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َّ
المجلة ُتعبِّر عن وجهة نظر أصحابها وآرائهم
المواد العلميَّة المنشورة في
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املطهرة ،وبيان هدايتِهام ،وحتقيق
والسنة النبو ّية
ّ
مؤسسة وقف َّية تقوم عىل خدمة القرآن الكريم ّ
ّ
ِ
ِ
غاياتام ،وتفعيل مقاصدمها.
يف عام  1428هـ ،كانت البداية باسم« :مرشوع تعظيم القرآن الكريم».

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

مؤسسة وقف ّية باسم« :وقف تعظيم الوحيني».
ويف عام 1436هـ ،تم تطوير املركز واستقالله ،ليكون ّ
والسنة النّبو ّية ودراساهتام حملي ًا وعاملي ًا.
االرتقاء يف تعظيم القرآن الكريم ّ
والسنة النّبو ّية يف املجتمع واأل ّمة ،بتفعيل مقاصدمها وغاياهتام وبيان هدايتهام.
تعظيم القرآن الكريم ّ
ِ
ِ
ُ
حقوقهام.
وبيان
الشيفة،
إبراز
والسنّة النّبو ّية ّ
ُ -1
مظاهر عظمة القرآن الكريم ّ
الدفاع عن كتاب اهلل تعاىل وسنّة نب ّيه  ،وتفنيدُ الشبهات عنهام.
-2
ُ

املتخصصة يف الدّ راسات القرآن ّية واحلديث ّية
 -3االرتقاء بالدِّ راسات البحث ّية والدّ ورات التّدريب ّية
ِّ

وما يتعلق هبام.
4

والسنة النبو َّية وما يتع ّلق هبام ورقي ًا
جم ّلة دور ّية علم ّية حمكّمة ،تُعنى بنرش بحوث الدِّ راسات القرآن َّية ُّ
الو ْح َي ْ ِ
ي.
وإلكرتوني ًا ،ألساتذة اجلامعات ،وأهل االختصاص ،والباحثني املهتمني بعلوم َ
الو ْح َي ْ ِ
ي الرشيفني وتعظيمهام.
أن تكون املجلة منارة علم َّية بحث َّية يف خدمة َ
والسنة النبو َّية وما يتع ّلق
حتكيم البحوث العلم َّية اجلا َّدة واألصيلة ونرشها يف جماالت الدِّ راسات القرآن َّية ُّ

هبام.

والسنة النبو َّية وما يتع ّلق هبام.
 -1نرش البحوث العلم َّية
ّ
املتخصصة يف الدِّ راسات القرآن َّية ُّ
والسنة النبو َّية وما يتع ّلق هبام.
 -2إثراء املجالت العلم َّية يف جماالت الدِّ راسات القرآن َّية ُّ

ُ
شحذ ِهم الباحثني للكتابة ،وتلبية احتياجاهتم لنرش بحوثهم.
-3
 -4العناية بمعايري اجلودة يف البحوث العلم َّية.

والسنة النبو َّية وما يتع ّلق هبام.
 -5التمهيد ملشاريع علم َّية موسوع َّية مبتكَرة يف الدِّ راسات القرآن َّية ُّ

الصلة بعمل الوقف وأهدافه.
 -6دعم أنشطة الوقف املتنوعة بالبحوث العلم َّية اجلا َّدة ذات ِّ
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�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

�أ�ستاذ القراءات وعلومها باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن امل�شارك بجامعة طيبة باملدينة املنورة
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�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

�أ�ستاذ احلديث ال�شريف بجامعة طيبة باملدينة املنورة

�أ�ستاذ القراءات وعلومها باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن بجامعة طيبة باملدينة املنورة

�أ�ستاذ احلديث ال�شريف باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

�أ�ستاذ القراءات وعلومها باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن امل�شارك باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

�أ�ستاذ القراءات وعلومها باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
)ال�سعودية(

�أ�ستاذ اللغة العربية باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
)ال�سعودية(

�أ�ستاذ التعليم العايل بجامعة احل�سن الثاين يف الدار البي�ضاء
)الـمـغــرب(

�أ�ستاذ الإدارة الرتبوية باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
)ال�سعودية(

�أ�ستاذ الدعوة والثقافة الإ�سالمية باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
)ال�سعودية(

�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
)م�صـر(

�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
)ال�سعودية(
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�أ�ستاذ القراءات وعلومها باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
)ال�سعودية(

�أ�ستاذ التف�سري بجامعة �صكاريا برتكيا وجامعة قطر بقطر
)تركيـا(

�أ�ستاذ الدرا�سات القر�آنية بجامعة امللك �سعود بالريا�ض
)ال�سعودية(

�أ�ستاذ التف�سري وعلوم القر�آن باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة

)الأردن(

خبري اجلودة والتخطيط واالعتماد الأكادميي باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة
)م�صـر(

�أ�ستاذ اللغات والرتجمة امل�شارك بجامعة طيبة باملدينة املنورة
)ال�سعودية(

�أ�ستاذ االت�صال والإعالم امل�شارك بجامعة طيبة باملدينة املنورة
)ال�سعودية(
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والسنة النبو َّية وما يتعلق هبام؛ ما يأيت:
 -1تَقبل املج َّلة يف حقل الدِّ راسات القرآن َّية ُّ
البحوث العلم َّية األصيلة.

دراسة املخطوطات وحتقيق اجلدير منها.

رسي من أهل االختصاص.
 -2ختضع البحوث املقدَّ مة للمج َّلة للتحكيم العلمي وبشكل ِّ

ُ - ٣تكَّم البحوث حتكي ًام أولي ًا من قبل أعضاء هيئة التحرير ،فإن أجيز ُيرب الباحث لدفع رسوم التحكيم
حمكمي  -عىل األقل  -يكون قرارمها ُملزم ًا ،ويف حال تعارض حكمهام ُيكّم البحث من
النهائي من
َ
حمكِّم ثالث ويكون قراره مرجح ًا.

 -4يدفع الباحث رسوم التحكيم ومقدارها )٨٠٠( :ريال سعودي أو ما يعادله.

ُ -5ي َب َّلغ الباحث ب َقبول بحثه أو عدم َقبوله برسالة رسم َّية من رئيس حترير املج َّلة.

 -6يف حال عدم َقبول البحث ،فمن حق الباحث طلب استامرات التحكيم لي ّطلع عىل أسباب الرفض.
 -7إذا تم حتكيم البحث و َقبوله للنرش ال حيق للباحث اسرتداده أو طلب إلغائه.
 -8حقوق الطبع والنرش حمفوظة للمج َّلة.

 -9تُرتَّب البحوث يف املج َّلة وفق اعتبارات موضوع َّية وفن َّية ال عالقة هلا بقيمة البحث.

اخلاصة ببحثه.
زود الباحث بنسخة الكرتونية من عدد املج َّلة املنشور فيه بحثه ،واملستالّت
ّ
ُ -١٠ي َّ
 -11املواد املنشورة يف املج َّلة ُتعبِّ عن وجهة نظر أصحاهبا وآرائهم.

مصور (ّ )pdf
بأن بحثه مل ُيس َبق نرشه ،أو مقدم ًا للنرش
ُ -١٢يقدِّ م الباحث إقرار ًا خطي ًا بصيغة خطاب
ّ

يف جهة أخرى ،أو مست ً
ال من عمل علمي للباحث سوا ًء رسالة علم َّية( :املاجستري أو الدكتوراه)،
أوغريمها .و ُيرسل عىل بريد املج َّلة االلكرتوين ومن خالل موقع املجلة.

ُ -١٣يقدِّ م الباحث نبذة خمترصة عن سريته العلم َّية ،وعناوين االتصال ،والربيد اإللكرتوين ،و ُيرسل عىل
بريد املج َّلة االلكرتوين ،بربنامج الوورد (.)word
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والسنة النبو َّية وما يتع َّلق هبام.
 -1أن يكون البحث يف ُّ
ختصص الدِّ راسات القرآن َّية ُّ

 -2أن يتسم البحث باألصالة واجلدَّ ة واالبتكار ،وعدم التكرار مع غريه عنوان ًا ومضمون ًا.
 -3أن يتسم البحث بصحة ال ّلغة وسالمة املنهج.
ُ -4يراعى يف كتابة البحث املنهج العلمي يف توثيق املعلومات ،وعالمات التنصيص والرتقيم.

 -5أالَّ ّ
يقل عدد صفحات البحث عن )20( :صفـحة؛ وال يزيد عن )40( :صفـحة؛ مقـاس،)A4( :
الضورة.
شاملة مللخص البحث ،ومراجعه .وهليئة حترير املج َّلة االستثناء عند َّ

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

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

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

تتضمن خامتة البحث( :أهم نتائج الدِّ راسة ،والتوصيات العلم َّية يف عنارص واضحة).
 -8أن
َّ
 -9يلتزم الباحث باملواصفات الفن َّية اآلتية:

نوع اخلط )Lotus Linotype( :ملتن البحث( ،)1وعناوينه ،وحواشيه ،ومراجعه،

مفرد ًا.
وفهارسه ،...وتباعد األسطرَ :

مقاس خط متن البحث )16( :غري ُم ْس َود (.)NO BOLD
مقاس خط العناوين الرئيسةُ )20( :م ْس َو ّد ًا (.)BOLD
مقاس خط العناوين الفرع ّيةُ )18( :م ْس َو ّد ًا (.)BOLD

(((1يمكن حتميل اخلط من موقع املجلةjournaltw.com :
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مزهرين ﱹ...ﱸ ؛ بربنامج مصحف املدينة النبو َّية للنّرش
تكتب اآليات القرآن َّية بني قوسني ّ

سود ( ،)NO BOLDوتوثق اآليات يف
احلاسويب ،النسخة القديمة ( )1بمقاس خط )14( :غري ُم َ

سود ( ، )NO BOLDهكذا[ :البقرة.]30 :
السطر نفسه بحجم )12( :غري ُم َ

تكتب األحاديث النبو َّية واآلثار بني قوسني؛ هكذا ،» ... « :بمقاس خط متن البحث نفسه

و ُم َس َّو َدة (.)BOLD

سود ( ،)NO BOLDوتوضع أرقام احلوايش بني
السفل ّية )12( :غري ُم َ
مقاس خط احلوايش ُ

قوسني؛ هكذا ،)1( :ولكل صفحة من البحث حاشيتها املستق ّلة.

مسو َّد ًا ( ،)BOLDاسم املؤلف
التوثيقات يف حوايش البحث خمترصة هكذا( :اسم الكتاب َ

سود ( ،)NO BOLDويوضع اجلزء والصفحة  ،مثل :الوجوه والنظائر،
أو اسم الشهرة غري ُم َ

للعسكري( ،ص )٢١٢أو (.)٤١٥/١

التوثيقات يف قائمة املصادر واملراجع تكون كاملة ،هكذا( :اسم الكتاب مسو َّد ًا (،)BOLD

سود (،)NO BOLD
سود ( ،)NO BOLDاسم املحقق إن وجد غري ُم َ
اسم املؤلف غري ُم َ
سود ( )NO BOLDكهذا املثال :املنتهى ،أليب الفضل حممد جعفر اخلزاعي
دار النرش غري ُم َ

(ت408:هـ) ،حتقيق :حممد شفاعت رباين ،املدينة املنورة ،ط1434 ،1هـ 2012-م .وترتب
املصادر ترتيب ًا هجائي ًا بحسب عناوين الكتب.

االلتزام بمنهجية علم ّية موحدة يف بق ّية التوثيقات وغريها.
يقدِّ م الباحث نسختني من بحثه وفق املواصفات الفنية اآلنفة الذكر:
 نسخة إلكرتونية بصيغة وورد (.)word ونسخة أخرىمصورة بصيغة ( ،)pdfوترسل عىل بريد املج َّلة اإللكرتوين:
َّ
mjallah.wqf @ gmail.com
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(((1يمكن حتميل الربنامج من موقع املجلةjournaltw.com :

P
املوضـــــــــوع
مقدمة التحرير
تفسري آيات حتويل القبلة.
د /أمني بن عائش املزيني.

تفسري سورة الفجر ألمحد بن حممد بن عيل احلسني القلعاوي املعروف ب(السحيمي)

الشافعي (ت١١٧٨ :هـ).

د /أمحد بن عيل بن عبد الرمحن احلذيفي.

الضعف اللغوي عند الدارسني اليهود والنصارى وأثره يف حماولة نقد القرآن الكريم.
د .أمحد حممد فالح النمرات.

آراء اإلمام البخاري يف علوم القرآن من خالل تراجم(كتاب فضائل القرآن).

د .حييى بن صالح الطويان .

رسالة يف موضوعات املصابيح.

د/مصعب بن خالد بن عبد اهلل املرزوقي.

منهج أهل السنة واملتكلمة يف التعامل مع املسائل الغيبية (ذبح املوت وعذاب القرب).

عزيزة ارمويل.

الصفحة
15
19

95

151
203
323
365
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13
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احلمد هلل والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه ومن وااله وبعد:
فيطيــب يل أن أقــدم هلــذا اإلصــدار اخلامــس ملجلــة تعظيــم الوحيــن العلميــة املحكمــة ،والــذي

احتــوى عــى عــدد مــن البحــوث العلميــة الرصينــة املم َّيــزة ،وإين هبــذه املناســبة أبــارك للباحثــن

الكــرام عــى مــا قدمــوه خــال بحوثهــم مــن إضافــات علمية حمــررة ،أفــاد اهلل هبــا وجعلهــا يف موازين

حســناهتم ،كــا أتقــدم بالشــكر اجلزيــل والعرفــان اجلميــل للجامعــات الســعودية وغريهــا العرتافهــا

باملجلــة واعتامدهــا لتكــون ضمــن قائمــة املجــات العلميــة املحكمــة املعتمــدة يف الرتقيــات العلميــة،
وإنــا حتقــق ذلــك بعــد فضــل اهلل تعــاىل وتوفيقــه بــا يبذلــه الزمــاء الكــرام أصحــاب الفضيلــة هبيئــة

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

موصــول ألعضــاء هيئــة التحريــر الكــرام رئيسـ ًا ومديــر ًا وأعضــاء ،بــارك اهلل يف جهودهــم وجعلهــا
يف موازيــن حســناهتم.

كــا أين هبــذه املناســبة أكــرر الشــكر والتقديــر للهيئــة الكريمــة والقائمــن عــى تقنيــة املعلومات

بالوقــف ،عــى مــا حتقــق بحمــد اهلل تعــاىل ثــم بجهودهــم مــن إطــاق املوقــع االلكــروين اخلــاص
باملجلــة ،ومــا تبــع ذلــك مــن فوائــد هامــة للباحثــن واملســتفيدين واإلعــان عــن املجلــة وأهدافهــا
وإتاحتهــا للجميــع مــن طــاب العلــم والعلــاء.

وإنــه ليــرين أيضــ ًا يف هــذه املقدمــة أن أجــدد الدعــوة للباحثــن والباحثــات وطــاب

الدراســات العليــا يف خمتلــف التخصصــات ذات العالقــة بالقــرآن الكريــم والســنة النبويــة للنــر يف
جملتهــم ،ذلــك أن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة املطهــرة مهــا أصــل كل العلــوم الرشعيــة واللغويــة

والرتبويــة واالجتامعيــة وغريهــا.
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وختامـ ًا أرفــع جزيــل الشــكر وعظيــم التقديــر إىل مقــام خــادم احلرمــن الرشيفــن امللك ســلامن

بــن عبــد العزيــز آل ســعود ،وويل عهــده األمــن صاحــب الســمو امللكــي األمــر حممــد بــن ســلامن بن
عبــد العزيــز آل ســعود ،حفظهــا اهلل تعــاىل ورعامهــا ،عــى كريــم دعمهــا للعلــم والعلــاء بصــورة

عامــة ،وعــى مــا صــدر مــن املوافقــة الســامية عــى نظــام اجلامعــات اجلديــد بمجلــس الــوزراء
املوقــر ،والــذي حيقــق االرتقــاء ملخرجــات التعليــم العــايل يف كل املجــاالت وباخلصــوص فيــا يتصــل

ـوة.
باملجــاالت البحثيــة والدراســات العلميــة والتطبيقيــة بــا يل ِّبــي التطلعــات واآلمــال املرجـ َّ
وفق اهلل قيادتنا الرشيدة ملزيد اخلري والعطاء هلذا البلد املبارك وأبنائه وللعلم والعلامء.

ِ
قومــات اململكــة العربيــة الســعودية و ُمقدَّ راهتــا
ووفــق اهلل تعــاىل كل ُملــص حريــص عــى ُم ِّ

املتنوعــة ،أدام اهلل علينــا نعمتــه وأمتَّهــا إيامن ـ ًا وأمن ـ ًا وصحــة وعافيــة ،ووفقنــا مجيع ـ ًا لــكل خــر.
ِّ
واهلل من وراء القصد وهو اهلادي إىل سواء السبيل.
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األمني العام لوقف تعظيم الوحيني واملرشف عىل املجلة
أ.د /عامد بن زهري حافظ
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د /أمني بن اعئش املزيين
أستاذ التفسري وعلوم القرآن املشارك باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة
amin_1717@ hotmail.com

19

20

يل ِ
ت ِ
ت ِو ِ
َفسري آ َيات ِ َ
القب َلة

موضوع البحث:
تفســر آيــات حتويــل القبلــة ،وهــي اآليــات ( )150-142مــن ســورة البقــرة ،التــي تضمنــت

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

اهلدف الرئيس للبحث:
تفســر اآليــات ( )150-142مــن ســورة البقــرة ،تفســر ًا حتليليـ ًا موضوعيـ ًا ،يــرز مــن خاللــه

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

لــه ،والتأكيــد عليــه.

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

2 .2كيف نزلت آيات حتويل القبلة ،وهل نزلت عىل النبي وهو يف صالة؟ وما
املساجد التي روي أن املسلمني حتولوا فيها إىل الكعبة وهم يف الصالة؟

أهم نتائج البحث:
1 .1مل يثبــت أن مســجد القبلتــن حتــول النــاس فيــه إىل الكعبــة أثنــاء الصــاة ،فض ـ ً
ا عــن أن
يكــون النبــي  إمامهــم حينهــا.

 2 .2الــذي ثبــت مــن املســاجد أن أهلــه حتولــوا فيــه إىل الكعبــة وهــم يف صــاة هــو مســجد
قبــاء ،وجــاء بإســناد قــوي أن مثلــه قــد وقــع أيض ـ ًا يف مســجد بنــي حارثــة.

الكلامت املفتاحية:

حتويل القبلة  -قباء  -القبلتني  -املقدس  -الكعبة.
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F
احلمــد هلل الــذي أتــم نعمتــه عــى هــذه األمــة بكــال الترشيــع ومتامــه ،ولــه املنــة والفضــل يف

بيــان الترشيــع يف حــال نســخه وإحكامــه ،جتلــت يف ذلــك حكمتــه ،وعظمــت فيــه منتــه ،وصــى
اهلل وســلم عــى اهلــادي البشــر ،الــراج املنــر ،الــذي تطلــع إىل القبلــة قبــل اســتقباهلا مــن ســامة

فطرتــه ،وأنــزل اهلل يف ذلــك قرآنـ ًا يتــى بــأن اهلل ســيوليه قبلــة يرضاهــا ،فقــال ســبحانه ﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾ [ســورة البقــرة ،]144:أمــا بعــد:

فــإن اهلل جلــت حكمتــه قــد جعــل أول نســخ وقــع يف اإلســام نســخ القبلــة مــن اســتقبال

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

والــرد عــى اخلصــوم والســفهاء ،ومزيــد مــن التأكيــد عــى االلتــزام بــا أمــر اهلل جــل وعــا بــه.

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

نســخ القبلــة ،وســميته« :تفســر آيــات حتويــل القبلــة» ،وهــي اآليــات ( )150-142مــن ســورة

البقــرة ،وهــي قولــه تعــاىل:

﴿ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
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ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ

ﯕ﴾ [ســورة البقــرة ،]150- 142:وقــد كانــت القضيــة الرئيســة هلــذا البحــث :هــي تفســر هــذه
اآليــات تفســر ًا حتليليـ ًا ،مــع إبــراز عنايــة اهلل جــل وعــا بقضيــة النســخ فيهــا ،وإظهــار حــال نــزول
اآليــات ،وأهــم األحــداث املتعلقــة هبــا.

وقد انتظم هذا البحث يف مقدمة ومخسة مباحث وخامتة وفهارس عىل النحو التايل:
 -املقدمــة ،وحتتــوي عــى بيــان موضــوع البحــث ،وحــدوده ،وهيكلــه ،ومنهــج الكتابــة فيــه،والدراســات الســابقة.

- -املبحث األول :سبب نزول اآليات ،ووصف حاله.

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

 -املبحث الثالث :تفسري اآليات  148-144من سورة البقرة.- -املبحث الرابع :تفسري اآليات  150 ،149من سورة البقرة.

 -املبحث اخلامس :أوجه العناية الربانية بنسخ القبلة وحتويلها.- -اخلامتة ،وفيها بيان أهم النتائج التي توصلت إليها.

 -امللحــق :حيتــوي عــى تعريــف باملســاجد التــي روي أن املســلمني حتولــوا أثنــاء الصــاةفيهــا ،وخرائــط لتوضيــح مواقــع هــذه املســاجد مــن املدينــة.

 -الفهارس :ثبت املصادر واملراجع ،فهرس املوضوعات.24
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وقــد ابتــدأت هــذا البحــث بمبحــث نــزول اآليــات ووصــف احلــال الــذي نزلــت فيه ممــا يتعلق

بالقبلــة ،ثــم اســتأثر التفســر التحليــي لآليــات بالنصيــب األكــر مــن البحــث ،ثــم ختمــت صلــب
البحــث بأحــد أهــم مباحثــه ،وهــو إبــراز العنايــة الربانيــة بنســخ القبلــة ،وأحلقــت بــه معلومــات

توضيحيــة عــن املســاجد التــي روي أن املســلمني حتولــوا أثنــاء الصــاة فيهــا ،ومواقعهــا مــن املدينــة.
ومل أطلــع عــى دراســات ســابقة يف املوضــوع مــا عــدا مقالــة نــرت يف شــهر شــعبان مــن العــام

1410هـــ يف جملــة (منــر اإلســام) التــي يصدرهــا املجلــس األعــى للشــؤون اإلســامية ،وزارة
األوقــاف ،القاهــرة ،حديــث القــرآن عــن حتويــل القبلــة ،ملحمــد ســيد طنطــاوي ،يف مخــس صفحات.
ومل أمتكــن -بعــد البحــث -مــن الوقــوف عــى هــذه املقالــة ،إال أهنــا مــن الواضــح أهنــا لــن

تســتوعب مــا اســتوعبه هــذا البحــث.

وقد حرصت بأن متتاز هذه الدراسة بأمور:
• •إبــراز معــاين اآليــات ومــا اكتنفهــا مــن أحــداث بــا خيــدم الغــرض األســاس مــن البحــث،

وهــو بيــان حكمــة اهلل جــل وعــا يف الترشيــع.

• •حتريــر اخلــاف يف أول صــاة صالهــا النبــي  إىل الكعبــة ،ويف أي مســجد كان

ذلــك.

• •حترير املساجد التي ثبت أن املسلمني حتولوا أثناء الصالة فيها إىل الكعبة.
أســأل اهلل تعــاىل أن ينفــع هبــذا البحــث كاتبــه وقارئــه ،وأن يصلــح لنــا نياتنــا ،فــا كان فيــه مــن

صــواب فمــن اهلل ،ومــا كان مــن خطــأ فمــن نفــي ومــن الشــيطان .وصــى اهلل وســلم عــى نبينــا

حممــد وعــى آلــه وصحبــه أمجعــن.
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املبحث األول:

سبب نزول اآليات ووصف حاله
وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول :سبب نزوهلا
وفيه مسألتان:

املسألة األوىل :أشهر الروايات الواردة يف سبب نزوهلا:
الروايــة األوىل :روى الشــيخان يف صحيحيهــا عــن الــراء بــن عــازب  أنــه قــال« :كان

رســول اهلل  صــى نحــو بيــت املقــدس ســتة عــر -أو ســبعة عــر -شــهر ًا ،وكان رســول

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

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

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾ ،فصــى مــع النبــي  رجــل( ،)1ثــم خــرج بعدمــا صــى ،فمــر
عــى قــوم مــن األنصــار يف صــاة العــر نحــو بيــت املقــدس ،فقــال :هــو يشــهد أنــه صــى مــع
رســول اهلل  ،وأنــه توجــه نحــو الكعبــة ،فتحــرف القــوم حتــى توجهــوا نحــو الكعبــة»(.)2
الروايــة الثانيــة :روى عــي بــن أيب طلحــة( )3عــن ابــن عبــاس « :كان أول مــا نســخ
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(( (1قيل :هو عباد بن برش بن قيظي ،وقيل :عباد بن هنيك . ،انظر :اجلامع ألحكام القرآن  ،145/2وفتح الباري  ،651/1وجزم
باألول.
(( (2رواه البخاري يف صحيحه ،كتاب الصالة ،باب التوجه نحو القبلة حيث كان ،ح( ،650/1 )399ومسلم يف صحيحه ،كتاب املساجد
ومواضع الصالة ،ح (.182/2 )525
(( (3عيل بن أيب طلحة واسمه سامل بن املخارق ،أبو عيل أو أبو احلسن ،موىل بني هاشم ،صدوق قد خيطئ ،تويف سنة 143هـ .انظر :تاريخ
بغداد  ،426/11وتقريب التهذيب ( )4788ص .698
وطريق عيل ابن أيب طلحة عن ابن عباس مشهورة ،واألكثرون عىل تقوية هذه الطريق:
ففيها يقول اإلمام أمحد «:بمرص كتاب التأويل عن معاوية بن صالح ،لو جاء رجل إىل مرص ،فكتبه ،ثم انرصف به ما كانت رحلته
عندي ذهبت باطالً» .وقد اعتمد عليها البخاري يف صحيحه كثري ًا فيام يرويه معلق ًا كام نبه عليه ابن حجر .وقال النحاس مع ِّلق ًا عىل هذا
اإلسناد«:وهو صحيح عن ابن عباس ،والذي يطعن يف إسناده يقول :ابن أيب طلحة مل يسمع من ابن عباس ،وإنام أخذ التفسري عن=

يل ِ
ت ِ
ت ِو ِ
َفسري آ َيات ِ َ
القب َلة

مــن القــرآن القبلــة ،وذلــك أن رســول اهلل  ملــا هاجــر إىل املدينــة ،وكان أكثــر أهلهــا اليهــود

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

بضعــة عــر شــهر ًا ،فــكان رســول اهلل  حيــب قبلــة إبراهيــم عليــه الســام ،فــكان يدعــو

وينظــر إىل الســاء ،فأنــزل اهلل تبــارك وتعــاىل ﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾ إىل قولــه ﴿ ﮰ ﮱ

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

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

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

الروايــات ،مــع اختــاف يف بعــض تفاصيــل القصــة ،ممــا ســيأيت يف موضعــه عنــد مناســبته يف ثنايــا

هــذا البحــث.

املســألة الثانيــة :يف ســبب رغبــة النبــي  يف اســتقبال املســجد احلــرام :اختلــف يف ذلــك

عــى أقــوال ،أمههــا:

القول األول :لكون املسجد احلرام قبلة إبراهيم .
القــول الثــاين :خمالفــة لليهــود؛ إذ كانــوا يغمــزون عــى املســلمني خمالفتهــم هلــم يف الرشيعــة،
=جماهد وعكرمة ،وهذا القول ال يوجب طعن ًا ،ألنه أخذه عن رجلني ثقتني ،وهو يف نفسه ثقة صدوق» .وعدَّ ابن حجر هذه الطريق
من طرق الثقات عن ابن عباس ،ثم قال«:وعيل صدوق مل يلق ابن عباس ،لكنه إنام محل عن ثقات أصحابه ،فلذلك كان البخاري
وابن أيب حاتم وغريمها يعتمدون عىل هذه النسخة» .وقد اختلف العلامء يف حتديد هذه الواسطة بني عيل بن أيب طلحة وبني ابن عباس،
ففي كالم النحاس السابق أن الواسطة جماهد وعكرمة ،وحكى السيوطي عن قو ٍم أن الواسطة جماهد أو سعيد بن جبري ،وقال ابن أيب
حاتم«:سمعت أيب يقول :عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس مرسل ،إنام يروي عن جماهد والقاسم بن حممد وراشد بن سعد وحممد بن
زيد» .ويرجح أ.د .حكمت بن بشري ياسني أن الواسطة جماهد ،ملا ظهر له من توافق بني روايات عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس مع
أقوال جماهد يف التفسري ،ولوجود روايات تفسريية رصح فيها ابن أيب طلحة بالرواية عن جماهد عن ابن عباس.
ومن أجل االنقطاع بني عيل بن أيب طلحة وابن عباس ،مع الشك يف تعيني الواسطة بينهام ،واحتامل أن يكون غري جماهد وسعيد بن جبري
وعكرمة ،ولِ ِل ْ ِ
ي بعض رواة هذه الطريق ض َّع َفها من ض َّع َفها ،كاملع ِّلمي واأللباين ،وقال عبدالعزيز الطريفي«:وقد نظرت يف حديثه،
فرأيت له ما ُينكر ،وما يتفرد بمعناه عن سائر أصحاب ابن عباس »...ثم ساق أمثلة عىل ذلك.
انظر :املراسيل البن أيب حاتم ص  ،118والناسخ واملنسوخ للنحاس  ،462 ،461/1والرشيعة ص  ،84وفتح الباري ،557/8
والعجاب  ،207 ،203/1والتنكيل  292/2املتن واحلاشية ،والتفسري الصحيح  ،49 ،46/1و التحجيل ص .231
(( (1هذا لفظ الطربي يف تفسريه  ،527/2وأخرجه بنحوه ابن أيب حاتم يف تفسريه  ،248/1والنحاس يف الناسخ واملنسوخ .455/1
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واتباعهــم هلــم يف القبلــة(.)1
وقــد صــح عــن ابــن عبــاس  أنــه قــال« :كان رســول اهلل  يصــي وهــو بمكــة

نحــو بيــت املقــدس والكعبــة بــن يديــه ،وبعــد مــا هاجــر إىل املدينــة ســتة عــر شــهر ًا»( ،)2فمــن تأمــل

هــذا احلديــث ترجــح لديــه القــول األول؛ إذ مل يكــن النبــي  يومهــا بــن ظهــراين اليهــود،
ومل ينقــل أنــه قــد وقــع منهــم غمــز يف القبلــة يف الفــرة املكيــة.

إال أن املتأمــل يف أثــر ابــن عبــاس  اآلخــر الــذي رواه عــي بــن أيب طلحــة  -وفيــه:

«وذلــك أن رســول اهلل ملــا هاجــر إىل املدينــة ،وكان أكثــر أهلهــا اليهــود أمــره اهلل عــز وجــل
أن يســتقبل بيــت املقــدس ،ففرحــت اليهــود ،فاســتقبلها رســول اهلل  بضعــة عــر شــهر ًا،

فــكان رســول اهلل  حيــب قبلــة إبراهيــم عليــه الســام»( - )3ال يســتبعد اجتــاع الســببني

مع ـ ًا لــدى النبــي  ،واهلل أعلــم.

املطلب الثاين :زمن نزوهلا
وفيه مسألتان:
املســألة األوىل :يف أي حــن نــزل حتويــل القبلــة ،ويف أي مــكان ،ومــا أول صــاة صالهــا النبــي

 إىل الكعبــة؟

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

الروايــات الــواردة فيهــا:

الرواية األوىل :وهي أصح ما ورد يف الباب رصحي ًا ،وهي حديث الرباء بن عازب ،
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(( (1انظر هذين القولني وغريمها يف :زاد املسري ص ،93والبحر املحيط .602/1
(( (2رواه اإلمام أمحد يف مسنده ح( ،136/5 )2991وإسناده صحيح ،ورجاله رجال الشيخني .قاله اهليثمي ،واأللباين وغريمها .انظر:
جممع الزوائد  ،12/2والثمر املستطاب  ،837 ،836/2وتعليق حمققي املسند.
(( (3سبق خترجيه ص(.)٢٧

يل ِ
ت ِ
ت ِو ِ
َفسري آ َيات ِ َ
القب َلة

وقد أخرجه البخاري بعدة ألفاظ:
-اللفــظ األول :يف كتــاب اإليــان مــن صحيحــه بســنده عــن الــراء« :أن النبــي 

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

املقــدس ســتة عــر شــهر ًا ،أو ســبعة عــر شــهر ًا ،وكان يعجبــه أن تكــون قبلتــه قبــل البيــت ،وأنــه

صــى أول صــاة صالهــا صــاة العــر ،وصــى معــه قــوم ،فخــرج رجــل ممــن صــى معــه ،فمــر عــى
أهــل مســجد وهــم راكعــون ،فقــال :أشــهد بــاهلل لقــد صلييــت مــع رســول اهلل  قبــل

مكــة.)1( »...

-اللفــظ الثــاين :يف كتــاب التفســر مــن صحيحــه بســنده عــن الــراء قــال« :إن رســول اهلل

 صــى إىل بيــت املقــدس ســتة عــر شــهر ًا أو ســبعة عــر شــهر ًا ،وكان يعجبــه أن تكــون

قبلتــه قبــل البيــت ،وإنــه صــى -أو صالها-صــاة العــر ،وصــى معــه قــوم ،فخــرج رجــل ممــن

كان صــى معــه ،فمــر عــى أهــل املســجد وهــم راكعــون ،قــال أشــهد بــاهلل لقــد صليــت مــع النبــي
 قبــل مكــة ،فــداروا كــا هــم ِق َبــل البيــت.)2(»...
-اللفــظ الثالــث :يف كتــاب أخبــار اآلحــاد مــن صحيحــه بســنده عــن الــراء قــال« :ملــا قــدم

رســول اهلل  املدينــة  ...وصــى معــه رجــل العــر ،ثــم خــرج فمــر عــى قــوم مــن

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

وهــم ركــوع يف صــاة العــر»(.)3

-اللفــظ الرابــع :يف كتــاب الصــاة مــن صحيحــه بســنده عــن الــراء قــال « :كان رســول اهلل

 صــى نحــو بيــت املقــدس  ...فصــى مــع النبــي  رجــل ،ثــم خــرج بعــد
(( (1صحيح البخاري ،كتاب اإليامن ،باب الصالة من اإليامن ح (.129 ،128/1 )40
(( (2صحيح البخاري ،كتاب التفسري ،باب ﴿ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﴾...ح (.214/8 )4486
(( (3صحيح البخاري ،كتاب أخبار اآلحاد ،باب ما جاء يف إجازة خرب الواحد الصدوق ،ح(.285/13 )7252
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مــا صــى ،فمــر عــى قــوم مــن األنصــار يف صــاة العــر نحــو بيــت املقــدس ،فقــال :هــو يشــهد أنــه
صــى مــع رســول اهلل  ،وأنــه توجــه نحــو الكعبــة ،فتحــرف القــوم حتــى توجهــوا نحــو
الكعبــة»(.)1

فقــد جــاء الترصيــح يف اللفــظ األول بــأن الرجــل صــى مــع النبــي  صــاة العــر،

وأهنــا كانــت أول صــاة صالهــا إىل الكعبــة ،وجــاء الترصيــح يف اللفظــن األول والثــاين بــأن صــاة

النبــي  التــي صالهــا معــه الرجــل إىل الكعبــة صــاة العــر ،وأمــا اللفــظ الثالــث فهــو
حمتمــل لصــاة الظهــر وصــاة العــر ،والــراوي واحــد ،والقصــة واحــدة ،فوجــب محلهــا عــى باقي

ألفــاظ القصــة(.)2

وقــد روى حديــث الــراء مســلم يف صحيحه بــدون الترصيــح باســم الصــاة( ،)3ورواه الرتمذي

بالترصيــح بأهنــا صــاة العــر كروايــة البخــاري الثانية(.)4

فاحلاصــل -عــى هــذه الروايــة -أن الصــاة التــي صالهــا معــه الرجــل هــي صــاة العــر،

وأهنــا أول صــاة صالهــا النبــي  إىل الكعبــة.

الروايــة الثانيــة :عــن أيب ســعيد بــن املعــى  قــال « :كنــا نغــدو عــى عهــد رســول اهلل

فنمــر باملســجد فنصــي فيــه ،فمررنــا يوم ـ ًا ورســول اهلل  قاعــد عــى املنــر ،فقــال :لقــد

حــدث اليــوم أمــر عظيــم ،فدنــوت مــن النبــي  فتــا هــذه اآليــة ﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ﴾ حتــى فــرغ مــن اآليــة ،وإىل جنبــي صاحــب يل ،فقلــت لصاحبــي :اركــع ركعتــن قبــل

أن ينــزل رســول اهلل  فنكــون أول مــن صــى ،فتوارينــا فصلينــا ،ثــم نــزل رســول اهلل
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(( (1سبق خترجيه ص(.)٢٦
(( (2علق ابن حجر  عىل اللفظ الثالث بقوله«:واختلفت الرواية يف الصالة التي حتولت القبلة عندها ،وكذا يف املسجد ،فظاهر حديث
الرباء هذا أهنا الظهر» .فتح الباري  ،651/1ومل يتبني يل مراده ،فإن هذا اللفظ حمتمل ،وظاهر ألفاظ البخاري األخرى أن العرص هي
الصالة التي حولت القبلة عندها .واهلل أعلم.
(( (3سبق خترجيه ص(.)٢٦
(( (4سنن الرتمذي ،كتاب مواقيت الصالة عن رسول اهلل  ،باب ما جاء يف ابتداء القبلة ،ح ( )340ص.94

يل ِ
ت ِ
ت ِو ِ
َفسري آ َيات ِ َ
القب َلة

 ،فصــى للنــاس الظهــر يومئــذ»(.)1
الروايــة الثالثــة :مــا حــكاه ابــن ســعد بقولــه« :ويقــال :صــى رســول اهلل  ركعتــن

مــن الظهــر يف مســجده باملســلمني ،ثــم أمــر أن يوجــه إىل املســجد احلــرام فاســتدار إليــه ،ودار معــه
املســلمون»(.)2

الروايــة الرابعــة :مــا رواه البــزار بســنده عــن أنــس  قــال« :انــرف رســول اهلل

 نحــو بيــت املقــدس وهــو يصــي الظهــر ،وانــرف بوجهــه إىل الكعبــة ،فقــال الســفهاء

مــن النــاس﴿ :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾»(.)3

الروايــة اخلامســة :مــا حــكاه ابــن ســعد بقولــه « :ويقــال :بــل زار رســول اهلل  أم
ـت لــه طعامـ ًا ،وحانــت الظهــر ،فصــى رســول
بــر بــن الــراء بــن معــرور( )4يف بنــي َســلِ َمة( ،)5فصن َعـ ْ
اهلل  بأصحابــه ركعتــن ،ثــم ُأ ِمــر أن يوجــه إىل الكعبــة ،فاســتدار إىل الكعبــة ،واســتقبل
(( (1السنن الكربى للنسائي ،كتاب التفسري ،ح ( ،17/10 )10937واملعجم الكبري للطرباين ،303/22 ،وكشف األستار ،ح ()419
 .211/1وقال اهليثمي يف جممع الزوائد  «:13/2وحديث أيب سعيد فيه عبد اهلل بن صالح كاتب الليث ،ضعفه اجلمهور ،وقال عبد
امللك بن شعيب بن الليث :ثقة مأمون» ،وقال عنه ابن حجر يف التقريب («:)515صدوق كثري الغلط ،ثبت يف كتابه».
(( (2الطبقات الكربى  ،241/1وانظر :املحرر الوجيز  ،222/1والبحر املحيط  ،594/1وفتح الباري  .652/1وذكره السمهودي يف
وفاء الوفا  276/1بلفظ «:وأسند حييى عن رافع بن خديج قال :صىل رسول اهلل  ركعتني من الظهر يف مسجده باملسلمني،
يوجه إىل املسجد احلرام ،فاستدار ،قال رافع :فأتانا آت ونحن نصيل يف بني عبد األشهل فقال :إن رسول اهلل  قد
وأمر أن ّ
أمر أن يوجه إىل الكعبة ،قال :فأدارنا إمامنا إىل الكعبة ودرنا معه» ومل أقف عىل سنده.
(( (3البحر الزخار ح ( ،138 ،137/13 )6531وتفسري الطربي  135/3كالمها من طريق عثامن بن سعد عن أنس ،وعثامن بن سعد هو
الكاتب ،ضعيف كام يف التقريب ( .)4503قال البزار«:وأحاديث عثامن بن سعد إنام ذكرناها ألن ألفاظها ختالف األلفاظ التي تروى
عن أنس» ،ولذا قال اهليثمي يف كشف األستار «: 212/1حديث أنس يف الصحيح أن ذلك يف صالة الصبح» .وما أشار إليه اهليثمي من
رواية الصحيح أخرجها مسلم يف صحيحه ،كتاب املساجد ومواضع الصالة ح ( ،184/2 )527بلفظ«:أن رسول اهلل  كان
يصيل نحو بيت املقدس فنزلت﴿:ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾ ،فمر رجل
من بني سلمة وهم ركوع يف صالة الفجر وقد صلوا ركعة ،فنادى أال إن القبلة قد حولت ،فاملوا كام هم نحو القبلة» .إال أن الشيخ أمحد
شاكر  يرى صحة احلديث ،وأن قصة صالة الفجر عن أنس غري قصته يف صالة الظهر ،وأن قصة صالة الفجر التي عند مسلم
حكاية ملا وقع يف مسجد قباء ،وأن قصة صالة الظهر التي عند البزار والطربي حكاية ملا وقع مع النبي  وقت حتويل القبلة.
السالف ،صحابية بنت صحايب ،وأخوها برش بن الرباء صحايب كذلك،
(( (4أم برش بنت الرباء بن معرور ،قيل :اسمها خليدة ،وقيلُّ :
 أمجعني .انظر :االستيعاب ص  ،946واإلصابة .364/8
(( (5سيأيت التعريف هبم يف ثنايا التعريف بمسجدهم يف امللحق.

31

امليــزاب؛ فســمي املســجد :مســجد القبلتــن(.)2(»)1
الروايــة السادســة :مــا رواه الشــيخان عــن ابــن عمــر  قــال :بينــا النــاس بقبــاء يف

صــاة الصبــح ،إذ جاءهــم آت ،فقــال« :إن رســول اهلل  قــد أنــزل عليــه الليلــة قــرآن ،وقــد

أمــر أن يســتقبل الكعبــة ،فاســتقبلوها ،وكانــت وجوههــم إىل الشــأم ،فاســتداروا إىل الكعبــة»(.)3

الروايــة الســابعة :حديــث تويلــة بنــت أســلم( ، )4وهــي مــن املبايعــات ،قالــت« :إنــا

لبمقامنــا نصــي يف بنــي حارثــة( ،)5فقــال :عبــاد بــن بــر بــن قيظــي( :)6إن رســول اهلل ،
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(( (1سيأيت التعريف بمسجد القبلتني يف امللحق.
(( (2الطبقات الكربى البن سعد  .242 ،241/1وعزاه إليه الزيلعي يف ختريج أحاديث الكشاف  ،95/1وابن حجر يف فتح الباري
 ،651/1وغريمها .وهنا وقفات أمام هذه القصة يثقل املتن هبا فآثرت وضعها يف احلاشية:
األوىل :مل أقف عىل هذا اخلرب بسند متصل ،ال صحيح وال ضعيف.
الثانية :نقل ابن حجر  يف فتح الباري  651/1عن ابن سعد قول الواقدي عن هذا األثر«:هذا أثبت عندنا» ،وبالرجوع إىل طبقات ابن
سعد  242 ،241/1تبني أن يف الكالم حذف ًا ،حيث نقل ابن ٍ
َ
القول املذكور يف املتن بصيغة التمريض الظاهر أن من ذكره بصيغة
سعد
ُ
التمريض هو الواقدي كام يتضح من صنيع الزيلعي يف ختريج أحاديث الكشاف  ، 95/1ويف آخره« :فسمي املسجد :مسجد القبلتني،
وذلك يوم االثنني للنصف من رجب عىل رأس سبعة عرش شهر ًا ،وفرض صوم شهر رمضان يف شعبان عىل رأس ثامنية عرش شهر ًا ،قال
حممد بن عمر :وهذا الثبت عندنا» ،فالذي يظهر كذلك أن قوله «وهذا الثبت عندنا» ال يريد به أن النسخ كان يف مسجد القبلتني ،بل
الظاهر أنه يقصد توقيت النسخ كام يتضح من سابق الكالم والحقه عىل خالف ما حكاه ابن حجر ،واهلل أعلم.
الثالثة:قال السيوطي يف نواهد األبكار « :341/2هذا حتريف للحديث ،فإن قصة بني سلمة مل يكن فيها النبي  إمام ًا ،وال هو
الذي حتول يف الصالة» ،ثم ساق حديث أيب سعيد بن املعىل السابق يف املتن .ونحو ذلك قال املناوي يف الفتح الساموي .193/1
الرابعة:ذكر هذه الرواية الثعلبي يف الكشف والبيان  12/2والبغوي يف معامل التنزيل  118/1ونسباها إىل «جماهد وغريه» دون إسناد.
ّ
صل بأصحابه فيه
اخلامسة :ذكر هذه الرواية السمهودي يف وفاء الوفا  276/1بقوله «وعن عثامن بن حممد بن األخنس أنه
يعني يف مسجد القبلتني الظهر ،فلام ّ
صل ركعتني أمر أن يوجه إىل الكعبة ،فاستدار رسول اهلل  إىل الكعبة ،واستقبل
امليزاب» ،ثم قال السمهودي« :والثبت عندنا أهنا رصفت يف الظهر يف مسجد القبلتني» ،وذكره يف موضع آخر من كتابه  47/3عن حييى
عن عثامن بن حممد بن األخنس ،زاد فيه « قالت أم برش :فهم يأكلون من ذلك الطعام إىل أن سألوا رسول اهلل عن األرواح،
فذكر حديثها يف أرواح املؤمنني والكافرين ،ثم قال :فجاءت الظهر فصىل رسول اهلل بأصحابه يف مسجد القبلتني الظهر»،
أي من املوضعني.
ومل يذكر السمهودي مصدره الذي استقى منه هذا اخلرب يف ٍّ
(( (3رواه البخاري يف صحيحه ،كتاب الصالة ،باب ما جاء يف القبلة ومن ال يرى اإلعادة عىل من سها ،ح ( ،655/1 )403ومسلم يف
صحيحه ،كتاب املساجد ومواضع الصالة ،ح ( ،183/2 )526واللفظ للبخاري.
(( (4تويلة بالتصغري  ،وقيل :تولة بغري تصغري ،بنت أسلم ،صحابية ،اشتهر حديثها يف حتويل القبلة .انظر :اإلصابة .59/8
(( (5سيأيت التعريف هبم يف ثنايا التعريف بمسجدهم يف امللحق.
(( (6عباد بن برش بن قيظي األنصاري األويس ،من بني حارثة بن احلارث بن اخلزرج ،صاحب رسول اهلل  ،شهد بدر ًا،
وليس هو عباد بن برش املشهور ،فذاك من بني عبداألشهل .انظر :اإلصابة .496 ،495/3

يل ِ
ت ِ
ت ِو ِ
َفسري آ َيات ِ َ
القب َلة

اســتقبل بيــت احلــرام أو الكعبــة فتحــول الرجــال مــكان النســاء ،والنســاء مــكان الرجــال ،فصلــوا

الســجدتني الباقيتــن نحــو الكعبــة»(.)1

هذه أشهر الروايات الواردة يف الباب( ،)2وبينها تباين:
فيظهــر مــن الروايــة األوىل أن ذلــك مل يكــن يف صــاة ،وأن أول صــاة توجــه فيهــا النبــي

 إىل الكعبــة كانــت صــاة العــر ،وهــي أصــح مــا جــاء يف البــاب رصحيــ ًا.

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

صــاة صليــت إىل الكعبــة صــاة الظهــر .ويف إســنادها ضعــف كــا ســبق يف خترجيها.

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

ولكنــي مل أقــف عليها مســندة.

وأمــا الروايــة الرابعــة ففيهــا أن التحويــل كان يف صــاة الظهــر ،إال أهنــا مل تبــن يف أي مســجد

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

إمام ـ ًا.

(( (1رواه ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين ح ( ،228/6 )3461وابن أيب حاتم يف تفسريه (ت :أمحد العامري)  ،36/1والطرباين يف املعجم
الكبري يف موضعني  ،207/24و  .43/25قال اهليثمي يف جممع الزوائد  15 ،14/2عن أحدمها« :ورجاله موثقون» ،وقال عن
اآلخر«:وفيه إسحاق بن إدريس األسواري ،وهو ضعيف مرتوك» ،وكل من ض ّعف احلديث أعله بإسحاق ،انظر عىل سبيل املثال:
حتقيق تفسري ابن أيب حاتم ( 36/1احلاشية) وحتقيق تفسري ابن كثري ( 14/2احلاشية) ،وقد تابعه عليه راويان آخران ،قال األلباين يف
كتابه أصل صفة صالة النبي  76/1 عن بعض طرقه «:وهذا إسناد رجاله ثقات ،غري إبراهيم بن جعفر هذا؛ فإين مل أجد
من ذكره ،وأظن أنه يف كتاب (الثقات) البن حبان؛ فإنه عمدة اهليثمي فيمن يوثقه يف (املجمع) ممن ال ذكر هلم يف الكتب املشهورة .واهلل
أعلم» .وقال نبيل البصارة يف كتابه أنيس الساري «:3428 ،3427/5حسن» وساق طرقه ومن خرجه.
(( (2وقفت عىل روايتني أخريني ،إحدامها ذكرها ابن حجر يف الفتح  652 ،651/1وعزاها إىل ابن أيب داود بسند ضعيف عن عامرة بن
رويبة قال «:كنا مع النبي  يف إحدى صاليت العيش حني رصفت القبلة ،فدار ودرنا معه يف ركعتني» ،وذكرها أيض ًا 14/2
وعزاها إىل ابن مردويه.
واألخرى نحوها ،ذكرها ابن حجر يف كتابه اإلصابة  475/4عن عامرة بن أوس ،وعزاها إىل ابن أيب خيثمة والبغوي ،ثم قال«:تفرد به
قيس وهو ضعيف ،وأخرجه الطرباين من رواية عبداهلل بن حسني عن زياد بن عالقة عن عامرة بن رويبة ،فاهلل أعلم» .ومل أذكر هاتني
الروايتني يف املتن لعدم اإلضافة فيهام عىل ما سبق يف الروايات املحكية ،فض ً
ال عن ضعفهام.
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ويف الروايــة اخلامســة أن ذلــك كان يف صــاة الظهــر يف مســجد القبلتــن .ومل أقف عليها مســندة،

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

مل يكــن فيهــا إمامـ ًا.

وأمــا الروايتــان السادســة والســابعة فليــس فيهــا أن األمــر بالتحويــل وقــع يف الصــاة ،بــل

فيهــا أن مــن أخربهــم بتحويــل القبلــة أخربهــم وهــم يف الصــاة ،وذلــك يف مســجدين ،أحدمهــا
مســجد قبــاء يف صــاة الفجــر ،واآلخــر مســجد بنــي حارثــة يف صــاة العــر.

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

صــاة العــر.

قــال ابــن كثــر« :واملشــهور أن أول صــاة صالهــا إىل الكعبــة صــاة العــر ،وهلــذا تأخــر

اخلــر عــن أهــل قبــاء إىل صــاة الفجــر»(.)1

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

يف أثنــاء الصــاة ،وهــو ممــا تتوافــر الدواعــي عــى نقلــه ،ومل ينقــل بســند تطمئــن إليــه النفس.

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

ـي فيهــا قبــل حتويــل القبلــة
مجيــع املســاجد التــي كانــت يف عهــد النبــي  التــي ُصـ ِّ َ

كانــت ذات قبلتــن( ،)3وإنــا احلديــث هنــا عــن املســاجد التــي نقــل أهنــم بلغهــم اخلــر أثنــاء الصــاة
فتحولــوا أثناءهــا.
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(( (1تفسري ابن كثري  ،13/2وانظر نحوه عند ابن حجر يف فتح الباري  .656 ،655/1دون أن ينص عىل أن أول صالة هي صالة العرص،
إذ إن ابن حجر يرى اجلمع بني أكثر هذه الروايات بأن النبي  صىل أول صالة يف بني سلمة الظهر إىل الكعبة ،ثم صىل أول
صالة يف مسجده العرص ،ثم وصل اخلرب إىل بني حارثة العرص أيض ًا ،ووصل إىل بني عمرو بن عوف غداة اليوم التايل .ولكن هذا اجلمع
مرتتب عىل ثبوت احلديث الدال عىل ذلك ،وحاله ما قد علمت .فتح الباري .131/1
(( (2سيأيت التعريف هبذه املساجد يف امللحق.
(( (3انظر :املدينة بني املايض واحلارض ص .83

يل ِ
ت ِ
ت ِو ِ
َفسري آ َيات ِ َ
القب َلة

فيظهــر مــن الروايــات الــواردة يف املســألة الســابقة أن الصحابــة يف بعــض أحيــاء املدينــة وصلهم

اخلــر أثنــاء صالهتــم ،وقــد كانــوا مســتقبلني املســجد األقــى ،فتحولــوا وهــم يف الصــاة إىل املســجد

احلــرام ،فتحولــوا مــن اســتقبال جهــة الشــال إىل جهــة اجلنــوب ،وحتــول الرجــال مــكان النســاء،
والنســاء مــكان الرجــال كــا جــاء ذلــك يف بعــض تلــك الروايــات.
واملساجد التي نقل أنه قد وقع فيها ذلك مخس مساجد:
األول :مســجد النبــي  ،وقــد نقــل ذلــك يف الروايــة الثالثــة مــن روايــات املســألة

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

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

كان ذلــك يف صــاة الفجــر ،إذ كان بنــو عمــرو بــن عــوف الذيــن يصلــون يف مســجد قبــاء خــارج
املدينــة ،فلــم يصلهــم اخلــر إال يف صــاة الفجــر مــن الغــد(.)2

الثالــث :مســجد القبلتــن ،وقــد جــاء ذلــك يف خــر ابــن ســعد ،ومــا روي عــن عثــان بــن حممد

بــن األخنــس ،ومل أقــف عليــه مســند ًا ،ولــذا نقــل الســمهودي -بعــد نقلــه لروايــة أن بني ســلمة أتاهم
اخلــر وهــم يصلــون الظهــر ،فتحولــوا إىل الكعبــة ،ومل يذكــر فيهــا معهــم النبــي عن شــيخ

مشــاخيه املجــد الشــرازي( )3قولــه« :فعــى هذا كان مســجد قبــاء أوىل هبــذه التســمية»(.)4

الرابــع :مســجد بنــي حارثــة ،وقــد جــاء هــذا يف حديــث تويلــة بنــت أســلم ،وهــو حديــث

ضعفــه بعــض العلــاء ،وحســنه آخــرون ،فــإذا صــح ذلــك فقــد وقــع هلــم يف صــاة العــر ،ويف
ذلــك يقــول ابــن حجــر يف حديثــه عــن حتــول أهــل قبــاء يف صــاة الفجــر وحتــول بنــي حارثــة يف

صــاة العــر « :واجلــواب أن ال منافــاة بــن اخلربيــن؛ ألن اخلــر وصــل وقــت العــر إىل مــن هــو
(( (1تقدم ذكر حديث ابن عمر يف املتن ،وتقدم حديث أنس يف ذلك يف احلاشية.
(( (2انظر :تفسري ابن كثري  ،13/2وفتح الباري .656 ،655/1
(( (3هو الفريوزآبادي حممد بن يعقوب ،صاحب القاموس املحيط واملغانم املطابة يف معامل طابة.
(( (4وفاء الوفا .277/1
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داخــل املدينــة وهــم بنــو حارثــة ،وذلــك يف حديــث الــراء  ...ووصــل اخلــر وقــت الصبــح إىل مــن

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

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

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

يف الصــاة(.)3

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

يف الصــاة أن الثابــت الــذي ال شــك فيــه أن أهــل قبــاء قــد وقــع هلــم ،ذلــك ،كــا أنــه يرتجــح أن بنــي
حارثــة قــد وقــع هلــم مثلــه.

أما بقية املواضع فلم يثبت فيها يشء ،واهلل أعلم.

املطلب الثالث :قبلة املسلمني قبل استقبال الكعبة املرشفة
وفيه ثالث مسائل:
املســألة األوىل :يف قبلــة املســلمني قبــل اهلجــرة :ال شــك أن املســلمني كانــوا بعــد اهلجــرة

يســتقبلون بيــت املقــدس ،ولكــن مــا القبلــة التــي كانــوا يســتقبلوهنا قبــل اهلجــرة؟ أكانــوا يســتقبلون
بيــت املقــدس أم الكعبــة الرشيفــة؟ اختلــف املفــرون يف ذلــك عــى قولــن:

القــول األول :أن قبلتهــم كانــت بيــت املقــدس ،وأكثــر مــن قــال هبــذا القــول قــال أيض ـ ًا :إن

النبــي  كان جيعــل الكعبــة بــن يديــه حــن يســتقبل بيــت املقــدس ،بحيــث يســقبلهام معـ ًا،
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(( (1فتح الباري  .656 ،655/1ونقله عنه السمهودي يف وفاء الوفا  ،277/1دون اجلزء املتعلق بكون بني حارثة داخل املدينة وبني عمرو
بن عوف خارج املدينة ،ويف ذلك نظر ،فإن مسجد قباء ال يكاد يبعد عن املسجد النبوي إال ما يبعده مسجد بني حارثة ،فإن كان بينهام
فرق فهو يسري ،إال أن يقال :إن األحياء يف شامل املدينة جهة بني حارثة كانت يف عهد النبي ( أو يف زمن ابن حجر) متصلة
بخالف جنوب املدينة جهة بني عمرو بن عوف .وأي ًا ما كان فاألمر يسري.
(( (2سيأيت التعريف به يف امللحق.
(( (3وفاء الوفا  .276/1ومل أقف عليه مسند ًا كام بينته عند الرواية الثالثة يف احلاشية.

يل ِ
ت ِ
ت ِو ِ
َفسري آ َيات ِ َ
القب َلة

فلــا هاجــر إىل املدينــة مل يمكنــه أن يســتقبلهام معـ ًا ،ولــذا اســتقبل بيــت املقــدس عــى األصــل حتــى

نســخ اهلل ذلــك باســتقبال الكعبــة(.)1

وقــد صــح هــذا القــول عــن ابــن عبــاس  بلفــظ« :كان رســول اهلل  يصــي

وهــو بمكــة نحــو بيــت املقــدس والكعبــة بــن يديــه ،وبعــد مــا هاجــر إىل املدينة ســتة عــر شــهر ًا»(.)2
ويــدل عليــه أيضــ ًا مــا روي عــن ســعيد بــن املســيب أهنــم  -أي املســلمني  -صلــوا بمكــة

وبعدمــا قدمــوا املدينــة ســتة عــر شــهر ًا نحــو بيــت املقــدس(.)3

وروي عــن عثــان بــن حنيــف األنصــاري  بســند ضعيــف أنــه قــال« :كان رســول اهلل

 قبــل أن َيقــدَ م مــن مكــة يدعــو النــاس إىل اإليــان بــاهلل وتصديق ـ ًا بــه قــوالً بــا عمــل،

والقبلــة إىل بيــت املقــدس ،فلــا هاجــر إلينــا نزلــت الفرائــض ،ونســخت املدينــة مكــة والقــول فيهــا،
ونســخ البيــت احلــرام بيــت املقــدس ،فصــار اإليــان قــوالً وعم ـاً»(.)4

ويــدل عليــه مــن جهــة النظــر أنــه لــو كان النبــي  يصــي ِق َبــل الكعبــة بمكــة ،ثــم ملــا

قــدم املدينــة حولــت القبلــة إىل بيــت املقــدس ،ثــم بعــد مــدة مــن الزمــن رصفهــم اهلل جــل وعــا هبــذه
اآليــات إىل الكعبــة مــرة أخــرى للــزم منــه أن القبلــة قــد نســخت أول مــا قــدم النبــي 

املدينــة ،وقــد أمجعــوا عــى أن نســخ القبلــة كان أول نســخ يف اإلســام( ،)5وســيأيت يف املبحــث األخري

()6

أن اهلل جــل وعــا قــد مهــد ووطــأ هلــذا النســخ بآيــات كثــرة منــذ أوائــل ســورة البقــرة ،ولــو كان
يمهــد لنســخ القبلــة يف املــرة الثانيــة وقــد
النســخ قــد وقــع قبــل ذلــك بأكثــر مــن ســنة لــكان غريبـ ًا أن َّ

(( (1انظر :اهلداية  ،491/1والتمهيد  ،55 ،49/8و ،53 ،49/17واملحرر الوجيز  ،218/1واجلامع ألحكام القرآن  ،146/2وتفسري
ابن كثري .6/2
(( (2سبق خترجيه ص (.)٢٦
(( (3رواه عبدالرزاق يف تفسريه  ،56/1والطربي يف تفسريه  ،137/3من طريق قتادة عن ابن املسيب.
(( (4رواه الطرباين يف معجمه الكبير ح( .32/9 )8312وقال اهليثمي يف جممع الزوائد «:55/1ويف إسناده مجاعة مل أعرفهم» ،وقال يف
موضع آخر «:14/2وفيه سعد بن عمران ،قال أبو حاتم :هو مثل الواقدي ،والواقدي مرتوك».
(( (5نص عليه يف التمهيد .49/17
(( (6انظر ص (.)45
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يمهــد لــه ومل ُت َثـ ْـر بســببه شــبهات.
ســلف مــن قبــل يف املــرة األوىل ومل َّ
القــول الثــاين :أن قبلتهــم كانــت الكعبــة الرشيفــة ،فلــا قــدم املدينــة أمــره اهلل تعــاىل باســتقبال

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

واســتدلوا بظاهــر أثــر ابــن عبــاس  الــذي رواه ابــن أيب طلحــة ،وفيــه « :وذلــك أن

رســول اهلل  ملــا هاجــر إىل املدينــة ،وكان أكثــر أهلهــا اليهــود أمــره اهلل عــز وجــل أن
يســتقبل بيــت املقــدس»(.)2

كــا اســتدلوا بــا روي عــن قتــادة  -مقطوع ـ ًا  -أن األنصــار صلــت إىل الكعبــة حولــن قبــل

قــدوم النبــي .)3(

واســتدالهلم بأثــر ابــن عبــاس ال ُيس ـ َّلم ،فقــد ثبــت عنــه رصحي ـ ًا خــاف ذلــك كــا ســبق يف

أدلــة القــول األول.

وقول قتادة روي عنه خالفه(.)4
كــا أنــه يلــزم مــن هــذا القــول أن نســخ القبلــة قــد وقــع مرتــن ،مــرة بعــد اهلجــرة مبــارشة،

ومــرة ثانيــة بعــد ســتة عــر شــهر ًا أو نحوهــا ،ويشــكل عليــه أن اهلل جــل وعــا قــد مهــد للنســخ يف

مرتــه الثانيــة وبـ َّـن شــأنه ،وأجــاب عــن اإلشــكاالت املرتتبــة عليــه مــن مســألة حكــم صــاة مــن

صــى إىل القبلــة األوىل ،وأجــاب عــن مقالــة الســفهاء وغــر ذلــك مــا مل يبينــه يف املــرة األوىل مــن مــريت
النســخ.

ولــذا فالراجــح  -واهلل أعلــم  -القــول األول؛ لصحــة ذلــك عــن صحــايب ،ولداللــة ظاهــر
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(( (1انظر :التمهيد  ،55 ،49/8و ،53 ،49/17وتفسري الرازي  ،101/4واجلامع ألحكام القرآن  ،146/2والتحرير والتنوير .11/2
(( (2سبق خترجيه ص (.)٢٦
(( (3عزاه السيوطي يف الدر املنثور  264/2إىل عبد بن محيد وابن املنذر.
(( (4انظر :التمهيد .50/8

يل ِ
ت ِ
ت ِو ِ
َفسري آ َيات ِ َ
القب َلة

ســياق اآليــات عليــه ،ولكــون واقعــة حتويــل القبلــة مــن الكعبــة إىل بيــت املقــدس  -عنــد مــن يقــول
هبــا  -مل تشــتهر مــع توافــر األســباب الداعيــة لذلــك ،لكوهنــا أول نســخ يقــع يف اإلســام (.)1

املســألة الثانيــة :يف ســبب اســتقبال النبــي  بيــت املقــدس :اختلــف العلــاء يف اســتقبال

النبــي  بيــت املقــدس أكان عــن وحــي أوحــاه اهلل إليــه ،أم كان باجتهــاد منــه ،أم كان خمري ًا؟

عــى قولــن:

القــول األول :أنــه كان عــن وحــي أوحــاه اهلل إليــه ،وبــه قــال ابــن عبــاس  كــا ســبق
يف روايــة عــي ابــن أيب طلحــة ،وفيهــا «وذلــك أن رســول اهلل  ملــا هاجــر إىل املدينــة،

وكان أكثــر أهلهــا اليهــود أمــره اهلل عــز وجــل أن يســتقبل بيــت املقــدس»( ،)2وبــه قــال مجهــور
املفرسيــن.

واســتدل القائلــون هبــذا القــول  -إضافــة إىل اســتدالهلم بقــول ابــن عبــاس  -بكــون الســياق

داالً عــى أن النبــي  كان حيــب التوجــه إىل املســجد احلــرام ال إىل بيــت املقــدس ،ولــو كان

ـن يف قولــه تعــاىل فيــا يــأيت ﴿ ﮜ ﮝ
خمــر ًا أو كان باجتهــاد منــه ملــا اســتقبل بيــت املقــدس ،وذلــك بـ ِّ ٌ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ﴾ [البقــرة ،]144:فــا تق ُّلــب ِ
وجهــه الرشيــف  إال

ـب الســتقبال قبلــة هــي أرىض لــه مــن بيــت املقــدس ،كــا أنــه ظاهــر يف وصــف املســجد احلــرام
تطلـ ٌ

بأنــه قبلــة يرضاهــا النبــي .

أضــف إىل ذلــك قولــه تعــاىل يف اآليــة التاليــة ﴿ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

جل ْع َ
وبــن علــة ذلــك
ــل إىل نفســه تبــارك وتعــاىلَّ ،
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾ [ســورة البقــرة ،]14٣:فأســند ا َ

جلعــل ،وهــو أنــه االبتــاء واالختبــار ،ومثــل هــذا ال يســتقيم لــو قلنــا إن النبــي  كان
ا َ

خمــر ًا ،فاختــار بيــت املقــدس.

ثــم إن القائلــن بــأن اســتقبال بيــت املقــدس كان بوحــي مــن اهلل يقولــون :كان اســتقبال بيــت
(( (1وهو قول ابن كثري  يف تفسريه  ،6/2ومل يذكر سواه.
(( (2سبق خترجيه ص (.)٢٦
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املقــدس بوحــي غــر متلــو ،وشــذ بعضهــم فقــال :بــل كان بوحــي متلــو.
القــول الثــاين :أن اســتقبال بيــت املقــدس كان باجتهــاد مــن النبــي ؛ فقــد كان النبــي
 خمــر ًا يف قبلتــه ،فاختــار التوجــه إىل بيــت املقــدس؛ ليتألــف اليهــود ،ويتألــف

العــرب األميــن الــذي كانــوا يميلــون إىل مــا يقولــه اليهــود لكوهنــم أهــل كتــاب ،وبــه قــال
بعــض الســلف(.)1

والراجــح -واهلل تعــاىل أعلــم -القــول األول وهــو قــول اجلمهــور ،فــإن القــول الثــاين مل يقــل

بــه -فيــا وقفــت عليــه -أحــد مــن الصحابــة  بخــاف القــول األول ،كــا أنــه ال يســتقيم

معــه ســياق اآليــات الدالــة عــى أن اهلل جعــل القبلــة التــي كانــوا عليهــا ابتــاء واختبــار ًا ،وأن النبــي

 كان يقلــب وجهــه يف الســاء انتظــار ًا للتوجــه إىل قبلــة يرضاهــا.

املســألة الثالثــة :يف املــدة التــي اســتقبل فيهــا املســلمون بيــت املقــدس بعــد اهلجــرة :اختلــف يف

ذلــك عــى أقــوال كثــرة ،فالــذي يف حديــث الــراء بــن عــازب يف الصحيــح أهنــا ســتة عــر شــهر ًا
أو ســبعة عــر شــهر ًا( ،)2وعــى هــذا القــول أكثــر املفرسيــن وأهــل الســر ،وقيــل :تســعة أشــهر أو

عــرة أشــهر ،وقيــل :اثنــا عــر شــهر ًا ،وقيــل :ثالثــة عــر ،وقيــل :ثامنيــة عــر ،وقيــل :تســعة

عــر شــهر ًا (.)3
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(( (1انظر القولني ومناقشتهام يف :تفسري الطربي  ،139 ،137/3وأحكام القرآن البن العريب  ،60/1واملحرر الوجيز  ،218/1وزاد املسري
ص  ،92واجلامع ألحكام القرآن  ،146/2والبحر املحيط  .594/1ومل أقف عىل من احتج للقول األول بقوله تعاىل ﴿ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾ [البقرة .]14٣:وقد فصل بعض املفرسين القول الثاين إىل قولني :أحدمها :أن النبي
 كان خمري ًا ،والثاين :أنه كان عن اجتهاد منه .والذي ظهر يل عدم التفرقة بينهام ،وهو صنيع الطربي يف تفسريه.
(( (2سبق خترجيه ص (.)٢٦
(( (3انظر :تفسري الطربي  ،137 132/3والتمهيد  ،49/8وزاد املسري ص ،92وعيون األثر  ،269/1والبحر املحيط .594/1

يل ِ
ت ِ
ت ِو ِ
َفسري آ َيات ِ َ
القب َلة

املبحث الثاين:
تفسري اآليتني 143 ،142
ومهــا قولــه تعــاىل  ﴿:ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﴾ [ســورة البقــرة.]١٤٣ - ١٤٢:

املطلب األول :تفسري اآلية ()142
وهــي قولــه تعــاىل ﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﴾ [ســورة البقــرة ،]١٤٢:وفيهــا إحــدى عــرة مســألة:

املســألة األوىل :يف معنــى الســن مــن قولــه تعــاىل ﴿ ﭒ﴾ :فقــال أكثــر املفرسيــن :إن الســن

هنــا دالــة عــى االســتقبال( ،)1وذلــك أن هــذه اآليــة نزلــت للتمهيــد آليــة حتويــل القبلــة ،وهــي قولــه

تعــاىل فيــا بعــد ﴿:ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾ ،فــكان يف هــذا األســلوب أداء ألغــراض وفوائــد
متعــددة( ،)2منها:

الــرد عــى الســفهاء الذيــن علــم اهلل جــل وعــا أهنــم ســيقولون ﴿ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾،

فــرد عليهــم قبــل أن يقــع منهــم القــول ،قطعـ ًا حلجتهــم ،ودرء ًا لشـ َغبِ ِهم ،وإفحامـ ًا هلــم.

شــغب الســفهاء
طمأنــة النبــي  واملؤمنــن والتوطئــة هلــم قبــل أن يــرد عليهــم
ُ

ومقولتُهــم؛ فــإن مفاجــأة املكــروه أشــد إيالمــ ًا.

(( (1كون السني هنا لالستقبال وأن اآلية نزلت متهيد ًا الستقبال املسجد احلرام هو ظاهر اآلية ،و هو األصل فيها ،ولذا مل ينص عليه أكثر
املفرسين املتقدمني ،وممن نص عليه :الزخمرشي يف الكشاف  ،197/1وابن عطية يف املحرر الوجيز  ،218/1والرازي يف تفسريه
 ،83/4وأبو حيان يف البحر املحيط  ،593/1واأللويس يف روح املعاين  ،402/1وابن عاشور يف التحرير والتنوير .7/2
(( (2انظر هذه األغراض والفوائد يف :الكشاف  ،197/1وتفسري الرازي  ،83/4والتحرير والتنوير .7/2
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تعليــم النبــي  واملؤمنــن جــواب الســفهاء عــى مقالتهــم؛ ليكــون اجلــواب حارض ًا

إذا قالــوا مــا أخــر اهلل عنهــم أهنــم قائلــوه ،ولــذا قــال ســبحانه معل ـ ًا للنبــي  واملؤمنــن

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

تصديــق اهلل جــل وعــا لنبيــه  وإكرامــه بمعجــزة مــن املعجــزات ،حيــث أخــر

-بوحــي اهلل لــه يف القــرآن -أن الســفهاء ســيقولون هــذه املقالــة ،وقــد وقــع كــا أخــر؛ حيــث

ثبــت مــن حديــث الــراء بــن عــازب  أنــه قــال « :كان رســول اهلل  صــى نحــو

بيــت املقــدس ســتة عــر -أو ســبعة عــر -شــهر ًا ،وكان رســول اهلل  حيــب أن يوجــه

إىل الكعبــة ،فأنــزل اهلل ﴿:ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾ ،فتوجــه نحــو الكعبــة ،وقــال الســفهاء مــن

النــاس -وهــم اليهــود :-مــا والهــم عــن قبلتهــم التــي كانــوا عليهــا »...احلديــث(.)1

وقــال بعــض املفرسيــن :إن هــذه اآليــة نزلــت بعــد قولــه تعــاىل ﴿ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ﴾ ،رد ًا عــى الســفهاء الذيــن قالــوا هــذه املقالــة ،فيكــون معنــى االســتقبال هنــا -املدلــول عليــه

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

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

(.)3

واســتدل مــن قــال هبــذا القــول بحديــث الــراء  الســابق ،وموضــع الشــاهد منــه قولــه

« فأنــزل اهلل ﴿:ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾ ،فتوجــه نحــو الكعبــة ،وقــال الســفهاء مــن النــاس
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(( (1سبق خترجه ص (.)2٦
(( (2انظر :تفسري الرازي  ،83/4والبحر املحيط  ،593/1وفتح القدير  .284/1وهو ظاهر كالم ابن اجلوزي يف زاد املسري ص.92
(( (3انظر :البحر املحيط  ،593/1وروح املعاين  ،402/1والتحرير والتنوير  .7/2وقد استنكر أبو حيان قول من قال إن املراد بالفعل
وض ِع املستقبل موضع املايض وأن معنى ﴿ﭒ﴾( :قال) كام
الداللة عىل املايض ،وأهنا بمعنى (قال السفهاء) ،فقال«:وليس عندنا ِمن ْ
زعم بعضهم؛ ألن ذلك ال يتأتى مع السني لبعد املجاز فيه ،ولو كان عاري ًا من السني ذلك ،وكان يكون حكاية حال ماضية».
وقد استنكر علم الدين السخاوي يف مجال القراء  631/2القول بتأخر نزول قوله تعاىل ﴿ﭒ ﭓ﴾ حتى نفى أن يكون قد قاله
بي من الزخمرشي ،وذ َّيل ذلك بقوله «:وهذا واضح جد ًا ،وقد خفى عليه هذا ،فصار إىل ما صار إليه
أحد من املفرسين ،وإنام هو وهم ِّ ٌ
من تقدم اآلية يف التالوة ،وتأخرها يف اإلنزال ،وليس هبني أن جيعل كالم اهلل عز وجل هبذه املثابة».

يل ِ
ت ِ
ت ِو ِ
َفسري آ َيات ِ َ
القب َلة

-وهــم اليهــود :-مــا والهــم عــن قبلتهــم التــي كانــوا عليهــا .»...ومل يتضــح يل وجــه اســتدالهلم

هبــذا احلديــث؛ فــإن احلديــث ال يــدل عــى تأخــر نــزول قولــه ســبحانه ﴿ ﭒ ﭓ﴾ عــن قولــه
﴿ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾ ،بــل يــدل عــى تأخــر وقــوع مقالــة الســفهاء إىل مــا بعــد حتويــل

القبلــة ،وال مانــع مــن أن تكــون اآليــة خــر ًا عــا ســيقع بعــد حتويــل القبلــة ،وتكــون نازلــة قبلهــا

لألغــراض املذكــورة يف القــول األول.

كــا اســتدل بعضهــم بقــول ابــن عبــاس  مــا الــذي رواه عنــه عــي بــن أيب طلحــة« :كان

أول مــا نســخ مــن القــرآن القبلــة ،وذلــك أن رســول اهلل  ملــا هاجــر إىل املدينــة ،وكان أكثــر
أهلهــا اليهــود أمــره اهلل عــز وجــل أن يســتقبل بيــت املقــدس ،ففرحــت اليهــود ،فاســتقبلها رســول اهلل
 بضعــة عــر شــهر ًا ،فــكان رســول اهلل  حيــب قبلــة إبراهيــم عليــه الســام،

فــكان يدعــو وينظــر إىل الســاء ،فأنــزل اهلل تبــارك وتعــاىل ﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾ إىل قولــه
﴿ ﮰ ﮱ ﯓ﴾ [ســورة البقــرة ،]144:فارتــاب مــن ذلــك اليهــود ،وقالــوا ﴿ :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

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

هذا لفظ الطربي ،ونحوه عند النحاس( ،)1وعزاه السيوطي البن أيب حاتم(.)2
لكــن ابــن أيب حاتــم إنــا أورده بلفــظ... « :فارتــاب مــن ذلــك اليهــود ،وقالــوا ﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾»(.)3

وبنحــوه أورده الواحــدي -غــر مســند -بلفــظ« :فلــا رصفــه اهلل تعــاىل إليهــا ارتــاب مــن ذلــك

اليهــود وقالــوا :مــا والهــم عــن قبلتهــم التــي كانــوا عليهــا ،فأنــزل اهلل تعــاىل ﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾

[ســورة البقــرة.)4(»]115:

(( (1سبق عزوه إليهام ص (.)٢٧
(( (2اإلتقان .213 ،212/1
(( (3سبق عزوه إليه ص ( ،)٢٧وال خيفى أن السياق غريب هكذا؛ إذ قوله تعاىل ﴿ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﴾
هو من رد اهلل تعاىل عىل السفهاء ،ومل يظهر يل كيف يكون هو قول السفهاء.
(( (4أسباب النزول ص .36
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فلــم ينصــا عــى وقــوع النــزول بعــد حتويــل القبلــة وبعــد مقالــة الســفهاء ،وإنــا دل لفظهــا عــى

وقــوع مقالــة الســفهاء بعــد حتويــل القبلة.

ولــذا فالراجــح -واهلل أعلــم -أن الســن يف قولــه تعــاىل ﴿ ﭒ﴾ باقيــة عــى أصلهــا مــن

الداللــة عــى االســتقبال ،ويرجحــه أمــران:

ـرح بوقــوع نــزول قولــه تعــاىل ﴿ ﭒ
	-األول :عــدم ثبــوت روايــة جيــب التســليم هلــا تـ ِّ

ﭓ﴾ بعــد نــزول قولــه ﴿ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾ ،بــل تــدل هــذه الروايــات عــى

تأخـ ِ
ـر مقالــة الســفهاء إىل مــا بعــد نــزول هــذه اآليــة ،وهــذا هــو عينــه مدلــول االســتقبال
ـن عنــه بالســن.
املبـ َّ ُ

	-الثــاين :أن األصــل يف آيــات الســورة الواحــدة نزوهلــا حســب ترتيبهــا يف املصحــف ،مــا مل
يــدل دليــل عــى خالفــه( ،)1ومل يــأت دليــل عــى ذلــك ،بــل يــدل ظاهــر اآليــات عــى خالفه،

لكوهنــا مصــدرة بســن االســتقبال ،وفعــل املضارعــة ،للداللــة عــى املســتقبل.

املســألة الثانيــة :يف معنــى ﴿ﭓ﴾( :الســفهاء) مجــع (ســفيه) ،وهــو اجلاهــل الضعيــف
الــرأي ،القليــل املعرفــة بمواضــع املنافــع واملضــار ،وأصلــه مــن (السـ َفه) ،وهــو ِ
اخل َّفــة ،وقلــة املعرفــة
َّ

لنقصــان العقــل ،وكثــرة االضطــراب(.)2

املســألة الثالثــة :يف القــوم املوصوفــن بقولــه ســبحانه ﴿ﭓ﴾ :اختلــف املفــرون يف القــوم

املوصوفــن بالســفه يف هــذه اآليــة  -وهــم الذيــن قالــوا ﴿ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾  -عــى ثالثــة

أقــوال:

	-األول :أهنــم اليهــود ،قالــوا ذلــك كراهــة ملخالفــة املســلمني هلــم يف القبلــة ،وقــد كانــت
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(( (1انظر :التحرير والتنوير .5/2
(( (2انظر :تفسري الطربي  ،293/1ومعجم مقاييس اللغة ( 79/3س ف ه) ،ومفردات ألفاظ القرآن للراغب ص ( 414س ف هـ).

يل ِ
ت ِ
ت ِو ِ
َفسري آ َيات ِ َ
القب َلة

قبلتُهــم قبلتَهــم ،وكان ذلــك ممــا فرحــت بــه اليهــود ،ملوافقــة املســلمني هلــم ،وأنــه أشــبه

باتباعهــم ،فلــا خالفوهــم شــغبوا عليهــم بمقالتهــم هــذه.

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

كــا يف قوليهــا الســابقني.

	-الثــاين :أهنــم املنافقــون ،قالــوا هــذه املقالــة اســتهزاء بالنبــي  وباملســلمني؛ إذ هــذا
ديدهنــم وطريقتهم.

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

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾ [ســورة البقــرة.]13:

	-الثالــث :أهنــم املرشكــون مــن أهــل مكــة ،وقــرر ذلــك بعــض املفرسيــن بأهنــم قالــوا هــذه
املقالــة طعنـ ًا عــى النبــي  إذ اســتقبل الكعبــة بعــد اســتقبال بيــت املقــدس ،فعــاد
إىل مــا يوافقهــم؛ فزعمــوا أنــه ســيعود إىل دينهــم كذلــك ،حاشــاه .

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

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

والراجح  -واهلل أعلم  -أن اآلية تشمل هؤالء كلهم ،ويؤيد هذا االختيار ثالث حجج:
	-األوىل :عمــوم لفــظ الســفهاء؛ لدخــول األلــف والــام عليــه ،فيعــم الســفهاء مــن الطوائــف
الثــاث.

	-الثانيــة :وصــف الســفهاء بقولــه تعــاىل ﴿ ﭔ ﭕ﴾ يفيــد العمــوم ،ويــدل عــى شــمول قائــي

هــذه املقالــة لــكل ســفيه مــن هــذه الطوائــف ،وال حجــة لتخصيــص طائفــة بعينهــا؛ إذ
مجيعهــم مــن النــاس.

(( (1انظر األقوال الثالثة يف :زاد املسري ص  ،92وتفسري الرازي  ،84 ،83/4والبحر املحيط  ،593/1وروح املعاين .402/1
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	-الثالثــة :أن مجيــع هــذه الطوائــف :اليهــود ،واملنافقــن ،واملرشكــن هــم أعــداء للنبــي
 واملســلمني ،ويرتبصــون هبــم الدوائــر ،ومــن البعيــد أن جيــدوا جمــاالً يف ســبيل
ــوه(.)1
النيــل مــن املســلمني ف َيدَ ُع ْ

املســألة الرابعــة :يف فائــدة البيــان بشــبه اجلملــة يف قولــه تعــاىل  ﴿ :ﭔ ﭕ﴾ :اختلــف املفرسون

يف فائــدة هــذا البيــان عــى ثالثــة أقوال:

	-األول :أن فائدتــه إخــراج مــا يوصــف بالســفه مــن غــر النــاس ،فــإن الســفه يوصــف بــه
النــاس ،ويوصــف بــه مــا ال يعقــل أيض ـ ًا ،فأخــرج مــا ال يعقــل بقيــد ﴿ ﭔ ﭕ﴾.

	-الثــاين :أن فائدتــه ختصيــص عمــوم الســفهاء باملرشكــن منهــم؛ فــإن عــرف القــرآن يف إطــاق
لفــظ (النــاس) أن يــراد بــه املرشكــون.

	-الثالــث :أن فائدتــه التنبيــه عــى كــال ســفاهتهم بقياســهم إىل جنســهم  -وهــم النــاس -
إزراء عليهــم ،وبيــان أن الذيــن قالــوا هــذه املقالــة هــم ســفهاء بنــي آدم.

	-الرابــع :أن فائدتــه إرادة شــمول لفــظ ﴿ﭓ﴾ للطوائــف الثــاث :اليهــود واملنافقــن
واملرشكــن(.)2

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

الســفهاء ،فــا حاجــة للنــص عــى أن قائــي هــذه املقالــة مــن النــاس ال مــن غــر العقــاء.

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

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

الســابقة -فــإن الراجــح هــو شــمول لفــظ الســفهاء للطوائــف الثــاث.
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(( (1رجح شمول اآلية جلميع الطوائف :الرازي يف تفسريه  ،84/4وابن كثري يف تفسريه  ،5/2والبيضاوي يف تفسريه  ،91/1وأبو السعود
يف تفسريه .171/1
(( (2انظر هذه األقوال يف :املحرر الوجيز  ،218/1واجلامع ألحكام القرآن  ،144/2والبحر املحيط  ،593/1وتفسري أيب السعود
 ،171/1وروح املعاين  ،402/1والتحرير والتنوير .6/2

يل ِ
ت ِ
ت ِو ِ
َفسري آ َيات ِ َ
القب َلة

املســألة اخلامســة :يف معنــى قولــه تعــاىل ﴿ ﭖ ﭗ﴾ :أي مــا الــذي رصفهــم؟ أو :أي يشء

رصفهــم عــن قبلتهــم؟( )1واالســتفهام هنــا لالســتهزاء والتعجــب ،ومرادهم بذلــك اإلزراء عــى النبي

 وعــى املؤمنــن ،وختطئتهــم وتســفيههم ،وقيــل :االســتفهام لإلنــكار ،واألول أقــرب(.)2

املســألة السادســة :يف تفســر (القبلــة) يف قولــه تعــاىل ﴿ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾ :الثالثــي (القــاف
ِ
و(القبلة):
كلمــه ك ُّلهــا عــى مواجهــة الــيء للــيء»(،)3
والبــاء والــام) «أصــل واحــد صحيــح تــدل ُ

كل مــا قابــل وجهــه(.)4

ووزهنــا وزن اهليئــة واحلالــة( )5املصــوغ مــن فعــل االســتقبال ،ثــم نقــل اســتعامله مــن هيئــة

االســتقبال إىل عــن الــيء املســتقبل ألن حتويــل القبلــة إنــا كان عــن الــيء املســتق َبل ،وهــو بيــت
املقــدس ،ومل يكــن عــن هيئــة االســتقبال(.)6

ِّ
كـ(الذ ْبــح ،وال ِّط ْحن)،
ومــال ابــن عاشــور إىل أن تكــون (القبلة) اســم مفعــول عــى وزن (فِ ْعــل)

ثــم أنثــت باعتبار اجلهــة(.)7

املســألة الســابعة :يف تعيــن القبلــة التــي كانــوا عليهــا :يــكاد جيمــع املفــرون عــى أن املــراد

هبــذه القبلــة التــي كانــوا عليهــا هــي بيــت املقــدس ،بــل نقــل بعضهــم اإلمجــاع عــى ذلــك(.)8

ونقــل عــن بعــض املفرسيــن أن القبلــة املحــول عنهــا هــي الكعبــة ،ويكــون املــراد بالســفهاء
(( (1انظر تفسري الطربي  ،131/3والكشاف .197/1
(( (2انظر :تفسري الرازي  ،84/4وتفسري أيب السعود  ،171/1وروح املعاين  ،402/1والتحرير والتنوير  .8/2وانظر يف أغراض االستفهام
وما يمكن أن يدل عليه :التلخيص (مطبوع مع :األطول) .54 ،53/1
(( (3معجم مقاييس اللغة ( 51/5ق ب ل).
(( (4انظر :تفسري الطربي  ،131/3والقاموس املحيط ص ( 1044ق ب ل).
ِ
كـ(جلسة) من اجللوس ،لبيان هيئته .انظر :شذا العرف ص .61
(( (5يصاغ من املصدر ما يدل عىل اهليئة عىل وزن (فِ ْع َلة)،
(( (6انظر :تفسري الطربي  ،131/3ومفردات ألفاظ القرآن الكريم ص ( 654ق ب ل) ،والبحر املحيط  ،591/1وتفسري أيب السعود
 ،171/1والتحرير والتنوير .8/2
(( (7التحرير والتنوير.9/2
(( (8انظر :تفسري الطربي  ،131/3وزاد املسري ص  ،92والبحر املحيط  ،594/1وهو الذي نقل اإلمجاع عن «بعض املفرسين» ،ثم بني أن
هناك من خالف فيه.
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عــى هــذا القــول هــم املرشكــون ال غريهــم ،واملعنــى :أن املســلمني كانــوا بمكــة يســتقبلون الكعبــة،
ثــم ملــا قدمــوا املدينــة اســتقبلوا بيــت املقــدس ،فقــال املرشكــون عائبــن عليهــم ذلــك :مــا الــذي
رصفهــم عــن اســتقبال البيــت احلــرام إىل اســتقبال بيــت املقــدس؟(.)1

املســألة الثامنــة :يف الــام املتصلــة بلفــظ اجلاللــة مــن قولــه تعــاىل ﴿ ﭟ﴾ :هــذه هــي الم امللك،

وبعضهــم يعــر عنهــا بــام االختصــاص( ،)2فمعنــى قولــه تعــاىل ﴿ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾ :هلل ملــك
املــرق واملغــرب ومــا بينهــا(.)3

املســألة التاســعة :يف معنــى قولــه تعــاىل ﴿ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾ :أي :يســدد ويوفــق مــن

يشــاء مــن خلقــه إىل الطريــق القويــم الــذي ال اعوجــاج فيــه ،واملقصــود هنــا أن اهلل تعــاىل قــد أرشــد

نبيــه  إىل أن يقــول مــا معنــاه :إن اهلل هدانــا بالتوجــه شــطر املســجد احلــرام لقبلــة إبراهيــم،
وأضلكــم أهيــا الســفهاء عنهــا ،فخذلكــم عــا هدانــا لــه مــن ذلــك(.)4

املســألة العــارشة :يف العالقــة بــن مجلــة ﴿ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾ ومجلــة ﴿ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

أي قبلــة يوجــه اهلل تعــاىل إليهــا عبــاده،
ﭨ﴾ :بـ َّـن اهلل عــز وجــل يف اجلملــة األوىل صحــة اســتقبال ِّ
وعـ َّـرض يف اجلملــة الثانيــة بــأن القبلــة التــي هــدى إليهــا املســلمني -وهــي املســجد احلــرام -أهــدى
وأقــوم ،فاجلملــة األوىل لبيــان وجــه صحــة االســتقبال ،والثانيــة لبيــان وجــه ترجيــح إحــدى القبلتــن

عــى األخــرى(.)5
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(( (1انظر :البحر املحيط  ،594/1والتحرير والتنوير  .9 ،5/2وإىل هذا القول مال ابن عاشور.
(( (2الكالم يف هذا اجلزء من اآلية كالكالم يف قوله تعاىل ﴿ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾ [البقرة ،]115:ينطبق عليه ما قيل يف
تلك اآلية .انظر :تفسري الطربي  ،526/2واملحرر الوجيز  ،199/1ومعاين احلروف للرماين ص  ،55وتفسري الرازي  ،20/4والبحر
املحيط  ،594 /1ومغني اللبيب ص  .234وأكثر اللغويني عىل التفريق بني الم امللك والم االختصاص ،فهي الم ملك يف نحو :املال
لزيد ،وهي الم االختصاص يف نحو :الرسج للدابة .انظر :معاين احلروف ص  ،55ومغني اللبيب ص  ،234 ،233ورشح ابن عقيل
عىل األلفية .22 ،21/2
(( (3انظر :تفسري الطربي  ،140/3وتفسري الرازي .85/4
(( (4انظر :تفسري الطربي  ،141 ،140/3واملحرر الوجيز  ،218/1واجلامع ألحكام القرآن  ،148/2وتفسري ابن كثري  ،7/2والتحرير
والتنوير .12/2
(( (5انظر :روح املعاين  ،402/2والتحرير والتنوير .12/2

يل ِ
ت ِ
ت ِو ِ
َفسري آ َيات ِ َ
القب َلة

املســألة احلاديــة عــرة :يف تقريــر احلجــة التــي أمــر اهلل تعــاىل نبيــه  أن حياجهــم

هبــا :قــال اهلل تعــاىل لنبيــه  ﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾ [ســورة

البقــرة ،]١٤٢:وهــذا هــو الــرد الــذي أوحــاه اهلل جــل وعــا إىل نبيــه  آمــر ًا لــه بــأن يقولــه

للســفهاء إذا قالــوا مقالتهــم هــذه ،وهــو رد مفحــم قاطــع ،مضمونــه :أن اهلل تبــارك وتعــاىل هــو مالــك
اجلهــات كلهــا ،فــاألرض مجيع ـ ًا ملكــه وحتــت ترصفــه ،وليســت العــرة يف اســتقبال جهــة بعينهــا
وج َهنــا توجهنــا ،فالطاعــة يف امتثــال أمــره ،ســوا ٌء يف ذلــك
إال امتثــال أمــره؛ فنحــن عبيــده؛ فحيثــا َّ

التوجـ ُه إىل بيــت املقــدس والتوجـ ُه إىل البيــت احلــرام ،إال أنــه قــد اختــص هــذه األمــة بــأن هداهــم إىل

القبلــة احلســنى ،وهــي قبلــة إبراهيــم عليــه الســام خليــل الرمحــن ،التــي بنيــت عــى اســم اهلل وحــده

ال رشيــك له(.)1

ويف هــذا اجلــواب إعــراض عــن إجابتهــم عــى ســؤاهلم عــن الســبب الداعــي لتحويــل القبلــة؛
ألن إنكارهــم كان عــن عنـ ٍ
ـاد ال عــن طلـ ٍ
ـب للحــق ،فأجيبــوا بــا ال يبــن هلــم حكمــة التحويــل ،وال

ســبب أحقيــة الكعبــة باالســتقبال(.)2

املطلب الثاين :تفسري اآلية (.)143
وهــي قولــه تعــاىل﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﴾ [ســورة البقــرة، ]١٤٣:
وفيها أربع عرشة مسألة:
(( (1انظر :تفسري الطربي  ،141 ،140/3وتفسري الرازي  ،85/4وتفسري ابن كثري .7/2

(( (2صحيح البخاري ،كتاب التفسري ،باب ﴿ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾ ح(،)4487
 .215/8وقوله يف آخر احلديث «والوسط العدل» هو مرفوع من قول النبي  وليس بمدرج ،وقد ورد يف مواضع من
الصحيح وغريه ألفاظ أخرى للحديث تؤيد ذلك .انظر :تفسري ابن كثري  ،8/2وفتح الباري .216/8
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املســألة األوىل :يف ذكــر احلديــث املرفــوع الــوارد يف تفســرها :روى البخــاري يف صحيحــه بإســناده

عــن أيب ســعيد اخلــدري  قــال :قــال رســول اهلل « :يدعــى نــوح يــوم القيامــة،

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

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

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

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾ [ســورة البقــرة ،]١٤٣:والوســط العــدل»(.)1

املســألة الثانيــة :يف تفســر قولــه تعــاىل ﴿ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾ :أي :كــا هديناكــم أهيــا

املؤمنــون وخصصناكــم بالتوفيــق مللــة إبراهيــم وملتــه وفضلناكــم بذلــك عــى أهــل األديــان فكذلــك
خصصناكــم بتفضيلكــم عــى ســائر األمــم أن جعلناكــم أمــة وســط ًا ،وهــذا أقــرب مــا قيــل يف املشــبه

بــه املشــار إليــه ب(ذلــك) ،وإال ففيــه أقــوال أخــرى(.)2

املســألة الثالثــة :يف معنــى قولــه تعــاىل ﴿ﭭ﴾ :أي :عــدوالً ،وقــد ثبــت هــذا عــن النبــي

 كــا يف احلديــث املذكــور قبــل قليــل ،وعــر عنــه بعــض املفرسيــن بتفســر (الوســط)
ِ
ــار ال ُع ُ
ــدول.
بأنــه :اخل َي ُ

املتوســط يف موضعــه ،وخــر األشــياء أوســاطها ،فهــو
وأصــل (الوســط) يف لغــة العــرب:
ِّ
ِ
ـو َن مــن بــن األمــم ،ويلــزم مــن اخلرييــة أن يكونــوا عــدوالً
ـار ُم ْص َط َفـ ْ
وصــف هــذه األمــة أهنــم خيـ ٌ
يف الشــهادة( ،)3وملــا كان املقــام يف اآليــة وكــذا يف احلديــث املرفــوع الــذي اشــتمل عــى تفســرها مقــام

شــهادة هــذه األمــة عــى ســائر األمــم روعــي يف تفســرها أهــم وصــف يناســبه مــن أوصــاف اخليــار،
وهــو العدالــة ،وهــو تفســر النبــي  ،ومــن فــر مــن املفرسيــن الوســط باخليــار راعــى
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(( (1انظر :التحرير والتنوير .13/2
(( (2انظر :تفسري الطربي  ،141/3والبحر املحيط .595/1
(( (3انظر نحوه يف :معجم مقاييس اللغة ( 108/6و س ط) ،وزاد املسري ص  ،92واجلامع ألحكام القرآن  ،150 ،149/2والتحرير
والتنوير .18/2

يل ِ
ت ِ
ت ِو ِ
َفسري آ َيات ِ َ
القب َلة

أصــل الكلمــة وداللتهــا لتوضيــح املــراد ،وإال فاملعنيــان متالزمــان(.)1
املســألة الرابعــة :يف تفســر قولــه تعــاىل ﴿ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾ :مــى

يف املســألة األوىل يف هــذه اآليــة روايــة البخــاري حلديــث أيب ســعيد اخلــدري  مرفوع ـ ًا ،وقــد

دل عــى أن نوح ـ ًا عليــه الســام يستشــهد نبينــا حممــد ًا  وأمتــه ،وقــد رواه اإلمــام أمحــد

بلفــظ مقــارب إال أنــه أوضــح ســياق ًا ،وأدل عــى املقصــود ،ففيــه « :قــال :فيدعــون فيشــهدون لــه

بالبــاغ ،قــال :ثــم أشــهد عليكــم»(.)2

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

ﭯﭰﭱ﴾ مــا رواه أنــس مــن أن النبــي ُ مـ َّـر عليــه بجنــازة فأثني عليهــا خري ًا،

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

وجبــت» ،ثــم قــال « :فقــال رســول اهلل  :مــن أثنيتــم عليــه خــر ًا وجبــت لــه اجلنــة ،ومــن
أثنيتــم عليــه رش ًا وجبــت لــه النــار ،أنتــم شــهداء اهلل يف األرض ،أنتــم شــهداء اهلل يف األرض ،أنتــم
شــهداء اهلل يف األرض»( ،)3ويف بعــض روايــات احلديــث بإســناد فيــه ضعــف أنــه تــا يف آخــره قــول اهلل

تعــاىل ﴿ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾(.)4

فعــى القــول األول يكــون املــراد بالنــاس يف اآليــة :األمــم الســابقة ،وعــى القــول الثــاين :هــذه

األمــة يشــهد بعضهــا عــى بعــض.

واملتأمــل يف ســياق اآليــات ،حــن يــرى أن املقــام مقــام مقارنــة بــن األمــم ،وكــون هــذه األمــة

وســط ًا بينهــا وخيــار ًا وعــدوالً ،إضافــة إىل أن النبــي  تــا اآليــة عنــد ذكــر شــهادة هــذه
(( (1انظر نحوه يف :روح املعاين .403/2
(( (2رواه اإلمام أمحد يف مسنده ( ،383/17 )11283وصحح إسناده حمققو املسند (ط .الرسالة).
(( (3رواه مسلم يف صحيحه ،كتاب اجلنائز ،ح(.19 ،18/3 )949
(( (4أخرج هذه الزيادة احلاكم يف املستدرك ،ح( ،294/2 )3061وقال« :هذا حديث صحيح اإلسناد ،ومل خيرجاه ،إنام اتفقا عىل «وجبت»
فقط» ،وقال الذهبي يف التلخيص عن أحد رواة احلديث «:مصعب ليس بالقوي».
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األمــة عــى األمــم الســابقة ،لــرى بوضــوح أن القــول األول أرجــح مــن القــول الثــاين ،وإن كان لفــظ
اآليــة يصلــح لعمــوم شــهادة هــذه األمــة عــى الســابقني ،وعــى بعضهــم(.)1

املســألة اخلامســة :يف وجــه شــهادة هــذه األمــة عــى األمــم الســابقة :هــذه األمــة مل تــدرك األمــم

الســابقة ،ومــع ذلــك فشــهادهتا جتــوز عليهــم ألهنــا مبنيــة عــى خــر الصــادق املصــدوق الــذي ال

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

املســألة السادســة :يف شــهادة النبــي  عــى هــذه األمــة :اختلــف العلــاء يف املشــهود بــه

عــى هــذه األمــة ،فقيــل :شــاهد ًا عليكــم بأنــه قــد بلغكــم ،وقيــل :شــاهد ًا عليكــم بأعاملكــم ،وقيــل:
شــاهد ًا لكــم بإيامنكــم بــه وبــا جــاء بــه ،وقيــل :شــاهد ًا لكــم بتزكيتكــم وتعديلكــم بعــد أن شــهدتم
عــى األمم(.)3

وعــى القولــن األخرييــن عديــت الشــهادة ب(عــى) مــع أن الشــهادة هلــم ال عليهــم إمــا

للمشــاكلة مــع مــا قبلهــا ،أو لتضمــن الشــهادة معنــى الرقابــة أو اهليمنــة(.)4

املســألة الســابعة :يف معنــى قولــه تعــاىل ﴿ :ﭷ ﭸ﴾ :أي :ومــا رشعنــا القبلــة التــي كنــت عليهــا إال

ـل اإلجيــاد ال َج ْعـ ِ
لنعلــم مــن يتبــع الرســول ،فهــو متعــدٍّ إىل مفعــول واحــد ،وهــو مــن جنــس َج ْعـ ِ
ـل
التصيــر ،فلــا كان املجعــول مــن شــؤون الترشيــع عــر عنــه بــا يناســبه ،فقيــل :ومــا رشعنــا.)5(...
صينا .)6(...
وقيل :بل هو من َج ْع ِل التصيري الذي ينصب مفعولني ،واملعنى :وما َّ
والقول األول أرجح ،إذ هو أقرب لظاهر اآلية ،وأبعد عن احلذف والتقدير.
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(( (1ممن قال بشمول اآلية للمعنيني ابن عاشور يف التحرير والتنوير .21/2
(( (2انظر :تفسري الطربي  ،151 ،146 ،145/3واملحرر الوجيز .219/1
(( (3انظر هذه األقوال يف :تفسري الطربي  ،146/3واجلامع ألحكام القرآن  ،152/2والبحر املحيط .596/1
(( (4انظر :الكشاف  ،198/1وتفسري البيضاوي  ،92/1والتحرير والتنوير .22/2
(( (5انظر :تفسري ابن كثري  ،10/2والتحرير والتنوير .23/2
(( (6انظر :البحر املحيط  ،597 ،596/1وتفسري أيب السعود .173/1

يل ِ
ت ِ
ت ِو ِ
َفسري آ َيات ِ َ
القب َلة

وقد اختلف القائلون بأن اجلعل بمعنى التصيري يف تعيني املفعولني عىل عدد من األقوال:
فقيل.:املفعــول األول( :القبلــة) ،واملفعــول الثــاين :حمــذوف تقديــرهِ :
(وجهــ ًة) أو (قبلــ ًة) أو

(منســوخ ًة) أو (كائن ـ ًة) ،وعــى هــذا القــول  -أي ـ ًا كان التقديــر  -يكــون قولــه تعــاىل ﴿ ﭺ ﭻ ﭼ﴾

نعت ًا لـــ﴿ ﭹ﴾.

وقيــل :املفعــول األول( :القبلــة) ،واملفعــول الثــاين( :التــي كنــت عليهــا) ،أي :ومــا جعلنــا

القبلــة هــي اجلهــة التــي كنــت عليهــا إال لنعلــم ...

وقيــل :املفعــول األول( :التــي كنــت عليهــا) ،واملفعــول الثــاين( :القبلــة) ،أي :ومــا جعلنــا

اجلهــة التــي كنــت عليهــا هــي القبلــة إال لنعلــم .)1(...

املســألة الثامنــة :يف تعيــن القبلــة املقصــودة بقولــه تعــاىل ﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾ :أكثــر املفرسيــن

عــى أن املــراد بالقبلــة التــي كانــوا عليهــا هــي بيــت املقــدس ،وهــو ظاهــر اآليــة؛ إذ هــي القبلــة التــي

كانــوا عليهــا قبــل نســخها هبــذه اآليــات ،وقــال بعضهــم :بــل املقصــود الكعبــة؛ إذ كانــوا يســتقبلوهنا
ملــا كانــوا بمكــة ،وقيــل :بــل ﴿ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾ هنــا بمعنــى( :القبلــة التــي أنــت عليهــا) ،كقولــه

تعــاىل﴿ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾[ســورة آل عمــران ، ]110:ومــن قــال :املقصــو ُد الكعبــ ُة كان املعنــى
عنــده :ومــا رددنــاك إىل القبلــة األوىل إال لنعلــم(.)2

املســألة التاســعة :يف تفســر العلــم الواقــع يف قولــه تعــاىل ﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ﴾ :اختلــف العلــاء يف تفســر العلــم يف هــذه اآليــة؛ ألن اهلل تبــارك وتعــاىل عــامل بــا كان ومــا

ســيكون ،فقيــل :املــراد :إال ليعلــم رســويل وأوليائــي ،وقيــل :إال ليظهــر ،وقريــب منــه مــن قــال :إال
لنــرى ،وكل هــذه األقــوال حمتملــة ،وقيــل :إال لتعلمــوا أهيــا الســفهاء ،وهــو بعيــد(.)3

(( (1انظر :الكشاف  ،199/1والبحر املحيط  ،597 ،596/1وروح املعاين .404/2
(( (2انظر.:املحرر الوجيز  ،220 ،219/1وتفسري الرازي  ،94/4والبحر املحيط .597 ،596/1
(( (3القول األول اختيار الطربي ،والثاين قول ابن كثري ،والثالث استظهره القرطبي .انظر :تفسري الطربي  ،162 ،158/3واجلامع ألحكام
القرآن  ،153 ،152/2وتفسري ابن كثري .10/2
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املســألة العــارشة :يف تفســر قولــه تعــاىل﴿ :ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ﴾ :أي إنــا رشعنا

لــك يــا نبينــا التوجــه أوالً إىل بــن املقــدس ثــم رصفنــاك عنــه إىل الكعبــة ليظهــر حــال مــن يتبعــك
ويطيعــك ويســتقبل معــك حيثــا توجهــت ممــن ينقلــب عــى عقبيــه ،فريتــد عــن دينــه(.)1

املســألة احلاديــة عــرة :يف تفســر قولــه تعــاىل ﴿ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾ :أي :وإن

حتويــل القبلــة ورصفكــم عنهــا وتوليتكــم لقبلــة أخــرى ألمــر عظيــم شــاق إال عــى مــن وفقــه اهلل عــز
وجــل ،فهــداه للتصديــق واإليــان واالمتثــال(.)2

ـث لفـ ُ
وقــد ُأ ِّنـ َ
ـظ (كبــرة) ألنــه وصــف لـ(التوليــة) أو (القبلــة التــي جرى فيهــا التحويــل) ،وقيل

غري ذلك(.)3

وإنــا كانــت كبــرة عظيمــة عــى النفــوس إال مــن هــدى اهلل ألن حتويــل القبلــة أول نســخ وقــع

يف اإلســام ،فمــن مل يألــف النســخ ،ومل يعلــم حكمتــه ،ســيكون عظيـ ًا عليــه أن يتغــر عليــه الترشيــع

إال مــن وقــر اإليــان يف قلبــه ،وانقــاد للــرع ،وأســلم وجهــه هلل ،ومل يقــع يف قلبــه اعــراض ،فهــو

الــذي هــداه اهلل ووفقــه(.)4

املســألة الثانيــة عــرة :يف ســبب نــزول قولــه تعــاىل ﴿ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾ :هــذه اآليــة شــأهنا

شــأن بقيــة آيــات حتويــل القبلــة التــي يتناوهلــا هــذا البحــث ،فهــي نازلــة يف شــأن حتويــل القبلــة ،نزلت
جواب ـ ًا عــى مــن ســأل عــن حــال مــن مــات قبــل حتويــل القبلــة ،وقــد كان يصــي إىل بيــت املقــدس

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

وفيــه« :وكان الــذي مــات عــى القبلــة قبــل أن حتــول ِق َبــل البيــت رجــال قتلــوا مل نــدر مــا نقــول فيهــم،

فأنــزل اهلل ﴿ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾»(.)5
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(( (1انظر :زاد املسري ص  ،92وتفسري ابن كثري .10/2
(( (2انظر :تفسري الطربي  ،166 ، 164/3وزاد املسري ص.93
(( (3انظر :تفسري الطربي  ،165 ،164/3والبحر املحيط .598/1
(( (4انظر :تفسري ابن كثري .10/2
(( (5رواه البخاري يف صحيحه ،كتاب التفسري ،باب ﴿ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﴾.ح (.214/8 )4486

يل ِ
ت ِ
ت ِو ِ
َفسري آ َيات ِ َ
القب َلة

وقــد تقــدم أن األرجــح يف نــزول آيــات حتويــل القبلــة كان قبــل حتويــل القبلــة ،وعليــه فنــزول

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

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

التــي احتــوت عــى اجلــواب الشــايف لســؤاهلم؛ إذ مل أقــف عــى مــن قــال بتأخــر نــزول هــذا اجلــزء مــن
اآليــة عــن بقيــة اآليــات ،واهلل أعلــم.

املســألة الثالثــة عــرة :يف تفســر قولــه تعــاىل ﴿ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾ :أي :ومــا كان اهلل ليحبــط

أجــر إيامنكــم بالقبلــة ،وتصديقكــم لرســوله  ،بصالتكــم التــي صليتموهــا نحــو بيــت
املقــدس عــن أمــره ،ألن ذلــك كان منكــم تصديقـ ًا لرســول اهلل ،واتباعـ ًا ألمــر اهلل ،وطاعــة لــه(.)1

فعــى هــذا املــراد باإليــان :التصديــق ،وهــو املعــروف يف لغــة العــرب ،وأشــر بــه إىل الصــاة

يف هــذا املوضــع لظهــور اإليــان يف اســتقباهلم القبلــة التــي أمــروا هبــا ،وتأديتهــم الصــاة مســتقبلينها،
ووجــه قــول مــن قــال مــن الســلف:
وانقيادهــم ألمــر اهلل فيهــا .وهــذا اختيــار الطــري َّ ،

«اإليــان :الصــاة» بــا ذكــر قبــل قليــل.

وقيل :سميت الصالة إيامن ًا ألهنا أعظم أركانه ،أو الشتامهلا عىل قول وعمل ونية(.)2
املســألة الرابعــة عــرة ﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﴾ :أي :إن اهلل تعــاىل بجميــع النــاس ذو رأفــة

ورمحــة ،ومــن رأفتــه هبــم ورمحتــه هلــم أنــه ال يضيــع هلــم ثــواب طاعــة أطاعــوه هبــا ،ومــن ذلــك
اختيــار القبلــة احلســنى هلــمَّ ،
وأل يؤاخذهــم بــا صلــوا قبــل ذلــك إىل غــر الكعبــة(.)3

(( (1انظر :تفسري الطربي  ،169/3والبحر املحيط  ،600 ،599/1وتفسري ابن كثري .11/2
(( (2انظر :اجلامع ألحكام القرآن  ،153/2والبحر املحيط  ،600 ،599/1والتحرير والتنوير .25/2
(( (3انظر :تفسري الطربي  ،171 ،170/3وتفسري أيب السعود .174/1

55

املبحث الثالث:

تفسري اآليات ١٤٨-144
وهــي قولــه تعــاىل  ﴿:ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ
ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ﴾ [ســورة البقــرة.]١٤٨ - ١٤٤:

املطلب األول :تفسري اآلية (.)144
وهــي قولــه تعــاىل ﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ﴾،
وفيهــا ســبع مســائل:

املســألة األوىل :يف معنــى (قــد) يف قولــه تعــاىل ﴿ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾( :قــد) هنــا تفيــد

التحقيــق عــى األرجــح ،ويؤخــذ مــن الفعــل املضــارع بعدهــا الداللــة عــى التجــدد ،ويؤخذمــن

قولــه تعــاىل بعدهــا (تق ُّلــب) َت َكـ ُّـر َر ذلــك مــرار ًا( .)1وقيــل :إن (قــد) هنــا للتكثــر ،وقيــل :للتقليــل(.)2
املسألة الثانية :يف تفسري قوله تعاىل ﴿ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾ :أي :إننا يا نبينا  -عليه الصــالة

ف وجهك يف جهة السامء ،تشوف ًا للوحي الرباين باستقبال املسجد احلرام،
حتو َل
وترص َ
والسالم -لنرى ُّ
ُّ

فكان  يدعو اهلل جل وعال وينظر إىل السامء ،حتى نزلت هذه اآلية(.)3
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(( (1انظر :البحر املحيط  ،602 ،601/1والتحرير والتنوير .27/2
(( (2انظر :الكشاف  ،200/1وتفسري البيضاوي  ،92/1وروح املعاين .407/2
(( (3انظر :تفسري الطربي  ،172/3والكشاف  ،200/1واجلامع ألحكام القرآن  .154/2وقد اختلفوا يف كيفية هذا التقلب ،وهل كان مع

يل ِ
ت ِ
ت ِو ِ
َفسري آ َيات ِ َ
القب َلة

املســألة الثالثــة :يف تفســر قولــه تعــاىل ﴿ ﮣ ﮤ ﮥ﴾ هــذه بشــارة مــن اهلل تعــاىل لنبيــه

 بتحويــل القبلــة قبــل األمــر بذلــك ،حيــث وعــده اهلل ســبحانه أنــه ســيرصفه إىل قبلــة

حيبهــا ويرتضيهــا ،وأكــد هــذه البشــارة بالــام الدالــة عــى تقديــر القســم(.)1

وقــد صــدِّ رت هــذه ِ
العــدَ ة مــن اهلل تعــاىل بفــاء الســببية الدالــة عــى ترتــب مــا بعدهــا عــى مــا
ُ

ـبب يف األمــر بذلــك إكرامـ ًا مــن اهلل
قبلهــا ،فرغبــة النبــي  يف اســتقبال املســجد احلــرام سـ ٌ

تعــاىل له(.)2

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

ـر عــن وصــف القبلــة بقــول اهلل جــل وعــا﴿ :ﮥ﴾ ،ومل تــأت لفظــة:
وموازنــة بــن املصالــح ُعـ ِّ َ

(هتواهــا) أو (حتبهــا) ،بخــاف مــا ســيأيت يف اآليــة الالحقــة مــن وصــف آراء اليهــود ملــا هنــى نبيــه

 عــن اتباعهــم بأهنــا (أهــواء) ،فقــال ﴿ :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃ.)3(﴾...

املســألة الرابعــة :يف تفســر قولــه تعــاىل ﴿ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾ :هــذا اجلــزء مــن اآليــة

هــو لــب اللبــاب ،واملقصــد مــن اآليــات ،ومــا قبلــه متهيــد ،ومــا بعــده تأكيــد؛ فهــو األمــر املبــارش
باســتقبال املســجد احلــرام.

فقــد أمــر اهلل نبيــه  باســتقبال املســجد احلــرام ،وكان األمــر موجهـ ًا إليــه 

تكريـ ًا لــه باعتبــار مــا يف األمــر مــن إرضــاء رغبتــه ،وســيعقبه بترشيــك األمــة معــه يف األمــر يف اجلملة
الالحقة مــن اآلية(.)4

الدعاء أم بدون دعاء ،عىل أقوال ،والذي جاء عن ابن عباس من رواية عيل ابن أيب طلحة السابقة ص ( )5هو أنه كان يدعو وينظر إىل
السامء .انظر لالستزادة :تفسري الرازي  ،101 ،100/4وروح املعاين .407/2
(( (1انظر :تفسري الطربي  ،175/3والكشاف  ،201/1وروح املعاين .407/2
(( (2انظر :تفسري أيب السعود  ،174/1والتحرير والتنوير .29/2
(( (3انظر :التحرير والتنوير .28/2
(( (4انظر :تفسري الرازي  ،111/4وتفسري البيضاوي  ،93/1والتحرير والتنوير .28/2
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واألصــل يف إطــاق املســجد احلــرام أنــه حــرم الكعبــة ومــا حوهلــا مــن موضــع الطــواف

والصــاة ،إال أن املــراد بــه هنــا الكعبــة الرشيفــة عــى قــول أغلــب املفرسيــن ،ملــا علــم مــن أن القبلــة

هــي الكعبــة ال مجلــة البيــت ،والعــرب تعــر عــن الــيء بــا جيــاوره أو بــا يشــتمل عليــه(.)1

وعلــل بعــض املفرسيــن للتعبــر عــن الكعبــة باملســجد احلــرام بأنــه إشــارة إىل الســعة يف شــأن

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

والشــطر يف لغــة العــرب لــه أصــان ،أحدمهــا يــدل عــى نصــف الــيء ،ويــدل اآلخــر عــى

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

احلــرام وتلقــاءه(.)4

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

توجــه اإلنســان(.)5
بقولــه ﴿ﮧ ﮨ﴾ ،وألنــه أرشف األعضــاء ،وبــه يتميــز ُّ

املســألة اخلامســة :يف تفســر قولــه تعــاىل ﴿ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ﴾ هــذا ترشيــك لألمــة مــع

النبــي  يف األمــر باســتقبال املســجد احلــرام ،لئــا يفهــم مــن قولــه تعــاىل ﴿ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ﴾ اختصــاص ذلــك بالنبــي .)6(
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(( (1انظر :أحكام القرآن البن العريب  ،64/1واجلامع ألحكام القرآن  ،155/2والتحرير والتنوير  .30 ،29/2ونقل القرطبي اإلمجاع
عليه.
(( (2انظر :الكشاف  ،202 ،201/1وتفسري أيب السعود .174/2
وللعلامء يف تعيني القبلة خالف يف بعض األحوال ،كمن كان بجوار الكعبة إىل أين يتوجه منها ،ومن كان بعيد ًا عنها خارج املسجد أيلزمه
استقبال عني الكعبة ،وال أطيل البحث بذكر هذه األحوال واخلالف فيها؛ إذ تطول بالبحث يف غري هدفه األساس ،وهي مبسوطة يف
كتب الفقه وكتب أحكام القرآن.
(( (3انظر :معجم مقاييس اللغة ( 188 ،186/3ش ط ر) ،والقاموس املحيط ص ( 415ش ط ر) .وظاهر قول الراغب يف مفرداته ص
( 453ش ط ر) أن مرد األصلني واحد .وانظر :البحر املحيط .603/1
اإلمجاع عىل ذلك ،ونقل أبو حيان عن اجلبائي والقايض عبداجلبار أن املراد:
(( (4انظر :تفسري الطربي  ،175/3وزاد املسري ص  ،93ونقل
َ
منتصف املسجد .البحر املحيط .603/1
(( (5انظر :تفسري الرازي  ،102/4والبحر املحيط .603/1
(( (6انظر :املحرر الوجيز  ،222/1وتفسري الرازي  ،111/4وتفسري البيضاوي ص.93

يل ِ
ت ِ
ت ِو ِ
َفسري آ َيات ِ َ
القب َلة

وفيــه زيــادة بيــان أن اســتقبال املســجد احلــرام واجــب عليكــم حيثــا كنتــم مــن رشق األرض

وغرهبــا ،وأن ذلــك ليــس خاص ـ ًا بمــن كان قريب ـ ًا مــن املســجد أو كان يف جهــات بعينهــا(.)1

املســألة السادســة :تفســر قولــه تعــاىل ﴿ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾ يبــن اهلل تعــاىل

يف هــذه اآليــة أن علــاء أهــل الكتــاب يعلمــون أن التوجــه نحــو املســجد احلــرام هــو احلــق الــذي
فرضــه اهلل عز وجــل(.)2
ويف املراد بالذين أوتوا الكتاب قوالن:

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

قــال بــاألول ،ومــن نظــر إىل مناســبة املقــام قــال بالثــاين؛ إذ هــم الذيــن قالــوا :مــا والهــم عــن قبلتهــم
التــي كانــوا عليهــا ،ولعــل مــن قــال بذلــك مل يقصــد أن لفــظ اآليــة ال يتنــاول غريهــم ،وإنــا هــو مــن

بــاب ذكــر ســبب النــزول(.)3

وقــد اختلــف العلــاء يف ســبب معرفــة أهــل الكتــاب بــأن حتويــل القبلــة حــق ،وأكثرهــم عــى

أهنــم يعلمــون ذلــك بــا يف كتبهــم ،ســواء كان ذلــك عــى جهــة الترصيــح بــأن النبــي 

ســيصيل إىل القبلتــن ،أو سيســتقبل الكعبــة ،أو مــن بــاب اللــزوم ،لعلمهــم بصــدق النبي ،
أو لعلمهــم بخــراب املســجد األقــى ،أو لعلمهــم بجــواز النســخ ،واهلل أعلــم(.)4

املســألة الســابعة :يف تفســر قولــه تعــاىل ﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ﴾ هيــدد اهلل تعــاىل أهــل الكتــاب

الذيــن يعلمــون صــدق النبــي  وصحــة مــا أوحــي إليــه مــن اســتقبال الكعبــة ثــم يكتمــون

(( (1انظر :تفسري الرازي  ،111/4والتحرير والتنوير .30/2
(( (2انظر :تفسري الطربي .183/3
(( (3وهو ظاهر يف قول السدي وإليه ينسب هذا القول «:أنزل ذلك يف اليهود» .انظر :تفسري الطربي  ،183/3والبحر املحيط ،604/1
وتفسري ابن كثري .14/2
(( (4انظر :الكشاف  ،202/1واجلامع ألحكام القرآن  ،156/1وتفسري ابن كثري  ،14/2والتحرير والتنوير .34/2
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ذلــك بــأن اهلل ليــس ســاهي ًا عــا يعملونــه ،ولكنــه حيصيــه ليجازهيــم عليــه(.)1

املطلب الثاين :تفسري اآلية (.)145
وهــي قولــه تعــاىل﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉ﴾ ،وفيهــا أربــع
مســائل:

املســألة األوىل :يف تفســر قولــه تعــاىل﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾ خيــر اهلل

تعــاىل نبيــه أنــه لــو أتــى الذيــن أوتــوا الكتــاب بــكل برهــان وحجــة ملــا اتبعــوا قبلتــه ،فــإن انرصافهــم
عــن الكعبــة وإنكارهــم الســتقباهلا ليــس لعــدم علمهــم بــأن اســتقباهلا حــق ،بــل العنــاد واالســتكبار
هــو الــذي دفعهــم إلنــكار اســتقباهلا ،ومثــل هــؤالء ال ينفــع معهــم حشــد احلجــج إلقناعهــم(.)2

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

لــه ،كــا أكــده بــأن وضــع االســم املوصــول ﴿ﯧ ﯨ ﯩ﴾ موضــع الضمــر لإليــذان بكــال

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

املســألة الثانيــة :يف تفســر قولــه تعــاىل﴿ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾ خيــر تعــاىل عــن نبيــه 

واتباعــه ألمــر ربــه واستمســاكه بــه يف مقابــل استمســاك أهــل الكتــاب بأهوائهــم بأنــه ليــس بمتبــع

قبلتهــم .وقــد اختلــف املفــرون يف ماهيــة املنفــي هنــا:

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

بــل كان اســتقباله عــن أمــر اهلل تبــارك وتعــاىل.
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(( (1انظر :تفسري الطربي  ،184/3وتفسري ابن كثري  ،14/2والتحرير والتنوير .34/2
(( (2انظر :تفسري الطربي  ،185 ،184/3وتفسري الرازي  ،113/4وتفسري ابن كثري .15/2
(( (3انظر :املحرر الوجيز  ،222/1وتفسري أيب السعود .175/1

يل ِ
ت ِ
ت ِو ِ
َفسري آ َيات ِ َ
القب َلة

وقيــل :املنفــي هنــا هــو القــدرة عــى اســتقبال قبلــة اليهــود والنصــارى يف ٍ
آن معـ ًا ،فــإن اليهــود

يســتقبلون بيــت املقــدس ،والنصــارى يســتقبلون املــرق دومـ ًا.

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

الكعبــة لــن ينســخ.

وقيل :هو خرب بمعنى األمر ،أي فال تتبع قبلتهم.
وقيــل :املنفــي هنــا هــو أن يتبــع النبــي  قبلتهــم بعــد إذ حولــه اهلل جــل وعــا إىل

اســتقبال الكعبــة ،وحاشــاه أن يــدع أمــر اهلل عــز وجــل ابتغــاء رضــا اليهــود(.)1

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

قبلــة النبــي  لتمســكهم بقبلتهــم ،وســيعقبه نفــي اتبــاع بعضهــم لقبلــة بعــض لتمســك كل
فريــق بقبلتــه ،وحــري هبــا أن يكــون معناهــا نفــي اســتقبال النبــي  لقبلتهــم متســك ًا بأمــر

اهلل تعــاىل وطاعــة لــه ،ويفهــم منــه تأييــد اهلل جــل وعــا لنبيــه  يف استمســاكه بأمــر ربــه
يف اســتقبال الكعبــة ،وتأييــس أهــل الكتــاب أن يميــل النبــي  إىل أهوائهــم ،فيتبــع قبلتهــم
متألفـ ًا هلم(.)2

املسألة الثالثة :يف تفسري قوله تعاىل﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ﴾ يبني اهلل جل وعال أن أهل الكتـــاب

خمتلفون يف قبلتهم ،فاليهود يستقبلون بيت املقدس ،والنصارى يستقبلون املرشق ،فام اليهود بتابعي قبلة

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

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

املســألة الرابعــة :يف تفســر قــول اهلل تعــاىل﴿ :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
(( (1انظر هذه األقوال يف :تفسري الطربي  ،185/3واملحرر الوجيز  ،223/1والتفسري الكبري  ،114/4وتفسري ابن كثري .15/2
(( (2انظر :روح املعاين  ،410/1والتحرير والتنوير .36/2
(( (3انظر :تفسري الطربي  ،186 ،185/3والكشاف .202/1
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ﰆ ﰇ ﰈ﴾ :اخلطــاب للنبــي  ،واملعنــى :لئــن اتبعــت يــا نبينــا رضــا هــؤالء اليهــود

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

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

طاعتــي(.)1

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

ولكــن اخلطــاب وإن كان لــه فــإن أمتــه تبــع لــه يف ذلــك ،وهــم املقصــودون يف احلقيقة ،ووجــه اخلطاب
إليــه خاصــة هتوي ً
ال لألمــر وتعظيـ ًا له(.)2

املطلب الثالث :تفسري اآليتني (.)147 ،146
وهــي قولــه تعــاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾ ،وفيهــا ثــاث مســائل:

املســألة األوىل :يف تفســر قولــه تعــاىل﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ﴾ :يبــن اهلل تبــارك

وتعــاىل أن أحبــار اليهــود وعلــاء النصــارى يعرفــون النبــي  وصدقــه يقين ـ ًا كمعرفتهــم
بأبنائهــم ،وقيــل :بــل املــراد :يعرفــون صحــة اســتقبال املســجد احلــرام(.)3

املســألة الثانيــة :يف تفســر قولــه تعــاىل﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾ :أي :وإن طائفــة مــن

علــاء أهــل الكتــاب خيفــون احلــق الــذي علمــوا صحتــه ممــا جــاء بــه النبــي  مــن أمــر
القبلــة أو غريه(.)4

املســألة الثالثــة :تفســر قولــه تعــاىل﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾ أي :إن مــا أوحــاه اهلل عــز
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(( (1انظر :تفسري الطربي .187 ،186/3
(( (2انظر :تفسري الرازي  ،115/4واجلامع ألحكام القرآن  ،157/2وتفسري ابن كثري .15/2
(( (3انظر :تفسري الطربي  ،188 ،187/3وزاد املسري ص .94
(( (4انظر :املحرر الوجيز  ،224/1والتحرير والتنوير .40/2

يل ِ
ت ِ
ت ِو ِ
َفسري آ َيات ِ َ
القب َلة

وجــل إليــك مــن أمــر القبلــة هــو احلــق ،ال مــا قالــه لــك أحبارهــم وعلامؤهــم ،فــا تكونــن مــن

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

وإن كان موجه ـ ًا إليــه فــإن املقصــود أمتــه(.)1

املطلب الرابع :تفسري اآلية (.)١٤٨
وهــي قولــه تعــاىل﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﴾ ،وفيهــا مســألتان:

املســألة األوىل :يف تفســر قولــه تعــاىل﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾ هــذا توجيــه للمؤمنــن،
ٍ
وملــة قبلــ ًة يتوجهــون إليهــا ،فــا
بعــد أن وضــح عنــاد أهــل الكتــاب ،فبــن أن لــكل أهــل ديــن

يشــغلنكم جداهلــم ،وال هيمنكــم خالفهــم ،بــل اهتمــوا باملقصــد ،وهــو املســارعة إىل اخلــرات
والطاعــات وامتثلــوا أمــر اهلل جــل وعــا(.)2

املســألة الثانيــة :يف تفســر قولــه تعــاىل﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾ بعــد أن

بــن اهلل تبــارك وتعــاىل يف مبــدأ اآليــة أن اهلل قــد افــرض عــى هــذه األمــة اســتقبال الكعبــة وحثهــم
عــى املســارعة يف اخلــرات بــن أنــه ســيجمع النــاس مجيعـ ًا ،مــن اســتقبل الكعبــة وغــره ،ثــم جيــزي
ك ً
ال بعملــه ،واهلل قــادر عــى ذلــك ،وعــى كل يشء(.)3

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

تفسري اآليتني ١٥٠-149
ومهــا قولــه تعــاىل ﴿:ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ﴾ [ســورة البقــرة.]١٥٠- ١٤٩:

املطلب األول :تفسري اآلية (.)149
وهــي قولــه تعــاىل﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ﴾ ،وفيهــا مســألتان:

املســألة األوىل :يف تفســر قولــه تعــاىل﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾ أي :ومــن

أي موضــع خرجــت يــا نبينــا إىل أي موضــع أردت فاســتقبل املســجد احلــرام(.)1

املســألة الثانيــة :يف تفســر قولــه تعــاىل﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾ يؤكــد اهلل جــل وعــا أن نســخ القبلــة،

واألمــر باســتقبال الكعبــة هــو احلــق منــه ســبحانه(.)2

املطلب الثاين :تفسري اآلية (.)١٥٠
وهــي قولــه تعــاىل﴿ :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﴾ ،وفيهــا
ســت مســائل:

املســألة األوىل :يف ســبب تكــرار األمــر بالتوجــه شــطر املســجد احلــرام :اختلــف املفــرون يف ســبب
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(( (1انظر :تفسري الطربي .198/3
(( (2انظر :البحر املحيط  ،613/1وروح املعاين  ،415/1والتحرير والتنوير .45/2

يل ِ
ت ِ
ت ِو ِ
َفسري آ َيات ِ َ
القب َلة

تكــرار األمــر بالتوليــة شــطر املســجد احلــرام ،وذلــك أن اهلل تعــاىل قــال يف مبــدأ األمــر بالتوجــه نحــو
املســجد احلــرام ﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ﴾ ،ثــم قــال ثاني ًة﴿ :ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾ ،ثــم قــال ثالث ـ ًة﴿ :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ﴾؛ فأمــر ســبحانه بالتوجــه شــطر املســجد احلــرام ثــاث مــرات ،وقــد
اختلــف املفــرون يف ســبب ذلــك عــى أقــوال:

	-القــول األول :هــو أن التكــرار للتأكيــد ،وذلــك أن نســخ القبلــة كان أول نســخ يف اإلســام،
وكان ألمــر عظيــم ،فــكان املقــام مناســب ًا للتأكيــد.

	-القــول الثــاين :أن التكــرار كان لتوطئــة الــكالم ملــا يف ســياقه ،ففــي املوضــع األول -وليــس
بــن اهلل جــل وعــا َّ
أن حتويــل القبلــة مرضــاة للنبــي  ،أمــا املوضــع
تكــرار ًاَّ -
الثــاين فقــد ُكـ ِّـرر فيــه األمــر بالتوجــه إىل الكعبــة ملــا اتصــل بــه مــن بيــان أن حتويــل القبلــة

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

حلجــة املعانديــن.

	-القــول الثالــث :أنــه ليــس مــن بــاب التكــرار ،بــل كل موضــع حســب ســياقه ،ففــي املوضــع
األول بــن ســبحانه حتويــل القبلــة ،ويف املوضــع الثــاين بــن اســتواء األمكنــة ،ويف الثالــث

بــن اســتواء األوقــات.

	-القــول الرابــع :أنــه عــى حســب األحــوال :فبــن يف املوضــع األول قبلــة مــن كان يف املســجد
احلــرام ،ويف الثــاين قبلــة مــن كان خــارج املســجد ،ويف الثالــث قبلــة مــن كان خــارج مكــة.

وقيل غري ذلك(.)1
والراجــح -واهلل أعلــم -أنــه التكــرار قــد اشــتمل عــى غرضــن :األول :التأكيــد؛ ملســيس
(( (1انظر هذه األقوال وغريها يف :تفسري الرازي  ،126 ،124/4واجلامع ألحكام القرآن  ،163/2والبحر املحيط ،614 ،613/1
وتفسري ابن كثري .17 ،16/2
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احلاجــة إىل تأكيــد النســخ؛ ومــن تأمــل حــال اآليــات وحــال املســلمني آنــذاك مل يســتبعد التكــرار

للتأكيــد ،وذلــك أن نســخ القبلــة هــو أول نســخ وقــع يف اإلســام ،وهــو مــيء باملؤكــدات وقد ســبقته
املمهــدات ،كــا ســيتضح يف املبحــث القــادم بــإذن اهلل  ،والغــرض الثــاين :اتصالــه بــا قبلــه ومــا بعــده

مــن الســياق(.)1

املســألة الثانيــة :يف التفســر اإلمجــايل لقولــه تعــاىل﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾

هــذه هــي العلــة األوىل التــي ختــم اهلل تعــاىل هبــا األمــر بالتوجــه إىل الكعبــة ،واملعنــى :ولــوا وجوهكم

شــطر املســجد احلــرام لكيــا يكــون ألحــد مــن النــاس عليكــم حجــة إال الذيــن ظلمــوا أنفســهم
ٍ
ٍ
ومشــاغبات ظانــن بذلــك أهنــم قــد أوردوا عليكــم حجــة ودليــ ً
ا
بشــبه
بمجادلتكــم وحماجتكــم
وبرهان ـ ًا(.)2

املســألة الثالثــة :يف تعيــن املــراد بالنــاس يف قولــه تعــاىل﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ﴾ اختلــف أهــل التفســر يف املــراد بالنــاس ،ويف حجتهــم التــي كان قطعهــا مــن ِحكــم حتويــل
القبلــة ،ويف الذيــن ظلمــوا ،ويف تقريــر حجتهــم التــي ظنوهــا حجــة:

	-القــول األول :أن املــراد بالنــاس اليهــود ،قطــع اهلل حجتهــم يــوم قالــوا :خيالــف ديننــا ويتبــع
قبلتنــا ،أو قوهلــم :مــا درى حممــد  --وأصحابــه عــن قبلتهــم حتــى هدينــاه

إليهــا ،وهــم الذيــن ظلمــوا بمحاجتهــم لكــم بــأن قالــوا ملــا حولــت القبلــة :حتــر حممــد يف
قبلتــه .--

	-القــول الثــاين :أن املــراد بالنــاس مرشكــو العــرب ،قطــع اهلل حجتهــم يــوم قالــوا :يزعــم اتبــاع
ديــن إبراهيــم وخيالــف قبلتــه ،وهــم الذيــن ظلمــوا بمحاجتهــم لكــم حــن قالــوا ملــا حولــت
القبلــة :عــاد حممــد  --إىل قبلتنــا ،ويوشــك أن يعــود إىل ديننــا.
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(( (1انظر :الكشاف .204 /1
(( (2انظر :الكشاف  ،204/1واجلامع ألحكام القرآن  ،165 ،164/2وتفسري البيضاوي  ،95 ،94/1والتحرير والتنوير .47 45/2
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ت ِو ِ
َفسري آ َيات ِ َ
القب َلة

	-القــول الثالــث :أن املــراد بالنــاس :اليهــود ،واملــراد بالذيــن ظلمــوا :مرشكــي العــرب ،ويبعد
هــذا القــول قولــه تعــاىل ﴿ﮬ﴾.

	-القــول الرابــع :أن اآليــة عامــة ،فاملــراد بالنــاس مجيــع النــاس ،ســواء مــن مرشكــي العــرب
أو اليهــود ،وقطــع اهلل حجتهــم أ َّي ـ ًا مــا كانــت ،إال الذيــن ظلمــوا مــن املرشكــن واليهــود

فمجادلتهــم لكــم بــا ظنــوه حجــة(.)1

وهــذا القــول األخــر هــو األرجــح ،لشــمول لفــظ (النــاس) للفريقــن ،ولتعريفهــا بـــ(ال) الدالــة

عــى االســتغراق ،وملــا نقــل عــن املرشكــن وعــن اليهــود مــن الشــغب عــى النبــي  واملؤمنــن

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

املســألة الرابعــة :يف تفســر قولــه تعــاىل﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ﴾ :هــذا متعلــق بــا ســبق مــن دحــض

اهلل تبــارك وتعــاىل لشــبه الظاملــن ،ورده لدعاوهيــم ،ناهيــ ًا عبــاده املؤمنــن عــن خشــيتهم؛ إذ لــن

يرضوهــم شــيئ ًا ،بــل جيــب أن خيشــوه هــو وحــده ال رشيــك لــه؛ فــا خيالفــوا أمــره(.)3

املســألة اخلامســة :يف تفســر قولــه تعــاىل ﴿ :ﮰ ﮱ ﯓ﴾ هــذا معطــوف عــى مــا ســبق مــن

قولــه تعــاىل قبـ ُ
ـل ﴿ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ﴾ الــذي هــو علــة لقولــه ســبحانه قبلهــا ﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ﴾ ،فهــي العلــة الثانيــة لألمــر باســتقبال املســجد احلــرام( ،)4أي :ومــن أجــل أن أتــم

نعمتــي عليكــم بــا رشعــت لكــم مــن اســتقبال الكعبــة رشيعتكــم ،فأكمــل بــه فضــي عليكــم ،وأتــم
بــه رشائــع ملتكــم احلنيفيــة مــن مجيــع وجوههــا(.)5

(( (1انظر :تفسري الطربي  ،206 ،199/3وزاد املسري ص  ،95 ،94وتفسري الرازي  ،127 ،126/4واجلامع ألحكام القرآن ،164/2
 ،165والبحر املحيط .615 ،614/1
(( (2رجح الطربي العموم يف لفظ الناس .انظر :تفسريه  ،201/3وظاهر كالم الزخمرشي يف الكشاف  204/1وابن عاشور يف التحرير
والتنوير  46/2العموم يف (الناس) و(الذين ظلموا) بحيث يقصد هبا املرشكون واليهود .ومل أقف عىل من قال :إن هذه اآلية يقصد هبا
املنافقون.
(( (3انظر :البحر املحيط  ،616/1وتفسري ابن كثري .18/2
(( (4انظر :تفسري الرازي .128/4
(( (5انظر :تفسري الطربي  ،208/3وتفسري ابن كثري .18/2
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املســألة السادســة :يف تفســر قولــه تعــاىل ﴿ :ﯔ ﯕ ﴾ ،هــذه هــي العلــة الثالثــة التــي

ذكرهــا اهلل جــل وعــا مــن علــل األمــر باســتقبال الكعبــة املرشفــة ،بـ َّـن فيهــا ســبحانه أن مــن علــل

حتويــل الكعبــة رجــاء هدايــة هــذه األمــة إىل األرشــد واألكمــل حينــا يمتثلــون أمــر اهلل تعاىل باســتقبال
الكعبــة قبلــة أبيهــم احلنيــف ،حــن اختصهــم بذلــك مــن بــن ســائر األمــم(.)1
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(( (1انظر :تفسري ابن كثري  ،18/2والتحرير والتنوير .47/2

يل ِ
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َفسري آ َيات ِ َ
القب َلة

املبحث اخلامس:

أوجه العناية الربانية بتحويل القبلة
إن املتأمــل يف نســخ القبلــة وحتويلهــا مــن بيــت املقــدس إىل الكعبــة -زادهــا اهلل ترشيفـ ًا ورفعــة-

لــرى عجب ـ ًا وأصناف ـ ًا مــن أوجــه عنايــة اهلل تعــاىل هبــذا األمــر ،ولطفــه باملؤمنــن يف هــذا التوجيــه

الربــاين الكريــم ،الــذي يتجــى فيــه قولــه تعــاىل ﴿ ﭬ ﭭ ﭮ﴾[ســورة األنعــام ،]103:وقولــه تبــارك
وتقــدس ﴿ ﮊ ﮋ ﮌ﴾ [ســورة الشــورى.]19:

وقبــل مظاهــر العنايــة الربانيــة هبــذا األمــر نتبــن شــيئ ًا مــن مالمــح الزمــن الــذي نزلــت فيــه

هــذه اآليــات ،إذ نزلــت بعــد هجــرة النبــي  إىل املدينــة بســنة وعــدة أشــهر( ،)1وذلــك

قبــل غــزوة بــدر بقرابــة شــهرين ،وال خيفــى مــا يف هــذه املرحلــة مــن حــرج ،إذ مل تقو شــوكة املســلمني

حينهــا ،وكان اليهــود مــا زال هلــم كيــان قــوي يف املدينــة ،وهــم أهــل كتــاب ،وأهــم مــن ذلــك كلــه أن

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

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

املظهر األول :التمهيد والتوطئة للنسخ.
حيــث بـ َّـن اهلل جــل وعــا يف آيــات ســابقة أن أهــل الكتــاب حيرفــون كالم اهلل ،ثم بــن مرشوعية

النســخ ،وأنــه مــا ينســخ مــن آيــة يــأت بخــر منهــا أو مثلهــا ،ثــم ذكــر قصــة إبراهيــم احلنيــف عليــه
الســام وبنــاءه البيــت العتيــق ،ثــم مهــد لتحويــل القبلــة بــأن أخــر مقدمـ ًا بــا ســيقوله الســفهاء ،ورد

عليهــم ،ثــم أمــر بتحويــل القبلــة ،ثــم بــن شــيئ ًا مــن حكــم هــذا التحويــل ،وختــم ذلــك بــأن بـ َّـن

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

ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ﴾[ســورة البقــرة.)3(]177:

(( (1سبق ذلك ص (.)٣٦
(( (2حكاه ابن عبدالرب يف التمهيد كام سبق ص (.)٣٤
(( (3انظر :البداية والنهاية  ،267/3ونظم الدرر  ،203/2والتحرير والتنوير .202/1
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هــذا عــى وجــه اإلمجــال ،أمــا عــى وجــه التفصيــل فقــد أبــدع يف ذلــك العالمــة ابــن القيــم

 إذ يقــول:

«وملــا كان أمــر القبلــة وشــأهنا عظيـ ًا و َّطــأ  -ســبحانه  -قبلهــا أمــر النســخ وقدرتــه عليــه ،وأنــه

يــأيت بخــر مــن املنســوخ أو مثلــه ،ثــم عقــب ذلــك بالتوبيــخ ملــن تعنــت رســول اهلل  ومل
ـاف اليهــود والنصــارى ،وشــهاد َة ِ
بعضهــم عــى بعــض بأهنــم ليســوا
َينْ َقــدْ لــه ،ثــم ذكــر بعــده اختـ َ
عــى ٍ
يشء ،وحـ َّ
كفرهــم ورشكَهــم بــه،
ـذ َر عبــاده املؤمنــن مــن موافقتهــم واتبــا ِع أهوائهــم ،ثــم ذكــر َ

َ
وقولــم :إن لــه ولــد ًا ،ســبحانه وتعــاىل عــا يقولــون علــو ًا ،ثــم أخــر أن لــه املــرق واملغــرب ،وأينــا

يــويل عبــاده وجوههــم فثــم وجهــه ،وهــو الواســع العليــم ،فلعظمتــه وســعته وإحاطتــه أينــا يوجــه
العبــد ،فثــم وجــه اهلل.

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

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

وقــد أعــاذه اهلل مــن ذلــك  -فــا لــه مــن اهلل مــن ويل وال نصــر ،ثــم َذ َّكـ َـر أهـ َـل الكتــاب بنعمتــه عليهم،
ـاين بيتِــه احلــرام ،وأثنــى عليــه ومدحــه ،وأخــر
َّ
وخو َفهــم مــن بأســه يــوم القيامــة ،ثــم َذ َكــر خلي َلــه بـ َ
ِ
خليلــه لــه ،ويف ضمــن
أنــه جعلــه إمامـ ًا للنــاس يأتــم بــه أهــل األرض ،ثــم ذ َكــر بيتــه احلــرام وبنــاء
هــذا أن بــاين البيــت كــا هــو إمــام للنــاس فكذلــك البيــت الــذي بنــاه إمــام هلــم ،ثــم أخــر أنــه ال
يرغــب عــن ملــة هــذا اإلمــام إال أســفه النــاس ،ثــم أمــر عبــاده أن يأمتــوا برســوله اخلاتــم ،ويؤمنــوا

بــا أنــزل إليــه وإىل إبراهيــم وإىل ســائر النبيــن ،ثــم رد عــى مــن قــال :إن إبراهيــم وأهــل بيتــه كانــوا
هــود ًا أو نصــارى ،وجعــل هــذا ك َّلــه توطئـ ًة ومقدمــة بــن يــدي حتويــل القبلــة ،ومــع هــذا كلــه فقــد

ـر ذلــك عــى النــاس إال مــن هــدى اهلل منهــم.
كـ ُ

وأكــد ســبحانه هــذا األمــر مــرة بعــد مــرة بعــد ثالثــة ،وأمــر بــه رســو َله حيثــا كان ومــن حيــث

خــرج ،وأخــر أن الــذي هيــدي مــن يشــاء إىل رصاط مســتقيم هــو الــذي هداهــم إىل هــذه القبلــة،
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وأهنــا هــي القبلــة التــي تليــق هبــم ،وهــم أهلهــا ألهنــا أوســط ِ
الق َبـ ِ
ـل وأفض ُلهــا ،وهــم أوســط األمــم
وخيارهــم ،فاختــار أفضــل ِ
الق َبـ ِ
ـل ألفضــل األمــم ،كــا اختــار هلــم أفضــل الرســل وأفضــل الكتــب،

وأخرجهــم يف خــر القــرون ،وخصهــم بأفضــل الرشائــع ،ومنحهــم خــر األخــاق ،وأســكنهم خــر
األرض ،وجعــل منازهلــم يف اجلنــة خــر املنــازل ،وموقفهــم يف القيامــة خــر املواقــف ،فهــم عــى تــل

عــال والنــاس حتتهــم ،فســبحان مــن خيتــص برمحتــه مــن يشــاء ،وذلــك فضــل اهلل يؤتيــه مــن يشــاء،
واهلل ذو الفضــل العظيــم.

وأخــر ســبحانه أنــه فعــل ذلــك لئــا يكــون للنــاس عليهــم حجــة ،ولكــن الظاملــون الباغــون

حيتجــون عليهــم بتلــك احلجــج التــي ذكــرت ،وال يعــارض امللحــدون الرســل إال هبــا وبأمثاهلــا مــن
احلجــج الداحضــة ،وكل مــن قــدم عــى أقــوال الرســول ســواها فحجتــه مــن جنــس حجــج هــؤالء.
وأخــر ســبحانه أنــه فعــل ذلــك ليتــم نعمتــه عليهــم وليهدهيــم ،ثــم ذكرهــم نعمــه عليهــم

بإرســال رســوله إليهــم ،وإنــزال كتابــه عليهــم؛ ليزكيهــم ويعلمهــم الكتــاب واحلكمــة ويعلمهــم مــا
مل يكونــوا يعلمــون ،ثــم أمرهــم بذكــره وبشــكره ،إذ هبذيــن األمريــن يســتوجبون إمتــام نعمــه واملزيــد

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

بــه ،وهــو الصــر والصــاة ،وأخربهــم أنــه مــع الصابريــن» انتهــى كالمــه .)1(

املظهر الثاين :إتقان وإحكام عرض قضية النسخ.

ِ
ـن عرضهــا ،ومجـ ِ
إن املتأمــل يف آيــات حتويــل القبلــة لــرى مــن حسـ ِ
ووقوعهــا عىل
ـال تسلســلها،

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

مــن بــن يديــه وال مــن خلفــه.

إذ تسلســت املوضوعــات التــي تطرقــت إليهــا اآليــات التــي بــدء فيهــا بالــرد عــى الشــبهات
(( (1زاد املعاد  .69 ،67/3وقد آثرت نقل كالمه عىل طوله لنفاسته .وله كالم مشابه يف مفتاح دار السعادة  .31 ،30/2وله كالم أبسط
مما ذكرته بكثري يف كتابه بدائع الفوائد ص  ،708 ، 696من بديع ما استهله به قوله «:وتأمل حكمه العزيز احلكيم ولطفه وإرشاده يف
هذه القصة ملا علم أن هذا التحويل أمر كبري كيف وطأه ومهده وذلـَّ َله بقواعد قبله »...ثم أطنب يف هذه التوطئة.
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التــي علــم اهلل جــل وعــا أهنــا ســتقال ،ثــم أمــر بالتوجــه إىل القبلــة ،وأكــده بصيــغ متعــددة ،وهنــى

عــن تنكــب الطريــق وطاعــة املعانديــن ،ثــم ختــم بأبــرز حكــم هــذا النســخ.
أمر ،ثم بيان ِحكَم هذا األمر.
وهي بصيغة أخرى :متهيدٌ  ،ثم ٌ

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

عليهــا ،وقــد قالــوا مــا أخــر اهلل جــل وعــا أهنــم قائلــوه ،ثــم إن اهلل جــل وعــا قــد رد عــى هــذه

الشــبهة بــأن املــرق واملغــرب هلل ،وعـ َّـرض بضالهلــم وهدايــة املؤمنــن إىل رصاط مســتقيم.

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

عــى النــاس ،وأن رســوهلم ســيكون عليهــم شــهيد ًا.

ثــم بــن أنــه تعــاىل مــا جعــل القبلــة الســابقة إال ابتــاء واختبــار ًا ليتميــز مــن يتبــع الرســول

 ممــن يتنكــب عــن الطريــق ،وأن هــذا كان ابتــا ًء عظيـ ًا ،وكان أمــر ًا شــاق ًا عــى النفــوس
إال مــن هداهــم اهلل ووفقهــم التباعــه.

ثــم بــن حــال صــاة مــن صــى إىل القبلــة املنســوخة ،وباألخــص مــن مــات منهــم ومل يصــل

إىل الكعبــة املرشفــة ،وأن اهلل جــل وعــا مل يكــن ليضيــع صالهتــم وتصديقهــم وامتثاهلــم ألمــره؛ ألنــه
رؤوف رحيــم بعبــاده.

هــذا كلــه كان متهيــد ًا قبــل إلقــاء أمــر التحــول إىل الكعبــة املرشفــة ،ثــم جــاء األمــر بذلــك

بطريقــة فيهــا إكــرام للنبــي ؛ إذ بــن اهلل جــل وعــا مــا كان مــن النبــي تقلــب
وجهــه يف الســاء رجــاء حتويلــه لقبلــة يرتضيهــا ،وأن اهلل تعــاىل ســيجيب طِلبتــه ،وحيقــق رغبتــه ،ثــم

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

أوالً ،ملناســبة حتقيــق رجائــه ،وملــا ســيأيت مــن عطــف أمتــه عليــه تأكيــد ًا وبيانـ ًا ،إذ أمرهــم بالتوجــه إىل
املســجد احلــرام حيثــا كانــوا.
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وملــا ألهــل الكتــاب مــن علــم ســابق ،وكتــاب منــزل ،وأثــارة مــن علــم أنبيائهــم ،جيعــل

بــن اهلل جــل وعــا هــذا األمــر وجــاه
العرتاضهــم صــدى يف النفــوس ،وأثــر ًا يف القلــوب فقــد َّ

بوضــوح.

فع َّقــب أمــر اســتقبال الكعبــة بتأكيــده أن أهــل الكتــاب  -وإن أظهــروا خــاف ذلــك  -يعلمــون

أن مــا أمــر اهلل بــه هــو احلــق مــن رهبــم ،وتوعدهــم بأنــه ليــس بغامــل عــا يعملــون ،وخاطــب النبــي
 بأنــه لــو جاءهــم بــكل آيــة مــا تبعــوا قبلتــه -مقابـ ً
ا لــه بتثبيتــه عــى موقفــه مــن أنــه لــن
يتبــع قبلتهــم ،-وأن أهــل الكتــاب أنفســهم لــن يتبــع بعضهــم قبلــة بعــض ،فــا اتبــاع أهوائهــم بعــد

تبيــان احلــق إال ظلــم.

ثــم أكــد ذلــك بأهنــم يعرفونــه كــا يعرفــون أبناءهــم ،وأن فريقـ ًا ممــن يعرفــه حــق املعرفــة يكتمه

وهــو عــامل به.

وثبــت نبيــه - وهــو تثبيــت للمؤمنــن كذلــك -بــأن ذلــك هــو احلــق ،فــا يكونــن

مــن الشــاكني فيــه.

ثــم ختــم قضيــة عنــاد أهــل الكتــاب بــأن بــن أن لــكل وجهــة هــو موليهــا ،آمــر ًا عبــاده املؤمنني

ـوف ك ًّ
ال بعمله.
باســتباق اخلــرات ،فــإن اهلل جامــع النــاس مجيعـ ًا فمـ ٍّ

وجــاء خــر اهلل تعــاىل عــن أهــل الكتــاب وعنادهــم وتثبيــت املؤمنــن معرتض ـ ًا بــن اآليــات

اآلمــرة بالتوجــه إىل الكعبــة ،فقولــه تعــاىل -يف اآليــة (﴿ :-)149ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

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

( ﴿ :-)144ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾ ،ومــا
بينهــا اعــراض(.)1

ثــم بــن اهلل تعــاىل يف ختــام هــذه اآليــات بعــض حكــم حتويــل القبلــة ،وأهنــا لقطــع حجــة
(( (1انظر :التحرير والتنوير .44 ،34/2
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املناوئــن ،وليتــم نعمتــه بإكــال الترشيــع األتــم ،وليهتــدوا إىل أحســن الرشائــع ،وأفضــل قبلــة

تســتقبلها أمــة.

املظهر الثالث :ما حوته اآليات من تأكيد عىل حتويل القبلة.
حفلــت اآليــات الكريــات بتوكيــدات كثــرة لقضيــة حتويــل القبلــة؛ مــن أجــل تقرير أول نســخ

وقــع يف اإلســام ،وملــا حــف بــه مــن األحــوال مــن دعــاوى املناوئني ،ومــن تســاؤالت املســلمني.
وأبرز أساليب التأكيد املستخدمة يف اآليات التكرار ،والتأكيد باملؤكِّدات.

وقــد قــرر ابــن عاشــور  التأكيــد بالتكــرار تقريــر ًا مجي ـ ً
ا مرتب ـ ًا حســن ًا إذ يقــول « :وقــد

تكــرر األمــر باســتقبال النبــيء الكعبــة ثــاث مــرات ،وتكــرر األمــر باســتقبال املســلمني الكعبــة
مرتــن ،وتكــرر أنــه احلــق ثــاث مــرات ،وتكــرر تعميــم اجلهــات ثــاث مــرات.

والقصــد مــن ذلــك كلــه التنويــه بشــأن اســتقبال الكعبــة ،والتحذيــر مــن تطـ ُّـر ِق التســاهل يف
()1
ذلــك؛ تقريــر ًا للحــق يف نفــوس املســلمني ،وزيــادة يف الــرد عــى املنكريــن التأكيــدَ ِ :مــن زيــادة

﴿ ﮁ ﮂ ﮃ﴾ ،ومــن مجــل معرتضــة ،لزيــادة التنويــه بحكــم االســتقبال :وهــي مجلــة ﴿ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾ اآليــات ،ومجلــة ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾ ،ومجلــة ﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ﴾

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

إال تصميـ ًا ،والتصميــم يســتدعي إعــادة الــكالم الــدال عــى مــا صمــم عليــه؛ ألن اإلعــادة تــدل عــى
التحقــق يف معنــى الــكالم».

ثــم يقــول  -موضحـ ًا كيــف مل يث ُقــل الــكال ُم مــع هــذا التكــرار « :-وقــد ذكــر يف خــال ذلــك

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

فذكــر قولــه﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾ إلــخ ،وذكــر قولــه ﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ﴾ إلــخ»(.)2
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(( (1كذا قال ،ولعله يقصد تكرارها.
(( (2التحرير والتنوير .45/2

يل ِ
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َفسري آ َيات ِ َ
القب َلة

وأمــا التأكيــد بألفــاظ التأكيــد فقــد جــاءت اآليــات القرآنيــة حافلــة هبــا( ،)1فهــي ظاهــرة يف
(قــد) املفيــدة للتحقيــق يف قولــه تعــاىل ﴿ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾ ،وال ِم القســم ونـ ِ
ـون التوكيــد يف قولــه
ِ

ــ(إن) والــا ِم املوطئــة للقســم ووصـ ِ
﴿ ﮣ﴾ ،واملجــيء بـ َّ
ـف احلــق بأنــه مــن رهبــم يف قولــه ﴿ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾.

ونحوه التأكيد بالالم املوطئة للقسم يف قوله ﴿ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ﴾.
كــا اشــتمل التحذيــر مــن اتبــاع هــوى اليهــود والنصــارى يف القبلــة يف قولــه ســبحانه ﴿ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ﴾ عــى عــرة مؤكــدات.

واشــتمل قولــه تعــاىل ﴿ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾ وقولــه ﴿ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾ عــى

مؤكــدات كذلــك.

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

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

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

وتوطئــة ،ثــم إحــكام وإتقــان يف األمــر بــه ،ثــم تأمــل مــدى تأكيــده والنهــي عــن خمالفتــه ،ووجــد

ذلــك كلــه بأســلوب متناســق متصــل ال يملــه الســامع ،بأفصــح عبــارة ،وأدهلــا عــى املقصــود،
وأحســنها موقعـ ًا ،وجــد أن هــذا الــكالم إنــا هــو مــن عنــد اهلل العزيــز احلكيــم ،وتبــن لــه يشء مــن

وجــوه إعجــاز القــرآن الكريــم.

أســأل اهلل جــل وعــا أن يزيــدين والقارئــن مــن اليقــن مــا يبعــث عــى دوام املراقبــة ،واهلل

املوفــق واهلــادي إىل ســواء الســبيل.

(( (1مىض يف تفسري اآليات يشء من ذلك ،ولالستزادة انظر :التحرير والتنوير.47 ،27/2
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امللحق
حيتوي امللحق عىل(:)1
• •تعريــف باملســاجد التــي روي أن الصحابــة  حتولــوا أثنــاء الصــاة فيهــا
مــن املســجد األقــى إىل املســجد احلــرام.

• •خريطة قديمة للمدينة النبوية وفيها حتديد مواضع تلك املساجد.

• •خريطة حديثة للمدينة النبوية وفيها حتديد مواضع تلك املساجد.
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(( (1استفدت يف توفري مصادر املادة العلمية يف امللحق األول ،وتوفري اخلرائط املوجودة يف هذه املالحق من الباحث يف تاريخ املدينة :د .حممد
عمر الكاف.
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َفسري آ َيات ِ َ
القب َلة

أوالً :املساجد التي نقل أن الصحابة  حتولوا أثناء صالهتم فيها:
وهي أربعة مساجد(:)1
 -1مســجد قبــاء :وهــو يف منــازل بنــي عمــرو بــن عــوف مــن األوس( ،)2يف قريــة قبــاء

يف جنــوب املدينــة ،وهــي يف األصــل بئــر هنــاك عرفــت القريــة هبــا( ،)3أمــا اليــوم فيقــع يف حــارضة
املدينــة.

وقــد بنــي قبــل قــدوم النبــي  إىل املدينــة ،فقــد روي عــن عبــداهلل بــن عمــر «أن ســامل ًا

مــوىل أيب حذيفــة كان يــؤم املهاجريــن الذيــن هاجــروا إىل املدينــة فيهــم عمــر وغــره مــن املهاجريــن،
ألنــه كان أكثرهــم قرآنـ ًا»(.)4

ثم جتدد بناء املسجد مرار ًا عىل مر التاريخ ،فقد جدده(:)5
• عثمـان بن عفـان . 

• عمـــر بــن عبــد العـزيـــز عندمــا كـــان واليـ ًا عىل املدينـــة ،وجعــل لــه مئـذنـــة ،وذلك بني
عامــي 93-91هـ.

• أبو يعىل احلسيني ،يف سنـة 435هـ.

• مجال الدين األصفهاين وزير بني زنكي ،عام 555هـ.
• النارص بن قالوون ،سنة 733هـ.

(( (1سبق يف املبحث األول أهنا مخسة مساجد ،وسأعرف بأربعة منها ،أما املسجد اخلامس فهو غني عن التعريف ،وهو املسجد النبوي عىل
صاحبه أفضل الصالة وأتم التسليم.
(( (2انظر :مجهرة أنساب العرب ص.332
(( (3انظر :املغانم املطابة يف معامل طابة ص.323
(( (4انظر  :املعجم الكبري للطرباين ح(.59/7 )6372 ،6371
(( (5انظر  :فصول من تاريخ املدينة لعيل حافظ ص .135
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• األرشف برسباي ،سنة 840هـ.
• السلطان قايتباي ،سنة 881هـ.

• السـلطان حممـود العثامين ،سنة 1245هـ.

• خادم احلرمني الرشيفني امللك فهد بن عبدالعزيز آل سعود .

 -2مســجد القبلتــن :وهــو أحــد املســاجد التــي روي أن القبلــة حولــت أثنــاء الصــاة فيــه

كــا مــر يف املبحــث األول مــن هــذا البحــث.

ـلمة لوقوعــه يف منازهلــم ،وبنــو سـ ِ
ِ
ـل َمة بطــن مــن اخلــزرج مــن
َ
وقــد كان يعــرف بمســجد بنــي َسـ َ

األنصار (.)1

ويقــع يف اجلهــة الغربيــة مــن املدينــة املنــورة غــريب جبــل ســلع ،قريبـ ًا مــن وادي العقيــق ،وهــو

عــى يمــن القــادم إِىل املدينــة املنــورة مــن شــاهلا ،مــن طريــق خالــد بــن الوليــد . 
وروي أن النبي  قد صىل فيه(.)2
وقد جدد مرار ًا عىل مر التاريخ ،منها(:)3

• الشجاعي شاهني اجلاميل ،حيث جدد سقف هذا املسجد وأصلحه عام  893هـ.
• السلطان سليامن العثامين ،عام 950هـ.

• امللك عبد العزيز .

• امللك فهد بن عبدالعزيز .

 -3مســجد بنــي حارثــة :وهــو املعــروف اليــوم بمســجد املســراح ،وســمي بمســجد بنــي
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(( (1انظر :مجهرة أنساب العرب ص.358
(( (2انظر :وفاء الوفا .47 ،46 /3
(( (3انظر :وفا الوفا  ،47/3وفصول يف تاريخ املدينة لعيل حافظ ص .141
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حارثــة ،وهــم بطــن مــن األوس مــن األنصــار(.)1
وسيأيت حتديد موضعه عىل اخلريطة بام يغني عن الوصف باللفظ.
وقــد كان هــذا املســجد مبني ـ ًا يف عهــد النبــي  يصــي فيــه بنــو حارثــة كــا يســتفاد

مــن أحاديــث حتويــل القبلــة

وحتــدث عنــه أبــو ســامل العيــايش يف رحلتــه ســنة 1073هـــ وقــال  :ويف الطريــق إِىل أحــد عنــد

آخــر النخيــل مســجد صغــر حمــوط عليــه بأحجــار يقــال :إِن النبــي  جلس فيه لالســراحة

بعــد الرجــوع من أحــد(.)2

وقــال اخليــاري (ت1380:هـــ) -وقــد ســاه (مســجد املســراح) : -وهــو مســجد صغــر غــر

مســقف مرتفــع مــن األرض بحــوايل نصــف مــر تقريبـ ًا ،وبنــاؤه قديــم جمصــص(.)3

-4مســجد بنــي عبــد األشــهل :وهــو أحــد املســاجد التــي روي أن النبــي 

صــى فيهــا(.)4

وهــو مــن املســاجد التــي مل تعــد موجــودة ،وعلمــت جهتهــا ومل يعلــم عــن مكاهنــا؛ فهــو يف

منــازل بنــي عبــد األشــهل مــن األوس ،ويقــال لــه  :مســجد واقــم(.)5

والغالــب يف حتديــده اليــوم أنــه عــى يمــن ســالك شــارع املطــار املتجــه إىل املســجد النبــوي

الرشيــف بعــد فنــادق العطــر وتقاطــع شــارع املطــار مــع شــارع العبــاس بــن عبــد املطلــب(.)6

(( (1انظر :وفاء الوفا .63/3
(( (2املدينة املنورة يف رحلة العيايش ص .145ويبقى ما ذكره العيايش يف سبب تسميته باملسرتاح موضع نظر؛ إذ مل يرد يف روايات السرية ما
يدل عىل ذلك .واهلل أعلم.
قديام وحديث ًا ص.133
(( (3تاريخ معامل املدينة املنورة ً
(( (4انظر :مسند اإلمام أمحد ،ح ( ،282 /31 )18953وتاريخ املدينة البن شبة .66 / 1
(( (5انظر :وفاء الوفا .226/3
(((6انظر :معامل املدينة املنورة لعبدالعزيز كعكي  ،369 ، 367 / 2/ 4وانظر لالستزادة :املدينة بني املايض واحلارض ص ،307 ،306
واإلصابة يف معرفة مساجد طابة ص  .184عىل أن لبني عبداألشهل أكثر من مسجد ،ومل حيدد أهيا الذي وقع فيه حتويل القبلة ،لكن
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خريطة حديثة للمدينة ،مع حتديد املساجد التي نقل حتوهلم إىل استقبال الكعبة أثناء الصالة فيها
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A
احلمــد هلل الــذي بنعمتــه تتــم الصاحلــات ،والصــاة والســام عــى نبيــه ومصطفــاه ،وعــى آلــه

وصحبــه ومــن اهتــدى هبــداه ،أمــا بعــد:

فقــد تــم بحمــد اهلل وعونــه هــذا البحــث املســمى (تفســر آيــات حتويــل القبلــة) ،يف مخســة مباحــث،

ابتــدأت ببيــان ســبب نــزول اآليــات ،ووصــف حالــه ،ثــم توصلــت إىل تفســرها تفســر ًا حتليليـ ًا ،وختمــت

بمظاهــر العنايــة الربانيــة بنســخ القبلــة ،فــكان مــن أبــرز النتائــج التــي توصلــت إليهــا:

	-أن الراجــح أن حتويــل القبلــة كان بعــد مــي ســتة عــر شــهر ًا أو ســبعة عــر شــهر ًا مــن قــدوم
النبــي  املدينــة ،وقبــل غــزوة بــدر الكــرى.

	-أن الراجــح أن نــزول آيــات حتويــل القبلــة مل يكــن يف صــاة ،وأن أول صــاة صالهــا النبــي
 إىل الكعبــة هــي صــاة العــر.

	-أن الراجح أن النبي  كان يصيل قبل اهلجرة إىل املسجد األقىص ،وجيعل الكعبة بني يديه.

	-مل يثبــت أن مســجد القبلتــن حتــول النــاس فيــه إىل الكعبــة أثنــاء الصــاة ،فض ـ ً
ا عــن أن يكــون
النبــي  إمامهــم حينهــا.

	-الــذي ثبــت مــن املســاجد أن أهلــه حتولــوا فيــه إىل الكعبــة هــو مســجد قبــاء ،وجــاء بإســناد قــوي
أن مثلــه وقــع أيضـ ًا يف مســجد بنــي حارثــة.

لطــف اهلل تبــارك وتعــاىل بعبــاده يف الترشيــع ،ورأفتــه ورمحتــه هبــم ،فقــد وطــأ ومهــد للنســخ

قبــل وقوعــه ،ثــم رد عــى دعــاوى املناوئــن ،وأجــاب عــن استشــكاالت املؤمنــن ،ثــم ألقــى األمــر

بذلــك ،وأكــده مــرة بعــد مــرة بعــد أخــرى ،وبــن هلــم حكــم هــذا األمــر ،وهناهــم عــن اتبــاع أهــواء
أهــل الكتــاب باتبــاع قبلتهــم.

وهبــذا تــم هــذا البحــث ،الــذي أســأل اهلل جــل وعــا أن خيلــص فيــه النيــة ،ويبــارك فيــه ،وآخــر

دعوانــا أن احلمــد هلل رب العاملــن ،وصــى اهلل وســلم عــى نبينــا حممــد وعــى آلــه وصحبــه أمجعــن.

83

1 .1القرآن الكريم.
2.2اإلتقــان يف علــوم القــرآن ،لعبــد الرمحــن بــن أيب بكــر الســيوطي (ت ٩١١هـــ) ،ت :مركــز

الدراســاتالقرآنية1426.،هـــ،جممــعامللــكفهــدلطباعــةاملصحــفالرشيــف،املدينــةالنبويــة.

3.3أحــكام القــرآن ،أليب بكــر حممــد بــن عبــد اهلل بــن العــريب (ت ٥٤٣هـــ) ،ت :حممــد عبــد القــادر
عطــا ،ط١٤٢٩ ،4هـــ٢٠٠٨-م ،دار الكتــب العلميــة ،بريوت.

4 .4إرشــاد العقــل الســليم إىل مزايــا الكتــاب الكريــم ،أليب الســعود حممــد بــن حممــد العــادي (ت
٩٥١هـــ) ،ط١٤١٤ ،4هـــ١٩٩٤-م ،دار إحيــاء الــراث العــريب ،بريوت.

5.5أســباب نــزول القــرآن ،لعــي بــن أمحــد الواحــدي (ت ٤٦٨هـــ) ،ت :أمحــد صقــر ،ط،2
١٤٠٤هـــ١٩٨٤-م ،دار القبلــة.

6.6االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب ،ليوســف بــن عبــد اهلل بــن عبــد الــر القرطبــي ،ت عــادل
مرشــد ،ط١٤٢٣ ،1هـــ٢٠٠٢-م ،دار األعــام ،األردن.

7.7اإلصابــة يف متييــز الصحابــة ،ألمحــد بــن عــي بــن حجــر (ت ٨٤٢هـــ) ،ت :عــي حممــد معــوض
وعــادل أمحــد عبــد املوجــود ،ط١٤٢٣ ،2هـــ٢٠٠٢-م ،دار الكتــب العلميــة ،بريوت.

8.8اإلصابــة يف معرفــة مســاجد طابــة ،خالــد عيل حســن صبــاغ ، ،ط1421 ،1هـــ ،مطابع الرشــيد،
املدينــة املنورة.

9.9أصــل صفــة صــاة النبــي  ،ملحمــد نــارص الديــن األلبــاين (ت١٤٢٠هـــ) ،ط،1
١٤٢٧هـــ ٢٠٠٦ -م ،مكتبــة املعــارف ،الريــاض.
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١٤٢٤هـــ٢٠٠٢-م ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت.
1111أنيــس الســاري يف ختريــج وحتقيــق األحاديــث التــي ذكرهــا احلافــظ ابــن حجــر العســقالين
يف فتــح البــاري ،لنبيــل بــن منصــور البصــارة ،ط1426 ،1هـــ 2005 -م ،مؤسســة الســاحة،

مؤسســة الريــان ،بــروت.

1212البحــر الزخــار( ،مســند البــزار) ،ألمحــد بــن عمــرو البــزار ،ت د .حمفــوظ الرمحــن زيــن اهلل،
ط1409 ،1هـــ1988-م ،مؤسســة علــوم القــرآن.

1313البحــر املحيــط ،أليب حيــان حممــد بــن يوســف الغرناطــي (ت745 :هـــ) ،ت :عــادل أمحــد
عبــد املوجــود وآخريــن ،ط1422 ،1هـــ2001-م ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت.

1414البدايــة والنهايــة ،إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر ،ت عبــد الرمحــن الالدقــي وحممــد غــازي
بيضــون ،ط1422 ،7هـــ2002-م ،دار املعرفــة ،بــروت.

1515بدائــع الفوائــد ،حممــد بــن أيب بكــر ابن قيــم اجلوزيــة ،ت بشــر حممــد عيــون ،ط1425 ،2هـ-
2004م ،مكتبــة دار البيان ،دمشــق.

1616تاريخ املدينة لعمر بن شبة النمريي (ت262:هـ)  ،ت :فهيم شلتوت.
1717تاريــخ بغــداد ،ألمحــد بــن عــي اخلطيــب البغــدادي (ت463 :هـــ) ،دار الكتــب العلميــة،
بــروت.

1818تاريــخ معــامل املدينــة املنــورة قدي ـ ًا وحديث ـ ًا ،ألمحــد اخليــاري ،ط1414 ،4هـــ1993-م ،دار
العلــم ،جــدة.

1919التحجيــل يف ختريــج مــا مل خيــرج مــن األحاديــث واآلثــار يف إرواء الغليــل ،لعبدالعزيــز بــن
مــرزوق الطريفــي ،ط1422 ،1هـــ2001-م ،مكتبــة الرشــد ،الريــاض.

2020التحريــر والتنويــر ،ملحمــد الطاهــر ابــن عاشــور (1393هـــ) ،ط1420 ،1هـــ2000-م،
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مؤسســة التاريــخ العــريب ،بــروت.
2121ختريــج األحاديــث واآلثــار الواقعــة يف تفســر الكشــاف ،لعبــداهلل بــن يوســف الزيلعــي
(ت762:هـــ)،ت:عبــداهللبــنعبدالرمحــنالســعد،ط1414،1هـــ،دارابــنخزيمــة،الريــاض.

2222التفســر الصحيــح (الصحيــح املســبور مــن التفســر باملأثــور) ،حلكمــت بــن بشــر ياســن،
ط1420 ،1هـــ1999-م ،دار املآثــر ،املدينــة.

2323تفســر القــرآن العظيــم مســند ًا عــن الرســول  والصحابــة والتابعــن ،لعبــد الرمحــن

بــن أيب حاتــم الــرازي (ت327 :هـــ) ،ت :أســعد حممــد الطيــب ،ط1419 ،3هـــ ،مكتبــة نــزار
البــاز ،اململكــة العربيــة الســعودية .وحيثــا أطلــق العــزو إليــه فاملــراد هــذه الطبعــة.

2424تفســر القــرآن العظيــم مســند ًا عــن الرســول  والصحابــة والتابعــن ،لعبدالرمحــن

بــن أيب حاتــم الــرازي (ت327 :هــــ) ،ت :أمحد بن عبداهلل العــاري الزهــراين ،ط 1408 ،1هـ،
مكتبــة الــدار ،املدينــة املنورة.

2525تفســر القــرآن العظيــم ،إلســاعيل بــن عمــر بــن كثــر (ت774 :هـــ) ،ت :أ.د .حكمــت بــن
بشــر ياســن ،ط1431 ،1هـــ ،دار ابــن اجلــوزي ،الدمــام.

2626تفســر القــرآن ،لعبــد الــرزاق بــن مهــام الصنعــاين (ت211 :هـــ) ،ت :مصطفــى مســلم ،ط،1
1410هـــ1989-م ،مكتبــة الرشــد ،الرياض.

2727التفســر الكبــر (مفاتيــح الغيــب) ،ملحمد بــن عمــر الــرازي (ت604 :هـــ) ،ط1425 ،2هـ-
2004م ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت.

2828تقريــب التهذيــب ،ألمحــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين (ت852 :هـــ) ،ت :أيب األشــبال
صغــر أمحــد شــاغف الباكســتاين ،ط1416 ،1هـــ ،دار العاصمــة ،الريــاض.

2929تلخيــص مفتــاح العلــوم ،ملحمــد بــن عبدالرمحــن القزوينــي (ت739 :هـــ) (مطبــوع مــع:
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األطــول) ،ط1422 ،1هـــ2001-م ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت.
3030التمهيــد ملــا يف املوطــأ مــن املعــاين واألســانيد ،ليوســف بــن عبــداهلل بــن حممــد بــن عبدالــر
النمــري (ت463:هـــ) ،ت :مصطفــى أمحــد العلــوي وحممــد عبدالكبــر البكــري1387 ،هـــ،
وزارة عمــوم األوقــاف ،املغــرب.

3131التنكيــل بــا يف تأنيــب الكوثــري مــن األباطيــل ،لعبــد الرمحــن بــن حييــى املعلمــي (ت
1386هـــ) ،ت :حممــد نــارص الديــن األلبــاين ،ط1406 ،2هـــ ،مكتبــة املعــارف ،الريــاض.

3232الثمــر املســتطاب يف فقــه الســنة والكتــاب ،ملحمــد نــارص الديــن األلبــاين (ت1420 :هـــ)،
ط1422 ،1هـــ ،غــراس للنــر والتوزيــع.

3333جامــع البيــان يف تأويــل القــرآن ،ملحمــد بــن جريــر الطــري (ت310 :هـــ) ،حتقيــق :حممــود
حممــد شــاكر ،ختريــج :أمحــد حممــد شــاكر ،ط ،2دار املعــارف ،مــر.

3434اجلامــع ألحــكام القــرآن ،ملحمــد بــن أمحــد األنصــاري القرطبــي (ت671 :هـــ) ،ت :عبــد
الــرزاق املهــدي ،ط1422 ،4هـــ2001-م ،دار الكتــاب العــريب ،بــروت.

3535مجــال القــراء وكــال اإلقــراء ،لعــي بــن حممــد علــم الديــن الســخاوي (ت643 :هـــ) ،ت :د.
مــروان العطيــة ود .حمســن خرابــة ،ط1418 ،1هـــ 1997 -م ،دار املأمــون للــراث ،دمشــق -

بــروت.

3636روح املعــاين يف تفســر القــرآن العظيــم والســبع املثــاين ،لشــهاب الديــن حممــود األلــويس
(1270هـــ) ،ت :عــي عبــد البــاري عطيــة ،ط1415 ،1هـــ1994-م ،دار الكتــب العلميــة،
بــروت.

3737زاد املســر يف علــم التفســر ،لعبــد الرمحــن بــن عــي ابــن اجلــوزي (ت597 :هـــ) ،ط،1
1423هـــ2002-م ،دار ابــن حــزم ،بــروت.

87

3838زاد املعــاد يف هــدي خــر العبــاد ،ملحمــد بــن أيب بكــر ابــن قيــم اجلوزيــة (ت751 :هـــ) ،ت:
شــعيب األرنــاؤوط وعبــد القــادر األرنــاؤوط ،ط1409 ،23هـــ1989-م ،مؤسســة الرســالة،

بــروت.

3939ســنن الرتمــذي (جامــع الرتمــذي) ،ملحمــد بــن عيســى بــن ســورة الرتمــذي (ت279 :هـــ)،
حكــم عــى أحاديثــه وآثــاره وعلــق عليــه حممــد نــارص الديــن األلبــاين ،اعتنــى بــه أبــو عبيــدة
مشــهور بــن حســن آل ســلامن ،ط ،1مكتبــة املعــارف ،الريــاض.

4040الســنن الكــرى ،ألمحــد بــن شــعيب النســائي (ت303 :هـــ) ،ت :حســن عبداملنعــم شــلبي،
ط1421 ،1هـــ 2001 -م ،مؤسســة الرســالة ،بــروت.

4141شــذا العــرف يف فــن الــرف ،ألمحــد بــن حممــد احلمــاوي (ت1351 :هـــ) ،ت :نــراهلل
عبدالرمحــن نــراهلل ،مكتبــة الرشــد ،الريــاض.

4242رشح ابــن عقيــل عــى ألفيــة ابــن مالــك ،لعبــد اهلل بــن عقيــل العقيــي (ت769 :هـــ) ،ت:
حممــد حميــي الديــن عبــد احلميــد1421 ،هـــ2000-م ،املكتبــة العرصيــة ،بــروت.

4343الرشيعــة ،ملحمــد بــن احلســن اآلجــري (ت360 :هـــ) ،ط1421 ،1هـــ2000-م ،مؤسســة
الريــان ،بــروت.

4444صحيــح البخــاري ،ملحمــد بــن إســاعيل البخــاري (ت258 :هـــ) ،مــع رشحــه فتــح البــاري،
ط1421 ،1هـــ2000-م ،دار الســام ،الرياض.

4545صحيــح مســلم ،ملســلم بــن احلجــاج النيســابوري (ت261 :هـــ)( ،مــع رشحــه للنــووي)،
أرشف عــى إعــداد طباعتــه عــي عبــد احلميــد بلطــه جــي ،ط1414 ،1هـــ1994-م ،دار اخلري،
دمشــق  -بــروت.

4646الطبقــات الكــرى ،ملحمــد بــن ســعد بــن منيــع (ت230:هـــ) ،ت :إحســان عبــاس ،ط،1
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1968م ،دار صــادر ،بــروت.
4747العجــاب يف بيــان األســباب ،ألمحــد بــن عــي ابــن حجــر العســقالين (ت852 :هـــ) ،ت :عبــد
احلكيــم األنيــس ،ط1418 ،1هـــ1997-م ،دار ابــن اجلــوزي ،الدمام.

4848عيــون األثــر يف فنــون املغــازي والشــائل والســر ،ملحمــد بــن حممــد بــن حممــد ابــن ســيد النــاس
(ت734:هـــ) ،تعليــق :إبراهيم حممــد رمضان ،ط1،1414هـــ 1993 -م ،دار القلم ،دمشــق.

4949فتــح البــاري رشح صحيــح البخــاري ،ألمحــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين (ت852 :هـــ)،
ط1421 ،1هـــ2000-م ،دار الســام ،الرياض.

5050الفتــح الســاوي بتخريــج أحاديــث القــايض البيضــاوي ،لعبدالــرؤوف بــن تــاج العارفــن
املنــاوي (ت1031:هـــ) ،ت :أمحــد جمتبــى ،دار العاصمــة ،الريــاض.

5151فتــح القديــر اجلامــع بــن فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســر ،ملحمــد بــن عيل الشــوكاين
(ت1250 :هـــ) ،ت :عبــد الرمحن عمــرة ،ط1418 ،2هـ1997-م ،دار الوفــاء ،املنصورة.

5252فصول من تاريخ املدينة ،لعيل حافظ ،ط1996-1417 ،3م.
5353فضائــل القــرآن ومــا أنــزل مــن القــرآن بمكــة ومــا أنــزل مــن القــرآن باملدينــة ،ملحمــد بــن
الضيــس (ت294 :هـــ) ،غــزوة بديــر ،ط1408 ،1هـــ1987-م ،دار
أيــوب بــن حييــى بــن ُّ َ
الفكــر ،دمشــق.

5454القامــوس املحيــط ،ملجــد الديــن حممــد بــن يعقــوب الفريوزآبــادي (ت817 :هـــ) ،إرشاف
حممــد نعيــم العرقســويس ،ط1424 ،7هـــ2003-م ،مؤسســة الرســالة ،بــروت.

5555الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنـــزيل وعيــون األقاويــل يف وجــوه التأويــل ،ملحمــود بــن
الز َمْـ َ ِ
ـري (ت538 :هـــ) ،رتبــه حممــد عبــد الســام شــاهني ،ط1415 ،1هـــ1995-م،
عمــر َّ
دار الكتــب العلميــة ،بــروت.
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5656كشــف األســتار عــن زوائــد البــزار ،لعــي بــن أيب بكــر اهليثمــي (ت807:هـــ) ،ت :حبيــب
الرمحــن األعظمــي ،ط1399 ،1هـــ 1979 -م ،مؤسســة الرســالة ،بــروت.

5757الكشــف والبيــان ،ألمحــد بــن حممــد الثعلبــي (ت427 :هـــ) ،ت :أيب حممــد بــن عاشــور ،ط،1
1422هـــ2002-م ،دار إحيــاء الــراث العــريب ،بريوت.

5858جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد ،لنــور الديــن عــي بــن أيب بكــر اهليثمــي (ت807 :هـــ) ،ت:
حســام الديــن املقــديس1414 ،هـــ1994-م ،مكتبــة القــديس ،القاهــرة.

5959املجموعــة املصــورة ألشــهر معــامل املدينــة املنــورة ،عبدالعزيــز كعكــي ،ط1420 ،1هـــ-
1990م .مطابــع دار إحيــاء الــراث العــريب.

6060املحــرر الوجيــز يف تفســر الكتــاب العزيــز ،لعبــد احلــق بــن غالــب بــن عطيــة األندلــي (ت:
546هـــ) ،ت:عبد الســام عبــد الشــايف حممــد ،ط1422 ،1هـــ2001-م ،دار الكتــب العلمية،
بريوت.

6161املدينــة املنــورة يف رحلــة العيــايش ،دراســة وحتقيــق حممــد أحمــزون ،ط1408 ،1هـــ1988-م،
دار األرقم،الكويــت.

6262املدينــة بــن املــايض واحلــارض ،إلبراهيــم بــن عــي العيــايش (ت1400:هـــ) ،ط1414 ،2هـ -
1994م ،مكتبــة الثقافــة ،املدينــة.

6363املراســيل ،لعبــد الرمحــن بــن حممــد ابــن أيب حاتــم (ت327 :هـــ) ،ت :أمحــد عصــام الكاتــب،
ط1403 ،1هـــ1983 -م ،دار الكتــب العلميــة ،بريوت.

6464املســتدرك عــى الصحيحــن ،حممــد بــن عبــد اهلل احلاكــم ،ت مصطفــى عبــد القــادر عطــا،
ط1411 ،1هـــ1990-م ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت.

6565مســند اإلمــام أمحــد ،ألمحــد بــن حممــد بــن حنبــل الشــيباين (ت241:هـــ) ،ت :شــعيب
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األرنــؤوط وآخريــن ،ط1421 ،1هـــ 2001 -م ،مؤسســة الرســالة.
6666معــامل التنـــزيل ،للحســن بــن مســعود البغــوي (ت516 :هـــ) ،ت :حممــد عبــد اهلل النمــر
وآخريــن ،ط1423 ،5هـــ2002-م ،دار طيبــة ،الريــاض.

6767معــاين احلــروف ،عــي بــن عيســى الرمــاين (ت384 :هـــ) ،ت :د .عبــد الفتــاح إســاعيل
شــلبي ،ط1407 ،2هـــ1986-م ،مكتبــة الطالــب اجلامعــي ،مكــة املكرمــة.

6868املعجــم الكبــر ،الطــراين ،محــدي عبــد املجيــد الســلفي ،ط1404 ،2هـــ1984-م ،مطبعــة
الزهــراء احلديثــة.

6969معجــم مقاييــس اللغــة ،ألمحــد بــن فــارس (ت395 :هـــ) ،ت :عبــد الســام حممــد هــارون،
ط1411 ،1هـــ1991-م ،دار اجليــل ،بــروت.

7070املغانــم املطابــة يف معــامل طابــة ،للفريوزبــادي (ت817 :هـــ) ،حتقيــق :محــد اجلــارس ،ط،1
 ،1969-1389الريــاض ،منشــورات دار الياممــة.

7171مغنــي اللبيــب عــن كتــب األعاريــب ،لعبــداهلل بــن يوســف ابــن هشــام األنصــاري (ت:
761هـــ) ،ت :حممــد حميــي الديــن عبداحلميــد1428 ،هـــ2007-م ،املكتبــة العرصيــة.

7272مفتــاح دار الســعادة ومنشــور واليــة العلــم واإلرادة ،ملحمــد بــن أيب بكــر ابــن قيــم اجلوزيــة
(ت751:هـــ) ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت.

7373مفــردات ألفــاظ القــرآن الكريــم ،حلســن بــن حممــد الراغــب األصفهــاين (ت يف حــدود
425هـــ) ،ت :عدنــان صفــوان داودي ،ط1418 ،2هـــ1997-م ،دار القلــم ،دمشــق.

7474الناســخ واملنســوخ يف كتــاب اهلل عــز وجــل ،ألمحــد بــن حممــد بــن إســاعيل النحــاس (ت:
338هـــ) ،ســليامن بــن إبراهيــم الالحــم ،ط1412 ،1هـــ ،1991 -مؤسســة الرســالة ،بــروت.

7575نظــم الــدرر يف تناســب اآليــات والســور ،لربهــان الديــن إبراهيــم بــن عمــر البقاعــي (ت:
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885هـــ) ،ط1413 ،2هـــ1992-م ،دار الكتــاب اإلســامي ،القاهــرة.
7676نواهــد األبــكار وشــوارد األفــكار ،حاشــية الســيوطي عــى تفســر البيضــاوي ،لعبدالرمحــن
بــن أيب بكــر الســيوطي (ت911:هـ) 3 ،رســائل علميــة منشــورة1424 ،هـــ 2005 -م ،جامعة

أم القــرى.

7777اهلدايــة إىل بلــوغ النهايــة ،مكــي بــن أيب طالــب القيــي (ت437 :هـــ)( ،جمموعــة رســائل
علميــة) ،ط1429 ،1هـــ2008-م ،جامعــة الشــارقة.

7878وفــاء الوفــا بأخبــار دار املصطفــى ،لعــي بن عبــداهلل احلســني الســمهودي (ت911:هـــ) ،ط،1
1419هـــ ،دار الكتب العلميــة ،بريوت.
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ور َة ا ْل َف ْجر 
سري ُس َ
ت ْف ُ

َْ ُ ُ َ َ َْ ْ
سري سورة الفجر
تف ِ

بــ(الس َحيمي)
ألمحد بن حممد بن عيل احلسني القلعاوي الشافعي املعروف
ُّ
(ت1178 :هـ)

دراس ًة وحتقيق ًا

د /أمحد بن يلع بن عبد الرمحن احلذييف
األستاذ املساعد بقسم الدراسات القرآنية بجامعة طيبة -املدينة املنورة
aalhodhifi@gmail.com
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ور َة ا ْل َف ْجر 
سري ُس َ
ت ْف ُ

موضوع البحث:
حتقيق خمطوط بعنوان( :تفسري سورة الفجر) للعالمة أمحد بن حممد احلسني القلعاوي الشافعي

بـ(الس َحيمي) (ت1178 :هـ).
املعروف
ُّ

هدف البحث:

حتقيق املخطوط وإخراجه؛ لينتفع به طلبة العلم من املتخصصني يف التفسري.

مشكلة البحث:

مجــع املؤلــف يف تفســره لســورة الفجــر بــن الصحيــح وغــره مــن األحاديــث واألقــوال ،ممــا

يســتلزم دراســة الرســالة وحتقيقهــا وخدمتهــا.

نتائج البحث:

1 .1أن مؤلف الرسالة كان من الفقهاء الذين هلم عناية بالتفسري.
 2 .2هذه الرسالة نسبتها ثابتة إىل املؤلف املذكور.
3 .3الرســالة هلــا مزايــا كــا عليهــا مآخــذ ،وفيهــا فوائــد تفســرية وفقهيــة وحديثيــة ،كــا فيهــا
أحاديــث موضوعــة وواهيــة.

4 .4يظهــر مــن مــادة الرســالة تفنّــن املؤلــف يف عــدد مــن العلــوم كالفقــه والعربيــة ،كــا يظهــر
أن بضاعتــه مــن علــم الســنة مزجــاة.

الكلامت املفتاحية:
تفسري – سورة الفجر – السحيمي  -القلعاوي.
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F

إن احلمــد هلل نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونعــوذ بــه مــن رشور أنفســنا ومــن ســيئات أعاملنــا،

مــن هيــد اهلل فــا مضــل لــه ،ومــن يضلــل فــا هــادي لــه ،وأشــهد أن ال إلــه إال اهلل ،وأشــهد أن حممــد ًا
عبــده ورســوله ،ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ [ســورة النســاء ،]1 :ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﮊ [ســورة آل عمــران ،]102 :ﮋﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﮊ [ســورة األحــزاب.]71- 70:أمــا بعــد :فهــذا حتقيــق ملخطوط
بعنــوان( :تفســر ســورة الفجــر) للعالمــة أمحــد بــن حممــد احلســني القلعــاوي الشــافعي ،املعــروف

ب(الســحيمي)( ،ت1178:هـــ) ،وبــاهلل التوفيــق ومنــه االســتمداد ،وعليــه التــوكل واالعتــاد.

أمهية املوضوع:
1 .1تعلقه بكتاب اهلل تعاىل الذي هو أرشف ما ينبغي شغل األوقات به.
2 .2أمهيــة هــذه املرحلــة التارخييــة؛ لقلــة اإلنتــاج العلمــي يف الدراســات القرآنيــة فيهــا مــن

جهــة ،وقلــة املفرسيــن مــن جهــة أخــرى ،فــكان حريـ ًا بالدارســن أن تتوجــه مهمهــم إلبــراز

تــراث تلــك احلقبــة.

3 .3أن املؤلــف مــا زالــت كتبــه مطويــة يف جماهيــل املكتبــات مل يتناوهلــا الباحثــون بالدراســة

والتحقيــق والنرش.

97

أسباب اختيار املوضوع:
 1.1اإلسهام يف خدمة الدراسات القرآنية.
 2.2التعــرف عــى شــخصية املؤلــف العلميــة عموم ـ ًا ،وشــخصيته التفســرية خصوص ـ ًا مــن
خــال التحقيــق والدراســة.

مج ُع املؤلف لكثري من األحاديث واآلثار والفوائد يف تفسريه.
ْ 3 .3

الدراسات السابقة:
من خالل البحث والتنقيب مل أقف عىل أي نرشة هلذا املخطوط.

حدود الدراسة:
يــدور عمــي هــذا حــول حتقيــق نــص املخطــوط وخدمتــه ،وفــق املتعــارف عليــه يف فــن حتقيــق

املخطوطــات ،وتســليط الضــوء عــى حيــاة املؤلــف ،وإعطــاء صــورة كاشــفة عــن النــص املحقــق

متيــط اللثــام عــن وجــه املزايــا واملآخــذ التــي اشــتمل عليهــا املخطــوط.

خطة البحث:
جرى العمل يف حتقيق هذا املخطوط وفق اخلطة التالية:
1.1مقدمة :تشتمل عىل:
 أسباب اختيار املوضوع وأمهيته. الدراسات السابقة. حدود الدراسة.98

 -خطة البحث.
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 منهج التحقيق.2.2قسم الدراسة :ويشتمل عىل مبحثني:
-املبحث األول :التعريف باملؤلف.-املبحث الثاين :التعريف بالكتاب.3.3قسم التحقيق :النص املحقق.
	-اخلامتة.
	-فهرس اآليات القرآنية.
	-فهرس األحاديث.
	-قائمة املصادر واملراجع.

منهج التحقيق:
سلكت يف حتقيقي املنهج التايل:
النص املراد حتقيقه وفق القواعد اإلمالئية مراعي ًا عالمات الرتقيم.
1 .1
ُ
سخت َّ
أثبــت النــص املــرا د حتقيقــه دون التــرف فيــه ،إال مــا كان فيــه خطــأ ظاهــر ،فــإين
2 .2
ُّ

أثبــت مــا أراه صوابــ ًا يف املتــن بــن معقوفتــن ،مشــر ًا إىل ذلــك يف اهلامــش.
ُّ

3 .3كتبــت اآليــات القرآنيــة بخــط مصحــف املدينــة النبويــة ،وعزوهتــا بذكــر اســم الســورة

ورقــم اآليــة يف املتــن بــن معقوفتــن.
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ـت األحاديــث النبويــة مــن مصــادر الســنة األصيلــة ،فــا كان يف الصحيحــن اكتفيت
خرجـ ُ
ّ 4 .4
بتخريــج احلديــث منهــا أو مــن أحدمهــا ،ومــا يف غريمهــا فــإين أعقــب التخريــج بنقــل احلكــم

عــى احلديــث عــن أهــل الشــأن ،ومــا مل أجــد فيــه حك ـ ًا اجتهــدت يف إعــال قواعــد أهــل
احلديــث فيــه.

5 .5وثقت النصوص عن قائليها من مصنفاهتم ،وإن ال فمن كتب أهل العلم.
6 .6علقت عىل ما حيتاج إىل تعليق ،وبينت ما أراه خمالف ًا للصواب.
7 .7بينت األلفاظ الغريبة الواردة يف عبارات املؤلف.
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القسم األول

قسم الدراسة
املبحث األول:التعريف باملؤلف
املبحث الثاين :التعريف بالرسالة
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املبحث األول:

التعريف باملؤلف()1
الكالم يف املصادر عن املؤلف شحيح ،ولذلك فسوف أرسد كل ما وقفت عليه يف ترمجته:

اسمه ونسبه ولقبه:
هــو أمحــد بــن حممــد بــن موفــق الديــن عــي احلمــري القــريش َ
احل َســني القلعــاوي املــري،

ــحيمي).
املعروف
بـ(الس َ
ُّ

والقلعاوي نسبة إىل قلعة اجلبل بالقاهرة()2؛ فإنه كان يقيم هبا.
ومل تذكر املصادر تاريخ والدته.

بعض من نشأته:
درس بجامــع ســيدي ســارية ،ووعــظ
ـم َّ
أخــذ عــن :عيســى الــراوي وغــره مــن الشــيوخ ،ثـ ّ

النــاس ،وتصــدر للتدريــس بجامــع القاهــرة.

مذهبه الفقهي:
املرتجــم شــافعي املذهــب ،بــل موصــوف بأنــه مــن أعيــان الشــافعية ،ويشــكل عــى هــذا مــا
(( (1مصادر الرتمجة :عجائب اآلثار للجربيت ( ،)230/1وهدية العارفني للبغدادي ( ،)177/1وإيضاح املكنون له ( ،)564/2واألعالم
للزركيل ( ،)243/1وأعالم الدراسات القرآنية للصاوي (ص ،)319 :ومعجم املؤلفني لكحالة ( ،)130/2ومعجم مصنفات القرآن
الكريم للدكتور عيل شواخ ( ،)158/3ومعجم املفرسين لعادل نوهيض ( ،)76/1ومعلمة الفقه املالكي لعبدالعزيز بن عبداهلل (ص،)113 :
ورسالة املاجستري (املفرسون يف النصف الثاين من القرن الثاين عرش اهلجري :مجع ًا ودراسة وصفية استقرائية) ،إعداد :عبدالرمحن بن حممد بن
خالد بن عبدالعليم (ص.)161 ،160 :
(( (2هي القلعة التي بناها قراقوش لصالح الدين األيويب ،وهي اآلن واقعة بموقعها الكائن بالقاهرة بمنطقة القلعة عند سفح جبل املق َّطم،
انظر :مسالك األبصار يف ممالك األمصار ،ألمحد بن حييى العمري ( ،)315/3واملواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار ،ألمحد بن عيل
املقريزي (.)355/3
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كُتــب عــى ظهــر املخطــوط( :الفقــر أمحــد مــن حممــد الســحيمي احلســني احلنفــي األزهــري عفــي
عنــه آمــن) ،وهــو مكتــوب بخــط مغايــر خلــط الناســخ ،وهــذا وهــم مــن كاتبــه ،فــا شــك أن املؤلف

شــافعي املذهــب ألربعــة أمــور:

أمجع من ترجم له أنه شافعي املذهب.
	-رشحه لكثري من كتب الشافعية ،كام يتبني للمطالع يف مؤلفاته.
	-نقله كثري ًا عن الشافعية يف هذا املخطوط.
	-قولــه يف موضــع مــن املخطــوط« :واملعتمــد عندنــا كــا قالــه عــي الشــرامليس» ،وهــذا
رصيــح يف تعيــن مذهبــه.

مؤلفاته:
له كثري من املؤلفات(- )1كام يف فهارس املخطوطات وكتب الرتاجم -وسأذكر طرف ًا منها:

أوالً :مؤلفاته العامة:
1.1رشح عىل (اجلوهرة) يف علم التوحيد.
2.2لباب الطالبني برشح األربعني للنووي.
3.3مفتــاح الطالبــن للفتــح املبــن ،رشح عــى رشح ابــن حجــر اهليتمــي (الفتــح املبــن)
عــى األربعــن النوويــة.

(4.النصوح) متن يف الفقه.
(5.الوضوح يف رشح النصوح).
6.6بستان الروح يف الفقه.
(( (1مل ُيطبع يشء من مؤلفاته ،بل هي بني املخطوط واملفقود.
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7.7املزيد عىل إحتاف املريد ،وهي حاشية عىل (رشح رسالة االستعارات) للعصام.
8.8وله غري ذلك يف فنون متعددة كالفقه واملنطق والبالغة والتوحيد.

ثاني ًا :مؤلفاته يف التفسري:
1.تاج البيان أللفاظ القرآن(.)1
2.2تفسري سورة القدر .خمطوط(.)2
3.3تفسري سورة الفجر ،هو موضوع التحقيق.
4.4تفسري القرآن الكريم(.)3
5.5مناهج الكالم عىل آيات الصيام .خمطوط(.)4
6.6هدية املحتاج إىل قصة اإلرساء واملعراج ،وهو تفسري آليات اإلرساء .خمطوط(.)5

وفاته:
تويف يف شعبان عام ثامن وسبعني ومائة وألف من اهلجرة.،
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(( (1انظر :األعالم ( ،)243/1ومعجم مصنفات القرآن الكريم ( ،)149/2والفهرس الشامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط (علوم
القرآن والقراءات والتفسري ،)773/2وفهرست مصنفات تفسري القرآن الكريم ( ،)131/1وهو خمطوط بخطه يف املكتبة األزهرية
بالقاهرة حتت رقم ( 304تفسري) .5416
(( (2انظر :الفهرس الشامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط (علوم القرآن والقراءات والتفسري ،)773/2وفهرست مصنفات تفسري
القرآن الكريم (.)326/1
(( (3انظر :معجم مصنفات القرآن الكريم (.)150/2
(( (4انظر :هدية العارفني ( ،)177/1وإيضاح املكنون ( ،)564/2واألعالم ( ،)243/1وأعالم الدراسات القرآنية (ص ،)319ومعجم
املؤلفني ( ،)130/2ومعجم مصنفات القرآن الكريم ( ،)158/3ومعجم املفرسين ( ،)76/1وهو خمطوط يف املكتبة األزهرية بالقاهرة
حتت رقم ( 4280آداب وفضائل  )134149إسكندرية ،وحتت رقم ( 9جماميع)  ،187رسالة رقم.3 :
(( (5انظر :األعالم ( ،)243/1وهو خمطوط يف املكتبة األزهرية بالقاهرة حتت رقم ( 2694تاريخ)  41297زكي ،وحتت رقم (222
جماميع)  ،5465رسالة رقم.11 :
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املبحث الثاين:

التعريف بالرسالة

املطلب األول :اسم الرسالة ،ونسبتها للمؤلف:
هذا املطلب فيه أمران:

1 .1حتقيق اسم الرسالة:
أمجعــت املصــادر مــن كتــب الرتاجــم وفهــارس الكتــب واملخطوطــات التــي ذكــرت هذه الرســالة

مــن تأليفــه عــى أن اســمها (تفســر ســورة الفجــر) كــا سأشــر إليــه يف الفقــرة الثانيــة ،وبعضهــا يعنــون

هلــا بـ(تفســر ســورة والفجــر)( ،)1عــى ســبيل حكايــة اآليــة ،واألمــر قريــب ،وهــو عــى ظهــر املخطوط
بــدون الــواو ،كــا ســرى يف صــور املخطــوط ،والــذي يظهــر يل أن التســمية ليســت مــن املؤلــف؛ ملــا

ســيأيت يف املطلــب الثــاين ،بــل هــي تســمية مــن املفهرســن ،ثــم نقلــت عنهــم التســمية.

2.2إثبات نسبتها إىل املؤلف:
يمكــن اجلــزم بــأن هــذه الرســالة التــي بــن أيدينــا هــي مــن تأليــف العالمــة أمحــد الســحيمي

القلعــاوي ألمــور أربعــة:

	-األول :أن بعــض مصــادر ترمجته التي أرشت إليها تذكر هذه الرســالة من مؤلفاته(.)2
	-الثاين :أن عدد ًا من فهارس الكتب واملخطوطات تذكر هذه الرسالة وتنسبها إليه(.)3
	-الثالث :أهنا منسوبة إليه باسمه ونسبه يف فهرس خمطوطات مكتبة األزهر الرشيف(.)4
(( (1انظر :معجم املفرسين (.)76/1
(( (2انظر :األعالم ( ،)243/1ومعجم املفرسين (.)76/1
(( (3انظر :معجم مصنفات القرآن الكريم ( ،)149/2ومعجم املفرسين ( ،)76/1والفهرس الشامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط
(علوم القرآن والقراءات والتفسري ،)773/2وفهرست مصنفات تفسري القرآن الكريم (.)348/1
(( )331/21( (4حتت رقم ( 221جماميع)  ،5464رسالة رقم.11 :
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تــم هــذا الكتــاب
	-الرابــع :أن املخطــوط مكتــوب بخــط املؤلــف ،وقــد كتــب يف آخــرهّ « :

عــى يــد مؤلفــه :أمحــد بــن حممــد الســحيمي القــريش احلســني ،ووافــق الفــراغ مــن تأليفــه
يــوم الثالثــاء ،وهــو اليــوم الثامــن والعــرون مــن ذي احلجــة ســنة إحــدى ومخســن ومائــة

وألــف».

	-وهبذه االعتبارات األربعة نقطع بنسبتها إليه.

املطلب الثاين :توصيف الرسالة ،وموضوعها ،واملزايا ،واملآخذ:
هذا املطلب فيه ثالثة أمور:

1.1توصيف الرسالة ،وموضوعها:
وقعــت هــذه الرســالة يف ثــاث لوحــات ،اســتفتحها املؤلــف بتفســر ســورة الفجــر ،حتــى بلــغ

قولــه تعــاىل :ﮋﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ [ســورة الفجــر ،]5:واختــار أن جــواب ال َق َســم حمــذوف ّ
دل عليــه

مــا بعــده ،ثــم انتقــل إىل الــكالم عــى عــر ذي احلجــة وفضائلهــا وبعــض أحكامهــا ،وفضــل يــوم

عرفــة ،وأفــاض يف ذلــك ،ثــم ختــم الرســالة دون إكــال تفســر بقيــة الســورة.

يــدون هــذه الرســالة يف فضــل عــر ذي احلجــة ال
والــذي يظهــر يل أن مقصــود املؤلــف أن ّ

يف تفســر ســورة الفجــر ،ولكنــه أراد أن يبــن فضيلتهــا بدليــل القــرآن ،فاســتدل بداللــة َق َســم اهلل

تعــاىل بالليــايل العــر – التــي هــي عــر ذي احلجــة عــى قــول مجهــور املفرسيــن كــا نقلــه ومــال
إليــه -عــى عظيــم فضلهــا ،ثــم أفــاض يف ذكــر فضائلهــا بعــد أن حصــل املقصــود ببيــان فضلهــا مــن

جهــة القــرآن ،وممــا يؤكــد ذلــك أنــه أفــاض يف فضائلهــا وأحكامهــا بــا هــو خــارج عــن املقصــود،
بينــا كان كالمــه يف تفســر مطلــع الســورة مقتضب ـ ًا ،ثــم ختــم الرســالة بعبــارات تــدل عــى انتهــاء

مقصــوده منهــا ،وقــد تقــدم يف املطلــب األول يف شــأن اســم الرســالة أنــه يظهــر يل أن التســمية ليســت

مــن املؤلــف ،وتعليــل ذلــك هــو مــا ذكرتــه هنــا مــن ُبعــد موضــوع الرســالة عــن العنــوان ،وليــس
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هنــاك وجــه تناســب إال ابتــداؤه الرســالة بتفســر ســورة الفجــر توصــ ً
ا للمقصــود الــذي يريــده
مــن االســتدالل بقســم اهلل بالليــايل العــر عــى رشفهــا وفضلهــا؛ ليكــون مدخ ـ ً
ا لــه إىل احلديــث

عنهــا ،ويــدل عــى ذلــك أنــه ختــم الرســالة دون العــود إىل اســتكامل تفســر بقيــة الســورة ،وليســت
الرســالة ناقصــة بــل هــي تامــة ،وليســت هــي بالطويلــة ليقــال :ذهــل املؤلــف عــن ذلــك لتباعــد طريف

الــكالم ،ومل يســتوف كذلــك تفســر قــدر صالــح مــن الســورة ،فتبــن أن مقصــوده ليــس هــو تفســر

الســورة ،ولــ ّـا كان األمــر كذلــك اشــتبه األمــر عــى بعــض املفهرســن فقــرأ أوهلــا ومل يســتتمها فظنهــا

يف تفســر الســورة فوضــع هلــا هــذا العنــوان ،فالــذي يظهــر يل أهنــا رســالة عجــى مــن طــرف ذهــن

املؤلــف وقلمــه يف بيــان فضــل عــر ذي احلجــة ،وهــذا ال يســتوجب رســم منهــج حمــدد املعــامل؛
ِ
ـر الرســالة.
لقـ َ

2.2املزايا:

كل عمــل بــري فيــه مــن النقــص واخللــل مــا يعرتيــه ،وهــذا مــن دالئــل القــدرة الربانيــة

والعجــز اإلنســاين مع ـ ًا ،كــا فيــه داللــة عــى إعجــاز القــرآن املتمثــل يف إحــكام آياتــه ،قــال تعــاىل:
ﮋﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮊ [ســورة النســاء ،]82 :وهــذه الرســالة فيهــا بعــض املزايــا،

ســأذكرها مســتغني ًا بذلــك عــن اإلطالــة باالستشــهاد واإلحالــة ،وذلــك لصغــر حجــم الرســالة:
 -أوالً :عنايته بالسنة والرواية ،ويتمثل ذلك يف التايل:1 .1كثرة استشهاده بالسنة.
2 .2اعتامده عىل صحيح الرواية يف التفسري.
3 .3نقله ألحكام املحدثني أحيان ًا.
4 .4نقله عن بعض حفاظ السنة ،كاحلافظ ابن رجب وابن القيم.
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 -ثاني ًا :عنايته بالتعليل يف االختيار التفسريي.- -ثالث ًا :تعدد معارفه كام هو ظاهر ،فهو فقيه لغوي ،كام له عناية بعلم اهليئة

(.)1

3.3املآخذ:
لــن أتكلــم عــن إفاضتــه يف فضائــل عــر ذي احلجــة وخروجــه عــن املقصــود؛ وال عــدم إمتــام

تفســر الســورة؛ ألين بينــت مــا يظهــر يل مــن مقصــوده بكتابــة هــذه الرســالة ،ولذلــك فهــذا فليــس

ممــا يؤخــذ عليــه ،لكــن مــن خــال مضمــون املــادة العلميــة يف الرســالة فإنــه يؤخــذ عــى املؤلــف
أمــران:

	-أوالً :أنه أورد عدد ًا من األحاديث الواهية واملوضوعة.
	-ثانيــ ًا :تأثــره الظاهــر باملناهــج الصوفيــة املنتــرة يف تلــك احلقبــة الزمنيــة ،ومــن شــواهد

ذلــك :ختمــه الرســالة بدعــاء مــن أدعيــة الصوفيــة التــي تشــتمل عــى عبــارات هائلــة اللفــظ
فارغــة املعنــى ركيكــة الرتكيــب ،ومــن شــواهده :إيــراده لعــدد مــن األحاديــث الواهيــة يف
فضائــل بعــض األذكار ،وترتيــب أنــواع مــن الثــواب عليهــا.

ولكــن ُيعتــذر لــه بضعــف الســنة يف تلــك الفــرة التارخييــة ،وانتشــار البــدع واخلرافــة والطــرق

الصوفيــة ،ومــع ذلــك نجــد بصيــص الســنة يلــوح يف رســالته ،وهــو دليــل عــى حرصــه عليهــا لــو

توفــرت لــه األدوات ،وهتيــأت لــه الوســائل ،لكــن املرحلــة التارخييــة التــي عــاش فيهــا املؤلــف
مرحلــة إدبــار للعلــم ،وضعــف للســنة ،فرمحــه اهلل وغفــر لــه وجــزاه خــر ًا.
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املطلب الثالث :وصف النسخة اخلطية ،وصور منها:
	-وصف النسخة اخلطية:
مل أعثــر هلــذه الرســالة إال عــى نســخة خطيــة واحــدة ،وهــي حمفوظــة يف خمطوطــات مكتبــة

األزهــر الرشيــف بمــر ،وهــي املعروفــة باملكتبــة األزهريــة ،حتــت رقــم (٢٢١جماميــع) ،٥٤٦٤

رســالة رقــم ،)1(11 :وهــذه معلومــات املخطــوط:

	-الناســخ :الرســالة مكتوبــة بخــط مؤلفهــا ،بتاريــخ (1151هـــ) ،فقــد جــاء يف آخرهــا مــا
ـم هــذا الكتــاب عــى يــد مؤلفــه :أمحــد بــن حممــد الســحيمي القــريش احلســني،
نصــه« :تـ ّ

ووافــق الفــراغ مــن تأليفــه يــوم الثالثــاء ،وهــو اليــوم الثامــن والعــرون مــن ذي احلجــة

ســنة إحــدى ومخســن ومائــة وألــف».

	-نوع اخلط :خط نسخ معتاد واضح ،ووقعت يف أكثر من ثالث لوحات.
	-عدد األلواح )3( :لوحات وشيئ ًا سوى غالف املخطوط.
	-عدد األسطر )29( :سطر ًا.

	-عدد الكلامت :متوسط عدد الكلامت (.)11
وعــى صفحــة عنــوان املخطــوط حتبيــس مــن املؤلــف عــى طلبــة العلــم بمنزلــه بالــدرب

األصفــر باجلامليــة.

(( (1فهرس خمطوطات مكتبة األزهر الرشيف ( ،)331/21رابط فهرس املخطوطات:
http://www.feqhweb.com/vb/t23287.html
.
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- -صور املخطوطة
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صورة /١أ
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صورة آخر لوحة
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القسم الثاين
قسم التحقيق
النص املحقق
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املقدمة:
عرف اإلنسان ما مل يعلم ،وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم،
احلمد هلل الذي ّ
أ ّما بعد:

ـي أمحــد بــن حممــد الســحيمي القريش :قــد قــال اهلل يف كتابــه املبني،
ـر إىل مــواله الغنـ ِّ
فيقــول الفقـ ُ

وهــو أصــدق القائلــن :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﮋ ﭑ ﮊ [ســورة الفجــر ]1 :أي :أقســم بفجــر كل يــوم،
وهــو لغ ـ ًة :الشــق ،ومنــه :ﮋ ﯸ ﯹ ﯺ ﮊ [ســورة الكهــف ،]33 :ومنــه :الفجــور ،أي :العصيــان؛

واصطالحــا :نــور يطلــع مــن جهــة املــرق
ألن الفاجــر ينفتــح لــه طريــق املعصيــة ويتســع فيهــا(،)1
ً
ـم األفــق(.)2
فقــط
ً
معرتضــا بالضيــاء يف أقــى املــرق ذاه ًبــا مــن القبلــة إىل دبرهــا حتــى يرتفــع فيعـ ّ

ﮋ ﭓ ﭔ ﮊ [ســورة الفجــر ]٢ :أيُ :أ ِ
قســم هبــا ،واألصــح عنــد ابــن عبــاس( )3ومجهــور املفرسيــن مــن

الســلف ِ
وغريهــم أهنــا عــر ذي احلجــة( ،)4والروايــة عنــه أهنــا عــر رمضــان ســندها ضعيــف(.)5
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(((1انظر :مفردات ألفاظ القرآن للراغب األصفهاين (ص ،)625 :وعمدة احلفاظ يف تفسري أرشف األلفاظ للسمني احللبي (203/3
 ،)204واملعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكريم للدكتور/حممد حسن جبل (.)1636 ،1634/3
(((2انظر التعريف يف :الرد عىل املنطقيني البن تيمية (ص ،)266 :وقال الطاهر ابن عاشور يف التحرير والتنوير ( « :)312،313/30اسم
لوقت ابتداء الضياء يف أقىص املرشق من أوائل شعاع الشمس حني يتزحزح اإلظالم عن أول خط يلوح للناظر من اخلطوط الفرضية
املعروفة يف ختطيط الكرة األرضية يف اجلغرافيا ثم يمتد فييضء األفق ثم تظهر الشمس عند الرشوق» واملؤلف يريد بقوله« :واصطالح ًا»:
ّ
ويستدل
واملحركة واملتحرية،
اصطالح علامء اهليئة ،قال ابن خلدون يف تارخيه (ص« :)641 :وهو علم ينظر يف حركات الكواكب ال ّثابتة
ّ
بكيف ّيات تلك احلركات عىل أشكال وأوضاع لألفالك لزمت عنها هلذه احلركات املحسوسة بطرق هندس ّية...وأ ّما يف اإلسالم فلم تقع
به عناية ّإل يف القليل ،وكان يف أ ّيام املأمون يشء منه...و ّملا مات ذهب رسمه وأغفل واعتمد من بعده عىل األرصاد القديمة...وهذه
اهليئة صناعة رشيفة...عىل أنّه علم جليل وهو أحد أركان التّعاليم» ،وانظر :أبجد العلوم للقنوجي (ص ،)556 :ولقطة العجالن له
أيض ًا (ص ،)156 :وكان للفقهاء عناية به ،واملطالع لكتبهم جيد نقلهم عن علامء اهليئة كثري ًا.
(((3أخرجه احلاكم يف املستدرك ( ،)٣٩٢٧( )٥٦٨/2وقال« :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه» ،ووافقه الذهبي يف التلخيص،
وأخرجه البيهقي يف شعب اإليامن ( ،)٣٤٦٩( )٥٠٣/5وأخرجه الطربي يف جامع البيان ( )345 /24عنه من طرق متعددة ،قال ابن
رجب يف اجلامع لتفسريه (« :)562/2وأما (الليايل العرش) فهي :عرش ذي احلجة ،هذا الصحيح الذي عليه مجهور املفرسين من السلف
وغريهم ،وهو الصحيح عن ابن عباس ،روي عنه من غري وجه ،والرواية عنه أنه :عرش رمضان إسنادها ضعيف».
(( (4نسبه إىل مجهور املفرسين السمعاين يف تفسريه ( ،)217/6وابن جزي يف التسهيل ( ،)478/2وابن رجب كام يف اجلامع لتفسريه
( ،)562/2والشوكاين يف فتح القدير (.)526/5
(((5أي :العرش األواخر من رمضان ،أخرجه الواحدي يف التفسري الوسيط ( )479/4عنه من طريق أيب َظ ْبيان ،وذكره الثعلبي يف الكشف
والبيان ( ،)191/10وابن اجلوزي يف زاد املسري ( )437/4كالمها عنه من رواية أيب َظ ْبيان ،ويف تفسري القرآن العظيم البن كثري

ور َة ا ْل َف ْجر 
سري ُس َ
ت ْف ُ

ﮋ ﭖ ﭗ ﮊ أي :الزوج(.)1
ﮋ ﭗ ﮊ قــرأ محــزة والكســائي بكــر الــواو ،والباقــون بفتحهــا( ،)2أي :الفــرد( ،)3ويف حديــث

حســن« :العــر عــر األضحــى ،والوتــر يــوم عرفــة ،والشــفع يــوم النحــر»(.)4
ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ ﮊ أي :يأيت ويميض(.)5

أقسمت به من هذه األشياء ،ﮋ ﭠ ﮊ أيُ :م ْق َس ٌم به(، )٦
ﮋ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ أي :فيام
ُ
6

ﮋ ﭡ ﭢ ﮊ أيَ :ع ْقـ ٍ
ي ُجـ ُـر عـ ّـا ال ينبغــي( ، )٧أي :هــل يف إقســامي هبــذه
ـمي بذلــك؛ ألنــه َ ْ
ـلُ ،سـ ِّ
7

( )391/8عنه أهنا العرش األُ َول من رمضان! وأبو َظ ْبيان هو :حصني بن جندب اجلنبي ،ثقة .مرتجم يف هتذيب التهذيب البن حجر
( ،)379 /2والرواي عنه هو ابنه :قابوس بن أيب ظبيان اجلنبي ،وهو ضعيف ال حيتج به ،كام قال ابن سعد يف الطبقات الكربى
( ،)339/6وقال ابن حبان يف املجروحني (« :)216 /2كان رديء احلفظ يتفرد عن أبيه بام ال أصل له ،ربام رفع املراسيل وأسند
املوقوف» ،وانظر :هتذيب التهذيب (.)306 /8
(((1هذا من حيث اللغة ،ففي املفردات (صَّ :)457 :
ضم اليشء إىل مثله» ،وانظر :املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكريم
«الش ْف ُعّ :
( ،)1153 /2أما من حيث املراد هبا يف اآلية فقد اختلف املفرسون يف ذلك إىل أقوال كثرية ،أوصلها ابن اجلوزي يف زاد املسري (/4
 )438إىل عرشين قوالً ،بل قال أبو حيان يف البحر املحيط (« :)470/10ذكر يف كتاب التحرير والتحبري [أي :ابن النقيب] فيها ستة
وثالثني قوالً ضجرنا من قراءهتا فض ً
ال عن كتابتها يف كتابنا هذا» ،وما أحسن قول الزخمرشي يف الكشاف (« :)746 /4وقد أكثروا يف
بالتلهي عنه»! ،والصواب ما ذهب إليه الطربي
(الشفع والوتر) حتى كادوا يستوعبون أجناس ما يقعان فيه ،وذلك قليل الطائل ،جدير
ِّ
يف جامع البيان ()355 /24من إرادة العموم حيث قال« :والصواب من القول يف ذلك :أن يقال :إن اهلل تعاىل ذكره أقسم بالشفع
والوتر ،ومل خيصص نوع ًا من الشفع وال من الوتر دون نوع بخرب وال عقل ،وكل شفع ووتر فهو مما أقسم به مما قال أهل التأويل إنه
داخل يف قسمه هذا لعموم قسمه بذلك».
(((2انظر :التيسري للداين (ص ،)222 :والنرش البن اجلزري (.)400/2
(((3هذا من حيث اللغة ،انظر :املفردات (ص ،)853 :وعمدة احلفاظ ( ،)280 /4واملعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكريم (/1
 ،)203أما من حيث املراد هبا يف اآلية فالكالم فيها كالكالم يف (الشفع).
(((4أخرجه أمحد يف املسند ( ،)14510( )389/22والنسائي يف السنن الكربى ( ،)3468( )194/4واحلاكم يف املستدرك ()245/4
( ،)7517وقال« :هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم ومل خيرجاه» ،ووافقه الذهبي يف التلخيص ،والبيهقي يف شعب اإليامن ()304/5
( ،)3468عن جابر  مرفوع ًا ،وقد حسن إسناده ابن رجب كام يف اجلامع لتفسريه ( ،)562/2لكن قال ابن كثري يف تفسريه
(« :)391/8وهذا إسناد رجاله ال بأس هبم ،وعندي أن املتن يف رفعه نكارة ،واهلل أعلم» ،وحكم عليه األلباين يف السلسلة الضعيفة
( )3938( )408/8بالنكارة ،وقال« :وهذا إسناد رجاله ثقات؛ إال أنه معلول بعنعنة أيب الزبري؛ فإنه مدلس».
(((5انظر :جامع البيان ( ،)356/24ومعاين القرآن وإعرابه للزجاج (.)225/3
(( (6يريد أنه أطلق املصدر وأراد به اسم املفعول ،وهو قول الزخمرشي يف الكشاف (.)747/4
(( (7كذا قال الزخمرشي يف الكشاف ( ،)747/4وانظر :معاين القرآن لألخفش ( ،)313/1وجامع البيان (.)358/24
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()٨
قس ُم
ـم َ
قس ُم عليــه  ،والــ ُ
ـم َ
األشــياء إقســا ٌم لــذي عقــل ،واملعنــى :هل هو قســم عظيــم يؤ َّكدُ بمثلــه الــ ُ
1

ـار مكــة( ، )1يـ ّ
ـذوف تقديــره :لت ّ
ـدل عليــه قولــه :ﭐ
عليــه حمـ ٌ
ُعذبــن يــا كفـ َ
2

ـوع عـ ٍ
ـذاب( ،)4فــإن قلت:
ﮋ ﭤﭥﮊ أي :يــا حممــد( )3إىل قولــه :ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮊأي :نـ َ
ٍ
بفضيلة
اختصاصهــا
ـم بــه؟ ُأجيــب :بــأن حكمتــه
ُ
مــا احلكمـ ُة يف تنكــر ﮋ ﭓ ﭔﮊ مــن بــن ما َأ ْق َسـ َ
ليســت لغريهــا ،ولــو ُع ّرفــت بــام العهــد مل ت َْسـت َِق َّل بمعنــى الفضيلــة الــذي يف التنكــر( ،)5وقــد ذهــب
ـع األعــال املفضولــة
بعــض احلفــاظ إىل تفضيلهــا عــى العــر األخــر مــن رمضــان( ،)6فتكــون مجيـ ُ

فيهــا أفضـ َـل مــن نظريهــا املفعـ ِ
ـول يف شــهر رمضــان إال الصــوم؛ فإنــه فــرض ،وهــو أفضــل مــن صــوم
النفــل( ،)7واسـ ّ
ـتدل عــى ذلــك بأحاديــث كثــرة؛ خلــر البخــاري أنــه  قــال« :مــا مــن أيــام
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(( (1قال مكي يف اهلداية (« :)8240 /12أي :إن يف هذا القسم لكفاية لذي عقل» ،وانظر :جامع البيان ( ،)358/24والكشف والبيان
( ،)195/10والكشاف (.)747/4
(( (2أي :إن جواب القسم حمذوف ،يدل عليه قولهَ « :أ َْل ت ََر إىل قوله:ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ [سورة الفجر ،»]١٣ :وهذا قول الزخمرشي
يف الكشاف ( ،)474/4وقيل :اجلواب مذكور ،واختلف يف تقديره ،فقيل :هو قوله :ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ [سورة الفجر ،]١٤ :وهو
قول الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه ( ،)321/5وأبو البقاء العكربي يف التبيان يف إعراب القرآن ( ،)1285/2وقيل :حمذوف دل
عليه ما قبله من آخر سورة الغاشية ،وهو قوله :ﮋ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﮊ [سورة الغاشية ، ]26-25 :قاله أبو حيان
يف البحر املحيط ( ،)471/10أي :إن اجلواب تقديره :لتبع ُث َّن ،وقد ذكره ابن األنباري يف البيان يف غريب إعراب القرآن (،)511/2
ِ
ِ
كل ٍ
ِ
حمذوف لداللة املعنى عليه ،أيَ :لن ِ
ِ
تعديده ما َ
ُجاز َي َّن َّ
اخلالية ،الدر املصون للسمني احللبي
بالقرون
فعل
بدليل
أحد بام َعمل؛
وقيل:
ٌ
(.)777/10
ِ
َ
(((3األوىل تقديره :يا أهيا النبي ،أو يا أهيا الرسول؛ ألن املحذوف املقدَّ َر يف تقدير امللفوظ به ،واهلل تعاىل مل ُيناد نبيه حممد ًا  باسمه
املجرد ،إنام يناديه بوصف الرسالة أو النبوة تكري ًام له ،بخالف غريه من األنبياء عليهم الصالة والسالم.
والـم َثل ،قال ابن
(((4قال الفراء يف معاين القرآن (« :)261/3هذه كلمة تقوهلا العرب لكل نوع من العذاب ،تدخل فيه السوط ،جرى به الكالم
َ
عاشور يف التحرير والتنوير ( )322/30رشح ًا لكالم الفراء« :يريد أن حقيقتها كذلك ،وال يريد أهنا يف هذه اآلية كذلك ،وإضافة (سوط) إىل
(عذاب) من إضافة الصفة إىل املوصوف ،أي :صب عليهم عذاب ًا سوط ًا ،أي :كالسوط يف رسعة اإلصابة ،فهو تشبيه بليغ» وانظر :جامع البيان
( ،)373/24ومعامل التنزيل للبغوي (.)420/8
(((5السؤال وجوابه يف الكشاف ( ،)476/4وزاد« :وألن األحسن أن تكون الالمات متجانسة؛ ليكون الكالم أبعد من اإللغاز والتعمية».
(((6لعله يريد به احلافظ ابن رجب ،حيث عقد يف لطائف املعارف (صً )266 :
فصال يف فضل عرش ذي احلجة عىل غريه من أعشار الشهور ،وضمنه
كثري ًا من فضائل عرش ذي احلجة ،وقال (ص« :)267 :فأما لياليه فمن املتأخرين من زعم أن ليايل عرش رمضان أفضل من لياليه الشتامهلا عىل
ليلة القدر ،وهذا بعيد جد ًا» ،ولشيخ اإلسالم ابن تيمية تفصيل لطيف يف التفضيل بينهام ،وهو :أن أيام عرش ذي احلجة أفضل من أيام العرش من
رمضان ،والليايل العرش األواخر من رمضان أفضل من ليايل عرش ذي احلجة ،انظر :جمموع الفتاوى ( ،)287/25ونقله ابن القيم يف بدائع الفوائد
( )162 /3وعلق عليه بقوله« :وإذا تأمل الفاضل اللبيب هذا اجلواب وجده شافي ًا كافي ًا» وانظر :زاد املعاد يف هدي خري العباد (.)57 / 1
(((7للحديث القديس الذي أخرجه البخاري يف صحيحه ( )6502( )105/8عن أيب هريرة  ،قال :قال رسول اهلل :
افرتضت عليه».
أحب إيل مما
ُ
تقرب إيل عبدي بيشء َّ
«إن اهلل قال :من عادى يل ولي ًا فقد آذنتُه باحلرب ،وما َّ

ور َة ا ْل َف ْجر 
سري ُس َ
ت ْف ُ

العمــل الصالــح فيهــا أحــب إىل اهلل مــن هــذه األيــام» يعنــي :أيــا َم العــر ،قالــوا يــا رســول اهلل :وال

اجلهــاد؟ قــال« :وال اجلهــاد يف ســبيل اهلل ،إال رجــل خــرج بنفســه ومالــه [/1أ] ثــم مل يرجــع مــن ذلــك

ـب إىل اهلل مــن العمــل يف بقيــة األيــام ،واألحــب إىل
بــيء»( ،)1ففيــه الترصيــح بــأن العمــل فيهــا أحـ ُّ

ـب) ،ويف صحيــح ابــن حبــان
اهلل هــو األفضــل عنــده ،بــل يف روايــة :الترصيــح بـ(أفضــل) بــدلَ ( :أحـ ّ

خــر« :مــا مــن أيــا ٍم أفضـ َ
ـل( )2عنــد اهلل مــن أيــام عــر ذي احلجــة» ،فقــال رجــل :يــا رســول اهلل ،هــل
هــو أفضــل أم غــزوة جهــاد يف ســبيل اهلل؟ قــال« :هــو أفضــل مــن ِعدَّ هتــن جهــاد ًا يف ســبيل اهلل»( ،)3ويف
حديــث ضعيــف« :والعمــل فيهــن -أي :العــر ُ -يضا َعــف بســبعامئة»( ،)4وأخــرج الرتمــذي وابــن

ـب إىل اهلل أن يتع َّبــد لــه فيهــا مــن عــر ذي احلجــة،
حبــان بســند ضعيــف مرفوعـ ًا« :مــا مــن أيــا ٍم أحـ َّ

يعــدل صيــام كل يــوم منهــا بســنة ،وكل ليلــة منهــا بقيــام ليلــة القــدر»( ،)5ويف حديــث عنــد البـ ّـزار
وغــره(« :)6أفضــل أيــام الدنيــا أيــام العــر» ،قالــوا :يــا رســول اهلل وال مث ُلهــن يف ســبيل اهلل؟ قــال:

َ
ُ
أفضل منها يف هذه»قالوا :وال اجلها ُد؟
العمل يف أيا ٍم
(((1أخرجه البخاري يف صحيحه ( )969( )20/ 2عن ابن عباس  ،بلفظ« :ما
رجل خرج ُياطر بنفسه وماله ،فلم ِ
قال« :وال اجلها ُد ،إال ٌ
يرج ْع بيشء» ،وذلك اللفظ ألبى داود يف سننه ( ،)2438( )325 /2والرتمذي
يف جامعه ( ،)757( )121 /3وابن ماجه يف سننه ( ،)1727( )550 /1وابن حبان يف صحيحه (.)324( )30 /2
(((2يف اهلامش« :صفة أليام» ،واملراد :أنه جمرور بالفتحة نيابة عن الكرسة؛ ألنه ممنوع من الرصف.
(((3أخرجه أبو يعىل املوصيل يف مسنده ( ،)2090( )69 /4وابن حبان يف صحيحه( )٣٨٥٣( )١٦٤ /9من طريق هشام الدستوائي ،عن أيب
الزبري ،عن جابر مرفوع ًا ،وضعفه األلباين يف السلسلة الضعيفة ( )٦٧٩( )١٢٦ /2لعنعنة أيب الزبري ،وقال يف اإلرواء (« :)400 /3وأبو
الزبري مدلس ،وقد عنعنه من الطريقني ،ولوال ذلك لقلنا بصحة إسناده».
(((4أخرجه البيهقي يف شعب اإليامن ( ،)٤٣٨١( )١١٣ /5ويف فضائل األوقات (ص )٢٧١( )343 :من طريق عدي بن ثابت ،عن
سعيد بن جبري ،عن ابن عباس مرفوع ًا ،وضعفه ابن رجب يف لطائف املعارف (ص ،)261 :واأللباين يف ضعيف الرتغيب والرتهيب
(.)735( )364 /1
ٍ
ِ
تنبيه :تضعيف احلسنات إىل سبعامئة ض ْعف قد ورد به حديث صحيح أخرج مسلم يف صحيحه ( )١٥١١( )٨٠٧ /2عن أيب هريرة
 ،قال :قال رسول اهلل « :كل عمل ابن آدم يضاعف ،احلسنة عرش أمثاهلا إىل سبعامئة ضعف ،قال اهلل عز وجل :إال
الصوم ،فإنه يل وأنا أجزي به ،يدع شهوته وطعامه من أجيل » ..احلديث ،ولكن ذلك ال خيتص بعرش ذي احلجة.
(((5أخرجه الرتمذي يف جامعه ( ،)٧٥٨( )١٢٢/3وابن ماجه يف سننه ( )١٧٢٨( )٥٥١ /1عن أيب هريرة ريض اهلل عنه ،قال الرتمذي:
البخاري عن هذا احلديث فلم يعرفه
النهاس ،وسألت حممد ًا أي:
َّ
«هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث مسعود بن واصل ،عن َّ
من غري هذا الوجه َ
مثل هذا» ،وضعفه البغوي يف رشح السنة ( ،)346 /4وابن حجر يف فتح الباري ( ،)٥٣٤/٢واأللباين يف السلسلة
الضعيفة (.)٥١٤٢( )242 /11
خمرج عند أيب عوانة وابن حبان.
(((6هو احلديث الذي سيذكره بعده لكن اختلف لفظه ،وسيأيت أنه َّ
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وجهــه يف الــراب» ( ،)1وروي مرسـاً ،قيــل :وهــو األصــح(،)2
«وال مث ُلهــن يف ســبيل اهلل إال مــن َع َّفــر َ

ويف حديــث جابــر( )3يف صحيحــي ابــن عوانــة وابــن حبــان« :مــا مــن أيــام أفضــل عنــد اهلل مــن أيــام

عــر ذي احلجــة» ( ،)4وتظهــر فائــدة األفضليــة فيمــن نــذر الصيــام أو ع ّلــق ً
عمل مــن األعــال بأفضل

األعشــار أو أفضــل األيــام ،فلــو أفــرد يو ًمــا منهــا تعـ ّـن يــوم عرفــة؛ ألنــه عــى الصحيــح أفضـ ُـل أيــام
العــر املذكــورة ،وأفضــل أيــام الســنة ،فــإن أراد أفضـ َـل أيــا ِم األســبوع تعـ ّـن يــو ُم اجلمعــة؛ مجعـ ًا بــن

احلديــث اآليت وبــن حديــث أيب هريــرة مرفو ًعــا« :خــر يــوم طلعــت فيــه الشــمس :يــوم اجلمعــة؛ فيــه
ُخلــق آدم ،وفيــه ُأدخــل اجلنــة ،وفيــه ُأخــرج منهــا» رواه البخــاري ومســلم( ،)5ولــو قــال :أنـ ِ
ـت طالــق

يف أفضــل األيــام :طلقــت يــوم عرفــة( ،)6قــال بعــض املتأخريــن(« :)7والتحقيــق مــا قالــه بعــض أعيــان
املتأخريــن مــن العلــاء :أن جممــوع هــذه العــر أفضــل مــن جممــوع عــر رمضــان ،وإن كان يف عــر

غريهــا» ( ،)8وقــال ابــن الق ّيــم« :الصــواب أن ليــايل العــر األخــر
رمضــان ليل ـ ٌة ال ُ
يفضــل عليهــا ُ
مــن رمضــان أفضــل مــن ليــايل عــر احلجــة ،وأيــام عــر احلجــة أفضــل مــن أيــام عــر رمضــان؛
فضــل بليلــة القــدر» (،)9
فضــل ليومــي النحــر وعرفــة ،وعــر رمضــان إنــا ّ
ألن عــر احلجــة إنــا ّ

()10
الر ْمــي :وأفتــى الوالــد تعــاىل بــأن عــر رمضــان أفضــل مــن عــر ذي
قــال الشــمس
َّ
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وحسن إسناده املنذري يف الرتغيب والرتهيب
(( (1أخرجه البزار كام يف كشف األستار ( )١١٢٨( )٢٨/2عن جابر ريض اهلل عنه،
ّ
( ،)١٧٨٣( )١٢٧/2وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب ( ،)١١٥٠( )٢٣ /2ويف ذلك نظر ملا سيأيت يف احلاشية التالية.
ً
مرسال ،فقد تتبعت طرقه وخمارجه ،فلم أجده إال من طريق أيب الزبري عن جابر مرفوع ًا ،ولكن أبا الزبري رواه عن جابر
(((2مل أقف عليه
معنعن ًا ،وأبو الزبري مدلس ،ومل يرصح بالسامع يف مجيع الطرق ،انظر :أنيس الساري لنبيل البصارة (..)٣٣٦٦( )٤٧٢٨-٤٧٢٦/7
(((3هو احلديث الذي قبله لكن اختلف لفظه.
(((4أخرجه أبو عوانة يف مستخرجه ( ، ،)٣٠٢٣( )٢٤٦ /2وأخرجه ابن حبان يف صحيحه ( ،)٣٨٥٣( )١٦٤ /9كالمها من طريق أيب
الزبري عن جابر  مرفو ًعا ،وهو احلديث الذي قبله مع اختالف يسري يف ألفاظه ،وقد تقدم يف احلاشية قريب ًا ما فيه من عنعنة أيب
الزبري وعدم ترصحيه بالسامع من جابر ،وهو مدلس.
(((5أخرجه مسلم يف صحيحه ( )٨٥٤( )585 /2عن أيب هريرة ريض اهلل عنه ،ومل أقف عليه عند البخاري فاهلل أعلم.
(((6انظر اإلشارة لثمرة اخلالف يف :فتح الباري ( ،)460/2وفيض القدير للمناوي ( ،)51/2وحاشية ابن عابدين (.)511/2
(((7هو احلافظ ابن رجب.
(((8لطائف املعارف (ص.)267 :
(((9انظر :بدائع الفوائد ( ،)162 /3وزاد املعاد (.)57 / 1
(((1(1ال) يف كتب الرتاجم تقوم مقام (الدين) يف ألقاب العلامء اختصار ًا ،فالشمس أي :شمس الدين.

ور َة ا ْل َف ْجر 
سري ُس َ
ت ْف ُ

احلجــة[/1ب]؛ ألن رمضــان ســيد الشــهور( ،)1وأمــا خــر« :ســيد الشــهور رمضــان ،وأعظمهــا حرمــة

ذو احلجــة» فضعيــف( ،)2وأفضــل الصيــام بعــد رمضــان :صيــام األشــهر احلــرم( ،)3وأوهلــا :شــهر

خروجــا مــن خــاف مــن
ذي القعــدة عــى املعتمــد ،وأفضلهــا عــى األصــح :املحــرم ثــم رجــب؛
ً
فضلــه عــى األشــهر احلــرم ،ثــم القعــدة واحلجــة عــى حــد ســواء ،وقيــل بتقديــم احلجــة ،ثــم بعدهــا
ّ

شــعبان(.)4

وروى أبــو داود عــن أمهــات املؤمنــن « أن النبــي  كان يصــوم تســع ذي احلجــة »(،)5

وأمــا روايــة مســلم عــن عائشــة « :مــا رأيتــه  صائـ ًـا العــر قــط » ،ويف روايــة :يف العــر

قــط( ،)6فأجيــب عنهــا بأهنــا إنــا نفــت رؤيتهــا ،وال يلــزم مــن عــدم رؤيتهــا عــدم وقوعــه يف نفــس
األمر(.)7

وكــره ابــن ســرين أن يقــال :صــام العــر؛ ألنــه مل يصــم إال التســع إذ العــارش ال يقبــل

(((1هناية املحتاج إىل رشح املنهاج (.)207/3
(( (2أخرجه البيهقي يف شعب اإليامن ( ،)٣٤٧٩( )٣١٠/5وابن عساكر يف تاريخ دمشق ( ،)3115( )323/٢٦والبزار كام يف كشف
األستار ( )960( )457/1عن أيب سعيد اخلدري  مرفوع ًا ،وضعفه األلباين يف السلسلة الضعيفة (،)3727( )205/8
وانظر :كشف اخلفاء للعجلوين (.)526/1
(((3ملا أخرجه مسلم يف صحيحه ( )1163( )821/2عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل « :أفضل الصيام بعد
رمضان :شهر اهلل املحرم».
(((4انظر :حتفة املحتاج البن حجر اهليتمي ( ،)461/3ومغني املحتاج للرشبيني ( ،)187/2وهناية املحتاج للشمس الرميل (.)211/3
(((5أخرجه أمحد يف مسنده ( ، )43322( )42/73وأبو داود يف سننه ( ، )7342( )523 /2والنسائي يف السنن الكربى ()891 /3
( )8372عن بعض أزواج النبي  هكذا باإلهبام  ،وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود (األم) (.)2106( )196 /7
(((6أخرجه مسلم يف صحيحه ( )١١٧٦( )٨٣٣ /2عن عائشة  بلفظ« :ما رأيت رسول اهلل 
صائام يف العرش قط»،
ً
وأخرجه أبو داود يف سننه ( ،)٢٤٣٩( )٥٢٣ /2والنسائي يف السنن الكربى ( ،)٧٨٨٢( )٢٤٣ /3وابن ماجه يف سننه ()١٥٥/1
( )٧٢٩بلفظ« :ما رأيت رسول اهلل  صام العرش قط».
(((7انظر :رشح النووي عىل صحيح مسلم ( ،)72/8وقال ابن رسالن يف رشح سنن أيب داود« :)555/10( :ألنه  كان يكون
عندها يف يوم من تسعة أيام ،والباقي عند باقي أمهات املؤمنني ،أو لعله كان يصوم بعضه يف بعض األوقات ،وكله يف بعضها ويرتكه يف
بعضها لعارض من سفر أو مرض أو غريمها ،وهبذا جيمع بني األحاديث».
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الصــوم( .)1ويس ـ ّن صــوم الثامنيــة أيــام قبــل يــوم عرفــة للحــاج وغــره( ،)2ويف احلديــث« :مــن صــام

عــر ذي احلجــة أعطــاه اهلل ثــواب مــن حــج واعتمــر تلــك الســنة ،وكتــب اهلل بــكل يــوم عبــادة نبــي
مــن األنبيــاء ،وخــرج مــن ذنوبــه كيــوم ولدتــه أمــه ،وكان يــوم القيامــة رفيــق إبراهيــم اخلليــل صلوات

اهلل عليــه ،وإن مــات إىل مائــة يــوم مــات شــهيد ًا» (.)3

ويســن إحيــاء ليــايل التســع()4؛ حلديـ ٍ
ـث فيــه( ،)5كــا يســن إحيــاء ليلتــي العيــد( ،)6ويســن أيضـ ًا

إكثــار الذكــر فيهــا؛ لقولــه تعــاىل :ﮋ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ[ احلــج ،]٢٨ :وهــي العــر(،)7
ـب إليــه العمـ ُ
ـل فيهــن مــن هــذه األيــام العــر،
ـم عنــد اهلل وال أحـ ُّ
وروى أمحــد« :مــا مــن أيــا ٍم أعظـ ُ

فأكثــروا فيهــن مــن التكبــر والتحميــد والتهليــل» (.)8

ويســن صــوم يــوم عرفــة لغــر حــاج ومســافر ومريــض( ،)9وهــو تاســع احلجــة ؛ خلــر مســلم:

«صيــام يــوم عرفــة يكفــر الســنة التــي قبلــه والتــي بعــده» ( )10أي :بــأن تغفــر الذنــوب املكتســبة فيهــا.

(((1نقله عنه ابن رجب يف لطائف املعارف (ص ،)262 :وقال« :ألنه يوهم دخول يوم النحر فيه وإنام يقال :صام التسع ولكن الصيام إذا أضيف إىل
العرش فاملراد صيام ما جيوز صومه منه» ،وانظر :رشح سنن أيب داود البن رسالن (.)561/10
(((2انظر :مغني املحتاج للرشبيني ( ،)183/2وهناية املحتاج للشمس الرميل (.)207/3
(( (3مل أقف عليه ،وأمارات الوضع عليه ال ختفى.
(((4أي :قيامها ،انظر :مراقي الفالح للرشنباليل (ص ،)150 :والفروع البن مفلح (.)392/2
ٍ
كل يو ٍم منها بسنةُّ ،
أحب إىل اهلل أن يتع َّبد له فيها من عرش ذي احلجة ،يعدل صيا ُم ِّ
وكل ليلة منها بقيام ليلة القدر»،
(((5وهو« :ما من أيا ٍم
َّ
وقد تقدم ذكر املؤلف له وخترجيه واحلكم عليه.
(((6انظر :هناية املطلب للجويني ( ،)611/2ورشح خمترص خليل للخريش ( ،)101/2قال النووي يف املجموع (« :)42/5واحتج له
أصحابنا بحديث أيب أمامة عن النبي « :من أحيا ليلتي العيد مل يمت قلبه يوم متوت القلوب» ،ويف رواية الشافعي وابن ماجه:
«من قام ليلتي العيدين حمتسب ًا هلل تعاىل مل يمت قلبه حني متوت القلوب» ،رواه عن أيب الدرداء موقوف ًا ،وروي من رواية أيب أمامة موقوف ًا
عليه ومرفوع ًا كام سبق ،وأسانيد اجلميع ضعيفة».
(((7وهو قول أكثر املفرسين ،انظر :الكشف والبيان ( ،)19/7ومعامل التنزيل ( ،)379/5ورواه البخاري يف صحيحه ( )20/2عن ابن
عباس  معلق ًا بصيغة اجلزم.
(((8أخرجه أمحد يف مسنده ( )٦١٥٤( )٢٩٦/01( ،)٥٥٤٦( )323 /9عن ابن عمر  مرفوع ًا ،وصحح إسناده أمحد شاكر يف حتقيقه
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للمسند ( ،)٥٤٤٦( )٦٨ /5وصحح حمققو املسند متنه ،وانظر :إرواء الغليل لأللباين (.)398 /3
(((9ملا أخرجه البخاري يف صحيحه ( ،)١٦٥٨( )161 /2ومسلم يف صحيحه ( )١١٢٣( )٧٩١/2عن أم الفضل بنت احلارث 
قالت( :شك الناس يوم عرفة يف صوم النبي  ،فبعثت إىل النبي  برشاب فرشبه).
((1(1أخرجه مسلم يف صحيحه ( )١١٦٢( )818 /2عن أيب قتادة  مرفوع ًا وفيه قصة.

ور َة ا ْل َف ْجر 
سري ُس َ
ت ْف ُ

ولــو ثبــت هــال احلجــة يــوم اجلمعــة مثـاً ،ثــم حتــدث النــاس برؤيتــه ليلــة اخلميــس ،و َظـ َّن

ـت ،فهــل ُينــدَ ب صــو ُم الســبت لكونــه يــوم عرفــة عــى تقديــر كــال ذي القعــدة؟
صد َقهــم ومل يث ُبـ ْ

أم َيـ ُـرم الحتــال كونــه يــوم العيــد؟ قــال (م ر)(« :)1أفتــى الوالــد بالثــاين؛ ألن دفــع مفســدة احلــرام
[/2أ] مقــدّ م عــى حتصيــل مصلحــة املنــدوب» ( ،)2واملــراد بالســنة التــي قبــل يــوم عرفــة :الســنة التــي

تتــم بفــراغ شــهره ،وبالســنة التــي بعــده :الســنة التــي أوهلــا املحــرم الــذي يــي الشــهر املذكــور؛ إذ
اخلطــاب الرشعــي حممــول عــى عــرف الــرع ،وعرفــه فيهــا مــا ذكرنــاه( ،)3قــال بعضهــم« :ويؤخــذ

مــن تكفــر الســنة املســتقبلة أن مــن صامــه ال يمــوت فيهــا؛ ألن التكفــر ال يكــون بعــد املــوت»(،)4

ـت بعــده فإنــه ُيعا َقــب
وأقــول :يمكــن أن يكــون بعــد املــوت بــأن أحــدث بدع ـ ًة قبــل موتــه و ُفعلـ ْ

عليهــا مــا دامــت تُفعــل ،فيجــوز أن اهلل يغفرهــا لــه بعــد موتــه ،وقــال املــاوردي :التكفــر يطلــق

بمعنــى الغفــران وبمعنــى العصمــة( ،)5فيحمــل األول عــى الســنة املاضيــة ،والثــاين عــى املســتقبلة،

بمعنــى أنــه تعــاىل حيفظــه أن يذنــب فيهــا ،أو يعطــى مــن الثــواب مــا يكــون كفــارة لذنوهبــا ،أو تغفــر
حقيقــة قبــل وقوعهــا( ،)6قــال إمــام احلرمــن« :وامل َك َّفــر :الصغائــر دون الكبائــر» ( ،)7قــال النــووي:

(((1هذه من الرموز احلرفية لفقهاء الشافعية املتأخرين ،ويقصدون به :شمس الدين حممد الرميل ،فامليم من :حممد ،والراء من :الرميل،
انظر :مصطلحات املذاهب الفقهية وأرسار الفقه املرموز ملريم الظفريي (ص.)229 :
«وسئلت عام إذا ثبت هالل ذي احلجة
(((2هناية املحتاج ( ،)180/ 3قال والده الشهاب الرميل يف حاشيته عىل أسنى املطالب (ُ :)431 /1
يوم اجلمعة ثم حتدث الناس برؤيته يوم اخلميس و َظن صد َقهم ومل يثبت ،فهل ُيندب صو ُم يوم السبت لكونه يوم عرفة عىل تقدير كامل
فأجبت بأنه َي ُرم؛ ألن دفع مفسدة احلرام مقدمة عىل حتصيل مصلحة املندوب».
ذي القعدة؟ أم َي ُرم الحتامل كونه يوم العيد؟
ُ
(((3منقول من كالم الشمس الرميل يف هناية املحتاج (.)206/3
(((4نقلها القليويب يف حاشيته عىل رشح املحيل عىل منهاج الطالبني للنووي ( ،)93/2والبجريمي عىل رشح اخلطيب الرشبيني عىل مقدمة
أيب شجاع ( )405/2ونقلها عنه ،ثم قال« :وقد راجعته فوجدته كام ذكر ،فقد قال املدابغي عىل (التحرير) ما نصه :فائدة :قال ابن
سنة مستقب ٍ
عباس  : وهذه برشى بحياة ٍ
بش بكفارهتاَّ ،
فدل لصائمه عىل احلياة فيها؛ إذ هو
لة ملن صامه ،إذ هو َّ 
َ
 ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى.
(((5قال املاوردي يف احلاوي الكبري (...« :)472/3وفيه تأويالن :أحدمها :أن اهلل تعاىل يغفر له ذنوب سنتني ،والثاين :أن اهلل تعاىل يعصمه
يف هاتني السنتني فال يعيص فيهام».
(((6انظر هذه التأويالت يف :املجموع (.)382- 381/6
ٌ
حممول عىل الصغائر ،دون املوبقات».
(((7قال يف هناية املطلب (« :)73/4وكل ما يرد يف األخبار من تكفري الذنوب ،فهو عندي

121

()2
()1
وعممــه ابن املنــذر يف الكبائــر أيض ًا( ،)3ومشــى
«فــإن مل تكــن صغائــر فريجــى أن ُ َت َّتــت الكبائــر» ّ ،

عليــه صاحــب الذخائــر( ،)4وقــال« :التخصيــص بالكبائــر حت ّكــم حيتــاج إىل دليــل وفضــل اهلل واســع»

( ،)5ومــال إليــه الشــمس الرمــي يف رشحــه عــى املنهــاج( ،)6فــإن مل تكن ذنــوب فزيــادة يف احلســنات(،)7

ويــوم عرفــة مــن خصائــص هــذه األمــة؛ وهلــذا ك ّفــر ســنتني ،وأخــرج البيهقــي أنــه  كان

يقــول« :ألــف يــوم»( ،)8ويف احلديــث« :صــوم يــوم عرفــة كصــوم ســتني ســنة» ( ،)9ويف احلديــث:

«صيــام أول يــوم مــن العــر يعــدل مائــة ســنة ،واليــوم الثــاين يعــدل مائتــي ســنة ،فــإذا كان يــوم

()10
ـمي بذلــك؛ ألن
الرتويــة يعــدل ألــف عــام»  ،ويــوم الرتويــة هــو :اليــوم الثامــن مــن ذي احلجــةُ ،سـ ِّ

َ
(((1احلت :التساقط ،انظر :مقاييس اللغة البن فارس ( )28/2مادة (ح ت ت) ،والقاموس املحيط للفريوز آبادي ( ،)150/1ويف املصدر:
ُت َّفف ،وكالمها بمعنى واحد.
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(((2املجموع (.)382/6
(((3قال يف اإلرشاف عىل مذاهب العلامء (« :)172/3وقوله( :غفر له ما تقدم من ذنبه) قول عام يرجى ملن قامها إيامن ًا واحتساب ًا أن يغفر
له مجيع ذنوبه صغريها وكبريها» ،وانظر :املجموع (.)382/6
(((4هو :أبو املعايل َُملِّ بن َُجيع بن نجا املخزومي ،قايض القضاة ،يعرف عند الشافعية بـ(صاحب الذخائر) ،وهو أحد مؤلفاته ،انظر:
مصطلحات املذاهب الفقهية وأرسار الفقه املرموز (ص.)245 :
(((5نقله عنه ابن قايض شهبة يف بداية املحتاج يف رشح املنهاج ( ،)591/1والرشبيني يف مغني املحتاج (.)183/2
(((6هناية املحتاج (.)206/3
(((7انظر :حاشية القليويب عىل رشح املحيل عىل املنهاج ( ،)93/2وحاشية البجريمي عىل رشح اخلطيب الرشبيني عىل مقدمة أيب شجاع
(.)405/2
(((8أخرجه البيهقي يف شعب اإليامن ( ،)٣٤٨٦( )٣١٥ /5والعقييل يف الضعفاء الكبري ( ،)140 /2والطرباين يف املعجم األوسط ()44 /7
( ،)٦٨٠٢عن عائشة  ،وحكم عليه األلباين يف السلسلة الضعيفة ( )٥١٩١( )٣١٠ /11بالنكارة.
(((9أخرجه الديلمي يف الفردوس ( ،)٣٧٥٠( )٣٩٤ /2وأورد السيوطي سنده يف الزيادات عىل املوضوعات ( )565( )٤٦٧/1من
طريق الديلمي عن ابن مسعود مرفوع ًا ،وهو حديث موضوع؛ يف إسناده حممد بن متيم الفاريايب ،قال ابن حبان يف :املجروحني (/2
« : :)١٠١٣( )603يضع احلديث» ،وقال احلاكم كام يف سؤاالت السجزي للحاكم (ص« :)137( )139 :وضع عىل رسول اهلل
 أكثر من عرشة آالف حديث» ،واحلديث أورده ابن عراق الكناين يف تنزيه الرشيعة ( ،)49( )165 /2والفتَّني يف تذكرة
املوضوعات (ص.)119 :
((1(1أخرجه الديلمي يف الفردوس ( )3755( )396 /2وأورد السيوطي سنده يف الزيادات عىل املوضوعات ( )566( )468/1من طريق
ِ
ِ
املحرم .انظر ترمجته يف:
املحرم ،عن عطاء ،عن عائشة مرفوع ًا ،وهذا حديث موضوع؛ آفته حممد
الديلمي بإسناده إىل حممد بن عبيد
ِ
لسان امليزان ( ،)6966( )227 /7وأورده ال َفتَّني يف تذكرة املوضوعات (ص ،)119 :والسيوطي يف الزيادات عىل املوضوعات (/1
 )468566وقاال :فيه حممد بن املحرم كذاب.

ور َة ا ْل َف ْجر 
سري ُس َ
ت ْف ُ

النــاس يملئــون رواياهــم( )1فيــه؛ ألجــل صعــود عرفــة( ،)2وقيــل :ألن إبراهيــم رأى يف الليــل ذبــح

ـروى -أي :يتفكــر أنــه مــن الشــيطان ،أو مــن الرمحــن -فبقــي مجيــع
ابنــه فأصبــح يــوم الرتويــة يـ ّ

النهــار متفكـ ًـرا فيــا رأى ،أو ألن آدم وحــواء رأى كل منهــا صاحبــه يف ذلــك اليــوم( ،)3ويف احلديــث:

«يف أول ليلــة مــن ذي احلجــة ولــد إبراهيــم ،فمــن صــام ذلــك اليــوم كان كفــارة ثامنــن ســنة ،ويف تســع

مــن ذي احلجــة أنــزل توبــة داود ،فمــن صــام ذلــك اليــوم كان كفــارة ســتني ســنة» ( ،)4وعــن أيب هريــرة
مرفو ًعــا« :مــن صــام يــوم عرفــة كتــب اهلل لــه بعــدد مــن صــام ذلــك اليــوم ،وبعــدد مــن مل يصمــه مــن

املســلمني ثواب ـ ًا[ ،ويتبعــه]( )5ســبعون ألــف ملــك إىل املوقــف ،وعنــد نصــب امليــزان ،ومــن املوقــف

إىل الــراط ،ومــن الــراط إىل اجلنــة ،ويبرشونــه بــكل خطــوة خيطوهــا مركو ُبــه ببشــارة جديــدة»

()6

( ،)7ويف احلديــث« :مــا مــن يــوم أكثــر مــن أن ُيعتــق اهلل فيــه مــن النــار مــن يــوم عرفــة» رواه مســلم

()8

[/2ب] ،ويف احلديــث« :أن اهلل تعــاىل ينظــر إىل عبــاده يــوم عرفــة فــا يــدع أحــد ًا يف قلبــه مثقــال ذرة

مــن إيــان إال غفــر لــه» ،قــال ابــن عمــر :قلــت :يــا رســول اهلل ،ألهــل عرفــة خاصــة؟ قــال« :ال ،بــل

للنــاس عامــة للمســلمني عامــة»(.)9

(((1الروايا مجع :راوية ،وهي املزادة التي يوضع فيها املاء ،انظر :املحكم البن سيده ( ،)353/10وتاج العروس للزبيدي (.)192/38
(((2انظر :غريب احلديث إلبراهيم احلريب ( ،)779/2وهتذيب اللغة لألزهري (.)225/15
يعول عليها ،وال يلتفت إليها،
(((3انظر :الكشف والبيان للثعلبي ( ،)110/2والكشاف للزخمرشي ( ،)54/4ومثل هذه التعليالت ال َّ
الرتوي.
وتروى مصدرهِّ :
تروىّ ،
روى ال ّ
ويدل عىل بطالن األول منهام أنه لو كان كام قيل لكانت منى تسمى :تروي ًا؛ ألن الرتوية مصدرّ :
(( (4أخرجه الديلمي يف الفردوس ( )1424381 /3وأورد السيوطي سنده يف الزيادات عىل املوضوعات ( )468567/1من طريق
الديلمي عن عيل بن أيب طالب مرفوع ًا ،قال السيوطي« :حممد بن سهل كان يضع احلديث» ،وهو حديث موضوع مسلسل بالكذابني،
أورده ابن عراق الكناين يف تنزيه الرشيعة املرفوعة عن األخبار الشنيعة املوضوعة ( ،)16550 /2والفتني يف تذكرة املوضوعات (ص:
)119
(((5يف املخطوط :ويشاعه ،وصوابه« :ويتبعه» كام يف مصدر اخلرب اآليت.
(((6من قوله« :وعن أيب هريرة مرفو ًعا» إىل هنا مستدرك يف هامش املخطوط.
(((7ليس يف يشء من دواوين السنة ،ومل أقف عليه مسند ًا ،وإنام أورده الصفوري الشافعي يف نزهة املجالس ومنتخب النفائس ()171 /1
عن أيب هريرة  مرفوع ًا من غري إسناد ،وأمارات الوضع ظاهرة عليه.
(((8أخرجه مسلم يف صحيحه ( )1348( )982 /2عن عائشة  مرفو ًعا.
(( (9أخرجه عبد بن محيد كام يف املنتخب من مسنده ( ،)840( )54/2واملطالب العالية البن حجر ( ،)1247( )30/7والشجري يف
ترتيب األمايل اخلميسية ( ،)1688( )88/2وابن عساكر يف فضل يوم عرفة (ص ،)10( )157 :وحكم عليه األلباين يف السلسلة
الضعيفة ( )6048( )128/13بالوضع.
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وأمــا احلــاج الــذي يصــل عرفــة هنــار ًا فــا يســن لــه صــوم يــوم عرفــة ،بــل يســتحب لــه فطــره

ـوى عــى الدعــاء ،فــإن صامــه كــره( ،)2وأمــا احلــاج
ولــو كان قو ًّيــا؛ لالتبــاع ،رواه الشــيخان( ،)1ول َي ْقـ َ

الــذي ال يصــل عرفــة إال ليـ ً
ا فيســتحب لــه صومــه ،وأمــا املســافر واملريــض فيســن هلــا فطــره ولــو

قصــرا( ،)3ويكــره التعريــف بغــر عرفــة( )4عنــد مجــع مــن الســلف كاملــك( ،)5وندبــه
كان الســفر
ً
احلســن البــري( ،)6واملعتمــد عندنــا كــا قالــه (ع ش)( )7أنــه ال كراهــة فيــه مــامل يرتتــب عليــه اختالط

الرجــال بالنســاء بــأن تتضــام أجســامهم وإال َحـ ُـرم هلــذا العــارض( ،)8وهــو مجــع النــاس بعــد صــاة

العــر؛ للدعــاء وذكــر اســم اهلل تعــاىل إىل غــروب الشــمس كــا يفعــل أهــل عرفــة( ،)9ويف احلديــث:

«مــن قــال عنــد غــروب الشــمس يــوم عرفــة :بســم اهلل مــا شــاء اهلل ال قــوة إال بــاهلل ،مــا شــاء اهلل،
اخلــر كلــه بيــد اهلل ،مــا شــاء اهلل ال يــرف الســوء إال اهلل ،إال عصمــه اهلل ،وحرســه مــن الشــيطان،

ـئت أعطيــك» ( ،)10وأخــرج أبــو
ونــاداه مــن فــوق عرشــه :قــد أرضيتنــي ،وعــى رضــاك َســلني مــا شـ َ
يعــى والطــراين وابــن أيب الدنيــا عــن ابــن مســعود ريض اهلل تعــاىل عنــه قــال :قــال النبــي :

(((1أخرج البخاري يف صحيحه ( ،)1658( )161 /2ومسلم يف صحيحه ( )1123( )791 /2عن أم الفضل بنت احلارث 
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قالت( :شك الناس يوم عرفة يف صوم النبي  ،فبعثت إىل النبي  برشاب فرشبه).
(((2انظر :البحر الرائق البن نجيم ( ،)365/2ورشح خمترص خليل للخريش ( ،)240/2واملجموع رشح املهذب للنووي (،)381/6
وكشاف القناع للبهويت (.)340/2
(((3انظر :أسنى املطالب لزكريا األنصاري ( ،)431/1وحتفة املحتاج البن حجر اهليتمي ( ،)455/3واإلقناع للحجاوي (.)318/1
((« (4التعريف هو :اجتامع الناس يف املساجد عشية عرفة للدعاء والذكر حتى تغرب الشمس ،كام يفعله أهل عرفة» حاشية الروض املربع
البن قاسم (.)523/2
(((5انظر :إرشاد السالك البن فرحون ( ،)400/1ورشح خمترص خليل للخريش (.)352/1
(((6بوب البيهقي يف السنن الكربى (191/5باب التعريف بغري عرفة) ،وأخرج ( )9476( )191/5عن أيب عوانة قال :رأيت احلسن البرصي
ّ
يوم عرفة بعد العرص جلس فدعا وذكر اهلل عز وجل فاجتمع الناس ،ورواه األثرم عن احلسن كام يف املغني البن قدامة ( ،)296/2وانظر:
البناية رشح اهلداية للعيني ( ،)124/2وهناية املحتاج (.)297 /3
(((7هذه من الرموز احلرفية لفقهاء الشافعية املتأخرين ،ويقصدون به :عيل الشربامليس ،انظر :مصطلحات املذاهب الفقهية وأرسار الفقه
املرموز ملريم الظفريي (ص.)231 :
(((8ذكره يف حاشيته عىل هناية املحتاج (.)297/3
(((9انظر :املجموع للنووي ( ،)117/8ومغني املحتاج للرشبيني ( ،)261 /2وحاشية الروض املربع البن قاسم (.)523/2
((1(1أخرجه ابن عساكر يف تاريخ دمشق ( )427 /16عن عيل بن أيب طالب  مرفوع ًا ،وهذا حديث باطل ،قال املزي يف هتذيب
الكامل (« :)315 /13هو حديث منكر ،وإسناد جمهول» ،وقال الذهبي يف ميزان االعتدال (« :)3957( )330 /2جاء يف إسناد جمهول
بمتن باطل» ،وذكر اخلرب ،وانظر :لسان امليزان ( ،)1223( )329/9وأورده السيوطي يف الآللئ املصنوعة يف األحاديث املوضوعة
(.)154/1
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«مــن قــال ليلــة عرفــة هــذه العــر كلــات ألــف مــرة مل يســأل اهلل شــيئًا إال أعطــاه إال قطيعــة رحــم أو

مأثــم :ســبحان الــذي يف الســاء عرشــه ،ســبحان الــذي يف األرض موطئــه ،ســبحان الــذي يف البحــر
ســبيله ،ســبحان الــذي يف النــار ســلطانه ،ســبحان الــذي يف اجلنــة رمحتــه ،ســبحان الــذي يف القبــور
قضــاؤه ،ســبحان الــذي يف اهلــواء روحــه ،ســبحان الــذي رفــع الســاء ،ســبحان الــذي وضــع األرض،

ســبحان الــذي ال منجــى منــه إال إليــه» (.)1

وقــال ابــن العــريب تعــاىل« :ليــس يف دعــاء عرفــة حديــث يعــول عليــه إال قولــه

« :أفضــل الدعــاء يــوم عرفــة ،وأفضــل قــويل وقــول األنبيــاء مــن قبــي :ال إلــه إال اهلل

وحــده ال رشيــك لــه ،لــه امللــك ولــه احلمــد حييــي ويميــت بيــده اخلــر وهــو عــى كل يشء قديــر»

()2

( ،)3وكان أكثــر دعائــه  يــوم عرفــة« :ال إلــه إال اهلل وحــده ال رشيــك لــه امللــك ولــه احلمــد
بيــده اخلــر وهــو عــى كل يشء قديــر» ( ،)4قــال الســيوطي« :فينبغــي لإلنســان أن يقولــه [/3أ] يــوم

عرفــة مائــة مــرة»(.)5

(((1أخرجه أبو يعىل يف مسنده ( ،)5385( )264 /9وابن أيب شيبة يف مصنفه ( ،)29823( )103 /6والطرباين يف الدعاء (ص)274 :
( ،)876عن ابن مسعود  مرفوع ًا ،وأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ( ،)10554( )227 /10والبيهقي يف فضائل األوقات
(ص ،)207( )391 :وابن عساكر يف فضل يوم عرفة ( )14( )161عنه كذلك موقوف ًا ،كلهم من طريق َع ْز َر َة ِ
بن قيس قال :حدثتني
أم الفيض قالت :سمعت ابن مسعود  يقول :وذكروه بنحوه ،ومل أقف عليه عند ابن أيب الدنيا ،وهو باطل؛ أورده ابن اجلوزي
يف املوضوعات ( ،)211/2والسيوطي يف الآللئ املصنوعة ( ،)101/2وابن عراق يف تنزيه الرشيعة املرفوعة عن األخبار الشنيعة
املوضوعة ( ،)168/2والشوكاين يف الفوائد املجموعة يف األحاديث املوضوعة (ص ،)103 :وحكم عليه األلباين يف السلسلة الضعيفة
( )5982( )965/12بالنكارة.
سمي موىل أيب بكر ،عن أيب
(( (2أخرجه ابن عساكر يف فضل يوم عرفة (ص )11( )158:من طريق عبد الرمحن بن حييي ّ
املدين ،حدثنا مالك بن أنس ،عن ِّ
«تفردبوصلهعبدالرمحن،وهو ٌ
مرسليفاملوطأ،انظر:موطأمالك (،)1598()622/3فالصحيحيف
صالح،عنأيبهريرةمرفوع ًا،قالابنعساكرَّ :
هذاأنه ٌ
مرسلواليصحمرفوع ًاعنمالككامقالابنعساكر،وقالابنعبدالربيفالتمهيد (« :)38/6الخالفعنمالكيفإرسالهذااحلديثكام
رأيت،والأحفظههبذااإلسنادمسند ًامنوجهحيتجبمثله».
(((3نقله عنه املناوي يف فيض القدير (.)471/3
(( (4أخرجه الرتمذي يف جامعه ( ،)3585( )572/5وأمحد يف مسنده ( )6961( )548/11واللفظ له ،والبيهقي يف شعب اإليامن
( )3489( )316/5من طرق عن عمرو بن شعيب ،عن أبيه ،عن جده ،أن النبي  قال :كان أكثر دعاء رسول اهلل
 يوم عرفة« :ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،له امللك وله احلمد ،بيده اخلري ،وهو عىل كل يشء قدير» ،قال األلباين يف
سلسلة األحاديث الصحيحة (« :)1503( )8 /1ومجلة القول :أن احلديث ثابت بمجموع هذه الشواهد واهلل أعلم».
(((5مل أقف عليه يف مؤلفاته.
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ويف منســك اخلطيــب(« :)1مــن قــرأ قــل هــو اهلل أحــد يــوم عرفــة ألــف مــرة أعطــاه اهلل مــا

ســأل»( ،)2ويف عمــل اليــوم والليلــة يف وظائــف عــر ذي احلجــة(« :)3مــن حفــظ لســانه وســمعه
وبــره يــوم عرفــة حفظــه اهلل مــن عرفــة إىل عرفــة» ( ،)4وقــال بعضهــم :مــن قــال يف آخــر يــوم احلجــة

الدعــاء الــذي ســنذكره غفــر اهلل لــه مــا كان يف تلــك الســنة ممــا نــدم عليــه وتقبــل عملــه وضاعــف

لــه ثوابــه ،ويقــول الشــيطان :واويلتــاه بقينــا معــه طــول الســنة فأفســد فعلنــا يف ســاعة واحــدة ،وهــو
ـت
وح ُلمـ َ
هــذا :اللهــم مــا عملــت مــن عمــل يف هــذه الســنة ممــا هنيتنــي عنــه ومل ترضــه ومل أتــب منــه َ
ـي بعــد قدرتــك عــى عقوبتــي ودعوتنــي إىل التوبــة مــن بعــد جــراءيت عــى معصيتــك اللهــم إين
عـ ّ

أســتغفرك منهــا فاغفرهــا يل ،ومــا عملــت فيهــا ممــا ترضــاه ووعدتنــي عليــه الثــواب فتقبلــه منــي وال
تقطــع رجائــي منــك يــا كريــم ،تكــرره ثــاث مــرار(.)5
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(((1هو :اخلطيب الرشبيني ،وانظر :رشح الزرقاين عىل خمترص خليل (.)483/1
(( (2رواه أبو الشيخ من حديث ابن عمر مرفوع ًا كام يف كنز العامل ( ،)2737( )600 /1ومل أقف عىل إسناده ،قال ابن عراق الكناين يف
تنزيه الرشيعة (« :)77( )307 /1فيه ابن وهب ،قال يف اللسان :ال ُيعرف ،وفيه غريه َمن مل أقف له عىل حال أصالً ،واهلل أعلم» ،وقال
األلباين يف السلسلة الضعيفة واملوضوعة (« :)2812( )333/6وال أعلم يف فضل قراءة ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﮊ [سورة اإلخالص ]1 :ألف
مرة حديث ًا ثابت ًا ،بل كل ما روي فيه واه جد ًا.
(( (3انظر :رشح الزرقاين عىل خمترص خليل (.)483/1
(( (4أخرجه البيهقي يف شعب اإليامن ( )3490( )317 /5عن الفضل بن عباس مرفوع ًا ،وهو حديث ضعيف فيه رجل مبهم ،وضعفه
األلباين يف ضعيف الرتغيب والرتهيب (.)744( )370/1
(( (5هذا الدعاء مل أقف عليه يف كتب السنن واآلثار ،وأورده الشيخ عبد احلي اللكنوي يف اآلثار املرفوعة يف األخبار املوضوعة (ص:
.)116
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خامتة نسأل اهلل حسنها
قــال بعضهم:مــن دعــا بدعــاء الســعادة يف آخــر ذي احلجــة إحــدى وعرشيــن مــرة يــرى مجيــع

أحوالــه الباطنــة يف العــام وهــو مــا بــن النــوم واليقظــة ،قــال :وينبغــي لصاحــب األبــرار أن يقــرأه كل
يــوم ليطلــع عــى ترقــي مراتبــه ،وهــو هــذا :بســم اهلل الرمحــن الرحيــم يــا رب أكرمنــي بشــهود أنــوار

قدســك ،وأيــدين بظهــور ســطوات ســلطانك أنســك( ، )1حتــى أتقلــب يف ســبحات معــارف أســائك،

وأطلعنــي عــى أرسار ذرات وجــودك يف معــامل شــهودك ،ألشــهد هبــا مــا أوعدتــه يف عــوامل امللــك
وامللكــوت ،وأعايــن رسيــان رس قدرتــك يف معــامل شــواهد الالهــوت والناســوت ،وعرفنــي معرفــة

تامــة يف حكمــة عامــة حتــى ال يبقــى معلــوم إال وأطلــع عــى دقائــق رقائقــه املنبســطة يف املوجــودات،
وأذهــب بالظلمــة املانعــة عــن إدراك حقائــق اإليــان ،وأتقــرب إىل مــا يف القلــوب واألرواح هبيجــان
املحبــة والــوداد ،والرشــد والرشــاد ،إنــك أنــت املحــب واملحبــوب ،والطالــب واملطلــوب ،يــا مقلــب

القلــوب ،ويــا كاشــف الكــروب ،ويــا دليــل املتحرييــن ،ويــا غيــاث املســتغيثني ،إنــك أنــت عــام

الغيــوب [/3ب] ،أنــت ريب ورب كل يشء اللهــم ال جتعلنــا بــن النــاس مغدوريــن ،وال عــن خدمتــك
ـتدرجني ،وال يف الدنيــا خمذولــن ،آكلــن أمــوال الدنيــا بالدين،
حمرومــن مهجوريــن ،وال بنعمتــك مسـ َ

وصــى اهلل عــى خــر خلقــه حممــد وآلــه وصحبــه أمجعــن برمحتــك يــا أرحــم الرامحــن(.)2

ـم هــذا الكتــاب عــى يــد مؤلفــه :أمحــد بــن حممــد الســحيمي القــريش احلســني ،ووافــق الفراغ
تـ ّ

مــن تأليفــه يــوم الثالثــاء ،وهــو اليــوم الثامــن والعــرون مــن ذي احلجــة ســنة إحــدى ومخســن ومائة

وألف [/4أ].

(((1هكذا يف املخطوط ،ولعل الصواب :سلطان أنسك.
(((2هذه من أدعية وظائف وأوراد الصوفية يف كتبهم ،وقد وردت أكثر ألفاظ هذا الدعاء يف جمموعة أحزاب وأوراد ابن عريب (ص)50 49 :
يف ورد يوم األربعاء ،ومعلوم أن ترتيب دعوات عىل األيام والليايل واملناسبات من البدع املنكرة.
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A
وأختم هذا البحث بذكر نتائجه ولبابه:
املؤلــف العالمــة أمحــد بــن حممد القــريش احلســني املــري القلعــاوي الشــافعي (ت1178 :هـ)

كان مــن الفقهــاء الذيــن هلــم عنايــة بالتفســر ،يظهــر ذلــك مــن خــال مؤلفاتــه يف التفســر ومــا يــدور
حولــه ،وبغــره مــن العلــوم وال ســيام العلــوم العقليــة كــا يظهــر يف مؤلفاتــه عامة.

1.1هــذه الرســالة نســبتها ثابتــة إىل املؤلــف املذكــور بعنــوان( :تفســر ســورة الفجــر) ،وهلــا نســخة
خطيــة وحيــدة بخــط املؤلــف.

2.2الرســالة تتحــدث يف مســتهلها عــن تفســر صــدر ســورة الفجــر إىل قولــه تعــاىلﮋ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﮊ [ســورة الفجــر ،]5:ثــم يأخــذ املؤلــف يف الــكالم عــن الليــايل العــر التــي أقســم اهلل

هبــا مطلــع الســورة ،فيتحــدث عــن فضائلهــا وخصائصهــا ،وعــن بعــض األحــكام واملســائل
املتعلقــة هبــا ،وخيتــم بذلــك الرســالة دون عــود إىل تفســر باقــي الســورة ،وهــو يؤكــد أن

املؤلــف ليــس غرضــه مــن كتابــة الرســالة تفســر الســورة بتاممهــا ،بــل احلديــث عــن فضائــل

عــر ذي احلجــة ،لكنــه جعــل الــكالم عــى الليــايل العــر التــي يــراد هبــا عــر ذي احلجــة
مدخ ـ ً
ا للحديــث عــن فضائلهــا وأحكامهــا ،كــا بينتــه تفصي ـاً.

3.3الرســالة هلــا مزايــا كــا عليهــا مآخــذ ،وفيهــا فوائــد تفســرية وفقهيــة وحديثيــة ،كــا فيهــا
أحاديــث موضوعــة وواهيــة ،ومــا ال حيســن تضمينــه إياهــا.

4.4يظهــر مــن مــادة الرســالة تفنــن املؤلــف يف عــدد مــن العلــوم كالفقــه والعربيــة ،كــا يظهــر أن
بضاعتــه مــن علــم الســنة مزجــاة ،وهــو معــذور يف ذلــك بضعــف العلــم والســنة يف تلــك الفرتة

التارخييــة ،وحرصــه عــى إيــراد األحاديــث يف الرســالة دليــل حرصــه عليهــا.
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ـوة نحــو تلــك احلقبــة التارخييــة ،ومــا يــدور
5.5إخــراج هــذه الرســائل مفيــد يف كونــه يفتــح لنــا ُكـ َّ
فيهــا مــن حركــة علميــة ،أو يف القطــر الــذي ينتمــي إليــه املؤلــف عــى األقــل ،وذلــك ملــا يكتنف

تلــك املرحلــة التارخييــة مــن غمــوض وركــود علمــي يف كثــر مــن بلــدان اإلســام ،فاهلــدف
منهــا أكــر مــن جمــرد حتصيــل مســائل علميــة.
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فهرس اآليات القرآنية
إسم السورة
ورقم اآلية

الصفحة

[سورة آل عمران]102 :

٩٩

[سورة النساء]1 :

٩٩

[سورة النساء]82 :

١٠٩

[سورة الكهف]33 :

١١٦

[سورة احلج]28 :

١٢٢

[سورة األحزاب]70 :

٩٩

[سورة األحزاب]71 :

٩٩

[سورة الفجر]1 :

١١٦

[سورة الفجر]2 :

١١٨-١١٦

[سورة الفجر]3 :

١١٧

[سورة الفجر]4 :

١١٧

ﮋﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﮊ

[سورة الفجر]5 :

ﮋﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩ ﮊ

١١٧-١٠٨
١٣٠-

[سورة الفجر]6 :

١١٨

ﮋﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮊ

[سورة الفجر]13 :

١١٨

اآلية
ﮋﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ ﭯﮊ
ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞ

ﭟﭠ ﭡ ﭣﭤﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭪﭫﭬ ﭭﭮﮊ
ﮋﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ

ﮋﯸﯹﯺﮊ

ﮋﮙﮚﮛﮜﮝﮞ ﮊ

ﮋﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮊ

ﮋﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜﯝﮊ
ﮋﭑ ﮊ

ﮋﭓﭔ ﮊ

ﮋﭖﭗ ﮊ

ﮋﭙﭚﭛ ﮊ
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فهرس األحاديث
احلديث

العرش عرش األضحى ،والوتر يوم عرفة ،والشفع يوم النحر
ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إىل اهلل من هذه األيام
َ
أفضل عند اهلل من أيام عرش ذي احلجة
ما من أيا ٍم
والعمل فيهن -أي :العرش ُ -يضا َعف بسبعامئة
أحب إىل اهلل أن يتع َّبد له فيها من عرش ذي احلجة
ما من أيا ٍم َّ
أفضل أيام الدنيا أيام العرش
ما من أيام أفضل عند اهلل من أيام عرش ذي احلجة
خري يوم طلعت فيه الشمس :يوم اجلمعة؛ فيه ُخلق آدم ،وفيه ُأدخل اجلنة ،وفيه ُأخرج منها
سيد الشهور رمضان ،وأعظمها حرمة ذو احلجة
كان يصوم تسع ذي احلجة

صائم العرش قط
ما رأيته ً 
من صام عرش ذي احلجة أعطاه اهلل ثواب من حج واعتمر تلك السنة
ُ
العمل فيهن من هذه األيام العرش
أحب إليه
ما من أيا ٍم
أعظم عند اهلل وال ُّ
ُ
صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والتي بعده
ألف يوم
صوم يوم عرفة كصوم ستني سنة
صيام أول يوم من العرش يعدل مائة سنة
يف أول ليلة من ذي احلجة ولد إبراهيم
من صام يوم عرفة كتب اهلل له بعدد من صام ذلك اليوم
ما من يوم أكثر من أن ُيعتق اهلل فيه من النار من يوم عرفة
أن اهلل تعاىل ينظر إىل عباده يوم عرفة
من قال عند غروب الشمس يوم عرفة
من قال ليلة عرفة هذه العرش كلامت
أفضل الدعاء يوم عرفة
ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له امللك وله احلمد
من قرأ قل هو اهلل أحد يوم عرفة
من حفظ لسانه وسمعه وبرصه يوم عرفة

الصفحة
١١٧
١١٨
١١٩
١١٩
١١٩
١١٩
١٢٠
١٢٠
١٢٠
١٢١

١٢١

١٢١
١٢٢
١٢٢
١٢٤
١٢٤
١٢٤
١٢٤
١٢٥
١٢٥
١٢٥
١٢٦
١٢٧
١٢٧
١٢٧
١٢٨
١٢٨
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 .1أبجــد العلــوم ،أليب الطيــب حممــد صديــق خــان ِ
القنَّوجــي ،دار ابــن حــزم ،بــروت ،ط،1:
1423هــ.

 .2اآلثــار املرفوعــة يف األخبــار املوضوعــة ،ملحمــد عبــد احلــي بــن حممــد اللكنــوي ،حتقيــق :حممــد
الســعيد بســيوين زغلــول ،مكتبــة الــرق اجلديــد ،بغــداد ،بــدون تاريــخ.

 .3اإلحســان يف تقريــب صحيــح ابــن حبــان ،أليب حاتــم حممــد بــن حبــان بــن أمحــد ال ُبســتي ،ترتيــب:
األمــر عــاء الديــن عــي بــن بلبــان الفــاريس ،حتقيــق :شــعيب األرنــؤوط ،مؤسســة الرســالة،

بــروت ،ط1408 ،1:هــ.

 .4إرشــاد الســالك إىل أفعــال املناســك ،لربهــان الديــن إبراهيــم بــن فرحــون املالكــي ،حتقيــق :د.
حممــد بــن اهلــادي أبــو األجفــان ،مكتبــة العبيــكان ،الريــاض ،اململكــة العربيــة الســعودية ،ط،1:
1423هـ.

 .5إرواء الغليــل يف ختريــج أحاديــث منــار الســبيل ،أليب عبــد الرمحــن حممــد نــارص الديــن األلبــاين،
املكتــب اإلســامي ،بــروت ،ط1405 ،2:هــــ.

 .6أســنى املطالــب يف رشح روض الطالــب ،لزكريــا بــن حممــد األنصــاري ،دار الكتــاب اإلســامي،
بــدون تاريــخ.

 .7اإلرشاف عــى مذاهــب العلــاء ،أليب بكــر حممــد بــن إبراهيــم بــن املنــذر النيســابوري ،حتقيــق:
صغــر أمحــد األنصــاري أبــو محــاد ،مكتبــة مكــة الثقافيــة ،رأس اخليمــة ،اإلمــارات العربيــة
املتحــدة ،ط1425 ،1:هـــ.

 .8أعــام الدراســات القرآنيــة يف مخســة عــر قرن ـ ًا ،ملصطفــى الصــاوي اجلوينــي ،منشــأة املعــارف
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 .9األعالم ،خلري الدين بن حممود بن حممد الزركيل ،دار العلم للماليني2002 ،م.
 .10اإلقنــاع يف فقــه اإلمــام أمحــد بــن حنبــل ،ملوســى بــن أمحــد احلجــاوي ،حتقيــق :عبــد اللطيــف
حممــد موســى الســبكي ،دار املعرفــة بــروت ،لبنــان ،بــدون تاريــخ.

ِ
الســاري يف ختريــج َوحتقيــق األحاديــث التــي ذكرهــا َ
احلافــظ ابــن َحجــر العســقالين يف
 .11أنيـ ُ
ـس َّ
َفتــح ال َبــاري ،أليب حذيفــة نبيــل بــن منصــور بــن ســلطان البصــارة ،حتقيــق :نبيــل بــن َمنصــور

مؤس َســة الر َّيــان ،بــروت ،لبنــان ،ط1426 ،1:هـــ.
الســاحةَّ ،
مؤس َســة َّ
بــن َيعقــوب البصــارةَّ ،

 .12إيضــاح املكنــون يف الذيــل عــى كشــف الظنــون ،إلســاعيل بــن حممــد البابــاين ،عنــي بتصحيحه:
حممــد رشف الديــن واملعلــم رفعــت بيلكــه ،دار إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت ،بــدون تاريخ.

 .13البحــر الرائــق رشح كنــز الدقائــق ،لزيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن حممــد املعــروف بابــن نجيــم،
ويف آخــره :تكملــة البحــر الرائــق ملحمــد بــن حســن الطــوري احلنفــي ،وباحلاشــية :منحــة
اخلالــق البــن عابديــن ،دار الكتــاب اإلســامي ،ط ،2:بــدون تاريــخ.

 .14البحــر املحيــط ،أليب حيــان األندلــي ،حتقيــق :صدقــي حممــد مجيــل ،دار الفكــر ،بــروت،
1420هـ.

 .15بدايــة املحتــاج يف رشح املنهــاج ،أليب الفضــل حممــد بــن أيب بكــر ابــن قــايض شــهبة ،عني بــه :أنور
بــن أيب بكــر الشــيخي الداغســتاين ،بمســامهة :اللجنــة العلميــة بمركــز دار املنهــاج للدراســات
والتحقيــق العلمــي ،دار املنهــاج للنــر والتوزيــع ،جــدة ،اململكــة العربيــة الســعودية ،ط،1:

1432هـ.

 .16بدائــع الفوائــد ،ملحمــد بــن أيب بكــر ابــن قيــم اجلوزيــة ،دار الكتــاب العــريب ،بــروت ،لبنــان،
بــدون تاريــخ.

 .17البنايــة رشح اهلدايــة ،أليب حممــد حممــود بــن أمحــد العينــى ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،لبنــان،
ط1420 ،1:هـ.
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 .18البيــان يف غريــب إعــراب القــرآن ،أليب الــركات األنبــاري ،حتقيــق :د.طــه عبــد احلميــد طــه ،
مراجعــة :مصطفــى الســقا ،اهليئــة املرصيــة العامــة للكتــاب1400 ،هـــ.

 .19تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس ،للســيد حممــد مرتــى الزبيــدي ،حتقيــق :جمموعــة مــن
الباحثــن ،مطبعــة حكومــة الكويــت1385 ،هـــ.

 .20تاريــخ دمشــق ،أليب القاســم عــي بــن احلســن املعــروف بابــن عســاكر ،حتقيــق :عمــرو بــن غرامة
العمــروي ،دار الفكــر للطباعــة والنرش والتوزيــع1415 ،هـ.

 .21تاريــخ عجائــب اآلثــار يف الرتاجــم واألخبــار ،لعبــد الرمحــن بــن حســن اجلــريت ،دار اجلليــل،
بــروت ،بــدون تاريــخ.

 .22التبيــان يف إعــراب القــرآن ،أليب البقــاء عبــد اهلل بــن احلســن بــن عبــد اهلل العكــري ،حتقيــق :عــي
حممــد البجــاوي ،النــارش :عيســى البــايب احللبــي ورشكاه ،بــدون تاريخ.

 .23التحرير والتنوير ،ملحمد الطاهر بن عاشور التونيس ،الدار التونسية للنرش ،تونس1984 ،هـ.
 .24حتفــة احلبيــب عــى رشح اخلطيــب ،حاشــية البجريمــي عــى اخلطيــب ،لســليامن بــن حممــد بــن
ِ
ـي ،دار الفكــر1415 ،هـــ.
عمــر ال ُب َج ْ َيمـ ّ
 .25حتفــة املحتــاج يف رشح املنهــاج ،ألمحــد بــن حممــد بــن عــي بــن حجــر اهليتمــي ،املكتبــة التجاريــة
الكــرى بمــر1357 ،ه.

 .26تذكــرة املوضوعــات ملحمــد طاهـــر بــن عــي الصديقــي ال َفتَّنِــي ،دار إحيــاء الــراث العــريب،
بــروت ،ط1399 ،2:هــــ.

 .27ترتيــب األمــايل اخلميســية للشــجري ،ليحيــى بــن احلســن الشــجري اجلرجــاين ،ترتيــب :القايض
حميــي الديــن حممــد بــن أمحــد القــريش العبشــمي ،حتقيــق :حممــد حســن حممــد حســن إســاعيل،
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دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،لبنــان ،ط1422 ،1:هـ.
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 .28الرتغيــب والرتهـــيب مــن احلديــث الرشيــف ،لعبــد العظيــم بــن عبــد القــوي املنــذري ،حتقيــق:
إبراهـــيم شــمس الديــن ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،ط1417 ،1:هـ.

 .29التســهيل يف علــوم التنزيــل ،البــن جــزي الكلبــي ،حتقيــق :د .عبــد اهلل اخلالــدي ،رشكــة دار
األرقــم بــن أيب األرقــم ،بــروت ،ط1416 ،1:هـــ.

 .30تفســر القــرآن العظيــم ،البــن كثــر القــريش ،حتقيــق :ســامي بــن حممــد ســامة ،دار طيبــة للنرش
والتوزيع ،ط1420 ،2:هـ.

 .31تفســر القــرآن ،أليب املظفــر منصــور بــن حممــد الســمعاين ،حتقيــق :يــارس بــن إبراهيــم وغنيــم
بــن عبــاس بــن غنيــم ،دار الوطــن ،الريــاض ،الســعودية ،ط1418 ،1:هـــ.

 .32التمهـــيد ملــا يف املوطــأ مــن املعــاين واألســانيد ،لإلمــام أيب عمــر ابــن عبــد الــر ،حتقيــق :مصطفى
بــن أمحــد العلــوي ،وحممــد عبــد الكبــر البكــري ،وزارة عمــوم األوقــاف والشــؤون اإلســامية،
املغرب1387 ،هــ.

 .33تنزيــه الرشيعــة املرفوعــة عــن األخبــار الشــنيعة املوضوعــة ،لنــور الديــن عــي بــن حممــد ابــن
عــراق الكنــاين ،حتقيــق :عبــد الوهـــاب عبــد اللطيــف ،وعبــد اهلل حممــد الصديــق الغــاري ،دار
الكتــب العلميــة ،بــروت ،ط1399 ،1:هــــ.

 .34هتـــذيب التهـــذيب ،للحافــظ أيب الفضــل أمحــد بــن عــي ابــن حجــر العســقالين ،مطبعــة دائــرة
املعــارف النظاميــة ،اهلـــند ،ط1326 ،1:هــ.

 .35هتـــذيب الكــال يف أســاء الرجــال ،أليب احلجــاج يوســف بــن عبــد الرمحــن بــن يوســف املــزي،
حتقيــق :د.بشــار عــواد معــروف ،مؤسســة الرســالة ،بــروت ،ط1400 ،1:هـــ.

 .36هتذيــب اللغــة ،أليب منصــور األزهــري ،حتقيــق :حممــد عــوض مرعــب ،دار إحيــاء الــراث
العــريب ،ط2001 ،1:م.
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 .37التيســر يف القــراءات الســبع ،لعثــان بــن ســعيد الــداين ،حتقيــق :اوتــو تريــزل ،دار الكتــاب
العــريب ،بــروت ،ط1404 ،2:ه.

 .38جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن ،البــن جريــر الطــري ،حتقيــق :عبــداهلل الرتكــي ،دار هجر،
القاهرة ،ط1422 ،1:هـ.

 .39حاشــية الــروض املربــع رشح زاد املســتقنع ،لعبــد الرمحــن بــن حممــد بــن قاســم احلنبــي ،ط،1:
1397هـ.

 .40حاشــية القليــويب عــى رشح املحــي عــى منهــاج الطالبــن للنــووي ،مطبــوع مــع رشح املحــي
عــى منهــاج الطالبــن ،دار الفكــر ،بــروت1415 ،هـــ.

 .41حاشــيته الشــرامليس عــى هنايــة املحتــاج إىل رشح املنهــاج ،لنــور الديــن بــن عــي الشــرامليس،
دار الفكــر ،بــروت1404 ،هـ.

 .42احلــاوي الكبــر يف فقــه مذهــب اإلمــام الشــافعي وهــو رشح خمتــر املــزين ،أليب احلســن عــي
بــن حممــد الشــهري باملــاوردي ،حتقيــق :الشــيخ عــي حممــد معــوض والشــيخ عــادل أمحــد عبــد
املوجــود ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،لبنــان ،ط1419 ،1:هـــ.

 .43الــدر املصــون يف علــوم الكتــاب املكنــون ،أليب العبــاس شــهاب الديــن أمحــد بــن يوســف بــن
عبــد الدائــم املعــروف بالســمني احللبــي ،حتقيــق :د .أمحــد حممــد اخلــراط ،دار القلــم ،دمشــق،

بــدون تاريــخ.

 .44الدعــاء ،أليب القاســم ســليامن بــن أمحــد الطــراين ،حتقيــق :مصطفــى عبــد القــادر عطــا ،دار
الكتــب العلميــة ،بــروت ،ط1413 ،1:هـــ.

 .45ديــوان املبتــدأ واخلــر يف تاريــخ العــرب والرببــر ومــن عارصهــم مــن ذوي الشــأن األكــر ،لعبــد

الرمحــن بــن حممــد ابــن خلــدون ،حتقيــق :خليــل شــحادة ،دار الفكــر ،بــروت ،ط1408 ،2:هـــ.
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 .46رد املحتــار عــى الــدر املختــار ،ملحمــد أمــن بــن عمــر بــن عبــد العزيــز عابديــن ،دار الفكــر،
بــروت ،ط1412 ،2:هـــ.

 .47الــرد عــى املنطقيــن ،ألمحــد بــن عبــد احلليــم بــن عبــد الســام ابــن تيميــة ،دار املعرفــة ،بــروت،
لبنــان ،بــدون تاريخ.

 .48رســالة ماجســتري نوقشــت ضمــن مــروع علمــي يف قســم التفســر باجلامعــة اإلســامية،
بعنــوان :املفــرون يف النصــف الثــاين مــن القــرن الثــاين عــر اهلجــري -مجع ًا ودراســة اســتقرائية
وصفيــة -عبدالرمحــن خالــد عبدالعليــم1436-1435 ،هــــ.

 .49روائــع التفســر (اجلامــع لتفســر اإلمــام ابــن رجــب احلنبــي) ،لزيــن الديــن عبــد الرمحــن
بــن أمحــد بــن رجــب احلنبــي ،مجــع وترتيــب :أيب معــاذ طــارق بــن عــوض اهلل بــن حممــد ،دار

العاصمــة ،اململكــة العربيــة الســعودية ،ط1422 ،1:هـــ.

 .50زاد املســر يف علــم التفســر ،أليب الفــرج عبــد الرمحــن بــن عــي بــن حممــد اجلــوزي ،حتقيــق :عبــد
الــرزاق املهـــدي ،دار الكتــاب العريب ،بــروت ،ط 1422 ،1:هــ.

 .51زاد املعــاد يف هــدي خــر العبــاد ،ملحمــد بــن أيب بكــر ابــن قيــم اجلوزيــة ،مؤسســة الرســالة،
بــروت ،مكتبــة املنــار اإلســامية ،الكويــت ،ط1415 ،27:هـــ.

 .52الزيــادات عــى املوضوعــات ،ويســمى «ذيــل الآللــئ املصنوعــة» ،جلــال الديــن عبــد الرمحــن

بــن أيب بكــر الســيوطي ،حتقيــق :رامــز خالــد حــاج حســن ،مكتبــة املعــارف للنــر والتوزيــع،

الريــاض ،اململكــة العربيــة الســعودية ،ط1431 ،1:هـــ.

 .53سلســلة األحاديــث الصحيحــة ويشء مــن فقههــا وفوائدهــا ،أليب عبــد الرمحــن حممــد نــارص
الديــن األلبــاين ،مكتبــة املعــارف للنــر والتوزيــع ،الريــاض ،ط( ،1:ملكتبــة املعــارف)1415 ،هـــ.

 .54سلســلة األحاديــث الضعيفــة واملوضوعــة وأثرهـــا الســيئ يف األمــة ،أليب عبــد الرمحــن حممــد
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نــارص الديــن األلبــاين ،مكتبــة املعــارف للنــر والتوزيــع ،الريــاض ،ط 1412 ،1:هـــ.
 .55ســنن ابــن ماجــه ،لإلمــام أيب عبــد اهلل حممــد بــن يزيــد ابــن ماجــه القزوينــي ،حتقيــق :شــعيب
وحممــد كامــل قــره بلــي ،و َعبــد ال ّلطيــف حــرز اهلل ،دار الرســالة
األرنــؤوط ،وعــادل مرشــدَّ ،

العامليــة ،بــروت ،ط1430 ،1:هـــ.

الس ِج ْســتاين ،حتقيــق :شـ َعيب األرنــؤوط،
 .56ســنن أيب داود ،لإلمــام أيب داود ســليامن بــن األشــعث ِّ
وحمَمــد ِ
كامــل قــره بلــي ،دار الرســالة العامليــة ،بــروت ،ط1430 ،1:هــ.
َّ
ـورة الرتمــذي،
 .57ســنن الرتمــذي (جامــع الرتمــذي) ،لإلمــام أيب عيســى حممــد بــن عيســى بــن َسـ ْ
حتقيــق :أمحــد حممــد شــاكر ،وحممــد فــؤاد عبــد الباقــي ،وإبراهـــيم عطــوة عــوض ،رشكــة مكتبــة
ومطبعــة مصطفــى البــايب احللبــي ،مــر،ط1395 ،2:هـــ.

 .58الســنن الكــرى ،لإلمــام أيب بكــر أمحــد بــن احلســن البيهـــقي ،حتقيــق :حممــد عبــد القــادر عطــا،
دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،ط1424 ،3:هـ.

 .59الســنن الكــرى ،لإلمــام أيب عبــد الرمحــن أمحــد بــن شــعيب النســائي ،حتقيــق :حســن عبــد
املنعــم شــلبي ،مؤسســة الرســالة ،بــروت ،ط1421 ،1:هــــ.

 .60ســؤاالت مســعود بــن عــي الســجزي (مــع أســئلة البغداديــن عــن أحــوال الــرواة لإلمــام احلافظ
أيب عبــد اهلل حممــد بــن عبــد اهلل احلاكــم النيســابوري) ،أليب عبــد اهلل احلاكــم حممــد بــن عبــد اهلل
النيســابوري ،حتقيــق :موفــق بــن عبــد اهلل بــن عبــد القــادر ،دار الغــرب اإلســامي ،بــروت،

ط1408 ،1:هـ.

 .61رشح الزُّرقــاين عــى خمتــر خليــل ،لعبــد الباقــي بــن يوســف بــن أمحــد الزرقــاين ،حتقيــق :عبــد
الســام حممــد أمــن ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،لبنــان ،ط1422 ،1:هـــ.

 .62رشح الســنة ،أليب حممــد احلســن بــن مســعود البغــوي الشــافعي ،حتقيــق :شــعيب األرنــؤوط،
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وحممــد زهـــر الشــاويش ،املكتــب اإلســامي ،دمشــق ،بــروت ،ط1403 ،2:هـــ.
 .63رشح ســنن أيب داود ،لشــهاب الديــن أمحــد بــن حســن بــن رســان الرمــي الشــافعي ،حتقيــق:
عــدد مــن الباحثــن بــدار الفــاح بــإرشاف خالــد الربــاط ،دار الفــاح للبحــث العلمــي وحتقيــق
الــراث ،الفيــوم ،مــر ،ط1437 ،1:هـ.

 .64رشح خمتــر خليــل ،ملحمــد بــن عبــد اهلل اخلــريش املالكــي ،دار الفكــر للطباعــة ،بــروت ،بدون
تاريخ.

 .65شــعب اإليــان ،أليب بكــر أمحــد بــن احلســن البيهـــقي ،حتقيق :د .عبــد العــي عبد احلميــد حامد،
مكتبــة الرشــد ،الرياض بالتعــاون مع الدار الســلفية ببومبــاي باهلـــند ،ط1423 ،1:هــ.

 .66صحيــح البخــاري ،ملحمــد بــن إســاعيل البخــاري ،بعنايــة :حممــد زهــر بــن نــارص النــارص ،دار
طوق النجــاة ،بــروت ،ط1422 ،1:هـ.

 .67صحيــح ســنن أيب داود  -ضعيــف ســنن أيب داود ،ملحمــد نــارص الديــن األلبــاين ،مكتبــة املعارف،
1419هـ.

 .68صحيــح مســلم ،حتقيــق :حممــد فــؤاد عبــد الباقــي ،دار إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت ،بــدون
تاريــخ.

 .69الضعفــاء الكبــر ،أليب جعفــر حممــد بــن عمــرو العقيــي املكــي ،حتقيــق :عبــد املعطــي أمــن
قلعجــي ،دار املكتبــة العلميــة ،بــروت ،ط1404 ،1:هــــ.

ِ
الرتهـــيب ،ملحمــد نــارص الديــن األلبــاين ،مكتبــة املعــارف لِلنــر والتوز ْيع،
َ .70ضعيــف الرتغيــب َو ْ
الرياض ،ط1421 ،1:هــ.

 .71الطبقــات الكــرى (اجلــزء املتمــم :الطبقــة اخلامســة يف مــن قبــض رســول اهلل  وهـــم

أحــداث األســنان) ،لإلمــام أيب عبــد اهلل حممــد بــن ســعد املعــروف بابــن ســعد ،حتقيــق :حممــد
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بــن صامــل الســلمي ،مكتبــة الصديــق ،الطائــف ،ط 1414 ،1:هــــ.
 .72عمــدة احلفــاظ يف تفســر أرشف األلفــاظ ،أليب العبــاس أمحــد بــن يوســف املعــروف بالســمني
احللبــي ،حتقيــق :حممــد باســل عيــون الســود ،دار الكتــب العلميــة ،ط1417 ،1:هـــ.

 .73عمــدة احلفــاظ يف تفســر أرشف األلفــاظ ،أليب العبــاس ،شــهاب الديــن أمحــد بــن يوســف
املعــروف بالســمني احللبــي ،حتقيــق :حممــد باســل عيــون الســود ،دار الكتــب العلميــة ،ط،1:

1417هـ.

 .74غريــب احلديــث ،إلبراهيــم بــن إســحاق احلــريب ،حتقيــق :د .ســليامن إبراهيــم حممــد العايــد،
جامعــة أم القــرى ،مكــة املكرمــة ،ط1405 ،1:هـــ.

 .75فتــح البــاري رشح صحيــح البخــاري ،ألمحــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين ،دار املعرفــة ،رقــم
كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه :حممــد فــؤاد عبــد الباقــي ،بــروت ،قــام بإخراجــه وصححــه وأرشف
عــى طبعــه :حمــب الديــن اخلطيــب1379 ،هـ.

 .76فتــح القديــر ،ملحمــد بــن عــي بــن حممــد بــن عبــد اهلل الشــوكاين اليمنــي ،دار ابــن كثــر ،دار
الكلــم الطيــب ،دمشــق ،بــروت ،ط1414 ،1:هـــ.

الديلمــي ،حتقيــق :الســعيد بــن بســيوين
 .77الفــردوس بمأثــور اخلطــاب ،لشــرويه بــن شــهردار
ّ
زغلــول ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،ط1406 ،1:هـــ.

 .78فضائــل األوقــات ،ألمحــد بــن احلســن بــن عــي البيهقــي ،حتقيــق :عدنــان عبــد الرمحــن جميــد
القيــي ،مكتبــة املنــارة ،مكــة املكرمــة ،ط1410 ،1:هـــ.

 .79فضائــل األوقــات ،ألمحــد بــن احلســن بــن عــي البيهقــي ،حتقيــق :عدنــان عبــد الرمحــن جميــد
القيــي ،مكتبــة املنــارة ،مكــة املكرمــة ،ط1410 ،1:هـــ.
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بــاين اجلربيــن املطــري ،دار ابــن حــزم( ،طبــع ضمــن جممــوع فيــه عــدة أجــزاء البــن عســاكر)،
ط1422 ،1:هـ.

 .81الفهــرس الشــامل للــراث العــريب واإلســامي املخطــوط (علوم القــرآن والقــراءات والتفســر)،
مــآب ،مؤسســة آل البيــت1987 ،م.

 .82فهرســت مصنفــات تفســر القــرآن الكريــم ،إعــداد :مركــز الدراســات القرآنيــة بمجمــع امللــك
فهــد لطباعــة املصحــف الرشيــف باملدينــة املنــورة1424 ،هـ.

 .83الفوائــد املجموعــة يف األحاديــث املوضوعــة ،ملحمــد بــن عــي الشــوكاين ،حتقيــق :عبــد الرمحــن
بــن حيــي املعلمــي ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،بــدون تاريــخ.

 .84فيــض القديــر رشح اجلامــع الصغــر ،لعبــد الــرؤوف بــن تــاج العارفــن املنــاوي ،املكتبــة
التجاريــة الكــرى ،مــر ،ط1356 ،1:هـــ.

 .85القامــوس املحيــط ،ملجــد الديــن الفــروز آبــادي ،حتقيــق :مكتــب حتقيــق الــراث يف مؤسســة
العرقســويس ،مؤسســة الرســالة للطباعــة والنــر والتوزيــع،
الرســالة بــإرشاف :حممــد نعيــم
ُ
بــروت ،ط1426 ،8:هـــ.

 .86كتــاب الفــروع ومعــه تصحيــح الفــروع لعــاء الديــن عــي بــن ســليامن املــرداوي ،ملحمــد
بــن مفلــح بــن حممــد ،حتقيــق :عبــد اهلل بــن عبــد املحســن الرتكــي ،مؤسســة الرســالة ،ط،1:
1424هـ.

 .87الكتــاب املصنــف يف األحاديــث واآلثــار (مصنــف ابــن أيب شــيبة) لإلمــام أيب بكــر بــن أيب شــيبة،
حتقيــق :كــال يوســف احلــوت ،مكتبــة الرشــد ،الريــاض ،ط1409 ،1:هـ.

 .88كشــاف القنــاع عــن متــن اإلقنــاع ،ملنصــور بــن يونــس البهوتــى احلنبــي ،دار الكتــب العلميــة،
بــدون تاريــخ.
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 .89الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،للزخمرشي ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط1407 ،3:هـ.
 .90كشــف األســتار عــن زوائــد البــزار ،لعــي بــن أيب بكــر بــن ســليامن اهلـــيثمي ،حتقيــق :حبيــب
الرمحــن األعظمــي ،مؤسســة الرســالة ،بــروت ،ط1399 ،1:هـــ.

 .91كشــف اخلفــاء ومزيــل اإللبــاس ،إلســاعيل بــن حممــد العجلــوين ،حتقيــق :عبــد احلميــد بــن
أمحــد بــن يوســف بــن هنــداوي ،املكتبــة العرصيــة ،ط1420 ،1:هـــ.

 .92الكشــف والبيــان ،أليب إســحاق الثعلبــي ،حتقيــق :أبــو حممــد بــن عاشــور ،دار إحيــاء الــراث
العــريب ،بــروت ،ط1422 ،1:هـــ.

 .93كنــز العــال يف ســنن األقــوال واألفعــال ،لعــاء الديــن عــي بــن حســام الديــن الشــهري باملتقــي
اهلنــدي ،حتقيــق :بكــري حيــاين وصفــوة الســقا ،مؤسســة الرســالة ،ط1401 ،5:هـــ.

 .94لســان امليــزان ،للحافــظ أيب الفضــل أمحــد بــن عــي ابــن حجــر العســقالين ،حتقيــق :الشــيخ عبــد
الفتــاح أبــو غــدة ،دار البشــائر اإلســامية ،بــروت ،ط1423 ،1:هـ.

 .95لطائــف املعــارف فيــا ملواســم العــام مــن الوظائــف ،لزيــن الديــن عبــد الرمحــن بــن أمحــد بــن
رجــب احلنبــي ،دار ابــن حــزم للطباعــة والنــر ،ط1424 ،1:هـــ.

 .96لقطــة العجــان ممــا متــس إىل معرفتــه حاجــة اإلنســان ،أليب الطيــب حممــد صديــق البخــاري
ِ
القنَّوجــي ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،لبنــان ،ط1405 ،1:هـــ.
 .97املجروحــن مــن املحدثــن والضعفــاء واملرتوكــن ،لإلمــام أيب حاتــم حممــد بــن حبــان ال ُبســتي،
حتقيــق :حممــود إبراهـــيم زايــد ،دار الوعــي ،حلــب ،ط1396 ،1:هــ.

 .98جمموع الفتاوى ،البن تيمية ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف ،املدينة املنورة1416 ،هـ.
 .99املجمــوع رشح املهــذب ،أليب زكريــا حميــي الديــن حييــى بــن رشف النــووي ،دار الفكــر ،بــدون
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تاريــخ.
 .100جمموعــة أحــزاب وأوراد ابــن عــريب ،مجعهــا :خواجــة أمحــد ضيــاء الديــن ،ضبــط واعتنــاء:
د .عاصــم إبراهيــم الكيــايل ،بــدون تاريــخ.

 .101مراقــي الفــاح رشح متــن نــور اإليضــاح ،حلســن بــن عــار الرشنبــايل احلنفــي ،اعتنــى بــه
وراجعــه :نعيــم زرزور ،املكتبــة العرصيــة ،ط1425 ،1:هـــ.

 .102مســالك األبصــار يف ممالــك األمصــار ،ألمحــد بــن حييــى بــن فضــل اهلل القــريش العــدوي
العمــري ،شــهاب الديــن ،املجمــع الثقــايف ،أبــو ظبــي ،ط 1423 ،1 :هـــ.

 .103مســتخرج أيب عوانــة ،أليب عوانــة يعقــوب بــن إســحاق اإلســفراييني ،حتقيــق :أيمــن بــن
عــارف الدمشــقي ،دار املعرفــة ،بــروت ،ط1419 ،1:هـــ.

 .104املســتدرك عــى الصحيحــن ،للحاكــم النيســابوري حتقيــق :مصطفــى عبــد القــادر عطــا ،دار
الكتــب العلميــة ،بــروت ،ط1411 ،1:هـــ.

 .105مســند أيب يعــى ،أليب يعــى أمحــد بــن عــي بــن امل ُثنــى املوصــي ،حتقيــق :حســن ســليم أســد،
دار املأمــون للــراث ،دمشــق ،ط1404 ،1:هـــ.

 .106مســند اإلمــام أمحــد بــن حنبــل ،أليب عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل الشــيباين ،حتقيــق:
شــعيب األرنــؤوط وعــادل مرشــد وآخــرون ،إرشاف :د .عبــد اهلل بــن عبــد املحســن الرتكــي،
مؤسســة الرســالة ،ط1421 ،1:هـــ.

 .107مســند اإلمــام أمحــد بــن حنبــل ،أليب عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل الشــيباين ،حتقيــق:
أمحــد حممــد شــاكر ،دار احلديــث ،القاهــرة ،ط1416 ،1:هـــ.

 .108مصطلحــات املذاهــب الفقهيــة وأرسار الفقه املرمــوز يف األعالم والكتــب واآلراء والرتجيحات،
ملريــم حممد صالــح الظفــري ،دار ابن حــزم ،ط1422 ،1:هـ.
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 .109املطالــب العاليــة بزوائــد املســانيد الثامنيــة ،للحافــظ أيب الفضــل أمحــد بــن عــي ابــن حجــر
العســقالين ،حتقيــق :عــدد مــن الباحثــن بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود ،تنســيق :د .ســعد بــن

نــارص الشــثري ،دار العاصمــة ،دار الغيــث ،الســعودية ،ط1419 ،1:هــــ.

 .110معــامل التنزيــل يف تفســر القــرآن ،للبغــوي ،حتقيــق :حممــد عبــد اهلل النمــر ،وعثــان مجعــة
ضمرييــة ،وســليامن مســلم احلــرش ،دار طيبــة للنــر والتوزيــع – الريــاض ،ط1417 ،4:هـــ.

 .111معــاين القــرآن لألخفــش ،أليب احلســن املجاشــعي املعــروف باألخفــش األوســط ،حتقيــق :د.
هــدى حممــود قراعــة ،مكتبــة اخلانجــي ،القاهــرة ،ط1411 ،1:هـــ.

 .112معــاين القــرآن وإعرابــه ،أليب إســحاق الزجــاج ،حتقيــق :عبــد اجلليــل عبــده شــلبي ،دار
احلديــث ،القاهــرة1424 ،هـــ.

 .113معــاين القــرآن ،أليب زكريــا حييــى بــن زيــاد الفــراء ،حتقيــق :أمحــد يوســف النجــايت وحممــد عــي
النجــار وعبــد الفتــاح إســاعيل الشــلبي ،النــارش :دار املرصيــة للتأليــف والرتمجــة ،مــر ،ط،1:

بــدون تاريــخ.

(مؤصــل ببيــان العالقــات بــن ألفــاظ
 .114املعجــم االشــتقاقي املؤصــل أللفــاظ القــرآن الكريــم
َّ

القــرآن الكريــم بأصواهتــا وبــن معانيهــا) ،لـــ د .حممــد حســن جبــل ،مكتبــة اآلداب ،القاهــرة،
ط2010 ،1:م.

 .115املعجــم األوســط ،أليب القاســم ســليامن بــن أمحــد الطــراين ،حتقيــق :طــارق بــن عــوض اهلل بــن
حممــد ،وعبد املحســن بــن إبراهـــيم احلســيني ،دار احلرمني ،القاهـــرة ،بــدون تاريخ.

 .116املعجــم الكبــر ،أليب القاســم ســليامن بــن أمحــد الطــراين ،حتقيــق :محــدي بــن عبــد املجيــد
الســلفي ،مكتبــة ابــن تيميــة ،القاهـــرة ،ط ،2:بــدون تاريــخ.

 .117معجــم املفرسيــن مــن صــدر اإلســام وحتــى العــر احلــارض ،عــادل نوهيــض ،مؤسســة
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نوهيــض الثقافيــة للتأليــف والرتمجــة والنــر ،بــروت ،لبنــان1409 ،هـــ.
 .118معجــم املؤلفــن ،لعمــر بــن رضــا كحالــة الدمشــق ،ط :مكتبــة املثنــى ،بــروت ،ودار إحيــاء
الــراث العــريب ،بــروت ،بــدون تاريــخ.

 .119معجم مصنفات القرآن الكريم ،د .عيل شواخ ،دار الرفاعي ،الرياض ،ط1403 ،1:هـ.
 .120معلمــة الفقــه املالكــي ،عبــد العزيــز عبــد اهلل ،دار الغــرب اإلســامي ،بــروت ،لبنــان ،ط،1 :
1403هـ.

 .121مغنــي املحتــاج إىل معرفــة معــاين ألفــاظ املنهــاج ،ملحمــد بن أمحــد اخلطيــب الرشبيني الشــافعي،
دار الكتــب العلمية ،ط1415 ،1:هـ.

 .122املغنــي ،أليب حممــد موفــق الديــن عبــد اهلل بــن أمحــد املقــديس ،الشــهري بابــن قدامــة املقــديس،
مكتبــة القاهــرة1388 ،هـ.

 .123مفــردات ألفــاظ القــرآن ،للراغــب األصفهــاين ،حتقيــق :صفــوان عدنــان داودي ،دار القلــم،
دمشــق ،والــدار الشــامية ،بــروت ،ط1423 ،3:هـــ.

 .124مقاييــس اللغــة ،أليب زكريــا أمحــد بــن فــارس ،حتقيــق :عبــد الســام حممــد هــارون ،دار العلــم،
بريوت ،ط1418 ،8:هـ.

َــي ،حتقيــق :صبحــي
 .125املنتخــب مــن مســند عبــد بــن محيــد ،أليب حممــد عبــد بــن محيــد الك ّ

البــدري الســامرائي ،وحممــود حممــد خليــل الصعيــدي ،مكتبــة الســنة ،القاهـــرة ،ط1408 ،1:هـــ.

 .126املنهــاج رشح صحيــح مســلم بــن احلجــاج ،أليب زكريــا حميــي الديــن حييــى بــن رشف النــووي،
دار إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت ،ط1392 ،2:هـ.

 .127املواعــظ واالعتبــار بذكــر اخلطــط واآلثــار ،ألمحــد بــن عــي بــن عبــد القــادر ،أبــو العبــاس
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احلســيني العبيــدي ،تقــي الديــن املقريــزي ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،ط 1418 ،1 :هـــ
 .128املوضوعــات ،لإلمــام أيب الفــرج عبــد الرمحــن بــن عــي اجلــوزي ،حتقيــق :عبــد الرمحــن حممــد
عثــان ،املكتبــة الســلفية ،املدينــة املنــورة ،ط1386 ،1:هــ1388-هــــ.

 .129موطــأ مالــك  ،حتقيــق :عبــد الباقــي ،لإلمــام مالــك بــن أنــس ،حتقيــق :حممــد فــؤاد عبــد
الباقــي ،مصطفــى البــايب احللبــي (دار إحيــاء الــراث العــريب)1406 ،هـــ.

 .130ميــزان االعتــدال يف نقــد الرجــال ،للحافــظ أيب عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــان بــن َقا ْيــاز
الذهـــبي ،حتقيــق :عــي حممــد البجــاوي ،دار املعرفــة ،بــروت ،ط1382 ،1:هــ.

 .131نزهــة املجالــس ومنتخــب النفائــس ،لعبــد الرمحــن بــن عبــد الســام الصفــوري ،املطبعــة
الكاســتلية ،مــر1283 ،هـــ.

 .132النــر يف القــراءات العــر ،لإلمــام حممــد بــن حممــد بــن يوســف الدمشــقي ابــن اجلــزري،
حتقيــق :عــي حممــد الضبــاع ،املطبعــة التجاريــة الكــرى ،مــر ،بــدون تاريــخ.

 .133هنايــة املحتــاج إىل رشح املنهــاج ،لشــمس الديــن حممــد بــن أيب العبــاس الرمــي ،النــارش :دار
الفكــر ،بــروت ،ط1404 :هـــ.

 .134هنايــة املطلــب يف درايــة املذهــب ،أليب املعــايل اجلوينــي ،حتقيــق :د .عبــد العظيــم حممــود الدّ يب،
دار املنهاج ،ط1428 ،1:هـ.

 .135اهلدايــة إىل بلــوغ النهايــة يف علــم معــاين القــرآن وتفســره وأحكامــه ومجــل مــن فنــون علومــه،
أليب حممــد مكــي بــن أيب طالــب القيــي القــرواين ،حتقيــق :جمموعــة رســائل جامعيــة بكليــة
الدراســات العليــا والبحــث العلمــي ،جامعــة الشــارقة ،بــإرشاف أ.د :الشــاهد البوشــيخي،
جمموعــة بحــوث الكتــاب والســنة ،كليــة الرشيعــة والدراســات اإلســامية ،جامعــة الشــارقة،

ط1429 ،1:هـ.
146

ور َة ا ْل َف ْجر 
سري ُس َ
ت ْف ُ

 .136هديــة العارفــن أســاء املؤلفــن وآثــار املصنفــن ،إلســاعيل بــن حممــد أمــن بــن مــر ســليم
البابــاين ،طبــع بعنايــة وكالــة املعــارف اجلليلــة يف مطبعتهــا البهيــة ،اســتانبول1951 ،م.

 .137الوســيط يف تفســر القــرآن املجيــد ،أليب احلســن عــي بــن أمحــد الواحــدي النيســابوري ،حتقيق:
عــادل أمحــد عبــد املوجــود وعــي حممــد معــوض وأمحــد حممــد صــرة وأمحــد عبــد الغنــي اجلمــل
وعبــد الرمحــن عويــس ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،لبنــان ،ط1415 ،1:هـ.
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م َ َاو َل ِة ِ نَقد ِال ُقر َآن ِ الك َِريم
الض ُ
سي ال َي ُهود َوالن ََّص َارى َو َأ َث ُر ُه ِف ُ
عف ال ُّل َغ ِو ُّي عندَ الدَّ ِار ِ َ
َّ

َ

ْ

ََّْ ْ ُ ُّ َ ُّ ْ َ
سين
الضعف اللغ ِو
ار ِ
ي ِع َندَ الد ِ
َ
َ ُ
اليهود والنصارى
َ ْ
ُ
ُ َ َ َْ
ََ َ ُ
رآن الك ِريم
لة نق ِد الق ِ
وأثره يف محاو ِ
دراسة عقدية نقدية

د /أمحد حممد فالح انلمرات
األستاذ املساعد بقسم العقيدة واملذاهب املعارصة بكلية أصول الدين
بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
ahmednimrat2013@gmail.com
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الض ُ
سي ال َي ُهود َوالن ََّص َارى َو َأ َث ُر ُه ِف ُ
عف ال ُّل َغ ِو ُّي عندَ الدَّ ِار ِ َ
َّ

موضوع البحث:

التأصيــل ملشــكلة الضعــف اللغــوي عنــد الدارســن اليهــود والنصــارى ،والــرد عــى بعــض

شــبهاهتم اللغويــة املوجهــة للقــرآن الكريــم ،وبيــان آثارهــا العقديــة الســيئة.

هدف البحث:

التأصيــل للضعــف اللغــوي عنــد الدارســن اليهــود والنصــارى مــع أمثلــة عليــه ،وإظهــار

آثــاره العقديــة الســيئة.

مشكلة البحث:

ظاهــرة الضعــف اللغــوي عنــد الدارســن اليهــود والنصــارى الذيــن وجهــوا انتقــادات لغويــة

إىل القــرآن الكريــم.

نتائج البحث:

	-خالــف الدارســون اليهــود والنصــارى اشــراط علــاء امللــل الثــاث :العلــم باللغــة قبل تفســر
النصوص.

أي إشــكال أو ســوء فهــم أللفاظ
	 -وجــوب الرجــوع إىل علــاء التفســر واللغــة والعقيــدة إلزالــة ّ
القــرآن الكريم.

	 -لضعـ ِ
ـف الدارســن اللغــوي آثــار عقديــة ســيئة :كاحلكــم ببرشيــة القــرآن الكريــم ،والتنقــص

مــن صفــات اهلل جـ ّـل جاللــه ،والطعــن يف رســالة نبينــا حممــد  ،وتشــويه صــورة
القــرآن الكريــم ،وحرمــان أنفســهم مــن اهلدايــة.

الكلامت املفتاحية:

الضعف اللغوي ،الدارسني ،اليهود والنصارى .القرآن ،العقيدة.
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F
ّ
إن احلمــد هلل نحمــده ونســتعينه ونســتهديه ونســتغفره ،ونعــوذ بــاهلل مــن رشور أنفســنا ومــن

ســيئات أعاملنــا .مــن هيــده اهلل فهــو املهتــدي ،ومــن يضلــل فلــن جتــد لــه وليـ ًا مرشــدا .وأشــهد أن ال
إلــه إال اهلل وحــده ال رشيــك لــه .أنــزل القــرآن عربيـ ًا مبينـ ًا ومل جيعــل لــه عوجــا ،وأشــهد ّ
أن حممــدا ً

عبــد ُه ورســوله ،أرســله ربــه باهلــدى وديــن احلــق ليظهــره عــى الديــن كلــه .اللهــم صـ ِّـل عــى نبينــا

حممــد وعــى آلــه وصحبــه والتابعــن بإحســان ،وبعــد:

فتُعــد مشــكلة الضعــف اللغــوي ظاهــرة خطــرة عنــد بعــض الدارســن اليهــود والنصــارى

واملســلمني .وتظهــر هــذه املشــكلة يف الفهــم اخلاطــئ للنصــوص املقدســة يف اإلســام واليهوديــة

والنرصانيــة .وقــد وضحــت يف بحــث ســابق( )1وجــود هــذه الظاهرة عنــد بعض الدارســن املســلمني،

وكيــف ّ
أن الضعــف اللغــوي عنــد بعضهــم أدى إىل تفســر وفهــم بعــض نصــوص التــوراة خطــأ،
ـار عقديــة كاحلكــم بتحريــف نصــوص توراتيــة صحيحــة صدقهــا القـ ُ
ـرآن
األمــر الــذي نتــج عنــه آثـ ُ
الكريــم؛ ويــأيت هــذا البحــث إبــراز ًا للمشــكلة املنهجيــة عنــد الدارســن مــن اليهــود والنصــارى،
حتذيــر ًا ممــا عندهــم مــن ضعــف لغــوي وزعــم وجــود أخطــاء لغويــة يف القــرآن الكريــم ،مــع الفــرق

الواضــح بــن الطرفــن؛ فأخطــاء الدارســن اليهــود والنصــارى جســيمة وهــي أضعــاف مــا عنــد
الدراســن املســلمني مــن أخطــاء.

يبـ ّـن الواقــع ّ
أن ضعــف الدارســن اليهــود والنصــارى يف فهــم اللغــة العربيــة أدى إىل نقــد

مواضــع عديــدة يف القــرآن الكريــم ظنـ ًا وتومهـ ًا وجــود خطــأ فيهــا ،علـ ًـا بـ ّ
ـأن قبائــل قريــش العربيــة
املكيــة – مــع قــوة لســاهنم وفصاحتهــم -مل يعرتضــوا عــى لغــة القــرآن الكريــم ومل ينقــدوا موضع ـ ًا

(( (1أثر الضعف اللغوي يف فهم نصوص أهل الكتاب ،التوراة نموذجا ،د .أمحد حممد النمرات ،بحث منشور يف جملة الدراسات العقدية،
العدد 1440 ،22هـ 2018م.

153

واحــد ًا يف هــذا الكتــاب العظيــم ،ولــو أهنــم ســمعوا النبــي  يتلــو كلمــة خاطئة ما ســكتوا،

ولــرددوا ذلــك وســخروا منــه وأشــاعوه بــن النــاس اســتهزا ًءا وتشــهريا؛ وبالتــايل اختــذوه برهان ـ ًا

عــى برشيــة القــرآن ملــا فيــه مــن خطــأ .ومــع عجــز قريــش وقبائــل العــرب وهــم أربــاب الفصاحــة
والبالغــة عــن العثــور عــى أي خطــأ لغــوي يف القــرآن الكريــمّ ،
فــإن العجــب ممــن جــاء بعدهــم
بقــرون -وقــد ضعفــت لغــات النــاس وداخــل كالمهــم الكثــر مــن اللحــن -أن يــأيت ويزعــم وجــود

أخطــاء لغويــة يف هــذا القــرآن العظيــم!! كــا هــو احلــال عنــد بعــض نصــارى العــرب املعارصيــن.

ّ
إن املتأمــل يف الطعــون اللغويــة التــي وجههــا ناقــدو أهــل الكتــاب إىل القــرآن الكريــم

يالحــظ أهنــا صــدرت عــن أشــخاص مل يتمكنــوا مــن اللغــة العربيــة وقواعدهــا؛ بــل يالحــظ ضعفـ ًا

لغوي ـ ًا واضح ـ ًا عنــد هــؤالء الدارســن بأســهل قواعــد العربيــة ومعانيهــا كــا ســيتبني القــارئ هــذه

احلقيقــة مــن خــال أمثلــة البحــث .وبالرغــم مــن ّ
أن تلــك االنتقــادات تــؤذي املســلمني مــن جهــة،

اهلمــة كــي يقــوم املســلمون مــن
ويصعــب وقفهــا مــن جهــة أخــرى لكنهــا بــذات الوقــت تشــحذ ّ

طــاب العلــم وأهــل القــرآن وحــراس العقيــدة بــأداء الواجــب العقــدي والعلمــي والدعــوي بالــرد

عــى تلــك الشــبهات واالنتقــادات اخلاطئــة والتحذيــر مــن آثارهــا اخلطــرة ،وإبقــاء مكانــة القــرآن
عظيمــة وعزيــزة يف نفــوس املســلمني؛ وتنبيــه الدارســن ونصحهــم بإبــراز هــذه الظاهــرة النقديــة؛

لذلــك رغبــت يف إبــراز هــذه املشــكلة دفاع ـ ًا عــن كالم ربنــا جــل جاللــه ،وتنبيه ـ ًا عليهــا ،وإقام ـ ًة

للحجــة عــى املعرتضــن مــن خــال بحــث أورد فيــه هــذه املشــكلة املنهجيــة متضمن ـ ًا أمثلــة مــن
ســوء فهمهــم وأخطائهــم يف فهــم بعــض كلــات القــرآن الكريــم ،خمتــار ًا أمثلــة نقديــة قديمــة وحديثــة

ـميته ب« الضعــف اللغــوي عنــد الدارســن اليهــود والنصــارى وأثــره يف حماولــة
وإلكرتونيــة ،وقــد سـ ّ

نقــد القــرآن الكريــم ،دراســة عقديــة نقديــة» ســائ ً
ال املــوىل ســبحانه التوفيــق والســداد.
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أمهية البحث:
 1.إبراز مشكلة منهجية مهمة وقع هبا الدارسون اليهود والنصارى والتحذير منها.
 2.ربط مشكلة الضعف اللغوي عند الدارسني اليهود والنصارى بآثارها العقدية.

أهداف البحث:
 1.الوقــوف عــى أمثلــة مــن األخطــاء اللغويــة التــي وجههــا الدارســون اليهــود والنصــارى
ملواضــع مــن القــرآن الكريــم.

 2.الــرد عــى بعــض أخطــاء الدارســن اللغويــة وتصحيحهــا يف ضــوء اللغــة العربيــة والعقيــدة
ا لصحيحة .

الدراسات السابقة:
عديــدة هــي الدراســات احلديثــة التــي ُعنيــت بالدفــاع عــن القــرآن الكريــم منهــا « :دفــاع

عــن القــرآن ضــد منتقديــه» د .عبــد الرمحــن بــدوي .و«دعــاوى الطاعنــن يف القــرآن الكريــم»
د .عبــد املحســن املطــري .وعصمــة القــرآن وجهــاالت املبرشيــن ،د .ابراهيــم عــوض ،والقــرآن
ونقــض مطاعــن الرهبــان ،د .صــاح اخلالــدي.

واإلضافــة يف بحثــي عــن الدراســات الســابقة -التــي اســتفدت منهــا -تتمثــل بتخصيــص

الدراســة باألخطــاء اللغويــة املتعلقــة بالعقيــدة؛ إضافــة إىل االعتنــاء بمســألة تأصيــل فهــم لغــة الكتــب
املقدســة ،فذكــرت اتفــاق علــاء اليهــود والنصــارى املســلمني عــى أمهيــة مت ُّكــن الــدارس مــن لغــة
اآلخــر ،ووجــوب رجــوع الدارســن مــن غــر املســلمني إىل اللغــة العربيــة لفهــم معــاين اآليــات؛

ولذلــك قدمــت هلــذا البحــث بتمهيــد يــرز هــذه املســألة املهمــة.
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منهج البحث:
 1.ســار البحــث وفــق املنهــج التحليــي النقــدي بتحليل مــا كتبــه الدارســون اليهــود والنصارى
مــن نقــد لغــوي عــى القــرآن الكريــم ثــم نقــد هــذه الدعــاوى بالرباهــن اللغويــة والعقديــة
والعقلية.

 2.عــرض ونقــد املشــكلة ،وقــد بدأهتــا بعــرض اخلطــأ عنــد الدارســن اليهــود والنصــارى،
ثــم عــرض املعنــى الصحيــح كــا بينـ ُه علــاء اإلســام وخاصــة أهــل التفســر ،ثــم مناقشــة
اخلطــأ عقديـ ًا و لغويـ ًا ،وقــد تتضمــن املناقشــة نقــد ًا منهجيـ ًا ،ثــم أعــرض األثــر العقــدي أو

الدعــوي املرتتــب عــى اخلطــأ.

3.3اكتفيــت بإيــراد أمثلــة حمــدودة مــن أخطــاء الدارســن اللغويــة التــي هلــا عالقــة بالعقيــدة،
ّ
ألن غــرض البحــث التنبيــه عــى املشــكلة املنهجيــة عنــد الدارســن وليــس مجــع األخطــاء.
وأوردت كالم علــاء اإلســام واملفرسيــن مــن خمتلــف الفــرق اإلســامية نظــر ًا لتشــابه

ردودهــم  -غالب ـ ًا – واتفاقهــم يف الــرد عــى أخطــاء اليهــود والنصــارى اللغويــة.

 4.بالنســبة للتوثيــق فســأوثق اآليــات القرآنيــة ونصــوص الكتــاب املقــدس يف املتــن ،وأمــا
األحاديــث النبويــة فتكــون يف احلاشــية مكتفي ـ ًا بكونــه يف أحــد الصحيحــن ،وإيــراد حكــم

أهــل احلديــث إن كان يف غــر الصحيحــن .واكتفيــت بذكــر عــام الوفــاة لألعالم .وســأعرف
باختصــار للغريــب الــوارد يف البحــث.

خطة البحث:
رتبت البحث يف مقدمة ومتهيد ومبحثني وخامتة عىل التفصيل اآليت:
ُ
1 .1مقدمة وتتضمن :مشكلة البحث وأمهيته ،وأهدافه ،ومنهجه ،وخطته.
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2.2متهيدُ :عروبة القرآن الكريم وعصمته وجهل املعرتضني عليه.

3.3املبحــث األول :اشــراط علــاء امللــل الثــاث العلــم باللغــة قبــل تفســر نصوصهــم
املقدســة.

4 .4املبحث الثاين :أمثلة من أخطاء الدارسني اليهود والنصارى اللغوية .
• •املثــال األول :اخلطــأ يف فهــم كلمــة «ســنفرغ» يف قولــه تعــاىل ﴿ :ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ﴾ [ســورة الرمحــن]32:

• •املثــال الثــاين :اخلطــأ يف نســبة التحــر والنــدم هلل تعــاىل يف قولــه تعــاىل ﴿ :ﭩ
ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾ [ ســورة يــس]30:

• •املثــال الثالــث :اخلطــأ يف زعــم وجــود عقيــدة التثليــث مــن خــال اســتخدام
ضمــر اجلمــع للداللــة عــى اهلل الواحــد.

• •املثــال الرابــع :اخلطــأ يف تفســر شــك النبــي  يف القــرآن الكريــم يف
قولــه تعــاىل ﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ﴾ [ســورة يونــس.]94 :

 5 .5اخلامتة :وفيها نتائج البحث.

6.6املصادر واملراجع.

وأســأل اهلل بفضلــه أن جيعلنــا مــن أهــل القــرآن ،وأن يكــون وســيلتنا وشــفيعنا عنــده جـ ّـل شــأنه

دنيــا وأخــرى .اللهــم تقبــل واغفــر وارحــم ،إنــك أنــت األعـ ُّـز األكــرم ،وارزقنــا التوفيــق والرشــاد

والســداد .وصـ ّـل اللهــم عــى نبينــا حممــد أعظــم مــن قــرأ القــرآن وتدبــره وجاهــد بــه ،وعــى آلــه
وصحبــه والتابعــن بإحســان إىل يــوم الديــن.

رب العاملني.
واحلمد هلل ّ
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ُعروبة القرآن الكريم وعصمته ،وجهل املعرتضني عليه.
بـ ّـن اهلل تعــاىل عروبــة كتابــه املنـــزل عــى خاتــم رســله نبينــا حممــد يف عــدة آيــات
كريمــة دالـ ٍ
ـة عــى كــال هــذا الكتــاب وعظمتــه وخلــوه مــن أي نقــص أو عــوج ،مظهــر ًا جـ ّـل أمــره
فضلــه عــى العــرب خاصــة يف هــذا الكتــاب العــريب ومــا يف ذلــك مــن فوائــد دينيــة ودنيويــة عظيمــة.
يقــول ربنــا تبــارك وتعــاىل وجـ ّ
ـل شــأنه ﴿ :ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﴾ [ ســورة يوســف ] 2 1:قــال ابــن كثري ( ت774 :هـــ) « :قولــه ﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾

ـي الــذي يفصــح عــن األشــياء املبهمــة
أي هــذه آيــات الكتــاب ،وهــو القــرآن املبــن أي الواضــح اجلـ ّ
ويفرسهــا ويبينهــا﴿ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ﴾ وذلــك ّ
ألن لغــة العــرب أفصــح اللغــات

وأبينهــا وأوســعها ،وأكثرهــا تأديــة للمعــاين التــي تقــوم بالنفــوس ،فلهــذا أنــزل أرشف الكتــب،

بــأرشف اللغــات ،عــى أرشف الرســل ،بســفارة أرشف املالئكــة»(.)1
وقال ّ
جل شأنه ﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﴾ [سورة الزخرف] ٣ :

قــال ابــن عاشــور (ت1393 :هـــ) يف مقدمــة تفســره « :وقــد أراد اهلل تعــاىل أن يكــون

القــرآن كتابــا خماطب ـ ًا بــه كل األمــم يف مجيــع العصــور ،لذلــك جعلــه بلغــة هــي أفصــح كالم بــن

لغــات البــر وهــي اللغــة العربيــة ،ألســباب يلــوح يل منهــاّ :
أن تلــك اللغــة أوفــر اللغــات مــادة،
وأقلهــا حروفــا ،وأفصحهــا هلجــة ،وأكثرهــا ترصفــا يف الداللــة عــى أغــراض املتكلــم ،وأوفرهــا

ألفاظــا .وجعلــه جامعـ ًا ألكثــر مــا يمكــن أن تتحملــه اللغة العربيــة يف نظــم تراكيبهــا من املعــاين.)2(»..
وقال تبارك اسمه ﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﴾[سورة الزمر]28 :
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(( (1تفسري القرآن العظيم ،البن كثري. 365/4 ،
(( (2التحرير والتنوير ،البن عاشور.98/1 ،

م َ َاو َل ِة ِ نَقد ِال ُقر َآن ِ الك َِريم
الض ُ
سي ال َي ُهود َوالن ََّص َارى َو َأ َث ُر ُه ِف ُ
عف ال ُّل َغ ِو ُّي عندَ الدَّ ِار ِ َ
َّ

ٍ
ألي نقــد عليــه لقولــه ســبحانه ﴿ :ﯣ ﯤ
أقــول :القــرآن الكريــم
خــال مــن أي خطــأ وال جمــال ّ

ﯥﯦ ﯧ ﯨﯩ﴾ [ســورة الزمــر ]28 :ومعنــى غــر ذي عــوج كــا قــال الزخمرشي(538هـــ) رمحــه
اهلل « :مســتقي ًام بريئـ ًا مــن التناقــض واالختــاف»( .)1وقــال ابــن عطيــة (ت542:هـــ)« :ونفــى

عنــه العــوج ألنــه ال اختــاف فيــه وال تناقــض وال مغمــز بوجــه»(.)2

بالرغــم مــن الكــال القــرآين فقــد اجتهــد الدارســون إلثبــات وجــود تناقــض أو اختــاف

أو خطــأ فيــه فــا اســتطاعوا ألنــه كتــاب ربنــا الكامــل .وإذا كانــت الكراهيــة لإلســام وكتابــه ونبيــه

 هــي مــا دفــع بعــض داريس القــرآن الكريــم للنقــد ،فيضــاف لذلــك ّ
أن بعضهــم كان عــى

غــر علــم بالعربيــة فصــدر نقــد ُه واعرتاضــه عــن ضعــف باللغــة ،وخاصــة إذا كان مــن غــر العــرب
كاملســترشقني الذيــن تعلمــوا العربيــة عــى كــر ومل تنشــأ اللغــة معهــم فجهلــوا كثــر ًا مــن قواعدهــا

ومعانيهــا ومجاهلــا ،فقــرؤوا القــرآن الكريــم وقــرؤوا الــراث اإلســامي وتومهــوا وجــود أخطــاء يف

القــرآن الكريــم واللغــة العربية فأشــاعوها فضلــوا وأضلوا .يقول عبــاس العقــاد (ت1964 :م)

حتــت عنــوان إعجــاز القــرآن وأوهــام املســترشقني « :هنــاك أوهــام كثرية أشــاعها املســترشقون بســبب
تفســراهتم اخلاطئــة لكثــر مــن أمــور اللغــة والديــن» .ورضب أمثلــة لتلــك األخطــاء فقــال « :ومنهــا

مــا كتبــه بعــض املســترشقني تفســر ًا الســم أيب بكــر  مــن أنــه« أبــو العــذراء»( ،)3ومنهــا مــا
تــورط فيــه ذلــك املســترشق مــن خطــأ معيــب يف تفسـ ِ
ـره لقــول اهلل تعــاىل ﴿ »:ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﴾ [ســورة الزمــر ]٧٥:بقولــه :أي بــدون
أحذيــة!!( .)4ويفــر العقــاد  ســبب تلــك األوهــام والتفســرات اخلاطئــة فيقــول « :ذلــك أهنــم

عــى غــر علــم دقيــق باللغــة العربيــة .وليــس هــذا غريبـ ًا فهــم ال يفهمــون أدب أمتهــم ،وال جييــدون
(( (1تفسري الكشاف ،للزخمرشي.125 /4 ،
(( (2املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،البن عطية.529/4 ،
(( (3تُذكرين هذه األخطاء وأمثاهلا بجملة قاهلا الداعية الشيخ أمحد ديدات  وهيّ «:
إن كل اللغات مجيلة وهلا مذاقها اخلاص ،ولكنا
إذا جهلنا اللغة تبدو سخيفة لنا ومضحكة» .انظر كتابه :هذه حيايت سرييت ومسرييت( ،ص)90
وتنطبق هذه اجلملة عىل هؤالء الدارسني ومن شاهبهم من ناقدي األديان الذين أساؤوا فهم لغة بعضهم بعضا.
(( (4اإلسالم دعوة عاملية ،لعباس العقاد( ،ص )173

159

معرفــة هــذا األدب يف لغتهــم؛ فمــن بــاب أوىل أال حيســنوا معرفــة ذلــك يف األدب العــريب!»( .)1وأورد

الشــيخ عبــد الرمحــن اجلزيــري(ت1359 :هـــ)  مجلــة مــن اعرتاضــات نحويــة ألحــد النصارى

عــى مواضــع يف القــرآن الكريــم فر ّدهــا ثــم وصــف حــال الدارســن وضعفهــم فقــال « :ومنــه يتضــح
للقــراء جــرأة هــؤالء النــاس عــى احلقائــق العلميــة ،ونزوهلــم إىل مياديــن املناظــرات وهــم عـ ّـزل مــن
ـم هلــم إال التهويــش والتضليــل ظن ـ ًا منهــم ّ
أن ذلــك يؤثــر
كل ســاح جمــردون مــن كل دليــل ،ال هـ ّ

عــى نفــوس الضعــاف .)2(»..وقــد أكــد د .عبــد الرمحــن بــدوي(ت2002 :م) هــذه الظاهــرة فقــال:
« ّ
إن معرفــة هــؤالء املســترشقني للغــة العربيــة مــن الناحيــة األدبيــة والفنيــة يشــوهبا الضعــف .ويمكــن
القــول ّ
إن هــذه املالحظــة ختصهــم مجيعـ ًا تقريبــا»( .)3ونالحــظ ّ
أن بعــض املســترشقني شــهدوا شــهادة

إنصــاف؛ يقــول املســترشق هنــري دي كاســري(ت1927:م) «:والعقــل حيــار كيــف يتأتــى أن تصــدر

ـات يعجــز فكــر بنــي اإلنســان
ـي! وقــد اعــرف الــرق قاطبـ ًة بأهنــا آيـ ٌ
تلــك اآليــات عــن رجــل أمـ ّ
ـراف مــن هــذا املســترشق املنصــف عــى عجــز البــر
عــن اإلتيــان بمثلهــا لفظـ ًا ومعنــى»()4؛ فهــذا اعـ ٌ
عــن أن يأتــوا بمثــل القــرآن الــذي ال خطــأ فيــه ،وإنــا اخلطــأ والعيــب مــن اجلاهلــن بعظمتــه .

أقــولّ :
إن اإلنصــاف يقتــي مــن الدارســن أال ينقــدوا شــيئ ًا إال بعــد متكنهــم مــن اللغــة،

أي إشــكال يواجههــم أو الشــك يف املــراد بلفــظ مــا .وهــذا
وبعــد ســؤال أهــل التفســر واللغــة عــن ّ

جيعــل الباحــث جيــزم بوجــوب رجــوع الدارســن املنصفــن الباحثــن عــن احلقيقــة مــن أهــل الكتــاب
إىل علــاء املســلمني ليزيلــوا أي إشــكال؛ فأهــل العربيــة أعلــم بكتبهــم كــا ّ
أن أهــل الكتــاب أعلــم

بكتبهــم.

أقــول :نظــر ًا ّ
ألن اإلنصــاف عزيــز وال يتوفــر عنــد بعــض النــاس فقــد ظهــرت األخطــاء اجلليــة
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(((1
(((2
(((3
(((4

نفس املرجع والصفحة.
انظر :أدلة اليقني يف الرد عىل مزاعم املبرشين ،عبد الرمحن اجلزيري( ،ص  ) 484بترصف يسري.
دفاع عن القرآن ضد منتقديه ،د .عبد الرمحن بدوي ( ،ص .) 7
االسالم خواطر وسوانح ،هنري دي كاسرتي ( ،ص.)42

م َ َاو َل ِة ِ نَقد ِال ُقر َآن ِ الك َِريم
الض ُ
سي ال َي ُهود َوالن ََّص َارى َو َأ َث ُر ُه ِف ُ
عف ال ُّل َغ ِو ُّي عندَ الدَّ ِار ِ َ
َّ

عنــد الدارســن ،وكان هلــا األثــر العقــدي اخلطــر؛ حيــث نتــج عنهــا أهنــا أثــرت أوالً يف الــدارس

نفســه :إذ جعلتــه ال يقــدس هــذا الكتــاب اإلهلــي بســبب ســوء فهمــه وجهلــه بالعربيــة ،فحــرم نفســه
مــن النــور واهلدايــة والدخــول يف اإلســام وإنقــاذ نفســه مــن الكفــر ،إضافــة إىل أثـ ِ
ـره عــى غــره

بإشــاعته هــذه األخطــاء بــن اليهــود والنصــارى ممــا منــع مــن دخــول اإلســام أو منــع مــن اإلقبــال
عــى تعلمــه بســبب هــذه الصــورة املشــوهة التــي فهمهــا ونقلهــا الدارســون عــن القــرآن الكريــم وعن
مــن أنــزل إليــه .ومعلــوم ّ
أن عــوام كل ملــة يأخــذون بــكالم علامئهــم ،ومــن هنــا كان األثــر الســيئ

عــى أبنــاء ملــة الــدارس أيضــا.

وحيســن هنــا إيــراد مثــال مــن أخطــاء الدارســن املعارصيــن حيــث اخلطــأ الواضــح يف تفســر

كلمــة« ينــال» يف قــول ربنــا جــل شــأنه ﴿ :ﯘ ﯙﯚ ﯛ﴾ [ ســورة البقــرة.]124 :

صــدر هــذا اخلطــأ عــن شــخص نــراين ُيدعــى« عبــداهلل الفــادي» ،وهــو أبــرز الدارســن

املعارصيــن الــذي زعــم وجــود أخطــاء لغويــة يف القــرآن الكريــم .ظهــر هــذا الــدارس قبــل ســنوات

مــن خــال كتابــه « :هــل القــرآن معصــوم» ،وقــد أورد اعرتاضاتــه اللغويــة عــى مواضــع عديــدة يف

القــرآن الكريــم ،زاعـ ًا أهنــا دليـ ٌـل عــى برشيــة القــرآن الكريــم ،وهــذه أخطــر آثــار الضعــف اللغــوي

عــى الــدارس نفســه وعــى غــر املســلمني ،إضافــة إىل األثــر الــيء يف تشــويه صــورة اإلســام
وكتابــه ونبيــه  .وقــد ر ّد عليــه العديــد مــن علــاء اإلســام مثــل الدكتــور إبراهيــم عــوض

يف كتابــه « القــرآن وجهــاالت املبرشيــن»( ،)1والشــيخ الدكتــور صــاح اخلالــدي يف كتابــه« القــرآن
ونقــض مطاعــن الرهبــان»( ،)2وقــد نقضــا دعاويــه الباطلــة.

وبالنســبة للمثــال الســابق فقــد أخطــأ الــدارس «الفــادي» يف فهــم وتفســر كلمــة «ينــال» يف

قولــه تعــاىل﴿:ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯗﯘﯙﯚﯛﯜ﴾
(( (1عصمة القرآن وجهاالت املبرشين ،د .إبراهيم عوض(.ص )٢٥
(( (2القرآن ونقض مطاعن الرهبان ،د .صالح اخلالدي ( .ص ) ٣٤

161

[ســورة البقــرة ]124 :وســبب اخلطــأ تومهــه بـ ّ
ـأن الفعــل «ينــال» يف اآليــة بمعنــى يأخــذ ،وإذا كان كذلــك-

حســب تومهــه اخلاطــئ -فيجــب أن تكــون كلمــة « الظاملــن» هــي الفاعــل فالصــواب «الظاملــون»

ألهنــا الفاعــل .هــذا هــو فهــم الفــادي اخلاطــئ هلــذه الكلمــة.

ينقــض الشــيخ د .صــاح اخلالــدي هــذه اخلطــأ فيقــول « :وهــذا الــكالم ّ
دل عــى جهــل الفــادي

باللغــة العربيــة وقواعدهــاّ .
إن«عهــدي» هــو الفاعــل ،و«الظاملــن» مفعــول بــه منصــوب ،ومعنــى
«ينــال» هنــا :يصــل ويصيــب ،أي ال يصــل عهــدي الظاملــن مــن ذريتــك ،وليــس معنــى« ينــال» هنــا
يأخــذ؛ إذ لــو كان كذلــك لــكان فاعلــه« الظاملــون» ،ولــكان املعنــى :ال يأخــذ عهــدي الظاملــون،
فجملــة« ال ينــال عهــدي الظاملــن» تُقــرر ّ
أن عهــد اهلل ال يصــل الظاملــن»(.)1

وهــذه مــن مجلــة أخطــاء «الفــادي» اللغويــة التــي اعــرض هبا عــى القــرآن الكريــم ،وهــي دليل

جهلــه بمعــاين القــرآن الكريــم فاملــراد ب« ينــال» يف اآليــة :يصــل ويصيــب ،كــا ذكــر ذلــك أهــل

التفســر( )2ونبهــوا إليهــا .قــال الطــري  «:وأمــا نصــب «الظاملــن» ،فـ ّ
ـأن العهــد هــو الــذي

ال ينــال الظاملــن»( .)3ووردت قــراءة أخــرى جــاء فيهــا «الظاملــون» بالرفــع عــى الفاعليــة ،و«عهــدي»
مفعــول بــه؛ ّ
ألن العهــد ُينــال كــا َينــال ،أي  :عهــدي ال يصــل إىل الظاملــن ،أو ال يصــل الظاملــون

إليــه»( .)4وقــال الطــري  « :وذكــر أنــه يف قــراءة ابــن مســعود« :ال ينــال عهــدي الظاملــون»،

بمعنــىّ :
أن الظاملــن هــم الذيــن ال ينالــون عهــد اهلل» (.)5

وقــال العكــري(ت616 :هـــ)  « :هــذا هــو املشــهور عــى جعــل العهــد هــو الفاعــل-

ويقــرأ الظاملــون عــى العكــس -واملعنيــان متقاربــان ّ
ألن مــا نلتــه فقــد نالــك» (.)6
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(((1
(((2
(((3
(((4
(((5
(((6

القرآن ونقض مطاعن الرهبان ،د .صالح اخلالدي( ،ص .)349
انظر مثال :جامع البيان للطربي ،24/2 ،ومعامل التنزيل للبغوي،162/1،والتحرير والتنوير البن عاشور. 706/1،
جامع البيان للطربي.24/2 ،
القراءة البن مسعود  وقتادة واألعمش .انظر :حدائق الروح والرحيان ،حممد األمني اهلرري.255/2 ،
انظر مثال :جامع البيان للطربي.24/2 ،
التبيان يف إعراب القرآن ،أبو البقاء العكربي.112/1 ،

م َ َاو َل ِة ِ نَقد ِال ُقر َآن ِ الك َِريم
الض ُ
سي ال َي ُهود َوالن ََّص َارى َو َأ َث ُر ُه ِف ُ
عف ال ُّل َغ ِو ُّي عندَ الدَّ ِار ِ َ
َّ

أقــول :مل يــورد املعــرض« الفــادي» القــراءة الثانيــة ألنــه مل يرجــع إىل كتــب التفســر ،ومل يســأل

العلــاء املســلمنيّ .
ـبب مهــم يف صــدور
إن تــرك الرجــوع إىل املفرسيــن املســلمني وعلــاء العربيــة سـ ٌ

األخطــاء مــن العديــد مــن الدارســن .وهــذه مشــكل ُة أكثــر الدارســن ،أقصــد أهنــم ال يرجعــون

إىل تفســر علــاء اإلســام الذيــن هــم أعلــم بكتــاب رهبــم جــل وعــا ،كــا أهنــم ال يرجعــون إىل

أهــل العربيــة حتــى مــن غــر املســلمني ،فلــو ّ
أن هــذا املعــرض بحــث عــن عــامل بالعربيــة ولــو غــر
وصحــح لــه اخلطــأ وأزال ســوء فهمــه؛ ولذلــك جيــب
مســلم -بــرط أن يكــون منصف ـ ًا -ألعلمــه
ّ

ـص مــا
عــى الدارســن املنصفــن مــن أهــل الكتــاب ومــن غريهــم  -عنــد وجــود إشــكال يف فهــم نـ ّ

يف القــرآن الكريــم  -ســؤال أهــل التفســر ليــزول اإلشــكال.

وهنــاك أمثلــة عديــدة عــى أخطــاء الفــادي أبطلهــا اللغويــون ك ّلهــا()1؛ ولذلــك فإ ّنــه مــن

العــدل االعــراف بجهــل الفــادي املعــرض عــى بالغــة القــرآن الكريــم وفصاحتــه .يقــول د .إبراهيم

عــوض معلق ـ ًا عــى أحــد اعرتاضاتــه عــى القــرآن الكريــم ..« :إذ ُيشــبه تصــدي طفــل يف الروضــة

لســيبويه يبغــي ختطئتــه»(.)2

أقــول :بنــا ًء عــى الضعــف اللغــوي عنــد الدارســن -ســواء صــدر نقدهــم عــن جهــل

أو عــن كراهيــة أو عنهــا– جيــب القــول بـ ّ
ـأن غــر العــريب حيتــاج مفــر ًا عاملـ ًا باللغــة العربيــة ليبــن لــه

مــا أشــكل عليــه مــن مواضــع يف القــرآن الكريــم ،وهــذه احلاجــة اللغويــة رضوريــة كذلــك لليهــود
والنصــارى العــرب واملســترشقني الذيــن اعتــادوا قــراءة نصوصهــم املقدســة فــا بــدّ أن جيــدوا فرقـ ًا

بــن لغــة الكتــب الســابقة ولغــة القــرآن الكريــم ،ألهنــا نزلــت بغــر اللغــة العربيــة ،واللغــات تتفاوت

كــا هــو معلــوم .يقــول شــيخ اإلســام ابــن تيمية(ت728:هـــ) ..« فـ ّ
ـإن اللســان العــريب شــعار

(( (1انظر ً
مثال :كتاب عصمة القرآن وجهاالت املبرشين ،د .إبراهيم عوض ( ،ص  )93 13وكتاب القرآن ونقض مطاعن الرهبان،
(ص.) 378 – 347
(( (2عصمة القرآن وجهاالت املبرشين ،د .إبراهيم عوض ( ،ص .)25

163

اإلســام وأهلــه ،واللغــات مــن أعظــم شــعائر األمــم التــي هبــا يتميــزون»()1؛ وعليــه كان لزامـ ًا عــى
الدارســن غــر العــرب وعــى املنصفــن منهــم مراعــاة هــذا االختــاف والتفــاوت ،وســؤال علــاء
التفســر واللغــة والعقيــدة املســلمني ليقفــوا عــى احلــق.

لقــد أكــد علــاء امللــل الثــاث أمهيــة ورضورة اجلانــب اللغــوي ملــن يفــر نصوصهــم

املقدســة ،كــا أكــدوا عــى أمهيــة مراعــاة اختــاف اللغــات ،التــي -لألســف -خالفهــا الدارســون
اليهــود والنصــارى فوقعــوا يف أخطــاء فضلــوا عــن املعنــى الصحيــح وأضلــوا غريهــم ،وأتنــاول يف
املبحــث األول هــذه األمهيــة التــي أكدهــا العلــاء.
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(( (1اقتضاء الرصاط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم ،أمحد بن تيمية.519/1 ،

م َ َاو َل ِة ِ نَقد ِال ُقر َآن ِ الك َِريم
الض ُ
سي ال َي ُهود َوالن ََّص َارى َو َأ َث ُر ُه ِف ُ
عف ال ُّل َغ ِو ُّي عندَ الدَّ ِار ِ َ
َّ

املبحث األول:

اشرتاط علامء امللل الثالث العلم باللغة
قبل تفسري نصوصهم املقدسة
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اهتــم علــاء امللــل الثــاث واشــرطوا العلــم باللغــة ملــن يفــر نصوصهــم املقدســة ،وبينــوا

وجــوب مراعــاة االختــاف يف اللغات-كــا ســيأيت قريبــا.-

 -1اشرتاط علامء االسالم العلم باللغة قبل التفسري:
مل يســمح علــاء االســام للجاهــل بالعربيــة وفنوهنــا أن يفــر كالم اهلل تعــاىل .قــال جماهــد

(ت104 :هـــ)  « :ال حيــل ألحــد يؤمــن بــاهلل واليــوم اآلخــر أن يتكلــم بكتــاب اهلل إذا مل يكــن

عاملــ ًا بلغــات العــرب» ( .)1ونقــل الشــيخ حممــد أبــو شــهبة(ت1403:هـ)  مقالــة اإلمــام

مالك(ت179:هـــ)  « :ال أوتــى برجــل غــر عــامل بلغــة العــرب يفــر كتــاب اهلل إال جعلتــه

نــكاال» ،وقــال :واملــراد :العلــم باللغــة الواســع ،املتعمــق ،وال يكتفــى باليســر منــه ،فقــد يكــون
اللفــظ مشــركا وهــو يعلــم أحــد املعنيــن ويكــون املــراد اآلخــر؛ وكذلــك العلــم بالفــروق اللغويــة،

والعلــم باللغــة ،نثرهــا ونظمهــا.)2( »..

وقــال الســمرقندي(ت375:هـ)  « :ال جيــوز ألحــد أن يفــر القــرآن مــن ذات نفســه

برأيــه ،مــا مل يتعلــم ويعــرف وجــوه اللغــة وأحــوال التنـــزيل» (.)3

وهكــذا فـ ّ
ـإن علــاء اإلســام أكــدوا عــى وجــوب توفــر العلــم الواســع باللغــة العربيــة حتــى

يكــون اإلنســان مؤه ـ ً
ا لتفســر كالم اهلل جـ ّـل جاللــه .والعجــب بعــد هــذا مــن أنــاس ال علــم هلــم

بالعربيــة إال اليســر ،ثــم جتــد أحدهــم يناقــش وحيكــم بتخطئــة كالم اهلل تعــاىل!!

 -2اشرتاط علامء أهل الكتاب مراعاة اللغة وعلوها قبل التفسري:
قــد جيــادل يف ذلــك بعــض الدارســن بحجــة أنــه عــى علــم بلغــة أســفارهم التــي يقدســوهنا

فيقــال لــه -مــن جهــة اللغــة فحســب وهــو موضــوع البحــث :-لــو فرضنــا ذلــك وأنــك قــد
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(( (1نقله الزركيش يف الربهان يف علوم القرآن ،بدر الدين الزركيش.292 /1 ،
(( (2اإلرسائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري ،حممد أبو شهبة ( ،ص.)32
(( (3بحر العلوم ،للسمرقندي.72/1 ،

م َ َاو َل ِة ِ نَقد ِال ُقر َآن ِ الك َِريم
الض ُ
سي ال َي ُهود َوالن ََّص َارى َو َأ َث ُر ُه ِف ُ
عف ال ُّل َغ ِو ُّي عندَ الدَّ ِار ِ َ
َّ

اســتوعبت تلــك األســفار كلهــا فـ ّ
ـإن ثمـ َة فروقـ ًا بــن لغــة القــرآن الكريــم ولغــة أســفاركم يــا أهــل
ـم مــن
الكتــاب ،فعليــك مراعــاة تلــك الفــروق .وهــذه الفــروق أكدهــا علامؤكــم .وأنــت لسـ َ
ـت بأعلـ َ

ر يف تلــك األســفار ،ولــه كال ٌم يعــد
الفيلســوف اليهــودي موســى بــن ميمــون (ت1204 :م) وهــو حـ ٌ

حجـ ًة يف االختــاف بــن اللغــات ومراعــاة ذلــك مــن أجــل فهــم لغــة الغري ،حيــث يقــول « :اعلــم ّ
أن

مــن مل يفهــم لغــة إنســان إذا ســمعه يتكلــم غــر أنــه ال يــدري مقصــده ،وأشــدّ مــن هــذا أنــه قد يســمع

مــن كالمــه كلــات هــي بحســب لغــة املتكلــم تــدل عــى معنــى ،ويتفــق بالعــرض ْ
أن تكــون الكلمــة
يف لغــة الســامع تـ ّ
ـامع ّ
أن داللتهــا عنــد
ـدل عــى ضــد ذلــك املعنــى الــذي أراده املتكلــم ،فيظــن السـ ُ

يب رجـ ً
يب أنــه حيكــي
ا عربانيـ ًا يقــول :أ َبــى ،فيظــن العــر ُّ
املتكلــم كداللتهــا عنــده؛ مثــل لــو ســمع عــر ٌ

عــن شــخص أنــه َكـ ِ
ـره أمــر ًا مــا أو أبــاه ،والعــراين إنــا أراد أنــه أرضــاه ذلــك األمــر وأراده؛ وهكــذا

جيــري للجمهــور يف كالم األنبيــاء ســوا ًء بعــض كالمهــم ال يفهــم أص ـاً ،وبعضــه يفهــم منــه ضــده
أو نقيضــه كــا قــال« :قــد عكســتم كالم اإللــه احلــي» .واعلــم ّ
ـي كالمـ ًا مــا خصيصـ ًا بــه
أن لــكل نبـ ّ

كأنــه لغــة ذلــك الشــخص .هكــذا ُينطقــه الوحــي بــه ملــن فهمــه» ()1؛ وهلــذا يتوجــب عــى الباحــث
والــدارس مراعــاة هــذه االختالفــات واالهتــام هبــا وإال وقــع يف اخلطــأ.

أقــول :خالــف الدارســون مــن أهــل الكتــاب هــذا األمــر الواجــب مراعاتــه ،فأســاؤوا فهــم

بعــض األلفــاظ القرآنيــة ،وفرسوهــا خــاف مــا هــو معلــوم عنــد علــاء العربيــة وأهــل التفســر.

أقــول :لقــد ظهــرت احلكمــة اإلهليــة بإنــزال الكتــب بلغــة الرســول الــذي بعــث مــن بــن قومــه

ـت حكمتــه ﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ويتكلــم بلغتهــم ،يقــول جلـ ْ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﴾ [ ســورة ابراهيــم ] 4 :وقولــه « : مل يبعــث اهلل نبي ـ ًا
ـي ولغـ ُة الكتــاب املنـــزل إليــه
إال بلغــة قومــه» ( .)2ولــو كان غــر ذلــك ،أقصــد لــو خالفـ ْ
ـت لغـ ُة النبـ ّ
داللة احلائرين ،موسى بن ميمون( ،ص )360 359النص طويل ونقلته ألمهيته يف وجوب مراعاة االختالف بني اللغات.

(((1
(( (2مسند اإلمام أمحد ،حديث أيب ذر الغفاري ريض اهلل عنه ،323/35 ،رقم ( .)21410قال اهليثمي يف جممع الزوائد :رواه أمحد ،ورجاله
رجال الصحيح ،إال ّ
أن جماهد ًا مل يسمع من أيب ذر» .جممع الزوائد للهيثمي ،43/7 ،رقم ( ،)11095وذكره السيوطي يف اجلامع الصغري
ورمز له بالصحة ،انظر :اجلامع الصغري وزيادته للسيوطي ،9328 /1 ،وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ،1520/7 ،رقم (.)3561
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لغ ـ َة مــن أرســل إليهــم حلــدث اخلــاف يف بيــان املــراد مــن األلفــاظ ،ومل حيــدث التبيــن والتوضيــح
الــذي أراده احلكيــم ســبحانه هلدايــة اخللــق وإقامــة احلجــة عــى الكافريــن منهــم.

ـص يف أســفار أهــل الكتــاب يبــن هــذه احلكمــة ،لكــن أفصــح بعــض علامئهم
ومل أقــف عــى نـ ّ

عنهــا؛ إذ يقــول د .مــاك حمــارب « :كان اهلل يتكلــم مــع اآلبــاء( )1واألنبيــاء باللغــة التــي يعرفوهنــا
ملعرفــة إرادتــه اإلهليــة» (.)2

وكمثــال عــى علــاء اليهــود املعارصيــن البارزيــن يف العربيــة نأخــذ مــراد فــرج (ت1956:م)

ـص عــى ّ
أن عقيدهتــم تقوم
الــذي بـ ّـن يف كتابــه« اليهوديــة» أمهيــة اإلحاطــة باللغــة ومتعلقاهتــا ،فقــد نـ ّ

«عــى وجــوب معرفــة لغــة التــوراة ،أي لغتهــا العربيــة والتمكــن منهــا ،ومعرفــة العلــوم املوصلــة إىل
فهمهــا مــن نحــو ورصف وبيــان ومعــان ومنطــق وأصــول فضـ ً
ا عــن علــم التجويــد فهــل االشــتغال

هبــذه العلــوم كفــر؟ أو هــل هــي خارجــة عــن الــرع ومضــادة لــه؟ أليســت هــي الديــن كلــه! » (.)3

ومنهــم املفــر النــراين نجيــب جرجــس الــذي يقــول يف مقدمــة تفســره الكتــاب املقــدس

حتــت عنــوان« قواعــد الزمــة ملــن يــدرس الكتــاب املقــدس ،منهــا »:بــا ّ
أن الكتــاب املقــدس حيــوي

أمثــاالً واســتعارات وتشــبيهات وأشــعار ًا وقضايــا منطقيــة إىل غــر ذلــك فإنــه يلــزم كثــر ًا الرجــوع إىل

قواعــد البالغــة واملعــاين والبديــع واملنطــق وغريهــا خصوصـ ًا يف لغــات الكتــاب األصليــة للوقــوف
عــى حـ ّـل املشــاكل الكتابيــة التــي تتطلــب ذلــك» (.)4

أقــول :أغفــل بعــض الدارســن اليهــود والنصــارى وجتاهلــوا أمهيــة اجلانــب اللغــوي الــذي

ـص عليــه علامؤهــم وجعلــوه رشط ـ ًا ملــن يفــر نصوصهــم ،فقــد ســمحوا ألنفســهم مــا منعــوه
نـ ّ
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(( (1آباء الكنيسة هم الكهنة ورؤساء الكنائس من «البابوات» ومن يمثلهم من وجهاء الكنيسة .انظر :قاموس الكتاب املقدس25/1 ( ،
 ) 26بترصف يسري.
(( (2دليل العهد القديم ،د .مالك حمارب ( ،ص .)27
(( (3اليهودية ،مراد فرج( ،ص . )102 101
(( (4تفسري سفر التكوين ،نجيب جرجس (ص  ، )14الكتاب متوفر عىل شبكة االنرتنت.

م َ َاو َل ِة ِ نَقد ِال ُقر َآن ِ الك َِريم
الض ُ
سي ال َي ُهود َوالن ََّص َارى َو َأ َث ُر ُه ِف ُ
عف ال ُّل َغ ِو ُّي عندَ الدَّ ِار ِ َ
َّ

عــى غريهــم .وهنــا يظهــر الكيــل بمكيالــن حيــث اشــرط علــاء اليهــود والنصــارى ملفــر كتبهــم
املعرفــة باللغــة والرجــوع إىل قواعدهــا واســتعاراهتا ،بينــا جتاهلــوا أمهيــة اللغــة عنــد نقدهــم بعــض

ألفــاظ القــرآن الكريــم ،ممــا نتــج عنــه الغلــط بســبب عــدم مراعــاة تلــك االختالفــات بــن اللغــات

كــا حــدث مــع كبــار املعارصيــن(.)1

ومــن املهــم القــول ّ
إن املشــكلة ليســت يف عــدم توفــر رشط معرفــة الدارســن الواســعة باللغــة

العربيــة فحســب ،وإنــا تــزداد املشــكلة وتــرز إذا علمــت جهــل بعضهــم وضعفهــم بأســهل قواعــد
اللغــة العربيــة كــا يتبــن يف األمثلــة يف املبحــث الثــاين.

وقــد شــهد الشــيخ د .صــاح اخلالــدي يف مقدمــة ِ
رده فقــال « :ونشــهد ّ
أن كالم الفــادي

ٌ
ســهل ميســور.)3( » ..
املفــري( )2يف كتابــه تافــ ٌه متهافــت ،والــر ّد عليــه وإظهــار هتافتــه

وكشــف الدكتــور إبراهيــم عــوض ضعف «الفــادي» باللغــة العربيــة وقواعدهــا فقــال « :معرفة

هــذا اجلاهــل بقواعــد اللغــة حســبام يبــدو مــن أســلوبه نفســه أو مــن االعرتاضــات التــي يثريهــا ضــد

أســلوب القــرآن هــي معرفــة تافهــة فجــة» ،وذكــر العديــد مــن أخطــاء الفــادي التــي يعرفهــا املبتدئون
يف اللغــة العربيــة؛ ومــن ذلــك قولــه « :فجملــة الســموات واألرايض أربعــة عــر » وصواهبــا لــكل من

لــه أدنــى إملــام بقواعــد اللغــة« أربــع عــرة » ،وقولــه « :مــع ّ
أن بــن احلادثتــن زمــن مديــد» وصحتــه

« زمنـ ًا مديــدا» ،وقولــه « :ونتســاءل إن كان مــا رواه األولــون حــق أو شــبيه احلــق» وصحتــه «حقــا»،
ـوع مــن الــرف ،وغريهــا كثــر» (.)4
ـب» ألنــه ممنـ ٌ
وقولــه « :وإذا أراد حممــدٌ زينبـ ًا» ،وصحتــه «زينـ َ

أقــول :إذا كان هــذا املعــرض عــى القــرآن الكريــم جاهــ ً
ا بأســهل قواعــد اللغــة فكيــف

رب العاملــن؟ عــى ّ
أن الــدارس املدعــو « الفــادي» يعــد مثــاالً واضحـ ًا عــى
يســمح لنفســه بنقــد كالم ّ
(( (1مثل القس الدكتور منيس عبد النور والقس الدكتور غايل كام سيمر يف املبحث الثاين.
(( (2لعل هذا الوصف ً
معلال بقوله تعاىل :ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﮊ [سورة العنكبوت.]46:
(( (3القرآن ونقض مطاعن الرهبان ،د .صالح اخلالدي( ،ص .)9
(( (4أورد د .إبراهيم عوض العديد من األخطاء اللغوية التي صدرت عن «الفادي» ،مما يدل عىل ضعفه اللغوي ،فكيف ملثله أن يتكلم يف
وجود أخطاء يف القرآن الكريم!! وملزيد من أخطائه انظر كتاب :عصمة القرآن وجهاالت املبرشين ،د .إبراهيم عوض( ،ص )18 – 15
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خمالفــة الدارســن مــن أهــل الكتــاب مــا اشــرطه علامؤهــم مــن أمهيــة املعرفــة باللغــة قبــل تفســرها

وعــى ضعفــه اجلــي.

ويف املبحــث التــايل أمثلــة مــن أخطــاء أهــل الكتــاب يف تفســرهم بعــض ألفــاظ القــرآن الكريــم

املتصلــة بعلــم العقيــدة ثــم بيــان الصــواب فيهــا.
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م َ َاو َل ِة ِ نَقد ِال ُقر َآن ِ الك َِريم
الض ُ
سي ال َي ُهود َوالن ََّص َارى َو َأ َث ُر ُه ِف ُ
عف ال ُّل َغ ِو ُّي عندَ الدَّ ِار ِ َ
َّ

املبحث الثاين

أمثلة من أخطاء الدارسني اليهود والنصارى اللغوية
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ســأورد أمثلــة مــن أخطــاء الدارســن اللغويــة إبــراز ًا ملشــكلة البحــث وخشــية اإلطالــة وأبــدأ

بأوهلــا:

املثــال األول :اخلطــأ يف فهــم كلمــة «ســنفرغ» يف قولــه تعــاىل ﴿ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﴾

[ســورة الرمحــن ] ٣١:وهــذا بيانــه:

 -1بيــان اخلطــأ :ورد يف بعــض املواقــع االلكرتونيــة خطــأ صــدر عــن بعــض الدارســن

النصــارى املعارصيــن يف كالمهــم عــى قولــه تعــاىل ﴿ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﴾ [ســورة الرمحــن ]31:وأورد

الــدارس النــراين املدعــو« رشــيد» اآليــة الكريمــة وتســاءل بعدهــا قائ ـاً :هــل اهلل مشــغول؟» (.)1

ً
أن اهلل تعــاىل مشــغولّ ،خطــأ ّ
فيالحــظ ّ
وأن هــذا الشــغل جيعلــه
أن هــذا الــدارس ظــ ّن – وفهــم

اليشــتغل بــيء آخــر إال إذا انتهــى ممــا هــو منشــغل بــه ،وعندمــا يقــي شــغله ســيتفرغ للثقلــن
ومهــا اإلنــس واجلــ ّن!!

ـم ســقيم جــد ًا وباطــل ال يليــق بــاهلل تعــاىل ،ولــو امتلــك هــذا الدارس
 -2الــرد :أقــول :هــذا فهـ ٌ

العلــم باللغــة العربيــة الســتحيا مــن نقــد هــذه الكلمــة ،ولــو أنــه إذ جهــل املعنــى رجــع إىل بعــض

تفاســر املســلمني أو ســأل أحــد العلــاء ألجابــه وأزال مــا أشــكل عليــه إن كان طالبـ ًا للحــق وباحثـ ًا
منصفــا.

 -3املعنى الصحيح لكلمة «سنفرغ» عند علامء املسلمني:
معلــو ٌم ّ
أن الكلمــة قــد ختتلــف باختــاف قائلهــا ،وختتلــف إذا صــدرت عــن نفــس اإلنســان
(( (1ومنهم الدارس املدعو رشيد ،ويمكن الوقوف عىل شبهة رشيد بالدخول إىل الرابط التايل يف«اليوتيوب» :
https://www.youtube.com/watch?v=6eURw-0ryQI

بعنوان ( بالوثائق واألدلة )«الرد عىل رشيد»هل اهلل كان مشغوالً حينام قال «سنفرغ أهيا الثقالن»وبرنامج «سؤال جريء» ضمن القناة

التنصريية املسامة ب«املرشد األمني».http://www.almurshidalamean.com :وانظر مث ً
ال اعرتاضهم عىل معجزة االرساء
واملعراج يف هذا الرابط:

https://www.youtube.com/watch?v=drifn8wp7U0
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م َ َاو َل ِة ِ نَقد ِال ُقر َآن ِ الك َِريم
الض ُ
سي ال َي ُهود َوالن ََّص َارى َو َأ َث ُر ُه ِف ُ
عف ال ُّل َغ ِو ُّي عندَ الدَّ ِار ِ َ
َّ

رب
مــن موقــف آلخــر ،فالفــراغ إذا صــدر عــن إنســان يعنــي شــيئ ًا ،خيتلــف عنــه إذا صــدر عــن ّ

العاملــن جــل جاللــه.

لقــد نبــه العلــاء قديـ ًا وحديثـ ًا عــى هــذه الكلمــة فاتفقــوا عــى تنــ ِ
ـزيه اهلل تعــاىل عن الشــغل،
ّ

أن يشــغله يشء عــن يشء .وبـ ّـن علــاء اللغــة والتفس ــر مــا حاصلــه ّ
وعــن ْ
أن كلم ــة « ســنفرغ» ي ـراد

أن اهلل -تعــاىل عــن وهــم الوامهــن -منشـ ٌ
هب ــا هنــا التهديــد والوعي ــد ،ال ّ
ـغل ال يقــدر عــى فعلــن معـ ًا
حتــى ينجــز أحدمهــا.

يقول أبو عبيدة( ت209:هـ)  « : سنفرغ لكم :سنحاسبكم .مل يشغله يشء» (.)1
ويوضــح ابــن قتيبــة(ت276 :هـــ)  هــذا املعنــى فيقــول « :والفــراغ أيضــا يكــون مــن

ـت لــك،
النــاس بعــد شــغل ،ثــم قــد ينتقــل ذلــك فيصــر يف معنــى القصــد للشــيئ ،تقــول :لئــن فرغـ ُ

أي قصــدت قصــدك .وقــال اهلل تعــاىل ﴿ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﴾ [ ســورة الرمحــن ] ٣١ :واهلل تبــارك وتعــاىل ال
يشــغله شـ ٌ
ـأن عــن شــأن ،وجمــازه :ســنقصد لكــم بعــد طــول الــرك واإلمهــال» (.)2

وقــال الطــري... « : إنــه وعيــد مــن اهلل لعبــاده وهتــدد ،كقــول القائــل الــذي يتهــدد

غــره ويتوعــده وال شــغل لــه يشــغله عــن عقابــه :ألتفرغ ـ ّن لــك ،وســأتفرغ لــك ،بمعنــى :ســأجدّ

ـت لشــتمي:
ـت يل ،وقــد فرغـ َ
يف أمــرك وأعاقبــك ،وقــد يقــول القائــل للــذي ال شــغل لــه :قــد فرغـ َ

أي أخــذت فيــه ،وأقبلــت عليــه ،وكذلــك قولــه جــل ثنــاؤه ﴿ :ﮡ ﮢ﴾ سنحاســبكم ،ونأخــذ يف

أمركــم أهيــا اإلنــس واجلــن ،فنعاقــب أهـ َـل املعــايص ،ونثيــب أهــل الطاعــة» ( .)3وقــال ابــن دريــد
عمــدت إليــه وقصدتــه .ومنــه قولــه عــز
فرغــت إىل الــيء إذا
األزدي(ت321:هـــ)« : 
ُ
ُ

وجــل﴿ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﴾ » ( .)4وقــال ابــن اجلــوزي (ت597:هـــ) « :والفــراغ يف اللغــة

(((1
(((2
(((3
(((4

جماز القرآن ،معمر بن املثنى.244 /2 ،
تأويل مشكل القرآن ،البن قتيبة. 70/1 ،
جامع البيان يف تفسري القرآن،للطربي.41/23،
مجهرة اللغة ،حممد بن دريد.376/1 ،
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عــى رضبــن ،أحدمهــا :الفــراغ مــن شــغل ،واآلخــر القصــد للــيء .وتقــول ســأتفرغ لفــان ،أي
ســأجعله قصــدي ،ومعنــى اآليــة ســنقصد حلســابكم» (.)1

أقــول :اهلل تعــاىل هيــدد ويتوعــد اإلنــس واجلـ ّن يف هــذه اآليــة دفعـ ًا هلــم للطاعــة ليظفــروا برضاه

وجنتــه ،وختويفـ ًا هلــم مــن املعصيــة كــي ال تناهلــم العقوبــة ،وهــذا كلــه مــن رمحتــه تعــاىل هبــم .وهــذا

هــو املعنــى الصحيــح لكلمــة« ســنفرغ» ال كــا توهــم بعــض النصــارى.

وبعــد الوقــوف عــى املعنــى اللغــوي الصحيــح لكلمــة« ســنفرغ» نــأيت إىل موقــف العقيــدة

اإلســامية مــن خطــأ الــدارس.

 -4مناقشة اخلطأ من جهة العقيدة االسالمية:
ال يشــك مســلم يف تنــ ِ
ـزيه اهلل تعــاىل عــن كل نقــص مهــا قـ ّـل ،فــاهلل تعــاىل منــ ّـز ٌه عــن صفــات

املخلوقــن التــي تتضمــن النقــص والضعــف واالفتقــار إىل غريهــا فهــو ســبحانه كــا قــال عــن ذاتــه:
وإن االنشــغال بــيء عــن يشء آخــر صفــة نقــصّ ،
﴿ﭡ ﭢ ﭣ﴾ [ ســورة الشــورىّ ]١١:
ألن اإلنســان

لنقصــه وضعفــه يصعــب عليــه أن يوفــق بــن أمريــن يف وقــت واحــد؛ فمــن اشــتغل بالكتابــة ال يمكنه

أن يقــود مركبتــه يف وقتهــا ،ومــن اشــتغل باالســتامع إىل حديــث مــن شــخص فإنــه ال يمكنــه أن يكلــم
ـرب جـ ّـل جاللــه فصفاتــه ال تشــبه صفات
آخــر ،هــذا بالنســبة للمخلــوق الضعيــف الناقــص ،وأمــا الـ ّ
املخلوقــن ،وهــو ســبحانه منـــز ٌه عــن هــذه املعــاين مــن االنشــغال.

ـق جـ ّـل جاللــه عــن ْ
أن يشــغله يش ٌء
لقــد نــ ّـزه علــاء اإلســام ومفــرو القــرآن الكريــم اخلالـ َ

()2
ـي عنــه تبــارك وتعــاىل .يقــول شــيخ اإلســام ابــن
عــن يشء أو فعــل عــن فعــل  ،فمثــل هــذا منفـ ٌ

ونزهــو ُه عــن صفــات النقــص،
تيميــة « :واملســلمون وصفــوا اخلالــق بصفــات الكــالّ ،
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(( (1زاد املسري يف علم التفسري ،البن اجلوزي ،115/8،وطريق اهلجرتني وباب السعادتني ،ابن القيم اجلوزية.423/1 ،
(( (2انظر مثال :تأويالت أهل السنة ،للامتريدي ،474/9 ،ومفاتح الغيب ،للرازي ، 360/29 ،وتفسري القرآن العظيم البن كثري.496/7 ،

م َ َاو َل ِة ِ نَقد ِال ُقر َآن ِ الك َِريم
الض ُ
سي ال َي ُهود َوالن ََّص َارى َو َأ َث ُر ُه ِف ُ
عف ال ُّل َغ ِو ُّي عندَ الدَّ ِار ِ َ
َّ

ونزهــو ُه أن يكــون يشء كفــو ًا لــه يف يشء مــن صفــات الكــال ،فهــو منـــز ٌه عــن صفــات النقــص
ّ

مطلقــا ،ومنـــز ٌه يف صفــات الكــال أن يامثلــه فيهــا يشء مــن املخلوقــات» ( .)1وأورد الشــيخ حممــد

العثيمــن (ت1421:هـــ) اآليــة الكريمــة ثــم قــال « : وهــذا وعيــد ،وليــس املعنــى ّ
أن اهلل عــز
وجــل مشــغول اآلن وســيخلفه الفــراغ فيــا بعــد» (.)2

وخالصــة الــكالم ّ
أن فهــم بعــض الدارســن الســابق لكلمــة «ســنفرغ» يف قولــه تعــاىل:

﴿ﮡﮢ ﮣﮤ﴾ إنــا هــو فهــم خاطــئّ ،
ألن االنشــغال بــيء عــن آخــر صفــة نقــص تناســب
املخلــوق ،واهلل تعــاىل منـــز ٌه عنهــا .وقولــه تعــاىل( :ســنفرغ) يــراد بــه القصــد إىل احلســاب ،كــا أنــه
هتديــد ووعيــد حلمــل اإلنــس واجل ـ ّن عــى طاعتــه تعــاىل.

أن شــبهة هــذا الــدارس مــا هــي إال حماولــة يائســة إلثبــات ّ
وهكــذا يظهــر ّ
أن القــرآن الكريــم

يتضمــن مــن األلفــاظ مــا يصــف اهلل بالنقــص ،وقــد ثبــت بطــان ذلــك لغويـ ًا وعقديـ ًا ،واحلمــد هلل

رب العاملــن.
ّ

 -5من آثار اخلطأ العقدية:
مــن آثــار هــذ اخلطــأ اللغــوي ّ
أن يمنــع هــذا الــدارس عــن نفســه نــور اهلدايــة بســوء فهمــه

ـرب اهلل تعــاىل عــن االنشــغال،
وجهلــه بمعــاين القــرآن الكريــم .وإذا كان النــراين يعتقــد تنـــزيه الـ ّ

فـ ّ
ـإن اإلنصــاف يقتــي أن يســأل أهــل العلــم مــن املســلمني عــن املعنــى الصحيــح للكلمــة حتــى
ٍ
ِ
وجــه آخــر فاســد -يتضمــن
نفســه ثــم فرسهــا عــى
يــزول إشــكاله .أمــا إن كان يفهــم املعنــى يف

تنقصـ ًا لصفــات اهلل تعــاىل -بقصــد التلبيــس عــى أبنــاء ملتــه أو عــى عــوام املســلمني وبقصد تشــكيك
النــاس بالقــرآن الكريــم وتشــويه صورتــه ومعانيــه عنــد النصــارى وغريهــم بأنــه حيتــوي أوصافـ ًا ال

تليــق بــاهلل تعــاىل ،لينخــدع بعضهــم هبــذه الدعــوى فيتحقــق للناقــد النــراين مــا أراد مــن إقنــاع أبنــاء
(( (1الصفدية ،البن تيمية. 310/2،
(( (2القول املفيد عىل كتاب التوحيد ،حممد العثيمني.318/2 ،
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ملتــه ّ
بــأن القــرآن مــن عنــد حممــد  ال مــن عنــد اهلل ،والتلبيــس عــى عــوام املســلمني؛

فذلــك ينطبــق عليــه مــا كان عنــد مــن كفــر بالرســل مــع يقينهــم بصدقهــم كــا قــال ربنــا جـ ّـل شــانه

عنهــم﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ﴾ [ســورة النمــل ]١٤ :؛ فإهنــا النصيحــة هلــذا الــدارس وأمثالــه
أن يرمحــوا أنفســهم وال يكذبــوا عليهــا وعــى غريهــم ،فــاهلل مطلــع عــى الرسائــر كــا الظواهــر ،وأوىل

هبــم دعــاء اهلل والتوســل إليــه كــي هيدهيــم ســبيل احلــق ،وينقذهــم مــن الضــال ،ال التــادي يف الغــي
واإلغــواء.

املثــال الثــاين :اخلطــأ يف نســبة التحــر والنــدم هلل تعــاىل يف قولــه تعــاىل﴿ :ﭩ ﭪ

ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﴾ [ ســورة يــس ] 30:وبيانــه كــا يــي:

 -1ورد يف بعــض املواقــع اإللكرتونيــة النرصانيــة -مثــل «هــويل بايبــل» ،وكنيســة «األنبــا تــكال

هيامنــوت» ،وهــو موقــع شــهري للدكتــور غــايلّ -
أن إلــه اإلســام يتحــر .وأورد القــس الدكتــور

غــايل( )1قولــه تعــاىل يف اآليــة الكريمــة﴿ :ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﴾ [ ســورة

يــس ، ]30 :وذكرهــا أيضــا القــس الدكتــور منيــس عبــد النــور( )2وغريهــم.
 -2املعنى الصحيح للكلمة عند علامء االسالم:

بالرجــوع إىل علــاء اإلســام يف تفســرهم قولــه تعــاىل﴿ :ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﴾ [ ســورة يــس ] 30:نجــد أهنــم بينــوا ّ
أن املــراد باحلــرة هنــا حــرة الكفــار عــى أنفســهم

يــوم القيامــة( ،)3أو حــرة املالئكــة عليهــم الســام عــى العبــاد ،ال ّ
أن اهلل يتحــر عــى العبــاد .قــال

(( (1املوقع الرسمي للدكتور غايل املعروف بـ « هويل بايبل» حتت عنوان «هل اهلل يندم؟» انظر كالمه هناية املوضوع.
(( (2انظر املوقع التايلhttp://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-021-Sts-Church-Sidi- :
Beshr/002-Hatmeyat-Al-Tagasod-Al-Ilahy/Inevitability-of-the-Incarnation__73-Islam.html
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(( (3انظر مثال :تفسري الطربي ،حممد بن جرير 511/20،وما بعدها ،وتفسري زاد املسري البن اجلوزي ،522/3 ،واجلامع ألحكام القرآن
للقرطبي.)438 435 /17 (،

م َ َاو َل ِة ِ نَقد ِال ُقر َآن ِ الك َِريم
الض ُ
سي ال َي ُهود َوالن ََّص َارى َو َأ َث ُر ُه ِف ُ
عف ال ُّل َغ ِو ُّي عندَ الدَّ ِار ِ َ
َّ

ابــن أيب َزمنــن(ت 399:هـــ)  « : أخــر اهللُ َأن تكذيبهــم الرسـ َـل حــر ٌة عليهــم» ( .)1وقــال

الســمعاين(ت489 :هـــ)  « : فــإن قيــل :كيــف يتحــر اهللُ تعــاىل عــى العبــاد الذيــن أهلكهــم،

وال جيــوز عليــه هــذه الصفــة؟ واجلــواب عنــهّ :
أن معنــى اآليــة :يــا حــر ًة عــى العبــاد مــن أنفســهم؛
ٍ
فائــت بأبلــغ
وكأهنــم يتحــرون عــى أنفســهم غايــة احلــرة ،واحلــرة هــي التلهــف عــى أمــر

وجوهــه حتــى يبقــى الرجــل حســر ًا منقطع ـ ًا مــن شــدته .وجــواب آخــر :أنــه تعــاىل قــال﴿ :ﭩ

ﭪ ﭫ﴾ ألهنــم صــاروا بمنــ ٍ
ـزلة ُيتحــر عليهــم ،ويقــال معنــاه :يــا حــر َة الرســل واملالئكــة عــى
العبــاد ،واجلــواب األول أحســن األجوبــة» (.)2

وقــال الزخمرشي(ت538:هـــ) ..« : واملعنــى أهنــم أحقــاء بــأن َيتحــر عليهــم املتحرسون،

ـر عليهــم مــن جهــة املالئكــة واملؤمنــن مــن الثقلــن» (.)3
ويتلهــف عــى حاهلــم املتلهفــون ،أو هــم متحـ َّ ٌ

ـرب تبــارك وتقــدس عــن التحــر الــذي هــو
أقــول :اتفــق املفــرون املســلمون عــى تنـــزيه الـ ّ

بمعنــى النــدم ،فحاصــل أقواهلــم يف قولــه تعــاىل﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ﴾ :إمــا نــدم وحتــر الكفــار عــى
أنفســهم ،أو حتــر املالئكــة والرســل عليهــم الســام عليهــم .وأمــا مــن أجــاز نســبته هلل تعــاىل

()4

فجعــل ذلــك عــى ســبيل االســتعارة؛ ومــع أننــي ال أوافــق هــذا الــرأي ،لكننــي أوردتــه كــا هــو عنــد

بعــض املفرسيــن-وإن كان مرجوحــا– ملقارنــة ونقــد موقــف علــاء أهــل الكتــاب يف تفســرهم نــص
ــف ِف َق ْلبِ ِ
التــوراة اآليتَ « :ف َح ِ
ــل ِ
ــان ِف األَ ْر ِ
الــر ُّب َأنَّــ ُه َع ِم َ
ــه»[ تكويــنّ .]6 :6 :
اإلن َْس َ
إن
ضَ ،وت ََأ َّس َ
ــز َن َّ

قــارئ هــذا النــص جيــد بوضــوح نــدم اهلل وتأســفه عــى خلــق اإلنســان .لك ـ ّن علــاء أهــل الكتــاب

أولــوا حــزن اإللــه وتأســفه ،كــا ّأول بعــض املفرسيــن املســلمني احلــرة ال عــى حقيقتهــا .ويــأيت
بيــان ذلــك يف الســطور التاليــة عنــد مناقشــة اخلطــأ.

(((1
(((2
(((3
(((4

تفسري القرآن العزيز ،البن أيب زمنني.34 /4 ،
تفسري القرآن ،للسمعاين.)375 274 /4( ،
تفسري الكشاف ،للزخمرشي.13/4 ،
انظر مثال :معامل التنزيـل يف تفسري القرآن ،للبغوي ،12/4 ،والكشـاف للزخمرشي ،13/4 ،ومفاتـح الغيـب للـرازي،270/26 ،
وحماسن التأويل للقاسمي ،182/8 ،وفتح القدير للشوكاين ،422/4 ،والتحرير والتنوير البن عاشور.7/23،
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 -3مناقشة اخلطأ:
أوال :مــن جهــة العقيــدة اإلســامية يؤمــن املســلمون ّ
أن اهلل تعــاىل منـــز ٌه عــن النــدم والتحــر،

ألهنــا صفــات نقــص ،واهلل تعــاىل متصــف بالكــال منـــز ٌه عــن أي نقــص .والتحــر يكــون

بســبب اخلطــأ ،واهلل جـ ّـل شــأنه متعـ ٍ
ـال عــن اخلطــأ؛ وهــذا متفــق عليــه عنــد العقــاء أيضــا .قــال

الســفاريني(ت1188 :هـــ) « :ال خــاف بــن العقــاء ّ
أن اهلل ســبحانه وتعــاىل متصــف بجميــع
صفــات الكــال ،منـــز ٌه عــن مجيــع صفــات النقــص» ( .)1وتقــدم بيــان علــاء التفســر ّ
أن الكفــار هــم

ـرب ســبحانه وتعــاىل.
الذيــن يتحــرون عــى أنفســهم أو حتــر املالئكــة أو الرســل عليهــم ال حتــر الـ ّ
ثانيــا :أمــا مــن جهــة املنهــج فــا بــد مــن مناقشــة علــاء أهــل الكتــاب الذيــن ناقضــوا أنفســهم

وخالفــوا منهجهــم يف إســاءة فهــم التحــر يف اآليــة الكريمــة الســابقة ،بينــا أجــازوا ألنفســهم تأويــل

ـص التــوراة الــذي تقــدم ذكــره ،وفيــه ترصيــح بتأســف اهلل عــى خلقــه.
نـ ّ

ـزهيا منهــم هلل تعــاىل عــن هــذه
فـ ّ
ـر علــاء النصــار النــص الســابق عــى خــاف الظاهــر ،تنــ ً

ا يقــول نجيــب جرجــس « :ليــس معنــى هــذا ّ
املنقصــة؛ فمثـ ً
أن اهللَ يقــع حتــت االنفعــاالت البرشيــة،

ـرة اهلل بأعــال اإلنســان وعــدم رضــاه عنهــا» ( .)2ويقول
ولكنــه تعبــر بلغــة البــر ُيقصــد بــه عــدم مـ ّ

بعضهــم« :تعبــرات »:فحــزن الــرب« وتأســف يف قلبــه» ،هــي تعبــرات موجهــة للبــر كــي يفهمــوا،

لك ـ ّن اهلل ليــس انفعالي ـ ًا فينــدم عــى صنعــه ،فهــو ال ينــدم وال يتغــر .واستشــهدوا بنــص يتضمــن
ِ
ـس إِن َْســانًا لِ َينْــدَ َم» [صموئيــل .)3(]29 :15 :1
تنـــزيه اإللــه ســبحانه « :الَ َي ْكــذ ُب َوالَ َينْــدَ ُم ،ألَ َّنـ ُه َل ْيـ َ
ونقلت هذا التفسري لألمانة العلمية ،ومن أقوال علامء أهل الكتاب(.)4
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(( (1لوامع األنوار البهية ،للسفاريني.104/1 ،
(( (2انظر :تفسري سفر التكوين ،نجيب جرجس( ،ص .)136
(( (3انظر :تفسري سفر التكوين( ،ص .)86
(( (4يمكن مراجعة بحث« أثر الضعف اللغوي يف فهم نصوص أهل الكتاب ،التوراة نموذجا» ،ضمن املثال الثالث حيث جتد الكالم
مفصال..

م َ َاو َل ِة ِ نَقد ِال ُقر َآن ِ الك َِريم
الض ُ
سي ال َي ُهود َوالن ََّص َارى َو َأ َث ُر ُه ِف ُ
عف ال ُّل َغ ِو ُّي عندَ الدَّ ِار ِ َ
َّ

أقــول :إذا كان علــاء النصــارى قــد ّنزهــوا اهلل تعــاىل يف هــذه املــرة ،فلــاذا اعرتضــوا عــى اآليــة

الكريمــة الســابقة؟ وملــاذا ال يأخــذوا بتفســر علــاء اإلســام هلــا؛ حيــث أكــدوا تنـــزيه اهلل عــن النــدم
واحلــرة؟ ملــاذا أجــاز علــاء النصــارى ألنفســهم التأويــل يف ألفــاظ كتبهــم ،ومنعــوه عــى ألفــاظ

القــرآن الكريــم ؟ أهــذا مــن األمانــة والعــدل! بــل هــذا كيـ ٌـل بمكيالــن ،وهــو تأكيــد لتناقــض منهــج

علــاء النصــارى يف رشط الرجــوع إىل اللغــة لفهــم النصــوص(.)1

وهكــذا يتبــن ّ
أن علــاء أهــل الكتــاب َّأولــوا نــص التــوراة الســابق تنـــزهي ًا هلل تعــاىل عــن النــدم

الــذي هــو صفــة نقــص ،إال أهنــم نقــدوا قولــه تعــاىل﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ﴾ [ ســورة يــس ،] 30 :فمــن

ـص التــوراة الســابق عنــد نقدهــم هــذه الكلمــة
العــدل واإلنصــاف أن يســوق علــاء أهــل الكتــاب نـ ّ
القرآنيــة ،ويقبلــوا تفســر مــن أوهلــا مــن املفرسيــن املســلمني لتوافــق تأويلهــم نــص التــوراة؛ فهــذا

قصــدي مــن إيــراد هــذا الــرأي املرجــوح.

أقــول :كان مــن املفــروض منهجيـ ًا وأدبيـ ًا مــن القــس الدكتــور غــايل والقــس الدكتــور منيــس

عبــد النــور ،أن يرجعــا إىل تفســر علــاء اإلســام هلــذه الكلمــة ،كــي يــزول اإلشــكال الــذي لدهيــا

عــن معنــى احلــرة ،ولــو فعــا ذلــك لتيقنــا تنـــزيه اهلل تعــاىل عــن التحــر والنــدم ،فــإن أخــذا هبــذا
الــرأي وهــو األرجــح كان املــراد حتــر اخللــق عــى أنفســهم أو حتــر الرســل واملالئكــة عليهــم
الســام عــى اخللــق ،ال ّ
أن اهلل ســبحانه يتحــر عــى العبــاد .وإن أخــذا بالقــول الثــاين الضعيــف

الــذي جييــز نســبة التحــر هلل تعــاىل فعليهــا أن يــدركا ّ
أن هــذا مشــابه للتأويــل املتبــع عنــد علــاء
النصــارى يف بعــض عبــارات كتاهبــم املقــدس كتفســر احلــزن والتأســف والنــدم الــوارد بحــق اهلل

تعــاىل يف النــص املتقــدم.

ـف ِف َق ْلبِـ ِ
وأورده مــرة أخــرى وهــو« َف َحـ ِ
ـز َن الـ َّـر ُّب َأ َّنـ ُه َع ِمـ َـل ِ
ـان ِف األَ ْر ِ
اإلن َْسـ َ
ـه» (،)2
ضَ ،وت ََأ َّسـ َ
(( (1يراجع املبحث األول.
الرب عىل أنه صنع اإلنسان عىل األرض ،وتأسف يف قلبه»( ،ص .)78 - 77
(( (2يف النسخة اليسوعية « :فندم ّ
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[ تكويــن]6 :6 :؛ حيــث نفــى علامؤهــم النــدم عــى اهلل ،وأولــوه بعــدم رضــا اهلل عــن أعــال اإلنســان،
فــكان مــن العــدل تســليمهم بمــن محــل ذلــك عــى االســتعارة مــن املفرسيــن املســلمني ،مــع ّ
أن األوىل

أن يأخــذوا بالــرأي الراجــح وهــو نــدم اخللــق وحترسهــم ال حتــر اخلالــق جـ ّـل جاللــه.
 -4أثر اخلطأ:
من آثار التفسري اخلاطئ للتحرس الوارد يف اآلية الكريمة:

 -1نســبة أفعــال وصفــات النقــص هلل تعــاىل ،وهــذا مــا ترفضــه العقيــدة االســامية التــي أكدت

ـرب جــل جالله ووصفــه بــكل الكامالت.
تنـــزيه الـ ّ

 -2مــن آثــار هــذا اخلطــأ اللغــوي -ومــا يتضمــن مــن نقــد علــاء النصــارى هــذا املوضــع

والتغافــل عــن منهجهــم القائــل بالتأويــل واالســتعارة والكنايــات يف تفســر الكتــاب املقــدس.

 -3زيــادة الصــدام الثقــايف بــن املســلمني وأهــل الكتــاب ،بكثــرة النقــد املتبــادل لنصــوص فيهــا

بعــض التشــابه ،مــع مالحظــة الفــرق بــن اآليــة الكريمــة إذ ال يوجــد فيهــا مــا ينســب احلــرة هلل

ـص التــوراة الــذي يــرح بحــزن اهلل وأســفه ،وإن كان حيتمــل التأويــل.
تعــاىل ،بخــاف نـ ّ

املثــال الثالــث :خطــأ القــول بوجــود عقيــدة التثليــث يف القــرآن الكريــم مــن خــال

اســتخدام ضمــر اجلمــع للداللــة عــى اهلل الواحــد:
وبيانه كام ييل:

 -1زعــم بعــض النصــارى وجــود ألفــاظ يف القــرآن الكريــم تــدل عــى عقيــدة التثليــث التــي

يؤمنــون هبــا.

وهــذه شــبهة قديمــة أعــاد «الفــادي» إشــاعتها يف حماولــة يائســة لتشــكيك املســلمني يف

عقيدهتــم ،وحماولــة لتثبيــت النصــارى عــى دينهــم الباطــل ،فقــال « :وقــد اتفــق القــرآن مــع الكتــاب
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م َ َاو َل ِة ِ نَقد ِال ُقر َآن ِ الك َِريم
الض ُ
سي ال َي ُهود َوالن ََّص َارى َو َأ َث ُر ُه ِف ُ
عف ال ُّل َغ ِو ُّي عندَ الدَّ ِار ِ َ
َّ

املقــدس يف إســناد الفعــل وضمــر املتكلــم يف صيغــة اجلمــع إىل اهلل ،ومل يــرد يف الكتــاب املقــدس وال يف
القــرآن كال ُم خملــوق كائنـ ًا مــن كان تكلــم عــن نفســه بصيغــة اجلمــع ،ممــا يــدل عــى وحــدة اجلوهــر

مــع تعــدد األقانيــم( )1يف الــذات العليــة ،فمثــا ورد يف ســورة البقــرة﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ﴾ [ ســورة البقــرة]٢٣ :

بصيغــة اجلمــع ،وور َد يف ســورة األعــراف﴿ :ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾ [ ســورة األعــراف ]١٩٦ :بصيغــة املفــرد،
فتشــر الصيغــة األوىل إىل مجــع األقانيــم ،وتشــر الصيغــة الثانيــة إىل وحــدة الــذات» ( ،)2وبمثــل ذلــك

قــال النــراين حبيــب ســعد يف كتابــه « أديــان العــامل» ( .)3وفيــا يــأيت نقــض هــذا اخلطــأ.
 -2املعنى الصحيح لضمري اجلمع الدال عىل اهلل تعاىل:

ال نــزاع عنــد العــرب قديـ ًا وحديثـ ًا يف اســتعامل ضمــر اجلمــع للمفــردّ ،
ألن كفــار قريــش

لــو فهمــوا ّ
أن ذلــك اجلمــع يــدل أو يشــر إىل التعــدد واجلمــع يف حــق اإللــه ســبحانه ،العرتضــوا عــى
نبينــا حممــد  الــذي جاهدهــم بالقــرآن الكريــم ،و َلقالــوا لــه :كيــف تدعــو إىل التوحيــد

وكتابــك يــدل عــى اجلمــع والتعــدد؟ ولــو أهنــم علمــوا ّ
أن ضمــر اجلمــع ال ُيســتخدم للواحــد بقصد
التعظيــم واإلجــال ،لطعنــوا يف ذلــك؛ وخاصــة أهنــم يعلمــون قيــام عقيــدة النرصانيــة املحرفــة عــى
التثليــث ،وهــذا ممــا عابــوه عــى رســالة نبينــا حممــد  ،وتعجبــوا بأهنــا تقــوم عــى توحيــد
اهلل جـ ّ
ـل جاللــه .وأورد اهلل مقالتهــم تلــك فقــال تبــارك وتعــاىل﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰﭱ

ﭲ ﭳﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﴾ [ ســورة ص.] 7 4 :

واملقصــود ّ
أن قريش ـ ًا عــى كفرهــا ،مل تعــرض عــى كثــرة اســتخدام ضمــر اجلمــع يف القــرآن
(( (1النصارى مضطربون يف معنى األقانيم .يقول ابن تيمية .. «:وهلذا يضطربون يف تفسري األقانيم ،تارة يقولون :أشخاص ،وتارة
خواص ،وتارة صفات ،وتارة جواهر ،وتارة جيعلون األقنوم اس ًام للذات والصفة معا ،وهذا تفسري =حذاقهم» .اجلواب الصحيح ملن
بدل دين املسيح.200/3 ،
(( (2القرآن ونقض مطاعن الرهبان( ،ص ً ) 229
نقال عن كتاب هل القرآن معصوم( ،ص .)73
(( (3انظر :أديان العامل ،حبيب سعد( ،ص .)285 - 284
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الكريــم للداللــة عــى اهلل الواحــد األحــدّ ،
ألن ذلــك ممــا تعــارف عليــه العــرب؛ ولــو أنــه مل يكــن

ال يف لغتهــم ،ألنكــروه جــد ًا عــى نبينــا حممــد  ،واختــذوا ذلــك دليـ ً
مســتعم ً
ا عــى مشــاهبة
ملــة النصــارى ،لكنهــم مل جيادلــوا يف ٍ
يشء اســتقر يف لغتهــم ويــراد منــه اجلمــع للتعظيــم واإلجــال

ال التعــدد.

وذكــر علــاء اللغــة القدامــى هــذا ،فمث ـ ً
ا أورد أبــو عبيــدة( ت 209:هـــ) مثــاالً عــى املجــاز

الــذي يكــون للمفــرد بصيغــة اجلمــع قولــه تعــاىل﴿:ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ﴾ [ ســورة القمــر ]49:وقال:

« واخلالــق وحــده ال رشيــك لــه» (.)1

ومــن املعــروف يف اللغــة العربيــة اســتعامل ضمــر اجلمــع مثــل « نحــن» و «إنــا» ،للتعبــر عــن

املفــرد بقصــد التعظيــم ،وتســتخدمه العظــاء وامللــوك ،واهلل تعــاىل أحــق بالعظمــة؛ ولذلــك تكــرر

اســتعامل ضمــر اجلمــع يف القــرآن الكريــم منســوب ًا إىل اهلل تعــاىل ،وهــو واحــدٌ ال رشيــك لــه .ومــن

ذلــك اآليــة التــي استشــهد هبــا «الفــادي» وهــي قولــه تعــاىل﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﴾ [ســورة

البقــرة ]٢٣ -٢٢ :والشــاهد يف اآليــة الكريمــة قولــه ســبحانه﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ﴾ ففعــل«

نزلنــا» يعــود إىل الواحــد ســبحانه ،وقــد ورد بصيغــة اجلمــع للتعظيــم ،لكـ ّن بعــض النصــارى اعتــروا
ا عــى تضمــن القــرآن للتثليــث ،وهــذا خطـ ٌ
وجــود مثــل هــذا يف القــرآن الكريــم دلي ـ ً
ـي ،أل ّنــه
ـأ جـ ٌ

ـدئ يف اللغــة كــا اخلبــر بأنــه يــدل عــى تعظيــم اهلل
ُيعــد مــن بدهيــات اللغــة العربيــة ،يفهمــه املبتـ ُ

الواحــد ال تعــدد الــذات ،وهــو أمـ ٌـر مســتقر عنــد العــرب قدي ـ ًا كــا تقــدم.
 -3مناقشة اخلطأ:

أوال :تقــوم عقيــدة االســام عــى التوحيــد اخلالــص هلل تعــاىل ،ويأبــى املســلمون وجــود مــا

يشــر إىل التثليــث يف القــرآن الكريــم ،بــل القــرآن الكريــم ومجيــع آياتــه العظيمــة متضافــرة عــى
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(( (1جماز القرآن ،معمر بن املثنى. 9/1 ،

م َ َاو َل ِة ِ نَقد ِال ُقر َآن ِ الك َِريم
الض ُ
سي ال َي ُهود َوالن ََّص َارى َو َأ َث ُر ُه ِف ُ
عف ال ُّل َغ ِو ُّي عندَ الدَّ ِار ِ َ
َّ

إبطــال عبــادة مــا ســوى اهلل عـ ّـز وجــل .والعديــد مــن اآليــات جــاءت لتنقــض عقيــدة النصــارى يف

التثليــث وحتكــم بكفرهــم بجــاء ورصاحــة ،فقــال جـ ّ
ـل شــأنه ﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ﴾ [ســورة املائــدة .]٧٣ :وقــال ســبحانه وتعــاىل﴿ :ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮﭯ﴾ [ســورة املائــدة .]٧٢ :ومــن يقــرأ القــرآن الكريــم وأحاديــث نبينــا حممــد  ال بد

أن يقــول :مــن اليقــن ّ
أن اإلســام يدعــو إىل توحيــد اهلل تعــاىل ،والكفــر بــا ســواه ،وهــذا مبــدأ دعــوة

نبينــا حممــد  وأساســها ،كــا هــو مبــدأ وأســاس النرصانيــة قبــل حتريفهــا ،كــا ّ
أن توحيــد

اهلل تعــاىل أســاس مجيــع دعــوات إخوانــه األنبيــاء عليهــم الصــاة والســام؛ وعليــه فالقــرآن الكريــم
يــدل عــى توحيــد اهلل جـ ّـل جاللــه ونبــذ الــرك برصاحــة وجــاء.

وأمــا دعــوى بعــض النصــارى ّ
أن ضمــر اجلمــع الــوارد يف القــرآن دليــل عــى التثليــث فهــذا

إفـ ٌ
ـك عظيــم وخطــأ كبــر قــد أبطلــه علــاء اإلســام ،ومــن ذلــك مثــا:

ٍ
لســان وعنــد ّ
يقــول اجلعفري(668هـــ)  « :هــذه النــون مشــهورة يف ّ
كل إنســان،
كل

يطلقهــا العظــاء بينهــم واألكابــر ،وهــي بــاهلل أليــق ،إذ هــو العظيــم عــى احلقيقــةّ ،
وكل عظيــم ســواه

ُ
نعمــل اإلنســان عــى
فهــو عبــده» ( ،)1واملــراد نــون العظمــة الــوارد يف نــص التــوراة « :وقــال اهلل:

كش ِ
صورتنــا َ
ــبهنا» [تكويــن.]26:1:

ومــن ذلــك قــول شــيخ اإلســام ابــن تيميــة  « : وهــذا ممــا احتــج بــه نصــارى نجــران

()2

عــى النبــي  فاحتجــوا بقولــه تعــاىل (إنــا) ( ،نحــن) قالــوا  :وهــذا يــدل عــى أهنــم

ثالثــة ،...،فــرد عليهــم  فقــال «:وقولــه( :إنــا)( ،نحــن) لفــظ يقــع يف مجيــع اللغــات عــى
مــن كان لــه رشكاء وأمثــال ،وعــى الواحــد املطــاع العظيــم الــذي لــه أعــوان يطيعونــه ،وإن مل يكونــوا

حرف التوراة واإلنجيل ،صالح بن احلسني اجلعفري.455/ 1،
(( (1ختجيل من ّ
(( (2أصل القصة صحيح  .انظر مثال :صحيح البخاري ،كتاب املغازي ،باب قصة أهل نجران .171 /5 ،ولكني مل أعثر عىل احتجاج
نصارى نجران ب «إنا» و « نحن» للداللة عل التثليث ،إال ّ
أن بعض العلامء ذكرها كابن تيمية يف اجلواب الصحيح ،448 /3 ،وابن
كثري يف التفسري.50 / 2،
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ـق كل مــا ســواه ،فيمتنــع أن يكــون لــه رشيــك أو مثــل ،واملالئكــة
رشكاء وال نظــراء ،واهلل تعــاىل خ َلـ َ
وســائر العاملــن جنــوده تعــاىل» (.)1

ومــن املعارصيــن الشــيخ حممــد بــن عثيمــن (ت1421:هـــ) حيــث قــال ...« : فاتبــع

إن اهلل ثالــث ثالثــة ،وتــرك املحكــم الـ ّ
النــراين هــذا املتشــابه ،وادعــى تعــدد اآلهلــة ،وقــالّ :
ـدال
عــى ّ
أن اهلل واحــد .وأمــا الراســخون يف العلــم :فيحملــون اجلمــع عــى التعظيــم لتعــدد صفــات اهلل

وعظمهــا ،ويــردون هــذا املتشــابه إىل املحكــم يف قولــه تعــاىل﴿ :ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰅ ﰆ﴾

إن الدعــوى التــي ادعيــت قــد ك َّفــرك اهللُ هبــا َّ
[ســورة البقــرة ]163 :ويقولــون للنــراينّ :
وكذبــك فيهــا
فاســتمع إىل قولــه تعــاىل ﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘﮙ﴾ [ســورة املائــدة ]73 :؛

أي كفــروا بقوهلــمّ :
إن اهلل ثالــث ثالثــة» (.)2

أقــول :يســتفاد مــن كالم الشــيخ العثيمــن  وجــوب الرجــوع إىل القــرآن الكريــم ذاتــه

لبيــان مــا غمــض مــن معنــى ،فالقــرآن الكريــم ِوحــد ٌة واحــدة يصــدق بعضــه بعضــا.

ثانيــا :مــن الــردود عــى هــذا اخلطــأ احتــواء التــوراة عــى صيغــة اجلمــع بحــق اهلل تعــاىل ،ومل يفهــم

منهــا اليهــود إال وحدانيــة اهلل تعــاىل؛ وهــذا مــا أكــده شــيخ االســام ابــن تيميــة إذ يقــول يف معــرض ِ
رده
ـر بصيغــة اجلمــع( ،وكذلك
عــى خطــأ التثليــث عنــد النصــارى « :ويكــون شــبهتهم قولــه( :منــا) ألنــه عـ ّ
ـرا عــى صورتنــا وشــبهنا) فاحتجــوا عــى التثليــث بصيغــة اجلمــع .وهذا
إن أرادوا هــذا بقولــه (نخلــق بـ ً

ممــا احتــج بــه نصــارى نجــران عــى النبــي  فاحتجــوا بقولــه تعــاىل (إنــا)( ،نحــن) قالــوا:
وهــذا يــدل عــى أهنــم ثالثــة ،وكان هــذا مــن املتشــابه الــذي اتبعــوه ابتغــاء الفتنــة وابتغــاء تأويلــه ،وتركوا
املحكــم املبــن الــذي ال حيتمــل إال واحــدا ،فـ ّ
ـإن اهلل يف مجيــع كتبــه اإلهليــة قــد بــن أنــه إلـ ٌه واحــد ،وأنــه

ال رشيــك لــه ،وال مثــل لــه .وقولــه( :إنــا) ( ،نحــن) لفــظ يقــع يف مجيــع اللغــات عــى مــن كان لــه رشكاء
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(( (1اجلواب الصحيح ملن ّبدل دين املسيح ،ابن تيمية.448/3 ،
(( (2تقريب التدمرية ،حممد صالح العثيمني( ،ص .)80

م َ َاو َل ِة ِ نَقد ِال ُقر َآن ِ الك َِريم
الض ُ
سي ال َي ُهود َوالن ََّص َارى َو َأ َث ُر ُه ِف ُ
عف ال ُّل َغ ِو ُّي عندَ الدَّ ِار ِ َ
َّ

وأمثــال ،وعــى الواحــد املطــاع العظيــم الــذي لــه أعــوان يطيعونــهْ ،
وإن مل يكونــوا رشكاء وال نظــراء،

واهلل تعــاىل خلــق كل مــا ســواه ،فيمتنــع ْ
أن يكــون لــه رشيــك أو مثــل ،واملالئكــة وســائر العاملــن جنــوده

تعــاىل .قــال تعــاىل﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ﴾ [ســورة املدثــر ]31 :وقــال تعــاىل﴿ :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ﴾ [ســورة الفتــح ،]7 :فــإذا كان الواحــد مــن امللــوك يقــول :إنــا ،ونحــن ،وال يريــدون أهنــم

ـق بــأن يقــول :إنــا ،ونحــن،
رب كل يشء ومليكــه هــو أحـ ّ
رب العاملــنّ ،
ثالثــة ملــوك ،فاملــك امللــك ّ
مــع أنــه ليــس لــه رشيــك ،وال مثيــل ،بــل لــه جنــود الســاوات واألرض» (.)1

أن القــرآن الكريــم جــاء ليقــرر وحدانيــة اهلل ،فـ ّ
أقــول :وهكــذا جتــد ّ
ـإن مفتــاح اإلســام هــو

الشــهادة بأنــه ال إلــه إال اهلل ،والتــي تظهــر جليــة يف مئــات اآليــات يف القــرآن الكريــم ،فوجــود ألفــاظ

ـض وحدانيــة اهلل ،وتــدل عــى تعــدد اإللــه ُيعــد أمر ًا ُمــاالً رش ًعــا ولغـ ًة وعقالً.
يف القــرآن الكريــم تناقـ ُ
وهــذه األمــور تبطــل اخلطــأ الســابق.

ومجلــة القــول بطــان دعــوى النصــارى تضمــن القــرآن الكريــم عقيــدة التثليــث ،وإنــا هــي

رصح بكفــر النصــارى القائلــن
حمــض افــراء وكــذب ثبــت بطالنــه بدليــل القــرآن الكريــم الــذي ّ

بالتثليــث ،وبدليــل اللغــة العربيــة وفهــم العــرب هلــا ،والعقيــدة اإلســامية ،وكالم العلــاء.
 -4آثار اخلطأ:

ـأن ضمــر اجلمــع الـ ّ
يرتتــب عــى اخلطــأ اللغــوي القائــل بـ ّ
ـدال عــى اهلل تعــاىل يف القــرآن الكريــم

دليــل عــى التثليــث آثــار عقديــة خطــرة أمههــا :تناقــض القــرآن الكريــم ،وتناقــض دعــوة نبينــا

حممــد  ،وهــذا كلــه حمــض افــراء وختــرص ،ومــردود رشع ـ ًا ولغ ـ ًة وعقــا .وقــد تقــدم

ا فمــن املحــال ّ
موقــف العقيــدة االســامية القائمــة عــى التوحيــد اخلالــص هلل تعــاىل .وأمــا عق ـ ً
أن

النبــي  يتلــو القــرآن املوحــى بــه مــن اهلل تعــاىل ،والــذي يــرح عــى لســان املســيح عليــه

الصــاة والســام بــرك النصــارى وحتريــم اجلنــة عليهــم ّ
وأن معتقــده مــأواه النــار كــا يف هــذه اآليــة
(( (1اجلواب الصحيح ،البن تيمية.348 347 /3 ،
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الكريمــة﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾ [ ســورة املائــدة ،]٧٢ :ثــم يتلــو ألفاظـ ًا تشــر أو تــدل عــى تثليــث اإللــه وتصحح

اعتقــاد النصــارى الفاســد ،فهــذا حمــال عقــا.

املثال الرابـع :اخلطـأ يف تفسـري الشك يف اآلية:

وبيانه كام ييل:

﴿ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ﴾ [يونس]94 :

 -1من األمثلة عىل أخطاء الدارسني اليهود والنصارى اللغوية:
مــا نقلــه اإلمــام ابــن حــزم(ت 456:هـــ) عــن «ابــن النغريلــة اليهــودي» ( ت447:هـــ)

الــذي اعرتض عــى قولــه تعــاىل﴿ :ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘﯙ ﯚﯛ ﯜﯝ

ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢﯣﯤ﴾ [ســورة يونــس ،]94 :فقــال املعــرض « :فهــذا حممــد كان يف شـ ٍ
ـك ممــا
ّ

ادعــاه» ( .)1وأعــاد :الفــادي» النــراين هــذا االعــراض حتــت عنــوان « الوحــي الــذي يشـ ّ
ـك فيــه

ُمب ِّلغــه!!».

أقــول :ال خيفــى ّ
أن هــذا الزعــم فيــه طعـ ٌن بنبينــا حممــد  وبــا ُأنــزل إليــه مــن ربــه

تعــاىل ،وهــو زعــم باطــل برباهــن اللغــة والــرع والعقــل كــا يــأيت:
 -2املعنى الصحيح للكلمة:

يــدل هــذا اخلطــأ عــى جهــل صاحبــه باللغــة العربيــة واســتعامالهتا ،وبالــرع ،وبــا ورد عــن

النبــي  .ومــن اليقــن ّ
أن نبينــا حممــد ًا  مل يكــن شــاك ًا يف مــا أنزلــه اهلل عليــه،

كــا ورد أنــه  قــال « :ال أشــك وال أســأل» ( .)2وإذا تقــرر عــدم وجــود الشــك يف نفســه
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(( (1الرد عىل ابن النغريلة ،ابن حزم (،ص .)61 60
(( (2تفسري مقاتل بن سليامن ،248 /2 ،وتفسري الطربي ،202 / 15 ،واختلف يف احلكم عىل هذا احلديث املرسل :فضعفه األلباين
يف كتابه دفاع عن احلديث النبوي والسرية ،ص  ،15ولكن ورد تصحيحه يف كتاب روضة املحدثني ،رقم( ،253/10)4678وهو
تفريغ ألحكام احلافظ ابن حجر عىل األحاديث ،برنامج منظومة التحقيقات احلديثية ،إنتاج مركز نور اإلسالم ألبحاث القرآن والسنة

م َ َاو َل ِة ِ نَقد ِال ُقر َآن ِ الك َِريم
الض ُ
سي ال َي ُهود َوالن ََّص َارى َو َأ َث ُر ُه ِف ُ
عف ال ُّل َغ ِو ُّي عندَ الدَّ ِار ِ َ
َّ

 ،فهنــا يــرد ســؤال ذكــره الطــري  فقــال « :إن قــال :فــا وجــه خمــرج هــذا الــكالم
إذن ،إن كان األمــر عــى مــا وصفــت؟ قيــل :قــد ب ّينــا يف غــر موضــع اســتجازة العــرب قــول القائــل

منهــم ململوكــه« :إن كنــت مملوكــي فانتــه إىل أمــري» ،والعبــد املأمــور بذلــك ال يشــك ســيده القائــل

«إن كنــت ابنــي فـ ِ
لــه ذلــك أنــه عبــده؛ كذلــك قــول الرجــل منهــم البنــهّ :
ـرين» ،وهــو ال يشــك يف
وأن ذلــك مــن كالمهــم صحيــح مســتفيض فيهــم ،وذكرنــا ذلــك بشــواهدهّ ،
ابنــه أنــه ابنــهّ ،
وأن منــه

قــول اهلل﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾ [ ســورة املائــدة ]116 :وقــد

علــم جـ ّـل ثنــاؤه ّ
أن عيســى مل يقــل ذلــك ،وهــذا مــن ذلــك ،مل يكــن  شــاك ًا يف حقيقــة

خــر اهلل وصحتــه ،واهلل تعــاىل ذكــره بذلــك مــن أمــره كان عاملــا ،ولكنــه جـ ّـل ثنــاؤه خاطبـ ُه خطــاب

قومــه بعضهــم بعضــا ،إذ كان القــرآن بلســاهنم نــزل» (.)1

ونفــى القــايض عبــد اجلبــار (ت415:هـــ)  أيضــا أن يكــون النبــي  وقــع يف

الشــك وإنــا املقصــود غــره ،فقــال « :املــراد َمــن شــك يف ذلــك عــى وجــه الزجــر ،أو قــال ذلــك

ألهــل الكتــاب الذيــن جيــوز أن يســأهلم غريهــم عــا يف الكتــب عــن تصديــق حممــد .)2( »
ومــن الــردود عــى هــذا اخلطــأ اللغــوي ومــا تضمنه مــن دعــوى ،قــول الشــيخ العثيمني:
إن مثــل هــذا التعبــر ﴿ﮭ ﮮﮯ ﮰ﴾ ال يلــزم منــه وقــوع الــرط ،بــل وال إمكانـ ِ
« ّ
ـه كقولــه تعــاىل:

ـع غايــة
﴿ﮌ ﮍﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾ [ ســورة الزخــرف ،]81 :فــإن وجــود الولــد هلل عـ ّـز وجــل ممتنـ ٌ
االمتنــاع ،كــا قــال تعــاىل﴿ :ﯨ ﯩﯪﯫ ﯬﯭ﴾ [ســورة مريــم ،]91 :فكذلــك الشــك واالمــراء

مــن رســول اهلل  فيــا أنــزل إليــه ممتنــع غايــة االمتنــاع ،ولكن جــاءت العبــارة هبــذه الصيغة

الرشطيــة لتأكيــد امتنــاع الشــك واالمــراء مــن رســول اهلل  فيــا أنــزل إليــه مــن اهلل عـ ّـز
وجــل» (.)3

باإلسكندرية .مصدره :املكتبة الشاملة.
(( (1تفسري الطربي. 203 / 15 ،
(( (2تنـزيه القرآن عن املطاعن ،للقايض عبد اجلبار ( ،ص .)177
(( (3تقريب التدمرية ،حممد بن صالح العثيمني( ،ص .)82 81

187

ـن ّ
أن اجلملــة رشطيــة وال يلــزم منهــا وقــوع الرشط ،كــا قال بذلــك العلــاء كالطربي
أقــول :تبـ َ

والقــايض عبــد اجلبــار وابــن عثيمــن رمحهــم اهلل .والنتيجــة ّ
أن نبينــا حممــد ًا  مل يكــن شــاك ًا
يف مصــدر الوحــي؛ ولذلــك مل يســأل أهــل الكتــاب؛ وهــذا يثمــر يف عقيــدة املســلم إيامنـ ًا ورســوخ ًا،
أن إيامنــه جيعلــه متيقنـ ًا باســتحالة وجــود ولـ ٍ
فكــا ّ
ـد هلل تعــاىل ،فإيامنــه جيعلــه متيقنـ ًا بامتنــاع شــك نبينــا

حممــد  بــا أنزلــه اهلل إليــه مــن القــرآن العظيــم.
 -3مناقشة اخلطأ:

أناقش اخلطأ عقدي ًا وعقلي ًا ،والبداية من جهة العقيدة.
أوال :إنــه مــن املســ َّلم بــه ّ
ممتنــع يف حــق النبــي ،فإنــه 
أن الشــك
ٌ

رب العــزة بذلــك فقــال ســبحانه:
أعظــم اخللــق إيامنــ ًا وأرســخهم يقينــا ،وقــد شــهد لــه ّ
﴿ﮗﮘﮙﮚﮛﮜ ﮝﮞ﴾ [ســورة البقــرة ،]٢٨٥:واملــراد بقولــه تعــاىل﴿ :ﮗ ﮘﮙ ﮚ

ﮛﮜ ﮝ﴾ كــا قــال الطــري  « : صــدق الرســول يعنــي رســول اهلل  ،فأقـ ّـر بــا

أنــزل إليــه» ،يعنــي :بــا ُأوحــي إليــه مــن ر ّبــه مــن الكتــاب ،ومــا فيــه مــن حــال وحــرام ،ووعــد
وعيــد ،وأمــر وهنــي ،وغــر ذلــك مــن ســائر مــا فيــه مــن املعــاين التــي حواهــا» ( .)1وذكــر الطــري

عــن قتــادة (ت118:هـــ)  أنــه قــالُ « :ذكــر لنــا ّ
أن نبــي اهلل  ملــا نزلــت هــذه
اآليــة﴿:ﮗﮘﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ﴾ قــالِ َ :
ــق لــه أن يؤمــن» (.)2
«وي ُ

وقــال اخلــازن (ت741 :هـــ) « : ومعنــى آمــن الرســول  :صــدّ ق الرســول يعنــي حممــد ًا

أن هــذا القــرآن ومجلــة مــا فيــه من الرشائــع واألحــكام منــ ٌ
ّ 
ـزل من عنــد اهلل عز وجــل»(.)3
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(( (1تفسري الطربي.124 /6 ،
(( (2قال حمققه الشيخ أمحد شاكر  »:األثر ]6499 [:أخرجه احلاكم يف املستدرك[  ]287 :2من طريق خالد بن حييى ،عن أيب
عقيل ،عن حييى بن أيب كثري ،عن أنس قال« :ملا نزلت هذه اآلية عىل النبي « :آمن الرسول بام أنزل إليه من ربه» قال النبي
 :وحق له أن يؤمن» ،ثم قال احلاكم« :هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه» واستدرك عليه الذهبي فقال:
«منقطع» .انظر :تفسري الطربي.124 /6 ،
(( (3لباب التنـزيل يف معرفة التأويل ،للخازن.219 /1 ،

م َ َاو َل ِة ِ نَقد ِال ُقر َآن ِ الك َِريم
الض ُ
سي ال َي ُهود َوالن ََّص َارى َو َأ َث ُر ُه ِف ُ
عف ال ُّل َغ ِو ُّي عندَ الدَّ ِار ِ َ
َّ

وفرسهــا مؤلفــو التفســر احلديــث فقالــوا « :صــدَّ ق وأيقــن رسـ ُ
ـول اهلل حممــدٌ  بــا ُأوحــي

ـق لــه أن ُيوقــن» (.)1
وحـ َّ
إليــه مــن ر ِّبــهُ ،

أقــول :يف اآليــة الكريمــة شــهاد ٌة وتزكيـ ٌة مــن لــدن العليــم احلكيــم جـ ّـل جاللــه ،بإيــان رســوله

حممــد  وثنــا ٌء منــه تعــاىل عليــه .ومعلــوم ّ
أن اإليــان ضــد الشــك والــردد .ويف هــذه
التزكيــة والشــهادة الربانيــة إبطــال لشــبهة اليهــودي ابــن النغريلــة ّ
وكل مــن ادعــى دعــواه.

وقــد ورد عــن قتــادة ّ 
أن النبــي  ملــا نزلــت هــذ اآليــة الكريمــة قــال « :ال

ـح يف نفــي الشــك عــن نبينــا .
أشــك وال أســأل» ( ،)2وهــذ األثــر رصيـ ٌ

لقــد بـ ّـن أهــل التفســر ّ
ـاب للرســول  واملــراد بــه غــره ،عىل
أن اآليــة الكريمــة خطـ ٌ

عــادة العــرب فإهنــم خياطبــون الرجــل ويريــدون بــه غــره()3؛ وعليــه فاخلطــاب موج ـ ٌه للمرشكــن
مــن قومــه بطريــق التعريــض ،وهــو كثــر يف اســتعامل العــرب.

لســت يف
قــال القرطبــي(ت« : )671:اخلطــاب للنبــي  واملــراد غــره ،أي
َ

شــك ولك ـ ّن غــرك شــك.

أن املعنــى :أي يــا عابــد الوثــن ْ
ونقــل ّ 
إن كنــت يف شــك مــن القــرآن ،فاســأل مــن أســلم

مــن اليهــود ،يعنــي عبــد اهلل بــن ســام وأمثالــه؛ ّ
ألن عبــدة األوثــان كانــوا يقــرون لليهــود أهنــم أعلــم

منهــم ،مــن أجــل أهنــم أصحــاب كتــاب ،فدعاهــم الرســول  إىل أن يســألوا مــن يقــرون

بأهنــم أعلــم منهــم» (.)4

وخالصــة الــكالم عنــد أكثــر أهــل التفســر مــا حــكاه ابــن عاشــور( ت1393 :هـــ) 
(((1
(((2
(((3
(((4

التفسري امليرس ،نخبة من أساتذة التفسري ( ،ص .)49
سبق خترجيه عند الكالم عىل املعنى الصحيح للكلمة.
انظر :النكت والعيون ،للاموردي ،451 /2 ،ومعامل التنزيل للبغوي ،434/2 ،والكشاف للزخمرشي ،371 /2 ،وفتح القدير
للشوكاين ،538 /2 ،وتفسري املنار ،392 /11 ،والتحرير والتنوير البن عاشور .248 /11،
ً
نقال عمن سمع من اإلمامني ثعلب واملربد .انظر :تفسري القرطبي.382 /8 ،
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بقولــه « :فاملقصــود مــن اآليــة إقامــة احلجــة عــى املرشكــن بشــهادة أهــل الكتــاب مــن اليهــود
والنصــارى قطعــ ًا ملعذرهتــم» (.)1

ويف اآليــة الكريمــة تقويــة لعقيــدة املســلمني بتضمــن الكتــب الســابقة صفــة نبيهم .

قــال اإلجيــي (ت 905:هـــ)  « :فيــه تثبيــت لألمــة ،وإعــا ٌم هلــم ّ
أن صفــة نبيهــم مكتــوب يف
الكتــب الســاوية» (.)2

وممــا جيــدر ذكــره هنــا تضمــن أســفار أهــل الكتــاب صفــة رســول  ،وعلمهــم-

وخاصــة علــاء زمانــه  - أنــه رســول اهلل حــق .قــال بعــض علــاء األديــان املســلمني
املعارصيــن يف ردهــم عــى بعــض علــاء اليهــود والنصــارى « :هــذه اآليــة الكريمــة ال تــدل عــى

وقــوع الشــك ،وال عــى وقــوع الســؤالّ ،
فــإن النبــي  مل يكــن شــاكًّا ،وال ســأل أحــدً ا

منهــم ،بــل روي عنــه أنــه قــال« :واهلل ال أشــك ،وال أســأل» ،ولكـ ّن املقصــود بيــان ّ
أن أهــل الكتــاب
عندهــم مــن األدلــة والرباهــن مــا يؤيــدك ويصدقــك فيــا كذبــك فيــه الكافــرون» (.)3
 -2وأما مناقشة اخلطأ عقلي ًا:

فيأبــى العقــل الســليم إال أن يــر ّد دعــوى شــك النبــي  فيــا أنــزل إليــه ،فابــن حــزم

يف ر ِّد ِه عــى اخلطــأ الفاســد الــذي صــدر عــن ابــن النغريلــة اليهــودي قال..«إنــه مــن املحــال
العظيــم الــذي ال يتمثــل يف فهــم مــن لــه مســكة ،أن يكــون إنســان يدعــو إىل ديــن يقاتِــل عليــه وينـ ِ
ـازع
فيــه أهــل األرض ،ويديــن بــه أهــل البــاد العظيمــة ،ثــم يقــول هلــم :إين يف شــك ممــا أقاتلكــم عليــه
ـت عــى يقــن ممــا أدعوكــم إليــه ،وأحققــه لكــم أهيــا التابعــون ،إىل مثــل هــذا
أهيــا املخالفــون ،ولسـ ُ

الســخف الــذي ال يتصــور إال يف مثــل دمــاغ هــذا املجنــون اجلاهــل»(.)4
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(((1
(((2
(((3
(((4

التحرير والتنوير ،البن عاشور.284 /11 ،
جامع البيان يف تفسري القرآن ،لإلجيي.155/2 ،
مناظرة بني اإلسالم والنرصانية ،د .حممد مجيل غازي وآخرون ( ،ص .)403
الرد عىل ابن النغريلة اليهودي ،ابن حزم( ،ص .) 60

م َ َاو َل ِة ِ نَقد ِال ُقر َآن ِ الك َِريم
الض ُ
سي ال َي ُهود َوالن ََّص َارى َو َأ َث ُر ُه ِف ُ
عف ال ُّل َغ ِو ُّي عندَ الدَّ ِار ِ َ
َّ

وبنــا ًء عــى مــا تقــدم ،يتبــن بجــاء ّ
أن اللغــة والعقيــدة والعقــل كلهــا متعاضــدة بتأكيــد عــدم

شــك النبــي ّ ،
وأن املــراد قومــه ومــن مل يؤمــن بــه ،كــا تقــرر نقــض دعــوى ابــن النغريلــة
والفــادي بوجــود خطــأ ،وجهلهــا الواضــح بمعــاين وقواعــد اللغــة العربيــة.
 -4أثر اخلطأ:
بعد عرض اخلطأ السابق ومناقشته يظهر األثر اخلطري املرتتب عليه وهو:
 -1الطعن برسالة نبينا حممد .
ّ -2
أن املعــرض -بســبب جهلــه بالعربيــة -حــاول تشــوية صــور َة نبينــا حممــد ،

ّ
الشــاك يف الوحــي املنـــزل إليــه .وقــد تقــدم بطــان هــذا الشــك ،وعــدم
وأظهــر ُه بصــورة

حصولــه أصــا.

ّ -3
نفســه فرصــة الدخــول يف االســام بســبب جهلــه باللغــة العربيــة،
أن املعــرض حــرم َ
وبســبب عــدم ســؤال أهــل اللغــة والتفســر عــن املعنــى الصحيــح لآليــة الكريمــة.

 -4ظهــر مــن هــذا اخلطــأ وتكــراره عنــد الدارســن املعارصيــن ّ
أن أخطاءهــم اللغويــة ومــا

يصاحبهــا مــن شــبهات أمــر مكــرر ،فواضــح مــن خــال ردود علــاء االســام القدامــى ّ
أن

مكــرر منــذ قــرون مــن النصــارى
هــذا اخلطــأ اللغــوي ليــس مــن إنشــاء «الفــادي» ،وإنــا
ٌ

واليهــود ،وإنــا أكثــر األخطــاء القديمــة تتكــرر يف زماننــا ،وتُنــر يف املواقــع االلكرتونيــة

إلثارهتــا ونرشهــا بــن املســلمني لتشــكيكهم بدينهــم وكتاهبــم ونبيهــم  ،وإال فـ ّ
ـإن
اخلطــأ قديــم كــا ذكــر ابــن حــزم ،فبعــد أن أورد قولــه تعــاىل﴿ :ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕﯖﯗ ﯘﯙ ﯚ﴾ قــال « :إنــا عهدنــا هــذا االعــراض مــن أهــل الكتــاب

وغريهــم ،وأمــا مــن يدعــى أنــه مســلم فــا وال يمكــن البتــة أن يكــون مســلم يظــن ّ
أن رســول
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اهلل  كان شــاك ًا يف صحــة الوحــي إليــه» ( ،)1فأهــل الكتــاب حييــون ُ
الشــب َه القديمــة

بوســائل عرصيــة لإلثــارة والتشــكيك .وكل هــذا لــه أثــر يسء فيزيــد مــن حــدة الصــدام
العقائــدي بــن أتبــاع امللــل.

أقــولّ :
إن أخطــاء الدارســن اليهــود والنصــارى اللغويــة كثــرة ومســتمرة ال تــكاد تتوقــف،

ألهنــا ناجتــة عــن مشــكلة قائمــة وهــي مشــكلة ضعفهــم اللغــوي .وقــد أوردت يف هــذا البحــث أمثلــة

مــن هــذه األخطــاء تنبيه ـ ًا عــى املشــكلة األصــل .وعــى علــاء اإلســام والباحثــن اإلجابــة عــن

تلــك األخطــاء ،والدفــاع عــن اإلســام كتاب ـ ًا وعقيــد ًة ونبي ـ ًا بالرباهــن املتنوعــة.
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A
بعــد عــرض مشــكلة الضعــف اللغــوي عنــد الدارســن اليهــود والنصــارى وآثارهــا ،نخلــص

إىل نتائجهــا:

أوالُ :يعــد ضعــف الدارســن اليهــود والنصــارى باللغــة العربيــة وأســهل قواعدهــا أهــم

األســباب التــي توقعهــم يف الفهــم اخلاطــئ ملعــاين القــرآن الكريــم.

ثانيــاُ :يعــد عــدم رجــوع الدارســن مــن اليهــود والنصــارى إىل علــاء اللغــة والتفســر والعقيدة
ســبب ًا مهـ ًا للوقــوع يف اخلطــأ وآثـ ِ
ـاره العقدية.
ثالثــا :تعــدد املخاطــر العقديــة الناجتــة عــن اعتقــاد الدارســن اليهــود والنصــارى وجــود

أخطــاء لغويــة يف القــرآن الكريــم ،ونرشهــا يــؤدي إىل :احلكــم ببرشيــة القــرآن الكريــم ،والتنقــص

مــن صفــات اهلل جــل شــأنه ،ويرتتــب عليــه آثــار عقديــة ســيئة يمكــن تصنيفهــا كــا يــي:
• •خطر ذايت عىل الدارس نفسه ألهنا تصد ُه عن قبول اإلسالم.

• •خطــر عــى أبنــاء ملــة الــدارس مــن اليهــود والنصــارى نظــر ًا لتأثرهــم غالبـ ًا بــا يقولــه

وينــره أبنــاء ملتهم.

• •خطـ ٌـر عــى بعــض عــوام املســلمني الذيــن ربــا يتأثــرون هبــذه األخطــاء ،ومــا تتضمنــه

مــن شــبهات ،وخاصــة يف زماننــا الــذي ضعفــت فيــه اللغــة العربيــة عنــد بعــض املســلمني.

• •خطــر دعــوي يف تشــويه صــورة القــرآن الكريــم ،ويف دعــوى تضمنــه أخطــاء ،وخطــر

يف تشــويه صــورة نبينــا حممــد .

رابعــا :تبــن خطــأ الدارســن اليهــود والنصــارى عندمــا تومهــوا ّ
أن اهلل مشــغول يف قولــه تعــاىل:

﴿ﮡ ﮢ ﮣﮤ﴾ والصحيــح أنــه هتديــد بمعنى سنحاســبكم.
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خامســا :تبــن خطــأ الدارســن اليهــود والنصــارى يف نســبة التحــر إىل اهلل تعــاىل يف قولــه

تعــاىل﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ﴾ ،والصحيــح أهنــا حــرة الكافريــن عــى أنفســهم يــوم القيامــة.

سادســا :تبــن خطــأ الدارســن اليهــود والنصــارى يف نســبة الشــك لنبينــا حممــد  يف

قولــه تعــاىل﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ﴾ والصحيــح ّ
أن املــراد مــن شــك مــن قومــه.

ســابعا :تبــن خطــأ الدارســن النصــارى يف اعتبــار ّ
أن ضمــر اجلمــع العائــد عــى اهلل تعــاىل يفيــد

أن قولــه تعــاىل﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ﴾ وأمثالــه يفيد التعظيــم واإلجالل هلل ّ
التثليــث ،والصحيــح ّ
جل شــأنه.

ثامنــا :التحذيــر مــن ظاهــرة الضعــف اللغــوي عند الدارســن يف امللــل الثــاثّ ،
وأن اســتمرارية

تكــرار االنتقــادات يــؤدي إىل زيــادة الصــدام الثقــايف بــن أتبــاع هــذه امللل.

وأويص بمتابعــة العلــاء والباحثــن املســلمني للمؤلفــات املعــارصة ،واملواقــع اإللكرتونيــة

التــي تطعــن يف القــرآن الكريــم ،واالهتــام بالــرد العلمــي عليهــا أدا ًء لألمانــة ،وتصحيح ـ ًا ألخطــاء

الدارســن وشــبههم.

ويف اخلتــام أســأل اهلل الكريــم بفضلــه أن يتقبــل هــذا العمــل ،وأن يشــ ّفع القــرآن العظيــم يف

كاتبــه ويف والديــه ،ويف قارئــه ويف املســلمني ،إنــه قريــب جميــب.

وصـ ِّـل اللهــم عــى مجيــع املرســلني ،وعــى خامتهــم حممــد  ،وعــى آلــه وصحبــه

املكرمــن ،ومــن تبعهــم بإحســان إىل يــوم الديــن .ســبحانك اللهــم وبحمــدك ،أشــهد أن ال إلــه إال

رب العاملــن.
أنــت ،أســتغفرك وأتــوب إليــك ،واحلمــد هلل ِّ
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 1 .1القرآن الكريم ّ
جل من أنزله.
 2 .2أثــر الضعــف اللغــوي يف فهــم نصــوص أهــل الكتــاب  ،التــوراة نموذجــا ،د .أمحــد حممــد فــاح
النمــرات ،بحــث منشــور ،جملــة الدراســات العقدية ،العــدد 1440 ،22هـــ2018 -م.

3 .3أدلــة اليقــن يف الــرد عــى مزاعــم املبرشيــن  ،عبــد الرمحــن اجلزيــري(ت1359 :هـــ) ،منشــورات
أســار ،باريــس2007 ،م.

 4 .4أديان العامل  ،حبيب سعد ،دار التأليف والنرش للكنيسة األسقفية ،القاهرة .بدون تفاصيل.
 5 .5اإلرسائيليات يف كتب التفسري ،حممد أبو شهبة(ت1403:هـ) ،ط ،4مكتبة السنة.
 6 .6اإلسالم دعوة عاملية ،عباس العقاد(ت1964:م) ،هنضة مرص للطباعة والنرش.
 7 .7اقتضــاء الــراط املســتقيم ملخالفــة أصحــاب اجلحيــم  ،أمحــد بــن تيميــة(ت728 :هـــ) ،حتقيــق
د .نــارص العقــل ،بــروت ،ط ،7دار عــامل الكتــب1419 ،هـــ.

 8 .8بحــر العلــوم ،نــر بــن حممــد الســمرقندي(ت373:هـ) ،حتقيــق الشــيخ عيل معــوض وآخرون،
بــروت ،ط ،1دار الكتب العلميــة1413 ،هـ1993 -م.

9.9الربهــان يف علــوم القــرآن ،بــدر الديــن الزركيش(ت794:هـــ) ،حتقيق حممد أبــو الفضــل إبراهيم،
مكتبــة دار الــراث ،القاهرة.

1010تأويــل مشــكل القــرآن ،عبــداهلل بــن مســلم بــن قتيبــة(ت276 :هـــ) ،حتقيــق :إبراهيــم شــمس
الديــن ،بــروت ،دار الكتــب العلميــة.

 1111التبيــان يف إعــراب القــرآن ،أبــو البقــاء عبــد اهلل بــن احلســن العكربي(ت616:هـــ) ،حتقيــق :عيل
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البجــاوي ،النــارش :عيســى البــايب احللبــي ورشكاه.
 1212التحرير والتنوير ،الطاهر بن عاشور( ت1984 :م) ،الدار التونسية للنرش1984 ،م.
 1313ختجيــل مــن حـ ّـرف التــوراة واإلنجيــل ،صالــح بــن احلســن اجلعفــري(ت668 :هـــ) ،حتقيــق
حممــود قــدح ،ط ،1مكتبــة العبيــكان ،الريــاض ،الســعودية1419 ،هـــ1998 -م.

 1414جامــع البيــان يف تأويــل القــرآن  ،حممــد بــن جريــر الطربي(310هـــ) ،حتقيــق أمحــد شــاكر،
بــروت ،ط ،1مؤسســة الرســالة1420،هـ2000-م.

 1515اجلامــع ألحــكام القــرآن  ،القرطبي(671هـــ) ،حتقيــق د .عبــداهلل الرتكي وآخــرون ،ط ،1بريوت،
مؤسسة الرســالة1427 ،هـ2006 -م.

 1616تيســر الكريــم الرمحــن يف تفســر كالم املنــان  ،عبــد الرمحــن الســعدي(ت1376 :هـــ) ،حتقيــق
عبــد الرمحــن بــن معــا اللوحيــق ،الريــاض ،ط ،1مكتبــة العبيــكان1422 ،هـــ2001 -م .

 1717تفســر القــرآن ،منصــور بــن حممــد الســمعاين(ت489 :هـ) ،حتقيــق يارس غنيــم ،الريــاض ،ط،1
دار الوطن ،الســعودية1418 .هـ.

 1818تفســر القــرآن العزيــز ،حممــد بــن أيب زمنــن(ت399 :هـــ) ،حتقيــق حســن عكاشــة وحممــد
الكنـــز،ط ،1القاهــرة ،الفــاروق احلديثــة1423 ،هـــ2002 -م.

 1919تفســر القــرآن العظيــم ،اســاعيل بــن كثــر(ت774 :هـــ) ،حتقيــق ســامي ســامة ،ط ،2دار
طيبــة1420 ،هـــ1999-م.

 2020تفسري الكتاب املقدس ،سفر التكوين ،نجيب جرجس(ت1991:م) ،بدون تفاصيل.
 2121الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل ،حممــود بــن عمــر الزخمرشي(ت538:هـــ) ،بــروت،
ط ،3دار الكتــاب العــريب1407 ،هـــ.
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2222تأويــات أهــل الســنة ،حممــد بــن حممــد املاتريدي(ت333:هـــ) ،حتقيــق د .جمــدي باســلوم،
بــروت ،ط ،1دار الكتــب العلميــة1426 ،هـــ.2005 -

 2323تفسري سفر التكوين ،إصدار كنيسة السيدة العذراء بالفجالة .نسخة إلكرتونية.
2424تفســر مقاتــل بــن ســليامن (ت150:هـــ) ،حتقيــق :عبــداهلل شــحاته ،بــروت ،ط ،1دار إحيــاء
الــراث العــريب.

 2525تفســر القــرآن احلكيــم  ،حممــد رشــيد رضا(1354هـــ) ،طبعــة  ،1990اهليئــة املرصيــة العامــة
للكتــاب.

 2626التفســر امليــر ،نخبــة مــن أســاتذة التفســر ،ط ،2جممــع امللــك فهــد لطباعــة املصحــف
الرشيــف ،املدينــة املنــورة ،الســعودية1430 ،هـــ 2009-م.

 2727تقريــب التدمريــة ،حممــد صالــح العثيمــن(ت1421 :هـــ) ،دار ابــن اجلــوزي ،الدمــام ،ط،1
1419هـــ ،الســعودية.

 2828تنـزيه القرآن عن املطاعن ،عبد اجلبار بن أمحد(ت415 :هـ) ،بريوت ،دار النهضة احلديثة.
 2929تـــهذيب اللغــة ،حممــد األزهري(ت370:هـــ) ،حتقيــق حممــد مرعــب ،بــروت ،ط ،1دار إحيــاء
الــراث العــريب2008 ،م،

 3030جامــع البيــان عــن تفســر القــرآن ،حممــد بــن عبــد الرمحــن اإلجيي(905هـــ) ،بــروت ،ط ،1دار
الكتــب العلمية1424 ،هـــ2004 -م.

 3131مجهــرة اللغــة ،حممــد بــن دريد(ت321:هـــ) ،حتقيــق رمــزي بعلبكــي ،بــروت ،ط ،1دار العلــم
للماليــن1987 ،م.

 3232اجلــواب الصحيــح ملــن بــدل ديــن املســيح ،ابــن تيميــة(ت728 :هـــ) ،الريــاض ،ط ،2حتقيــق د.
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عــي بــن حســن وآخــرون ،دار العاصمــة1419 ،هـــ1999 -م.
 3333دفــاع عــن القــرآن ضــد منتقديــه  ،د .عبــد الرمحــن بــدوي(ت2002 :م) ،ترمجــة كــال جــاداهلل،
الــدار العامليــة للكتــاب والنــر.

 3434داللــة احلائريــن  ،موســى بــن ميمــون (ت1204 :م)  ،حتقيــق حســن آتــاي ،مكتبــة الثقافــة
الدينيــة .مــر.

 3535دليل العهد القديم  ،د .مالك حمارب ،النارش :أبناء األنبا رويس ،مكتب النرس  ،مرص.
 3636الــرد عــى ابــن النغريلــة ،عــي بــن حزم(456هـــ) ،حتقيــق د .إحســان عبــاس ،جامعــة اخلرطوم،
مكتبــة دار العروبــة ،القاهــرة1960 ،م1380-هـ .

 3737الرســالة التدمريــة ،أمحــد بــن تيمية(728هـــ) ،حتقيــق د .حممــد الســعوي ،الريــاض ,ط ،6مكتبــة
العبيكان1421 ،هـــ2000 -م.

 3838زاد املســر يف علــم التفســر ،عبــد الرمحــن بــن اجلوزي(ت597:هـــ) ،ط ،3املكتــب
اإلســامي1414،هـ.

 3939صحيــح البخــاري  ،حممــد بــن اســاعيل البخــاري(ت256 :هـــ) ،حتقيــق :حممــد زهــر النــارص،
دار طــوق النجــاة ،ط1422 ،1هـ.

 4040الصفدية  ،أمحد بن تيمية(728هـ) ،حتقيق حممد رشاد سامل ،مرص ،ط ،2مكتبة ابن تيمية.
 4141طريــق اهلجرتــن وبــاب الســعادتني  ،ابــن القيــم اجلوزية(ت751:هـــ)،ط ،2القاهــرة ،دار
الســلفية 1394 ،هـــ.

 4242عصمــة القــرآن وجهــاالت املبرشيــن ،د .إبراهيــم عــوض ،مكتبــة زهــراء الــرق2005 ،م.
القاهــرة.
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م َ َاو َل ِة ِ نَقد ِال ُقر َآن ِ الك َِريم
الض ُ
سي ال َي ُهود َوالن ََّص َارى َو َأ َث ُر ُه ِف ُ
عف ال ُّل َغ ِو ُّي عندَ الدَّ ِار ِ َ
َّ

 4343فتــح القديــر ،حممــد عــي الشــوكاين(ت 1250:هـــ) ،ط ،1دار الكلــم الطيــب ،دار ابــن كثــر،
دمشــق ،بريوت1414،هـ.

 4444الفصل يف امللل واألهواء والنحل ،عيل بن حزم(ت456:هـ) ،مكتبة اخلانجي ،القاهرة.
 4545قامــوس الكتــاب املقــدس ،ترمجــة وتأليــف جــورج فوســت ،املطبعــة األمريكانيــة ،بــروت،
1894م.

 4646القرآن ونقض مطاعن الرهبان ،صالح اخلالدي ،دار القلم ،دمشق1428 ،هـ2007 -م.
4747القــول املفيــد عــى كتــاب التوحيــد ،حممــد العثيمني(ت1421:هـــ) ،ط ،2الريــاض ،دار ابــن
اجلوزي1424،هـ.

 4848لبــاب التأويــل يف معــاين التنزيــل ،عــي اخلــازن(ت 741:هـــ) ،ط  ،1بــروت ،دار الكتــب
العلميــة.

4949لسان العرب ،حممد بن منظور اإلفريقي(ت711 :هـ) ،ط ،3بريوت ،دار صادر1414،هـ.
 5050لوامــع األنــوار البهيــة وســواطع األرسار األثريــة لــرح الــدرة املضيــة يف عقــد الفرقــة املرضيــة،

حممــد بن أمحــد الســفاريني(ت1188:هـ) ،دمشــق ،مؤسســة اخلافقــن ،ط2،1402هـــ 1982 -م.

 5151جمــاز القــرآن ،معمــر بــن املثنــى(ت209 :هـــ) ،حتقيــق د .حممــد ســزكني ،القاهــرة ،مكتبــة
اخلانجــي.

 5252جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد ،عــي بــن أيب بكــر اهليثمــي(ت 807:هـــ) ،حتقيــق :حســام الديــن
القــديس ،القاهــرة ،مكتبة القــديس1414 ،هـــ1994 ،م.

 5353معــامل التنزيــل يف تفســر القــرآن ،احلســن بــن مســعود البغــوي(ت516 :هـــ) ،حتقيــق :عبــد
الــرزاق املهــدي ،ط ،1دار إحيــاء الــراث العــريب.
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 5454مفاتــح الغيــب ،التفســر الكبــر ،حممــد بــن عمــر الرازي(606هـــ) ،ط  ،3دار إحيــاء الــراث
العريب1420،هـ.

 5555مناظــرة بــن اإلســام والنرصانيــة ،د .حممــد مجيــل غــازي(ت1988:م) ،ط ،2الرياض ،الرئاســة
العامــة إلدارة البحوث العلميــة1413 ،هـ1992 -م.

 5656هــذه حيــايت  ،ســريت ومســريت ،أمحــد ديــدات(ت2005 :م) ،نســخة إلكرتونيــة ،إعــداد :أرشف
الوحــش ،بــدون تفاصيــل.

 5757هل القرآن معصوم  ،عبد اهلل عبد الفادي ،نسخة الكرتونية ،موقع الكلمة املسيحي.
 5858اليهودية ،مراد فرج اليهودي(ت1956 :م ) مرص ،مطبعة التوفيق1920 ،م.
5959املواقع االلكرتونية:
 www.alkalema.net- -القناة التنصريية املسامة ب « املرشد األمني»:http://www.almurshidalamean.com
موقع « هويل بايبل».وعنوانهhttp://drghaly.com :
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-021-StsChurch-Sidi-Beshr/002-Hatmeyat-Al-Tagasod-Al-Ilahy/Inevitability-of-the-Incarnation__73-Islam.html
	-موقــع األنبــا تــكال هيامنــوت احلبــي :الكنيســة القبطيــة األرثوذكســية – اإلســكندرية -مرص
,وعنوانه http:/St-Takla.org :
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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.

 2.انفــرد هــذا البحــث بمقارنــة آراء اإلمــام البخــاري يف علــوم القــرآن بأقــوال العلــاء ،مــع
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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
	-املطلب الثالث :مجع القرآن يف عهد أيب بكر ،وعثامن 
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املبحث الرابع :ترتيب سور القرآن
املبحث اخلامس :فضائل القرآن الكريم ،وفيه مطلبان:
	-املطلب األول :فضائل القرآن 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

.

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

بالرتمجــة.
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 -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 َّ

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.
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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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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 ْ
ـاوره ِف الصـ َـا ِةَ ،فتَصــر ُت ح َّتــى سـ َّلمَ ،ف َلبب ُتـه بِ ِردائِـ ِ
ُي ْق ِرئْن ِ َيهــا َر ُسـ ُ
ـه،
ـول اهللِ َ ،فكِـ ُ
َّ
ـدت ُأ َسـ ِ ُ ُ
َ َ َّ ْ ُ َ
َ َّ ْ َ
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 .

222

(( (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 ِ
أن كلّ منهــا كان يعـ ِ
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

231

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 .
َّ
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(( (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 َ
إل ْس ـ َ
اخل ْمـ َـرَ ،ل َقا ُلــوا:
َّ
احلـ َ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:
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(( (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
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(( (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 َ َ

ِ
ـر َو َم ْغـ ِ
ـن َصـ َـا ِة ال َعـ ْ ِ
ـر ِ
ـم ِ
ـم ِف َأ َجـ ِ
َقـ َ
ب َّ
سَ ،و َم َث ُلك ُْم
ـن األُ َمـمَِ ،كـ َـا َبـ ْ َ
ـن َخـ َـا مـ َ
ـل َمـ ْ
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 َ
ـال َر ُجـ ٌ
ـلَ ،و َر ُجـ ٌ
ـل َمــا َي ْع َمـ ُ
ـت ِم ْثـ َ
ـل:
وت ُفـ َـا ٌنَ ،ف َع ِم ْلـ ُ
احلـ ِّ
ـل آ َتــا ُه اهللُ َمــاالًَ ،ف ُهـ َ
َمــا أ َ
ُ ِ
ـل َمــا َي ْع َمـ ُ
ـت ِم ْثـ َ
ـت ِم ْثـ َ
ـل».
وت ُفـ َ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 َ
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(( (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 اهللِ 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 َ

254

(( (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 ٍ
َذلِـ َ
ات».
ـك َثـ َ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

الرتغيــب يف كثــرة تــاوة القــرآن ،واســتذكاره وتعاهــده؛ لئـ ًّ
عر َضــه حاف ُظــه للنســيان ،فــإن ذلــك
ـا ُ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
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(( (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 ُ
ـت:
الصـ َ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:

280

(( (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 ٍ
ِ
ـات».
َثـ َ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 ْ ُ
ـال بع ُضهــمِ :ف َثـ َـا ٍ
ِ
خـ ٍ
َ .»قـ َ
ـم َعـ َ
ـى َس ـ ْبعٍ».
ثَ ،و ِف َ ْ
ـال َأ ُبــو َع ْبــد اهللَِ :
ـسَ ،و َأ ْك َث ُر ُهـ ْ
«و َقـ َ َ ْ ُ ْ
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ِ
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.
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(( (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:
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(( (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

293

()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

296

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 ٌّ
َان ،سـ َفهاء األَحـ َـامِ ،ي ُقو ُلـ َ ِ
ِ
البيـ ِ
ـة( ،)5يمر ُقـ َ ِ
ـر َقـ ْ ِ
ـر الز ََّمـ ِ
ـن َخـ ْ ِ
آخـ ِ
ـن
ـون مـ ْ
ـاء األَ ْسـن ِ ُ َ ُ ْ
ـان َقـ ْ
ـون مـ َ
َ
ـول َ ِ َّ
َُْ
ـو ٌم ُحدَ َثـ ُ
ِ
إلسـ َـا ِم َكــا يمــر ُق الســهم ِمــن ِ ِ
ـم َحن ِ
يـ ِ
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 ْ
َّ ْ ُ َ َّ
َ َْ ُ
ا ِْ
ِ
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 ِ َ ُ ْ َ ْ ُ
ِ
الريـ ِ
ِف الن َّْصـ ِ
ـش َفـ َ
ـا َيـ َـرى َش ـ ْيئ ًا،
ـل َفـ َـا َيـ َـرى َش ـ ْيئ ًاَ ،و َين ُظـ ُـر ِف القــدْ حِ َفـ َـا َيـ َـرى َش ـ ْيئ ًاَ ،و َين ُظـ ُـر ِف ِّ
َ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

299

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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(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)
ُ
َ

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.

310

(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)
ُ
َ

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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(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)
ُ
َ

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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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.

317

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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ات ا َمل َصابِيح
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َ

َ َ
َ ْ ُ َ
َ َ
ابيح
ات املص ِ
ِرسالة يف موضوع ِ

لرساج الدين عمر بن عيل القزويني (ت  )750:رمحه اهلل تعاىل
حتقيق ودراسة :

د/مصعب بن خادل بن عبد اهلل املرزويق
أستاذ مساعد بقسم علوم احلديث الرشيف والدراسات اإلسالمية
باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة

mkm800@hotmail.com
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موضوع البحث :

حتقيق رسالة القزويني :رسالة يف موضوعات (مصابيح السنة للبغوي).

هدف البحث :

إخــراج املخطــوط الــذي نقــل عنــه كثــر ممــن صنــف يف املوضوعــات وأيضــ ًا مــن اعتنــى

بكتــاب مصابيــح الســنة .

مشكلة البحث :

1 .1وجــود نقــول عــن القزوينــي بحكمــه عــى أحاديــث يف كتــاب مصابيــح الســنة بالوضــع،
وليســت موجــودة يف رد احلافظــن العالئــي وابــن حجــر الذيــن وصلتهــا أحــكام القزوينــي

وتعقبــاه .

2 .2عناية كثري من املسلمني بكتاب مصابيح السنة وانتشاره يف أيدهيم .

نتائج البحث :

1 .1تضمنــت الرســال ُة املحققــة األحاديـ َ
ـث التــي أجــاب عنهــا احلافظــن العالئــي وابــن حجــر،

وزادت عليهــا بأحاديــث ،وهــي ثابتــة يف املخطــوط ويف نقــول العلــاء عــن القزوينــي مــن
ـف يف املوضوعــات بعــده .
َأ َّلـ َ

2 .إبراز مكانة احلافظ القزويني يف علم احلديث وعناية العلامء بام نقل عنه.

الكلامت الدالة (املفتاحية) :

مصابيح  -السنة  -القزويني  -املوضوعات.
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F
إن احلمــد هلل ،نســتعينه ونســتغفره ،ونعــوذ بــه مــن رشور أنفســنا ،مــن هيــده اهلل فــا مضــل لــه،

ومــن يضلــل فــا هــادي لــه ،وأشــهد أال إلــه إال اهلل ،وأشــهد أن حممــد ًا عبــده ورســوله ،صلــوات ريب
عليــه ،وعــى آلــه وأصحابــه ومــن اهتــدى هبــداه ،أمــا بعــد ..

والذب عنها وتقريبها إىل املسلمني .
فقد اجتهد علامء احلديث يف حفظ سنة النبي 
ّ

ومــن مفاخــر أهــل احلديــث وتراثهــم املجيــد  :كتــاب (مصابيــح الســنة) لإلمــام البغــوي

 ،)1(الــذي مجــع فيــه أحاديــث النبــي  ،بعــد حــذف أســانيدها ،قصــد بذلــك تقريبهــا
ملتلقيهــا ،ووضــع لــه منهج ـ ًا يف التصحيــح والتحســن والتضعيــف ،أبــان عنــه يف مقدمــة كتابــه(. )2

أمهية املوضوع :
وقــد تلقــى أهــل العلــم كتابــه بقبــول حســن ،واعتنــوا بــه عنايــة فائقــة ،وال أدل عــى ذلــك مــن

نســخه اخلطيــة التــي بلغــت  523نســخة ،وزادت رشوحــه عــى  40رشحـ ًا(. )3

وممــن اعتنــى بالكتــاب اخلطيــب التربيــزي  ،)4( فقــد أ ّلــف كتابــه (مشــكاة املصابيــح)،

وقــال يف مقدمتــه ( :كتــاب «املصابيــح» الــذي صنفــه اإلمــام حميــي الســنة قامــع البدعــة أبــو حممــد
احلســن بــن مســعود الفــراء البغــوي رفــع اهلل درجتــه ،أمجــع كتــاب صنــف يف بابــه ،وأضبــط لشــوارد
األحاديــث وأوابدهــا)(. )5
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(( (1هو احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي ،أبو حممد ،الشافعي ،اإلمام املفرس ،صاحب التصانيف ،تويف سنة ست عرشة ومخس
مائة ،وقد عاش بضع ًا وسبعني سنة (سري أعالم النبالء للذهبي . )442-439/19
(((2مصابيح السنة للبغوي (. )109/1
((ُ (3ينظر  :الفهرس الشامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط «احلديث النبوي وعلومه ورجاله»( ،)1507 1490/3ومقدمة حتقيق
مصابيح السنة (. )51/1
(( (4هو حممد بن عبد اهلل اخلطيب العمري ،أبو عبد اهلل التربيزي ،عامل باحلديث ،تويف سنة إحدى وأربعني وسبعامئة
(األعالم للزركيل . )234/6
(( (5مقدمة مشكاة املصابيح (. )3/1

وضو َع ِ
ات ا َمل َصابِيح
رسا َلة يف َم ُ
َ

ومــن أوجــه عنايــة العلــاء باألحاديــث التــي أوردهــا البغــوي يف كتابــه  :مــا أ ّلفــه اإلمــام رساج

الديــن عمــر بــن عــي القزوينــي  الــذي ذكــر األحاديــث التــي يراهــا موضوعــة يف مصابيــح

الســنة .

وقــد اعتنــى بعــض أهــل العلــم بــا أورده احلافــظ القزوينــي؛ ملكانتــه العلميــة ،وناقشــوا

أحكامــه ،وكل الــذي بــن أيدينــا هــو مــا نقــل عنــه يف إجاباهتــم ومناقشــاهتم .

أهداف املوضوع :
الذب عن سنة النبي . 
-1
ّ
 -2إظهار عناية العلامء بسنة النبي . 
-3التأكيد عىل أمهية كتاب مصابيح السنة للبغوي ،وعناية العلامء به .
-4إبراز مكانة احلافظ القزويني عند العلامء ،وعنايتهم بام نُقل عنه وأحكامه .
 -5التأكيــد عــى إثبــات أحــكام القزوينــي التــي نُقلــت عنــه ،وأن املخطــوط فيــه زيــادة عــى

مــا نُقــل عنــه .

أسباب اختيار املوضوع :
بعــد أن وفــق اهلل لالهتــداء إىل خمطــوط يف رســالة القزوينــي يف أحاديــث املصابيــح املوضوعــة،

اســتعنت بــاهلل لتحقيقهــا وإخراجهــا لطــاب العلــم وأهــل التخصــص؛ ملــا يــي :
1.1مل أقف عىل من حققها وأخرجها أو درسها .
2.2وجدت فيها زيادة عىل ما نُقل عنه –كام سيأيت يف دراسة الكتاب. -

3.3مكانــة احلافــظ القزوينــي العلميــة ،والــذي يــدل عليــه تلقــي العلــاء لرســالته ودراســتها
ومناقشــتها .
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4.4خدمــة الكتــاب األصــل (مصابيــح الســنة) الــذي لــه مكانــة عظيمــة عنــد العلــاء
واملســلمني ،وشــهرته واالنتفــاع بــه أمــر ظاهــر .

الذب عن سنة النبي  ونفي الكذب عن نقلتها .
ّ 5.5
سائ ً
ال اهلل أن يرحم اإلمام القزويني وأن جيعلها رفعة لنا وله يف اجلنة .

املنهج العلمي (خطة البحث):
وقد اشتمل البحث عىل :
1.1مقدمة :وفيها  :بيان ملوضوع البحث وأمهيته ،وأسباب اختياره ،وخطة البحث .
ثم قسمته إىل فصلني :
2.2الفصل األول  :التعريف باحلافظ القزويني  ورسالته ،وفيه مبحثان :
املبحث األول  /التعريف باحلافظ القزويني  ، وفيه مطالب :
	-املطلب األول  :اسمه ونسبه .
	-املطلب الثاين  :مولده ووفاته .
	-املطلب الثالث  :شيوخه .
	-املطلب الرابع  :تالميذه .
	-املطلب اخلامس  :نشأته .
	-املطلب السادس  :مكانته العلمية .
	-املطلب السابع  :مؤلفاته .
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وضو َع ِ
ات ا َمل َصابِيح
رسا َلة يف َم ُ
َ

املبحث الثاين  /التعريف برسالة القزويني يف موضوعات مصابيح السنة ،وفيه مطالب :
	-املطلب األول  :اسم الرسالة .
	-املطلب الثاين  :توثيق نسبتها إىل احلافظ القزويني .

	-املطلب الثالث  :مصادره .
	-املطلب الرابع  :منهجه وعدد األحاديث .
	-املطلب اخلامس  :نامذج من عناية العلامء هبذه الرسالة .
	-املطلب السادس  :وصف املخطوط وصورته .
3.3الفصل الثاين  :النص املحقق .

4 .4اخلامتة :وهبا أهم النتائج والتوصيات .

5 .5املصادر واملراجع .

6.فهرس األحاديث  ،فهرس الغريب  ،فهرس األعالم.

املنهج يف حتقيق املخطوط :
	-نسخت املخطوط وفق القواعد العلمية لذلك .
	-أحلت عىل موضع كل حديث يف كتاب (مصابيح السنة) .
	-اعتمدت لفظ احلديث وخمرجه الذي أورده يف (مصابيح السنة) ،يف العزو والتخريج ،وال أتعدى
لغريها من غري حاجة (.)1

(( (1وذلك أن رسالة القزويني يف أحاديث (املصابيح) .
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	-إذا كان احلديــث مــن األحاديــث التــي خـ ّـرج وأجــاب احلافظــان العالئــي وابــن حجــر رمحهــا
اهلل أو أحدمهــا عــى حكــم املصنــف  عليــه ،ذكر ُتــه وأحلــت إليــه ،واكتفيــت بذلــك(. )1

خرجتــه وتتبعــت طــرق حديثــه وكالم
	-وإذا كان احلديــث ممــا مل يــرد يف جــواب احلافظــنّ ،

العلــاء عليــه ،واجتهــدت يف مناقشــة حكــم املصنــف  ،وذكــرت مــن وقفــت عليــه

ممــن وافــق حكمــه املصنــف يف احلكــم عــى احلديــث بالوضــع ممــن تقــدم ،وكذلــك مــن نقــل
حكمــه بعــده .
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(( (1وذلك ألن احلافظني رمحهام اهلل قد أجابا وحققا ذلك ،وال معنى للزيادة عىل عملهام بام ال خيرج عن النتيجة التي توصال إليها .

وضو َع ِ
ات ا َمل َصابِيح
رسا َلة يف َم ُ
َ

الفصل األول :
التعريف باحلافظ القزويني  ورسالته.
وفيه مبحثان :
املبحث األول :التعريف باحلافظ القزويني .
املبحث الثاين :التعريف برسالة القزويني يف موضوعات مصابيح السنة.
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املبحث األول:
التعريف باحلافظ القزويني .
وفيه مطالب :

املطلب األول  :اسمه ونسبه
هــو رساج الديــن عمــر بــن عــي بــن عمــر القزوينــي ،الواســطي ،أبــو حفــص البغــدادي،

الشــافعي(. )1

املطلب الثاين  :مولده ووفاته
ولد سنة ثالث وثامنني وستامئة ،كام ذكر عن نفسه يف مشيخته(. )2
وتويف سنة مخسني وسبعامئة(  ،)3ورفع درجاته .

املطلب الثالث  :شيوخه
تلقى عن كثري من أهل العلم يف فنون وعلوم شتى( ،)4من أبرزهم :
املحدث املقرئ أمحد بن غزال البغدادي(.)5
واملقرئ إسامعيل بن عيل ،أبو الربكات وأبو الفضل ابن الطبال احلنبيل(.)6
واحلافظ املصنف عيل بن إبراهيم ،ابن الع ّطار الشافعي(. )7
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((ُ (1ينظر  :غاية النهاية يف طبقات القراء البن اجلزري ( ،)594/1ذيل التقييد للفايس ( ،)248/2الدرر الكامنة البن حجر (،)211/4
األعالم للزركيل (. )57/5
(( (2مشيخة القزويني (ص. )546
(( (3ذيل التقييد ( ،)248/2الدرر الكامنة (. )211/4
(( (4املصادر السابقة .
(( (5ولد سنة سبع وعرشين وستامئة ،وتويف سنة سبع وسبعامئة ،وقد سمع منه القزويني ،ووصفه بـ (الشيخ العالمة املقرئ)ُ ،  ،ينظر
(مشيخة القزويني ص ،164ذيل التقييد  ، 137/2الدرر الكامنة )138/1
(( (6تويف سنة ثامن وسبعامئة ،وصفه القزويني بـ (مسند العراق الشيخ) ،ينظر (مشيخة القزويني ص ،311ذيل التقييد . )286/2
(( (7ولد سنة أربع ومخسني وستامئة ،وتويف أربع وعرشين وسبعامئة ،يروي عنه القزويني مصنفات اإلمام النووي كام قيده يف مشيخته ،وعدّ ه

وضو َع ِ
ات ا َمل َصابِيح
رسا َلة يف َم ُ
َ

املطلب الرابع  :تالميذه
أخذ عنه كثري من طالب العلم ،واستفادوا ،منهم :
اإلمام احلافظ أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد ابن رجب البغدادي الدمشقي احلنبيل(.)1
والفقيه حسام بن أمحد بن عمر النعامين احلنفي(.)2
والشيخ حممد بن عبد الرمحن بن عبد املحمود البغدادي ،وابنه أمحد(. )3
واللغوي جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي الشافعي(. )4

املطلب اخلامس  :نشأته
قــد نشــأ رساج الديــن القزوينــي يف بغــداد التــي كانــت مــن حواضــن العلــم ،فاســتفاد مــن

مشــيختها ،وتفنــن ،واعتنــى بمختلــف العلــوم ،وكان شــافعي املذهــب ،أخــذ القــراءات ،واحلديــث

بأســانيد عاليــة ،واعتنــى بالســاع ،ومشــيخته شــاهدة عــى ذلــك .
وقد توىل التدريس والوعظ ببغداد ،وخترج به مجاعة(. )5

الذهبي يف معجمه الكبري من شيوخه ،وينظر (معجم الشيوخ الكبري للذهبي  ،7/2ذيل التقييد . )132/3
(( (1اإلمام احلافظ املعروف ،صاحب املصنفات والتحقيقات النافعة ،ولد سنة ست وسبعامئة ،وتويف سنة مخس وتسعني وسبعامئة ،ينظر :
(الدرر الكامنة  ،)108/3وقد قرأ عىل القزويني وأخذ عنه (ذيل طبقات احلنابلة . )345 ، 151/1
(( (2ولد سنة إحدى ومخسني وسبعامئة ،ومات سنة ثامن وثامنني وسبعامئة ،سمع من القزويني ببغداد ،ينظر (الدرر الكامنة . )107/2
((ُ (3ذكرا أهنام ممن أخذ عن القزويني ،ينظر (الضوء الالمع للسخاوي . )222/4 ، 119/2
(( (4اإلمام املعروف ،صاحب القاموس ،ولد سنة تسع وعرشين وسبعامئة ،وتويف سنة سبعة عرش وثامنامئة ،وهو ممن أخذ عن القزويني،
ينظر (الضوء الالمع  ، 79/10الدرر الكامنة . )211/4
(( (5ينظر  :كتاب مشيخة القزويني .
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املطلب السادس  :مكانته العلمية
كان للحافــظ رساج الديــن القزوينــي مكانــة علميــة مرموقــة لــدى علامء عــره؛ لعلو أســانيده،

وغــزارة مروياتــه ،ومــا ثبــت عنــه واشــتهر مــن حفــظ وســعة االطــاع؛ فحــرص عــى األخــذ عنــه

علــاء عــره ،منهــم احلافــظ ابــن رجــب احلنبــي والفريوزآبــادي ،وغريمهــا مــن كبــار أهــل العلــم .
كام وصفه ابن اجلزري بقوله ( :املحدث شيخ بغداد) .
ووصفه باحلفظ أيض ًا احلافظ ابن حجر فقال ( :احلافظ الكبري حمدث العراق) .
وهذا يدل عىل أنه كان من أكثر علامء بغداد شهرة بعلم احلديث يف عرصه .
وملا سبق اعتنى العلامء بمصنفاته وآرائه؛ وخاصة احلديثية منها ،من ذلك :
أن احلافظ العالئي (وهو معارص له) ر ّد عىل رسالته التي بني أيدينا(.)1
وكذلك احلافظ ابن حجر تعقبه ووصفه بـ (احلافظ)(. )2

والفتنــي يف كتابــه (تذكــرة املوضوعــات) اعتمــد أحــكام القزوينــي ونقــل كثــر ًا منهــا ،ونقــل

بعضهــا الشــوكاين يف (الفوائــد املجموعــة) .

ومــن ذلــك  :مــا بلغــه مــن رتبــة عاليــة يف علــو اإلســناد ومــا كان لديــه مــن إجــازات يف علــوم

وفنــون مجعهــا مــن علــاء املــرق واملغــرب ،وقــد ذكــر عــن نفســه أنــه كان حيفــظ هــذه اإلجــازات
ويمليهــا مــن حفظــه ،ممــا دعــا أهــل العلــم اســتجازته ،وقــد ذكــر ذلــك يف مقدمــة مشــيخته(. )3
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(( (1واسم رسالته ( :النقد الصحيح ملا اعرتض من أحاديث املصابيح) .
(( (2وقد ُطبعت باسم ( :أجوبة احلافظ ابن حجر العسقالين عن أحاديث املصابيح) ،وينظر كالمه عن القزويني يف مقدمة رسالته امللحقة
بمصابيح السنة ص. )1775
(( (3مشيخته (ص. )81 80

وضو َع ِ
ات ا َمل َصابِيح
رسا َلة يف َم ُ
َ

املطلب السابع  :مؤلفاته
ذكــر القزوينــي يف مقدمــة مشــيخته أنــه أ ّلــف يف خمتلــف العلــوم ،قــال  ملــن طلــب منــه

ـوف،
إجــازة فأجــازه( :ومجيــع مــا ألفتــه ومجعتــه مــن علــم القــرآن واحلديــث والفقــه والتاريــخ والتصـ ّ
ومــا ســؤأ ّلفه وأرويــه  ، )1()..ومــن الكتــب التــي وقفــت عليهــا أو عــى ذكرهــا :
1 .1رسالة يف موضوعات املصابيح (.)2
2 .2مشيخته (.)3
3 .3جزء من حديث نجم الدين الربعي عن بعض البغداديني(. )4
4 .4أربعون حديث ًا(. )5

(( (1مشيخته (ص. )81
(( (2وهي رسالتنا هذه .
(( (3مطبوع ،بتحقيق د عامر صربي ،قدّ م بمقدمة يف االصطالح ،ثم قال (ص( :)116وآن وقت الرشوع يف أسانيد الكتب املقروءة
واملسموعة عىل مشاخيي ،واملستجازة يل بطرق خرجتها إليهم بعد السعي البليغ واالجتهاد التام بأعىل ما يمكنني يف الوقت من الطرق
العالية اإلسناد .)..
وقد ذكر حاجي خليفة يف كشف الظنون ( )1697/2كتاب ًا له بعنوان (املشيخة الرساجية) ،ونقل عنه أنه قال( :ال أذكر فيها طريق ًا إال
بعد علم أنه أعىل طرق اإلسناد يف زماين).
وليس ثمة ما يدل عىل أهنام كتاب واحد أو كتابني ،والنفس متيل إىل أهنام واحد؛ لتقارب اهلدف من الكتاب فيام ذكره يف مقدمة (املشيخة)
املطبوعة ،مع التي نقلها حاجي خليفة يف كشافه ،واهلل أعلم .
(( (4ذكره السالمي صاحب منتخب املختار (ص. )87
(( (5خمطوط يف دار الكتاب املرصية برقم ( ،)403نقله حمقق املشيخة (ص. )20
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املبحث الثاين :

التعريف برسالة القزويني يف موضوعات مصابيح السنة
وفيه مطالب :

املطلب األول  :اسم الرسالة .
( رسالة يف موضوعات املصابيح )  ،هكذا يف املخطوط .
املطلب الثاين  :توثيق نسبتها إىل احلافظ القزويني .
يف مطلــع املخطــوط عــزو الــكالم إىل القزوينــي وأنــه مــن قولــه ،وتظهــر عالمــة املقابلــة ،وليــس

فيهــا اســم ناســخه .

والــذي يظهــر أن نســبة مــا يف هــذه الرســالة صحيــح إىل احلافــظ القزوينــي رمحــه اهلل؛ بداللــة

مــا يــي :

رصح احلافظ ابن حجر يف ر ّده باسم القزويني ،كام تقدم ذكره يف وصفه له باحلافظ .
ّ 1.1
2.2كل األحاديــث التــي أجــاب عنهــا احلافظــان العالئــي وابــن حجــر رمحهــا اهلل قــد وردت
فيهــا ،وعددهــا عنــد العالئــي ( )19وابــن حجــر (. )18

3.3وهــي متقاربــة يف الرتتيــب مــع مــا أورد ابــن حجــر ،وبعــض االختــاف عــن ترتيــب
العالئــي .

 4.هــذه الرســالة زادت بثالثــة أحاديــث مل تــرد يف مناقشــة العالئــي ،وبأربعــة مل تــرد يف
رســالة ابــن حجــر ،وهــي ثابتــة بنقــل َمــن بعــد القزوينــي عنــه ،وممــن نقــل ذلــك  :الفتنــي
والشــوكاين ،وقــد تــم عــزو ذلــك يف حاشــية كل حديــث مــن األحاديــث األربعــة .
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املطلب الثالث  :مصادره .
يظهــر أن القزوينــي  اعتمــد كثــر ًا عــى كتــاب ابــن اجلــوزي  يف املوضوعــات

والعلــل املتناهيــة (فقــد وافــق حكمــه يف  17حديث ـ ًا) ،ومــن الظاهــر اســتفادة ابــن اجلــوزي يف كتبــه
مــن ابــن حبــان والنقــل عنــه .

وقد ذكر العالئي يف مقدمة ر ّده استفادة القزويني من ابن اجلوزي(. )1
واســتفاد مــن العلــاء قبلــه وربــا عــزى إليهــم وســاهم ،كاإلمــام أمحــد (احلديــث  ،)4واحلاكــم

(احلديــث  )20وابــن اجلــوزي (احلديــث . )20

املطلب الرابع  :منهجه ،وعدد األحاديث .
1.1االختصار ،وذلك برسد األحاديث والتعليق اليسري يف مواضع .
2.2يــورد القزوينــي األحاديــث مــع ذكــر باهبــا ،موافقـ ًا يف ذلــك ورودهــا يف األصــل (مصابيــح
الســنة) .

3.3الرســالة يف األحاديــث املوضوعــة ،ومــع ذلــك فقــد يــرح باحلكــم يف مواضــع ،ويبــن مــا
القــدر الــذي يــراه منــه موضوعـ ًا إذا كانــت بعــض ألفــاظ احلديــث قــد صحــت مــن طــرق
وأوجــه أخــرى .

4.4وقد استفاد من كتب ابن اجلوزي يف املوضوعات كام تقدم .
5.5عدد األحاديث يف هذه الرسالة  22حديث ًا ،أورد العالئي منها  19وابن حجر . 18

(( (1مقدمة رد العالئي( ،ص. )21
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ويف اجلدول التايل بيان ليشء من ذلك :
رقم احلديث
عند القزويني

1
2

3
4
5
6

7

8
9

10
11

12
13
14

15

2

2

1

مل يرد
3
4

مل يرد
10

مل يرد
مل يرد

مل يرد

5
6

7
8
9

22

7
8
9

12

13

18

21

5
6

14
11

13

20

مل يرد

10
11

16

19

1

مل يرد
3
4

15

17
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ترتيبه يف
رد العالئي

ترتيبه يف
رسالة ابن حجر

16
17
18
19

12
14
15
16
17
18

ذكره عند
ابن اجلوزي


مل أقف عليه




مل أقف عليه


مل أقف عليه


مل أقف عليه



مل أقف عليه
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املطلب اخلامس  :نامذج من عناية العلامء هبذه الرسالة .
ظهرت عناية العلامء بأحكام القزويني يف جوانب عدة ،من أمهها :
1.1تعقــب العالئــي أحكامــه التــي وردت يف هــذه الرســالة ،والعالئــي كــا تقــدم يف ترمجتــه
معــارص لــه .

2.2تعقبــات احلافــظ ابــن حجــر ،وقــد ســئل عــن أحــكام القزوينــي عــى بعــض أحاديــث
استشــهاد الفتنــي يف كتابــه تذكــرة املوضوعــات بأحــكام القزوينــي ،وســرد يف حتقيــق الرســالة

بعــض ذلــك .

3.3كذلــك استشــهاد الشــوكاين يف كتابــه الفوائــد املجموعــة بــا يــرد عــن القزوينــي ،وســيأيت
إحالــة لبعضهــا يف حتقيــق الرســالة .

املطلب السادس  :وصف املخطوط وصورته .
تقــع هــذه الرســالة ضمــن جممــوع خمطوطــات مكتبــة املحموديــة (رقــم حفظهــا  ، )2621ورقم

اللوحــة التــي فيهــا الرســالة (/92ب) ،وهــي ليســت مســتقلة بلوحــة ،بــل كُتــب قبلهــا وبعدهــا ويف

حواشــيها نقــول يف أبــواب خمتلفــة مــن أبــواب العقيــدة .

عدد أسطرها  23 :سطر ًا ،ومتوسط عدد الكلامت يف السطر الواحد  13 :كلمة .
كتبــت بخــط واضــح ،ويوجــد مــا يــدل عــى املقابلــة بعــد الكتابــة ،وليــس فيهــا مــا يــدل عــى

كاتبهــا .
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( صورة املخطوط )
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الفصل الثاين:
( النص املحقق )

339

هذه رسالة يف موضوعات املصابيح

وبه نستعني
احلمــد هلل والصــاة عــى رســول اهلل حممــد بــن عبــد اهلل،قــال الشــيخ اإلمــام العــامل قــدوة أئمــة

املســلمني رساج امللــة والديــن أبــو حفــص عمــر بــن عــي بــن عمــر القزوينــي  حــن قــرأ

الطــاب كتــاب املصابيــح :

قد وقع يف هذا الكتاب-يعني كتاب املصابيح -أحاديث موضوعة ،منها:

يف باب اإليامن بالقدر:
« -1صنفان من أمتي ليس هلام يف اإلسالم نصيب :املرجئة والقدرية»(.)1
« -2القدرية جموس هذه األمة؛ إن مرضوا فال تعودوهم وإن ماتوا فال تشهدوهم»(.)2
(( (1ذكره البغوي (ح )83من حديث ابن عباس . 
ِ
واحلديث أخرجه الرتمذي يف جامعه ( 454 /4ح ،)2149وابن ماجه يف سننه ( 53 /1ح : )73من طريق نزار بن حيان ،عن عكرمة،
عن ابن عباس  ،وعند ابن ماجه (وجابر  ،)وكذلك أخرجه غريمها.
املصنف يف توهيته  :اب ُن اجلوزي (العلل املتناهية .)152 151 /1
وقد سبق
َ
العالئي يف رسالته التي استدرك هبا عىل القزويني (ص 27ح )1واب ُن حجر يف أجوبته عن تلك األحاديث التي سئل
احلكم بالوضع:
ورد
ُّ
َ
عنها (خامتة مشكاة املصابيح ص 1776ح ،)1ورجحا حكم الرتمذي عليه باحلسن ،فهو حسن لغريه لشواهده ،واهلل أعلم.
(( (2ذكره البغوي (ح )85من حديث ابن عمر . 
وقد أخرجه أبو داود ( 77 /7ح : )4691من طريق عبد العزيز بن أيب حازم ،عن أبيه ،عن ابن عمر  ،بمثل اللفظ الذي ذكره املصنف.
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وأخرجه أمحد يف املسند ( 415 /9ح :)5584من طريق أنس بن عياض ،عن عمر بن عبد اهلل موىل غفرة ،عن ابن عمر ،
ولفظه« :لكل أمة جموس ،وجموس أمتي الذين يقولون (ال قدر) ،إن مرضوا فال تعودوهم ،وإن ماتوا فال تشهدوهم».
وأخرجه أيض ًا ( 252 /10ح : )6077من طريق عبد الرمحن بن صالح ،عن عمر بن عبد اهلل موىل غفرة ،عن نافع ،عن ابن عمر
 ،ولفظه« :إن لكل أمة جموس ًا ،وإن جموس أمتي املكذبون بالقدر .» ..
املصنف يف توهيته  :اب ُن اجلوزي (العلل املتناهية .)144 /1
وقد سبق
َ
وصححه .واهلل أعلم.
وبي أن احلديث له أصل ،وابن حجر (ص 1777ح)2
ّ
وتعقب ذلك  :العالئي (ص 27حّ ،)2
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يف باب األذان:
« -3واجعــل بــن أذانــك وإقامتــك قــدر مــا يفــرغ اآلكل مــن أكلــه والشــارب مــن رشبــه
واملعتــر إذا دخــل لقضــاء حاجــة ،وال تقومــوا حتــى تــروين» ،وأمــا صــدر هــذا احلديــث

فرتســل ،وإذا أقمــت فاحــدر » فليــس
وهــو قولــه صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم« :إذا أ ّذنــت ّ
بموضــوع

(.)1

(( (1ذكره البغوي (ح )449من حديث جابر ريض اهلل عنه ،وضعفه .
وهذا احلديث مل يرد يف تعقب احلافظني العالئي وابن حجر ،ومما يعضد صحة ما يف املخطوط وأن عدم نقل احلافظني له ال يعني خطأه
 :نقل الفتني حكم القزويني عىل احلديث (تذكرة املوضوعات ص ،)34حيث قال( :وقال القزويني :موضوع عندي ،وصدر احلديث
ليس بموضوع وهو «إذا أذنت فرتسل  ،.» ..وكذا الشوكاين (الفوائد املجموعة ص ،)20وقال( :وقال القزويني :هو موضوع ،وصدره
ليس بموضوع) .
واحلديث أخرجه الرتمذي يف جامعه ( 273/1ح :)195من طريق املعىل بن أسد .
وعبد بن محيد (كام يف منتخبه ص– )310وعنه الرتمذي (ح ، )196والعقييل (الضعفاء الكبري  :)11/3من طريق يونس بن حممد .
كالمها ،عن عبد املنعم صاحب السقاء ،قال :حدثنا حييى بن مسلم ،عن احلسن وعطاء ،عن جابر ريض اهلل عنه :أن رسول اهلل
فرتسل يف أذانك ،وإذا أقمت فاحدر ،واجعل بني أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ اآلكل من
 قال لبالل« :يا بالل! إذا أ ّذنت ّ
أكله ،والشارب من رشبه ،واملعترص إذا دخل لقضاء حاجته ،وال تقوموا حتى تروين».
وأخرجه ابن عدي يف الكامل (– )13/9ومن طريقه البيهقي يف السنن الكربى  : )628/1من طريق معىل بن مهدي ،عن عبد املنعم،
به ،مثله .
وأخرجه احلاكم يف مستدركه ( :)320/1من طريق عيل بن محاد بن أيب طالب ،عن عبد املنعم ،عن عمرو بن فائد ،عن حييى بن مسلم،
به ،مثله دون قوله «وال تقوموا حتى تروين».
واحلديث مداره عىل عبد املنعم ،وهو ابن نعيم ،وقد اختلف عليه ،فمرة عنه عن حييى بن مسلم ،ومرة عنه عن عمرو بن فائد عن حييى،
والذي يظهر أنه (أي عبد املنعم) هو آفة اخلرب ،فقد تكلم العلامء فيه ،وهو عندهم ضعيف جد ًا :
قال البخاري (التاريخ الكبري ( :)317/6منكر احلديث) ،وكذا قال أبو حاتم (اجلرح والتعديل  )67/6والعقييل (الضعفاء الكبري . )111/3

وقال ابن حبان (املجروحني ( :)158/2منكر احلديث ال جيوز االحتجاج به إذا وافق الثقات ،فكيف إذا انفرد بأوابد) .
وقال الدار قطني (سؤاالت الربقاين ص( :)46مرتوك) .
وقد أورد حديثه هذا ابن عدي والعقييل يف ترمجته ،كام تقدم .
لكن مل أقف عىل من اهتمه بوضع احلديث .
فاحلديث ضعيف جد ًا ،وليس بموضوع ،وقد ضعفه ابن حجر يف هداية الرواة ( )311/1والفتح ( ،)106/2واهلل أعلم .
فرتسل يف أذانك ،وإذا أقمت فاحدر».فقد ورد بمعناه من حديث أيب هريرة وأيب بن كعب وعيل : 
وأما صدر احلديث «إذا أ ّذنت ّ
	-أما حديث أيب هريرة :
قال البيهقي بعد أن أخرج حديث جابر  السابق (( : )629 /1وقد روي بإسناد آخر عن احلسن وعطاء ،عن أيب هريرة وليس
باملعروف) ،ثم أسنده وقال( :اإلسناد األول أشهر من هذا) .
وهاه ابن حجر (الفتح .)106/2
وقد ّ
	-وأما حديث أيب :
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ويف باب التطوع:
 -4صالة التسابيح(.)1
فقد أخرجه عبد اهلل ابن اإلمام أمحد يف زوائده عىل مسنده أبيه ( : )207 /35عن زكريا بن حييى بن عبد اهلل بن أيب سعيد ،عن سلم بن
قتيبة ،عن مالك بن مغول ،عن أيب الفضل ،عن أيب اجلوزاء ،عن أيب بن كعب ريض اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل « :يا بالل!
اجعل بني أذانك وإقامتك نفس ًا يفرغ اآلكل من طعامه يف مهل ،ويقيض املتوضئ حاجته يف مهل».
وأبو اجلوزاء جمهول (تعجيل املنفعة . )430/2
	-وأما حديث عيل :
فقد أخرجه الطرباين يف األوسط (: )188 /5من طريق أيب معاوية ،عن عمر بن بشري ،عن عمران بن مسلم ،عن سعيد بن علقمة ،عن
عيل قال :كان رسول اهلل  يأمر بالالً أن يرتل يف األذان ،وحيدر يف اإلقامة .
وأخرجه الدار قطني يف سننه ( : )445/1من طريق القاسم بن احلكم  ,عن عمرو بن شمر  ,عن عمران بن مسلم  ,عن سويد بن غفلة ,
عن عيل بن أيب طالب  قال  :كان رسول اهلل  يأمرنا أن نرتل األذان ونحذف اإلقامة .
وقد وقع يف مطبوع الطرباين (عمرو بن بشري عن عمران بن مسلم عن سعيد بن علقمة) ،ويف مطبوع الدار قطني (عمرو بن شمر عن عمران بن
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مسلم عن سويد بن غفلة) ،وال أدري إن كان هذا من باب التصحيف واخلطأ خاصة وأن الرسم متقارب ،أو أنه من باب الرواية .
ولو افرتض أن مدار احلديث عمران ،وعنه من طريقني ،فيقال :
يف الطريق األول عمر بن بشري ،وهو ضعيف (اجلرح والتعديل . )100/6
ويف الطريق الثاين عمرو بن ِشمر ،قال يف البخاري (التاريخ الكبري ( : )344/6منكر احلديث) ،وقد ُاتم (الكامل . )226/6
فأحاديث هذه اللفظة التي ذكرها املصنف وما يف معناها ضعيفة أو ضعيفة جد ًا.
قال ابن حجر (الفتح  )106/2عند تبويب البخاري يف صحيحه (باب كم بني األذان واإلقامة) ،قال ( :لعله أشار بذلك إىل ما روي
عن جابر ريض اهلل عنه :أن النبي  قال لبالل« :اجعل بني أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ اآلكل من أكله والشارب من رشبه
واملعترص إذا دخل لقضاء حاجته» .أخرجه الرتمذي واحلاكم ،لكن إسناده ضعيف ،وله شاهد من حديث أيب هريرة  ومن
حديث سلامن  ،أخرجهام أبو الشيخ ،ومن حديث أيب بن كعب  ،أخرجه عبد اهلل بن أمحد يف زيادات املسند ،وكلها
واهية؛ فكأنه أشار إىل أن التقدير بذلك مل يثبت) .
ومل أقف عىل حديث سلامن .واهلل أعلم .
(( (1ذكره البغوي (ح )938من حديث ابن عباس . 
وقد أخرجه أبو داود يف سننه ( 467/2ح )1297وابن ماجه يف سننه ( 397/2ح )1387وابن خزيمة يف صحيحه (:)223/2
مجيعهم ،عن عبد الرمحن بن برش بن احلكم النيسابوري ،حدثنا موسى ابن عبد العزيز ،حدثنا احلكم بن أبان ،عن عكرمة عن ابن عباس
 :أن رسول اهلل  قال للعباس بن عبد املطلب« :يا عباس! يا عامه! أال أعطيك؟ أال أمنحك؟ أال أحبوك؟ أال أفعل بك؟
رسه وعالنيته ،عرش
عرش خصال إذا أنت
َ
فعلت ذلك غفر اهلل لك ذنبك أوله وآخره ،قديمه وحديثه ،خطأه وعمده ،صغريه وكبريهّ ،
خصال  :أن تصيل أربع ركعات ،تقرأ يف كل ركعة فاحتة الكتاب وسورة ،فإذا فرغت من القراءة يف أول ركعة وأنت قائم قلت( :سبحان
اهلل واحلمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكرب) ،مخس عرش مرة ،ثم تركع ،فتقوهلا وأنت راكع عرش ًا ،ثم ترفع رأسك من الركوع فتقوهلا عرش ًا،
ثم هتوي ساجد ًا فتقوهلا وأنت ساجد عرش ًا ،ثم ترفع رأسك من السجود فتقوهلا عرش ًا ،ثم تسجد فتقوهلا عرش ًا ،ثم ترفع رأسك فتقوهلا
عرش ًا ،فذلك مخس وسبعون يف كل ركعة ،تفعل ذلك يف أربع ركعات ،إن استطعت أن تصليها يف كل يوم مرة فافعل ،فإن مل تفعل ففي
كل مجعة مرة ،فإن مل تفعل ففي كل شهر مرة ،فإن مل تفعل ففي كل سنة مرة ،فإن مل تفعل ففي عمرك مرة».
ويف الباب عن عبد اهلل بن عمرو والفضل بن عباس وأيب رافع وابن عمر وغريهم. ،

وضو َع ِ
ات ا َمل َصابِيح
رسا َلة يف َم ُ
َ

موضوع ،نقله الشيخ رساج الدين عن اإلمام أمحد بن حنبل وكثري من األئمة(.)1
ويف باب البكاء عىل امليت:
« -5من عزّى مصاب ًا فله أجره»(.)2

(( (1أي أن القزويني صاحب هذه الرسالة هو من نقل ذلك ،وقد ورد عن اإلمام أمحد تضعيف احلديث :
قال عبد اهلل ابن اإلمام أمحد (مسائل اإلمام بروايته ص : )89سمعت أيب يقول( :مل تثبت عندي صالة التسبيح ،وقد اختلفوا يف إسناده،
مل يثبت عندي) ،وكأنه ضعف عمرو بن مالك النكري.
وقال (مسائل الكوسج  )3353وسئل عنها ما ترى فيها؟ ( :ما أدري ،ليس فيها حديث يثبت).
ِ
وقال (املغني ( :)98/2ما ُت ْعج ُبنِي) ،قيل له :مل؟ ،قال( :ليس فيها يشء يصح) ،ونفض يده كاملنكر.
َ
املروي فيها).
احلديث
قال ابن قدامة (السابق)( :مل ُيثبت أمحدُ
ّ
وجاء عن غريه من األئمة تضعيف احلديث ،من ذلك :
قال الرتمذي بعد أن أخرجه ( 348 /2ح( :)481قد روي عن النبي  غري حديث يف صالة التسبيح ،وال يصح منه كبري يشء).

وقال ابن خزيمة –وقد بوب له وأخرجه (صحيحه ( :)223 /2إن صح اخلرب ّ
فإن يف القلب من هذا اإلسناد شيئ ًا).
وقال العقييل (الضعفاء ( :)124 /1ليس يف صالة التسابيح حديث يثبت).
وقال ابن اجلوزي (املوضوعات ( :)145 /2هذه الطرق كلها ال تثبت).
العالئي (ص 3ح ،)3وحكم عليه بأنه (حسن صحيح) .
خرجه ور ّد احلكم بالوضع :
ُّ
وقدّ ّ
فتوسع يف ذكر أحاديث الباب وشواهده ومراسيله ،وقال بعد أن أنكر تصحيح احلاكم وحكم ابن اجلوزي بالوضع
وأما ابن حجر ّ
(ص 1777ح( : )3واحلق أنه يف درجة احلسن؛ لكثرة طرقه التي يقوى هبا الطريق األوىل ،واهلل أعلم).
إال أنه يف آخر رده (ص )1785قال وهو يرسد أسامء خمرجي األحاديث التي أوردها القزويني ( :الرابع :الرتمذي ،وهو ضعيف).
ويف التلخيص احلبري ( )18/2أورد أحكام مجاعة من أهل العلم يف احلكم عىل احلديث ،وقال عن حكم ابن اجلوزي بالوضع ( :بالغ
ابن اجلوزي فذكره يف املوضوعات) ،ثم قال( :واحلق أن طرقه كلها ضعيفة وإن كان حديث ابن عباس يقرب من رشط احلسن ،إال أنه
شاذ؛ لشدة الفردية فيه ،وعدم املتابع والشاهد من وجه معترب ،وخمالفة هيئتها هليئة باقي الصلوات ،وموسى بن عبد العزيز راوي حديث
ابن عباس وإن كان صادق ًا صاحل ًا فال ُيتمل منه هذا التفرد).
فالذي يظهر أنه يراه ضعيف ًا ،قد يقبل التحسني ،بداللة حكمه بالتضعيف والتحسني يف رده ،فض ً
ال عن حكمه عليه يف التلخيص احلبري،
ويف كل حال هو يرد احلكم عىل احلديث بالوضع ،وأنكره عىل ابن اجلوزي والقزويني .واهلل أعلم .
(( (2ذكره البغوي (ح . )1236
وقد أخرجه الرتمذي يف جامعه ( 38377ح ،)1073وابن ماجه يف سننه ( 533/2ح :)1602من طريق عيل بن عاصم ،قال :حدثنا
واهلل حممد بن سوقة ،عن إبراهيم ،عن األسود ،عن عبد اهلل  ،عن النبي .
ويف الباب عن جابر .
وقد أورده ابن اجلوزي يف املوضوعات ( ،)223/3والصغاين يف املوضوعات (ح .)66
وحسنه ،وابن حجر (ص 1780ح )4وعدّ ه من الضعيف الذي يتقوى .واهلل أعلم.
وقد رد ذلك العالئي (ص 33ح)4
ّ
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ويف باب فضائل القرآن:
حديثان موضعان ،أحدمها:
« -6من شغله القرآن عن ذكري»(.)1

(( (1ذكره البغوي (ح . )1536
وهذا احلديث مل يرد يف تعقب احلافظني العالئي وابن حجر ،ومما يعضد صحة ما يف املخطوط وأن عدم نقل احلافظني له ال يعني خطأه
 :نقل الفتني حكم القزويني عىل احلديث بالوضع (تذكرة املوضوعات ص. )76
واحلديث أخرجه الرتمذي يف جامعه ( 45/5ح ،)2926والدارمي يف مسنده ( ،)2112/4وعبد اهلل ابن اإلمام أمحد يف السنة
(– )149/1وعنه الطرباين يف الدعاء ص ، )519واملروزي يف قيام الليل (خمترصه ص ،)172والعقييل يف الضعفاء الكبري (،)49/4
وابن حبان يف املجروحني ( ،)277/2والبيهقي يف األسامء والصفات ( :)581/1من حممد بن احلسن بن أيب يزيد اهلمداين ،عن عمرو
بن قيس ،عن عطية ،عن أيب سعيد ريض اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل « :يقول الرب عز وجل :من شغله القرآن عن ذكري
ومسألتي أعطيتُه أفضل ما أعطي السائلني ،وفضل كالم اهلل عىل سائر الكالم كفضل اهلل عىل خلقه».
واحلديث مداره عىل حممد بن احلسن اهلمداين ،وقد ضعفه مجاعة من العلامء :
وقال ابن معني (الكامل ( :)374/7قد سمعنا منه ،ومل يكن ثقة) ،وقال (تارخيه – رواية الدوري ( :)372/3يكذب).
وقال اإلمام أمحد (العلل ومعرفة الرجال ( :)399/3 ، 161/3ضعيف احلديث ،ما أراه يسوى شيئ ًا).
وقال أبو حاتم (اجلرح والتعديل ( :)225/7ليس بالقوي).
وقال النسائي (الضعفاء واملرتوكون ص( :)93مرتوك احلديث).
وقال ابن حبان (املجروحني ( :)276/2منكر احلديث ،يروي عن الثقات املعضالت) ،وذكر تضعيف العلامء له ،وعدّ من منكراته
حديث الباب.
وقال ابن عدي (الكامل ( :)375/7مع ضعفه يكتب حديثه).
وقال ابن حجر (التقريب ت( :)5820ضعيف) .
فظاهر من حاله الضعف الذي يمكن وصفه بأنه شديد ،لكن وصفه بالكذب مل أقف عليه إال عن ابن معني ،ومعلوم أن ابن معني من
املتشددين يف اجلرح والتعديل (ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتعديل ص.)172
وحال التسليم بجرب روايته فإن الراوي عن أيب سعيد ريض اهلل عنه :عطية ،وهو العويف ،وقد ضعفه مجاعة من العلامء ،ومن املدلسني
( ُينظر هتذيب الكامل  ، 145/20طبقات املدلسني ص.)51
(حسنه الرتمذي فلم
فاحلديث ضعيف ،وقد قال الرتمذي بعد أن أخرجه (حسن غريب) ،فتعقبه الذهبي بقوله (امليزان ّ :)515/3
ُيسن).
وقال ابن حجر (هداية الرواة ( : )383/2غريب) .
وقد حكم عليه بالوضع ابن حبان (املجروحني  ،)277/2 ، 376/1ونقله ابن اجلوزي (املوضوعات . )165/3
ولعل مستند القزويني يف احلكم بالوضع هو كالم ابن معني وحكم ابن حبان وابن اجلوزي ،والراجح واهلل أعلم أنه ال يصل إىل الوضع
واهلل أعلم.
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وضو َع ِ
ات ا َمل َصابِيح
رسا َلة يف َم ُ
َ

والثاين:
« -7أال إهنا ستكون فتنة»(.)1

(( (1ذكره البغوي (ح.)1538
وهذا احلديث مل يرد يف تعقب احلافظني العالئي وابن حجر ،ومما يعضد صحة ما يف املخطوط وأن عدم نقل احلافظني له ال يعني خطأه
 :نقل الفتني حكم القزويني عىل احلديث (تذكرة املوضوعات ص )76بالوضع .
وقد أخرجه الرتمذي يف جامعه ( 29/5ح ،)2906وابن أيب شيبة يف مصنفه ( ،)125/6والدرامي يف سننه ( ،)2098/4والبزار يف
مررت يف املسجد
مسنده ( :)71/3من طريق محزة الزيات ،عن أيب املختار الطائي ،عن ابن أخي احلارث األعور ،عن احلارث ،قال:
ُ
فإذا الناس خيوضون يف األحاديث فدخلت عىل عيل ريض اهلل عنه ،فقلت :يا أمري املؤمنني ،أال ترى أن الناس قد خاضوا يف األحاديث،
قال :وقد فعلوها؟ قلت :نعم .قال :أما إين قد سمعت رسول اهلل  يقول« :أال إهنا ستكون فتنة» .فقلت :ما املخرج منها يا
رسول اهلل؟ ،قال« :كتاب اهلل ،فيه نبأ ما قبلكم ،وخرب ما بعدكم ،وحكم ما بينكم ،وهو الفصل ليس باهلزل ،من تركه من جبار قصمه
اهلل ،ومن ابتغى اهلدى يف غريه أضله اهلل ،وهو حبل اهلل املتني ،وهو الذكر احلكيم ،وهو الرصاط املستقيم ،هو الذي ال تزيغ به األهواء،
وال تلتبس به األلسنة ،وال يشبع منه العلامء ،وال خيلق عىل كثرة الرد ،وال تنقيض عجائبه ،هو الذي مل تنته اجلن إذ سمعته حتى قالوا« :إنا
سمعنا قرآن ًا عجب ًا هيدي إىل الرشد» .من قال به صدق ،ومن عمل به أجر ،ومن حكم به عدل ،ومن دعا إليه هدى إىل رصاط مستقيم».
خذها إليك يا أعور.
واللفظ للرتمذي ،والبقية بنحوه .
وأخرجه أمحد يف مسنده ( 111/2ح ،)704وأبو يعىل يف مسنده ( :)302/1من طريق يعقوب بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن ابن إسحاق
قلت :آلتني أمري املؤمنني فألسألنه عام سمعتُ العشية ،فجئته
قال :وذكر حممد بن كعب القرظي ،عن احلارث بن عبد اهلل األعور ،قالُ :
بعد العشاء فدخلت عليه ،فذكر احلديث ،قال :ثم قال :سمعت رسول اهلل  يقول « :أتاين جربيل ،فقال :يا حممد ،إن أمتك
خمتلفة بعدك .قال :فقلت له :فأين املخرج يا جربيل؟ قال :فقال :كتاب اهلل تعاىل ،به يقصم اهلل كل جبار ،من اعتصم به نجا » ..احلديث .
واحلديث كام يظهر مداره عىل احلارث األعور ،وعنه من طريقني  :ابن أخيه ،وحممد بن كعب .
أما الوجه األول  :ففيه ابن أخي احلارث والراوي عنه أبو املختار الطائي ،ومها جمهوالن (التقريب ت .)8348 ، 8492
وأما الوجه الثاين  :ففيه حممد بن إسحاق ،وهو صدوق يدلس (التقريب ت  ،)5725وهنا مل يسند عن حممد بن كعب ،فراويته عنه منقطعة .
وأما مداره احلارث األعور فقد كذبه الشعبي (التاريخ الكبري  ،)273/2وأبو إسحاق وأبو خيثمة (اجلرح والتعديل ،)79 78/3
وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة ،وذكرا بأنه ال حيتج بحديثه .
فاحلديث هبذه احلال ضعيف جد ًا ،وقد قال الرتمذي بعد أن أخرجه ( :هذا حديث غريب ،ال نعرفه إال من هذا الوجه ،وإسناده جمهول،
ويف احلارث مقال).
وقال ابن حجر (هداية الرواة ( :)374/2إسناده جمهول) .
ولعل مستند القزويني يف احلكم بوضعه هو تكذيب احلارث األعور .واهلل أعلم .
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ويف باب اإلجارة:
« -8أعطوا السائل وإن جاء عىل فرس».
ـر أجـ َـره قبــل
وأمــا صــدر احلديــث وهــو قولــه صــى اهلل تعــاىل عليــه وآلــه وســلم «أعطــوا األجـ َ

أن جيـ ّ
ـف عر ُقــه» .ليس بموضــوع(.)1

ويف كتاب احلدود:
« -9أقيلوا ذوي اهليآت عثراهتم إال احلدود»(.)2

الت ّجل(:)3
ويف باب َ
« -١0يكون قوم يف آخر الزمان خيضبون هذا السواد ،ال جيدون رائحة اجلنة»(.)4
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(( (1ذكر البغوي األول (ح )2202والثاين قبله (ح. )2201
وقد أخرج األول «أعطوا السائل  :.» ..فقد أخرجه أبو داود يف سننه ( 98 /3ح )1665وأمحد يف مسنده ( 254/3ح :)1730من
طريق مصعب بن حممد بن رشحبيل ،عن يعىل بن أيب حييى ،عن فاطمة بنت حسني ،عن حسني بن عيل  ،قال :قال رسول اهلل
« :للسائل حق وإن جاء عىل فرس».
وقد ذكره ابن اجلوزي يف املوضوعات ( ،)236/2وأورده الفتني يف تذكرته (ص )61وعزاه للقزويني .
وحسن اإلسناد ،ومل يرد ذكر احلديث يف رسالة ابن حجر ،واهلل أعلم.
العالئي (ص 40ح،)10
وتعقبه
ّ
ُّ
وأما الثاين «أعطوا األجري  : » ..فقد أخرجه ابن ماجه يف سننه ( 510/3ح :)2443عن العباس بن الوليد ،عن وهب بن سعيد ،عن
عبد الرمحن بن زيد بن أسلم ،عن أبيه ،عن ابن عمر  ،عن رسول اهلل  ،بمثله.
ومل حيكم عليه القزويني بالوضع كام هو ظاهر يف لفظه .واهلل أعلم .
(( (2ذكره البغوي (ح )2693من حديث عائشة ريض اهلل عنه.
وقد أخرجه أبو داود يف سننه ( 428/6ح )4375وأمحد يف مسنده ( 300 /42ح :)25474من طريق عبد امللك بن زيد ،عن حممد
بن أيب بكر ،عن عمرة ،عن عائشة ،عن النبي  ،مثله.
وحسنه ،وهو فيام يظهر
وقد ر ّد حكم القزويني
وحسنه حمتج ًا بتخريج النسائي له ،واب ُن حجر (ص 1779حّ )5
العالئي (ص 34حّ )5
ُّ
أنه عنده من احلسن لذاته .واهلل أعلم .
(( (3الرتجيل :ترسيح الشعر وتنظيفه وحتسينه واإلكثار من اإلدهان واالمتشاط (غريب احلديث البن اجلوزي  ،383/1النهاية .)203 /2
(( (4ذكره البغوي (ح )3444من حديث ابن عباس .
وقد أخرجه أبو داود ( 272/6ح )4212والنسائي ( 138/8ح )5075وأمحد ( 276/4ح : )2470من طريق ابن جبري ،عن ابن
عباس  ،عن النبي  أنه قال « :يكون قوم خيضبون يف آخر الزمان بالسواد كحواصل احلامم ،ال يرحيون رائحة اجلنة».
وقد أورده ابن اجلوزي يف املوضوعات (.)55/3
وقد ر ّد ذلك العالئي (ص 35ح )6وابن حجر (ص 1780ح ،)6وحكام بصحة احلديث .واهلل أعلم.

وضو َع ِ
ات ا َمل َصابِيح
رسا َلة يف َم ُ
َ

ويف باب التصاوير:
 -11رأى رج ً
ال يتبع محامة ،فقال« :شيطان يتبع شيطان ًا»(.)1

ويف كتاب اآلداب:
رتبه()2؛ فإنه أنجح للحاجة»(.)3
« -12إذا كتب أحدكم كتاب ًا َف ْل ُي ّ

ويف باب حفظ اللسان والغيبة:

« -13ال تظهر الشامتة بأخيك فريمحه اهلل ويبتليك»(.)4

ويف باب املفاخرة والعصبية:
ويصم»(.)5
« -14ح ُّبك اليشء ُيعمي
ّ
(( (1ذكره البغوي (ح )3485من حديث أيب هريرة .
واحلديث أخرجه أبو داود ( 296/7ح )4940وابن ماجه ( 692/4ح )3765وأمحد (221/14ح : )8543من طريق حممد بن
عمرو ،عن أيب سلمة ،عن أيب هريرة  ،أن رسول اهلل  : رأى رج ً
ال يتبع محامة ،فقال« :شيطان يتبع شيطانة».
وقويا طرق احلديث .واهلل أعلم.
وتعقب ذلك العالئي (ص ح )7وابن حجر (ص 1780ح)7
وحسنهّ ،
ّ
ذر الرتاب عىل املكتوب ،أو ليخاطب
(( (2أتربت اليشء  :إذا جعلت عليه الرتاب؛ اعتامد ًا عىل احلق تعاىل يف إيصاله إىل املقصد ،أو أراد ّ
الكاتب خطاب ًا عىل غاية التواضع ( ُينظر  :النهاية  ، 185 /1جممع بحار األنوار .)257/1
(( (3ذكره البغوي (ح )3606من حديث جابر ريض اهلل عنه.
أخرجه الرتمذي يف جامعه ( 66 /5ح :)2713من طريق محزة ،عن أيب أمحد ،عن أيب الزبري ،عن جابر  ،أن رسول اهلل
رتبه؛ فإنه أنجح للحاجة».
 قال« :إذا كتب أحدكم كتاب ًا فل ُي ّ
«تربوا صحفكم أنجح هلا؛ إن الرتاب مبارك» ،وقد
وأخرجه ابن ماجه ( 696/4ح :)3774من طريق بقية ،عن أيب أمحد ،به ،ولفظهّ :
أورده ابن اجلوزي يف العلل املتناهية (.)86 82/1
وض ّعف احلديث العالئي (ص 38ح )8وابن حجر (ص 1782ح ،)8لكنهام ردا احلكم عليه بالوضع .واهلل أعلم.
(( (4ذكره البغوي (ح ،)3784وأخرجه الرتمذي يف جامعه ( 662/4ح :)2506من طريق حفص بن غياث ،عن برد بن سنان ،عن
مكحول ،عن واثلة بن األسقع ،عن رسول اهلل  ،بمثله ،وقال( :حسن غريب).
وقد أورده ابن اجلوزي يف املوضوعات ( )224/3واستشهد بقول ابن حبان (هذا ال أصل له من كالم رسول اهلل ،)
وكالمه يف املجروحني (.)214 213/2
وحسنه ابن حجر (ص 1782ح، 9
وقد ر ّد احلكم بالوضع  :العالئي (ص 39ح( :)9هو حسن كام قال الرتمذي ،لكنه غريب)،
ّ
ص )1786وقال مب ّين ًا مراد الرتمذي بقوله «حسن غريب»( :الغرابة لتفرد بعض رواة كل منهام عن شيخه ،فهي غرابة نسبية ،وأما
احلسن فالعتضاد كل منهام باآلخر) .واهلل أعلم .
(( (5ذكره البغوي (ح )3816من حديث أيب الدرداء .
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ويف باب احلب يف اهلل ومن اهلل:

« -15املرء عىل دين خليله؛ فلينظر أحدُ كم من ُيالِلـْـ ُه»(.)1

والتأن يف األمور:
ويف باب احلذر
ّ
« -16ال حليم إال ذو عثرة ،وال حكيم إال ذو جتربة»(.)2

وحسن اخللق:
الرفق واحلياء ُ
ويف باب ّ

ِ
ب( )4لئيم»(.)5
« -17املؤمن غ ٌّر( )3كريم ،والفاجر َخ ٌّ
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وقد أخرجه أبو داود ( 448/7ح – 5130باب يف اهلوى) ،وأمحد من طريقني ( 24/36ح 533/45 ، 21694ح : )27548من
طريق أيب بكر الغساين ،عن خالد بن حممد الثقفي ،عن بالل بن أيب الدرداء ،عن أيب الدرداء  ،عن النبي . 
وأورده العالئي (ص 45ح )14وابن حجر (ص 1782ح ،)10ورجحا وقفه عىل أيب الدرداء ،وضعفا املرفوع ،لكن مل يعداه من
املوضوع .واهلل أعلم.
(( (1ذكره البغوي (ح )3903من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه.
وقد أخرجه أبو داود ( 204/7ح ،)4833والرتمذي ( 167/4ح ،)2378وأمحد من طريقني ( 398/13ح142/14 ، 8028
ح : )8417من طريق زهري بن حممد ،عن موسى بن وردان ،عن أيب هريرة  ،عن النبي . 
املصنف يف توهيته  :اب ُن اجلوزي ،فأورده يف العلل املتناهية (.)236/2
وقد سبق
َ
وحسن ابن حجر (ص 1783ح )11وحكى
وتعقب ذلك العالئي (ص 42ح ،)11وقال مرجح ًا حلكم الرتمذي( :حسن غريب)،
ّ
تصحيح احلاكم ،فلم ينزال باحلديث إىل درجة الضعيف فض ً
ال عن املوضوع .واهلل أعلم.
(( (2ذكره البغوي (ح )3932من حديث أيب سعيد .
وأخرجه الرتمذي ( 447/3ح ،)2033وأمحد من طريقني ( 110/17ح 201/18 ، 11056ح : )11661من طريق ابن وهب ،عن
دراج ،عن أيب اهليثم ،عن أيب سعيد  ،عن النبي . 
عمرو بن احلارث ،عن ّ
املصنف يف توهيته  :اب ُن اجلوزي ،فأورده يف العلل املتناهية (.)42/1
وقد سبق
َ
وحسنه
ورد ذلك العالئي (ص 46ح )15وجعله من أنزل مراتب احلسن أو من الضعيف املحتمل ،وابن حجر (ص 1783ح،)12
ّ
وذكر تصحيح بعض أهل العلم إلسناد احلديث .واهلل أعلم.
(( (3أي ليس بذي نُكر ،فهو ينخدع النقياده ولينه ،وهو ضد َ
ب ،يريد أن املؤمن املحمود من طبعه ال َغرارة ،وقلة الفطنة للرش ،وترك
اخل ّ
البحث عنه ،وليس ذلك منه جهالً ،ولكنه كرم وحسن خلق ( ُينظر  :غريب احلديث  ، 150/2النهاية . )354/3
((َ (4
ب –بالفتح وقد تُكرس  :اخلدّاع ،وهو الذي يسعى بني الناس بالفساد ( ُينظر  :غريب احلديث  ، 260/1النهاية . )4/2
اخل ّ
(( (5ذكره البغوي (ح )3958من حديث أيب هريرة .
وقد أخرجه أبو داود ( 167/7ح ،)4790وأمحد ( 59/15ح : )9118من طريق احلجاج بن فرافصة ،عن رجل ،عن أيب سلمة ،عن أيب
هريرة عن  ،عن النبي .
وأبو داود ،والرتمذي ( 409/3ح : )1964من طريق برش بن رافع ،عن حييى ابن أيب كثري ،عن أيب سلمة ،به.
املصنف يف توهيته  :اب ُن اجلوزي ،فأورده يف العلل املتناهية (.)109/2
وقد سبق
َ
وحسنه لغريه فيام يفهم من سياقه .واهلل أعلم.
وحسنه ،وابن حجر (ص 1783ح)13
وتعقب ذلك  :العالئي (ص 43ح)12
ّ
ّ

وضو َع ِ
ات ا َمل َصابِيح
رسا َلة يف َم ُ
َ

ويف باب فضل الفقراء وما كان من عيش النبي صىل اهلل تعاىل عليه وآله وسلم:

« -18اللهم أحيني مسكين ًا وأمتني مسكين ًا واحرشين يف زمرة املساكني»(.)1

ويف باب املالحم:

ـررت
ـرون أمصــار ًا ،وإن ِمــر ًا منهــا يقــال هلــا البــرة ،فــإن أنــت مـ َ
« -19إن النــاس ُيمـ ّ
هبــا ودخلتَهــا فإيــاك ِ
وســباخها( )2وكألهــا( )3ونخيلهــا وســوقها وبــاب أمرائهــا ،وعليــك
()4
خســف وقــذف ورجــف ،وقــوم يبيتــون يصبحــون قــردة
بضواحيهــا ؛ فإنــه يكــون ْ
وخنازيــر»(.)5

ويف باب مناقب عيل ريض اهلل تعاىل عنه:

عيل ،فأكل معه(.)6
« -20اللهم ائتني
ّ
بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطري» .فجاء ّ
(( (1ذكره البغوي (ح )4055من حديث أنس .
أخرجه الرتمذي ( 155/4ح : )2352من طريق ثابت بن حممد ،عن احلارث بن النعامن  ،عن أنس  ،عن رسول اهلل 
أنه قال« :اللهم أحيني مسكين ًا وأمتني مسكين ًا واحرشين يف زمرة املساكني يوم القيامة» .فقالت عائشة  :مل يا رسول اهلل؟ قال:
«إهنم يدخلون اجلنة قبل أغنيائهم بأربعني خريف ًا ،يا عائشة! ال تردي املسكني ولو بشق مترة ،يا عائشة! أحبي املساكني وقربيهم؛ فإن اهلل
قربك يوم القيامة».ويف الباب عن أيب سعيد  ،بذكر الدعاء دون بقية القصة ،أخرجه ابن ماجه ( 241/5ح ، )4126وقد أورد
ُي ّ
ابن اجلوزي كال احلديثني يف املوضوعات (. )142 141/3
وض ّعف العالئي حديث أيب سعيد ( ص 45ح ،)13وأبى احلكم عليه بالوضع ،وأورد ابن حجر كال احلديثني (ص1784
ح ،)14وض ّعف احلديث ،لكنه تعقب احلكم بالوضع ،مستأنس ًا بكالم الرتمذي عىل حديث أنس  ،وتصحيح احلاكم حلديث
أيب سعيد .واهلل أعلم.
(( (2هي األرض التي تعلوها امللوحة ،وال تكاد تنبت إال بعض الشجر ( ُينظر  :النهاية  ، 333/2املصباح املنري .)263/1
(( (3أي العشب والنبات ،رطب ًا كان أو يابس ًا ( ُينظر  :النهاية  ، 194/4املصباح املنري . )540/2
(( (4أي البادية منها والبعيدة ( ُينظر  :الدالئل يف غريب احلديث  ، 715/2النهاية . )78/3
(( (5ذكره البغوي (ح )4192من حديث أنس .
أخرجه أبو داود ( 346/6ح : )4307من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد ،عن موسى احلناط ،ال أعلمه إال ذكره عن موسى بن أنس،
عن أنس  ،عن رسول اهلل  ، وقد أورده ابن اجلوزي يف املوضوعات (. )60/2
وحسن احلديث .واهلل أعلم .
ورد ذلك العالئي (ص 48ح )16ووثق رجاله ،وابن حجر (ص 1784ح)15
ّ
(( (6ذكره البغوي (ح )4770من حديث أنس .
أخرجه الرتمذي يف جامعه ( 84/6ح :)3721من طريق عيسى بن عمر ،عن السدي ،عن أنس  ،قال :كان عند النبي
طري ،فقال  ، ..احلديث  ،وأخرجه احلاكم يف املستدرك ( :)141/3من طريق حممد بن أمحد بن عياض بن أيب طيبة ،عن
ٌ 
أبيه ،عن حييى بن حسان ،عن سليامن بن بالل ،عن حييى بن سعيد ،عن أنس  ،وفيه قصة .
وأخرجه أيض ًا ( : )142/3من طريق إبراهيم بن ثابت ،عن ثابت البناين ،عن أنس  ،وفيها قصة .
وقد أورد طرقه ابن اجلوزي يف العلل املتناهية ( )234 225/1وضعفها .

349

قــال ابــن اجلــوزي( :هــذا حديــث موضــوع)( ،)1وقــال احلاكــم أبــو عبــد اهلل( :إنــه ليــس

بموضــوع)(.)2

وعيل باهبا»(.)3
« -21أنا دار احلكمة
ّ

عيل! ال ّ
حيل ألحد ُينِب يف هذا املسجد غريي وغريك»(.)4
« -22يا ّ
واهلل أعلم.

تم بحمد اهلل وتوفيقه(.)5
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ورده العالئي (ص 49ح )17وحكم عليه بأنه من الضعيف الذي ينجرب إن مل يكن حسن ًا ،وأورد ابن حجر (ص 1784ح )16طريق
وحسنه ،وأورد كذلك احلديث عند احلاكم وكالمه ،ثم ذكر بأن للحديث شاهدين عن سفينة وابن عباس  ،وقال:
الرتمذي
ّ
(سند كل منهام متقارب) ،واهلل أعلم .
(( (1أورده كام تقدم يف العلل املتناهية ( )234 225/1وض ّعف كل طرقه ،ونقل حكم ابن طاهر عليه بالوضع .
(( (2فقد خرجه يف املستدرك عىل الصحيحني كام تقدم ،وقال( :حديث صحيح عىل رشط الشيخني ،ومل خيرجاه) .
(( (3ذكره البغوي (ح )4772من حديث عيل .
وأخرجه الرتمذي ( 85 /6ح :)3723من طريق رشيك ،عن سلمة بن كهيل ،عن سويد بن غفلة ،عن الصنابحي ،عن عيل .
قال الرتمذي بعد أن أخرجه ( :هذا حديث غريب منكر ،وروى بعضهم هذا احلديث عن رشيك ،ومل يذكروا فيه عن الصنابحي ،وال
نعرف هذا احلديث عن أحد من الثقات غري رشيك ،ويف الباب عن ابن عباس . )
وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات ( ،)349/1وقال ابن حبان (املجروحني ( :)94/2هذا خرب ال أصل له . )..
وقد رد ذلك العالئي (ص 52ح)18
وقوى حديث ابن عباس  ،وابن حجر (ص 1785ح )17وقال( :ضعيف،
وحسنه ّ
ّ
وقوى الشاهد عن ابن عباس . 
وجيوز أن ُي ّسن)ّ ،
وحكم كل من العالئي وابن حجر ال يناقض قول الرتمذي (غريب منكر)؛ وذلك ألن العالئي وابن حجر نقال حكم الرتمذي وعبارته
دون حكمه بالنكارة ،وبالتايل مل يناقشا ذلك ومل يتعرضا له ،ومن املعلوم أن النكارة تطلق عىل الضعيف الذي خيالف أو الذي ال حيتمل
تفرده ،وبالتايل قد تتعذر تقويته ،وقد ذهب د حممد الرتكي أن النكارة عند الرتمذي مما ال ينجرب ( ُينظر  :احلديث املنكر وداللته عند اإلمام
الرتمذي ص ،)67وعىل كل حال  :حكم الرتمذي عىل احلديث بالنكارة ال يعارض حكم العالئي وابن حجر ،فلكل إمام اجتهاده .
والذي يظهر أن احلديث يف أشد حاالته ضعف ًا ال ينزل إىل الوضع ،واهلل أعلم .
(( (4ذكره البغوي (ح )4774من حديث أيب سعيد .
وقد أخرجه الرتمذي ( 88 /6ح :)3727من طريق سامل بن أيب حفصة ،عن عطية ،عن أيب سعيد  ..احلديث  .قال عيل بن
املنذرُ :قلت ِ
لضار بن ُصد :ما معنى هذا احلديث؟  .قال  :ال حيلّ ألحد يستطرقه ُجنُب ًا غريي وغريك  .ثم قال الرتمذي ( :هذا حديث
حسن غريب ،ال نعرفه إال من هذا الوجه ،وقد سمع مني حممد بن إسامعيل هذا احلديث واستغربه).
وأسنده ابن اجلوزي (املوضوعات  ،)368/1وقال ( :هذا حديث ال صحة له . )..
وتعقب ذلك  :العالئي (ص 55ح ،)19وض ّعفه لكنه رد احلكم عليه بالوضع ،وابن حجر ( 1786ح ،)18وقال( :ضعيف ،وقد
ُي ّسن) .واهلل أعلم .
(( (5هذا آخر الرسالة ،واحلمد هلل رب العاملني. .

وضو َع ِ
ات ا َمل َصابِيح
رسا َلة يف َم ُ
َ

A
أهم نتائج البحث :
فهذه أبرز نتائج البحث :
 1.ظهور مكانة احلافظ القزويني يف علم احلديث وعناية العلامء بام نُقل عنه .
 2.بيــان مكانــة كتابــة مصابيــح الســنة للبغــوي عنــد العلــاء؛ فإنــه قــد تبـ ّـن أن األحاديــث التــي
قيــل إهنــا موضوعــة مل تكــن كذلــك ،ممــا يـ ّ
ـدل عــى حســن انتقــاء اإلمــام البغــوي وإمامتــه
يف علــم احلديــث .

 3.تضمنــت الرســال ُة املحققــة األحاديـ َ
ـث التــي أجــاب عنهــا احلافظــن العالئــي وابــن حجــر،
وزادت عليهــا بأحاديــث ،وهــي ثابتــة يف املخطــوط ويف نقــول العلــاء عــن القزوينــي مــن

ألــف يف املوضوعــات بعــده .

 4.ظهــور اســتفادة العلــاء الذيــن ّألفــوا يف املوضوعــات مــن بعضهــم ،ويف كثــر مــن األحيــان
تُنقــل األحــكام دون تعقــب أو بيــان .

التوصيات العلمية :

وبعــد الدراســة والعمــل عــى رســالة احلافــظ القزوينــي ،فهــذه أبــرز التوصيــات العلميــة،

فــأويص بــا يــي :

 1.العنايــة بــراث احلافــظ القزوينــي العلمــي ودراســة مــا جــاء عنــه ومجــع أحكامــه املبثوثــة يف
كتــب احلديــث .

 2.حترير ضوابط احلكم بالوضع عند احلافظ القزويني .
 3.النظــر يف ضوابــط احلكــم بالوضــع عنــد العلــاء الذيــن ألفــوا املوضوعــات وخصوصـ ًا التــي
يغلــب عليهــا النقــل عمــن تقــدم دون تعقــب أو بيــان وجــه احلكــم .
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1 .1أجوبــة احلافــظ ابــن حجــر عــن أحاديــث املصابيــح أليب الفضــل أمحــد بــن ابــن حجر العســقالين
(ت( )852يف آخــر كتــاب مصابيــح الســنة أليب حممــد احلســن بــن مســعود بــن الفــراء البغــوي
الشــافعي (ت ،))516حتقيــق د يوســف املرعشــي ،حممــد ســليم ،مجــال الذهبــي (بــروت :دار
املعرفــة ،ط. )1407 ،1

2 .2األســاء والصفــات ألمحــد بــن احلســن بــن عــي البيهقــي (ت ،)458حتقيــق عبــد اهلل احلاشــدي
(جــدة :مكتبــة الســوادي ،ط. )1413 ،1 .

3 .3األعــام خلــر الديــن حممــد بــن حممــد الــزركيل الدمشــقي (ت( ،)1396بــروت :دار العلــم
للماليــن ،ط. )2002 ،15 .

4 .4تاريــخ ابــن معــن روايــة الــدوري أليب زكريــا حييــى بــن معــن بــن عــون املــري البغــدادي
(ت ،)233حتقيــق أمحــد حممــد نــور ســيف (مكتبــة :مركــز البحــث العلمــي وإحيــاء الــراث
اإلســامي ،ط. )1399 ،1 .

5 .5التاريــخ الكبــر أليب عبــد اهلل حممــد بــن إســاعيل البخــاري (ت ،)256عنايــة حممــد عــب املعيــد
(اهلنــد :جملــس دائــرة املعــارف العثامنيــة. )1377 ،

6 .6تاريــخ علــاء بغــداد املســمى منتخــب املختــار أليب املعــايل حممــد بــن رافــع الســامي (ت،)774
تصحيــح وتعليــق عبــاس العــزاوي (بــروت :الــدار العربيــة للموســوعات ،ط. )1420 ،2 .

7 .7تذكــرة املوضوعــات ملحمــد طاهــر ال َفتنــي اهلنــدي (ت( )986بــروت :دار إحيــاء الــراث
العــريب ،ط. )1399 ،2 .

8 .8تعجيــل املنفعــة بزوائــد رجــال األئمــة األربعــة أليب الفضــل أمحــد بــن ابــن حجــر العســقالين
(ت ،)852حتقيــق إكــرام اهلل إمــداد احلــق (بــروت :دار البشــائر ،ط. )1416 ،1 .
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وضو َع ِ
ات ا َمل َصابِيح
رسا َلة يف َم ُ
َ

الفهارس

فهرس األحاديث
طرف احلديث

أتاين جربيل ،فقال :يا حممد ،إن أمتك خمتلفة بعدك
فرتسل ،وإذا أقمت فاحدر
إذا أ ّذنت ّ
رتبه
إذا كتب أحدكم كتاب ًا َف ْل ُي ّ
أعطوا السائل وإن جاء عىل فرس
أقيلوا ذوي اهليآت عثراهتم إال احلدود
أال إهنا ستكون فتنة
مصون أمصار ًا ،وإن ِمرص ًا منها يقال
إن الناس ُي ّ
إن لكل أمة جموس ًا ،وإن جموس أمتي املكذبون بالقدر
وعيل باهبا
أنا دار احلكمة
ّ
ّتربوا صحفكم أنجح هلا
ويصم
ح ُّبك اليشء ُيعمي
ّ
رأى رج ً
ال يتبع محامة ،فقال :شيطان يتبع شيطان ًا
صنفان من أمتي ليس هلام يف اإلسالم نصيب :املرجئة والقدرية

القدرية جموس هذه األمة؛ إن مرضوا فال تعودوهم وإن ماتوا فال تشهدوهم

سمعت العشية
قلت :آلتني أمري املؤمنني فألسألنه عام
ُ
ُ
كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يأمر بالالً أن يرتل يف األذان
كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يأمرنا أن نرتل األذان
طري
كان عند النبي صىل اهلل عليه وسلم ٌ
ال تظهر الشامتة بأخيك فريمحه اهلل ويبتليك
ال حليم إال ذو عثرة ،وال حكيم إال ذو جتربة
لكل أمة جموس ،وجموس أمتي الذين يقولون (ال قدر) ،إن مرضوا ..
للسائل حق وإن جاء عىل فرس
اللهم أحيني مسكين ًا وأمتني مسكين ًا واحرشين يف زمرة املساكني
اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطري

الصفحة
٣٤٧
٣٤٣
٣٤٩
٣٤٨
٣٤٨
٣٤٧
٣٥١
٣٤٢
٣٥٢
٣٤٩
٣٤٩
٣٤٩
٣٤٢
٣٤٢
٣٤٧
٣٤٤
٣٤٤
٣٥١
٣٤٩
٣٥٠
٣٤٢
٣٤٨
٣٥١
٣٥١
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طرف احلديث
املرء عىل دين خليله؛ فلينظر أحدُ كم من ُيالِلـْـ ُه
مررت يف املسجد فإذا الناس خيوضون يف األحاديث فدخلت عىل عيل
ُ
من شغله القرآن عن ذكري
عزى مصاب ًا فله أجره
من ّ
ِ
ب لئيم
املؤمن غ ٌّر كريم ،والفاجر َخ ٌّ
واجعل بني أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ اآلكل من أكله ..
يا بالل! اجعل بني أذانك وإقامتك نفس ًا
فرتسل يف أذانك
يا بالل! إذا أ ّذنت ّ
يا عباس! يا عامه! أال أعطيك؟ أال أمنحك؟
عيل! ال ّ
حيل ألحد ُينِب يف هذا املسجد غريي وغريك
يا ّ
يقول الرب عز وجل :من شغله القرآن عن ذكري
يكون قوم يف آخر الزمان خيضبون هذا السواد

الصفحة
٣٥٠
٣٤٧
٣٤٦
٣٤٥
٣٥٠
٣٤٣
٤٤٣
٣٤٣
٣٤٤
٣٥٢
٣٤٦
٣٤٨

فهرس الغريب
الكلمة

رتبه)
ترب ( :ي ّ
خبب َ :
ب)
(خ ٌّ

(الرتجل)
رجل :
ّ
سبخ ِ :
(سباخها)

ضحا ( :ضواحيها)
غرر ِ :
(غ ٌّر)
كأل ( :كألها)
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الصفحة
٣٤٩
٣٥٠

٣٤٨
٣٥١
٣٥١

٣٥٠
٣٥١

وضو َع ِ
ات ا َمل َصابِيح
رسا َلة يف َم ُ
َ

املبي حاهلم
املعرف هبم أو الرواة ّ
فهرس األعالم ّ

األسمــــــــــــــــــــــــــــاء

أمحد بن غزال البغدادي
أمحد بن حممد بن عبد الرمحن بن عبد املحمود البغدادي
إسامعيل بن عيل ،أبو الربكات وأبو الفضل ابن الطبال احلنبيل
احلارث األعور
حسام بن أمحد بن عمر النعامين احلنفي
احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي
عبد الرمحن بن أمحد ابن رجب البغدادي الدمشقي احلنبيل
عبد املنعم بن نعيم صاحب السقاء
عطية العويف
عيل بن إبراهيم ،ابن الع ّطار الشافعي
عمر بن بشري
عمر بن عيل بن عمر القزويني
عمرو بن ِشمر
حممد بن إسحاق
حممد بن احلسن اهلمداين
حممد بن عبد الرمحن بن عبد املحمود البغدادي
حممد بن عبد اهلل اخلطيب العمري ،أبو عبد اهلل التربيزي

٣٣٢
٣٣٣
٣٣٢
٣٤٧
٣٣٣
٣٢٦
٣٣٣
٣٤٣
٣٤٦
٣٣٢
٣٤٤
٣٣٢
٣٤٤
٣٤٧
٣٤٦
٣٣٣
٣٢٦

الكنى

ال َع َلم أو الراوي

الصفحة

أبو اجلوزاء
أبو املختار الطائي
ابن أخي احلارث األعور

٣٤٤

حممد بن يعقوب الفريوزآبادي الشافعي

٣٣٣

٣٤٧
٣٤٧
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9 .9تقريــب التهذيــب أليب الفضــل أمحــد بــن ابــن حجــر العســقالين (ت ،)852حتقيــق حممــد عوامــة
(حلــب :دار الرشــيد ،ط. )1406 ،1 .

1010التلخيــص احلبــر يف ختريــج أحاديــث الرافعــي الكبــر أليب الفضــل أمحــد بــن ابــن حجــر
العســقالين (ت( )852بــروت :الكتــب العلميــة ،ط. )1419 ،1 .

1111هتذيــب الكــال يف أســاء الرجــال أليب احلجــاج يوســف بــن عبــد الرمحــن القضاعــي الكلبــي
املــزي ت ،)740حتقيــق بشــار عــواد معــروف (بــروت :مؤسســة الرســالة ،ط. )1400 ،1 .

ــورة الرتمــذي (ت ،)279حتقيــق بشــار
1212اجلامــع الكبــر أليب عيســى حممــد بــن عيســى بــن َس ْ
عــواد معــروف (بــروت :دار الغــرب اإلســامي ،ط. )1996 ،1 .

1313اجلــرح والتعديــل أليب حممــد عبــد الرمحــن بــن حممــد التميمــي احلنظــي ،ابــن أيب حاتــم الــرازي
(ت ،)327عنايــة حممــد عــب املعيــد (اهلنــد :جملــس دائــرة املعــارف العثامنيــة بــروت :دار إحيــاء

الــراث العــريب ،ط. )1371 ،1 .

1414احلديــث املنكــر وداللتــه عنــد اإلمــام الرتمــذي ملحمــد بــن تركــي الرتكــي (الريــاض :دار
العاصمــة ،ط. )1430 ،1 .

1515الــدرر الكامنــة يف أعيــان املائــة الثامنــة أليب الفضــل أمحــد بــن ابــن حجــر العســقالين (ت،)852
عنايــة حممــد عــب املعيــد (اهلنــد :جملــس دائــرة املعــارف العثامنيــة ،ط. )1392 ،2 .

1616الدعــاء أليب القاســم ســليامن بــن أمحــد بــن أيــوب اللخمــي الشــامي الطــراين (ت ،)360حتقيــق
مصطفــى عبــد القــادر عطــا (بــروت :الكتــب العلميــة ،ط. )1413 ،1 .

1717الدالئــل يف غريــب احلديــث لقاســم بــن ثــاب الرسقســطي (ت ،)302حتقيــق حممــد القنــاص
(الريــاض :مكتبــة العبيــكان ،ط. )1422 ،1 .

1818ذكــر مــن يعتمــد قولــه يف اجلــرح والتعديــل أليب عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد الذهبــي (ت،)748
356

حتقيــق عبــد الفتــاح أبــو غــدة (بــروت :دار البشــائر ،ط. )1410 ،4 .

وضو َع ِ
ات ا َمل َصابِيح
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1919ذيــل التقييــد يف رواة الســنن واألســانيد  ،ملحمــد بــن أمحــد الفــايس (ت ،)832حتقيــق كــال
احلــوت (بــروت :الكتــب العلميــة ،ط. )1410 ،1 .

2020ذيــل طبقــات احلنابلــة لزيــن الديــن عبــد الرمحــن بــن أمحــد بــن رجــب الســامي البغــدادي
الدمشــقي احلنبــي (ت ،)795حتقيــق د عبــد الرمحــن العثيمــن (الريــاض :العبيــكان ،ط،1 .

. )1425

2121الســنة لعبــد اهلل بــن اإلمــام أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل الشــيباين (ت ،)290حتقيــق حممــد
القحطــاين (الدمــام :دار ابــن القيــم ،ط. )1406 ،1 .

2222الســنن أليب احلســن عــي بــن عمــر بــن أمحــد البغــدادي الــدار قطنــي (ت ،)385حتقيــق شــعيب
األرنــاؤوط ومجاعــة (بــروت :مؤسســة الرســالة ،ط. )1425 ،1 .

2323الســنن الكبــر ألمحــد بــن احلســن بــن عــي البيهقــي (ت ،)458حتقيــق حممــد عبــد القــادر عطــا
(بــروت :الكتــب العلميــة ،ط. )1424 ،3 .

2424ســنن النســائي (املجتبــى مــن الســنن)  ،أليب عبــد الرمحــن أمحــد بــن شــعيب بــن عــي اخلراســاين

النســائي (ت ،)303حتقيــق عبــد الفتــاح أبــو غــدة (حلــب :مكتــب املطبوعــات اإلســامية ،ط.

. )1406 ،2

2525الســنن أليب عبــد اهلل حممــد بــن يزيــد القزوينــي (ت ،)273حتقيــق شــعيب األرنــاؤوط وعــادل
مرشــد وحممــد كامــل وعبــد اللطيــف حــرز اهلل (بــروت :الرســالة العامليــة ،ط. )1430 ،1 .

2626ســؤاالت الربقــاين للــدار قطنــي روايــة الكرجــي عنــه أليب بكــر أمحــد بــن حممــد بــن غالــب
الربقــاين (ت ،)425حتقيــق عبــد الرحيــم بــن حممــد القشــقري (باكســتان :كتــب خانــه مجيــي،

ط. )1404 ،1 .

2727ســر أعــام النبــاء أليب عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد الذهبــي (ت ،)748حتقيــق شــعيب األرناؤوط
(بريوت :مؤسســة الرســالة ،ط. )1405 ،3 .
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2828صحيــح ابــن خزيمــة أليب بكــر حممد بــن إســحاق بــن خزيمــة الســلمي النيســابوري (ت،)311
حتقيــق حممــد األعظمي (بــروت :املكتــب اإلســامي. )1400 ،

2929الضعفــاء الكبــر أليب جعفــر حممــد بــن عمــرو العقيــي املكــي (ت ،)322حتقيــق عبــد املعطــي
قلعجــي (بــروت :الكتــب العلميــة ،ط. )1404 ،1 .

3030الضعفــاء واملرتوكــون أليب عبــد الرمحــن أمحــد بــن شــعيب بــن عــي اخلراســاين النســائي
(ت ،)303حتقيــق حممــود إبراهيــم زايــد حلــب :دار الوعــي ،ط. )1396 ،1 .

3131الضــوء الالمــع ألهــل القــرن التاســع لشــمس الديــن حممــد بــن عبــد الرمحــن بــن حممــد
الســخاوي (ت( )902بــروت :دار اجليــل. )1412 ،

3232طبقــات املدلســن (تعريــف أهــل التقديــس بمراتــب املوصوفــن بالتدليــس) أليب الفضــل أمحــد
بــن ابــن حجــر العســقالين (ت ،)852حتقيــق عاصــم القريــويت (عــان :مكتبــة املنــار ،ط،1 .

. )1403

3333العلــل املتناهيــة يف األحاديــث الواهيــة أليب الفــرج عبــد الرمحــن بــن عــي اجلــوزي (ت،)597
حتقيــق إرشــاد احلــق األثــري (فيصــل آبــاد :إدارة العلــوم األثريــة ،ط. )1401 ،1 .

3434العلــل ومعرفــة الرجــال بروايــة عبــد اهلل أليب عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل الشــيباين
(ت ،)241حتقيــق ويص اهلل عبــاس (الريــاض :دار اخلــاين ،ط. )1422 ،2 .

3535غايــة النهايــة يف طبقــات القــراء أليب اخلــر حممــد بــن حممــد ابــن اجلــزري (ت ،)833اعتنــى بــه
برجســرارس (القاهــرة :مكتبــة ابــن تيميــة ،ط. )1351 ،1 .

3636غريــب احلديــث أليب الفــرج عبــد الرمحــن بــن عــي اجلــوزي (ت ،)597حتقيــق عبــد املعطــي
قلعجــي (بــروت :دار الكتــب العلميــة ،ط. )1405 ،1 .

3737فتــح البــاري رشح صحيــح البخــاري أليب الفضــل أمحــد بــن ابــن حجــر العســقالين (ت،)852
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رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه حممــد فــؤاد عبــد الباقــي وأخرجــه حمــب الديــن اخلطيــب (بريوت:

وضو َع ِ
ات ا َمل َصابِيح
رسا َلة يف َم ُ
َ

دار املعرفــة. )1379 ،
3838الفهرس الشامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط ملؤسسة آل البيت.)1987( ،
3939الفوائــد املجموعــة يف األحاديــث املوضوعــة ملحمــد بــن عــي الشــوكاين (ت ،)1250حتقيــق
عبــد الرمحــن بــن حييــى املعلمــي (بــروت :الكتــب العلميــة ،ط. )1416 ،1 .

4040الكامــل يف ضعفــاء الرجــال أليب أمحــد ابــن عــدي اجلرجــاين (ت ،)360حتقيــق عــادل عبــد
املوجــود وعــي عــوض (بــروت :الكتــب العلميــة ،ط. )1418 ،1 .

4141الكتــاب املصنــف يف األحاديــث واآلثــار أليب بكــر عبــد اهلل بــن حممــد بــن إبراهيــم العبــي ،ابــن
أيب شــيبة ت ،)235حتقيــق كــال احلــوت (الريــاض :مكتبــة الرشــد ،ط. )1409 ،1 .

4242املجروحــن مــن املحدثــن والضعفــاء واملرتوكــن أليب حاتــم حممــد بــن حبــان التميمــي ال ُبســتي
(ت ،)354حتقيــق حممــود إبراهيــم (حلــب :دار الوعــي ،ط. )1396 ،3 .

4343جممــع بحــار األنــوار يف غرائــب التنزيــل ولطائــف األخبــار املوضوعــات ملحمــد طاهــر ال َفتنــي
اهلنــدي (ت( )986اهلنــد :جملــس دائــرة املعــارف العثامنيــة ،ط. )1387 ،3 .

4444خمتــر قيــام الليــل أليب عبــد اهلل حممــد بــن نــر املــروزي (ت ،)294اختــره أمحــد بــن عــي
املقريــزي (ت( )845فيصــل آبــاد :حديــث أكادمــي ،ط. )1408 ، .

4545مســائل اإلمــام أمحــد بروايــة ابنــه عبــد اهلل أليب عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل الشــيباين
(ت ،)241حتقيــق زهــر الشــاويش (بــروت :املكتــب اإلســامي ،ط. )1401 ،1 .

4646مســائل اإلمــام أمحــد بــن حنبــل وإســحاق بــن راهويــه بروايــة إســحاق بــن منصــور الكوســج
املــروزي (ت ،)251حتقيــق جمموعــة مــن الباحثــن (املدينــة :اجلامعــة اإلســامية. )1425 ،

4747املســتدرك عــى الصحيحــن أليب عبــد اهلل حممــد بــن عبــد اهلل النيســابوري الــذي يعــرف بــان
الب ّيــع احلاكــم (ت ،)405حتقيــق مصطفــى عبــد القــادر عطــا بــروت :الكتــب العلميــة ،ط،1 .
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. )1411
4848مســند أيب يعــى أليب يعــى أمحــد بــن عــي بــن املثنــى التميمــي املوصــي (ت ،)307حتقيــق حســن
ســليم أســد (دمشــق :دار املأمــون للــراث ،ط. )1404 ،1 .

4949املســند أليب عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل الشــيباين (ت ،)241حتقيــق شــعيب األرنــاؤوط
وعــادل مرشــد وآخــرون بــإرشاف د عبــد اهلل الرتكــي (بــروت :الرســالة ،ط. )1421 ،1 .

5050مســند البــزار (البحــر الزخــار) أليب بكــر أمحــد بــن عمــرو العتكــي املعــروف بالبــزار (ت،)292
حتقيــق حمفــوظ الرمحــن زيــن اهلل ومجاعــة (املدينــة :العلــوم واحلكــم ،ط. )1429-1418 ،1 .

5151مســند الدارمــي (الــذي يعــرف بســنن الدارمــي) أليب حممــد عبــد اهلل بــن عبــد الرمحــن بــن
الفضــل الدرامــي التميمــي الســمرقندي (ت ،)255حتقيــق حســن ســليم أســد (الســعودية :دار
املغنــي ،ط. )1412 ،1 .

5252مشــكاة املصابيــح لــويل الديــن حممــد بــن عبــد اهلل اخلطيــب العمــري التربيــزي (ت ،)741حتقيق
الشــيخ حممــد األلباين (بــروت :املكتــب اإلســامي ،ط. )1985 ،3 .

5353مشــيخة رساج الديــن عمــر بــن عــي القزوينــي (ت ،)750حتقيــق د عامــر صــري (بــروت :دار
البشــائر ،ط. )1426 ،1 .

5454مصابيــح الســنة أليب حممــد احلســن بــن مســعود بــن الفــراء البغــوي الشــافعي (ت ،)516حتقيــق
د يوســف املرعشــي ،حممــد ســليم ،مجــال الذهبــي (بــروت :دار املعرفــة ،ط. )1407 ،1

5555املصبــاح املنــر يف غريــب الــرح الكبــر ألمحــد بــن حممــد الفيومــي احلمــوي (ت ،)770حتقيــق
عبــد العظيــم الشــناوي (القاهــرة :دار املعــارف ،ط. )2 .

5656املعجــم األوســط أليب القاســم ســليامن بــن أمحــد بــن أيــوب اللخمــي الشــامي الطــراين
(ت،)360حتقيــقطــارقعــوضاهللوعبــداملحســناحلســيني(القاهــرة:داراحلرمــن.)1415،
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5757معجــم الشــيوخ الكبــر أليب عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد الذهبــي (ت ،)748حتقيــق د حممــد احلبيب
اهليلــة (الطائف :مكتبــة الصديــق ،ط. )1408 ،1 .

5858املغنــي أليب حممــد موفــق الديــن عبــد اهلل بــن أمحــد ابــن قدامــة اجلامعيــي املقــديس ثــم الدمشــقي
احلنبــي ،ابــن قدامــة املقــديس (ت( )620القاهــرة :مكتبــة القاهــرة. )1388 ،

5959املوضوعــات جلــال الديــن عبــد الرمحــن بــن عــي ابــن اجلــوزي (ت ،)597حتقيــق عبــد الرمحــن
حممــد عثــان (املدينــة :املكتبــة الســلفية ،ط. )1386 ،1 .

6060املوضوعــات لــريض الديــن احلســن بــن حممــد بــن احلســن العــدوي العمــري القــريش الصغــاين
(ت ،)620حتقيــق نجــم عبــد الرمحــن خلــف (دمشــق :دار املأمــون للــراث ،ط. )1405 ،2 .

6161ميــزان االعتــدال يف نقــد الرجــال أليب عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد الذهبــي (ت ،)748حتقيــق عــي
البجــاوي بــروت :دار املعرفــة ،ط. )1382 ،1 .

6262النقــد الصحيــح ملــا اعــرض مــن أحاديــث املصابيــح لصــاح الديــن خليــل بــن كيكلــدي
الدمشــقي العالئــي (ت ،)761حتقيــق د عبــد الرحيــم القشــقري (املدينــة :املؤلــف ،ط،1 .

. )1405

6363النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر ملجــد الديــن أيب الســادات املبــارك بــن حممــد بــن حممــد
الشــيباين اجلــزري ،ابــن األثــر (ت ،)606حتقيــق طاهــر الــزاوي وحممــود الطناحــي (بــروت:
املكتبــة العلميــة. )1399 ،

6464هدايــة الــرواة إىل ختريــج أحاديــث املصابيــح واملشــكاة أليب الفضــل أمحــد بــن ابــن حجــر
العســقالين (ت ،)852ختريــج حممــد نــارص الديــن األلبــاين ،حتقيــق عــي حســن عبــد احلميــد
(القاهــرة :دار ابــن عفــان ،الدمــام :دار ابــن القيــم ،ط. )1422 ،1 .
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ُّ َّ َ ْ َ َ ِّ َ
َ ْ َ َُ ْ
ل السن ِة واملتكلم ِة
منهج أه
ِ
ْ َ ْ َّ
َّ َ ُ َ َ ْ َ
ل الغي ِبية:
في التعامل مع املسائ
ِ َ ْ ُ ْ َِ ْ َ َ َ ِ ُ ِ ْ َ ْ
ذبح الموت وعذاب القبر

-أنموذج ًا-

دراسة يف قراءة أهل السنة واملتكلمة لنصوص الوحيني

عزيزة ارمويل
باحثة بمرحلة الدكتوراه :كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
جامعة ابن طفيل بالقنيطرة اململكة املغربية
aziza.armouli19@gmail.com
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موضوع البحث:
إبــراز أمهيــة املنهــج يف تنــاول القضايــا الغيبيــة ،مــع بيــان أثــر اختــاف املنهــج بــن أهــل الســنة

واملتكلمــة يف تقريــر هــذه األخبــار كقضيــة« :ذبــح املــوت» ،و«عــذاب القــر».

هدف البحث:

مناقشــة أدلــة الفريقــن ،وبيــان منهجهــا يف التعامــل مــع نصــوص الوحــي خاصــة مســألة:

«ذبــح املــوت» و«عــذاب القــر».

مشكلة البحث:
مــا الــر يف اختــاف أهــل الســنة مــع غريهــم يف التعامــل مــع األخبــار الغيبيــة كقضيــة« :ذبــح

املــوت» ،و«عــذاب القــر»؟ وهــل للمنهــج دور يف هــذا االختــاف؟

نتائج البحث:
 1 .االختــاف يف املنهــج خاصــة يف القضايــا الغيبيــة مــن شــأنه أن يــؤدي إىل التبايــن يف التعامــل
معها .

2 .2االختــاف يف املنهــج أدى بفريــق إىل متريــر تلــك األخبــار يقينــا منــه بــأن :مــن اهلل العلــم
وعــى الرســول البــاغ وعــى األمــة التســليم ،بينــا اســتنكف فريــق آخــر الســر عــى ســنن

أهــل االتبــاع فركــب مطيــة التأويــل فتســبب يف تعطيــل أخبــار ثابتــة بمقتــى الوحــي.

الكلامت الدالة (املفتاحية):
منهج :أهل السنة -املتكلمة  -ذبح املوت -عذاب القرب.
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F
إن احلمــد هلل نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونعــوذ بــاهلل مــن رشور أنفســنا ومــن ســيئات

أعاملنــا ،مــن هيــده اهلل فــا مضــل لــه ومــن يضلــل فــا هــادي لــه ،وأشــهد أن ال إلــه إال اهلل وحــده ال
رشيــك لــه ،وأشــهد أن حممــدا عبــده ورســوله ،قــال تعــاىل :ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ [ســورة آل عمــران ،]102 :ﮋﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﮊ[ســورة األحــزاب ،]71 - 70 :أمــا بعــد؛ فــإن خــر احلديــث
كتـــاب اهلل -تعــاىل ،-وخــر اهلــدي هــدي ســيدنا حممــد  ، ورش األمــور حمدثاهتــا ،وكل
حمدثــة بدعــة ،وكل بدعــة ضاللــة ،وكل ضاللــة يف النــار.

وبعــد ،الشــك أن علــم العقائــد مــن العلــوم التــي ال يــدرك كنههــا إال بمقتــى مــا أخــر

بــه احلـــق -ســبحانه ،-و َب َّينَ ـ ُه نبيــه األكــرم -صلــوات ريب وســامه عليه-ومــن بــن أهــم القضايــا

العقديــة التــي يســتعان يف فهمهــا عــى الســنة البيانيــة مســألة« :ذبــح املــوت» ،و«عــذاب القــر»،

فرغــم وجــود الدليــل الســمعي عــى ثبوهتــا إال أن بعــض املتكلمــة رفضــوا قبــول النصــوص اخلربيــة

عــى ظاهرهــا ،وعملــوا عــى تأويلهــا ،مــع أن هــذه املســائل الغيبيــة ال يمكــن للعقــل أن يســتوعبها
بقدراتــه املحــدودة.

هلــذا كان الزمــا أن نرصــد الســبب الــذي جعــل هــؤالء املتكلمــة يعطلــون هــذه األخبــار،

ويرفضــون منهــج أهــل الســنة يف إثبــات هذيــن اخلربيــن.
هلذا جاء البحث بعنوان:

منهــج أهــل الســنة واملتكلمــة يف التعامــل مــع املســائل الغيبية«:ذبــح املــوت وعــذاب القــر»
-أنموذجــا-
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أوالً :أمهية البحث:
تظهر أمهية هذا البحث يف كونه؛
 -1يــرز أمهيــة املنهــج يف التعامــل مــع القضايــا الغيبيــة؛ ألن االختــاف يف املنهــج هــو الــذي

أدى بالبعــض إىل تعطيــل نصــوص الوحــي.

 -2التأكيــد عــى أن إعــال العقــل يف املســائل الغيبيــة سفســطة ال تــؤدي ســوى إىل تعطيــل مــا

أقــره الوحــي.

-3أصالته يف تقيص منهج أهل السنة يف التعامل مع مسائل الغيب.
 -4تنبيــه املعارصيــن أن املنهــج الصحيــح يف التعامــل مــع الوحــي هــو اتبــاع مــا كان عليــه

ســلف األمــة.

 -5إبــراز أن خمالفــة أهــل االتبــاع هــو الــذي جــر عــى األمــة الفتــن والقالقــل ،ومــزق وحدهتا

العقديــة ،حتــى هــان شــأهنا عنــد أعدائها.

ثاني ًا :أسباب اختيار موضوع البحث:
لعل أبرز أسباب اختيار هذا املوضوع هي:
 -1أمهية املنهج يف التعامل مع القضايا العقدية خاصة املسائل الغيبية منها.
 -2جدة هذا املوضوع من حيث البحث والثمرة والنتيجة ،وأصالته من ناحية املصدر.
 -3دقــة هــذا املوضــوع وتداخلــه بــن علــم أصــول الديــن والتفســر واحلديــث وعلومــه،

وكتــب التاريــخ والرتاجــم...
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ثالث ًا :أهداف البحث:
تكمن أهداف البحث فيام ييل:
 -1معرفــة منهــج أهــل الســنة واملتكلمــة يف التعامــل مــع القضايــا الغيبيــة خاصــة مســألة:

«ذبــح املــوت» و«عــذاب القــر».

 -2الوقــوف عــى األســلوب احلجاجــي للمثبتــن مــن أهــل الســنة يف رد شــبهات املؤولــة
واملعطلــة مــن أهــل الــكالم لنصــوص الوحيــن.

 -3بيان الرتابط الوثيق بني االنحراف يف املنهج وتعطيل نصوص الوحي.
 -4إبــراز أن بيــان املســائل الغيبيــة وغريهــا مرجعــه األســاس القــرآن الكريــم والســنة النبويــة

الصحيحــة بمنهــج الصحابــة والتابعــن هلــم بإحســان.

 -5التأكيــد عــى أن إعــال العقــل يف مســائل الغيــب شــذوذ وخــروج وانحــراف عــن النهــج

القويــم.

رابع ًا :مشكلة البحث:
ومشــكلة البحــث هــي :مــا الســبب يف اختــاف أهــل الســنة وبعــض املتكلمــة يف التعامــل مــع

خــر« :ذبــح املــوت» ،و«وعــذاب القــر» ،وهــل للمنهــج دور يف هــذا التبايــن؟

خامس ًا :حد البحث والدراسة:
ســينحرص البحــث يف بيــان منهــج املتقدمــن مــن أهــل الســنة وأهــل الــكالم يف التعامــل مــع

هــذه النصــوص اخلربيــة مــع رصــد األســلوب احلجاجــي للمثبتــن مــن أهــل الســنة يف رد شــبهات
املؤولــن مــن أهــل الــكالم.
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سادس ًا :حدود مصادر البحث:
حــدود البحــث العلميــة :كتــب العقائــد والفــرق األصيلــة ،وكتــب التفســر واحلديــث وعلومه،

وكذلــك االســتعانة بكتــب رشوح احلديــث ،وكتب الســر واألخبــار ...

سابع ًا :الدراسات السابقة:
صحيــح أنــه هنــاك دراســات تناولــت هاتــن املســألتني ،لكــن -بحســب علمــي املحــدود -مل

ـو ِق أقــوال
أقــف عــى دراســة قامــت بتحريــر املســألتني بنفــس املنهجيــة التــي اعتمدهتــا مــن خــال َسـ ْ

الفريقــن م ًعــا ،والوقــوف عــى منهــج أهــل الســنة يف الـ َـر ِّد عــى شــبهات هــؤالء املتكلمــة ،مــع التأكيد

عــى أمهيــة املنهــج ،وعــى الرغــم مــن ذلــك فقــد اســتفدت مــن بعــض الدراســات يف بنــاء اجلانــب

النظــري لدراســتي ،ولعــل أهــم هــذه الدراســات:

	«-تذكــرة املؤتــي رشح عقيــدة احلافــظ عبــد الغنــي املقــديس» /املؤلــف :عبــد الــرزاق بــن

عبــد املحســن البــدر /غــراس للنــر والتوزيــع /لطبعــة :األوىل1424 ،هـــ2003/م.

	«-أحــداث اآلخــرة» بقلــم :ســعد يوســف أبــو عزيز/طبــع :دار التوفيقيــة للــراث ،حيــث

عمــل عــى رسد اآليــات واألحاديــث وأقــوال ابــن القيــم مــن خــال كتابــه «الــروح» دون بســط شــبه
املتكلمــة مــن خــال كتبهــم.

	«-املــوت وأحــوال مــن اآلخــرة» :للباحــث :د .طــه ياســن كاظــم الدليمــي حيــث حــرره يف

ثــاث وثالثــن صفحــة ،لكنــه اكتفــى يف مبحــث الــرد عــى منكــري عــذاب القــر بشــبهة واحــدة
نقلهــا عــن كتــب األشــاعرة دون حتريرهــا مــن كتبهــم ،كــا مل يتنــاول باقــي الشــبهات التــي حررهتــا يف
بحثــي ،وأغفــل ذكــر نصــوص املفرسيــن يف تفســر األدلــة املثبتــة لعــذاب القــر.

	«-الطعــن يف حديــث :يؤتــى باملــوت كهيئــة كبــش أملــح» مقــال منشــور بموقــع« :بيــان

370

اإلســام للــرد عــى شــبهات حــول اإلســام».
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	«-الــرد عــى مــن زعــم أخــذ النبــي  لعقيــدة عــذاب القــر مــن اليهــود» مقــال

منشــور بموقــع« :اإلســام :ســؤال وجــواب».
	«-صور من عذاب القرب» لنفس املوقع.

وينبغــي أن أشــر إىل أن البحــث اعتمــد بشــكل كبــر عــى األصــول مــن تفاســر املتقدمــن وكذا

يف بــاب أصــول الديــن مــن كال اجلانبــن ،ويبقــى أن لــكل باحــث اجتهــاده يف منهــج التنــاول ملثــل
هــذه القضايــا وحتريرهــا ،واهلل أســأل أن ال حيــرم كل مــن أســهم يف بيــان املنهــج القويــم يف التعامــل

مــع مثــل هــذه القضايــا الغيبيــة ،أجــر اجتهــاده ،وأن يرزقنــا وإياهــم اإلخــاص والســداد ،والتوفيــق

والرشــاد.

ثامن ًا :خطة البحث:
انتظم سلك هذا البحث كام ييل:
 مقدمة :وفيها بيان أمهية املوضوع ،وحدوده ،واملنهج املتبع ،وخطة البحث. -متهيد :أمهية املنهج يف التعامل مع القضايا العقدية السيام الغيبية منها.

 -املبحــث األول :منهــج أهــل الســنة وأهــل الــكالم يف التعامــل مــع خــر« :ذبــحاملــوت»

وفيه مطلبان:
املطلب األول :منهج أهل السنة يف إثبات خرب :ذبح املوت».
املطلب الثاين :منهج أهل الكالم يف تأويل هذا اخلرب ورد أهل السنة عليهم.

 -املبحــث الثــاين :منهــج أهــل الســنة وأهــل الــكالم يف التعامــل مــع خــر« :عــذابالقــر»،
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وفيه مطلبان:
املطلب األول :منهج أهل السنة يف إثبات خرب« :عذاب القرب».
املطلــب الثــاين :منهــج أهــل الــكالم يف تعطيــل هــذا اخلــر ورد أهــل الســنة عــى

شــبهاهتم.

 اخلامتـة :وفيها أهم النتائج والتوصيات.-الفهارس :فهرس للمصادر واملراجع.

تاسع ًا :منهج البحث:

يعتمــد هــذا البحــث أصالــة عــى املنهــج االســتقرائي التحليــي ،دون أن يغيــب املنهــج النقــدي،

ومــن متمــات هــذا املنهــج ولوازمــه مــا يــي:

 1.عزو اآليات إىل سورها بذكر اسم السورة ورقم اآلية.
 2.ختريــج األحاديــث واآلثــار مــن مصادرهــا األصيلــة بذكــر اســم الكتــاب والبــاب ،ورقــم
احلديــث ،مــع رصــد أقــوال علــاء اجلــرح والتعديــل بشــأهنا.

 3.عزو معاين األلفاظ إىل املعاجم اللغوية السيام املتقدمة منها.
 4.ترمجة األعالم بالرجوع إىل كتب الرتاجم.
ِ
ــر ِق األصيلــة ،وكتــب التفســر واألصــول ،واحلديــث
 5.االســتعانة بكتــب العقائــد والف َ
ورشوحــه ،والتاريــخ والســر...

 6.عــزو األقــوال إىل أصحاهبــا مــن كتبهــم مبــارشة عــدا إذا اســتعىص الوقــوف عليهــا يف أصوهلا
إمــا ألهنــا مفقــودة أو ألهنــا مل حتقــق بعــد؛ كشــأن أيب بكــر األصــم حيــث اعتمــدت الواســطة
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التعام ُْل مع ا َْلس ِ
ِ
نه ُج َأ ِ
ائ ِل ا ْل ًغ ْيبِ َّية
َم َ
السنَّة َوا ٌمل َت َك ِّل َمة يف ًّ ّ ُ َ َ َ
هل ُّ

يف بيــان مذهبــه مــن خــال مــا ذكــره ابــن بطــال يف رشحــه عــى صحيــح البخــاري ،وكشــأن
رضار بــن عمــرو فيــا حــكاه عنــه القــايض عبــد اجلبــار يف« :رشحــه لألصــول اخلمســة»،
وكذلــك قــول الكعبــي فيــا حــكاه عنــه الفخــر الــرازي يف« :مفاتيح الغيــب» ،أمــا بخصوص

الدراســات التــي ظهــرت مؤخــرا لبعــض هــؤالء املعتزلــة فــا هــي إال جتميــع ألقواهلــم مــن
خــال الكتــب التــي نقلــت أصوهلــم ،كشــأن فخــر الديــن الــرازي يف تفســره الكبــر.

 7.راعيــت يف اعتــاد هــذه املصــادر الرتتيــب التارخيــي احرتامــا لتاريــخ األفــكار مــن جهــة،
ولكــون ذلــك الرتتيــب يبــن أن اخللــف مــن كال اجلانبــن مل يشــذ كثــرا عــن ســلفه.

هــذا وأســأل اهلل -ســبحانه وتعــاىل -أن يرزقنــي الصــدق واإلخــاص يف العمــل ،وأن يمــن

عــي بحســن القبــول وأن ينفــع بــا وفقنــي إليــه مــن إبــراز أمهيــة املنهــج يف التعامــل مــع الوحــي

الســيام يف املســائل الغيبيــة ،كــا أســأله ســبحانه أن جيعــل جهــدي وتعبــي ونتــاج بحثــي يف صحيفتــي
يــوم القيامــة ،وأن جيــزي عنــي والــدي  ومشــاخيي خــر اجلــزاء ،وأن جيــزل العطاء ألمــي حفظها
اهلل ورعاهــا ورزقهــا دوام الصحــة والعافيــة ،كــا أســأله -تعــاىل شــأنه -أن يغفــر يل مــا يف هــذا البحث

مــن أخطــاء وزالت ،وكــا قيــل:

والنقص يف أصل الطبيعة كامن

فبنو الطبيعة نقصهم ال جيحد.
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تعتــر املســائل الغيبيــة مــن القضايــا الشــائكة التــي يصعــب عــى املكلــف اســتيعاهبا بمقتــى

العقــل ،ومــن ثــم فــا جمــال ملعرفتهــا إال بواســطة اخلــر ،بمعنــى أن إدراك هــذه القضايــا يــأيت مــن

قبــل اآليــات احلكيمــة وبــا بينتــه الســنة النبويــة الصحيحــة؛ ألن أقــوال النبــي  إىل جانــب
أفعالــه وتقريراتــه وحــي كــا قــال تعــاىل :ﮋﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﮊ [ســورة النجــم،]4 -3:

ومــا دامــت الســنة وحــي فــا غــرو أن يكــون مــن بــن أهــم أدوارهــا البيــان والتبيــن ملــا أمجــل مــن

الذكــر احلكيــم؛ قــال تعــاىل خماطب ـ ًا نبيــه : ﮋﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ

ﭮﮊ [ســورة النحــل ،]44:بــل إن النــص القــرآين نفســه قــد أعطــى لنبــي اهلــدى حــق الترشيــع
أيضــا يقــول عــز مــن قائــل :ﮋﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ

ﰂﮊ[ســورة النســاء.]113:

ـول َعـ ِ
ـى َمــا َجــا َء َمنْ ُقــــ ً
ـق َل ْفـ ُ
«الس ـن َِّة» َعـ َ
ـي
يقــول اإلمــام الشــاطبي(ُ « :)1ي ْط َلـ ُ
ـن النَّبِـ ِّ
ـظ ُّ
ـز ،بـ ْـل إِ َّنــا ُنــص َع َليـ ِ
ـوصِ ،مــا َل ينَــص َع َليـ ِ
ـه ِف ا ْل ِك َتـ ِ
ـى ْ
َ عـ َ
ـه مــن جهتــه
ْ
َ َّ
ـاب ا ْل َع ِزيـ ِ َ
ْ
الُ ُصـ ِ َّ ْ ُ ّ
َان َب َيا ًنــا َلِــا ِف ا ْل ِك َتـ ِ
ـا ُم ،-ك َ
السـ َ
ـاب َأ َّوالً».
عليـــه الصــاة َو َّـدي كَــ ِ
ـن معـ ِ
ِ
ـعب  ،أن النبي
ومــا قــرره اإلمــام الشــاطبي لــه أصــل مــن حديــث ا ْل ْقــدَ ا ِم ْبـ ِ َ ْ
«أالَ إِن ُأوتِيـ ُ ِ
ـاب َو ِم ْث َلـ ُه َم َع ُه»(.)2
 قــالِّ َ :
ـت الك َتـ َ
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((« (1املوافقات» /لإلمام الشاطبي (ت790:هـ).)290/4( /
((« (2إسناده صحيح» :أخرجه أمحد يف«:مسنده»( /مسند الشاميني /حديث املقدام بن معدي كرب الكندي/ح ،)17174:وأبو داود
يف«:سننه» ،يف كتاب :السنة /باب :يف لزوم السنة /ح ،)4604 :وابن بطة يف«:اإلبانة الكربى»( /باب :ذكر ما جاءت به السنة من طاعة
رسول اهلل /ح ،)62:من طرق ،عن ح ِريز ،عن عبد الرمحان بن أيب عوف اجلر ِش ،عن املقدام ب ِن مع ِدي ك َِرب ِ
الكن ِْدي
َ
ْ َْ
َ
َُ
 مرفوعا.
ِ
ِ
الر َحبي :من الثقات األثبات ،رمي بالنصب«.التقريب»( /ص ،)170:وعبد الرمحان بن أيب عوف اجلُ َرش:
قلت :حريز بن عثامن ُّ
من الثقات أيضا«.التقريب»( /ص ،)470:واملقدام بن معدي كرب هو من الصحابة رضوان اهلل عليهم  .فإسناد احلديث صحيح،
ألن رواته من الثقات العدول ،هلذا صححه األلباين عند حتقيقه لكتاب«:اإليامن» (ص ،)36 :وأورده يف«:صحيح سنن أيب داود»/

التعام ُْل مع ا َْلس ِ
ِ
نه ُج َأ ِ
ائ ِل ا ْل ًغ ْيبِ َّية
َم َ
السنَّة َوا ٌمل َت َك ِّل َمة يف ًّ ّ ُ َ َ َ
هل ُّ

قــال أبــو القاســم اخلطــايب(« :)1أي ُأ ِذ َن لــه أن يبــن مــا يف الكتــاب ويعــم وخيــص وأن

ـر َع مــا ليــس لــه يف الكتــاب ذكـ ٌـر ،فيكــون ذلــك يف وجــوب احلكــم ولــزوم العمــل بــه
يزيــد عليــه َف ُيـ َ ِّ

كالظاهــر املتلــو مــن القــرآن» ولتأكيــد ذلــك اســتدل اإلمــام البغــوي( )2بقولــه -تعــاىل :-ﮋﭴﭵ
ﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮊ [ ،ســورة البقــرة،]129:

حيــث فهــم أن بيــان الكتــاب إىل الرســول  ،وكيــف ال؟! وقــد آتــاه اهلل احلكمــة وهــي

الســنة ،يقــول ابــن قيــم اجلوزيــة يف كتابــه« :التبيــان يف أقســام القــرآن»(« :)3وقــد صــح عنــه أنــه قــال
« َأالَ إِن ُأوتِيـ ُ ِ
ـاب َو ِم ْث َل ـ ُه َم َع ـ ُه » وهــذا هــو الســنة بــا شــك وقــد قــال -تعــاىل :-ﮋﯳﯴ
ِّ
ـت الك َتـ َ
ﯵﯶﯷﮊ[ ،ســورة النســاء ،]113:ومهــا القــرآن والســنة».

هلــذا كلــه يظهــر أن معرفــة اإلســام -الســيام املســائل العقديــة منــه -ال يكــون إال بالرجــوع

املطل ــق إىل الوح ــي املتمثــل يف الكتــاب والس ــنة ،وال جمــال ملقارنتهــا بالق ـراءات الب رشيــة القــارصة خاصة

يف بــاب األم ــور الغيبي ــة الت ــي ال يمك ــن إخضاعهــا ألق واهل ــم واجتهاداهت ــم مهــا أوت ـوا م ــن العل ــم ،بــل

ال واجــب اإليــان هب ــا والتس ــليم بــا ورد يف الق ـرآن وبــا صــح م ــن حديــث رس ــول اهلل ؛ ألن

اإلنس ــان يبق ــى حمــدود املعرفــة ،وحمصــور الفك ــر والنظ ــر باملقارنــة مــع اخلالــق الــذي لــه كــال العل ــم

واحلكم ــة ،وبالتــايل فإنــه ال يقــدر أن يس ــتوعب مــا جي ــري يف هــذا الك ــون الشاســع ،يق ــول -س ــبحانه:-

ﮋﯷﯸﯹﯺﯻﯼﮊ [ســورة اإلرساء ،]85 :أي أن مــا« :أعطاك ــم اهلل م ــن العل ــم قلي ــل في ــا عنــده
«واللَِّ َم ــا ِع ْل ِم ــي
م ــن العل ــم»( ،)4هلــذا قــال العب ــد الصالــح :اخلــر  ملوس ــى -علي ــه الس ــامَ :-
ـذا ال َّط ائِ ــر بِ ِم نْ َق ـ ِ ِ ِ
ـن ال َب ْح ـ ِ
ـك ِف َج نْ ـ ِ
ـذ َه ـ َ
ـب ِع ْل ـ ِم اللَِّ إِ َّل َك ـ َـا َأ َخ ـ َ
َو َم ــا ِع ْل ُم ـ َ
ـر»(.)5
ـاره مـ َ
ُ
(.)118 117/3
((« (1معامل السنن» /أليب سليامن اخلطايب (ت388 :هـ).)298/4( /
(( (2ينظر« :رشح السنة» /للبغوي( /ت516 :هـ).)202/1( /
((« (3التبيان يف أقسام القرآن»  /البن القيم (ت751:هـ)( /ص.)249 :
(( (4ينظر« :بحر العلوم» /أليب الليث السمرقندي (ت373:هـ) .)25/3( /
(( (5أخرجه البخاري يف «:كتاب :التفسري /باب «:فلام بلغا جممع بينهام/...ح ،)4726:عن أيب بن كعب ،مرفوع ًا.
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يقــول ابــن حجــر( )1يف تعليقــه عــى قــول اخلــر « :مــن الفوائــد أن اهلل يفعــل يف ملكــه مــا يريــد

وحيكــم يف خلقــه بــا يشــاء ممــا ينفــع أو يــر فــا مدخــل للعقــل يف أفعالــه وال معارضــة ألحكامــه

بــل جيــب عــى اخللــق الرضــا والتســليم فــإن إدراك العقــول ألرسار الربوبيــة قــارص فــا يتوجــه عــى
ـف ،كــا ال يتوجــه عليــه يف وجــوده أيــن وحيــث ،وإن العقــل ال حيســن وال يقبــح
حكمــه ِل َ َوالَ َك ْيـ َ

وأن ذلــك راجــع إىل الــرع  ...فليحــذر املــرء مــن االعــراض فــإن مــآل ذلــك إىل اخليبــة» ،وبالتــايل

وجــب متريــر مــا أخــر بــه الشــارع احلكيــم وبينــه نبيــه الكريــم  ،عــى ظاهــره ،يقــول
ِ ِ
ِ
ـاح َو َل َنـ ُـر ُّد َعـ َ
ـى
ـن ِ َبــا َون َُصــدِّ ُق ِ َبــا َو َل َنـ ُـر ُّد َشـ ْيئًا ِمن َْهــا إِ َذا كَا َنـ ْ
ـت َأ َســانيدُ ص َحـ َ
اإلمــام أمحــد(« :)2ن ُْؤمـ ُ
ِ
ِ
الر ُسـ ُ
ـق» ،فاألمــور الغيبيــة هــي فــوق مســتوى العقــل
ـول َحـ ٌّ
ـاء بِــه َّ
َر ُســول اللَِّ َق ْو َلـ ُه َو َن ْع َلـ ُ
ـم َأ َّن َمــا َجـ َ

وإدراكــه ،وهــذا ال يعنــي أهنــا مناقضــة ألحكامــه أو مســتحيلة يف حكمــه ،كــا أن العقــل الرصيــح ال

يمكنــه إطالقــا أن يناقــض الوحــي الصحيــح؛ يقــول شــيخ اإلســام ابــن تيميــة(« :)3فجميــع ما

خيــر بــه الرســول عــن اهلل صــدق وحــق ال جيــوز أن يكــون يف ذلــك يشء مناقــض لدليــل عقــي وال

ســمعي ،فمتــى علــم املؤمــن بالرســول أنــه أخــر بــيء مــن ذلــك جــزم جزمــا قاطعــا أنــه حــق وأنــه
ال جيــوز أن يكــون يف الباطــن بخــاف مــا أخــر بــه ،وأنــه يمتنــع أن يعارضــه دليــل قطعــي ال عقــي
وال ســمعي ،وأن كل مــا ظــن أنــه عارضــه مــن ذلــك فإنــا هــو حجــج داحضــة وشــبه مــن جنــس

شــبه السوفســطائية(.»)4

وال عجــب يف ذلــك ،فالعقــل خملــوق وهــو يــؤدي وظيفتــه مــن خــال قدراتــه املحــدودة،

ومــن خــال مــا يدركــه بحــواس اإلنســان املحــدودة ،فالقــدرة املطلقــة واإلحاطــة الشــاملة هــي
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((« (1فتح الباري» /البن حجر العسقالين (ت852:هـ).)221 220/1( /
(( (2ينظر« :رشح أصول اعتقاد أهل السنة» /لاللكائي (ت418:هـ).)502/3( /
((« (3درء تعارض العقل والنقل» /البن تيمية (ت728:هـ).)172/1( /
ِ
ِ
ورة ،كام زعموا أن حقائق
((« (4السوفسطائية» :هم ا َّلذين ينفون العلم وينفون حقائق االشياء َ
الض َ
كلها ،هلذا عُدُّ وا معاندين ملا قد علموه ب ُ َّ
االشياء تَابِ َعة لالعتقاد وصححوا َجِيع االعتقادات َم َع تضادها وتنافيها ،وقد بسط ابن حزم مقالتهم وفندها وكشف َع َو َر َها من خالل
كتابه«:الفصل» ينظر«:الفرق بني الفرق»( /ص ،)311:و«الفصل يف امللل واألهواء والنحل».)15 14/1( /

التعام ُْل مع ا َْلس ِ
ِ
نه ُج َأ ِ
ائ ِل ا ْل ًغ ْيبِ َّية
َم َ
السنَّة َوا ٌمل َت َك ِّل َمة يف ًّ ّ ُ َ َ َ
هل ُّ

مــن صفــات اخلالــق وحــده وليســت مــن صفــات العقــل املخلــوق ،وقــس عــى ذلــك مــا يتعلــق

بالــذات اإلهليــة ،هلــذا اســتغرب ابــن القيــم( )1ممــن أراد أن يعمــل العقــل فيــا ال يســع إدراكــه
إال بمقتــى الوحــي ،يقــول« :فكيــف يطمــع العقــل املخلــوق املحصــور املحــدود يف معرفــة كيفيــة

مــن لــه الكــال كلــه واجلــال كلــه والعلــم كلــه والقــدرة كلهــا والعظمــة كلهــا والكربيــاء كلهــا !؟».

ومــن هنــا تــرز أمهيــة منهــج الصحابــة يف تعاملهــم مــع بيــان النبــي  هلــذه املســائل

التــي ختــص عــوامل األزل الغيبيــة؛ فالصحابــة كان هلــم الفضــل والســبق يف اإلســام ،ومنزلتهــم ال

يتقدمهــا أحــد ،ال مــن عامــة املســلمني وال مــن خاصتهــم ،يقــول ابــن مســــعود « :إِ َّن اللََّ
ــادَ ،فاص َط َفــاه لِنَ ْف ِس ِ
ــوب ا ْل ِعب ِ
ــادَ ،فوجــدَ َق ْلــب ُ َ ٍ
ــوب ا ْل ِعب ِ
ــه،
ُ
ْ
ــر ُق ُل ِ َ
َ
َ َ
ــر ِف ُق ُل ِ َ
َن َظ َ
م َّمــد َ خ ْ َ
ِ
ممـ ٍ
ـوب ا ْل ِعبـ ِ
ِِ
ـدَ ،ف َو َجــدَ ُق ُلـ َ َ
ـر ُق ُلـ ِ
ـاد َب ْعــدَ َق ْلـ ِ
ـوب
ـم َن َظـ َـر ِف ُق ُلـ ِ َ
ـب ُ َ َّ
َفا ْب َت َع َثـ ُه بِ ِر َســا َلتهُ ،ثـ َّ
ـوب أ ْص َحابِــه َخـ ْ َ

ون حس ـنًاَ ،فهـ ِ
ِ
ـون عـ َ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ـن،
ـو عنْــدَ اللَِّ َح َسـ ٌ
ُ َ
ـم ُوز ََر َاء َنبِ ِّيــهُ ،ي َقات ُلـ َ َ
ـى دينــهَ ،فـ َـا َر َأى ا ُْل ْســل ُم َ َ َ
ا ْلع َبــادَ ،ف َج َع َل ُهـ ْ
ـو ِعنْــدَ اللَِّ َس ـ ِّي ٌئ»( ،)2ويكفيهــم رفعــة بــا وصفهــم بــه -ســبحانه وتعــاىل:-ﮋ ﮏ
َو َمــا َر َأ ْوا َس ـ ِّيئًا َف ُهـ َ
(( « (1مدارج السالكني»  /البن قيم اجلوزية (ت751:هـ).)353/3( /
((« (2إسناده حسن» :أخرجه أبو داود الطياليس يف« :مسنده»( /ما أسند عبد اهلل بن مسعود /ح ،)243:والطرباين يف«:معجمه»/
(خطبة ابن مسعود/،ح ،)8583:والبيهقي يف«:االعتقاد»( /ص /322:باب :القول يف :أصحاب رسول اهلل  وعىل آله
وريض عنهم) ،من طريق املسعودي ،عن عاصم ،عن أيب وائل ،عن عبد اهلل بن مسعود  به.
وأخرجه أمحد يف«:مسنده»( /مسند املكثرين من الصحابة /مسند عبد اهلل بن مسعود/ح ،)3600:والبزار في«:البحر الزخار»( /زر
بن حبيش/ح ،)1816:من طريق أيب بكر بن عياش ،عن عاصم ،عن زر بن ُح َب ْيش ،عبد اهلل بن مسعود  به.
ف َعنْ ُهَ ،ف َر َوا ُه َأ ُبو َبك ِْر ْب ُن َع َّي ٍ
قال الدارقطني يف«:العلل الواردة يف األحاديث النبوية»َ :)66/5( /ف َق َال :يرويه عاصم َو ْ
اشَ ،وا ْب ُن
اخت ُِل َ
اص ٍمَ ،عن ِزرَ ،عن َعب ِد اللَِّ ،و َخا َل َفهم ا َْلسع ِ
اتَ ،فروياه َعن َع ِ
ُعيينَ َةَ ،عن َع ِ
اص ٍمَ ،ع ْن َأ ِب َو ِائ ٍلَ ،ع ْن َع ْب ِد اللَِّ.
ح َز ُة َّ
ود ُّيَ ،و َ ْ
الز َّي ُ َ َ َ ُ ْ
َُ ْ ُ
َ
ْ ٍّ ْ ْ
ْ
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َو َخا َل َف ُه ْم ن َُص ْ ُي ْب ُن َأ ِب ْال ْش َعثَ ،ر َوا ُه َع ْن َعاص ٍمَ ،ع ِن ا ُْل َس َّي ِ
ب ْب ِن َرافعٍَ ،و ُم ْسل ُم ْب ُن ُص َب ْي ٍحَ ،ع ْن َع ْبد اللَِّ ،ورواه األعمشَ ،و ْ
ف َعنْ ُه؛
اختُل َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال ِ
الس َل ِم ْب ُن َح ْر ٍ
شَ ،ع ْن َش ِق ٍيقَ ،ع ْن َع ْبد اللََِّ ،و َق َال ا ْب ُن ُع َي ْينَ َةَ :ع ِن ْالَ ْع َم ِ
بَ ،ع ِن ْالَ ْع َم ِ
ارثَ ،ع ْن َع ْبد اللَِّ»
شَ ،ع ْن َمالك ْب ِن ْ َ
َف َق َال َع ْبدُ َّ
قلت :املسعودي :عبد الرمحان بن عبد اهلل بن مسعود الكويف :قال ابن حجر :صدوق اختلط قبل موته ،وضابطه أن من سمع منه ببغداد
فبعد االختالط«.التقريب»( /ص ،)464:وقال يف« :هتذيب التهذيب» :)210/6( /وإنام اختلط املسعودي ببغداد ومن سمع منه
بالكوفة والبرصة فسامعه جيد وقال حنبل عن أمحد سامع أيب النرض وعاصم وهؤالء من املسعودي بعدما اختلط.
وأبو بكر بن عياش الكويف :ثقة عابد إال أنه ملا كرب ساء حفظه ،وكتابه صحيح«.التقريب»( /ص ،)888:وذكر يف«:هتذيب التهذيب»/
( ،)35/12أنه حدث :عن عاصم بن هبدلة أحد القراء هو يف كل رواياته عن كل من روى عنه ال بأس به وذلك إين مل أجد له حديثا
منكرا إذا روى عنه ثقة إال أن يروي عن ضعيف.
قلت :واحلال أنه يروي عن عاصم وهو ممن اختلف فيه وهو ليس بالضعيف الذي تسقط روايته ،فعاصم بن هبدلة :صدوق له أوهام،
حجة يف القراءة«.التقريب»( /ص ،)369:وابو وائل :شقيق بن سلمة من الثقات«.التقريب»( /ص ،)342:هلذا تكون رواية أمحد
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ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ[الفتــح،]18:

َّــاسَ ،في ُقو ُل َ ِ
ِ
ِ
وقولــهَ « :ي ْ
ــى الن ِ
ــأ ِت َع َ
ــن
َّــاس ز ََم ٌ
ُــم َم ْ
ــانَ ،ف َيغْــزُو فئَــا ٌم ()1م َ
ــون :فيك ْ
ــن الن ِ َ
ـم َيـ ْ
ـى النَّـ ِ
ـب َر ُسـ َ
ـأ ِت َعـ َ
ـانَ ،ف َي ْغـزُو
ـاس ز ََمـ ٌ
ـول اللَِّ ؟ َف َي ُقو ُلـ َ
ـمَ ،ف ُي ْف َتـ ُ
احـ َ
َص َ
ـمُ ،ثـ َّ
ـح َُلـ ْ
ـونَ :ن َعـ ْ

ـال :هـ ْ ِ
ِ
ِ
ـاب رسـ ِ
ـن النَّـ ِ
ـون:
ـول اللَِّ ؟ َف َي ُقو ُلـ َ
احـ َ
ـن َص َ
ـم َمـ ْ
ـاسَ ،ف ُي َقـ ُ َ
ف َئــا ٌم مـ َ
ـب َأ ْص َحـ َ َ ُ
ـل في ُكـ ْ
ـال :هـ ْ ِ
ِ
ِ
ـم َيـ ْ
ـن النَّـ ِ
ـى النَّـ ِ
ـأ ِت َعـ َ
ـن
ـاس ز ََمـ ٌ
ـم َمـ ْ
ـاسَ ،ف ُي َقـ ُ َ
ـانَ ،ف َي ْغ ـزُو ف َئــا ٌم مـ َ
ـمَ ،ف ُي ْف َتـ ُ
ـل في ُكـ ْ
ـمُ ،ثـ َّ
ـح َُلـ ْ
َن َعـ ْ
ـاب رسـ ِ
ـم»(.)2
ـول اللَِّ ؟ َف َي ُقو ُلـ َ
َص َ
ـمَ ،ف ُي ْف َتـ ُ
احـ َ
ـن َص َ
ـب َمـ ْ
احـ َ
ـح َُلـ ْ
ـونَ :ن َعـ ْ
ـب َأ ْص َحـ َ َ ُ
فالواجــب عــى كل فــرد مســلم التــأيس بالصحابــة واتبــاع منهجهــم يف تلقــي الوحــي واإليــان

بــه عــى ظاهــره ،يقــول الاللكائــي( « :)3فلــم نجــد يف كتــاب اهلل تعــاىل وســنة رســوله وآثــار صحابتــه
إال احلــث عــى االتبــاع ،وذم التكلــف واالخــراع ،فمــن اقتــر عــى هــذه اآلثــار كان مــن املتبعــن».
وقــد توعــد اهلل -تعــاىل -مــن ينحــرف عــن منهجهــم بقولــه -عــز مــن قائــل :-ﮋ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂﮊ [النســاء،]115:

منهاجــا غــر
قــال أبــو جعفــر الطــري(« :)4يتبــع طري ًقــا غــر طريــق أهــل التصديــق ،ويســلك
ً

منهاجهــم ،وذلــك هــو الكفــر بــاهلل ،ألن الكفــر بــاهلل ورســوله غــر ســبيل املؤمنــن وغــر منهاجهم»،
فلــم يثبــت عــن الصحابــة أن عمــدوا إىل التأويــل -خاصــة مــا يتعلــق باالعتقــاد -ليقينهــم أن ذلــك

خيــرج عــن مــدركات عقوهلــم ،ومــن ثــم كان منهجهم يف ذلــك التســليم واإلذعــان؛ بمعنــى أن الوحي

هــو ا ُمل َو ِّجــه والعقــل يــارس وظيفتــه يف ظــل توجيهــات الوحــي ،وكل مــن أراد جتــاوز الوحــي وأراد
إخضــاع النصــوص لرأيــه فإنــه يكــون بذلــك قــد ســلك ســبيل إبليــس -لعنــه اهلل -ملــا رفــض تنفيــذ
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إسنادها حسن ،وهذا ما نحا إليه ابن القيم يف«:الفروسية املحمدية»( /ص ،)238:قال :ثابت عن ابن مسعود ،وحسنه ابن حجر
يف«:األمايل املطلقة»( /ص ،)65:وقال األلباين يف«:السلسة الضعيفة»«:)17/2( /إسناده حسن» ،واهلل أعلم.
((« (1فئام» :اجلامعة من الناس وغريهم .ينظر«:العني»( /مادة :فأم).
((« (2متفق عليه» :أخرجه البخاري يف( :كتاب:أصحاب النبي/باب:فضائل أصحاب النبي /ح،)3649:
ومسلم يف( :كتاب :فضائل الصحابة  / باب :فضل الصحابة/ح ،)6502:من حديث أيب سعيد اخلدري  ،مرفوعا.
((« (3رشح أصول اعتقاد أهل السنة» /الاللكائي (ت418:هـ).)23/1( /
(( (4ينظر«:جامع البيان» /أليب جعفر الطربي (ت310:هـ).)205/9( /

التعام ُْل مع ا َْلس ِ
ِ
نه ُج َأ ِ
ائ ِل ا ْل ًغ ْيبِ َّية
َم َ
السنَّة َوا ٌمل َت َك ِّل َمة يف ًّ ّ ُ َ َ َ
هل ُّ

ـال بِر ْأ ِيـ ِ
ـه
أمــر اهلل بدعــوى متيــزه عــن آدم -عليــه الســام -يقــول ابــن أيب العــز احلنفــي(َ :)1
«وك ُُّل َمـ ْن َقـ َ َ
ِ
ـه و ِسي ِ ِ
ِ ِ
ِ
ـص بِا َْل ْع ُقـ ِ
ـسَ ،ح ْيـ ُ
ـث
ـول َ -ف َقــدْ َض َ
اهــى إِ ْبليـ َ
ـار َض النَّـ َّ
ـع ُو ُجــود النَّـ ِّ
اســته َ -مـ َ
ـصَ ،أ ْو َعـ َ
َو َذ ْوقـ َ َ َ
ِ
ــر رب ِ
ــال :ﮋﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﮊ [ســورة صَ ،]76:و َق َ
ــل َق َ
ــهَ ،ب ْ
ــال َت َع َ
ــال:
َل ْ ُي َســ ِّل ْم لَ ْم ِ َ ِّ
ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﮊ[ســورة النســاءَ ،]80:و َقـ َ
ـال َت َعـ َ
ـال :ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼﮊ [ســورة آل عمــرانَ ،]31:و َق َ
ــال َت َع َ
ــال:ﮋﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﮊ[النســاء:

ِ ِ
ِ ِ
ـه ويسـ ِّلموا تَسـ ِ
ـم َل ُي ْؤ ِمنُـ َ
ـل ًيم».
يك ُِّمــوا نَبِ َّيـ ُه َو َي ْر َضـ ْ
ـون َح َّتــى ُ َ
ـوا بِ ُحكْمـ َ ُ َ ُ ْ
ـم ُسـ ْب َحا َن ُه بِنَ ْفســه َأ َّنُـ ْ
َ ،]65أ ْق َسـ َ

ويف هــذا الســياق ينبغــي أن أشــر إىل أن الســنة كان هلــا أثـ ٌـر ظاهـ ٌـر يف تكويــن فهــم املســلمني
ـن يف حتديــد املجــاالت التــي يمكــن للمســلم أن ُي ْع ِمــل
األوائــل لإلســام عقيــدة ورشيعــة ،وتأثــر بـ ِّ ٌ

تفكــره فيهــا ،ومــن ثــم حتديــد آفــاق عواملــه املمكنــة واملســتحيلة؛ فالعقــل حمــدود املعرفــة ،وقــارص

عــن إدراك املســائل الغيبيــة ،وســلطان الوحــي جيعلــه يقنــع أن هنــاك حــدودا ال يســتطيع أن يســر
ـت أن حكــم اهلل
أغوارهــا لعجــزه عــن إدراكهــا ،يقــول اإلمــام الشاطبـــي (« :)2إن الرشيعــة َب َّينَـ ْ

عــى العبــاد ال يكــون إال بــا رشع يف دينــه عــى ألســنة أنبيائــه ورســله ،ولذلــك قــال تعــاىل :ﮋﯨﯩ

ﯪﯫﯬﯭﮊ [اإلرساءَ ، ]15:و َق َ
ــال َت َع َ
ــال :ﮋ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ

ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﮊ[ســورة النســاء.»]59:

ألجــل هــذا كلــه جيــدر باملســلم أن يــدرك أنــه يف مثــل هــذه األمــور ال يســعه إال أن يســلم

بــا جــاء يف الوحيــن حتــى ال يقــع فيــا وقــع فيــه بعــض املتكلمــة مــن تعطيــل أو تأويــل لنصــوص

الوحــي ،قــال تعــاىل:ﮋﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ ﯶﯷﯸﯹ
ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﮊ [ســورة القصــص.]50:

((« (1رشح العقيدة الطحاوية» /البن أيب العز احلنفي (ت792:هـ)( /ص.)176 :
((« (2االعتصام» /لإلمام الشاطبي (ت790:هـ).)526/2(/

379

ومــن بــن أبــرز املســائل الغيبيــة التــي تولــت الســنة النبويــة الرشيفــة بياهنــا مســألة« :ذبــح

املــوت» و«عــذاب القــر» ،فكيــف كان منهــج أهــل الســنة وأهــل الــكالم يف التعامــل مــع هذيــن
اخلربيــن؟ وملــاذا اختــار فريــق اإلمــرار بينــا اختــار اآلخــر التأويــل؟

هذا ما سأعمل عىل تفصيـله بإذن اهلل -تعاىل -من خالل املبحثني التاليني:
املبحث األول :منهج أهل السنة وأهل الكالم يف التعامل مع خرب« :ذبح املوت».-املبحث الثاين :منهج أهل السنة وأهل الكالم يف التعامل مع خرب« :عذاب القرب».
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التعام ُْل مع ا َْلس ِ
ِ
نه ُج َأ ِ
ائ ِل ا ْل ًغ ْيبِ َّية
َم َ
السنَّة َوا ٌمل َت َك ِّل َمة يف ًّ ّ ُ َ َ َ
هل ُّ

املبحث األول:

منهج أهل السنة وأهل الكالم يف التعامل مع خرب:
«ذبح املوت»

كيــف تعامــل املتقدمــون مــن أهــل الســنة واملتكلمــة مــع هــذا اخلــر؟ وهــل مــرروا النصــوص

املثبتــة هلــذا اخلــر عــى ظاهرهــا أم أقحمــوا العقــل يف تأويلهــا؟ هــذا مــا ســيفصل فيــه مــن خــال
املطلبــن اآلتيــن:

املطلب األول :منهج أهل السنة يف إثبات خرب« :ذبح املوت»
يعــد ذبــح املــوت مــن األخبــار التــي يســتعان يف فهمهــا بــا ثبــت عــن النبــي ،

وبمنهــج الصحابــة والتابعــن هلــم بإحســان ،وكــا ســيأيت فقــد بينــت الســنة أن معنــى ذبــح املــوت

أنــه يؤتــى بــه يــوم القيامــة عــى هيئــة كبــش أملــح فيذبــح عــى رؤوس األشــهاد.

وقــد اســتدل الســلف الصالــح إلثبــات هــذا اخلــر بقولــه تعــاىل ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ[ســورة مريــم ،]39 :واســتعانوا يف تفســر هــذه اآليــة بحديــث أيب ســعيد اخلــدري
ـادي منَـ ٍ
ـش َأم َلــحَ ،فينَـ ِ
ِ
 عــن النبــي  قــال« :ي ْؤ َتــى بِا َْلـ ِ
ـادَ :يــا َأ ْهـ َ
ـل
ْ
ُ
ـوت ك ََه ْي َئــة َك ْبـ ٍ ْ َ ُ
ُ
َ ِ
ونَ ،ف َي ُق ُ
ــمَ ،ه َ
ــون َه َ
ــولَ :ه ْ
ــم
ــذا؟ َف َي ُقو ُل َ
ــل َت ْع ِر ُف َ
ــر َ
شئِ ُّب َ
ــذا ا َمل ْ
ــو ُتَ ،و ُك ُّل ُه ْ
ــونَ :ن َع ْ
ــون َو َينْ ُظ ُ
اجلنَّــةَ ،ف َي ْ َ
َقــدْ رآهُ ،ثــم ينَـ ِ
ِ
ونَ ،ف َي ُقـ ُ
ـون َهـ َ
وهـ ْ
ـاديَ :يــا َأ ْهـ َ
ـون:
ـذا؟ َف َي ُقو ُلـ َ
ـل َت ْع ِر ُفـ َ
ـون َو َينْ ُظـ ُـر َ
شئِ ُّبـ َ
ـولَ :
َ ُ َّ ُ
ـل النَّــارَ ،ف َي ْ َ
اجلنَّـ ِ
ـل َ
ـم َي ُقـ ُ
ـمَ ،هـ َ
ـو َتَ ،و َيــا َأ ْهـ َ
ـولَ :يــا َأ ْهـ َ
ـة ُخ ُلــو ٌد َفـ َ
ـل
ا َمـ ْ
ـم َقــدْ َرآ ُهَ ،ف ُي ْذ َبـ ُ
ـذا ا َملـ ْ
ـح ُثـ َّ
ـو ُتَ ،و ُك ُّل ُهـ ْ
َن َعـ ْ
النَّـ ِ
ـار ُخ ُلــو ٌد َفـ َ
ـر َأ :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﮊ [ســورة مريــم،]39 :
ا َمـ ْ
ـم َقـ َ
ـو َتُ ،ثـ َّ

ـؤالَ ِء ِف َغ ْف َلـ ٍ
ـة َأ ْهـ ُ
ـون»»(.)1
ـم الَ ُي ْؤ ِمنُـ َ
َو َهـ ُ
ـل الدُّ ْن َيــا َ
«و ُهـ ْ

((« (1متفق عليه» :أخرجه الشيخان؛ البخاري يف( :كتاب :تفسري القرآن /باب :قوله«:وأنذرهم يوم احلرسة» /ح ،)4730 :ومسلم يف:
(كتاب :اجلنة /باب :النار يدخلها اجلبارون واجلنة يدخلها الضعفاء /ح.)2849 :
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وهــذا احلديــث هــو الــذي اعتمــده معظــم املفرسيــن يف بيــان هــذه اآليــة ،ومــن هــؤالء؛ شــيخ

املفرسيــن أبــو جعفــر الطــري إىل جانــب اســتعانته بأقــوال الصحابــة منهــم؛ حــر األمــة وترمجــان

القــرآن ابـــن عبــاس  يقــول(« :)1يصــور اهلل املــوت يف صــورة كبــش أملــح( ،)2فيذبــح ،قــال:

فييــأس أهــل النــار مــن املــوت ،فــا يرجونــه ،فتأخذهــم احلــرة مــن أجــل اخللــود يف النــار ،وفيهــا

أيضــا الفــزع األكــر ،ويأمــل أهــل اجلنــة املــوت ،فــا خيشــونه ،وأمنــوا املــوت ،وهــو الفــزع األكــر،
ً

ألهنــم خيلــدون يف اجلنــة» ثــم تابعــه بقــول ابــن جريــج« :حيــر أهــل النــار حــن يذبــح املــوت

والفريقــان ينظــرون ،فذلــك قولــه :ﮋ ﭔ ﭕ ﭖ ﮊ قــال :ذبــح املــوت» واســتدل ابــن أيب حاتــم

الــرازي( )3لتقريــر هــذا اخلــر الغيبــي بقــول الصحــايب اجلليــل عبــد اهلل بــن مســعود  ،يقــول:
«إِ َذا د َخـ َـل َأهـ ُـل ْ ِ
النَّـ َة َو َأ ْهـ ُـل النَّـ ِ
ـار ،يــأيت املــوت يف صــورة كبــش أملــح حتــى وقــف بــن
ْ
َ
ـار النَّـ َ
النَّــة ْ َ
َ
النَّــة والنــار.»...
َْ

ومل خيالــف باقــي املفرسيــن منهــج ســلفهم فقــد اســتعانوا يف فهــم هــذه اآليــة بــا فهمــه األتبــاع،

منهم :

-أبــو الليــث الســمرقندي( )4فقــد اســتدل يف تقريــر هــذا اخلــر بحديــث أيب ســعيد اخلــدري،

ثــم أتبعــه بقــول رشيــح  ،يقــول« :حــن يذبــح املــوت عــى هيئــة كبــش أملــح عــى األعــراف،
والفريقــان ينظــرون فينــادى :يــا أهــل اجلنــة ،خلــود ال مــوت ،ويــا أهــل النــار ،خلــود ال

مــوت».

-وكذلــك اإلمــام البغــوي( ،)5وبــه احتــج علــاء األصــول مــن أهــل الســنة منهم؛-أبــو ســعيد
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(( (1ينظر«:جامع البيان» /أليب جعفر الطربي (ت310:هـ).)201/18( /
((« (2أملح» :الذي فيه بياض سواد ويكون البياض أكثر .ينظر«:غريب احلديث» /للقاسم بن سالم (ت224:هـ)( /مادة :ملح).
(( (3ينظر«:تفسري القرآن العظيم»/البن أيب حاتم الرازي (ت327:هـ)/2410/7( /رقم.)13136:
(( (4ينظر«:بحر العلوم» /أليب الليث السمرقندي (ت373:هـ).)443/2( /
(( (5ينظر«:معامل التنزيل» /لإلمام البغوي (ت510 :هـ).)232/5( /

التعام ُْل مع ا َْلس ِ
ِ
نه ُج َأ ِ
ائ ِل ا ْل ًغ ْيبِ َّية
َم َ
السنَّة َوا ٌمل َت َك ِّل َمة يف ًّ ّ ُ َ َ َ
هل ُّ

الدارمــي( )1يف نقضــه عــى املريــي اجلهمــي ،واإلمــام ،األثــري ،ا ُملتَّبِــع؛ عبــد الغني ا َمل ْقـ ِ
ـد ِس يف

كتابــه« :االقتصــاد يف االعتقــاد»( )2يقــول« :ونؤمــن بــأن املــوت ُيؤتــى بــه يــوم القيامــة فيذبــح»،

هلــذا أدرجــه كل مــن ابــن قدامــة يف كتابــه« :ملعــة االعتقــاد»( ،)3وابــن العطــار( )4ضمــن قســم
اإليــان بــكل مــا أخــر بــه الرســول ،فهــؤالء مجيعهــم آمنــوا هبــذا اخلــر عــى ظاهــره إلدراكهــم

أن العقــل يعجــز عــن اســتيعابه؛ وتعاملــوا معــه بمنهــج الصحابــة والتابعــن يف متريــر النــص

عــى ظاهــره دونــا تأويــل أو تعطيــل ،هلــذا قــال اإلمــام أمحــد(« :)5أمــض احلديــث كــا روي
بــا كيــف».

ولعــل ذلــك راجــع باألســاس العتقادهــم اجلــازم أن اهلل  قــادر عــى ِّ
كل يشء ،قــادر عــى أن

يقلــب األعــراض أجســام ًا واألجســام أعراضـ ًا ،ال يعجــزه -تبــارك وتعــاىل -يشء ،فــا يقــال :كيــف

يؤتــى بــه ونحــن نعلــم َّ
أن املــوت عــرض؟! فاللبيــب هــو مــن أعــرض عــن هــذا التهــوك ولــزم مــا

ـو أفضــل مــن ُلـ ُـزوم َمــا َبــن الدفتــن واإلكثــار
«و َل أرى للبيــب َمــا ُهـ َ
بــن الدفتــن ،يقــول امللطــي(َ :)6
الم َعــة ودع َعنْــك العــوج و ِل وكَيــفَ ،فــا ُأ ِمــر َت بِـ ِ
ـه َوإِ َّنـ َـا
َ ََ
َْ
ْ
َ
الســنة َو ْ َ َ
مــن النّظــر ِف ت َْأ ِويلــه َو ُلـ ُـزوم ّ
خلقــك اهلل لعبادتــه َوأنــزل إِ َل ْيــك نــورا ُمبينًــا َو ْأرســل إِ َل ْيــك َر ُســوال ك َِريـ ًـا َفاتبــع نــوره َو َمــا سـ ّن َلــك

ِ
ـامَ -فـ َـا عــدا َ
السـ َ
الصـ َ
ـو ضــال» ،كــا أن الصحابــة قــد حــذروا مــن
هذ ْيــن َف ُهـ َ
نبيــه َ -ع َل ْيــه َّ
ـاة َو َّ

البــدع والشــك أن اخلــوض يف تأويــل املســائل الغيبيــة تدخــل ضمــن هــذا التحذيــر ،هلــذا خاطــب
امللطــي( )7أهــل األهــواء بالقــولَ « :فهــل سـ ِ
ـمعت َعن ُْهــم إِ َّل التحذيــر َعــن ا ْلبــدع واملحدثــات َونقــل
َ َ
َعن ُْهــم َأن كل حمدثــة بِد َعــة وكل بِد َعــة َض َل َلــة َف َهـ َ
ـذا ُمــدث ووســواس».

(( (1ينظر«:نقض اإلمام أيب سعيد عثامن بن سعيد عىل املرييس اجلهمي /للدارمي (ت280 :هـ)( /ص.)66:
(( (2ينظر«:االقتصاد يف االعتقاد» /لعبد الغني املقديس (ت600:هـ)( /ص.)194:
(( (3ينظر«:ملعة االعتقاد» /البن قدامة املقديس (ت 620:هـ)( /ص.)34:
(( (4ينظر«:االعتقاد اخلالص من الشك واالنتقاد» /لعالء الدين ابن العطار (ت724:هـ)( /ص.)255 254:
(( (5ينظر«:اإلبانة الكربى» /البن بطة (ت387:هـ).)242/7(/
((« (6التنبيه والرد» /للملطي (ت377:هـ)( /ص.)42:
(( (7املصدر نفسه.
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فحديــث« :ذبــح املــوت» يفيــد أن املــوت يــأيت عــى هيــأة كبــش ،ويــزداد اليقــن بذلــك بحديث

آخــر أخرجــه الشــيخان يف« :صحيحيهــا»( ،)1مــن حديــث ابــن عمــر  قــال :قــال رســـول اهلل
ـارِ ،جــيء بِا َْلـ ِ
اجلنَّـ ِ
اجلنَّـ ِ
ـار إِ َل النَّـ ِ
ـل النَّـ ِ
ـة إِ َل َ
ـل َ
ي َعـ َ
ـةَ ،و َأ ْهـ ُ
ـار َأ ْهـ ُ
ـن
ـل َبـ ْ َ
َ ْ
ـوت َح َّتــى ُ ْ
 « : إِ َذا َصـ َ
ـل َ ِ
ـادي منَـ ٍ
ـارُ ،ثــم ي ْذبــحُ ،ثــم ينَـ ِ
َ ِ
ـل النَّـ ِ
ـو َتَ ،و َيــا َأ ْهـ َ
ـادَ :يــا َأ ْهـ َ
ـو َتَ ،ف َيـ ْز َدا ُد
ـار الَ َمـ ْ
اجلنَّــة الَ َمـ ْ
ُ
اجلنَّــة َوالنَّـ ِ َّ ُ َ ُ َّ ُ
ِ
ـل َ ِ
ـل النَّـ ِ
ـار ُح ْز ًنــا إِ َل ُحز ِ ِ
ـمَ ،و َيـ ْز َدا ُد َأ ْهـ ُ
َأ ْهـ ُ
ـم».
اجلنَّــة َف َر ًحــا إِ َل َف َرح ِهـ ْ
ْنـ ْ
وهذيــن احلديثــن اللذيــن فــرا اآليــة الكريمــة مهــا مــن روايــة الشــيخني اللذيــن اتفقــت األمــة

عــى صحــة روايتهــا ،والســلف قبلــوا ببيــان النبــي  ومل يســألوا :كيــف يكــون املــوت

كبشــا؟ وهــذا هــو الواجــب عــى املســلم احلــق ،أن يســلم بذلــك ويعتقــد اعتقــادا جازمــا بــا أفادتــه

قــراءة النبــي  هلــذه اآليــة ،ألن ذلــك لــن يكــون بدعــا منــه ،بــل هــو دأب املتقدمــن مــن
التمــذي(« :)2واملذهــب يف هــذا
أهــل الســنة كــا ســلف يف هــذه املســألة وغريهــا ،يقــول أبــو عيســى ِّ

عنــد أهــل العلــم مــن األئمــة مثــل :ســفيان الثــوري ،ومالــك بــن أنــس ،وابــن املبــارك ،وابــن عيينــة،
ووكيــع وغريهــم أهنــم رووا هــذه األشــياء ،ثــم قالــوا :تــروى هــذه األحاديــث ونؤمــن هبــا ،وال

يقــال :كيــف؟ وهــذا الــذي اختــاره أهــل احلديــث أن يــرووا هــذه األشــياء كــا جــاءت ويؤمــن هبــا

وال تفــر وال تتوهــم وال يقــال :كيــف؟»(.)3

وإذا كان أهــل الســنة اســتدلوا إلثبــات هــذا اخلــر باآليــة الكريمــة وببيــان النبــي 

هلــا مــع ســلوك منهــج الصحابــة ومــن نحــا منحاهــم مــن التابعــن يف متريــر ذلــك اخلــر عــى ظاهــره،
فكيــف تعامــل أهــل الــكالم مــع هــذا اخلــر ،ومــا ســبب هــذا االختــاف؟ هــذا مــا ســيفصل فيــه

-إن شــاء اهلل تعــاىل -يف املطلــب التــايل.
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((« (1متفق عليه» :أخرجه البخاري يف( :كتاب  :الرقاق /باب :صفة اجلنة والنار/ح ،)6548 :ومسلم يف«:كتاب :اجلنة وصفة نعيمها
وأهلها /باب :النار يدخلها اجلبارون واجلنة يدخلها الضعفاء/ح.)2850:
((« (2سنن الرتمذي»  /أليب عيسى الرتمذي (ت279:هـ).)691/4( /
(( (3وهو ما ذكره ابن خزيمة فيام نقله عنه ابن تيمية يف«:الفتاوى الكربى».)561/6( /

التعام ُْل مع ا َْلس ِ
ِ
نه ُج َأ ِ
ائ ِل ا ْل ًغ ْيبِ َّية
َم َ
السنَّة َوا ٌمل َت َك ِّل َمة يف ًّ ّ ُ َ َ َ
هل ُّ

املطلب الثاين :منهج أهل الكالم يف تأويل هذا اخلرب ورد أهل السنة عليهم.
مل يسلم املتكلمة ببيان النبي  هلذه اآلية الكريمة حيث تعللوا بشبهتني:
األوىل :أن ظاهر اخلرب خيالف مدركات العقل ومن ثم وجب تأويله.
الثانيــة :أن هــذا اخلــر هــو مــن أحاديــث اآلحــاد الــذي حيكمــه الظــن ال القطــع ،ومــن

تــم فهــو ال يفيــد العلــم؛ وهــذا هــو املقــرر عنــد األصوليــن املتكلمــن.

فبالنســبة للشــبهة األوىل :ادعــوا أنــه يســتحيل أن ينقلــب العــرض جوهــرا ،وبنــاء عــى هــذه

الذريعــة ســوغوا ألنفســهم أن يؤلــوا اخلــر الصحيــح الرصيــح ،ومــن بــن هــؤالء:

 اإلمــام املــازري( )1يقــول« :املــوت عــرض مــن األعــراض عندنــا يضــا ّد احليــاة  ...ال يصــحأن يكــون املــوت كبشــا وال ِجس ـ ًا مــن األجســام وإنــا املــراد هبــذا التَّشــبيه والتَمثِيــل ،وقــد خيلــق
ـم ُيذ َبــح وجيعــل هــذا مثــاال ألن املــوت ال يطــرأ عــى أهــل اآلخــرة».
البــاري ســبحانه هــذا اجلســم ثـ َّ

 -وبنــاء عــى نفــس القاعــدة يف التأويــل استشــكل عــى أيب العبــاس القرطبــي صاحــب:

«املفهــم»( ،)2أن ينقلــب العــرض جوهــرا ،يقــول« :ظاهــر هــذا احلديــث مســتحيل ،وذلــك أن العقــاء
اتفقــوا عــى :أن املــوت :إمــا عــرض خمصــوص ،وإمــا نفــي احليــاة ،ومل يذهــب أحــد إىل أنــه مــن قبيــل
اجلواهــر» ،وذكــر أن النــاس أولــوا هــذا اخلــر مــن وجهــن؛ األول :أن اهلل خلــق صــورة كبــش خلــق

فيهــا املــوت ،فلــا رآه أهــل اجلنــة وأهــل النــار وعرفــوه ،فعــل اهلل فيــه فعــا يشــبه الذبــح ،و الثــاين:
أن املــراد باحلديــث متثيــل عــدم املــوت عــى جهــة التشــبيه واالســتعارة ورجــح الوجــه األول ،يقــول:

«والوجــه املعنــي :األول ،واهلل أعلــم» وإىل ذلــك نحــا القرطبــي يف« :تذكرتــه»( ،)3وألجــل تدعيــم
((« (1ا ُمل ْعلم بفوائد مسلم»/أليب عبد اهلل املازري (ت536 :هـ) .)358/3( /
(( (2ينظر« :املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم» /أليب العباس القرطبي (ت656:هـ).)191 190/7( /
((« (3التذكرة بأحوال املوتى وأمور اآلخرة» /لشمس الدين القرطبي (ت671:هـ)( /ص.)927 :
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هــذا الطــرح أضــاف الفخــر الــرازي(« :)1أن املــوت عــرض فــا جيــوز أن يصــر جســا حيوانيــا بــل
املــراد أنــه ال مــوت البتــة بعــد ذلــك».

وبنــاء عــى هــذه املقدمــة نفــى اإلجيــي( )2هــذه القــراءة ليقــول« :وذبــح املــوت َبــدَ ٌل مــن اليــوم

ف للحــرة».
أو َظـ ْـر ٌ

ولعــل اإلشــكال عنــد املؤولــة يظهــر يف أن اجلوهــر عندهــم مــا قــام بذاتــه ،والعــرض مــا قــام

بغــرهِ ،
نسـ ُ
ـان جوهــر ،واللــون ال يقــوم بذاتــه فهــو عــرض ،وهكــذا احليــاة واملــوت.
فاإل َ

أمــا الشــبهة الثانيــة :فهــي أهنــم تعللــوا بــرد اخلــر عــى ظاهــره ألنــه خــر آحــاد( )3وليــس

بمتواتــر ،فاملتكلمــة قســموا الســنة إىل أصــول وأحــكام ،فــا حتتــه حكــم فهــو قطعــي الداللــة ،وأمــا

مــا يتعلــق باألصــول فهــو ظنــي الداللــة ال يفــي إىل العلــم؛ ألن معظــم اآلثــار الثابتــة فيهــا آحــاد
وليســت باملتواتــر ،ومــن ثــم فتحــوا البــاب عــى مرصاعيــه مــن أجــل تأويــل مــا ال يوافــق عقوهلــم،

ومــن بــن مــن تبنــوا هــذا التقســيم:

-أبــو الوليــد الباجــي( :)4حيــث اعتــر خــر اآلحــاد ال يفيــد العلــم ،متعلــا بأنــه لــو قبــل عــى

ســبيل القطــع الســتوى مــع خــر التواتــر مــع أنــه ال يســتوي معــه يف نفــس الدرجــة ،يقــول« :العلــم
ال حيصــل مــن جهتــه؛ إذ لــو كان حيصــل مــن جهتــه العلــم لوجــب أن يســتوي فيــه كل َم ـ ْن ســمعه

كــا يســتوي يف العلــم بمخــر خــر التواتــر ،فلــا كنــا نجــد أنفســنا غــر عاملــن بصحــة خمــره ،دل

عــى أنــه ال يقطــع عــى معينــه ،وأنــه بخــاف التَّواتــر ،وصــار خــر الواحــد ،بمنزلــة َّ
الشــاهد الــذي
قــد أمرنــا ب َق ُبــول شــهادته وإن كنــا ال نقطــع عــى صدقــه» ،وإىل ذلــك نحــا أبــو املعــايل اجلوينــي(،)5
وأبــو العبــاس القرطبــي(.)6
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((« (1مفاتيح الغيب»/فخر الدين الرازي (ت606:هـ).)541/21( /
(( (2ينظر«:جامع البيان يف تفسري القرآن» /حممد اإلجيي الشافعي (ت905:هـ).)480/2( /
((« (3خرب اآلحاد» :هو الذي مل يبلغ درجة التواتر.
(( (4ينظر« :اإلشارة يف أصول الفقه» /أليب الوليد الباجي (ت474:هـ)( /ص.)27 26:
((« (5التلخيص يف أصول الفقه» /أليب املعايل اجلويني (ت478:هـ).)34/2 /
((« (6املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم» /أليب العباس القرطبي (ت656:هـ).)125/2( /

التعام ُْل مع ا َْلس ِ
ِ
نه ُج َأ ِ
ائ ِل ا ْل ًغ ْيبِ َّية
َم َ
السنَّة َوا ٌمل َت َك ِّل َمة يف ًّ ّ ُ َ َ َ
هل ُّ

 -وبنــاء عــى هــذا املنهــج جــوز أبــو بكــر ابــن العــريب( )1املعافــري -الفقيــه املالكــي -تأويــل

خــر اآلحــاد إذا خالــف مقتــى العقــل ،يقــول« :ملــا ســمع النــاس هــذا احلديــث ،مــن ذهــاب

الصــدر األول ،قالــت طائفــة :ال نقبلــه ،فإنــه خــر واحــد ،وأيضــا فــإن جــاء بــا يناقــض العقــل ،فــإن
املــوت عــرض ،والعــرض ال ينقلــب جســا ،وال يعقــل فيــه ذبحــا ،وملــا اســتحال ذلــك عقــا ،وجــب

أن يمنــح احلديــث ردا ،وقالــت طائفــة أخــرى :إن كان ظاهــره حمــاال ،فــإن تأويلــه جائــز» وانتقــد يف

كتابــه« :املحصــول»( )2عــى مــن ســاوى بــن خــر اآلحــاد واملتواتــر واعتــر أن ذلــك ناتــج إمــا عــن
ـذا إِ َّنــا صــاروا إِ َليـ ِ
ـه بشــبهتني دخلتــا َع َل ْي ِهــم
ْ
جهلهــم بالعلــم أو جهلهــم بخــر الواحــد ،يقــولَ :
«و َهـ َ َ َ ُ
ِ
ـر ِ
ـر
إِ َّمــا جلهلهــم بِا ْلعلـ ِم َوإِ َّمــا جلهلهــم بِ َخـ َ
ورة نعلــم ا ْمتنَــاع ُح ُصــول ا ْلعلــم بِ َخـ َ
ـر ا ْل َواحــد َفإ َّنــا بِالـ َّ ُ َ
ـذب والســهو َع َليـ ِ
احــد وجــواز تطــرق ا ْل َكـ ِ
ا ْلو ِ
ـه».
ْ
َ َ َ
َ
ولتأكيــد ذلــك احتــج القرطبــي( )3بقولــه -تعــاىل ﮋﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ

ﮕﮖﮗﮘﮊ [ســورة يونــس ،]36:يقــول(« :)4ويف هــذه اآليــة دليــل عــى أنــه ال يكتفــى بالظــن يف

العقائــد».

هذا الغيض من فيض ما قرره األصوليون يف الباب.
وقد رد علامء السنة عىل هاتني الشبهتني:
فبالنســبة للشــبهة األوىل :وهــي استشــكاهلم أن يــأيت املــوت عــى هيئــة كبــش يــوم القيامــة،

بدعــوى أن املــوت عــرض واألعــراض ال تنقلــب أجســا ًما ،يمكــن القــول أن دعواهــم هــذه مــردودة
وحجتهــم يف ذلــك واهيــة ألن الــذي خلــق األعــراض واجلواهــر قــادر عــى أن حيوهلــا مــن جنــس

(( (1ينظر« :العواصم من القواصم» /أليب بكر ابن العريب (ت543:هـ)( /ص.)236:
(( (2ينظر« :املحصول» /أليب بكر ابن العريب (ت543:هـ)( /ص.)117:
(( (3ينظر« :اجلامع ألحكام القرآن» /لشمس الدين القرطبي (ت671:هـ).)332/16( /
((« (4اجلامع ألحكام القرآن» /لشمس الدين القرطبي (ت671:هـ).)343/8( /
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آلخــر ،يقــول شــيخ اإلســـام ابــن تيميــة(« : )1مــا ذكرمتــوه خطــأ يف املعقــول واملنقــول؛ إذ

الصــواب أن األجســام أجنــاس خمتلفــة كاألعــراض ،وليــس حقيقــة الــذوات كحقيقــة املــاء ،وأن اهلل
-ســبحانه -يقلــب اجلنــس إىل اجلنــس اآلخــر؛ كــا يقلــب اهلــواء مــاء ،واملــاء هــواء ،والنــار هــواء،

نــارا ،والــراب مــاء ،واملــاء ترا ًبــا ،وكــا يقلــب املنــي علقــة ،والعلقــة مضغــة ،واملضغــة
واهلــواء ً

عظا ًمــا ...فهــو ســبحانه خيلــق مــن األعــراض أجســا ًما كــا ورد بذلــك النصــوص يف مواضــع كقـــوله
-عليــه الســام« :-اقــرؤوا القــرآن ،اقــرؤوا البقــرة وآل عمــران فإهنــا يأتيــان يــوم القيامــة كأهنــا

ان
«إن َل ُسـ ْب َح َ
غاممتــان أو غيايتــان( )2أو فرقــان( )3مــن طــر صــواف حياجــان عــن صاحبهــا»( ،)4وقــالَّ :

اهلل واحلمــد هلل وال إلــه إال اهلل واهلل أكــر دو ًّيــا عنــد العــرش تذكــر صاحبهــا»( ،)5وقــال« :كلمتــان

خفيفتــان عــى اللســان ،ثقيلتــان يف امليــزان ،حبيبتــان إىل الرمحــن ،ســبحان اهلل وبحمــده ســبحان اهلل
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((« (1املسائل واألجوبة»  /البن تيمية (ت728 :هـ).)130 129/1( /
((« (2غيايتان» :من الغياية :كل يشء أظل اإلنسان فوق رأسه مثل السحابة .ينظر« :غريب احلديث» /لالبن سالم(/مادة :غيي).
((« (3فرقان» :أي قطعتان .ينظر« :النهاية يف غريب احلديث واألثر» /البن األثري (ت606:هـ)( /مادةَ :ف ِر َق).
(( (4أخرجه مسلم يف( :كتاب :صالة املسافرين وقرصها /باب :فضل قراءة القرآن ،وسورة البقرة /ح ،)1884:من حديث أيب ُأمامة
الباهيل .
((« (5صحيح» :أخرجه ابن املبارك يف« :الزهد» /قباب :ذكر رمحة اهلل تبارك وتعاىل وجل وعال/ح ،)932:من طريق أيب عمر بن َح َي َو ْيه،
عن حييى ،عن احلسني ،عن عبد اهلل ،عن سعيد اجلُ َر ْيري قال :بلغنا عن كعب األحبار.
قلت :أبو عمر اخلزاز ابن حيويه :وثقه اخلطيب يف«:تارخيه» ،)205/4( /وحييى ابن صاعد وصفة اخلطيب بأنه أحد حفاظ
احلديث«.تاريخ بغداد» ،)341/16( /واحلسني بن احلسن ،أبو عبد اهلل املروزي :صدوق«.التقريب»( /ص ،)184:وعبد اهلل بن
جل َر ْي ِري :من الثقات ،اختلط قبل موته بثالث سنني«.التقريب»/
املبارك من الثقات األثبات«.التقريب»( /ص ،)423:وسعيد بن إياس ا ُ
(ص ،)285:وعلق األلباين عىل هذا األثر بعد أن أورده يف«:خمترص العلو»( /ص ،)129:وذكر بأنه ثابت عن كعب األحبار.
وأخرجه بنحوه ،ابن ايب شيبة يف«:مصنفه»( /يف ثواب التسبيح/ح 29415:و ،)35037وأمحد يف«:مسنده»( /أول مسند الكوفيني/
حديث النعامن بن بشري/ح 18362:و ،)18388وابن ماجة يف«:سننه»( /باب :فضل التسبيح/ح ،)3809:والبزار يف«:البحر
الزخار»( /مسند النعامن بن بشري/ح ،)3236:من طرق عن موسى بن مسلم احلزامي ،عن عون بن عبد اهلل ،عن أبيه أو عن أخيه ،عن
ون اللََّ ِمن تَسبِ ِ
ِ
يح ِه و َت ِْم ِ
يد ِه َو َت ْكبِ ِري ِه َو َ ْتلِيلِ ِه
ين َي ْذك ُُر َ
َ
النعامن بن بشري ،قال -واللفظ البن أيب شبية  :قال رسول اهلل «:ا َّلذ َ
ْ ْ
ش َُلن د ِوي كَدَ ِوي النَّح ِل ،ي َذكِّر َن بِص ِ
احبِ ِه َّن»...
ِّ ْ ُ ْ َ
َي َت َعا َط ْف َن َح ْو َل ا ْل َع ْر ِ َّ َ ٌّ
قال البوصريي يف«:مصباح الزجاجة» :)132/4( /إسناده صحيح ،رجاله ثقات ،وأخو عون اسمه عبيد اهلل بن عتبة.
قلت :موسى بن مسلم احلزامي ،أبو عيسى الكويف ،قال ابن معني :ال بأس به«.هتذيب الكامل» ،)153/29( /ومعناه  -عند ابن
معني أنه ثقة«.معرفة أنواع علوم احلديث» (مقدمة ابن صالح)»( /ص ،)244:وعون بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود الكويف :من
الثقات«.التقريب»( /ص ،)601:وأبوه أيضا وثقه العجيل ومجاعة«.التقريب»( /ص ،)410:وإذا كان رواه عن أخيه :عبيد اهلل فهو
أيضا :ثقة«.التقريب»( /ص ،)509:وقد نحا الشيخ األلباين إىل تصحيحه يف«:سلسلة األحاديث الصحيحة» ،)1077/7( /فأثر
كعب له شاهد من حديث النعامن ابن برش كام تبني ،ومن تم فاخلرب حسن ،واهلل أعلم.

التعام ُْل مع ا َْلس ِ
ِ
نه ُج َأ ِ
ائ ِل ا ْل ًغ ْيبِ َّية
َم َ
السنَّة َوا ٌمل َت َك ِّل َمة يف ًّ ّ ُ َ َ َ
هل ُّ

العظيــم»( ،)1وقــد قــال تعــاىل :ﮋﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﮊ [ســورة فاطــر.»]10:
والســلف الصالــح مل يثــروا مثــل هــذه الشــبهات ومل يبحثــوا يف الكيــف ليقينهــم بــأن ذلــك

غيــب ال تدركــه عقوهلــم ،هلــاذ ملــا تنــاول ابــن القيــم(  )2هــذا املبحــث استشــهد فيــه هبــذه اآليــة

وبحديثــي أيب ســعيد اخلــدري وابــن عمــر  يف تفســرها ،واعتــر أن تأويــل الكبــش بملــك

املــوت اســتدراك فاســد وتأويــل باطــل يقــول« :وال حاجــة إىل تكلــف مــن قــال :إن الذبــح مللــك

املــوت ،فهــذا كلــه مــن االســتدراك الفاســد عــى اهلل ورســوله والتأويــل الباطــل الــذي ال يوجبــه

عقــل وال نقــل وســببه قلــه الفهــم ملــراد الرســول مــن كالمــه».

وتعجــب ممــن منــع جتويــز تأويــل أقــوال أصحــاب العلــوم ،خوفــا مــن عــدم فهــم مرادهــم،

بينــا أبــاح تأويــل كالم مــن ال جيــوز عليــه اخلطــأ والنســيان؟! يقــول(« :)3فكيــف يســلط التأويــل عــى

كالم مــن ال جيــوز عليــه اخلطــأ والغلــط والتناقــض وضــد البيــان واإلرشــاد هــذا مــع كــال علمــه
وكــال قدرتــه عــى أعــى أنــواع البيــان وكــال نصحــه وهــداه وإحســانه وقصــده اإلفهــام والبيــان

ال التعميــة واإللغــاز ...كــا أن التأويــل إن ســلط عــى علــوم اخلالئــق أفســدها فكذلــك إذا اســتعمل

يف خماطباهتــم أفســد األفهــام والفهــم ومل يمكــن ألمــة أن تعيــش عليــه أبــدا فإنــه ضــد البيــان الــذي

علمــه اهلل اإلنســان لقيــام مصاحلــه يف معاشــه ومعــاده».

ومل يكتــف ابــن أيب العــز احلنفــي( )4بــأن ينحــو منحامهــا؛ بــل أغنــى هــذه القــراءة بأدلــة أخــرى،

وذلــك بعــد أن ناقــش شــبهتهم يقــول« :املــوت صفــة وجوديــة ،خالفــا للفالســفة ومــن وافقهــم .قال

تعــاىل :ﮋﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﮊ [ســورة امللــك ،]2:والعــدم ال يوصــف بكونــه خملوقــا ،ويف
((« (1متفق عليه» :أخرجه البخاري يف عدة كتب منها( :كتاب :الدعوات /باب :فضل التسبيح/ح ،)6406:ومسلم يف( :كتاب :الذكر
والدعاء والتوبة واالستغفار/باب :فضل التهليل والتسبيح والدعاء/ح ،)6883:من حديث أيب هريرة .
(( (2ينظر«:حادي األرواح إىل بالد األفراح» /البن القيم (ت751:هـ)( /ص.)402 401:
(( (3ينظر«:الصواعق املرسلة» /البن القيم (ت751:هـ).)400 399/2( /
(( (4ينظر«:رشح العقيدة الطحاوية» /البن أيب العز احلنفي (ت792:هـ)(/ص.)79:
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النَّـ ِ
ت يــوم ا ْل ِقيامـ ِ
احلديــث :أنــه «ي ْؤ َتــى بِا َْلـ ِ
ـة َوالنَّـ ِ
ـن َْ
ـور ِة َك ْبـ ٍ
ـة َعـ َ
ـار»،
ـح َبـ ْ َ
ـحَ ،ف ُي ْذ َبـ ُ
ـش َأ ْم َلـ َ
ْ
ـى ُصـ َ
ـو َ ْ َ َ َ
ُ
ـأ ِت ص ِ
وهــو وإن كان عرضــا فــاهلل  -تعــاىل  -يقلبــه عينــا ،كــا ورد يف العمــل الصالــحَ :
اح َب ـ ُه
«أ َّن ـ ُه َيـ ْ َ
«أ َّن ـ ُه َيـ ْ
ـور ٍة»( ،)1وورد يف القــرآنَ :
ال َسـ ِ
ـاب َْ
ـنَ ،وا ْل َع َمـ ُ
ـح َعـ َ
ـور ِة َّ
ـأ ِت
ـل ا ْل َقبِيـ ُ
الشـ ِّ
ـى َأ ْق َبــحِ ُصــــ َ
ِف ُصـ َ
الشـ ِ
ـاح ِ
َعـ َ
ـاب َّ
ـور ِة َّ
ـو ِن» احلديــث( ،)2أي قــراءة القـــــــــارئ ،وورد يف األعــال :أهنــا
ب ال َّلـ ْ
الشـ ِّ
ـى ُصـ َ

توضــع يف امليــزان( ،)3واألعيــان هــي التــي تقبــل الــوزن دون األعـــراض .وورد يف ســورة البقــرة وآل
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((« (1صحيح» :أخرجه ابن املبارك يف«:الزهد والرقائق»( /باب :فضل ذكر اهلل عز وجل/ح ،)1219:وأبو داود الطياليس يف«:مسنده»/
(الرباء بن عازب/ح ،)789:وابن أيب شيبة يف«:مصنفه»( /يف نفس املؤمن وكيف خترج ونفس الكافر/ح ،)12059:وأمحد
يف«:مسنده»( /أول مسند الكوفيني/حديث الرباء بن عازب/ح ،)18534:وأبو داود يف«:سننه»( /كتاب :السنة /باب :يف املسألة يف
القرب وعذاب/ح ،)4753:وابن مندة يف«:اإليامن»( /ذكر وجوب اإليامن بالسؤال يف القرب/ح ،)1064:والبيهقي يف«:إثبات عذاب
القرب»( :باب :الدليل عىل أنه تعاد روحه يف جسده ثم/ح ،)44:من طرق ،عن األعمش ،عن املنهال ابن عمرو ،عن زاذان أيب عمر،
عن الرباء بن عازب  مرفوعا.
قلت :األعمش :سليامن بن مهران مىض ترمجته وهو ثقة مدلس ،واملنهال بن عمرو األسدي :صدوق ربام وهم«.التقريب»/
(ص ،)778:وزاذان أبو عمر الكندي :صدوق يرسل ،وفيه شيعية«.التقريب»( /ص ،)257:وهو حيدث عن الصحايب اجلليل :الرباء
ِ
ب ِاءَ ،وك ََذلِ َك
ورَ .ر َوا ُه َ َ
جا َع ٌةَ ،ع ِن ا ْل َ َ
بن عازي ،قال ابن مندة يف«:اإليامن»( /ح ،)1064:عقب إيراده للحديثَ «:ه َذا إِ ْسنَا ٌد ُمتَّص ٌل َم ْش ُه ٌ
شَ ،و َع ِن ا ْلِن َْه ِ
ال ْب ِن َع ْم ٍروَ ،وا ْلِن َْه ُال َأ ْخ َر َج َعنْ ُه ا ْل ُب َخ ِ
َر َوا ُه ِعدَّ ةٌَ ،ع ْن ْالَ ْع َم ِ
ار ُّي َما َت َف َّر َد بِ ِهَ ،و َزا َذ ُ
ان َأ ْخ َر َج َعنْ ُه ُم ْس ِل ٌمَ ،و ُه َو َثابِ ٌت َع َل َر ْس ِم
يث َعن جابِ ٍر ،و َأ ِب هريرةَ ،و َأ ِب س ِع ٍ
الم َع ِة .ور ِوي ه َذا ْ ِ
يدَ ،و َأن ِ
َس ْب ِن َمالِ ٍكَ ،و َع ِائ َش َة  ،» هلذا نحا ابن القيم يف«:إعالم
َُ َ َ
الَد ُ ْ َ
َ ُ ََْ َ َ
ََْ
املوقعني» ،)308/2( /إىل القول :وهذا حديث صحيح ،وهذا ما خلص إليه األلباين يف تعليقه عىل«:املشكاة» ،)512/1( /و«أحكام
اجلنائز»( /ص ،)159:و«صحيح سنن أيب داود».)166/3( /
((« (2إسناده حسن» :أخرجه ابن أيب شيبة يف«:مصنفه»( /من قال :يشفع القرآن لصاحبه يوم القيامة/ح ،)30045:وأمحد يف«:مسنده»/
(مسند األنصار /حديث بريدة األسلمي( /ح ،)22976:وابن ماجة يف«:سننه»( /كتاب :األدب /باب :تواب القرآن/ح،)3781:
ْت ِعنْدَ رس ِ
ول اللَِّ َ ف َس ِم ْع ُت ُه
من طرق ،عن بشري بن مهاجر ،عن عبد اهلل بن بريدة ،عن أبيهَ ،ق َال واللفظ البن أيب شيبة ُ :كن ُ
َ ُ
ِ ِ ِ
ِ
الش ِ
اح ِ
َي ُق ُ
َالر ُج ِل َّ
ب »...
ول «:إِ َّن ا ْل ُق ْر َ
آن َي ْل َقى َصاح َب ُه َي ْو َم ا ْلق َي َامة ح َ
ب ُه ك َّ
ني َين َْش ُّق َعنْ ُه َق ْ ُ
ِ
قال البوصريي يف«:مصباح الزجاجة» :)126/4( /هذا إسناد رجاله ثقات ،وهو ما نحا إليه ابن حجر يف«:املطالب العالية»/
( ،)324/14واأللباين يف«:صحيح سنن ابن ماجة» ،)239/3( /ولرواية بريدة شاهد من حديث أيب هريرة  ،أخرجه الطرباين
يف«:األوسط»( /من اسمه :حممد/ح ،)5764:من طريق حييى بن عبد احلميد احلامين ،عن رشيك ،عن عبد اهلل بن عيسى ،عن حييى بن
أيب كثري ،عن أيب سلمة ،عن أيب هريرة  ، مرفوعا.
قال اهليتمي يف«:جممع الزوائد» :)160/7( /رواه الطرباين يف«:األوسط» ،وفيه حييى بن عبد العزيز احلامين ،وهو ضعيف ،لكن األلباين
عارضه من وجهني :األول :قوله :ابن عبد العزيز ،وإنام هو ابن عبد احلميد كام يف كتب الرجال ،ولعله سبق قلم من املؤلف ،أو خطأ
من الناسخ .واآلخر :أن الطرباين قد رصح بأن احلامين قد تابعه يزيد بن هارون ،وهو ثقة من رجال الشيخني ،فإعالل احلديث باحلامين
خطأ واضح ،والصواب تضعيفه برشيك ،وهو ابن عبد اهلل القايض ،وهو ضعيف لسوء حفظه .لكن احلديث حسن أو صحيح ،ألن له
شاهدا من حديث بريدة بن احلصيب مرفوعا بتاممه«.السلسلة الصحيحة».)793/6( /
(( (3ورد يف هذا الباب أحاديث تنص عىل أن األعامل توضع يف امليزان يوم القيامة منها:
«إسناده صحيح» :ما أخرجه ابن أيب شيبة يف«:مصنفه»( /ما ذكر يف حسن اخللق وكراهية الفحش/ح ،)25323:وأمحد يف«:مسنده»/
(امللحق املستدرك من مسند األنصار/ح 27517:وح ،)27532:وأبو داود يف«:سننه»( /أول كتاب :األدب /باب :يف حسن

التعام ُْل مع ا َْلس ِ
ِ
نه ُج َأ ِ
ائ ِل ا ْل ًغ ْيبِ َّية
َم َ
السنَّة َوا ٌمل َت َك ِّل َمة يف ًّ ّ ُ َ َ َ
هل ُّ

ُوضــع ِف ا ْلِيـ َـز ِ
ان» ،واألعيــان هــي التــي تقبــل الــوزن دون األعــراض.»...
عمــران(َ « :)1أ َّنَــا ت َ ُ
أمــا عــن الشــبهة الثانيــة :وهــي أن خــر الواحــد يفيــد الظــن وال يوجــب العلــم ،فيجــاب

عنهــا ،أن أهــل الســنة بــدءا مــن الصحابــة إىل مــن ســار عــى درهبــم مــن التابعــن مل يفرقــوا بــن
حديــث اآلحــاد وحديــث التواتــر فرشطهــم األســاس هــو ثبــوت صحتــه ،وهــذا هــو املشــهور عنهــم

ولعــل أبــرز هــؤالء؛ ال َع َلــم األصــويل :اإلمــام الشــافعي( )2يقــول« :إذا صــح احلديــث فهــو مذهبــي،
وإذا صــح احلديــث فارضبــوا بقــويل احلائــط» ،وكذلــك ابــن حــزم حــن بســط هــذه املســألة يف كتابــه:
«اإلحــكام»( ،)3إذ عــد أن املعيــار يف قبــول الرويــة أو ردهــا هــو مــدى ثبوهتــا ،فــإذا ثبــت صحــة اخلــر

ترتــب عليــه العلــم والعمــل ســواء يف العقائــد أو األحــكام ،يقــول« :إن كل خــر رواه الثقــة عــن الثقــة
مســندا إىل رســول اهلل  يف الديانــة فإنــه حــق قـــــــد قالــه -عليــه الســام -كــا هــو وأنــه

يوجــب العلــم ونقطــع بصحتــه».

فالســلف الصالــح مل يلتفتــوا إىل مثــل هــذه التقســيامت البدعيــة ،فــا ثبتــت صحتــه ترتــب
ِ
عليــه العلــم والعمــل ،يقــول شــيخ اإلســام ابــن تيميــة(ُ « :)4ثـ ِ
ـم ٌة َإل :اتفــاق
ـم هــذه األحاديــث ُمنْ َقسـ َ
َّ
اخللق/ح ،)4799:وابن أيب عاصم يف«:السنة»( /باب :ذكر امليزان/ح ،)783:والاللكائي يف«:رشح أصول اعتقاد أهل السنة»/
(سياق ما روي يف أن اإليامن بأن احلسنات/ح ،)2207:من طرق عن شعبة ،عن القاسم بن أيب بزة ،عن عطاء الكَيخاراين ،عن أم
الدرداء ،عن أيب الدرداء ،عـن النبي  ، قال«:ما ِمن ٍ
ِ
امليزان ِمن ُح ِ
سن ُ
يشء ُ
اخل ُل ِق»
أثقل يف
ْ
قلت :شعبة بن احلجاج :أمري املؤمنني يف احلدث«.التقريب»( /ص ،)339:والقاسم بن أيب بزة من الثقات«.التقريب»( /ص،)627:
وعطاء بن نافع ال َك ْي َخ َار ِان :من الثقات«.التقريب»( /ص ،)539:وأم الدرداءُ :ه َج ْي َمة ثقة فقيهة«.التقريب»( /ص ،)1052:تروي
عن زوجها أيب الدرداء الصحايب اجلليل ،قال أبو بكر ابن أيب عاصم يف«:السنة» ،)363/2( /عقب روايته حلديث أن اخللق احلسن
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ب َع ْن َأ ْه ِل ا َْل ْع ِر َف ِة بِ ْالَ ْخ َب ِ
ْ
ار لِ َك ْث َر ِ َتا َو ِص َّحتِ َها َو ُش ْه َر ِ َتاَ ،و ِه َي
يوضع يف
احَ ،ل ت َْذ َه ُ
امليزان«:الَ ْخ َب ُار ا َّلتي ِف ذك ِْر ا ْل َيزان َأ ْخ َب ٌار كَث َري ٌة ص َح ٌ
ِ
ِ
ار ا َّلتي ت ِ
ِم َن ْالَ ْخ َب ِ
ب ا ْلع ْل َم َع َل َما َذك َْرنَا» ،فإسناده صحيح وهذا ما نحا إليه أيضا األلباين يف«:السلسلة الصحيحة»،)535/2( /
ُوج ُ
و«صحيح سنن أيب داود».)179/3( /
(( (1أخرج مسلم يف( :كتاب :صالة املسلمني وقرصها /باب :فضل قراءة القرآن ،وسورة البقرة/حَ ،)1886 :ع ْن ُج َب ِْي ْب ِن ُن َف ٍْيَ ،ق َال:
س ِمع ُت النَّواس بن سمع َ ِ
ِِ ِ
ِ ِ
ولُ «:ي ْؤتَى بِا ْل ُق ْر ِ
بَ ،ي ُق ُ
ولَ :س ِم ْع ُت النَّبِ َّي َ ،ي ُق ُ
ون بِ ِه
ين كَانُوا َي ْع َم ُل َ
ان ا ْلك َل ِ َّ
َّ َ ْ َ َ ْ َ
َ ْ
آن َي ْو َم ا ْلق َي َامة َو َأ ْهله ا َّلذ َ
ِ
ِ
ُ
ْ
َ
ان»
ور ُة ال َبق َرةَ ،وآل ع ْم َر َ
َت ْقدُ ُم ُه ُس َ
((« (2رشح مسند الشافعي» /أليب القاسم الرافعي القزويني (ت623:هـ).)19/1( /
(( (3ينظر« :اإلحكام يف أصول األحكام» /البن حزم (ت456:هـ).)123/1( /
((« (4رفع املالم عن األئمة األعالم» /البن تيمية (ت728:هـ)( /ص.)45:
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العلــاء عــى العلــم والعمــل باألحاديــث القطعيــة ،بِـ َـأ ْن ي ُكـ َ ِ
السـن َِد َوا َْل ْتـ ِ
ـو َمــا َت َي َّقنَّــا
ـن َو ُهـ َ
َ
ـي َّ
ـون َق ْطعـ َّ
ـول اللَِّ َ قا َلـه و َتي َّقنَّــا َأ َّنـه َأراد بِـ ِ
َأ َّن َر ُســـــ َ
ـه تِ ْلـ َ
ـورةَ» وحديــث ذبــح املــوت قــد ورد
ـك ُّ
ُ َ َ
ُ َ َ
الصـ َ
يف الصحيحــن ،وقــد اتفقــت األمــة عــى أن مجهــور مــا ورد فيهــا يعــد أصــح مــا أوثــر عــن النبــي

 ،يقــول ابــن تيميــة( ..« :)1فــإن مجيــع أهــل العلــم باحلديــث جيزمــون بصحــة مجهــور
ـع هلــم يف معرفــة احلديــث»...
أحاديــث الكتابــن وســائر النــاس َت َبـ ٌ

فهــذه كلهــا شــواهد اســتدل هبــا الســلف الصالــح لــرد شــبهات املؤولــة ،وتثبــت أن العــرض

يمكــن أن يتحــول إىل جوهــر بدليــل مــا أورده ابــن تيميــة  مــن أدلــة حديثيــة يف البــاب وكذلــك

مــن أتــى بعــده ،ولكــون احلديثــن املســتدل هبــا يف هــذه املســألة الغيبيــة مــن روايــة الشــيخني،
والســلف مل يفرقــوا فيهــا بــن اآلحــاد واملتواتــر؛ فالضابــط عندهــم يف القبــول أو الــرد هــو مــدى

نســبة هــذا اخلــر إىل املعصــوم.

وتبــن كذلــك أن منهــج أهــل الســنة يف التعامــل مــع هــذا اخلــر هــو متريــر القــراءة عــى ظاهرها

دونــا تأويــل أو بحــث يف الكيــف الــذي ال يعلمــه إال احلــق -ســبحانه وتعــاىل ،-وال َي ْعنُـ َ
ـون بقوهلــم:

«وال تفــر» ،أنــه ال يفهــم هلــا معنــى ،بــل يقصــدون عــدم تفســرها بخــاف ظاهرهــا الــذي تــدل
عليه .

وكذلــك كان دأهبــم يف إثبــات باقــي املســائل الغيبيــة منهــا إثبــات «عــذاب القــر» ،فهــل وافقهم

أهــل الــكالم يف متريــر اخلــر عــى ظاهــره أم عمــدوا إىل التعطيــل؟ هــذا مــا ســيتبني يف املبحــث التــايل.
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((« (1جمموع الفتاوى» /البن تيمية (ت728:هـ).)17 16/18( /

التعام ُْل مع ا َْلس ِ
ِ
نه ُج َأ ِ
ائ ِل ا ْل ًغ ْيبِ َّية
َم َ
السنَّة َوا ٌمل َت َك ِّل َمة يف ًّ ّ ُ َ َ َ
هل ُّ

املبحث الثاين:

منهج أهل السنة وأهل الكالم يف التعامل مع خرب:
«عذاب القرب»

بــأي منهــج أقــر الســلف الصالــح هــذا العــذاب ،وملــاذا أنكــر املعطلــة هــذا اخلــر؟ هل الســبب

يف ذلــك هــو اختالفهــم يف املنهــج؟ هــذا مــا ســيتم تناولــه يف املطلبــن التاليــن.

املطلب األول :منهج أهل السنة يف إثبات خرب« :عذاب القرب»
اعتمــد أهــل الســنة يف تقريــر هــذه املســألة عــى مــا أخــر بــه -ســبحانه وتعــاىل -يف كتابــه

العزيــز ،ومــا بينتــه الســنة الصحيحــة ،وســأكتفي بإيــراد دليلــن يف البــاب:

الدليــل األول :قولــه -تعــاىل:-ﮋﮞﮟﮠﮡﮊ[ســورة غافــر ،]46:والشــك أهنــا أرصح

آيــة مثبتــة لعــذاب القــر ،وقــد اســتعان أهــل الســنة يف بياهنــا باحلديــث الــذي رواه الشــيخان( ،)1عــن
ـر َض ع َليـ ِ
َعبـ ِ
ـد اللَِّ ْبـ ِ
ـات ُعـ ِ
ـن ُع َمـ َـر  أن النبــي َ قـ َ
ـه َم ْق َعــدُ ُه
ـم إِ َذا َمـ َ
ْ
َ ْ
ـال« :إِ َّن َأ َحدَ ُكـ ْ
ــل الن ِ ِ
َّــة ،وإِ ْن ك َ ِ
ــل َ ِ
ــل َ ِ ِ
ــي ،إِ ْن ك َ ِ
ِ
ِ
ــن َأ ْه ِ
ــن َأ ْه ِ
ــن َأ ْه ِ
ــن َأ ْه ِ
ــل
َّــار َفم ْ
َان م ْ
اجلن َ
اجلنَّــة َفم ْ
َان م ْ
بِا ْل َغــدَ اة َوال َع ِّ
القيامـ ِ
ِ
النَّـ ِ
ـارَ ،ف ُي َقـ ُ
ـالَ :هـ َ
ـذا َم ْق َعــدُ َك َح َّتــى َي ْب َع َثـ َ
ـة»
ـك اللَُّ َيـ ْ
ـو َم َ َ
ومن أبرز من اعتمد هذا احلديث لتفسري اآلية الكريمة:
-أبــو بكــر بــن جماهــد( ،)2يقــول« :أمجــع أهــل الســنة أن عــذاب القــر حــق ،وأن النــاس ُيفتنــون

ـت اهلل مــن أحــب تثبيتــه منهــم».
يف قبورهــم بعــد أن حييــوا فيهــا و ُيســألوا فيهــا ،و ُي َث ِّبـ ُ

((« (1متفق عليه» :أخرجه الشيخان؛ البخاري يف( :كتاب :اجلنائز /باب :امليت يعرض عليه مقعده بالغداة والعيش/ح ،)1379:ومسلم
يف( :كتاب :صفة اجلنة وصفة نعيمها وأهلها/باب :عرض مقعد امليت من اجلنة أو النار عليه/ح.)7245:
(( (2ينظر«:رشح صحيح البخاري» /البن بطال (ت449:هـ).)358/3( /
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-وأبــو جعفــر الطــري( )1يقــول« :يقــول تعــاىل ذكــره مب ِّينــا عــن ســوء العــذاب الــذي حـ ّـل

ـار ُي ْع َر ُضـ َ
ـون
هبــؤالء األشــقياء مــن قــوم فرعــون ذلــك الــذي حــاق هبــم مــن ســوء عــذاب اهلل (النَّـ ُ

َع َل ْي َهــا) إهنــم ملــا هلكــوا وغرقهــم اهلل ،جعلــت أرواحهــم يف أجــواف طــر ســود ،فهــي تعــرض عــى
النــار ّ
كل يــوم مرتــن ( ُغــدُ ًّوا َو َع ِش ـ ًّيا) إىل أن تقــوم الســاعة».
-وأضــاف أبــو إســحاق الزجــاج( )2اللغــوي احلصيــف نكتــة فريــدة لتأكيــد هــذا املعنــى إذ ذكــر

أن لفظــة« :ادخلــوا» تقــرأ« :عــى معنــى األمــر هلــم بالدخــول ،كأ َّنــه ويــوم تقــوم الســاعة يقــول:
ادخلــوا يــا آل فرعــون أشــد العــذاب».

-ومل خيالفهــم أبــو الليــث الســمرقندي( )3فقــد اســتدل لتقريــر ذلــك بــا أوثــر عــن ابــن عبــاس

وابــــن مســعود  ، وقتــادة وجماهــد ،يف حــن احتــج ابــن أيب زمنني( )4يف بيــان اآلية بحديــــث
ابــن عمــــر  الســالف الذكــر دونــا تأويــل أو تعطيل.

ومل يكتــف ابــن حــزم( )5بتقريــر عــذاب القــر( ،)6بــل تعقــب املنكريــن بالقــول..« :وإنــا هلــك

مــن هلــك بأخــذه آيــة وتركــه أخــرى ،وأخــذه حديثـ ًا وتركــه آخــر ،وأخــذه آيــة وتركــه حديثـ ًا يبينها،
وأخــذه حديثـ ًا وتركــه آيــة ،وهــذا خطــأ ال حيــل ،وإنــا الفــرض عــى املســلمني أخــذ كل مــا جــاء بــه

النبــي  مــن قــرآن وســنة وضــم كل ذلــك بعضــه إىل بعــض».

يظهــر أن الســلف اتفقــوا عــى أن هــذه اآليــة مــن األدلــة القاطعــة عــى عــذاب القــر ،هلــذا قــال
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(( (1ينظر«:جامع البيان» /أليب جعفر الطربي (ت310:هـ) ،)395/21( /و«اعتقاد أئمة احلديث» /أليب بكر اجلرجاين (ت371 :هـ)/
(ص.)70 69:و«اإلبانة عن أصول الديانة» /أليب احلسن األشعري (ت324 :هـ)( /ص.)250 249:
(( (2ينظر«:معاين القرآن وإعرابه» /أليب إسحاق الزجاج (ت311:هـ).)376/4( /
(( (3ينظر«:بحر العلوم» /أليب الليث السمرقندي (ت373 :هـ) ،)208/3( /و«معامل التنزيل يف تفسري القرآن» /لإلمام البغوي (ت:
510هـ)..)151 150/7( /
(( (4ينظر«:أصول السنة» /البن أيب زمنني (ت399:هـ)( /ص.)135 134 :
(( (5ينظر«:رسائل ابن حزم» /البن حزم (ت456:هـ).)219/3( /
(( (6قلت :إن ابن حزم وإن أثبت عذاب القرب إال أنه نفى أن يكون جسديا ،وسيأيت الكالم عن ذلك يف املطلب الثاين عند تناول قضية :هل
العذاب يشمل الروح أو اجلسد أم مها معا؟

التعام ُْل مع ا َْلس ِ
ِ
نه ُج َأ ِ
ائ ِل ا ْل ًغ ْيبِ َّية
َم َ
السنَّة َوا ٌمل َت َك ِّل َمة يف ًّ ّ ُ َ َ َ
هل ُّ

ـتدل بِـ ِ
ِ
اسـ َّ
ـه العلـ َـاء عىل َعـ َ
ـذاب الــرزخ».
شــيخ اإلســام ابــن تيميــة(َ :)1
«و َهــذه ْال َيــة أحــد َمــا ْ
والدليل الثاين :قوله تعاىل :ﮋﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮊ [سورة التوبة،]101:

قــال أبــو حنيفــة(« : )2مــن َق َ
ــال َل أعــرف َع َ
ال ْه ِميــة اهلالكــة
ــر َف ُه َ
ــو مــن ْ َ
ــذاب ا ْل َق ْ
()3
ـال :ﮋﭿﮀﮊ َ ،ي ْعنِــي َعـ َ
ِلَ َّنـ ُه أنكــر َق ْولــه َت َعـ َ
ـر» ،هلــذا أوردهــا اإلمــام البخــاري
ـذاب ا ْل َقـ ْ

يف بــاب« :مــا جــاء يف عــذاب القــر» ،وهــو مــا فهمــه منهــا مجهــور املفرسيــن منهــم؛ أبــو جعفــر
الطــري( )4وابــن أيب زمنــن( )5حيــث اعتــرا أن هــذه اآليــة مــن األدلــة املثبتــة لعــذاب القــر.

وإذا كان أهــل الســنة قــد توافقــوا عــى أن عــذاب القــر ونعيمــه حــق ،وأن املؤمــن والكافــر

واملنافــق كلهــم يســألون يف قبورهــم ،فــإن بعــض املتكلمــة أولــوا بيــان النبــي  هلــذه

اآليــة ومل يســلموا بــأن الطريــق األوحــد ملعرفــة حقيقتهــا هــو كتــاب اهلل وســنة نبيــه ،

فكيــف تعامــل هــؤالء مــع األدلــة الســمعية التــي تثبــت عــذاب الــرزخ؟ وكيــف رد أهــل الســنة عــى

شــبهاهتم؟

هذا ما سيتم الفصل فيه -بإذن اهلل تعاىل -يف املطلب التايل.

((« (1دقائق التفسري» البن تيمية (ت728:هـ).)255/2( /
((« (2الفقه األكرب» /أليب حنيفة النعامن (ت150:هـ)( /ص.)137:
((« (3صحيح البخاري» /أليب عبد اهلل البخاري (ت256:هـ).)97/2( /
((« (4جامع البيان» /أليب جعفر الطربي (ت310:هـ).)441/14( /
(( (5ينظر«:أصول السنة» /البن أيب زمنني (ت399:هـ)( /ص.)154:
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املطلــب الثــاين :منهــج أهــل الــكالم يف تعطيــل هــذا اخلــر ورد أهــل الســنة عــى

شــبهاهتم.

ذكــر أبــو احلســن األشــعري يف« :إبانتــه»( )1أن املعتزلــة مجيعهــم أنكــر هــذه املســألة ،لكــن

احلقيقــة أن اإلنــكار شــمل بعضهــم ممــن نقلــت كتــب الرتاجــم واألصــول أســاءهم منهــم؛

-مــا ذكــره امللطــي( )2يف« :التنبيــه والــرد» يقــول« :وأنكــر جهــم( )3عــذاب القــر ومنكــرا ونكــرا،

وقــال :أليس يقــول :ﮋﮱﯓﯔﯕ ﯖﯗﯘﮊ [ســورة الدخــان.»]56 :

-و رضار بــن عمــرو الغطفــاين :يقــول القــايض عبــد اجلبــار(..« :)4إال يشء حيكــى عــن رضار بــن

عمــرو( )5وكان مــن أصحــاب املعتزلــة ثــم التحــق باملجربة».

وبرش املرييس( :)6هلذا نقض عليه أبو سعيد الدارمي( )7مقالته وفند مزاعمه.-وأبو بكر األصم( :)8حيث روى ابن بطال( ،)9عن أيب عثامن ابن احلداد( )10أنه كان ينكر عذاب القرب.
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(( (1ينظر«:اإلبانة عن أصول الديانة» /أليب احلسن األشعري (ت324:هـ)( /ص.)247:
((« (2التنبيه والرد» /للملطي (ت377:هـ)( /ص.)124:
((« (3جهم بن صفوان» :أبو حمرز الراسبي السمرقندي ،الضال املبتدع ،رأس اجلهمية ،كان ينكر الصفات ،ويقول بخلق القرآن ،وقد كانت
هنايته عىل يد سلم بن أحوز؛ إلنكاره أن اهلل كلم موسى .ينظر ترمجته«:سري أعالم النبالء».)27/6( /
(( (4ينظر«:رشح األصول اخلمسة» /للقايض عبد اجلبار (ت415 :هـ)( /ص.)730:
((» (5رضار بن عمرو» :شيخ الرضارية ،له مقاالت خبيثة ،منها؛ إنكاره عذاب القرب ،له تصانيف كثرية تؤذن بذكائه ،لكن مل ينفعه ذلك.
ينظر ترمجته«:الفصل» /البن حزم ،)56 55/4( /و«سري أعالم النبالء».)546 544/10(/
((« (6برش املرييس» :هو أبو عبد الرمحن برش بن غياث املرييس ،رأس الطائفة املريسية املرجئة ،وصفه العجيل بأنه كان دميم املنظر ،وسخ
الثياب ،وافر الشعر ،أشبه يشء باليهود .تويف سنة ثامنية عرش ومائتني218( :هـ) .ينظر ترمجته«:تاريخ بغداد» /للخطيب (ت463:هـ/
( ،)404/2و«سري أعالم النبالء» /للذهبي (ت748:هـ).)199/10( /
(( (7ينظر«:نقض أيب سعيد عثامن بن سعيد عىل املرييس اجلهمي» /للدارمي (ت280:هـ)( /ص.)24:
((« (8أبو بكر األصم» :هو عبد الرمحن بن كيسان ،من طبقة أيب اهلذيل العالف أو أقدم منه ،من مقاالته«:كل من جحد رسالته فهو
مرشك »..ومن أبرز تالمذته إبراهيم بن إسامعيل ابن ُع َل َّية ،من كتبه«:خلق القرآن» ،وكتاب«:احلجة والرسل» ،مات سنة إحدى ومائتني
(201هـ) .ينظر ترمجته« :تاريخ دمشق» /البن عساكر (ت571:هـ) ،)359/53( /و«سري أعالم النبالء».)123/8( /
(( (9ينظر«:رشح صحيح البخاري» /البن بطال (ت449:هـ).)358/3(/
قوي احلجة يف علوم الدين واللغة ،وكان كثري
(« (1(1أبو عثامن بن احلداد» :هو سعيد بن حممد الغساين ،من أهل القريوان ،كان مناظراّ ،
الرد عىل أهل البدع واملخالفني للسنة ،وقد اشتهر بجدله لبعض علامء الدولة الفاطمية (العبيدية) يف بدء قيامها ،من مؤلفاته«:توضيح
املشكل يف القرآن» ،تويف سنة اثنني وثالث مائة (ت302:هـ) .ينظر ترمجته«:األعالم» /للزركيل (ت1396:هـ).)100/3( /

التعام ُْل مع ا َْلس ِ
ِ
نه ُج َأ ِ
ائ ِل ا ْل ًغ ْيبِ َّية
َم َ
السنَّة َوا ٌمل َت َك ِّل َمة يف ًّ ّ ُ َ َ َ
هل ُّ

وزاد شمس الدين القرطبي( )1حييى بن كامل(.)2فليــس كل املعتزلــة أنكــروا عــذاب القــر ،هلــذا اســتنكر التفتــازاين( )3عــى مــن اهتمهــم أهنــم
ِ
ينفــون خــر «عــذاب القــر» ،ونــدد أن ينْسـ ِ
ـب إىل املعتزلــة
ض ٌار إىل املعتزلــة يقــول« :وإنــا نُسـ َ
ُ َ َ
ـب َ
وهــم بــراء منــه ملخالطــة رضار إياهــم وتبعــه قــوم مــن الســفهاء املعانديــن للحــق».

وهــذا االســتنكار يثبــت أن اجلهميــة والرضاريــة ومــن ســبق ذكرهــم هــم الــذي أنكــروا عــذاب

القــر ،يعضــده أن مــن املعتزلــة القدريــة

()4

مــن أقــر عــذاب القــر منهــم؛ أبــو القاســم الكعبــي

()5

وأبــو عــي اجلبائــي( )6وابنــه أبــو هاشــم( ،)7والقــايض عبــد اجلبــار( ،)8وصالــح القبــة(.)9

وهــذا صحيــح؛ إذ باســتقرائي لبعــض كتبهــم تبــن أهنــم يثبتــون عــذاب القــر -وإن اختلفــوا يف

طريقــة إثباتــه ،-ومــن هــؤالء املعتزلــة؛

(( (1ينظر«:التذكرة» /لشمس الدين القرطبي (ت681 :هـ)( /ص.)380 379:
((« (2حييى بن كامل» :كان من أصحاب املرييس ،ثم انتقل إىل مذهب اإلباضية ،من أقواله أن اهلل كلف العباد ما ال يقدرون عليه ،تويف يف
حدود أربعني ومائتني 240 ( :هـ) .ينظر ترمجته«:مقاالت اإلسالميني» /أليب احلسن األشعري.)99/1( /
((« (3رشح املقاصد يف علم الكالم» /سعد الدين التفتازاين (ت793:هـ).)113/5( /
(( (4ينظر«:التذكرة» /لشمس الدين القرطبي (ت681:هـ)( /ص.)379:
((« (5أبو القاسم البلخي» :هو عبد اهلل بن أمحد ،رأس املعتزلة ،أخذ عن أيب احلسن اخلياط ،وروى عنه :حممد بن زكريا ،من أقواله الشنيعة:
إرادة اهلل ليست من صفات ذاته ...تويف سنة تسعة عرشة وثالث مائة (ت329:هـ) .ينظر ترمجته«:السري».)255/15( /
((« (6أبو عيل اجلبائي» :هو حممد بن عبد الوهاب ،أخذ عن :يعقوب الشحام ،وأخذ عنه ابنه أبو هاشم ،تويف سنة ثالث وثالث مائة
(ت303:هـ) .ينظر ترمجته«:سري أعالم النبالء».)183/14( /
((« (7ابنه أبو هاشم» :هو عبد السالم بن حممد بن عبد الوهاب اجلبائي ،من مؤلفاته :كتاب«:اجلامع الكبري» ،وكتاب«:العرض» ،تويف
ببغداد سنة إحدى وعرشين وثالث مائة (ت321:هـ) .ينظر ترمجته«:سري أعالم النبالء».)183/14( /
((« (8القايض عبد اجلبار» :هو ابن أمحد بن عبد اجلبار اهلمذاين ،شيخ املعتزلة ،سمع من عيل القطان ،وعبد الرمحان بن اجلالب وغريمها،
وحدث عنه :أبو القاسم التنوي ،وغريه ،وتصانيفه كثرية لعل أبرزها«:رشح األصول اخلمسة» ،مات سنة مخس عرشة واربع مائة
(ت415:هـ) .ينظر ترمجته«:سري اعالم النبالء».)244/17( /
((« (9صالح القبة» :هو أبو جعفر حممد بن قبة ،من متكلمي الشيعة القدرية ،ذكر األشعري أن سبب تلقيبه بـ«:ابن القبة» ألنه ملا قيل له«:ما
تنكر أن تكون يف هذا الوقت بمكة جالس ًا يف قبة قد رضبت عليك وأنت ال تعلم ذلك ألن اهلل سبحانه مل خيلق فيك العلم به هذا وأنت
صحيح سليم غري مأوف قال :ال أنكر فلقب بِ ُق َّبة» أخذ عن النظام املعتزيل ،وخالف املعتزلة أيضا يف مسألة التولد ،من آثاره«:كتاب
اإلنصاف يف اإلمامة» ..ينظر ترمجته«:مقاالت اإلسالميني» ،)181/1( /و( 285/2و ،)300 299و«الفهرست»( /ص،)219:
و«طبقات املعتزلة»( /ص.)73:
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 -القــايض عبــد اجلبــار( :)1حيــث ذهــب إىل أن عــذاب القــر يشــمل كل املكلفــن ،يقــول:

«والداللــة التــي تعــم ،قولــه تعــاىل :ﮋ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎﮊ [ســورة غافــر ،] 11:وال تكــون اإلماتــة واإلحيــاء إال ويف إحــدى املرتــن إمــا التعذيــب يف القــر

أو التبشــر عــى مــا نقولــه» ،لكنــه خالــف أهــل الســنة حــن اعتــر أن اآليــة ،)46( :مــن ســورة
غافــر ختــص آل فرعــون ،-يقــول(« :)2ووجــه داللتــه عــى عــذاب القــر ظاهــر غــر أنــه خيتــص بــآل

فرعــون وال يعــم مجيــع املكلفــن» وخالفــه الزخمــري( )3حيــث اســتدل هبــا عــى إثبــات عــذاب القــر
جلميــع املكلفــن دونــا اســتثناء ،يقــول« :ويســتدل هبــذه اآليــة عــى إثبــات عــذاب القــر».

-كــا أثبــت عــذاب القــر صالــح القبــة وهــو مــن املعتزلــة القدريــة ،يقــول« :عــذاب القــر

جائــز وجيــري عــى املؤمنــن مــن غــر رد األرواح إىل أجســادها ،وقــال :إن امليــت جيــوز أن حيــس
ويــأمل ،وهــو خــاف الــرورة»(.)4

ومل يكن إنكار هؤالء عار من الدليل ،فقد احتجوا بشبه عدة ،سأعمل عىل ذكر أبرزها:
الشبهة األوىل :أن اإلنسان لن يتعرض إال ملوتة واحدة ،واستدلوا بقوله -تعاىل :-ﮋ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﮊ[سورة الدخان.]56 :

والشبهة الثانية :أهنم فهمـوا من قـوله -عز وجل :-ﮋﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ [سـورة فاطر،]٢٢ :

أنه ليس ثمة عذاب للقرب.

والشبهة الثالثـة :احتجاجهـم بقـوله -تـعاىل :-ﮋ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮊ[سورة غافر ،] 11:بدعـوى أن إحدى اإلماتتني إنام هي خـلق اهلل -تعاىل -اخللـق
من نطفة هي موات ،ومن ثم فال عذاب قبل يوم القيامة.
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(( (1ينظر«:رشح األصول اخلمسة» /للقايض عبد اجلبار (ت415 :هـ)( /ص.)731 -730:
(( (2املصدر نفسه( :ص.)730:
(( (3ينظر«:الكشاف» /للزخمرشي (ت538 :هـ).)170/4( /
((« (4رشح العقيدة الكربى» /أليب عبد اهلل السنويس (ت895 :هـ)( /ص.)442:

التعام ُْل مع ا َْلس ِ
ِ
نه ُج َأ ِ
ائ ِل ا ْل ًغ ْيبِ َّية
َم َ
السنَّة َوا ٌمل َت َك ِّل َمة يف ًّ ّ ُ َ َ َ
هل ُّ

والشــبهة الرابعــة :وجــود تعــارض بــن روايــة أمحــد حلديــث  التــي تضمنــت إنــكار

الرســول  بدايــة لعــذاب القــر ثــم تقريــره إيــاه يف آخــر الروايــة ،وبــن روايــة البخــاري
املقــررة هلــذا العــذاب.

أمــا الشــبهة اخلامســة واألخــرة :إنكارهــم أن يشــمل عــذاب القــر الــروح واجلســد،

بدعــوى أن املصلــوب ال يظهــر عليــه يشء ،وقــد بســط القــايض عبــد اجلبــار( )1بعــض األمثلــة التــي

تعــرض شــبهتهم هاتــه ،مــن ذلــك؛ أن التعذيــب يقتــي أن يكــون ظاهــرا عــى جســد امليــت ،واحلــال
أن النبــاش( )2ال جيــد ذلــك ،كــا أن املصلــوب وامليــت الــذي مل يدفــن بعــد ،املفــروض أن ُيســمع أنينــه

وأن يشــاهدَ اضطرا َبـ ُه كل واحــد ،واملعلــوم أن اضطــراب امل َعا َقــب ال ُيـ َـرى ،وال يســمع لــه أنــن البتــة،
فكيــف يكــون معذبــا؟!

وقد توىل أهل السنة الرد عىل هذه الشبهات بمقتىض الوحيني.
فبالنســبة للشــبهة األوىل :فهــي مــردودة عليهــم؛ ألن ســياق اآليــة يفنــد مزاعمهــم ،فهــي

ختاطــب أهــل اجلنــة بأهنــم لــن يذوقــوا موتــا يف اجلنــة غــر التــي ذاقوهــا يف الدنيــا ،وهــو مذهــب
مجهــور املفرسيــن ،لعــل أبرزهــم:

-ابــن قتيبــة الدينــوري يف كتابــه« :تأويــل مشــكل القــرآن» ( )3يقــول « :وأما قولــه :ﮋﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﮊ[ســورة الدخــان ،]56 :فــإن ّ
(إل) يف هــذا املوضــع أيضــا بمعنــى (ســوى)،
ومثلــه:ﮋﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮊ

[ســورة النســاء ،]22 :يريــد ســوى مــا ســلف يف اجلاهليــة قبــل النهــي ،وإنــا اســتثنى املوتــة األوىل وهــي
الســعداء حــن يموتــون يصــرون بــا شــاء اهلل مــن لطفــه وقدرتــه ،إىل أســباب مــن
يف الدنيــا ،ألن ّ

(( (1ينظر «:رشح األصول اخلمسة» /للقايض عبد اجلبار (ت415:هـ)( /ص.)733:
((« (2النباش» :هو الذي يستخرج األكفان خفية .ينظر«:غريب احلديث» /للقاسم بن سالم (ت224:هـ)(/مادة :خفا).
(( (3ينظر«:تأويل مشكل القرآن» /أليب حممد ابن قتيبة (ت276:هـ)( /ص.)54:
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أســباب اجلنــة ،ويتفاضلــون أيضــا يف تلــك األســباب عــى قــدر منازهلــم عنــد اهلل :فمنهــم مــن يل ّقــى

والرحيــان ،ومنهــم مــن يفتــح لــه بــاب إىل اجلنــة ،ومنهــم الشــهداء أرواحهــم يف حواصــل
بالـ ّـروح ّ

طــر خــر تعلــق يف اجلنــة ،أي تــأكل.» ...

-وهــو مــا فرسهــا بــه أبــو جعفــر الطــري مبينــا أن لفظــة« :إال» هنــا بمعنــى« :بعــد» ،ومبقيــا

عــى أن املوتــة الوحيــدة التــي ســيذوقها أهــل اجلنــة هــي تلــك التــي ســتصيبهم يف الدنيــا ،يقــول (« :)1
ال يــذوق هــؤالء املتقــون يف اجلنــة املــوت بعــد املوتــة األوىل التــي ذاقوهــا يف الدنيــا».

-ومل حيــد أبــو إســحاق الزجــاج وأبــو الليــث الســمرقندي( ،)2وابــن أيب زمنني()3ومكــي

القيــي( )4واإلمــام البغــوي ( )5عــن تفســر ســلفهم ،حيــث احتجــوا بنفــس اآليــة ( )22مــن ســورة

النســاء ،ووافقهــم علــاء األصــول منهــم؛ أبــو احلســن األشــعري مــن خــال« :رســالته إىل أهــل

الثغــر»( )6يقــول« :وأهنــم ال يذوقــون أمل املــوت كــا قــال تعــاىل :ﮋﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘﮊ [ســورة الدخــان»]56 :

أمــا الشــبهة الثانية فهــي احتجاجهــم بقولــه -عــز وجــل :-ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ [ســورة

فاطــر ،]٢٢ :فقــد رد عليهــا ثلــة مــن العلــاء منهــم؛

ِ
ال َهـ َ
ابــن قتيبــة يف« :تأويــل خمتلــف احلديــث»( )7يقــولَ « :ي ْعنِــيَ :أ َّنـ َـا َء ،ا َّل ِذي ـ َن
ـك َل ت ُْســم ُع ْ ُ
ِ
ِ
ـذا كَثِـ ِ
ـم َم ْو َتــى ِف ا ْل ُق ُبـ ِ
ِ
ـورَ ،و ِم ْثـ ُـل َهـ َ
ـم َم َثـ ً
ـا للجهالء
ك ََأ َّنُـ ْ
ض َ ُبـ ْ
ٌ
ـر ف ا ْل ُقـ ْـرآنَ ،و َل ْ ُيــر ْد بِا َْل ْو َتــى ،ا َّلذيـ َن َ َ
ـك ِعنْــدَ ُه َأ ْح َيــا ٌءَ ،كـ َـا َقـ َ
ـم َع َل ْينَــا ُأو َل ِئـ َ
ـال اللَُّ َعـ َّـز َو َجـ َّـل».
َشــهداء َبــدْ ٍرَ ،ف ُي ْح َتـ َّ
ـج ِبِـ ْ
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(( (1ينظر«:جامع البيان» /أليب جعفر الطربي (ت310:هـ)...)53/22( /
(( (2ينظر« :بحر العلوم» /أليب الليث السمرقندي (ت373:هـ).)274/3( /
((« (3تفسري القرآن العزيز» /البن أيب زمنني (ت399:هـ).)208/4( /
((« (4اهلداية إىل بلوغ النهاية» /ملكي القييس (ت437:هـ).)6760/10( /
((« (5معامل التنزيل» /لإلمام البغوي (ت510:هـ).)237/7( /
((« (6رسالة إىل أهل الثغر» /أليب احلسن األشعري (ت324:هـ)( /ص.)160:
(( (7ينظر«:تأويل خمتلف احلديث» /البن قتيبة (ت276:هـ)( /ص.)229:

التعام ُْل مع ا َْلس ِ
ِ
نه ُج َأ ِ
ائ ِل ا ْل ًغ ْيبِ َّية
َم َ
السنَّة َوا ٌمل َت َك ِّل َمة يف ًّ ّ ُ َ َ َ
هل ُّ

فمقصــود اآليــة إذن؛ هــو تشــبيه الكفــار وعنادهــم يف االســتجابة للحــق بمنزلــة أهــل القبــور

الذيــن لــن تنفعهــم هــذه االســتجابة بعــد مــا صــاروا إىل دار اجلــزاء ،قــال أبــو جعفــر الطــري(:)1

«يقــول تعــاىل ذكــره :كــا ال يقــدر أن يســمع مــن يف القبــور كتــاب اهلل فيهدهيــم بــه إىل ســبيل الرشــاد،

فكذلــك ال يقــدر أن ينفــع بمواعــظ اهلل وبيــان حججــه مــن كان ميــت القلــب مــن أحيــاء عبــاده ،عــن

معرفــة اهلل ،وفهــم كتابــه وتنزيلــه ،وواضــح حججــه» ،هلــذا أورد الاللكائــي( )2هــذه اآليــة يف ســياق
مــا روي عــن النبــي  يف أن املوتــى يف قبورهــم ال يعلمــون ممــا عليــه األحيــاء إال إذا رد اهلل
عليهــم األرواح.

-واســتعان ابــن عبــد الــر( )3بــا فرسهــا بــه شــيخ املفرسيــن أبــو جعفــر الطــري ،لكنــه أردف

باإلشــارة إىل أنــه يف مثــل هــذه القضايــا يلزمنــا أن نمــرر مــا أخــر بــه املصطفــى  عــى

ظاهــره ،ألنــه هــو األعلــم بمــراد اهلل -تعــاىل ،-يقــول« :يمكــن أن يكــون معنــاه مــا ال نُدر ُكــه نحــن،
ـا عــى إبانــة مــن اهلل -عــز وجــل ،فـ ّ
ـؤ َت ِمــن نــوع هــذا العلــم ّإل قليـ ً
ـح عــن رســول
ومل ُنـ ْ
ـإن مــا صـ ّ
اهلل  ال تــرب لــه األمثــال ،وال يدخــل عليــه املقاييــس ،فــا ي ِ
ؤمــن عبــدٌ َ ِ
حرجــا
ُ
يــد ً

يف نفســه مــن قضــاء رســول اهلل  ، فهــو العــامل بمــراد اهلل -عــز وجــل ،-وبــه َع ِل ْمنــا مــا
َع ِل ْمنــا ،وإ ّنــا ُب ِعــث إىل ُأ ّمتِــه وهــي ال تعلــم شــي ًئا؛ جــزاه اهلل عنهــا بأفضــل مــا جــزى نَبِ ًّيــا عــن أ ّمتــه».

أمــا اإلمــام البغــوي( )4فقــد اســتدل باآليــة ،)81( :مــن ســورة النمــل ،يقــولَ « :أراد بِـ ِـه ا ْلك َّفار
َ َ

ـم َعــن ْ
الــدى َل تقــدر َأ ْنــت عــى هدايتهــم كــا قــال -جــل ذكــره :-ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ
ا َّلذيــن هــم ُصـ ٌّ

ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮊ [ســورة النمــل.»]81:

وبخصــوص الشــبهة الثالثــة :فقــد احتجــوا بــأن معنــى اآليــة ﮋ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
(( (1ينظر«:جامع البيان» /البن جرير الطربي (ت310:هـ).)459/20( /
(( (2ينظر«:رشح أصول اعتقاد أهل السنة» /للاللكائي (ت418:هـ).)1229/6( /
(( (3ينظر«:األجوبة عن املسائل املستغربة من كتاب البخاري» /البن عبد الرب النمري (ت463:هـ)( /ص.)195 194:
(( (4ينظر«:رشح السنة» /لإلمام البغوي (ت516:هـ).)385 384/13( /
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ـق مــن نطفــة هــي
ـق اخلَ ْلـ َ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮊ [ســورة غافــر ] 11:يفيــد أن اهلل َخ َلـ َ

مــوات ،وهــي املقصــودة باملوتــة األوىل ،والثانيــة هــي التــي تكــون قبــل يــوم القيامــة ،وهــذه الشــبهة

ذكرهــا القــايض عبــد اجلبــار يف كتابــه« :رشح األصــول» ،يقــول(« :)1قالــوا إن إحــدى اإلماتتــن إنــا

هــو خلــق اهلل -تعــاىل -اخللــق مــن نطفــة هــي مــوات».

وقد جتند العلامء لبيان مراد اهلل -تعاىل -من هذه اآلية ،نذكر من بني هؤالء:
 -أبــو جعفــر الطربي()2حيــث اســتعان يف تفســرها بقــول قتــادة« :كانــوا أمواتــا يف أصــاب

آبائهــم ،فأحياهــم اهلل يف الدنيــا ،ثــم أماهتــم املوتــة التــي ال بــد منهــا ،ثــم أحياهــم للبعــث يــوم القيامة،
فهــا حياتــان وموتتــان»

-وأبطــل ابــن خزيمــة( )3شــبهتهم مبينــا أن اهلل قــد ذكــر يف مواطــن أخــرى أعــدادا تفــوق االثنني

مــن حيــث اإلحيــاء واإلماتــة ،ومــن ثــم فليــس مــا ذكــروه حجــة عــى نفــي عــذاب القــر ،ومــن هــذه

املواطن؛ قــــوله -تعــاىل :-ﮋ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﮊ[ســورة البقــرة ،]259 :يقــول« :فهــذه اآليــة تــرح أن اهلل -تعــاىل -قــد أحيــى هــذا العبــد
مرتــن ،إذ قــد أحيــاه املــرة الثانيــة بعــد مكثــه ميتــا مائــة ســنة ،وســيحييه يــوم القيامــة فيبعثــه وقــال

 :ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮊ [ســورة البقــرة]243 :

 ...فهــذه اجلامعــة قــد أحياهــم اهلل مرتــن ،قبــل البعــث ،وســيبعثهم اهلل يــوم القيامــة أحيــاء ،فالكتــاب
دال عــى أن اهلل حييــي هــذه اجلامعــة مــع مــا تقــدم مــن إحيــاء اهلل إياهــم ثــاث مــرات».

-ومــا ذكــره أبــو جعفــر الطــري مــن قــول قتــادة هــو أصــا مــا فرسهــا بــه ابــن مســعود

 ،فيــا نقلــه عنــه ابــن أيب حاتــم يف« :تفســره»(.)4
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((« (1رشح األصول اخلمسة» /للقايض عبد اجلبار (ت415:هـ)( /ص.)731:
(( (2ينظر«:جامع البيان» /أليب جعفر الطربي (ت310:هـ) ،)360/21( /و«الروح» /البن القيم (ت751:هـ)( /ص.)35:
(( (3ينظر«:التوحيد» /البن خزيمة (ت311:هـ).)880- 879/2( /
((« (4تفسري ابن أيب حاتم» /البن أيب حاتم الرازي (ت327:هـ).)3265/10( /

التعام ُْل مع ا َْلس ِ
ِ
نه ُج َأ ِ
ائ ِل ا ْل ًغ ْيبِ َّية
َم َ
السنَّة َوا ٌمل َت َك ِّل َمة يف ًّ ّ ُ َ َ َ
هل ُّ

واجتهــد أبــو احلســن امللطــي يف دحــض الشــبهة األوىل والثالثــة معــا ،وعــرى عــن جهــلأصحاهبــا بمعانيهــا ،يقــول(« :)1أمــا َق ْولــه :ﮋﮄﮅﮆﮇﮊ[ســورة غافــرَ ،] 11:ي ْعنِــي ُكنَّــا نطفــا
ـك النُّ ْط َفــة َفجعلــت فِينَــا أرواحــا َفهـ ِ
مي َتــة َليســت فِ َيهــا َأ ْر َواح فخلقتنــا مــن تِ ْلـ َ
ـذ ِه مو َتــة وحيــاة َي ْعنِــي
َ
اليــاة ال َّثانِيــة ِحــن أماهتــم ِف الدُّ ْنيــا ِعنْــد آجاهلــم ثــم حيييهــم يــوم ا ْل ِقيامــة َفهـ ِ
ـذ ِه مو َتــة
َ َ َ
َ ْ
َ
َ
باملوتــة واحليــاة ْ َ َ
َّ
ِ
ِ
ـورة ا ْل َب َقـ َـرة َح ْيـ ُ
ـث َي ُقــول ل ْلك َّفــار وهــم َأح َيــاء ِف الدنيــا ﮋ ﯝ
وحيــاة ُأ ْخـ َـرى ت َْصديــق َذلــك ِف ُسـ َ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣﮊ[ســورة البقــرةَ ،]28:ي ُقــول ُكنْ ُتــم نطفــا مي َتــة َليســت فِ َيهــا َأ ْر َواح
ِ
ِ
ـم ِف ْال ِخـ َـرة فهاتــان
ـم ُ ْ
ي ِيي ُكـ ْ
ـم يميتكــم عنْــد آجالكــم ِف الدُّ ْن َيــا ثـ َّ
فخلقكــم َوجعــل في ُكــم أرواحــا ثـ َّ
موتتــان وحياتــان َف َهـ َ
ـذا تفســرمها».

-أمــا احلليمــي( )2فاعتــر أن هــذه اآليــة تــدل عــى أن اإلماتــة األوىل هــي الوفــاة التــي تــري

عــى مجيــع النــاس ،أمــا الثانيــة فهــي اإلحيــاء يف القــر ألجــل الســؤال والتعذيــب ملــن اســتحقه،
يقــول« :أرادوا بإحــدى اإلماتتــن؛ املــوت املعــروف ،وباإلماتــة الثانيــة املــوت بعــد اإلحيــاء يف القــر

للســؤال والتعذيــب .وبإحــدى اإلحيائــن؛ اإلحيــاء يف القــر للســؤال والتعذيــب ،وباإلحيــاء الثــاين
اإلحيــاء يــوم القيامــة».

ويف الشــبهة الرابعــة :احتجــوا بوجــود تعــارض بــن روايــة أمحــد وروايــة البخــاري حلديــث

عائـــشة ؛ ففــي روايــة أمحــد( )3أن رســول اهلل  اســتنكر عــى اليهوديــة هــذا اخلــر

((« (1التنبيه والرد» /أليب احلسني امللطي (ت377:هـ)( /ص.)69:
(( (2ينظر«:املنهاج يف شعب اإليامن» /للحسني احلليمي (ت403:هـ) ،)490/1( /وهبا احتج البيهقي (ت458:هـ) يف كتابه«:إثبات
عذاب القرب»( /ص.)50:
((« (3صحيح اإلسناد» :أخرجه أمحد يف«:مسنده»( /مسند عائشة  /ح ،)24520 :من طريق هاشم ،عن إسحاق بن سعيد ،عن
أبيه سعيد بن عمرو بن العاص ،عن عائشة  مرفوعا.
قلت :هاشم بن القاسم بن مسلم ،أبو النرض الليثي ،وثقه ابن حجر يف«:التقريب»( /ص ،)812 :عن إسحاق بن سعيد بن عمرو
بن العاص ثقة أيضا«.التقريب» (ص )79:عن أبيه سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص وثقه ابن حجر«.التقريب» (ص )295:عن
عائشة  مرفوعا ،وكلهم من رجال البخاري ،قال اهليثمي يف«:جممع الزوائد»«:،)55/3( /هو يف الصحيح باختصار ،رواه أمحد
ورجاله رجال الصحيح»
قلت :حديث اإلمام أمحد صحيح اإلسناد ،كام أن روايته يف«:صحيح البخاري» ،باختصار ال ترد املتن ألنه ورد يف هناية احلديث أن =
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ـلَ -أ ْكـ َ
ـى اللَِّ َ -عـ َّز َو َجـ َّ
ـم َعـ َ
ـذ ُب،
ملــا ســألته عائشــة  عــن ذلــك قائــا« :ك ََذ َبـ ْ
ـت َ ُيــــو ُدَ ،و ُهـ ْ
ون يــو ِم ا ْل ِقيام ِ
َل َع َ
ــة» لكنــه يف هنايــة الروايــة أقرهــا عــى ذلــك تقــول أم املؤمنــن؛ عائشــة
اب ُد َ َ ْ
ــذ َ
َ َ
ــف الن ََّه ِ
َــث َب ْعــدَ َذ َ
ــاء اللَُّ َأ ْن َي ْمك َ
ــم َمك َ
ــو ٍم نِ ْص َ
ــار ُم ْشــت َِم ًل
ــر َج َذ َ
ات َي ْ
ُــثَ ،فخَ َ
ُ « :ث َّ
اك َمــا َش َ
«أيــا النَّــاسَ ،أ َظ َّل ْت ُكـ ِ
ممــر ًة عينَــاه ،وهــو ينَـ ِ
ِ
ِ ِ َ
ـن ك َِق َطـ ِع ال َّل ْيـ ِ
ـادي بِ َأ ْعـ َ
ـل ا ُْل ْظلِـمِ،
ـم ا ْلف َتـ ُ
ُ
ُ
بِ َث ْوبِــهُ َ ُ َ ُ ْ َ َّ َ ْ ُ ،
ـى َص ْوتــهَ ُّ :
ِ
ِ
ح ْك ُتـ ِ
ـون مــا َأع َلــم ب َكي ُتــم كَثِــرا و َض ِ
ـن
ـاسْ ،اسـتَع ُيذوا بِــاللَِّ مـ ْ
ـم َقليـ ًـاَ ،أ ُّ َيــا النَّـ ُ
ً َ
ـاسَ ،لـ ْ
َأ ُّ َيــا النَّـ ُ
ْ
ـو َت ْع َل ُمـ َ َ ْ ُ َ ْ ْ
اب ا ْل َقـ ْ ِ
اب ا ْل َقـ ْ ِ
ـذ ِ
ـرَ ،ف ـإِ َّن َعـ َ
َعـ َ
ـق».
ـر َحـ ٌّ
ـذ َ

«أ َّن ي ِ
أمــا روايــة البخــاري( )1ففــي إقــرار هبــذا العــذاب ،فقــد حكــتَ :
ـت َع َل ْي َهــا،
ود َّي ـ ًة َد َخ َلـ ْ
َُ
ِ ِ
ــرَ ،ف َس َ
اب ال َق ْ ِ
اب ال َق ْ ِ
ــذ ِ
ت َعائِ َشــ ُة َر ُس َ
َــر ْت َع َ
ــن َع َ
ــول اللَِّ
ــرَ ،ف َقا َل ْ
ــأ َل ْ
ــذ َ
ــت َلــاَ :أ َعــا َذك اللَُّ م ْ
َف َذك َ
ــر» َقا َل ْ ِ
اب ال َق ْ ِ
اب ال َق ْ ِ
ــذ ِ
ــرَ ،ف َق َ
ــن َع َ
ــمَ ،ع َ
ــت
ــا َر َأ ْي ُ
َ ع ْ
ــذ ُ
ــالَ « :ن َع ْ
ــت َعائ َشــ ُة َ :ف َ
ِ
اب ال َق ْ ِ
اب ال َق ْ ِ
ــذ ِ
َر ُس َ
ــن َع َ
ــر زَا َد ُغنْــدَ ٌرَ « :ع َ
ــول اللَِّ َ ب ْعــدُ َص َّ
ــى َصــ َ
ــر
ــو َذ م ْ
ا ًة إِ َّل َت َع َّ
ــذ ُ
ـق».
َحـ ٌّ

وقــد يبــدو أن ثمــة تعــارض بــن الروايتــن ،فــاألوىل نفــى فيهــا رســول اهلل  عــذاب

القــر يف بدايــة الروايــة ،لكــن عائشــة  يف هنايــة اخلــر ذكــرت أن النبــي  تعــوذ مــن

عــذاب القــر ،وأمــر النــاس بالتعــوذ منــه ،وقــد رد ابــن حجــر( )2هــذا التعــارض بــأن الــذي« :أنكــره
النبــي  إنــا هــو وقــوع عــذاب القــر عــى املوحديــن ثــم أعلـــــم  أن ذلــك

قــد يقــع عــى مــن يشــاء اهلل منهــم فجــزم بــه وحــذر منــه وبالــغ يف االســتعاذة منــه تعليــا ألمتــه
وإرشــادا ،فانتفــى التعــارض بحمــد اهلل تعــاىل وفيــه داللــة عــى أن عــذاب القــر ليــس بخــاص هبــذه
األمــة».
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=النبي  تعوذ من عذاب القرب ،وهذا ما سيظهر من قول ابن حجر لنفي هذا التعارض ،واهلل أعلم.
(((1أخرجه البخاري خمترصا يف«:صحيحه»( /كتاب :اجلنائز/باب :ما جاء يف عذاب القرب/ح.)1372 :
(((2ينظر«:فتح الباري» /البن حجر العقالين (ت852:هـ).)236/3( /

التعام ُْل مع ا َْلس ِ
ِ
نه ُج َأ ِ
ائ ِل ا ْل ًغ ْيبِ َّية
َم َ
السنَّة َوا ٌمل َت َك ِّل َمة يف ًّ ّ ُ َ َ َ
هل ُّ

ومــن ثــم اســتنتج أن كال الروايتــن ثابتــة عــن عائشــة  ،يقــول(« :)1وكال احلديثــن عــن

عائشــة ،وحاصلــه أنــه مل يكــن أوحــي إليــه أن املؤمنــن يفتنــون يف القبــور فقــال :إنــا يفتــن هيــود،
ِ
ـم بــأن ذلــك يقــع لغــر اليهــود اســتعاذ منــه
فجــرى عــى مــا كان عنــده مــن علــم ذلــك ،ثــم َملـ َّا َعلـ َ
وعلمــه وأمــر بإيقاعــه يف الصــاة ليكــون أنجــح يف اإلجابــة واهلل اعلــم».

أمــا الشــبهة اخلامســة :فهــي إنكارهــم أن يشــمل العــذاب الــروح واجلســد؛ إذ رغــم أن

باقــي املعتزلــة أثبتــوا عــذاب القــر إال أهنــم أنكــروا أن يكــون شــامال الــروح واجلســد ،حيــث ذكــر

الفخــر الــرازي أن الكعبــي طعــن يف حديــث جابــر  عندمــا لقــي رســول اهلل  بعــد
ِ
ـول اللَِّ ْاست ُْشـ ِ
ـتَ :يــا َر ُسـ َ
ـال َأ َر َ
استشــهاد أبيــه فقــال لــهَ « :يــا َجابِـ ُـر َمـ ِ
ـهدَ َأ ِب َو َتـ َـر َك
ـرا؟ ُق ْلـ ُ
اك ُمنْ َكـ ً
ـاك ،إِ َّن اللََّ َل ي َك ِّلــم َأحــدً ا ِمــن َخ ْل ِقـ ِ
ـر َك بِــا َل ِقــي اللَُّ بِـ ِ
ع َليـ ِ
ـالَ ،ف َقـ َ َ ُ
ـه َد ْينًــا َو ِع َيـ ً
ـه َقـ ُّ
ـه َأ َبـ َ
ـط
ْ
ْ َ
ُْ
َ
َ ْ
َ
ـال « :أ َل أ َبـ ِّ ُ

ِ
إِ َّل ِمــن ور ِ
ِ
اء ِح َجـ ٍ
احــا(َ ،)2و َقـ َ
ـابَ ،وإِ َّن اللََّ َأ ْح َيــا َأ َبـ َ
ْت
ـي َمــا ِش ـئ َ
ـاك َف َك َّل َم ـ ُه ك َف ً
ـالَ :يــا َع ْبــدي َتَـ َّ
ْ ََ
ـن َعـ َ َّ
ت بِ َي ِمـ ٍ
ـكَ ،قـ َ
ـكَ ،ف َقـ َ
ـالَ :تـ ُـر َّد ِن إِ َل الدُّ ْن َيــا َف ُأ ْق َتـ ُ
ـار َك َو َت َعـ َ
ـل فِيـ َ
ُأ ْعطِيـ َ
ـم إِ َل ْي َهــا
ـم ُ
ـن َأ َّنُـ ْ
ـالَ :ل ،إِ ِّن َأ ْق َسـ ْ
ـال َت َبـ َ
ـون َي ْعنِــي الدُّ ْن َيــا»(.)3
َل ُي ْر َج ُعـ َ
(( (1ينظر«:فتح الباري».)176/11( /
((« (2كفاحا» :أي اللقاء واملبارشة .ينظر«:غريب احلديث» /أليب عبيد اهلروي (ت224:هـ).)186/4( /
((« (3إسناده حسن» :أخرجه ابن ماجة يف«:سننه»( /أبواب السنة /باب :فيام أنكرت اجلهمية/ح ،)190:و الرتمذي يف«:سننه»/
(أبواب تفسري القرآن /باب :ومن سورة آل عمران/ح ،)3010:والدارمي يف«:الرد عىل اجلهمية»( /باب :االحتجاب /ح،)115:
وابن أيب عاصم يف«:السنة»( /باب :حديث«:يا جابر أال أخربك بام قال/ح ،)602:وابن خزيمة يف« :التوحيد» ،)890/2( /واحلاكم
يف«:املستدرك»( /كتاب :معرفة الصحابة /باب :ذكر مناقب عبد اهلل بن عمرو بن حرام/ح...)4914:من طرق ،عن موسى بن
إبراهيم ،عن طلحة بن ِخراش ،عن جابر  مرفوعا.
وحسن احلديث كل من الرتمذي واحلاكم ،وسكت عنه الذهبي يف«:التلخيص»( /ح ،)4914:وقال ا بن عبد الرب يف«:االستيعاب يف
معرفة األصحاب» :)956/3( /موسى بن إِبر ِ
اهيم ،وطلحة ْبن ِخ َراش أنصاري :كالمها مدين ثقة.
ُ َ ْ َْ
قلت :مدار الرواية عىل موسى بن إبراهيم األنصاري :وهو صدوق خيطئ«.التقريب»( /ص ،)781:وطلحة بن خراش ،قال عنه
ابن حجر :صدوق«.التقريب»( /ص ،)365:لكن حلديث طلحة بن خراش متابع وهو عبد اهلل بن حممد بن عقيل اهلاشمي ،فيام
أخرجه أمحد يف«:مسنده»( /مسند جابر بن عبد اهلل /ح ،)18481:خمترصا ،وإن كان هو اآلخر صدوق فيه لني«.التقريب»/
(ص ،)426:يتبني أن موسى بن إبراهيم وطلحة بن خراش اختلف فيهام فقد وثقهام ابن عبد الرب ،وقول ابن حجر صدوق حيتاج إىل
متابع وقد وجد وإن كان هو اآلخر فيه لني لكن يقوي احلديث لريفع اإلسناد إىل درجة احلسن ،هلذا أورده األلباين يف«:صحيح سنن
ابن ماجة» ،)81/1(/واهلل أعلم.
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ِ ٍ ِ
ـذ ِه الروايـ ِ
ِ
()1
ـات َو َقـ َ ِ
اح
ـي ِف َهـ ِّ َ َ
ـر َجائـ َـزة لَ َّن ْالَ ْر َو َ
قــال الفخــر الــرازي َ « :ط َعـ َن ا ْل َك ْعبِـ ُّ
ـال :إ َّنَــا َغـ ْ ُ
ـه روح َل الــروح ،ومن ِْز َلـ ُة الــر ِ ِ
الســم إِ َذا ك َ ِ ِ
ِ
ـو ِة».
وح مـ َن ا ْل َبــدَ ن َمن ِْز َلـ ُة ا ْل ُقـ َّ
َان فيـ َ ْ ٌ
ُّ
ُّ ُ َ َ
ـم ِْ ْ ُ
ـمَ ،وإِ َّنـ َـا َي َتنَ َّعـ ُ
َل َت َتنَ َّعـ ُ
وذكــر شــمس الديــن القرطبــي يف« :تذكرتــه»( )2أن بعــض املعتزلــة قالــوا« :إن اهلل يعــذب املوتــى

يف قبورهــم ،وحيــدث فيهــم اآلالم وهــم ال يشــعرون ،فــإذا حــروا وجــدوا تلــك اآلالم ،وزعمــوا
أن ســبيل املعذبــن مــن املوتــى ،كســبيل الســكران أو املغشــى عليــه ،لــو ُ ِ
ض ُبــوا مل جيــدوا اآلالم ،فــإذا

عــاد إليهــم العقــل وجــدوا تلــك اآلالم»(.)3

أما ابن حزم( )4فقد حرص العذاب عىل الروح دون اجلسد و استـدل بقوله -تعاىل:-
ﮋ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﮊ[ســورة األنعــام ،]93:يقــول« :إن النفــس معذبــة كــا

تــرى مــن حــن موهتــا إىل يــوم القيامــة دون األجســاد ،فــإذا كان يــوم القيامــة أحيــــى اهلل -تعــاىل-
العظــام ،وأخرجهــا مــن القبــور وركــب عليهــا األجســاد ورد إليهــا األنفــس ،ودخــل أهــل اجلنــة
اجلنــة وأهــل النــار النــار».

وقــد رد أهــل الســنة عــى هــذه الشــبهات بــرد مجلــة مــن األحاديــث وردت يف الصحــاح تثبت

أن العــذاب يشــمل الــروح واجلســد معــا مــن ذلك:

حديث قتادة ،عن أنس(  )5عن النبي َ ق َال« :إِ َّن ال َع ْبدَ إِ َذا ُو ِض َع ِف َق ْ ِب ِه َوت ََو َّلالمَ ،أتَاه م َلك ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ْت َت ُق ُ
الرجــ ُِل؟
«ما ُكن َ
ـول ِف َه َذا َّ
َان َف ُي ْقعدَ انهَ ،ف َي ُقوالَ ِنَ :
َعنْ ُه َأ ْص َحا ُب ُهَ ،وإِ َّن ُه َل َي ْس َم ُع َق ْر َع ن َع ْ ُ َ
ِ ٍ
ـال :الَ
َّاسَ ،ف ُي َق ُ
ول َما َي ُق ُ
ْت َأ ُق ُ
»...و َأ َّما ا ُملنَافِ ُق َوالكَافِ ُر َ ...ف َي ُق ُ
ول :الَ َأ ْد ِري ُكن ُ
ول الن ُ
ُل َح َّمد َ 
ِ
ِ ٍ
ِ ِ
يح َص ْي َح ًة َي ْس َم ُع َها َم ْن َيلِ ِيه َغ ْي ال َّث َق َل ْ ِ
ي».
ت َوالَ َت َل ْي َ
َد َر ْي َ
ض َب ًةَ ،ف َيص ُ
َ
ض ُب بِ َم َطار َق م ْن َحديد َ ْ
تَ ،و ُي ْ َ
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((« (1مفاتيح الغيب» /للفخر الرازي (ت606:هـ).)426/9(/
(( (2ينظر«:التذكرة بأحوال املوتى وأمور اآلخرة» /لشمس الدين القرطبي (ت671:هـ)(/ص.)380:
(( (3اجتهدت يف البحث عمن قال بذلك من املعتزلة فلم أقف عليه إال ما أورده القرطبي يف«:تذكرته»
(( (4ينظر«:رسائل ابن حزم»/البن حزم (ت456:هـ).)219/3(/
(( (5أخرجه البخاري يف( :كتاب :اجلنائز /باب :ما جاء يف عذاب القرب/ح.)1374:

التعام ُْل مع ا َْلس ِ
ِ
نه ُج َأ ِ
ائ ِل ا ْل ًغ ْيبِ َّية
َم َ
السنَّة َوا ٌمل َت َك ِّل َمة يف ًّ ّ ُ َ َ َ
هل ُّ

ِ ٍ ِ
وحديــث حــر األمــة ابــن عبــاس(َ )1ق َــن
ــي  بِ َحائــط م ْ
ــر النَّبِ ُّ
«م َّ
ــالَ :
ــان ِف ُقب ِ ِ
ِ
ِحي َط ِ ِ ِ
ــو َت إِن َْســان ْ ِ
هــاَ ،ف َق َ
ــي :
َي ُي َع َّذ َب ِ ُ
ــان ا َملدينَــةَ ،أ ْو َمكَّــ َةَ ،ف َســم َع َص ْ
ــال النَّبِ ُّ
ور َ
َان َأحدُ ُهــا الَ يســت َِت ِمــن بولِ ِ
ــانَ ،و َمــا ُي َع َّذ َب ِ
« ُي َع َّذ َب ِ
ــان ِف َكبِ ٍ
ــم َق َ
ــالَ « :ب َ
ــر
َان َ
ــهَ ،وك َ
َْ ُ ْ َْ
اآلخ ُ
ــى ،ك َ َ َ
ــر» ُث َّ
ـي بِالن َِّم ِ
يمـ ِ
ِ
ـى ك ُِّل َقـ ٍ ِ
ـم َد َعــا بِ َج ِريــدَ ٍةَ ،فك ََس َهــا كِ ْس َتـ ْ ِ
ـرةًَ ،ف ِقيـ َ
ـع َعـ َ
ـل
ْ
ـنَ ،ف َو َضـ َ
يمــة» ُثـ َّ
َ
َْ
َ
َ
ـر من ُْهـ َـا كـ ْ َ
ـذا؟ َقـ َ
َل ـ ُهَ :يــا َر ُسـ َ
ـت َهـ َ
ـالَ « :ل َع َّل ـ ُه َأ ْن ُ َ
ي َّفـ َ
ـف َعن ُْهـ َـا َمــا َل ْ َت ْي َب َســا» َأ ْو« :إِ َل َأ ْن َي ْي َب َســا»».
ـول اللَِِّ ،ل َ َف َع ْلـ َ

ِ
()2
ـم ال َّل ْي َلـ َة
««مـ ْ
ـن َر َأى منْ ُكـ ُ
وحديــث ســمرة بــن جنــدب  أن النبــي  قــالَ :ـاء اللَُّ» َف َسـ َ
ـأ َلنَا َي ْو ًما َف َقـ َ
ـالَ :فـإِ ْن َر َأى َأ َحــدٌ َق َّص َهــاَ ،ف َي ُقـ ُ
ُرؤْ َيــا؟» َقـ َ
«هـ ْ
ـل َر َأى َأ َحــدٌ ِمنْك ُْم
ـالَ :
ـولَ :
«مــا َشـ َ

ـذا بِيـ ِ
ـديَ ،ف َأ ْخ َر َجـ ِ
ـن َأ َت َيـ ِ
ـت ال َّل ْي َل ـ َة َر ُج َلـ ْ ِ
ـان إِ َل األَ ْر ِ
ُرؤْ َيــا؟» ُق ْلنَــا :الََ ،قـ َ
ض
ـالَ « :لكِنِّــي َر َأ ْيـ ُ
ـان َف َأ َخـ َ َ
ـل َقائِــم ،بِيـ ِ
ـةَ ،فـإِ َذا رجـ ٌ ِ
ا ُمل َقدَّ سـ ِ
ـد ِه َك ُّلــوب(ِ )3مــن ح ِديـ ٍ
ـد» َقـ َ
ـسَ ،و َر ُجـ ٌ
ـال َب ْعـ ُ
ـن
ٌ
ـل َجالـ ٌ
َ ُ
ـض َأ ْص َحابِنَــا َعـ ْ
ْ َ
ٌ َ
َ
ِ ِِ
اآلخـ ِ
ـر ِم ْثـ َ
ـم َي ْف َعـ ُ
وســى « :إِ َّن ـ ُه ُيدْ ِخـ ُ
ـل َذلِـ َ
ـل
ـل بِ ِشــدْ ِق ِه َ
ـك ال َك ُّلـ َ
ـوب ِف شــدْ قه َح َّتــى َي ْب ُلــغَ َق َفــا ُهُ ،ثـ َّ
ُم َ
ِ
ـتَ :مــا َهـ َ
ـم ِشــدْ ُق ُه َهـ َ
َذلِـ َ
ـقَ ،فا ْن َط َل ْقنَــا َح َّتــى َأ َت ْينَــا
ـع ِم ْث َلـ ُهُ ،ق ْلـ ُ
ـذا؟ َقــاالَ :ا ْن َطلِـ ْ
ـذاَ ،ف َي ُعــو ُد َف َي ْصنَـ ُ
ـكَ ،و َي ْلتَئـ ُ
ـر َ -أو صخْ ــر ٍة َ -في ْشــدَ خُ بِـ ِ
ـل َقائِــم عـ َ ِ ِ ِ
ـل ُم ْض َط ِ
ـى َر ُجـ ٍ
ـى َق َفــا ُه َو َر ُجـ ٌ
ج ـ ٍع َعـ َ
َعـ َ
ـه َر ْأ َس ـ ُه،
ٌ َ
َ
ـى َر ْأســه بِف ْهـ ٍ ْ َ َ

ض َب ـ ُه تَدَ ْهــدَ َه(َ )4
احل َجـ ُـر »...قــال ابــن القيــم( )5يف تعليقــه عــى هــذا احلديــث« :وهــذا نــص يف
َف ـإِ َذا َ َ

عــذاب الــرزخ فــإن رؤيــا األنبيــاء وحــي مطابــق ملــا يف نفــس األمــر».

-أمــا تفســر ابــن حــزم لتلــك اآليــة فهــو خيالــف مــا فرسهــا بــه شــيخ املفرسيــن( ،)6حيــث ذكــر

أن اهلل -جــل شــأنه -يقــول « :لنبيــه حممــد  :ولــو تــرى ،يــا حممــد ،حــن يغمــر املــوت

بســكراته هــؤالء الظاملــن العادلــن برهبــم اآلهلــة واألنــداد ،والقائلــن:ﮋ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﮊ
((« (1متفق عليه» :أخرجه الشيخان؛ البخاري يف عدة كتب منها( :كتاب :اجلنائز /باب :اجلريد عىل القرب/ح ،)1361:ومسلم يف( :كتاب:
الطهارة /باب :الدليل عىل نجاسة البول /ح ،)690:من حديث ابن عباس َق َال« :مر النَّبِي  بِحائِ ٍ
ط ِم ْن ِحي َط ِ
ان ا َمل ِدين َِة،
َ
ُّ
َ َّ
ان ِف ُقب ِ ِ
َأ ْو َم َّك َةَ ،ف َس ِم َع َص ْو َت إِن َْسان ْ ِ
ها»...
َي ُي َع َّذ َب ِ ُ
ور َ
(( (2أخرجه البخاري يف«:صحيحه»( /كتاب :اجلنائز /باب :ما قيل يف أوالد املرشكني/ح.)1386:
((« (3الكلوب»:حديدة معوجة الرأس .ينظر«:النهاية يف غريب احلديث»( /مادة :كلب).
((« (4تدهده» :تدحرج .ينظر«:النهاية يف غريب احلديث» /البن األثري( /مادة :دأل).
(( (5ينظر«:الروح» /البن القيم (ت751:هـ) ( /ص.)59:
((« (6جامع البيان»/أليب جعفر الطربي (ت310:هـ).)537/11(/
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[األنعــام ،]91 :واملفرتيــن عــى اهلل كذ ًبــا ،الزاعمــن ّ
ـوح إليــه يشء ،والقائلــن:
أن اهلل أوحــى إليــه ومل يـ َ

ﮋﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﮊ [األنعــام ،]93 :فتعاينهــم وقــد غشــيتهم ســكرات املــوت ،ونــزل هبــم أمــر اهلل،

وحــان فنــاء آجاهلــم ،واملالئكــة باســطو أيدهيــم يرضبــون وجوههــم وأدبارهــم» فهــذا يــدل عــى أن

العــذاب يشــمل حتــى األجســاد ،ولعــل احلكمــة مــن عــدم إســاع الثقلــن أنــن املعــذب يف القــر
لكــي ال تنتقــص حكمــة التكليــف ويرتفــع االبتــاء واالمتحــان وال يعرضــوا عــن التدابــر(.)1

والســلف قــد أمجعــوا عــى أن العــذاب يشــمل الــروح واجلســد بــا خــاف ،يقــول شــيخ
ف ْالُمـ ِ
اإلســام ابــن تيميــة(َ « : )2فا ْع َلــم َأ َّن م ْذهــب سـ َل ِ
ـات َي ُكـ ُ
ـون ِف
ـت إ َذا َمـ َ
ـة َو َأ ِئ َّمتِ َهــا َأ َّن ا َْل ِّيـ َ
َّ
ْ َ َ َ َ
ـه ولِبدَ نِـ ِ
ِ ِ ِ
ـذ ٍ
ن َِعي ـ ٍم َأ ْو َعـ َ
اب َو َأ َّن َذلِـ َ
ـه.»...
ي ُصـ ُـل ل ُروحـ َ َ
ـك َ ْ

كــا أن امليــت إذا اســتحق العــذاب ســيأتيه ال مفــر مــن ذلــك قــر أم مل يقــر ،أكلتــه الســباع أم

مــات أي ميتــة أخــرى ،فــإن العــذاب يطالــه جســدا وبدنــا ،يقــول ابــن القيــم(« :)3وممــا ينبغــى أن

يعلــم أن عــذاب القــر هــو عــذاب الــرزح فــكل مــن مــات وهــو مســتحق للعــذاب نالــه نصيبــه منــه

قــر أو مل يقــر فلــو أكلتــه الســباع أو أحــرق حتــى صــار رمــادا ونســف يف اهلــواء أو صلــب أو غــرق
يف البحــر وصــل إىل روحــه وبدنــه مــن العــذاب مــا يصــل إىل القبــور».

وطبيعــة ذلــك العــذاب هــو مــن عــوامل األرسار الربزخيــة التــي غيبهــا اهلل  حلكمتــه البالغــة،

واهلل -جــل وعــا -أمرنــا باإليــان هبــذا اخلــر وجتنــب البحــث يف الكيــف ،ورضب أمثلــة مــن القــرآن
نفســه تــدل عــى أن القــدرة اإلهليــة التــي أنطقــت احلجــر وجعلــت البحــار واجلبــال والطــر يســبحن

بحمــد اهلل ،وأنــن اجلــذع ،وغــر ذلــك مــن اخلــوارق اإلهليــة تثبــت أن اهلل قــادر عــى أن يلحــق بامليــت
املســتحق لذلــك العــذاب وإن كان ذلــك ال يظهــر للنــاس ،وهــذا مــا اســتدل بــه ابــن القيــم يف كتابــه:

«الــروح»( )4لــرد هــذه الشــبهة ،كــا أن العقــل ال يســتطيع أن يســتوعب مثــل هــذه األمــور ومــن ثــم
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(( (1ينظر« :حتفة األبرار رشح مصابيح السنة» /للقايض البيضاوي (ت685 :هـ).)111/1( /
(( (2ينظر«:جمموع الفتاوى» /البن تيمية (ت728:هـ).)284/4( /
((« (3الروح» /البن القيم (ت751:هـ) ( /ص.)58:
(( (4املصدر نفسه( :ص.)73 72 :

التعام ُْل مع ا َْلس ِ
ِ
نه ُج َأ ِ
ائ ِل ا ْل ًغ ْيبِ َّية
َم َ
السنَّة َوا ٌمل َت َك ِّل َمة يف ًّ ّ ُ َ َ َ
هل ُّ

ـب ا ْعتِ َقــا ُد
وجــب اإليــان هبــا مــع جتنــب الســؤال عــن الكيــف يقــول أبــو العــز احلنفــي(َ « :)1ف َي ِجـ ُ
ِ ِ
ِ
ُثبـ ِ
ـك َو ْ ِ
ـس لِ ْل َع ْقـ ِ
ـوت َذلِـ َ
ـوف َعـ َ
ـل ُو ُقـ ٌ
ـى َك ْي ِف َّيتِــه ،لِك َْونِــه َل َع ْهــدَ
ـم ِف َك ْيف َّيتــه ،إِ ْذ َل ْيـ َ
ُ
اليـ َـا ُن بِــهَ ،و َل َي َت َك َّلـ ُ
ـول ،و َل ِكنَّــه َقــدْ يـ ْـأ ِت بِــا َ َتــار فِيـ ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ـه ا ْل ُع ُقـ ُ
ـول،
َ
ـر ُع َل َيـ ْـأ ِت بِـ َـا ُتي ُلــه ا ْل ُع ُقـ ُ َ
ُ
َ
َل ـ ُه بِــه ف َهــذه الــدَّ ارَ ،والـ َّ ْ

ـى ا ْلوجــه ا َْلعهـ ِ
وح إِ َل ْ ِ
ـود ِف الدُّ ْن َيــاَ ،بـ ْـل ُت َعــا ُد الـ ُّـر ُ ِ ِ ِ
ـو َد الـ ُّـر ِ
ـر
َفــإِ َّن َعـ ْ
ُْ
ـس َعـ َ َ ْ
ال َســد َل ْيـ َ
َ
وح إ َل ْيــه إ َعــا َدة َغـ ْ َ
ـس َوا ْل َبــدَ ِن َجِي ًعــا بِا ِّت َفـ ِ
اب ا ْل َقـ ْ ِ
ِْ
ـون لِلنَّ ْفـ ِ
ـر َي ُكـ ُ
ال َعــا َدة ا َْل ْأ ُلو َفــة ِف الدُّ ْن َيــا» ثــم خلــص إىل أنَ ..« :عـ َ
ـاق
ـذ ُ
ـن ا ْلبــدَ ِن ومت َِّص َلــة بِـ ِ
ِ
َأ ْهـ ِ
ـس َو ُت َعـ َّ
ـه» .
ـذ ُب ُم ْفـ َـر َدة َعـ ِ َ
ـم النَّ ْفـ ُ
َ ُ
ال َم َعــةَ ،تنْ َعـ ُ
السـنَّة َو ْ َ
ـل ُّ
فأهــل الســنة بــدءا مــن الصحـــابة -رضــوان اهلل تعــاىل عليهــم -كانــوا عىل عقيــدة راســخة أن ما

جــاء بــه الوحــي يلــزم اإليــان بــه دونــا بحــث يف الكيــف ،وهــو النهــج الــذي متســك بــه اخللــف مــن

أهــل احلديــث كاإلمــام األوزاعــي واإلمــام مالــك واإلمــام أمحــد وغريهــم ممــن ســاروا عــى هنجهــم،
ِ
(ِ )2
ـم وعــى الرســول البــاغ وعلينا التســليم»،
هلــذا قــال اإلمــام الزهــري « :مـ َن اهلل -عــز وجــل -الع ْلـ ُ

وكذلــك التفاقهــم عــى قــول واحــد يف املســائل الغيبيــة وغريهــا ،يقــول قــوام الســنة :اإلمــام أبــو
ـى ْ
حل ِديــث هــم َعـ َ
«و ِمَّــا يــدل َعـ َ
الــقَ ،أ َّنــك َلــو طالعــت َجِيــع
القاســم األصبهــاين(َ :)3
ـى َأن أهــل ا َ
ِ
اختِـ َ
ـع ْ
ـاف بلداهنــم وزماهنــم ،وتباعــد
ـم إِ َل آخرهــم ،قديمهــم وحديثهــم َمـ َ
ـم املصنفــة مــن َأ َّوهلـ ْ
كتبهـ ْ
احــد ِمنْهــم قطــرا مــن األقطــار ،وجدهتــم ِف بيــان ِ
مــا بينهــم ِف الديــار ،وسـكُون كل و ِ
ال ْعتِ َقــاد َعـ َ
ـى
ْ ََ
َ َ
ُ
َ
َ َ
َ ُ
ِ
ـرون فِيـ ِ
احــدَ ة ،ونمــط و ِ
وتــرة و ِ
احــد جيـ َ
ـه َعـ َ
يهــا».
ـى َطري َقــة َل حييــدون َعن َْهــاَ ،و َل يميلــون ف َ
َ
َ
وخــر مــا أختــم بــه قولــه  :ﮋﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ ﯰﯱﯲﯳ

ﯴﯵ ﯶ ﯷﯸﮊ [ســورة يونــس.]39 :

(( (1ينظر«:رشح العقيدة الطحاوية»/البن أيب العز احلنفي (ت792 :هـ)( /ص.)396 395 :
(( (2ينظر«:خلق أفعال العباد» /للبخاري (ت256:هـ)( /ص...)76:
((« (3احلجة يف بيان املحجة» /أليب القاسم األصبهاين (ت535:ه.)239/2( /
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A
احلمــد هلل الــذي جعلنــا مــن أتبــاع ســيد املرســلني وخاتــم النبيــن ،واحلمــد هلل الــذي مــن علينــا

باتبــاع هديــه والتمســك بســنته ،الداعــن إىل ســبيله.

أمــا بعــد؛ فقــد ُج ْلنَــا بــن ثنايــا هــذا البحــث بــن أدلــة الفريقــن ،يف كال املســألتني وخلــص

البحــث إىل نتائــج يمكــن تلخيصهــا يف العنــارص اآلتيــة:

 -1أمهية املنهج يف فهم نصوص الوحي السيام املسائل الغيبية.
 -2يؤدي االختالف يف املنهج إىل االختالف يف فهم نصوص الوحي.
 -3االنحراف عن منهج أهل السنة يؤدي إىل تعطيل نصوص الوحي.
ويف ضوء تلك النتائج نويص باآليت:
 1 .ينبغــي اإليــان أن نصــوص الوحــي( :الكتــاب والســنة) قطعيــة الداللــة فــا اجتهــاد مــع
النــص ،وذلــك ألن أهــل الســنة مل يقســموا األحاديــث الثابتــة إىل مــا هــو قطعــي الداللــة

ومــا هــو ظنــي منهــا ،فــكل مــا هــو ثابــت يفيــد العلــم والعمــل معــا.

 2 .ينبغي إدراك أن الوحي يأيت بام حتار فيه العقول لكن ال يأيت بام حتيله العقول.
 3 .جيــب االعتقــاد أن املســلك الســليم واملنهــج القويــم هــو اتبــاع ســنة األولــن مــن
الصحابــة ومــن ســار عــى درهبــم ســواء يف العقائــد أو يف غريهــا مــن أمــور الديــن.

 4 .اتبــاع الســلف الصالــح يف املعتقــد وغــره مــن شــأنه أن يوحــد األمــة ويقــوي شــوكتها
ضــد أعــداء الديــن.
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1 .1القرآن الكريم (مصحف املدينة النبوية).
2 .2اإلبانــة عــن أصــول الديانــة  ،أبــو احلســن عــي بــن إســاعيل بــن أيب موســى األشــعري (ت:

324هـــ) /حتقيــق :د .فوقيــة حســن حممــود /النــارش :دار األنصــار القاهــرة /ط1397 :1:هـــ.

ـري املعــروف بابــن َب َّطــة
3 .3اإلبانــة الكــرى البــن بطــة  ،أبــو عبــد اهلل عبيــد اهلل بــن حممــد ال ُع ْكـ َ

العكــري (ت387 :هـــ) /اجلــزء األول والثــاين بتحقيــق :رضــا بــن نعســان معطــي  /النــارش:

دار الرايــة للنــر والتوزيــع ،الريــاض/ط 1415 :2:هـــ  1994 :م.

س ْو ِجــردي البيهقــي
4 .4إثبــات عــذاب القــر وســؤال امللكــن  ،أبــو بكــر أمحــد بــن احلســن اخلُ ْ َ

(ت458 :هـــ) /حتقيــق :د .رشف حممــود القضــاة /النــارش :دار الفرقــان  :عــان األردن /ط:2:

1405هـ.

5 .5األجوبــة عــن املســائل املســتغربة مــن كتــاب البخــاري  ،أبــو عمــر يوســف ابــن عبــد الــر
النمــري القرطبــي (ت463:هـــ) /قــرأه وعلــق عليــه :عبــد اخلالــق بــن حممــد مــايض /تقديــم:
حممــد بــن عمــر بــن ســامل بازمــول /النــارش :وقــف الســام اخلــري ،الريــاض :اململكــة العربيــة
الســعودية/ط1425 :1:هـــ2004:م.

 6 .أحــكام اجلنائــز  ،أبــو عبــد الرمحــان حممــد نــارص الديــن األلبــاين (ت1420:هـــ) /النــارش:
املكتــب اإلســامي /ط1406 :4:هـــ1986-م.

7 .7اإلحــكام يف أصــول األحــكام  ،أبــو حممــد عــي بن أمحــد بــن حــزم (ت456 :هـ)/حتقيق :الشــيخ
أمحــد حممــد شــاكر /قــدم لــه :أ.د .إحســان عبــاس /النــارش :دار اآلفــاق اجلديــدة ،بريوت.

8 .8االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب  ،أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الــر النمــري (ت463:هـــ)/
حتقيــق :عــي حممــد البجــاوي /النــارش :دار اجليــل ،بــروت/ط1412 :1:هـــ1992:م.
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9 .9اإلشــارة يف أصــول الفقــه  ،أبــو الوليــد ســليامن بــن خلــف الباجــي (ت 474 :هـــ) /حتقيــق:
حممــد حســن حممــد حســن إســاعيل /النــارش :دار الكتــب العلميــة ،بــروت :لبنــان /ط:1:
 1424هـــ  2003 :م.

1010أصــول الســنة ،ومعــه ريــاض اجلنــة بتخريــج أصــول الســنة  ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن عبــد اهلل
املعــروف بابــن أيب َز َمنِــن املالكــي (ت399 :هـــ) /حتقيــق وختريــج وتعليــق :عبــد اهلل بــن حممــد

البخــاري /النــارش :مكتبــة الغربــاء األثريــة ،املدينــة النبويــة  :اململكــة العربيــة الســعودية /ط:1:
 1415هـ.

1111اعتقــاد أئمــة احلديــث  ،أبــو بكــر أمحــد بــن إبراهيــم اجلرجــاين (ت371 :هـــ)  /حتقيــق :حممــد
بــن عبــد الرمحــان مخيــس /دار العاصمــة :ريــاض /ط1412 :1:هـــ.

1212االعتصــام /إبراهيــم بــن موســى اللخمــي الشــهري بالشــاطبي (ت790 :هـــ) /حتقيــق :ســليم
بــن عيــد اهلاليل/النــارش :دار ابــن عفــان ،الســعودية /ط1412 :1:هـــ 1992 :م.

1313إعــام املوقعــن عــن رب العاملــن  ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أيب بكــر املعــروف بابــن قيــم اجلوزيــة
(ت751:هـــ) /قــدم لــه وعلــق عليــه وخــرج أحاديثــه وآثــاره :أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن
آل ســلامن /شــارك يف التخريــج :أبــو عمــر أمحــد عبــد اهلل أمحد/النــارش :دار ابــن اجلــوزي للنــر
والتوزيــع :اململكــة العربيــة الســعودية/ط1423 :1:هـ.

1414األعــام  ،خــر الديــن بــن حممــود الــزركيل (ت1396:هـــ) /النــارش :دار العلــم للماليــن/
ط:15:أيــار :مايــو 2002م.

1515األمــايل املطلقــة  ،أبــو الفضــل أمحــد بــن عيل بــن حجــر العســقالين (ت852:هـ)/حتقيــق :محدي
بــن عبد املجيد الســلفي /النــارش :املكتب اإلســامي /بريوت/ط1:1416:هـــ1995/م.

1616اإليــان  ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن إســحاق بــن منــدة (ت395:هـــ) /حتقيــق :د .عــي بــن حممــد
بــن نــارص الفقيهــي /النــارش :مؤسســة الرســالة /بــروت/ط1406 :2:هـــ.
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1717اإليــان  ،تقــي الديــن حممــد بــن عبــد احلليــم ابــن تيميــة (ت728:هـــ) /حتقيــق :خــرج
أحاديثــه حممــد نــارص الديــن األلبــاين (ت1420:هـــ) /النــارش :املكتــب اإلســامي /ط:4:

1413هـــ1993/م.

1818البحــر الزخار=مســند البــزار  ،أبــو بكــر أمحــد بــن عمــرو املعــروف بالبــزار (ت292:هـــ)/

حتقيــق :حمفــوظ الرمحــان زيــن اهلل وعــادل بــن ســعد ،وصــري عبــد اخلالــق /النــارش :مكتبــة
العلــوم واحلكــم /املدينــة املنــورة /ط1988 :1:م إىل2009م.

1919بحــر العلــوم  ،أبــو الليــث نــر بــن حممــد الســمرقندي (ت375:هـــ) /حتقيــق وتعليق :الشــيخ
حممــد معــوض والشــيخ عــادل أمحــد عبــد املوجــود ،ود .زكريــا عبــد املجيــد النــويت /كليــة اللغــة
العربية/جامعــة األزهــر /دار الكتــب العلميــة /بــدون تاريــخ الطبع.

2020تاريــخ بغــداد  ،أبــو بكــر أمحــد بــن عــي اخلطيــب البغــدادي (ت463 :هـــ) /حتقيــق :د .بشــار
عــواد معــروف /النــارش :دار الغــرب اإلســامي :بــروت /ط1422 :1 :هـــ  2002 :م.

2121تاريــخ دمشــق  ،أبــو القاســم عــي بــن احلســن املعــروف بابــن عســاكر (ت571:هـــ) /حتقيــق:
عمــرو بــن غرامــة العمــروي /النــارش :دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع :بــروت:

لبنــان/ط1419 :1:ه1998:م.

2222تأويــل مشــكل القــرآن  ،أبــو حممــد عبــد اهلل بــن ســليم بــن قتيبــة الدينــوري (ت276:هـــ)/
حتقيــق :إبراهيــم شــمس الديــن /النــارش :دار الكتــب العلميــة ،بــروت :لبنــان.

2323التبيــان يف أقســام القــرآن  ،حممــد بــن أيب بكــر ابــن قيــم اجلوزيــة (ت751 :هـــ) /حتقيــق :حممــد
حامــد الفقــي /النــارش :دار املعرفــة ،بــروت ،لبنــان /بــدون تاريــخ الطبــع.

2424حتفــة األبــرار رشح مصابيــح الســنة  ،القــايض نــارص الديــن عبــد اهلل بــن عمــر البيضــاوي
(ت685:هـــ) /حتقيــق :جلنــة خمتصــة بــإرشاف نــور الديــن طالــب /النــارش وزارة األوقــاف

والشــؤون اإلســامية بالكويــت /عــام النــر1433 :هـــ2012:م /بــدون تاريــخ الطبــع.
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2525التذكــرة بأحــوال املوتــى وأمــور اآلخــرة  ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد ،شــمس الديــن القرطبي
(ت671 :هـــ) /حتقيــق ودراســة :د .الصــادق بــن حممــد بن إبراهيــم /النــارش :مكتبــة دار املنهاج

للنــر والتوزيع ،الريــاض /ط 1425 :1:هـ.

2626تفســر القــرآن العظيــم  ،أبــو حممــد عبــد الرمحــن بــن إدريــس ابــن أيب حاتــم (ت327 :هـــ)/
حتقيــق :أســعد حممــد الطيــب /النــارش :مكتبة نــزار مصطفــى البــاز  :اململكــة العربية الســعودية/

ط 1419 :3:هـ.

2727تفســر القــرآن العزيــز  ،أبــو عبــد اهلل حممد بــن عبد اهلل املعــروف بابــن أيب زمنــن (ت399:هـ)/

(حتقيــق :حســن بــن عكاشــة ،وحممــد بــن مصطفــى الكنــز /النــارش :الفــاروق احلديثــة ،مصدر/
القاهرة/ط1423 :1:هـ2002/م.

2828تقريــب التهذيــب  ،أبــو الفضــل أمحــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين (ت852:هـ)/ومعــه:
«حتريــر تقريــب التهذيب»/ضبطــه وعلــق عليــه :ســعد بــن نجــدت عمــر /مؤسســة الرســالة:

نــارشون /ط 1432: 1 :هـــ2011:م.

2929التلخيــص يف أصــول الفقــه  ،عبــد امللــك بــن عبــد اهلل ،أبــو املعــايل اجلوينــي (ت478:هـــ)/
حتقيــق :عبــد اهلل جــومل النبــايل وبشــر أمحــد العمــر /النــارش :دار البشــائر اإلســامية :بــروت/
بــدون طبعــة وال تاريــخ الطبــع.

3030التنبيــه والــرد عــى أهــل األهــواء والبــدع  ،حممــد بن أمحــد ،أبــو احلســن امللطــي (ت377:هـ)/

حتقيــق :حممــد زاهــد بــن احلســن الكوثــري /النــارش :املكتبــة األزهريــة للــراث /مــر /بــدون

طبعــة وال تاريــخ النــر.

3131هتذيــب التهذيــب  ،أبــو الفضــل أمحــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين (ت852:هـــ) /النــارش:
مطبعــة دائــرة املعــارف النظاميــة ،اهلنــد /ط1326 :1:هـــ.

3232هتذيــب الكــال يف أســاء الرجــال  ،يوســف بــن عبــد الرمحــان ،مجــال الديــن ابــن الزكــي املــزي
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(ت742:هـــ) /حتقيــق :بشــار عــواد معــروف /النــارش :مؤسســة الرســالة /بــروت/ط:1:
1400هـ1980/م.

3333التوحيــد  ،أبــو بكــر حممــد بــن إســحاق بــن خزيمــة (311هـــ) /حتقيــق :عبــد العزيــز بــن
إبراهيــمالشــهوان/النــارش:مكتبــةالرشــد/الســعودية/الريــاض/ط1414:5:هـــ1994/م.

3434جامــع البيــان يف تأويــل القــرآن  ،أبــو جعفــر حممــد بــن جريــر الطــري (ت310:هـــ) /حتقيــق:
أمحــد حممــد شــاكر/النارش :مؤسســة الرســالة/ط1420 :1:ه2000:م/مؤسســة الرســالة.

3535جامــع البيــان يف تفســر القــرآن  ،حممــد بــن عبــد الرمحــان اإلجيــي الشــافعي (ت905:هـــ)/
النــارش :دار الكتــب العلميــة :بــروت /ط1424 :1:هـــ2004-م.

3636اجلامــع املســند الصحيــح املختــر مــن أمــور رســول اهلل  وســننه وأيامــه = صحيــح

البخــاري  ،حممــد بــن إســاعيل أبــو عبــد اهلل البخــاري(ت256 :هـ)/حتقيــق :حممــد زهــر /
النــارش :دار طــوق النجــاة /ط1422 :1:هـــ.

3737اجلامــع ألحــكام القــرآن  ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد شــمس الديــن القرطبــي (ت671 :هـ)/

حتقيــق :أمحــد الــردوين وإبراهيــم أطفيــش /النــارش :دار الكتــب املرصيــة /القاهــرة /ط:2:

1384هـ1964/م.

3838حــادي األرواح إىل بــاد األفــراح  ،شــمس الديــن حممــد بــن أيب بكــر ابــن قيــم اجلوزيــة
(ت751:هـــ) /النــارش :مطبعــة املــدين :القاهــرة.

3939احلجــة يف بيــان املحجــة ورشح عقيــدة أهــل الســنة  ،إســاعيل بــن حممــد التيمــي األصبهــاين،
أبــو القاســم ،امللقــب بقــوام الســنة (ت535 :هـــ) /حتقيــق :حممد بــن ربيــع املدخيل/النــارش :دار
الرايــة  :الســعودية  /الريــاض /ط1419 :2:هـــ 1999 :م.

4040خلــق أفعــال العبــاد  ،حممــد بــن إســاعيل البخــاري(ت256 :هـــ) /حتقيــق :د .عبــد الرمحــن
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عمــرة /النــارش :دار املعــارف الســعودية /الريــاض بــدون طبعــة وال تاريــخ الطبــع.
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4141درء تعــارض العقــل والنقــل  ،أبــو العبــاس أمحــد بــن عبــد احلليــم ابــن تيميــة (ت728 :هـــ)/
حتقيــق :د .حممــد رشــاد ســامل /النــارش :جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية ،اململكــة

العربيــة الســعودية /ط 1411 :2:هـــ  1991 :م.

4242دقائق التفسري اجلامع لتفسري ابن تيمية  ،أبو العباس أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية (ت728 :هـ)/
حتقيق :د .حممد السيد اجلليند /النارش :مؤسسة علوم القرآن  /دمشق /ط1404 :2:م.

4343الــرد عــى اجلهميــة  ،أبــو ســعيد عثــان بــن ســعيد الدارمــي (ت280:هـ)/حتقيــق :بــدر بــن عبد
اهلل البــدر /النــارش :دار ابن الثــر /بــروت /ط1416 /:2:هـ1995/م.

4444رســالة إىل أهــل الثغــر ببــاب األبــواب  ،أبو احلســن عيل بــن إســاعيل األشــعري (ت324:هـ)/
حتقيــق :عبــد اهلل شــاكر وحممــد اجلنيــدي /النــارش :عــادة البحــث العلمــي باجلامعــة اإلســامية،
املدينــة املنــورة ،اململكة العربيــة الســعودية/ط1413 :هـ.

4545رســائل ابــن حــزم األندلــي  ،أبــو حممــد عــي بــن أمحــد بــن حــزم (ت456 :هـــ) /حتقيــق:
إحســان عبــاس /النــارش :املؤسســة العربيــة للدراســات والنــر :بــروت  :لبنــان.

4646رفــع املــام عــن األئمــة األعــام  ،تقــي الديــن أمحــد بــن عبــد احلليــم ابــن تيميــة (ت728:هـ)/
طبــع ونــر :الرئاســة العامــة إلدارات البحــوث العلميــة واإلفتــاء والدعــوة واإلرشــاد ،الرياض:
اململكــة العربية الســعودية /عــام النش1403:هـ1983:م.

4747الــروح  ،حممــد بــن أيب بكــر ابــن قيــم اجلوزيــة (ت751:هـ)/النــارش :دار الكتــب العلميــة/
بــروت /بــدون طبعــة وال تاريــخ النــر.

4848الزهــد والرقائــق البــن املبــارك  ،أبــو عبــد الرمحــان عبــد اهلل بــن املبــارك احلنظيل(ت181:هـــ)/
حتقيــق :حبيــب الرمحــان األعظمــي /النــارش :دار الكتــب العلميــة /بــروت /بــدون طبعــة وال

تاريــخ الطبــع.

4949سلســلة األحاديــث الصحيحــة ويشء مــن فقههــا وفوائدهــا  ،حممــد نــارص الديــن األلبــاين
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(ت1420:هـــ) /النــارش :مكتبــة املعــارف للنــر والتوزيــع لصاحبهــا :ســعد بــن عبــد الرمحــان
الراشــد :الرياض/بــدون تاريــخ الطبــع.

5050الســنة  ،أبــو بكــر بــن أيب عاصــم الشــيباين (ت287:هـــ) /حتقيــق :حممــد نــارص الديــن األلبــاين
(ت1420:هـ) /ط1400: 1:هـ.

الس ِج ْســتاين (ت275 :هـــ) /حتقيــق :حممــد عبد
5151ســنن أيب داود  ،أبــو داود ســليامن بــن األشــعث ِّ
احلميــد /النــارش :املكتبــة العرصيــة ،صيــدا /بــروت ،بــدون تاريــخ الطبــع.

5252ســنن ابــن ماجــة  ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن يزيــد القزوينــي (ت273:هـــ) /حتقيــق :شــعيب
األرنــؤوط وعــادل مرشــد ،وحممــد كامــل قــرة بلــي ،وعبــد اللطيــف حــرز اهلل /النــارش :دار

الرســالة العامليــة /ط1430 :1:هـــ2009/م.

5353ســنن الرتمــذي  ،أبــو عيســى حممــد بــن عيســى الرتمــذي (ت279 :هـــ) /حتقيــق وتعليــق :أمحد
حممــد شــاكر وحممــد فــؤاد عبــد الباقــي وإبراهيــم عطــوة عــوض املــدرس يف األزهــر الرشيــف/
النــارش :رشكــة مكتبــة ومطبعــة مصطفى البــايب احللبــي /مــر/ط 1395 :2:هـــ  1975 :م.

5454ســر أعــام النبــاء  ،شــمس الديــن حممــد بــن أمحــد الذهبــي (ت748 :هـــ) /حتقيــق :جمموعــة
مــن املحققــن بــإرشاف شــعيب األرنــاؤوط /النــارش :مؤسســة الرســالة /ط 1405 :3:هـــ :

 1985م.

5555رشح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة واجلامعــة  ،أبــو القاســم هبــة اهلل بــن احلســن الاللكائــي
(ت418:هـــ) /حتقيــق :أمحــد بــن ســعد بــن محــدان الغامــدي /النــارش :دار طيبــة /الســعودية/
ط1423 :8:هـــ2003/م.

5656رشح األصــول اخلمســة  ،للقــايض عبــد اجلبــار بــن أمحــد (ت415:هـــ) /تعليــق :اإلمــام
أمحــد بــن احلســن بــن أيب هاشــم /حققــه وقــدم لــه :د .عبــد الكريــم عثــان /مكتبــة وهبــة/
القاهــرة/ط1416 :3:هـــ1996/م.

418
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5757رشح صحيــح البخــاري  ،أبــو احلســن عــي بــن خلــف ابــن بطــال (ت449 :هـــ) /حتقيــق:
يــارس بــن إبراهيــم /مكتبــة :الرشــد :الســعودية ،الريــاض/ط1423 :2 :ه2003:م.

5858رشح الســنة  ،احلســن بــن مســعود البغــوي (ت516:هـــ) /حتقيــق :شــعيب األرنــاؤوط  :حممد
زهــر الشــاويش /النــر  :املكتب اإلســامي  :دمشــق ـ بــروت /ط1403 :2:هـــ 1983 :م.

5959رشح العقيــدة الطحاويــة  ،حممــد بــن عــاء الديــن ابــن أيب العــز احلنفــي (ت792 :هـــ) /حتقيق:
أمحــد شــاكر /النــارش :وزارة الشــؤون اإلســامية ،واألوقــاف والدعــوة واإلرشــاد /ط:1:
 1418هـ.

6060رشح العقيــدة الكــرى املســاة عقيــدة أهــل التوحيــد  ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن عمــر الســنويس
التلمســاين احلســني (ت895:هـ)/حتقيــق :الســيد يوســف أمحــد /دار الكتــب العلميــة /بــدون

طبعــة وال تاريــخ الطبــع.

6161رشح مســند الشــافعي  ،عبــد الكريــم بــن حممد ،أبــو القاســم الرافعــي القزوينــي (ت623:هـ)/

حتقيــق :أبــو بكــر وائــل حممــد بكــر زهــران /النــارش :وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية:
إدارة الشــؤون اإلســامية ،قطــر /ط1428 :1:هـــ2007:م.

6262رشح املقاصــد يف علــم الــكالم  ،ســعد الديــن مســعود بــن عمــر التفتــازاين (ت793 :هـــ)/
حتقيــق وتعليــق مــع مقدمــة يف علــم الــكالم :د .عبــد الرمحــان عمــرة /تصديــر فضيلــة الشــيخ:

صالــح موســى رشف (عضــو هيئــة كبــار العلــاء وعضــو جممــع البحــوث اإلســامية/النارش :

عــامل الكتــب /ط1419 :2:هـــ1998-م.

6363صحيــح ســنن ابــن ماجــة  ،أبــو عبــد الرمحــن حممــد نــارص الديــن األلبــاين (ت1420 :هـــ)/
النــارش :مكتبــة املعــارف للنــر والتوزيــع :الريــاض/ط1417 :1:هـــ1997/م.

6464صحيــح ســنن أيب داود  ،حممــد نــارص الديــن األلبــاين (ت1420:هـ)/مكتبــة املعــارف للنــر
والتوزيــع :الريــاض/ط1419 :1:هـــ1998/م.

419

6565الصواعــق املرســلة يف الــرد عــى اجلهميــة واملعطلــة  ،حممــد بــن أيب بكــر ابــن قيــم اجلوزيــة
(ت751:هـــ) /حتقيــق :عــي بــن حممــد الدخيــل اهلل /النــارش :دار العاصمــة ،الريــاض ،اململكــة
العربيــة الســعودية /ط1408 :1:هـــ.

6666طبقــات املعتزلــة  ،أمحــد بــن حييــى بــن املرتــى /عنيــت بتحقيقــه :سوســنة دفيلد-فلــزر/
بريوت-لبنــان1380 /ه1971-م /النــرات اإلســامية ُي َصدِّ ُر َهــا :جلمعيــة املســترشقني
األملانيــة :هلمــوت ريــر وألــرت ديرتيــش.

6767العواصــم مــن القواصــم  ،للقــايض حممــد بــن عبــد اهلل أبــو بكــر بــن العــريب املعافــري اإلشــبييل
املالكــي (ت543:هـــ) /حتقيــق :الدكتــور عــار الطالبــي /النــارش :مكتبــة الــراث ،مرص.

6868االعتقــاد اخلالــص مــن الشــك واالنتقــاد  ،عــاء الديــن ابــن العطــار (ت724:هـــ)/

(ص /)255:حتقيــق :ســعد الزوهيــري  /وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية :قطــر /ط:1:

1432ه2011:م.

6969االعتقــاد واهلدايــة إىل ســبيل الرشــاد عــى مذهــب الســلف وأصحــاب احلديــث  ،أمحــد بــن
احلســن أبــو بكــر البيهقــي (ت458:هـ)/حتقيــق :أمحــد عصــام الكاتــب /النــارش :دار اآلفــاق

اجلديــدة :بــروت /ط1401 :1:هـــ.

7070العلــل الــواردة يف األحاديــث النبويــة  ،أبــو احلســن عــي بــن عمــر الدارقطنــي (ت385:هـــ)/
حتقيــق وختريــج :حمفــوظ الرمحــان زيــن اهلل الســلفي /النــارش :دار طيبــة الريــاض/ط:1:
1405هـــ1985/م.

7171العــن  ،أبــو عبــد الرمحــان اخلليــل بــن أمحــد الفراهيــدي (ت170:هـــ) /حتقيــق :د .مهــدي
املخزومــي ،د .إبراهيــم الســامرائي/النارش :دار ومكتبــة هالل/بــدون طبعــة وال تاريــخ الطبــع.

7272غريــب احلديــث  ،أبــو ُعبيــد القاســم بــن سـاّم (ت224 :هـــ) /حتقيــق :د .حممــد عبــد املعيــد
خــان /مطبعــة دائــرة املعــارف العثامنيــة ،حيــدر آبــاد :الدكــن /ط 1384 :1:هـــ  1964 :م.
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7373الفتــاوى الكــرى  ،تقــي الديــن أمحــد بــن عبــد احلليــم ابــن تيميــة (ت728:هـ)/النــارش :دار
الكتــب العلميــة /لبنــان /ط1408 :1:هـــ1987:م.

7474فتــح البــاري بــرح صحيــح اإلمــام أيب عبــد اهلل حممــد بــن إســاعيل البخــاري  ،أبــو الفضــل
أمحــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين (ت852:هـــ) /رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه :حممد فــؤاد عبد
الباقــي /قــام بإخراجــه وصححــه وأرشف عــى طبعــه :حمــب الديــن اخلطيــب /عليــه تعليقــات

العالمــة :عبــد العزيــز بــن عبــد اهلل بــن باز/النــارش :املكتبــة الســلفية بــدون تاريــخ الطبــع.

7575الفــرق بــن الفــرق وبيــان الفرقــة الناجيــة  ،عبــد القاهــر بــن طاهــر البغــدادي األســفرايني
(ت429:هـــ) /النــارش :دار اآلفــاق اجلديــدة :بــروت/ط1977 :2:م.

7676الفروســية املحمديــة  ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أيب بكــر ابن قيــم اجلوزيــة (ت751 :هـــ) /حتقيق:
زائــد بــن أمحد النشــري /النــارش :دار عــامل الفوائــد :مكــة املكرمــة /ط1428 :1:هـ.

7777الفصــل يف امللــل واألهــواء والنحــل  ،أبــو حممــد عــي بــن أمحــد بــن حــزم (ت456 :هـــ)/
النــارش :مكتبــة اخلانجــي /القاهــرة /بــدون تاريــخ الطبــع.

7878الفقــه األكــر  ،ينســب أليب حنيفــة النعــان بــن ثابــت (ت150:هـــ) /النــارش :مكتبــة الفرقــان:
اإلمــارات العربيــة /ط1419 :1:هـ1999:م.

7979الفهرســت  ،أبــو الفــرج حممــد بــن إســحاق الــوراق البغــدادي املعتــزيل الشــيعي املعــروف
بابــن النديــم (ت438:هـــ) /حتقيــق :إبراهيــم رمضــان /النــارش :دار املعرفــة بــروت /لبنــان/
ط2:1417:هـ1997/م.

8080االقتصــاد يف االعتقــاد  ،عبــد الغنــي املقــديس (ت600:هـــ) /حتقيــق :أمحــد بن عطيــة الغامدي/
مكتبــة العلــوم واحلكم :املدينــة املنورة :اململكــة الســعودية /ط1414 :1 :هـ1993-م.

8181الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل  ،حممــود بــن عمــر الزخمــري (ت538 :هـــ) /النارش:
421

دار الكتــاب العــريب /بــروت /ط 1407 -3:هـ.
8282ملعــة االعتقــاد  ،أبــو حممــد موفــق الديــن عبــد اهلل بــن امحــد بــن قدامــة املقــديس (ت620:هـــ)/

وزارة الشــؤون اإلســامية واألوقــاف والدعــوة :اململكــة العربيــة الســعودية/ط:2:

1420هـــ2000:م.

8383جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد  ،نــور الديــن عــي بــن أيب بكــر اهليثمــي (ت807:هـــ)  /حتقيــق:
حســام الديــن القــديس /النــارش  :مكتبــة القــديس ،القاهــرة  /عــام النــر1414 :هـــ1994:م/

بــدون طبعــة.

8484جممــوع الفتــاوى  ،أمحــد بــن عبــد احلليــم بــن تيميــة (ت728 :هـ)/حتقيــق :عبــد الرمحــن بــن
حممــد بــن قاســم /النــارش :جممــع امللــك فهــد لطباعــة املصحــف الرشيــف ،املدينــة النبويــة،
اململكــة العربيــة الســعودية /عــام النــر1416 :هـــ1995:م بــدون طبعــة.

8585املحصــول يف أصــول الفقــه  ،القــايض حممــد بــن عبــد أبــو بكــر بــن العــريب املعافــري
(ت543:هـــ) /حتقيــق :حســن عــي اليــدري وســعيد فــودة /النــارش :دار البيــارق /عــان/
ط1420 :1:هـــ1999/م.

8686مــدارج الســالكني بــن منــازل إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعني  ،ابــن قيــم اجلوزيــة (ت751 :هـــ)/
حتقيــق :حممــد املعتصــم بــاهلل البغــدادي /النــارش :دار الكتــاب العــريب /بــروت /ط1416 -3:

هـ 1996 :م.

8787املســائل واألجوبــة  ،أمحــد بــن عبــد احلليــم بــن تيميــة (ت728 :هـ)/حتقيــق :حســن بــن
عكاشــة /الفــاروق احلديثــة للطباعــة والنــر /ط1425: 1:هـــ2004-م.

8888املســتدرك عــى الصحيحــن  ،أبــو عبــد اهلل احلاكــم (ت405:هـــ) /حتقيــق :مصطفــى عبــد
القــادر عطــا /النــارش :دار الكتــب العلميــة :بــروت /ط1411 :1:هـــ1990/م.
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8989مســند أيب داود الطيالــي  ،أبــو داود ســليامن بــن داود الطيالــي (ت204:هـــ) /حتقيــق :د.
حممــد بــن عبــد املحســن الرتكــي /النــارش :دار هجر/مــر/ط1419 :1:هـــ1999/م.

9090مســند اإلمــام أمحــد  ،أبــو عبــد اهلل أمحــد بــن حنبــل (ت241 :هـــ) /حتقيــق :شــعيب األرنــؤوط
 :عــادل مرشــد ،وآخــرون /إرشاف :د عبــد اهلل بــن عبــد املحســن الرتكــي /النــارش :مؤسســة

الرســالة /ط1419 /1:هـ1999:م.

9191املســند الصحيــح املختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إىل رســول اهلل  ، أبــو احلســن

مســلم بــن احلجــاج القشــري (ت261 :هـــ) /النــارش :دار صــادر :بــروت بــدون تاريــخ الطبــع.

9292مصبــاح الزجاجــة يف زوائــد ابــن ماجــة  ،أبــو العبــاس أمحــد بــن أيب بكــر البوصــري الكنــاين
(ت840:هـــ) /حتقيــق :حممــد املنتقــى الكشــناوي /النــارش :دار العربيــة :بــروت /ط2:

1403:هـ.

9393مصنــف ابــن أيب شــيبة  ،أبــو بكــر عبــد اهلل بــن حممــد ابــن أيب شــيبة ،العبــي (ت235:هـــ)/
حتقيــق :كــال يوســف احلــوت /النــارش :مكتبــة الرشــد /الريــاض/ط1409 :1:هـــ.

9494املطالــب العاليــة  ،أبــو الفضــل أمحــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين (ت852:هـ)/حتقيــق:
جمموعــة مــن الباحثــن يف  17رســالة جامعيــة /تنســيق :د .ســعد بــن نــارص بــن عبــد العزيــز

الشــري /النــارش :دار العاصمــة للنــر والتوزيــع ،ودار الغيــث للنــر والتوزيــع/ط:1:

1419هـــ1998/م.

9595معــامل التنزيــل يف تفســر القــرآن  ،أبــو حممــد احلســن بن مســعود البغــوي (ت510 :هـــ) /حتقيق

وختريــج :حممــد عبــد اهلل النمــر  :عثــان مجعــة ضمرييــة  :ســليامن مســلم احلــرش /النــارش :دار

طيبــة للنــر والتوزيــع /ط 1417 :4:هـــ  1997 :م.

9696معــاين القــرآن وإعرابــه  ،إبراهيــم بــن الــري ،أبــو إســحاق الزجــاج (ت311:هـــ) /حتقيــق:
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عبــد اجلليــل عبــده شــلبي /النــارش :عــامل الكتب/بــروت/ط1408 :1:هـــ1988/م.
9797معــامل الســنن ،وهــو رشح ســنن أيب داود  ،أبــو ســليامن محــد بــن حممــد بــن اخلطــاب املعــروف
باخلطــايب (ت388 :هـــ) /حتقيــق :حممــد راغــب الطبــاخ /النــارش :املطبعــة العلميــة /حلــب/
ط 1351 :1:هـــ  1932 :م.

9898املعجــم األوســط  ،أبــو القاســم ســليامن بــن أمحــد الطــراين (ت360 :هـــ) /حتقيــق :طــارق بــن
عــوض اهلل بــن حممــد ،عبــد املحســن بــن إبراهيــم احلســيني /النــارش :دار احلرمــن /القاهــرة
بــدون طبعــة وال تاريــخ.

9999املعجــم الكبــر  ،أبــو القاســم ســليامن بــن أمحــد الطــراين (ت360 :هـــ) /حتقيــق :محــدي بــن
عبــد املجيــد الســلفي /دار النــر :مكتبــة ابــن تيمية/القاهــرة /ط /2:بــدون تاريــخ.

10100معرفــة أنــواع علــوم احلديــث  ،عثــان بــن عبــد الرمحــان ،تقــي الديــن املعــروف بابــن

الصــاح (ت643:هـــ) /حتقيــق :عبــد اللطيــف اهلميــم :ماهــر ياســن الفحــل /النــارش :دار

الكتــب العلميــة/ط1:1423:ه2002:م.

10101ا ُمل ْعلــم بفوائــد مســلم  ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن عــي املــازري (ت536 :هـــ)  /حتقيق :الشــيخ
حممــد الشــاذيل النيفر/النــارش :الــدار التونســية للنــر :املؤسســة الوطنيــة للكتــاب باجلزائــر:

املؤسســة الوطنيــة للرتمجــة والتحقيــق والدراســات بيــت احلكمــة /ط1988 :2:م ،واجلــزء
الثالــث صــدر بتاريــخ1991:م.

10102مفاتيــح الغيــب= التفســر الكبــر  ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن عمــر امللقــب بفخــر الديــن الرازي
(ت606 :هـــ) /النــارش :دار إحياء الــراث العريب /بــروت /ط 1420 :3:هـ.

10103املفهــم ملــا أشــكل مــن تلخيــص كتــاب مســلم  ،أبــو العبــاس أمحــد بــن عمــر القرطبــي
(ت656:هـــ) /حققــه وعلــق عليــه وقــدم لــه :حميــي الديــن ديــب ميســتو :أمحــد حممــد الســيد:
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َم َ
السنَّة َوا ٌمل َت َك ِّل َمة يف ًّ ّ ُ َ َ َ
هل ُّ

يوســف عــي بديــوي :حممــود إبراهيــم بــزال /النــارش :دار ابــن كثــر ،دمشــق :بــروت) ،و(دار

الكلــم الطيــب ،دمشــق :بــروت)/ط1417 :1:هـــ1996 :م-.مقــاالت اإلســاميني /أبــو
احلســن عــي بــن إســاعيل األشــعري (ت324:هـــ) /حتقيــق :نعيــم زرزور/النــارش :املكتبــة

العرصيــة /ط1426 :1 :هـــ2005-م.

10104املنهــاج يف شــعب اإليــان  ،أبــو عبــد اهلل احلســن بن احلســن احلليمــي (ت403:هـــ) /حتقيق:
حلمــي حممد فــودة /النــارش :دار الفكــر /ط1399 :1:هـ1979:م.

10105املوافقــات  ،إبراهيــم بــن موســى الشــاطبي (ت790 :هـــ) /حتقيــق :أبــو عبيــدة مشــهور بــن
حســن آل ســلامن /النــارش :دار ابــن عفــان /ط1417 :1:هـــ1997 :م.

10106نقــض اإلمــام أيب ســعيد عثــان بــن ســعيد عــى املريــي اجلهمــي فيــا افــرى عــى اهلل عــز
وجــل مــن التوحيــد  ،أبــو ســعيد عثــان بــن ســعيد الدارمــي (ت280:هـــ) /حتقيــق :أبــو
عاصــم َّ
ــو ِامي األثــري /النــارش :املكتبــة اإلســامية للنــر والتوزيــع ،القاهــرة :مــر/
الش َ
ط1433/1:هـــ2012:م.

10107النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر  ،جمــد الديــن أبــو الســعادات ابــن األثــر (ت606:هـــ)
 /حتقيــق :طاهــر أمحــد الــزاوي وحممــود حممــد الطناحي/النــارش :املكتبــة العلميــة/
بريوت1399/هـــ1979/م.

10108اهلدايــة إىل بلــوغ النهايــة يف علــم معــاين القــرآن وتفســره ،وأحكامــه ،ومجــل مــن فنــون علومــه ،
أبــو حممــد مكــي بــن أيب طالــب القيــي (ت437:هـ)/حتقيــق :جمموعــة رســائل جامعيــة بكلية
الدراســات العليــا والبحــث العلمــي :جامعــة الشــارقة ،بــإرشاف :أ .د :الشــاهد البوشــيخي/

النــارش :جمموعــة بحــوث الكتــاب والســنة :كليــة الرشيعــة والدراســات اإلســامية :جامعــة
الشــارقة /ط1429 :1:هـ2008/م.
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No. (6)

Methodology of Ahlu-Sunnah and Theologians in relating
with matters of Unseen a case study of:
Slaughtering of death and Punishment of the Grave
Study of Ahlu-Sunnah and Logicians’ reading of the texts of the tworevelations

Azeeza Armooli
Research topic:
Highlighting the importance of methodology in dealing with matters of unseen, in
addition to explaining impact of the difference between the methodology of Ahlu-Sunnah and Theologians in establishing these narrations like the issue of “slaughtering of
death” and “punishment of the grave”.

Research objjectives:
Discussing the proofs of the two groups, and explaining their methodologies in
dealing with texts of revelation especially the matters of “slaughtering of death” and
“punishment of the grave”.

Research problem:
What is the secret behind the disagreement of the Ahlu-Sunnnah with others in
dealing with narrations of unseen like the issue of “slaughtering of death” and “punishment of the grave”? Does methodology play a role in this disagreement?

Research findings:
1. Difference of methodology, especially, in matters of unseen leads to difference in
the way of dealing with them.
2. Difference in methodology led one of the groups to affirming those narrations with
certainty that: the knowledge is from Allah, the messenger is to transmit it while
the Ummah is to submit to it, while the other group refuse to follow that path and
instead, adopted skewed interpretations and that caused the denial of narrations
established by revelation.

Keywords:
Methodology-Ahlu-Sunnah-Theologian-Slaughtering of death- Punishment of the grave.
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No. (5)

Treatise on the Fabricated Hadiths in Al-Masabih
by Siraj Ad-deen Umar Bin Ali Al-Qazweeni (750AH)
Investigation and Study
Dr. Mus’ab Bin Khalid Bin Abdallah Al-Marzooqi

Research Topic:
Investigation of Al-Qazweeni’s treatise (Treatise on the fabricated hadiths in AlMasabih). Al-Masabih is the book Masabih As-Sunnah of Al-Baghawee.

Research Objective:
Publishing the manuscript from which many of those who wrote on fabricated
hadiths and those that had interest in the book Masabih As-Sunnah made quotations.

Research Problem:
1. There are quotations of Al-Qazweeni’s rulings on hadiths in the book Masabih
As-Sunnah as fabricated but are not in the rejoinder of Al-’Alaee and Ibn Hajar
who both studied the rulings of Al-Qazweeni and did a critique on them.
2. The concern of many Muslims for the book Masabih As-Sunnah and its spread
among them.

Research findings:
1. The investigated treatise contains the hadiths that Al-’Alaee and Ibn Hajar responded to, and other hadiths which are confirmed in the manuscript and in the
quotations of scholars from Al-Qazweeni in their various books on fabricated hadiths that came after him.
2. Highlighting the status of Al-Hafiz Al-Qazweeni in the science of hadith and the
concern of scholars for narrations from him.

Keywords:
Al-Masabih- As-Sunnah- Al-Qazweeni- Fabricated hadiths.
17

3. The heading of sunnah books are still in need of study so as to establish the views
of their authors in sciences of the shariah especially science of the Quran and its
exegesis.

Keywords:
Views- Al-Bukhari- science of the Quran.
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No. (4)
Views of Imam of Al-Bukhari on science of the Quran through
the Headings of “the book of virtues of the Quran”
Presentation and Study

Dr. Yahya bin Salih At-Tuwaiyan
Research Abstract

Research topic:
Views of Imam Al-Bukhari on science of the Quran through the headings of
“the book of virtues of the Quran” presentation and study.

Research objectives:
Investigation of “the book of virtues of the Quran” in Sahih Al-Bukhari in order to
bring out the views of Imam Al-Bukhari on science of the Quran from the headings of
the book.

Research problem:
It is common knowledge among scholars that the jurisprudence of Imam AlBukhari is in his headings. That was why this study is meant to study his views on
the science of the Quran through the headings of “the book of virtues of the Quran”.

Research findings:
1. The headings of “the book of virtues of the Quran” in sahih Al-Bukhari comprises
thirty seven chapters in which Imam Al-Bukhar touched on six areas of science of
the Quran which are: revelation, how the Quran descends, compilation of the Quran, arrangement of chapters of the Quran, virtues of the Quran, and etiquettes of
reciting the Quran. After the study, it was clear that Imam Al-Bukhari has his own
views in many of the matters.
2. There are other aspects of this Imam which are still in need of study like: studying his views or deductions on Quran exegesis through the headings of his book
“Al-Jami’ As-Sahih”.
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No. (3)

Linguistic weakness among Jewish and Christian researchers and its impact on the attempt to criticize the Quran
Creedal and Critical study
Dr. Ahamd Muhammad Falah An-Namrat

Research topic:
Establishing the problem of linguistic weakness among Jewish and Christian researchers, refutation of some of their linguistic ambiguities directed at the Quran, and
explanation of its evil creedal impact.

Research objective:
Establishing the problem of linguistic weakness among Jewish and Christian researchers with examples, and highlighting its evil creedal impact.

Research problem:
The phenomenon of linguistic weakness among Jewish and Christian researchers
who pointed linguistic criticisms at the Quran,

Research findings:
1. Jewish and Christian researchers did not meet up with the condition stipulated by
scholars of the three religions: adequate knowledge of the language before exegesis of the texts.
2. The need to refer to scholars of Quran exegesis, Arabic language and creed in order to resolve any problem or bad understanding of the words of the Quran.
3. The linguistic weakness of the researchers has evil creedal impacts such as judging the Quran to be the words of man, faulting the attributes of Allah, contesting
the message of our prophet Muhammad, deformation of the Quran and prohibiting
themselves from guidance.

Keywords:
Linguistic weakness- Researchers- Jews and Christians- Al-Quran- Creed.
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NO. (2)

Exegesis of surah Al-Fajr
by Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Husni Al-Qal’awi popularly known as
(As-Suhaimi) Ash-Shafi’ee (1178AH) Investigation and Study

Dr. Ahmad bin Ali bin Abdurrahman Al-Huzaifi
Research topic:
Investigation of a manuscript titled: (Exegesis of of surah Al-Fajr) by Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Husni Al-Qal’awi popularly known as (As-Suhaimi) Ash-Shafi’ee (1178AH).
Research objective:
Investigation and publication of the Manuscript for the benefit of students
of knowledge who specialize in Quran Exegesis.
Research problem:
The author in his exegesis of surah Al-Fajr combined both authentic and
other grades of hadith and views which necessitates study and investigation
of the treatise.
Research findings:
1. The author of the treatise is among scholars of jurisprudence concerned
with Quran exegesis.
2. The attribution of the treatise to the author is confirmed.
3. The treatise has merits and demerits, it also has benefits in exegesis, jurisprudence and hadith just as there are fabricated and weak hadiths in it.
4. From the content of the treatise, one can see the diversity of the author in
various areas of knowledge like jurisprudence and Arabic language, just as
it is obvious his knowledge of hadith is little.
Keywords:
Exegesis- Surah Al-Fajr- As-Suhaimi- Al-Qal’awi.
13

NO (1)

Exegesis of Verses on the Change of Qibla
Prof. Amin Bin ‘Aish Al-Muzaini

Research topic:
Exegesis of verses on the change of Qibla that is, verses (142-150) of
surah Al-Baqara which comprises discussion on change of Qibla from Jeslem
to the Qa’ba.
Research Objective:
Exegesis of verses (142-150) of surah Al-Baqara, an analytic and objective exegesis that will highlight the subject of change of Qibla which was the
first abrogation in Islam, the concern for it, preparations to it and the emphsis
on it.
Research problem:
1. What are the aspects of care given to the change of Qibla which was the
first abrogation in Islam?
2. How the verses on change of Qibla were revealed, and were they revealed
to the prophet while he was praying? Which of the mosques were the Muslims reported to have changed their Qibla to Qa’ba while they were praying?
Research findings:
The confirmed Mosque in which the people changed their Qibla to the Qa’ba
while they were praying is the Quba Mosque, and there is also a narration with
a strong chain indicating that similar thing occurred in Bani Haritha Mosque.
Keywords:
Change of Qibla- Quba- Al-Qiblatain- Jerusalem- Al-Qa’ba.
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with the sciences of the Two Glorious Revelations.

JCTGR’s Vision:
To be a beacon for research conducive to the service of the Two
Glorious Revelations that is resultant in cherishing them.

JCTGR’s Mission:
Refereeing and publishing serious scholarly, genuine research in
the fields germane to its speciality in Qur’anic and Sunnah studies.

JCTGR’s Aims:
1- Publishing scholarly research specialized Qur’anic and Sunnah studies.
2- Enriching scientific areas in the field Qur’anic and Sunnah studies.
3- Encouraging researchers to contribute, and meeting their needs by getting
their research published.
4- Providing a platform for the highest standards of scholarly publication
and research in Qur’anic and Sunnah studies.
5- Paving the way for innovative, encyclopedic, scientific projects in
Qur’anic and Sunnah studies.
6- Reinforcing the varied activities of the Endowment with serious research related to its work and goals.
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Endowment for Cherishing
the Two Glorious Revelations
About us:
An institutional endowment devoted to serving the Glorious Qur’an
and the Elevated Prophetic Sunnah, by underlining their guidance and
fulfilling their aims.

Historical background:
The endowment was established in 1428AH, initially as, Project
for Cherishing the Glorious Qur’an. In 1434AH the Project became a
community development center under the nomenclature, Center
for Cherishing the Glorious Qur’an. Yet, in 1436AH, the center was
further developed to be an independent entity under the title,
Endowment of Cherishing the Two Glorious Revelations.

Our Vision:
Extolling the acts of cherishing the Two Glorious Revelations and
promoting their studies both locally and internationally.

Our Mission:
To promote cherishing the Glorious Qur’an and the Elevated Prophetic Sunnah throughout Muslim communities, by highlighting their aims
and objectives, and underlining their guidance.

Our Aims:
1- Highlighting the glories of the Glorious Qur’an and the Elevated
Prophetic Sunnah and making their rights known.
2- Defending the Glorious Qur’an and the Elevated Prophetic Sunnah and
refuting the calumny leveled against them.
3- Furthering research studies and training programs related to the Glorious Qur’an and the Elevated Prophetic Sunnah.
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