــن ا َّلـ ِ
ـذي َي ْسـ َ
ـأ ُلنِي َعـ ِ
ي َعنْ ـ ُهَ ،ف َقـ َ
الر ُجـ ُ
ك ََذلِـ َ
ـل
ـن ال ُع ْمـ َـرة آنف ـ ًا»َ .فا ْلتُمـ َ
ـالَ ْ َ :
س َ
ـس َّ
ـك َســا َع ًةُ ،ثـ َّ
ـم ُ ِّ
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(( (1قوله« :بلسان» أي :بلغة ،ومنه قوله تعاىل :ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ [سورة إبراهيم .]4:انظر :تاج العروس (/36
 ،)113مادة« :لسن» ،وإرشاد الساري ( ،)445/7ومنحة الباري (.)278/8
(( (2انظر :صحيح البخاري ،كتاب :فضائل القرآن (.)182/6
(( (3قولهُ « :مت ََض ِّم ٌخ بِطِ ٍ
يب» أيُ :متلطخ .انظر :مشارق األنوار عىل صحاح اآلثار (.)59/2

(كتَاب َف َض ِ
اج ِم ِ
خ ِار ِّي يف ُع ُلوم ال ُقرآن ِم ْن ِخ َل ِل تَر ِ
َآ َرا ُء اإلمام ِال ُب َ
ائ ِل ال ُق ْر َآن)
ُ
َ

َث مــر ٍ
ِ
«أمــا ال ِّطيــب ا َّلـ ِ
ِ
َف ِ
اتَ ،و َأ َّمــا ُ
ـي َ ،ف َقـ َ
ـذي بِـ َ
اجل َّبـ ُة
ُ
ـك َفا ْغسـ ْل ُه َثـا َ َ َّ
ـالَّ َ :
ـيء بِــه إِ َل النَّبِـ ِّ
جـ َ
َف ِ
ـع ِف َح ِّجـ َ
ـع ِف ُع ْم َرتِـ َ
ـك».
ـك َكـ َـا ت َْصنَـ ُ
اصنَـ ْ
ـم ْ
انز ْع َهــاُ ،ثـ َّ

الدراسة:
مــا ذكــره اإلمــام البخــاري يف الرتمجــة يكشــف عــن رأيــه يف اللغــة التــي نــزل هبــا القــرآن،

حيــث يــرى أن نــزول القــرآن مل يقتــر عــى لغــة قريــش ،وإنــا نــزل بلغــة قريــش وســائر قبائــل

العــرب ،وختصيصــه قريش ـ ًا بالذكــر؛ إ َّمــا ألن القــرآن نــزل معظمــه َو َأ ْك َثــره بلغتهــم ،أو أن القــرآن يف
()1

بدايــة نزولــه نــزل بلســان قريــش ،ثــم أبيــح بعــد ذلــك أن يقــرأ بلســان العــرب  .وقــد اسـ َّ
ـتدل اإلمام

البخــاري عــى مــا ذهــب إليــه يف الرتمجــة ،بآيتــن ،وحديثــن:

أ َّمــا اآليتــان :فداللتهــا عــى الرتمجــة ظاهــرة ،فهــا ُح َّجــ ٌة ب َّينــ ٌة عــى نــزول القــرآن بلســان
()2

العــرب .

وأ َّما احلديثان ،فهام:
	-احلديــث األول :حديــث أنــس بــن مالــك ،وداللتــه عــى الرتمجــة ظاهــرة ،ووجــه
()3

داللتــه :أن عثــان أخــر بــأن القــرآن أنــزل بلســان قريــش .

شاح الصحيــح
	-احلديــث الثــاين :حديــث يعــى بــن ُأميــة ،وقــد أشــكل عــى بعــض ُ َّ

داللتــه عــى الرتمجــة ،قــال اب ُن كثــر« :وال تظهــر مناســبة مــا بينــه وبــن هــذه الرتمجــة ،وال يــكاد،
()4

()5

ولــو ذكــر يف الرتمجــة التــي قبلهــا لــكان أظهــر وأبــن ،واهلل أعلــم»  .أ َّمــا اب ـ ُن َب َّطــال وغــره مــن

(( (1انظر :فتح الباري ( ،)9/9وعمدة القاري ( ،)14/20وإرشاد الساري ( ،)445/7وتفسري ابن كثري (.)23/1
(( (2انظر :فتح الباري ( ،)9/9وعمدة القاري ( ،)14/20ومنحة الباري (.)278/8
(( (3انظر :املصادر السابقة.
(( (4انظر :تفسري ابن كثري ( .)23/1وانظر :املتواري عىل أبواب البخاري (ص.)388
ِ
(( (5هو أبو احلسن ،عيل بن خلف بن عبد امللك بن ب َّطال ٍالبك ِْري ،ال ُقر ُطبِي ،الب َل ِ
نس ،كان من أهل العلم واملعرفةُ ،عني باحلديث العناية
َ ُّ
ُ َ
ْ ُّ َ ُّ
التَّامة ،له « :رشح عىل صحيح البخاري»( ،ت449:هـ) .انظر :سري أعالم النبالء ( ،)47/18واألعالم (.)285/4
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ـي ك َّلــه مــن قــرآن وســنة
ـراح ،فقــد ب َّينــوا وجــه داللــة احلديــث عــى الرتمجــة ،فقــال« :أن الوحـ َّ
الـ ُ َّ
()

نــزل بلســان العــرب قريــش وغريهــم مــن طوائــف العــرب كلهــا» . 1
()2

ـمن َِّي « :لعلــه قصــد التنبيــه عــى أن القــرآن والســنة كليهــا بوحــي واحد بلســان
وقــال ابـ ُن الــ ُ
()3

واحد» .

وقــال ال ُكــوراين« :واألحســن أن يقــال :ملــا ذكــر نــزول القــرآن أردفــه بنــزول احلديــث ليعلــم
()4

أن النــزول ليــس خمصوصـ ًا بالقــرآن ،بــل يشــمل كال قســمي الوحــي» .

وقــال الســيوطي« :ومناســبة حديثــه للبــاب :اإلشــارة إىل أن القــرآن نــزل بلســان العــرب مطلق ًا
()5

قريــش وغريهــم؛ ألن الســائل مــن غــر قريــش ،وقــد نــزل الوحــي يف جــواب ســؤاله بــا يفهمــه» .
()6

هــذا وقــد اســتنكر ابــن قتيبــة أن يكــون يف القــرآن لغــة ختالــف لغــة قريــشُ ،متج ـ ًا بقولــه
()7

تعــاىل :ﮋﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮊ [ســورة إبراهيــم. »]4:
()8

الزركــي « :النــوع الســادس عــر :معرفــة مــا وقــع فيــه مــن غــر لغــة أهــل احلجــاز
وقــال َّ
()9

مــن قبائــل العــرب  ...واملعــروف أنــه بلغــة قريــش» .

نوقــش مــا اسـ َّ
ـتدل بــه ابــن ُقتيبــة :بأنــه ال يلــزم مــن هــذه اآليــة أن يكــون النبــي 
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(( (1انظر :رشح صحيح البخاري ،البن بطال (.)218/10
ِ
ِ
مرتني ،من
اإلسكندراين
الـمن َِّيَ ،أ ُبو ا ْل َع َّباس ،أمحد بن حممد
ّ
املالكي ،ويل قضاء اإلسكندرية وخطابتها ّ
ّ
(( (2هو ال َقاض نَاص الدّ ين ،ابن ُ
مصنفاته« :االنتصاف من الكشاف» ،و«مناسبات عىل تراجم البخاري»( ،ت683:هـ) .انظر :طبقات املفرسين (.)89/1
(( (3انظر :املتواري عىل أبواب البخاري (ص.)388
(( (4انظر :الكوثر اجلاري إىل رياض أحاديث البخاري (.)379/8
(( (5انظر :التوشيح رشح اجلامع الصحيح (.)3167/7
ِ
ومجع ،وب ُعدَ ص ْي ُت ُه ،من كتبه« :مشكل تأويل
َّف
وصن َ
َ
ري ،ويل قضاء الدينور ،نزل بغدادَ ،
(( (6هو أبو حممد ،عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدين ََو ّ
القرآن»( ،ت276:ه) .انظر :الوايف بالوفيات ( ،)326/17واألعالم (.)137/4
(( (7انظر :املرشد الوجيز (ص ،)94والربهان يف علوم القرآن ( ،)310/2وإرشاد الساري (.)452/7
(( (8هو بدر الدين ،أبو عبد اهلل ،حممد بن هبادر الزركيش ،الشافعيُ ،مفرس ،وعامل بفقه الشافعية واألصول ،له« :الربهان يف علوم القرآن»،
و«البحر املحيط يف أصول الفقه»( ،ت794 :ه) .انظر :طبقات املفرسين ( ،)162/2واألعالم (.)60/6
(( (9انظر :الربهان يف علوم القرآن (.)283/1

(كتَاب َف َض ِ
اج ِم ِ
خ ِار ِّي يف ُع ُلوم ال ُقرآن ِم ْن ِخ َل ِل تَر ِ
َآ َرا ُء اإلمام ِال ُب َ
ائ ِل ال ُق ْر َآن)
ُ
َ

أرســل بلســان قريــش فقــط؛ لكوهنــم قومــه ،بــل أرســل بلســان مجيــع العــرب؛ ألنــه أرســل إليهــم
كلهــم ،وال يــرد عليــه كونــه  بعــث إىل النــاس كا ّفــة عربــ ًا وعجــ ًا؛ َّ
ألن القــرآن أنــزل
()1

باللغــة العربيــة ،وهــو ب َّلغــه إىل طوائــف العــرب ،وهــم يرتمجونــه لغــر العــرب بألســنتهم  .قــال أبــو
()2
السـ ْ
ـختِياين أنــه قــال« :معنــى قولــه تعــاىل :ﮋﮚ ﮛ ﮜﮊ أراد :العــرب
شــامة « :وعــن أيــوب ِّ
()3

كلهــم .قلــت :فعــى هــذا القــول ال يســتقيم اعــراض ابــن قتيبــة عــى ذلــك التأويــل» .
واستدلوا أيض ًا بام يأيت:
أوالً:بحديث الباب ،الذي رواه اإلمام البخاري ،عن عثامن .

ثانيـ ًا :عــن كعــب بــن مالــك «أنــه كان عنــد عمــر بــن اخلطــاب ،فقــرأ رجل(:مــن بعــد مــا رأوا
ـن َأ ْق َر َأك ََهــا؟ قــالَ :أ ْق َر َأنِيهــا ابــن مســعود ،فقــال لــه
اآليــات ليســجننه َع َّتــى حــن) ،فقــال عمــرَ :مـ ْ

عمــر :ﮋ ﮱ ﯓﮊ [ســورة يوســف ،]35:وكتــب إىل ابــن مســعود أمــا بعــد :فــإن اهلل أنــزل القــرآن بلســان
()4

والســام» .
قريــش ،فــإذا أتــاك كتــايب هــذا فأقــرئ النــاس بلغــة قريــش ،وال تقرئهــم بلغــة هذيــلَّ ،

ثالث ـ ًا :عــن قتــادة ،عــن أيب األســود الديــي ،قــال« :نــزل القــرآن بلســان الكعبــن :كعــب بــن

عمــرو ،وكعــب بــن لــؤي .فقــال خالــد بــن ســلمة لســعد بــن إبراهيــم :أال تعجــب مــن هــذا األعمى
()5

يزعــم أن القــرآن نــزل بلســان الكعبــن ،وإنــا نــزل بلســان قريــش؟» .
نوقشت هذه األدلة بام ييل:

ـرآن نـ َ
قــال ابــن عبــد الــر« :قـ ُ
إن القـ َ
ـول َمــن قــالَّ :
ـزل بلغــة قريــش ،معنــا ُه عنــدي :يف األغلــب
(( (1انظر :إرشاد الساري لرشح صحيح البخاري (.)452/7
(( (2هو شهاب الدين ،أبو القاسم ،عبد الرمحن بن إسامعيل املقديس ،الشافعيُ ،عرف بأيب شامة ،من أجل شامة كبرية فوق حاجبه األيرس،
من مصنفاته« :املرشد الوجيز إىل علوم تتعلق بالكتاب العزيز»( ،ت665:هـ) .انظر :طبقات املفرسين (.)268/1
(( (3املرشد الوجيز إىل علوم تتعلق بالكتاب العزيز (ص.)93
(( (4أخرجه ابن عبد الرب يف التمهيد ( ،)278/8من طريق احلسن بن عيل الواسطي ،عن ُهشيم ،عن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن كعب
األنصاري ،عن أبيه ،عن جده به.
(( (5أخرجه الطربي يف تفسريه ( ،)61/1من طريق شعبة ،عن قتادة ،عن أيب األسود به.
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ِ
واهلل أعلــم؛ َّ
ونحوهــا،
ألن غــر لغــة قريــش موجــود ٌة يف صحيــح القــراءات ،مــن حتقيــق اهلمــزات
()1
ـش ال ِ
وقريـ ٌ
هتمـ ُـز» .
وبعــد هــذا العــرض للقولــن وأدلتهــا ،يتبــن -واهلل أعلــم -أن القــول الراجــح الــذي تطمئــن

إليــه النفــس هــو القــول األول؛ الــذي ذهــب إليــه اإلمــام البخــاري يف ترمجتــه ،وهــو أن القــرآن نــزل
بلغــة قريــش ،وســائر قبائــل العــرب.
()2

أن القــرآن بــأرسه ُمنـ ٌ
قــال القــايض الباقــاين « :ومل َت ُقــم دال َلـ ٌة قاطعــة عــى َّ
ـزل بلغــة قريــش
ِ
فقــط ،إذ فيــه كلــات وحــروف هــي خــاف لغــة قريــش ،وقــد قــال اهلل تعــاىل :ﮋ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ

[ســورة الزخــرف ،]3:ومل يقــل :قرشــي ًا ،وهــذا يـ ُّ
ـدل عــى أنــه منــزل بجميــع لســان العــرب ،وليــس ألحــد
أن يقــول :أنــه أراد قريشـ ًا مــن العــرب دون غريهــا ،كــا أنــه ليــس لــه أن يقــول :أراد لغـ َة عدنـ َ
ـان دون
()3

ـم العــرب يتنــاول مجيــع هــذه القبائــل تنــاوالً واحــد ًا» .
َقحطــان ،أو ربيعــة دون مــر؛ ألن اسـ َ

أ َّمــا القبائــل العربيــة التــي نــزل القــرآن بلغتهــم ،فقــد اختلــف العلــاء يف تعيينهــا ،قــال ابــن
()4

اجلــوزي « :والــذي نــراه أن التعيــن مــن اللغــات عــى يشء بعينــه ال يصــح لنــا ســنده ،وال يثبــت
()5

عنــد جهابــذة النقــل طريقــه»  .وقــال ابــن جريــر« :وروي مجيــع ذلــك عــن ابــن عبــاس ،وليســت
()6

الروايــة عنــه مــن روايــة مــن جيــوز االحتجــاج بنقلــه» .
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(( (1انظر :التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد (.)280/8
(( (2هو أبو بكر ،حممد بن الطيب البرصي ،البغدادي ،املعروف بابن الباقالين ،من كبار علامء الكالم ،انتهت اليه الرياسة يف مذهب األشاعرة،
وكان ُيرضب ُ
املثل بفهمه وذكائه ،له« :إعجاز القرآن»( ،ت403:هـ) .انظر :السري ( ،)190/17واألعالم (.)176/6
(( (3انظر :تفسري القرطبي ( .)44/1وبسط الكالم يف هذه املسألة ينظر إليه يف :الصاحبي يف فقه اللغة العربية (ص« ،)32باب :القول فِ
اللغة ا َّلتِي ِ َبا نزل القرآن» ،والربهان يف علوم القرآن ( ،)283/1واإلتقان يف علوم القرآن (.)106/2
(( (4وهو أبو الفرج ،عبد الرمحن بن عيل اجلوزي القريش البغدادي ،احلنبيل ،حافظ العراق ،وواعظ اآلفاق ،صاحب التصانيف املشهورة،
من مصنفاته« :زاد املسري يف علم التفسري»( ،ت597:هـ) .انظر :طبقات املفرسين ( ،)276/1واألعالم (.)316/3
(( (5انظر :فنون األفنان يف عيون علوم القرآن (ص.)217
(( (6انظر :تفسري الطربي (.)61/1

(كتَاب َف َض ِ
اج ِم ِ
خ ِار ِّي يف ُع ُلوم ال ُقرآن ِم ْن ِخ َل ِل تَر ِ
َآ َرا ُء اإلمام ِال ُب َ
ائ ِل ال ُق ْر َآن)
ُ
َ

املطلب الثاين :عىل كم حرف نزل القرآن
عقد اإلمام البخاري لبيان عىل كم حرف نزل القرآن باب ًا واحد ًا ،قال اإلمام يف ترمجته:
ٍ ()2( )1
اب ُأ ِنز َل ال ُق ْر ُ
آن َع َل َس ْب َع ِة َأ ْح ُر
ف »  .ثم أورد حتته حديثني ساقهام بإسناده ،فقال:
« َب ُ

[ ]4991عــن ُعبيــد اهلل بــن عبــد اهلل ،أن َع ْبــدَ اهللِ ْب ـ َن َع َّبـ ٍ
ـاس َ ، حدَّ َث ـ ُهَ :أ َّن َر ُسـ َ
ـول اهللِ
ٍ
ـالَ :
َ قـ َ
«أ ْقـ َـر َأ ِن ِج ْ ِبيـ ُ
ـل َعـ َ
ـم َأز َْل َأ ْس ـت َِزيدُ ُه َو َي ِزيــدُ ِن َح َّتــى ا ْنت ََهــى
ـى َحـ ْـرف َف َر َ
اج ْع ُت ـ ُهَ ،ف َلـ ْ

إِ َل س ـبع ِة َأحــر ٍ
ف».
َ َْ ْ ُ

ـن ب ـن َعبـ ٍ
ِ
ـد ال َقـ ِ
الز َبـ ْ ِ
[ ]4992عــن ُعـ ْـر َو َة ْبـ ِ
ـار َّي،
الر ْ َ
ـن ُّ
حـ ِ ْ َ ْ
ـرَ ،أ َّن الـــم ْس َو َر ْب ـ َن َم ْ َر َم ـ َةَ ،و َع ْبــدَ َّ
ت ِه َشــام بــن حكِي ـ ِم بـ ِ ِ
ـول« :سـ ِ
حدَّ َثــاه َأنــا سـ ِ
ـم َعا ُع َم َر ْب ـ َن اخلَ َّطـ ِ
ـابَ ،ي ُقـ ُ
ـور َة
ـم ْع ُ
ْ
َ ْ َ َ
َ
ـن ح ـزَا ٍم َي ْقـ َـر ُأ ُسـ َ
َ
ُ َّ ُ َ َ
ِ
وف كَثِـ ٍ
ـى حــر ٍ
ـول اهللِ َ ،فاسـتَمع ُ ِ ِ ِ ِ
ـاة رسـ ِ
ال ُف ْر َقـ ِ
ت لق َر َاءتــهَ ،فـإِ َذا ُهـ َ
ْ َ ْ
ـان ِف َح َيـ َ ُ
ـو َي ْقـ َـر ُأ َعـ َ ُ ُ
َ
ـرةَ ،ل ْ
ـا ِةَ ،فتَصــر ُت ح َّتــى سـ َّلمَ ،ف َلبب ُتـه بِ ِردائِـ ِ
ـدت ُأ َسـ ِ
ُي ْق ِرئْن ِ َيهــا َر ُسـ ُ
الصـ َ
ـه،
ـول اهللِ َ ،فكِـ ُ
ـاو ُر ُه ِف َّ
َ َ َّ ْ ُ َ
َ َّ ْ َ
ــذ ِه الســور َة ا َّلتِــي س ِ
ــت :مــن َأ ْقــر َأ َك ه ِ
ــالَ :أ ْق َر َأنِ َيهــا َر ُس ُ
ــر ُأ؟ َق َ
ــم ْعت َ
ــول اهللِ ،
َف ُق ْل ُ َ ْ َ َ
ُك َت ْق َ
َ
ُّ َ
ــت بِ ِ
ــى َغ ْ ِ
ــت(َ ،)3فــإِ َّن َر ُس َ
ــول اهللِ َ قــدْ َأ ْق َر َأنِ َيهــا َع َ
ــه
ــت :ك ََذ ْب َ
َف ُق ْل ُ
ــر ْأ َتَ ،فان َط َل ْق ُ
ــر َمــا َق َ
ٍ
ـت :إِن سـ ِ
ِ
ـور ِة ال ُف ْر َقـ ِ
ت َهـ َ
ـان َعـ َ
ـم ْع ُ
ـذا َي ْقـ َـر ُأ بِ ُسـ َ
َأ ُقــو ُد ُه إِ َل َر ُســول اهللِ َ ،ف ُق ْلـ ُ ِّ َ
ـى ُحـ ُـروف َل ْ
القــراء َة ا َّلتِــي سـ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ـال َر ُسـ ُ
ُت ْق ِرئْن ِ َيهــاَ ،ف َقـ َ
ـم ْع ُت ُه
َ
ـول اهللِ َ :أ ْرس ـ ْل ُه ،ا ْقـ َـر ْأ َيــا ه َشــا ُمَ ،ف َقـ َـر َأ َع َل ْيــه َ َ
ـال :ا ْقــر ْأ يــا عمــرَ ،ف َقــر ْأ ُت ِ
ـم َقـ َ
ـال َر ُسـ ُ
َي ْقـ َـر ُأَ ،ف َقـ َ
ـول اهللِ  :ك ََذلِـ َ
القـ َـر َاء َة ا َّلتِــي
ـك ُأ ِنز َلـ ْ
َ
َ َ ُ َ ُ
ـتُ ،ثـ َّ
السبعة :هو العدد املعروف بني الستة والثامنية .واألحرف مجع حرف ،وله يف اللغة عدّ ة معان؛ فيطلق عىل اللغة ،فيقال :حرف قريش،
((َّ (1
وحرف ثقيف ،أي :لغة قريش وثقيف ،ويطلق عىل كل كلمة تقرأ عىل الوجوه من القرآن ،تقول :هذا يف حرف ابن مسعود ،أي :قراءة
ابن مسعود ،ويطلق عىل طرف اليشء وشفريه َو َحدّ ه وجانبه ،ومنه قوله تعاىل :ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ
الضاء،
الساء دون َّ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮊ ﮊ [سورة احلج ]11:أي :عىل جانب َّ
ويطلق عىل احلرف من حروف اهلجاء املعروفة أ ب ت إلخ ،ويطلق عىل األداة التي تُسمى الرابطة؛ ألهنا تربط االسم باالسم والفعل
بالفعل ،كعن وعىل .انظر :النهاية يف غريب احلديث ( ،)369/1ولسان العرب ( ،)41/9وتاج العروس ( ،)128/23مادة« :حرف»،
ومناهل العرفان ( ،)153/1ودراسات يف علوم القرآن (ص.)371
(( (2انظر :صحيح البخاري ،كتاب :فضائل القرآن (.)184/6
ِ
أخطأت؛ والعرب تستعمل الكَذب ِف َم ْوضع َْ
ال َطأ .انظر :النهاية يف غريب احلديث (.)159/4
((َ (3ق ْو ُل ُه« :ك ََذ ْب َت» أي:
َ
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ـى س ـبع ِة َأحــر ٍ
آن ُأنـ ِ
ـال َر ُسـ ُ
َأ ْقـ َـر َأ ِنَ ،ف َقـ َ
ـت ،إِ َّن َهـ َ
ـول اهللِ  :ك ََذلِـ َ
ف،
ـك ُأ ِنز َلـ ْ
ـذا ال ُقـ ْـر َ
ـز َل َعـ َ َ ْ َ ْ ُ
ـر ِمنْ ـ ُه».
َفا ْقـ َـر ُءوا َمــا َت َيـ َّ َ

الدراسة:

شاح الصحيــح عــن بيــان قصــد اإلمــام البخــاري مــن هــذه الرتمجــة ،إال أنــه بالنظــر
ســكت ُ َّ

إىل مــا أورده حتتهــا مــن حديثــن ،وإىل رشحهــا يتبــن -واهلل أعلم-أنــه قصــد مــن هــذه الرتمجــة بيــان
()1
عــى كــم حـ ٍ
ـرف نــزل القــرآن؟ دون أن يذكــر رأيــه يف املــراد هبــا  ،ثــم استشــهد عــى مــا قصــده مــن
الرتمجــة بحديثــن:

	-احلديث األول :حديث ابن عباس.

ٍ
ِ
ـاري ،يف قصــة عمر
	-احلديــث الثــاين :حديــث الـــم ْس َو َر بــن َم ْ َر َمـ َة وعبــد الرمحــن بن عبــد القـ ِّ
()2

مــع هشــام  ،وداللتهــا عــى قصــد اإلمــام البخــاري مــن الرتمجة ظاهــرة .
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(( (1حديث نزول القرآن عىل سبعة أحرف ُي َعدُّ من األحاديث املستفيضةُ ،ر ِو َي ذلك عن مجع كبري من الصحابة ،ذكر السيوطي أنه ورد
عن واحد وعرشين صحاب ّي ًا ،مما جعل اإلمام أبو عبيد القاسم بن سالم يقول بتواتر هذا احلديث .وقد اختلف العلامء يف تفسري هذه
األحرف اختالف ًا كبري ًا حتى قال السيوطي« :اختُلف يف معنى احلديث عىل نحو أربعني قوالً» .قال املنذري« :أكثرها غري خمتار» .وسبب
هذا االختالف أن األحاديث الواردة يف نزول القرآن الكريم عىل سبعة أحرف جاءت جمملة ،فقد خلت مجيع ألفاظها من عبارة رصحية
نص صحيح رصيح يبينها ،فكان االجتهاد يف حتديد املراد هبا ُمدَّ عاة لالختالف ،وكل ما
تفرس لنا املقصود باألحرف السبعة ،ومل يأت ٌّ
ُذكر من أقوال يف بيان املراد باألحرف السبعة إنام هي من باب االستقراء واالستنباط .قال أبو بكر بن العريب« :مل تتعني هذه السبعة بنص
من النبي  ،وال إمجاع من الصحابة ،وقد اختلفت فيها األقوال».
ومن األسباب :أن لفظ «حرف» الوارد يف احلديث مشرتك لفظي له يف اللغة معان تقدم ذكرها .وتفسري نزول القرآن عىل سبعة أحرف
ُي َعدُّ موضوع ًا شائك ًا ،قال ابن اجلزري« :وال زلت أستشكل هذا احلديث ،وأفكر فيه ،وأمعن النظر من نيف وثالثني سنة» .لذا خفي
فهمه عىل بعض العلامء ،فعدَّ احلديث مشكالً ،وتوقف عن بيان معناه ،وبعضهم أتى بآراء من غري أن يكون هلم سند معترب ،وآراء كثرية
ذات مضمون واحد أو متقارب وإن تفاوت التعبري عنها .ونزول القرآن عىل سبعة أحرف من موضوعات علوم القرآن التي اهتم به
العلامء ،وأولوه ُج َّل اهتاممهم ،قدي ًام وحديث ًا ،ولبسط الكالم ينظر :األحرف السبعة للقرآن ،أليب عمرو الداين ،ومعاين األحرف السبعة،
أليب الفضل الرازي ،ونزول القرآن عىل سبعة أحرف ،ملناع القطان ،وحديث األحرف السبعة ،لعبد العزيز قاري ،واألحرف السبعة
ومنزلة القراءات منها ،حلسن ضياء الدين عرت ،وفنون األفنان (ص ،)196والتمهيد ( ،)272/8واملرشد الوجيز (ص ،)77والربهان يف
علوم القرآن ( ،)211/1واإلتقان ( ،)163/1ومناهل العرفان ( ،)137/1واملدخل لدراسة القرآن الكريم (ص ،)166وفتح الباري
( ،)23/9والقبس يف رشح موطأ مالك بن أنس (ص ،)400والنرش يف القراءات العرش (.)26/1
(( (2انظر :عمدة القاري ( ،)22/20ولب اللباب (.)141/4

(كتَاب َف َض ِ
اج ِم ِ
خ ِار ِّي يف ُع ُلوم ال ُقرآن ِم ْن ِخ َل ِل تَر ِ
َآ َرا ُء اإلمام ِال ُب َ
ائ ِل ال ُق ْر َآن)
ُ
َ

املبحث الثالث:
()1

مجع القرآن

املطلب األول :مجع القرآن يف عهد النبي  بحفظه يف الصدور
عقــد اإلمــام البخــاري لبيــان مجــع القــرآن يف عهــد النبــي  بحفظــه يف الصــدور

بابــن:

()2
يــل َي ْع ِ
كان ِج ْب ُ
آن َ
النبــي
عــى
* *البــاب األول :وقــال يف ترمجتــه« :بــابَ :
ــر َ
ِّ
ــر ُض ال ُق ْ

»

( )3

.

ثم أورد حتته حديث ًا ُمع َّلق ًا ،وحديثني ساقهام بإسناده ،فقال:

ِ
ِ
َ
الســ َ
ــي
س إِ َ َّل النَّبِ ُّ
وقــال مــروقَ ،عــ ْن َعائ َشــ َة َ ، عــ ْن َفاط َمــ َة َ -ع َل ْي َهــا َّ
ا ُم« :-أ َ َّ
ار ُضنِــي بِال ُقـ ْـر ِ
آن ك َُّل َس ـن ٍَةَ ،وإِ َّن ـ ُه َع َار َضنِــي ال َعــا َم َم َّر َتـ ْ ِ
َان ُي َع ِ
َ :أ َّن ِج ْ ِبيـ َ
ـنَ ،والَ ُأ َرا ُه إِ َّل
ـل ك َ
ــر َأ َج ِــي».
َح َ َ

اخل ْ ِ
ــن ا ْب ِ
[َ ]4997ع ِ
ــن َع َّب ٍ
َّــاس بِ َ
ــو َد الن ِ
ــاس َ ،ق َ
ــر،
ــال« :ك َ
ــي َ أ ْج َ
َان النَّبِ ُّ
ٍ
ــان؛ ِلَ َّن ِج ْ ِب َ
ــانَ ،حتَّــى
ــه ِر َر َم َض َ
يــل ك َ
ــه ِر َر َم َض َ
ــو ُد َمــا َيك ُ
َان َي ْل َقــا ُه ِف ك ُِّل َل ْي َلــة ِف َش ْ
ُــون ِف َش ْ
َو َأ ْج َ
اخل ِ ِ
ــر ُض ع َلي ِ
نســلِ َخَ ،ي ْع ِ
ــه َر ُس ُ
آنَ ،فــإِ َذا َل ِق َيــ ُه ِج ْ ِب ُ
ــن
ــر َ
يــل ك َ
ــر م َ
َان َأ ْج َ
ــول اهللِ  ال ُق ْ
ــو َد بِ َ ْ
َ ْ
َي َ
ـم ْر َس َل ِة».
الريــحِ الــ ُ
ِّ

(( (1مجع القرآن الكريم يطلق يف علم علوم القرآن عىل معنيني:
األول :حفظه واستظهاره يف الصدور ،ومنه قوله تعاىل :ﮋ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﮊ [سورة القيامة .]17:والثاين :كتابته كله حروف ًا ،وكلامت،
وآيات ،وسور ًا ،فهذا مجع يف الصحائف والسطور ،وذاك مجع يف القلوب والصدور .انظر :مناهل العرفان (.)239/1
يقر ُأ ،والعرض عىل العامل :قراءتك عليه ِف كتابك َأو من صدرك ،ومنهَ « :ف َع َر ْض ُت َع َل ْي ِه
الراء ،أيَ :
(( (2قولهَ « :ي ْع ِر ُض» :بِ َفتح ال َياء َوكرس َّ
َح ِدي َث َها» أخرجه البخاري يف صحيحه (ح .)687انظر :مطالع األنوار ( ،)404/4مادة« :عرض» ،وانظر :فتح الباري (.)43/9
(( (3انظر :صحيح البخاري ،كتاب :فضائل القرآن (.)186/6
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َان َي ْع ِ
ــر َة َ ،ق َ
ــر ُض َع َ
آن ك َُّل
ــر َ
ــال« :ك َ
ــي  ال ُق ْ
ــى النَّبِ ِّ
[َ ]4998عــ ْن َأ ِب ُه َر ْي َ
ـض فِيـ ِ
ـن ِف العــا ِم ا َّلـ ِ
عــا ٍم مــرةًَ ،فعــر َض ع َليـ ِ
ـه َم َّر َتـ ْ ِ
ـف ك َُّل َعــا ٍم َعـ ْ
ـر ًاَ ،فا ْع َت َكـ َ
َان َي ْعتَكِـ ُ
ـذي ُقبِـ َ
ـف
ـهَ ،وك َ
َ
َ ْ
َ َ َّ َ َ
ـض فِيـ ِ
شيــن ِف العــا ِم ا َّلـ ِ
ِ
ـذي ُقبِـ َ
ـه».
َ
عْ ِ َ

الدراسة:
قصــد اإلمــام البخــاري مــن هــذه الرتمجــة بيــان أن جربيــل كان يســتعرض مــا أقــرأه للنبــي
()1
الس ـن َِة كلهــا  .وكان مــن دواعــي معارضــة جربيــل النبــي 
 مــن القــرآن يف َّ

بالقــرآن يف رمضــان مــن كل عــام؛ حفــظ القــرآن ،وتثبيتــه يف قلــب النبــي  حتــى ال يضيــع
()2

منــه يشء  .وقــد اســتدل عــى مــا قصــده مــن الرتمجــة بثالثــة أحاديــث ســاق اثنــن منهــا بإســناده،
واألول رواه ُمعلق ـ ًا ،وهــي:

	-احلديــث األول :رواه ُمعلقـ ًا عــن مــروق ،عــن عائشــة ،وهــذا التعليــق وصلــه البخــاري بتاممــه
()3

يف كتــاب املناقــب ،بــاب :عالمــات النبــوة يف اإلســام  ،وداللــة احلديــث عــى قصــد اإلمــام البخــاري مــن
()4

الرتمجــة ظاهــرة .
ـر َض عــى اإلمــام البخــاري بــأن هــذا احلديــث
	-احلديــث الثــاين :حديــث ابــن عبــاس ،وقــد اعـ ُ

ـرض القــرآن عــى
ـس مــا وقــع يف الرتمجــة؛ ألن فيهــا أن جربيـ َـل كان يعـ ُ
ليــس مطابق ـ ًا للرتمجــة؛ ألنــه عكـ ُ
النبــي  ،ويف احلديــث أن النبــي  كان ِ
َ
جربيــل .
يعــرض القــرآن عــى
()5

الشاح بام ييل:
وقد أجاب عنه ُ َّ

قــال ابــن حجــر« :تقــدَّ م يف بـ ِ
ـدء الوحــي بلفــظ«وكان يلقــا ُه يف كل ليلــة مــن رمضــان َف ُيدَ ِار ُسـ ُه
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(( (1انظر :فتح الباري ( ،)43/9وعمدة القاري ( ،)23/20ومنحة الباري (.)287/8
(( (2انظر :املدخل لدراسة القرآن الكريم (ص.)260
(( (3انظر :صحيح البخاري (ح.)3623
(( (4انظر :لب اللباب يف الرتاجم واألبواب (.)143/4
(( (5انظر :فتح الباري ( ،)44/9ولب اللباب يف الرتاجم واألبواب (.)143/4

(كتَاب َف َض ِ
اج ِم ِ
خ ِار ِّي يف ُع ُلوم ال ُقرآن ِم ْن ِخ َل ِل تَر ِ
َآ َرا ُء اإلمام ِال ُب َ
ائ ِل ال ُق ْر َآن)
ُ
َ
()1
ـر ُض عــى اآلخـ ِ
كل منهــا كان يعـ ِ
أن ّ
ـرآن»  ،فيحمـ ُـل عــى َّ
القـ َ
ـع يف روايــة أيب هريرة
ـرَ ،و ُي َؤ ِّيــدُ ُه مــا وقـ َ
()2

آخر أحاديــث البــاب» .
()3

وقــال العينــي « :مطابقتــه للرتمجــة مــن حيــث إن جربيــل لــه دخــل يف العــرض ،بــل كأن

العــرض بينهــا كان مناوبــة ،وهلــذا كان جربيــل يف احلديــث األول عارضــ ًا والنبــي 
()4

معروضــ ًا عليــه ،ويف هــذا احلديــث بالعكــس» .

ال منهــا كان يعـ ِ
ـواب :أنــه ُيمــل عــى أن ك ًّ
ـرض عــى اآلخر،
وقــال عبــد احلــق اهلاشــمي« :واجلـ ُ
أول أحاديــث البــاب؛ فإنــه أورده بلفـ ِ
ـظُ « :ي ِ
ويؤيــده ُ
عارضنــي» ،واملفاعلــة تكــون مــن اجلانبــن ،ولع َّله
()5

ـاري  حديث عائشــة» .
ـر أورد البخـ ُّ
هلــذا الـ ِّ

	-احلديــث الثالــث :حديــث أيب هريــرة ،وداللــة احلديــث عــى قصــد اإلمــام البخــاري مــن
()6

الرتمجــة ظاهــرة .

()8
ِ ()7
ِ
«باب ال ُق َّر
* *الباب الثاين :وقال يف ترمجته:
النبي . »
اء ِم ْن
ُ
أصحاب ِّ

ثم أورد حتته سبعة أحاديث ساقها بإسناده ،فقال:

ـرو َعبــدَ اهللِ ب ـن مس ـع ٍ
[َ ]4999عــن مــر ٍ
ود َف َقـ َ
ـال :الَ َأ َز ُال ُأ ِح ُّب ـ ُه،
ْ َ َ ْ ُ
وقَ ،ذ َكـ َـر َع ْبــدُ اهللِ ْب ـ ُن َع ْمـ ٍ ْ
َ ُْ

الو ْح ِي إِ َل رس ِ
فك َ
ول اهللِ ؟ (ح.)6
(( (1انظر :بابَ :ك ْي َ
َان َبدْ ُء َ
َ ُ
(( (2انظر :فتح الباري (.)44/9
(( (3وهو بدر الدين ،أبو حممد ،حممود بن أمحد العيني احلنفي ،من كبار املحدثني ،ويل يف القاهرة احلسبة ،وقضاء احلنفية ،ونظر السجون ،ثم
رصف عن وظائفه ،وعكف عىل التدريس والتصنيف إىل أن تويف بالقاهرة (ت855:هـ) ،من كتبه« :عمدة القاري يف رشح البخاري».
انظر :الضوء الالمع ( ،)131/10واألعالم (.)163/7
(( (4انظر :صحيح البخاري ،كتاب :فضائل القرآن (.)186/6
(( (5انظر :لب اللباب يف الرتاجم واألبواب (.)143/4
(( (6انظر :لب اللباب يف الرتاجم واألبواب ( ،)143/4وعمدة القاري ( ،)34/20وفتح الباري (.)46/9
وكل يشءٍ
(( (7قوله« :ال ُقر ِاء» :بضم القاف وتشديد الراء من ِ
الق َرا َء ِة َج ُع َق ِ
بعضه إِ َل َب ْع ٍ
ضّ ،
ار ٍئُ ،ي ُ
وض َم ْم ُت َ
قالَ :ق َر ْأ ُت اليش َء ُق ْرآن ًا؛ َج ْعتُه َ
َّ
ْ
َج ْعتَه َف َقدَ َق َرأتَه ،وهم الذين مجعوا القرآن يف عهد النبي ؛ أي :حفظوه .انظر :لسان العرب ( ،)128/1وتاج العروس
( )365/1مادة« :قرأ» ،وفتح الباري (.)47/9
(( (8انظر :صحيح البخاري ،كتاب :فضائل القرآن (.)186/6
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ـن مس ـع ٍ
ِ
ٍ ِ
ـذوا ال ُقــر َ ِ
ِ
ودَ ،وسـ ِ
«خـ ُ
ـي َ ي ُقـ ُ
ـالٍ،
ـولُ :
ـن َع ْبــد اهللِ ْبـ ِ َ ْ ُ
ـن َأ ْر َب َعــة مـ ْ
آن مـ ْ
َ
ْ
َســم ْع ُت النَّبِـ َّ
ومعـ ِ
ـن َك ْعـ ٍ
ـلَ ،و ُأ َ ِّب ْبـ ِ
ـاذ ْبـ ِ
ـن َج َبـ ٍ
ـب».
َُ َ

ـالَ :خ َطبنَــا َعبــدُ اهللِ بـن مسـع ٍ
[ ]5000عــن َشـ ِ
«واهللِ َل َقــدْ َأ َخـ ْ
ود َف َقـ َ
ـقيق ْبــن َسـ َل َم َةَ ،قـ َ
ـذ ُت
ـالَ :
ْ ُ َ ْ ُ
ْ
َ
ِ
ِ
ِمــن ِف رسـ ِ
ـي 
ـول اهللِ  بِ ْضع ـ ًا َو َس ـ ْبع َ
ـم َأ ْص َحـ ُ
ـاب النَّبِـ ِّ
ـورةًَ ،واهللِ َل َقــدْ َعلـ َ
ني ُسـ َ
َ ُ
ـت ِف ِ
ـال َشـ ِ
ِ
ِ
احل َلـ ِ
ـن َأ ْع َل ِم ِهــم بِكِ َتـ ِ
ـم»َ .قـ َ
ـم ُع َمــا َي ُقو ُل َ
ون،
ـق ٌيقَ :ف َج َل ْسـ ُ
َأ ِّن مـ ْ
ـق َأ ْسـ َ
ـاب اهللَِ ،و َمــا َأ َنــا بِخَ ْ ِيهـ ْ

َفــا سـ ِ
ـم ْع ُت َرا ّد ًا َي ُقـ ُ
ـر َذلِـ َ
ـك.
َ َ
ـول َغـ ْ َ

ٍ
ِ
ـفَ ،ف َقـ َ
ـال َر ُجـ ٌ
[َ ]5001عـ ْن َع ْل َق َمـ َةَ ،قـ َ
وسـ َ
ـل:
ـالُ « :كنَّــا بِح ْمــصَ ،ف َقـ َـر َأ ا ْبـ ُ
ـور َة ُي ُ
ـن َم ْسـ ُعود ُسـ َ
ِ
ـى رسـ ِ
ـول اهللِ َ ف َقـ َ
ـت ،ف َقـ َ
َمــا َه َكـ َ
ـح
ـالَ :أ ْح َسـ َ
ـذا ُأ ِنز َلـ ْ
ـنتَ .و َو َجــدَ منْ ـ ُه ِريـ َ
ـالَ :قـ َـر ْأ ُت َعـ َ َ ُ
اخل ْمـ ِ
ـذ َب بِكِ َتـ ِ
َ
ض َب ـ ُه َ
ـر َب َ
ـرَ ،ف َقـ َ
ـع َأن ُت َكـ ِّ
احلــدَّ ».
ـالَ :أ َ ْت َمـ ُ
اخل ْمـ َـر؟ َف َ َ
ـاب اهللَِ ،و َتـ ْ َ

ِ
[َ ]5002عــن مــر ٍ
ـالَ :قـ َ
وقَ ،قـ َ
ـت
ـر ُهَ ،مــا ُأ ِنز َلـ ْ
ـال َع ْبــدُ اهللِ َ : 
«واهللِ ا َّلــذي َل إِ َل ـ َه َغـ ْ ُ
َ ُْ
ـاب اهللِ إِ َّل َأ َنــا َأع َلـ ِ
ـت آ َي ـ ٌة ِمــن كِ َتـ ِ
ـور ٌة ِمــن كِ َتـ ِ
ـم
ـتَ ،والَ ُأ ِنز َلـ ْ
ـن ُأ ِنز َلـ ْ
ـم َأ ْيـ َ
ـم فيـ َ
ْ ُ
ـاب اهللِ إِ َّل َأ َنــا َأ ْع َلـ ُ
ُسـ َ
ـت إِ َليـ ِ
إلبِـ ُ ِ
ـاب اهللِ تب ُل ُغ ـ ُه ا ِ
ـم ِمنِّــي بِكِ َتـ ِ
ـه».
ُأ ِنز َلـ ْ
ـتَ ،و َلـ ْ
ـل َل َرك ْبـ ُ ْ
ـم َأ َحــد ًا َأ ْع َلـ َ
ـو َأ ْع َلـ ُ

()1
ـى عهـ ِ
ِ ٍ
«سـ َ
[ ]5003عــن َق َتــا َدةََ ،قـ َ
ـد
ـأ ْل ُ
ـع ال ُقـ ْـر َ
آن َعـ َ َ ْ
جـ َ
ـس ْبـ َ
ت َأ َنـ َ
ـن َمالــك َ :مــن َ َ
ـالَ :
ِ
نصـ ِ
ـالَ :
ـن َك ْعـ ٍ
ـن َج َبـ ٍ
ـي ؟ َقـ َ
ـن
ـلَ ،و َز ْيــدُ ْبـ ُ
ـبَ ،و ُم َعــا ُذ ْبـ ُ
ـارُ :أ َ ُّب ْبـ ُ
ـن األَ َ
«أ ْر َب َعـ ٌةُ ،ك ُّل ُهــم مـ َ
النَّبِـ ِّ
ـت ،و َأبــو َزيـ ٍ
ٍ
ـد».
َثابِـ َ ُ ْ

ـن مالِـ ٍ
[َ ]5004عــن َثابِـ ٍ
ـت ال ُبنــاين َو ُث َم َمــة ،عــن َأ َنـ ِ
ـكَ ،قـ َ
ـي 
«مـ َ
ـالَ :
ـس ْبـ ِ َ
ـات النَّبِـ ُّ

ـت ،و َأبــو َزيـ ٍ
ـل ،و َزيــدُ بــن َثابِـ ٍ
ِ
ٍ
ـدَ .قـ َ
ـال:
ي َم ـ ِع ال ُقـ ْـر َ
َ ُ
ـن َج َبـ ٍ َ ْ ْ ُ
ـر َأ ْر َب َعــةَ :أ ُبــو الــدَّ ْر َداءَ ،و ُم َعــا ُذ ْبـ ُ
َو َل ْ َ ْ
ْ
آن َغـ ْ ُ
ـن َو ِر ْثنَــا ُه».
َون َْحـ ُ
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(( (1قولهَ « :من َج َع ال ُق ْر َ
َظه َر ُه ِحفظ ًا .انظر :فتح الباري ( ،)127/7وعمدة القاري (.)272/16
آن» أي :است َ

(كتَاب َف َض ِ
اج ِم ِ
خ ِار ِّي يف ُع ُلوم ال ُقرآن ِم ْن ِخ َل ِل تَر ِ
َآ َرا ُء اإلمام ِال ُب َ
ائ ِل ال ُق ْر َآن)
ُ
َ

ِ
ـن ا ْبـ ِ
[َ ]5005عـ ِ
ـن َع َّبـ ٍ
ـح ِن ُأ َ ٍّبَ ،و ُأ َ ٌّب َي ُقـ ُ
ـالَ « :قـ َ
ـاسَ ،قـ َ
ـول:
ـال ُع َمـ ُـرُ :أ َ ٌّب َأ ْق َرؤُ َنــاَ ،وإِ َّنــا َلنَــدَ ُع مــن َلــ ْ
ِ
َأ َخ ْذ ُتـ ُه ِمــن ِف رسـ ِ
ـول اهللِ َ فـ َ َ
ـي ٍءَ ،قـ َ
ـال اهللُ َت َعـ َ
ـال :ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
َ ُ
ا أت ُْر ُكـ ُه لـ َ ْ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ [ســورة البقــرة.»]106 :

الدراسة:
عقــد اإلمــام البخــاري هــذه الرتمجــة لبيــان الذيــن اشــتهروا بحفــظ القــرآن ،والتصــدي لتعليمــه

ِم ـ ْن أصحـ ِ
ـي  ،يف عهــده  ،وجممــوع َمــن ذكرهــم البخــاري ســبع ٌة،
ـاب النبـ ِّ

وهــم :ابــن مســعود ،وســامل مــوىل أيب ُحذيفــة ،ومعــاذ بــن جبــل ،و ُأيب بــن كعــب ،وزيــد بــن ثابــت،
()1

ـم أنــس بــن مالــك ،وأبو الــدرداء  .وقــد اسـ َّ
ـتدل اإلمــام البخــاري عــى مــا قصــده
وأبــو زيــد َعـ ُّ
مــن الرتمجــة بســبعة أحاديــث ســاقها بإســناده ،وهــي:

()2
	-احلديــث األول :حديــث َعبــد اهللِ بــن َعمـ ٍ
ـرو ،وداللتــه عــى الرتمجــة ظاهــرة  .ووجــه

داللتــهَّ :
أن النبــي  أمــر بأخــذ القــرآن -أي :تعلمــه -عــن أربعــة مــن قــراء الصحابــة،
وهــم :عبــد اهلل بــن مســعود ،وســامل مــوىل أيب ُحذيفــة ،ومعــاذ بــن جبــل ،و ُأيب بــن كعــب.
	-احلديث الثاين :حديث َش ِقيق بن َس َل َم َة.

	-احلديث الثالث :حديث َعل َق َمة.
	-احلديث الرابع :حديث مرسوق.
()3

وداللــة هــذه األحاديــث الثالثــة عــى الرتمجــة ظاهــرة  .ووجــه داللتهــا :أن ابــن مســعود
 أخــر عــن نفســه بأ َّنـ ُه ِمـ ْن َأ ْع َلــم أصحــاب النبــي  بالقــرآن ،وتقدمــه عليهــم يف

إقــراء القــرآن وتعليمــه.

(( (1انظر :فتح الباري ( ،)47/9وعمدة القاري ( ،)24/20وإرشاد الساري ( ،)456/7ولب اللباب (.)144/4
(( (2انظر :عمدة القاري ( ،)24/20ولب اللباب يف الرتاجم واألبواب (.)144/4
(( (3انظر :عمدة القاري ( ،)25/20ولب اللباب يف الرتاجم واألبواب (.)144/4
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ـس بـ ِ
 -احلديــث اخلامــس ،والســادس :وكالمهــا عــن َأ َنـ ِـن َمالِــك .وداللتهــا عــى الرتمجة
()
ظاهــرة  . 1ووجــه داللتهــا :أن أنــس أخــر بــأن هــؤالء الذيــن ذكرهــم ،هــم ِمــن القــراء الذيــن مجعــوا
القــرآن -أي :حفظــوه-يف عهــد النبي .

	-احلديــث الســابع :حديــث ابــن عبــاس ،وداللتــه عــى الرتمجــة ظاهــرة .ووجــه داللتــه:

أن عمــر  أخــر بـ َّ
يب بــن كعــب أقــرأ القــراء مــن أصحــاب رســول اهلل . 
ـأن ُأ َّ
()2

املطلب الثاين :مجع القرآن يف عهد النبي  بكتابته يف السطور:
عقــد اإلمــام البخــاري لبيــان مجــع القــرآن يف عهــد النبــي  بكتابتــه يف الســطور
()3
ـاب كاتِـ ِ
ـي  . »ثــم أورد حتتــه حديثــن ســاقهام
باب ـ ًا واحــد ًا ،قــال يف ترمجتــه« :بـ ُ
ـب النبـ ِّ
بإســناده ،فقــال:

أن َزيــدَ بـن َثابِـ ٍ
ـالَ :
ـل إِ َ َّل َأ ُبــو َب ْكـ ٍ
«أ ْر َسـ َ
ـتَ ،قـ َ
[ ]4989عــن ابــن شــهاب َّ
ـر
أن ابــن السـ َّباق قــالَ ْ ْ َّ :
ُنــت َت ْكتُــب الوح ِ
ِ
َ ق َ
ــال :إِن َ
ــت َحتَّــى
آنَ ،ف َت َت َّب ْع ُ
َّــك ك َ
ــر َ
ــي ل َر ُســول اهللِ َ ،فا َّتبِــ ِع ال ُق ْ
ُ َ ْ َ
ــاريَ ،ل َأ ِجدْ ُهــا مــع َأح ٍ
آخــر ســور ِة التَّوب ِ
ــدت ِ
ــة آ َيت ْ ِ
نص ِ
ــد َغ ْ ِ
ــر ِه ،ﮋ ﮬ
َو َج ُ
َ َ َ َ
ــع َأ ِب ُخ َز ْي َمــ َة األَ َ
َــن َم َ
َ ُ َ َْ
ِّ ْ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﮊ [ســورة التوبــة]128:

ِ

إ َِل ِ
آخ ِ
ــر ِه».

[َ ]4990عـ ِ
ـراءَ ،قـ َ
ـت:ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ـالََّ « :لــا َن َز َلـ ْ
ـن الـ َ َ

جــئ بِال َّلــوحِ والــدَّ و ِاة( )4والكَتِـ ِ
ﭜ ﮊ [ســورة النســاءَ ،]95:قـ َ
ـف
َ
َ
ْ َ
ـي  :ا ْد ُع ِل َز ْيــد ًاَ ،و ْل َي ِ ْ
ـال النَّبِـ ُّ
ِ
ِ ِ
َ
ـف َظ ْهـ ِ
ـم َقـ َ
ـب ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﮊَ ،و َخ ْلـ َ
ـي َ ع ْمـ ُـرو
ـال :ا ْك ُتـ ْ
ـر النَّبِـ ِّ
أ ِو الكَتــف َوالــدَّ َواة ُ -ثـ َّضيـ ُـر ال َبـ َ ِ
ـل َ ِ
ـالَ :يــا َر ُسـ َ
ـن ُأ ِّم َم ْك ُتــو ٍم األَ ْع َمــىَ ،قـ َ
ـول اهللِ َفـ َـا ت َْأ ُمـ ُـر ِنَ ،فـإِ ِّن َر ُجـ ٌ
َانَــا:
ـر؟ َف َن َز َلـ ْ
ْبـ ُ
ـت َمك َ

()5
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(( (1انظر :املصادر السابقة.
(( (2انظر :عمدة القاري ( ،)28/20ولب اللباب (.)144/4
(( (3انظر :صحيح البخاري ،كتاب :فضائل القرآن (.)184/6
ِ
ِ
َب ِمن َْها .انظر :مقايس اللغة ( ،)309/2مادة« :دوى».
(( (4قوله َ« :الدَّ َواة» املراد هبا :ا َّلتي ُي ْكت ُ
ف» املراد بهَ :عظم الكَتِ ِ
(( (5قوله َ« :الكَتِ ِ
ف؛ ألهنم كانوا َي ْك ُت ُب َ
ون فيها .انظر :فتح الباري (.)208/1
ُ

(كتَاب َف َض ِ
اج ِم ِ
خ ِار ِّي يف ُع ُلوم ال ُقرآن ِم ْن ِخ َل ِل تَر ِ
َآ َرا ُء اإلمام ِال ُب َ
ائ ِل ال ُق ْر َآن)
ُ
َ

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ [ســورة النســاء.»]95 :

الدراسة:

قصــد اإلمــام البخــاري مــن هــذه الرتمجــة ذكــر أشــهر ُك َّتــاب الوحــي لرســوله اهلل 

()1
وأخصهــم؛ وهــو زيــد بــن ثابــت؛ ولكثــرة كتابتــه للوحــي ُأطلــق عليــه الكاتــب -بــام العهــد. -

وشــهرة زيــد بكتابــة الوحــي ال يعنــي أهنــا خاصــة بــه ،بــل اختــذ  عــد ًدا مــن الصحابــة

 يكتبــون لــه الوحــي غــر زيــد بــن ثابــت ،فــكان إذا نــزل عليــه يشء مــن القــرآن دعــا أحدهم

ـاب النبي
فيأمــره بكتابتــه وتدوينــهُ ،عــرف هــؤالء الصحابــة بـــ « ُك َّتــاب الوحــي» .قــال العينــي« :و ُك َّتـ ُ

ـاب بمكــة ،فــأول
 كثــرون غــر زيــد بــن ثابــت؛ ألنــه أســلم بعــد اهلجــرة ،وكان لــه ُك َّتـ ٌ

ـم َعــا َد إىل ْ ِ
ال ْسـ َ
ـو َم ا ْل َف ْتـ ِ
ـح،
ـا ِم َيـ ْ
ـم ْار َتــدَّ ُثـ َّ
س ٍحُ ،ثـ َّ
مــن كتــب لــه بمكــة مــن قريــش عبــد اهلل بــن أيب َ ْ

وكتــب لــه يف اجلملــة اخللفــاء األربعــة ،والزبــر بــن العــوام ،وخالــدٌ و َأبـ ُ
ـان ابنــا ســعيد بــن العــاص
ِ
ـب بــن أيب فاطمــة ،وعبــد اهلل بــن األرقــم الزهــري،
بــن أميــةَ ،و َحن َظ َلـ ُة بــن الربيــع األســديَ ،و ُم َع ْيقيـ ُ
ش ْحبِيـ ُـل بــن حســنة ،وعبــد اهلل بــن رواحــة ،وأول مــن كتــب باملدينــة أيب بــن كعــب ،كتــب لــه قبــل
َو ُ َ
()2

زيــد بــن ثابــت ،ومجاعــة آخــرون كتبــوا لــه»  .وقــد اسـ َّ
ـتدل اإلمــام البخــاري عــى مــا قصــده مــن
الرتمجــة بحديثــن ســاقهام بإســناده ،ومهــا:

()3

	-احلديــث األول :حديــث زيــد بــن ثابــت ،وداللتــه عــى الرتمجــة ظاهــرة  .ووجــه

الداللــة :أن أبــا بكــر  شــهد لزيــد بــن ثابــت بكتابتــه الوحــي يف زمــن رســول اهلل .
()4

	-احلديــث الثــاين :حديــث الــراء بــن عــازب ،وداللتــه عــى الرتمجــة ظاهــرة  .ووجــه

الداللــةَّ :
أن النبــي  دعــا زيــد بــن ثابــت ،وأمــره بكتابــة قولــه تعــاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
(( (1انظر :منحة الباري برشح صحيح البخاري ( ،)282/8وفتح الباري (.)22/9
(( (2انظر :عمدة القاري (.)19/20
(( (3انظر :فتح الباري ( ،)22/9وعمدة القاري ( ،)19/20وإرشاد الساري ( ،)450/7ولب اللباب (.)141/4
(( (4انظر :عمدة القاري ( ،)19/20وإرشاد الساري ( ،)450/7ولب اللباب (.)141/4
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ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ [ســورة النســاء ،]95 :ملــا نزلــت عليــه .

املطلب الثالث :مجع القرآن يف عهد أيب بكر ،وعثامن :
عقــد اإلمــام البخــاري لبيــان مجــع القــرآن يف عهــد أيب بكــر وعثــان  بابـ ًا واحــد ًا ،قــال
ِ ()2
()1
آن»  .ثــم أورد حتتــه ثالثــة أحاديــث ســاقها بإســناده ،فقــال:
جـ ِع ال ُقـ ْـر
ـاب َ ْ
يف ترمجتــهَ « :بـ ُ

اقَ ،أ َّن َزيــدَ ب ـن َثابِـ ٍ
ِ
ِ
ـن الس ـ َّب ِ
ـالَ :
ـه ٍ
«أ ْر َسـ َ
ـت َ قـ َ
ـل
ْ ْ َ
[ ]4986عــن ابــن شـ َ
ابَ ،عــن ُع َب ْيــد ْبـ ِ َّ
ِ
ـر :إِ َّن ُع َمـ َـر َأ َتـ ِ
ـال َأ ُبــو َب ْكـ ٍ
إِ َ َّل َأ ُبــو َب ْكـ ٍ
اخل َّطـ ِ
ـن َ
ـل َأ ْهـ ِ
ـان َف َقـ َ
ـاب ِعنــدَ ُهَ ،قـ َ
ـر َم ْق َتـ َ
ـال:
ـل ال َي َم َمــةَ ،ف ـإِ َذا ُع َمـ ُـر ْبـ ُ
ْــل بِال ُقــر ِ
آن ،وإِن َأ ْخ َشــى َأن يســت ِ
ــة بِ ُق ِ
ــد اســتَحر يــوم اليمم ِ
ْــل َق ِ
اء بِا َْل َواطِ ِ
َح َّر ال َقت ُ
إِ َّن ال َقت َ
ــن،
ــر ِ َ ِّ
َّ
َ ْ
ــراء ال ُق ْ
َّ
ْ َ َّ َ ْ َ َ َ َ

َفي ْذهــب كَثِـ ِ
آنَ ،وإِ ِّن َأ َرى َأن ت َْأ ُمـ َـر بِ َج ْمـ ِع ال ُقـ ْـر ِ
ـن ال ُقـ ْـر ِ
ـف َت ْف َعـ ُ
ـت لِ ُع َمـ َـرَ :ك ْيـ َ
ـل َشـ ْيئ ًا َل ْ َي ْف َع ْلـ ُه
آنُ ،ق ْلـ ُ
ـر مـ َ
َ َ َ
ٌ
ِ ِ
؟ َقـ َ
ـال ُع َمـ ُـرَ :هـ َ
ش َح اهللُ َصــدْ ِري لِ َذلِـ َ
ـك،
ـرَ ،ف َلـ ْ
ـذا َواهللِ َخـ ْ ٌ
ـم َي ـز َْل ُع َمـ ُـر ُي َراج ُعنــي َح َّتــى َ َ
ـل َشــاب ع ِ
ـك ا َّلـ ِ
ـال َأ ُبــو َب ْكـ ٍ
ـال َز ْيــدٌ َ :قـ َ
ـذي َر َأى ُع َمـ ُـرَ ،قـ َ
اقـ ٌ
ـك َر ُجـ ٌ
ـل الَ َنت َِّه ُمـ َ
ـر :إِ َّنـ َ
ـت ِف َذلِـ َ
ـكَ ،و َقــدْ
َو َر َأ ْيـ ُ
ٌّ َ
الو ْحــي لِرسـ ِ
ـو َك َّل ُفـ ِ
ـل َج َبـ ٍ
ـون َن ْقـ َ
ـل
كُنـ َ
ـول اهللِ َ ،ف َت َت َّبـ ِع ال ُقـ ْـر َ
ـت َت ْك ُتـ ُ
ـواهللِ َلـ ْ
اج ْعـ ُهَ - ،فـ َ
آن َف ْ َ
ـب َ َ َ ُ
ِ ِ
ـل عـ َ ِ
ِ
اجل َبـ ِ
ج ـ ِع ال ُقـ ْـر ِ
ـن ِ
ـال َمــا ك َ َ
ـتَ :ك ْيـ َ
ـون َش ـ ْيئ ًا َل ْ َي ْف َع ْل ـ ُه
آنُ ،-ق ْلـ ُ
ـف َت ْف َع ُلـ َ
مـ َ
ـي مَّــا َأ َمـ َـر ِن بِــه مــن َ ْ
َان أ ْث َقـ َ َ َّ
ـال :هــو واهللِ َخــرَ ،ف َلــم يـز َْل َأبــو ب ْكـ ٍ ِ ِ
َر ُسـ ُ
ش َح اهللُ َصــدْ ِري
ُ َ
ـول اهللِ ؟َ ،قـ َ ُ َ َ
ْ َ
ـر ُي َراج ُعنــي َح َّتــى َ َ
ٌْ

ِ ()4
()3
ِ
ِ ِ
ش َح َل ـ ُه َصــدْ َر َأ ِب َب ْكـ ٍ
ـن ال ُع ُسـ ِ
ـب َ ،وال ِّلخَ ـ
ـاف ،
ـر َو ُع َمـ َـر َ ،ف َت َت َّب ْعـ ُ
ـت ال ُقـ ْـر َ
ج ُع ـ ُه مـ َ
آن َأ ْ َ
ل َّلــذي َ َ
ـاري َل َأ ِجدْ هــا مــع َأحـ ٍ
آخــر ســور ِة التَّوبـ ِ
ـال ،ح َّتــى وجــدْ ُت ِ
َ
ِ
َو ُصــدُ ِ
ـة َمـ َ َ
ـد
َ َ َ َ
َ ُ َ َْ
َ َ
الر َجـ ِ َ
ور ِّ
ـع أ ِب ُخ َز ْي َم ـ َة األن َْصـ ِّ ْ
َغـ ِ ِ
ـة بــراءةََ ،فكَا َنـ ِ
ِ ِ
ـت
ْ
ـره :ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮊﱠ[ســورة التوبــةَ ]128:ح َّتــى َخاتَـ َ َ َ
ـر ح َّتــى تَو َّفــاه اهللُُ ،ثــم ِعنــدَ عمــر حيا َت ـهُ ،ثــم ِعنــدَ ح ْفص ـ َة بِنـ ِ
الصحـ ُ ِ
ـت ُع َمـ َـر».
َ َ
َ ُ
ـف عنــدَ َأ ِب َب ْكـ ٍ َ
ُّ ُ
ُ َ َ َ َ ُ َّ
َّ
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وج َع اليش َء عن ت ِ
اجلمع :خالف الت ِ
وج َعه
َّفريق،
ـم ُع»
ُ
َفرقة َي َم ُعه َجع ًا ََّ
الشء أمجعه مجع ًا؛ إِذا َض َم ْم ُت بعضه إِىل بعضَ ،
ُ
(( (1قولهَ :
«ج ْ
مجعت َّ
مج َعه فاجتَمع .انظر :مجهرة اللغة ( ،)483/1ولسان العرب ( )53/8مادة« :مجع».
و َأ َ
(( (2انظر :صحيح البخاري ،كتاب :فضائل القرآن (.)183/6
ون فِ
ف النّخل ،وهو اجلريد ،وهو عود قضبان النّخل كانوا يكشطون خوصها ،ويتخذوهنا عصي ًا ،وكانوا َي ْك ُت ُب َ
(( (3مجع عسيب؛ وهو س َع ُ
طرفه العريض منه .انظر :مشارق األنوار عىل صحاح اآلثار ( ،)101/2مادة« :عسب».
يض ِرقاق .النهاية يف غريب احلديث واألثر ( ،)244 /4مادة« :خلف».
((َْ (4ج ُع َْل َفة؛ وهي ِحجار ٌة بِ ٌ

(كتَاب َف َض ِ
اج ِم ِ
خ ِار ِّي يف ُع ُلوم ال ُقرآن ِم ْن ِخ َل ِل تَر ِ
َآ َرا ُء اإلمام ِال ُب َ
ائ ِل ال ُق ْر َآن)
ُ
َ

«أ َّن ح َذي َف ـ َة بــن اليــا ِنَ ،قـ ِ
ابَ ،أ َّن َأ َنــس ب ـن مالِـ ٍ
ِ
ـكَ ،حدَّ َث ـ ُهَ :
ـه ٍ
ـد َم َعـ َ
ـى
[ ]4987عــن ابــن شـ َ
َ ْ َ َ
ُ ْ ْ َ َ َ
ــان مــع َأه ِ ِ
ِ ِ
الش ْ
َان ُيغ ِ
َــازي َأ ْه َ
ــل َّ
ــر ِاقَ ،ف َأ ْفــز ََع ُح َذ ْي َفــ َة
ــا َن َوك َ
يج َ َ َ ْ
ــأ ِم ِف َفتْــحِ َأ ْرمين َيــ َة َو َأ ْذ َربِ َ
ــل الع َ
ُع ْث َ
ـال ح َذي َفـ ُة لِع ْثــا َن :يــا َأ ِمــر الـــم ْؤ ِمنِنيَ ،أد ِر ْك هـ ِ
ِ
ِ
ـذ ِه األُ َّمـ َة َق ْبـ َ
ـل َأن َ ْ
اختِ َ
يتَلِ ُفــوا ِف
ْ
َ ْ َ
ُ
ُ َ َ
ـم ِف القـ َـر َاءةَ ،ف َقـ َ ُ ْ
ال ُف ُهـ ْ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
الكِ َتـ ِ
ـارىَ ،ف َأ ْر َسـ َ
َنســخُ َها
اختِـا َ
ـاب ْ
ـل ُع ْثـ َـا ُن إِ َل َح ْف َصـ َةَ :أ ْن َأ ْرســي إِ َل ْينَــا بِ ُّ
الص ُحــف ن َ
َف ال َي ُهــود َوالن ََّصـ َ
ت ِبــا ح ْفصـ ُة إِ َل ع ْثــا َنَ ،ف َأمــر َزيــدَ بــن َثابِـ ٍ
ِ
ِ ِ
ـتَ ،و َع ْبــدَ اهللِ
َ َ ْ ْ َ
ـم ن َُر ُّد َهــا إِ َل ْيــكَ ،ف َأ ْر َسـ َل ْ َ َ َ
ـم َصاحفُ ،ثـ َّ
ِف الــ َ
ُ َ
اح ِ
ـن ِه َشــا ٍم َفنَســخُ وها ِف الـــمص ِ
ـار ِ
ِ
احلـ ِ
ـن ال ُّز َبـ ْ ِ
ث ْبـ ِ
حـ ِ
ـن َ
ـن ال َعـ ِ
ف،
َ َ
َ
ـن ْبـ َ
ـرَ ،و َســعيدَ ْبـ َ
ْبـ َ
الر ْ َ
َ
ـاصَ ،و َع ْبــدَ َّ

ــت ِف َ ٍ ِ
اخ َت َل ْفتُــم َأنتُــم و َزيــدُ بــن َثابِ ٍ
ــط ال ُقر ِشــيني ال َّث َل َث ِ
ــال ع ْثــا ُن لِلره ِ
ــر ِ
آن
ــة :إِ َذا ْ
َ ِّ َ
شء م َ
ْ َ ْ ْ ُ
َّ ْ
ــن ال ُق ْ
ْ
ْ
َو َق َ ُ َ
اح ِ
ـف ِف الـــمص ِ
َفا ْك ُت ُبــو ُه بِلِ َسـ ِ
ـشَ ،فإِ َّنـ َـا َن ـز ََل بِلِ َسـ ِ ِ
ـان ُق َر ْيـ ٍ
الص ُحـ َ
ف،
َ َ
ـان ْمَ ،ف َف َع ُلــوا َح َّتــى إِ َذا ن ََســخُ وا ُّ
ـف ِمَّــا نَســخُ وا ،و َأمــر بِــا ِسـ ِ
ـق بِمصحـ ٍ
ـف إِ َل َح ْف َص ـ َةَ ،و َأ ْر َسـ َ
الص ُحـ َ
ـن
ـوا ُه مـ َ
َ
ـل إِ َل ك ُِّل ُأ ُفـ ٍ ُ ْ َ
َر َّد ُع ْثـ َـا ُن ُّ
َ
َ َ َ َ
ٍ
ِ ٍ
ال ُقـ ْـر ِ
يـ َـر َق».
آن ِف ك ُِّل َصحي َفــة َأ ْو ُم ْص َحــف َأن ُ ْ

ـمع َزيــدَ ب ـن َثابِـ ٍ
ِ
ٍ
اب :و َأ ْخــر ِن َخ ِارج ـ ُة ب ـن َزيـ ِ
ِ
ـد ْبـ ِ
ـت َقـ َ
ـال:
ـن َثابِــتَ ،سـ َ ْ ْ َ
َ ْ ُ ْ
ـه ٍ َ
[ ]4987قــال ا ْب ـ ُن شـ َ
ََ
ـدت آيـ ًة ِمــن األَحـز ِ ِ
ـم ُع َر ُسـ َ
ـم ْص َح َ
ـول اهللِ َ ي ْقـ َـر ُأ
فَ ،قــدْ كُنـ ُ
َاب حـ َ
َ ْ
ـت َأ ْسـ َ
ـن ن ََســخْ نَا الــ ُ
« َف َقـ ُ َ
ٍ
نصـ ِ
ـع ُخ َز ْي َمـ َة ْبـ ِ
ي :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﮊ
ـار ِّ
ـن َثابِــت األَ َ
َاهــا َمـ َ
َاها َف َو َجدْ ن َ
ِ َبــاَ ،فا ْلت ََم ْسـن َ

[ســورة األحــزابَ ]23:ف َأ َْل ْقنَاهــا ِف ســور ِتا ِف الـــمصح ِ
ف».
ُ ْ َ
َ
ُ َ َ

الدراسة:

ـع مــا تفــرق مــن
جع ـ ًا خمصوص ـ ًا؛ وهــوْ ُ :
أراد اإلمــام البخــاري بجمــع القــرآن يف الرتمجــةْ َ :
جـ ُ
ـف يف مصحـ ٍ
ـف -أي :يف أوراق جمــردة ،-ثــم ُتمــع تلــك الصحـ ِ
القــرآن يف صحـ ٍ
ـف واحــد ،مرتــب
ُّ ُ
ُ ُ
ُ
()1

الســور بعــد عهــد النبــي  ،يف زمــن أيب بكــر ،وعثــان . 
()2

القســطالين « :وإنــا تــرك النبــي  مجعــه يف مصحــف واحــد؛ ألن النســخ كان
قــال َّ
(( (1انظر :فتح الباري ( ،)11/9وعمدة القاري ( ،)16/20وإرشاد الساري ( ،)446/7ولب اللباب (.)140/4
(( (2هو شهاب الدين ،أبو العباس ،أمحد بن حممد ال ُق ْس َط َل ِّن ،املرصيَّ ،
الشافِ ِعي ،من علامء احلديث ،والقراءات ،من مصنفاته« :إرشاد
الساري لرشح صحيح البخاري»( ،ت923:هـ) .انظر :الضوء الالمع ( ،)103/2واألعالم (.)232/1
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يــرد عــى بعضــه ،فلــو مجعــه ثــم رفعــت تــاوة بعضــه ألدى إىل االختــاف واالختــاط ،فحفظــه اهلل

تعــاىل يف القلــوب إىل انقضــاء زمــن النســخ .فــكان التأليــف يف الزمــن النبــوي ،واجلمــع يف الصحــف
يف زمــن الصديــق ،والنســخ يف املصاحــف يف زمــن عثــان ،وقــد كان القــرآن كلــه مكتوب ـ ًا يف عهــده
()1

 لكنــه غــر جممــوع يف موضــع واحــد ،وال مرتــب الســور» .

َّ
استدل اإلمام البخاري عىل ما قصده يف الرتمجة بثالثة أحاديث ،وهي:
وقد
()

2
	-احلديــث األول :حديــث زيــد بــن ثابــت ،وداللتــه عــى الرتمجــة ظاهــرة  .ووجــه الداللــة:

َّ
أن أبــا بكــر أمــر زيــد ًا بجمــع مــا تفـ َّـرق مــن القــرآن بــن الصحابــة يف ال ُع ُســب ،وال ّلخــاف،
وصــدور الرجــال ،ومــن ثــم نســخها يف صح ٍ
ــف ،إذ مل يكــن القــرآن يف عهــد النبــي
ُ ُ
َّ

 جمموعــ ًا يف موضــ ٍع واحــد ،بــل كان ُمفرقــ ًا يف ال ُع ُســب وال ّلخــاف وصــدور
()

الرجــال . 3

	-احلديث الثاين :حديث أنس بن مالك.
	-احلديث الثالث :حديث زيد بن ثابت.
()4

وداللتهــا عــى الرتمجــة ظاه ــرة  .ووجــه داللتهــاَّ :
الص ُح ف
أن عثــان أم ــر زيــد ًا  بنس ــخ ُ
()5
الت ــي ُج عــت يف عهــد أيب بك ــر ،وأن تُكتــب بلغــة قريــش ،ومن ث ــم ُت مــع يف مصح ـ ٍ
ـف واحد .
َّ

36

(( (1انظر :إرشاد الساري (.)446/7
(( (2انظر :عمدة القاري ( ،)16/20ولب اللباب (.)140/4
(( (3انظر :لب اللباب يف الرتاجم واألبواب (.)140/4
(( (4انظر :عمدة القاري ( ،)17/20ولب اللباب (.)140/4
(( (5انظر :لب اللباب يف الرتاجم واألبواب (.)140/4

(كتَاب َف َض ِ
اج ِم ِ
خ ِار ِّي يف ُع ُلوم ال ُقرآن ِم ْن ِخ َل ِل تَر ِ
َآ َرا ُء اإلمام ِال ُب َ
ائ ِل ال ُق ْر َآن)
ُ
َ

املبحث الرابع:

ترتيب سور القرآن
عقــد اإلمــام البخــاري لبيــان ترتيــب ســور القــرآن بابــ ًا واحــد ًا ،قــال يف ترمجتــه:
()1

()2

ــرآن»  .ثــم أورد حتتــه أربعــة أحاديــث ســاقها بإســناد ،فقــال:
ُ
«بــاب تأليــف ال ُق ْ

ـال« :إِن ِعنــدَ عائِ َشـ َة ُأم الـــم ْؤ ِمنِني ِ
ـف بــن ماهـ ٍ
ـكَ ،قـ َ
ض اهللُ َعن َْهــا ،-إِ ْذ
وسـ َ
َ َ
ِّ
َ
َ َ
ُ
ِّ
[ ]4993عــن ُي ُ
ر َـال :يــا ُأم الــ ِ ِ
ِ ِ
ي ال َك َفـ ِ
ـيَ ،ف َقـ َ
يـ َ
نيَ ،أ ِرينِي
ـر؟ َقا َلـ ْ
ـم ْؤمن َ
ـالَ :أ ُّ
ـتَ :و ْ َ
ُ
ـر َك؟ » َقـ َ َ َّ
اء َهــا ع َراقـ ٌّ
َج َ
ـكَ ،و َما َيـ ُ ُّ
ـن َخـ ْ ٌ
مصح َفـ ِ
ـهَ ،فإِ َّنـه ي ْقــر ُأ َغــر م َؤ َّلـ ٍ
آن ع َليـ ِ
ـتِ :لَ؟ َقـ َ
ـالَ :ل َعـ ِّ
ـي ُأ َو ِّلـ ُ
ـر َك
ـك؟ َقا َلـ ْ
ـفَ ،قا َلـ ْ
ُ ْ َ
ُ ُ َ َْ ُ
ـف ال ُقـ ْـر َ َ ْ
ـتَ :و َمــا َيـ ُ ُّ
اجلنَّـ ِ
ِ
ِ
ـة َوالنَّـ ِ
ـم َف َّص ِل ،فِ َيهــا ِذ ْكـ ُـر َ
َأ َّيـ ُه َقـ َـر ْأ َت َق ْبـ ُ
ـارَ ،ح َّتــى
ـور ٌة مـ َ
ـن الــ ُ
ـل؟ إِ َّنـ َـا َنـز ََل َأ َّو َل َمــا َنـز ََل منْـ ُه ُسـ َ
احلــرام ،و َلــو َن ـز ََل َأو َل َ ٍ
ـاس إِ َل ا ِ
َش ُبــوا َ
ا ِم َن ـز ََل َ
احلـ َ
إل ْس ـ َ
اخل ْمـ َـرَ ،ل َقا ُلــوا:
َّ
ـا ُل َو َ َ ُ َ ْ
ـاب النَّـ ُ
إِ َذا َثـ َ
شء :الَ ت ْ َ
ْ
ممـ ٍ
الَ َنــدَ ُع َ
ـو َن ـز ََل :الَ َت ْز ُنــواَ ،ل َقا ُلــوا :الَ َنــدَ ُع ال ِّز َنــا َأ َبــد ًاَ ،ل َقــدْ َن ـز ََل بِ َم َّك ـ َة َعـ َ
ـد
اخل ْمـ َـر َأ َبــد ًاَ ،و َلـ ْ
ـى ُ َ َّ

َ وإِ ِّن َل ِ
ــت
ــب :ﮋ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﮊ [ســورة القمــرَ ،]46:و َمــا َن َز َل ْ
ار َيــ ٌة َأ ْل َع ُ
ِ
ســور ُة الب َقــر ِة والنِّسـ ِ
ـاء إِ َّل َو َأ َنــا ِعنــدَ ُهَ ،قـ َ
ـم ْص َح َ
ـو ِر».
فَ ،ف َأ ْم َلـ ْ
ـالَ :ف َأ ْخ َر َجـ ْ
السـ َ
ـت َع َل ْيــه َ
آي ُّ
ـت َلـ ُه الــ ُ
ُ َ َ َ َ َ

ـمع ُت ابـن مسـع ٍ
ِ
ود َي ُقـ ُ ِ ِ ِ
ـن َي ِزيــدَ ْبـ ِ
ـن ْبـ ِ
حـ ِ
ـن َق ْيـ ٍ
س ِائيـ َـل،
الر ْ َ
ـسَ ،سـ ْ ْ َ َ ْ ُ
[ ]4994عــن َع ْبــد َّ
ـول ف َبنــي إ ْ َ
()3
ـف ،ومريــم ،وطــه ،واألَنبِيـ ِ
ـاء« :إِنــن ِمــن ِ
والكَهـ ِ
الع َتـ ِ
ـن ِمــن تِـ َ
ـا ِدي ».
ـاق األُ َو ِلَ ،و ُهـ َّ
َّ ُ َّ َ
َ
َ
َ ََْ َ َ
َ ْ
ـراء ْبــن َعـ ِ
ـاز ٍ
ب َ ،قـ َ
ـال:
[ ]4995عــن الـ َ َ

َق ْبـ َ
ـي .»
ـل َأن َي ْقــدَ َم النَّبِـ ُّ

ـت ﮋ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ [ســورة األعــى]1:
« َت َع َّل ْمـ ُ

[َ ]4996عــن َشـ ِ
ـالَ :قـ َ
ـق ٍيقَ ،قـ َ
َان النَّبِ ُّي 
ـال َع ْبــدُ اهللَِ « :ل َقدْ َت َع َّل ْمـ ُ
ـت النَّ َظائِـ َـر ا َّلتِــي ك َ
()4

ِ
يف ال ُكت ِ
ُبَ ،و ِمنه قو ُله َت َع َال :ﮋ ﭭ
«تأليف»
(( (1قوله:
ينهم بعدَ َت َف ُّر ٍقَ ،و ِمنه تَألِ ُ
التأليف هو :اجلمعُ ،يقالَ :أ َّل َ
ُ
ُ
ف َبين َُه َم تَأليف ًا؛ َمج َع َب َ
ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﮊ [سورة األنفال .]63:انظر :تاج العروس ( ،)33/23مادة« :ألف».
(( (2انظر :صحيح البخاري ،كتاب :فضائل القرآن (.)185/6
(( (3قولهِ :
«من تِ َال ِدي» أيِ :م ْن َأ َّو ِل َما َ
أخ ْذته وتع َّلمتُه بِ َم َّك َة .انظر :النهاية يف غريب احلديث ( ،)194/1مادة« :تلد».
ِ
الـمت ََمثِ َل َة ِف عَدَ ِد ْال ِي .انظر :فتح الباري (.)259/2
((َ (4ق ْو ُل ُهَ « :ل َقدْ تع َّل ُ
السور املتامثلة ِف ا َْل َع ِان ِ،ال ُ
مت النَّ َظائر» َأيُّ :
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ـنِ ،ف ك ُِّل ر ْكعـ ٍ
ـل َم َع ـ ُه َع ْل َق َم ـ ُةَ ،و َخـ َـر َج َع ْل َق َم ـ ُة َف َسـ َ
ـن ا ْثنَـ ْ ِ
ـن ا ْثنَـ ْ ِ
ـة»َ ،ف َقــا َم َع ْبــدُ اهللِ َو َد َخـ َ
ـأ ْلنَا ُه،
َ َ
َي ْق َرؤُ ُهـ َّ
آخرهــن َ ِ
ٍ ِ
ـى ت َْألِيـ ِ
ِ
ون ســور ًة ِمـ ْ ِ
ـف ا ْبـ ِ
َف َقـ َ
ـم َف َّص ِل َعـ َ
ـم :ﮋ ﭑ ﮊ
ـن َم ْس ـ ُعودَّ ُ ُ ،
احل َواميـ ُ
ـن َأ َّول الــ ُ
ـر َ ُ َ
ـال « :عـ ْ ُ
الدُّ َخ ِ
ــان ،وَ ﮋ ﭑ ﭒ ﮊ [ســورة النبــأ.»]1:

الدراسة:

شاح الصحيــح احتاملــن يف بيــان قصــد اإلمــام البخــاري مــن
ذكــر ابــن حجــر ،وغــره مــن ُ َّ

ـع اآليــات يف الســورة الواحــدة،
ـمراد منهــا ،فقالــوا أراد بــه :مجـ َ
«تأليــف ال ُقـ ْـرآن» ،مــن غــر تعيــن الــ ُ
()1
الس ِ
ــور مرتبــة يف املصحــف  .واقتــر ابن كثــر عــى الوجــه الثــاين ،فقــال« :واملــراد مــن
أو
َ
مجــع ُّ
()3

()2

التأليــف ههنــا ترتيــب ســوره»  ،واختــاره الكاندهلــوي ،والشــيخ ابن عثيمــن  .وعنــد النظــر إىل

مــا أورده اإلمــام البخــاري حتــت الرتمجــة مــن أحاديــث ،وإىل رشحهــا يتبــن -واهلل أعلــمَّ -
أن قصــده
الس ِ
ــور مرتبــة يف املصحــف .قــال الكاندهلــوي« :واألوجــه أن
مــن «تأليــف القــرآن» هــو:
ُ
مجــع ُّ
الســور؛ فإنــه كان خمتلفـ ًا يف زمانــه ،فــإن ترتيــب ابــن مســعود غــر ترتيــب عــي،
املــراد ههنــا ترتيــب ُّ

يب ،وإليــه أشــار املصنــف بذكــر الروايــات يف البــاب»  .ثــم َّ
إن إيــراد اإلمــام البخــاري ألحاديــث
و ُأ ّ
السـ ِ
ـور مرتبــة يف املصحــف كان باجتهــاد مــن الصحابــة
البــاب حتــت الرتمجــة ،كأنــه يشــر إىل أن مجـ َ
ـع ُّ
()4

 ،ومل يكــن بتوقيـ ٍ
ـف مــن النبــي  ،كــا ســيتبني ذلــك مــن وجــه داللــة األحاديــث
للرتمجــة .قــال الشــيخ عبــد احلــق اهلاشــمي« :ثــم ظاهــر صنيــع اإلمــام البخــاري مــن إيــراد أحاديــث
()5

ـر الزم»  .ومــا ذهــب إليــه البخــاري هــو قــول مجهــور العلــاء،
البــاب يقتــي أن ترتيــب ُّ
الســور غـ ُ
()6
وقــول اإلمــام مالــك ،واختيــار القــايض أبــى بكــر الباقــاين وأصــح القولــن عنــده  ،وهــو قــول
()7

ابــن تيميــة  ،وقــد اسـ َّ
ـتدل اإلمــام البخــاري عــى مــا ذهــب إليــه يف الرتمجــة بأربعــة أحاديــث ،وهــي:

38

(( (1انظر :فتح الباري ( ،)39/9وعمدة القاري ( ،)21/20وإرشاد الساري (.)453/7
(( (2انظر :تفسري ابن كثري (.)47/1
(( (3انظر :األبواب والرتاجم لصحيح البخاري ( ،)433/5ورشح صحيح البخاري ،البن عثيمني (.)34/6
(( (4انظر :األبواب والرتاجم لصحيح البخاري (.)433/5
(( (5انظر :لب اللباب (.)142/4
(( (6انظر :إكامل املعلم بفوائد مسلم ( ،)137/3والربهان يف علوم القرآن ( ،)257/1واإلتقان يف علوم القرآن (.)216/1
(( (7انظر :جمموع الفتاوى (.)396/13

(كتَاب َف َض ِ
اج ِم ِ
خ ِار ِّي يف ُع ُلوم ال ُقرآن ِم ْن ِخ َل ِل تَر ِ
َآ َرا ُء اإلمام ِال ُب َ
ائ ِل ال ُق ْر َآن)
ُ
َ

اهــك ،وداللتــه عــى مــا قصــده البخــاري يف
	-احلديــث األول :حديــث يوســف بــن َم َ

الرتمجــة ظاهــرة ،وهــي مــن وجهــن:

• •األول :أن العراقــي أخــر عائشــة  بــأن القــرآن يف بلــده ُيقــرأ غــر مؤلــف ،أي :غــر
()1

مرتــب الســور ،لــذا جــاء إىل عائشــة وســأل اإلمــاء مــن مصحفهــا .

• •الثــاين :أن هــذه الســورة التــي فيهــا ذكــر اجلنــة والنــار مــن أول مــا نــزل ،ومــع تقدمهــا يف
النــزول هــي متأخــرة يف ترتيــب املصاحــف ،وســورة البقــرة ،وســورة النســاء مــن أواخــر مــا
نــزل مــن القــرآن ،ومــع تأخريمهــا يف النــزول مهــا ُمقدَّ متــان يف ترتيــب املصاحــف ،فـ َّ
ـدل عــى َّ
أن
()2

ـر الزم .
ترتيــب ُّ
الســور غـ ُ

	-احلديــث الثــاين :حديــث ابــن مســعود ،وداللتــه عــى مــا قصــده البخــاري يف الرتمجــة

الســور نزلــن بمكــة ،وأهنــا
ظاهــرة؛ ووجــه داللتــه :قــال ابــن حجــر« :والغــرض منــه هنــا :أن هــذه ُّ

ُمرتَّبــة يف مصحــف ابــن مســعود كــا هــي يف مصحــف عثــان ،ومــع تقديمهــن يف النــزول فهــن
()3

مؤخــرات يف ترتيــب املصاحــف» .

	-احلديــث الثالــث :حديــث الــراء بــن عــازب ،وداللتــه عــى مــا قصــده البخــاري يف

الســورة متقدمــة النزول،
الرتمجــة ظاهــرة؛ ووجــه داللتــه :قــال ابــن حجــر« :والغــرض منــه :أن هــذه ُّ
()4

وهــي يف أواخــر املصحــف مــع ذلــك» .

	-احلديــث الرابــع :حديــث ابــن مســعود ،وداللتــه عــى مــا قصــده البخــاري يف الرتمجــة

ظاهــرة؛ ووجــه داللتــه تؤخــذ مــن جهــة :أن تأليــف -أي :ترتيــب -ســور مصحــف ابــن مســعود

ـم َف َّصل يف مصحــف عثــان  مــن ســورة احلجــرات إىل
عــى غــر التأليــف العثــاين ،فــإن الــ ُ
(( (1انظر :تفسري ابن كثري ( ،)47/1وفتح الباري (.)42/9
(( (2انظر :تفسري ابن كثري ( ،)47/1ولب اللباب (.)142/4
(( (3انظر :فتح الباري ( .)39/9وانظر :عمدة القاري ( ،)22/20وتفسري ابن كثري ( ،)49/1ولب اللباب (.)142/4
(( (4انظر :فتح الباري ( .)42/9وانظر :عمدة القاري ( ،)23/20وتفسري ابن كثري ( ،)49/1ولب اللباب (.)142/4
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()1

آخــره ،وســورة الدُّ خــان ال تدخـ ُـل فيــه بوجــه .
هــذا وللعلــاء قــول ٍ
ثــان وثالــث يف ترتيــب ســور القــرآن يف املصحــف ،غــر مــا ذهــب إليــه

البخــاري يف ترمجــة البــاب ،ومهــا:

القــول الثــاينَّ :
أن ترتيــب ســور القــرآن يف املصحــف كان بتوقيــف مــن النبــي ،

وقــد ذهــب إىل هــذا القــول أبو بكــر األنبــاري ،وأبــو جعفــر النحــاس ،والكرمــاين ،وابــن احلصــار،
()2

والطيبــي ،والباقــاين يف أحــد قوليــه .

قــال ابــن حجــر« :وممــا يــدل عــى أن ترتيــب املصحــف كان توقيف ـ ًا مــا أخرجــه أمحــد ،وأبــو

داود وغريمهــا ،عــن أوس بــن أيب أوس حذيفــة الثقفــي قــال« :كنــت يف الوفــد الذيــن أســلموا مــن
عــي ِحــزيب مــن القــرآن،
ثقيــف  ...فذكــر احلديــث ،وفيــه« :فقــال لنــا رســول  طــرأ َّ
فــأردت أال أخــرج حتــى أقضيــه» .قــال :فســألنا أصحــاب رســول اهلل  ،قلنــا :كيــف
ـح ِّز ُب ُه ثــاث ســور ،ومخــس ســور ،وســبع ســور ،وتســع ســور ،وإحــدى
ـح ِّز ُب َ
ون القــرآن؟ قالــوا :نـُـ َ
تـُـ َ
ِ
ـم َف َّص ِل مــن ق حتــى ختتــم»( .)3قلــت :فهــذا يـ ُّ
ـدل عــى أن ترتيــب
عــرة ،وثــاث عــرة ،وحـز ُ
ْب الــ ُ
()4

الســور عــى مــا هــو يف املصحــف اآلن كان يف عهــد النبــي  . »ونوقــش هــذا الدليــل مــن
ُّ
وجهــن:

• •األول :بــا قالــه األلبــاين« :إســناده ضعيــف؛ ابــن يعــى هــذا -وهــو الطائفــي -ض َّعفــه الذهبــي
والعسقالين» (.)5

• •الثــاين :قــال ابــن حجــر« :وحيتمــل أن الــذي كان مرتبـ ًا حينئــذ حــزب املفصــل خاصــة ،بخالف

40

(( (1انظر :فتح الباري ( ،)42/9وعمدة القاري ( ،)24/20وتفسري ابن كثري ( ،)49/1ولب اللباب (.)142/4
(( (2انظر :الربهان يف علوم القرآن ( ،)257/1واإلتقان يف علوم القرآن (.)216/1
(( (3أخرجه اإلمام أمحد يف املسند ( ،)88/26وأبو داود يف السنن (ح ،)1393وابن ماجه يف السنن (ح ،)1345كلهم من طريق عبد اهلل
بن عبد الرمحن الطائفي ،عن عثامن بن عبد اهلل بن أوس الثقفي ،عن جده أوس بن حذيفة به.
(( (4انظر :فتح الباري (.)42/9
(( (5انظر :ضعيف أيب داود (.)69/2

(كتَاب َف َض ِ
اج ِم ِ
خ ِار ِّي يف ُع ُلوم ال ُقرآن ِم ْن ِخ َل ِل تَر ِ
َآ َرا ُء اإلمام ِال ُب َ
ائ ِل ال ُق ْر َآن)
ُ
َ

ما عــداه»(.)1
واســتدلوا أيضـ ًا بــا أورده البخــاري يف البــاب عــن عبــد الرمحــن بــن يزيــد ،عــن ابــن مســعود

 ،ووجــه االســتداللَّ :
أن ابــن مســعود  ذكــر هــذه الســور نســق ًا كــا هــي مرتبــة يف
()2

املصحــف .

القــول الثالــثَّ :
أن ترتيــب ســور القــرآن يف املصحــف ،بعضهــا أو معظمهــا كان بتوقيــف مــن

النبــي  ،وبعضهــا كان باجتهــاد مــن الصحابــة  .مــال إليــه القــايض أبــو حممــد بــن
()3

()4

عطيــة  ،وابــن حجــر  ،والبيهقــي ،وقــال الســيوطي« :والــذي ينــرح لــه الصــدر مــا ذهــب إليــه
()5

()6

البيهقــي ،وهــوَّ :
أن مجيــع الســور ترتيبهــا توقيفــي إال بــراءة واألنفــال»  ،واختــاره الزرقــاين .

واســتدلوا عــى القــول بـ َّ
ـأن ترتيــب ســور القــرآن يف املصحــف ،بعضهــا أو معظمهــا كان بتوقيف

مــن النبــي  ،بــا ورد مــن أدلــة دالــة عــى التوقيــف ،وقــد ســبق ذكرهــا يف القــول الثاين.

واســتدلوا عــى القــول َّ
بــأن ترتيــب ســور القــرآن يف املصحــف بعضهــا كان باجتهــاد مــن

الصحابــة  بــا ورد مــن أدلــة دالــة عــى ذلــك ،وقــد ســبق ذكرهــا يف القــول األول.

وبعــد فلــكل قــول ممــا ُذكــر وجـ ٌه معتــر ،وحـ ٌّ
ـظ مــن النظــر ،وعــى كل حــال ســواء أكان ترتيب

الســور توقيفي ـ ًا أم اجتهادي ـ ًا فإنــه ينبغــي احرتامــه خصوص ـ ًا يف كتابــة املصاحــف؛ ألنــه عــن إمجــاع
()7

الصحابــة واإلمجــاع حجــة ،وألن خمالفتــه جتــر إىل الفتنــة ،ودرء الفتنــة وســدُّ ذرائــع الفســاد واجــب .

(( (1انظر :فتح الباري (.)42/9
(( (2انظر :الربهان يف علوم القرآن (.)258/1
(( (3انظر :الربهان يف علوم القرآن (.)258/1
(( (4انظر :فتح الباري (.)42/9
(( (5انظر :اإلتقان يف علوم القرآن (.)218/1
(( (6انظر :مناهل العرفان يف علوم القرآن (.)356/1
(( (7انظر :مناهل العرفان يف علوم القرآن (.)358/1
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املبحث اخلامس:

()1

فضائل القرآن الكريم
وفيه مطلبان:
املطلب األول :فضائل القرآن عموم ًا

عقد اإلمام البخاري  لبيان فضائل القرآن عموم ًا ستة أبواب:

()3
ِ ِ ()2
ِ
الـمالَئِك َِة ِعندَ ِق َر َاء ِة ال ُق ْر ِ
السكينَة
آن» .
و
* *الباب األول :وقال يف ترمجتهَ « :ب ُ
َ
اب ُنزُول َّ
َ

ثم أورد حتته حديث ًا واحد ًا ساقه بإسناده ،فقال رمحه اهلل:

ِ
ـن ُح َضـ ْ ٍ
[َ ]5018ع ـ ْن ُأ َس ـ ْي ِد ْبـ ِ
ـن ال َّل ْيـ ِ
ـرَ ،قـ َ
ـور َة ال َب َقـ َـر ِةَ ،و َف َر ُس ـ ُه
ـو َي ْقـ َـر ُأ مـ َ
ـالَ « :ب ْينَـ َـا ُهـ َ
ـل ُسـ َ
ِ
ِ
َت وســ َكت ِ
ِ
َت
َت َف َســ َكت ْ
ــر ُس َف َســك َ
ــر ُسَ ،ف َســك َ َ َ
ــر َأ َف َجا َلــت ال َف َ
َتَ ،ف َق َ
َم ْر ُبو َطــ ٌة عنــدَ ُه ،إِ ْذ َجا َلــت ال َف َ
ِ
ال َفـ َـر ُسُ ،ثـ َّ َ
ي َيــى َق ِريب ـ ًا ِمن َْهــاَ ،ف َأ ْش ـ َف َق َأن ت ُِصي َب ـ ُه َف َلـ َّـا
ـر َ
فَ ،وك َ
َان ا ْبنُ ـ ُه َ ْ
ـم َقـ َـرأ َف َجا َلــت ال َفـ َـر ُس َفانـ َ َ
ِ
ـي َ ف َقـ َ
ـح َحــدَّ َ
ـال :ا ْقـ َـر ْأ
ْ
السـ َـاءَ ،ح َّتــى َمــا َي َر َاهــاَ ،ف َلـ َّـا َأ ْص َبـ َ
ـر ُه َر َفـ َ
ث النَّبِـ َّ
ـع َر ْأ َس ـ ُه إِ َل َّ
اجـ َ َّ
ـول اهللِ َأن َت َطـ َ
ـن ُح َضـ ْ ٍ
ـن ُح َضـ ْ ٍ
ت َيــا َر ُسـ َ
ـرَ ،قـ َ
َان ِمن َْهــا َق ِريبـ ًا،
ـالَ :ف َأ ْشـ َف ْق ُ
ي َيــىَ ،وك َ
ـر ،ا ْقـ َـر ْأ َيــا ا ْبـ َ
َيــا ا ْبـ َ
ـأ َ ْ
ـل ال ُّظ َّلـ ِ
ـهَ ،فر َفعـ ُ ِ
ِ
َفر َفعـ ُ ْ ِ
ـة فِ َيهــا َأ ْم َثـ ُ
السـ َـا ِءَ ،فـإِ َذا ِم ْثـ ُ
ـم َصابِيحِ ،
انص ْفـ ُ
ـت إِ َل ْيـ َ ْ
َ ْ
ـال الــ َ
ـت َر ْأس إِ َل َّ
ـت َرأس َف َ َ
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ِ ِ
ضل ،و َف َّض َله عىل ِ
الرفيع ُة ِف ال َف ِ
أثبت َل ُه
مجع َفضيلة ،وال َفضي َل ُةِ :خ ُ
غريه َت ْف ِض ًيالَ :م ّزا ُهَ ،أيَ :
الف النَّقيصة؛ َوهي الدَّ َ
(( (1الفضائلُ :
رج ُة َّ
ِ
َم ِز ّيةَ ،أيَ :خ ْص َلة ُت َ ِّي ُزه َعن غريه .ويف االصطالح :هي ما جاء يف بيان رشف القرآن ،وما يتعلق به ،وإظهار مزايا سوره وآياته ،ومنافعها
الدنيوية واألخروية .انظر :تاج العروس ( ،)172/30مادة« :فضل» ،وفضائل القرآن ،للدكتور عبد السالم اجلار اهلل (ص.)36
ُونِ :ضدُّ َ ِ
ِ
السك ُ
الس ِكينة تكرر وروده يف القرآن
احل َركَة؛ َس َك َن اليش ُء َي ْس ُك ُن ُسكون ًا :إِ َذا َذ َه َب ْت َح َر َك ُت ُه و َق َّر .ولفظ َّ
«السكينَة»ُّ :
(( (2قولهَّ :
رسائيل التِي ُأعطوها ِف التَّابوتِ
ِ
ِ
واحلديث ،وقد ذكر ُشاح احلديث يف معناها ما ذكره املفرسون من أقوال للسلف يف تفسري َسكينَة بني إِ
َ
ُ
َّ
املذكورة يف قوله تعاىل :ﮋ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﮊ [سورة البقرة ،]248 :وأقرب األقوال يف معناها هنا قول وهب بن منبه« :هي روح من اهلل يتكلم،
إذا اختلفوا يف يشء تكلم ،فأخربهم ببيان ما يريدون» .قال ابن ب َّطال« :وتنزل السكينة لسامع القرآن يشهد لصحة قول من قال :إهنا روح
أو يشء فيه روح» .وقال القرطبي« :ويف هذا حجة أي :يف قوله « :تلك السكينة تنزلت للقرآن» َلِن قال :إن السكينة روح
أو يشء له روح ،ألنه ال يصح استامع القرآن إال ملن يعقل» .وقال ابن حجر« :وليس قول وهب ببعيد» .انظر :لسان العرب (،)211/13
مادة« :سكن» ،وتفسري القرطبي ( ،)249/3ورشح صحيح البخاري ،البن بطال ( ،)248/10وفتح الباري (.)58/9
(( (3انظر :صحيح البخاري ،كتاب :فضائل القرآن (.)190/6

(كتَاب َف َض ِ
اج ِم ِ
خ ِار ِّي يف ُع ُلوم ال ُقرآن ِم ْن ِخ َل ِل تَر ِ
َآ َرا ُء اإلمام ِال ُب َ
ائ ِل ال ُق ْر َآن)
ُ
َ

ـالَ :لَ ،قـ َ
اك؟ َقـ َ
ـت َح َّتــى الَ َأ َر َاهــاَ ،قـ َ
ـالَ :و َتــدْ ِري َمــا َذ َ
ـت لِ َص ْوتِـ َ
ـال :تِ ْلـ َ
ـك،
ـم َلئِ َك ُة َد َنـ ْ
َفخَ َر َجـ ْ
ـك الــ َ
ِ
ـم».
ـو َقـ َـر ْأ َت َلَ ْص َب َحـ ْ
ـاس إِ َل ْي َهــا ،الَ َت َتـ َ
ـت َين ُظـ ُـر النَّـ ُ
َو َلـ ْ
ـو َارى من ُْهـ ْ

الدراسة:
هــذه الرتمجــة ظاهــرة يف بيــان ُمــراد اإلمــام البخــاري ،حيــث أراد أن يبــن فضــل قــراءة القــرآن،

الســكينة واملالئكــة .وقــد اسـ َّ
ـتدل اإلمــام البخــاري عــى مــا ذكــره يف
وأن قراءتــه سـ ٌ
ـبب يف نــزول َّ

الرتمجــة بحديــث واحــد عــن ُأســيد بــن ُحضــر ،وداللتــه عــى نــزول املالئكــة عنــد قــراءة القــرآن
ـت لِ َص ْوتِـ َ
ظاهــرة ،وتؤخــذ مــن قولــه « :تِ ْلـ َ
ـك» ،فقــد أخــر 
ـم َلئِ َك ُة َد َنـ ْ
ـك الــ َ
ـم َل ِئكَة الســتامع قراءتــه للقــرآن.
ُأســيد ًا  بدنــو الــ َ
ـراح؛ إذ
أ َّمــا داللــة احلديــث عــى نــزول َّ
الســكينة عنــد قــراءة القــرآن ،فقــد أشــكل عــى الـ ُ َّ

َّ
الســكينة
الســكينة ،واإلمــام البخــاري يف ترمجتــه للبــاب مجــع بــن نــزول َّ
أن احلديــث ليــس فيــه ذكــر َّ
واملالئكــة؟ وأجابــوا عــن هــذا اإلشــكال بــا يــي:

الســكينة ُذكــرت يف حديــث الــراء بــن عــازب الــذي ســاقه اإلمــام البخاري
	-األول :أن نــزول َّ
()1
ـت بِال ُقـ ْـر ِ
يف بــاب :فضــل ســورة الكهــف ،قــال « :تِ ْلـ َ
آن» ،
الســكِينَ ُة َتنَ َّز َلـ ْ
ـك َّ
فلعــل اإلمــام البخــاري يــرى أن حديــث ُأســيد الــذي ُذكــر فيــه نــزول املالئكــة ومل ُيذكــر
الســكينة ،وحديــث الــراء بــن عــازب يف فضــل ســورة الكهــف الــذي ُذكــر فيــه
فيــه نــزول َّ
()2

الســكينة ،ومل يذكــر فيــه نــزول املالئكــة أهنــا قصــة واحــدة .
نــزول َّ

	-الثــاينَّ :
الســكينة يــدل عــى تالزمهــا ،وأهنــا تنــزل أبــد ًا مــع
أن عطــف املالئكــة عــى َّ
()3

املالئكــة .

(( (1انظر :صحيح البخاري (ح.)5011
(( (2انظر :فتح الباري (.)64/9
(( (3انظر :رشح صحيح البخاري ،البن بطال ( ،)254/10واملتواري عىل أبواب البخاري (ص ،)389وفتح الباري (.)63/9
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ِ
الســكينة،
	-الثالــث :لعــل البخــاري فهــم أن املــراد بال ُّظ َّلــة املذكــورة يف حديــث البــاب هــي َّ
()1

فلذلــك ســاقها يف الرتمجــة .

ــالَ :ل ي ْ ِ
ــن
ــي  إِ َّل َمــا َب ْ َ
ــرك النَّبِ ُّ
* *البــاب الثــاين :وقــال يف ترمجتــهَ « :بــاب َمــن َق َ ْ َ ُ
()3( )2
الدَّ َّفت ْ ِ
َــن » .
ثم أورد حتته حديث ًا واحد ًا ساقه بإسناده ،فقال :

[َ ]5019عـن َعبـ ِ
ـد ال َع ِزيـ ِ
ـز ْبـ ِ
ـى ا ْبـ ِ
ـن َع َّبـ ٍ
ـن َم ْع ِقـ ٍ
ـن ُر َف ْيـعٍَ ،قـ َ
ـل َعـ َ
ـاس
ـالَ « :د َخ ْلـ ُ
ـت َأ َنــا َو َشــدَّ ا ُد ْبـ ُ
ْ ْ
ِ
ـن َم ْع ِقـ ٍ
َ ،ف َقـ َ
ش ٍء؟ َقـ َ
ـن
ـالَ :مــا َتـ َـر َك إِ َّل َمــا َبـ ْ َ
ـال َلـ ُه َشــدَّ ا ُد ْبـ ُ
ـلَ :أ َتـ َـر َك النَّبِـ ُّ
ـي  مــن َ ْ
احلن َِفيـ ِ
ممـ ِ
ـةَ ،ف َسـ َ
ـن الدَّ َّف َتـ ْ ِ
الدَّ َّف َتـ ْ ِ
ـد ا ْبـ ِ
ـأ ْلنَا ُهَ ،ف َقـ َ
ـن»َ .قـ َ
ـالَ :و َد َخ ْلنَــا َعـ َ
ـن».
«مــا َتـ َـر َك إِ َّل َمــا َبـ ْ َ
ـالَ :
ـن َ َّ
ـى ُ َ َّ

الدراسة:

عقــد اإلمــام البخــاري هــذه الرتمجــة للــرد عــى َمــن َز َعــم ِمــن الرافضــة َّ
أن كثــر ًا مــن القــرآن ذهب
ـم َلتِه ،وهــو يشء اختلقــه الروافــض؛ لتصحيــح دعواهــم َّ
أن التنصيص عــى إمامة عــي بن أيب
لذهــاب َحــ َ
طالــب  ، واســتحقاقه اخلالفــة عنــد مــوت النبــي  كان ثابتـ ًا يف القــرآن ،وأن الصحابــة
()4

كتمــوه وهــي دعــوى باطلــة مــردودة ،وحاشــا الصحابة عن ذلــك .

قــال ابــن حجــر« :وهــي دعــوى باطلــة؛ ألهنــم مل يكتمــوا مثــل« :أنــت عنــدي بمنزلــة هــارون
()5

مــن موســى»  ،وغريهــا مــن الظواهــر التــي قــد يتمســك هبــا مــن يدعــي إمامتــه ،كــا مل يكتمــوا مــا
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(( (1انظر :رشح صحيح البخاري ،البن بطال ( ،)254/10واملتواري عىل أبواب البخاري (ص ،)389وفتح الباري (.)63/9
اجلنب ِمن ك ُِّل َْش ٍء ،ود َّفتَا الـمصح ِ
ف َجانِ َبا ُه ،واملراد
(( (2قوله« :إال ما بني الدَّ َّفت َِني» :تثني ُة َد َّفة ،بفتح الدال ،وتشديد الفاء ،والدَّ َّف ُة والدَّ ُّ
ُ ْ َ
َ
فُ َ :
به ههنا :اجللدان اللذان بني جانبي املصحف ،يعني :ما ترك إال القرآن املكتوب بني دفتي املصاحف .قال ابن حجر« :وليس املراد أنه
ترك القرآن جمموع ًا بني الدفتني؛ ألن ذلك خيالف ما تقدم من مجع أيب بكر ثم عثامن  .»انظر :لسان العرب ( ،)104/9مادة:
«دفف» ،وفتح الباري ( ،)65/9وعمدة القاري ( ،)36/20والكواكب الدراري (.)28/19
(( (3انظر :صحيح البخاري ،كتاب :فضائل القرآن (.)190/6
(( (4انظر :فتح الباري ( ،)65/9وعمدة القاري ( ،)36/20ولب اللباب (.)147/4
(( (5أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب :أصحاب النبي  ،باب :مناقب عيل بن أيب طالب (ح ،)3706ومسلم يف صحيحه
واللفظ له يف كتاب :فضائل الصحابة (ح.)2404

(كتَاب َف َض ِ
اج ِم ِ
خ ِار ِّي يف ُع ُلوم ال ُقرآن ِم ْن ِخ َل ِل تَر ِ
َآ َرا ُء اإلمام ِال ُب َ
ائ ِل ال ُق ْر َآن)
ُ
َ
()1

يعــارض ذلــك ،أو خيصــص عمومــه ،أو يقيــد مطلقــه» .
ـف اإلمــام البخــاري يف االســتدالل عــى الرافضــة بــا أخرجــه عــن أحــد أئمتهــم
هــذا وقــد تل َّطـ َ

الذيــن يدَّ ُعــون إمام َتــه ،وهــو حممــد بــن احلنفيــة؛ وهــو ابـ ُن عــي بــن أيب طالــب ،فلــو كان يشء يتعلــق

بإمامــة أبيــه عــي بــن أيب طالــب  ملــا كان يســعه كتامنــه؛ جلاللــة قــدره وقــوة دينــه ،وكذلــك
ـتدل بقــول ابـ ِ
اسـ َّ
ـن عبــاس ،فإنــه ابــن عــم عيل بــن أيب طالــب ،وأشــد النــاس لــه لزوم ـ ًا ،واطالع ـ ًا

عــى حالــه ،فلــو كان عنــده يشء مــن ذلــك مــا وســعه كتامنــه؛ لكثــرة علمــه وقــوة دينــه وجاللــة قدره.
وداللــة مــا اسـ َّ
ـتدل بــه البخــاري عــى مــا ذكــره يف الرتمجــة ظاهــرة ،ووجــه الداللــة :أن ابــن عبــاس

وحممــد بــن احلنفيــة أخــرا الســائل بـ َّ
ـأن النبــي  مــات ،ومل يــرك َّإل مــا مجعــه الصحابــة

مــن القــرآن بــن اجللدتــن ،فلــم يــرك شــيئ ًا ممــا اختلقــه الرافضــة الذيــن ادعــوا َّ
أن التنصيــص عــى

إمامــة عــي بــن أيب طالــب  ،واســتحقاقه اخلالفــة عنــد مــوت النبــي  كان ثابتـ ًا يف
()2

القــرآن ،وأن الصحابــة كتمــوه .

()3
* *البــاب الثالــث :وقــال يف ترمجتــهَ « :بــاب َفضــل ال ُقـ ْـر ِ
آن َعـ َ
ـى َســائِ ِر الـ َك َ
المِ»  .ثــم أورد حتتــه

حديثــن ســاقهام بإســناده ،فقــال رمحــه اهلل:

ـل ا َّلـ ِ
وســى األَ ْشـ َع ِر ِّيَ ،عـ ِ
«م َثـ ُ
ـي َ قـ َ
آن:
ـذي َي ْقـ َـر ُأ ال ُقـ ْـر َ
ـالَ :
ـن النَّبِـ ِّ
[ ]5020عــن َأ ِب ُم َ
ِ
ـة َطعمهــا َطيــب ،و ِرحيهــا َطيــب ،وا َّلـ ِ
ِ
ـح
ـذي الَ َي ْقـ َـر ُأ ال ُقـ ْـر َ
ِّ ٌ َ ُ َ
كَاألُت ُْر َّجـ ْ ُ َ
ـب َو َل ِريـ َ
آن :كَالت َّْمـ َـرة َط ْع ُم َهــا َط ِّيـ ٌ
ِّ ٌ َ
ـل الر ْ ِ
ـر ا َّلـ ِ
ـل ال َف ِ
ـل ال َف ِ
اجـ ِ
اجـ ِ
ـبَ ،و َط ْع ُم َهــا ُمـ ٌّـرَ ،و َم َثـ ُ
َلــاَ ،و َم َثـ ُ
ـر
ـذي َي ْقـ َـر ُأ ال ُقـ ْـر َ
حي َهــا َط ِّيـ ٌ
يا َنــة ِر ُ
آن :ك ََم َثـ ِ َّ َ
ِ
ا َّلـ ِ
ـل َ
آن :ك ََم َثـ ِ
ـح َلــا».
ـذي َل َي ْقـ َـر ُأ ال ُقـ ْـر َ
احلن َظ َلــة َط ْع ُم َهــا ُمـ ٌّـرَ ،و َل ِريـ َ

ـال :سـ ِ
ـن ِدينَـ ٍ
ـم ْع ُت ا ْبـ َن ُع َمـ َـر َ ، عـ ِ
[ ]5021عــن َع ْبــد اهللِ ْبـ ِ
ـي 
ـن النَّبِـ ِّ
ـارَ ،قـ َ َ

ـل مــن َخـ َ ِ
ـر َو َم ْغـ ِ
ـا ِة ال َعـ ْ ِ
ـر ِ
ـم ِ
ـن َصـ َ
َقـ َ
ب َّ
سَ ،و َم َث ُلك ُْم
ـن األُ َمـمَِ ،كـ َـا َبـ ْ َ
ـا مـ َ
ـم ِف َأ َجـ ِ َ ْ
الشـ ْ
ـال« :إِ َّنـ َـا َأ َج ُل ُكـ ْ
(( (1انظر :فتح الباري (.)65/9
(( (2انظر :فتح الباري ( ،)65/9وعمدة القاري ( ،)37/20ولب اللباب (.)147/4
(( (3انظر :صحيح البخاري ،كتاب :فضائل القرآن (.)190/6
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ـل ِل إِ َل نِصـ ِ
ِ
ـف الن ََّهـ ِ
ـل َر ُجـ ٍ
ـارى ك ََم َثـ ِ
ـل ْاسـ َت ْع َم َل ُعـ َّـاالًَ ،ف َقـ َ
ـالَ :مــن َي ْع َمـ ُ
َو َم َثـ ُ
ـار َعـ َ
ـى
ْ
ـل ال َي ُهــود َوالن ََّصـ َ
اطَ ،فع ِم َلـ ِ
ـى ِقــر ٍ
ـل ِل ِمــن نِصـ ِ
اطَ ،فع ِم َلـ ِ
ِقــر ٍ
ـف الن ََّهـ ِ
ـار إِ َل ال َعـ ْ ِ
ـت ال َي ُهــو ُدَ ،ف َقـ َ
ـالَ :مــن َي ْع َمـ ُ
ـر َعـ َ
ـت
َ
ْ
َ
َ
َ
ـر إِ َل الـــمغ ِْر ِ ِ
النَّصــارىُ ،ثــم َأن ُتــم َتعم ُلـ َ ِ
ـن ِقريا َطـ ْ ِ
ِ
ـن ال َعـ ْ ِ
ـن َأ ْك َثـ ُـر َع َمـ ً
ا
ـنَ ،قا ُلــوا :ن َْحـ ُ
ـون مـ َ
َ
ْ َْ
َّ
َ َ
ب بِق َريا َطـ ْ َ
اك َف ْضـ ِـي ُأوتِيـ ِ
ـل َظ َلم ُت ُكـ ِ
ـم؟»َ ،قا ُلــواَ :لَ ،قـ َ
ـاءَ ،قـ َ
ـذ َ
ـالَ « :فـ َ
َو َأ َقـ ُّ
ْت».
ـه َمن ِشـئ ُ
ـم مـ ْ
ـالَ :
ـن َح ِّق ُكـ ْ
«هـ ْ ْ ْ
ـل َع َطـ ً

الدراسة:
ترجــم اإلمــام البخــاري البــاب بلفــظ حديــث أخرجــه ابــن عــدي مــن روايــة شــهر بــن
ِ ِ ()1
حوشــب ،عــن أيب هريــرة مرفوعـ ًا« :فضـ ُـل القــرآن عــى ســائر الــكالمَ ،ك َف ْضـ ِ
ـل اهللِ َعـ َ
ـه» .
ـى َخ ْلقـ
وأخــرج الرتمــذي معنــاه عــن أيب ســعيد اخلــدري قــال :قــال رســول اهلل « :يقــول الــرب

عـ َّز وجــل مــن شــغله القــرآن عــن ذكــري وعــن مســألتي أعطيتــه أفضــل مــا أعطــي الســائلني ،وفضل
()2

كالم اهلل عــى ســائر الــكالم كفضــل اهلل عــى خلقــه»  ،وإنــا اكتفــى اإلمــام البخــاري باإلشــارة إىل

لفــظ احلديــث دون ذكــره؛ ألنــه ليــس عــى رشطــه .ثــم َّ
إن مــا ترجــم بــه البخــاري البــاب ظاهـ ٌـر يف
()3
ـى سـ ِ
ِ
بيــان قصــده ،حيــث أراد -واهلل أعلــم -بيــان مــا جــاء يف َفضـ ِ
ـائ ِر ال ـك ََل ِم  .وقــد
ـل ال ُقـ ْـرآن َعـ َ َ
اسـ َّ
ـتدل عــى مــا قصــده مــن الرتمجــة بحديثــن ،ومهــا:

ِ
شاح الصحيــح
	-احلديــث األول :حديــث َأ ِب ُموســى األشـ َعر ِّي ،وقــد أشــكل عــى بعــض ُ َّ

داللــة احلديــث عــى الرتمجــة ،قــال العينــي« :قيــل :احلديــث يف بيــان فضــل قــارئ القــرآن ،وليــس
فيــه التعــرض إىل ذكــر فضــل القــرآن؟ قلــت :ملــا كان لقــارئ القــرآن فضــل كان للقــرآن فضــل أقــوى

منــه؛ ألنــه الفضــل للقــارئ إنــا حيصــل مــن قــراءة القــرآن ،فتــأيت مطابقــة احلديــث للرتمجــة مــن هــذه
()4

احليثيــة» .
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(( (1أخرجه ابن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال ( .)98/6قال ابن حجر يف فتح الباري (« :)66/9ويف إسناده عمر بن سعيد األشج؛
الض ْي ِ
س من وجه آخر عن شهر بن حوشب مرسالً ،ورجاله ال بأس هبم».
وهو ضعيف ،وأخرجه ابن ُّ َ
(( (2أخرجه الرتمذي يف السنن (ح ،)2926والدارمي يف السنن ( )2112/4كالمها من طريق عطية ،عن أيب سعيد اخلدري به .قال
ابن حجر يف فتح الباري (« :)66/9رجاله ثقات إال عطية العويف ،ففيه ضعف».
(( (3انظر :منحة الباري (.)298 /8
(( (4انظر :عمدة القاري ( .)38/20وانظر أيض ًا :فتح الباري ( ،)67/9وإرشاد الساري ( ،)468/7ولب اللباب (.)147/4

(كتَاب َف َض ِ
اج ِم ِ
خ ِار ِّي يف ُع ُلوم ال ُقرآن ِم ْن ِخ َل ِل تَر ِ
َآ َرا ُء اإلمام ِال ُب َ
ائ ِل ال ُق ْر َآن)
ُ
َ

	-احلديــث الثــاين :حديــث ابـ ِ
شاح الصحيــح داللــة
ـن ُع َمـ َـر ،وقــد أشــكل عــى بعــض ُ َّ
()1

احلديــث عــى الرتمجــة ،قــال الكرمــاين « :فــإن قلــت :الرتمجــة لفضــل القــرآن  ...وأمــا احلديــث
()2

الثــاين فــا داللــة عــى الرتمجــة فيــه أص ـاً؟»  .وقــال الكــوراين« :هــذا عــى دأبــه يف االســتدالل
()3

باخلفــي» .

وقــد أجــاب ابــن حجــر عــن وجــه داللــة احلديــث للرتمجــة ،فقــال« :مــن جهــة ثبــوت فضــل

هــذه األمــة عــى غريهــا مــن األمــم ،وثبــوت الفضــل هلــا بــا ثبــت مــن فضــل كتاهبــا الــذي أمــرت
()4

بالعمــل بــه» .

() 6
الو ِص َّي ِة( )5بِكِت ِ
َاب اهللِ . »
اب َ
* *الباب الرابع :وقال يف ترمجتهَ « :ب ُ

ثم أورد حتته حديث ًا واحد ًا ساقه بإسناده ،فقال :
«سـ َ
ـي ؟ َف َقـ َ
[ ]5022عــن َط ْل َحــةَ ،قـ َ
ـال:
ـأ ْل ُ
ت َع ْبــدَ اهللِ ْبـ َ
ـن َأ ِب َأ ْو َفْ :آو َص النَّبِـ ُّ
ـالَ :
ـتَ :كيـ َ ِ
ـالَ :أ ْو َص بِكِ َتـ ِ
الو ِص َّيـ ُة ُأ ِمـ ُـروا ِ َبــا َو َل ْ ُيـ ِ
ـى النَّـ ِ
ـوص؟ َقـ َ
ـب َعـ َ
ـاب اهللِ».
ـاس َ
ـف كُتـ َ
الََ ،ف ُق ْلـ ُ ْ

الدراسة:
ــراد
بــن احلافــظ ابــن حجــر قصــد اإلمــام البخــاري بالوصيــة بكتــاب اهلل  ،فقــال« :وا ْل َ
َّ
(( (1هو شمس الدين ،حممد بن يوسف الكرماين :عامل باحلديث ،قال ابن حجي« :تصدى لنرش العلم ببغداد ثالثني سنة ،وأقام مدة بمكة،
وفيها فرغ من تأليف كتابه «الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري»( ،ت786:هـ) .انظر :طبقات املفرسين (.)285/2
(( (2انظر :الكواكب الدراري ( .)29/19وانظر أيض ًا :الالمع الصبيح برشح اجلامع الصحيح (.)123/13
(( (3انظر :الكوثر اجلاري إىل رياض أحاديث البخاري (.)398/8
(( (4انظر :فتح الباري ( .)67/9وانظر أيض ًا :إرشاد الساري ( ،)468/7ولب اللباب (.)147/4
ِ ِ
ِ
والو ِص َّي ُة :مأخوذة
«الو َصاة» بفتح الواو ،وبألف بعد الصاد ،بمعنى :الوص َّيةَ ،
«الوص َّية» كذا يف ِر َوا َية الك ُْشم ْي َهن ُّي ،وعند غريه َ
(( (5قولهَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
الوص َّي ُة
رض :إذا ات ََّص َل ُ
وو َصت األ ُ
وسميت َ
والوص َّي ُة :ما َ
نباتاَ ،
الش َء بك ََذا َوك ََذا :إذا َو َّص ْل َت ُه بهَ ،
أوص ْي َت بهُ ،
من َق ْول ْمَ :و َص ْي ُت َّ ْ
حياته بام بعد ِ
ِ
مماته .قال ابن حجرِ :
َو ِصي ًة؛ التصاهلا بِ َأ ْمر امل ّيت؛ َّ
اف إِ َل ما
الـم ِّي َت َي ِص ُل هبا ما كان يف
خاص ُم َض ٌ
الشعِ :عهدٌ
«وف َّ
ٌّ
ألن َ
ِ
ُّ
واحلث عىل املأمورات» .انظر :مقاييس
جر عن املنهيات،
َّب ُع،...
ُ
يقع به َّ
وتطلق رشع ًا أيض ًا :عىل ما ُ
الـموتَ ،و َقد َي َ
الز ُ
صح ُب ُه الت َ ُّ
بعدَ َ
اللغة ( ،)116/6وهتذيب اللغة ( ،)187/12ولسان العرب ( ،)392/15مادة« :ويص» ،وفتح الباري ( ،)67/9 ،355/5والكوثر
اجلاري ( ،)399/8وإرشاد الساري (.)469/7
(( (6انظر :صحيح البخاري ،كتاب :فضائل القرآن (.)191/6
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ـة بِ ِك َتــاب اهلل تعــاىل :حفظــه ِحسـ ًا ومعنــى ،فيكــرم ويصــان ،و َل يســافر بِـ ِ
بِا ْلو ِصيـ ِ
ـه إِ َل َأرض ا ْل َعــدو،
ُ
َ َّ
َ َُ
ً
ّ
ويتبــع مــا فِ ِ
يــهَ ،في ْعمــل بأوامــره وجيتنــب نواهيــه ،ويــداوم تِ َل َوتــه ،وتعلمــه وتعليمــهَ ،ون َْحــو
َ
َ
()1
َذلِــك»  .وقــد اسـ َّ
ـتدل اإلمــام البخــاري عــى مــا قصــده مــن الرتمجــة بحديــث واحــد ،عــن طلحــة

()2
بــن مــر ٍ
ف ،وداللتــه عــى قصــد اإلمــام البخــاري مــن الرتمجــة ظاهــرة .
ُ َ ِّ

()4
* *البــاب اخلامــس :وقــال يف ترمجتــه« :بــاب :ا ْغتِب ِ
ــاط( )3ص ِ
ــر ِ
اح ِ
آن»  .ثــم أورد حتتــه
َ
َ
َ
ــب ال ُق ْ

حديثــن ســاقهام بإســناده ،فقــال :

ــال :س ِ
ــولَ :
ــول َ ي ُق ُ
ــم ْع ُت َر ُس َ
«ل
ــر َ ، ق َ َ
[ ]5025عــن َع ْبــد اهللِ ْبــن ُع َم َ
ِ
ِ
ـى ا ْث َن َتـ ْ ِ
ـاء ال َّل ْيـ ِ
ـلَ ،و َر ُجـ ٌ
ـنَ :ر ُجـ ٌ
َح َســدَ إِ َّل َعـ َ
ـو
ـل َأ ْع َطــا ُه اهللُ َمــاالًَ ،ف ُهـ َ
ـل آ َتــا ُه اهللُ الك َتـ َ
ـابَ ،و َقــا َم بِــه آ َنـ َ
ِ
ـل َوالن ََّهـ ِ
ـاء ال َّل ْيـ ِ
ـار».
َيت ََصــدَّ ُق بِــه آ َنـ َ

«ل َح َســدَ إِ َّل ِف ا ْث َنت ْ ِ
ــالَ :
َــنَ :ر ُج ٌ
ــول اهللِ َ ق َ
ــرةََ :أ َّن َر ُس َ
ــل
[َ ]5026عــ ْن َأ ِب ُه َر ْي َ
ِ
ـاء الن ََّهـ ِ
ـاء ال َّل ْيـ ِ
ـار َلـ ُهَ ،ف َقـ َ
ـت ِم ْثـ َ
ـل
ـالَ :ل ْيتَنِــي ُأوتِيـ ُ
َع َّل َمـ ُه اهللُ ال ُقـ ْـر َ
آنَ ،ف ُهـ َ
ـارَ ،ف َســم َع ُه َجـ ٌ
ـل َوآ َنـ َ
ـو َي ْت ُلــو ُه آ َنـ َ
ُ ِ
ـو ُ ْيلِ ُك ـ ُه ِف َ
ـقَ ،ف َقـ َ
وت ُفـ َ
ـال َر ُجـ ٌ
ـلَ ،و َر ُجـ ٌ
ـل َمــا َي ْع َمـ ُ
ـت ِم ْثـ َ
ـل:
ـا ٌنَ ،ف َع ِم ْلـ ُ
احلـ ِّ
ـل آ َتــا ُه اهللُ َمــاالًَ ،ف ُهـ َ
َمــا أ َ
ُ ِ
وت ُفـ َ
ـل َمــا َي ْع َمـ ُ
ـت ِم ْثـ َ
ـت ِم ْثـ َ
ـل».
ـا ٌنَ ،ف َع ِم ْلـ ُ
َل ْيتَنِــي ُأوتِيـ ُ
ـل َمــا أ َ

الدراسة:

الــذي يظهــر مــن ترمجــة البــاب َّ
أن اإلمــام البخــاري أراد بيــان أن صاحــب القــرآن ،ومــا هــو

فيــه بفضــل القــرآن عليــه مــن منزلــة رفيعــة ،ودرجــة عاليــةَ ،ي ْغتَبِـ ُ
ـط نفســه  .وقــد اعــرض بعــض
()5
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(( (1انظر :فتح الباري (.)67/9
(( (2انظر :عمدة القاري (.)39/20
ِ
ِ
االغتباط من ا ْل ِغ ْب َطة ،وهو ن َْو ٌع م َن َْ
ُ
ُ
الرجل َأ ْغبِ ُطه
«اغتباط»:
(( (3قوله
ال َسد َغري َمذ ُموم ،قال ابن األثري« :ال َغ ْب ُطَ :ح َسدٌ
خاصُ ،ي َق ُالَ :غ َب ْط ُت ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
يت َأن َيك َ
َغ ْبط ًا ،إِ َذا اشت ََه َي َت َأن َيك َ
ُون َل َك َما َل ُه ،وأن َي ُزول
أح ُسدُ ه َح َسد ًا ،إِ َذا اشت ََه َ
وح َسدتُه ْ
ُون َل َك م ُثل َما َل ُهَ ،و َأن َيدُ وم َع َليه َما ُه َو فيهَ .
َعن ُه َما ُه َو فِ ِيه» .انظر :مقاييس اللغة ( ،)410/4والنهاية يف غريب احلديث (.)339/3
(( (4انظر :صحيح البخاري ،كتاب :فضائل القرآن (.)191/6
(( (5انظر :فتح الباري (.)73/9

(كتَاب َف َض ِ
اج ِم ِ
خ ِار ِّي يف ُع ُلوم ال ُقرآن ِم ْن ِخ َل ِل تَر ِ
َآ َرا ُء اإلمام ِال ُب َ
ائ ِل ال ُق ْر َآن)
ُ
َ
()1
ـب ال ُقــرآن ال يغتبـ ُ
ـره .
شاح الصحيــح عــى البخــاري يف ترمجتــه؛ بِـ َـأ َّن َصاحـ َ
ـط نَفســه بــل يغتبطـ ُه غـ ُ
ُ َّ
()2

قــال اإلســاعييل « :هنــا ترمجــة البــاب «اغتبـ ُ
ـاط صاحــب القــرآن» ،وهــذا فعـ ُـل صاحــب

ـط ،وإذا كان َي ْغتَبِـ ُ
القــرآن ،فهــو الــذي َي ْغتَبِـ ُ
ـر ويرتــاح بعمــل نفســه،
ـط بفعــل نفســه كان معنــاه :أنــه ُيـ َ ُّ
()3

وهــذا ليــس مطابق ـ ًا» .

ـواب :بِـ َ
ـاري
ـأ َّن ُمــرا َد ال ُبخـ ِّ
وقــد أجــاب ابــن حجــر عــن هــذا االعــراض ،فقــال« :و ُيمكـ ُن اجلـ ُ
ــط صاحــب ال ُق ِ
صاحــب ال ُق ِ
َ
ِ
ــرآن َي ْغتَبِ ُ
َ
ــرآن بِــا ُأعطِ َيــ ُه ِمــ َن
غــر
بــأ َّن
َ
احلديــث ملــا كان داالً عــى َأ َّن َ
ِ
ِ
ـرآن بعمـ ِ ِ ِ
ـب ال ُقـ ِ
ـل بِال ُقـ ِ
ـار َة الـ ِ
ـاط صاحـ ِ
العمـ ِ
ـرآنَ ،فاغتِ َبـ ُ
ـوار َد َة ِف
ـل نفســه أوىل ،إذا َســم َع هــذه البِشـ َ

()4
ِ
ِ
ـذ َ
اكَ ،وكَيــف ُي َوجــه َهـ َ
ـس بِـ َ
«هـ َ
ـذا ا ْلـك ََلم َوقــد
الصــاد ِق»  .وتع َّقبــه العينــي ،فقــالَ :
حديــث َّ
ـذا َل ْيـ َ
ِ
علــم َأن ا ْل ِغ ْب َطــة اشــتهاء مثــل َمــا أ ْعطــى فـ َ
ـي مثــل َمــا
ـان مث ـاًَ ،وكَيــف يت ََصـ َّ
ـور اغتبــاط مــن ُأ ْعطـ َ
ـذوف ت ِ
ُأ ْعطِــي َغــره ،واألحسـن فِيـ ِ
جــة َمـ ُ
َقديــرهَ :بــاب :اغتبــاط الرجــل َصاحــب
ـه َأن يقــدر ِف َّ
الت َ َ
َ ُ
َ
()5

ال ُقــرآن» .

قــال ابــن حجــر« :قلــت :كالمــه يقتــي عــدم التفرقــة بــن ا ْل ِغ ْب َطــة واالغتبــاط ،وهــو عــن
الفســاد»(ِ .)6
ومــن األجوبــة يف دفــع هــذا االعــراض مــا ذكــره الكاندهلــوي ،فقــال« :ويمكــن عنــدي

أن ُيقــال :إن االغتبــاط املذكــور يف الرتمجــة مصــدر مضــاف إىل مفعولــه ،أي :االغتبــاط عــى صاحــب
()7

القــرآن» .

(( (1انظر :عمدة القاري (.)41/20
اجلرجاين ،اإلسامعييل ،الشافعي ،مجع بني الفقه واحلديث ،ورياسة الدين والدنيا ،تصانيفه تشهدُ له باإلمامة فِ
(( (2هو أبو بكر ،أمحد بن إبراهيم ُ
الفقه واحلديث ،والتي منها« :املستخرج عىل البخاري»( ،ت297:هـ) .انظر :السري ( ،)292/16واألعالم (.)86/1
(( (3انظر :فتح الباري (.)73/9
(( (4انظر :فتح الباري (.)73 /9
(( (5انظر :عمدة القاري (.)41/20
(( (6انظر :انتقاض االعرتاض يف الرد عىل العيني يف رشح البخاري (.)413/2
(( (7انظر :األبواب والرتاجم لصحيح البخاري (.)446/5
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ثم أورد اإلمام البخاري حتت الرتمجة حديثني فيهام داللة عىل ما ذكره يف الرتمجة ،ومها:
	-احلديث األول :حديث ابن عمر .
	-احلديــث الثــاين :حديــث أيب هريــرة  . ووجــه داللــة احلديثــن عــى الرتمجــة
ـب ال ُقـ ِ
ـر صاحـ ِ
ـرآن َي ْغتَبِـ ُ
ـث ملــا َ
خلصهــا احلافــظ ابــن حجــر ،فقــالَ « :أ َّن احلديـ َ
ـط
كان داالً عــى َأ َّن غـ َ
نفسـ ِ
ـل ِ
ـب ال ُقـ ِ
ـل بِال ُقـ ِ
صاحــب ال ُقـ ِ
ـاط صاحـ ِ
ـرآن بعمـ ِ
ـرآن بِــا ُأعطِ َي ـ ُه ِم ـ َن العمـ ِ
ـرآنَ ،فاغتِ َبـ ُ
ـه أوىل ،إذا
َ
()1
ـث الصـ ِ
ـوارد َة ِف حديـ ِ
ِ
ِ
ـاد ِق» .
َّ
ـار َة الـ ِ َ
َســم َع هــذه البِشـ َ
القــرآن يف ِغب َط ٍ
ِ
ــة؛ وهــو ُح ْســ ُن
صاحــب
وقــال ابــن كثــر« :ومضمــون هذيــن احلديثــن أن
ْ
َ
()2
ـاط بــا هـ ِ ِ
ـون شــديدَ االغتِبـ ِ
احلـ ِ
ـال ،فينبغــي أن يكـ َ
ب َت ْغبِي ُط ـ ُه بذلــك» .
ـو فيــه ،و ُيس ـت ََح ُّ
ُ َ
َ

آن َو َع َّل َم ـ ُه»  .ثــم أورد
ـم ال ُقـ ْـر َ
* *البــاب الســادس :وقــال يف ترمجتــهَ « :بــاب َخ ْ ُي ُكــم َمــن َت َع َّلـ َ
()3

حتتــه ثالثــة أحاديــث ســاقها بإســناده ،فقــال :

ِ
ِ
ــا َن َ ،ع ِ
ح ِ
[ ]5027عــن َســ ْع ِد ْب ِ
ــن
الر ْ َ
الســ َلم ِّيَ ،عــ ْن ُع ْث َ
ــن ُّ
ــن ُع َب ْيــدَ ةََ ،عــ ْن َأ ِب َع ْبــد َّ
ِ
حـ ِ
آن َو َع َّل َمـ ُه»َ ،قـ َ
ـي َ قـ َ
ـن ِف إِ ْمـ َـر ِة
ـالَ :
الر ْ َ
ـم ال ُقـ ْـر َ
ـالَ :و َأ ْقـ َـر َأ َأ ُبــو َع ْبــد َّ
«خ ْ ُي ُكــم َمــن َت َع َّلـ َ
النَّبِـ ِّ
ـذي َأ ْقعــدَ ِن م ْقعـ ِ
اك ا َّلـ ِ
ـالَ :و َذ َ
ـاجَ ،قـ َ
ُع ْثـ َـا َنَ ،ح َّتــى ك َ
ـدي َهـ َ
ـذا.
حل َّجـ ُ
َ َ
َ
َان ا َ
ــا َن ْب ِ
ــالَ :ق َ
ــانَ ،ق َ
ــن َع َّف َ
ــم
ــي « :إِ َّن َأ ْف َض َلكُــم َمــن َت َع َّل َ
ــال النَّبِ ُّ
[َ ]5028عــ ْن ُع ْث َ
آن َو َع َّل َمــ ُه».
ــر َ
ال ُق ْ

ــالِ َ :
ــه ِل ْب ِ
ــن َســ ْع ٍدَ ،ق َ
ــت :إِ َّنَــا َقــدْ
ــر َأةٌَ ،ف َقا َل ْ
[َ ]5029عــن َس ْ
ــي ْ ام َ
«أتَــت النَّبِ َّ
ِِ
ِ
ـاء ِمــن حاجـ ٍ
ـال :مــا ِل ِف النِّسـ ِ
ـةَ ،ف َقـ َ
ـال َر ُجـ ٌ
ـل :ز َِّو ْجن ِ َيهــا،
َو َه َبـ ْ
ـت َن ْف َسـ َ
ْ َ َ
َ
ـها هللِ َول َر ُســوله َ ،ف َقـ َ َ

ـالَ :أعطِهــا و َلــو َخ َاتـ ًا ِمــن ح ِديـ ٍ
ـل َلـ ُهَ ،ف َقـ َ
ـالَ :أ ْعطِ َهــا َث ْوبـ ًاَ ،قـ َ
َقـ َ
ـدَ ،فا ْع َتـ َّ
ـالَ :مــا َم َعـ َ
ـك
ْ َ
ـالَ :ل َأ ِجــدُ َ ،قـ َ ْ َ َ ْ
ـالَ :ف َقــدْ زَوج ُتكَهــا بِــا معـ َ ِ
ِ
ـن ال ُقـ ْـر ِ
ـن ال ُقـ ْـر ِ
ـذاَ ،قـ َ
آن؟ َقـ َ
ـذا َو َكـ َ
ـالَ :كـ َ
آن».
ـك مـ َ
َّ ْ َ َ َ َ
مـ َ

50

(( (1انظر :فتح الباري (.)73/9
(( (2انظر :تفسري ابن كثري (.)66/1
(( (3انظر :صحيح البخاري ،كتاب :فضائل القرآن (.)192/6

(كتَاب َف َض ِ
اج ِم ِ
خ ِار ِّي يف ُع ُلوم ال ُقرآن ِم ْن ِخ َل ِل تَر ِ
َآ َرا ُء اإلمام ِال ُب َ
ائ ِل ال ُق ْر َآن)
ُ
َ

الدراسة:
ترجــم اإلمــام البخــاري البــاب بلفــظ متــن حديــث عثــان بــن عفــان  الــذي أورده حتته:
()1

«خريكــم َمــن تع َّلــم القــرآن وع َّلمــه»  .واإلمــام البخــاري قصــد مــن هــذه الرتمجــة أمريــن ،ومها:
()2

ـار إىل ترجيـ ِ
الروايــة بالــواو» التــي
ـح ِّ
األمــر األول :وهــو خفــي ،قــال ابــن حجــر« :كأنــه أشـ َ
()3

()4

()5

للعطــف عنــد األكثريــن عــى روايــة« :أو تع َّلمــه»  ،التــي هــي للتنويــع ال للشــك .

ـات اخلرييـ ِ
قــال ابــن حجــر« :وهــي أظهـ ُـر مــن حيـ ُ
ـة
ـث املعنــى؛ ألن التــي بــــ «أو» تقتــي إثبـ َ
ِ
املذكــورة ملــن َ
َ
فعــل أحــد األمريــن ،فيلــز ُم َّ
يكــون
أن َمــن تع َّلــم القــرآن ولــو مل ُي َع ِّلمــ ُه غــر ُه أن

خــر ًا ممــن عمـ َـل بــا فيــه مث ـاً ،وإن مل َي َت َع َّلم ـ ُه ،وال ُي َقـ ُ
ـال :يلــزم عــى روايــة الــواو أيض ـ ًا َّ
أن َمــن
()6
ِ
ِ
أن يكـ َ
ـر ُه ْ
ـر ُه» .
ـون أفضـ َـل ممــن َعمـ َـل بــا فيــه مــن غــر َأن َي َت َع َّل َمـ ُه ومل ُي َع ِّلمـ ُه َغـ َ
َت َع َّل َمـ ُه َو َع َّل َمـ ُه َغـ َ

األمــر الثــاين :وهــو ظاهـ ٌـر مــن الرتمجــة ،فلعلــه -واهلل أعلــم -أراد بيــان فضــل القــرآن الكريــم

عــى َمــن تع َّلمــه وع َّلمــه غــره ،بــأن جعــل صاحبــه مــن خــر النــاس وأفضلهــم بعــد النبيـ ِّـن ،وهــذه
اخلرييــة والفضــل إنــا وجبــت لــه بفضــل القــرآن الكريــم.

ثم أورد اإلمام البخاري حتت الرتمجة ثالثة أحاديث تشهد ملا ذكره يف الرتمجة ،وهي:
	-احلديــث األول :واحلديــث الثــاين كالمهــا عــن عثــان بــن عفــان ،وداللتهــا عــى

عــن احلديــث ،ووجــه الداللــة ب َّينــة مــن لفــظ احلديــث.
التمجــ ُة هــي
الرتمجــة ظاهــرة إذ َّ
ُ

(( (1انظر :فتح الباري ( ،)74/9وعمدة القاري (.)42/20
(( (2انظر :فتح الباري (.)74/9
(( (3أخرجها اإلمام أمحد يف املسند ( ،471/1ح ،)412وأبو داود يف السنن (ح ،)1452والرتمذي يف السنن (ح ،)2907والنسائي يف
السنن الكربى ( ،267/7ح ،)7983كلهم من طريق شعبة به ،بلفظ« :خريكم َمن تع َّلم القرآن وع َّلمه».
(( (4أخرجها اإلمام أمحد يف املسند ( ،471/1ح ،)412من طريق شعبة به ،بلفظَّ :
«إن خريكم من ع َّلم القرآن أو تع َّلمه».
(( (5انظر :فتح الباري ( ،)76/9وعمدة القاري (.)43/20
(( (6انظر :فتح الباري (.)76/9
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	-احلديــث الثالــث :حديــث ســهل بــن ســعد ،وداللتــه عــى الرتمجــة غــر ظاهــرة ،قــال
()1
ِ
شاح الصحيــح يف
جــة ب ّينــة إِ َّل َح ِديــث ســهل»  .لــذا اختلــف َُّ
للت َ َ
ابــن املنــرُ « :م َطاب َقــة ْالَ َحاديــث َّ ْ
بيــان وجــه الداللــة:

زوجــه املــرأة حلرمــة
فقــال ابــن ب َّطــال« :وحديــث ســهل إنــا ذكــره يف هــذا البــاب؛ ألنــه َّ
()2

القــرآن» .

الس َي َ
وتعقبه ابن التنيَّ :
اق يدُ ُّل عىل َأ َّن ُه َز َّو َج َها ل ُه عىل َأ ْن ُي َع ِّل َم َها» .
«بأن ِّ
()3

ِ
جــة َليســت ِف بيــان ُحرمــة
ــا نظــر؛ أمــا األول :فــأن َّ
الت َ َ
قــال العينــي« :قلــتِ :ف كل من ُْه َ
ِ
ال ُقــرآنَ ،وأمــا ال َّثـ ِ
ـان :فداللتــه عــى الت ِ
ـم َطاب َقة مــن
َّزويــج عــى تَعليــم ال ُقــرآنَ ،و ُيمكــن َأن ُي َوجــه الــ ُ

ـورة َكـ َ
ـذا َو َكـ َ
قولــهَ « :كـ َ
ـو َأن الفضــل ظهــر عــى الرجــل بحفظــه كــذا وكــذا
ـذاَ ... ،و ُهـ َ
ـذا» َأيُ :سـ َ

ـورةَ ،ومل حيصــل َلـ ُه َهـ َ
«خري ُكــم مــن تع َّلــم
ـذا الفضــل إال مــن فضــل ال ُقــرآن ،فدخــل حتــت قولــهَ :
ُسـ َ
ـرآن»؛ ِلَ َّنـ ُه تعلــم ودخــل ِف املتعلمــن ،ودخــل َأيضـ ًا حتــت قولــه« :وع َّلمــه»؛ أل َّنـ ُه 
ا ْل ُقـ ْ
()4
مهــا القــرآن» .
زوجــه إِ َّياهــا عــى َأن ُيع ِّل َ
إ َّنــا َّ

احبِـ ِ
ـرآن َظهــر عــى ص ِ
وقيــل« :وجـه د ُخولِـ ِ
ـه َأ َّن فضـ َـل ال ُقـ ِ
ـه ِف ال َع ِ
اجـ ِ
ـل بِـ َـأن َقــا َم َلـ ُه َم َقا َم الــ َـا ِل
َ
ُ ُ
َ َ
ِ ()5
الــذي يتَوصـ ُـل بـ ِ
ـل َف َظ ِ
ـه إىل ُب ُلــو ِغ ال َغـ َـر ِ
ضَ ،و َأ َّمــا نَف ُعـ ُه ِف اآلجـ ِ
ـه» .
اهـ ٌـر ال َخ َفا َء بِـ
ُ َ َّ
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(( (1انظر :املتواري عىل أبواب البخاري (ص.)392
(( (2انظر :رشح صحيح البخاري البن بطال (.)265/10
الـمنِري يف املتواري عىل أبواب البخاري (ص.)392
(( (3انظر :فتح الباري ( .)77/9وبه أيض ًا تعقبه ابن ُ
(( (4انظر :عمدة القاري (.)44/20
(( (5انظر :فتح الباري (.)77/9

(كتَاب َف َض ِ
اج ِم ِ
خ ِار ِّي يف ُع ُلوم ال ُقرآن ِم ْن ِخ َل ِل تَر ِ
َآ َرا ُء اإلمام ِال ُب َ
ائ ِل ال ُق ْر َآن)
ُ
َ

املطلب الثاين :فضائل سور خمصوصة من القرآن الكريم
عقــد اإلمــام البخــاري  لبيــان فضائــل ســور خمصوصــة مــن القــرآن الكريــم ســتة أبــواب
()1

رأي يف تفضيــل بعــض القــرآن عــى بعــض :
دون أن يكــون لــه ٌ

()2
ات ِ
ــة الكِت ِ
* *البــاب األول :وقــال يف ترمجتــهَ « :بــاب َف ْض ِ
َــاب»  .ثــم أورد حتتــه حديثــن
ــل َف ِ َ

ســاقهام بإســناده ،فقــال:

ـع ِ
[َ ]5008ع ـن َأ ِب سـ ِ
ـيَ ،فدَ َعـ ِ
يد بـ ِ
ـم َع َّلَ ،قـ َ
ـت ُأ َصـ ِّ
ـم
ـالُ « :كنْـ ُ
ْ
ـي َ ف َلـ ْ
ـان النَّبِـ ُّ
ـن الــ ُ
َ
ـالَ :أ َل ْ َي ُقـ ِ
ـيَ ،قـ َ
ـتَ :يــا َر ُسـ َ
ـت ُأ َصـ ِّ
ـل اهللُ :ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﮊ [ســورة
ـول ا ِ
هلل إِ ِّن كُنـ ُ
ُأ ِج ْبـ ُهُ ،ق ْلـ ُ

()3
ـل َأن َ ْتــرج ِ
ـور ٍة ِف ال ُقـ ْـر ِ
ـم ْس ِ
ـم َقـ َ
ج ِدَ ،ف َأ َخـ َ
َ
َ
ـالَ :أ َل ُأ َع ِّل ُمـ َ
آن
ـذ بِ َي ِدي،
ـ
الـ
ـن
ـ
م
ـ
ب
ق
َ
َ
ْ
ـم ُسـ َ
ـك َأ ْع َظـ َ
األنفــال]24:؟ ُثـ َّ
َ
ُ
ـك َأع َظــم سـ ٍ ِ
ـن ال ُقـ ْـر ِ
آنَ ،قـ َ
ـتَ :يــا َر ُسـ َ
ـول اهللِ ،إِ َّنـ َ
ـال:
ـك ُق ْلـ َ
َف َلـ َّـا َأ َر ْد َنــا َأن َنخْ ـ ُـر َجُ ،ق ْلـ ُ
ـورة مـ َ
ـتَ :لُ َع ِّل َمنَّـ َ ْ َ ُ َ
آن العظِيــم ا َّلـ ِ
احلمــدُ هللِ رب العا َلِـ ِ
ـذي ُأوتِي ُتـ ُه».
َ ِّ َ َ
ـم َث ِانَ ،وال ُقـ ْـر ُ َ ُ
السـ ْب ُع الــ َ
ـي َّ
ـن ،هـ َ
َ ْ

ـع ٍ
[َ ]5009عـن َأ ِب سـ ِ
ـاء ْت َج ِ
ـالُ « :كنَّا ِف َم ِسـ ٍ
يد اخلُــدْ ِر ِّيَ ،قـ َ
ت :إِ َّن
ار َيـ ٌةَ ،ف َقا َل ْ
ْ
َ
ـر َلنَــا َفنَ َز ْلنَــاَ ،ف َجـ َ
ـل مــا ُكنَّــا ن َْأبنُـه بِر ْقيـ ٍ
احلــي ســلِيم ،وإِ َّن َن َفر َنــا َغيــبَ ،فهـ ْ ِ
ـةَ ،ف َر َقــا ُه
ْ ٌ َ
َسـ ِّيدَ َ ِّ َ ٌ َ
ُ ُ ُ َ
ـم َر ٍاق؟ َف َقــا َم َم َع َهــا َر ُجـ ٌ َ
ـل من ُكـ ْ
َ
َفــر َأَ ،ف َأمــر َلـه بِ َث َلثِــن َشــاةً ،وسـ َقانَا َلبنـ ًاَ ،ف َلــا رجــع ُق ْلنَــا َلـهَ :أكُنـ َ ِ
ـت ت َْر ِقــي؟
ـن ُر ْق َيـ ًة َأ ْو كُنـ َ
َ
ُ
َّ َ َ َ
َ
ََ َ َ ُ
ـت ُ ْتسـ ُ
َ َ
ِ
ـت إِ َّل بِـ ُ
ـأ ِت َأ ْو ن َْسـ َ
ْ
ـأ ِّم الكِ َتـ ِ
َقـ َ
ـي ،
ـالَ :لَ ،مــا َر َق ْيـ ُ
ـأ َل النَّبِـ َّ
ـابُ ،ق ْلنَــاَ :ل ُ ْتد ُثــوا َشـ ْيئ ًا َح َّتــى َنـ َ

ِ
ِ
ِ
َف َلــا َق ِدمنَــا الــ ِ
ـموا َو ْ ِ
ـي َ ،ف َقـ َ
اض ُبوا
ـالَ :و َمــا ك َ
َان ُيدْ ِريــه َأ َّنَــا ُر ْق َيـ ٌة؟ ا ْقسـ ُ
ـمدينَ َة َذك َْر َنــا ُه للنَّبِـ ِّ
َ
َّ ْ

ـهمٍ».
ِل بِ َسـ ْ

(( (1وهذه املسألة من املسائل التي وقع اخلالف فيها بني العلامء عىل قولني ،والقول املشهور فيها والذي عليه مجهور العلامء من السلف
واخللف جواز تفضيل بعض القرآن عىل بعض .ولبسط الكالم حول هذه املسألة ينظر إليه يف :تفسري القرطبي ( ،)109/1والربهان يف
علوم القرآن ( ،)430/1واإلتقان يف علوم القرآن ( ،)136/4وجمموع فتاوى ابن تيمية ( ،)209 ،103/17وفتح الباري (،)158/8
وفضائل القرآن ،للجار اهلل (ص.)432
(( (2انظر :صحيح البخاري ،كتاب :فضائل القرآن (.)187/6
(( (3قوله« :أعظم سورة يف القرآن» املرا ُد بِال َعظِي ِمِ :ع َظ ِم القدر بالثواب املرتب عىل قراءهتا ،وإن كان غريها أطول منها ،وذلك ملا اشتملت
والسؤال .انظر :فتح الباري ( ،)54/9وعمدة القاري (.)248/18
عليه من ال َّثناء ،والدُّ عاءُّ ،
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الدراسة:
مــا ترجــم بــه اإلمــام البخــاري البــاب ظاهــر البيــان يف الكشــف عــن قصــده مــن الرتمجــة ،لــذا

شاح الصحيــح عــن رشحهــا ،وهــي يف بيــان فضــل قــراءة ســورة الفاحتــة عــى غريهــا مــن
ســكت ُ َّ
ســور القــرآن ،وقــد اسـ َّ
ـتدل عــى مــا قصــده مــن الرتمجــة بحديثــن ،ومهــا:
الـم َع َّل . 
	-احلديث األول :حديث أيب سعيد بن ُ
	-احلديــث الثــاين :حديــث أيب ســعيد اخلــدري  ، وكال احلديثــن ظاهــر الداللــة
()1

عــى فضــل قــراءة ســورة الفاحتــة  ،ووجــه داللتهــا أظهــر مــن أن ختفــى ،فهــي ب َّينــ ٌة مــن لفــظ
احلديــث.

()2
ــل س ِ
ــر ِة»  .ثــم أورد حتتــه حديثــن
ــورة ال َب َق َ
* *البــاب الثــاين :وقــال يف ترمجتــهَ « :بــاب َف ْض ِ ُ َ

ســاقهام بإســناده ،األول منهــا رواه مــن طريقــن ،فقــال:

ـنَ ،عـن َأ ِب مسـع ٍ
ِ
ِ
ودَ ،عـ ِ
حـ ِ
ـي
الر ْ َ
ْ َ ْ ُ
ـن النَّبِـ ِّ
ـمَ ،عـ ْن َع ْبــد َّ
[َ ]5008عـ ْن ُشـ ْع َب َةَ ،عـ ْن ُسـ َل ْي َم َنَ ،عـ ْن إِ ْب َراهيـ َ
«مــن َقـ َـر َأ بِ ْال َي َتـ ْ ِ
َ قـ َ
ـن .»...
ـالَ :

ِ
ِ
نص ٍ
ــن ْب ِ
ح ِ
[ ]5009عــن ُســ ْف َي َ
ــن َي ِزيــدَ َ ،عــ ْن َأ ِب
الر ْ َ
انَ ،عــن َم ُ
يــمَ ،عــ ْن َع ْبــد َّ
ــورَ ،عــ ْن إِ ْب َراه َ
()3
ـن ِمــن ِ
مس ـع ٍ
آخـ ِ
ـالَ :قـ َ
ود َ ، قـ َ
ـور ِة ال َب َقـ َـر ِة ِف
«مــن َقـ َـر َأ بِ ْال َي َتـ ْ ِ ْ
َ ْ ُ
ـر ُسـ َ
ـي َ :
ـال النَّبِـ ُّ
َلي َلـ ٍ
ـة َك َف َتــا ُه».
ْ

ــظ َزك ِ
ح ْف ِ
ــول اهللِ  بِ ِ
ِ
«و َّك َلنِــي َر ُس ُ
ض اهللُ َعنْــ ُهَ ،ق َ
َاة
ــالَ :
[َ ]5010عــ ْن َأ ِب ُه َر ْي َ
ــر َة َر َ
ِ
ـان ٍ
ـك إِ َل رسـ ِ
ـانَ ،ف َأ َتـ ِ
آتَ ،ف َج َعـ َ
ـتَ :لَ ْر َف َع َّنـ َ
ـول اهللِ ،
ـن ال َّط َعــا ِم َف َأ َخ ْذ ُتـ ُهَ ،ف ُق ْلـ ُ
َر َم َضـ َ
ي ُثــو مـ َ
ـل َ ْ
َ ُ

ـك َفا ْقــر ْأ آيـ َة ال ُكــر ِسَ ،لــن يـز ََال معـ َ ِ
ـص َ
ـظَ ،والَ
هلل َحافِـ ٌ
ـثَ ،ف َقـ َ
احل ِديـ َ
ـت إِ َل فِ َر ِاشـ َ
ـن ا ِ
ـال :إِ َذا َأ َو ْيـ َ
َف َقـ َّ
ـك مـ َ
َ َ
َ
َ َ
ْ ِّ
ـحَ ،و َقـ َ
وبَ ،ذ َ
ـو َكـ ُ
َي ْق َر ُبـ َ
«صدَ َقـ َ
ان».
ـك َش ـ ْي َط ٌ
اك َش ـ ْي َط ٌ
ان َح َّتــى ت ُْصبِـ َ
ـذ ٌ
ـك َو ُهـ َ
ـي َ :
ـال ال َّنبِـ ُّ
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(( (1انظر :فتح الباري ( ،)54 /9وعمدة القاري ( ،)29/20ولب اللباب (.)145/4
(( (2انظر :صحيح البخاري ،كتاب :فضائل القرآن (.)188/6
(( (3قوله« :من آخر سورة البقرة» يعني :من قوله تعاىل :ﮋ ﮗ ﮘ ﮊ [سورة البقرة ]285:إىل آخر السورة» .انظر :فتح الباري (.)56/9

(كتَاب َف َض ِ
اج ِم ِ
خ ِار ِّي يف ُع ُلوم ال ُقرآن ِم ْن ِخ َل ِل تَر ِ
َآ َرا ُء اإلمام ِال ُب َ
ائ ِل ال ُق ْر َآن)
ُ
َ

الدراسة:
هــذه الرتمجــة ظاهــرة البيــان ،فهــي مغنيــة يف الكشــف عــن قصــد اإلمــام البخــاري منهــا ،لــذا

شاح الصحيــح عــن بيــان مقصــوده منهــا ،وهــي يف بيــان فضــل قــراءة ســورة البقــرة عــى
ســكت ُ َّ
غريهــا مــن ســور القــرآن ،وقــد اسـ َّ
ـتدل عــى مــا قصــده مــن الرتمجــة بحديثــن ،ومهــا:
	-احلديث األول :وقد رواه من طريقني عن أيب مسعود.
	-احلديــث الثــاين :حديــث أيب هريــرة ،وكال احلديثــن ظاهـ ُـر الداللــة عــى فضــل قــراءة
()1

ســورة البقــرة  ،ووجــه داللتهــا بينــة مــن لفــظ احلديــث.

ِ ()2
* *البــاب الثالــث :وقــال يف ترمجتــهَ « :بــاب َف ْضـ ِ
ـف»  .ثــم أورد حتتــه حديث ـ ًا
ـور ِة الك َْهـ
ـل ُسـ َ

واحــد ًا ســاقه بإســناده:

ـف ،وإِ َل جانِبِـ ِ
ـل ي ْقــر ُأ ســور َة الكَهـ ِ
ـن َعـ ِ
ـر ِاء ْبـ ِ
[َ ]5011عـ ِ
ـاز ٍ
بَ ،قـ َ
ـان
ـه ِح َصـ ٌ
ـال« :ك َ
ْ
َ َ
َان َر ُجـ ٌ َ َ ُ َ
ـن الـ َ َ
()3
ِ
ـوط بِ َشـ َطن ْ ِ
َم ْر ُبـ ٌ
ـحا َب ٌةَ ،ف َج َع َلــت تَدْ ُنــو َوتَدْ ُنــوَ ،و َج َعـ َ
ـح َأ َتــى
ـل َف َر ُسـ ُه َينفـ ُـرَ ،ف َلـ َّـا َأ ْص َبـ َ
َي َ ،ف َتغ ََّشـ ْت ُه َسـ َ
ـت بِال ُقـ ْـر ِ
ـك َلـ ُهَ ،ف َقـ َ
ـال :تِ ْلـ َ
ـي َ ف َذ َكـ َـر َذلِـ َ
آن».
الســكِينَ ُة َتنَ َّز َلـ ْ
ـك َّ
النَّبِـ َّ

الدراسة:
هــذه الرتمجــة ظاهــرة البيــان ،فهــي مغنيــة يف الكشــف عــن قصــد اإلمــام البخــاري منهــا ،لــذا

شاح الصحيــح عــن رشحهــا ،وهــي يف بيــان فضــل قــراءة ســورة الكهــف عــى غريهــا مــن
ســكت ُ َّ

َّ
اســتدل عــى مــا قصــده مــن الرتمجــة بحديــث واحــد عــن الــراء بــن
ســور القــرآن ،وقــد
()4

عــازب  وهــو ظاهــر الداللــة عــى فضــل قــراءة ســورة الكهــف  .ووجــه داللتــه أظهــر مــن
أن ختفــى ،فهــي ب َّين ـ ٌة مــن لفــظ احلديــث.

(( (1انظر :عمدة القاري ( ،)31 ،30/20ولب اللباب (.)145/4
(( (2انظر :صحيح البخاري ،كتاب :فضائل القرآن (.)188/6
الر ْبط بشطنني؛ ألجل ُجوحه واستصعابه .انظر :فتح الباري (.)57/9
(( (3قوله« :بشطنني» مجع َش َطن؛ وهو احلبل ،وإنام كان َّ
(( (4انظر :عمدة القاري ( ،)31/20ولب اللباب (.)145/4
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()1
* *البــاب الرابــع :وقــال يف ترمجتــهَ « :بــاب َف ْضـ ِ
ـور ِة ال َف ْتــحِ »  .ثــم أورد حتتــه حديثـ ًا واحــد ًا
ـل ُسـ َ

ســاقه بإســناده ،فقال:

ــول اهللِ  ك َ ِ
ــن َأســ َلمَ ،عــن َأبِ ِ
ِ
يــهَ :
ــر ِف َب ْع ِ
«أ َّن َر ُس َ
ــض
ْ
[َ ]5012عــن َز ْيــد ْب ِ ْ َ
َان َيس ُ
ــأ َله عمــر عــن َ ٍ
اخل َّط ِ ِ
َأســ َف ِ ِ
ــن َ
ــم ُيِ ْبــ ُه َر ُس ُ
ــول اهللِ
ــر َم َعــ ُه َل ْيــاََ ،ف َس َ ُ ُ َ ُ َ
ــر ْب ُ
شءَ ،ف َل ْ
ارهَ ،و ُع َم ُ
ْ
ْ
ــاب َيس ُ
ـم َسـ َ
ـم َسـ َ
ـم ُيِ ْبـ ُهَ ،ف َقـ َ
ـكَ ،نـز َْر َت(َ )2ر ُسـ َ
ـك ُأ ُّمـ َ
ـال ُع َمـ ُـرَ :ثكِ َل ْتـ َ
ـول
ـأ َل ُه َف َلـ ْ
ـم ُيِ ْبـ ُهُ ،ثـ َّ
ـأ َل ُه َف َلـ ْ
ُ ،ثـ َّ
َث مــر ٍ
ـت َب ِعـ ِ
ـكَ ،قـ َ
ـك َل ُيِي ُبـ َ
ات ،ك َُّل َذلِـ َ
ـت َأ َمــا َم
ـري َح َّتــى كُنـ ُ
ـال ُع َمـ ُـرَ :ف َح َّر ْكـ ُ
اهللِ َ ث ـا َ َ َّ
ت َأن سـ ِ
ِ
ـيت َأن َينـ ِ
النَّـ ِ
ـرخُ ِبَ ،قـ َ
ـتَ :ل َقــدْ
ـالَ :ف ُق ْلـ ُ
ـم ْع ُ
آنَ ،فـ َـا ن َِشـ ْب ُ
ـاسَ ،و َخ ِشـ ُ
ـز َل ِ َّف ُقـ ْـر ٌ
َ
ت َصارخـ ًا َيـ ْ ُ
ت ع َليـ ِ
ـالَ :ف ِ
ـهَ ،ف َقـ َ
ـت َر ُسـ َ
آن َ ،قـ َ
ـالَ :ل َقــدْ
ج ْئـ ُ
َخ ِشـ ُ
ـون َنـز ََل ِ َّف ُقـ ْـر ٌ
ـيت َأن َي ُكـ َ
ـول اهللِ َ ف َسـ َّل ْم ُ َ ْ

()3
ـت ع َليـ ِ
ِ
ِ
ـه َّ
ـم َقـ َـر َأ :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ُأ ِنز َلـ ْ
ـي َأ َحـ ُّ
الشـ ْ
ـب إِ َ َّل مَّــا َط َل َعـ ْ َ ْ
ـور ٌة َلـ َ
ـم ُس ُ ،ثـ َّ
ـي ال َّل ْي َل ـ َة ُسـ َ
ـت َعـ َ َّ

ﭕ ﮊ [ســورة الفتــح.»]1:

الدراسة:
مــا ترجــم بــه اإلمــام البخــاري البــاب ظاهــر البيــان يف الكشــف عــن قصــده مــن الرتمجــة ،لــذا

شاح الصحيــح عــن رشحهــا ،وهــي يف بيــان فضــل قــراءة ســورة الفتــح عــى غريهــا مــن
ســكت ُ َّ

ســور القــرآن ،وقــد اسـ َّ
ـتدل عــى مــا قصــده مــن الرتمجــة بحديــث واحــد عــن زيــد بــن أســلم ،عــن
()4

أبيــه ،يف قصــة عمــر  ،وهــو ظاهــر الداللــة عــى فضــل قــراءة ســورة الفتــح  .ووجــه داللتــه
أظهــر مــن أن ختفــى ،فهــي ب َّينـ ٌة مــن لفــظ احلديــث.

()5
* *الباب اخلامس :وقال يف ترمجتهَ « :باب َف ْض ِل ُق ْل ُه َو اهللُ َأ َحدٌ » .
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(( (1انظر :صحيح البخاري ،كتاب :فضائل القرآن (.)188/6
(( (2قوله« :ن ََز ْر َت» َأ ْي :أحلحت َع َل ْي ِه .انظر :فتح الباري (.)583/8
والر َضا عن أصحابه حتت َّ
الش َج َرة .انظر :الكواكب الدراري (.)32/19
ِّعمة عليهِّ ،
(( (3ملا فيها من مغفرته ما تقدم وما ت ََأ ّخر ،وإمتام الن َ
(( (4انظر :عمدة القاري ( ،)32/20ولب اللباب (.)146/4
(( (5انظر :صحيح البخاري ،كتاب :فضائل القرآن (.)189/6

(كتَاب َف َض ِ
اج ِم ِ
خ ِار ِّي يف ُع ُلوم ال ُقرآن ِم ْن ِخ َل ِل تَر ِ
َآ َرا ُء اإلمام ِال ُب َ
ائ ِل ال ُق ْر َآن)
ُ
َ

فيه عن َع ْم َرة ،عن عائشة ،عن النبي .
ثم أورد حتته ثالثة أحاديث ساقها بإسناده ،فقال:
ا سـ ِ
ـع ٍ
[َ ]5013عـن َأ ِب سـ ِ
يد اخلُــدْ ِر ِّيَ :
ـم َع َر ُجـ ً
ا َي ْقـ َـر ُأ :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ ُي َر ِّد ُد َهــا،
ْ
«أ َّن َر ُجـ ً َ
َ
ـح َجــاء إِ َل رسـ ِ
ـل َي َت َق َُّ
ـال َر ُسـ ُ
الــاَ ،ف َقـ َ
الر ُجـ َ
ـول اهللِ َ ف َذ َكـ َـر َذلِـ َ
ـول اهللِ
َف َلـ َّـا َأ ْص َبـ َ
ـك َلـ ُهَ ،وك ََأ َّن َّ
َ َ ُ
()1
ـد ِه إِنــا َل َتعـ ِ
ِ
ِ
ِ
ـث ال ُقـ ْـر ِ
ـد ُل ُث ُلـ َ
آن ».
َ :وا َّلــذي َن ْفــي بِ َيـ َّ َ ْ

ِ ٍ
ـر ِن َأ ِخــي َق َتــا َد ُة ْب ـ ُن النُّ ْعـ َـا ِنَ :
ا َقــا َم ِف ز ََمـ ِ
«أ َّن َر ُج ـ ً
ـن
[َ ]5014ع ـ ْن َأ ِب َســعيد اخلُــدْ ِر ِّيَ ،أ ْخـ َ َ
ِ
الر ُجـ ُ
ـل
السـ َ
ـي َ ي ْقـ َـر ُأ مـ َ
ـن َّ
النَّبِـ ِّ
ـح ِر :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ الَ َي ِزيــدُ َع َل ْي َهــاَ ،ف َلـ َّـا َأ ْص َب ْحنَــا َأ َتــى َّ
ـو ُه».
ـي  ... ن َْحـ َ
النَّبِـ َّ
ـع ٍ
[َ ]5015عـن َأ ِب سـ ِ
ـال النَّبِــي ِ لَصحابِـ ِ
«أ َي ْع ِ
ـهَ :
ـالَ :قـ َ
يد اخلُــدْ ِر ِّي َ ، قـ َ
جـ ُز
ْ
ْ َ
ُّ
َ
آن ِف َلي َلـ ٍ
ـك َيــا َر ُسـ َ
ـم َأن َي ْقـ َـر َأ ُث ُلـ َ
ـق َذلِـ َ
ـق َذلِـ َ
ـول
ـك َع َل ْي ِهــمَ ،و َقا ُلــواَ :أ ُّينَــا ُيطِيـ ُ
ـة؟َ ،ف َشـ َّ
ـث ال ُقـ ْـر ِ ْ
َأ َحدُ ُكـ ْ
ِ
ـث ال ُقـ ْـر ِ
اهللِ؟ َف َقـ َ
الص َمــدُ ُث ُلـ ُ
آن».
الواحــدُ َّ
ـال :اهللُ َ

الدراسة:

مــا ترجــم بــه اإلمــام البخــاري البــاب ظاهــر البيــان يف الكشــف عــن قصــده مــن الرتمجــة ،لــذا

شاح الصحيــح عــن رشحهــا ،وهــي يف بيــان فضــل قــراءة ســورة ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ عــى
ســكت ُ َّ
غريهــا مــن ســور القــرآن ،وقــد اسـ َّ
ـتدل اإلمــام البخــاري عــى مــا قصــده مــن الرتمجــة بطــرف مــن
إســناد حديــث ُمعلــق دون متنــه ،وبثالثــة أحاديــث ســاقها بإســناده:

ث ال ُق ْر ِ
(( (1قوله « :إِ َنَّا َل َت ْع ِد ُل ُث ُل َ
آن» يف معنى ذلك أقوال ،وقد أفردها شيخ اإلسالم بجزء ضمن جمموع الفتاوى س َّمه« :جواب
أن ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ تعدل ثلث القرآن» .فقال « :قيل فيه وجوه
أهل العلم واإليامن بتحقيق ما أخرب به رسول الرمحن من َّ
س ْيج ،فعن أيب الوليد القريش أنه سأل أبا العباس بن رسيج عن معنى
أحسنها واهلل أعلم اجلواب املنقول عن اإلمام أيب العباس ابن ُ َ
قول النبي  :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ تعدل ثلث القرآن ،فقال« :معناه :أنزل القرآن عىل ثالثة أقسام :ثلث منها األحكام،
وثلث منها وعد ووعيد ،وثلث منها األسامء والصفات ،وهذه السورة مجعت األسامء والصفات» .قال القرطبيَّ :
«ودل عىل هذا التأويل
ما يف صحيح مسلم ،من حديث أيب الدرداء ،عن النبي  ،قال« :إن اهلل عز وجل جزأ القرآن ثالثة أجزاء ،فجعل ﮋ ﭑ ﭒ
نص» .انظر :جمموع الفتاوى ( ،)103/17وتفسري القرطبي (.)247/20
ﭓ ﭔﮊ جزء ًا من أجزاء القرآن» ،وهذا ٌّ
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أ َّما طرف إسناد احلديث املعلق ،فهوَ :ع ْم َرةُ ،عن عائشة ،عن النبي .
قــال الكرمــاين« :وملــا مل يكــن طريقــه بــرط البخــاري مل ينقلــه بعينــه ،واكتفــى باإلخبــار عنــه
()1

إمجــاالً» .

وتعقبــه العينــي فقــال« :قلــت :ليــس األمــر كذلــك بــل هــذا عــى رشطــه ،وقــد أخرجــه بتاممــه
()2

يف أول كتــاب التوحيــد  ،قــال :حدثنــا حممــد ،حدثنــا أمحــد بــن صالــح ،حدثنــا ابــن وهــب ،حدثنــا
عمــرو ،عــن ابــن أيب هــال أن أبا الرجــال حممــد بــن عبــد الرمحــن حدثــه ،عــن أمــه َعمــرة بنـ ِ
ـت عبــد
الرمحــن -وكانــت يف حجــرة عائشــة زوج النبــي  ،عــن عائشــة« :أن النبــي 

بعــث رجـ ً
ا عــى رسيــة ،وكان يقــرأ ألصحابــه يف صالتــه فيختــم بـــ ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ »...احلديــث،
()3

ويف آخــره« :أخــروه أن اهلل حيبــه»» .

أ َّمــا األحاديــث الثالثــة املوصولــة ،فهــي كلهــا عــن اخلُــدري ،وهــي ظاهــرة الداللــة عــى
()4

فضــل قــراءة ســورة ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ  .ووجــه داللتهــا أظهــر مــن أن ختفــى ،فهــي ب َّينـ ٌة مــن لفــظ
احلديــث.

ِ ()6( )5
* *البــاب الســادس :وقــال يف ترمجتــهَ « :بــابَ :ف ْضـ ِ
ـم َع ِّو َذ
ات »  .ثــم أورد حتتــه حديثــن
ـل الــ ُ

ســاقهام بإســناده ،فقــال :

ـى َن ْف ِسـ ِ
[َ ]5016ع ـ ْن َع ِائ َش ـ َة َ : 
«أ َّن َر ُسـ َ
َان إِ َذا ْاش ـ َتكَى َي ْقـ َـر ُأ َعـ َ
ـه
ـول اهللِ  ك َ
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(( (1انظر :الكواكب الدراري (.)24/19
(( (2انظر :صحيح البخاري ( ،115/9ح.)7375
(( (3انظر :عمدة القاري ( .)32/20وانظر أيض ًا :فتح الباري (.)59/9
(( (4انظر :عمدة القاري ( ،)34 ،32/20ولب اللباب (.)146/4
ِ
ِ
ِ
«الـم َع ِّو َذات» بكرس الواو ،مجع ُم َع ِّو َذة ،قال ابن منظورَ « :عا َذ بِه َي ُعو ُذ َع ْوذ ًا وعياذ ًا و َمعاذ ًاَ :ل َذ بِهَ ،
وجلأ إِليهَ ،وا ْعت ََص َم» .واملراد
(( (5قوله:
ُ
السور ال َّث َلث :سورة اإلخالص ،وسورة الفلق ،وسورة الناس ،وال َّت َع ُّوذ َظاهر ِف املعوذتني سوريت الفلق والناس ،وذكر سورة
هباُّ :
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
اإلخالص معهام تغليب ًا ،وإن مل يرصح فيها بلفظ التعويذ؛ ألهنا مما ُيت ََح َّص ُن َهبا ،الشت َملا عىل صفة اهلل تعاىل» .انظر :لسان العرب
( ،)498/3وتاج العروس ( )444/9مادة« :عوذ» ،وفتح الباري ( ،)62/9وعمدة القاري (.)34/20
(( (6انظر :صحيح البخاري ،كتاب :فضائل القرآن (.)189/6

(كتَاب َف َض ِ
اج ِم ِ
خ ِار ِّي يف ُع ُلوم ال ُقرآن ِم ْن ِخ َل ِل تَر ِ
َآ َرا ُء اإلمام ِال ُب َ
ائ ِل ال ُق ْر َآن)
ُ
َ

ِِ
ِ
بِا ُْلعــو َذ ِ
اتَ ،و َين ُفـ ُ
ـاء َب َركَتِ َهــا».
ـثَ ،ف َلـ َّـا ْاشـتَدَّ َو َج ُعـ ُه كُنـ ُ
ـت َأ ْقـ َـر ُأ َع َل ْيــهَ ،و َأ ْم َسـ ُ
َ ِّ
ـح بِ َيــده َر َجـ َ

ِ
ٍ
ِ ِ ِ
[َ ]5017عـ ْن َع ِائ َشـ َةَ :
ـم
ـي  ك َ
جـ َ
َان إِ َذا َأ َوى إِ َل ف َراشــه ك َُّل َل ْي َلــة َ َ
«أ َّن النَّبِـ َّ
ـع َك َّف ْيــهُ ،ثـ َّ
ــر َأ فِ ِ
ــث فِ ِ
َن َف َ
ــم
يهــا :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ ،ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ  ،ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮊ ُ ،ث َّ
ــاَ ،ف َق َ
يه َ
ـل ِمــن جسـ ِ
ـه ووج ِهـ ِ
ـد ِه ،يبــدَ ُأ ِبِــا عـ َ ِ ِ
ِ
يمســح ِبِــا مــا اسـ َت َط ِ
ـد ِهَ ،ي ْف َعـ ُ
ـهَ ،و َمــا َأ ْق َبـ َ
ـل
ـى َر ْأسـ َ َ ْ
َ َ
اع مــن َج َسـ َ ْ
َ
َ َ
َْ َ ُ َ َ ْ
ث مــر ٍ
ـك َثـ َ
َذلِـ َ
ات».
ـا َ َ َّ

الدراسة:

شاح الصحيــح عــن بيــان قصــد اإلمــام البخــاري مــن ترمجــة البــاب ،لكــن بالنظــر
ســكت ُ َّ
إىل مــا أورده حتتهــا ،يتبــن –واهلل أعلــم-أن قصــده هــو :بيــان فضــل قــراءة الـــمعو َذ ِ
ات جمتمعــة ،وهي
ُ َ ِّ

ـاث :اإلخــاص ،الفلــق ،النــاس .وقــد اسـ َّ
الســور ال َّثـ َ
ـتدل اإلمــام البخــاري عــى مــا قصــده مــن
ُّ
التمجــة بحديثــن:
َّ

احلديــث األول والثــاين كالمهــا عــن عائشــة  ، ومهــا ظاهرا الداللــة عىل فضل قــراءة الـــمعو َذ ِ
ات
ُ َ ِّ
()1

جمتمعــة  .ووجــه داللتهــا أظهــر مــن أن ختفــى ،فهــي ب َّينـ ٌة مــن لفــظ احلديث.

(( (1انظر :عمدة القاري ( ،)35 ،34/20ولب اللباب (.)146/4
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املبحث السادس:
()1

آداب قراءة القرآن
َ
َّ
احلــظ األوفــر والنصيــب األكثــر مــن علــوم القــرآن التــي تناوهلــا
نــال آداب قــراءة القــرآن

اإلمــام البخــاري يف كتــاب فضائــل القــرآن ،فقــد عقــد لــه ســبعة عــر بابــ ًا ،وهــي:

* *البــاب األول :وقــال يف ترمجتــهَ « :بــاب َمــن َل ْ َي َت َغـ َّن

()2

()3

ِ

ـرآن ،و َق ْو ُله تعــاىل :ﮋ ﯖ
بِال ُقـ ْ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﮊ [ســورة العنكبــوت . »]51:ثــم أورد حتتــه حديثــن ســاقهام
بإسناده:

ـول اهللِ ِ ِ ْ َ :
ـال َر ُسـ ُ
ـولَ :قـ َ
َان َي ُقـ ُ
[َ ]5023عـ ْن َأ ِب ُه َر ْيـ َـرةََ ،أ َّنـ ُه ك َ
ـي ٍء َمــا
«ل ْ َيــأ َذن اهللُ لـ َ ْ
احــب َلـه :ي ِريــدُ َيهــر بِـ ِ
ـال ص ِ
ِ ِ
ـي َأن َي َت َغنَّــى بِال ُقـ ْـر ِ
ـه.
ٌ ُ ُ
آن»َ ،و َقـ َ َ
َْ ُ
َأذ َن للنَّبِـ ِّ

ِ
َِ
ـي ٍء( )4مــا َأ ِذ َن لِ
[َ ]5024عـ ْن َأ ِب ُه َر ْيـ َـرةََ ،عـ ِ
ِ
ـي َ قـ َ
ـي َأن
ـ
ب
ن
ل
َّ
ـالَ :
ِّ
َ
ـن النَّبِـ ِّ
«مــا أذ َن اهللُ لـ َ ْ
انَ :ت ْف ِســره يسـ َت ْغنِي بِـ ِ
َي َت َغنَّــى بِال ُقـ ْـر ِ
آن»َ ،قـ َ
ـال ُسـ ْف َي ُ
ـه.
َُُْ

الدراسة:
ترجــم اإلمــام البخــاري البــاب بلفــظ حديــث أورده بإســناده يف كتــاب التوحيــد ،بــاب قــول

اللَّ تعــاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ [ســورة امللــك13:
()5
ـول اهللِ َ « :ليـ ِ
ـن بِال ُقـ ْـر ِ
ـال َر ُسـ ُ
ـالَ :قـ َ
َ ،]14عـ ْن َأ ِب ُه َر ْيـ َـرةََ ،قـ َ
آن»  .ويفهم
ـس منَّــا َمــن َل ْ َي َت َغـ َّ
ْ َ

ـي عــى االســتغناء
مــن ترمجــة اإلمــام البخــاري للبــاب مــن خــال مــا أورده حتتهــا أنــه حيمــل ال َّت َغنِّـ َ
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َّاس ،سمي َأدب ًا؛ َألنه ي ْأ ِدب الناس إِ َل الـم ِ
ِ
ِ
(( (1اآلداب :مجع أدبَ ،
حامد ،و َينْهاهم َع ِن الـم َقابِح.
َ
َ ُ
ديب م َن الن ِ ُ ِّ َ َ
واأل َد ُب هو :ما َيت ََأ َّد ُب بِه َاأل ُ
َ
وهم .انظر :تاج العروس ( )12/2مادة «أدب».
َي ْأدهبمَ ،أيَ :يد ُع ُ
ِ
ٍ
(( (2قولهَ « :ي َت َغ َّن» :التغني له عدَّ ُة معان يف اللغة ،سيأيت ذكرها اثناء ذكر أقوال العلامء يف معنى التغني بالقرآن.
(( (3انظر :صحيح البخاري ،كتاب :فضائل القرآن (.)191/6
ٍ
ِ ٍ
ِ
است ََم َع اهللُ لِ َْشء .انظر :النهاية يف غريب احلديث (.)33/1
«ما َأذ َن اهللُ ل َْشء» َأيَ :ما ْ
(( (4قوله َ :
(( (5انظر :صحيح البخاري (ح.)7527

(كتَاب َف َض ِ
اج ِم ِ
خ ِار ِّي يف ُع ُلوم ال ُقرآن ِم ْن ِخ َل ِل تَر ِ
َآ َرا ُء اإلمام ِال ُب َ
ائ ِل ال ُق ْر َآن)
ُ
َ

بالقــرآن عــن أخبــار األمــم املاضيــة ،والكتــب الســالفة ،ال أنــه حيملــه عــى ِ
الغنــاء الــذي هــو حتســن
َّ
()1

الصــوت  ،وممــا يقــوي هــذا املفهــوم مــا يــي:

أوالً :أن اإلمــام البخــاري اتبــع ترمجة البــاب هبــذه اآليــة :ﮋ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝﯞﮊ [ســورة العنكبــوت ،]51:ومضموهنــا اإلنــكار عــى مــن مل يسـ َت ْغن بالقـ ِ
ـرآن عــن غــره مــن أخبــار
ْ
()2

الســالفة .
األمــم املاضيــة ،والكتــب َّ

فقــد أخــرج الطــري وغــره يف ســبب نزوهلــا عــن حييــى بــن جعــدة ،قــال« :إن ناس ـ ًا مــن

املســلمني أتــوا نبــي اهلل  بكتــب قــد كتبــوا فيهــا بعــض مــا يقــول اليهــود ،فلــا أن نظــر
فيهــا ألقاهــا ،ثــم قــال :كفــى هبــا محاقــة قــوم ،أو ضاللــة قــوم ،أن يرغبــوا عــا جاءهــم بــه نبيهــم ،إىل

مــا جــاء بــه غــر نبيهــم إىل قــوم غريهــم ،فنزلــت :ﮋ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ
()3

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﮊ [ســورة العنكبــوت. »]51:

ثانيــ ًاَّ :
الصــوت بالقــرآن برتمجــة خاصــة،
أن اإلمــام البخــاري قــد أفــرد مــا يتع َّلــق بحســن َّ
()4
ـوت بالقـ ِ
فقــال « :بــاب حسـن الصـ ِ
ـراءة للقــرآن»  .وقــد اسـ َّ
ـتدل اإلمــام البخــاري بحديثــن
ُ ُ ْ ُ َّ
يشــهدان ملــا ترجــم لــه ،ومهــا:

شاح الصحيــح عــن بيــان
	-احلديــث األول :حديــث أيب هريــرة  ، وقــد ســكت ُ َّ
(( (1انظر :رشح صحيح البخاري ،البن بطال ( ،)263/10وفتح الباري ( ،)70 ،68/9وتفسري القرطبي ( .)12/1وانظر أيض ًا :املتواري
عىل أبواب البخاري (ص ،)390وعمدة القاري (.)39/20
(( (2انظر :املصادر السابقة.
ِ
(( (3أخرجه الطربي يف تفسريه ( ،)429/18وابن أيب حاتم يف تفسريه ( ،)3072/9والدارمي يف سننه ( ،)452/1كلهم من طريق َع ْمرو
ِ
ي َيى ْب ِن َج ْعدَ َة به .واحلديث إسناده مرسل ،فيه حييى بن جعدة ،قال ابن حجر يف تقريب التهذيب (ص« :)588ثقة ،وقد
ْب ِن دين ٍَارَ ،عن َ ْ
أرسل عن ابن مسعود ونحوه» .وأخرجه موصوالً اإلسامعييل يف معجم أسامي شيوخه ( ،)772/3من طريق إبراهيم بن يزيدَ  ،عن
عمرو بن دينار ،عن حييى بن َج ْعدَ ةَ ،عن أيب هريرة قال :كان ناس من أصحاب النبي  يكتبون من التوراة ،فذكروا له ،فقال
رسول اهلل  :فذكره .قال األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة (« :)787/12وهذا إسناد ضعيف جد ًا؛ آفته إبراهيم هذا
وهو اخلوزي املكي ؛ وهو مرتوك احلديث».
(( (4انظر :صحيح البخاري ،كتاب :فضائل القرآن (.)195/6
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وجــه داللتــه عــى مــا ذهــب إليــه اإلمــام البخــاري يف الرتمجــة؛ لــذا مل يتبــن يل وجــه الداللــة.
	-احلديــث الثــاين :حديــث أيب هريــرة  ،وداللتــه عــى مــا ذهــب إليــه اإلمــام البخاري

يف الرتمجــة ظاهــر البيــان ،وتؤخــذ مــن قولــه« :قــال ُســفيان :تفســره :يســتغني بــه» .ووجــه الداللــة:
ـر التغنــي يف احلديــث باالســتغناء.
أن ســفيان بــن ُعيينــة فـ َّ

وممــا ُيسـ ُّ
ـتدل بــه أيض ـ ًا :جمــيء تغنَّــى بمعنــى اســتغنى جائـ ٌـز يف لغــة العــرب ،قــال أبــو عبيــد:
«وهــذا كال ٌم جائـ ٌـز فـ ٍ
ـت َت َغانِي ـ ًا
ـت تغنِّي ـ ًا ،وتَغانَيـ ُ
ـاش يف كالم العــرب ،وأشــعارهم أن يقولــواَ :ت َغنَّ ْيـ ُ
ـتغنيت ،وقــال األَ ْع َشــى:
يعنــي :اسـ
ُ
ُنت امر ًأ َزمن ًا ِ
بالع ِ
راق
وك ُ
َ

الـمناخِ َط َ
ويل ال َّت َغ ّن
َع ِف َ
يف ُ

الستِ ْغنَاء ،أو الغنى .وقال ا ُْلغرية بن حبناء الت َِّم ِ
ِ
يمي ُيعاتب َأخ ًا له:
ُي ِريدْ :
َ
ِ
غني عن َأ ِخ ِيه َح َيا َت ُه
ك َلنَا ٌّ

َونح ُن إِذا ُم ْتنَا َأشدُّ َت َغانِيا

()1
حل ِديث ،واهلل أعلم» .
ُي ِريدَ :أشد است ْغنَاء هذا َوجه ا َ

ِ
ـح ُل َغة ،يـ ُّ
ـدل عليــه َق ْولــه ِ ف اخليل:
ـم ِّني« :وعنــدي َأن التَّفســر صحيـ ٌ
وقــال ابــن الــ ُ

ـم ال إشــكال بعــدُ َّ
أن َت َغنَّــى
َ
«ورجــل ربطهــا ت ّغنيـ ًا َو َت َع ُّففـ ًا» ،وال خــاف ُل َغــة َأنــه مصــدر « َت َغنَّــى» ،ثـ َّ

()2
ـف» .
اســتغنى َهبــا و َت َع َّفـ َ
َهبــا بِ َم ْعنــى ْ

ـر بــه االســتغناء بالقــرآن غــر الوجــه الــذي اختــاره اإلمــام البخــاري؛
وهنــاك وجـ ٌه آخــر ُيفـ َّ

وهــو :االســتغناء بالقــرآن عــن مســألة النــاس ،قــال القرطبــي« :وإىل هــذا التأويــل ذهــب ســفيان بــن
()3

عيينــة ،ووكيــع بــن اجلــراح ،ورواه ســفيان عــن ســعد بــن أيب وقــاص»  ،واختــاره أبــو عبيــد ،وقــال:
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(( (1انظر :غريب احلديث (.)171/2
(( (2انظر :املتواري عىل أبواب البخاري (ص.)391
(( (3انظر :تفسري القرطبي (.)12/1

(كتَاب َف َض ِ
اج ِم ِ
خ ِار ِّي يف ُع ُلوم ال ُقرآن ِم ْن ِخ َل ِل تَر ِ
َآ َرا ُء اإلمام ِال ُب َ
ائ ِل ال ُق ْر َآن)
ُ
َ

ـاس ،واســتِ ْئك ِ
ِ
«قولــه« :مــن مل ي َت َغـن» التغنــي :هــو االســتغناء وال َّتع ُّفـ ُ ِ
َالم بالقــرآن،
َ َ
َ َّ
ـف مــن َم ْسـ َـأ َلة النَّـ ِ َ ْ
َ
()1

وأن يكــون يف نفســه بحملــه القــرآن غنيـ ًا ،وإن كان مــن املــال معدمـ ًا»  .وقــال« :وليــس للحديــث
ـك أو ابــن أيب ِنيـ ٍ
عنــدي وجــه غــر هــذا؛ ألنــه يف حديــث آخــر كأنــه م َفــر عــن عبــد اهلل بــن ِنيـ ٍ
ـك:
َ
َ
ُ ّ
()2
ثِ ،
ومثـ ٌ
ـال َر ٌّ
ـاع َر ٌّ
ث  ،فقــال :قــال رســول اهلل « :ليــس
«أنــه دخــل عــى ســعد وعنــده َم َتـ ٌ
()3

منــا مــن مل يتغــن بالقــرآن»  .فذكــره رثاثــة املتــاع واملثــال عنــد هــذا احلديــث يبينــك أنــه إنــا أراد
االســتغناء باملــال القليــل ،وليــس الصــوت مــن هــذا يف يشء ،ويبــن ذلــك حديــث عبــد اهللَ « :مــن
()4

()5

قــرأ ســورة آل عمــران ،فهــو غنــي» . »...

هذا وللعلامء أقوال أخرى غري ما ُذكر يف معنى التغني بالقرآن ،منها:

إن التغنــي مــن ِ
قيــلَّ :
الغنــاء؛ وهــو حتســن الصــوت وتزيينــه بالقــرآن ،والرتجيــع بقراءتــه،

والتغنــي بــا شــاء مــن األصــوات واللحــون ،وقــد عــزاه النــووي إىل الشــافعي وأصحابــه ،وأكثــر
()6

العلــاء مــن الطوائــف ،وأصحــاب الفنــون .

ـمعت
تأو َلــه عبــدُ اهلل بـ ُن أيب ُم َلي َكـ َة ،قــال عبــد اجلبــار بـ ُن الــورد :سـ ُ
قــال القرطبــي« :كذلــك َّ

ابـ َن أيب ُم َلي َكـ َة يقــول :قــال ُعبيــد اهلل بــن أيب يزيــدَّ :مــر بنــا أبــو ُل َبابــة ،فاتَّبعنــاه حتــى دخـ َـل بي َتــه ،فــإذا
ث اهليئــة ،فســمعتُه يقــول :ســمعت رســول اهلل  يقــول« :ليـ ِ
رجـ ٌـل َر ُّ
ـن
ـس منَّــا َمــن َل ْ َي َت َغـ َّ
َ
بِا ْل ُقـ ْـر ِ
آن» .قــال فقلــت البــن أيب ُم َلي َك ـ َة :يــا أبــا حممــد ،أرأيــت إذا مل يكــن حس ـ َن الصــوت؟ قــال:
(( (1انظر :فضائل القرآن (ص ،)210:وانظر أيض ًا :غريب احلديث ،أليب عبيد (.)169/2
(( (2قولهِ :
«وم َث ٌال َر ٌّ
ث» أي :فِ ٌ
راش َخ َل ٌق .انظر :النهاية يف غريب احلديث ( )295 /4مادة« :مثل».
(( (3أخرجه أبو عبيد يف فضائل القرآن (ص ،)209والطرباين يف املعجم الكبري ( ،)34/5وأبو داود يف السنن (ح ،)1471كلهم من طريق
عبد اهلل أو عبيد اهلل بن أيب هنيك به .قال األلباين يف صحيح أيب داود (« :)212/5إسناده حس ٌن صحيح».
(( (4أخرجه أبو عبيد يف فضائل القرآن (ص ،)237عن عبد الرمحن بن مهدي ،عن سفيان ،عن أيب إسحاق ،عن سليم بن حنظلة ،عن ابن
مسعود قال :فذكره بمثله .واألثر رجال إسناده ثقات ،وسليم بن حنظلة ذكره ابن حبان يف الثقات (.)331/4
(( (5انظر :غريب احلديث (.)169/2
(( (6انظر :رشح النووي عىل صحيح مسلم ( .)78/6وانظر أيض ًا :رشح صحيح البخاري ،البن بطال ( ،)258/10وفتح الباري
( ،)69/9ومعامل السنن ( ،)291/1وتفسري القرطبي (.)11/1
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()2( )1

ـح ِّسنُ ُه ما اســتطاع .ذكــره أبــو داود » .
يـُـ َ
ـن الصــوت ،والغنــاء املعقــول الــذي هــو
قــال الطــري« :الدليـ ُـل عــى أن معنــى احلديــث :حتسـ ُ

أن الغنــاء بالشــعر هــو الغنــا ُء املعقـ ُ
ـامع قراءتــه ،كــا َّ
ـرب ســامعه :مــا
ـول الــذي ُيطـ ُ
حتزيــن القــارئ سـ َ

أذن
روى ســفيان ،عــن الزهــري ،عــن أبى ســلمة ،عــن أبــى هريــرة أن النبــي  قــال« :مــا َ
الت ُّنــم بالقــرآن»( ،)3ومعقــول عنــد ذوي الــ ِ
الت ُّنــم ال يكــون
ـحجا أن َّ
ـي حســن َّ
اهلل لــيء مــا َ
أذن لنبـ ٍّ
أذن
حســنه املرتنــم
أذن اهلل لــيء مــا َ
وطــرب بــه .وروي يف هــذا احلديــث« :مــا َ
َّ
إال بالصــوت إذا َّ

لنبــي حسـ ِ
ـن الصــوت يتغنــى بالقــرآن جيهـ ُـر بــه» .قــال الطــري :وهــذا احلديــث مــن أبــن البيــان َّ
أن
ذلــك كــا قلنــا ،ولــو كان كــا قــال ابـ ُن عيينــة ،يعنــي :يســتغني بــه عــن غــره ،مل يكــن لذكــر ُحســن
الصــوت واجلهــر بــه معنــى .واملعــروف يف كالم العــرب أن التغنــي إنــا هــو الغنــاء؛ الــذي هــو ُحسـ ُن

ـاعر:
الصــوت بالرتجيــع ،وقــال الشـ ُ

()5( )4
الش ْع ِر َم ْه َم ُكن َْت َق ِائ َل ُه  ...إِ َّن ا ْل ِغنَا َء ِ َب َذا ِّ
َت َغ َّن بِ ِّ
الش ْع ِر ِم ْض َم ُر » .
()6

()7

ـرا
وقيــل :إن معنــى التغنــي بالقــرآن :هــو أن جيهــر بــه  .قــال ابــن األثــر َ :
«و َقــدْ َجــا َء ُم َفـ َّ
ِ ()8
ٍ ِ
ِ
يف ح ِديـ ٍ
ـي َي َت َغنَّــى بالقـ ِ
ـه» ِ .قيـ َـلَّ :
ـث َ
«ي َهــر
ي ُهــر بِـ
َ
ـرآن َ ْ
إن َق ْو َلـ ُه َ ْ
«مــا أذ َن اهللُ لــيء كأ َذنــه لنَبِـ ٍّ
آخـ َـر َ
ِ ()9
ـه» َت ْفســر لِ َقولِـ ِ
بِـ ِ
ـه» .
ـهَ « :ي َت َغنَّــى بِـ
ْ
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(( (1أخرجه أبو داود يف السنن (ح ،)1471عن ابن أيب ُمليكة به .قال األلباين يف صحيح أيب داود (« :)212/5إسناده حسن صحيح».
(( (2انظر :تفسري القرطبي (.)11/1
تنُّم» .وأخرجه ابن عدي يف الكامل ( ،)509/7عن أيب هريرة به .قال
(( (3أخرجه البخاري يف صحيحه (ح ،)5024بدون لفظة« :حسن ال َّ
األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة ( :)330/14منكر بلفظ «الرتنم» ،أخرجه ابن عدي يف الكامل.
(( (4البيت ذكره ابن منظور يف لسان العرب ( ،)139/15مادة« :غنا» ،ومل ينسبه ألحد.
(( (5انظر :زاد املعاد ( ،)468/1ورشح صحيح البخاري البن بطال ( ،)259/10وتفسري القرطبي (.)11/1
(( (6انظر :غريب احلديث ،للخطايب ( ،)655/1والنهاية يف غريب احلديث ( ،)391/3ورشح النووي (.)78/6
الـم ْو ِص ِ ُّل ،املحدث ،اللغوي ،األصويل ،أصيب بالنقرس فبطلت
السعادات ،املبارك بن حممد
ّ
الشيباين اجلزريَ ،
(( (7هو جمد الدين ،أبو َّ
حركة يديه ورجليه ،والزمه املرض إىل أن تويف سنة (606هـ) ،له «النهاية يف غريب احلديث» .انظر :السري (.)488/21
(( (8أخرجه البخاري يف صحيحه (ح ،)5023:ومسلم يف صحيحه (ح ،)793:واللفظ له عن أيب هريرة .
(( (9انظر :النهاية يف غريب احلديث واألثر (.)391/3

(كتَاب َف َض ِ
اج ِم ِ
خ ِار ِّي يف ُع ُلوم ال ُقرآن ِم ْن ِخ َل ِل تَر ِ
َآ َرا ُء اإلمام ِال ُب َ
ائ ِل ال ُق ْر َآن)
ُ
َ
()1
ِ
وقــال اخلطــايب « :والعــرب تقـ ُ
ـرح
ـول :سـ ُ
ـمعت فالن ـ ًا ُي َغنّــي هبــذا احلديــث ،أي :جيهـ ُـر بــه ،ويـ ُ

وو َقفنــي عــى أشــعب الطــاع ،فقــال:
ـوري وال يكنــي» .وقــال أبــو عاصــم« :أخــذ بيــدي ابــن جريــج َ
وال يـ ّ
ـغ مــن َط ِ
َغـ ّن ابـ َن أخــي َمــا بلـ َ
ـح ُت
معــك .فقــالَ :بلــغ ِمــن َطمعــي َأ َّنـ ُه مــا ُز َّفـ ْ
كسـ ْ
ـت امــرأ ٌة باملدينــة إال َ

()2

ـاتر ،ومــن هــذا َقـ ُ ِ
ـر ابــن أخــي جماهــر ًا بذلــك غــر ُمسـ ٍ
َب ْيتــي رجــا َء َأن ُ ْيــدَ ى إ َّيل»َ .ي ُقــولَ :أخـ ِ
الر َّمــة:
ـول ذي ُّ
ِ
الـم َ
أجل َأنَّني  ...بِ ِه أتَغنَّى باسمها َغ ْ َي ُم ْع ِجم
كان ال َق ْف َر من ْ
ُأح ُّ
ب َ

()3

أي :أجهــر بالصــوت بذكرهــا ال أكنــي عنهــا ِحــذار ِ
كاشـ ٍ
ـأول
ـح أو خو ًفــا مــن رقيــب ،وعــى هــذا تـ ّ
َ

ـض العلــاء قو َلــه « :ليــس منّــا مــن مل يتغــن بالقــرآن» .أيَ :يهــر بِـ ِ
ـه ،وقــد ُيــروى هــذا
بعـ ُ
َّ
ْ َ
َْ ُ
َ

التفســر مرفوع ـ ًا أو موصــوالً بحديــث مرفــوع ،ف ـك ُُّل مــن رفــع صوتــه بـ ٍ
ووال بِـ ِ
ـيء َ
ـه مـ َّـر ًة ب ْعــدَ ُأخــرى
َ

()4
فص ْو ُتــه عنــد العــرب ِغنــاء» .
َ

إن معنــى التغنــي بالقــرآن :هــو أن يلهــج بتالوتــه كــا يلهــج النــاس ِ
وقيــلَّ :
بالغنــاء وال َّطـ َـرب عليــه،
ُ
َ َ ُ
َ َ َ

()6
()5
ـم بــن فِ ٍ
راس
وإىل هــذا املعنــى َذ َهــب ابـ ُن األعــرا ّ
وحسـنَه ابــن حجــر  .قــال اخلطــا ُ
يب« :أخــرين إبراهيـ ُ
يب َّ ،

يب عــن هــذا فقـ َ
قـ َ
ـالّ :
بالرك َبــاين -وهــو النَّشــيد بالتَّمطِيط
ـال :سـ ُ
ـألت ابـ َن األعــرا ّ
«إن العرب كانــت تت َغنَّــى ُّ
()7

ـمدِّ -إذا َر ِكبــت ِ
اإلبــل ،وإذا تب َّطحــت َعـ َ
ـت يف األَ ْفنِيــة ،وعــى أكثــر أحواهلــا ،فلــا
األر َض ،وإذا َج َل َسـ ْ
ـى ْ
والــ َ

()9
()8
رياهــم مــكان التغنــي بالركبــاين» .
ـي  أن يكــون القــرآن ِه ِّج ُ
نــزل القــرآن أحـ َّ
ـب النبـ ُّ

البستي ،اخل َّط ُِّاب ،ينتهي نسبه إىل زيد بن اخلطاب ،ومن أهل «بست» من بالد
(( (1هو أبو سليامن ،محد بن حممد بن إبراهيم بن خ َّطاب
ّ
كابل ،فقيه حمدّ ث لغوي ،من مصنفاته« :غريب احلديث»( ،ت388:هـ) .انظر :السري ( ،)23/17واألعالم (.)273/2
«كسحت» أي :كنسته .انظر :الصحاح ( ،)398 /1مادة« :كسح».
(( (2قوله:
ُ
ِ
الر َّمة (.)1172/2
(( (3انظر :ديوان ذي ُّ
(( (4انظر :غريب احلديث ،للخطايب (.)655/1
(( (5انظر :معامل السنن ( ،)291/1والنهاية يف غريب احلديث ( ،)391/3وتفسري القرطبي (.)13/1
(( (6انظر :فتح الباري (.)70/9
ِ
«ليس منّا َمن مل يتغ ََّن بال ُقرآن» .انظر :غريب احلديث ،للخطايب (.)358/1
(( (7أي :عن معنى قوله َ :
((ُ (8ي ٌ
قالَ :ما َز َال َذلِ َك ِه ِّجرياه؛ َأي :دأ َب ُه وشأ َن ُه َو َعا َد َت ُه .انظر :لسان العرب ( )254/5مادة« :هجر».
(( (9انظر :غريب احلديث ،للخطايب (.)358/1
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()1

وقيــلَّ :
ظهــر عــى
إن معنــى التغنــي بالقــرآن :هــو أن
َّ
يتحــزن بــه  .قــال القرطبــي « :أيَ :ي ُ

قارئــه احلُــزن -الــذي هــو ضــد الــرور -عنــد قراءتــه وتالوتــه ... ،ذهــب إىل هــذا مجاعــة مــن
العلــاء :منهــم اإلمــام أبــو حاتــم حممــد بـ ُن ِح َّبــان ال ُبســتي ،واحتجــوا بــا رواه ُم َطـ ِّـرف بــن عبــد اهلل
ِ
الشـ ِّ
بــن ِّ
رجل
ـخري ،عــن أبيــه قــال« :رأيـ ُ
ـت رســول اهلل ُ يصــي ولصــدره أزيــز كأزيــز الـــم َ
()3
()2
ـان ِ
القــدر  .قالــوا :ففــي هــذا اخلــر بيـ ٌ
ـوت الرعــد و َغ َليـ ُ
ـان
مــن البــكاء»  .األزيــز -بزايــن :-صـ ُ
()4

التحــزن»  .وقــد عــزا األزهــري ،والقــايض عيــاض ،والنــووي
واضــح عــى أن املــراد باحلديــث
ُّ
ٌ
هــذا القــول إىل اإلمــام الشــافعي( ،)5قــال أبــو منصــور األزهــري(« :)6وأمــا ا ِ
«مــا
حلديــث اآلخــرَ :
َ
َ َّ
ِ ِ
ِ
آن» ،فــإِن عبــد امللــك َأ ْخـ ِ
ـي يتغنَّــى بِا ْل ُقـ ْـر ِ
الربيــع ،عــن َّ
الشــافِ ِعي
ـرنَ ،عــن َّ
ـيء كأ َذنــه لنبـ ٍّ
أذن اهلل لـ َ ْ
ِ
ِ
َأنــه قـ َ
حل ِديــث اآلخــر« :ز ِّينُــوا ا ْل ُقـ ْـرآن
ـال« :معنَــا ُه :حتزي ـ ُن القـ َـرا َءة وترقيقهــا» ،وممــا حي ِّقــق َذلــك ا َ

()8( )7
ِ
ـر أبــو عبيــد قولــه َ « :ي َت َغنَّــى بالقـ ِ
ـرآن» .فقــال« :إنــا مذهبــه
ـم» »  ،وبــه فـ َّ
بِ َأ ْص َوات ُكـ ْ
()9

عندنــا حتزيــ ُن القــراءة» .

وبعــد هــذا العــرض لألقــوال وأدلتهــا ،يتبــن -واهلل أعلــم -أن القــول الراجــح الــذي تطمئــن

إليــه النفــس هــو مــا اختــاره احلافــظ ابــن حجــر ،فقــال « :واحلاصــل أنــه يمكــن اجلمــع بــن
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(( (1انظر :املعلم بفوائد مسلم ( ،)459/1ورشح النووي عىل صحيح مسلم ( ،)78/6وكشف املشكل (.)367/3
(( (2أخرجه اإلمام أمحد يف املسند ( ،238/26ح ،)16312وأبو داود يف السنن (ح ،)904والنسائي يف السنن (ح ،)1214كلهم من
طريق ثابت البناين ،عن مطرف بن عبد اهلل به .قال األلباين يف صحيح سنن أيب داود (« :)59/4إسناده صحيح».
(( (3انظر :لسان العرب ( )622/11مادة« :مرجل».
(( (4انظر :تفسري القرطبي (.)13/1
(( (5انظر :هتذيب اللغة ( ،)174/8واملعلم بفوائد مسلم ( ،)459/1ورشح النووي عىل صحيح مسلم (.)78/6
ِ
ِ
الف ِ
(( (6هو أبو منصور ،حممد بن أمحد األزهري اهلروي ،ال ُّلغوي ،الشافعي ،كان رأس ًا ِف ال ُّل َغ ِة و ِ
«هتذيب ال ُّل َغة» ،و«ع َل ُل
قه ،من مصنفاته:
ُ
َ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
القر ِ
ِ
اءات»( ،ت370:هـ) .انظر :السري ( ،)315/16وطبقات املفرسين (.)65/2
َ
(( (7أخرجه اإلمام أمحد يف املسند ( ،451/30ح ،)18494وأبو داود يف السنن (ح ،)1468والنسائي يف السنن (ح ،)1015وابن ماجه يف
السنن (ح ،)1342كلهم من طريق عبد الرمحن بن عوسجة ،عن الرباء بن عازب قال :قال رسول اهلل  ،فذكر احلديث بمثله.
قال األلباين يف صحيح سنن أيب داود (« :)208/5إسناده صحيح ،وصححه ابن حبان ،واحلاكم والذهبي ،وابن كثري».
(( (8انظر :هتذيب اللغة (.)174/8
(( (9انظر :غريب احلديث (.)140/2

(كتَاب َف َض ِ
اج ِم ِ
خ ِار ِّي يف ُع ُلوم ال ُقرآن ِم ْن ِخ َل ِل تَر ِ
َآ َرا ُء اإلمام ِال ُب َ
ائ ِل ال ُق ْر َآن)
ُ
َ

أكثــر التأويــات املذكــورة ،وهــو أنــه حيســن بــه صوتــه جاهــر ًا بــه مرتنــ ًا عــى طريــق التحــزن،
ـت
مســتغني ًا بــه عــن غــره مــن األخبــار ،طالب ـ ًا بــه غنــى النفــس راجي ـ ًا بــه غنــى اليــدَ ،و َقــدْ َن َظ ْمـ ُ
ـك ِف َب ْي َتـ ْ ِ
َذلِـ َ
ـن:
ِ
ِ
الصو
َت َغـ َّن بِال ُق ْرآن َح ِّس ْن بِه َّ

اس َت ْغ ِن َع ْن ك ِ
ُتب األُ َل َطالِب ًا
َو ْ

ـزين ًا ج ِ
اهـر ًا َرنِّـ ِم
َت َح ِ َ

ِغنَى َي ٍد َوالن ِ
الز ِم»
َّفس ُث َّم َ

()1

()3( )2
* *البــاب الثــاين :قــال يف ترمجتــه« :بــاب ِ
القـ َـر َاء ِة َعــن َظ ْهـ ِ
ـر ال َق ْلـ ِ
ـب »  .ثــم أورد حتتــه حديثـ ًا
َ ُ

واحــد ًا ســاقه بإســناده ،فقــال :

ـه ِل ْبـ ِ
ـتَ « :يــا َر ُسـ َ
ـن َسـ ْع ٍدَ ،أ َّن ا ْمـ َـر َأ ًة َجــا َء ْت َر ُسـ َ
ـول
ـول اهللِ َ ،ف َقا َلـ ْ
[َ ]5030عــن َسـ ْ

ـك َن ْفـ ِ
اهللِ ِج ْئـ ُ ِ
ـيَ ،ف َن َظـ َـر إِ َل ْي َهــا َر ُسـ ُ
ـب َلـ َ
ـم
ـت لَ َهـ َ
ـول اهللِ َ ،ف َص َّعــدَ ال َّن َظـ َـر إِ َل ْي َهــا َو َص َّو َب ـ ُهُ ،ثـ َّ
ـل ِمــن َأصحابِـ ِ
ِ
َط ْأ َطـ َ
ـم ْر َأ ُة َأ َّنـ ُه َل ْ َي ْقـ ِ
ـهَ ،ف َقـ َ
ـالَ :يــا
ـض فِ َيهــا َشـ ْيئًا َج َل َسـ ْ
ـتَ ،ف َقــا َم َر ُجـ ٌ ْ ْ َ
ـأ َر ْأ َسـ ُهَ ،ف َلـ َّـا َر َأت الــ َ
ِ
ـال :هـ ْ ِ
ِ
ـالَ :ل َواهللِ َيــا َر ُسـ َ
ش ٍء؟ َف َقـ َ
َر ُسـ َ
ـول اهللِ إِن َل ْ َي ُكــن َلـ َ
ـول
اجـ ٌة َفز َِّو ْجن َيهــاَ ،ف َقـ َ َ
ـك ِ َبــا َح َ
ـل عنــدَ َك مــن َ ْ
ـل َ ِ
اهللَِ ،قـ َ
ـالَ :ل َواهللِ َيــا َر ُسـ َ
ـع َف َقـ َ
ـك َفان ُظـ ْـر َهـ ْ
ـب إِ َل َأ ْهلِـ َ
ـول اللَِّ،
ـال :ا ْذ َهـ ْ
ـم َر َجـ َ
تــدُ َش ـ ْيئ ًا؟ َف َذ َهـ َ
ـب ُثـ َّ

ِ ٍ
ِ
ـالَ :ل َواهللِ َيــا َر ُسـ َ
ـعَ ،ف َقـ َ
ـدت َشـ ْيئ ًاَ ،قـ َ
ـول اهللِ
َمــا َو َجـ ُ
ـم َر َجـ َ
ـن َحديــدَ ،ف َذ َهـ َ
ـو َخ َاتـ ًا مـ ْ
ـال :ان ُظـ ْـر َو َلـ ْ
ـب ُثـ َّ

ِ
ِ ٍ
ِ
ـذا إِز ِ
ـال َر ُسـ ُ
ـه ٌلَ :مــا َل ـ ُه ِر َد ٌاءَ -ف َل َهــا نِ ْص ُف ـ ُهَ ،ف َقـ َ
َاري َ -قـ َ
ـن َهـ َ
ـول اهللِ
ـال َسـ ْ
ـن َحديــدَ ،و َلكـ ْ
َو َل َخ َات ـ ًا مـ ْ

ِ
ـع بِـإِز ِ
ـن َع َل ْيـ َ
ش ٌء،
ش ٌءَ ،وإِن َلبِ َس ـ ْت ُه َل ْ َي ُكـ ْ
َار َك؟ إِن َلبِ ْس ـ َت ُه َل ْ َي ُكـ ْ
َ :مــا ت َْص َنـ ُ
ـك َ ْ
ـن َع َل ْي َهــا م ْن ـ ُه َ ْ

ِ ِ
ـال َ ْ ِ
ـم َقــا َمَ ،فـ َـرآ ُه َر ُسـ ُ
ـل َح َّتــى َطـ َ
الر ُجـ ُ
ـيَ ،ف َلـ َّـا
َف َج َلـ َ
ـس َّ
ـول اهللِ ُ م َو ِّليـ ًاَ ،ف َأ َمـ َـر بِــه َفدُ عـ َ
مل ُسـ ُه ُثـ َّ
آن؟ َقـ َ ِ
ـال :مــا َذا معـ َ ِ
ـن ال ُقـ ْـر ِ
ـذا َعدَّ َهــاَ ،قـ َ
ـور ُة َكـ َ
ـور ُة َكـ َ
ـور ُة َكـ َ
ـال:
ـك مـ َ
َ َ
ـذاَ ،و ُسـ َ
ـذاَ ،و ُسـ َ
ـالَ :معــي ُسـ َ
ـاء َقـ َ َ
َجـ َ

(( (1انظر :فتح الباري (.)72/9
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َ
(( (2قولهَْ « :ه ِر ال َقلب» :أيِ :ح ْف ُظه َعن َغ ْي كتَابَ ،ت ُق ُ
َ
القرآن َعن َظ ْهر قلبي؛ أي :قرأتُه م ْن ح ْفظي .انظر :لسان العرب ()526/4
قرأت
ولُ :
مادة« :ظهر».
(( (3انظر :صحيح البخاري ،كتاب :فضائل القرآن (.)192/6
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ـال :ا ْذهــبَ ،ف َقــدْ م َّل ْك ُتكَهــا بِــا معـ َ ِ
ـن ال ُقـ ْـر ِ
ـن َعــن َظ ْهـ ِ
ـمَ ،قـ َ
ـك؟ َقـ َ
ـر َق ْلبِـ َ
آن».
َ
ـك مـ َ
َ َ َ
َ ْ
َأ َت ْق َرؤُ ُهـ َّ
َ
ـالَ :ن َعـ ْ

الدراسة:
شاح الصحيح يف بيان قصد اإلمام البخاري من هذه الرتمجة:
اختلف ُ َّ
والقس ـ َطالين ،وعبــد احلــق اهلاشــمي إىل َّ
أن اإلمــام البخــاري قصــد مــن
فذهــب ابــن حجــر،
ْ

هــذه الرتمجــة بيــان مرشوعيــة أو اســتحباب قــراءة القــرآن عــن ظهــر قلــب ،وأ َّمــا كوهنــا أفضــل مــن
()1

قــراءة القــرآن نظــر ًا يف املصحــف فلــم يتعــرض هلــا يف الرتمجــة .

وذهــب ابــن كثــر والعينــي إىل أن هــذه الرتمجــة مــن اإلمــام البخــاري مشـ ِ
ـعر ٌة بأنــه يــرى أن
ُ
()2

قــراءة القــرآن عــن ظهــر قلــب أفضــل مــن قراءتــه نظــر ًا يف املصحــف  ،ويف ذلــك يقــول العينــي:
()3
ـور ِف بيــان َف َض ِائــل القــرآن ،فكيــف يقــول  :ومل ي َت َعـ َّـرض لكوهنــا أفضــل مــن القــراءة
«البـ ُ
ـاب َمذ ُكـ ٌ
()4
فض ِل َّيــة القــراءة نظــر ًا»  .وبالنظــر إىل احلديــث الــذي أورده
جــة إال ل َب َيــان َأ َ
الت َ َ
نظــر ًا؟ ومل يضــع هــذه َّ ْ

التمجــة ،وإىل رشحــه يتبــن -واهلل أعلــم-أن اإلمــام البخــاري مل يتعــرض إىل
اإلمــام البخــاري حتــت َّ
األفضليــة بــن قــراءة القــرآن نظــر ًا أو عــن ظهــر قلــب ،وإنــا تعــرض إىل مرشوعيــة أو اســتحباب
()5

َّ
اســتدل اإلمــام البخــاري عــى مــا ذهــب إليــه يف الرتمجــة
قــراءة القــرآن عــن ظهــر قلــب  .وقــد
بحديــث واحــد ،عــن ســهل بــن ســعد ،وداللتــه عــى الرتمجــة -كــا قــال احلافــظ ابــن حجــر« :-هــو

ـق ملــا
ظاهـ ٌـر فيــا ترجــم لــه؛ لقولــه فيــه:
ـن عــن ظهــر قلبــك؟ قــال :نعــم» ...واحلديــث مطابـ ٌ
«أتقرؤهـ َّ
ُ
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(( (1انظر :فتح الباري ( ،)78/9وانتقاض االعرتاض ( ،)414/2وإرشاد الساري ( ،)473/7ولب اللباب (.)150/4
(( (2انظر :تفسري ابن كثري ( ،)68/1وعمدة القاري (.)46/20
(( (3أي :احلافظ ابن حجر.
(( (4انظر :عمدة القاري (.)46/20
(( (5األفضلية يف قراءة القرآن من املصحف نظر ًا أو عن ظهر قلب ختتلف باختالف األحوال واألشخاص ،فإن كان القارئ من حفظه حيصل له
من التدبر والتفكر ومجع القلب أكثر مما حيصل له من املصحف ،فالقراءة من احلفظ أفضل ،وإن استويا فمن املصحف أفضل ،قال النووي:
«والظاهر أن كالم السلف ،وفع َلهم حممول عىل هذا التفصيل» .وهو اختيار النووي ،وابن حجر .وبسط الكالم يف هذه املسألة ينظر إليه
يف :التبيان (ص ،)100والربهان يف علوم القرآن ( ،)461/1وفتح الباري ( ،)78/9وتفسري ابن كثري (.)69/1

(كتَاب َف َض ِ
اج ِم ِ
خ ِار ِّي يف ُع ُلوم ال ُقرآن ِم ْن ِخ َل ِل تَر ِ
َآ َرا ُء اإلمام ِال ُب َ
ائ ِل ال ُق ْر َآن)
ُ
َ
()1

ترجــم بــه ،ومل يتعــرض لكوهنــا أفضــل مــن القــراءة نظــر ًا» .
ِ ()2
َار ال ُقـ ْـر ِ
* *البــاب الثالــث :وقــال يف ترمجتــهَ « :بــاب ْاســتِ ْذك ِ
ـد ِه»  .ثــم أورد حتتــه ثالثــة
اهـ
آن َو َت َع ُ

أحاديــث ســاقها بإســناده ،فقــال :

ـل ص ِ
ـب ال ُقـ ْـر ِ
ـن ا ْبـ ِ
[َ ]5031عـ ِ
احـ ِ
ـول اهللِ َ قـ َ
ـن ُع َمـ َـر َ أ َّن َر ُسـ َ
آن،
ـال« :إِ َّنـ َـا َم َثـ ُ َ
ِ
ـل ص ِ
ـب ا ِ
احـ ِ
إلبِـ ِ
ت».
اهــدَ َع َل ْي َهــا َأ ْم َسـك ََهاَ ،وإِ ْن َأ ْط َل َق َهــا َذ َه َب ْ
ـم َع َّق َلة ،إِ ْن َع َ
ك ََم َثـ ِ َ
ـل الــ ُ

ِ ِ ِ
[َ ]5032ع ـن َعبـ ِ
ـم َأن َي ُقـ َ
ـالَ :قـ َ
ـد اهللَِ ،قـ َ
ـيت
ـول ن َِسـ ُ
ْ ْ
ـي « :بِ ْئـ َ
ـس َمــا لَ َحدهـ ْ
ـال النَّبِـ ُّ
ور الرجـ ِ ِ
ِ
ـتَ ،بـ ْ
ـن النَّ َعمِ».
ـت َو َك ْيـ َ
آ َيـ َة َك ْيـ َ
ـي َو ْاسـت َْذكِ ُروا ال ُقـ ْـر َ
ـال مـ َ
آنَ ،فإِ َّنـ ُه َأ َشــدُّ َت َف ِّصيـ ًا مــن ُصــدُ ِ ِّ َ
ـل ُنـ ِّ َ

ـذي َن ْفـ ِ
آنَ ،فوا َّلـ ِ
وســىَ ،عـ ِ
ـي َ قـ َ
ـي
اهــدُ وا ال ُقـ ْـر َ َ
ـالَ « :ت َع َ
ـن النَّبِـ ِّ
[َ ]5033ع ـ ْن َأ ِب ُم َ
ِ
ِِ
ـن ا ِ
إلبِـ ِ
ـل ِف ُع ُقلِ َهــا».
ـو َأ َشــدُّ َت َف ِّصي ـ ًا مـ َ
بِ َيــده َُلـ َ
الدراسة:
حض قارئ القرآن الكريم عىل أمرين؛ لكيال ينساه:
أراد اإلمام البخاري هبذه الرتمجة َّ

ِ
استِ ْذك ِ
طلب ُذك ِْر ِه -بضم َّ
الذال ،-باسرتجاعه يف ذهنه.
َار ال ُق ْرآن ،وهوُ :
األولْ :

والثــاين :تعاهــد القــرآن ،وهــو :جتديــد العهــد بــه بمالزمــة تالوتــه ،و َت ُّفظِــه وتـ ِ
ـرك الك ََسـ ِ
ـل
َ
َ
()3

َعــن تكــراره .

وقد أورد  ثالثة أحاديث تشهد ملا قصده من الرتمجة:
()4

	-احلديث األول :عن ابن عمر ،وداللته عىل الرتمجة ظاهرة .
(( (1انظر :فتح الباري ( .)78/9وانظر أيض ًا :لب اللباب ( ،)150/4وانتقاض االعرتاض يف الرد عىل العيني (.)414/2
(( (2انظر :صحيح البخاري ،كتاب :فضائل القرآن (.)193/6
(( (3انظر :فتح الباري ( ،)79/9وعمدة القاري ( ،)47/20و.)473/7( +
(( (4انظر :عمدة القاري ( ،)47/20ومنار القاري ( ،)84/5ولب اللباب (.)150/4
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()1

	-احلديث الثاين :عن عبد اهلل بن مسعود ،وداللته عىل الرتمجة ظاهرة .
()2

	-احلديث الثالث :عن أيب موسى األشعري ،وداللته عىل الرتمجة ظاهرة .
ووجــه داللــة األحاديــث الثالثــة عــى الرتمجــة ،قــال ابــن كثــر« :ومضمــون هــذه األحاديــث

عر َضــه حاف ُظــه للنســيان ،فــإن ذلــك
الرتغيــب يف كثــرة تــاوة القــرآن ،واســتذكاره وتعاهــده؛ لئـاًّ ُي ِّ
()3

خطــأ كبــر» .

ـض عــى حمافظــة القــرآن بــدوا ِم دراســتِ ِه ،وتكـ ِ
ـرار
وقــال ابــن حجــر« :ويف هــذه األحاديــث احلـ ُّ
()4

تالوته» .

ِ ()5
* *البــاب الرابــع :وقــال يف ترمجتــه« :بــاب ِ
القـ َـر َاء ِة َعـ َ
ـة»  .ثــم أورد حتتــه حديثـ ًا واحــد ًا
ـى الدَّ ا َّبـ
َ

ســاقه بإســناده ،فقــال:

[ ]5034عــن َع ْبــد اهللِ ْبــن ُم َغ َّفـ ٍ
ـت َر ُسـ َ
ـلَ ،قـ َ
ـو
«ر َأ ْيـ ُ
ـو َم َف ْتــحِ َم َّك ـ َة َو ُهـ َ
ـول َ يـ ْ
ـالَ :
ِ ِ ِ
َي ْقـ َـر ُأ َعـ َ
ـور َة ال َف ْتــحِ ».
ـى َراح َلتــه ُسـ َ
الدراسة:
()6

هــذه الرتمجــة هلــا تعلــق بــا تقــدم مــن اســتذكار القــرآن وتعاهــده  ،واإلمــام البخــاري هبــذه

الرتمجــة ،ومــا أورده حتتهــا قصــد بيــان أمريــن ،ومهــا:

()7
	-األمــر األول :بيــان جــواز ِقـ َـرا َءة القــرآن للراكــب عــى الدَّ ا َّبــة  ،قــال ابــن ب َّطــال« :إنــا
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(( (1انظر :عمدة القاري ( ،)47/20ولب اللباب (.)150/4
(( (2انظر :عمدة القاري ( ،)49/20ولب اللباب (.)150/4
(( (3انظر :تفسري ابن كثري (.)72/1
(( (4انظر :فتح الباري (.)83/9
(( (5انظر :صحيح البخاري ،كتاب :فضائل القرآن (.)193/6
(( (6انظر :تفسري ابن كثري (.)74/1
(( (7انظر :عمدة القاري ( ،)49/20وإرشاد الساري ( ،)474/7ومنحة الباري (.)306/8

(كتَاب َف َض ِ
اج ِم ِ
خ ِار ِّي يف ُع ُلوم ال ُقرآن ِم ْن ِخ َل ِل تَر ِ
َآ َرا ُء اإلمام ِال ُب َ
ائ ِل ال ُق ْر َآن)
ُ
َ

ـدل أن القــراءة عــى الدابــة ســنة موجــودة ،وأصــل هـ ِ
أراد هبــذا البــاب -واهلل أعلــم -ليـ َّ
ـذه الســنة يف
()1

كتــاب اهلل ،وهــو قولــه :ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﮊ اآليــة [ الزخــرف. » ]13:

()2
	-األمــر الثــاين :الــر ُّد عــى َمــن كــره ِقـ َـرا َءة القــرآن للراكــب عــى الدَّ ا َّبــة  ،قــال ابــن حجــر:
ِ ()3
ـار إىل الـ َّـر ِّد عــى َمــن َكـ ِ
داو َد عــن بعـ ِ
ف»  .قــال
الس ـ َل
ـر َه ذلــك ،وقــد نَق َل ـ ُه ابــن َأ ِب ُ
ـض َّ
«ك ََأ َّن ـ ُه َأ َشـ َ

ـألت مالــك ًا
النــووي« :قــال ابــن أيب داود :حدثنــي أبــو الربيــع ،قــال :أخربنــا ابــن وهــب ،قــال« :سـ ُ

عــن الرجــل ُيصــي مــن آخــر الليــل ،فيخــرج إىل املســجد ،وقــد بقــي مــن الســورة التــي كان يقــرأ

ـم القــراء َة تكـ ُ
ـون يف الطريــق ،وكــره ذلــك» .وهــذا إســناد صحيــح عــن
فيهــا يش ٌء .قــال :مــا أعلـ ُ
()4

مالــك . »

ـف ي ْكــره ،وأصـ ُـل ِ
القـ َـرا َءة عــى الدَّ ا َّبــة َم ْو ُجــو ٌد ِف ا ْل ُقـ ْـرآن؟ قــال عــز َوجــل:
قــال العينــي« :كَيـ َ ُ َ

()5
ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﮊ [ســورة الزخــرفْ ]31:ال َيــة»  .وقــد اسـ َّ
ـتدل اإلمــام

البخــاري عــى مــا ذهــب إليــه يف الرتمجــة بحديــث واحــد ،عــن عبــد اهللِ بــن ُم َغ َّفـ ٍ
ـل ،وداللتــه عــى
()6

الرتمجــة ظاهــرة  .ووجــه داللتــه :أن النبــي  قــرأ يف الطريــق ســورة الفتــح وهــو راكــب

عــى راحلتــه ،ممــا يــدل عــى جــواز قــراءة القــرآن يف الطريــق.

()7
ِ
الص ْب َيـ ِ
آن»  .ثــم أورد حتتــه حديثــن
ـان ال ُقـ ْـر َ
ـاب َت ْعليـ ِم ِّ
* *البــاب اخلامــس :قــال يف ترمجتــهَ « :بـ ُ

ســاقهام بإســناده ،فقــال :

(( (1انظر :رشح صحيح البخاري (.)268/10
(( (2انظر :فتح الباري ( ،)83/9وعمدة القاري ( ،)49/20ولب اللباب (.)150/4
(( (3انظر :فتح الباري (.)83/9
(( (4انظر :التبيان يف آداب محلة القرآن (ص.)79
(( (5انظر :عمدة القاري (.)49/20
(( (6انظر :عمدة القاري ( ،)49/20ولب اللباب (.)150/4
(( (7انظر :صحيح البخاري ،كتاب :فضائل القرآن (.)193/6
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()1
ِ
ـع ِ
[َ ]5035عــن سـ ِ
ـن ُج َبـ ْ ٍ
يد ْبـ ِ
ـم ْحك َُمَ ،قـ َ
ـرَ ،قـ َ
ـال:
ـم َف َّص َل ُهـ َ
ـو الــ ُ
ـال :إِ َّن ا َّلــذي تَدْ ُعو َن ـ ُه الــ ُ
َ
ـول اهللِ  و َأ َنــا ابــن عـ ْ ِ ِ ِ
ـال ا ْبـ ُن َع َّبـ ٍ
ـو ِّ َف َر ُسـ ُ
َو َقـ َ
ـم ْحك ََم».
ـر ســن َ
ـاسُ « :تـ ُ
ْ ُ َ
َ
نيَ ،و َقــدْ َقـ َـر ْأ ُت الــ ُ

ِ
ـع ِ
[َ ]5036عــن سـ ِ
ـد رسـ ِ
ـن ُج َبـ ْ ٍ
ـن ا ْبـ ِ
ـرَ ،عـ ِ
يد ْبـ ِ
ـن َع َّبـ ٍ
ـول
«ج ْعـ ُ
ـاس َ َ :
ـم ْحك ََم ِف َع ْهـ َ ُ
ـت الــ ُ
َ

ـم َف َّص ُل».
اهللِ َ ،»ف ُق ْلـ ُ
ـم ْحك َُم؟ َق َال« :الــ ُ
ـت َلـ ُهَ :و َمــا الــ ُ

الدراسة:
أراد اإلمام البخاري هبذه الرتمجة وما أورده حتتها بيان أمرين ،ومها:
()2

	-األمر األول :بيان جواز تعليم الصبيان القرآن .
()3

الســلف .
َّ

	-األمــر الثــاين :أشــار اإلمــام البخــاري هبــذه الرتمجــة إىل الـ َّـرد عــى َمــن كــره ذلــك مــن

ِ
ـي ،روا ُه ابــن
ـم النَّخعـ ّ
قــال العينــي« :وقــد جــاءت كراهيــة ذلــك عــن ســعيد بــن ُج َبــر ،وإبراهيـ َ
أيب َد ُاود عنهــا ،فلفــظ ســعيد بــن ُج َبري«:كَا ُنــوا حيبـ َ
الصبِــي بعــد ِحــن»َ ،م ْعنَــا ُه:
ـون َأن يكــون ي ْقـ َـرأ َّ

ْرهـ َ
ـون َأن
ـم ُيؤخــذ باجلــدِّ عــى التدريــج ،ولفــظ إبراهيــم« :كانــوا يك ُ
َأن ُيــرك َّ
الصبِــي أوالً ُمرفهـ ًا ثـ َّ
()4

ـام ال ُقـ ْـرآن ح َّتــى يعقــل»  .وقــد اسـ َّ
يعلــم ال ُغـ َ
ـتدل اإلمــام البخــاري عــى مــا ذهــب إليــه يف الرتمجــة
بحديثــن:

	-احلديث األول :عن ابن عباس ،وداللته عىل الرتمجة ظاهرة.
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الـم َف َّص َل قيل هو :من أول سورة ق ،أو من أول ُ
احل ُجرات ،أو من أول الفتح ،أو من أول سورة حممد عىل االختالف فيه إىل آخر القرآن،
((ُ (1
ِ
َ
فص ً
وسمي ُمْك ًَم؛ قيل :ألنَّه ال َم
نسوخ فيه ،وليس املحكم ههنا املراد به ضدَّ
وسمي ُم َّ
ال لك ْثرة ما يقع فيه من فصول التسمية بني السورُ ،
ُ
ِ
الـمتشابه بل ضدُّ املنسوخ .قال الكُوراين« :وليس بصواب؛ فإن قيام الليل يف سورة املزمل نُسخ باالتفاق ،و ﮋ ﭑ ﭒ ﭓﮊ
ُ
ٌ
[سورة الكافرون]1 :
منسوخ عند طائفة ،والصواب :أنه أراد باملحكم :ما يقابل املتشابه» .انظر :الكواكب الدراري ( ،)37/19والكوثر
اجلاري ( ،)406/8وفتح الباري (.)83/9
(( (2انظر :عمدة القاري (.)49/20
(( (3انظر :فتح الباري ( ،)83/9وعمدة القاري ( ،)49/20ولب اللباب (.)151/4
(( (4انظر :عمدة القاري ( .)49/20وانظر أيض ًا :فتح الباري (.)83/9

(كتَاب َف َض ِ
اج ِم ِ
خ ِار ِّي يف ُع ُلوم ال ُقرآن ِم ْن ِخ َل ِل تَر ِ
َآ َرا ُء اإلمام ِال ُب َ
ائ ِل ال ُق ْر َآن)
ُ
َ

	-احلديــث الثــاين :عــن ابــن عبــاس ،وداللتــه عــى الرتمجــة ظاهــرة .ووجــه داللــة
ـواز َتع ُّل ـ ِم الصبيـ ِ
ـرآن؛ َّ
ـان القـ َ
ألن اب ـ َن
ِّ َ
احلديثــن عــى الرتمجــة قــال ابــن كثــر« :وفيــه َد َل َل ـ ٌة عــى جـ ِ َ
ـن مـ ِ
ِ ِ ِ
ـوت الرسـ ِ
َع َّبـ ٍ
ـول  ،وقــد ك َ
ـم َف َّصل -وهــو مــن
َان َ َ
جـ َ
ـع الــ ُ
َّ ُ
ر عــن س ـنِّه حـ َ َ
ـاس أخ ـ َ
()1
َــذ َ
ــر ُه آن َ
ــر ِســنِني» .
احلجــراتَ ،-و ُع ْم ُ
اك َع ْ ُ
()2
ان ال ُقـ ْـر ِ
ـاب نِ ْس ـ َي ِ
ـل َي ُقـ ُ
ـيت آ َي ـ َة َكـ َ
آن َ ،و َهـ ْ
ـذا
ـول :ن َِسـ ُ
* *البــاب الســادس :وقــال يف ترمجتــهَ « :بـ ُ

()3
َو َكـ َ
ـو ِل اهللِ تعــاىل :ﮋ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﮊ [ســورة األعــى . »]7-6:ثــم أورد حتتــه ثالثــة
ـذا؟ و َقـ ْ

أحاديــث ســاقها بإســناده:

ِ
ِ
ــي 
ــر َوةََ ،عــ ْن َع ِائ َشــ َة َ ،قا َل ْ
ــتَ :ســم َع النَّبِ ُّ
[ ]5037عــن ه َشــامَ ،عــ ْن ُع ْ

ِ
ـم ْس ِ
ج ِدَ ،ف َقـ َ
ـور ِة َكـ َ
ـذا َو َكـ َ
حـ ُه اهللَُ ،ل َقــدْ َأ ْذ َكـ َـر ِن َكـ َ
َر ُجـ ً
ـن
ـذا» .و َعـ ْ
ـالَ « :ي ْر َ ُ
ـذا ،آ َيـ ًة مــن ُسـ َ
ا َي ْقـ َـر ُأ ِف الــ َ
(ِ )3
ـالَ :
ِه َشــامٍَ ،و َقـ َ
ـور ِة َكـ َ
ـذا».
«أ ْس ـ َق ْطت ُُه َّن مــن ُسـ َ

ــت :س ِ
ِ
ــور ٍة بِال َّل ْي ِ
ــم َع َر ُس ُ
ــول اهللِ َ ر ُج ً
ــل،
ــر ُأ ِف ُس َ
ــا َي ْق َ
[َ ]5038عــ ْن َعائ َشــ َةَ ،قا َل ْ َ
ِ
ـذا ،آي ـ ًة ُكنْـ ُ ِ
َف َقـ َ
ـذا َو َكـ َ
ـور ِة َكـ َ
ح ـ ُه اهللَُ ،ل َقــدْ َأ ْذ َكـ َـر ِن َكـ َ
ـذا».
ـت ُأنْســيت َُها مـ ْ
ـالَ « :ي ْر َ ُ
ـن ُسـ َ
ـذا َو َكـ َ َ

ِ ِ ِ
[َ ]5039عـن َعبـ ِ
ـم َي ُقـ ُ
ـالَ :قـ َ
ـد اهللَِ ،قـ َ
ـيت آ َيـ َة
ـول :ن َِسـ ُ
ْ ْ
ـي « :بِ ْئـ َ
ـس َمــا لَ َحدهـ ْ
ـال النَّبِـ ُّ
()4

ـتَ ،بـ ْ
ـي ».
ـت َو َك ْيـ َ
َك ْيـ َ
ـل ُهـ َ
ـو ُنـ ِّ َ

(( (1انظر :تفسري ابن كثري ( .)74 /1وانظر أيض ًا :عمدة القاري ( ،)49/20ولب اللباب (.)151/4
ان ال ُقر ِ
(( (2قوله« :نِسي ِ
خالف ِّ
آن» :قال اجلوهري « :الن ِّْس ُ
الزبيدي« :قال َشيخنا أبو عبد اهلل حممد
يان بكرس النون :
ُ
الذكر واحلفظ» .قال َّ
ْ َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
وج َع َله
املشهور عندَ ُهم ،كام ف
بالتك ،وهو
بن ال ّط ِّيب
«الـمشارق» ،وغريهَ ،
َ
ُ
سوه َّ ْ
الفايس  :وهو ال خيلو عن تأ ّم ٍل ،وأ ْك َثر أ ْه ِل الل َغة َف َّ ُ
ّ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
«األساس» جمَاز ًا ُ ...قلتَ :
اغب :الن ِّْس ُ
لض ْعف َق ْلبه ،وإ َّما َعن َغ ْفلة َأو َعن َق ْصد َحتَّى
ِف
است ُْود َع؛ إ َّما َ
الر ُ
يان :ت َْر ُك اإلنسان َض ْبط ما ْ
قال َّ
ف َعن ال َق ْل ِ
ب ِذك ُْر ُه ،انتهى» .انظر :الصحاح ( ،)2508/6وتاج العروس ( )74/40مادة« :نيس».
َين َْح ِذ َ
(( (3أي :بالنسيان ،قال ابن حجر« :قوله يف الرواية الثالثة« :كنت ُأ ِ
نسيتها» :هي مفرسة لقوله« :أسقطتها» ،فكأنه قال :أسقطتها نسيان ًا ال
عمد ًا» .انظر :فتح الباري (.)86/9
السني ،أي :أنه ُعوقب بالنسيان عىل ذنب كان منه ،أو عىل سوء تعهده القرآن
ُس» بِ َضم النُّون َوكرس ِّ
(( (4قوله َ « :ب ْل ُه َو ن َ ِّ
والقيام بحقه حتى نسيه .انظر :أعالم احلديث ،للخطايب ( ،)1946/3وعمدة القاري (.)48/20
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الدراسة:
هذه الرتمجة من اإلمام البخاري وما أورده حتتها مشعرة بأنه يرى أمرين:
ــيت آيــ َة كــذا وكــذا،
األمــر األول :يــرى جــواز أن يقــول َمــن نــي شــيئ ًا مــن القــرآن :ن َِس ُ
ـيت آي ـ َة كــذا وكــذا ،وإنــا النهــي عــن تعاطــي
وأن النهــي الــوارد يف احلديــث ليــس عــن قــول :ن َِسـ ُ

أســباب النســيان الداعيــة لقــول هــذا اللفــظ  .أي :أنــه مــن قبيــل إطــاق ا ُْل َسـ َّب ِ
الس ـ َبب،
ب وإرادة َّ
()1

()2

ـي عــن قــول:
وهــو أسـ ٌ
ـلوب معــروف يف اللغــة العربيــة  .قــال ابــن حجــر« :كأنــه يريــد أن النهـ َ
ـيت آي ـ َة كــذا وكــذا ليــس للزجــر عــن هــذا اللفــظ ،بــل للزجــر عــن تعاطــي أســباب النســيان
ن َِسـ ُ
()3

املقتضيــة لقــول هــذا اللفــظ»  .وقــد ذهــب النــووي وغــره إىل كراهيــة أن يقــول َمــن نــي شــيئ ًا مــن
()4
ـيت آيــة كــذا ،بــل يقــولُ :أن ِْســيت َُها
ـيت آي ـ َة كــذا وكــذا  ،فقــال« :يكــره أن يقــول :نسـ ُ
القــرآن :ن َِسـ ُ
ِ
أو أســقطتها»( .)5وألن «مــا فيــه مــن اإلشـ ِ
ـع النسـ ُ
ـيان إال بــرك
ـعار بعــدم االعتنــاء بالقــرآن ،إذ ال يقـ ُ

ـد وكثــرة الغفلــة ،فلــو تعاهــدَ ه بتالوتِـ ِ
التعاهـ ِ
ـه والقيــام بــه يف الصــاة؛ لــدا َم ِحف ُظ ـ ُه َوت ََذ ُّكـ ُـر ُه ،فــإذا
ُ
َ ُ
()6
ـانِ :
ـيت اآليـ َة الفالنيـ َة ،فكأنـ ُه َشـ ِ
قــال اإلنسـ ُ
ـهدَ عــى نفســه بالتفريــط»  .بينــا مجــع احلافــظ ابــن
نسـ ُ
حجــر بــن القولــن ،فقــال« :وحيتمـ ُـل َأن َينـ ِ
ـع َو ْ ِ
ـى حالتــنَ :ف َمــن ن ََشـ َـأ نِ ْسـ َيا ُن ُه َعـ ِ
احـ ُة َعـ َ
ـن
ال َب َ
ـز َل املنـ ُ
ـتغاله بِ َأمـ ٍ ِ ِ
اشـ ِ
ٍ ِ ِ
ـو ُل ذلــك؛ ِلَ َّن الن ِّْس ـ َي َ
ـي،
ـي كاجلهــاد َل ْ يمتنــع عليــه َقـ ْ
ـر دينـ ٍّ
ْ
ان َل ْ ينشــأ َع ـ ْن إمهــال دينـ ٍّ
ان إىل َن ْف ِسـ ِ
ـن النَّبِــي ِ مــن نِس ـب ِة النِّس ـي ِ
ي َمـ ُـل مــا َو َر َد ِمــن ذلــك َعـ ِ
وعــى ذلـ َ
ـهَ .و َمــن
ْ َ ْ َ
ـك ُ ْ
ِّ
ِ ِ ِ
ِ
ـر ُدن َيـ ِ
ـأ نِ ْس ـ َيا ُن ُه عــن ْاشــتِغاله بأمـ ٍ
ن ََشـ َ
ـباب
ـع عليــه؛ ل َت َعاطيــه َأ ْسـ َ
ـو ٍّي -وال س ـ َّي َم إِن كان حمظور ًا-امتنـ َ
ِ ()7
ـيان» .
الن ِّْسـ

74

(( (1انظر :فتح الباري ( ،)85/9وعمدة القاري ( ،)50/20واألبواب والرتاجم ( ،)450/5ولب اللباب (.)151/4
(( (2انظر :املدخل لدراسة القرآن الكريم (ص.)451
(( (3انظر :فتح الباري (.)85/9
(( (4انظر :التبيان يف آداب محلة القرآن (ص ،)169واإلتقان يف علوم القرآن ( ،)386/1وإكامل املعلم بفوائد مسلم (.)154/3
(( (5انظر :التبيان يف آداب محلة القرآن (ص.)169
(( (6انظر :فتح الباري (.)81/9
(( (7انظر :فتح الباري (.)85/9

(كتَاب َف َض ِ
اج ِم ِ
خ ِار ِّي يف ُع ُلوم ال ُقرآن ِم ْن ِخ َل ِل تَر ِ
َآ َرا ُء اإلمام ِال ُب َ
ائ ِل ال ُق ْر َآن)
ُ
َ

أ َّمــا األمــر الثــاين :فـ َّ
ـإن اإلمــام البخــاري يــرى أن « «ال» يف قولــه تعــاىل ﮋ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ـار مــن اهلل تعــاىل لنبيــه  بأنــه َسـ ُي ِ
قر ُئ ُه قــراءةً،
ﯛ ﯜﮊ [ســورة األعــى ]7 ،6:للنفــي ،وهــذا إخبـ ٌ
()1

َّــر بعــد ذلــك  .قــال ابــن حجــر« :وقــول اهلل
وأنــه ال ينســاها إال مــا شــاء اهلل أن ينســا ُه ثــم يت ََذك َ

ـر منـ ُه إىل اختيــار مــا عليــه األكثـ ُـر َّ
أن «ال» يف قولــه:
تعــاىل :ﮋ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﮊ هــو مصـ ٌ
وأن اهللَ أخــر ُه َأ َّنـ ُه ال ينســى مــا أقــر َأ ُه إِ َّيــا ُه .وقــد قيـ َـلَّ :
ﮋ ﯖ ﯗ ﮊ نافيـ ٌةَّ ،
إن «ال» ناهيـ ٌة ،وإنــا وقــع

()2
ِ
َاسـ ِ
ـب رؤوس اآليــة ،واألَ َّو ُل أكثــر. »...
اإلشـ ُ
ـباع يف الســن؛ ل َتن ُ

َّ
استدل اإلمام البخاري بثالثة أحاديث تشهد ملا ترجم له ،وهي:
هذا وقد
	-احلديــث األول ،واحلديــث الثــاين :كالمهــا عــن عائشــة  ، وفيهــا داللــة عــى

مــا ذهــب إليــه يف اآليــة ،ووجــه داللتهــا قــال العينــي« :مــن حيـ ُ ِ
ـي
ـث إن معنــا ُه َأنــه  نـ َ
«وف َ ِ
ـم تذكرهــا .وقــال ابــن ال ِّتــنِ :
ـم
احلديــث َأنــه  كان ينســى ال ُقـ ْـرآن ثـ َّ
كــذا وكــذا آيــة ثـ َّ
()3

يتذكــره»» .

	-احلديــث الثالــث :عــن ابــن مســعود  ، وفيــه داللــة عــى مــا ذهــب إليــه يف
ـيت آيــة كــذا وكــذا ،ووجــه داللتــه قــال عبــد احلــق اهلاشــمي« :مــن جهــة َّ
أن فيــه ِذ ْكـ َـر
قــول :ن َِسـ ُ
()4

البخــاري» .
النهــي الــذي َّأو َلــه
ُّ

ِ
ـابَ :مــن َل ْ َيـ َـر َب ْأس ـ ًا َأن َي ُقـ َ
ـور ُة
* *البــاب الســابع :وقــال يف ترمجتــهَ « :بـ ُ
ـور ُة ال َب َقـ َـرةَ ،و ُسـ َ
ـولُ :سـ َ
()5

ـذا َو َكـ َ
َكـ َ
ـذا» .

ثم أورد حتتها ثالثة أحاديث ساقها بإسناده ،فقال :
(( (1انظر :فتح الباري ( ،)85/9وعمدة القاري ( ،)51/20ونجاح القاري (.)161/22
(( (2انظر :فتح الباري ( .)85/9وانظر أيض ًا :تفسري القرطبي ( ،)18/20وتفسري أيب حيان (.)456/10
(( (3انظر :عمدة القاري (.)51/20
(( (4انظر :لب اللباب يف الرتاجم واألبواب (.)151/4
(( (5انظر :صحيح البخاري ،كتاب :فضائل القرآن (.)194/6
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ـان ِمــن ِ
ٍ
نصـ ِ
آخـ ِ
ـالَ :قـ َ
ـار ِّيَ ،قـ َ
ـور ِة
ـي « :اآل َي َتـ ِ ْ
[َ ]5040عـ ْن َأ ِب َم ْسـ ُعود األَ َ
ـر ُسـ َ
ـال النَّبِـ ُّ
الب َقــر ِة مــن َقــر َأ ِبِــا ِف َلي َلـ ٍ
ـة َك َف َتــا ُه».
ْ
َ َ َ
َ َ

ت ِه َشــام بــن حكِي ـ ِم بـ ِ ِ
ـاب قــال« :سـ ِ
[َ ]5041ع ـ ْن ُع َمـ َـر ْبـ ِ
ـن اخلَ َّطـ ِ
ـور َة
ـم ْع ُ
ْ
َ ْ َ َ
ـن ح ـزَامٍَ ،ي ْقـ َـر ُأ ُسـ َ
َ
ٍ ِ
ـول اهللِ َ ،فاسـتَمع ُ ِ ِ ِ ِ
ِ
ـاة رسـ ِ
ال ُف ْر َقـ ِ
ـو َي ْق َرؤُ َهــا َعـ َ
ـر ٍة،
ت لق َر َاءتــهَ ،فـإِ َذا ُهـ َ
ْ َ ْ
ـان ِف َح َيـ َ ُ
ـى ُحـ ُـروف كَثـ َ
ـدت ُأ َسـ ِ
َل ْ ُي ْق ِرئْن ِ َيهــا َر ُسـ ُ
الصـ َ
ـت:
ـا ِةَ ،فا ْن َت َظ ْر ُتـ ُه َح َّتــى َسـ َّل َمَ ،ف َل َب ْب ُتـ ُهَ ،ف ُق ْلـ ُ
ـول اهللِ َ فكِـ ُ
ـاو ُر ُه ِف َّ
ـذ ِه الســور َة ا َّلتِــي سـ ِ
مــن َأ ْقــر َأ َك هـ ِ
ـالَ :أ ْق َر َأنِ َيهــا َر ُسـ ُ
ُك َت ْقـ َـر ُأ؟ َقـ َ
ـم ْعت َ
ـت َل ـ ُه:
ـول اهللِ َ ،ف ُق ْلـ ُ
َ ْ َ َ
َ
ُّ َ
ـت بِـ ِ
ـذ ِه الســور َة ا َّلتِــي سـ ِ
ـول اهللِ َُ لــو َأ ْقــر َأ ِن هـ ِ
ـواهللِ إِ َّن َر ُسـ َ
ـم ْعت َ
ـه
ك ََذ ْبـ َ
ُكَ .فان َط َل ْقـ ُ
ـتَ ،فـ َ
َ َ َ
َ
ُّ َ
ــول اهللِ إِن س ِ
إِ َل رس ِ
ــور َة ال ُف ْر َق ِ
ــتَ :يــا َر ُس َ
ت َه َ
ــان
ــم ْع ُ
ــول اهللِ َ أ ُقــو ُد ُهَ ،ف ُق ْل ُ
ــر ُأ ُس َ
ــذا َي ْق َ
ِّ َ
َ ُ

ـال :يــا ِه َشــام ا ْقر ْأهــاَ ،ف َقر َأهــا ِ
ِ
ـى حــر ٍ
ـور َة ال ُف ْر َقـ ِ
وف َل ْ ُت ْق ِرئْن ِ َيهــاَ ،وإِ َّنـ َ
القـ َـر َاء َة
َ َ
ُ َ َ
ـانَ ،ف َقـ َ َ
ـك َأ ْق َر ْأتَنــي ُسـ َ
َعـ َ ُ ُ
ا َّلتِــي سـ ِ
ـال َر ُسـ ُ
ـم ْع ُت ُهَ ،ف َقـ َ
ـم َقـ َ
ـول اهللِ َ :ه َكـ َ
ـال :ا ْقـ َـر ْأ َيا ُع َمـ ُـرَ ،ف َق َر ْأ ُ َتــا ا َّلتِــي
ـذا ُأ ِنز َلـ ْ
َ
ـتُ ،ثـ َّ
ـال َر ُسـ ُ
ـم َقـ َ
ـال َر ُسـ ُ
َأ ْق َر َأنِ َيهــاَ ،ف َقـ َ
ـول اهللِ َ :ه َكـ َ
آن
ـذا ُأ ِنز َلـ ْ
ـول اهللِ  :إِ َّن ال ُقـ ْـر َ
ـتُ ،ثـ َّ
ٍ
ِ َ
ُأنـ ِ
ـز َل َعـ َ
ـر ِمنْـ ُه».
ـى َسـ ْب َعة أ ْحـ ُـرفَ ،فا ْقـ َـر ُءوا َمــا َت َيـ َّ َ

ِ
ِ
ــي َ ق ِ
ـن ال َّل ْيـ ِ
ـل ِف
[َ ]5042عــ ْن َع ِائ َشــ َة َ ،قا َل ْ
ارئ ـ ًا َي ْقـ َـر ُأ مـ َ
«ســم َع النَّبِ ُّ
ــتَ :
ِ
ـم ْس ِ
ج ِدَ ،ف َقـ َ
ـذا َو َكـ َ
ـور ِة َكـ َ
ـذا َو َكـ َ
ح ـ ُه اهللُ َل َقــدْ َأ ْذ َكـ َـر ِن َكـ َ
ـذا».
ـالَ :ي ْر َ ُ
ـذا آ َي ـ ًة َأ ْس ـ َق ْطت َُها مــن ُسـ َ
الــ َ
الدراسة:
الــرد عــى َمــن ك ِ
َّ
الســ َلف ،وقــال :ال
كأن اإلمــام البخــاري أرا َد هبــذه َّ
َــر َه ذلــك مــن َّ
التمجــة َّ
()1

يقــال ســورة البقــرة ،وإنــا ُيقــال :الســورة التــي يذكــر فيهــا البقــرة ،ونحــو ذلــك .

ِ
قــال ابــن كثــر« :و َكـ ِ
الســور ُة التــي ُيذكـ ُـر فيهــا
ـر َه بعـ ُ
السـ َلف ذلــك ،ومل يــروا إال أن ُيقــالُّ :
ـض َّ
()2

كــذا وكــذا» .
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(( (1انظر :فتح الباري ( ،)87/9وعمدة القاري ( ،)52/20ولب اللباب ( ،)152/4ونجاح القاري (.)165/22
(( (2انظر :تفسري ابن كثري ( .)77/1وانظر أيض ًا :رشح صحيح البخاري ،البن بطال (.)271/10

(كتَاب َف َض ِ
اج ِم ِ
خ ِار ِّي يف ُع ُلوم ال ُقرآن ِم ْن ِخ َل ِل تَر ِ
َآ َرا ُء اإلمام ِال ُب َ
ائ ِل ال ُق ْر َآن)
ُ
َ

ـار إليــه حديـ ٌ
ـث
ـت :وقــد جــاء فيــا ُيوافِـ ُ
قــال ابــن حجــر« :قلـ ُ
ـب إليــه البعـ ُ
ـق مــا َذ َهـ َ
ـض ا ُْلشـ ُ
ـران وال ســور ُة النِّسـ ِ
ـس ر َفعـه« :ال َت ُقولــوا ســور ُة البقـ ِ
ـرة وال ســور ُة ِ
آل ِعمـ َ
ـاء وكذلِــك
ـوع عــن أنـ ٍ َ َ ُ
مر ُفـ ٌ
ُ
ُ
()1
ال ُقـ ُ
ـرآن ُك ُّلـ ُه» .أخرجــه أبــو احلســن ابـ ُن قانِـ ٍع يف «فوائــده» ،والطــراين ِف «األوســط»  ،ويف َسـن َِد ِه
ِ
وعات» ،ونقـ َـل عــن
ـموض
ـس بــن َم ْي ُمــون الع َّطــار؛ وهــو ضعيــف ،وأورده ابــن اجلــوزي يف «الــ ُ
ُع َب ْيـ ُ
()2
ـف القــرآن ِ
ـت :وقــد تقــدَّ م ف بــاب تَألِيـ ِ
حديـ ُ
أمحــدَ أ َّن ـ ُه قــال« :هــو حديـ ٌ
ـث َي ِزيــدَ
ـث ُمن َكـ ٌـر»  .قلـ ُ
َ
الفــاريس ،عــن ابــن ع َّبـ ٍ
ـي « :كان َي ُقـ ُ
ـاس َّ
ـور ِة التــي ُي ْذ َكـ ُـر فِ َيهــا
ـولَ :ض ُع َ
السـ َ
وهــا ِف ُّ
أن النَّبِـ َّ
()4( )3

كــذا» » .

ـث بالرخصـ ِ
ِ
ِ
أحـ ُ
ـك َّ
قــال ابــن كثــر« :وال َشـ َّ
ـة يف
أن هــذا ْ
ـوط وأوىل ،ولكــن قــد َص َّحــت األَ َحاديـ ُ ُّ
()5
ـة الســو ِر يف م ِ
ـاس اليــوم يف تَر َ َ ِ
اآلخـ ِ
ـر ،وعليــه عمـ ُـل النَّـ ِ
َ
صاحفهــم» .
جـ ُّ َ
َ
َ ْ

ِ
باالحتيــاط الـــمذك ِ
متس َ
ُور مجاعــ ٌة ِمــ َن املفرسيــ َن منهــم :أبــو
ــك
قــال ابــن حجــر« :وقــد َّ
ومــن املتقدمــن :الكلبــي ،وعبــد الــر َّز ِاق ،ونقل ـه القرطبــي ِف تفسـ ِ
حممــد ابــن أيب حاتــمِ ،
ـره عــن
ُ
ُّ
َّ
ُّ
أن ِم ـن حرمـ ِ
ـة القــرآن أن ال ُيقــال :ســورة كــذا ،كقولــك :ســورة البقــرة وســورة
احلكيــم ّ
التمــذي َّ ْ ُ

ـي بِـ َـأ َّن حديـ َ
ـث
الســور ُة التــي ُي ْذ َكـ ُـر فيهــا كــذاَ ،و َت َع َّق َبـ ُه ال ُقر ُطبِـ ُّ
الن َّْحــل وســورة النســاء ،وإنــا ُيقــالُّ :
()6
َأ ِب مس ـع ٍ
ود ُي َع ِ
ار ُض ـ ُه»  .ومــا ذهــب إليــه اإلمــام البخــاري يف عــدم كراهيــة قــول :ســورة البقــرة
ُ
()7

ـول مجاهــر علــاء املســلمني مــن ســلف األمــة وخلفهــا  ،وقــد اسـ َّ
ونحوهــا ،هــو قـ ُ
ـتدل البخــاري

بثالثــة أحاديــث تشــهد ملــا ذهــب إليــه يف الرتمجــة ،وهــي:

(( (1انظر :املعجم األوسط ،للطرباين ( ،)47/6وشعب اإليامن ،للبيهقي (.)172/4
(( (2انظر :املوضوعات ،البن اجلوزي (.)250/1
(( (3أخرجه أبو داود يف السنن (ح ،)786والرتمذي يف السنن (ح ،)3086كالمها من طريق يزيد الفاريس ،عن ابن عباس به .قال
األلباين يف ضعيف سنن أيب داود (« :)306 /1إسناده ضعيف؛ يزيد الفاريس ضعفه البخاري ،والعسقالين».
(( (4انظر :فتح الباري (.)87/9
(( (5انظر :تفسري ابن كثري (.)77/1
(( (6انظر :فتح الباري (.)88/9
(( (7انظر :األذكار ،للنووي (ص.)208
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()1

	-احلديــث األول :حديــث أيب مســعود األنصــاري  ،وداللتــه عــى الرتمجــة

ظاهــرة  .ووجــه داللتــه :أن النبــي  مل يقــل :الســورة التــي يذكــر فيهــا البقــرة ،وإنــا قــال:
ســورة البقــرة ،ممــا يـ ُّ
ـدل عــى جــواز قــول ذلــك ،وعــدم كراهيتــه.

()2

	-احلديــث الثــاين :حديــث عمــر  ، وداللتــه عــى الرتمجــة ظاهــرة  .ووجــه

داللتــه :أن عمــر  مل يقــل :الســورة التــي يذكــر فيهــا الفرقــان ،وإنــا قــال :ســورة الفرقــان،
()3

وقــد ســمعه النبــي  ومل ينكــر عليــه ،ممــا يـ ُّ
ـدل عــى جــواز قــول ذلــك ،وعــدم كراهيتــه .
()4

	-احلديــث الثالــث :حديــث عائشــة  ، وداللتــه عــى الرتمجــة ظاهــرة  .ووجــه

داللتــه :أن النبــي  مل يقــل :الســورة التــي يذكــر فيهــا كــذا وكــذا ،وإنــا قــال :ســورة كــذا
وكــذا ،ممــا يـ ُّ
ـدل عــى جــواز قــول ذلــك ،وعــدم كراهيتــه.

قــال ابــن بطــال يف وجــه الداللــة مــن األحاديــث الثالثــة« :يف هــذه األحاديــث ر ُّد قــول َمــن

يقــول :إنــه ال جيــوز أن يقــول ســورة البقــرة ،وال ســورة آل عمــران ،وزعــم أن الصــواب يف ذلــك أن
()5

يقــال :الســورة التــي يذكــر فيهــا البقــرة ،ويذكــر فيهــا آل عمــران» .

وبعــد هــذا العــرض للقولــن وأدلتهــا ،يتبــن -واهلل أعلــم -أن القــول الراجــح الــذي تطمئــن

ُ
قــول مجاهــر علــاء
إليــه النفــس هــو مــا ذهــب إليــه اإلمــام البخــاري ،قــال النــووي« :وهــو
املســلمني مــن ســلف األمــة وخلفهــا ،واألحاديـ ُ
ـث فيــه عــن رســول اهلل  أكثــر مــن أن
()6

حتــر ،وكذلــك عــن الصحابــة فمــن بعدهــم» .
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(( (1انظر :لب اللباب يف الرتاجم واألبواب (.)152/4
(( (2انظر :عمدة القاري ( ،)53/20وإرشاد الساري (.)478/7
(( (3انظر :لب اللباب يف الرتاجم واألبواب (.)152/4
(( (4انظر :لب اللباب يف الرتاجم واألبواب (.)152/4
(( (5انظر :رشح صحيح البخاري ،البن بطال (.)271/10
(( (6انظر :األذكار ،للنووي (ص.)208

(كتَاب َف َض ِ
اج ِم ِ
خ ِار ِّي يف ُع ُلوم ال ُقرآن ِم ْن ِخ َل ِل تَر ِ
َآ َرا ُء اإلمام ِال ُب َ
ائ ِل ال ُق ْر َآن)
ُ
َ
()1

ـاب ِّ
الســلف أنــه كان يكــره أن يقــال:
هــذا وقــد أجـ َ
الشــهاب اخلفاجــي عـ َّـا نُقــل عــن بعــض َّ

ســورة البقــرة ،وســورة الدخــان ،والعنكبــوت ونحــو ذلــك ،فقــال« :بأنــه كان مكروهــ ًا يف بــدء
اإلســام وقبــل اهلجــرة؛ الســتهزاء كفــار قريــش بذلــك ،وقد أخــرج ابــن أيب حاتم عــن عكرمــةّ :
«أن

املرشكــن قالــوا :ســورة البقــرة ،وســورة العنكبــوت يســتهزئون هبــا ،فنــزل :ﮋﭥ ﭦ ﭧﮊ
()2

[ســورة احلجــر . » ]95:ثــم بعــد ســطوع نــور اإلســام نســخ النهــي عنــه ،فشــاع مــن غــر نكــر ،وورد
()3

يف احلديــث بيانـ ًا جلــوازه» .

ِ
القــراء ِة( ،)4و َقولِـ ِ
التتِيـ ِ
ـه َت َعـ َ
ـال :ﮋ ﭢ ﭣ
* *البــاب الثامــن :قــال يف ترمجتــهَ « :بـ ُ
َ ْ
ـل ِف َ َ
ـابْ َّ :
ﭤ ﮊ [ســورة املزمــل ،]4:و َقولِ ِ
ــه :ﮋ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ [ســورة اإلرساءَ ،]106:و َمــا
َ ْ
()5
ـن َع َّبـ ٍ
ـلَ ،قـ َ
ـذ ك ََهـ ِّ
ُي ْكـ َـر ُه َأن ُ َيـ َّ
الشـ ْع ِر  ،ﮋ ﭠ ﭡ ﮊ [ســورة الدخــانُ :]4:ي َف َّصـ ُ
ـذ ِّ
ـاس « :ﮋ ﭝﮊ
ـال ا ْبـ ُ
()6

[ســورة اإلرساءَ :]106:ف َّص ْلنَــا ُه» »  .ثــم أورد حتتــه حديثــن ســاقهام بإســناده:

ـى عبـ ِ
[َ ]5043عـن َعبـ ِ
ـم َف َّص َل ال َب ِ
ـد اهللَِ ،ف َقـ َ
ـال َر ُجـ ٌ
ـد اهللَِ ،قـ َ
ار َحـ َة،
ـالَ « :غدَ ْو َنــا َعـ َ َ ْ
ْ ْ
ـلَ :قـ َـر ْأ ُت الــ ُ
ـمعنَا ِ
ِ
القـ َـر َاءةََ ،وإِ ِّن َلَ ْح َفـ ُ
َف َقـ َ
ـذ ًا ك ََهـ ِّ
ـالَ :هـ ّ
ـذ ِّ
ـي
ـاء ا َّلتِــي ك َ
َان َي ْقـ َـر ُأ ِبِـ َّ
الش ـ ْع ِر! إِ َّنــا َقــدْ َسـ ْ
ـن النَّبِـ ُّ
ـظ ال ُق َر َنـ َ
ـر َة ســور ًة ِمــن الـــم َفص ِل ،وســورت ِ ِ
ـن ِ
آل حــم».
َي مـ ْ
ُ َّ
َ
َ ُ َ ْ
َ ،ثـ َـا ِ َن َعـ ْ َ ُ َ
ــاس ِ ،ف َقولِ ِ
ــن ا ْب ِ
[َ ]5044ع ِ
ــن َع َّب ٍ
ــه :ﮋ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﮊ[ســورة القيامــة،]16:
ْ
َان ِمَّــا ُيــر ُك بِـ ِ
َان َر ُسـ ُ
َقـ َ
ـول اهللِ  إِ َذا َن ـز ََل ِج ْ ِبيـ ُ
ـه لِ َســا َن ُه َو َش ـ َف َت ْي ِه،
الو ْحـ ِ
ـيَ ،وك َ
ـال « :ك َ
ـل بِ َ
َ ِّ
َفي ْش ـتَدُّ ع َليـ ِ
ف ِمنْ ـ ُهَ ،ف َأن ـز ََل اهللُ اآل َي ـ َة ا َّلتِــي ِف :ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮊ :ﮋ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
َان ُي ْعـ َـر ُ
ـهَ ،وك َ
َ ْ
َ

(( (1هو شهاب الدين ،القايض أمحد بن حممد اخلفاجي املرصي ،صاحب التصانيف يف األدب واللغة ،ولد ونشأ بمرص ،من أشهر كتبه:
«عناية القايض وكفاية الرايض» حاشية عىل تفسري البيضاوي( ،ت1069:هـ) .انظر :األعالم (.)238/1
(( (2مل أجده يف تفسري ابن أيب حاتم املطبوع ،وقد أورده السيوطي يف الدر املنثور ( ،)104/5عن عكرمة.
(( (3انظر :حاشية الشهاب عىل البيضاوي ( .)152/1وانظر أيض ًا :تفسري األلويس ( ،)101/1وتفسري ابن عاشور (.)90/1
ِ
ِ
«ترتيل ِ
يل ِف ِ
ّمه ُلِ ،
الق َرا َء ِةَ :
تتِ ِ
ُ
واحلركات» .انظر :النهاية يف غريب
احلروف
وتبي ُني
الق َرا َء ِة» قال اب ُن َاألثِ ِري:
التأين فيها والت ُّ
(( (4قوله :ال ْ َّ
احلديث ( )194/2مادة« :رتل» .وانظر أيض ًا :فتح الباري (.)89/9
اع» .انظر :الصحاح ( ،)572/2ولسان العرب ( )517/3مادة« :هذذ».
((«(5أيَ :ي ُْسده .وسك ٌِّني َهذو ٌذَ :ق َّط ٌ
(( (6انظر :صحيح البخاري ،كتاب :فضائل القرآن (.)194/6
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ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﮊ [ســورة القيامــةَ ]17 16:فـإِ َّن َع َل ْينَــا َأن ن َْج َم َعـ ُه ِف ﮋ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
اسـت َِم ْع ﮋ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﮊ [ســورة القيامــةَ ، ]19:قـ َ
ـال:
ﰅ ﰆ ﰇ ﮊ[ســورة القيامــةَ ]18 17:فـإِ َذا َأن َز ْلنَــا ُه َف ْ
كَ ،قـ َ
َان إِ َذا َأ َتــا ُه ِج ْ ِبيـ ُ
إِ َّن َع َل ْينَــا َأن ُن َب ِّينَ ـ ُه بِلِ َســانِ َ
ـب َقـ َـر َأ ُه َكـ َـا َو َعــدَ ُه اهللُ».
ـالَ :وك َ
ـل َأ ْطـ َـر َقَ ،ف ـإِ َذا َذ َهـ َ

الدراسة:
بــن ابــن حجــر قصــد اإلمــام البخــاري مــن الرتمجــة فقــال« :كأنــه يشــر إىل أن اســتحباب
َّ

ُ
الرتتيــل ال يســتلزم كراهــة اإلرساع ،وإنــا الــذي يكـ َـر ُه ْالَـ ُّ
بحيث
ـم ْف ِر ُط بالقــراءة
ـذ؛ وهــو:
ُ
اإلرساع الــ ُ

()1
ي َفــى كثـ ٌـر مــن احلــروف ،أو ال َ ْ
تـ ُـر ُج مــن خمارجهــا»  .واســتحباب الرتتيــل يف القــراءة هــو حمـ ُّـل
َْ
()2
اتفـ ٍ
ـاق بــن العلــاء  ،أ َّمــا اهلَـ َّ
ـف كلــات القــرآن ،وتــرك إقامــة حروفــه ،فقــد حكــى
ـذ املنتهــي إىل لـ ِّ
()3

القــايض عيــاض والنــووي إمجــاع العلــاء عــى أنــه غــر مستحســن وال جائــز .

ِ
ُ
جــواز اإلرسا ِع  ...حديــث أيب هريــرة َر َف َعــ ُه ُ
ــف عــى داو َد
«ودليــل
قــال ابــن حجــر:
«خ ِّف َ
()5( )4
ِ
ِ
ِ
ـرآن ،فـ َ
القـ ُ
وأرصح منــه
ـت:
ـر َج» »  .قلـ ُ
ُ
ـر ُج ،فيفــر ُغ مـ َن ال ُقـ ْـرآن قبــل َأن ُتـ ْ َ
ـكان َي ْأ ُمـ ُـر بدوا ِّبــه َف ُتـ ْ َ

يف جــواز ِّ
«مــر النبــي
اهلــذ يف القــراءة بغــر إفــراط مــا رواه عبــد اهلل بــن بريــدة ،عــن أبيــه قــال:
َّ

 عــى أيب موســى ذات ليلــة وهــو يقــرأ ،فقــال :لقــد ُأعطــي مــن مزامــر آل داود ،فلــا
()6
ـر ُت ذلــك َ ْتبِــر ًا» .
لـ َّ ْ
أصبــح ذكــروا ذلــك لــه .فقــال :لــو كنــت أعلمتنــي َ َ

قال القرطبي« :وهذا ُّ
يدل عىل أنه كان َي ُّذ يف قراءته مع حسن الصوت الذي ُجبِل عليه» .
()7
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(( (1انظر :فتح الباري (.)89/9
(( (2انظر :التبيان يف آداب محلة القرآن (ص.)88
(( (3انظر :إكامل املعلم بفوائد مسلم ( ،)359/2واملجموع رشح املهذب (.)165/2
(( (4أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب :أحاديث األنبياء ،باب قول اهلل تعاىل :ﮋ ﭪ ﭫ ﭬ ﮊ (ح.)3417
(( (5انظر :فتح الباري (.)89/9
(( (6أخرجه النسائي يف السنن الكربى ( ،)273/7والبيهقي يف شعب اإليامن ( )467/3كالمها من طريق مالك بن مغول ،عن عبد اهلل بن
بريدة ،عن أبيه به .قال البيهقي« :أخرجه مسلم من وجه آخر عن مالك بن مغول دون ِ
قول أيب موسى» .قال األلباين عن لفظ النسائي
ٌ
«وإسناده صحيح» .انظر :سلسلة األحاديث الصحيحة (.)1483/7
(( (7انظر :تفسري القرطبي (.)12/1

(كتَاب َف َض ِ
اج ِم ِ
خ ِار ِّي يف ُع ُلوم ال ُقرآن ِم ْن ِخ َل ِل تَر ِ
َآ َرا ُء اإلمام ِال ُب َ
ائ ِل ال ُق ْر َآن)
ُ
َ
()1
ـون أطـ ِ
وقــال ابــن عبــد الــر« :ويف قـ ِ
ـول حفصـ َة « َف ُ َي ِّت ُل َهــا ،حتــى تكـ َ
ـو َل منهــا» ،
ـو َل مـ ْن أطـ َ
َ
ـون أطــو َل ِم ـن أطــو َل منهــا إذا ر ِّت َلـ ِ
دليـ ٌـل عــى إباحـ ِ
ـت التــي هــي أطـ ُ
ـذ؛ ألنــه حمـ ٌ
ـال أن تكـ َ
ـة اهلـ ِّ
ـول
َ
ْ
َ
ُ
()2
ـول منهــا» :إِ َذا حـ ِ
ـذ هبــا َق ِ
ـول ِمـ ْن أطـ َ
منهــا مثــل ترتِ ِيل َهــا وإنــا أرادت «أطـ َ
ـد َرت تلــك َو َهـ َّ
ارئُهــا» .
ُ

وقــد اســتدل اإلمــام البخــاري بآيتــن ،وحديثــن فيهــا داللــة عــى مــا ذهــب إليــه يف الرتمجــة
التتِيـ ِ
ـل ،وكراهيــة اهلـ ّ
ـذ املفــرط يف القــراءة:
مــن اســتحباب َّ ْ
أ َّما اآليتني ،فهام:
	-اآليــة األوىل :قولـ ُه َت َعـ َ
ـال :ﮋﭢ ﭣ ﭤ ﮊ [ســورة املزمــل .]4 :قــال ابــن حجــر « :كأنــه

الســلف يف تفســرها ،فعنــد الطــري -بســند صحيــح ،-عــن جماهــد يف قولــه
يشــر إىل مــا ورد عــن َّ
()3

تعــاىل :ﮋ ﭢ ﭣ ﮊ قــال« :بعضــه إثــر بعــض عــى تــؤدة» ،وعــن قتــادة قــالَ « :ب ِّينــه بيانـ ًا» .

	-واآليــة الثانيــة :قولــه :ﮋ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ [ســورة اإلرساء .]106:قــال
()4

()5

ابـ ُن ع َّبــاس« :ﮋ ﭝﮊَ :ف َّص ْلنَــا ُه»  .قــال الكــوراين« :وهــو معنــى الرتتيــل»  .وقــال ابــن املنــر:
منجـ ًا مفرقـ ًا ناســب هــذا األنــاة ِف تِ َل َوتــه،
«قولــه :ﮋ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ ....ملــا أنزلـ ُه ّ
()6

وهــو معنــى الرتتيــل» .

وأ َّمــا قــول البخــاري « :ﮋ ﭠ ﭡ ﮊ [ســورة الدخــانُ :]4:ي َف َّص ُ
ــل» .قــال عبــد احلــق اهلاشــمي:
(( (1أخرجه مسلم يف صحيحه ،يف كتاب :صالة املسافرين وقرصها (ح.)733
(( (2انظر :التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد (.)222/6
(( (3انظر :فتح الباري (.)89/9
ٍ
«أن ً
(( (4قال ابن حجر« :وصله ابن جرير من طريق عيل ابن أيب طلحة ،عنه ،وعند أيب عبيد من طريق جماهدَّ :
رجل قرأ
رجال سأل ُه عن
ٍ
ُ
َ
أفضل ،ثم تال
ها واحدٌ  ،فقال :الذي قرأ البقرة فقط
عمران،
البقر َة وآل
وركُو ُع ُه َم واحدٌ َ ،و ُس ُجو ُد ُ َ
ورجل قرأ البقر َة فقط قيا ُم ُه َم واحدٌ ُ ،
ٍ
ِ
ُ
ٍ
القرآن يف ثالث ،فقال:
رسيع القراءة ،وإين ألقرأ
عباس :إين
«قلت البن
ﮋ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ » .ومن طريق أيب محزةَ:
ُ
َ
ُ
ألن أقرأ البقر َة ُأ َر ِّت ُل َها َف َأتَدَ َّب ُر َها خري َم ْن أن َ
«قلت البن عباس :إين
أقرأ كام تقول» .وعند ابن أيب داود من طريق أخرى عن أيب محزةَ:
ُ
ٌ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ٌ
ال فاقرأ ق َر َاء ًة ت ُْسم ُع َها ُأ ُذ َن ْيكَ
ُنت ال بدَّ فاع ً
ألقرأ
القراءة ،إين
رسيع
رجل
إيل ،إن ك َ
َ
القرآن يف ليلة ،فقال ابن عباس :ألن أقرأ سور ًة ُّ
ُ
أحب َّ
وي ِ
وع َها قل ُب َ
ك» انظر :فتح الباري (.)89/9
َُ
(( (5انظر :الكوثر اجلاري إىل رياض أحاديث البخاري (.)409/8
(( (6انظر :املتواري عىل أبواب البخاري (ص.)396
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«ذكرهــا اإلمــا ُم البخــاري اســتطراد ًا؛ لتقويــة معنــى ﮋ ﭝﮊ :بِ َف َّص ْلنــاه» .
()1

وأ َّما احلديثني ،فهام:
	-احلديــث األول :حديــث ابــن مســعود  ،وداللتــه عــى الرتمجــة ظاهــرة .ووجــه

أن ابــن مســعود  أنكــر عليــه قراءتــه للقــرآن هـ ّ
داللتــهَّ :
ـذ ًا ،وهــذا يقتــي اســتحباب الرتتيــل
()2

يف قــراءة القــرآن .

	-احلديــث الثــاين :حديــث ابــن عبــاس  ،وداللتــه عــى الرتمجــة ظاهــرة ،وتؤخــذ
()3

مــن قولــه تعــاىل :ﮋ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﮊ [ســورة القيامــة]16:

 .ويف وجــه داللتــه قــال ابــن حجــر:

«شــاهد الرتمجــة منــه :النهــي عــن تعجيلــه بالتــاوة ،فإنــه يقتــي اســتحباب التــأين فيــه ،وهــو
()4

املناســب للرتتيــل» .

وقــال ابــن كثــر يف وجــه الداللــة مــن احلديثــن« :وفيــه والــذي قبلــه دليـ ٌـل عــى اســتحباب

والرتســل فيهــا ،مــن غــر ْ
هذرمــة ،وال رسعــة ُمفرطــة ،بــل بتأمــل وتفكــر ،قــال اهلل
ترتيــل القــراءة
ُّ
()5

تعــاىل :ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﮊ [ســورة ص. » ]29:
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(( (1انظر :لب اللباب يف الرتاجم واألبواب (.)153/4
(( (2انظر :إكامل املعلم بفوائد مسلم ( ،)196/3ورشح النووي عىل صحيح مسلم (.)105/6
(( (3انظر :عمدة القاري ( ،)54 /20ونجاح القاري يف رشح صحيح البخاري (.)172/22
(( (4انظر :فتح الباري (.)90/9
(( (5انظر :تفسري ابن كثري (.)77/1

(كتَاب َف َض ِ
اج ِم ِ
خ ِار ِّي يف ُع ُلوم ال ُقرآن ِم ْن ِخ َل ِل تَر ِ
َآ َرا ُء اإلمام ِال ُب َ
ائ ِل ال ُق ْر َآن)
ُ
َ
()2( )1
* *البــاب التاســع :وقــال يف ترمجتــه« :بــاب مــدِّ ِ
القـ َـر َاء ِة »  .ثــم أورد حتتــه حديثــن ســاقهام
َ ُ َ

بإســناده:

ِ
ِ
ِ ٍ
ـي َ ف َقـ َ
[ ]5045عــن َق َتــا َدةََ ،قـ َ
ـال:
ـالَ :سـ َـأ ْل ُت َأ َنـ َ
ـس ْب ـ َن َمالــكَ ،عــن قـ َـرا َءة النَّبِـ ِّ

َان َي ُمــدُّ َمــدّ ًا».
«ك َ

ــف كَان ْ ِ
ِ
ــي ؟ َف َق َ
[ ]5046عــن َقتَــا َدةََ ،ق َ
ــال:
َــسَ :ك ْي َ
ــالُ :ســئ َل َأن ٌ
ــرا َء ُة النَّبِ ِّ
َــت ق َ

حـ ِ
ـنَ ،و َي ُمــدُّ
«َا َنـ ْ
الر ْ َ
ـم َقـ َـر َأ :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ [ســورة الفاحتــةَ ]1:ي ُمــدُّ بِبِ ْس ـ ِم اهللَِ ،و َي ُمــدُّ بِ َّ
ـت َمــدّ ًا»ُ ،ثـ َّ
الر ِحيــمِ».
بِ َّ

الدراسة:
()3

ـمدّ الطبيعــي  ،فكأن
بمــدّ القــراءة يف الرتمجــة الـــمدَّ األصيل ،وهــو :الــ َ
قصــد اإلمــام البخــاري َ

اإلمــام البخــاري أراد بيــان أن الـــمدّ الــذي ُيســتحب عنــد قــراءة القــرآن هــو الـــمدّ الطبيعي.

اســتدل عــى مــا أراده يف الرتمجــة بحديثــن كالمهــا عــن أنــس  ،ومهــا َظ ِ
َّ
اهــرا
وقــد
()4
ِ
ـمدِّ فيهــا  .ووجــه داللتهــا :أن أنــس أخــر فيهــا عــن صفة
الداللــة عــى الرتمجــة مــن جهــة ذكــر الــ َ
ـمدُّ احلــرف الــذي يســتحق املــد .قــال الكــوراين« :أراد
قــراءة النبــي  للقــرآن ،وأنــه كان يــ ُ

ِ ِ
الـمدُّ هو :إطالة الصوت بحرف من حروف املد واللني .وهي ثالثة :األلف ،والواو الساكنة املضموم ما قبلها،
(( (1قولهَ « :مدُّ الق َرا َءة» َ
والياء الساكنة املكسور ما قبلها ،فإن فقدت الواو والياء رشطيهام بأن سكنتا وانفتح ما قبلهام كانتا حريف لني فقط ،وهذه احلروف الثالثة
جمموعة يف لفظ «واي» وينقسم املدُّ إىل قسمني:
األول :مدٌّ أصيل ويسمى باملد الطبيعي  ،وضابطه :أال يقع بعد حرف املد مهز أو سكون .ومقدار مدّ ه حركتان؛ واحلركة هي بمقدار قبض
اإلصبع أو بسطه.
والثاين :مدٌّ فرعي ،وضابطه :أن يقع بعد حرف املد مهز أو سكون سواء كان السكون الزم ًا أو عارض ًا .انظر :هداية القاري إىل جتويد كالم
الـمدَّ األصيل بأنه:
عرف ابن حجر يف فتح الباري (َ )91/9
الباري ( ،)266/1وبغية املستفيد يف علم التجويد (ص .)31هذا وقد َّ
«إشباع احلرف الذي بعده ألف أو واو أو ياء» .قال اجلعربي« :وما قيل :إن املد األصيل :إشباع احلرف الذي بعده ٌ
ياء ،فال
ألف أو ٌ
واو أو ٌ
أصل له» .انظر :الكوثر اجلاري إىل رياض أحاديث البخاري (.)411/8
(( (2انظر :صحيح البخاري ،كتاب :فضائل القرآن (.)195/6
(( (3انظر :لب اللباب يف الرتاجم واألبواب ( .)154/4وانظر أيض ًا :فتح الباري ( ،)91/9ونجاح القاري (.)172/22
(( (4انظر :عمدة القاري ( ،)54/20ونجاح القاري ( ،)173/22ولب اللباب (.)154/5
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هبــذا املــدّ األصــي الــذي هــو ذايت هلــذه احلــروف ،ال املــدّ الفرعــي الــذي يكــون عنــد مالقــاة هــذه
()1

احلــروف اهلمــزة والســاكن» .

()3( )2
الت ِجيع »  .ثم أورد حتته حديث ًا واحد ًا ساقه بإسناده:
* *الباب العارش :وقال يف ترمجتهَ « :ب ُ
اب َّ ْ

ـى نَا َقتِـ ِ
[ ]5047عــن َعبـ ِ
ـد اهللِ ْبــن ُم َغ َّفـ ٍ
ـلَ ،قـ َ
ـو َعـ َ
ـه َأ ْو
«ر َأ ْيـ ُ
ـي َ ي ْقـ َـر ُأ َو ُهـ َ
ْ
ـت النَّبِـ َّ
ـالَ :
ِ
أو ِمــن سـ ِِ
ـه ،و ِهـ ِ
ِ ِ
ـو
ـورة ال َف ْتــحِ  -قـ َـر َاء ًة َل ِّينَ ـ ًةَ ،ي ْقـ َـر ُأ َو ُهـ َ
ـور َة ال َف ْتــحِ َ ْ
ـر بِــهَ ،و ُهـ َ
ََ
ُ َ
ـو َي ْقـ َـر ُأ ُسـ َ
جلـ َ َ
ـي تَسـ ُ

ـع».
ُي َر ِّجـ ُ

الدراسة:
شاح الصحيــح عــن بيــان قصــد اإلمــام البخــاري مــن هــذه الرتمجــة ،لكــن بالنظــر إىل
ســكت ُ َّ

الت ِجي ـ ِع
احلديــث الــذي أورده حتتهــا ،ومــا ُذكــر يف رشحــه يتبــن -واهلل أعلم-أ َّنــه أراد بيــان جــواز َّ ْ
ـان كثِــر ِمــن ُف َقهـ ِ
يف قــراءة القــرآن ،وقــد ذكــر ابــن العــريب ،والقرطبــي استحسـ َ
ـاء األمصــار القــراءة
َ
()4
بالت ِجيــ ِع  .قــال القرطبــي« :وأجــاز ذلــك طائفــة منهــم :أبو حنيفــة وأصحابــه ،والشــافعي
َّ ْ
()5

وأصحابــه ،وابــن املبــارك ،والنــر بــن شــميل ،واختــاره الطــري ،وابــن العــريب وغريمهــا»  .وقــال

والتجيــع ،فغــر مكــروه»  .ومحلــوا ت َْر ِجيـ ِع النبي 
ابــن ُقدامــة « :فأمــا حتســن القــراءة َّ
()6

()7

يف قراءتــه عــى ثالثــة أوجــه ،وهــي:
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(( (1انظر :الكوثر اجلاري إىل رياض أحاديث البخاري (.)411/8
ِ
ِ
ِ
ِ
(( (2قوله« :ال ْ ِ
ِ
َقار ُب ُض ِ
وب َ
الص ْوت».
احل َركات ف َّ
تج ُ
ت ِج ُ
يع يف َاألذان .وقيل هو :ت ُ
يع :تَرديدُ القراءة ،ومنه ال َّ
تجيعِ» قال ابن األثري« :ال ْ َّ
َّ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َ
َ
تنَّم به» .انظر :النهاية يف غريب احلديث
الزبيديَّ :
وقال َّ
جيع :ترديدُ َّ
«الت ُ
الصوت ف احللق يف قراءة ،أو غناء ،أو َز ْمر ،أو غري ذلك مما ُي َ َ
واألثر ( ،)202/2وتاج العروس ( )76/21مادة «رجع»
(( (3انظر :صحيح البخاري ،كتاب :فضائل القرآن (.)195/6
(( (4انظر :أحكام القرآن ( ،)4/4وتفسري القرطبي (.)265/14
(( (5انظر :التذكار يف أفضل األذكار ،للقرطبي (ص.)159
الدمشقي الصاحلي ،احلنبيل ،فقيه ،من أكابر احلنابلة ،له
(( (6هو موفق الدين ،أبو حممد ،عبد اهلل بن حممد بن قدامة املقديس اجلامعييل ثم
ّ
تصانيف ،منها« :املغني» رشح به خمترص اخلرقي يف الفقه( ،ت620 :هـ) .انظر :السري (.)165/22
(( (7انظر :املغني (.)128/2

(كتَاب َف َض ِ
اج ِم ِ
خ ِار ِّي يف ُع ُلوم ال ُقرآن ِم ْن ِخ َل ِل تَر ِ
َآ َرا ُء اإلمام ِال ُب َ
ائ ِل ال ُق ْر َآن)
ُ
َ

ِ
موضعــه  ،قــال ابــن حجــر« :وهــذا أشــب ُه بالســياق؛ فــإن يف بعــض
الـــمدّ يف
إشــباع
أوالً:
ُ
َ
()1

()3

()2

طرقــه« :لــوال أن جيتمــع النــاس ،لقــرأت لكــم بذلــك اللحــن»  ،أي :النغــم» .

ثانيـ ًا :حتســن الصــوت بتــاوة القــرآن ،وهــو نــوع مــن التغنــي بالقــرآن ،قــال الشــيخ أبــو حممــد
()4

بــن أيب مجــرة معنــى الرتجيــع« :حتســن التــاوة ال ترجيــع الغنــاء؛ ألن القــراءة برتجيــع الغنــاء تنــايف
()5
ـدل عليــه مــا جــاء يف بعــض ألفــاظ احلديــث عــن َعبـ ِ
اخلشــوع الــذي هــو مقصــود التــاوة»  .ويـ ُّ
ـد
ْ
ـح ،فــا سـ ِ
اهللِ ْبـ ِ
ـن ُم َغ َّفـ ٍ
ـال« :قــر َأ رسـ ُ
ـل َقـ َ
ـور ِة ال َف ْتـ ِ
ـول اهللِ  يــو َم فتـ ِ
ـم ْع ُت قــراء ًة
َ
ـح َم َّكـ َة بِ ُسـ َ
()6

ـع» .
أحسـ َن منهــا ُي َر ِّجـ ُ
َ

()7

«يرجــع» أي :يكرر
ثالثـ ًا :تكريــر اآليــة ،قال الســخاوي « :وجيــوز أن يكون الــراوي أراد بقولهِّ :
()8

()9

التجيع؛ فــإن أراد بــه ترديد الكلمــة؛ مثل
اآليــة أو بعضهــا»  .وقــال أبــو بكــر الطرطــويش « :وأ َّمــا َّ
()10

أن يتلــو آيــة ختويــف أو حتزيــن ،فريددها خوف ًا أو ختشــع ًا؛ فال بــأس به»  .وهــو اختيار الشــيخ ابن باز
()11

. 

(( (1انظر :تفسري القرطبي ( ،)16/1وفتح الباري ( ،)92/9وإرشاد الساري (.)346/7
(( (2أخرجه ابن اجلعد يف املسند (ص )171واللفظ له  ،وأبو عبيد يف فضائل القرآن (ص )159واإلمام أمحد يف املسند (ح ،)20858كلهم
ت النَّبِي  يوم ا ْل َفتْحِ  ،وهو ع َل نَا َقتِ ِه َأو ع َل ِ ِ ِ
ِ
من طريق ُم َع ِ
ْت،
«ر َأ ْي ُ
َ ُ َ َ
ْ َ ََ
ََْ
َّ
او َية ْبن ُق َّر َة َق َالَ :سم ْع ُت َع ْبدَ اهللِ ْب َن ُم َغ َّف ٍلَ :
جله َوه َي َت َ ُّ
اوي ُةَ :لو َل َأن َ ِ
ِ
وهو ي ْقر ُأ سور َة ا ْل َفتْحِ َأو ِمن س ِ
َّاس َع َل ْينَا َل َق َر ْأ ُت َلك ُُم ال َّل ْح َنَ .ق َالَ :و َج َع َل ُي َر ِّج ُع».
يتَم َع الن ُ
ورة ا ْل َفتْحِ ق َر َاء ًة َل ِّينَ ًةَ .ق َال ُم َع ِ َ ْ
ْ
ْ
ُ َ
َ ُ َ َ َ ُ َ
ِ
ويف مسند أمحد دون لفظ« :ق َرا َء ًة َل ِّينَ ًة» .قال حمققو املسند« :إسناده صحيح عىل رشط الشيخني .أبو إياس :هو معاوية بن قرة».
(( (3انظر :فتح الباري (.)92/9
(( (4هو أبو حممد ،عبد اهلل بن سعد بن سعيد بن أيب مجرة األزدي األندليس ،من العلامء باحلديث ،مالكي ،من كتبه «مجع النهاية» اخترص به
جرة( ،ت695:هـ) .انظر :األعالم (.)89/4
صحيح البخاري ،ويعرف بمخترص ابن َأيب َ ْ
(( (5انظر :فتح الباري (.)92/9
(( (6أخرجه النسائي يف السنن الكربى ( ،)272/7من طريق ُش ْع َبة ،عن أيب إِ ٍ
ياس ،عن عبد اهلل بن ُم َغ َّف ٍل به.
الشافعي ،عامل بالقراءات ،واألصول ،واللغة ،والتفسري ،من كتبه
السخاوي
(( (7هو علم الدين ،أبو احلسن ،عيل بن حممد
ّ
ّ
اهلمداين املرصي َّ
«مال القرء وكامل اإلقراء »( ،ت558:هـ) .انظر :الوايف بالوفيات ( ،)43/22واألعالم (.)332/4
(( (8انظر :مجال القراء وكامل اإلقراء (ص.)637
ِ
(( (9هو أبو بكر ،حممد بن الوليد بن خلف القريش الف ْه ِر ّي األندليس ،الطرطويش ،وكان ُيعرف ِف وقته بِا ْب ِن َأ ِب َرندَ َقه ،الزم القايض َأبا
ِ
الوليد ِ
اخلالف ،من كتبه« :حلوادث والبدع»( ،ت520:هـ) .انظر :السري (.)490/19
الباجي وأخذ عنه مسائل
( (1(1انظر :احلوادث والبدع (ص.)95
( (1(1نقله عن الشيخ ابن باز ،د .سعيد بن وهف القحطاين ،انظر :عظمة القرآن وتعظيمه وأثره يف النفوس (ص.)79
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وقــد اسـ َّ
التمجــة بحديــث واحــد َعــن عبــد اللَّ بــن
ـتدل اإلمــام البخــاري عــى مــا قصــده مــن َّ

()1
ُم َغ َّف ٍ
ــل ،وداللتــه عــى الرتمجــة ظاهــرة  .ووجــه داللتــهَّ :
ــور َة ال َفت ِ
ْــح
أن النبــي  قــرأ ُس َ
ـع فِ َيهــا ،وفعلــه  هــذا يــدل عــى جــواز قــراءة القــرآن بالرتجيــع.
َف َر َّجـ َ
()2

قــال ابــن بطــال« :وىف هــذا احلديــث مــن الفقــه إجــازة قــراءة القــرآن بالرتجيــع»  .وقــال ابــن

ـع يف غــر هــذا املوضــع ،فأخــرج الرتمــذي يف الشــائل ،والنســائي ،وابــن
الت ِجيـ ُ
حجــر« :وقــد ثبــت َّ ْ

ماجــه ،وابــن أيب داود -واللفــظ له-مــن حديــث أم هانــئ« :كنــت أســمع صــوت النبــي 
()4( )3

ـع القــرآن» » .
 ،وهــو يقــرأ ،وأنــا نائمـ ٌة عــى فــرايش ُي َر ِّجـ ُ

هــذا وقــد ِ
الت ِجيــ ِع يف قــراءة القــرآن واالســتِامع إليــه ،قــال القرطبــي:
كــر َه بعــض العلــاء َّ ْ

«فمنــع مــن ذلــك وأنكــره :مالــك بــن أنــس ،وســعيد بــن املســيب ،وســعيد بــن جبــر ،والقاســم بــن

حممــد ،واحلســن ،وابــن ســرين ،والنخعــي ،وكرهــه أمحــد بــن حنبــل ،كــا كرهــه مالــك -رمحهــم
()5

التجيــع الــوارد فيــه مل يكــن باختيــار النبــي ،
اهلل . »-وقالــوا عــن حديــث البــاب :بــأن َّ
وإنــا صــدر هــذا منــه اضطــرار ًا هلـ ِّـز الناقــة لــه( .)6قــال القرطبــي« :وحيتمــل أن يكــون حكايــة صوتـ ِ
ـه

ـع صوتــه إذا كان راكبـ ًا مــن انضغــاط صوتــه وتقطيعــه ألجــل َهـ ِّـز
الراح َلــة ،كــا يعــري رافـ َ
عنــد َهـ ِّـز َّ
()7

املركــوب ،وإذا احتمــل هــذا فــا ُح َّج ـ َة فيــه» .
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(( (1انظر :عمدة القاري ( ،)55/20ولب اللباب يف رشح الرتاجم واألبواب (.)153/4
(( (2انظر :رشح صحيح البخاري (.)275/10
(( (3مل أعثر عليه فيام بني يدي من مصادر ابن أيب داود .وأخرجه نحو لفظ ابن أيب داود الطرباين يف املعجم الكبري ( ،)411/24من طريق
ي َيى ِ
الربِيعِ ،عن ِه َل ِل ِ
بن َخ َّب ٍ
بن َج ْعدَ ةَ ،عن ُأ ِّم َهانِ ٍئ نحوه .ويف إسناده قيس بن الربيع األسدي ،قال عنه ابن حجر
اب ،عن َ ْ
َق ْيس ْبن َّ
يف تقريب التهذيب (ص«:)457صدوق تغري ملا كرب ،وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدَّ ث به».
وأخرجه بدون لفظ « ُي َر ِّج ُع القرآن» الرتمذي يف الشامئل املحمدية (ص ،)260والنسائي يف السنن (ح ،)1013وابن ماجه يف السنن
ِ
ي َيى بن َج ْعدَ ة ،عن ُأ ِّم هانِ ٍئ بنت أيب طالِ ٍ
ُنت َأ ْس َم ُع ِق َر َاء َة النَّبِ ِّي
بَ ،قا َل ْت« :ك ُ
(ح ،)1349كلهم من طريق م ْس َعر ،عن أيب ال َعالء ،عن َ ْ
 بِال َّلي ِل و َأنَا ع َل ع ِر ِ
يش» .قال البوصريي يف مصباح الزجاجة (« :)159/1هذا إسناد صحيح ،رجاله ثقات».
ْ َ َ َ
(( (4انظر :فتح الباري (.)92/9
(( (5انظر :التذكار يف أفضل األذكار (ص.)159
(( (6انظر :تفسري القرطبي ( ،)16/1وتفسري ابن كثري ( ،)79/1والنهاية يف غريب احلديث واألثر (.)202/2
(( (7انظر :تفسري القرطبي (.)16/1

(كتَاب َف َض ِ
اج ِم ِ
خ ِار ِّي يف ُع ُلوم ال ُقرآن ِم ْن ِخ َل ِل تَر ِ
َآ َرا ُء اإلمام ِال ُب َ
ائ ِل ال ُق ْر َآن)
ُ
َ

التجيــع منــه  كان اختيــار ًا ال
وقــد أجــاب ابــن القيــم عــن هــذا ،فقــال« :أن هــذا َّ

اضطــرار ًا هلـ ِّـز الناقــة لــه ،فــإن هــذا لــو كان ألجــل َهـ ِّـز الناقــة ملــا كان داخ ـ ً
ا حتــت االختيــار ،فلــم
ِ
الراح َلــة لــه حتــى
يكــن عبــدُ اهلل بــن مغ َّفــل حيكيــه ويفع ُلــه اختيــار ًا ل ُيؤتســى بــه ،وهــو يــرى َهـ َّـز َّ
ــز
ــع يف قراءتــه ،فنســب َّ
التجيــع إىل فعلــه .ولــو كان مــن َه ِّ
رج ُ
ينقطــع صوتُــه ،ثــم يقــول :كان ُي ِّ
()1

الراح َلــة ،مل يكــن منــه فعــل يســمى ترجيع ـ ًا» .
َّ

والبــن حجــر جــواب آخــر ،فقــال« :وهــذا فيــه نظــر؛ ألن يف روايــة عــي بــن اجلعــد ،عــن

شــعبة عنــد اإلســاعييل ...« :وهــو يقــرأ قــراءة لينــة .فقــال :لــوال أن جيتمــع النــاس علينــا لقــرأت
()2

ذلــك اللحــن« ،وكــذا أخرجــه أبــو عبيــد يف فضائــل القــرآن ،عــن أيب النــر ،عــن شــعبة» .

ـتدل َمــن َكـ ِ
واسـ َّ
التجيــع يف قــراءة القــرآن بــا رواه عمــرو بــن موســى ،عــن قتــادة ،عــن
ـر َه َّ

عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر ،عــن أبيــه قــال« :كانــت قــراء ُة رســول اهلل  املــدَّ ليــس فيهــا
()3

ترجيــع» .

()4

الوجيهــي،
قــال ابــن عبــد اهلــادي « :وهــو حديــث منكــر ،فإنــه مــن روايــة عمــر بــن موســى َ
()5

عــن قتــادة ،وعمــر هــذا يف عــداد مــن يضــع احلديــث» .

وبعــد هــذا العــرض للقولــن وأدلتهــا يتبــن -واهلل أعلــم -أن القــول الراجــح الــذي تطمئــن

إليــه النفــس هــو القــول األول؛ لقــوة مــا اســتدلوا بــه ،وضعــف دليــل القــول الثــاين؛ وألن الرتجيــع

الســابق ومل يكــن راكبــ ًا عــى ناقتــه،
يف القــراءة ثبــت عــن النبــي  يف حديــث أم هانــئ َّ
(( (1انظر :زاد املعاد (.)465/1
(( (2أخرجه أبو عبيد يف فضائل القرآن (ص .)159واحلديث تقدم خترجيه.
وسى ،عن
(( (3أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط ( ،)86/5وابن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال ( ،)18/6كالمها من طريق ُع َمر بن ُم َ
الرمحن بن أيب بكرة به .قال األلباين يف ضعيف اجلامع الصغري (ح« :)4476موضوع».
قتادة ،عن عبد َّ
ِ
(( (4هو مجال الدين ،يوسف بن حسن بن أمحد بن َع ْبد اهلادي الدمشقي ،الصاحلي ،احلنبيل ،املعروف بابن الـم َْبد ،من فقهاء احلنابلة ،من
كتبه« :غاية السول إىل علم األصول»( ،ت909:هـ) .انظر :الوايف بالوفيات ( ،)43/22واألعالم (.)225/8
(( (5انظر :هداية اإلنسان إىل االستغناء بالقرآن ،البن عبد اهلادي (ص.)676
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التجيــع إىل متطيـ ِ
ـط أهــل الغنــاء ،وترجيــع أهــل الكتــاب ،فإنــه يكــون غــر جائــز يف
لكــن إن خــرج َّ
()1

قــراءة القــرآن ،قــال القرطبــي« :قلــت :وهــذا اخلــاف إنــا هــو مــا مل ُيبهــم معنــى القــرآن برتديــد
()2
ِ
األصــوات وكثــرة َّ ِ
ـم معنــا ُه ،فذلــك حــرام باتفــاق» .
التجي َعــات ،فــإن زاد األمـ ُـر عــى ذلــك ال ُي ْف َهـ ُ
ْ
()3
ت بِ ِ
ـن الصــو ِ
القـ َـر َاء ِة لِ ْل ُقـ ْـر ِ
آن»  .ثــم أورد
ـاب ُح ْسـ ِ َّ ْ
* *البــاب احلــادي عــر :وقــال يف ترمجتــهَ « :بـ ُ

حتتــه حديثـ ًا واحــد ًا ســاقه بإســناده ،فقــال :

وســى َ ، ع ِ
ــي َ ق َ
وســىَ ،ل َقــدْ
ــال َلــ ُهَ « :يــا َأ َبــا ُم َ
ــن النَّبِ ِّ
[َ ]5048عــ ْن َأ ِب ُم َ
()4
يــت ِمزْمــار ًا ِمــن مز ِ
ِ
ــر ِ
َام ِ
آل َد ُاو َد ».
َ
ُأوت َ َ

الدراسة:
ـتحباب ُحسـ ِ
ـن
ـاب اسـ
ُ
القس ـ َطالين قصــد اإلمــام البخــاري مــن هــذه الرتمجــة ،فقــال« :بـ ُ
بـ َّـن ْ
ِ ()5
ِ ِ
ِ ِ
الســلف واخللــف عــى
َّ
ــرا َءة لل ُقــرآن»  .وقــد حكــى النــووي إمجــاع العلــاء مــن َّ
الصــوت بِالق َ

اســتحباب حتســن الصــوت بقــراءة القــرآن؛ لكونــه أوقــع يف القلــب ،وأشــدَّ تأثــر ًاَّ ،
وأرق لســامعه،
ـوت ،حسـنَه مــا اســتطاع مــا مل خيــرج عــن حــدِّ القــراءة بالتَّمطيـ ِ
فــإن مل يكــن القــارئ حسـن الصـ ِ
ـط،
َ
َ َّ ُ
َ َّ

قوانــن
راعــي فيــه
فــإن أفــرط حتــى زاد حرفــ ًا ،أو أخفــاه فهــو حــرام ،ومــن ُجلــة حتســينه :أن ُي
َ
َ
ـإن احلس ـن الصـ ِ
النَّ َغ ـ ِم ،فـ َّ
ـوت يــزدا ُد ُح ْســن ًا بذلــك ،وهــذا إذا مل خيــرج عــن التجويــد املعتــر عنــد
َ َّ
()6
أهــل القــراءات ،فــإن خــرج عنهــا مل يـ ِ
ـن الصــوت بِ ُق ْبـ ِ
ـح األداء .
ـف حتسـ ُ
َ
َ
َّ
وســى
اســتدل اإلمــام البخــاري عــى مــا ذهــب إليــه يف الرتمجــة بحديــث واحــدَ ،عــ ْن َأ ِب ُم َ
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(( (1يف تفسري القرطبي (ُ « :)16/1يفهم» ،واملثبت يستقيم به املعنى.
(( (2انظر :التذكار يف أفضل األذكار (ص.)171
(( (3انظر :صحيح البخاري ،كتاب :فضائل القرآن (.)195/6
(( (4قوله ِ :
«مز َْمار ًا» أي :صوت ًا حسن ًا .انظر :النهاية يف غريب احلديث ( )312/2مادة« :زمر».
(( (5انظر :إرشاد الساري ( .)481/7وانظر أيض ًا :نجاح القاري ( ،)176/22وعمدة القاري (.)55/20
(( (6انظر :التبيان يف آداب محلة القرآن (ص ،)109وفتح الباري ( ،)72/9وإرشاد الساري ( ،)481/7واإلتقان (.)372/1

(كتَاب َف َض ِ
اج ِم ِ
خ ِار ِّي يف ُع ُلوم ال ُقرآن ِم ْن ِخ َل ِل تَر ِ
َآ َرا ُء اإلمام ِال ُب َ
ائ ِل ال ُق ْر َآن)
ُ
َ

األشــعري ر ِض اهللُ َعنْ ـه ،وهــو ِ
ظاهــر الداللــة عــى الرتمجــة .ووجــه داللتــه :أن النبــي 
ُ
َ َ

أثنــى عــى حســن صــوت قــراءة أيب موســى األشــعري للقــرآن ،وشـبه حسـن صوتـ ِ
ـه ،وحــاو َة َن ْغ َمته
َّ ُ َ
ُ
()1
ِ
ِ
الـــم ْز َم ِ
بصوت
ار .
()2
* *البــاب الثــاين عــر :وقــال يف ترمجتــه« :بــاب مــن َأحــب َأن يســمع ال ُقــر َ ِ
ـن َغـ ْ ِ
ـر ِه»  .ثــم
آن مـ ْ
َ ْ َ َّ َ ْ َ َ
َ
ْ

أورد حتتــه حديثـ ًا واحــد ًا ســاقه بإســناده ،فقــال :

[َ ]5049عـن َعبـ ِ
ْ
ـالَ :قـ َ
ـد اهللِ َ ، قـ َ
ـت:
آن»ُ ،ق ْلـ ُ
ـي ال ُقـ ْـر َ
ْ ْ
ـال ِل النَّبِـ ُّ
ـي « :ا ْقـ َـرأ َعـ َ َّ
ِ
ِ
ـن َغـ ْ ِ
ـك ُأنـ ِ
ـز َل؟ َقـ َ
ـكَ ،و َع َل ْيـ َ
آ ْقـ َـر ُأ َع َل ْيـ َ
ـري».
ـم َع ُه مـ ْ
ـال« :إِ ِّن ُأحـ ُّ
ـب َأ ْن َأ ْسـ َ

الدراسة:
شاح الصحيــح عــن بيــان قصــد اإلمــام البخــاري مــن هــذه الرتمجــة ،لكــن بالنظــر
ســكت ُ َّ

إىل احلديــث الــذي أورده حتتهــا ،ومــا ُذكــر يف رشحــه يتبــن -واهلل أعلم-أنــه قصــد هبــا :بيــان

اســتحباب اســتامع قــراءة القــرآن مــن الغــر.

ِ
ِ
ِ
وعبــاد اهللِ
األخيــار ،واملتعبديــ َن،
اســتحبابه ،وهــو عــاد ُة
متفــق عــى
قــال النــووي« :وهــذا
ٌ
()3
ـى التَّدَ ُّبـ ِ
أنشـ ُ
ـن»  .وذلــكَّ :
ونفسـ ُه أخـ َ
ستمع للقــرآن أقــوى َعـ َ
ـى َو َ
ـط لذلــك ِمـ َن
ـم
الصاحلـ َ
َ
ـرُ ،
أن الــ ُ
()4
ـار ِئ؛ الشــتِ َغالِ ِه بِ ِ
ال َقـ ِ
القـ َـرا َء ِة َوأحكامهــا  .وقــد اسـ َّ
ـتدل اإلمــام البخــاري عــى مــا ذهــب إليــه يف

الرتمجــة بحديــث واحــد عــن ابــن مســعود  ،وهــو ظاهــر الداللــة عــى الرتمجــة .ووجــه داللته:
()5
ـرآن ِمــن غـ ِ
ـب أن يســمع القـ َ
ـر ِه» .
قــال العينــي« :مــن حيــث إنــه َ أ َحـ َّ
ِ
فوائــدُ منهــا :اســتِحباب اســتِم ِع ِ
مســعود هــذا ِ
ٍ
ِ
حديــث ِ
ــراءة
الق
ابــن
وقــال النــووي« :ويف
َ ُ
َ

(( (1انظر :عمدة القاري ( ،)56/20ولب اللباب ( ،)154/4والنهاية يف غريب احلديث (.)312/2
(( (2انظر :صحيح البخاري ،كتاب :فضائل القرآن (.)195/6
(( (3انظر :التبيان يف آداب محلة القرآن (ص.)113
(( (4انظر :فتح الباري (.)94/9
(( (5انظر :عمدة القاري رشح صحيح البخاري (.)56/20
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ِ
ِ
ـراءة ِمـن غـ ِ
القـ ِ
ـب ِ
ِ
ِ
اب طلـ ِ
ـره؛ ليسـت َِم َع لـ ُه ،وهــو
ْ
واإلصغــاء هلــاَ ،وال ُبــكاء عندهــا وتدَ ُّب ِرهــا واســتح َب ُ
()1
بنفس ِ
ــه ِ
ــر ِمــن ِقراءتِ ِ
أبلــغ يف ال َّت َف ُّهــ ِم والتَّدَ ُّب ِ
ُ
ــه . »...
َ َ
()3( )2
ـاب َقـ ْ ِ
قر ِئ لِل َقـ ِ
ـم ِ
ـار ِئَ :حس ـ ُب َ
ك »  .ثــم
* *البــاب الثالــث عــر :وقــال يف ترمجتــهَ « :بـ ُ
ـول الــ ُ

أورد حتتــه حديث ـ ًا واحــد ًا ســاقه بإســناده ،فقــال :

ـن مس ـع ٍ
ِ
ْ
ـالَ « :قـ َ
ودَ ،قـ َ
ـتَ :يــا
ـيُ ،ق ْلـ ُ
[َ ]5050ع ـ ْن َع ْبــد اهللِ ْبـ ِ َ ْ ُ
ـال ِل النَّبِـ ُّ
ـي  :ا ْقـ َـرأ َعـ َ َّ
ـت إِ َل هـ ِ
أت ســور َة النِّسـ ِ
ـك ُأنـ ِ
ـز َل؟ َقـ َ
َر ُسـ َ
ـكَ ،و َع َل ْيـ َ
ـول اهللِ ،آ ْقـ َـر ُأ َع َل ْيـ َ
ـذ ِه
ـاء َح َّتــى َأ َت ْيـ ُ
َ
َ
ـمَ ،ف َقـ َـر ُ ُ َ
ـالَ :ن َعـ ْ
اآلي ِ
ــة ﮋ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒﮊ [ســورة النســاءَ ،]41:ق َ
ــالَ :ح ْســ ُب َ
ك
َ
ـت إِ َليـ ِ
ـهَ ،ف ـإِ َذا َع ْينَــا ُه ت َْذ ِر َفـ ِ
ـان».
َ
اآلنَ ،فا ْل َت َفـ ُّ ْ

الدراسة:

ِ
ـمقرئ عــى القــارئ قراءتــه القــرآن املنــع عــن اخلــر ،وعــدم
لــ َّـا كان ُيتوهــم مــن قطــع الــ ُ

احــرام القــرآن ،أراد اإلمــام البخــاري يف هــذه الرتمجــة بيــان جــواز قطــع القــراءة عــى القــارئ إذا

()4
ـم ِ
ـذر أو شــغل بــال .
قر ِئ عـ ٌ
حــدث عــى الــ ُ

جــة ِف الفقــه :إزاحــة ُّ
الشــبهة َع َّمــن يســتمع إىل قــارئ
الت َ َ
ـم ّني« :مدخــل هــذه َّ ْ
قــال ابــن الــ ُ
ُقــرآن أو حديــث ،يعــرض لــه مانــع مــن ملــل أو غــره ،فل ـه أن يكــف القــارئ ،وال خيــرج بكونـ ِ
ـه
ُ
()5
قطــع عليــه الت َ
ِّــا َوة ،وال ُي َعــدُّ فِيمــن
يــر» .
َّ
اســتخف بكتــاب اهلل؛ ألن الدّ يــن ٌ

وقــال الشــيخ ابــن عثيمــن« :جيــوز لإلنسـ ِ
ـان أن يقـ َ
ـولَ :ح ْسـ ُب َك ،أو َك َفــى ،أو مــا أشــبه ذلــك،
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(( (1انظر :رشح النووي عىل صحيح مسلم (.)88/6
ِ
وح ْس ُب َك ذلكَ ،أي :ك َ
«ح ْس ُب َك» أي :يكفيكُ ،ي ُ
َفاك .انظر :لسان العرب (.)311/1
قالَ :ح ْس ُب َك د ْر َه ٌمَ ،
(( (2قولهَ :
(( (3انظر :صحيح البخاري ،كتاب :فضائل القرآن (.)195/6
(( (4انظر :رشح البخاري ،البن بطال ( ،)278/10واألبواب والرتاجم لصحيح البخاري ( ،)456/5وفيض الباري (.)492/5
(( (5انظر :املتواري عىل أبواب البخاري (ص.)397

(كتَاب َف َض ِ
اج ِم ِ
خ ِار ِّي يف ُع ُلوم ال ُقرآن ِم ْن ِخ َل ِل تَر ِ
َآ َرا ُء اإلمام ِال ُب َ
ائ ِل ال ُق ْر َآن)
ُ
َ

كل ٍ
إن َّ
ـتامع إليــه ،بــل ُيقـ ُ
إن هــذا يـ ُّ
ال ُيقـ ُ
ـالَّ :
ـان ال يريــدُ القـ َ
أن هــذا اإلنسـ َ
ـدل عــى َّ
ـالَّ :
يشء
ـرآن واالسـ َ
()1
يشء لــه أجــل ،فقــول اإلنسـ ِ
ـان للقـ ِ
لــه ُمنتهــىُّ ،
ـع» .
وكل ٍ
ـارئ :يكفــي ،مــا فيــه مانـ ٌ
أ َّمــا وجــه أمــره  البــن مســعود بقطــع القــراءة ،قــال ابــن بطــال« :ألن القــراءة عــى

نشــاط املقــرئ أوىل؛ ليتدبــر معــاين القــرآن ،ويتفهــم عجائبــه ،وحيتمــل أن يكــون أمــره 

بقطــع القــراءة؛ تنبيه ـ ًا لــه عــى املوعظــة واالعتبــار يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒﮊ [ســورة النســاء ]41:اآليــة .أال تــرى أنــه  بكــى عندهــا ،وبــكاؤه
()2

إشــارة منــه إىل معنــى الوعــظ» .

وقــد اسـ َّ
ـتدل اإلمــام البخــاري عــى مــا ذهــب إليــه يف الرتمجــة بحديــث واحد َعــن ابن مســعود،
()3

وهــو ظاهــر الداللــة عــى الرتمجــة  .ووجــه داللتــه :أن النبــي  أمــر ابــن مســعود بقطــع

قراءتــه ،لــ َّـا عــرض لــه  مانــع ،ممــا يــدل عــى جــواز قطــع القــراءة عــى القــارئ إذا حدث

ـم ِ
قر ِئ عــذر .قــال ابــن ُهبــرة« :وفيــه مــن الفقــه أنــه جيــوز ملــن يقــرأ عنــده القــرآن أن يقــول
عــى الــ ُ
()4

للقارئ :حســبك» .

*

آن ،وقـ ُ
ـول اهللِ َت َعـ َ
ـال :ﮋ ﮉ
ـم ُي ْقـ َـر ُأ ال ُقـ ْـر ُ
*البــاب الرابــع عــر :وقــال يف ترمجتــهَ « :بــاب ِف َكـ ْ
()5

ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ [ســورة املزمــل. »]20:

ثــم أورد حتتــه أثــر ًا ،وحديثــن ،الثــاين منهــا رواه مــن ثالثــة طــرق عــن عبــد اهلل بــن عمــرو بــن

العــاص ،والــكل ســاقها بإســناده ،فقــال :

ـال ِل اب ـن ُشــرم َةَ « :ن َظــر ُت َكــم يك ِْفــي الرجـ َ ِ
انَ ،قـ َ
ـي ،حدَّ ثنــا ُس ـ ْف َي ُ
ـن
ـل مـ َ
َّ ُ
ْ َ
ْ
ُ َُْ
[ ]5051حدَّ ثنــا عـ ٌّ
(( (1انظر :رشح صحيح البخاري (.)113/6
(( (2انظر :رشح صحيح البخاري (.)278/10
(( (3انظر :عمدة القاري (.)56/20
(( (4انظر :اإلفصاح عن معاين الصحاح (.)50/2
(( (5انظر :صحيح البخاري ،كتاب :فضائل القرآن (.)195/6
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ٍ ()2
()1
ـت :الَ ينب ِغــي ِلَحـ ٍ
ـل ِمــن َث ـا ِ
ال ُقـ ْـر ِ
ـد َأن َي ْقـ َـر َأ َأ َقـ َّ
ـور ًة َأ َقـ َّ
ـل ِمــن
َث آ َيـ
ـات َ ،ف ُق ْلـ ُ
َ
َ َ
ـم َأ ِجــدْ ُسـ َ
آن َ ،ف َلـ ْ
ث آيـ ٍ
َثـ َ ِ
ـات».
ـا َ

()3
ِ
ِ
ـن ْبـ ِ
حـ ِ
ـي  :حدَّ ثنــا ُس ـ ْف َي ُ
ـن َي ِزيــدَ ،
الر ْ َ
ان ،أخربنــا َم ُ
ـمَ ،ع ـ ْن َع ْبــد َّ
ـورَ ،ع ـ ْن إِ ْب َراهيـ َ
نصـ ٌ
قــال عـ ٌّ
ِ
ِ
ٍ
ـي :
ـو َي ُطـ ُ
ـوف بِا ْل َب ْيــت َ -ف َذ َكـ َـر َقـ ْ
و َلقي ُت ـ ُه َو ُهـ َـر ُه َع ْل َق َم ـ ُةَ ،ع ـ ْن َأ ِب َم ْس ـ ُعود َ
ـو َل النَّبِـ ِّ
َأ ْخـ َ َ
ـر ســور ِة الب َقــر ِة ِف َلي َلـ ٍ
ـن ِمـ ِ
َ
ـة َك َف َتــا ُه».
«أ َّن ـ ُه َمــن َقـ َـر َأ بِ ْال َي َتـ ْ ِ ْ
ْ
ـن آخـ ِ ُ َ َ َ

ِ
[َ ]5052عــن َعب ِ
ــالَ :
ــن َع ْم ٍ
ــد اهللِ ْب ِ
ات َح َس ٍ
ــروَ ،ق َ
اهــدُ
ــر َأ ًة َذ َ
ــبَ ،فــك َ
َان َي َت َع َ
ْ ْ
«أنك ََحنــي َأ ِب ْام َ
ــول :نِعــم الرج ُ ِ
ِ
ــل َل َي َط ْ
َكنَّتَــ ُه(َ ،)4ف َي ْس َ
ــأ َلنَــا فِ َراشــ ًاَ ،و َل ْ ُي َفت ْ
ِّــش َلنَــا
ــأ َُلا َعــن َب ْعل َهــاَ ،ف َت ُق ُ ْ َ َّ ُ
ــل مــن َر ُج ٍ ْ
ـال :ال َقنِــي بِـ ِ
ِ
ِ
ـي َ ف َقـ َ
ـذ َأ َت ْينَــا ُهَ ،ف َلـ َّـا َطـ َ
َكنَف ـ ًا(ُ )5منـ ُ
ـال َذلِـ َ
ـهَ ،ف َل ِقي ُت ـ ُه َب ْعــدُ ،
ـك َع َل ْيــه َذ َكـ َـر للنَّبِـ ِّ
ـال :ك َُّل َلي َلـ ٍ
ـال :و َكيـ َ ِ
ـةَ ،قـ َ
ـم؟ َقـ َ
ـف ت َُصــو ُم َقـ َ
َف َقـ َ
ـالَ :ك ْيـ َ
ـه ٍر
ـم ِف ك ُِّل َشـ ْ
ـال :ك َُّل َيـ ْ
ـالُ :صـ ْ
ْ
ـف َ ْتتـ ُ
ـومٍَ ،قـ َ َ ْ

ـكَ ،قـ َ
ـه ٍرَ ،قـ َ
ـق َأ ْك َثـ َـر ِمــن َذلِـ َ
ـم َث َل َث ـ َة َأ َّيــا ٍم ِف
ـالُ :ق ْلـ ُ
ـتُ :أطِيـ ُ
َث َل َث ـ ًةَ ،وا ْقـ َـرأ ال ُقـ ْـر َ
آن ِف ك ُِّل َشـ ْ
ـالُ :صـ ْ
اجلمعـ ِ
ـالَ :أ ْفطِـ ْـر َي ْو َمـ ْ ِ
ـم َي ْوم ـ ًاَ ،قـ َ
ـكَ ،قـ َ
ـق َأ ْك َثـ َـر ِمــن َذلِـ َ
ـق َأ ْك َثـ َـر
ـالُ :ق ْلـ ُ
ـةُ ،ق ْلـ ُ
ـتُ :أطِيـ ُ
ـتُ :أطِيـ ُ
ُ ُ َ
ـن َو ُصـ ْ
ِ
ـومٍَ ،وا ْقــر ْأ ِف ك ُِّل سـ ْب ِع َليـ ٍ
ـكَ ،قـ َ
ـم َأ ْف َضـ َ
ِمــن َذلِـ َ
ـال
ـل َّ
ـار َيـ ْ
ـو َم َد ُاو َد ص َيــا َم َيـ ْ
ـو ِم َصـ ْ
الصـ ْ
ـالُ :صـ ْ
َ
َ
َ
ـو ٍم َوإِ ْف َطـ َ

ِ
ـت ر ْخ َص ـ َة رسـ ِ
ـول اهللِ َ ، و َذ َ َ
َان َي ْقـ َـر ُأ َعـ َ
ـى
ـر ُت َو َض ُع ْفـ ُ
ـتَ ،ف ـك َ
َ ُ
َمـ َّـرةًَ ،ف َل ْيتَنــي َقبِ ْلـ ُ ُ
اك أ ِّن َكـ ِ ْ
ـف ع َليـ ِ
ِ
ِ
ِ
بعـ ِ ِ ِ
ـن ال ُقـ ْـر ِ
ـن الن ََّهـ ِ
آن بِالن ََّهـ ِ
ـه
ـار ،لِ َي ُكـ َ
ـارَ ،وا َّلــذي َي ْقـ َـرؤُ ُه َي ْع ِر ُض ـ ُه مـ َ
الس ـ ْب َع مـ َ
َْ
ـون َأ َخـ َّ َ ْ
ـض َأ ْهلــه ُّ
ِ
ِ َ
بِال َّل ْيـ ِ
ـي
ـىَ ،و َصــا َم م ْث َل ُهـ َّ
ـلَ ،وإِ َذا َأ َرا َد َأن َي َت َقـ َّ
ـوى َأ ْف َطـ َـر َأ َّيامـ ًا َو َأ ْحـ َ
ـار َق النَّبِـ َّ
ـر َك َشـ ْيئ ًاَ ،فـ َ
ـن ك ََراه َيـ َة أن َيـ ْ ُ
ـا ٍ
ِ
خـ ٍ
«و َقـ َ
َ .»قـ َ
ـمِ :ف َثـ َ
ـم َعـ َ
ـى َس ـ ْبعٍ».
ثَ ،و ِف َ ْ
ـال َأ ُبــو َع ْبــد اهللَِ :
ـسَ ،و َأ ْك َث ُر ُهـ ْ
ـال َب ْع ُض ُهـ ْ

92

ِ
يكفيه يف اليوم والليلة من قراءة القرآن ُمطلق ًا».
«قلت :ليس كذلك؛ بل ُم َراد ُه :كم
(( (1قال ابن حجر« :أي :يف الصالة» .وتع َّقبه العيني ،فقال:
ُ
انظر :فتح الباري ( ،)95/9وعمدة القاري (.)57/20
القسطالين« :وهي سورة الكوثر» .انظر :إرشاد الساري (.)483/7
(( (2قال َّ
(( (3قال ابن حجر« :هو عيل بن املديني ،وهو موصول من تتمة اخلرب املذكور» .انظر :فتح الباري (.)95/9
(( (4قولهَ « :كنَّ َت ُه» :قال ابن حجر« :بفتح الكاف وتشديد النون ،هي :زوج الولد» .انظر :فتح الباري (.)95/9
«و َْل ُي َفت ِّْش َلنَا َكنَ ًفا» :قال ابن حجر« :هو السرت واجلانب ،وأرادت بذلك الكناية عن عدم مجاعه هلا؛ ألن عادة الرجل أن يدخل
(( (5قوهلاَ :
يده مع زوجته يف دواخل أمرها» .انظر :فتح الباري (.)96/9

(كتَاب َف َض ِ
اج ِم ِ
خ ِار ِّي يف ُع ُلوم ال ُقرآن ِم ْن ِخ َل ِل تَر ِ
َآ َرا ُء اإلمام ِال ُب َ
ائ ِل ال ُق ْر َآن)
ُ
َ

آن؟».
[َ ]5053ع ْن َع ْب ِد اهللِ ْب ِن َع ْم ٍروَ ،ق َال ِل النَّبِ ُّي «ِ :ف ك َْم َت ْق َر ُأ ال ُق ْر َ

[َ ]5054عـن َعبـ ِ
ـن َع ْمـ ٍ
ـد اهللِ ْبـ ِ
ـال َر ُسـ ُ
ـالَ :قـ َ
ـروَ ،قـ َ
ـه ٍر،
ـول اهللِ « :ا ْقـ َـرأ ال ُقـ ْـر َ
آن ِف َشـ ْ
ْ ْ
ـالَ :فا ْقـ َـر ْأ ُه ِف َسـ ْب ٍع َوالَ َتـ ِ
ـو ًة َح َّتــى َقـ َ
ـز ْد َعـ َ
ـى َذلِـ َ
ـك».
ُق ْلـ ُ
ـت :إِ ِّن َأ ِجــدُ ُقـ َّ

الدراسة:
جعل اإلمام البخاري ترمجة الباب مكونة من جزأين:
ـم ُي ْقـ َـر ُأ ال ُقـ ْـر ُ
القســطالين قصــد اإلمــام
آن» .وقــد بـ َّـن َّ
اجلــزء األول :وأشــار إليــه بقولــه«ِ :ف َكـ ْ

()1
البخــاري مــن هــذا اجلــزء يف الرتمجــة ،فقــال « :يف كــم ُمــدَّ ة َيقــر ُأ القــارئ القــرآن ك َّلــه فيهــا» .

ولــ َّـا تفاوتــت ُمــدَ َد ختــم القــرآن املذكــورة يف حديــث عبــد اهلل بــن عمرو بــن العــاص ،مل ُيــدَّ د اإلمام
ـه الـــمدَّ ة؛ أل َّنـه مل يــرد فِيـ ِ
البخــاري مــدَّ ة ي ْقــر ُأ فيهــا مجيــع القــرآن ،قــال العينــي« :ومل يبــن فِيـ ِ
ـه َشء من
ُ
ُ
ُ ُ َ
()2

احلَد املعــن» .

ــو ُل اهللِ َت َع َ
ــال :ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮊ [ســورة املزمــل.»]20:
اجلــزء الثــاين :وأشــار إليــه بقولــه« :و َق ْ

وقــد بـ َّـن ابــن حجــر قصــد اإلمــام البخــاري مــن هــذا اجلــزء يف الرتمجــة ،فقــال « :كأنــه أشــار

الــرد عــى َمــن قــال :أقــل مــا جيــزئ مــن القــراءة يف كل يــوم وليلــة جــزء مــن أربعــن جــزء ًا
إىل َّ

مــن القــرآن ،وهــو منقـ ٌ
اهويــة ،واحلنابلــة؛ ألن عمــوم قولــه :ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ
ـول عــن إســحاق بــن َر َ

()3
ﮌﮊ يشــمل أقــل مــن ذلــك ،فمــن ا َّدعــى التحديــد فعليــه البيــان»  .وقــال العينــي« :أور َد هــذا ِف
()4
َّحديــد ِف كميــة ِ
معــرض االســتدالل عــى عــدم الت ِ
القـ َـرا َءة» .

وقد أورد البخاري أثر ًا ،وحديثني تشهد ملا ترجم له:
(( (1انظر :إرشاد الساري ( .)482 /7وانظر أيض ًا :عمدة القاري ( ،)57/20ونجاح القاري (.)181/22
(( (2انظر :عمدة القاري (.)57/20
(( (3انظر :فتح الباري (.)95/9
(( (4انظر :عمدة القاري ( .)57/20وانظر :إرشاد الساري ( ،)482/7ونجاح القاري ( ،)181/22ولب اللباب (.)155/4
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ـر َم َة ،وفيــه داللــة عــى اجلــزء الثــاين مــن الرتمجــة ،ووجــه داللتــه :قــال
أ َّمــا األثــر :فعــن ابــن ُشـ ْ ُ

العينــي« :مــن حيـ ُ
ـث إِ َّنــه إشــارة إىل الكميــة بثــاث آيــات ،ولكنـ ُه ليــس بتحديــد بحســب الوجــوب،
()1

الســنة» .
وال بحســب ُّ

وأ َّما احلديثني ،فهام:
احلديــث األول :حديــث أيب مســعود  ، وفيــه داللــة ظاهــرة عــى اجلــزء الثــاين مــن

ـص
«مــن َقـ َـر َأ باآليتــن»  .قــال ابــن بطــال« :هــو نـ ٌّ
الرتمجــة ،وداللتــه ت ُْؤ َخــذ مــن َق ْولــه َ :
()2

()3

أن قــارئ اآليتــن داخــل يف :ﮋ ﮊ ﮋ ﮌﮊ »  .ووجــه داللتــه :قــال ابــن حجــر« :مــن جهــة َّ
أن اآليــة
َاســب مــا اس ـتَدَ َّل بِـ ِ
الـــمرتجم هبــا ُتن ِ
ـه ابــن ُعيينــة مــن حديــث أيب مســعود ،واجلامــع بينهــا :أن ك ً
ال
ُ َ ْ
ُ
()4

ـر َم َة» .
مــن اآليــة واحلديــث َيــدُ ُّل عــى االكتفــاء؛ بخــاف مــا قــال اب ُن ُشـ ْ ُ

قــال عبــد احلــق اهلاشــمي« :فكأنــه أورد أثـ َـر ابـ ِ
ـر َم َة للــرد عليــه ،وهــذا مــن عادتــه :أنــه
ـن ُشـ ْ ُ
()5

أحيان ـ ًا يــورد اآلثــار للــرد عليهــا ،وأكثــر مــا يور ُدهــا البخــاري لتقويــة مــا ذهــب إليــه» .

احلديــث الثــاين :وقــد رواه مــن ثالثــة ُطــرق كلهــا عــن َعب ِ
ــد اهللِ ِ
بــن َع ْمــرو بــن العــاص،
ْ

وداللتــه عــى اجلــزء األول مــن الرتمجــة ظاهــرة ،وداللتــه ت ُْؤ َخــذ مــن َق ْولــه  يف الطريــق
َيــف ختتــم؟ َق َ
األول« :ك َ
ــرأ
ــال :كل َل ْي َلــة» ،ومــن قولــه  يف الطريــق الثــاين« :كــم ت ْق َ

()6
ا ْل ُقـ ْـرآن؟» ،ومــن قولــه  يف الطريــق الثالــث« :فاقــرأه ِف ســبع»  .ووجــه داللتــه :أن النبــي

 أمــر عبــد اهللِ بــن عمــرو بــأن يقــرأ القــرآن مـ َّـرة يف كل شــهر ،وعنــد مــا أخــره بقدرتــه

عــى قراءتــه يف أقـ َّـل مــن ذلــك أذن لــه بــأن يقــرأه مـ َّـرة يف كل ســبع ليــال.

94

(( (1انظر :عمدة القاري (.)57/20
(( (2انظر :عمدة القاري (.)57/20
(( (3انظر :رشح صحيح البخاري (.)280/10
(( (4انظر :فتح الباري ( .)95/9وانظر أيض ًا :عمدة القاري ( ،)57/20ولب اللباب ( ،)155/4ونجاح القاري (.)181/22
(( (5انظر :لب اللباب يف الرتاجم واألبواب (.)156/4
(( (6انظر :عمدة القاري ( ،)59 ،58/20ونجاح القاري (.)189 ،187/22

(كتَاب َف َض ِ
اج ِم ِ
خ ِار ِّي يف ُع ُلوم ال ُقرآن ِم ْن ِخ َل ِل تَر ِ
َآ َرا ُء اإلمام ِال ُب َ
ائ ِل ال ُق ْر َآن)
ُ
َ

ـمدَ َد التــي أمــر النبــي  عبــد اهلل بــن عمــرو بــن العــاص أن خيتــم
ولــ َّـا كانــت الــ ُ

ـختم و ُيقــرأ القـ ُ
ـرآن ك َّلــه فيهــا
ـمدَّ ة التــي ُيسـ ُّ
ـتحب أن ُيــ َ
القــرآن فيهــا متفاوتــة ،اختلــف العلــاء يف الــ ُ

عــى أقــوال أشــهرها مــا يــأيت:

	-القــول األولُ :يســتحب ختــم القــرآن مـ َّـرة يف كل ثــاث ليــال ،ويكــره ختمــه يف أقــل
()1

الســلف  .وقــال ابــن كثــر« :وقــد كــره غــر واحــد
مــن ذلــك ،وقــد عــزاه النــووي إىل الكثرييــن مــن َّ

الســلف قــراءة القــرآن يف أقــل مــن ثــاث ،كــا هــو مذهــب أيب عبيــد ،وإســحاق ،وابــن راهويــه،
مــن َّ
()3

()2

وغريهــم مــن اخللــف»  .وقــال ابــن حجــر« :وهــذا اختيــار أمحــد . »...

الســيوطي ...« :ويليــه َمــن كان خيتــم يف كل ثــاث ،وهــو حســن ،وكــره مجاعــات
وقــال ُّ
()5

()4

اخلتــم يف أقــل مــن ذلــك»  ،واختــاره الذهبــي ،والشــيخ ابــن بــاز ،واأللبــاين  .واســتدلوا عــى أنــه

يســتحب ختــم القــرآن مـ َّـرة يف كل ثــاث ليــال بــا يــي:

أوالً -عــن عبــد اهلل بــن عمــرو بــن العــاص قــال :قــال يل رســول اهلل « :اقــرأ القــرآن
()6

يف شــهر ،قــال :إن يب قــوة ،قــال :اقرأه يف ثــاث» .

ثاني ـ ًا -عــن ســعد بــن املنــذر األنصــاري ،أنــه قــال« :يــا رســول اهلل ،أقــرأ القــرآن يف ثــاث؟
()7

ـرؤ ُه كذلــك حتــى تــويف»  .واســتدلوا عــى كراهيــة ختــم القــرآن
قــال :نعــم ،إن اســتطعت ،فــكان يقـ ُ
(( (1انظر :التبيان يف آداب محلة القرآن (ص.)59
(( (2انظر :تفسري ابن كثري (.)83/1
(( (3انظر :فتح الباري ( .)97 /9وانظر :املغني (.)128/2
(( (4انظر :اإلتقان يف علوم القرآن (.)361/1
(( (5انظر :سري أعالم النبالء ( ،)503/8وفتاوى ابن باز ( ،)417/24 ،351/11وأصل صفة صالة النبي .)521/2( 
(( (6أخرجه أبو داود يف السنن (ح ،)1391عن عبد اهلل بن عمرو به .قال األلباين يف صحيح سنن أيب داود (« :)136/5إسناده حسن
صحيح».
(( (7أخرجه اإلمام أمحد يف املسند كام يف تفسري ابن كثري ( ، )82/1وأبو عبيد يف فضائل القرآن (ص ،)179كالمها من طريق ابن هليعة ،عن
حبان بن واسع ،عن أبيه ،عن سعد بن املنذر األنصاري به .قال ابن كثري يف تفسريه (« :)82/1وهذا إسناد جيد قوي حسن ،فإن حسن
رصح هاهنا بالسامع».
بن موسى األشيب ثقة متفق عىل جاللته روى له اجلامعة ،وابن هليعة إنام خيشى من تدليسه وسوء حفظه ،وقد َّ
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يف أقــل مــن ثــاث ليــال بــا يــي:
**أوالً :عــن عبــد اهلل بــن عمــرو بــن العــاص قــال :قــال رســول اهلل « :ال َي ْف َقـ ُه َمـ ْن
ٍ ()
َقـ َـرأ القـ َ
ـاث» . 1
ـرآن يف أقـ َّـل ِمـ ْن ثـ

ـذه هـ ّ
أن َمــن قــرأ القــرآن يف أقــل ِمــن ثــاث ليــال الغالــب أنــه هيـ ُّ
**ثانيـ ًاَّ :
ـذ ًا ،فــا يتدبــره ،وال

يفهــم معــاين مــا يقــرأ ،واملقصــود مــن القــراءة التَّدبــر والتأمــل فيــا يقــرأ ،كــا قــال تعــاىل :ﮋ
()

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﮊ [ســورة ص. 2 ]29:

	-القــول الثــاينُ :يســتحب ختــم القــرآن مـ َّـرة يف كل ســبع ليــال ،وقــد عــزاه النــووي إىل
()3

الســيوطي« :وهــذا أوســط األمــور وأحســنها ،وهــو فعــل األكثريــن
األكثريــن مــن الســلف  ،وقــال ُّ
()4

مــن الصحابــة وغريهــم»  .واختــاره ابــن تيميــة ،وقــال « :كان اإلمــام أمحــد  يقــرؤه يف كل
()5

ســبع»  .واســتدلوا بــا يــي:

أوالً:بحديــث عبــد اهلل بــن عمــرو بــن العــاص الــذي أورده اإلمــام البخــاري ،ويف بعــض
طرقــهَ « :فا ْقـ َـر ْأ ُه ِف َس ـ ْب ٍع َو َل َتـ ِ
ـز ْد َعـ َ
ـى َذلِـ َ
ـك» .قــال ابــن كثــر« :فهــذا الســياق ظاهــره يقتــي املنــع
()6

مــن قــراءة القــرآن يف أقــل مــن ســبع» .

ليا ل .

نوقــش هــذا الدليــل :بأنــه قــد ســبق َّ
ـص بقــراءة القــرآن يف ثــاث
أن النبــي  قــد َر َّخـ َ
ثاني ـ ًا :عــن أوس بــن حذيفــة  قــال ...« :قلنــا :مــا َأ ْم َك َثـ َ
ـك عنــا يــا رســول اهلل؟ قــال:

96

(( (1أخرجه اإلمام أمحد يف املسند ( ،)91/11وأبو داود يف السنن (ح )1394واللفظ له  ،والرتمذي يف السنن (ح ،)2949وابن ماجه يف
السنن (ح ،)1347عن عبد اهلل بن عمرو به .قال األلباين يف صحيح سنن أيب داود (« :)138/5إسناده صحيح».
(( (2انظر :جمموع فتاوى ابن باز (.)417/24
(( (3انظر :التبيان يف آداب محلة القرآن (ص.)59
(( (4انظر :اإلتقان يف علوم القرآن (.)361/1
(( (5انظر :جمموع الفتاوى ( .)407/13وانظر :املغني (.)127/2
(( (6انظر :تفسري ابن كثري (.)81/1

(كتَاب َف َض ِ
اج ِم ِ
خ ِار ِّي يف ُع ُلوم ال ُقرآن ِم ْن ِخ َل ِل تَر ِ
َآ َرا ُء اإلمام ِال ُب َ
ائ ِل ال ُق ْر َآن)
ُ
َ

ـزب مــن القــرآن ،فــأردت أال أخــرج حتــى أقضيــه .قــال :فســألنا أصحــاب رســول اهلل
ـي حـ ٌ
طــرأ َعـ َ َّ

 حــن أصبحنــا ،قــال :قلنــا :كيــف حتزبــون القــرآن؟ قالــوا :نحزبــه ثــاث ســور ،ومخــس
ســور ،وســبع ســور ،وتســع ســور ،وإحــدى عــرة ســورة ،وثــاث عــرة ســورة ،وحــزب املفصــل
()1

مــن قــاف حتــى خيتــم» .

قــال ابــن تيميــة« :وهــذا احلديــث يوافــق معنــى حديــث عبــد اهلل بــن عمــرو ،يف أن املســنون كان
()2

عندهــم قراءتــه يف ســبع؛ وهلــذا جعلــوه ســبعة أحــزاب ومل جيعلــوه ثالثــة وال مخســة» .

نوقــش هــذا الدليــل :بــا قالــه األلبــاين« :إســناده ضعيــف؛ ابــن يعــى -هــذا ،وهــو الطائفــي-
()3

ض َّعفــه الذهبــي والعســقالين» .

ثالث ـ ًا :أن ختــم القــرآن مـ َّـرة يف كل ســبع ليــال كان يفعلــه عــدد كثــر مــن الصحابــة والتابعــن
()4

ومــن بعدهــم .

ـمدَّ ة التــي يـُــختم هبــا القــرآن غري مقــدَّ رة رشعـ ًا ،وأن مــرد ذلك
	-القــول الثالــث :أن الــ ُ

إىل حــال القــارئ مــن النشــاط والضعــف ،والتدبــر والغفلــة ،وقــد عــزا النــووي هــذا القــول إىل أكثــر
()5

الزركــي« :وعليــه أكثــر املحققــن أن ذلــك خيتلــف بحــال الشــخص يف النشــاط
العلــاء  .وقــال َّ
()6

والضعــف ،والتدبــر والغفلــة»  .وقــال ابــن كثــر« :وقــد َّ
الســلف يف تــاوة
ترخــص مجاعــة مــن َّ
()7

القــرآن يف أقــل مــن ذلــك؛ منهــم أمــر املؤمنــن عثــان بــن عفــان  . » وبــه قــال اإلمــام أمحــد

(( (1تقدم خترجيه يف (ص.)٢٥١
(( (2انظر :جمموع الفتاوى (.)409/13
(( (3انظر :ضعيف أيب داود (.)69/2
(( (4انظر :فضائل القرآن ،للقاسم بن سالم (ص ،)177واملصنف ،البن أيب شيبة ( ،)241/2والتبيان يف آداب محلة القرآن (ص.)61
(( (5انظر :فتح الباري (.)97/9
(( (6انظر :الربهان يف علوم القرآن (.)471/1
(( (7انظر :تفسري ابن كثري (.)83/1
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()2
()1
يف روايـ ٍ
ـة عنــه  ،وهــو ظاهــر اختيــار اإلمــام البخــاري ،واختــاره النــووي  ،واســتدلوا بــا يــي:

أوالً :اســتدلوا بــا اسـ َّ
ـتدل بــه أصحــاب األقــوال الســابقة مــن حديــث عبــد اهلل بــن عمــرو بــن

العــاص  ،حيــث أمــره النبــي  أوالً بــأن يقــرأ القــرآن مــرة يف كل ســبع ليـ ٍ
ـال ،ثــم
َّ

تناقصــه فأنقصــه لــ َّـا أخــره بقدرتــه عــى قراءتــه يف أقـ َّـل مــن ذلــك ،وهــذا يـ ُّ
ـدل عــى أنــه ليــس هناك
ُمــدَّ ة حمــددة ،بــل هــو عــى حســب نشــاط القــارئ وقوتــه.

قــال أبــو الوليــد الباجــي« :أمــر النبــي  عبــد اهلل بــن عمــرو أن خيتــم يف ســبع أو
يت ََمـ ُـل أنــه األفضــل يف اجلملــة ،أو أنــه األفضــل يف حــق ابــن عمــرو؛ لِــ َـا علــم ِمــن ترتيلــه يف
ثــاث ُ ْ
قراءتــه ،وعلــم مــن ضعفــه عــن اسـتَدَ ا َمتِ ِه أك َثـ َـر ِمَّــا حــدَّ لـ ُه ،وأ َّمــا َمــن اســتطاع أكثــر مــن ذلــك فــا
ـك َعـ ِ
الر ُجـ ِ
وسـ ِـئ َل مالـ ٌ
ـل خيتــم القــرآن يف كل ليلــة ،فقــال« :مــا أحسـ َن ذلــك!
ـن َّ
متنــع الزيــادة عليــهُ ،
()3

َّ
إن القــرآن إمــا ُم كل خــر»» .

ـار كثــرة مرويــة عــن الصحابــة والتابعــن ومــن بعدهــم يف ختــم القــرآن ،فمنهــم
ثانيـ ًا :هنــاك آثـ ٌ
()4

مــن كان خيتمــه مـ َّـرة يف اليــوم والليلــة ،ومنهــم مــن كان خيتمــه أكثــر من ذلــك .

ٍ
ليــال الــوارد يف األحاديــث
ثالث ـ ًا :أن النهــي عــن قــراءة القــرآن يف أقــل مــن ســبع أو ثــاث

الســابقة ليــس للتحريــم ،وإنــا هــو بالنظــر اىل حــال املخاطــب لضعفــه وعجــزه يف احلــال أو يف املــآل،
()5

أو املداومــة عىل ذلــك .

خمالــف لرصيــح قولــه َ « :مــن قــرأ
مناقشــة هــذا القــول :قــال األلبــاين« :وهــذا
ٌ

ـص عــام شــامل جلميــع األشــخاص ،وفيــه التقديــر
القــرآن يف أقــل مــن ثــاث؛ مل يفقهــه» .وهــذا نـ ٌّ
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(( (1انظر :املغني (.)612/2
(( (2انظر :التبيان يف آداب محلة القرآن (ص.)61
(( (3انظر :الربهان يف علوم القرآن (.)471/1
(( (4انظر :فضائل القرآن ،أليب عبيد (ص ،)181واملصنف ،البن أيب شيبة ( ،)502/2والتبيان (ص ،)59واإلتقان (.)360/1
(( (5انظر :فتح الباري ( ،)97/9ولطائف املعارف ،البن رجب (ص.)171

(كتَاب َف َض ِ
اج ِم ِ
خ ِار ِّي يف ُع ُلوم ال ُقرآن ِم ْن ِخ َل ِل تَر ِ
َآ َرا ُء اإلمام ِال ُب َ
ائ ِل ال ُق ْر َآن)
ُ
َ

بثــاث ليــال؛ فكيــف يقــال :إنــه ال تقديــر يف ذلــك؟! فقــد ذكــر  أن كل َمــن يقــرأ القــرآن

يف أقــل مــن ثــاث ال يفقهــه ،وال يفهمــه الفهــم املقصــود مــن تــاوة القــرآن ،كــا قــد أشــار إىل ذلــك
()1

قولــه تعــاىل :ﮋ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮊ [ســورة حممــد. »...]24:

وبعــد هــذا العــرض لألقــوال وأدلتهــم ،يتبــن -واهلل أعلــم -أن القــول الراجــح الــذي تطمئــن

إليــه النفــس هــو القــول األول؛ حيــث جــاءت أدلتهــم نصيــة رصحيــة يف اســتحباب ختــم القــرآن يف

الســلف يف ختــم القــرآن مــرة
ثــاث ليــال ،وكراهيــة ختمــه يف أقــل مــن ذلــك ،وأ َّمــا مــن نقــل عــن َّ
وأكثــر يف اليــوم والليلــة ،فقــد ُأجيــب عنهــا بأجوبــة ،منهــا:
أوالً :أنه مل يبلغهم النهي عن ذلك.
()2

ثاني ًا :أهنم كانوا يفهمون ويتفكرون فيام يقرؤونه مع هذه الرسعة .
ثالث ًا :أهنم مل حيملوا النهي عىل املنع.
()3

رابع ًا:أهنم خصصوا النهي بمن ورد يف حقه .
خامســ ًا :أهنــم محلــوا النهــي عــى املداومــة عــى ذلــك ،أ َّمــا يف األوقــات املفضلــة كشــهر

رمضــان أو يف األماكــن املفضلــة كمكــة فيســتحب اإلكثــار فيهــا مــن تــاوة القــرآن اغتنام ـ ًا
()4

للزمــان واملــكان .

(( (1انظر :أصل صفة صالة النبي .)521/2( 
(( (2انظر :تفسري ابن كثري (.)85/1
(( (3انظر :الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري ( ،)47/19وفتح الباري (.)97/9
(( (4انظر :لطائف املعارف ،البن رجب (ص ،)171وجمموع الفتاوى ،البن تيمية (.)407/13
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()2
* *البــاب اخلامــس عــر :وقــال يف ترمجتــهَ « :بــاب ال ُب ـكَاء(ِ )1عنــدَ ِقـ َـر َاء ِة ال ُقـ ْـر ِ
آن»  .ثــم أورد

حتتــه حديثــن ســاقهام بإســناده ،فقــال :

[َ ]5055عــن َعب ِ
ــول اهللِ « :ا ْق َ ْ
ــيَ .ق َ
ــال َر ُس ُ
ــالَ :ق َ
ــد اهللِ َق َ
ــر ُأ
ــالُ :ق ْل ُ
ْ ْ
ــتَ :أ ْق َ
ــرأ َع َ َّ
ِ
ــن َغ ْ ِ
ــك ُأ ِ
ــريَ .ق َ
نــزل؟َ َق َ
ــك َو َع َل ْي َ
َع َل ْي َ
ــاء َحتَّــى إِ َذا
ــم َع ُه م ْ
ــالَ :ف َق َ
ــال :إِ ِّن َأ ْشــت َِهي َأ ْن َأ ْس َ
ــر ْأ ُت الن َِّس َ

ْــت :ﮋ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒﮊ [ســورة النســاءَ ]41:ق َ
ــال ِل:
َب َلغ ُ
ــت عينَي ِ
ــه ت َْذ ِر َف ِ
ُــف َأ ْو َأ ْم ِس ْ
ك َّ
ــان».
ــكَ ،ف َر َأ ْي ُ َ ْ ْ
ــن مســع ٍ
ِ
ــي « :ا ْق َ ْ
ــالَ :ق َ
ود َ ، ق َ
ــي.
[َ ]5051عــ ْن َع ْبــد اهللِ ْب ِ َ ْ ُ
ــال ِل النَّبِ ُّ
ــرأ َع َ َّ
ِ
ِ
ـن َغـ ْ ِ
ـك ُأنـ ِ
ـز َل؟ َقـ َ
ـك َو َع َل ْيـ َ
ـتَ :أ ْقـ َـر ُأ َع َل ْيـ َ
ـري».
ُق ْلـ ُ
ـم َع ُه مـ ْ
ـال :إِ ِّن ُأحـ ُّ
ـب َأ ْن َأ ْسـ َ

الدراسة:
هــذه الرتمجــة ظاهــرة البيــان يف الكشــف عــن قصــد اإلمــام البخــاري منهــا ،حيــث قصــد هبــا
واهلل أعلــم -بيــان اســتحباب البـكَاء عنــد قـ ِـراءة ال ُقــر ِ
آن .قــال أبــو حامــد الغــزايل« :ال ُبكَا ُء ُمســتحب
ُ
ْ
القــراءة وعندهــا»( .)3وقــال النــووي« :ويس ـتَحب الب ـكَاء عنــد القـ ِ
ِ
ـراءة ،وهــي صفــة العارفــن،
ُ ْ َ ُّ ُ ُ
مــع َ َ
()4

وشــعار عبــاد اهلل الصاحلــن» .

وأمــا طريقــة حتصيــل البــكاء ،فقــد قــال أبــو حامــد الغــزايل(« :)5وطريقـه ِف حتصيلـ ِ
ـه :أن حيــر
ُ
َّ

قلبــه احلــزن؛ بــأن يتأمــل مــا فيــه مــن التهديــد ،والوعيــد الشــديد ،واملواثيــق ،والعهــود ثــم يتأمــل
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يكون مع ا ْلبك ِ
ِ
ُ
الدموع
أردت
َاء ،وإذا َق َْص َت
الصوت الذي
أردت
قص؛ فإذا َمدَ ْد َت
َ
َ
َ
َ
ُ
(( (1قوله« :ال ُبكَاء» :قال اجلوهري« :ال ُبكا ُء ُي َمدُّ و ُي َُ
ص ِه ومدِّ ِه :بك ْ ِ
َاها َ ...و َما ُي ْغنِي ا ْل ُبكَا ُء َو َل ا ْل َع ِو ُيل» .انظر :الصحاح (،)2284/6
َت َع ْيني َو ُح َّق َلَا ُبك َ
َو ُخ ُر َ
وج َها .قال الشاعر ِف َق ْ ِ َ َ َ
ولسان العرب ( )82/14مادة« :بكى».
(( (2انظر :صحيح البخاري ،كتاب :فضائل القرآن (.)197/6
(( (3انظر :التبيان يف آداب محلة القرآن (ص.)86
(( (4انظر :املجموع رشح املهذب ( .)164/2وانظر أيض ًا :اإلتقان يف علوم القرآن ( ،)371/1وفتح الباري (.)98/9
(( (5هو زين الدين ،أبو حامد ،حممد بن حممد ال َغ َزايل ال ُّط ِ
وس ،الشافعي ،حجة اإلسالم ،فيلسوف ،متصوف ،له نحو مائتي مصنف ،منها:
ُ
«إحياء علوم الدين» ،و«هتافت الفالسفة»( ،ت505:هـ) .انظر :السري ( ،)322/19واألعالم (.)22/7

(كتَاب َف َض ِ
اج ِم ِ
خ ِار ِّي يف ُع ُلوم ال ُقرآن ِم ْن ِخ َل ِل تَر ِ
َآ َرا ُء اإلمام ِال ُب َ
ائ ِل ال ُق ْر َآن)
ُ
َ

ـره حـ ْـز ٌن وبــكاء كــا حيــر اخلــواصَ ،ف ْليبـ ِ
ـك عــى فقــد ذلــك ،فإنــه
َْ
يـ ُ ْ ُ ُ
تقصــره يف ذلــك ،فــإن مل َ ْ
ُ ٌ
()1

مــن أعظــم املصائــب» .

اسـ َّ
ـتدل اإلمــام البخــاري عــى مــا ذكــره يف الرتمجــة بحديــث ابــن مســعود  ، وقــد رواه
()2

التمجــة  .ووجــه داللتــه :أن النبــي  بكــى
عنــه مــن طريقــن ،وهــو ظاهــر الداللــة عــى َّ
عندمــا قــرأ ابــن مســعود  عليــه قولــه تعــاىل :ﮋ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ

ﮑ ﮒﮊ [ســورة النســاء ،]41:ممــا يـ ُّ
ـدل عــى اســتحباب ال ُبــكاء عنــد قــراءة القــرآن .قــال النــووي:
ـاء هلــا ،والبـ ِ
ـراءة واإلصغـ ٍ
ـث ابــن مســعود هــذا فوائــد منهــا :اســتِحباب اســتام ِع القـ ِ
«ويف حديـ ِ
ـكاء
ُ
ُ

()3
عندهــا َوتَدَ ُّب ِر َهــا. »...

هذا وقد اختلف العلامء يف سبب بك ِ
َائ ِه :
ُ

فقــال ابــن ب َّطــال« :وإنــا بكــى  عنــد هــذا؛ ألنــه َم َّثـ َـل لنفســه أهــوال يــوم القيامــة،

وشــدَّ ة احلــال الداعيــة لــه إىل شــهادته ألمتــه بتصديقــه واإليــان بــه ،وســؤاله الشــفاعة هلــم لريحيهــم مــن
()4

طــول املوقــف وأهوالــه ،وهــذا أمــر حيــق لــه طــول البــكاء واحلــزن» .

وقــال الكُــوراين« :قــال صاحــب «الكشــاف»« :بــكاؤه بــكاء رسور؛ لــرف أمتــه بالشــهادة

عــى ســائر األمــم» .واألظهــر أ َّنــه بــكاء حــزن عــى عبــاد اهلل املحكــوم عليهــم بالنــار ،ويـ ُّ
ـدل عليــه
()5

قطــع القــراءة؛ إذ لــو كان رسور ًا الزداد نشــاطه»  .وقــال ابــن حجــر« :والــذي يظهـ ُـر أ َّنـ ُه َب َكــى رمحـ ًة
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ـم قــد ال يكــون مســتقي ًام ،فقــد يفــي
ـم أ َّنـ ُه ال ُبــدَّ أن َيشـ َ
ـمَ ،و َع َم ُل ُهـ ْ
ـهدَ عليهــم بِ َع َمل ِهـ ْ
لُ َّمتــه؛ أل َّنـ ُه َعلـ َ
إىل تعذيبهــم ،واهلل أعلــم»

(( (1انظر :التبيان يف آداب محلة القرآن (ص.)88
(( (2انظر :عمدة القاري ( ،)60/20ونجاح القاري (.)191/22
(( (3انظر :رشح النووي عىل صحيح مسلم (.)88/6
(( (4انظر :رشح صحيح البخاري ( .)281/10وانظر أيض ًا :التذكار يف أفضل األذكار (ص.)199
(( (5انظر :الكوثر اجلاري إىل رياض أحاديث البخاري (.)74/8
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آن َأ ْو َتـ َ
* *البــاب الســادس عــر :وقــال يف ترمجتــهَ « :بــاب إِ ْث ـ ِم َمــن َر َاءى( )1بِ ِقـ َـر َاء ِة ال ُقـ ْـر ِ
ـأك ََّل
ِ ()4( )3
ِ ()2
ـه َ ،أ ْو َف َجـ َـر بِـ
بِـ
ـه » .
ثم أورد حتته ثالثة أحاديث ساقها بإسناده ،فقال :
ِ
ـن َغ َف َلـ َةَ ،قـ َ ِ
ـولَ « :يـ ْ
ـو ْي ِد ْبـ ِ
ـي َ ي ُقـ ُ
ـأ ِت ِف
[َ ]5057عــن ُسـ َ
ـي َ :ســم ْع ُت النَّبِـ َّ
ـال َعـ ٌّ
ـامِ ،ي ُقو ُلـ َ ِ
ِ
البيـ ِ
ـة( ،)5يمر ُقـ َ ِ
ـر َقـ ْ ِ
ـاء األَ ْسـن ِ
ـر الز ََّمـ ِ
ـن َخـ ْ ِ
آخـ ِ
ـن
ـون مـ ْ
ـان َقـ ْ
ـون مـ َ
اء األَ ْحـ َ َ
ـول َ ِ َّ
َُْ
َانُ ،سـ َف َه ُ
ـو ٌم ُحدَ َثـ ُ
ِ
ـا ِم َكــا يمــر ُق الســهم ِمــن ِ ِ
ـم َحن ِ
يـ ِ
ا ِ
إل ْسـ َ
ـم،
ـم َفا ْق ُت ُل ُ
ـمَ ،ف َأ ْينَـ َـا َلقيت ُُم ُ
الرم َّيــة ،الَ ُ َ
وهـ ْ
وهـ ْ
َاج َر ُهـ ْ
ـاو ُز إِ َيم ُنُـ ْ
َّ ْ ُ َ َّ
َ َْ ُ
ِ
القيامـ ِ
ِ
ـة».
ـم َيـ ْ
َفـإِ َّن َق ْت َل ُهـ ْ
ـو َم َ َ
ـم َأ ْجـ ٌـر َلــن َق َت َل ُهـ ْ

ـال :سـ ِ
ِ ٍ
ـول اهللِ َ ي ُقـ ُ
ـم ْع ُت َر ُسـ َ
ـول:
[َ ]5058ع ـ ْن َأ ِب َســعيد اخلُــدْ ِر ِّي َ ، أ َّن ـ ُه َقـ َ َ
ِ
ون ص َل َت ُكــم مــع ص َل ِتِــم ،و ِصيام ُكــم مـ ِ ِ
ِ
َْ
ـع َع َملِ ِه ْم،
ـم َقـ ْ
ـم َمـ َ
ْ َ َ َ ْ َ َ
ْ َ َ َ
ـو ٌم َ ْتقـ ُـر َ َ
«يـ ُـر ُج في ُكـ ْ
ـمَ ،و َع َم َل ُكـ ْ
ـع ص َيام ِهـ ْ
ـن َكــا يمــر ُق الســهم ِمــن الر ِميـ ِ
َاجرهــم ،يمر ُقـ َ ِ
يـ ِ
ـةَ ،ين ُظـ ُـر
ؤون ال ُقـ ْـر َ
َو َي ْقـ َـر َ
ـون مـ َ
آن َل ُ َ
َّ ْ ُ َ َّ َّ
ـن الدِّ يـ ِ َ َ ْ ُ
ـاو ُز َحن ِ َ ُ ْ َ ْ ُ
ـا يــرى َش ـيئ ًا ،وين ُظــر ِف ِ
الريـ ِ
ِف الن َّْصـ ِ
ـش َفـ َ
القــدْ حِ َفـ َ
ـا َيـ َـرى َش ـ ْيئ ًا،
ـا َيـ َـرى َش ـ ْيئ ًاَ ،و َين ُظـ ُـر ِف ِّ
ْ ََ ُ
ـل َفـ َ َ َ
َو َي َتــا َرى ِف ال ُفـ ِ
ـوق».
َ

ـال« :الـــم ْؤ ِمن ا َّلـ ِ
وســىَ ،عـ ِ
آن َو َي ْع َمـ ُ
ـي َ قـ َ
ـل
ـذي َي ْقـ َـر ُأ ال ُقـ ْـر َ
ُ ُ
ـن النَّبِـ ِّ
[َ ]5059عـ ْن َأ ِب ُم َ
ـل بِـ ِ
ـةَ ،طعمهــا َطيــب و ِرحيهــا َطيــب ،والـــم ْؤ ِمن ا َّلـ ِ
ـه :كَاألُتْرجـ ِ
بِـ ِ
آنَ ،و َي ْع َمـ ُ
ـه :كَالت َّْم َر ِة
ـذي الَ َي ْقـ َـر ُأ ال ُقـ ْـر َ
ِّ ٌ َ ُ َ
َُْ
ِّ ٌ َ ُ ُ
ُ َّ
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ِ
ِ ِ
الر ُج َل ُمراآ ًة ِ
إظه ُار
«لر َيا ُء :وهو َ
وريا ًءَ :أ َر ْيته َأ ِّن َع َل خ َلف َما َأنا َع َل ْيه» .وقال الفيوميِّ :
«را َء ْيت َّ
«را َءى» :جاء يف لسان العربَ :
(( (1قولهَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
فالعمل لغري اهللَِ ،ن ُعو ُذ باهللِ منْ ُه» .انظر :لسان العرب ( )296 /14مادة« :رأي» ،واملصباح املنري
للناس ل َ َي ْو ُه َو َي ُظنُّوا به خري ًا،
العمل
( )246/1مادة« :روي».
ِ
ب َْالك َْل به ،أي :بالقرآن .انظر :فتح الباري ( ،)100/9وعمدة القاري (.)61/20
(( (2قوله« :أو ت ََأك ََّل بِه» أيَ :ط َل َ
،
(( (3قولهَ « :أ ْو َف َج َر بِ ِه» :باجليم يف رواية األكثرين من الفجور أي :مال عن احلق ،وقال الباطل والكذب .ويف رواية :باخلاء املعجمة
ِ
وقيل :ال َف ْخر :ادعاء ِ
من ال َف ْخر ،وهو« :التَّمدُّ ح ِ
باخل َص ِ
بالـمك ِ
َارم ِمن َح َس ٍ
ب ون ََسب َ ...
والك َ ِب
الع َظ ِم
اهاة
ال ،وعَدُّ ال َق ِدي ِم،
والـم َب َ
ُ ِّ ُ
َ
ُ
َ
والش ِ
ف» .انظر :مقاييس اللغة ( ،)475/4ولسان العرب ( )47/5مادة« :فجر» ،وتاج العروس ( ،)305/13والنهاية يف غريب
َّ َ
احلديث ( )418/3مادة« :فخر» ،وفتح الباري ( ،)100/9وعمدة القاري ( ،)61/20ومنحة الباري (.)319/8
(( (4انظر :صحيح البخاري ،كتاب :فضائل القرآن (.)197/6
ِ
الب َّي ِة» :قال ابن حجر« :هو من املقلوب ،واملراد :من قول ِ
ون ِم ْن َخ ْ ِي َق ْو ِل َِ
خري الرب َّية ،أي :من قول اهلل ،وهو
(( (5قوله َ « :ي ُقو ُل َ
املناسب للرتمجة» .انظر :فتح الباري (.)100/9

(كتَاب َف َض ِ
اج ِم ِ
خ ِار ِّي يف ُع ُلوم ال ُقرآن ِم ْن ِخ َل ِل تَر ِ
َآ َرا ُء اإلمام ِال ُب َ
ائ ِل ال ُق ْر َآن)
ُ
َ

آن :كَالر ْ ِ
ـل الـــمنَافِ ِق ا َّلـ ِ
ـح َلــاَ ،و َم َثـ ُ
ـب َو َط ْع ُم َهــا
ـذي َي ْقـ َـر ُأ ال ُقـ ْـر َ
حي َهــا َط ِّيـ ٌ
ـب َو َل ِريـ َ
َط ْع ُم َهــا َط ِّيـ ٌ
يا َنــة ِر ُ
َّ َ
ُ
َاحلن َظ َلـ ِ
ـل الـــمنَافِ ِق ا َّلـ ِ
ـةَ ،ط ْع ُم َهــا ُمـ ٌّـر َ
آن :ك َ
ُمـ ٌّـرَ ،و َم َثـ ُ
أ ْو َخبِيـ ٌحي َهــا ُمـ ٌّـر».
ـذي الَ َي ْقـ َـر ُأ ال ُقـ ْـر َ
ـثَ -و ِر ُ
ُ

الدراسة:
هــذه الرتمجــة ظاهــرة البيــان يف الكشــف عــن قصــد البخــاري منهــا ،فقــد جعلهــا مكونــة

مــن ثالثــة أركان ،قــال عبــد احلــق اهلاشــمي« :هــذه الرتمجــة هلــا ثالث ـ ُة أركان:
والسمعة بالقراءة.
الريا َء ُّ
األول :يف بيان ِإثم من يريد ِّ
َحص َل الدنيا بالقراءة.
است َ
والثاين :يف بيان [ِإثم] َمن ْ
()1

والثالــث :يف بيــان إثــم َمــن َف َجـ َـر بالقــراءة  .اسـ َّ
ـتدل البخــاري عــى مــا ذكــره يف الرتمجــة بثالثــة
أحاديــث ،وهــي:

	-احلديــث األول :حديــث عــي ،يف ذكــر اخلــوارج ،وداللــة عــى الرتمجــة ،قــال العينــي:
()2
حل ِديــث» .
«ت ُْؤ َخــذ مــن معنــى ا َ
	-احلديــث الثــاين :حديــث أيب ســعيد اخلــدري ،يف ذكــر اخلــوارج أيض ـ ًا ،وداللــة عــى
()3
جــة نحــو م َطاب َقــة احل ِديــث ا َّلـ ِ
ـذي قبلــه» .
الرتمجــة ،قــال العينــي« :مطابقتــه َّ
للت َ َ
َ
ُ
	-احلديــث الثالــث :حديــث أيب موســى األشــعري ،قــال ابــن حجــر« :وهــو ظاهـ ٌـر فيــا

()4

ت َْر َج َم لــ ُه» .

قــال ابــن حجــر« :فاألحاديــث الثالثــة دا َّل ـ ٌة ألركان الرتمجــة؛ ألن منهــم َمــن رايــا بــه وإليــه
(( (1انظر :لب اللباب يف الرتاجم واألبواب (.)156/4
(( (2انظر :عمدة القاري ( .)61/20وانظر أيض ًا :نجاح القاري (.)193/22
(( (3انظر :عمدة القاري ( .)62/20وانظر أيض ًا :نجاح القاري (.)194/22
(( (4انظر :فتح الباري ( .)100/9وانظر أيض ًا :عمدة القاري (.)62/20
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اإلشــارة يف حديــث أيب موســى ،ومنهــم َمــن تــأكل بــه وهــو ُمــ ْ
ـخ َر ٌج مــن حديثــه أيضـ ًا ،ومنهــم َمــن
()1

ـج َر بــه وهــو ُمــ ْ
ـخ َر ٌج من حديــث عــي ،وأيب ســعيد»  .فالقــراءة إذا مل تكــن خالصة هلل تعــاىل ،فهي
َفــ َ

للمــراءاة ،أو ال َّتــأك ِ
ُّل هبــا ،أو أن يفجــر أو يفخــر هبــا.
ُ

()3( )2
ت َع َل ْي ِه ُق ُلو ُبك ُْم » .
آن َما ا ْئ َت َل َف ْ
* *الباب السابع عرش :قال يف ترمجتهَ « :باب ا ْق َر ُءوا ال ُق ْر َ

ثم أورد حتته ثالثة أحاديث ساقها بإسناده ،فقال :
ـن َعبـ ِ
ـد اهللَِ ،عـ ِ
[َ ]5060عــن ُجنْــدَ ِ
ـي َ قـ َ
ـت
آن َمــا ا ْئ َت َل َفـ ْ
ـال« :ا ْقـ َـر ُءوا ال ُقـ ْـر َ
ب ْبـ ِ ْ
ـن النَّبِـ ِّ

ومــوا َعنْـ ُه ».
ـمَ ،فـإِ َذا ْ
ـم َف ُق ُ
اخ َت َل ْف ُتـ ْ
ُق ُلو ُب ُكـ ْ
()4

ِ
[َ ]5061عــن ُجنــدَ ٍ
بَ ،قـ َ
ـم،
آن َمــا ا ْئ َت َل َفـ ْ
ـي « :ا ْقـ َـر ُءوا ال ُقـ ْـر َ
ـت َع َل ْيــه ُق ُلو ُب ُكـ ْ
ـال النَّبِـ ُّ

ومــوا َعنْـ ُه».
َفـإِ َذا ْ
ـم َف ُق ُ
اخ َت َل ْف ُتـ ْ

ِ
ــد اهللِ« :أَنَّــه س ِ
[َ ]5062عــن َعب ِ
ــي َ 
ــم َع َر ُجــ ً
قــرأ ِخ َل َف َهــا،
ْ ْ
ــر ُأ آ َيــ ًة َســم َع النَّبِ َّ
ا َي ْق َ
ُ َ
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(( (1انظر :فتح الباري ( .)100/9وانظر أيض ًا :لب اللباب يف الرتاجم واألبواب (.)157/4
ِ
اجتمعت َع َل ْي ِه ُق ُلو ُبك ُْمُ .ي ُ
اجت ََم ُعوا .انظر :تاج العروس (،)37/23
قال :ت ََأ َّل َ
ف ا ْل َق ْو ُم ت ََأ ُّلف ًاْ :
(( (2قولهَ « :ما ا ْئ َت َل َف ْت َع َل ْيه ُق ُلو ُبك ُْم» :أي :ما ْ
واملصباح املنري ( )18/1مادة« :ألف» .وانظر :فتح الباري (.)101/9
(( (3انظر :صحيح البخاري ،كتاب :فضائل القرآن (.)197/6
(( (4اختلف َُّشاح احلديث يف بيان معناه عىل أقوال يمكن حرصها يف اآليت:
ٍ
أعظم من َأن
نشاط منكم وخواطركُم جمموعة ،فإِذا حصل لكم ماللة و َت َف ُّر ُق القلوب فاتركوه ،فإ َّن ُه
األول :قال الطيبي :يعني اقرؤوه عىل
ُ
يقرأه أحدٌ من غري ُح ُضور القلبُ ،يقال :قام باألمر؛ إذ جدَّ فيه وداوم عليه ،وقام عن األمر؛ إذا تركه وجتاوز عنه.
الثاين :قال القايض عياض :حيتمل أن يكون النَّهي خاص ًا بزمنه ؛ لئال يكون ذلك سبب ًا لنزول ما يسوؤهم ،كام يف قوله تعاىل:
ﮋﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﮊ [سورة املائدة.]101:
الثالث :حيتمل أن يكون املعنى :اقرؤوا والزموا االئتالف عىل ما َّ
دل عليه وقاد إليه ،فإذا وقع االختالف أو عرض عارض شبهة يقتيض
الـموجب لأللفة ،وأعرضوا عن املتشابه املؤ ِّدي إىل الفرقة ،وهو
املنازعة الدَّ اعية إىل االفرتاق ،فاتركوا القراءة ،ومتسكوا
بالـمحكم ُ
ُ
فاحذروهم».
كقوله « :فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه
ُ
االختالف يف كيفية األداء؛ بأن يتفرقوا عند االختالف ويستمر كل منهم عىل قراءته ،ومثله ما
الرابع :حيتمل :أنَّه ينهى عن القراءة إذا وقع
ُ
تقدَّ م عن ابن مسعود  ملا وقع بينه وبني الصحابيني َ
اآلخ َرين االختالف يف األداء ،فرتافعوا إىل النبي  ،فقال« :كلكم
مـ ُْح ِس ٌن»».
ِ
ُ
االختالف،
وقع
اخلامس:
ُ
حيتمل أن يكون املرا ُد باالئتالف :االتفاق يف فهم معاين القرآن ،وباالختالف :اختالفهم يف ذلك ،فكأنه يقول :فإذا َ
ِ
ِ
برضب اآليات بعضها ببعض ،يتفرقوا .انظر :فتح الباري ( ،)101/9ولب اللباب (.)157/4
وجاءت النوب ُة

(كتَاب َف َض ِ
اج ِم ِ
خ ِار ِّي يف ُع ُلوم ال ُقرآن ِم ْن ِخ َل ِل تَر ِ
َآ َرا ُء اإلمام ِال ُب َ
ائ ِل ال ُق ْر َآن)
ُ
َ

ـال :كِ َل ُكــا ُ ْ ِ
ـد ِهَ ،فان َط َل ْقـ ُ ِ
ـذ ُت بِيـ ِ
َ
ـي َ ،ف َقـ َ
َف َأ َخـ ْ
ـر ِع ْل ِمــي،-
مسـ ٌ
ـت بِــه إِ َل النَّبِـ ِّ
َ
َ
ـن َفا ْقـ َـرآ -أ ْكـ َ ُ
َق َ
اخ َت َل ُفــوا َف ُأ ْهلِكُــوا».
ُــم ْ
ــالَ :فــإِ َّن َمــن ك َ
َان َق ْب َلك ُ

الدراسة:
()

جعــل اإلمــام البخــاري ترمجــة البــاب نصــف حديــث أورده حتتهــا  ، 1وقــد بـ َّـن الشــيخ عبــد

ـب َظنِّــيَّ :
أن ُمــرا َد
احلــق اهلاشــمي قصــد اإلمــام البخــاري مــن هــذه َّ
التمجــة ،فقــال « :غالـ ُ

التمجــة :أ َّنــه ينبغــي للقــارئ أن يقــر َأ القـ َ
ـاف ق ْلبِــه
اإلمــام البخــاري  يف هــذه َّ
ـرآن مــا دا َم ائتـ ُ

ِ
َ
القــرآن
بمــال القلــب -قــا َم ،كأنــه يقــول :يقــر ُأ
االختــاف -يعنــي:
وقــع
بالقــرآن قائــ ًا ،فــإذا
ُ
َ
()

2
ـار إىل
بالنشــاط ،فــإذا مـ َّـل قــام ،ثــم عــاد لقــراءة القــرآن عنــد نشــاط ال َّطب ـ ِع والقلــب»  .وقــد أشـ َ

هــذا ال ُكــوراين ،فقــال« :واملعنــى :اقــرؤوا القـ َ
ـرآن مــا دامــت قلوبكــم عــى نشــاط وحضــور ،فــإن

قــراءة َمــن ت َف َّرقــت أفــكاره كال قــراءة ،وهــو املــراد مــن االئتــاف ،وقــد ســلف نظــره يف أبــواب
() ()
ـم ن ََشــا َط ُهَ ،ف ـإِ َّن اهللَ َل َي َمـ ُّ
الصــاة مــن قولــه« :لِ ُي َصـ ِّ
ـل َح َّتــى َت َ ُّلــوا» . 4 » 3
ـل َأ َحدُ ُكـ ْ
ـم مــن قراءتــه والنفس
وقــراءة القــرآن والنفــس ُمشــتاقة إليــهُ ،مقبلــة عليــهُ ،متد ِّبـ َـرة آلياتــه ،أعظـ ُ
ـغ َل ٌة ،والقلــب غــر حــارض ،وقــد أصابــه امللـ ُـل؛ أل َّن ـه ال حيصـ ُـل املقصــود مــن التـ ِ
منشـ ِ
ـاوة؛ وهــو
ُ
ُ

التَّدبــر.

قــال اآلجــري(« :)5و ُأ ِحــب ملــن أراد ِقــراء َة ال ُقــر ِ
ـل َأ ْو َنـ ٍ
آنِ ،مــن َل ْيـ ٍ
ـار  ...إذا َ
كان يقــر ُأ فأدركـ ُه
ُّ
ْ
َ َ
َ
النُّعــاس ،فحكمــه َأن يق َطــع القــراءة حتــى ير ُقــدَ  ،حتــى يقــرأه وهــو ِ
يعق ُ
ــل َمــا يت ُلــوه»( .)6وقــال
ُ
َ
ُ ُ
َ ُ
َْ
(( (1انظر :الكوثر اجلاري ( ،)419/8وعمدة القاري (.)62/20
(( (2انظر :لب اللباب يف الرتاجم واألبواب (.)157/4
ِ
(( (3صحيح البخاري ،يف كتاب :التهجد (ح ،)1151عن عائشة  ، دون قوله « :ل ُي َص ِّل َأ َحدُ ك ُْم ن ََشا َط ُه».
(( (4انظر :الكوثر اجلاري إىل رياض أحاديث البخاري (.)419/8
شافعي حمدث ،له تصانيف كثرية ،منها« :أخالق
(( (5هو أبو بكر ،حممد بن احلسني البغدادي ،اآلجري ،نسبته إىل «آجر» من قرى بغداد ،فقيه
ّ
محلة القرآن» ،و«كتاب الرشيعة»( ،ت360:هـ) .انظر :السري ( ،)133/16واألعالم (.)97/6
(( (6انظر :أخالق أهل القرآن (ص.)146
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ـع القــراءة إذا ن ُعــس أو َمـ َّـل  .)1(»...وقــد أورد اإلمــام البخــاري ثــاث أحاديــث
الســيوطي« :ويقطـ ُ

تشــهد ملــا ترجــم لــه ،وهــي:

ب بــن عبـ ِ
	-احلديــث األول ،والثــاين :كالمهــا عــن ُجنْــدَ ِ
التمجــة
ـد اهللِ ،وداللتهــا عــى َّ

ـن احلديــث .ووجــه داللتهــا:
ظاهــرة ،إذ َّ
التمج ـ ُة هــي عـ ُ

ِ
ِ
ـوب جمتمعـ ًة عــى
وحـ َّ
ـض ُأ َّم َتـ ُه عــى تــاوة القــرآن إذا كانــت القلـ ُ
قــال ابــن كثــر« :أ َّنــه أرشــدَ َ
ـغلها وم َل ِلــا ،فإ َّنـه ال حيصـ ُـل املقصــود مــن التـ ِ
ِ
ِ
ِ
ـاوة
ُ
ُ
تالوتــهُ ،متَف ِّكـ َـر ًة فيــهُ ،متدَ ِّبـ َـر ًة لـ ُه ،ال يف حــال ُشـ َ َ َ
ِ
ـن ا ْل َع َمـ ِ
ـونَ ،ف ـإِ َّن اهللَ َل َي َمـ ُّ
بذلـ َ
ـل َح َّتــى
ـك ،كــا ثبـ َ
ـل َمــا تُطِي ُقـ َ
ـت يف احلديــث أنــه قــال« :ا ْك َل ُفــوا مـ َ
()3( )2

َت َ ُّلــوا» » .

	-احلديــث الثالــث :عــن عبــد اهلل بــن مســعود .ووجــه داللتــه :قــال ابــن كثــر« :وهــذا
()4
يف معنــى احلديــث ا َّلـ ِ
ـذي َت َقدَّ َمـ ُه» .
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(( (1انظر :التحبري يف علم التفسري (ص.)321
(( (2أخرجه أبو داود يف السنن (ح ،)1368والنسائي يف السنن (ح ،)762كالمها من طريق ابن عجالن ،عن سعيد املقربي ،عن أيب سلمة،
عن عائشة  به .قال األلباين« :إسناده حسن صحيح» .انظر :صحيح أيب داود (.)109/5
(( (3انظر :تفسري ابن كثري (.)88/1
(( (4انظر :تفسري ابن كثري (.)88/1

(كتَاب َف َض ِ
اج ِم ِ
خ ِار ِّي يف ُع ُلوم ال ُقرآن ِم ْن ِخ َل ِل تَر ِ
َآ َرا ُء اإلمام ِال ُب َ
ائ ِل ال ُق ْر َآن)
ُ
َ

A
ـر يل أســباب إمتامــه وإنجــازه ،وقــد
احلمــد هلل الــذي وفقنــي للكتابــة يف هــذا املوضــوع ،ويـ َّ

توصلــت بعــد اكتاملــه إىل مجلــة مــن النتائــج والتوصيــاتُ ،أمجلهــا فيــا يــي:
َّ

أوال :النتائج:
وفرقه يف تراجم كتابه «اجلامع الصحيح».
 -1تبني أن اإلمام البخاري قد أودع علمهَّ ،
 -2أن اإلمــام البخــاري مــع التزامــه عــى روايــة األحاديــث الصحيحــة يف جامعــه إال
ـت الــ ِ
ـة ،والنُّ َكـ ِ
الف ْق ِهيـ ِ
ات ِ
الســتِنْبا َط ِ
ِ
ِ
ـحك َِم َّي ِة ،التــي اســتخرجها مــن متون
َّ
أنــه مل يـُــخله مـ َن ْ َ
وفرقهــا يف أبــواب الكتــاب بحســب املناســب هلــا.
األحاديــثَّ ،

تعرفــت عــى منهــج اإلمــام البخــاري يف تراجــم أبــواب كتابــه «اجلامــع الصحيــح»،
َّ -3

مــن خــال الوقــوف عــى منهجــه يف تراجــم أبــواب «كتــاب فضائــل القــرآن».

 -4لإلمــام البخــاري آرا ٌء يف بعــض علــوم القــرآن نرشهــا يف تراجــم كتــاب «فضائــل

القــرآن» مــن اجلامــع الصحيــح ،وهــي كاآليت:

	-أوال :يف مبحث الوحي :عقد له اإلمام البخاري باب ًا واحد ًا قصد يف ترمجته بيان:
 -1كيفية نزول الوحي بالقرآن عىل النبي .
 -2أن أول ما نزل من القرآن عىل النبي  صدر سورة اقرأ.
	-ثاني ًا :يف مبحث نزول القرآن :عقد له اإلمام البخاري بابني قصد يف ترمجتهام بيان:
 -1أن نــزول القــرآن مل يقتــر عــى لغــة قريــش ،وإنــا نــزل بلغــة قريــش وســائر قبائــل

العــرب.
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رأي يف املــراد هبــا ،وإنــا اكتفــى ببيــان
 -2يف األحــرف الســبعة مل يكــن لإلمــام البخــاري ٌ
عــى كــم حـ ٍ
ـرف نــزل القــرآن.
	-ثالث ًا :يف مبحث مجع القرآن:
أوالً :مجــع القــرآن يف عهــد النبــي  بحفظــه يف الصــدور :عقــد لــه اإلمــام

البخــاري بابــن قصــد يف ترمجتهــا بيــان:

السن َِة كلها.
 -1أن جربيل كان يستعرض ما أقرأه للنبي  من القرآن يف َّ

 -2الذيــن اشــتهروا بحفــظ القــرآن ،والتصــدي لتعليمــه ِمـ ْن أصحـ ِ
النبي ،
ـاب ِّ

يف عهــده  ،وهــم ســبعة :ابــن مســعود ،وســامل مــوىل أيب ُحذيفــة ،ومعــاذ بــن
ـم أنــس بــن مالــك ،وأبــو الــدرداء
جبــل ،و ُأيب بــن كعــب ،وزيــد بــن ثابــت ،وأبــو زيــد َعـ ُّ

.

ثانيــ ًا :مجــع القــرآن يف عهــد النبــي  بكتابتــه يف الســطور :عقــد لــه اإلمــام

البخــاري بابـ ًا واحــد ًا قصــد يف ترمجتــه بيان أشــهر ُك َّتــاب الوحــي لرســوله اهلل  وأخصهم؛
وهــو زيــد بــن ثابــت .

ثالثـ ًا :مجــع القــرآن يف عهــد أيب بكــر وعثــان  عقــد لــه اإلمــام البخــاري بابـ ًا واحد ًا
جــع مــا تفــرق مــن القــرآن يف صحـ ٍ
ـف،
قصــد يف ترمجتــه :بيــان كيفيــة مجــع القــرآن يف عهدمهــا حيــث ُ ْ
ُ ُ
ـف يف مصحـ ٍ
ثــم ُتمــع تلــك الصحـ ِ
ـف واحــد ،مرتــب الســور.
ُّ ُ
ُ
رابعـ ًا :يف مبحــث ترتيــب ســور القــرآن :عقــد لــه اإلمــام البخــاري بابـ ًا واحــد ًا ،قصــد يف

السـ ِ
ـور مرتبــة يف املصحــف كان باجتهــاد مــن الصحابــة  ،ومل يكــن
ترمجتــه اإلشــارة إىل أن مجـ َ
ـع ُّ
بتوقيـ ٍ
ـف مــن النبــي .
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ُ
َ

خامس ًا :يف مبحث فضائل القرآن الكريم:
أوالً :فضائل القرآن عموم ًا ،عقد هلا اإلمام البخاري ستة أبواب ،قصد يف ترامجها بيان:
السكينة واملالئكة.
 -1أن قراءة القرآن ٌ
سبب يف نزول َّ

 -2الرد عىل َمن َز َعم ِمن الرافضة َّ
ـم َلتِه.
أن كثري ًا من القرآن ذهب لذهاب َح َ
ضل ال ُقر ِ
آن َع َل َس ِائ ِر الك ََل ِم.
َ -3ف ِ ْ

َّ -4
أن ا ْل َو ِص َّي ِة بِ ِكتَاب اهلل تعاىل تكون بحفظه ِح ّس ًا ومعنى.

 -5أن صاحــب القــرآن ،ومــا هــو فيــه بفضــل القــرآن عليــه مــن منزلــة رفيعــة ،ودرجــة

عاليــةَ ،ي ْغتَبِـ ُ
ـط نفســه.

 -6فضــل القــرآن الكريــم عــى َمــن تع َّلمــه وع َّلمــه غــره ،بــأن جعــل صاحبــه مــن خــر
النــاس وأفضلهــم بعــد النبيـ ِّـن.

ثاني ـ ًا :فضائــل ســور خمصوصــة مــن القــرآن الكريــم عقــد هلــا اإلمــام البخــاري ســتة أبــواب،

قصــد يف ترامجهــا بيــان:

فضــل قــراءة ســورة الفاحتــة ،والبقــرة ،والكهــف ،والفتــح ،واإلخــاص ،وفضــل الـــمعو َذ ِ
ات
ُ َ ِّ

جمتمعــة ،وهــي :اإلخــاص ،الفلــق ،النــاس عــى غريهــا مــن ســور القــرآن.

ثالثـ ًاَ :مــن يتأمــل األبــواب التــي عقدهــا اإلمــام البخــاري يف فضائــل بعــض ســور القــرآن ،ومــا

أورده حتتهــا مــن أحاديــث يف فضائلهــا ،يتبــن لــه كأنــه -واهلل أعلــمُ -يشــر إىل تفضيــل بعــض القــرآن

عــى بعــض.

سادسـ ًا :يف مبحــث آداب قــراءة القــرآن :نـ َ
ـال آداب قــراءة القــرآن احلـ َّ
ـظ األوفــر والنصيــب

األكثــر مــن علــوم القــرآن التــي تناوهلــا اإلمــام البخــاري يف كتــاب فضائــل القــرآن ،فقــد عقــد لــه
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ســبعة عــر بابـ ًا قصــد يف ترامجهــا بيــان:
ـي الــوارد يف احلديــث حيمــل عــى االســتغناء بالقــرآن عــن أخبــار األمــم املاضيــة،
 -1أن ال َّت َغنِّـ َ
والكتــب الســالفة ،ال أنــه حيملــه عــى ِ
الغنــاء الــذي هــو حتســن الصــوت.
َّ
 -2مرشوعيــة أو اســتحباب قــراءة القــرآن عــن ظهــر قلــب ،وأ َّمــا كوهنــا أفضــل مــن قــراءة

القــرآن نظــر ًا يف املصحــف فلــم يتعــرض هلــا يف الرتمجــة.

ِ
اســتِ ْذك ِ
ـب ُذ ْكـ ِ
ـر ِه -بضــم الـ َّ
ـذال ،-يكــون باســرجاعه يف ذهــن
َار ال ُقـ ْـرآن ،وهــو :طلـ ُ
 -3أن ْ
حافظــه ،وتعاهــده يكــون :بمالزمــة تالوتــه ،و َت ُّفظِــه وتـ ِ
ـرك الك ََسـ ِ
ـل َعــن تكــراره.
َ
َ
 -4جواز ِق َرا َءة القرآن للراكب عىل الدَّ ا َّبة األمر ،والر ُّد عىل َمن كره ذلك.
السلف.
 -5جواز تعليم الصبيان القرآنَّ ،
والر ُد عىل َمن كره ذلك من َّ

ـيت آيـ َة كــذا وكــذا ،وأن النهــي الــوارد يف
 -6جــواز َمــن نــي شــيئ ًا مــن القــرآن أن يقــول :ن َِسـ ُ
ـيت آيـ َة كــذا وكــذا ،وإنــا النهــي عــن تعاطــي أســباب النســيان
احلديــث ليــس عــن قــول :ن َِسـ ُ
الداعيــة لقــول هــذا اللفــظ.

ِ
ـذا َو َكـ َ
ـور ُة َكـ َ
ـذا ،والـ َّـر ُد عــى َمــن كــره ذلــك مــن
ـور ُة ال َب َقـ َـرةَ ،و ُسـ َ
 -7عــدم كراهيــة قــولُ :سـ َ
الســلف.
َّ

 -8أن اســتحباب الرتتيــل ال يســتلزم كراهــة اإلرساع ،وإنــا الــذي ُيكـ َـر ُه ْالَـ ُّ
اإلرساع
ـذ؛ وهــو:
ُ
ـم ْف ِر ُط بالقــراءة بحيـ ُ
ي َفــى كثـ ٌـر مــن احلــروف ،أو ال َ ْ
تـ ُـر ُج مــن خمارجهــا.
ـث َ ْ
الــ ُ
َّ -9
أن الـمدَّ الذي يستحب عند قراءة القراءة هو الـمدّ األصيل ،أي :الـمدّ الطبيعي.
الت ِجي ِع يف قراءة القرآن.
 -10جواز َّ ْ

سن الص ِ
وت بِ ِقراء ِة ال ُق ِ
رآن.
-11
استحباب ُح ِ َّ
ُ
َ َ
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َ

 -12استحباب استامع قراءة القرآن من الغري.
الـم ِ
عذر أو شغل بال.
قر ِئ ٌ
 -13جواز قطع القراءة عىل القارئ إذا حدث عىل ُ
 -14مل يبــن اإلمــام البخــاري ُمــدَّ ة ُي ْقـ َـر ُأ فيهــا مجيــع القــرآن ،وإنــا ر َّد عــى َمــن قــال :أقــل مــا
جيــزئ مــن القــراءة يف كل يــوم وليلــة جــزء مــن أربعــن جــزء ًا مــن القــرآن؛ ألن عمــوم قولــه:

(فاقــرءوا مــا تيــر منــه) يشــمل أقــل مــن ذلــك ،فمــن ا َّدعــى التحديــد فعليــه البيــان.
ِ
قراءة ال ُقر ِ
آن.
 -15استحباب ال ُبكَاء عند
ْ

َحص َل الدنيا بالقراءة ،أو ي َف َج َر بالقراءة.
است َ
الريا َء ،أو ْ
إثم َمن يريد بقراءة القرآن ِّ
ُ -16
َ
وقــع
ائتــاف ق ْلبِــه بالقــرآن قائــ ًا ،فــإذا
القــرآن مــا دا َم
 -17أنَّــه ينبغــي للقــارئ أن يقــر َأ
ُ
َ
ِ
بمــال القلــب -قــا َم.
االختــاف -يعنــي:
ُ

ثاني ًا -التوصيات:

 -1مــا زالــت تراجــم أبــواب كتــب الســنة بحاجــة إىل دراســتها؛ للوقــوف عــى آراء مؤلفيهــا يف
علــوم الرشيعــة ،خصوصـ ًا يف علــوم القــرآن وتفســره.

 -2هــذا البحــث مــا هــو إال لبنــة قصــدت هبــا إبــراز رأي اإلمــام البخــاري يف بعــض علــوم

القــرآن مــن خــال كتــاب «فضائــل القــرآن» ،وإال هنــاك جوانــب أخــرى مــا زالــت بحاجــة
اىل دراســتها ونفــض الغبــار عنهــا؛ كـ:دراســة أقوالــه أو اســتنباطاته يف التفســر مــن خــا تراجم

أبــواب كتابــه «اجلامــع الصحيــح».

ويف اخلتــام أســأل اهلل تعــاىل أن يكتــب هلــذا العمــل القبــول واالنتفــاع ،وصــى اهلل وســلم عــى
نبينــا حممــد وعــى آلــه وصحبــه.
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1 .1األبــواب والرتاجــم لصحيــح البخــاري ،حممــد زكريــا الكانــد هلــوي ،ت :د .ويل الديــن
النــدوي ،دار البشــائر اإلســامية ،بــروت –لبنــان ،ط1433 ،1هـــ.

2 .2اإلتقــان يف علــوم القــرآن ،عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر الســيوطي ،ت :حممــد أبــو الفضــل إبراهيم،
اهليئــة املرصيــة العامة للكتــاب1394 ،هـ.

3.3األحــرف الســبعة ومنزلــة القــراءات منهــا ،د.حســن عــر ،دار البشــائر اإلســامية ،بــروت،
ط1409 ،1هـ.

4 .4أحــكام القــرآن ،حممــد بــن عبــد اهلل أبــو بكــر بــن العــريب املعافــري ،ت :حممــد عبــد القــادر
عطــا ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت – لبنــان ،ط1424 ،3هـــ.

ــر ُّي ،ت :حممــد عمــرو عبــد
5 .5أخــاق أهــل القــرآن ،حممــد بــن احلســن بــن عبــد اهلل ُ
اآلج ِّ
اللطيــف ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت – لبنــان ،ط1424 ،3هـــ.

6 .6األذكار ،حييــى بــن رشف النــووي ،اجلفــان واجلــايب -دار ابــن حــزم للطباعــة والنــر ،ط،1
1425هـ.

7 .7إرشــاد الســاري لــرح صحيــح البخــاري ،أمحــد بــن حممــد القســطالين ،املطبعــة الكــرى
األمرييــة ،مــر ،ط1323 ،7هـــ.

8 .8االســتذكار ،أبــو عمــر يوســف بــن عبــد اهلل بــن عبــد الــر القرطبــي ،ت :ســامل حممــد عطــا،
حممــد عــي معــوض ،دار الكتــب العلميــة – بــروت ،ط1421 ،1هـــ.

9 .9أصــل صفــة صــاة النبــي  ،حممــد نــارص الديــن األلبــاين ،مكتبــة املعــارف للنــر
والتوزيــع – الريــاض ،ط1427 ،1هـــ.
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1010األعالم ،خري الدين بن حممود الزركيل ،دار العلم للماليني ،ط2002 ،15م.

ِ
ِ ِ
1111إِكــا ُل الــ ِ
حي َيــى إِ ْسـ َـا ِعيل،
ـم ْعل ِم ب َف َوائــد ُم ْســلم ،القــايض عيــاض بــن موســى الســبتي ،ت :دْ .
ُ
َ
دار الوفــاء للطباعــة والنــر والتوزيــع ،مــر ،ط1419 ،1هـــ.

1212اإلمــام البخــاري وفقــه الرتاجــم يف جامعــه الصحيــح ،نــور الديــن حممــد عــر احللبــي ،جملــة
الرشيعــة والدراســات اإلســامية بالكويــت ،العــدد 1406 ،4هـــ.

1313انتقــاض االعــراض يف الــرد عــى العينــي يف رشح البخــاري ،أمحــد بــن عيل بــن حجر العســقالين،
ت :محــدي بــن عبــد املجيــد الســلفي ،وصبحــي بــن جاســم الســامرائي ،مكتبــة الرشــد ،الرياض
-اململكــة العربية الســعودية ،ط1413 ،1هـ.

1414البحــر املحيــط يف التفســر ،حممــد بــن يوســف بــن حيــان األندلــي ،ت :صدقــي حممــد مجيــل،
ط :دار الفكــر – بــروت 1420 ،هـ.

1515الربهــان يف علــوم القــرآن ،حممــد بــن عبــد اهلل بــن هبــادر الزركــي ،ت :حممــد أبــو الفضــل
إبراهيــم ،دار إحيــاء الكتــب العربيــة عيســى البــايب احللبــي ورشكائــه ،ط1376 ،1هـــ.

حممــد بــن َب ْل َبــان احلنبــي ،اعتنــى بــه :رمــزي ســعد الديــن
1616بغيــة املســتفيد يف علــم التجويــدّ ،

دمشــقية ،دار البشــائر اإلســامية للطباعــة والنــر والتوزيــع ،بــروت – لبنــان ،ط1422 ،1هـــ.

الزبيــدي ،ت :جمموعــة مــن املحققــن،
1717تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس ،حممــد بــن حممــد َّ
دار اهلدايــة.

1818تاريــخ بغــداد ،أمحــد بــن عــي اخلطيــب البغــدادي ،ت :د.بشــار عــواد ،دار الغــرب اإلســامي –
بــروت ،ط1422 ،1هـ.

1919التبيــان يف آداب محلــة القــرآن ،حييــى بــن رشف النــووي ،ت :حممــد احلجــار ،ط :دار ابــن حــزم
للطباعــة والنــر والتوزيــع ،بــروت – لبنــان ،ط1414 ،3هـــ.
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2020التحبــر يف علــم التفســر ،للســيوطي ،ت :د.فتحــي عبدالقــادر ،دار العلــوم ،الريــاض ،ط،1
1402هـ.

2121التحريــر والتنويــر ،حممــد الطاهــر بــن حممــد بــن عاشــور ،الــدار التونســية للنــر – تونــس،
1984م.

2222التــذكار يف أفضــل األذكار ،القرطبــي ،بعنايــة :بشــر عــون ،مكتبــة دار البيــان ،دمشــق ،ط،3
1407هـ.

2323تراجم أحاديث األبواب ،د.عيل الزبن ،جملة جامعة اإلمام ،العدد (1412 ،)5هـ.
2424تفسري ابن عاشور= التحرير والتنوير.
2525تفسري أيب حيان = البحر املحيط يف التفسري.
2626تفسري األلويس = روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين.
2727تفسري الطربي = جامع البيان عن تأويل آي القرآن.
2828تفســر القــرآن العظيــم  ،إســاعيل بــن عمــر بــن كثري القــريش ،ت :ســامي ســامة ،دار طيبــة للنرش
والتوزيع ،ط1420 ،2هـ.

2929تفســر القــرآن العظيــم  ،البــن أيب حاتــم ،ت :أســعد حممــد الطيــب ،مكتبــة نــزار مصطفــى
البــاز -اململكــة العربيــة الســعودية ،ط1419 ،3هـــ.

3030تفسري القرطبي = اجلامع ألحكام القرآن.
3131تفسري فخر الدين الرازي = مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازي
3232تقريــب التهذيــب ،ابــن حجــر العســقالين ،ت :حممــد عوامــة ،ط :دار الرشــيد – ســوريا ،ط،1
1406هـ.
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3333التمهيــد ملــا يف املوطــأ مــن املعــاين واألســانيد ،يوســف بــن عبــد اهلل بــن حممــد بــن عبــد الــر
القرطبــي ،ت :مصطفــى بــن أمحــد العلــوي ،وحممــد عبــد الكبــر البكــري ،وزارة عمــوم
األوقــاف والشــؤون اإلســامية – املغــرب1387 ،هـــ.

3434هتذيــب األســاء واللغــات ،حميــي الديــن حييــى بــن رشف النــووي ،عنيــت بنــره وتصحيحــه
والتعليــق عليــه :رشكــة العلــاء بمســاعدة إدارة الطباعــة املنرييــة ،ط :دار الكتــب العلميــة،

بــروت – لبنــان.

3535هتذيــب الكــال يف أســاء الرجــال ،يوســف بــن عبــد الرمحــن املــزي ،ت :د .بشــار عــواد،
مؤسســة الرســالة – بــروت ،ط1400 ،1هـــ.

3636هتذيــب اللغــة ،حممــد بــن أمحــد بــن األزهــري ،ت :حممــد عــوض ،دار إحيــاء الــراث العــريب
– بــروت ،ط2001 ،1م.

3737التوشــيح رشح اجلامــع الصحيــح ،جــال الديــن الســيوطي ،ت :رضــوان جامــع رضــوان،
مكتبــة الرشــد – الريــاض ،ط1419 ،1هـــ.

3838توضيــح األفــكار ملعــاين تنقيــح األنظــار ،حممــد بــن إســاعيل الصنعــاين ،ت :أبــو عبــد الرمحــن
صــاح بــن حممــد بــن عويضــة ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت  -لبنــان ،ط1417 ،1هـــ.

3939التوضيــح لــرح اجلامــع الصحيــح ،ابــن امللقــن عمــر بــن عــي بــن أمحــد ،ت :دار الفــاح
للبحــث العلمــي وحتقيــق الــراث ،دار النــوادر ،دمشــق – ســوريا ،ط1429 ،1هـــ.

4040جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن ،حممــد بــن جريــر الطــري ،ت :د .عبــد اهلل بــن عبــد
املحســن الرتكــي بالتعــاون مــع مركــز البحــوث والدراســات اإلســامية بــدار هجــر ،دار هجــر

للطباعــة1422 ،هـ.

4141اجلامــع املســند الصحيــح املختــر مــن أمــور رســول اهلل  وســننه وأيامــه ،حممــد بــن
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إســاعيل البخــاري ،ت :حممــد زهــر بــن نــارص النــارص ،دار طــوق النجــاة ،ط1422 ،1هـ.
4242اجلامــع ألحــكام القــرآن ،حممــد بــن أمحــد القرطبــي ،ت :أمحــد الــردوين ،وإبراهيــم أطفيــش،
دار الكتــب املرصيــة – القاهــرة ،ط1384 ،2هـــ.

4343مجــال القــراء وكــال اإلقــراء ،علــم الديــن الســخاوي ،ت :د .مــروان العط َّيــة ،د .حمســن خرابة،
ط :دار املأمــون للرتاث ،دمشــق – بــروت ،ط1418 ،1هـ.

4444حاشــية الســيوطي عــى ســنن النســائي ،عبــد الرمحن بــن أيب بكــر الســيوطي ،مكتــب املطبوعات
اإلســامية – حلب ،ط1406 ،2هـ.

البيضــاوي = ِعنايــة القــايض وكفايــة الــر ِ
ِ
4545حاشــية ِّ
اض عــى تفســر
الشــهاب عــى تفســر
َّ
البيضــاوي.

4646حديــث األحــرف الســبعة ،د .عبــد العزيــز قــارئ ،مؤسســة الرســالة ،بــروت –لبنــان ،ط،1
1423هـ.

4747احلــوادث والبــدع ،حممــد بــن الوليــد ،أبــو بكــر الطرطــويش املالكــي ،ت :عــي احللبــي ،دار ابــن
اجلــوزي ،ط1419 ،3هـ.

4848الدر املنثور ،عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ،ط :دار الفكر ،بريوت.
4949دراسات يف علوم القرآن الكريم ،د .فهد الرومي ،ط1423 ،12هـ.
5050ديــوان ذي الرمــة رشح أيب نــر الباهــي روايــة ثعلــب ،أبــو نــر أمحــد بــن حاتــم الباهــي ،ت:
عبــد القــدوس أبوصالــح ،مؤسســة اإليــان ،جــدة ،ط1402 ،1هـ.

5151روح املعــاين يف تفســر القــرآن العظيــم والســبع املثــاين ،حممــود بــن عبــد اهلل األلــويس ،ت :عــي
عبــد البــاري عطيــة ،ط :دار الكتــب العلميــة – بــروت ،ط 1415 ،1هـــ.
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5252زاد املعاد يف هدي خري العباد ،ابن قيم اجلوزية ،ط :مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط27ـ.
5353سلســلة األحاديــث الصحيحــة ويشء مــن فقههــا وفوائدهــا ،حممــد نــارص الديــن األلبــاين ،ط:
مكتبــة املعــارف ،الريــاض ،ط.1

5454سلســلة األحاديــث الضعيفــة واملوضوعــة وأثرهــا الســيئ يف األمــة ،حممــد نــارص الديــن األلباين،
ط :دار املعــارف ،الريــاض ،اململكــة العربية الســعودية ،ط1412 ،1هـ.

5555الســنن الكــرى ،أمحــد بــن شــعيب النســائي ،ت :حســن عبــد املنعــم شــلبي ،مؤسســة الرســالة
– بريوت ،ط1421 ،1هـ.

5656الســنن ،ابــن ماجــه أبــو عبــد اهلل حممــد بــن يزيــد القزوينــي ،ت :حممــد فــؤاد عبــد الباقــي ،دار
إحيــاء الكتــب العربيــة -فيصــل عيســى البــايب احللبــي.

الس ِج ْســتاين ،ت :حممــد حميــي الديــن عبــد احلميــد،
5757الســنن ،أبــو داود ســليامن بــن األشــعث ِّ
املكتبــة العرصيــة ،صيــدا – بــروت.

5858الســنن ،النســائي ،ت :عبــد الفتــاح أبــو غــدة ،مكتــب املطبوعــات اإلســامية – حلــب ،ط،2
1406هـ.

5959الســنن ،عبــد اهلل بــن عبــد الرمحــن الدارمــي ،ت :حســن ســليم أســد الــداراين ،دار املغنــي
للنــر والتوزيــع ،اململكــة العربيــة الســعودية ،ط1412 ،1هـــ.

6060الســنن ،حممــد بــن عيســى الرتمــذي أبــو عيســى ،ت :أمحــد حممــد شــاكر (جـــ ،)2 ،1وحممــد
فــؤاد عبــد الباقــي (جـــ ،)3وإبراهيــم عطــوة (ج  ،)5 ،4رشكــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــايب
احللبــي – مــر ،ط1395 ،2هـ.

6161ســر أعــام النبــاء ،حممــد بــن أمحــد بــن عثــان الذهبــي ،ت :جمموعــة مــن املحققــن بــإرشاف
الشــيخ شــعيب األرنــاؤوط ،مؤسســة الرســالة ،ط1405 ،3هـ.
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6262شــجرة النــور الزكيــة يف طبقــات املالكيــة ،حممــد بــن حممــد بــن خملــوف ،علــق عليــه :عبــد
املجيــد خيــايل ،دار الكتــب العلميــة ،لبنــان ،ط1424 ،1هـــ.

6363رشح ريــاض الصاحلــن ،حممــد بــن صالــح العثيمــن ،دار الوطــن للنــر ،الريــاض ،ط،1
1426هـ.

6464رشح صحيــح البخــاري ،ابــن بطــال أبــو احلســن عــي بــن خلــف بــن عبــد امللــك ،ت :أبــو
متيــم يــارس بــن إبراهيــم ،مكتبــة الرشــد -الســعودية ،الريــاض ،ط1423 ،2هـــ.

6565رشح صحيــح البخــاري ،حممــد بــن صالــح العثيمــن ،املكتبــة اإلســامية ،القاهــرة ،ط،1
1428هـ.

6666شــعب اإليــان ،أبــو بكــر البيهقــي ،ت :د .عبــد العــي عبــد احلميــد حامــد ،ط :مكتبــة الرشــد،
الريــاض بالتعــاون مــع الــدار الســلفية ببومبــاي باهلنــد ،ط1423 ،1ه.

6767الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة ،أبــو نــر إســاعيل بــن محــاد اجلوهــري ،ت :أمحــد
عبــد الغفــور عطــار ،دار العلــم للماليــن – بــروت ،ط1407 ،4ه.

6868صحيــح البخــاري = اجلامــع املســند الصحيــح املختــر مــن أمــور رســول اهلل 

وســننه وأيامــه.

6969صحيــح البخــاري بحاشــية الســندي ،حممــد بــن عبــد اهلــادي الســندي ،دار الكتــب العلميــة،
بــروت.

7070صحيح سنن أيب داود ،األلباين ،مؤسسة غراس للنرش والتوزيع ،الكويت ،ط1423 ،1هـ.
7171صحيــح مســلم = املســند الصحيــح املختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إىل رســول اهلل
. 
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7272ضعيف اجلامع الصغري وزيادته ،األلباين ،بإرشاف :زهري الشاويش ،ط :املكتب اإلسالمي.

(كتَاب َف َض ِ
اج ِم ِ
خ ِار ِّي يف ُع ُلوم ال ُقرآن ِم ْن ِخ َل ِل تَر ِ
َآ َرا ُء اإلمام ِال ُب َ
ائ ِل ال ُق ْر َآن)
ُ
َ

7373الضــوء الالمــع ألهــل القــرن التاســع ،حممــد بــن عبــد الرمحــن الســخاوي ،دار مكتبــة احليــاة –
بــروت.

7474طبقــات املفرسيــن ،حممــد بــن عــي الــداوودي ،راجــع النســخة وضبــط أعالمهــا :جلنــة مــن
العلــاء بــإرشاف النــارش ،دار الكتــب العلميــة – بــروت.

7575عظمــة القــرآن وتعظيمــه وأثــره يف النفــوس يف ضــوء الكتــاب والســنة ،د .ســعيد بــن عــي بــن
وهــف القحطــاين ،مؤسســة اجلريــي للتوزيــع واإلعــان ،الريــاض.

7676عمــدة القــاري رشح صحيــح البخــاري ،حممــود بــن أمحــد العينــي ،دار إحيــاء الــراث العــريب،
بــروت.

ِ
الرايض ،شهاب الدين أمحد بن حممد اخلفاجي ،دار صادر – بريوت.
7777عناية القايض وكفاية َّ
7878غريــب احلديــث ،أبــو ُعبيــد القاســم بــن سـ َ
ـام اهلــروي البغــدادي ،ت :د .حممــد عبــد املعيــد
خــان ،مطبعــة دائــرة املعــارف العثامنيــة ،حيــدر آباد-الدكــن ،ط1384 ،1ه.

7979غريــب احلديــث ،محــد بــن حممــد بــن اخلطــاب البســتي ،ت :عبــد الكريــم إبراهيــم الغربــاوي ،دار
الفكر – دمشــق1402 ،هـ.

8080فتــح البــاري رشح صحيــح البخــاري ،أمحــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين ،بــإرشاف :حمــب
الديــن اخلطيــب ،دار املعرفــة -بــروت1379 ،هـــ.

8181فضائل القرآن الكريم ،د .عبد السالم اجلار اهلل ،دار التدمرية ،الرياض ،ط1429 ،1هـ.
8282فضائــل القــرآن ،أبــو ُعبيــد القاســم بــن سـ َ
ـام اهلــروي ،ت :مــروان العطيــة ،وحمســن خرابــة،
ووفــاء تقــي الديــن ،دار ابــن كثــر ،دمشــق – بــروت ،ط1415 ،1هـــ.

8383فنــون األفنــان يف عيــون علــوم القــرآن ،عبــد الرمحــن اجلــوزي ،دار البشــائر ،بــروت ،ط،1
1408هـ.
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8484القبــس يف رشح موطــأ مالــك بــن أنــس ،أبــو بكــر حممــد بــن عبــد اهلل العــريب املعافــري ،ت:
حممــد عبــد اهلل ولــد كريــم ،دار الغــرب اإلســامي ،ط1992 ،1م.

8585الكامــل يف ضعفــاء الرجــال ،أبــو أمحــد بــن عــدي اجلرجــاين ،ت :عــادل أمحــد عبــد املوجــود-
عــي حممــد معــوض ،الكتــب العلميــة ،بريوت-لبنــان ،ط1418 ،1هـ.

8686الكتــاب املصنــف يف األحاديــث واآلثــار ،أبــو بكــر بــن أيب شــيبة ،ت :كــال احلــوت ،ط :مكتبــة
الرشــد ،الريــاض ،ط1409 ،1هـ.

8787كشف املشكل من حديث الصحيحني ،اجلوزي ،ت :عيل البواب ،ط دار الوطن ،الرياض.
8888الكواكــب الــدراري يف رشح صحيــح البخــاري ،حممــد بــن يوســف الكرمــاين ،دار إحيــاء الــراث
العــريب ،بــروت ،ط1401 ،2هـــ.

8989الكوثــر اجلــاري إىل ريــاض أحاديــث البخــاري ،أمحــد بــن إســاعيل الكــوراين ،ت :أمحــد عــزو
عنايــة ،دار إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت – لبنــان ،ط1429 ،1هـــ.

البمــاوي ،ت :جلنــة خمتصــة مــن
9090الالمــع الصبيــح بــرح اجلامــع الصحيــح ،شــمس الديــن ِ ْ
املحققــن بــإرشاف :نــور الديــن طالــب ،دار النــوادر ،ســوريا ،ط1433 ،1هـــ.

9191لــب اللبــاب يف الرتاجــم واألبــواب ،عبــد احلــق اهلاشــمي ،بــإرشاف :نــور الديــن طالــب ،دار
النــوادر ،الكويــت ،ط1432 ،2هـ.

9292لســان العــرب ،حممــد بــن مكــرم بن عــي ،ابــن منظــور األنصــاري ،دار صــادر – بــروت ،ط،3
1414هـ.

9393لطائــف املعــارف فيــا ملواســم العــام مــن الوظائــف ،عبــد الرمحــن بــن أمحــد بن رجــب احلنبــي ،دار
ابــن حــزم ،ط1424 ،1هـ.
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(كتَاب َف َض ِ
اج ِم ِ
خ ِار ِّي يف ُع ُلوم ال ُقرآن ِم ْن ِخ َل ِل تَر ِ
َآ َرا ُء اإلمام ِال ُب َ
ائ ِل ال ُق ْر َآن)
ُ
َ

9494املتــواري عــى تراجــم أبــواب البخــاري ،أبــو العبــاس نــارص الديــن ابــن املنــر اإلســكندراين،
ت :صــاح الديــن مقبــول أمحــد ،مكتبــة املعــا – الكويــت.

9595جممــوع الفتــاوى ،شــيخ اإلســام أمحــد بــن عبــد احلليــم بــن تيميــة احلــراين ،مجــع :عبــد الرمحــن
بــن حممــد بــن قاســم ،ط :جممــع امللــك فهــد لطباعــة املصحــف الرشيــف ،املدينــة النبويــة،
اململكــة العربيــة الســعودية1416 ،هـــ.

9696املجموع رشح املهذب ،حييى بن رشف النووي ،ط :دار الفكر.
9797جممــوع فتــاوى العالمــة عبــد العزيــز بــن بــاز  ،أرشف عــى مجعــه :حممــد بــن ســعد
الشــويعر.

9898املدخــل إىل جامــع اإلمــام الرتمــذي ،الطاهــر األزهــر خذيــري ،مكتــب الشــؤون الفنيــة،
الكويــت ،ط1428 ،1هـــ.

9999املدخــل لدراســة القــرآن الكريــم ،حممــد بــن حممــد أبــو ُشــهبة ،مكتبــة الســنة ،القاهــرة ،ط،2
1423هـ.

10100املرشــد الوجيــز إىل علــوم تتعلــق بالكتــاب العزيــز ،أبو شــامة املقــديس ،ت :طيــار آلتي قــوالج ،دار
صادر ،بــروت1395 ،هـ.

10101املســتدرك عــى الصحيحــن ،أبــو عبــد اهلل احلاكــم حممــد بــن عبــد اهلل بــن حممــد بــن محدويــه،
ت :مصطفــى عبــد القــادر عطــا ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،ط1411 ،1هـــ.

جل ْو َهــري ،ت :عامــر أمحــد حيــدر ،مؤسســة نــادر ،بــروت،
جل ْعــد ا َ
 10102مســند ابــن اجلعــد ،عــي بــن ا َ
ط1410 ،1هـ.

10103مســند اإلمــام أمحــد بــن حنبــل ،أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل الشــيباين ،ت :شــعيب األرنــؤوط،
عــادل مرشــد ،وآخريــن ،إرشاف :د عبــد اهلل الرتكــي ،ط :مؤسســة الرســالة ،ط1421 ،1هـ.

121

10104املســند الصحيــح املختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إىل رســول اهلل  ،مســلم بــن
احلجــاج القشــري ،ت :حممــد فــؤاد عبــد الباقــي ،ط :دار إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت.

10105مشــارق األنــوار عــى صحــاح اآلثــار ،القــايض :عيــاض بــن موســى الســبتي ،املكتبــة العتيقــة
ودار الــراث.

10106املصبــاح املنــر يف غريــب الــرح الكبــر ،أمحــد بــن حممــد الفيومــي ،ط :املكتبــة العلميــة،
بــروت.

10107مطالــع األنــوار عــى صحــاح اآلثــار ،أبــو إســحاق ابــن قرقــول ،إبراهيــم بــن يوســف
احلمــزي ،ت :دار الفــاح للبحــث العلمــي وحتقيــق الــراث ،وزارة األوقــاف والشــؤون

اإلســامية -قطــر ،ط1433 ،1هـــ.

10108معــامل الســنن يف رشح ســنن أيب داود ،محــد بــن حممــد بــن إبراهيــم بــن اخلطــاب البســتي،
املطبعــة العلميــة ،حلــب ،ط1351 ،1هـــ.

10109املعجــم األوســط ،ســليامن بــن أمحــد الطــراين ،طــارق بــن عــوض اهلل بن حممــد ،عبد املحســن
بــن إبراهيــم احلســيني ،دار احلرمــن ،القاهرة.

11110معجم البلدان ،عبد اهلل ياقوت احلموي ،دار صادر ،بريوت ،ط1995 ،2م.
11111املعجــم الكبــر ،ســليامن بــن أمحــد الطــراين ،ت :محــدي الســلفي ،ط :مكتبــة ابــن تيميــة،
القاهــرة ،ط.2

11112املـــعلم بفوائــد مســلم ،املــازري ،ت :حممــد الشــاذيل النفــر ،ط :دار التونســية للنــر ،ط،2
1988م.

11113املغني ،عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس ،مكتبة القاهرة.
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11114مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازي ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،ط1411 ،1ه.
11115الـــمفهم ملــا أشــكل مــن تلخيــص صحيــح مســلم ،أمحــد بــن عمــر القرطبــي ،ت :حميــي الدين
ديــب وآخــرون ،ط :دار ابــن كثــر ،دمشــق ،ط1417 ،1ه.

11116مقاييــس اللغــة ،أمحــد بــن فــارس القزوينــي ،ت :عبــد الســام حممــد هــارون ،دار الفكــر،
1399ه.

الز ْرقــاين ،مطبعــة عيســى البــايب احللبي،
11117مناهــل العرفــان يف علــوم القــرآن ،حممــد عبــد العظيــم ُّ
ط.3

11118منحــة البــاري بــرح صحيــح البخــاري ،زكريــا بــن حممــد األنصــاري ،ت :ســليامن بــن دريع
العازمــي ،مكتبــة الرشــد ،الرياض -اململكــة العربيــة الســعودية ،ط1426 ،1هـ.

11119املنهــاج رشح صحيــح مســلم بــن احلجــاج ،النــووي ،دار إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت،
ط1392 ،2هـ.

12120املوضوعــات ،عبــد الرمحــن بــن عــي اجلــوزي ،ت :عبــد الرمحــن حممــد عثــان ،املكتبــة
الســلفية باملدينــة املنــورة ،ط.1

12121نجــاح القــاري يف رشح صحيــح البخــاري ،يوســف زاده عبــد اهلل األمــايس ،موســوعة صحيــح
البخاريhttps://www.bukhari-pedia.net ،

12122نــزول القــرآن عــى ســبعة أحــرف ،منــاع بــن خليــل القطــان ،مكتبــة وهبــة ،القاهــرة ،ط،1
1411ه.

12123النــر يف القــراءات العــر ،شــمس الديــن أبــو اخلــر ابــن اجلــزري ،ت :عــي حممــد الضبــاع،
املطبعــة التجاريــة الكــرى ،تصويــر دار الكتــاب العلميــة.
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12124النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر ،ابــن األثــر أبــو الســعادات املبــارك بــن حممــد الشــيباين
اجلــزري ،ت :طاهــر أمحــد الــزاوي ،وحممــود حممــد الطناحــي ،املكتبــة العلميــة ،بــروت،

1399هـ.

12125هدايــة اإلنســان إىل االســتغناء بالقــرآن ،يوســف بــن حســن بن عبــد اهلــادي ،ت :د .حممــد أور
صاحــب ،رســالة مقدمــة لنيــل درجــة الدكتــوراه ،كليــة القــرآن ،اجلامعــة اإلســامية باملدينــة
املنــورة1418 ،هـ.

12126هدايــة القــاري إىل جتويــد كالم البــاري ،عبــد الفتــاح بــن الســيد عجمــي املــري ،مكتبــة
طيبــة ،املدينــة املنــورة ،ط.2

12127هدي الساري يف مقدمة فتح الباري = فتح الباري رشح صحيح البخاري.
12128الــوايف بالوفيــات ،صــاح الديــن خليــل بــن أيبــك الصفــدي ،ت :أمحــد األرنــاؤوط وتركــي
مصطفــى ،دار إحيــاء الــراث ،بــروت1420 ،هـــ.
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