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املطهــرة ،وبيــان هدايتِهــا،
والســنة النَّبو َّيــة َّ
مؤسســة وقف َّيــة تقــوم عــى خدمــة القــرآن الكريــم ُّ
ّ
ِ
ِ
مقاصدمهــا.
غاياتــا ،وتفعيــل
وحتقيــق
يف عام  1428هـ ،كانت البداية باسم" :مرشوع تعظيم القرآن الكريم".
ـورة لتنميــة املجتمــع حتت
ويف عــام  1434هـــ ،أصبــح املــروع مركــزا ضمــن مراكــز املدينــة املنـ ّ

اســم" :مركــز تعظيــم القــرآن الكريــم".

مؤسســة وقف ّيــة باســم" :وقــف تعظيــم
ويف عــام 1436هـــ ،تــم تطويــر املركــز واســتقالله ،ليكــون ّ

الوحيني".

والسنة النَّبو َّية ودراساهتام حملي ًا وعاملي ًا.
االرتقاء يف تعظيم القرآن الكريم ُّ
والســنة النَّبو َّيــة يف املجتمــع واأل ّمــة ،بتفعيــل مقاصدمهــا وغاياهتــا وبيــان
تعظيــم القــرآن الكريــم ُّ

هدايتهــا.

ِ
ِ
ُ
حقوقهام.
وبيان
الشيفة،
إبراز
والسنَّة النَّبو َّية َّ
ُ -1
مظاهر عظمة القرآن الكريم ُّ

الدفاع عن كتاب اهلل تعاىل وسنَّة نب ِّيه  ،وتفنيدُ الشبهات عنهام.
-2
ُ

املتخصصــة يف الدّ راســات القرآن ّيــة
 -3االرتقــاء بالدِّ راســات البحث ّيــة والــدَّ ورات التَّدريب َّيــة
ِّ

واحلديث َّيــة ومــا يتعلــق هبــا.
4

والســنة النبو َّيــة ومــا
جم ّلــة دور ّيــة علم ّيــة حمكّمــة ،تُعنــى بنــر بحــوث الدِّ راســات القرآن َّيــة ُّ

يتع ّلــق هبــا ورقيــ ًا وإلكرتونيــ ًا ،ألســاتذة اجلامعــات ،وأهــل االختصــاص ،والباحثــن املهتمــن

ــن.
بعلــوم َ
الو ْح َي ْ

الو ْح َي ْ ِ
ي الرشيفني وتعظيمهام.
أن تكون املجلة منارة علم َّية بحث َّية يف خدمة َ
والســنة
حتكيــم البحــوث العلم َّيــة اجلــا َّدة واألصيلــة ونرشهــا يف جمــاالت الدِّ راســات القرآن َّيــة ُّ

النبو َّيــة ومــا يتع ّلــق هبــا.

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.
والســنة النبو َّيــة ومــا
 -5التمهيــد ملشــاريع علم َّيــة موســوع َّية مبتكَــرة يف الدِّ راســات القرآن َّيــة ُّ
يتع ّلــق هبــا.

الصلــة بعمــل الوقــف
 -6دعــم أنشــطة الوقــف املتنوعــة بالبحــوث العلم َّيــة اجلــا َّدة ذات ِّ
وأهدافــه.
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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 ِّ

يكَّم البحث حتكي ًام أولي ًا من ِق ّب ِل أعضاء هيئة التحرير ،ويسمى الفحص األويل ،فإن أجيز ُي َبُ ٣
حمكمي  -عىل األقل  -يكون قرارمها ُملزم ًا ،ويف حال
الباحث لدفع رسوم التحكيم النهائي من
َ
تعارض حكمهام ُيكّم البحث 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 وفق عنارص معينة (تنظر ملخصات البحوث السابقة يف موقع املجلة).

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

 -8ترمجة قائمة املصادر واملراجع للبحث إىل اللغة اإلنجليزية وفق املثال التايل:
Abdel Haleem, Muhammad. Understanding the Qur’an: Themes and Style
)](London: I. B. Tauris,[1999-2001

 -9أن 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).
 -10أن
َّ
 -11يلتزم الباحث باملواصفات الفن َّية اآلتية:

نوع اخلط )Lotus Linotype( :ملتن البحث( ،)1وعناوينه ،وحواشيه ،ومراجعه ،وفهارسه،...
مفرد ًا.
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 تحميل الخط من موقع المجلةjournaltw.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

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

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 أو
التوثيقات يف حوايش البحث خمترصة هكذا( :اسم الكتاب َ

سود ( ،)NO BOLDويوضع اجلزء والصفحة  ،مثل :الوجوه والنظائر،
اسم الشهرة غري ُم َ
للعسكري( ،ص )٢١٢أو (.)٤١٥/١

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

سود ( ،)NO BOLDدار النرش
سود ( ،)NO BOLDاسم املحقق إن وجد غري ُم َ
املؤلف غري ُم َ

سود ()NO BOLDكهذا املثال:
غري ُم َ

املنتهى ،أليب الفضل حممد جعفر اخلزاعي اجلرجاين (ت408:هـ) ،حتقيق :حممد شفاعت رباين،
جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف  -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
ِ
ِ
كم ُه)
َّ
كيب يف القراءات ُ
وم ُه ،ونشأ ُت ُهُ ،
الت ُ
وح ُ
(مفه ُ

د .عيل بن عبد القادر بن شيخ عيل سيت

رآن الكري ِم ِ
اسم اهللِ (الرؤُ و ِ
ف) يف ال ُق ِ
(دراس ٌة َم ُ
وضوع َّي ٌة)
َّ ْ
ُ
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احلم َل ع َل «ر ٍاو» َأو «جاع ٍة ِ
إِعال َُل ا ُملحدِّ ثني بِ ِذ ِ ِ
»(.دراس ٌة َن َظر َّي ٌة تَطبيق َّي ٌة َتليل َّي ٌة)
ََ َ
َ
كرهمَ َ ْ َ :
د .وائل محود هزاع ردمان
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عن الراوي بِ ِ
ِ ِ
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د .مصطفى بن حممد حممود خمتار
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ـي األكرم،
احلمــد هلل الــذي ع َّلــم بالقلــم ،ع َّلــم اإلنســان مــامل يعلــمَّ ،
والســام عــى النَّبـ ّ
والصــاة َّ

وعــى آلــه وصحبــه ومــن ســار عــى هنجــه إىل يــوم الدّ يــن ،وبعد:

ـأزف إليــك أخــي القــارئ بــرى إصــدار هــذا العــدد الثامــن مــن جملــة تعظيــم الوحيــن،
فـ ّ

وفيــه تألقــت ســتة بحــوث يف علــم القــراءات والتفســر وعلــوم القــرآن واحلديــث الرشيــف.

فالبحــث األول تنــاول مصطلــح الرتكيــب يف القــراءات واأللفــاظ املرادفــة لــه عنــد أهــل هــذا

الفــن ،وبيــان آراء العلــاء فيــه ،ثــم العالقــة بينــه وبــن مصطلــح (االختيــار).

ف) دراســة
والبحــث الثــاين تنــاول درس ـ ًا يف التفســر املوضوعــي وهــو عــن اســم اهلل (الـ َّـر ُؤ ْو ْ

اســتقرائية يف آيــات القــرآن الكريــم هبــدف الوصــول ملواطــن اإلعجــاز والكشــف عــن األرسار

البالغيــة يف القــرآن الكريــم.

أمــا الثالــث مــن البحــوث فقــد أخــذ طابــع الســياحة الفكريــة يف كتــاب اهلل تعــاىل للدعــوة إىل

تدبر آيـاتـــه والوقـــوف عىل لطائفـــه ومعانيـــه ،من خـــال إبراز مقاصــــد القــرآن يف قولـــه تعـاىل:
ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ ﮊ.

وبـ َّـن البحــث الرابــع منهج ـ ًا مــن مناهــج املفرسيــن يف إطــار تعقبــات املفــر عــى مــن ســبقه

الزخمــري يف تفســر القــرآن الكريــم وقــد بـ َّـن البحــث
ـزي َعــى ّ
وكان موضوعــه :تـَ َعــ ُّقبات ابــن ُجـ ّ

بــأن جـ ُّـل هــذه التعقبــات كانــت يف نقــد اعتزاليــات الزخمــري وآرائــه النحويــة.

وأبــرز البحــث اخلامــس بعــض عبــارات علــم علــل احلديــث ،وهــي قــول أئمــة النقــد يف ع ّلــة

حديــث" :احلمـ ُـل عــى فــان" أو "عــى مجاعــة" الدا ّلــة عــى تضعيــف الروايــة وإعالهلــا وحتديــد َمــن
15

صاحــب اخلطــأ فيهــا ،وكــون العبــارة تــأيت عــى مجــع مــن الــرواة ُيعــدّ أقـ ّـل مــن كوهنــا تــأيت ٍ
راو يف

ذلــك.

ُ
وختمــت املجلــة ببحثهــا الســادس واألخــر عــن بيــان مدلــول عبــارة(( :اكتــب عنــه))،

والتفريــق بينهــا وبــن عبــارةُ (( :يكتــب حديثــه)) وأهنــا مــن املصطلحــات املســتعملة عنــد اإلمــام

مســلم وغــره.

هــذا وتدعــو املجلــة الباحثــن الكــرام إىل املشــاركة الفاعلــة ببحوثهــم الق ِّيمــة اخلادمــة لكتــاب

اهلل تعــاىل وســنة رســوله ومــا يتعلــق هبــا مــن دراســات جديــدة وحديثــة وفــق رشوط

الكتابــة وقواعدهــا ا ُملع َلــن عنهــا يف موقــع املجلــة الرســميhttps: journaltw.com :

وختامـ ًا أشــكر اهلل تعــاىل عــى فضلــه ومنّــه وكرمــه عــى إمتــام هــذا العــدد مــن املجلــة ،ثم أشــكر

وطننــا املبــارك اململكــة العربيــة الســعودية خادمــة الوحيــن الرشيفــن ،وحكومتــه الرشــيدة حفظهــا

اهلل تعــاىل مــن كل ســوء وفتنــة ومكــروه ومجيــع بــاد املســلمني.

والشــكر موصــول للباحثــن األج ـاَّء أصحــاب ِ
اهل َمــم العاليــة مــن أهــل االختصــاص التــي
ِ
ـم مــن باحثــن وبــورك
قامــت املجلــة ومــا زالــت تقــوم عــى مشــاركاهتم العلميــة الفريــدة؛ فل ِّلــه َد ُّر ُهـ ُ
يف علمهــم وعطائهــم يف خدمــة الوحيــن العظيمــن ،واحلمــد هلل رب العاملــن.

مدير حترير املجلة

د .يارس بن إسامعيل رايض
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الق ِ
التكيب يف ِ
كم ُه)
راءات
َّ
(مفهو ُم ُه ،ونشأ ُت ُهُ ،
ُ
ُ
وح ُ

َّ

ُ

راءات
الق
ِ
التركيب يف ِ
ُ ُُ
ُُ
ُ ُُ
(مفهومه ،ونشأته ،وحكمه)

د .يلع بن عبد القادر بن شيخ يلع سيت
األستاذ املساعد بقسم القراءات بكلية القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية
جامعة جدة – اململكة العربية السعودية.
ali.sait.01@gmail.com
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الق ِ
التكيب يف ِ
كم ُه)
راءات
َّ
(مفهو ُم ُه ،ونشأ ُت ُهُ ،
ُ
ُ
وح ُ

موضوع البحث:
تعريف الرتكيب يف القراءات ،وبيان آراء العلامء فيه.

هدف البحث:
	-تعريــف الرتكيــب لغــة واصطالحــا ،واأللفــاظ املرادفــة لــه عنــد أهــل الفــن ،والعالقــة بينــه

وبــن االختيــار ،وأمثلــة عــى ذلــك.

	ِ -ذك ُْر آراء العلامء يف الرتكيب ،وبيان القول الراجح.

مشكلة البحث:
البحث عن صحة الرتكيب من خطئه ،باستعراض تعريفه ،وأقوال العلامء فيه.

نتيجة البحث:
الــرأي املختــار يف املســألة :جــواز الرتكيــب بــن األوجــه والقــراءات إال يف حــال الروايــة ،ومــا

ال جتيــزه العربيــة.

الدالة املفتاح َّية:
الكلامت َّ
الرتكيب – القراءات
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الق ِ
التكيب يف ِ
كم ُه)
راءات
َّ
(مفهو ُم ُه ،ونشأ ُت ُهُ ،
ُ
ُ
وح ُ

F
َــزل
احلمــد هلل رب العاملــن ،الرحيــم الرمحــن ،علــم القــرآن ،خلــق اإلنســان ،علمــه البيــان ،ن َّ

ـاب تبيانــا لــكل يشء وهــدى ورمحــة وبــرى للمســلمني ،وأشــهد أن ال إلــه إال اهلل وحــده ال
الكتـ َ

رشيــك لــه ،أورث كتابــه مــن اصطفــى مــن عبــاده ،وأشــهد أن ســيدنا ونبينــا حممد ًا عبــدُ اهلل ورســو ُله،

آن َو َع َّل َمـ ُه » ( ،)1صــى اهلل عليــه وعــى
ـم ا ْل ُقـ ْـر َ
ـم َمـ ْ
ـن َت َع َّلـ َ
وخري ُتــه مــن خلقــه وخلي ُلــه ،القائـ ُـلَ « :خ ْ ُي ُكـ ْ

آلــه وصحبــه وســلم صــا ًة وســام ًا دائمــن متالزمــن إىل يــوم الديــن.
وبعد:

فــإن مــن أرشف العلــوم علــم القــراءات ،لتعلقــه الكبــر بــكالم الكبــر املتعــال ،ونقــل األئمــة

املصنفــون القــراءات الصحيحــة عــن األئمــة املعتــد هبــم ،وتعــددت الطــرق إليهــم كثــرة كاثــرة،

ونتــج مــن تعددهــا تداخــل األوجــه املرويــة عــن األئمــة القــراء حــال القــراءة أو العــرض ،فيــا
عــرف (بالرتكيــب) ،واختلفــت أنظــار العلــاء مــا بــن مصحــح لذلــك الفعــل ،أو حـ ٍّ
ـاث عــى تركــه؛
فأحببــت أن أبحــث يف موضــوع (الرتكيــب يف القــراءات ،تعريفــه ،وأقــوال العلــاء فيــه ،وحكمــه).

أمهية البحث وأسباب اختياره:

ِ
كتاب اهلل ،وكفى بذلك رشفا.
1 .تعلقه بعلم من علوم القرآن الكريم،
2 .تصحيــح مفهــو ٍم شــائع عنــد بعــض القــراء بــأن مســألة الرتكيــب هلــا حكــم قطعــي واحــد
فقــط.

3 .البحث عن أقوال العلامء يف املسألة ،وبيان أوجه اختالفهم.

(( (1أخرجه البخاري ،برقم ( ،)5027من حديث عثامن بن عفان .I
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4 .التخفيــف عــن عمــوم املســلمني ،والبعــد عــن تأثيمهــم( )1وختطئتهــم ،لرتكيبهــم بعــض األوجــه
مــن طــرق روايــة حفــص( ،)2ممــا يوقعهــم يف احلــرج ،أو يدفعهــم إىل البعــد عــن القــرآن الكريم،
واعتقــاد صعوبــة ومشــقة تعلمه.

مشكلة البحث:
شــاع عنــد كثــر مــن القــراء  -فضــا عــن غريهــم  -أن الرتكيــب ممنــوع يف القــراءات والطــرق

والروايــات ،وبعضهــم جينــح إىل احلرمــة والتغليــظ عــى مرتكبــه ،ولــو كان عاميــا ،فــأردت البحــث يف

هــذا املوضــوع ،ومجــع أقــوال العلــاء يف ذلــك ،وبيــان الصــواب  -إن شــاء اهلل تعــاىل . -

الدراسات السابقة:
بعــد البحــث والتتبــع يف الفهــارس ،وســؤال أهــل االختصــاص مل أجــد مــن كتــب يف هــذا

املوضــوع اســتقالال ،وإنــا تكلــم فيــه بعــض العلــاء ضمــن أبــواب مجــع القــراءات ،أو التحريــرات،
أو يف كتــب الفقــه واحلديــث ،كــا ســيأيت يف ثنايــا هــذا البحــث إن شــاء اهلل تعــاىل.

خطة البحث:
تشــتمل الدراســة عــى مقدمــة ومتهيــد ،ومبحثــن ،يف كل منهــا ثالثــة مطالــب ،ثــم خامتــة

وفهــارس ،وتفصيــل ذلــك مــا يــي:

مقدمة :أمهية املوضوع وأسباب اختياره ،وخطة البحث.
متهيد :مجع القراءات ،ونشوء الرتكيب للقراءات.
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(( (1يقصد هبذه العبارة :اعتقاد ارتكاهبم لإلثم ،ال إعطاؤهم أو تسجيل إثم عليهم ،إذ هذا حق هلل تعاىل كام هو معلوم.
(( (2حفــص بــن ســليامن بــن املغــرة ،أبــو عمــر األســدي الكــويف ،قــرأ عــى عاصــم مــرارا ،وروى القــراءة عنــه عرضــا وســاعا حســن
بــن حممــد املــروزي وعمــرو بــن الصبــاح وعبيــد بــن الصباح وغريهــم ،تــويف ســنة (180هـــ) .انظــر :طبقــات القــراء)156/1( ،؛
وغاية النهايــة.)254/1( ،

الق ِ
التكيب يف ِ
كم ُه)
راءات
َّ
(مفهو ُم ُه ،ونشأ ُت ُهُ ،
ُ
ُ
وح ُ

املبحــث األول :تعريــف الرتكيــب ،واملصطلحــات املرادفــة لــه ،والعالقــة بــن الرتكيــب
واالختيــار ،وأمثلــة عليهــا.

املطلب األول :تعريف الرتكيب.
املطلب الثاين :املصطلحات املرادفة للرتكيب عند أهل الفن.
املطلب الثالث :العالقة بني الرتكيب واالختيار.
املطلب الرابع :أمثلة عىل الرتكيب واالختيار.
املبحث الثاين :أقوال األئمة يف الرتكيب:
املطلب األول :املانعون بإطالق.
املطلب الثاين :املجيزون للرتكيب عىل اإلطالق.
املطلب الثالث :القائلون بالتفصيل.
املطلب الرابع :القول املختار.
اخلامتة :وأهم النتائج.

فهرس األعالم.
املصادر واملراجع.

منهج البحث:
اتبعت يف كتابة هذا البحث املنهج الوصفي التحلييل ،والتزمت باخلطوات التالية:
1 .كتبت النص وفق القواعد اإلمالئية احلديثة.
2 .كتبــت اآليــة أو الكلمــة القرآنيــة عــى وفــق الرســم العثــاين ،عــى خــط الشــيخ اخلطــاط (عثــان
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طــه)( ،)1ووضعــت اســم الســورة ورقــم اآليــة بخــط صغــر بجانبهــا لئــا تثقــل احلوايش.
3 .ضبطــت اآليــات الكريمــة بــا يتناســب مــع قــراءة القــارئ أو الــراوي املنســوبة إليــه ،وكذلــك
مــا يشــكل مــن النــص.

4 .خرجــت األحاديــث النبويــة مــن مظاهنــا األصليــة ،فــإن كانــت يف الصحيحــن أكتفــي بذلــك،
وإال فأذكــر قــول العلــاء يف درجتــه.

5 .خرجت األقوال والنصوص التي أستشهد هبا.
6 .عزوت القراءات املذكورة يف البحث إىل أصحاهبا.
7 .ترمجت لألعالم الوارد ذكرهم يف نص البحث.
أثبت عالمات الرتقيم واألقواس بام يوضح النص للقارئ ،ويزيل اللبس عنه.
ُّ 8 .
9 .ضبطت األبيات املستشهد هبا.
فهارس تعني القارئ ،وهي:
	10.عملت
َ
•فهرس األعالم الوارد ذكرهم يف النص املحقق.
•فهرس املصادر واملراجع.

26

(( (1بواسطة برنامج مصحف املدينة للنرش احلاسويب ،الذي أصدره جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف.

الق ِ
التكيب يف ِ
كم ُه)
راءات
َّ
(مفهو ُم ُه ،ونشأ ُت ُهُ ،
ُ
ُ
وح ُ


رخــص اهلل تعــاىل للنبــي  وخفــف عــن أمتــه يف قــراءة القــرآن عــى ســبعة أحــرف(،)1

واســتمر األمــر يف العهــد النبــوي املبــارك والصحابــة أمجعــون يقــرؤون كــا ُع ِّلمــوا ،وال يــاري أحــد

يف القــراءة ،وال ينكــر أحــد عــى أحــد ،وانقــى العهــد امليمــون وجــاء عــر الصديــق  ،وكان

قــراء القــرآن وحفاظــه يف مقدمــة الصفــوف اخلارجــة للــذود عــن حيــاض الديــن ،ولرفــع معاملــه،
األمــر
واستشــهد منهــم يف وقعــة الياممــة وحدهــا ســب ُعامئة صحــايب مــن أهــل القــرآن( ،)2فأفــزع
ُ
الفـ َ
ـاروق  ، وجــاء إىل الصديــق  حاثــا لــه عــى مجــع القــرآن يف مصحــف جامــع ،خشــية

ذهــاب القــرآن وضياعــه ،وتــردد اخلليفــة األول  يف اإلجابــة بــادئ األمــر ،ثــم رشح اهلل صــدره
ملــا رشح لــه صــدر وزيـ ِ
ـب رســول اهلل  زيــدَ ب ـ َن ثابــت األنصــاري
ـره ،فاســتدعيا كاتـ َ

()3

 ، وأخــراه بعزمهــا فــردد أوال ،فلــم يــزاال بــه حتــى رشح اهلل صــدره ملــا رشح لــه صدورمهــا،

فابتــدأ مــن هنــا مجــع الصحــف املفرقــة املكتوبــة يف عهــد رســول اهلل  ، وضمهــا إىل بعــض،

لتكــون أول مصحــف معتمــد مــن اخلليفــة اإلمــام(.)4

ثــم ملــا كان فتــح بــاد املــرق يف عهــد ســيدنا عثــان  ،وضمــت اجليــوش الفاحتــة خليطــا

مــن الداخلــن حديثــا يف اإلســام مــن العــراق والشــامٌّ ،
وكل قــرأ عىل أشــياخه مــن الصحابة القـ َ
ـرآن،
وظهــر االختــاف بينهــم يف القــراءة حتــى بــدأ بعضهــم ُيطــئ بعضــا؛ أفــزع األمــر بعــض الصحابــة،

(( (1جــاء يف صحيــح البخــاري ،يف كتــاب فضائــل القــرآن ،بــاب أنــزل القــرآن عــى ســبعة أحــرف ،برقــم ( )4992مــن حديــث عمــر
ٍ
ِ َ
آن ُأ ْنـ ِ
 عــن النبــي « إِ َّن َهـ َ
ـز َل َعـ َ
ـر ِمنْـ ُه» وأخرجــه غــره.
ـذا ال ُقـ ْـر َ
ـى َسـ ْب َعة أ ْحـ ُـرفَ ،فا ْقـ َـر ُءوا َمــا َت َيـ َّ َ
(((2انظر:قصــة الياممــة يف صحيــح البخــاري ،كتــاب تفســر القــرآن ،بــاب قولــه تعــاىل :ﮋﮬﮭﮮﮯﮰ ﮊ ،
حديــث رقــم (.)4679
ـي ،أحــد مــن مجــع القــرآن عــى عهــد النبــي ،
(( (3زيــد بــن ثابــت بــن ّ
الضحــاك بــن زيــد ابــن النّجــار األنصـ ّ
ـاري اخلزرجـ ّ
وكتــب القــرآن للنبــي  ،ثــم أليب بكــر وعثــان ريض اهلل عنهــا ،مــن علــاء الصحابــة ،تــويف يف املدينــة (45هـــ) .انظر:
اإلصابــة يف معرفة الصحابــة.)491/2( ،
(( (4انظــر :صحيــح البخــاري ،كتــاب تفســر القــرآن ،بــاب قولــه تعــاىل :ﮋﮬﮭﮮﮯﮰﮊ  ،حديــث رقــم
(.)4679
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وانطلقــوا إىل اخلليفــة الراشــد ،وأبلغــوه األمــر ،فاجتمــع رأي الصحابــة عىل نســخ املصاحــف البكرية،

وإرســاهلا إىل األمصــار الكــرى يف ديــار اإلســام ،وبذلــك جعــل للنــاس مرجعــا معتمــدا للقــرآن

الكريــم ،وطلــب منهــم حــرق مــا ســواه مــن املصاحــف املخالفة لــه(.)1

وكان أهــل كل مــر يقــرؤون بقــراءة إمامهــم ،ممــا يوافــق خــط املصحــف املرســل هلــم ،وجتــرد

بعــد ذلــك قــوم لإلقــراء ،وعرفــوا بــه ،وكان هلــم اختيــار يف القــراءة(.)2

وابتــدأ عــر التدويــن ،وألفــت املؤلفــات يف القــراءات .وكان الســلف – - Xيقــرؤون

لــكل قــارئ بــل لــكل راو بختــات متعــددة( ،)3ال جيمعــون روايــة إىل غريهــا.

وهــذا الــذي كان عليــه الصــدر األول ،ومــن بعدهــم إىل أثنــاء املائــة اخلامســة؛ عصـــر الــداين(،)4
وابــن ِشــيطا( ،)5واألهــوازي( ،)6ومــن بعدهــم؛ فمــن ذلــك الوقــت ظهــر مجــع القــراءات يف اخلتمــة

الواحــدة ،واســتمر إىل زمننــا هــذا(.)7

ومــع مجــع القــراءات والروايــات والطــرق املرويــة يف ختمـ ٍ
ـة ظهــر مصطلــح الرتكيــب ،لتداخــل

األوجــه املقــروءة ،واختلــف العلــاء فيــه ،وهــذا مــا ســيتبني يف ثنايــا البحــث بــإذن اهلل تعــاىل.
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(( (1انظر :صحيح البخاري ،كتاب فضائل القرآن ،باب مجع القرآن ،حديث رقم (.)4987
(( (2انظر :النرش ،)115 -110/1( ،بترصف واختصار.
(( (3انظر :النرش.)2079/3( ،
(( (4اإلمــام أبــو عمــرو عثــان بــن ســعيد الــداين ،مصنــف التيســر وغــره مــن أمــات كتــب القــراءات ،كان مقرئــا بارعــا ،وحمدِّ ثــا
حافظــا ،مــات بدانيـ َة ســنة (444هـــ) هـــ .انظــر :طبقــات القــراء)418/1( ،؛ وغايــة النهايــة.)503/1( ،
(( (5أبــو الفتــح عبــد الواحــد بــن احلســن بــن أمحــد بــن عثــان بــن شــيطا البغدادي أســتاذ كبــر ومــن الثقــات ،ومؤلــف كتــاب
التــذكار يف القــراءات العــر .ولــد ســنة (370هـــ) ،أخــذ القــراءات عــن مجــع مــن العلــاء ،منهــم :عــي بــن حممــد بــن يوســف،
وغــره ،تــويف ســنة ( )450هـــ .انظــر :غايــة النهايــة.)473/1( ،
(( (6أبــو عــي احلســن بــن عــي بــن إبراهيــم بــن يــزداد بــن هرمــز ،مقــرئ الشــام يف عــره .مــن أهل األهــواز .مــن تصانيفــه :موجــز
يف القــراءات ،وكتــاب الوجيــز يف رشح أداء القــراء الثامنيــة ،تــويف بدمشــق ســنة ( 446هـــ) .انظــر :غايــة النهايــة.)220/1( ،
(( (7انظر :النرش.)2080/3( ،

الق ِ
التكيب يف ِ
كم ُه)
راءات
َّ
(مفهو ُم ُه ،ونشأ ُت ُهُ ،
ُ
ُ
وح ُ

املبحث األول:
تعريف الرتكيب ،واملصطلحات املرادفة له،
والعالقة بني الرتكيب واالختيار ،وأمثلة عليهام.
املطلب األول :تعريف الرتكيب.
(ركَّب) ،وله عدة معان ،منها(:)1
الرتكيب لغة :مأخوذ منَ :
	-ركَّب اليشء عىل اليشء :جعل بعضه عىل بعض.
	-ضمه إىل غريه فصار واحدا يف املنظر.
الرتكيب اصطالحا :يراد به معنيان:
	-اجلمع بني القراءات برشوطه وضوابطه(.)2
	-أن يأخذ حكام من قراءة أو رواية ،وحكام آخر من قراءة أو رواية(.)3
أو هــو :التنقــل بــن القــراءات أثنــاء التــاوة ،مــن غــر إعــادة ألوجــه اخلــاف ،ودون االلتــزام

بقــراءة أو روايــة أو طريــق معــن ،ويعــر عنــه باخللــط وبالتلفيــق(.)4

(( (1انظر :املعجم الوسيط( ،ص .)368
(( (2انظر :معجم مصطلحات علم القراءات القرآنية( ،ص .)133
(( (3ينظر :عمدة القارئني واملقرئني( ،ص.)228
(( (4انظر :معجم املصطلحات يف علمي التجويد والقراءات( ،ص .)42
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املطلب الثاين :املصطلحات املرادفة للرتكيب عند أهل الفن.
عب بعض العلامء عن الرتكيب بألفاظ مقاربة له ،كاخللط والتلفيق ،وتعريفهام:
َّ
اخللط لغة:

	َ -خ َل َط اليشء باليشء ِ
خيلطه خ ْلط ًا ،وخ َّلطه فاختلطَ :م َزجه واختلطا(.)1
َ

	-وخلط القو َم خلط ًا وخالطهم :داخلهم(.)2
واختلط ٌ
َ
فالن :أي :فسدَ عق ُله(.)3
	-
ــرى
التلفيــق لغــة :مأخــوذ مــن ال َّل ْفــق ،ويقــالَ ( :ل َف َ
ــو َبَ ،و ُه َ
ــق) ال َّث ْ
ــم ُشــ َّق ًة إِ َل ُأ ْخ َ
ــو َأ ْن َي ُض َّ

ِ
ض َب(.)4
َف َيخي َط ُه َ
ــاَ ،و َبا ُبــ ُه َ َ

فالرتكيب مقارب لغة للخلط والتلفيق ،وكلها بمعنى واحد عند القراء.
االختيار لغة:

اخلية ِ
ِ
واخل َية(.)5
ختي اليشء :اختاره ،واالسمْ :
	َّ -
	-واالختيار :االصطفاء ،وكذلك الت َ
َّخيُّ (.)6
	-واخرتته عليهم :أي فضلته(.)7
	-وخريه بني الشيئني :أي فوض إليه اخليار(.)8
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(( (1انظر :لسان العرب)291/7( ،؛ ومعجم مقاييس اللغة.)208/2( ،
(( (2انظر :لسان العرب.)293/7( ،
(( (3انظر :لسان العرب.)294/7( ،
(( (4انظر :خمتار الصحاح.)283/1( ،
(( (5انظر :لسان العرب.)266/4( ،
(( (6انظر :لسان العرب.)267/4( ،
(( (7انظر :تاج العروس.)224/11( ،
(( (8انظر :تاج العروس.)246/11( ،

الق ِ
التكيب يف ِ
كم ُه)
راءات
َّ
(مفهو ُم ُه ،ونشأ ُت ُهُ ،
ُ
ُ
وح ُ

االختيار اصطالحا :له يف عرف القراء معنيان:
1 .انتقــاء القــارئ الضابــط العــارف باللغــة ،وجهــا أو أوجهــا خاصــة بــه يف القــراءة ،منســوبة
إليــه ،مســتلة مــن بــن مــا روى عــن شــيوخه ،لعلــة مــا(.)1

2 .القــراءة ،وذلــك بالنظــر إىل صنيــع أصحاهبــا الذيــن اختاروهــا مــن بــن مروياهتــم ،فيقــال:
هــي االختيــار(.)2

املطلب الثالث :العالقة بني الرتكيب واالختيار.
العالقــة بــن الرتكيــب واالختيــار هــي عالقــة البعــض بالــكل ،فالرتكيــب هــو نــوع اختيــار
ِ
املعتمــد عــى النقــل الصــويت
مــن املــروي املــدون يف الكتــب املعتــرة ،يف غــر عــر التلقــي الشــفهي

الشــفاهي؛ فكالمهــا بمعنــى واحــد ،وإن اختلــف اللفــظ يف التعبــر عنهــا ،فاالختيــار  -كــا مــر -أن
خيتــار القــارئ أوجهــا معينــة مــن مروياتــه ،ويلتزمهــا ،وتؤخــذ عنــه.

والرتكيــب أن يعمــد القــارئ ملــا صــح مــن أوجــه القــراءات والروايــات املنســوبة ألصحاهبــا،

فريكــب منهــا وجهــا جديــدا ،ال عــى ســبيل الروايــة.

ويتضح صحة ما ذكرته من العالقة بينهام من خالل النصوص التالية:
1 .قــال اإلمــام نافــع(" :)3قــرأت عــى ســبعني مــن التابعــن فــا اتفــق عليــه اثنــان أخــذت بــه،

ومــا شـ ّ
ـذ فيــه واحــد تركتــه حتــى ألفــت هــذه القــراءة"(.)4

الشــاهد :قولــه" :حتــى ألفــت هــذه القــراءة" ،فهــو قــد ركــب واختــار ممــا روى بحســب رشطــه،
(( (1انظر :االختيار عند القراء( ،ص  ،)43مع ترصف بسيط.
(( (2انظر :االختيار عند القراء( ،ص )45؛ ومعجم مصطلحات علم القراءات القرآنية( ،ص .)46
(( (3نافــع بــن عبــد الرمحــن ابــن أيب نعيــم الليثــي ،أحــد القــراء الســبعة ،قــرأ عــى األعــرج وأيب جعفــر القــارئ وغريمهــا ،قــرأ عليــه
مجاعــة كبــرة ،منهــم قالــون وورش وغريمهــا ،تــويف باملدينــة ســنة (169هـــ) .انظــر :طبقــات القــراء)127/1( ،؛ غايــة النهايــة،
(.)330/2
(( (4انظر :الكنز للواسطي.)120/1( ،
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وهــو اتفــاق اثنــن عــى قــراءة معينــة.
2 .قــال اإلمــام الذهبــي( -  – )1يف ترمجــة ابــن مقســم(" :-  – )2وقــال أبــو طاهــر

بــن أيب هاشــم( )3يف كتــاب البيــان :وقــد نبــغ نابــغ يف عرصنــا هــذا فزعــم أن كل مــن صــح عنــده

وجــه يف العربيــة حلــرف مــن القــرآن يوافــق خــط املصحــف فقراءتــه جائــزة يف الصــاة وغريها،

فابتــدع بقيلــه ذلــك بدعــة ضــل هبــا عــن قصــد الســبيل ،وأورط نفســه يف منزلــة عظمــت هبــا
جنايتــه عــى اإلســام وأهلــه ،وحــاول إحلــاق كتــاب اهلل مــن الباطــل مــا ال يأتيــه مــن بــن يديــه
وال مــن خلفــه ،إذ جعــل ألهــل اإلحلــاد يف ديــن اهلل بســبب رأيــه طريقــا إىل مغالطــة أهــل احلــق

بتخيــر القــراءات مــن جهــة والبحــث واالســتخراج بــاآلراء دون االعتصــام والتمســك باألثر.
وكان شــيخنا أبــو بكــر( - )4نضـــر اهلل وجهــه  -ســئل عــن بدعتــه املضلــة فاســتتابه منهــا بعــد أن

ســئل الربهــان عــى مــا ذهــب إليــه فلــم يــأت بطائــل ومل يكــن لــه حجــة فاســتوهب أبــو بكــر
تأديبــه مــن الســلطان عنــد توبتــه ثــم عــاود يف وقتنــا هــذا إىل مــا كان ابتدعــه واســتغوى مــن

أصاغــر النــاس مــن هــو يف الغفلــة والغبــاوة دونــه .إىل أن قــال ابــن أيب هاشــم :وذلــك أنــه
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(( (1شــمس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــان بــن قايــاز الرتكــاين األصــل ،ثــم الدمشــقي املقــرئ اإلمــام حمـ ّ
ـدث العــر،
ـزي ،والذهبــي ،والعراقــي،
قــال الســخاوي عنــه :إن املحدثــن عيــال اآلن يف الرجــال وغريهــا مــن فنــون احلديــث عــى أربعــة :املـ ّ
ـف بــره ســنة  ،741وتصانيفــه كثــرة تقــرب املائة ،تــويف ســنة (748هـــ) .انظــر :األعــام.)396/5( ،
وابــن حجــرُ .كـ ّ
(( (2حممــد بــن احلســن بــن يعقــوب بــن احلســن بــن احلســن ابــن مقســم ،إمــام مقــرئ نحــوي ،أخــذ القــراءة عرضــا عــن مجاعــة مــن
األعــام ،وعــرض عليــه مجاعــة ،اشــتهر عنــه جــواز اإلقــراء بــا وافــق العربيــة وخــط املصحــف ولــو خالــف النقــل ،تــويف ســنة
(345هـــ) .انظر :غايــة النهايــة.)125/2( ،
عرضــا عــن
(( (3عبــد الواحــد بــن عمــر بــن حممــد بــن أيب هاشــم أبــو طاهــر البغــدادي البــزاز ،إمــام نحــوي مقــرئ ،أخــذ القــراءة ً
أمحــد بــن ســهل األشــناين وأيب عثــان ســعيد بــن عبــد الرحيــم الرضيــر ،وأيب بكــر بــن جماهــد ،وعــرض عليــه مجاعــة ،تــويف ســنة
(349هـــ) .انظــر :غايــة النهايــة.)475/1( ،
(( (4أمحــد بــن موســى بــن العبــاس بــن جماهــد أبــو بكــر املقــرئ ،شــيخ القــراء يف وقتــه ،مســبع الســبعة ،عــرض عــى مجاعــة مــن
األعــام ،وعــرض عليــه مجاعــة ،مــن أشــهر كتبــه :الســبعة يف القــراءات ،تــويف ســنة (324هـــ) .انظــر :تاريــخ بغــداد.)353/6( ،

الق ِ
التكيب يف ِ
كم ُه)
راءات
َّ
(مفهو ُم ُه ،ونشأ ُت ُهُ ،
ُ
ُ
وح ُ

قــال :أن ملــا كان خللــف بــن هشــام( )1وأيب عبيــد( )2وابــن ســعدان( )3أن خيتــاروا وكان ذلــك

هلــم مباحــا غــر منكــر كان ملــن بعدهــم مباحــا فلــو كان حــذا حذوهــم فيــا اختــاروه وســلك
طريقهــم ولــكان ذلــك ســائغا لــه ولغــره وذلــك أن خلفــا تــرك حروفــا مــن حــروف محــزة

()4

اختــار أن يقرأهــا عــى مذهــب نافــع ،وأمــا أبــو عبيــد وابــن ســعدان فلــم يتجــاوز واحــد منهــا

قــراءة أئمــة األمصــار وإنــا كان النكــر عــى هــذا شــذوذه عــا عليــه األئمــة الذيــن هــم احلجــة
فيــا جــاؤوا بــه جمتمعــن وخمتلفــن"(.)5

فالشــاهد مــن هــذه القصــة الطويلــة :إنــكار األئمــة عــى ابــن مقســم اخرتاعــه أوجهــا جائــزة يف

ـب الذهبــي لــه أنــه لــو اختــار مــن املــروي كخلــف
اللغــة فقــط ،دون االعتــاد عــى األثــر ،و َت َع ُّقـ ُ
وابــن ســعدان ملــا ُأ ِ
نكــر عليــه.
3 .وقــال القرطبــي(" :- – )6وهــذه القــراءات املشــهورة هــي اختيــارات أولئــك األئمــة

القــراء ،وذلــك أن كل واحــد منهــم اختــار  -فيــا روى ،وعلــم ِوجهـ ًة مــن القــراءات  -مــا هــو
األحســن عنــده واألوىل ،فالتزمــه طريقـ ًة ،ورواه وأقــرأ بــه ،واشــتهر عنــه ،و ُعــرف بــه ،ونُســب

(( (1خلــف بــن هشــام بــن ثعلــب بــن خلــف األســدي ،اإلمــام العلــم ،أبــو حممــد البــزار البغــدادي ،أحــد القــراء العــرة وأحــد
ـرا زاهــدً ا عابــدً ا عا ًملــا ،عــرض عــى مجاعــة مــن األعــام ،وعــرض عليــه مجاعــة ،تــويف
الــرواة عــن ســليم عــن محــزة ،كان ثقــة كبـ ً
ســنة (229هـــ) .انظــر :غايــة النهايــة.)272/1( ،
(( (2القاســم بــن ســام أبــو عبيــد اخلراســاين األنصــاري ،اإلمــام الكبــر احلافــظ العالمــة أحــد األعــام املجتهديــن وصاحــب
عرضــا وســا ًعا عــن مجاعــة مــن األعــام ،لــه اختيــار يف
التصانيــف يف القــراءات واحلديــث والفقــه واللغــة والشــعر ،أخــذ القــراءة ً
القــراءة وافــق فيــه العربيــة واألثــر ،تــويف بمكــة ســنة (224هـــ) .انظــر :غايــة النهايــة.)17/2( ،
(( (3حممــد بــن ســعدان الكــويف ،النحــوي املقــرئ الرضيــر ،أبــو جعفــر ،قــرأ عــى ســليم وحييــى اليزيــدي ،وغريهــم ،قــرأ عليــه حممــد
بــن أمحــد بــن واصــل ،وجعفــر بــن حممــد األدمــي ،وغريهــم ،وصنــف يف العربيــة والقــرآن .قــال ابــن ا ُملنــادي" :كان ابــن ســعدان
يقــرئ بقــراءة محــزة ،ثــم اختــار لنفســه ،ففســد عليــه األصــل والفــرع ،إال أنــه كان نحويــا" .تــويف ســنة (231هـــ) .انظــر :طبقــات
القــراء)236/1( ،؛ غايــة النهايــة .)143/2( ،
(( (4محــزة بــن حبيــب بــن عــارة بــن إســاعيل اإلمــام ،أبــو عــارة الكــويف ،أحــد القــراء الســبعة ،قــرأ القــرآن األعمــش وغــره ،وقــرأ
عليــه الكســائي وســليم بــن عيســى وغريمهــا ،تــويف ســنة (156هـــ) .انظــر :طبقــات القــراء)45/1( ،؛ غايــة النهايــة.)261/1( ،
(( (5انظر :طبقات القراء.)385/1( ،
ِ
ـر عـ ٌ
ـامل باللغــة ،مــن كتبــه :اجلامــع ألحــكام القــرآن ،تــويف
(( (6حممــد بــن أمحــد بــن أيب بكــر شــمس الديــن القرطبــي ،إمــام فقيـ ٌه مفـ ٌ
بمــر ســنة (671هـ).
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إليــه ،فقيــل :حــرف نافــع ،وحــرف ابــن كثــر( ،)1ومل يمنــع واحــد منهــم اختيــار اآلخــر ،وال
أنكــره ،بــل ســوغه وجــوزه ،وكل واحـ ٍ
ـد مــن هــؤالء الســبعة روي عنــه اختيــاران ،أو أكثــر،
َّ
َّ
وكل صحيــح"(.)2

الشــاهد :ترصيــح القرطبــي بــأن القــراءات املشــهورة هــي اختيــارات ألصحاهبــا ،وأن كل واحــد
مــن األئمــة القــراء لــه اختيــار مــن املــروي ،وأنــه مل يمنــع اختيــار اآلخــر.

4 .وقــال اإلمــام أبــو حممــد املعــروف بســبط اخليــاط(":-  – )3وقــرأ خلــف القــرآن عــى

()6
ِ
أيب احلســن الكســائي( )4وســليم بــن عيســى( )5وحييــى بــن آدم
وغريهــم ،واختــار مــن قــراءة

عاصــم( )7ومحــزة والكســائي ،ومل خيــرج عنهــم ،إال أن مــادة قراءتــه فيــا ذكــر مــن جهــة محــزة
بــن حبيــب الزيــات"(.)8
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(( (1عبــد اهلل بــن كثــر بــن املطلــب ،اإلمــام أبــو معبــد ،إمــام أهــل مكــة يف القــراءة ،قــرأ عــى عبــد اهلل بــن الســائب املخزومــي وغــره،
قــرأ عليــه أبــو عمــرو بــن العــاء ،وشــبل بــن عبــاد ،وغريهــم ،تــويف ســنة (120هـــ) .انظــر :طبقــات القــراء)101/1( ،؛ وغايــة
النهايــة.)443/1( ،
(( (2انظر :اجلامع ألحكام القرآن.)79/1( ،
(( (3عبــد اهلل بــن عــي بــن أمحــد بــن عبــد اهلل أبــو حممــد البغــدادي ســبط أيب منصــور اخليــاط ،شــيخ اإلقــراء ببغــداد يف عــره ،أخــذ
عرضــا وســا ًعا عــن مجاعــة مــن األعــام ،لــه كتــاب املبهــج يف القــراءات الثــان ،تــويف ببغــداد ســنة (541هـــ) ـ .انظــر:
القــراءة ً
غايــة النهايــة.)435/1( ،
(( (4عـ ّ
ـي بــن محــزة بــن عبــد اهلل بــن عثــان ،أبــو احلســن الكســائي ،كان إمــام النــاس يف القــراءة يف زمانــه وأعلمهــم بالقــراءة ،تلقــى
القــراءة عــى خلــق كثــر منهــم محــزة بــن حبيــب الزيــات ،وغــره ،تــويف ســنة (189هـــ) .انظــر :طبقــات القــراء،)161/1( ،
وغايــة النهايــة.)535/1( ،
(( (5ســليم بــن عيســى بــن ســليم بــن عامــر أبــو عيســى ،موالهــم الكــويف املقــرئ ،عــرض القــرآن عــى محــزة وهــو أخــص أصحابــه
وأضبطهــم وأقومهــم بحــرف محــزة ،تــويف ســنة (188هـــ) .انظــر :غايــة النهايــة.)318/1( ،
الصلحــي ،إمــام كبــر حافــظ ،روى القــراءة عــن أيب بكــر بــن
(( (6حييــى بــن آدم بــن ســليامن بــن خالــد بــن أســيد أبــو زكريــا ِّ
عيــاش ســاعا ،وروى أيضــا عــن الكســائي ،روى القــراءة عنــه مجاعــة مــن األعــام ،تــويف ســنة (203هـــ) .انظــر :غايــة النهايــة،
(.)363/2
(( (7عاصــم بــن هبدلــة أيب النَّجــود ،موالهــم الكــويف ،شــيخ اإلقــراء بالكوفــة ،وأحــد القــراء الســبعة ،قــرأ القــرآن عــى زر بــن
ِ
وغريمهــا ،تــويف ســنة (120هـــ)  .انظــر :طبقــات القــراء،
حبيــش وأيب عبــد الرمحــن الســلمي وغريمهــا ،قــرأ عليــه شــعبة وحفــص ُ
( ،)105/1وغايــة النهايــة.)346/1( ،
(( (8انظر :املبهج يف القراءات الثامن.)92/1( ،

الق ِ
التكيب يف ِ
كم ُه)
راءات
َّ
(مفهو ُم ُه ،ونشأ ُت ُهُ ،
ُ
ُ
وح ُ

الشــاهد :اعتــاد خلــف يف مجلــة قراءتــه عــى قــراءة محــزة ،وأنــه اختــار بعــض األحــرف مــن قــراءة

غــر محــزة مــن الكوفيــن.

ِ
()1
أثرهــم تثمينــا يف
5 .وقــال اإلمــام أبــو الفضــل الــرازي – " :-لكنــي مل أقتــف َ

التصنيــف؛ أو تعشــر ًا؛ أو تفريــد ًا؛ إال إلزالــة مــا ذكرتــه مــن الشــبهة.

وليعلــم أن ليــس ا ُمل َرا َعــى يف األحــرف الســبعة ا ُمل َنزلــة عــدد ًا مــن الرجــال دون آخريــن ،وال األزمنــة

وال األمكنــة .وأن لــو اجتمــع عــدد ال حيــى مــن األمــة؛ فاختــار كل واحــد منهــم حروفـ ًا بخــاف

صاحبــه؛ وجــرد طريق ـ ًا يف القــراءة عــى ضــده ،يف أي مــكان كان ،ويف أي أوان أراد؛ بعــد األئمــة

املاضــن يف ذلــك ،بعــد أن كان ذلــك املختــار بــا اختــاره مــن احلــروف بــرط االختيــار؛ َلــا كان

بذلــك خارجـ ًا عــن األحــرف الســبعة ا ُمل َنزلــة بــل فيهــا متســع وإىل يــوم القيامــة"(.)2

الشــاهد :ترصيــح اإلمــام الــرازي أنــه لــو اختــار أي أحــد مــن األمــة حروفــا أو أوجهــا يف

القــراءة ،وجــرد لنفســه قــراءة ،ملــا كان خارجــا عــن األمــر اجلائــز وهــو (األحــرف الســبعة) ،بــرط
االختيــار مــن املــروي ،وليــس االخــراع.

فيتضــح لنــا ممــا ســبق ،ومــن تعريــف الرتكيــب واالختيــار ،ومــن نصــوص األئمــة أن االختيــار

هــو عمليــة تركيـ ٍ
ـب وخلــط يف القــراءات املرويــة الثابتــة ،بــل إن القــراءات الســبع أو العــر " هــي
اختيــار مــن القــراء ممــا تلقــوه عمــن ســبقهم ،وعملهــم ال خيــرج عــن كونــه تركيبــا لقـ ٍ
ـراءة اختاروهــا

رووا بالســند املتصــل إىل رســول اهلل .)3(" 
ممــا َ

(( (1عبــد الرمحــن بــن أمحــد بــن احلســن بــن بنــدار بــن إبراهيــم ،أبــو الفضــل الــرازي ،العجــي ،اإلمــام املقــرئ شــيخ اإلســام ،قــرأ
ِ
ـره ،لــه كتــاب جامــع الوقــوف وغــره،
القــرآن عــى عــي بــن داود الــداراين وغــره ،قــرأ عليــه القــراءات أبــو القاســم اهلــذيل وغـ ُ
تــويف ســنة (454هـــ) .انظــر :غايــة النهايــة.)361/1( ،
(( (2انظر :معاين األحرف السبعة ،لإلمام أيب الفضل الرازي( ،ص.)328
(( (3انظر :القراءات القرآنية ،لعبد احلليم قابة( ،ص.)230
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املطلب الرابع :أمثلة عىل الرتكيب واالختيار.
أوال :أمثلة سابقة عىل اختيارات األئمة والرواة:
األئمــة الســبعة القــراء املشــهورون أكثرهــم يف احلقيقــة أصحــاب اختيــار يف القــراءة ،ممــا يصح أن
يســمى تركيبــا مشـــروعا ،حســب مــا ذكــر يف بيــان العالقــة بــن اخللــط واالختيــار ،أي أهنــم اختــاروا
بعــض األوجــه يف القــراءة دون بعــض ،والتزموهــا ،وأقــرؤوا النــاس هبــا ،ورواهتــم املشــهورون
مــن بعدهــم ـ أيضــا ـ هلــم اختيــارات خالفــوا فيهــا أئمتهــم ،ونحــن يف عرصنــا هــذا مــا زلنــا نقــرأ
باختيــارات األئمــة والــرواة مــن بعدهــم ،ممــا خالفــوا فيــه شــيوخهم أو بعضهــم ،وســأذكر بعضــا مــن
اختياراهتــم يف هــذه العجالــة:
1 .خالــف ورش( )1نافعــا يف قــراءة :ﮋﯗﮊ [األنعــام ،]١٦٢ :فقــرأه بفتــح اليــاء .قــال ابــن

البــاذش( -  – )2يف اإلقنــاع بســنده عــن نافــع" :ﮋﯗﮊ [األنعــام ،]١٦٢ :موقوفــة اليــاء،

قــال داوود :وأمــرين عثــان بــن ســعيد( )3أن أنصبهــا مثــل :ﮋﭥﭦﮊ [يوســف ،]23 :وزعــم أنــه
أقيــس يف النحــو"(.)4
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(( (1عثــان بــن ســعيد املــري ،موالهــم القبطــي ،لقــب بــورش ،انتهــت إليــه رئاســة اإلقــراء بالديــار املرصيــة يف زمانــه رحــل إىل
نافــع بــن أيب نعيــم وعــرض عليــه القــرآن عــدة ختــات ،قــرأ عليــه األزرق وغــره ،تــويف ســنة (197هـــ) .انظــر :طبقــات القــراء،
()177/1؛ وغايــة النهايــة.)502/1( ،
(( (2أمحــد بــن عــي بــن أمحــد بــن خلــف أبــو جعفــر بــن البــاذش األنصــاري الغرناطــي ،ألــف كتــاب اإلقنــاع يف الســبع مــن أحســن
عرضــا وســا ًعا عــن مجاعــة مــن األعــام ،وعــرض عليــه مجاعــة .تــويف ســنة (540هـــ) .انظــر :غايــة
الكتــب ،أخــذ القــراءة ً
النهايــة.)83/1( ،
(( (3هو ورش.
(( (4انظر :اإلقناع يف القراءات السبع.)565/1( ،
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كم ُه)
راءات
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ُ
ُ
وح ُ
2 .وقــال النحــاس عــن األزرق( )1عنــه" :إنــه روى عــن نافــع :ﮋﮣﮤﮊ [األنفــال]43 :

بالفتــح ،واختــار مــن عنــد نفســه الرتقيــق"(.)2

3 .اختــار حفــص – -وجهــا مل يقــرأ بــه عــى عاصــم ،ويف ذلــك يقــول ابــن اجلــزري

()3

– " :- واختلفــوا يف ﮋﭻﭼﮊ  ،وﮋﭿﮀﮁﮊ  ،وﮋﮈﮊ [الــروم ]54 :فقــرأ عاصــم
ومحــزة بفتــح الضــاد يف الثالثــة"(.)4

واخت ُِلــف عــن حفــص :فــروى عنــه عبيــد( )5وعمــرو( )6أنــه اختــار فيهــا الضــم خالفـ ًا لعاصــم؛

للحديــث لــذي رواه عــن الفضيــل بن مــرزوق( ،)7عــن عطية العــويف( ،)8عــن ابن عمــر( )9مرفوعـ ًا(.)10
(( (1يوســف بــن عمــرو بــن يســار اإلمــام ،أبــو يعقــوب املــدين ثــم املــري ،املقــرئ املعــروف بــاألزرق .لــزم ورشــا مــدة طويلــة
وأتقــن عليــه القــراءة ،وتصــدر لإلقــراء ،وعــرض عليــه مجاعــة ،تــويف ســنة (240هـــ) .انظــر :تاريــخ اإلســام)977/5( ،؛ غايــة
النهايــة.)402/2 ( ،
(( (2انظر :اإلقناع يف القراءات السبع.)567/1( ،
(( (3حممــد بــن حممــد بــن حممــد بــن عــي بــن يوســف ابــن اجلــزري ،أبــو اخلــر العمــري ،الدمشــقي ثــم الشــرازي الشــافعي ،شــيخ
القــراء ،وخامتــة املحققــن ،قــرأ القــراءات بمضمــن كتــب كثــرة عــى مشــايخ كثــر ،وألــف كتابــه العظيــم :النــر يف القــراءات
العــر ،وغــره مــن الكتــب املاتعــة ،أنشــأ مــدارس للقــرآن يف دمشــق وشــراز ،وقــرأ عليــه مجاعــة كثــر مــن األعــام ،تــويف
بشــراز ســنة (833هـــ) .ينظــر :غايــة النهايــة)247/2( ،؛ الضــوء الالمــع)255/9( ،؛ األعــام.)45/7( ،
(( (4انظر :النرش.)2546/4( ،
(( (5عبيــد بــن الصبــاح بــن أيب رشيــح بــن صبيــح أبــو حممــد النهشــي الكــويف ثــم البغــدادي مقــرئ ضابــط صالــح ،أخــذ القــراءة
عرض ـ ًا عــن حفــص عــن عاصــم ،وعــرض عليــه مجاعــة ،تــويف ســنة (219هـــ) .انظــر :غايــة النهايــة.)495/1( ،
(( (6عمــرو بــن الصبــاح ،أبــو حفــص الكــويف الرضيــر املقــرئ املجــود ،قــرأ عــى حفــص ،وكان حمققــا حاذقــا بالقــراءة ،وعــرض عليــه
مجاعــة ،تــويف ســنة (221هـــ) .انظــر :تاريخ اإلســام؛ غايــة النهايــة (.)601/1
(( (7الفضيــل بــن مــرزوق العنــزي موالهــم ،املحــدث ،أبــو عبــد الرمحــن العنــزي ،الكــويف ،األغــر ،تــويف قبــل ســنة (170هـــ) انظــر:
ســر أعــام النبــاء.)342/7( ،
(( (8عطيــة بــن ســعد بــن جنــادة العــويف الكــويف ،أبــو احلســن ،مــن مشــاهري التابعــن ،تــويف ســنة ( )111هـــ .انظــر :ســر أعــام
النبــاء.)325/5( ،
(( (9عبــد اهلل بــن عمــر بــن اخلطــاب القــريش العــدوي أســلم مــع أبيــه وهــو صغــر مل يبلــغ احللــم ،مــن عبــاد الصحابــة وزهادهــم،
تــويف ســنة (73هـــ) .انظــر :االســتيعاب( ،ص)429؛ أســد الغابــة.)236/3( ،
( (1(1يشــر إىل احلديــث الــذي رواه اإلمــام أمحــد يف مســنده برقــم ( :)185/9( )5227حدثنــا وكيــع ،عــن فضيــل ،ويزيــد قــال:
أخربنــا فضيــل بــن مــرزوق ،عــن عطيــة العــويف قــال" :قــرأت عــى ابــن عمــر :ﮋﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ ﮁ
ﮂﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ [الروم ،]54 :فقال :ﮋ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮊ
 ،ثــم قــال :قــرأت عــى رســول اهلل  كــا قــرأت عــي ،فأخــذ عــي كــا أخــذت عليــك".
قــال حمققــه :إســناده ضعيــف لضعــف عطيــة بــن ســعد العــويف .وباقــي رجالــه ثقــات رجــال الشــيخني غــر فضيــل بــن مــرزوق-
وهــو الرقــايش الكــويف -فمــن رجــال مســلم .يزيــد :هــو ابــن هــارون.
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وروينا عنه من طرق أنه قال :ما خالفت عاص ًام يف يشء من القرآن إال يف هذا احلرف.
وقــد صــح عنــه الفتــح والضــم مجيع ـ ًا ،فــروى عنــه عبيــد وأبــو الربيــع الزهــراين( )1والفيــل

()2

عــن عمــرو عنــه الفتــح روايــة .وروى عنــه هبــرة( )3والقــواس( )4وزرعــان( )5عــن عمــرو عنــه الضــم
اختيــار ًا.
قــال احلافــظ أبــو عمــرو" :واختيــاري يف روايــة حفــص مــن ُطــرق عمــرو وعبيــد األخــذ
بالوجهــن ،بالفتــح والضــم فأتابــع بذلــك عاصـ ًا عــى قراءتــه ،وأوافــق بــه حفصـ ًا عــى اختيــاره"(.)6
قلت( :)7وبالوجهني قرأت له وهبام آخذ(.)8
ُ
خالــف هشــام( )9روايتــه عــن ابــن عامــر( )10يف إدغــام الم (هــل وبــل) عنــد معظــم احلــروف،ويف
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(( (1ســليامن بــن داود ،أبــو الربيــع الزهــراين البــري ،روى القــراءة عــن حفــص وبريــد بــن عبــد الواحــد ،مــات ســنة (234هـــ).
انظــر :غايــة النهايــة.)313/1( ،
(( (2أمحــد بــن حممــد بــن محيــد أبــو جعفــر البغــدادي ،يلقــب بالفيــل ،ويعــرف بالفامــي إىل قريــة فاميــة مــن عمــل دمشــق ،قــرأ عــى
عمــرو بــن الصبــاح وغــره ،تــويف ســنة (289هـــ) .انظــر :غايــة النهايــة.)112/1( ،
(( (3هبــرة بــن حممــد التــار أبــو عمــر األبــرش البغــدادي ،أخــذ القــراءة عرضــا عــن حفــص بــن ســليامن عــن عاصــم وغــره .انظــر:
غايــة النهايــة.)353/2( ،
(( (4صالــح بــن حممــد أبــو شــعيب القــواس الكــويف وقيــل البغــدادي ،مشــهور ،عــرض عــى حفــص بــن ســليامن ،وغــره .انظــر :غايــة
النهاية.)335/1( ،
(( (5زرعــان بــن أمحــد بــن عيســى أبــو احلســن الطحــان الدقــاق البغــدادي ،مقــرئ ،عــرض عــى عمــرو بــن الصبــاح وهــو مــن جلــة
ـهورا يف أصحــاب عمــرو .انظــر :غايــة النهايــة.)294/1( ،
أصحابــه الضابطــن لروايتــه ،عــرض عليــه مجاعــة ،وكان مشـ ً
(( (6انظر :جامع البيان يف القراءات السبع(  ،)1143/3مع اختالف بسيط ال يؤثر يف األلفاظ بني النرش واجلامع.
(( (7أي :ابن اجلزري.
(( (8انظر :النرش يف القراءات العرش.)2546/4( ،
(( (9هشــام بــن عــار بــن نصــر بــن ميــرة ،أبــو الوليــد الســلمي ،إمــام أهــل دمشــق وخطيبهــم ومقرئهــم وحمدثهــم ومفتيهــم ،قــرأ
عــى عــراك املــري وأيــوب بــن متيــم ،روى القــراءة عنــه أبــو عبيــد القاســم بــن ســام وأمحــد بــن يزيــد احللــواين وغريهــم ،تــويف
ســنة (245هـــ) ـ .انظــر :طبقــات القــراء)217/1( ،؛ وغايــة النهايــة.)354/2( ،
( (1(1عبــد اهلل بــن عامــر بــن يزيــد بــن متيــم بــن ربيعــة اليحصبــي ،إمــام أهــل الشــام يف القــراءة ،أحــد القــراء الســبعة ،أخــذ القــراءة
عرضــا عــن أيب الــدرداء وعــن املغــرة بــن أيب شــهاب ،روى القــراءة عنــه عرضــا حييــى بــن احلــارث الذمــاري وأخــوه عبــد
الرمحــن بــن عامــر ،وربيعــة بــن يزيــد ،تــويف ســنة (118هـــ) .انظــر :طبقــات القــراء)94/1( ،؛ وغايــة النهايــة.)432/2( ،
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ذلــك يقــول ابــن البــاذش بســنده عــن األخفــش( )1قــال" :ســألت ابــن ذكــوان( )2فقلــت :ســمعت
هشــام بــن عــار يدغــم الم (هــل وبــل) عنــد معظــم هــذه احلــروف ،فقــال يل" :مــا يعــرف هــذا أهــل
الشــام ،وإنــا اختــاره هشــام لنفســه"(.)3

وبســنده عــن عبــد اهلل بــن ذكــوان قــال" :إن هــذا اإلدغــام يشء خيتــاره هشــام ،ال أنــه رواه عــن

رجالــه عــن ابــن عامــر"(.)4

4 .خالــف شــعبة( )5عاصــا يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﭴ ﭵ ﮊ [األعــراف .]165 :قــال ابــن اجلــزري:

"واختلــف عــن أيب بكــر فــروى عنــه الثقــات قــال :كان حفظــي عــن عاصــم( َب ْي َئــس) عــى

مثــال ( َف ْي َعــل) ثــم جــاءين منهــا شــك فرتكــت روايتهــا عــن عاصــم وأخذهتــا عــن األعمش
( َبئِيـ ٍ
ـس) مثــل محــزة"(.)7

()6

(( (1هــارون بــن موســى بــن رشيــك أبــو عبــد اهلل التغلبــي األخفــش الدمشــقي ،مقــرئ مصــدر ثقــة نحــوي شــيخ القـ ّـراء بدمشــق
يعــرف بأخفــش بــاب اجلابيــة ،أخــذ القــراءة عــن ابــن ذكــوان ،تــويف ســنة (292هـــ) .انظــر :طبقــات القــراء)265/1( ،؛ غايــة
النهايــة.)347/2( ،
(( (2عبــد اهلل بــن أمحــد بــن بــر ابــن ذكــوان القــريش الفهــري ،الدمشــقي اإلمــام ،شــيخ اإلقــراء بالشــام ،وإمــام جامــع دمشــق ،أخــذ
القــراءة عرضــا عــن أيــوب بــن متيــم والكســائي ،عــرض عليــه ابنــه أمحــد وأمحــد بــن أنــس وغريهــم ،تــويف ســنة (242هـــ)  .انظر:
طبقــات القــراء)220/1( ،؛ وغاية النهايــة.)404/2( ،
(( (3انظر :اإلقناع.)576/2( ،
(( (4انظر :اإلقناع.)577/2( ،
(( (5شــعبة بــن عيــاش بــن ســامل أبــو بكــر احلنــاط ،األســدي النهشــي ،الكــويف اإلمــام العلــم ،عــرض القــرآن عــى عاصــم ثــاث
مــرات وعــى عطــاء بــن ســائب ،وعــرض عليــه أبــو يوســف يعقــوب بــن خليفــة ،تــويف ســنة (130هـــ) .انظــر :طبقــات القــراء،
()105/1؛ وغايــة النهايــة.)346/1( ،
(( (6ســليامن بــن مهــران األعمــش ،أبــو حممــد األســدي الكاهــي ،موالهــم الكــويف ،اإلمــام اجلليــل ،أخــذ القــراءة عرضــا عــن إبراهيــم
النخعــي وغــره ،روى القــراءة عنــه عرضــا وســاعا مجاعــة ،تــويف ســنة (148هـــ) .انظــر :طبقــات القــراء ،)54/1( ،غايــة النهاية،
(.)315/1
(( (7انظر :النرش يف القراءات العرش.)2326/4( ،
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ثانيا :أمثلة افرتاضية عىل اخللط والرتكيب يف القراءات والطرق:

1 .القــراءة بقــر املنفصــل وتوســط املتصــل حلفــص مــع القــراءة بالســن يف قولــه تعــاىل:

ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﮊ [البقــرة ،]٢٤٥ :فقصـــر املنفصــل وتوســط املتصــل مــن طريــق احلاممــي

()1

عــن الدقــاق( )2عــن الفيــل عــن عمــرو بــن الصبــاح عــن حفــص؛ وعليــه فليــس لــه مــن هــذا
الطريــق إال الصــاد(.)3

2.القــراءة بإشــام الصــاد صــوت الــزاي يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﮊ [الفاحتــة ،]٧ :مــع صلــة ميــم اجلمــع ،فاإلشــام مــن روايــة خلــف عــن محــزة( ،)4وصلــة
امليــم( )5أحــد الطــرق عــن قالون()6وهــي قــراءة ابــن كثــر وأيب جعفــر(.)7

3.القــراءة بالســكت مــع ترقيــق الــراء وضــم ميــم اجلمــع يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ

[البقــرة ،]٤:فالســكت البــن ذكــوان وحفــص ومحــزة وإدريــس( )8بخلفهــم( ،)9وترقيــق الــراء

لــأزرق( ،)10وصلــة امليــم أحــد الطــرق عــن قالــون وهــي قــراءة ابــن كثــر وأيب جعفــر.

4.القــراءة بالرفــع يف ﮋ ﯿ ﮊ أخــذا مــن قــراءة غــر ابــن كثــر مــع الرفــع يف ﮋ ﰂﮊ  ،أو
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(( (1عــي بــن أمحــد بــن عمــر بــن حفــص بــن عبــد اهلل أبــو احلســن احلاممــي ،شــيخ العــراق ومســند اآلفــاق ،أخــذ القــراءات عرضــا
عــن أيب بكــر النقــاش وغـ ِ
ـره ،روى القــراءة عنــه مجاعــة ،تــويف ســنة (417هـــ) .انظــر :طبقــات القــراء ،)210/1( ،غايــة النهايــة،
(.)531/1
(( (2أمحــد بــن عبــد الرمحــن بــن الفضــل بــن احلســن بــن البخــري أبــو بكــر العجــي ،املــروزي ثــم البغــدادي الدقــاق ،قــرأ عــى أبيــه
وعــى ابــن جماهــد ،وغريهــم ،تــويف ســنة (355هـــ) ،انظــر :طبقــات القــراء)175/1( ،؛ غايــة النهايــة.)66/1( ،
(( (3انظر :النرش)2209/4( ،؛ الروض النضري( ،ص.)119
(( (4انظر :النرش.)866/2 ( ،
(( (5انظر :النرش.)871/2( ،
(( (6عيســى بــن مينــا بــن وردان بــن عيســى لقــب بقالــون ،قــارىء املدينــة ونحوهيــا ،أخــذ القــراءة عرضــا عــن نافــع قــراءة نافــع،
وقــراءة أيب جعفــر ،عــرض عليــه مجاعــة ،تــويف ســنة (205هـــ) .انظــر :طبقــات القــراء)179/1( ،؛ وغايــة النهايــة .)615/1(،
(( (7يزيــد بــن القعقــاع ،اإلمــام أبــو جعفــر املخزومــي ،املــدين القــارئ ،أحــد القـ ّـراء العــرة تابعــي مشــهور كبــر القــدر ،عــرض
القــرآن عــى مــواله عبــد اهلل بــن عيــاش ،وعبــد اهلل بــن عبــاس ،وأيب هريــرة ،روى القــراءة عنــه نافــع بــن أيب نعيــم ،وســليامن بــن
مســلم بــن مجــاز ،وغريهــم ،تــويف ســنة (130هـــ) باملدينــة .انظــر :طبقــات القــراء)86/1( ،؛ غايــة النهايــة.)382/2( ،
(( (8إدريــس بــن عبــد الكريــم احلــداد البغــدادي ،أبــو احلســن ،كان إمامـ ًا ضابطـ ًا متقنـ ًا ثقــة ،روى عــن خلــف روايتــه واختيــاره ،تــويف
ســنة (292هـ) .انظــر :طبقــات القــراء ،)272/1( ،وغاية النهايــة.)154/1( ،
(( (9انظر :النرش.)1315/2( ،
( (1(1انظر :النرش.)1768/3( ،

الق ِ
التكيب يف ِ
كم ُه)
راءات
َّ
(مفهو ُم ُه ،ونشأ ُت ُهُ ،
ُ
ُ
وح ُ

بنصبهــا ،مــن قولــه تعــاىل :ﮋ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﮊ [البقــرة.)1(]37 :

5.القــراءة ببنــاء الفعــل للمجهــول يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﮬ ﮭ ﮊ  ،مــع نصــب ﮋ ﮮ ﮊ  ،مــن

قولــه تعــاىل :ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮊ [احلديــد.)2(]8 :

6.القــراءة بتشــديد الفــاء مــن ﮋ ﯷ ﮊ ورفــع االســم بعدهــا مــن قولــه تعــاىل :ﮋ ﯷ ﯸﮊ

[آل عمــران ]37 :يف قــراءة شــعبة(.)3

(( (1انظر :التيسري( ،ص)200؛ النرش.)2154/4( ،
(( (2انظر :التيسري(،ص )426؛ النرش.)2676/4( ،
(( (3انظر :التيسري(،ص )221؛ النرش.)2236/4( ،
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املبحث الثاين:
أقوال األئمة يف الرتكيب
()1
أقوال األئمة يف الرتكيب بمعناه االصطالحي
تفاوتــت أقــوال األئمــة رمحهــم اهلل تعــاىل يف التعبــر واحلكــم عــى اخللــط والرتكيــب ،إىل األقــوال

التالية:

1 .منهــم مــن منــع مــن الرتكيــب مطلقــا؛ وقــد اختلفــت عباراهتــم يف املنــع مــا بــن :التحريــم،

والكراهــة التحريميــة ،والكراهــة ،واخلطأ ،وغــر األوىل.
2 .ومنهم من أباحه وأجازه مطلقا.
3 .وفريق ثالث اختار التفصيل(.)2

وسأذكر هنا ما وقفت عليه من أقوال األئمة ،مبتدئا بمن منع الرتكيب.

املطلب األول :املانعون للرتكيب.

ليــس املقصــود بمنــع الرتكيــب احلرمــة فقــط ،بــل تنوعــت عبــارات األئمــة ،مــا بــن عــد

الرتكيــب خطــأ ،وصــوال إىل التحريــم ،والنقــوالت التاليــة توضــح ذلــك:

ُ
"وخلــط بعــض القــراءات ببعــض
1 .قــال اإلمــام أبــو احلســن الســخاوي(:-  – )3

ٌ
خطــأ"(.)4
عندنــا
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(( (1وهو املذكور( ،ص .)8
(( (2ينظر :عمدة املقرئني( ،ص.)228
(( (3عــي بــن حممــد بــن عبــد الصمــد ،اإلمــام علــم الديــن ،أبــو احلســن اهلمــداين الســخاوي ،املقــرئ املفــر النحــوي ،شــيخ القــراء
ـف التصانيــف يف أنــواع العلــوم ،تــويف
بدمشــق يف زمانــه ،قــرأ عــى الشــاطبي ومجاعــة ،وعــرض عليــه مجاعــة منهــم أبــو شــامة ،أ َّلـ َ
ســنة (643هـــ) .انظــر :طبقــات القــراء)340/1( ،؛ غايــة النهايــة.)568/1( ،
(( (4انظر :مجال القراء وكامل اإلقراء.)529/2( ،

الق ِ
التكيب يف ِ
كم ُه)
راءات
َّ
(مفهو ُم ُه ،ونشأ ُت ُهُ ،
ُ
ُ
وح ُ

2 .قــال اإلمــام اجلعــري(" :- – )1والرتكيــب ممتنــع يف كلمــة ويف كلمتــن إن تعلــق
أحدُ مهــا باآلخــر ،وإال كُــره"(.)2
3 .قال اإلمام ال ِّطيبي( -  – )3يف منظومته التنوير:
ِ
وقفهم ِ
واحـــذرقبيـــــح ِ
الرتكيــب تســ ُل ْك َر َشــدا
واجتنــب
َ
والبتــــــدا
َ
ْ
ِصحــ َة ِ
ِ
عــراب كــذاك مســجال
اال
َّ
َ
ُ
أبطــا
حيــث
الرتكيــب
إذ حيــر ُم
ُ

ــرم إن روى وإال فاعلــا
َي ُ

بأنــه

كــر ُه
ُي َ

عنــدَ

العلــا

()4

قــال اإلمــام النويــري(" :- – )5وإنــا أطنبــت الــكالم هبــذا الفصــل رغــا ملــن ال معرفــة لــه
بالطــرق والروايــات فيقــرأ ويقــرئ بخلــط الطــرق أو تركيبهــا ،وهــو حــرام أو مكــروه أو معيــب كــا
ُح ِّقــق يف موضعــه"(.)6

ـف التصانيــف يف أنــواع العلــوم،
(( (1إبراهيــم بــن عمــر بــن إبراهيــم بــن خليــل ،العالمــة األســتاذ ،أبــو حممــد الربعــي اجلعــري ،أ َّلـ َ
وقــرأ للســبعة والعــرة ،قــرأ عليــه مجاعــة ،تــويف يف بلــدة اخلليــل ســنة (732هـــ) .انظــر :طبقــات القــراء)397/1( ،؛ غايــة
النهايــة.)21/1( ،
(( (2انظر :النرش يف القراءات العرش.)140/1( ،
(( (3أمحــد بــن أمحــد بــن بــدر الديــن الطيبــي ،الشــيخ العالمــة املقــرىء شــهاب الديــن ،الشــافعي ،املقــري الفقيــه النحــوي العابــد
الناســك ،قــرأ العلــم عــى والــده وغــره ،ألــف التصانيــف ،وكان اخلطبــاء بدمشــق خيطبــون بخطبتــه ،تــويف ســنة (979هـــ) .انظر:
الكواكــب الســائرة يف أعيــان املئــة العــارشة.)103/3( ،
(( (4انظــر :التنويــر فيــا زاده النــر عــى احلــرز والتيســر لألئمــة الســبعة البــدور ،البيــت ،)208 - 207 -206 ( :وقــد حقــق ورشح
هــذا الكتــاب يف رســالة علميــة باجلامعــة اإلســامية.
(( (5حممــد بــن حممــد بــن حممــد بــن عــي بــن حممــد بــن إبراهيــم بــن عبــد اخلالــق ،أبــو القاســم ،النويــري امليمــوين القاهــري املالكــي،
قــرأ بالعــر عــى ابــن اجلــزري وغــره ،عــرض عليــه مجاعــة ،ولــه مصنفــات عــدة ،يف فنــون متنوعــة ،تــويف بمكــة ســنة (857هـ).
انظــر :الضــوء الالمــع.)246/9( ،
(( (6انظر :رشح الدرة املضية للنويري.)159/1( ،
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4 .قــال اإلمــام القســطالين(" :- – )1وحينئــذ جيــب عــى القــارئ االحــراز مــن

الرتكيــب يف الطــرق ،ومتييــز بعضهــا مــن بعــض ،وإال وقــع يف فيــا ال جيــوز ،وقــراءة مــا مل
ينــزل ،وقــد وقــع يف هــذا كثــر مــن املتأخريــن"(.)2

5 .قــال اإلمــام اإلزمــري( ..." :-  – )3احــرازا عــن الرتكيــب ،ألنــه حــرام يف القــرآن

عــى ســبيل الروايــة ،أو مكــروه كراهــة حتريــم كــا حققــه أهــل الدرايــة.)4("...

6 .قــال اإلمــام الضبــاع( -  – )5يف كتــاب رصيــح النــص عــن التلفيــق  -يف حاشــية

الكتــاب " :-هــو خلــط الطــرق بعضهــا ببعــض ،وذلــك غــر جائــز" ،ثــم ذكــر قــول النويــري
والقســطالين الســالفي الذكــر(.)6

7 .وقــال الشــيخ عبــد العزيــز عيــون الســود( -  – )7يف منظومــة" :تلخيــص رصيــح

النــص يف الكلــات املخت َلــف فيهــا عــن حفــص":
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(( (1أمحــد بــن حممــد بــن أيب بكــر بــن عبــد امللــك القســطالين األصــل ،املــري الشــافعي ،قــرأ عــى الــراج عمــر بــن قاســم
األنصــاري وغــره ،وعــرض عليــه مجاعــة ،لــه مصنفــات يف فنــون متعــددة ،تــويف يف القاهــرة ســنة (923هـــ) .انظــر :الضــوء
الالمــع)103/2( ،؛ األعــام.)232/1( ،
(( (2انظر :لطائف اإلشارات.)1394/4( ،
(( (3مصطفــى بــن عبــد الرمحــن بــن حممــد اإلزمــري ،مــن أشــهر علــاء القــراءات بعــد ابــن اجلــزري ،قــرأ عــى الشــيخ عبــد اهلل
بــن حممــد يوســف الشــهري بيوســف أفنــدي زاده ،وعــرض عليــه مجاعــة مــن األعــام ،لــه مصنفــات يف التحريــرات ،تــويف ســنة
(1156هـــ) .انظــر :األعــام)625/7( ،؛ إمتــاع الفضــاء.)625/4( ،
(( (4انظر :عمدة العرفان يف حترير أوجه القرآن( ،ص .)3
(( (5عــي بــن حممــد بــن حســن بــن إبراهيــم ،امللقــب بالضبــاع ،شــيخ القــراء يف مــر ،ورئيــس جلنــة تصحيــح املصاحــف ،قــرأ عــى
الشــيخ حممــد بــن خلــف احلســيني وغــره ،قــرأ عليــه مجاعــة مــن األعــام ،ألــف كثــرا يف القــراءات وفنوهنــا ،تــويف يف القاهــرة
ســنة (1380هـــ) .انظــر :إمتــاع الفضــاء.)331/3( ،
(( (6انظر :رصيح النص يف الكلامت املخت َلف فيها عن حفص( ،ص .)2
(( (7عبــد العزيــز بــن حممــد عــي بــن عبــد الغنــي عيــون الســود ،قــرأ عــى الشــيخ حممــد بــن عــي الضبــاع وغــره ،قــرأ عليــه مجاعــة
مــن املعارصيــن ،لــه بعــض املصنفــات ،تــويف ســاجدا يف قيــام الليــل ســنة (1399هـــ) .انظــر :إمتــاع الفضــاء.)160/3( ،

الق ِ
التكيب يف ِ
كم ُه)
راءات
َّ
(مفهو ُم ُه ،ونشأ ُت ُهُ ،
ُ
ُ
وح ُ

ُ
عاب
كر ُه
التخليط أو ُي ُ
إذ ُي َ

الصواب
واألكثرون احلرم ُة
ُ

()1

وقــال الشــيخ عبــد الفتــاح املرصفــي( ..." :-  – )2فيقعــون يف املحظــور ،الــذي هــو بذاتــه

ممنــوع ال جيــوز بحــال ،فــإن األصــل يف قــراءة
والرتكيــب يف الطــرق ،وهــو
الكــذب يف الروايــة،
ٌ
ُ
ُ

القــرآن هــو التلقــي والروايــة ،ال االجتهــاد وال القيــاس"(.)3

املطلب الثاين :املجيزون للرتكيب عىل اإلطالق.
1 .قــال اإلمــام القــايض أبــو بكــر ابــن العــريب(" :- – )4واملختــار أن يقــرأ املســلمون

عــى خــط املصحــف بــكل مــا صــح يف النقــل ،وال خيرجــوا عنــه ،وال يلتفتــوا إىل قــول مــن
يقــول :نقــرأ الســورة الواحــدة أو القــرآن بحــرف قــارئ واحــد ،بــل يقــرأ بــأي حــرف أراد ،وال
يلزمــه أن جيعــل حرفــا واحــدا ديدنــه ،وال أصلــه ،والــكل قــرآن صحيــح.

ـم حــرف إىل حــرف ،وقــارئ إىل قــارئ ،ليــس لــه يف الرشيعــة أصــل .ومــا مــن القــراء واحــد،
َ
وضـ ُّ

إال وقــد قــرأ بــا قــرأ بــه اآلخــر ،وإنــا هــذه اختياراهتــم ،وليــس يلزمهــم اختياراهتــم أحــدا،

فإهنــم ليســوا بمعصومــن ،وال دل دليــل عــى لــزوم قــول واحــد مــن الصحابــة ،فكيــف هبــؤالء

القــراء؟"(.)5

وقــال أيضــا –  -يف رشح حديــث «أنــزل القــرآن عــى ســبعة أحــرف»" :هذا حديــث صحيح،

وقــد بينــا معنــاه يف جــزء مفــرد ،عــى غايــة اإليضــاح .والــذي يقتضيــه األثــر والنظــر أنــه جــاء

للتوســعة عــى العبــاد يف أن يقــرأ كل أحــد بالعربيــة مــن املوافــق للخــط واللفــظ واملعنــى ،وتفاقــم
(( (1انظر :تلخيص رصيح النص يف الكلامت املخت َلف فيها عن حفص ،البيت (رقم .)4
(( (2عبــد الفتــاح بــن الســيد عجمــي املرصفــي العســس ،قــرأ عــى الشــيخ أمحــد بــن عبــد العزيــز الزيــات وغــره ،قــرأ عليــه مجاعــة
مــن املعارصيــن ،لــه بعــض املصنفــات يف التجويــد والقــراءات ،تــويف يف جملــس اإلقــراء باملدينــة ســنة (1409هـــ) .انظــر :إمتــاع
الفضــاء.)239/1( ،
(( (3انظر :هداية القاري إىل جتويد كالم الباري.)298/1( ،
ـريب :إمــام عالمــة ،قــاض ،مــن حفــاظ احلديــث .ولــد
(( (4حممــد بــن عبــد اهلل بــن حممــد املعافــري اإلشــبييل املالكــي ،أبــو بكــر ابــن العـ ّ
يف إشــبيلية ،ورحــل إىل املــرق ،وبــرع يف األدب ،وبلــغ رتبــة االجتهــاد يف علــوم الديــن .وصنــف يف فنــون شــتى ،مــات بقــرب
فــاس ،ودفــن هبــا ســنة (453هـ) هـــ .انظــر :ســر أعــام النبــاء)196/20( ،؛ األعــام.)230/6( ،
(( (5ينظر :العواصم من القواصم( ،ص.)362
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التســارع حتــى اقتــى النظــر يف زمــان أيب بكــر أن يقيــد القــرآن يف صحــف مكرمــة نقــل مــن
صحائــف رســول اهلل  إىل مصحــف واحــد ليكــون ذلــك ضبطــا لــه ،ونفــوذا للوعــد

الصــادق مــن حفظــه فيــه وبــه ،فانتظــم الضبــط واســتحكم الربــط ومل يبــق إال مــا يــرد عــى احلــرف

الواحــد مــن اختــاف اإلعجــام ،وزيــادة أحــرف يســرة ال تناقــض احلفــظ التــام ،وال ترجــع عــى

القاعــدة بانخــرام ،فاقــرؤوه عــى خــط املصحــف كيــف شــئتم.

منبهة:
وال تظــن أن هــذه القــراءات الســبع التــي رتبهــا أبــو عبيــد وابــن جماهــد هــي الســبعة املذكــورة يف

احلديــث ،فليســت هبــا ،وال يلــزم إيقــاف القــراءة عليهــا ،بــل جيــوز أن تقــرأ آيــة واحــدة بــا كان فيهــا

وختتمهــا أليب عمــرو؛ بــل ذلــك ســائغ يف اآليــة الواحــدة،
ـح أن تبــدأ الســورة لنافــع
مــن قــراءة ،ويصـ ُ
َ

وربــط النفــس إىل قــراءة واحــدة حتكــم عــى األمــر بغــر دليــل مــن نظــر أو تنزيــل ،وقــد مجــع النــاس

قــراءة النبــي  فليســت عــى نظــام قــارئ واحــد .وقبــل هــذه الســبعة كيــف كان حــال
القــراءة؟ ،أ َمــا َأ َّن الــذي يلــزم أن ال خيــرج أحــد عنهــا إىل شــاذ ،وإنــا ُيقــرأ هبــا ،واهلل أعلــم.

ويف حديــث أيب بــن كعــب( )1الصحيــح الــذي خرجــه أبــو عيســى( )2مــن اعتــذار النبــي

 يف أن يف أمتــه الشــيخ الكبــر والعجــوز والغــام والرجــل مل يقــرأ كتابــا قــط دليــل عــى
التوســعة وتــرك الضبــط الــذي يشــرط هــؤالء مــن الوقــوف عــى قــراءة واحــدة فإنــه أمـ ٌـر يعــر عــى
هــؤالء ،وليــس يعــر جريــان احلــروف عــى العربيــة يف اجلملــة"(.)3
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(( (1أيب بــن كعــب بــن قيــس بــن عبيــد األنصــاري ،النجــاري ،شــهد العقبــة وبــدرا واملشــاهد كلهــا ،أقــرأ األمــة ،وأحــد مــن مجــع
القــرآن عــى عهــد النبــي  ،وعليــه مــدار أســانيد كثــر مــن القــراءات ،مناقبــه كثــرة ،تــويف باملدينــة ســنة (30هـــ) عىل
أحــد األقــوال .انظــر :ســر أعــام النبــاء)389/1( ،؛ غايــة النهايــة.)31/1( ،
(( (2حممــد بــن عيســى بــن ســورة بــن موســى الســلمي البوغــي الرتمــذي ،أبــو عيســى ،مــن أئمــة علــاء احلديــث وحفاظــه ،تتلمــذ
للبخــاري ،وشــاركه يف بعــض شــيوخه ،تــويف برتمــذ ســنة (279هـــ) .انظــر :ســر أعــام النبــاء)270/13( ،؛ األعــام،
ّ
(.)322/6
(( (3انظر :عارضة األحوذي رشح صحيح الرتمذي.)63-60/11( ،

الق ِ
التكيب يف ِ
كم ُه)
راءات
َّ
(مفهو ُم ُه ،ونشأ ُت ُهُ ،
ُ
ُ
وح ُ

2 .قــال أبــو شــامة( - – )1تعقيبــا عــى قــول ابــن احلاجــب( -  – )2اآليت ذكــره(:)3

"قلــت :املنــع مــن هــذا ظاهـ ٌـر( ،)4وأمــا مــا ليــس كذلــك فــا منــع منــه ،فــإن اجلميــع جائـ ٌـز،

والتخيــر يف هــذا وأكثــر منــه كان حاصــا بــا ثبــت مــن إنــزال القــرآن عــى ســبعة أحــرف

توســعة عــى القــراء ،فــا ينبغــي أن يضيــق باملنــع مــن هــذا وال رضر فيــه؛ نعــم ،أكــر ُه تــرداد
اآليــة بقــراءات خمتلفــة ،كــا يفعلــه أهــل زماننــا يف مجيــع القــراءات ملــا فيــه مــن االبتــداع ،ومل

يــرد فيــه يشء عــن املتقدمــن .وقــد بلغنــي كراهتــه عــن بعــض متصــدري املغاربــة املتأخريــن،

واهلل أعلــم"(.)5

3 .وســئل شــيخ اإلســام ابــن تيميــة( -  – )6عــن رجــل يصــي بقــوم وهــو يقــرأ بقــراءة

الشــيخ أيب عمــرو ،فهــل إذا قــرأ لــورش أو لنافــع باختــاف الروايــات ،مــع محلــه قراءتــه أليب

عمــرو يأثــم ،أو تنقــص صالتــه أو تــرد؟

فأجــاب" :جيــوز أن يقــرأ بعــض القــرآن بحــرف أيب عمــرو ،وبعضــه بحــرف نافــع ،وســواء كان
ذلــك يف ركعــة أو ركعتــن ،وســواء كان خــارج الصــاة أو داخلهــا ،واهلل أعلــم"(.)7

(( (1عبــد الرمحــن بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن عثــان ،شــهاب الديــن أبــو القاســم املقــديس ،قــرأ القــرآن صغــرا ،وأكمــل القــراءات
عــى شــيخه الســخاوي ،أخــذ عنــه القــراءات الشــيخ شــهاب الديــن حســن الكفــري وغــره ،تــويف ســنة (656هـــ) .انظــر:
طبقــات القــراء)795/2( ،؛ غايــة النهايــة.)365/1( ،
(( (2عثــان بــن عمــر بــن أيب بكــر بــن يونــس ،أبــو عمــرو مجــال الديــن ابــن احلاجــب :فقيــه مالكــي ،مــن كبــار العلــاء بالعربيــة ،لــه
مصنفــات عــدة ،تــويف باإلســكندرية ســنة (646هـــ) .انظــر :ســر أعــام النبــاء)264/23( ،؛ غايــة النهايــة.)508/1( ،
(( (3انظر( :ص.)48
(( (4أي من الرتكيب بام فيه تعلق وال جتيزه اللغة.
(( (5انظر :املرشد الوجيز( ،ص .)185
(( (6أمحــد بــن عبــد احلليــم بــن عبــد الســام ،أبــو العبــاس ،تقــي الديــن ابــن تيميــة ،اإلمــام ،شــيخ اإلســام ،مصنفاتــه كثــرة ،مــن
أشــهر األئمــة يف تاريــخ اإلســام ،زادت مصنفاتــه عــى املائتــن ،تــويف بدمشــق ســنة (728هـــ) .انظــر :األعــام.)144/1( ،
(( (7انظر :جمموع الفتاوى.)445/22( ،
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املطلب الثالث :القائلون بالتفصيل.
1 .قــال اإلمــام النــووي(" :-  – )1إذا ابتــدأ بقــراءة أحــد القــراء فينبغــي أن يســتمر عــى
القــراءة هبــا مــا دام الــكالم مرتبطــا ،فــإذا انقــى ارتباطــه فلــه أن يقــرأ بقــراءة أحــد مــن
الســبعة ،واألوىل دوامــه عــى األوىل يف هــذا املجلــس"(.)2

2 .فتــوى ابــن الصــاح(" :- – )3األوىل أن يتــم ال َعشــ َـر( )4بــا ابتــدأ بــه مــن القــراءة ،بــل
ـق بــا ابتــدأ بــه ،وليــس
ينبغــي أن ال يــزال يف القــراءة التــي ابتــدأ هبــا مــا بقــي للــكالم تعلـ ٌ

ذلــك منوطـ ًا بال َعـ ْ ِ
ـر وأشــباهه ،وال اجلــواز واملنــع منوطــن فيــه بذلــك ،ولــوال قيــد املــرض
املانــع مــع الزيــادة لــكان هاهنــا زيــادة فعــاذرون"(.)5

3 .قــال اإلمــام ابــن احلاجــب –  - فيــا نقلــه عنــه اإلمــام أبــو شــامة – " :- وأمــا

آي ال َع ِ
القــراءة بالقــراءات املختلفــة يف ِ
ــر الواحــد فــاألوىل أن ال يفعــل ،نعــم ،إن قــرأ
بقراءتــن يف موضـ ٍع إحدامهــا مبنيــة عــى األخــرى ،مثــــــل :أن يقـــــرأ :ﮋ ﮒ ﮊ بالنــــون

و ﮋ ﮔﮕ ﮊ بالرفــع [األعــراف ،]161 :ومثــل :ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮊ بالكـــر ﮋ ﮛ

ﮜ ﮊ بالنصــب [البقــرة ،]282 :فهــذا أيضــا ممتنــع ،وحكــم املنــع كــا تقــدم ،واهلل أعلــم"(.)6
4 .قــال احلافــظ ابــن حجــر العســقالين(" :-  – )7وقــد شــاع يف زماننــا مــن طائفــة مــن
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ـافعي ،أبــو زكريــا ،حميــي الديــن ،إمــام عالمــة كبــر ،شــيخ
(( (1حييــى بــن رشف بــن مــري بــن حســن احلزامــي احلــوراين ،النــووي ،الشـ ّ
اإلســام ،بــرز يف احلديــث والفقــه ،لــه مصنفــات ســارت هبــا الركبــان ،تــويف ســنة (676هـــ) .انظــر :طبقــات الشــافعية الكــرى،
( ،)395/8األعــام.)149/8( ،
(( (2انظر :التبيان يف آداب محلة القرآن( ،ص .)98
تقــي الديــن ،يعــرف بابــن
(( (3عثــان بــن عبــد الرمحــن بــن عثــان بــن موســى،
ّ
الشــهرزوري الكــردي الرشخــاين ،أبــو عمــروّ ،
الصــاح :أحــد الفضــاء املقدمــن يف التفســر واحلديــث والفقــه ،لــه مصنفــات يف فنــون خمتلفــة ،تــويف بدمشــق ســنة (643هـــ).
انظــر :األعــام.)207/4( ،
(( (4العرش هي :عرش آيات ،وقد اعتاد القراء قراءة عرش آيات يف جمالسهم بكل ما فيها من قراءات أو بقراءات خمتارة.
انظر :الفتاوى املتعلقة بالقرآن الكريم ملحمد موسى الرشيف( ،ص.)371
(( (5انظر :فتاوى ابن الصالح ،املسألة (( ،)77ص .)114
(( (6انظر :املرشد الوجيز( ،ص .)185
(( (7أمحــد بــن عــي بــن حممــد الكنــاين العســقالين ،أبــو الفضــل ،شــهاب الديــن ،ابــن َح َجــر :مــن أئمــة العلــم والتاريــخ ،لــه مصنفــات
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القــراء إنــكار ذلــك حتــى رصح بعضهــم بتحريمــه فظــن كثــر مــن الفقهــاء أن هلــم يف ذلــك
معتمــدا فتابعوهــم ،وقالــوا :أهــل كل فــن أدرى بفنهــم ،وهــذا ذهــول ممــن قالــه ،فــإن علــم
احلــال واحلــرام إنــا يتلقــى مــن الفقهــاء ،والــذي منــع ذلــك مــن القــراء إنــا هــو حممــول
عــى مــا إذا قــرأ بروايــة خاصــة فإنــه متــى خلطهــا كان كاذبــا عــى ذلــك القــارئ اخلــاص
الــذي رشع يف إقــراء روايتــه ،فمــن أقــرأ رواي ـ ًة مل َي ُســن أن ينتقــل عنهــا إىل روايــة أخــرى

كــا قالــه الشــيخ حميــي الديــن ،وذلــك مــن األولويــة ال عــى احلتــم ،أمــا املنــع عــى اإلطــاق
فــا ،واهلل أعلــم"(.)1
5 .قــال ابــن اجلــزري – " :- وهــل جيــوز تركيــب قــراءة يف قــراءة؟ ال خيلــو :إمــا أن يكــون
ـب ،وإال فغــر األوىل"(.)2
عاملــا أو جاهــا؛ فــإن كان فعيـ ٌ
6 .وقــال اإلمــام ابــن اجلــزري –  - أيضــا :قلــت :وأجازهــا أكثــر األئمــة مطلقـ ًا وجعــل
خطــأ مانعــي ذلــك حمققــ ًا ،والصــواب عندنــا يف ذلــك التفصيــل والعــدول بالتوســط إىل
ســواء الســبيل ،فنقــول  :إن كانــت إحــدى القراءتــن مرتتبــة عــى األخــرى فاملنــع مــن ذلــك
منــع حتريــم كمــن يقــرأ :ﮋ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﮊ [البقــرة ]٣٧ :بالرفــع فيهــا ،أو بالنصــب،

آخــذا رفــع (آدم) مــن قــراءة غــر ابــن كثــر ،ورفــع (كلــات) مــن قــراءة ابــن كثــر ،ونحــو:

ﮋ ﯷ ﯸﯹ ﮊ [آل عمــران ]٣٧ :بالتشــديد مــع الرفــع أو عكــس ذلــك ،ونحــو :ﮋ ﮭ ﮮ ﮊ

[احلديــد ]٨ :وشــبهه ممــا يركــب بــا ال جتيــزه العربيــة وال يصــح يف اللغــة .وأمــا مــا مل يكــن كذلك
فإنــا نفــرق فيــه بــن مقــام الروايــة وغريهــا ،فــإن قــرأ بذلــك عــى ســبيل الروايــة؛ فإنــه ال

جيــوز أيض ـ ًا مــن حيــث إنــه كــذب يف الروايــة وختليــط عــى أهــل الدرايــة.

مشهورة يف احلديث النبوي وعلومه ،تويف بالقاهرة سنة (852هـ) .انظر :الضوء الالمع)36/2( ،؛ األعالم.)178/1( ،
(( (1انظر :فتح الباري رشح صحيح البخاري.)49 ،48/9( ،
(( (2انظر :منجد املقرئني ومرشد الطالبني( ،ص .)77
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وإن مل يكــن عــى ســبيل النقــل بــل عــى ســبيل القــراءة والتــاوة فإنــه جائــز صحيــح مقبــول ال
منــع منــه وال حظــر ،وإن كنــا نعيبــه عــى أئمــة القــراءات العارفــن باختــاف الروايــات مــن وجــه
تســاوي العلــاء بالعــوام ،ال مــن وجــه أن ذلــك مكــروه أو حــرام ،إذ كل مــن عنــد اهلل ،نــزل بــه
الــروح األمــن ،عــى قلــب ســيد املرســلني ،ختفيفــا عــن األمــة ،وهتوينــا عــى أهــل هــذه امللــة ،فلــو
أوجبنــا عليهــم قــراءة كل روايــة عــى حــدة لشــق عليهــم متييــز القــراءة الواحــدة ،وانعكــس املقصــود
مــن التخفيــف ،وعــاد بالســهولة إىل التكليــف.
وقــد روينــا يف املعجــم الكبــر للطــراين بســند صحيــح عــن إبراهيــم النخعــي( )1قــال :قــال عبــد
اهلل بــن مســعود(" : )2ليــس اخلطــأ أن يقــرأ بعضــه يف بعــض ،ولكــن أن يلحقــوا بــه مــا ليــس
منــه"( ،)3وقــال رســول اهلل « : إن هــذا القــرآن أنــزل عــى ســبعة أحــرف فاقــرءوا ما تيســـر
منــه»( )4متفق عليــه(.)5
7 .وقــال اإلمــام الصفاقــي(" :-  – )6ومل يســمح يل شــيخنا –  - بالقــراءة بــه(،)7
ألنــه فيــه تركيــب الطــرق وختليطهــا"( .)8ثــم قــال بعــد أن ذكــر أقــوال النويــري واجلعــري
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(( (1إبراهيــم بــن يزيــد بــن قيــس بــن األســود أبــو عمــران النخعــي الكــويف ،اإلمــام املشــهور ،الصالــح الزاهــد العــامل ،قــرأ عــى
األســود بــن يزيــد وعلقمــة بــن قيــس ،قــرأ عليــه ســليامن األعمــش وغــره ،تــويف ســنة (96هـــ) .انظــر :ســر أعــام النبــاء،
( ،)520/4غايــة النهايــة.)29/1( ،
(( (2عبــد اهلل بــن مســعود بــن غافــل بــن حبيــب اهلــذيل ،اإلمــام احلــر ،فقيــه األمــة ،املكــي ،املهاجــري ،البــدري ،وأحــد مــن وىص
النبــي  بأخــذ القــراءة عنهــم ،روى عنــه القــراءة :أبــو عبــد الرمحــن الســلمي ،وعبيــد بــن نضيلــة ،وطائفــة ،مناقبــه
أشــهر مــن أن تذكــر ،تــويف باملدينــة ســنة (32هـــ) .انظــر :ســر أعــام النبــاء)416/1( ،؛ اإلصابــة.)198/4( ،
(( (3انظر :املعجم الكبري ،)150/9( ،حديث رقم (.)8683
(( (4انظر :صحيح البخاري ،)339/3( ،حديث رقم ()4992؛ وصحيح مسلم( ،ص  ،)194حديث رقم (.)270
(( (5انظر :النرش يف القراءات العرش.)140/1( ،
(( (6عــي بــن حممــد بــن ســامل ،أبــو احلســن النــوري الصفاقــي :مقــرئ مــن فقهــاء املالكيــة .مــن أهــل صفاقــس .رحــل إىل تونــس
ومنهــا إىل املــرق ،فأخــذ عــن علــاء كثرييــن ،لــه مؤلفــات يف فنــون متعــددة ،تــويف ســنة (1118هـــ) .انظــر :األعــام.)14/5( ،
(( (7أي :بالرضب احلسايب لألوجه.
(( (8انظر :غيث النفع يف القراءات السبع.)327/1( ،
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مواضــع ُأخــر بالكراهــة مــن غــر تفصيــل ،والتفصيــل هــو
"وجــز َم( )1يف
وابــن اجلــزريَ :
َ

التحقيــق.)2("...

 8 .وســئل اإلمــام الســيوطي(" :-  – )3إذا قــرأ كلمــة ملفقــة مــن قراءتــن كــــ :ﮋ ﭜ ﭝ
ﭞ ﮊ [الفاحتــة]٤ – ٣ :

 -باإلدغــام مـــع األلــف  ،-ﮋ ﭨ ﭩ ﭪ ﮊ [احلــج - ]2 :بــرك

األلــف وعــدم اإلمالــة  -هــل جيــوز أم ال؟ وإذا قلتــم جيــوز؛ فهــل ذلــك جائــز ســواء أخــل

باملعنــى أم ال؟ غ َّيـــر نظـــم القـــرآن ـ كقولــه :ﮋ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮊ [يونــس ]١١ :ببنــاء الفعــل

للمفعــول مــع نصــب الــام أم ال؟ ومــا معنــى قوهلــم أن" :القــراءة ســنة متبعــة"؟

اجلــواب :الــذي اختــاره ابــن اجلــزري يف النــر أنــه إن كانــت إحــدى القراءتــن مرتتبــة عــى
نــع حتريــم ،كمــن يقــرأ :ﮋ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﮊ [البقــرة ]٣٧ :برفعهــا أو
األخــرى ُمنــع التلفيــق َم َ

بنصبهــا ونحــو ذلــك ممــا ال جيــوز يف العربيــة واللغــة ،وإن مل يكــن كذلــك ُفـ ِّـرق فيــه بــن مقــام الرواية
ِ
ـذب يف الروايــة وختليـ ٌ
ـط ،وجيــوز يف التــاوة( .)4هــذا خالصــة مــا
وغريهــا ،فيحــرم يف األول ألنــه كـ ٌ

قالــه ابــن اجلــزري.

وذكــر ابـ ُن الصــاح والنــووي أن التــايل ينبغــي لــه أن يســتمر عــى قــراءة واحــدة مــادام الــكالم

مرتبطـ ًا ،فــإذا انقــى ارتباطــه فلــه أن يقــرأ بقـ ٍ
ـراءة أخــرى( ،)5وهــذا اإلطــاق حممــول عــى التفصيــل
الــذي ذكــره ابــن اجلــزري.

(( (1يقصد اإلما َم اب َن اجلزري رمحه اهلل.
(( (2انظر :غيث النفع يف القراءات السبع.)328/1( ،
(( (3عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر بــن حممــد ابــن ســابق الديــن اخلضــري الســيوطي ،جــال الديــن ،إمــام حافــظ مــؤرخ أديــب ،لــه نحــو
 600مصنــف ،منهــا الكتــاب الكبــر ،والرســالة الصغــرة ،تويف ســنة (911هـــ) .انظــر :األعــام.)301/3( ،
(( (4انظر :النرش .)141 -140 /1( ،بترصف واختصار.
(( (5انظر :نص كالم النووي وابن الصالح يف هذا البحث( ،ص.)28
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وأمــا قولــه" :القــراءة ســنة متبعــة"( )1فهــذا أثــر عــن زيـ ِ
ـد بــن ثابــت  ، أخرجــه ســعيد بــن

ـره.
منصــور يف ســننه وغـ ُ

قــال البيهقــي( )2يف تفســره" :أراد أن اتبــاع َمــن قب َلنــا يف احلــروف ســنة ،وال جتوز خمالفــة املصحف

ـر ذلك ســائغ ًا يف اللغــة"(.)3
الــذي هــو إمــا ٌم ،وال خمالفــة القــراءات التــي هي مشــهورة ،وإن كان غـ ُ

املطلب الرابع :القول املختار.
بعــد عــرض نصــوص األئمــة  ،- X -ومعرفــة العالقــة بــن االختيــار والرتكيــب ،ومعرفــة

آرائهــم يف الرتكيــب وحكمــه ،نجــد أن الرتكيــب خيتلــف باختــاف حــال املقــروء.

فــإن كان الرتكيــب بــن كلمتــن وبينهــا تعلــق وال جتيــز العربيــة ذلــك( ،)4فحكمــه حــرام كــا

عنــد اجلميــع ،نــص عليــه :ابــن احلاجــب ،وأبــو شــامة ،والنــووي ،ابــن اجلــزري ،والســيوطي،

والصفاقــي.

وإن كان الرتكيــب حــال القــراءة والعــرض عــى الشــيوخ باختيــارات األئمــة العشـــرة ورواهتــم،

فهــذا ال شــك أنــه ال جيــوز أيضــا ألنــه كــذب يف الروايــة ،كــا نــص عليــه :ابــن حجــر ،وابــن اجلزري،
والسيوطي.

فــإن كان املقــروء غــر متعلــق بــا بعــده ،وجتيــزه العربيــة ،وليســت القــراءة ألجــل أخــذ الروايــة،
بــل ملجــرد القــراءة والتــاوة  -ولــو يف الصــاة –( ،)5فالقــول الصــواب فيــه  -إن شــاء اهلل  -أنــه ال
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(( (1مل أجــده عنــد ســعيد بــن منصــور يف ســننه ،وأخرجــه أبــو عبيــد يف فضائــل القــرآن بســنده عــن زيــد بــن ثابــت( ،ص )361بلفــظ:
"ا ْل ِقـ َـرا َء ُة ُسـنَّ ٌة" ،وكذلــك ابــن جماهــد يف الســبعة عــن زيــد وغـ ِ
ـره أيضــا (ص ،)49بألفــاظ متقاربــة.
(( (2أمحــد بــن احلســن بــن عــي بــن موســى ،أبــو بكــر البيهقــي ،احلافــظ العالمــة ،الثبــت ،الفقيــه ،شــيخ اإلســام ،لــه مصنفــات
كثــرة ،تــويف ســنة (485هـــ) .انظــر :ســر أعــام النبــاء.)163/18( ،
(( (3انظر :احلاوي للفتاوي.)287/1( ،
(( (4مثاله يف الفقرات(:-4-5 ،6ص.)21
(( (5مثاله يف الفقرات(:-1-2 ،3ص.)20
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إشــكال فيــه عــى العامــة والعلــاء عــى حــد ســواء ،وإن كان معيبــا يف حــق العلــاء مــن جهــة أهنــم
يعرفــون الطــرق والروايــات ،ويميــزون بينهــا ،ثــم خيلطــون ،ال مــن جهــة أنــه حــرام أو مكــروه ألن

الــكل نــزل مــن عنــد اهلل تعــاىل ،كــا يف النــر(.)1

(( (1انظر :النرش يف القراءات العرش.)140/1( ،
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A
احلمــد هلل عــى التــام ،وأســأله تعــاىل أن جيعلــه بحثــا نافعــا .وبعــد هــذه اجلولــة الســـريعة يف هــذا

البحــث ،واالطــاع عــى أقــوال األئمــة رمحهــم اهلل تعــاىل؛ خلصــت إىل مــا يــي:

	-فعــل األئمــة الســابقني لالختيــار مــن املــروي إنــا هــو عمليــة تركيــب ،وإن مل يكــن هبــذا

املصطلــح.

	-اختالف العلامء يف حكم الرتكيب.
	-إطــاق احلرمــة عــى الرتكيــب ال تصــح مطلقــا ،فــإن جــل قــراءات األئمــة الســابقني

اختيــارات هلــم.

	-اخللط والرتكيب جائزان بالرشوط املذكورة:
	-أن يكــون الرتكيــب مــن املــروي املتواتــر أو املســتفاض املتلقــى بالقبــول ،وهــو اليــوم

القــراءات العشـــر والتــي تضمنتهــا طيبــة النــر.
	-عدم التعلق.

	-وأن يكــون حــال القــراءة والتــاوة ،ال حــال الروايــة ،وال يدعــي أنــه يقــرأ ألحــد مــن

القــراء العــرة أو رواهتــم؛ بــل يبــن أنــه خيتــار أو خيلــط.

واحلمــد هلل أوال وآخــرا ،وظاهــرا وباطنــا ،وصــى اهلل وســلم وبــارك عــى عبــده ورســوله ســيدنا

حممــد وعــى آلــه وصحبــه وســلم.
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الفهارس

فهرس األعالم
العلم

م

الصفحة

1

إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل اجلعربي

43

2

إبراهيم بن يزيد النخعي

50

3

أيب بن كعب بن قيس بن عبيد األنصاري

46

4

أمحد بن أمحد بن بدر الدين الطيبي

43

5

أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ،ابن تيمية

47

6

أمحد بن عبد الرمحن بن الفضل بن احلسن الدقاق

40

7

أمحد بن عيل بن أمحد بن خلف ابن الباذش

36

8

أمحد بن عيل بن حممد ،ابن حجر

49

9

أمحد بن حممد بن أيب بكر بن عبد امللك القسطالين

44

10

أمحد بن حممد بن محيد أبو جعفر البغدادي ،الفيل

38

11

أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد ،أبو بكر

32

12

إدريس بن عبد الكريم احلداد

40

13

احلسن بن عيل بن إبراهيم بن يزداد بن هرمز األهوازي

28

14

حفص بن سليامن بن املغرية ،الكويف

24
55

15

محزة بن حبيب بن عامرة بن إسامعيل ،الكويف

16

خلف بن هشام بن ثعلب بن خلف األسدي

17

زرعان بن أمحد بن عيسى أبو احلسن الطحان

18
19

اخلزرجي
األنصاري
الضحاك،
زيد بن ثابت بن ّ
ّ
ّ

سليم بن عيسى بن سليم

20

سليامن بن داود ،أبو الربيع الزهراين

21

سليامن بن مهران األعمش

22

شعبة بن عياش بن سامل ،أبو بكر الكويف

23

صالح بن حممد أبو شعيب القواس

24

عاصم بن هبدلة أيب النَّجود ،الكويف

25

عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد ،السيوطي

26

عبد الرمحن بن أمحد بن احلسن ،أبو الفضل

27

عبد الرمحن بن إسامعيل بن إبراهيم بن عثامن ،أبو شامة

28
29

56

عبد العزيز بن حممد عيل عيون السود

عبد الفتاح بن السيد عجمي املرصفي

30

عبد اهلل بن أمحد ابن ذكوان

31

عبد اهلل بن عامر اليحصبي ،الدمشقي

33
33
38
27
34
38
39
39
38
34
51
35
47
44
45
39
38
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32

عبد اهلل بن عيل بن أمحد بن عبد اهلل ،سبط اخلياط

34

33

عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب

37

34

عبد اهلل بن كثري بن املطلب ،املكي

34

35

عبد اهلل بن مسعود اهلذيل

50

36

عبد الواحد بن احلسن بن أمحد بن عثامن بن شيطا

28

عبــد الواحــد بــن عمــر بــن حممــد بــن أيب هاشــم أبــو طاهــر

32

37

البغــدادي

38

عبيد بن الصباح بن أيب رشيح

37

39

عثامن بن سعيد املرصي ،ورش

36

40

عثامن بن سعيد ،أبو عمرو الداين

28

41

عثامن بن عبد الرمحن بن عثامن ،ابن الصالح

48

42

عثامن بن عمر بن أيب بكر بن يونس ،ابن احلاجب

47

43

عطية بن سعد بن جنادة العويف الكويف

37

عــي بــن أمحــد بــن عمــر بــن حفــص بــن عبــد اهلل أبــو احلســن

40

44

45

احلاممــي
ـي بــن محــزة بــن عبــد اهلل بــن عثــان ،أبــو احلســن الكســائي
عـ ّ

34

الكــويف

57

46

عيل بن حممد بن حسني الضباع

44

47

عيل بن حممد بن سامل ،الصفاقيس

51

48

عيل بن حممد بن عبد الصمد ،السخاوي

42

49

عمرو بن الصباح ،أبو حفص

37

50

عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى ،قالون

40

51

الفضيل بن مرزوق العنزي

37

52

القاسم بن سالم ،أبو عبيد

33

53

حممد بن أمحد بن أيب بكر شمس الدين القرطبي

33

54

حممد بن أمحد بن عثامن بن قايامز ،الذهبي

32

حممــد بــن احلســن بــن يعقــوب بــن احلســن بــن احلســن ابــن

32

55

58

مقســم

56

حممد بن سعدان الكويف

33

57

يب
حممد بن عبد اهلل بن حممد املعافري ،أبو بكر ابن العر ّ

45

58

حممد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي

46

59

حممد بن حممد بن حممد ،ابن اجلزري

37

60

حممد بن حممد بن حممد ،أبو القاسم النويري

43

61

مصطفى بن عبد الرمحن بن حممد اإلزمريي

44
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31

62

نافع بن عبد الرمحن ابن أيب نعيم ،املدين

63

هارون بن موسى بن رشيك ،األخفش

39

64

هبرية بن حممد التامر

38

65

هشام بن عامر الدمشقي

38

66

حييى بن آدم

34

67

حييى بن رشف بن مري ،النووي

48

68

يزيد بن القعقاع ،أبو جعفر املدين

40

69

عيل بن جبارة ،أبو القاسم اهل ُ َذيل
يوسف بن ّ

28

70

يوسف بن عمرو بن يسار ،األزرق

37
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1.االختيــار عنــد القــراء ،مفهومــه ومراحلــه وأثــره يف القــراءات ،للدكتــور أمــن ابــن إدريــس فالته،
رســالة ماجســتري بجامعة أم القــرى1421 ،هـ.

2.إرشــاد املريــد إىل مقصــود القصيــد ،لإلمــام عــي بــن حممــد الضبــاع ،حتقيــق :وتقديــم إبراهيــم
عطــوة عــوض ،رشكــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــي البــايب احللبــي وأوالده  -مــر ،ط1404 ،1هـــ
1974 -م.

ـطي،
3.الكنــز يف القــراءات العــر ،لإلمــام أيب حممــد ،عبــد اهلل بــن عبــد املؤمــن بــن الوجيــه الواسـ ّ
حتقيــق :د .خالــد املشــهداين ،مكتبــة الثقافــة الدينيــة  -القاهــرة ،ط 1425 ،1هـــ  2004 -م.

4.اإلقنــاع يف القــراءات الســبع ،لإلمــام أيب جعفــر أمحــد بــن عــي بــن أمحــد األنصــاري ابــن البــاذش،
حتقيــق :د .عبــد املجيــد قطامش ،جامعــة أم القــرى ،مكة املكرمــة ،ط1422 ،2هـــ 2001 -م.

5.تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس ،لإلمــام الســيد حممــد مرتــى احلســيني الزبيــدي ،حتقيــق:
عبــد الســتار أمحــد فــراج ،مطبعــة حكومــة الكويــت1385 ،هـــ 1965 -م.

6.التبيــان يف آداب محلــة القــرآن ،لإلمــام أيب زكريــا حييــى بــن رشف النــووي ،حققــه وعلــق عليــه:
حممــد احلجــار ،دار ابــن حــزم  -بــروت ،ط1417 ،4هـــ 1996 -م.

7.التنويــر فيــا زاده النــر عــى احلــرز والتيســر لألئمــة الســبعة البــدور ،لإلمــام شــهاب الديــن أمحد
بــن أمحــد الطيبــي ،دراســة وحتقيــق :ورشح عبــد العزيــز بــن ســليامن املزينــي ،رســالة ماجســتري
باجلامعــة اإلســامية1426 ،هـ1427-هـ.

8.التيســر يف القــراءات الســبع ،لإلمــام أيب عمــرو عثــان بــن ســعيد الــداين ،حتقيــق :الدكتــور حاتــم
بــن صالــح الضامــن ،مكتبة الرشــد  -الريــاض ،ط1432 ،1هـــ 2011 -م.
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9.جامــع البيــان يف القــراءات الســبع ،لإلمــام أيب عمــرو عثــان بــن ســعيد الــداين ،حتقيــق :د .عبــد
املهيمــن الطحــان ،ود .طلحــة حممــد توفيــق ،ود .ســامي عمــر ،ود .خالــد الغامــدي ،كليــة
الدراســات العليــا والبحــث العلمــي بجامعــة الشــارقة  -الشــارقة ،ط1428 ،1هـــ 2007 -م.

	10.اجلامــع الصحيــح املســند مــن حديــث رســول اهلل  وســننه وأيامــه ،لإلمــام أيب عبــد
اهلل حممــد بــن إســاعيل البخــاري ،حتقيــق :الشــيخ حمــب الديــن اخلطيــب ،املكتبــة الســلفية -
القاهــرة ،ط1400 ،1هـ.

	11.اجلامــع الصحيــح ،لإلمــام مســلم بــن احلجــاج بــن مســلم القشــري النيســابوري ،مكتبــة
الرشــد  -الريــاض1422 ،هـــ 2001 -م.

ـرآن واملبــن ملــا تضمنــه مــن السـ ِ
وآي الفرقـ ِ
ـع ألحــكا ِم القـ ِ
ـنة ِ
ـان ،لإلمــام أيب عبــد اهلل حممــد
ِّ ُ
	12.اجلامـ ُ

بــن أمحــد بــن أيب بكــر القرطبــي ،حتقيــق :د .عبــد اهلل الرتكــي ،مؤسســة الرســالة  -بــروت،
ط1427 ،1هـ 2006 -م.

	13.مجــال القــراء وكــال اإلقــراء ،لإلمــام أيب احلســن عــي بــن حممــد بــن عبــد الصمــد الســخاوي،
حتقيــق :د .عــي حســن البــواب ،مكتبــة الــراث  -مكــة املكرمــة1408 ،هـــ 1987 -م.

	14.احلــاوي للفتــاوي ،لإلمــام جــال الديــن عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر الســيوطي ،ضبطــه
وصححــه :عبــد اللطيــف حســن عبــد الرمحــن ،دار الكتــب العلميــة  -بــروت ،ط1421 ،1هـ
2000 -م.

	15.الــروض املنــر يف أوجــه الكتــاب املنري ،لإلمــام حممد املتــويل (ت1313 :هـــ) ،حتقيــق ومراجعة:
حممــد إبراهيم ســامل ،املكتبــة األزهرية للــراث  -القاهــرة2006 ،م.

	16.رشح الــدرة املضيــة يف القــراءات الثــاث املرويــة ،لإلمــام أيب القاســم حممــد بــن حممــد بــن
حممــد النويــري ،حققــه وعلــق عليــه وقــدم لــه :عبــد الرافــع بــن رضــوان بــن عــي الرشقــاوي،
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مكتبــة الرشــد  -الريــاض ،ط1424 ،1هـــ 2003 -م.
	17.رصيــح النــص يف الكلــات املختلــف فيهــا عــن حفــص ،لإلمــام عــي بــن حممــد الضبــاع،
رشكــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــي البــايب احللبــي وأوالده  -مــر.

	18.الضــوء الالمــع ألهــل القــرن التاســع ،لإلمــام شــمس الديــن أيب اخلــر حممــد بــن عبــد الرمحــن
بــن حممــد بــن أيب بكــر بــن عثــان بــن حممــد الســخاوي ،منشــورات دار مكتبــة احليــاة  -بــروت.

	19.طبقــات القــراء ،لإلمــام أيب عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــان الذهبــي ،حتقيــق :د .أمحــد

خــان ،مركــز امللــك فيصــل للدراســات اإلســامية  -الريــاض ،ط1418 ،1هـــ 1997 -م.

	20.عارضــة األحــوذي بــرح صحيــح الرتمــذي ،لإلمــام أيب بكــر ابــن العــريب املالكــي ،دار الكتب
العلميــة  -بريوت.

	21.عمــدة العرفــان يف حتريــر أوجــه القــرآن ،لإلمــام مصطفــى بــن عبــد الرمحــن األزمــري ،مكتبــة
اجلنــدي  -مــر.

	22.عمــدة القارئــن واملقرئــن ،للشــيخ أمحــد بــن أمحــد الشــقانيص القــرواين ،حتقيــق :الدكتــور
عبــد الــرزاق بــرور ،دار ابــن حــزم  -بــروت ،ط1429 ،1هـــ 2008 -م.

	23.العواصــم مــن القواصــم ،لإلمــام أيب بكــر حممــد بــن عبــد اهلل بــن حممــد املعافــري ،حتقيــق:
د.عــار الطالبــي ،مكتبــة دار الــراث  -القاهــرة.

	24.غايــة النهايــة يف طبقــات القــراء :لإلمــام أيب اخلــر حممــد بــن حممــد بــن حممــد ابــن اجلــزري،
ِ
ـي بنــره املســترشق ج.برجســرارس ،دار الكتــب العلميــة  -بــروت ،ط1402 ،3هـــ.
ُعنـ َ
	25.غيــث النفــع يف القــراءات الســبع :لإلمــام أيب احلســن عــي بــن ســامل بــن حممــد النــوري
الصفاقــي ،حتقيــق :د .ســامل بــن غــرم اهلل الزهــراين ،رســالة دكتــوراه بجامعــة أم القــرى،
1426هـ.
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	26.فتــاوى ابــن الصــاح يف التفســر واحلديــث واألصــول والفقــه ،لإلمــام أيب عمــرو بــن الصالح،
خــرج أحاديثــه وعلــق عليــه :ســعيد بــن حممــد الســناري ،دار احلديــث  -القاهــرة1428 ،هـــ
2007 -م.

	27.الفتــاوى املتعلقــة بالقــرآن الكريــم ،مجــع وحتقيــق :د .حممــد بــن موســى الرشيــف ،دار نــور
املكتبــات  -جــدة ،ط1427 ،1هـــ 2006 -م.

	28.فتــح البــاري رشح صحيــح البخــاري ،لإلمــام أمحــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين ،دار
الســام  -الريــاض ،ط1421 ،1هـــ 2000 -م.

	29.القــراءات القرآنيــة :تارخيهــا ،ثبوهتــا ،حجيتهــا ،أحكامهــا ،لعبــد احلليــم بــن حممــد اهلــادي
قابــة ،دار الغــرب اإلســامي  -بــروت ،ط1999 ،1م.

	30.الكواكــب الســائرة بأعيــان املئــة العــارشة ،لإلمــام :نجــم الديــن حممــد بــن حممــد الغــزي،
حتقيــق :خليــل املنصــور ،دار الكتــب العلميــة -بــروت ،ط1418 ،1هـــ 1997 -م.

	31.لســان العــرب ،لإلمــام أيب الفضــل مجــال الديــن حممــد بــن مكــرم بــن منظــور اإلفريقــي
املــري ،دار صــادر  -بــروت.

	32.املبهــج يف القــراءات الثــان ،لإلمــام أيب حممــد عبــد اهلل بن عيل بــن أمحد املعــروف بســبط اخلياط،
حتقيــق :د .وفــاء بنــت عبــد اهلل قزمــار ،رســالة دكتــوراه بجامعــة أم القــرى1405/1404 ،هـــ
1985/1984 -م.

	33.جممــوع فتــاوى شــيخ اإلســام أمحــد ابــن تيميــة ،مجــع وترتيــب :عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن
قاســم وابنــه حممــد ،جممــع امللــك فهــد لطباعــة املصحــف الرشيــف  -املدينــة املنــورة1425 ،هـ
2004 -م.
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	34.املرشــد الوجيــز إىل علــوم تتعلــق بالكتــاب العزيــز ،لإلمــام أيب شــامة املقــديس عبــد الرمحــن بــن
إســاعيل بــن إبراهيــم ،حققــه :د .آلتــي قــوالج ،دار وقــف الديانــة الرتكــي للطباعــة والنــر -
أنقــرة ،ط1406 ،2هـ 1986 -م.

	35.معــاين األحــرف الســبعة ،لإلمــام املقــرئ أيب الفضــل عبــد الرمحــن بــن أمحــد بــن حســن
الــرازي ،حققــه وخــرج أحاديثــه وأكمــل فوائــده الدكتــور :حســن ضيــاء الديــن عــر ،دار
النــوادر  -ســورية ،لبنــان ،الكويــت ،ط1433 ،1هـــ 2012 -م.

	36.املعجــم الكبــر ،للحافــظ أيب القاســم ســليامن بــن أمحــد الطــراين ،حتقيــق :محــدي عبــد املجيــد
الســلفي ،مكتبــة ابــن تيميــة  -القاهــرة ،ط.2

	37.معجــم املصطلحــات يف علمــي التجويــد والقــراءات ،إلبراهيــم بــن ســعيد الــدورسي ،جامعــة
اإلمــام حممــد بن ســعود اإلســامية  -الريــاض ،الطبعــة األوىل1425 ،هـــ 2004 -م.

	38.معجــم مصطلحــات علــم القــراءات القرآنيــة ومــا يتعلــق بــه ،للدكتــور عبــد العــي املســئول،
دار الســام للطباعــة والنشـــر والتوزيــع  -القاهــرة ،ط1428 ،1هـــ 2007 -م.

	39.معجــم مقاييــس اللغــة ،أليب احلســن أمحــد بــن فــارس بــن زكريــا ،حتقيــق :عبــد الســام حممــد
هــارون ،دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيع1399 ،هـــ 9791 -م.

	40.املعجــم الوســيط ،ملجمــع اللغــة العربيــة ،مكتبــة الــروق الدوليــة  -القاهــرة ،ط1425 ،4هـــ
2004 -م.

	41.منجــد املقرئــن ومرشــد الطالبــن ،لإلمــام حممــد بــن حممــد ابــن اجلــزري ،اعتنــى بــه عــي بــن
حممــد العمــران ،دار عــامل الفوائــد للنــر والتوزيــع  -مكــة املكرمــة ،ط1419 ،1هـــ.

	42.منظومــة تلخيــص رصيــح النــص يف الكلــات املختلــف فيهــا عــن حفــص ،للشــيخ عبــد العزيز
عيــون الســود ،مطبوع عــى احلاســب اآليل.
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	43.نــر القــراءات العــر ،لإلمــام أيب اخلــر حممــد بــن حممــد بــن حممــد ابــن اجلــزري ،حتقيــق:
د .أيمــن رشــدي ســويد ،دار الغوثــاين للدراســات اإلســامية  -بــروت ،إســطنبول ،ط،1

1439هـــ 2018 -م.

	44.هدايــة القــاري إىل جتويــد كالم البــاري ،للشــيخ عبــد الفتــاح الســيد عجمــي املرصفــي ،مكتبــة
طيبــة  -املدينــة املنــورة ،ط.2
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ُ
َّ ُ ْ
ُ
الكريم
رآن
ف) يف الق ِ
اهلل (الرؤو ِ
اسم ِ
ِ
(دراس ٌة مو ُض ِ
ِ
وع َّيةٌ)
َ َ َْ

د .رقية بنت حممد بن سالم باقيس
األستاذ املساعد بقسم الدراسات القرآنية يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
جامعة طيبة باملدينة املنورة  -اململكة العربية السعودية
rm.bagais@gmail.com
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موضوع البحث:

دراسة اسم اهلل (الرؤوف) يف القرآن الكريم ،دراسة موضوعية.

هدف البحث:
البحــث يف اســم اهلل (الــرؤوف) ،واســتخراج الــدالالت واحلكــم مــن آيــات القــرآن الكريــم

الــوارد فيهــا ،بغــرض الوصــول للتدبــر األمثــل ،واهلدايــة إىل حتقيــق اإليــان والعبوديــة هلل ،والوصــول

ملواطــن اإلعجــاز يف القــرآن الكريــم ،والكشــف عــن األرسار البالغيــة فيــه.

مشكلة البحث:
مــا اآليــات التــي ورد فيهــا اســم اهلل (الــرؤوف) يف القــرآن الكريــم ،ومــا الــذي اقــرن هبــذا

االســم ســواء الرمحــة أو العبــاد ،ومــن اتصــف بــه مــن البــر؟ ومــا األرسار والنــكات البالغيــة

املســتنبطة مــن الدراســة؟

نتائج البحث:
إثبــات أن أســاء اهلل كلهــا أســاء ُحســن وكــال ،فــإذا جــاء االســم منفــرد ًا دل عــى حســن وكامل،

وإذا اقــرن باســم آخــر دل عــى حســن فــوق حســن ،وكــال فــوق كــال ،واســم اهلل (الــرؤوف) اســم

يــدل عــى كــال الوصــف بالعطــف واحلنــان والرأفــة والرمحــة ،فــاهلل املتعطــف عــى املذنبــن واملبالــغ

يف رمحتــه بــكل أمــور العبــاد الدينيــة والدنيويــة.

الدالة (املفتاحية):
الكلامت َّ

الرؤوف ،اقرتان ،موضوع ،القرآن الكريم.
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F
احلمــد هلل الــرؤوف الرحيــم ،املوصــوف بكــال الرمحــة وســعة الــر واإلحســان ،وكثــرة املواهــب

والرأفــة ،والصــاة والســام عــى املبعــوث رمحــة للعاملــن وعــى آلــه وصحابتــه ومــن تبعهم بإحســان
إىل يــوم الديــن.
أما بعد:
فــإن معرفــة أســاء اهلل تعــاىل احلســنى الــواردة يف كتــاب اهلل عــز وجــل ،وســنة نبيــه حممــد

 ،واحلــرص عــى معرفــة معانيهــا والتعبــد هلل تعــاىل هبــا ممــا حيقــق اإليــان والعبوديــة
واإلحســان وتقــوى اهلل عــز وجــل ،قــال تعــاىل :ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ [األعــراف.]180:

ومــن أعظــم جمــاالت التدبــر ،تدبــر آيــات القــرآن الكريــم املتعلقــة بأســاء اهلل وصفاتــه ،ســواء

جــاءت منفــردة أو مقرتنــة بغريهــا ،ممــا ختمــت هبــا كثــر مــن آيــات القــرآن الكريــم عــى اختــاف

موضوعاهتــا ،فهــي مــن أعظــم الســبل إىل تدبــره والوقــوف عــى مواطــن إعجــازه والكشــف عــن

بالغتــه وأرساره.

وأســاء اهلل احلســنى التــي ختمــت هبــا أكثــر آيــات القــرآن الكريــم ،جــاءت عــى أكمــل وجــه

يف تناســبها بســياق اآليــة وموضوعهــا.

ومــن هــذه األســاء احلســنى الــواردة يف كتــاب اهلل اســم (الــرؤوف) ،وقــد ورد يف عــر آيــات،

اقــرن يف ثــان آيــات منهــا بالرمحــة ،واقــرن بالعبــاد يف آيتــن.

ونظــر ًا ألمهيــة هــذا املوضــوع ،رغبــت يف الكتابــة فيــه ومجــع شــتاته ،وإبــراز مــا فيــه مــن أرسار

ونــكات لطيفــة ،وحكــم بالغيــة.
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أسباب اختيار املوضوع:

جاء اختيار هذا املوضوع لعدة أسبابُ ،أمجِلها فيام ييل:
	-تعلقه بكتاب اهلل تعاىل وتفسريه ،وكفى به رشفا وعل ًام.
	-أن هــذا املوضــوع متعلــق بمعرفــة أســاء اهلل احلســنى الــواردة يف كتابــه والتــي ختمــت

هبــا بعــض آياتــه ،ومعرفــة األســاء احلســنى مــن األمــور التــي ال يتــم اإليــان بــاهلل إال هبــا،
ومعرفتهــا وفهمهــا ممــا يزيــد إيــان العبــد بربــه وتعلقــه بــه حبــا وتقربــا إليــه بدعائــه وعبادتــه.
	-معرفــة إعجــاز القــرآن الكريــم والوقــوف عــى بالغتــه وأرساره الكامنــة مــن خــال معرفة

هــذا االســم اجلليــل ورس اقرتانــه بغــره ،ويف هــذا تدبــر وتأمــل وغــوص يف أرسار كتــاب اهلل
الكريــم.

	-حاجــة املكتبــة القرآنيــة إىل مثــل هــذه األبحــاث التــي تُعنــى بإبــراز جانــب مــن جوانــب

اإلعجــاز البيــاين يف ألفــاظ آيــات القــرآن الكريــم.

فلهــذه األســباب وغريهــا عقــدت العــزم عــى كتابــة هــذا البحــث ،وأســأل اهلل التوفيــق والســداد

والقبول.

الدراسات السابقة:

قمــت بالبحــث عــن الدراســات الســابقة مــن خــال البحــث يف املواقــع اإللكرتونيــة ،ويف

املكتبــات املركزيــة ،ومراســلة األســاتذة والباحثــن املتخصصــن يف القــرآن الكريــم وعلومــه،

وخلصــت إىل مــا يــي:

مل أجــد دراســة علميــة اعتنــت ببحــث اســم اهلل (الــرؤوف) ودراســته دراســة تفســرية حتليليــة

اســتنباطية.
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وجــدت مــادة البحــث متوافــرة ومتناثــرة يف كتــب التفســر وكتــب رشوح أســاء اهلل احلســنى،

ومل تُفــرد وتُــدرس بطريقــة علميــة وافيــة تثــري املوضــوع وجتمــع أطرافــه ،وهــي دراســة جديــرة

باالهتــام واإلفــراد ،واســتخراج مــا فيهــا مــن أســس عقديــة وإيامنيــة وتفســرية وبالغيــة.

وجــدت بحثــا علميــا بعنــوان "اســم اهلل اللطيــف واقرتانــه باخلبــر" ،أ.د .يوســف الشــبل ،مــن

جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية ،احتــوى عــى كثــر مــن األســس التــي ذكرهتــا يف بحثــي
واســتفدت منــه يف ذلــك.

وعليه قمت يف بحثي بجمع أطراف املوضوع وترتيبه علميا كام يف خطة البحث.

خطة البحث:
جاء البحث يف :مقدمة ،وثالثة مباحث وخامتة ،واملصادر واملراجع.
1.املقدمــة :اشــتملت عــى أمهيــة املوضــوع ،وأســباب اختيــاره ،وخطــة البحــث ،واملنهــج
املتبــع.

2.املبحث األول :تعريف اسم اهلل (الرؤوف) وداللته ،وفيه مطلبان:
-املطلب األول :تعريف اسم اهلل (الرؤوف) وداللته.

املطلب الثاين :القراءات الواردة يف اسم اهلل (الرؤوف).ٍ
مقرتن ،وفيه مطلبان:
وغري
3.املبحث الثاين :اسم اهلل (الرؤوف) مقرتنا َ
-املطلب األول :اسم اهلل (الرؤوف) مقرتنا بالرمحة.

غري مقرتن.
	 -املطلب الثاين :اسم اهلل (الرؤوف) َ
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4.املبحث الثالث :صفة الرأفة من صفات الكامل اإلنساين

وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول :وصف الرأفة للنبي حممد .-املطلب الثاين :وصف الرأفة ألتباع املسيح .S

املطلب الثالث :وصف الرأفة للمؤمنني.5.اخلامتة :وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها.

6.املصادر واملراجع.

املنهج امل ّتبع يف كتابة البحث:

سلكت يف البحث املنهج االستقرائي التحلييل ،وكان عىل النحو التايل:
ُ

-أوالً :حــر اآليــات التــي ورد فيهــا اســم اهلل (الــرؤوف) ،ودرســتها دراســة تفســرية

موضوعيــة ،مــع إبــراز مــا فيــه مــن أرسار بيانيــة وبالغيــة ولطائــف دقيقــة أشــارت إليهــا

اآليــات وذكرهــا أهــل التفســر.

ثاني ًا :عزو اآليات إىل سورها بذكر اسم السورة ورقم اآلية.ثالث ًا :ختريج األحاديث واآلثار من مصادرها.-رابع ًا :التعريف باألعالم تعريفا موجز ًا.

خامس ًا :توثيق أقوال أهل العلم من مصادرها.-سادس ًا :وضع فهرس للمصادر واملراجع.

آمــل أن أكــون و ّفقــت يف اإلســهام يف خدمــة كتــاب اهلل ،وإبــراز يشء مــن هداياتــه ،واهلل املوفــق

واهلــادي إىل ســواء الســبيل ،وصــى اهلل وســلم عــى نبينــا حممــد.
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املبحث األول:
تعريف اسم اهلل (الرؤوف) ودالالته.
املطلب األول :تعريف اسم اهلل (الرؤوف) وداللته.
(الــرؤوف) :مــن الفعــل رأف يــرأف رأف بــه ،ورئــف ،ورؤف رأفــة ورآفــة ،ورؤوف فعــول مــن

الرأفــة ،وهــي أشــد الرمحــة ،قــال تعــاىل :ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﮊ [النــور ]2:فالرأفــة ،والرآفــة مثــل
الكأبــة والكآبــة ،أي ال تأخذكــم هبــا رمحــة.
قال الشاعر:

نطيع نب ّينا ونطيع ر ّبا  ........هو الرمحن كان بنا رءوفا

()1

ِ
حــة بمعنــى واحــد ،و ُفـ ّـر َق َبينهـ َـا َأ ْيضــاَ ،و َذلِـ َ
ـي ا ْلنز َلــة ال َّثانِ َيــة،
الر ْ َ
ـك َأن الرأفــة :هـ َ
والرأفــة َو َّ
ِ
ُي َقــال َ
ــو رؤوف(.)2
فــان َرحيــم َفــإِذا اشــتدت َرمحتــه َف ُه َ
و(الــرؤوف) اســم مــن أســاء اهلل ،فهــو ذو رأفــة ورمحــة بعبــاده ،والرأفــة صف ـ ٌة خرب َّي ـ ٌة ثابت ـ ٌة هلل

وجـ َّـل ،ومــن رأفتــه هبــم ،أن أتــم عليهــم نعمــه ،وو ّفقهــم للقيــام بحقوقــه وحقــوق عبــاده ،قــال
َعـ َّـز َ

تعــاىل :ﮋ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﮊ [النــور ،]20:وقولــه تعــاىل :ﮋ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ [احلــر.]10:

قــال ابــن جريــر(" :)3قولــه تعــاىل :ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮊ [البقــرة ]143:أنــه هبــم لــذو رأفــة

ورمحــة؛ فمــن رأفتــه هبــم ،ورمحتــه هلــم ،أمســك الســاء أن تقــع عــى األرض إال بإذنــه ،وســخر لكــم

(( (1لسان العرب ،ابن منظور.)112 /9(،
(( (2تفسري أسامء اهلل احلسنى ،الزجاج( ،ص .)62
(( (3حممــد بــن جريــر الطــري ،اإلمــام أبــو جعفــر ،رأس املفرسيــن  ،لــه التصانيــف العظيمــة منهــا :جامــع البيــان عــن تأويــل آي
القــرآن (ت 310 :هـــ) ،انظــر :طبقــات املفرسيــن ،الســيوطي)82(،؛ األعــام ،الــزركيل.)69/6(،
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مــا وصــف يف هــذه اآليــة تفضــا منــه عليكــم بذلــك"(.)1
ومــن معاين(الــرؤوف) :أنــه الرحيــم العاطــف برأفتــه عــى عبــاده ،وقــد تكــون الرأفة أبلــغ الرمحة

وأرقهــا ،ولــذا قيــلَّ :
إن الرأفــة أخــص والرمحــة أعــم ،وقــد تكــون الرمحــة يف الكراهــة للمصلحــة ،وال

تــكاد الرأفــة تكــون يف الكراهــة؛ فهــذا موضــع الفرق بينهــا(.)2

وجــاء يف تفســر(الرؤوف) :أن اهلل شــديد الرأفــة بعبــاده فمــن رأفتــه ورمحتــه هبــم أن متــم عليهــم

نعمتــه التــي ابتدأهــم هبــا ،ووفقهــم للقيــام بحقوقــه وحقــوق عبــاده ،وســهل هلــم الطــرق التــي

وخوفهــم وزجرهــم عــن الغــي والفســاد ،وحذرهــم مــن الطــرق التــي تقــي
ينالــون هبــا اخلــرّ ،
هبــم إىل املكروهــات(.)3

وهبذا يتبني أن الرأفة يف حق اهلل تعاىل ،تتجىل يف:
	-امتنان اهلل عىل خلقه بالنعم الدنيوية والنعم الدينية سواء كانت ابتداء أو بطلب منهم.
	-أن مــن رأفــة اهلل ورمحتــه بالنــاس أن بـ ّـن هلــم حقــه ووفقهــم للقيــام بــهّ ،
وحذرهــم مــن غضبه
وزجرهــم عــن الغــي والفســاد يف حقــه وحــق العباد.

	-مــن رأفــة اهلل ورمحتــه بالنــاس أن كلفهــم بــا يطيقــون ،وســيجازهيم باجلــزاء احلســن يف
اآلخــرة.
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(( (1جامع البيان ،الطربي.)678 /18( ،
(( (2شأن الدعاء ،اخلطايب.)91 /1( ،
(( (3تفسري أسامء اهلل احلسنى ،عبد الرمحن السعدي( ،ص .)199
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املطلب الثاين :القراءات يف كلمة (رؤوف).
اختُلف يف كلمة (رؤوف) من حيث إثبات اهلمزة وحذفها:
قــرأ نافع()1وابــن كثــر( )2وابــن عامــر( )3وحفــص( )4عــن عاصــم( )5بإثبــات اهلمــزة واإلشــباع

حيــث كان (رؤوف) ،وحجتهــم أن صفــات اهلل تعــاىل عــى هــذا الــوزن جــاءت كقولــه :غفــور،

شــكور ،ودود ،وهــو أفخــم ،ألن ذلــك ال يقــال إال ملــن دام الفعــل منــه وثبــت.
وقرأ الباقون :بقرص اهلمزة بدون إشباع (رؤُ ف).

لغــات معتــرة ،وإثبــات اهلمــزة واإلشــباع فيــه معنــى الفخامــة واجلــال ،وهــو أليــق
وهــي
ٌ

وأكمــل يف وصــف اهلل جــل جاللــه لــدوام الفعــل منــه وثبوتــه.

قــال ابــن اجلــوزي(" :)6قــرأ ابــن كثــر ونافــع وحفــص عــن عاصــم (لــرؤوف) عــى وزن:

لرعــوف ،يف مجيــع القــرآن ،ووجههــا :أن فعــوالً أكثــر يف كالمهــم مــن فعــل ،فبــاب رضوب وشــكور،
أوســع مــن بــاب حــذر ويقــظ .وقــرأ أبــو عمــرو ومحــزة ،والكســائي ،وأبــو بكــر ،عــن عاصــم:
(لــرؤف) عــى وزن :ر ُعـ ٍ
ـف ،ويقــال :هــو الغالــب عــى أهــل احلجــاز ،قــال جرير":تــرى للمســلمني
َ

عليــك حق ـ ًا  ...كفعــل الوالــد الـ َّـر ُؤف الرحيــم"(.)7

(( (1أبــو رويــم ،نافــع بــن عبــد الرمحــن بــن أيب نعيــم ،املقــرئ املــدين أحــد القــراء الســبعة؛ كان إمــام أهــل املدينــة والــذي صــاروا إىل
قراءتــه ورجعــوا إىل اختيــاره (ت59 :هـــ) ،وفيــات األعيــان ،ابــن خلــكان.)368 /5( ،
(( (2أبــو ســعيد ،عبــد اهلل بــن كثــر املكــي ،مــن التابعــن ،وأحــد القــراء الســبعة ،ت120 :هـــ .وفيــات األعيــان ،ابــن خلــكان،
(.)41/3
(( (3عبــد اهلل بــن عامــر اليحصبــي الشــامي ،أحــد القــراء الســبعة ،ولــد يف البلقــاء ســنة 8هـــ ،وانتقــل إىل دمشــق ،بعــد فتحهــا،
(ت118:هـــ) .األعــام ،للــزركيل.)95 /4( ،
(( (4حفــص بــن ســليامن بــن املغــرة األســدي ،أبــو عمــر ،قــارئ أهــل الكوفــة ،نــزل بغــداد ،وجــاور بمكــة ،أعلــم أصحــاب عاصــم
بقراءتــه( ،ت180 :هـــ) .األعالم ،للــزركيل.)264 /2( ،
(( (5أبــو بكــر عاصــم بــن أيب النجــود ،أحــد القــراء الســبعة  ،مــن التابعــن( ،ت120 :هـــ) بالكوفــة .وفيــات األعيــان ،ابــن خلــكان،
(.)9 /3
(( (6أبــو الفــرج عبــد الرمحــن بــن عــي ابــن اجلــوزي ،صاحــب التصانيــف املشــهورة :زاد املســر يف التفســر ،تذكــرة األريــب يف تفســر
الغريــب وغريمهــا ،ولد ســنة 508هـــ ( ،ت597 :هـــ) ،طبقــات املفرسين ،الســيوطي( ،ص .)16
(( (7زاد املسري يف علم التفسري ،ابن اجلوزي.)120 /1( ،
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ونُقــل اختالفهــم يف( :رؤوف) حيــث وقــع ،فقــرأ البرصيــان ،والكوفيــون ســوى حفــص بقــر

اهلمــزة مــن غــر واو ،وقــرأ الباقــون بــواو بعــد اهلمــزة(.)1

وقولــه تعــاىل :ﮋ َلــر ُؤ ٌ ِ
ـم ﮊ يقــرأ بإثبــات الــواو واهلمــز ،وبطرحهــا واهلمــز ،واحلجــة ملــن
ف َرحيـ ٌ
َ

أثبــت الــواو :أن صفــات اهلل تعــاىل عــى هــذا الــوزن جــاءت كقولــه :غفــور ،شــكور ،ودود ،وهــو
أفخــم ،ألن ذلــك ال يقــال إال ملــن دام الفعــل منــه وثبــت لــه كقــول الشــاعر:
الرح ِم
هدى ط ّي ٌ
نبي ً
ب صادق  .....رؤف رحيم بوصل ّ
ُّ
مهــز :أنــه مــال إىل التخفيــف الجتــاع اهلمــز والــواو ،وكان طرحها ال
واحلجــة ملــن طــرح الــواو و َ

يزيــل لفظــا وال حييــل معنــى ،فاســتجاز ذلك(.)2
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(( (1النرش يف القراءات العرش ،ابن اجلزري.)223 /2( ،
(( (2احلجة يف القراءات السبع ،ابن خالويه( ،ص .)89

اسم اهللِ (الر ُؤو ِف) يف ال ُق ِ
رآن الكري ِم
َّ ْ
ُ

املبحث الثاين:

ٍ
مقرتن
وغري
اسم اهلل (الرؤوف) مقرتنا
َ
وفيه مطلبان:

املطلب األول :اسم اهلل (الرؤوف) مقرتنا بالرمحة.

الرمحــة صفــة مشــتقة مــن الرحيــم ،والرحيــم صيغــة مبالغــةِ ،
فعيــل معنــى فاعــل ،فالرمحــة تعنــي

الرقــة والعطــف باملخلــوق ،وهــي خاصــة باملؤمنــن يــوم القيامــة ،فهــي متعلقــة باملرحــوم ،فــاهلل

رحيــم بخلقــه ،وتقتــي نفــع املحتــاج.

ـر مــا ُيمــع بــن الرمحــن والرحيــم ،ومهــا اســان مشــتقان مــن الرمحــة بمعنــى كثــر الرمحــة
وكثـ ٌ

والشــفقة.

قــال ابــن منظــور(" :)1الرمحــن :الرقيــق ،والرحيــم :العاطــف عــى خلقــه بالــرزق"؛ وقــال

احلســن" :الرمحــن اســم ممتنــع ال يســمى غــر اهلل بــه ،وقــد يقــال رجــل رحيــم".

قــال اجلوهــري" :الرمحــن والرحيــم اســان مشــتقان مــن الرمحــة ،ونظريمهــا يف اللغــة نديــم

وندمــان ،ومهــا بمعنــى ،وجيــوز تكريــر االســمني إذا اختلــف اشــتقاقهام عــى جهــة التوكيــد كــا يقــال

فــان جــا ٌد ِجمــد ،إال أن الرمحــن اســم خمتــص هلل تعــاىل ال جيــوز أن يســمى بــه غــره وال يوصــف،
أال تــرى أنــه قــال :ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮊ [اإلرساء ،]110:فعــادل بــه االســم الــذي ال يرشكــه فيــه

غــره ،ومهــا مــن أبنيــة املبالغــة ،ورمحــن أبلــغ مــن رحيــم ،والرحيــم يوصــف بــه غــر اهلل تعــاىل فيقــال
رجــل رحيــم ،وال يقــال رمحــن ،وكان مســيلمة الكــذاب يقــال لــه رمحــن الياممــة -وهــذا مــن ضالهلــم

وزعمهــم الــكاذب ،-والرحيــم قــد يكــون بمعنــى املرحــوم.

(( (1حممــد بــن مكــرم بــن عــي ابــن منظــور ،أبــو الفضــل ،اإلمــام اللغــوي احلجــة ،صاحــب :لســــان العــرب ،وخمتــــار األغـــــاين
(ت 711 :هـــ) .األعــام ،للــزركيل.)108 /7( ،
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والرمحــة يف بنــي آدم عنــد العــرب :رقــة القلــب وعطفــه ،ورمحــة اهلل :عطفــه وإحســانه ورزقــه،
والرحــم بالضــم :الرمحــة ،ومــا أقــرب رحــم فــان إذا كان ذا مرمحـ ٍ
ـة وبِــر ،أي مــا أرمحــه وأبــره"(.)1
والرمحــة صفــة ثابتـ ٌة مــن صفــات اهلل عــزو جــل ،واســم اهلل الرحيــم :دال عــى الرمحــة الفعليــة،

واســم اهلل الرمحــن :دال عــى الرمحــة الذاتيــة.

دل عــى أن ّ
قــال ابــن عثيمــن(" :)2قــال تعــاىل :ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﮊ ّ
كل يشء

وصلــه علــم اهلل ،وهــو واصــل لــكل يشء ،وأن رمحتــه وصلــت إليــه ،ألن اهلل قــرن بينهــا يف احلكــم

ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﮊ  ،والرمحــة :صفــة ثابتــه مــن صفــات اهلل عــز وجــل ،وهــي عامــة

تشــمل مجيــع املخلوقــات حتــى الكفــار ،ألن اهلل قرهنــا بالعلــم ،فــكل مــا بلغــه علــم اهلل ،وعلــم اهلل
بالــغ لــكل يشء ،فقــد بلغتــه رمحتــه ،فكــا يعلــم الكافــر ،يرحــم الكافــر أيضـ ًا ،لكــن رمحتــه للكافــر

رمحــة جســدية بدنيــة دنيويــة قــارصة غايــة القصــور بالنســبة لرمحــة املؤمــن ،فالــذي يــرزق الكافــر

هــو اهلل الــذي يرزقــه بالطعــام والــراب واللبــاس واملســكن واملنكــح وغــر ذلــك ،أمــا املؤمنــون،
فرمحتهــم رمحــة أخــص مــن هــذه وأعظــم ،ألهنــار رمحــة إيامنيــة دينيــة دنيويــة.

قــال تعــاىل :ﮋﰑ ﰒ ﰓ ﮊ [األحــزاب ،]43:ﮋ ﰒ ﮊ :متعلــق بـــ ﮋ ﰓ ﮊ  ،وتقديم

املعمــول يــدل عــى احلــر ،فيكــون معنــى اآليــة :وكان باملؤمنــن ال غريهــم رحيـ ًا ،وقــال :ﮋ ﯟ

ﯠﯡ ﯢﯣﮊ [غافــر .]7 :فالرمحــة هنــا غــر الرمحــة هنــاك ،هــذه رمحــة خاصــة متصلــة برمحــة

اآلخــرة ال يناهلــا الكفــار ،بخــاف األوىل ،وهبــذا جيمــع بينهــا ،وإال فـ ٌّ
ـكل مرحــوم ،لكــن فــرق بــن

الرمحــة اخلاصــة والرمحــة العامــة" (.)3
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(( (1لسان العرب  ،ابن منظور.)231 /12(،
(( (2حممــد بــن صالــح العثيمــن ،ولــد يف عنيــزة عــام 1347هـــ ،تعلــم القــرآن ،وخمتــرات املتــون يف احلديــث والفقــه ،ودرس عــي يد
الشــيخ عبــد الرمحــن بــن نــارص الســعدي ،لــه رشح ثالثــة األصــول ،والــرح املمتــع يف الفقــه ( ،ت1421 :هـ).
(( (3انظر :رشح العقيدة الواسطية  ،ابن عثيمني( ،ص .)249-250

اسم اهللِ (الر ُؤو ِف) يف ال ُق ِ
رآن الكري ِم
َّ ْ
ُ

الفرق بني الرأفة والرمحة:
الرأفــة صفــة هلل عــز وجــل ،دل عليهــا اســم اهلل (الــرؤوف) ،والرمحــة صفــة هلل عــز وجــل ،دل

عليهــا اســم اهلل الرحيــم ،وللعلــاء يف الفــرق بــن صفــة الرأفــة والرمحــة هلل عــز وجــل أقــوال ،أبرزهــا:
القول األول :أن الرأفة تكون يف إزالة الرضر ،والرمحة يف إيصال املنفعة.
وممــن قــال هبــذا الــرازي (" :)1قــال تعــاىل :ﮋ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﮊ ومهــا صفتــان هلل تعــاىل

ومعنامهــا متقــارب ،ويشــبه أن تكــون الرأفــة عبــارة عــن الســعي يف إزالــة الــر ،والرمحــة عبــارة عــن

الســعي يف إيصــال املنفعــة .وقيــل :إحدامهــا للرمحــة الســالفة ،واألخــرى للمســتقبلة" (.)2

القــول الثــاين :الرأفــة أرق الرمحــة ،وتكــون يف معنــى خــاص ،والرمحــة أعــم ،ويدخــل فيهــا إزالــة

الــرر واإلفضــال واإلنعام.

قــال الــرازي" :قــال القفــال  :الفــرق بــن الرأفــة والرمحــة أن الرأفــة مبالغــة يف رمحــة

خاصــة ،وهــي دفــع املكــروه وإزالــة الــرر كقولــه :ﮋﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﮊ [النــور ]2:أي ال ترأفــوا

هبــا فرتفعــوا اجللــد عنهــا ،وأمــا الرمحــة فإهنــا اســم جامــع يدخــل فيــه ذلــك املعنــى ويدخــل فيــه
اإلفضــال واإلنعــام ،فذكــر اهلل تعــاىل الرأفــة أوال بمعنــى :أنــه ال يضيــع أعامهلــم وخيفــف املحــن

عنهــم ،ثــم ذكــر الرمحــة لتكــون أعــم وأشــمل ،وال ختتــص رمحتــه بذلــك النــوع بــل هــو رحيــم مــن
حيــث إنــه دافــع للمضــار التــي هــي الرأفــة وجالــب للمنافــع معــا"(.)3

والــذي يظهــر مــن كالم املفرسيــن ،أن الرمحــة أعــم مــن الرأفــة ،وأن بينهــا معنــى مشــرك ًا

يظهــر عنــد انفــراد كل مــن الصفتــن عــن األخــرى ،وأن بينهــا معنــى خاص ـ ًا يظهــر عنــد اقــران
الصفتــن ببعضهــا.

(( (1حممــد بــن عمــر بــن احلســن  ،اإلمــام فخــر الديــن الــرازي  ،الشــافعي املفــر املتكلــم ،ولــد ســنة  544هـــ ،ولــه:
التفســر الكبــر ،واملحصــول يف أصــول الفقــه ،وغريهــا ،ت 606 :هـــ .طبقــات املفرسيــن ،الســيوطي( ،ص)115؛ األعــام،
الــزركيل.)313/6(،
(( (2مفاتيح الغيب ،الرازي.)163 /16( ،
(( (3مفاتيح الغيب ،الرازي.)94-93 /4( ،
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مواضع اقرتان اسم اهلل (الرؤوف) بالرحيم:
ورد اســم اهلل (الــرؤوف) مقرتنــا باســم الرحيــم ،ومل يــرد مقرتنــا بغــره مــن أســاء اهلل احلســنى،

واســم اهلل (الــرؤوف) مشــتق مــن الرمحــة ،بــل هــو أشــد الرمحــة وأرقهــا وأبلغهــا ،وأخصهــا ،فالرأفــة
أخــص مــن الرمحــة.

وأســاء اهلل كلهــا أســاء حســن وكــال ،فــإذا جــاء االســم منفــردا دل عــى حســن وكــال ،وإذا

اقــرن باســم آخــر دل عــى حســن فــوق حســن ،وكــال فــوق كــال.

وأي اســم ال يــدل عــى حســن وكــال فإنــه ال يطلــق عــى اهلل ،وإن اقــرن بغــره ودل عــى حســن

وكــال كان إطالقــه عــى اهلل ،كــا جــاء هــذا يف بعــض النصــوص مثــل" :القابــض الباســط".

وقــد ورد اســم اهلل (الــرؤوف) مقرتنــا باســم الرحيــم يف ثـ ِ
ـان مواضــع يف كتــاب اهلل ،عــى النحــو

التايل:

املوضع األول :رأفة اهلل ورمحته يف حفظ أجر من مات ومل ِّ
يصل للكعبة.
 -1قولــه تعــاىل :ﮋ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮊ [البقــرة.]143:
اآليــة وردت يف ســورة البقــرة يف معــرض احلديــث عــن حتويــل القبلــة مــن بيــت املقــدس إىل

الكعبــة املرشفــة ،وكيــف أن اهلل ختــم اآليــة باســمه (الــرؤوف) مقرتنــا بالرحيــم لداللــة رأفتــه ورمحتــه
ســبحانه وتعــاىل رمحــة خاصــة باملؤمنــن ،ورمحــة عامــة بالنــاس ،وأنــه هبــذه الرأفــة والرمحــة لــن يضيع
أجــر مــن مــات ومل يصـ ّـل للكعبــة ،كــا جــاء يف ســبب نزوهلــا.
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اسم اهللِ (الر ُؤو ِف) يف ال ُق ِ
رآن الكري ِم
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فعــن الــراء بــن عــازب« ،أن رســول اهلل  صـ ّ
ـى إىل بيــت املقــدس سـتّة عــر شــهرا،
ـى  -أو ّ
أو ســبعة عــر شــهرا ،وكان يعجبــه أن تكــون ِقبل ُتــه ِقبــل البيــت ،وأنــه صـ ّ
صلهــا  -صــاة

ّ
ّ
صــى معــه ،فمــر عــى أهــل املســجد وهــم
وصــى معــه قــوم ،فخــرج رجــل ممــن كان
العــر،
راكعــون ،قــال :أشــهد بــاهلل ،لقــد ص ّليــت مــع النبــي ِ قبــل مكــة ،فــداروا كــا هــم ِقبــل

البيــت ،وكان الــذي مــات عــى القبلــة قبــل أن حتــول ِقبــل البيــت رجـ ٌ
ـال ُقتلــوا ،مل نــدر مــا نقــول
فيهــم ،فأنــزل اهلل :ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮊ» (.)1

وذكـ ُـر الرمحــة هنــا أعــم وأشــمل مــن الرأفــة ،فهــو رحيــم مــن حيــث إنــه دافــع للمضــار وجالب

للمنافــع معـ ًا ،ومــن رأفتــه ورمحتــه أن أتــم عليهــم نعمتــه التــي خصهــم هبــا ،وأهنــم صدقــوا يف إيامهنم

بخــاف مــن مل يدخــل اإليــان قلبــه ،فــزاد هبــا إيامهنــم ،وارتفعــت درجتهم.

ـم بعبــاده مــن أن يض ّيــع هلــم طاعــة أطاعــوه هبــا فــا يثيبهــم عليهــا ،وأرأف
فــاهلل جــل ثنــاؤه أرحـ ُ

هبــم مــن أن يؤاخذهــم بــرك مــا مل يفرضــه عليهــم ،فــا تأســوا عــى موتاكــم الذيــن ماتــوا وهــم
يصلــون إىل بيــت املقــدس ،فــإن اهلل مثيبهــم ،ألنــه أرحــم هبــم مــن أن يض ّيــع هلــم عمــا عملــوه لــه؛

وال حتزنــوا عليهــم ،فإنــه غــر مؤاخذهــم برتكهــم الصــاة إىل الكعبــة ،ألهنــا مل تكــن فرضــت عليهــم،

وهــو أرأف بخلقــه مــن أن يعاقبهــم عــى تركهــم مــا مل يأمرهــم بعملــه(.)2

ويف تع ّلــق هذيــن االســمني بــا قبلهــا وجــوه؛ أحدهــا :أنــه تعــاىل ملــا أخــر أنــه ال يضيــع إيامهنــم

قــال :ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮊ  ،و(الــرؤوف) الرحيــم كيــف ُيتصــور منــه هــذه اإلضاعــة،

وثانيهــا :أنــه ﮋ ﮙ ﮚ ﮊ فلذلــك ينقلكــم مــن رشع إىل رشع آخــر وهــو أصلــح لكــم وأنفــع يف
الديــن والدنيــا ،وثالثهــا :ﮋ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮊ فكأنــه تعــاىل قــال :وإنــا هداهــم اهلل

ألنــه رؤوف رحيــم(.)3

(( (1رواه البخاري يف صحيحه ،)4486( ،ومسلم يف صحيحه.)525( ،
(( (2جامع البيان ،الطربي.)171 /3( ،
(( (3مفاتيح الغيب ،الرازي.)94 /4( ،
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توصــل إليــه بعمــل صالــح رأفــة منــه بــه ،فهــي رمح ـ ُة ذي الصلــة
واهلل يرحــم مــن يشــاء ممــن ّ

بالراحــم ،وذلــك مقتــى لكوهنــا أشــد الرمحــة وأبلغهــا وألطفهــا ،وقــد تكــون تعلي ـ ً
ا للــكالم مــن

أولــه فيكــون املعنــى :أن صف َتــي رأفتــه ورمحتــه مقتضيتــان للتمييــز بــن املؤمنــن وغريهــم للعــدل بــن
النــاس ،ألن تســوية املصلــح باملفســد يــؤمل املصلــح(.)1

ومــن رأفتــه ورمحتــه بعبــاده ،أن أتــم عليهــم نعمتــه التــي ابتدأهــم هبــا ،وم َّيــز عنهــم مــن دخــل

وأن امتحنهــم امتحانــا ،زاد بــه إيامهنــم ،وارتفعــت بــه درجتهــمْ ،
يف اإليــان بلســانه دون قلبــهْ ،
وأن

وجههــم إىل أرشف البيــوت ،وأجلهــا(.)2
ّ

ويف هذه اآلية إثبات عموم الرمحة لكل الناس؛ لقوله تعاىل:
ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮊ ؛ وهــذه الرمحــة العامــة التــي هبــا يعيــش النــاس يف دنياهــم

بــرزق اهلل هلــم مــن طعــام ورشاب ،وكســوة ،وغريهــا يشــرك فيهــا املؤمــن والكافــر ،وأمــا الرمحــة
اخلاصــة فهــي للمؤمنــن خاصــة ،وهبــا حتصــل ســعادهتم يف الدنيــا واآلخــرة ،كالعلــم واإليــان

املثمريــن لطاعــة اهلل ،ورســوله(.)3
َ

سبب امتنان اهلل عىل نب ّيه وأصحابه بتوبتهم وقبوهلا منهم.
املوضع الثاين :الرأفة والرمحة ُ
 -2قولــه تعــاىل :ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﮊ [التوبــة.]117:

ورد لفــظ (الــرؤوف) مقرتنــا بالرحيــم يف معــرض امتنــان اهلل عــى مــن ثقــل عليــه اجلهــاد مــع

رســول اهلل  مــن صحابتــه الكــرام ،وكادت قلوهبــم أن تزيــغ مــن املشــقة والشــدة التــي

واجهتهــم يف ســفرهم ،فمــن رأفــة اهلل وشــفقته أن م ـ ّن عليهــم بالتوبــة ووفقهــم هلــا ،وقبلهــا منهــم
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(( (1نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ،البقاعي.)215 /2( ،
(( (2تفسري السعدي ،ابن سعدي( ،ص .)71
(( (3تفسري الفاحتة والبقرة ،ابن عثيمني.)121 /2( ،
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وثبتهــم عليهــا ،ولــوال أن اهلل رأف هبــم ورمحهــم ملــا حصــل هلــم يشء مــن ذلــك ،فذكــر ســبب التوبــة

وهــو رأفتــه هبــم ورمحتــه هلــم.

فلقــد رزق اهلل اإلنابــة إىل أمــره وطاعتــه ،نب ّيه حممــدا  ، واملهاجرين ديارهم وعشــرهتم

إىل دار اإلســام ،وأنصــار رســوله الذيــن اتبعــوه يف ســاعة العــرة منهــم مــن النفقــة والظهــر والــزاد
واملــاء ،مــن بعــد مــا كادت متيــل قلــوب بعضهــم عــن احلــق ،ويشــك يف دينــه ويرتــاب ،بالــذي نالــه

مــن املشــقة والشــدة يف ســفره وغــزوه ،ثــم رزقهــم اهلل جــل ثنــاؤه اإلنابــة والرجــوع إىل الثبــات عــى
دينــه ،وإبصــار احلــق الــذي كاد يلتبــس عليهــم ،أن اهلل بالذيــن خالــط قلوهبــم ذلــك لِــا ناهلــم يف

ســفرهم مــن شــدّ ٍة ومشـ ٍ
ـقة رؤوف هبــم رحيــم أن هيلكهــم ،فينــزع منهــم اإليــان بعــد مــا قــد أبلــوا يف
اهلل مــا أبلــوا مــع رســوله ،وصــروا عليــه مــن البأســاء والــراء(.)1

وقــد ذكــر الذنــب وأردفــه بذكــر التوبــة ،تعظيــا لشــأهنم ،وأنــه تعــاىل قــد َقبــل توبتهــم ،وعفــا

عنهــم ،فأ ّكــد ذلــك بقولــه :ﮋ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﮊ (.)2

املوضع الثالث :الرأفة والرمحة سبب المتنان اهلل بتسخري األنعام ملصلحة العباد.
 -3قــال تعــاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ

[النحــل.]7:

هــذه اآليــة يف معــرض امتنــان اهلل عــى خلقــه بــأن ســخر هلــم األنعــام ألجــل مصاحلهــم

ومنافعهــم ،مــن التدفئــة واألكل واختاذهــا للجــال والزينــة والتفاخــر هبــا ،ومحــل األثقــال والتنقــل

ـاهدة
هبــم مــن مــكان إىل آخــر ،وهــذا مــن األدلــة عــى قــدرة اهلل عــى رضب األمثال هبــذه األنعــام املشـ َ

ـع فيهــا تيســر عــى األمــة يف تن ّقلهــم ومصاحلهــم ،ولــذا قــرن
للمرشكــن ،وبيــان مــا فيهــا مــن منافـ َ

ســبحانه رأفتــه ورمحتــه وعنايتــه بالعبــاد خاصــة وبالنــاس عامــة ،وهــذه الرأفــة تســتوجب عليهــم
القيــام بشــكره بالقــول والعمــل.

(( (1جامع البيان ،الطربي)539 /14( ،؛ ونقل قوله ابن كثري يف تفسري القرآن العظيم.)229 /4( ،
(( (2حماسن التأويل ،القاسمي.)519 /5( ،
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ومعنــى قولــه تعــاىل :ﮋ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﮊ أي :إن ربكــم أهيــا النــاس ذو رأفــة بكــم ورمحــة،

ومــن رمحتــه بكــم ،خلــق األنعــام ملنافعكــم ومصاحلكــم ،وخلــق الســاوات واألرض أدلــة لكــم عــى
وحدانيــة ربكــم ومعرفــة إهلكــم ،لتشــكروه عــى نعمــه عليكــم التــي أذهبــت املشــقة ورفعــة الكلــف

(رؤوف)
عنكــم ،وهــذا مــن رأفــة اهلل ورمحتــه بكــم فخلقهــا النتفاعكــم وتيســر األمــر عليكــم ،فهــو
ٌ

بكــم يف خاصــة أموركــم رحيــم بكــم يف عامــة أحوالكــم ،ويف وجودكــم(.)1
املوضع الرابع :رأفة اهلل ورمحته يف بيان احلجج للناس قبل إهالكهم.

 -4قــال تعــاىل :ﮋ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮊ [النحــل.]47-45:

جــاءت هــذه اآليــة يف معــرض التهديــد والوعيــد ألصحــاب الــرك الذيــن مكــروا بأنبيــاء اهلل

وأتباعهــم منــذ أن بعــث اهلل األنبيــاء ،فمــن رأفــة اهلل ورمحتــه بالنــاس أن بــن هلــم اآليــات واحلجــج
الدالــة عــى قدرتــه عليهــم قبــل أن هيلكهــم ،وملــا كان تعــاىل قــادرا عــى هــذه األمــور ومل يعاجلهــم

ـوع يف هالكهــم بالنقــص يف األعــار والثــار ،ولــذا ناســب وصفــه بالرأفــة
بالعقوبــة بــل أمهلهــم ونـ ّ
وقرهنــا بالرمحــة زيــادة يف االمتنــان عليهــم.
مبالغــة يف الرمحــة هبــم ْ

قــال ابــن جريــر" :قولــه تعــاىل :ﮋﮍﮎﮏﮐﮊ ،يقــول :فــإن ربكــم إن مل يأخــذ هــؤالء

الذيــن مكــروا الســيئات بعــذاب معجــل هلــم ،وأخذهــم بمــوت وتن ّقــص بعضهــم يف أثــر بعــض،

لــرؤوف بخلقــه ،رحيــم هبــم ،ومــن رأفتــه ورمحتــه هبــم مل خيســف هبــم األرض ،ومل يعجــل هلــم
خيوفهــم وين ّقصهــم بمــوت"(.)2
العــذاب ،ولكــن ّ

ومــن رأفــة اهلل أنــه ال يعاجــل بالعقوبــة ،كــا قــال النبــي « :ال أحــدَ أصــر عــى أذى

ســمعه مــن اهلل ،إهنــم جيعلــون لــه ولــدا وهــو يرزقهــم ويعافيهــم»(. )3
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(((1جامع البيان  ،الطربي )171 /17( ،؛ أنوار التنزيل ،البيضاوي)220 /3( ،؛ زهرة التفاسري  ،أبو زهرة.)4134 /8( ،
(( (2جامع البيان ،الطربي.)215 /17( ،
(( (3رواه مســلم يف صحيحــه ،كتــاب صفــة القيامــة واجلنــة والنــار ،بــاب ال أحــد أصــر عــى أذى مــن اهلل عــز وجــل ،ح( )2804؛ ويف

اسم اهللِ (الر ُؤو ِف) يف ال ُق ِ
رآن الكري ِم
َّ ْ
ُ

بــل حيلــم عــن عبــاده وال يعاجلهــم مــع اســتحقاقهم ذلــك فيمهلهــم يف كفرهــم وطغياهنــم ،ومــا

ذلــك إال لرأفتــه التــي تقيهــم ،ورمحتــه التــي حتميهــم ،ومــع هــذا يفتــح هلــم أبــواب التوبــة ،ويدعوهــم
إىل اإلقــاع مــن الســيئات التــي ترضهــم ،ويعدهــم بذلــك أفضــل الكرامــات(.)1
املوضع اخلامس :رأفة اهلل ورمحته يف تسخري اآليات الكونية ملنافع الناس.
 -5قولــه تعــاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﮊ [احلــج.]65:

هــذه اآليــة يف معــرض امتنــان اهلل جــل جاللــه للخلــق وتذكريهــم بتذليــل كل مــا يف األرض مــن

البهائــم للركــوب يف الــر ،وكــذا يف املراكــب اجلاريــة يف البحــر وأن اهلل ســخرها للنــاس ،وإمســاكه
للســاء أن تقــع عــى األرض بأمــره ومشــيئته ،ولــذا قــرن رأفتــه ورمحتــه بالنــاس  ،أن ه ّيــأ هلــم أســباب

معاشــهم ،وفتــح عليهــم أبــواب املنافــع ،وأوضــح هلــم مناهــج االســتدالل باآليــات التكوينيــة
والتنزيليــة ،وعــدّ د آالءه مقرونــة بأســائه ليشــكروه عــى آالئــه ويذكــروه بأســائه ،وع ّلــل التســخري
واإلمســاك باعتبــار االســتثناء ألن يف مجيــع ذلــك رأفــة بالنــاس وتيســر ملنافعهــم الــذي يف ضمنــه

ـر عنهــم.
دفــع الـ ّ

وجــاء يف تفســر ﮋ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﮊ :أنــه هبــم لــذو رأفــة ورمحــة ،فمــن رأفتــه هبــم ورمحته

هلــم أمســك الســاء أن تقــع عــى األرض إال بإذنــه ،وســخر هلــم هــذه النعــم اجلامعــة ملنافــع الدنيــا
والديــن التــي بلغــت الغايــة يف اإلحســان واإلنعــام ،ومــن رأفتــه ورمحتــه أن ســخر هــذه األمــور،
وه ّيــأ أســباب املعــاش ،فض ـ ً
ا منــه عــى عبــاده وإنعام ـ ًا عليهــم(.)2

رواية البخاري يف صحيحه :كتاب األدب ،باب الصرب عىل األذى ،ح(«: )5748ليس يشء أصرب عىل أذى سمعه من اهلل».
(((1انظــر :مــدارك التنزيــل ،النســفي )215 /2( ،؛ نظــم الــدرر ،البقاعــي )172 /11( ،؛ تفســر الســعدي ،ابــــن سعـــــدي،
(ص .)441
(((2جامع البيان ،الطربي)678 /18( ،؛ مفاتيح الغيب ،الرازي)248 /23(،؛ فتح القدير ،الشوكاين.)551 /3( ،
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وموقــع اجلملــة تعليــل للتســخري واإلمســاك باعتبــار االســتثناء ،ألن يف مجيــع ذلــك رأفــة بالنــاس

ـر عنهــم(.)1
بتيســر منافعهــم الــذي يف ضمنــه دفــع الـ ّ

املوضع السادس :رأفة اهلل ورمحته يف إقامة احلدود الرشعية محاية للمجتمع.
 -6قــال تعــاىل:ﮋ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ

ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﮊ [النــور.]20-19:

جــاءت هــذه اآليــة يف معــرض امتنــان اهلل ورمحتــه باملؤمنــن الذيــن خاضــوا يف أمــر اإلفــك،

وكيــف أن اهلل جـ ّـل وعــا مل يعاجلهــم بالعقوبــة رمحــة ورأفــة منــه هبــم وإال ألهلكهــم هبــذا الذنــب

العظيــم ،بــل مــن رأفــة اهلل هبــم ورمحتــه أن بـ ّـن هلــم األحــكام ،وحــدّ هلــم احلــدود ،ومل يرتكهــم يف

ظلــات اجلهــل ،وهبــذه الرأفــة والرمحــة يتطهــر املجتمــع مــن انتشــار الفاحشــة ومقدماهتــا.

تفضــل اهلل عليكــم أهيــا النــاس برأفتــه ورمحتــه ،هللكتــم فيــا أفضتــم
ومعنــى ذلــك :ولــوال أن ّ

فيــه وخضتــم ،وعاجلتكــم مــن اهلل العقوبــة ،وكــرر املنــة بــرك املعاجلــة بالعقــاب مــع حــذف اجلواب

مبالغــة يف املنــة عليهــم ،ﮋ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﮊ حيــث أظهــر بــراءة املقــذوف ،ﮋ ﰑﮊ بغفرانــه جنايــة

طهــر منهــم باحلــد الــذي
وطهــر مــن ّ
القــاذف إذا تــاب ،فتــاب عــى مــن تــاب إليــه مــن هــذا الذنــبّ ،
أقيــم عليــه(.)2

فرأفــة اهلل بكــم جتلــت يف نصــب مــا يزيــل جهلكــم ،و بــا حيفــظ مــن رسائركــم بإرســال الرســل

وإنــزال الكتــب ونصــب احلــدود الزاجــرة عــن اجلهــل ،احلاملــة عــى التقــوى ،التــي هــي ثمــرة العلم،
ـم :بــا يثبــت لكم
فــإن الرأفــة تُقيــم املــرؤوف بــه ألهنــا ألطــف الرمحــة وأبلغهــا عــى أقــوم َســنن ،رحيـ ٌ

مــن الدرجــات عــى مــا منحكــم بــه مــن ثمــرات ذلــك احلفــظ مــن األعــال املرضيــة ،وجــــواب

ﮋﰉﮊ حمــذوف تقديــره :لرتككــم يف ظلــات اجلهــل تعمهــون ،فثــارت بينكــم الفتــن حتــى تفانيتــم
ـم الــازم ،وذلــك العــذاب ممتنــع لوجــود فضــل اهلل تعــاىل املنعم
ووصلتــم إىل العــذاب الدائــم بعــد اهلـ ّ
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(( (1التحرير والتنوير  ،ابن عاشور.)325 /17(،
(((2جامع البيان ،الطربي)134 /19( ،؛ مدارك التنزيل ،النسفي )495 /2( ،؛ تفسري القرآن العظيم ،ابن كثري.)30 /6( ،

اسم اهللِ (الر ُؤو ِف) يف ال ُق ِ
رآن الكري ِم
َّ ْ
ُ

علينــا ببيــان رشيعتــه وعفــوه عنــا ،وقــد نبهنــا إىل مغبــة هــذا لنرتــدع ،ونســتغفر ،ونقلــع عــن أهــواء
بجرمنــا فــور ارتكابــه ،وإن كنــا نســتحقه،
النفــس ،ووسوســة الشــيطان ،ورمحتــه بنــا مــن أن نؤخــذ ُ
وأن اهلل تعــاىل مــن صفتــه أنــه رءوف رحيــم"(.)1

وذكــر وصــف الرأفــة والرمحــة هنــا ألنــه قــد تقدمــه إنقــاذه إياهــم مــن ســوء حمبـ ِ
ـة أن تشــيع

الفاحشــة يف الذيــن آمنــوا ،تلــك املحبــة التــي انطــوت عليهــا ضامئــر املنافقــن كان إنقــاذ املؤمنــن مــن

التخلــق هبــا رأفــة هبــم مــن العــذاب ورمحــة هلــم بثــواب املتــاب(.)2

املوضع السابع :رأفة اهلل ورمحته يف إنزال الكتب إلخراج الناس من الظلامت إىل النور.
 -7قال تعاىل :ﮋﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﮊ

[احلديد.]9:

امت ـ ّن اهلل جـ ّـل ثنــاؤه عــى النــاس بــأن أرســل هلــم الرســل ،وأنــزل عليهــم الكتــب إلخــراج

النــاس مــن ظلــات الكفــر إىل نــور اإليــان ،ومــن الضــال إىل اهلــدى ،ولــذا ختــم بذكــر الرأفــة
مقرونــة بالرمحــة ،وأن مــن مقتضيــات تلــك الرأفــة والرمحــة إرســال الرســل وإنــزال الكتــب ،لتحقيــق

هــذه الغايــة.

فإرســال الرســل وإنــزال اآليــات البينــات هدايــة للنــاس وتبــرة وإرشــاد ًا ،وإزالــة للشــبه ،رمحة

ـب لرأفتــه ورمحتــه ،فــا رأفــة وال رمحــة أبلــغ مــن هــذه ،ولــذا قــدم اجلــار عــى
هلــذه األمــة وموجـ ٌ
املجــرور :أي كنتــم بالنظــر إىل رمحتــه اخلاصــة التــي هــي إمتــام النعمــة ،ثــم ملــا كان اإليــان األســاس

الــذي ال يصــح عمــل بدونــه ليــس فيــه يشء مــن خــران أو نقصــان بــدأ بــه ،ور ّغــب بختــم اآليــة

باإلشــارة بالرأفــة إىل أن مــن توصــل إليــه بــيء مــن اإليــان أو غــره زاده مــن فضلــه(.)3

(( (1نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ،البقاعي )235 /13( ،؛ زهرة التفاسري  ،أبو زهرة.)5166 /10(،
(( (2التحرير والتنوير ،ابن عاشور.)186 /18( ،
(( (3انظــر :جامــع البيــان ،الطــري )173 /23( ،؛ تفســر القــرآن العظيــم ،ابــن كثــر )12 /8( ،؛ نظــم الــدرر يف تناســب اآليــات
والســور ،البقاعــي.)266 /19( ،
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األخوة يف الدين.
املوضع الثامن :رأفة اهلل ورمحته يف توثيق روابط
ّ
 -8قــال تعــاىل :ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ [احلــر.]10-8:

جــاءت هــذه اآليــة يف معــرض امتنــان اهلل عــى أهــل اإليــان ،وبــا أوثــق عليهــم مــن روابــط
الديــن ووشــائج التقــوى ،وهــي أن مــن رأفتــه ورمحتــه بعبــاده املؤمنــن أن جعــل الالحــق منهــم حمبـ ًا
للســابق وداعيـ ًا لــه بــكل خــر ،وإن كانــت هــذه اآليــة يف التابعــن ومــن بعدهــم ،الذيــن يدعــون اهلل
ّأل جيعــل يف قلوهبــم ضغنــا عــى مــن أســلم بعدهــم ،إال أن معناهــا عــا ٌّم إىل يــوم القيامــة ،وهــذا مــن

عظيــم الصلــة بــن املؤمنــن أن تكــون الرأفــة والرمحــة صفــة التعامــل فيــا بينهــم.

وملــا كان هــذا دعــا ًء جامع ـ ًا للخــر ،ل ّقنهــم مــا يصلــح هلــم يف لزومــه والتخلــق بــه ،ﮋ ﭖ ﮊ

كــا أحســنت إلينــا بتعليــم مــا ملــن نكــن نعلــم ،وأ ّكــدوا بأهنــم يعتقــدون مــا يقولونــه وإن ظهــر مــن
أفعاهلــم مــا يقــدح يف اعتقادهــم ولــو يف بعــض األوقــات فقالــوا :ﮋ ﭥ ﭦﮊ راحــم أشــد الرمحــة
ملــن كانــت لــه بــك وصلــة بفعــل مــن أفعــال اخلــر ،ﮋ ﭧﮊ مكــرم غايــة اإلكــرام ملــن أردتــه ولــو
مل يكــن لــه وصلــة ،فأنــت جديــر بــأن جتيبنــا فيــا يكــون لنــا وصلــة فنكــون مــن أهــل الرأفــة ،أو ال
فنكــون مــن أهــل الرمحــة(.)1
وقــد أمرهــم اهلل ســبحانه بعــد االســتغفار للمهاجريــن واألنصــار أن يطلبــوا منــه أن ينــزع مــن
أرشف
قلوهبــم الغــل للذيــن آمنــوا عــى اإلطــاق ،فيدخــل يف ذلــك الصحابــة دخــوال ّأوليـ ًا ،لكوهنــم
ُ
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(( (1نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ،البقاعي.)444 /19( ،

اسم اهللِ (الر ُؤو ِف) يف ال ُق ِ
رآن الكري ِم
َّ ْ
ُ

املؤمنــن ،ولكــون الســياق فيهــم ،فمــن مل يســتغفر للصحابــة عــى العمــوم ويطلــب رضــوان اهلل هلــم
فقــد خالــف مــا أمــره اهلل بــه يف هــذه اآليــة ،فــإن وجــد يف قلبــه غــا هلــم فقــد أصابــه نــزغ مــن

الشــيطان ،وحـ ّـل بــه نصيــب وافــر مــن عصيــان اهلل بعــداوة أوليائــه (.)1

غري مقرتن.
املطلب الثاين :اسم اهلل (الرؤوف) َ

ٍ
بوصــف أو باســ ٍم غــر اســائه احلســنى وصفاتــه العليــا ،يف
ورد اســم اهلل (الــرؤوف) مقرتنــا

موضعــن:

املوضــع األول :رأفــة اهلل مقرتنــ ًة بالعبــاد يف التفريــق بــن الفريــق املو ّفــق لعبــادة اهلل ،والظــامل

لنفســه بالكفــر.

-1قوله تعاىل :ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮊ [البقرة.]207:

جــاءت هــذه اآليــة يف معــرض التفريــق بــن فريقــن :الفريــق املو ّفــق مــن عبــاد اهلل الذيــن باعــوا

ـي
أنفســهم وأرخصوهــا وبذلوهــا طلبــا ملرضــاة اهلل ورجــاء ثوابــه ،فهــم الذيــن بذلــوا الثمــن للمـ ّ
ـويف (الــرؤوف) بالعبــاد ،الــذي مــن رأفتــه ورمحتــه هبــم أن وفقهــم لذلــك ،ووعدهــم عليــه عظيــم
الـ ّ

الثــواب ،وحســن املــآب ،والفريــق الظــامل لنفســه بالكفــر ،فقــرن الرأفــة هنــا بالعبــاد املو ّفقــن لعبــادة
اهلل وهــذا مــن بــاب الترشيــف هلــم ،وللعمــل الــذي قامــوا بــه.

قــال ابــن جريــر" :ومــن النــاس مــن يبيــع نفســه بــا وعــد اهلل املجاهديــن يف ســبيله وابتــاع

بــه أنفســهم بقولــه :ﮋﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﮊ [التوبــة ،]111:واهلل ذو

رمحــة واســعة بعبــده الــذي يــري نفســه لــه يف جهــاد مــن حــاده يف أمــره مــن أهــل الــرك والفســوق
وبغــره مــن عبــاده املؤمنــن يف عاجلهــم وآجــل معادهــم ،فينجــز هلــم الثــواب عــى مــا أبلــوا يف

طاعتــه يف الدنيــا ،ويســكنهم جناتــه عــى مــا عملــوا فيهــا مــن مرضاتــه"(.)2
(( (1فتح القدير ،للشوكاين.)241-240 /5( ،
(( (2جامع البيان ،الطربي.)251-246 /4( ،
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وجــوز التلفــظ
ومــن رأفــة اهلل أن جعــل النعيــم الدائــم جــزاء عــى العمــل القليــل املنقطــع،
ّ

بعبــارة الكفــر إبقــاء عــى النفــس ،وهــذا مــن رأفتــه أنــه ال يك ّلــف نفســا إال وســعها ،ومــن رأفتــه
ورمحتــه أن املــر عــى الذنــب والكفــر ولــو مائــة ســنة إذا تــاب حلظــة أســقط عنــه العقــاب ،وأعطــاه

الثــواب الدائــم ،ومــن رأفتــه أن النفــس لــه واملــال ،ثــم إنــه يشــري ملكــه بملكــه فضــا منــه ورمحــة
وإحســانا(.)1

قــال البيضــاوي( " :)2ﮋ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮊ يبيعهــا ويبذهلــا يف اجلهــاد ،أو يأمــر باملعــروف

وينهــى عــن املنكــر حتــى يقتــل ابتغــاء مرضــات اهلل طلبــا لرضــاه ،وقيــل :إهنــا نزلــت يف صهيــب بــن

ســنان الرومــي ،أخــذه املرشكــون وعذبــوه لريتــد فقــال :إين شــيخ كبــر ال ينفعكــم إن كنــت معكــم
وال يرضكــم إن كنــت عليكــم فخ ّلــوين ومــا أنــا عليــه وخــذوا مــايل فقبلــوه منــه وأتــى املدينــة ،ﮋ ﮩ

ﮪ ﮫﮊ حيــث أرشــدهم إىل مثــل هــذا الــراء وكلفهــم باجلهــاد فعرضهــم لثــواب الغــزاة
والشــهداء"(.)3

ـار يف موضــع اإلضــار ،داللــة عــى العمــوم وعــى الوصــف
ﮋ ﮩ ﮪ ﮫﮊ يف اآليــة إظهـ ٌ

املقتــي للرمحــة والــرف ،ﮋﮫﮊ كلهــم حيــث أســبغ عليهــم نعمــه ظاهــر ًة وباطنـ ًة مــع كفرهــم

بــه أو تقصريهــم يف أمــره ،حيــث بــن هلــم الطريــق غايــة البيــان بالعقــل والرســل والرشائــع والكتــب
احلافظــة هلــا (.)4

إخبــار بمــن اشــروا أنفســهم وبذلوهــا ،وبالرأفــة املوجبــة لتحصيــل مــا طلبــوا،
ويف اآليــة
ٌ

وبــذل مــا بــه رغبــوا ،فــا تســأل بعــد هــذا عــا حيصــل هلــم مــن الكريــم ،ومــا يناهلــم مــن الفــوز
والتكريــم؟!(.)5
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(( (1مفاتيح الغيب ،الرازي.)351 /5( ،
(( (2عبــد اهلل بــن عمــر نــارص الديــن الشــرازي البيضــاوي ،صاحــب التصانيــف منهــا كتــاب التفســر ،واملنهــاج يف أصــول الفقــه
وغريهــا ،ت685 :هـــ  .انظــر :الــوايف بالوفيــات ،الصفــدي)206 /17( ،؛ طبقــات املفرسيــن ،لألدنــه وي( ،ص .)254
(( (3أنوار التنزيل  ،البيضاوي.)133 /1( ،
(( (4نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ،البقاعي.)178 /3( ،
(( (5تفسري السعدي ،ابن سعدي( ،ص.)94

اسم اهللِ (الر ُؤو ِف) يف ال ُق ِ
رآن الكري ِم
َّ ْ
ُ

ر عنهــم قــد بذلــوا أنفســهم هلل وجعلــوا أنفســهم عبيــده؛
ومناســبة هــذا التذييــل للجملــة أن ا ُملخـ َ
فــاهلل رءوف هبــم كرأفــة اإلنســان بعبــده ،فــإن كان مــا صــدق ِ
(مــن) عامــا كــا هــو الظاهــر يف كل
مــن بــذل نفســه هلل ،فاملعنــى واهلل رؤوف هبــم ،فعــدل عــن اإلضــار إىل اإلظهــار ليكــون هــذا التذييــل

بمنزلــة املثــل مســتقال بنفســه وهــو مــن لــوازم التذييــل ،وليــدل عــى أن ســبب الرأفــة هبم أهنــم جعلوا
أنفســهم عبادا لــه"(.)1

وجاء يف ختم اهلل سبحانه وتعاىل اآلية الكريمة بتلك الكلمة السامية؛ لإلشارة إىل ثالثة أمور:
-األول :أن اهلل ســبحانه وتعــاىل مــن رمحتــه بعبــاده جعــل اخلــر القــوي بجــوار الــر املندفع،

فهــدى اهلل أهــل اخلــر األقويــاء إىل مدافعــة أهــل الــر الطغــاة ،ولــوال ذلــك لعــم الفســاد،
وهلــك العبــاد ،ﮋ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﮊ [البقــرة.]251:

ـب للحــق دائــا؛ ألن ذلــك مــن دواعــي رأفتــه ورمحتــه بعباده،
-والثــاين :اإلشــارة إىل أن ال َغلـ َ

ـض عليــه بالنواجــذ؛ وفيــه إعــان لغلبــة
واحلــق الــذي جيــيء باملغالبــة حـ ٌ
ـق قــوي عزيــز ُيعـ ّ

املعــاين اإلنســانية عــى النواحــي احليوانيــة.

 والثالــث :أن مــن رمحــة اهلل بعبــاده أال يم ّكــن للظاملــن ،وأن يم ّكــن للعادلــن؛ فــإن احلكــمالعــادل يكــون رمحــة بالنــاس ورفقــ ًا هبــم؛ واحلاكــم العــادل ظِ ُّ
ــل اهلل يف أرضــه ،ورمحتــه بخلقــه؛
وتسـ ُ
ـليط الظاملــن مــن أمــارة غضــب العــي احلكيــم(.)2

(( (1التحرير والتنوير ،ابن عاشور.)274 /2( ،
(( (2زهرة التفاسري ،أبو زهرة.)648 /2( ،
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املوضــع الثــاين :رأفــة اهلل مقرتنــة بالعبــاد لتخويفهــم مــن إضاعــة احلقــوق ،وللمســارعة يف

أعــال اخلــر والبعــد عــن أعــال الســوء.

 -2قولــه تعــاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ

ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬﮊ [آل عمــران.]30:

ـن
جــاءت هــذه اآليــة رأفــة ورمحــة مــن اهلل تعــاىل بعبــاده وختويفـ ًا هلــم ،أن اهلل جامــع النــاس ومبـ ّ ٌ

هلــم أعامهلــم التــي عملوهــا يف الدنيــا ال ينقــص منهــا يشء ،فمــن ُحــرم التوفيــق وأضــاع احلقــوق
يتمنــى أن يكــون بينــه وبــن عملــه زمنــا بعيــدا ،ولــذا ّ
حذرهــم اهلل نفســه فــا يتعرضــوا لغضبــه

ـهل هلــم الطــرق التــي
بارتــكاب اآلثــام ،ولــذا قــرن رأفتــه بالعبــاد ،ليبــن أن مــن رأفتــه لعبــاده أن سـ ّ
حتذيرهــم الطــرق التــي تفــي
ينالــون هبــا اخلــرات والرفيــع مــن الدرجــات ،ومــن رأفتــه ورمحتــه
َ

هبــم إىل املكروهــات ،وســبب حتذيــر اهلل نفســه وتعريفــه اخللــق حالــه مــن العلــم والقــدرة ،مــن
الرأفــة العظيمــة بالعبــاد ومراعــاة ملصاحلهــم ،ألهنــم إذا عرفــوه حــق املعرفــة وحــذروه دعاهــم ذلــك
إىل طلــب رضــاه واجتنــاب ســخطه(.)1

و أعــاد ســبحانه وتعــاىل حتذيرنــا( )2نفســه ،وأ ّكــده مهــددا ومتوعــدا ،ﮋ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﮊ رأفــة

بنــا ورمحــة لئــا يطــول علينــا األمــد فتقســو قلوبنــا ،وليجمــع لنــا بــن الرتغيــب املوجــب للرجــاء

والعمــل الصالــح ،والرتهيــب املوجــب للخــوف وتــرك الذنــوب ،فقــال :ﮋ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ

ﭫ ﭬﮊ فــا ييأســوا مــن رمحتــه ويقنطــوا مــن لطفــه (.)3
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(( (1انظر :الكشاف ،الزخمرشي)353 /1( ،؛ أنوار التنزيل ،البيضاوي)13 /2( ،؛ مدارك التنزيل ،النسفي.)249 /1( ،
(( (2ورد حتذيــر اهلل نفســه يف الســورة يف موضعــن :األول :الــوارد يف الدراســة ،والثــاين قولــه تعــاىل :ﮋ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﮊ [آل عمــران،]28:
وفيهــا التحذيــر مــن اختــاذ األوليــاء مــن الكفــار وغريهــم ،وأن مــن فعــل ذلــك فقــد بــرئ اهلل منــه ،إال إن خــاف عــى نفســه،
فــا حــرج أن يتقــي ذلــك بإظهــار ال ّلــن والتلطــف يف الــكالم ،مــع إضــار العــداوة يف قلبــه ،ولــذا ّ
حذرهــم اهلل نفســه وختــم
بالتخويــف :فخافــوه وال تتعرضــوا لغضبــه ألن مآلكــم ومصريكــم إليــه  ،فيعلــم أنــه موقــوف بــن يــدي ربــه ،فيحاســب نفســه
أشــدّ املحاســبة عــى مــا تــأيت ومــا تــذر.
(( (3انظر :تفسري القرآن العظيم ،ابن كثري)31 /2( ،؛ تفسري السعدي ،ابن سعدي( ،ص .)128

اسم اهللِ (الر ُؤو ِف) يف ال ُق ِ
رآن الكري ِم
َّ ْ
ُ

واخلطــاب يف اآليــة للمؤمنــن ،ولذلــك ســمى املوعظــة حتذيــرا :فــإن املحـ َّ
ـذر ال يكــون متلبســا

بالوقــوع يف اخلطــر ،فــإن التحذيــر تبعيــدٌ مــن الوقــوع وليــس انتشــاالً بعــد الوقــوع ،وذ ّيلــه هنــا بقوله:
َّ
املحذريــن ،والتعريــف يف العباد لالســتغراق:
واهلل رؤوف بالعبــاد للتذكــر بــأن هــذا التحذيــر ملصلحــة

ألن رأفــة اهلل شــاملة لــكل النــاس مســلمهم وكافرهــم(.)1

(( (1التحرير والتنوير  ،ابن عاشور.)224 /3( ،
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املبحث الثالث:

صفة الرأفة من صفات الكامل اإلنساين.
املطلب األول :وصف اهلل نبينا حممد  بالرأفة.
مل جيمــع اهلل اســمني مــن أســائه ألحــد غــر رســول اهلل  يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﯘ

ﯙ ﯚ ﮊ [التوبــة.)1( ]128:

وقــد امتـ ّن اهلل عــى عبــاده ،أن بعــث فيهــم رســوال منهــم ،عزيــز عليــه عنَتهــم ،حريــص عليهــم،

رؤوف رحيــم هبــم ،مشــفق عليهــم غايــة اإلشــفاق ،مــع كونــه يف الوقــت ذاتــه غليظـ ًا عــى الكافريــن
واملعاندين.

قال تعــاىل :ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﮊ [التوبة.]128:

قــال ابــن جريــر" :يقــول تعــاىل ذكــره للعــرب :لقــد جاءكــم أهيــا القــوم ،رســـول اهلل إليكــــم

ﮋ ﮯ ﮰﮊ ،تعرفونــه ،ال مــن غريكــم ،فتتهمــوه عــى أنفســكم يف النصيحــة لكــم ﮋ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕﮊ ،أي :عزيــز عليــه عنتكــم ،وهــو دخــول املشــقة عليهــم واملكــروه واألذى ﮋ ﯖ

ﯗﮊ  ،يقــول :حريــص عــى هــدى ضاللكــم وتوبتهــم ورجوعهــم إىل ﮋ ﯘ ﯙﮊ،

أي رفيــق ﮋ ﯚﮊ"(.)2

وأورد الرازي سؤالني:
" األول :كيــف يكــون كذلــك ،وقــد كلفهــم يف هــذه الســورة بأنــواع مــن التكاليــف الشــاقة التــي

ال يقــدر عــى حتملهــا إال املوفــق مــن عنــد اهلل تعــاىل؟
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(( (1انظر :الكشاف ،الزخمرشي)325 /2( ،؛ اجلامع ألحكام القرآن ،القرطبي.)302 /8( ،
(( (2جامع البيان ،الطربي.)584 /14( ،

اسم اهللِ (الر ُؤو ِف) يف ال ُق ِ
رآن الكري ِم
َّ ْ
ُ

قلنــا :قــد رضبنــا هلــذا املعنــى مثــل الطبيــب احلــاذق واألب املشــفق ،واملعنــى :أنــه إنــا فعــل هبــم

ذلــك ليتخلصــوا مــن العقــاب املؤبــد ،ويفــوزوا بالثــواب املؤبــد.

الثــاين :ملــا قــال :عزيــز عليــه مــا عنتم حريــص عليكــم ،فهــذا النســق يوجــب أن يقــال( :رؤوف)

رحيــم باملؤمنــن ،فلــم ترك هــذا النســق وقــال :ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﮊ ".

اجلــواب :أن قولــه :ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﮊ يفيــد احلــر بمعنــى :أنــه ال رأفــة وال رمحــة لــه

كاملتمــم لقــدر مــا ورد يف هــذه
إال باملؤمنــن .فأمــا الكافــرون فليــس لــه عليهــم رأفــة ورمحــة ،وهــذا
ّ
الســورة مــن التغليــظ ،كأنــه يقــول :إين وإن بالغــت يف هــذه الســورة يف التغليــظ ،إال أن ذلــك التغليــظ

عــى الكافريــن واملنافقــن ،وأمــا رمحتــي ورأفتــي فمخصوصــة باملؤمنــن فقــط ،فلهــذه الدقيقــة عـ ٌ
ـدل
عــى ذلــك النســق (.)1

و ّملــا كان النبــي  شــديد الرأفــة والرمحــة باملؤمنــن ،وأرحــم هبــم مــن والدهيــم ،كان

حقــه مقدمــا عــى ســائر حقــوق اخللــق ،وواجــب عــى األمــة اإليــان بــه ،وتعظيمــه ،وتعزيــره،

وتوقــره(.)2

قــال الشــيخ صالــح الفــوزان" :ذكــر اهلل مخــس صفــات لنبيــه  يف هــذه اآليــة :األوىل:

أنــه منكــم ،والثانيــة :عزيــز عليــه مــا عنتــم ،والثالثــة :حريــص عليكــم ،والرابعــة :باملؤمنــن رءوف،

واخلامســة :رحيــم ،وخــص املؤمنــن بالرأفــة والرمحــة؛ ألنــه  كان غلي ًظــا عــى املرشكــن
واملعانديــن ،يغضــب لغضــب اهلل ســبحانه وتعــاىل ،كــا قــال تعــاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝﮊ [التوبــة ،]73:والرمحــة والرأفــة خاصــة باملؤمنــن،

وهكــذا املؤمنــون بعضهــم مــع بعــض :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﮊ [الفتــح]29:

هــذه صفاتــه .)3(" 

(( (1مفاتيح الغيب ،الرازي.)179 /16(،
(( (2تفسري السعدي ،ابن سعدي( ،ص .)357
(( (3رشح األصول الثالثة  ،صالح الفوزان( ،ص .)179
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وبيان حقيقة الرأفة يف حق النبي  ، تتلخص يف:
اتصــاف النبــي  بصفــات كريمــة وحماســن وأخــاق مجــة ،وكونه عرب ُّيــا يتكلم بلســان

العــرب ،ويفهــم لغتهــم ،كل هــذا اقتــى نصحــه ألمتــه ورمحتــه ورأفتــه هبم فــا يشــق عليهم.

أن مــن رأفتــه ونصحــه ألمتــه أن بلــغ األمانــة ونصــح األمــة بــكل وســيلة تصدُّ هــم عــن الــرك

وحتمــي جنــاب التوحيــد اخلالــص هلل .D

يف مقابــل رأفتــه ورمحتــه باملؤمنــن ،شــدته وغلظتــه عــى املرشكــن ،ألهنــم أعــداء اهلل وأعــداء

رســوله.

املطلب الثاين :وصف الرأفة ألتباع املسيح .S
مــن رمحــة اهلل ورأفتــه بالنــاس أن جعــل الرأفــة صفــة مــن صفــات البــر ،يرتامحــون ويتعاطفــون

فيــا بينهــم ،وقــد ورد هــذا الوصــف مدحـ ًا ألتبــاع املســيح عيســى ابــن مريــم  ،Sفقــال تعــاىل:

ﮋﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮊ [احلديــد.]27:
فبـ ّـن أن الرأفــة مــن أهــم صفــات أتبــاع عيســى  Sاملتبعــن ملــا جــاء بــه يف اإلنجيــل ،وأهنــا

كانــت ســببا للمــودة والرتاحــم والتعاطــف فيــا بينهــم ،وهــذه الرأفــة والرمحــة جعلهــا اهلل ِجب ّلــة يف
قلوهبــم فهــي ليســت مكتســبة ،وهــذا ممــا جعلهــم أقــرب لإليــان وللعبــادة ،بخــاف اليهــود الذيــن

نــزع اهلل الرأفــة منهــم فقســت قلوهبــم فيــا بينهــم ،وكانــت ســببا يف فســوقهم وكفرهــم وقتلهــم أنبيــاء

اهلل بغــر حــق ،كــا قــال تعــاىل :ﮋ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
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ﯪ ﮊ [املائــدة.]82:

اسم اهللِ (الر ُؤو ِف) يف ال ُق ِ
رآن الكري ِم
َّ ْ
ُ

ـمي أتبــاع عيســى  Sباحلواريــن،
قــال تعــاىل :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ سـ ّ

وقــد و ّفقهــم اهلل للرتاحــم والتعاطــف فيــا بينهــم ،فكانــوا متوا ّديــن بعضهــم لبعــض ،كــا قــال اهلل

تعــاىل يف وصــف أصحــاب النبــي  :ﮋ ﭚ ﭛﮊ  ،وهــذا إشــارة إىل أهنــم ُأمــروا يف
َ
وأالن اهلل قلوهبــم لذلــك ،بخــاف اليهــود الذيــن قســت
اإلنجيــل بالصلــح وتــرك إيــذاء النــاس

قلوهبــم وحرفــوا الكلــم عــن مواضعــه(.)1

وملــا كان عيســى  Sأعظــم مــن جــاء بعــد موســى  Sمــن بنــي إرسائيــل فهــو

الناســخ لرشيعتــه واملؤيــد بــه هــذا النبــي اخلاتــم  يف جتديــد دينــه وتقريــر رشيعتــه ،وكان

الزهــد والرأفــة والرمحــة يف تابعيــه يف غايــة الظهــور ،فكانــوا عــى مناهجــه ،أشــد رقــة عــى مــن كان

يتســبب إىل االتصــال هبــمِ ،
ور ّقـ ًة وعطفـ ًا عــى مــن مل يكــن لــه ســبب يف الصلــة هبــم كــا كان الصحابة

 Mرمحــاء بينهــم حتــى كانــوا أذلــة عــى املؤمنــن مــع أن قلوهبــم يف غايــة الصالبــة فهــم أعــزة

عــى الكافريــن(.)2

قــال ابــن عاشــور( ":)3ومعنــى جعــل الرأفــة والرمحــة يف قلــوب الذيــن اتبعــوه ،أن تعاليــم

اإلنجيــل الــذي آتــاه اهلل عيســى أمرهتــم بالتخلــق بالرأفــة والرمحــة فعملــوا هبــا ،أو أن ارتياضهــم
ـره
بســرة عيســى  Sأرســخ ذلــك يف قلوهبــم وذلــك بجعــل اهلل تعــاىل ألنــه أمرهــم بــه ويـ ّ

عليهــم ،ذلــك أن عيســى ُبعــث لتهذيــب نفــوس اليهــود واقتــاع القســوة مــن قلوهبــم التــي ختلقــوا

هبــا يف أجيــال طويلــة ،قــال تعــاىل :ﮋﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢﮊ [البقــرة.)4("]74:

(( (1تفسري البغوي)42 /8( ،؛ الكشاف ،الزخمرشي ، )481 /4( ،اجلامع ألحكام القرآن ،القرطبي.)262 /17( ،
(( (2نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ،البقاعي.)306 /19( ،
(( (3حممــد الطاهــر ابــن عاشــور ،رئيــس املفتــن املالكيــن بتونــس ،وشــيخ جامــع الزيتونــة ،ولــد (1296هـــ) ،وهــو مــن أعضــاء
املجمعــن العربيــن يف دمشــق والقاهــرة ،مــن مصنفاتــه؛ مقاصــد الرشيعــة اإلســامية ،وأصــول النظــام االجتامعــي يف اإلســام
والتحريــر والتنويــر ( ،ت 1393 :هـــ) ،األعــام ،للــزركيل.)174 /6( ،
(( (4التحرير والتنوير ،ابن عاشور.)421 /27( ،
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املطلب الثالث :وصف الرأفة للمؤمنني.
إذا كانــت الرأفــة يف أتبــاع عيســى ّ Sملــا اتبعــوا مــا جــاء يف اإلنجيــل ،فــإن الرأفــة أصـ ٌـل يف

أهــل اإلســام ،إلن اإلســام هــو الســاحة والرأفــة باخللــق أمجعــن ،يف كل تعاليمــه ،حتــى يف إقامــة

رشعــه وتنفيــذ حــدوده.

وملــا يف تنفيــذ األحــكام مــن نــو ٍع قــد يظنــه البعــض تعذيبــا ورضرا عــى املن َّفــذ عليــه ،جــاء

النهــي عــن الرأفــة يف هــذه املواضــع خاصــة ألن فيهــا تنفيــذا حلكــم اهلل وزجــرا وردعــا عــن ارتكاهبــا

ملــا فيهــا مــن مفاســد ليســت عــى الشــخص نفســه ولكــن عــى األمــة بأرسهــا.

فالزنــى مــن أعظــم املحرمــات ،ومــن الكبائــر ،وقــد توعــد اهلل املرشكــن والقتلــة بغــر حــق

والزنــاة ،بمضاعفــة العــذاب يــوم القيامــة ،واخللــود فيــه صاغريــن مهانــن؛ لعظــم جريمتهــم ،وقبــح

فعلهــم ،قــال تعــاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ [الفرقــان.]70-68:

ـرع احلــدو َد ملــن ارتكــب هــذه الكبــرة ،فحــدُّ الرجــم للمحصــن ،واجللــد مائــة جلــدة
فحــدَّ الـ ُ

ـر غــر املحصــن عقوبــة ملــا صنــع وأتــى مــن معصيــة اهلل ،فقــال تعــاىل :ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ُ
للحـ ِّ

ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ [النــور ،]2:وهنــى
يف هــذه اآليــة املؤمنــن أن تأخذهــم رأفــة وشــفقة بمــن ارتكــب هــذا اجلــرم؛ فتمنعهــم مــن إقامــة
احلــد عليهــم.

ـر حمصــن بــزوج ،فاجلــدوه
فمــن زنــى مــن الرجــال أو زنــت مــن النســاء ،وهــو ُحـ ٌّـر بكـ ٌـر غـ ُ

رضبــا مئــة جلــدة ،عقوبــة ملــا صنــع وأتــى مــن معصيــة اهلل ،ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ ال تأخذكــم بالــزاين
والزانيــة أهيــا املؤمنــون رأفــة ،وهــي الرقــة والرمحــة يف ديــن اهلل ،فتمنعكــم مــن طاعــة اهلل فيــا أمركــم
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بــه مــن إقامــة احلــد عليهــا عــى مــا ألزمكــم بــه.

اسم اهللِ (الر ُؤو ِف) يف ال ُق ِ
رآن الكري ِم
َّ ْ
ُ

قــال ابــن جريــر" :واختلــف أهــل التأويــل يف املنهــي عنــه املؤمنــون مــن أخــذ الرأفــة هبــا ،فقــال

بعضهــم :هــو تــرك إقامــة حــد اهلل عليهــا ،فأمــا إذا أقيــم عليهــا احلــد فلــم تأخذهــم هبــا رأفــة يف
ديــن اهلل ،وقــال آخــرون :بــل معنــى ذلــك :ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ فتخففــوا الــرب عنهــا ،ولكــن

أوجعومهــا رضبــا .وأوىل القولــن يف ذلــك بالصــواب قــول مــن قــال :معنــى ذلــك :وال تأخذكــم هبــا
رأفــة يف إقامــة حــد اهلل عليهــا الــذي افــرض عليكــم إقامتــه عليهــا" (.)1

هنــى للمؤمنــن أن تأخذهــم رأفــة ورمحــة بمــن
ويف قولــه تعــاىل :ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﮊ ٌ

ارتكــب هــذه اجلــرم ،فتمنعهــم مــن إقامــة احلــد عليهــم ،ســواء رأفــة طبيعيــة ،أو ألجــل قرابــة

أوصداقــة أو غــر ذلــك ،وأن اإليــان احلقيقــي هــو املوجــب النتفــاء هــذه الرأفــة املانعــة مــن إقامــة

أمــر اهلل ،فرمحتــه حقيقــة ،بإقامــة مــا حــد اهلل ورشع عليــه(.)2

وعطــف اإليــان باليــوم اآلخــر عــى اإليــان بــاهلل للتذكــر بــأن الرأفــة هبــا يف تعطيــل احلــد،

ٌ
نســيان لليــوم اآلخــر ،فــإن تلــك الرأفــة تقــي هبــا إىل أن يؤخــذ منهــا العقــاب يــوم
أونقصــه
القيامــة فهــي رأفــة ضــارة ،كرأفــة تــرك الــدواء للمريــض ،فــإن احلــدود جوابــر عــى مــا تـ ِ
ـؤذن بــه
ٌ

أدلــة الرشيعــة(.)3

(( (1جامع البيان ،الطربي. )93-90 /19( ،
(( (2تفسري السعدي ،ابن سعدي( ،ص .)561
(( (3التحرير والتنوير ،ابن عاشور.)151 /18( ،
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A
احلمــد هلل محــدا كثــرا طيبــا مبــاركا فيــه كــا ينبغــي جلــال وجهــه وعظيــم ســلطانه ،أن يــر يل

كتابــة هــذا البحــث وإمتامــه بعونــه وتوفيقــه ،وأســأله أن ينفــع بــه وأن جيعلــه خالصــا لوجهــه الكريــم.

نتائج البحث:
من أبرز النتائج التي توصلت إليها يف هذا البحث ما ييل:
	-أن أســاء اهلل كلهــا أســا ُء حســن وكــال ،فــإذا جــاء االســم منفــردا دل عــى حســن وكــال،

وإذا اقــرن باســم آخــر دل عــى حســن فــوق حســن ،وكــال فــوق كــال.

	-أن اســم اهلل (الــرؤوف) مــن أســاء اهلل احلســنى ،ويــراد بــه ال َع َلميــة ،ويــدل عــى كــال

الوصــف بالعطــف والرأفــة والرمحــة ،املتعطــف عــى املؤمنــن بالتوبــة وســر عيوهبــم واملبالــغ
يف الرمحــة بعبــاده.

	-أن مــن رأفــة اهلل بعبــاده التخفيــف عــن العبــاد وعــدم حتميلهــم مــا يشــق عليهــم مــن

العبــادات ،بــل مــن رأفتــه توفيقهــم للقيــام بحقــه وحقــوق عبــاده.

	-ورد اســم اهلل (الــرؤوف) مقرتنــا بالرمحــة يف ثامنيــة مواضــع مــن كتابــه العزيــز ،للداللــة

عــى معنــى أن اســم (الــرؤوف) يــدل عــى كــال الوصــف بالعطــف والرأفــة والرمحــة ،فــاهلل
املتعطــف عــى املذنبــن واملبالــغ يف رمحتــه بــكل أمــور العبــاد الدينيــة والدنيويــة.

	-مــن مظاهــر رأفــة اهلل ورمحتــه ،حفــظ أجــور العبــاد ،واالمتنــان عــى األمــة بالتوفيــق

للتوبــة ،وامتنــان اهلل جــل وعــا عــى النــاس ببعــث الرســل وإنــزال الكتــب وترشيــع احلــدود،
وتســخري األنعــام واآليــات الكونيــة رأفــة ورمحــة منــه بالعبــاد.

	-ورد اســم اهلل (الــرؤوف) مقرتنــا بالعبــاد يف موضعــن مــن كتابــه العزيــز يف (ســورة البقــرة
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 ،)207و(ســورة آل عمــران ،)30للداللــة عــى أن رأفــة اهلل بعبــاده هــي داللــة التوفيــق هلــم

اسم اهللِ (الر ُؤو ِف) يف ال ُق ِ
رآن الكري ِم
َّ ْ
ُ

لألعــال الصاحلــة ،وبيــان الســبل الصحيحــة هلــا والوعــد بالثــواب العظيــم عليهــا.
وصــف اهلل عــز وجــل النبــي  بـ(الــرؤوف) يف القــرآن ،ومل يصــف بــه أحــدٌ غــره،
	َ -

ويف هــذا إشــارة إىل رأفتــه  ورمحتــه بأمتــه ،يف مقابــل شــدته وغلظتــه عــى الكافرين.

	-الرأفــة مــن صفــات أتبــاع الرســل املتّبعــن ملــا جــاء يف كتبهــم ،فكانــت الرأفــة وصفــا ألتبــاع

عيســى عليــه الســام ،الذيــن صدّ قــوا بــه ،فكانــوا ألــن قلوبــا وأكثــر تــواد فيــا بينهــم.

	-الرأفــة أصـ ٌـل يف أهــل اإلســام ،وهــي ســبب األلفــة والرمحــة فيــا بينهــم ،ولــذا جــاء النهــي

عنهــا عنــد تنفيــذ حــد الزنــا ،ألن فيهــا تعطيــا حلكــم اهلل ،وهــي دليــل عــى قــوة اإليــان.

جــاءت هــذه الدراســة مســتقصية مجيــع املواطــن التــي ُذكــر فيهــا اســم اهلل (الــرؤوف) ســواء كان
مقرتنــا بالرمحــة أو غــر مقـ ٍ
ـرن ،أو وصفــا للنبــي  ، أو وصفــا ألتبــاع الرســل ،أو وصفــا

للمؤمنــن وهــي دراســة أوضحــت مــدى أمهيــة دراســة اســم مــن أســاء اهلل احلســنى وتتبــع مواضعــه
يف كتــاب اهلل ،ودراســته دراســة موضوعيــة ،وبيــان عنايــة املفرسيــن بذلــك.

التوصيات:

	-دراســة أســاء اهلل احلســنى ورس اقــران بعضهــا ببعــض ،واســتنباط ِ
احلكــم واألحــكام

البالغيــة مــن هــذه األســاء.

	-إقامــة دروس وحمــارضات يف املســاجد ومراكــز الدعــوة يــرح فيهــا أســاء اهلل احلســنى

فهــي ممــا يــورث التدبــر األمثــل للقــرآن الكريــم.

	-دراســة أســاء اهلل احلســنى يف ســورة مــن ســور القــرآن ودراســة العالقــة بــن هــذه األســاء

وحمــور الســورة العام.

وصل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه ..
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1.األعــام ،خلــر الديــن بــن حممــود بــن حممــد الــزركيل (ت1396 :هـــ) للــزركيل ،دار العلــم
للماليــن  -بــروت ،ط1980 ،5م.

2.أنــوار التنزيــل وأرسار التأويــل ،لنــارص الديــن أبــو ســعيد عبــد اهلل البيضــاوي(ت685 :هـــ)،
حتقيــق :حممــد املرعشــي ،دار إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت ،ط 1418 ،1هـــ.

3.البحــر املحيــط يف التفســر ،أليب حيــان حممــد بــن يوســف بــن حيــان األندلــي (ت 745:هـــ)،
حتقيــق :صدقــي حممــد مجيــل ،دار الفكــر ،بــروت ،ط 1420 ،1هـــ.

4.بدائــع الفوائــد ،ملحمــد بــن أيب بكــر ابــن قيــم اجلوزيــة (ت751 :هـــ) ،دار الكتــاب العــريب،
بــروت ،لبنــان.

ـراءات الشــاذ ُة
5.البــدور الزاهــرة يف القــراءات العــر املتواتــرة مــن طريقــي الشــاطبية والــدُّ رة (القـ
ُ

وتوجيههــا مــن لغــة العــرب) ،لعبــد الفتــاح بــن عبــد الغنــي بــن حممــد القــايض (ت1403 :هـــ)،
دار الكتــاب العــريب -بــروت  ،لبنــان.

6.بغيــة الوعــاة ،جلــال الديــن عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر الســيوطي(ت910:هـ) ،املكتبــة العرصيــة
 -بــروت ،ط1419 ،1هـ.

7.التحرير والتنوير ،ملحمد الطاهر بن عاشور (ت1393 :هـ) ،طبع دار التونسية1404 ،هـ.
8.تفســر أســاء اهلل احلســنى ،إلبراهيــم بــن الــري بــن ســهل الزجــاج (ت311:هـــ) ،حتقيــق :أمحد
يوســف الدقــاق ،دار الثقافــة العربيــة.

9.تفســر أســاء اهلل احلســنى ،لعبــد الرمحــن الســعدي(ت1376 :هـــ) ،حتقيــق :عبيــد بــن عــي
العبيــد ،جملــة اجلامعــة اإلســامية  -املدينــة املنــورة ،العــدد  ، 112الســنة 1421- 33هـــ.
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	10.التفســر البيــاين ملــا يف ســورة النحــل مــن دقائــق املعــاين ،لســامي وديــع عبــد الفتــاح شــحادة
القدومــي ،دار الوضــاح  -األردن  ،عــان ،بــدون تاريــخ نــر.

	11.تفســر الفاحتــة والبقــرة ،ملحمــد بــن صالــح بــن حممــد العثيمــن (ت1421 :هـــ) ،دار ابــن
اجلــوزي -اململكــة العربيــة الســعودية ،ط 1423 ،1هـــ.

	12.تفســر القــرآن العظيــم ،أليب الفــداء إســاعيل بــن كثــر القــريش الدمشــقي(ت774:هـ) ،حتقيق:
ســامي بــن حممد ســامة ،دار طيبــة للنــر والتوزيــع ،ط1420 ،2هـــ 1999 -م.

	13.هتذيــب اللغــة ،ملحمــد بــن أمحــد بــن األزهــري اهلــروي( ،ت370 :هـــ)  ،حتقيــق :عبــد الســام
هــارون ،الــدار املرصيــة للتأليــف والرتمجــة دار القوميــة العربيــة للطباعة1384،هـــ.

	14.تيســر العزيــز احلميــد يف رشح كتــاب التوحيــد ،لســليامن بــن عبــد اهلل بــن حممــد بــن عبــد
الوهــاب (ت1233 :هـــ) ،حتقيــق :زهــر الشــاويش ،املكتــب االســامي  -بــروت ،دمشــق،
ط1423 ،1هـــ2002-م

	15.تيســر الكريــم الرمحــن يف تفســر كالم املنــان ،لعبــد الرمحــن بــن نــارص الســعدي(ت1376 :هـ)،
حتقيــق :عبــد الرمحــن بــن معــا اللوحيــق ،الرســالة ،ط1420 ،1هـ.
	16.جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن ،ملحمــد بــن جريــر الطربي(ت310:هـــ) ،بــروت  -دار
الفكــر1405 ،هـ.

	17.اجلامــع ألحــكام القــرآن ،أليب عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن أيب بكــر القرطبي(ت671:هـــ) ،أمحد
الــردوين وإبراهيــم أطفيــش ،دار الكتــب املرصيــة  -القاهــرة ،ط1384 ،2هـ.

	18.احلجــة يف القــراءات الســبع ،للحســن بــن أمحــد بن خالويــه ،أبــو عبــد اهلل (ت370 :هـــ) ،حتقيق:
د .عبــد العــال ســامل مكرم ،النــارش :دار الــروق -بــروت ،ط 1401 ،4هـ.

	19.ذيل طبقات احلفاظ ،جلالل الدين السيوطي(ت910:هـ) ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط .1
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	20.زاد املســر يف علــم التفســر ،جلــال الديــن عبــد الرمحــن بــن عــي اجلــوزي(ت597 :هـــ) حتقيــق:
عبــد الــرزاق املهــدي ،دار الكتــاب العــريب  -بــروت ،ط 1422 ،1هـــ.

	21.زهرة التفاسري ،ملحمد بن أمحد بن مصطفى أبو زهرة (ت1394:هـ) ،دار الفكر العريب.
	 22.الســبعة يف القــراءات ،ألمحــد بــن موســى  ،أبــو بكــر بــن جماهــد البغــدادي (ت324 :هـــ)،
حتقيــق :شــوقي ضيــف ،النــارش :دار املعــارف  -مــر ،ط1400 ، 2هـــ.

	23.ســر أعــام النبــاء ،لشــمس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد الذهبــي (ت748 :هـــ)،

حتقيــق :جمموعــة مــن املحققــن بــإرشاف الشــيخ شــعيب األرنــاؤوط ،مؤسســة الرســالة ،ط،3
 1405هـــ  1985 ،م.

	24.شــأن الدعــاء ،أليب ســليامن محــد بــن حممــد بــن إبراهيــم اخلطــايب (ت388 :هـــ) ،حتقيــق :أمحــد
يوســف الدّ قــاق ،دار الثقافــة العربيــة ،ط 1412 ،3هـــ  1992 -م.

	25.رشح األصــول الثالثــة  ،لصالــح بــن فــوزان بــن عبــد اهلل الفــوزان ،مؤسســة الرســالة ،ط،1
1427هـ.

	26.رشح العقيــدة الواســطية ،ملحمــد بــن صالــح بــن حممــد العثيمــن(ت1421 :هـــ) ،حتقيــق :ســعد
الصميــل ،دار ابــن اجلــوزي -اململكــة العربيــة الســعودية ،ط  1421 ،6هـــ.

	27.صحيــح البخــاري ،ملحمــد بــن إســاعيل البخاري(ت256:هـــ) ،حتقيــق :د .مصطفــى ديــب
البغــا ،دار ابــن كثــر -بــروت ،ط1407 ، 3هـــ.

	28.صحيــح مســلم ،ملســلم بــن احلجــاج النيســابوري(ت )261:حتقيــق :حممــد فــؤاد عبــد الباقــي،
دار إحيــاء الــراث العــريب  -بــروت.

	29.طبقــات احلفــاظ ،جلــال الديــن الســيوطي(ت910:هـ) ،دار الكتــب العلميــة  -بــروت ط،1
1403هـ.
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	30.طبقــات الشــافعية الكــرى ،لتــاج الديــن عبــد الوهــاب الســبكي (ت771 :هـــ) ،حتقيــق :د ،عبد
الفتــاح احللــو ،د .حممــود الطناحــي ،دار هجــر للطباعــة  -القاهــرة ،ط1413 2هـ.

	31.طبقــات املفرسيــن ،ألمحــد بــن حممــد األدنــه وي (ت :ق 11هـــ) ،حتقيق :ســليامن صالــح اخلزي،
مكتبــة العلوم واحلكــم -املدينــة املنــورة ،ط1417 ،1هـ.

	32.طبقــات املفرسيــن ،جلــال الديــن الســيوطي(ت910:هـ) ،حتقيــق :عــي حممــد عمــر ،مكتبــة
وهبــة  -القاهــرة ،ط1396 ،1هـــ1976 -م.

	33.فتــح القديــر اجلامــع بــن فنــي الروايــة والدرايــة ،ملحمــد بــن عــي بــن حممــد الشــوكاين
(ت1250:هـــ) ،دار ابــن كثــر ،دار الكلــم الطيــب  -دمشــق ،بــروت ،ط1414 ،1هـــ.

	34.فقه األسامء احلسنى ،لعبد الرزاق البدر ،ابن اجلوزي -الدمام ،ط1434 ،1هـ.
	35.الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل ،أليب القاســم حممــود بــن عمــرو بــن أمحــد ،الزخمــري
جــار اهلل (ت538:هـــ) ،دار الكتــاب العــريب  -بــروت ،ط 1407 ،3هـ.

	36.لسان العرب ،ملحمد بن مكرم بن منظور(ت711:هـ)  ،ط ، 1دار صادر -بريوت.
	37.جمــاز القــرآن ،أليب عبيــدة معمــر بــن املثنــى (ت 209 :هـــ) حممــد فــواد ســزگني ،مكتبــة اخلانجى
 -القاهــرة ،ط1381 ،1هـ.

	38.املحــرر الوجيــز ،لعبداحلــق بــن غالــب بــن عطية(ت542:هـــ) ،دار الكتــب العلميــة  -بــروت،
لبنــان ،ط1413 ،1هـ.

	39.مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل ،أليب الــركات عبــد اهلل بــن أمحــد النســفي(ت710 :هـــ)،
خــرج أحاديثــه :يوســف عــي بديــوي ،دار الكلــم الطيــب -بــروت ،ط 1419 ،1هـــ.

	40.معــامل التنزيــل (تفســر البغــوي) ،أليب حممــد احلســن بــن مســعود البغــوي (ت510:هـــ) ،حققــه
وخــرج أحاديثــه حممــد عبــد اهلل النمــر ،وزمالئــه  ،دار طيبــة  ،ط1417 ،4هـــ.
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	41.معجم اللغة العربية املعارصة ،ألمحد عبد احلميد ،عامل الكتب ،ط 1429 ، 1هـ .
	42.مفاتيــح الغيــب ،لفخــر الديــن حممــد بن عمــر البكــري الــرازي(ت606 :هـــ) ،دار إحيــاء الرتاث
العريب -بــروت ،ط1422 ،4هـ.

	43.النــر يف القــراءات العــر ،لشــمس الديــن حممــد بــن حممــد ابــن اجلــزري( ،ت  833 :هـــ)،
حتقيــق  :عــي حممــد الضبــاع ،املطبعــة التجاريــة الكــرى ،بــدون تاريــخ.

	44.نظــم الــدرر يف تناســب اآليــات والســور ،إلبراهيــم بــن عمــر بــن حســن أيب بكــر البقاعــي
(ت885:هـــ) ،دار الكتــاب اإلســامي  -القاهــرة.

	45.الــوايف بالوفيــات ،لصــاح الديــن بــن أيبــك الصفدي(ت764:هـــ) ،حتقيــق :أمحــد األرنــاؤوط ،
تركــي مصطفــى  ،دار إحيــاء الــراث العــريب  -بــروت ،ط 1420 ،1هـــ.

	46.وفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان ،أليب العبــاس شــمس الديــن أمحــد ابــن خلــكان
(ت681 :هـــ) ،حتقيــق :إحســان عبــاس ،النــارش :دار صــادر – بــروت ،ط 1994 ،1م.

	47.وهلل األسامء احلسنى ،لعبد العزيز اجلليل ،دار طيبة ،ط1429 ، 1هـ.
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د .مسعد بن مساعد احلسيين

ِ
التفسري وعلو ِم القرآن بِـكل ّي ِة القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية
الـمشارك بِقسم
األستاذ ُ
باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة  -اململكة العربية السعودية
mosed.m.h@hotmail.com
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موضوع البحث :

مقاصد القرآن التي من أجلها نزل من خالل آية جامعه يف سورة إبراهيم عليه السالم

هدف البحث :

بيــان عظمــة القــرآن الكريــم وشــموله  ،وأنــه قــد اشــتمل عــى جوامــع الكلــم التــي منهــا مــا

حــوى مقاصــد القــرآن الكريــم يف آيــة فــذة جامعــة .

مشكلة البحث :

مــا املقاصــد اجلامعة لكتاب اهلل تعاىل ؟ وهـــل ورد يف كتــــاب اهلل آيــــات حــــوت تلــك املقاصد

؟ ومــا املقاصــد التــي حوهتــا اآليــة املعنيــة بالدراســة مــن ســورة إبراهيــم عليــه الســام؟

نتائج البحث :
1 .أن هــذه اآليــة التــي بــن يدينــا قــد مجعــت مقاصــد القــرآن الكريــم  ،بأوجــز لفظ ،وأشــمله

وأمجله.

2 .احلاجــة ماســة ملواصلــة الباحثــن يف علــم مقاصــد القــرآن؛ إذ مل يأخــذ حقــه مــن البحــث،

والتحريــر ،والتحقيــق.

الكلامت الدالة ( املفتاحية) :
مقاصد – القرآن – البالغ – النذارة – التوحيد – التذكر.
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F
احلمــد هلل الــذي أنــزل القــرآن هــدى للنــاس ،وبينــات مــن اهلــدى والفرقــان ،والصــاة والســام

عــى املأمــور بالبــاغ والبيــان .
أما بعد:

فقــد أخــر اهلل عــن كتابــه بأنــه أنزلــه تبيانــا لــكل يشء فقــال:ﭐ ﮋﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ

[ النحــل  ،] 89 :ففيــه إصــاح مــا بــن العبــد وربــه  ،ومــا بــن العبــد والعبــاد  ،وإصــاح اإلنســان نفســه
 ،ففيــه بيــان التوحيــد وتقريــره  ،والنكــر الشــديد عــى املرشكــن  ،والنقــض عليهــم  ،وترصيــف
اآليــات يف ذلــك .

بــل إن كتــاب اهلل هيــدي ألقــوم منهــج  ،وأهــدى ســبيل ،مــع ثبــات ال يتزلــزل  ،وديمومــة ال

تنقطــع  ،فــا أكمــل منــه  ،وال أتــم ،وال أحســن  ،وال أتقــن ،بــل وال مثلــه  ،وال يدانيــه قــال تعـــاىل:

ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮊ [فصلــت.]42 :

واملتأمــل يف كتــاب اهلل يــرى مقاصــد عظيمــة هيــدف إليهــا ،وهيــدي ويقصــد إليهــا ،وحيققهــا،

ولقــد عنــى العلــاء هبــذا املوضــوع  ،وألفــوا يف مقاصــد القــرآن وأحســنوا .

وقــد تأملــت يف كتــاب اهلل؛ ملعرفــة مقاصــده مــن خــال آياتــه ،فوجــدت أن قــول اهلل تعــاىل:

ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﮊ [إبراهيــم ،]52 :

آيــة جامعــة ملقاصــد

القــرآن  ،لســعة معانيهــا  ،وشــمول مضامينهــا ملقاصــد القــرآن  ،وغاياتــه  ،وهــذا مــا استشــعره العلــاء
حتــى قــال القرطبــي :ســئل بعضهــم هــل لكتــاب اهلل عنــوان ؟ فقــال :نعــم  ،قيــل :وأيــن هــو؟ قــال:

قولــه تعــاىل :ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﮊ [إبراهيــم . )1(]52 :
(( (1اجلامع ألحكام القرآن ،القرطبي.)386 / 9( ،
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فأحببــت أن ألقــي الضــوء عــى مقاصــد القــرآن مــن خــال هــذه اآليــة اجلامعــة ،يف بحــث

أســميته (النــراس يف مقاصــد القــرآن مــن خــال آيــة ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ ﮊ )
وقد اشتملت خطة البحث عىل ما ييل:
مقدمة  ،ومتهيد  ،وأربعة مباحث  ،وخامتة.
أما املقدمة فتشتمل عىل ما ييل :
	-خطة البحث
	-أمهية املوضوع .
	-مشكلة البحث
	-الدراسات السابقة .
	-منهج البحث
وأما التمهيد فيشتمل عىل ما ييل:
	-شمول القرآن جلوامع الكلم.
	-علم مقاصد القرآن.
	-أمهية علم مقاصد القرآن.
	-تفسري اآلية (عنوان البحث) إجيازا.
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وأما املباحث ،فكام ييل:
املبحث األول :املقصد األول :البالغ ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ ﮊ.
ويشتمل عىل أربعة مطالب :
املطلب األول  :املراد بالبالغ لغة واصالحا.املطلب الثاين  :املراد بالبالغ يف اآلية.املطلب الثالث  :اآليات الدالة عىل هذا املقصد.-املطلب الرابع  :ما يندرج حتت هذا املقصد.

املبحث الثاين  :املقصد الثاين :النذارة ﮋﯫ ﯬ ﮊ.
ويشتمل عىل أربعة مطالب :
املطلب األول  :املراد بالنذارة لغة واصطالحا.املطلب الثاين  :املراد بالنذارة يف اآلية.املطلب الثالث  :اآليات الدالة عىل هذا املقصد.-املطلب الرابع  :ما يندرج حتت هذا املقصد.

املبحث الثالث  :املقصد الثالث :التوحيد ﮋﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﮊ.
ويشتمل عىل أربعة مطالب :
املطلب األول  :املراد بالتوحيد لغة واصطالحا.املطب الثاين  :املراد بالتوحيد يف اآلية.115

املطلب الثالث  :اآليات الدالة عىل هذا املقصد.-املطلب الرابع  :ما يندرج حتت هذا املقصد.

املبحث الرابع :املقصد الرابع  :التذكر ﮋﯲ ﯳ ﯴ ﮊ.
ويشتمل عىل أربعة مطالب :
املطلب األول  :املراد بالتذكر لغة واصطالحا.املطلب الثاين  :املراد بالتذكر يف اآلية.املطلب الثالث  :اآليات الدالة عىل هذا املقصد.-املطلب الرابع  :ما يندرج حتت هذا املقصد.

اخلامتة.
املصادر واملراجع.
واسأل اهلل التوفيق والسداد ،والفقه يف دينه ،واالهتداء بكتابه وبيانه إنه سميع جميب.

أمهية املوضوع:
تتمثل أمهية املوضوع فيام ييل :
1 .أن علــم مقاصــد القــرآن يــرز للعيــان الغايــات العظمــى  ،التــي أنــزل مــن أجلهــا القــرآن؛

لتكــون هدايتــه شــاملة ملصالــح الديــن والدنيــا.

2 .أن معرفــة مقاصــد القــرآن ممــا يعــن عــى فهــم القــرآن ؛ حينــا تنــزل آياتــه عــى تلــك

املعــاين  ،فتتضافــر اآليــات عــى بيــان املوضــوع الواحــد .
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3 .وأمــا علــم بيــان مقاصــد كل ســورة فلــه فوائــد عظيمــة ؛ إذ بــه يظهــر معنــى الســورة ،
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وداللتهــا  ،وترابطهــا ممــا يظهــر بــه بالغــة القــرآن  ،وإعجــازه.
4 .أمهيــة هــذه اآليــة اجلامعــة  ،ومــا تضمنتــه مــن مقاصــد عظيمــة مــع وجازهتــا  ،حتــى

اعتربهــا بعــض العلــاء صاحلــة ألن تكــون عنوانــ ًا هلــذا الكتــاب  ،لــو ســئل عــن ذلــك .

5 .عظمــة هــذه املقاصــد املذكــورة يف اآليــة  ،وشــموهلا  ،ومــا ينــدرج حتتهــا  ،ممــا ســيتبني

برهانــه مــن خــال البحــث .

مشكلة البحث:
مــن املعلــوم أن كتــاب اهلل قــد جــاء لغايــات عظيمــة  ،ومقاصــد ســامية كريمــة ،كــا أنــه حــوى

علومـ ًا متعــددة  ،قــد حيــار املبتــدئ يف نظمهــا يف إطــار واحــد فمــن هنــا تــرز تســاؤالت متثــل مشــكلة

البحــث هــذا وهــي :

1 .ما املقاصد اجلامعة لكتاب اهلل تعاىل  ،التي جيب عىل الناظر معرفتها ؟
2 .هل ورد يف كتاب اهلل  -الذي هو تبيان لكل يشء  -آيات حوت مقاصد القرآن ؟
3 .هــل عنــي العلــاء هبــذا اجلانــب املــزدوج  -أعنــي علــم املقاصــد  -عمومــا ،واآليــات

اجلامعــة لــه خصوصــ ًا ؟

4 .هل أثريت املكتبة القرآنية بدراسة هذا اجلانب بام فيه الكفاية ؟
5 .ما املراد هبذه املقاصد األربعة املذكورة يف اآلية ( البالغ  ،النذارة  ،التوحـيد  ،التذكر) ؟ وما

الذي يندرج حتتها ؟

6 .تلك تساؤالت متثل مشكلة البحث  ،لعل القارئ أن جيد يف ثناياه ما يعاجلها .
وباهلل التوفيق
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الدراسات السابقة:
علــم املقاصــد عمومـ ًا  ،وعلــم مقاصــد القــرآن خصوصـ ًا مــن العلــوم الرشيفــة التــي يعنــى هبــا

نبــاء العلــاء  .وقــد عنــي العلــاء هبــذا النــوع مــن العلــوم  ،وإن كانــوا مل يفــردوه قديــا بمؤلفــات
مســتقلة  ،إال أهنــم ضمنــوه كتبهــم  ،ومؤلفاهتــم.

وقــد أبــرزه املتأخــرون يف مؤلفاهتــم بصــورة أوضــح  ،بــل ألــف فيــه بعضهــم  ،ومــن تلــك

املؤلفــات:

(1.مصاعــد النظــر لــإرشاف عــى مقاصــد الســور)  ،تأليــف :إبراهيــم بــن عمــر بــن حســن

البقاعــي ( املتــوىف  885 :هـــ ) وقــد طبــع بمكتبــة املعــارف بالريــاض  /الطبعــة األوىل 1408 ،هـــ.
وقــد تكلــم فيــه مؤلفــه عــن موضوعــات شــتى  ،تتعلــق بعلــوم القــرآن  ،ثــم اســتعرض ســور

القــرآن  ،ســورة  ،ســورة  ،يتحــدث عــن كل ســورة  ،ويذكــر مقصدهــا .
وهو مفيد بامحواه من علوم  ،وما الح له من مقاصد كل سورة .

 (2.نظــم الــدرر يف تناســب اآليــات والســور )  ،للبقاعــي أيضــا ،نــر :دار الكتــاب اإلســامي،

القاهــرة  1404 :هـ.

حيــث يذكــر املؤلــف أوال مقصــد الســورة  ،ثــم يعقبــه بوجــه املناســبة بينهــا وبــن مــا قبلهــا ومــا

بعدهــا ،ثــم يســتعرض آياهتــا مفــر ًا هلــا  ،مركــزا عــى املناســبات بــن اآليــات والســور .
وممن عنوا به من املعارصين :

	 -الطاهر بن عاشور يف تفسريه (التحرير والتنوير)  ،إذ يذكر يف مطلع تفسري كل سورة مقاصدها.
	 -أمحــد بــن مصطفــى املراغــي (املتــوىف1371 :هـــ) يف تفســره يعنــى كثريا ببيــان مقاصد الســور

بــن يــدي احلديــث عنهــا .
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كــا عقــدت بعــض املؤمتــرات املتعلقــة بعلــم املقاصــد  ،ومنهــا مقاصــد القــرآن الكريــم  ،قدمــت

املتخصصــة  ،التــي ن ّظمهــا
فيهــا بحــوث  ،ودراســات  ،وأوراق عمــل نافعــة فمنهــا  :الــدورة العلميــة
ّ
مركــز دراســات مقاصــد الرشيعــة اإلســامية  ،التابــع ملؤسســة الفرقــان  ،بالتعــاون مــع مركــز املقاصد

بالربــاط  ،وكليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية  -شــعبة الدراســات اإلســامية -
للدراســات والبحــوث ّ
بجامعــة حممــد اخلامــس بالربــاط  /املغــرب  ،وذلــك هنايــة شــهر مايــو ،عــام 2016م.

ـف األبعــاد ملقاصــد القــرآن الكريــم ،وقــد صــدر
وقــد تناولــتالبحــوث والتعقيبــات عليهــا خمتلـ َ
كتــاب بعنــوان "مقاصــد القــرآن الكريــم" حــوى مــا قــدم مــن دراســات متعلقــة هبــذا املوضــوع.
 (3.أمهــات مقاصــد القــرآن؛ طــرق معرفتهــا ومقاصدهــا )  ،عزالديــن بــن ســعيد كشــنيط
اجلزائــري  /الطبعــة :األوىل 2012/م  ،دار جمــدالوي للنــر والتوزيــع  :عــان (األردن).
وأهداف هذا الكتاب كام وضحها الكاتب :تتمثل يف مخسة أهداف رئيسة ،هي:
	-التعريف بأمهية الدراسات القرآنية  ،وحماولة التأريخ ملراحل تطورها.
	-حماولة استقصاء ما أمكن من طرق معرفة مقاصد القرآن الكلية.
	-حماولة استخالص أهم مقاصد القرآن.
	-حماولــة بيــان معايــر تصنيــف هــذه املقاصــد  ،وترتيبهــا بــا ُيــرز قيمتهــا  ،ثــم تصنيفهــا ،

وترتيبهــا حســب درجــة كليتهــا وأمهيتهــا  .أ  .هـــ
وغري ذلك من الكتب والبحوث .

إال أن هــذا العلــم يف نظــري ال يــزال حيتــاج إىل تأصيــل ،ومجــع وحتريــر ،يكــون فيــه مقنــع
للباحثــن  ،وخدمــة للعلــم  ،وأهلــه .
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فأحببــت أن أســاهم ببحثــي هــذا الــذي يتميــز عــا تقــدم مــن بحــوث بأنــه متعلــق بالقــرآن
يف عمومــه  ،ببيــان مقاصــده اجلامعــة  ،املبثوثــة شــواهدها يف ســور القــرآن وآياتــه  ،مــن خــال آيــة
فــذة جامعــة .

منهج البحث:
املنهج الذي رست عليه منهج حتلييل  ،استقرائي  ،موضوعي
بحيــث ســلطت الضــوء عــى اآليــة  -موضــوع البحــث  -وتفســرها تفســر ًا حتليلي ـ ًا  ،معتمــد ًا
عــى مــا ذكــره أئمــة التفســر  ،موثقـ ًا كل نقــل مــن مصــدره األصيــل  ،مــع الربــط والتعليــق ليتســم
البحــث بالسالســة  ،والســامة  ،وســهولة العبــارة  ،وقــرب الفكــرة مــا أمكــن .
كــا اســتقرأت آيــات الكتــاب العزيــز لتقريــر كل مقصــد  ،وتأكيــده  ،وبيــان حــدوده  ،ومعاملــه
 ،ومــا ينــدرج حتتــه مــن معــان  ،وأحــكام  ،جــاءت يف هــذا الكتــاب العزيــز .
وكنتيجــة حتميــة لالســتقراء  ،ومقصــد مــن مقاصــده حاولــت أن أركــز تركيــزا موضوعيـ ًا عــى
كل مقصــد  ،بعــد مجــع واســتحضار اآليــات املتعلقــة بــه مجعـ ًا موضوعيـ ًا
واالستشهاد بام تدعو احلاجة إليه من تلك اآليات  ،مراعي ًا طبيعة هذه البحوث املخترصة .
وباهلل التوفيق
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شمول القرآن جلوامع الكلم:
مــن املعلــوم أن ممــا آتــى اهلل نبيــه  جوامــع الكلــم حيــث قــال« :أعطيــت جوامــع

الكلــم ،واختــر يل احلديــث اختصــارا»(.)1

وجوامع الكلم :الكلامت اجلامعات التي تشتمل عىل معان عظيامت  ،ودالئل واسعات.
قــال اهلــروي" :جوامــع الكلــم :يعنــي بــه القــرآن  ،مجــع اهلل تعــاىل يف األلفــاظ اليســرة منــه املعاين

الكثــرة ،وكالمــه  كان باجلوامــع قليــل اللفــظ  ،كثري املعــاين"(.)2

فجوامع الكـــلم منـــها ما هـــو يف كتـــاب اهلل تعـاىل؛ كقـــوله تعـــاىل :ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ [ النحــل ، ]90 :
وهــي أمجــع آيــة يف اخلــر والــر.

وقولـــه تعـــاىل :ﮋ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﮊ

[املائــدة  ، ]2 :فهــي آيــة آمــرة بالتعــاون عــى كل بــر وتقــوى  ،مــع ســعة معنــى الــر والتقــوى  ،وكثــرة

أفرادمهــا  ،وناهيــة عــن التعــاون عــى كل إثــم وعــدوان  ،مــع ســعة املآثــم  ،وتنــوع االعتــداءات ،

وجتــاوز احلــدود يف حــق اخلالــق واملخلــوق.

(( (1أخرجــه عبد الــرزاق يف مصنفــه)112 / 6( ،؛ والبيهقــي يف شــعب اإليــان ،)171 / 7 ( ،وقولــه «أعطيــت جوامــع الكلــم» متفــق
عليــه ؛ رواه البخــاري يف صحيحــه :كتــاب التعبــر :بــاب املفاتيــح يف اليــد( ،)47 / 9( ،ح) 7013؛ ومســلم يف صحيحــه :كتــاب
املســاجد ومواضــع الصــاة  :بــاب جعلــت يل األرض مســجدا وطهــورا( ،)64 /2 ( ،ح.)1195
(( (2ذكره عنه النووي يف رشح صحيح مسلم.)5 /5( ،
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ومــن جوامــع الكلــم مــا كان يف ســنة رســول اهلل  القوليــة من مثــل قوله :

«الديــن النصيحــة»()1؛ وقولــه « :ال رضر وال رضار»()2؛ وقولــه « :قــل آمنــت
بــاهلل ثــم اســتقم»()3؛ وقولــه « :إنام األعــال بالنيــات»(.)4

وقــد مجــع العلــاء طائفــة مــن جوامــع الكلــم مــن أقــوال املصطفــى  يف مؤلفــات مــن

أشــهرها( :جامــع العلــوم واحلكــم بــرح مخســن حديثــا مــن جوامــع الكلــم)  ،البــن رجــب احلنبــي.

وجوامــع الكلــم قمــة يف البالغــة  ،إذ (البالغــة اإلجيــاز) كــا قــال أهــل العلــم  ،ومــن رزق عنايــة

وفهــا بجوامــع الكلــم  ،تبــن كيــف صــار هــذا الكتــاب املحــدود يف ســوره وآياتــه  ،وهــذه الســنة

املجموعــة  ،كافيــة للعــامل إىل قيــام الســاعة عــا ســواها  ،إذ ينــدرج حتــت تلــك الكليــات  ،واألصــول
اجلامعــات  ،مــا ال يتناهــى مــن اجلزئيــات  ،وســيجد أن مــن تلــك اجلوامــع مــا مجــع مقاصــد القــرآن
وغاياتــه  ،وهــو مــا أنــا بصــدد بيانــه.

علم مقاصد القرآن:
املقاصــد :مجــع مقصــد ،واملقصــد مصــدر ميمــي مشــتق مــن الفعــل (قصــد)؛ فيقــال :قصــد

يقصــد قصــدا(.)5

وللقصد يف اللغة معان عديدة منها:
1 .استقامة الطريق  ،ومنه قوله تعاىل  :ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﮊ [ النحل .]9 :

2 .العدل والوسط بني طريق ومنه قوله تعاىل  :ﮋ ﭮ ﭯ ﮊ [ فاطر.]32 :
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(( (1رواه مسلم يف صحيحه :كتاب اإليامن :باب بيان أن الدين النصيحة( ، )53 /1( ،ح .)205
(( (2رواه اإلمام أمحد يف مسنده)313 / 1 ( ،؛ وصححه األلباين يف صحيح اجلامع( ،ح .)7517
(( (3رواه اإلمام أمحد يف مسنده)413 /3( ،؛ وصححه األلباين يف صحيح اجلامع( ،ح .)4395
(( (4رواه البخاري يف صحيحه :كتاب بدء الوحي  :باب :ما جاء إن األعامل بالنية واحلسبة ،ولكل امرئ ما نوى( ،)2 / 1( ،ح .)1
(( (5هتذيب اللغة.)274 / 8( ،
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3 .وقول النبي « :القصد  ،القصد  ،تبلغوا».

()1

4 .العمــد إىل الــيء وطلبــه  ،ومنــه مــا جــاء يف احلديــث« :يعمــد أحدكــم إىل مجــرة مــن نــار

فيجعلهــا يف يــده»(.)3()2

وأما تعريف املقاصد اصطالحا:
فبحسب إضافته ؛ فقد يضاف إىل الرشيعة عموما  ،وقد يضاف إىل القرآن بخاصة.
فمن تعريف املقاصد الرشعية عموما:
قــول الطاهر بــن عاشــور" :مقاصــد الترشيــع العامــة :هــي املعــاين واحلكــم امللحوظــة للشــارع

يف مجيــع أحــوال الترشيــع أو معظمهــا"(.)4

وأمــا مقاصــد القــرآن فهــي تــدور حــول املعنــى نفســه إذ القــرآن مــع بيانــه مصــدر الترشيــع

اإلســامي.

إذ عرفهــا الدكتــور عبد الكريــم حامــدي" :بأهنــا الغايــات التــي أنــزل القــرآن ألجلهــا؛ حتقيقــا

ملصالــح العبــاد"(.)5

وعرفها بعضهم بقوله" :إدراك مراد اهلل تعاىل من إنزال القرآن الكريم"(.)6
وللقــرآن مقاصــد عامــة  ،ومقاصــد خاصــة لــكل ســورة  ،وهــي عنــد التأمــل مندرجــة حتــت

املقاصــد العامــة.

(( (1رواه البخاري يف صحيحه  :كتاب الرقاق  :باب القصد واملداومة عىل العمل( ،) 98 / 8 ( ،ح . ) 6463
(( (2رواه مسلم يف صحيحه  :كتاب اللباس والزينة( ،) 1655 / 2 ( ،ح .)090
(( (3لسان العرب ،البن منظور ،)253 / 2( ،فصل القاف.
(( (4مقاصد الرشيعة( ،ص.)51
(( (5مقاصد القرآن من ترشيع األحكام( ،ص .)29
(( (6مقاصد القرآن الكريم وصلتها بالتدبر( ،ص.)6
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تفسري اآلية (عنوان البحث):
هـــذه اآليــــة :ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﮊ

[إبراهيــم  ،] 52 :خامتــة ســورة إبراهيــم  ،Sوشــأهنا عظيــم كــا تقــدم ؛ فهــي مــن اآليــات الفــذة

اجلامعــة  ،فلعــي ألقــي الضــوء عــى هــذه الســورة  ،بــن يــدي دراســة موضوعاهتــا.

املناسبة بني هذه اآلية وما قبلها:
ملــا توعــد اهلل الظاملــن ،وبــن ســوء حاهلــم ومآهلــم ،وأنذرهــم ذلــك اليــوم وبــن هلــم أن احلجــة

قــد قامــت عليهــم وأهنــم قــد علمــوا هــاك مــن قبلهــم فلــم ينتفعــوا حتــى واجهــوا مصريهــم
وجزاءهــم بــن أن هــذا القــرآن كلــه بــاغ للعبــاد أنزلــه اهلل ملقاصــد عظيمــة وغايــات ســامية كريمــة.

املفردات:
هذا :اسم إشارة واختلف يف املشار إليه عىل أقوال:
	-املشــار إليــه القــرآن أي هــذا القــرآن بــاغ للنــاس؛ قالــه ابــن زيــد ،والطــري ،والســمعاين،

والبغــوي ،وابــن عطية وغريهــم(.)1

	 -املشار إليه كل ما ذكر يف هذه السورة ؛ ذكره الرازي يف تفسريه  ،مع ذكر غريه .
	 -املشـــار إليــه هـــذا التذكـــر واملوعظــة للنـــاس مـــن قـــوله :ﮋ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﮊ

[إبراهيــم  ،]42 :قالــه احللبــي الســمني وابــن عــادل يف اللبــاب يف أقــوال أخــر (.)2

ـت :واألظهــر واهلل أعلــم أن املشــار إليــه القــرآن كلــه  ،ويدخــل فيــه دخــوال أوليــا املذكــور
قلـ ُ

قبــل يف هــذه الســورة  ،ومثلــه غــره  ،وعليــه األكثــر.
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(( (1انظــر  :جامــع البيــان ،للطــري)57/ 17( ،؛ ومعــامل التنزيــل ،للبغــوي )49 /3( ،؛ وتفســرالقرآن ،للســمعاين)127 /3( ،؛
واملحــرر الوجيــز ،البــن عطيــة)348 /3( ،؛ و الــدر املصــون ،للســمني احللبــي)134/ 7( ،
(( (2انظر :الدر املصون ،للسمني)134 /7( ،؛ اللباب ،البن عادل.)420 / 11 ( ،

الل ِ
قاص ِد ال ُق ِ
النِّرباس يف م ِ
رآن ِمن ِخ ِ
آية :ﮋﯨ ﯩ ﯪﮊ
ُ
َ

بالغ  :أي تبليغ وكفاية يف املوعظة والتذكري( )1وسيأيت هلذا مزيد بيان.
ولينذروا به  :أي خيوفوا عقاب اهلل( . )2وسيأيت له مزيد بيان .
وليذكر :أي ليتذكر ويتعظ(.)3
أولــو األلبــاب :أصحــاب العقــول  ،ولــب الــيء خالصــه  ،فاملــراد أصحــاب القلــوب الذكيــة

الزكيــة  ،الذيــن ينفــع فيهــم التذكــر(.)4

املعنى اإلمجايل:
خيــر تعــاىل أنــه أنــزل القــرآن الكريــم تبليغــا للعبــاد  ،وكفايــة هلــم يف املوعظــة والبيــان  ،وحتذيــرا

هلــم  ،وختويفــا هلــم مــن العقوبــة  ،وليتذكــروا مــا ينفعهــم  ،وليســتدلوا بــا فيه مــن احلجــج والدالالت
عــى أن ال إلــه إال اهلل  ،وليتذكــروا بقلوهبــم الزاكيــة مــا فيــه اخلــر هلــم والصــاح هلــم  ،يف معاشــهم
ومعادهم (.)5

(( (1انظر :مفاتيح الغيب ،للرازي)114 / 19( ،؛ وفتح القدير ،للشوكاين.)143 / 3( ،
(( (2انظر  :معامل التنزيل ،للبغوي)49 /3 ( ،؛ واجلامع ألحكام القرآن ،للقرطبي.)385 /9 ( ،
(( (3انظر :زاد املسري ،البن اجلوزي.)521 / 2( ،
(( (4انظر :تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان ،للسعدي.)438 / 1( ،
(( (5انظر :تفسـري القـرآن العظيم ،البن كثري)523 /4( ،؛ و تيسـري الكريـم الرمحــن يف تفسري كالم املنـان ،للسـعدي.)428 /1( ،
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املبحث األول:

املقصد األول :البالغ ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ ﮊ
ويشتمل عىل أربعة مطالب:

املطلب األول :املراد بالبالغ  ،لغة  ،واصطالحا .
مــن أعظــم مقاصــد القــرآن بــاغ العبــاد  ،كــا تــدل عليــه هــذه اآليــة  ،وبالنظــر إىل عطــف

املقاصــد التاليــة عــى هــذا اللفــظ ؛ حيــث جــاءت بالتعليــل :ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﮊ [إبراهيــم .]52 :

واملتأمــل يف كالم أهــل اللغــة جيدهــم يرجعــون الكلمــة إىل إحــدى املعــاين اآلتيــة  ،وقــد جيمــع

بينهــا:

1.بلغ :وصل إىل اليشء أو شارف عىل الوصول إليه.
قــال تعــاىل :ﮋﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﮊ [الصافــات  ،]102 :أي وصــل إىل حــال يســعى فيهــا مــع أبيــه

وينفعــه.

ومنها مـــا يـــدل عىل املشارفة كقــوله تـــــعاىل :ﮋ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ [البقرة  ،]231 :إذ

املقصــود إذا قاربــن متــام األجــل؛ ألهنــا إذا بلغــت أجلهــا وتــم فــا ســبيل لــه عليهــا(.)1
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(( (1جممــل اللغــة ،للزجاجــي) 135 / 1 ( ،؛ الصحــاح ،للجوهــري )1316 / 4( ،بلــغ؛ واجلامــع ألحــكام القــرآن ،للقرطبــي،
(.)157 / 18

الل ِ
قاص ِد ال ُق ِ
النِّرباس يف م ِ
رآن ِمن ِخ ِ
آية :ﮋﯨ ﯩ ﯪﮊ
ُ
َ

2.البالغــة :وهــي مراعــاة الــكالم ملقتــي للحــال  ،يقــال  :فــان بليــغ  ،أي يبلــغ مــا يريــد

إبالغــه بلفظــه ؛ ليحقــق مقصــوده ،وهــو يرجــع إىل املعنــى األول  ،وهــو الوصــول إىل الغايــة
املرجــوة مــن الــكالم (.)1

 3 .البــاغ والبلغــة  :الكفايــة ؛ يقــال( يل يف هــذا بــاغ ) أي كفايــة ،و ( َت َب َّلــغ هبــذا ) أي اكتــف

بــه  ،والبلغــة مــا يتبلــغ بــه مــن عيــش  ،كأنــه يــراد أنــه يبلــغ رتبــة املكثــر إذا ريض وقنــع ،قــال
تعــاىل :ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮊ [األنبيــاء .]106 :
 4 .البالغ :التبليغ نحو ﮋ ﯨ ﯩ ﯪﮊ(.)2

أمــا املــراد بالبــاغ اصطالحـ ًا :فهــو مــا ســأوضح مدلولــه مــن خــال أقــوال املفرسيــن يف املــراد

بــه يف اآليــة  ،فــكل منهــم ذكــر معنــى صحيح ـ ًا ونوع ـ ًا مــن أنــواع البــاغ عــى مــا يــأيت بيانــه يف
املطلــب التــايل.

املطلب الثاين :املراد بالبالغ يف اآلية.
اختلفت عبارات املفرسين يف حتديد معنى البالغ عىل أقوال :
القول األول  :املراد بالبالغ الكفاية يف املوعظة والتذكري(.)3-القــول الثــاين  :املــراد بالبــاغ التبليــغ وإيصــال احلجــة للعبــاد  ،فالــام يف قــــوله ﮋ ﯪ ﮊ

للتبليــغ(.)4

-القــول الثالــث :أن املــراد أنــه يبلــغ بالنــاس أعــى املقامــات وأفضــل الكرامــات فهــو

مصــدر بمعنــى اســم الفاعــل أي أنــه مبلــغ أو بالــغ بالنــاس أعــى املقامــات (.)5
(( (1مقاييس اللغة ،البن فارس ) 302/ 1 ( ،بلغ .
(( (2املخصص ،البن سيده.) 5/ 4 ( ،
(( (3الكشاف ،للزخمرشي.)562 / 2( ،
(( (4التحرير والتنوير ،البن عاشور.)254 / 13( ،
(( (5تيسري الكريم الرمحن ،للسعدي.)423/ 1( ،
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وعنــد التأمــل يف مدلــول اآليــة  ،وســعة معناهــا  ،كــا هــو املعهــود مــن ألفــاظ القــرآن ؛ فــإن

املتأمــل ال يعجــزه أن جيمــع بــن هــذه املعــاين  ،إذ اللفظــة حتتملهــا مجيعـ ًا  ،والقــرآن املشــار إليــه حمقــق

هلــذه املعــاين  ،فهــو يبلــغ العبــاد أمــر اهلل وخــره وحجتــه  ،بأبلــغ وأتــم مــا يكــون ،وفيــه الغنيــة عــا

ســواه  ،والكفايــة التامــة لوعــظ العبــاد  ،وإقامــة احلجــة عليهــم  ،ويبلــغ هبــم إن آمنــوا بــه أعــى
املقامــات  ،وأســمى املنــازل.

وقــد تضافــرت اآليــات الدالــة عــى هــذه املعــاين ،واملحققــة هلــذه املقاصــد الســامية لكتــاب اهلل ،

التــي دلــت عليهــا هــذه الكلمــة اجلامعــة.

فالقــرآن بــاغ للعبــاد  ،أي كاف هلــم عــا ســواه  ،كــا دل عــى هــذا آيــات عديــدة مــن كتــاب اهلل

تعــاىل  ،قــال تعــاىل :ﮋﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ [النحــل ،]89 :

فالقــرآن هــو مــادة الرشيعــة ودســتورها  ،بــا فيــه مــن نصــوص الوحــي املطهــر ،ومــن ذلــك اإلحالــة

عــى الســنة ؛ التــي األخــذ هبــا أخــذ بكتــاب اهلل  ،واإلعــراض عنهــا إعــراض عــن كتــاب اهلل  ،وهــي

للمبي.
مالزمــة للقــرآن مالزمــة شــهادة أن حممــدا رســول اهلل لشــهادة أال إلــه إال اهلل ،ومالزمــة املبـ ِّـن
َّ
ومما يدل عىل عظمة القرآن  ،وكفايته  ،ومتيزه:
مــا رواه واثلة بــن األســقع أن النبــي  قــال« :أعطيــت مــكان التــوراة الســبع ،

واعطيــت مــكان الزبــور املئــن  ،واعطيــت مــكان االنجيــل املثــاين ،وفضلــت باملفصــل»(.)1
ويف األخبار قال تعاىل :ﮋﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ [النساء.]122 :
ويف األحكام قال سبحانه :ﮋ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﮊ [املائدة.] 50 :
ولذا قال سبحانه :ﮋﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮊ [األنعام .] 115 :
فأكمل به الدين :ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮊ [املائدة .] 3 :
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(( (1رواه اإلمام أمحد يف مسنده)188 / 28( ،؛ وصححه األلباين يف صحيحه.)158( ،

الل ِ
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النِّرباس يف م ِ
رآن ِمن ِخ ِ
آية :ﮋﯨ ﯩ ﯪﮊ
ُ
َ

فهــذا بــاغ القــرآن وكفايتــه ؛ أخبــاره صادقــة  ،وأحكامــه شــاملة وعادلــة  ،وقصصــه حــق ،

ووعــده أحســن الوعــد ،حيــدو العبــد ويمــده بالعزيمــة  ،ووعيــده أشــد الوعيــد  ،يزجــر العبــد عــن

الغــي والفســاد  ،ويــرده للهــدى والرشــاد.

وأمــا املعنــى الثــاين للبــاغ ؛ وهــو التبليــغ وإيصــال احلجــة للعبــاد  ،فآياتــه متواتــرة ومعانيــه

الئحــة بــل ظاهــرة  ،ال حيتــاج اســتنباطها إىل كثــر علــم  ،وال إىل دقــة فهــم.

فالقــرآن حجــة اهلل عــى عبــاده  ،وهــو أعظــم اهلــدى املوعــود بــه يف قولــه :ﮋ ﯧ ﯨ

ﯩﯪ ﯫﯬ ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ ﯵ ﯶﯷﯸ ﯹﯺﯻﯼ

ﯽ ﯾ ﮊ [طــه .] 124 ، 123 :
وإنــا أرســل اهلل الرســل  ،وأنــزل عليهــم الكتــب  ،لبيــان املحجــة  ،وإقامة احلجة  ،فقـــال مـبـيـــنا

للمحـــجة :ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮊ [النحــل  ،] 36 :وقــال :ﮋ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮊ [املائــدة .] 48 :

ومهمــة الرســول  هــي مهمــة املرســلني قبلــه ؛ وهــي إبــاغ الرســـالة وإيصـــاهلا

للعـــباد :ﮋ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﮊ [النحــل  ، ] 35 :وقــال :ﮋ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﮊ
[النور .] 54 :

وقــد أمــر اهلل رســوله  أن يبلــغ مجيــع ما أنــزل إليــه مــن ربـــــه فقــــال :ﮋ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ [املائــدة .] 67 :

فأمــره أن يبلــغ القــرآن كلــه كــا يــدل عليــه عمــوم االســم املوصــول ﮋ ﭽ ﭾﮊ وأعلمــه أنــه إن

كتــم شــيئا مــن القــرآن  -وحاشــاه  -فــا أدى األمانــة  ،وال بلــغ الرســالة.

لــذا بلــغ الرســول  - وهــو أخشــى اخللــق هلل وأعلمهــم بــاهلل وأتقاهــم هلل  -القــرآن

كلــه  ،حتــى مــا كان فيــه عتــاب لــه  ،تقــول عائشــة :J
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«مــن زعــم أن رســول اهلل  كتــم شــيئا مــن كتــاب اهلل فقــد أعظــم عــى اهلل الفريــة ؛

واهلل يقــول :ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ [املائــدة .)1( »] 67 :
وقد أمر اهلل نبيه  أن يقول ألمته:
ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﮊ [األنعام  ،]19 :فمن بلغه القرآن فقد بلغته النذارة.
قال ابن عباس " :ومن بلغه هذا القرآن فهو له نذير"(.)2

وعــن قتــادة قــال :ذكــر لنــا أن النبــي  كان يقــول « :يــا أهيــا النــاس بلغــوا ولــو آيــة

مــن كتــاب اهلل فإنــه مــن بلغــه آيــة مــن كتــاب اهلل فقــد بلغــه أمــر اهلل ،أخــذه أو تركــه »(.)3

فالقــرآن بــاغ للنــاس ؛ أي موصــل هلــم حجــة اهلل  ،ومبــن دينــه وحمجتــه  ،كــا قــال تعــاىل :ﮋ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ [األعــراف .] 158 :

أمــا املعنــى الثالــث للبــاغ ؛ وهــو أنــه يبلــغ بالنــاس أعــى املقامــات  ،وأفضــل الكرامــات ،فقــد

دل عليــه نصــوص متكاثــرة مــن الكتــاب وبيانــه منهــا:

1 .قولــه تعــاىل  :ﮋ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﮊ [الزخــرف  ،] 44 :أي :إن هــذا القــرآن رشف لــك

ولقومــك كــا قــال تعــاىل  :ﮋ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨﮊ [األنبيــاء .] 10 :
قــال ابــن عبــاس  :ﮋ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﮊ [الزخــرف ]44 :

ولقومــك" (.)4

"يقــول :إن القــرآن رشف لــك

يبني هذا قوله « :إن اهلل يرفع هبذا القرآن أقواما ويضع به آخرين»(.)5
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( )1رواه مسلم يف صحيحه  ،كتــاب اإليـــامن  :باب معـنى قــول اهلل عـز وجـــل :ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮊ [األنبياء ،)159/1( ، ]10 :
(ح .)177
(( (2أخرجه الطربي يف تفسريه.)291 /11( ،
(( (3املرجع السابق.)290 /11( ،
(( (4تفسري الطربي.)610 /12( ،
(( (5رواه مسلم يف صحيحه ،كتاب صالة املسافرين ،باب فضل من يقوم بالقرآن( ،)201 / 2( ،ح.)1934

الل ِ
قاص ِد ال ُق ِ
النِّرباس يف م ِ
رآن ِمن ِخ ِ
آية :ﮋﯨ ﯩ ﯪﮊ
ُ
َ

وال يقــف الــرف والســمو بالقــرآن عنــد حــدود الدنيــا  ،بــل يتجــاوز إىل مــا هــو خــر ،مــن

درجــات عليــة أبديــة رسمديــة ،قــال « :يقــال لقــارىء القــرآن :اقــرأ وارتــق  ،ورتــل كــا
كنــت ترتــل يف الدنيــا ؛ فــإن منزلتــك عنــد آخــر آيــة تقرؤهــا»(.)1

فنــال قــارئ القــرآن التميــز والســمو واخلرييــة يف الداريــن ،قــال « خريكــم مــن تعلــم

القرآن وعلمــه»(.)2

2 .قولــه تعــاىل :ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏﮐ

ﮑﮒﮓﮔﮕ

ﮖ ﮊ [املائــدة .]16 -15:
بــل إن هدايــة القــرآن ألقــوم ســبيل  ،وأهــدى طريــق  ،كــا قــال تعــاىل :ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ [اإلرساء  ،] 9 :أي للطريقــة والســبيل التــي
هــي أقــوم الســبل وأهداهــا  ،فــا هدايــة تــداين هدايتــه .

وقــال النبــي « :إن هــذا القــرآن طرفــه بيــد اهلل  ،وطرفــه بأيديكــم ؛ فتمســكوا فإنكــم

لــن هتلكــوا  ،ولــن تضلــوا بعــده أبــدا»(.)3

(( (1أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده)404 / 11( ،؛ وقال األلباين :حسن صحيح .صحيح الرتغيب والرتهيب.)1426( ،
(( (2رواه البخاري يف صحيحه ،كتاب فضائل القرآن ،باب (خريكم من تعلم القرآن وعلمه)( ،)1919 / 4( ،ح.)4739
(( (3رواه الطرباين يف املعجم الكبري)126/ 2( ،؛ وصححه األلباين يف صحيح اجلامع.)39( ،
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املطلب الثالث :اآليات الدالة عىل هذا املقصد.
جاءت آيات عديدة تؤكد هذا املعنى:
فمنهــا مــا يؤكــد أن القــرآن بــاغ للعبــاد كاآليــة التــي هــي عنــوان بحثــي هــذا وهــي قولــه تعاىل:
ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﮊ [إبراهيم .] 52 :

ومنهــا قولــه تعــاىل :ﮋﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﮊ [األحقــاف .] 35 :

حيــث ذكــر الطــري يف تفســره "أن قولــه :ﮋ ﰀ ﰁﰂ ﮊ حيتمــل معنيــن :أحدمهــا :أن يكــون معنــاه:

هــذا القــرآن والتذكــر بــاغ هلــم وكفايــة ،إن ف َّكــروا واعتــروا فتذكــروا"(.)1

ومــن اآليــات مــا فيهــا أمــر النبــي  أن يبلــغ كل مــا أوحــاه اهلل إليــه كقولــه تعــاىل:
ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮊ [املائــدة .]67 :

يقــول ابــن كثــر عنــد هــذه اآليــة" :يقــول تعــاىل خماطبــا عبــده ورســوله حممــد ًا 

باســم الرســالة ،وآمــرا لــه بإبــاغ مجيــع مــا أرســله اهلل بــه ،وقــد امتثــل صلــوات اهلل وســامه عليــه
ذلــك ،وقــام بــه أتــم القيــام"(.)2
ومنهــا مــا يبــن أن اهلل إنــا أوحــى إليــه كتابــه ؛ لينــذر بــه العبــاد  ،فهــو رســوله إليهــم  ،قــال
تعــاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ [األنعــام .]19 :
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(( (1جامع البيان ،للطربي.)146 /22( ،
(( (2تفسري القرآن العظيم ،البن كثري.)150 / 3( ،

الل ِ
قاص ِد ال ُق ِ
النِّرباس يف م ِ
رآن ِمن ِخ ِ
آية :ﮋﯨ ﯩ ﯪﮊ
ُ
َ

ومــن اآليــات مــا يبــن أن مهمــة الرســول  بــاغ الرســالة  ،وأمــا اهلدايــة فبيــد اهلل

تعــاىل  ،قــال جــل يف عــاه :ﮋﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ
[املائــدة .]92 :

واآليات يف تقرير هذا املعنى كثرية  ،ولعل فيام أوردته كفاية .وباهلل التوفيق.

املطلب الرابع :ما يندرج حتت هذا املقصد.
يف حقيقــة األمــر :إن مقصــد البــاغ هــو جامعــة املقاصــد كلهــا  ،وأعمهــا  ،وأشــملها  ،وذلــك

أن ﮋ ﭽ ﮊ يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ [املائــدة  ،]67 :مــن ألفــاظ العمــوم فتشــمل

كل مــا أمــر ببالغــه ممــا أنــزل اهلل إليــه ،كــا أن اســم اإلشــارة يف قولــه :ﮋ ﯨ ﯩ ﯪﮊ  ،يعــود عــى

القــرآن كلــه  ،كــا عليــه الكثــر مــن املفرسيــن كــا تقــدم  ،وذلــك ينتظــم بــاغ القــرآن بــا حــواه مــن

توحيــد  ،ووعــد ووعيــد  ،وأحــكام وقصــص  ،ونحــو ذلــك.

يقــول العالمــة الســعدي " :هــذا أمــر مــن اهلل لرســوله حممــد  بأعظــم األوامــر

وأجلهــا  ،وهــو التبليــغ ملــا أنــزل اهلل إليــه  ،ويدخــل يف هــذا كل أمــر تلقتــه األمــة عنــه 

مــن العقائــد واألعــال واألقــوال  ،واألحــكام الرشعيــة واملطالــب اإلهليــة  ،فبلــغ  أكمــل

تبليــغ ،ودعــا وأنــذر ،وبــر ويــر ،وعلــم اجلهــال األميــن حتــى صــاروا مــن العلــاء الربانيــن
 ،وبلــغ بقولــه وفعلــه وكتبــه ورســله  ،فلــم يبــق خــر إال دل أمتــه عليــه  ،وال رش إال حذرهــا

عنــه  ،وشــهد لــه بالتبليــغ أفاضــل األمــة مــن الصحابــة  ،فمــن بعدهــم مــن أئمــة الديــن ورجــال
املســلمني"(.)1

(( (1تيسري الكريم الرمحن ،للسعدي.)239 / 1 ( ،
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املبحث الثاين:

النذارة ﮋ ﯫ ﯬ ﮊ

املطلب األول :املراد بالنذارة لغة.

قال ابن فارس(" :ن ََذر) النون والذال والراء كلمة تدل عىل ختويف أو ختوف.
ومنــه اإلنــذار :اإلبــاغ  ،وال يــكاد يكــون إال يف التخويــف  ،وتنــاذروا  :خــوف بعضهــم بعضــا ،

ـاف إن َأخلــف.
ومنــه النَّــذر  ،وهــو أنــه َيـ ُ

قال ثعلب :ن ََذرت هبم فاستعددت هلم ِ
وحذرت منهم.

والنذيرِ :
املنذر ،واجلمع الن ُُّذر"(.)1

وقال يف خمتار الصحاح" :اإلنذار اإلبالغ وال يكون إال يف التخويف" (.)2

قال يف اللسان" :ون َِذيرة اجليش :طليعتُهم الذي ي ِ
نذرهم أمر عدوهم.
ُ
واإلنذار :اإلبالغ وال يكون إال يف التخويف" (.)3
ومنه قوله تعاىل :ﮋﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ [القمر  ،] 16 :أي إنذاري.
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(( (1معجم مقاييس اللغة ،البن فارس )414 /5( ،نذر.
(( (2خمتار الصحاح ،للرازي )308 /1( ،نذر.
(( (3لسان العرب ،البن منظور )202 ،201 /5 ( ،نذر .

الل ِ
قاص ِد ال ُق ِ
النِّرباس يف م ِ
رآن ِمن ِخ ِ
آية :ﮋﯨ ﯩ ﯪﮊ
ُ
َ

وأما عن النذارة واإلنذار :اصطالحا:

فقــد قــال القرطبــي " :اإلنــذار اإلبــاغ واإلعــام  ،وال يــكاد يكــون إال يف ختويــف  ،يتســع زمانــه

لالحــراز ،فــإن مل يتســع زمانــه لالحــراز كان إشــعارا  ،ومل يكــن إنــذارا" (.)1

و قــال املنــاوي" :اإلنــذار :هــو اإلعــام بــا حيــذر  ،وال يــكاد يكــون إال يف ختويــف يســع زمانــه

االحــراز منــه ،فــإن مل يســع كان إشــعارا"(.)2

املطلب الثاين:املراد :بالنذارة يف اآلية.

املــراد بالنــذارة يف اآليــة هــو مــا دلــت عليــه اللغــة فيــا تقــدم  ،وكــذا مــا تبــن مــن املــراد بالنــذارة
اصطالحــا  ،وســأورد مــن أقــوال املفرسيــن مــا يؤكــد مــن ذلــك.
فقد تواتر املفرسون عىل أن معنى ل ُي َ
خوفوا به(.)3
نذروا به  :ول ُي َّ

قال الطربي" :لينذروا عقاب اهلل  ،وحيذروا به نقامته أنزله إىل نبيه .)4("

قال السعدي" :ملا فيه من الرتهيب من أعامل الرش وما أعد اهلل ألهلها من العقاب"(.)5

وهــذا عــى قــراءة مجاهــر القــراء "ول ُينـ َ
ـذروا بــه " بضــم اليــاء وفتــح الــذال عــى بنــاء الفعــل
للمفعــول.
إال أنه قد قرأ حييى بن عامرة عن أبيه وأمحد بن يزيد السلمي" :ل َي َ
نذروا به"(.)6

ـذرت بالشـــيء إذا ُأشـ ِ
قــال ابــن عطيــة" :بفتــح اليــاء والــذال مــن قــول العــربَ :نـ َ
ـعرت بــه ،
وحتــرزت منــه وأعــددت"(.)7
وقال أبو حيان" :مضارع ن ََذر باليشء إذا علم به فاستعد له"(.)8
(( (1اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطبي.) 184 / 1 ( ،
(( (2انظر  :التوقيف عىل مهامت التعاريف ،للمناوي.)64( ،
(( (3انظر :اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي)385 / 9( ،؛ وتفسريالقرآن ،للسمعاين.)127 / 3( ،
(( (4تأويل البيان ،للطربي.)57 / 17( ،
(( (5تيسري الكريم الرمحن ،للسعدي.)428 / 1( ،
(( (6انظــر  :املحــرر الوجيــز ،البــن عطيــة)348 / 3( ،؛ والبحــر املحيــط ،أليب حيــان)460 / 6( ،؛ والـــدر املصــون ،لــــلحلبي،
(.)135/ 7
(( (7املحرر الوجيز ،البن عطية.)348 / 3( ،
(( (8البحر املحيط ،أليب حيان.)460/ 6( ،
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املطلب الثالث :اآليات الدالة عىل هذا املقصد.
إن مــن أعظــم مقاصــد رســاالت األنبيــاء النــذارة كــا ذكــر اهلل تعــاىل هــذا يف غــر مــا موضــع

عمومــا وخصوصــا.

فقال يف العموم :ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮊ [البقرة .] 213 :
وقال :ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮊ [األنعام .] 48 :

وأمــا اآليــات الدالــة عــى هــذا املعنــى وهــو النــذارة مــن لــدن نبينــا حممــد  لقومــه

فكثــرة جــدا.

فقــد أخــر اهلل يف غريمــا موضــع أنــه أرســله بشــر ًا ونذيــر ًا  ،كــا يف قــول اهلل تعــاىل :ﮋ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ [فاطــر .] 24 :

فهــو  لعمــوم العاملــن بشــر ونذيــر  ،يبــر مــن آمــن باحليــاة الطيبــة  ،واجلــزاء األوىف

 ،وينــذر مــن عــى الشــقاء  ،والعــذاب املهــن.

وأما داللة القرآن الكريم عىل هذا املقصد وهو النذارة فكثرية جد ًا.
منها قوله تعاىل :ﮋ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﮊ [األنعام .] 19 :
وقــوله تعــاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ [األنبياء .] 45 :

وغري ذلك من اآليات.
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الل ِ
قاص ِد ال ُق ِ
النِّرباس يف م ِ
رآن ِمن ِخ ِ
آية :ﮋﯨ ﯩ ﯪﮊ
ُ
َ

املطلب الرابع :ما يندرج حتت النذارة.
لقــد تنــوع تقريــر هــذا املقصــد يف كتــاب اهلل تعــاىل بعــد بيــان أن الرســول  نذيــر مــن

ر به .

فتــارة تــأيت النــذارة مطلقــة فيدخــل حتتهــا اإلنــذار مــن كل خمــوف يف العاجــل أو اآلجــل  ،ولعــل

هــذا األكثــر يف كتــاب اهلل تعــاىل  ،كــا يف قولــه ســبحانه :ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮊ [الشــورى .] 7 :
وتارة تأيت النذارة والتحذير من أشياء حمددة ومن ذلك:

إنذارهــم يــوم القيامــة  ،ومــا فيــه مــن أحــوال وأهــوال ،وجميئــه بغتــة وهــم يف هلوهــم يلعبــون ،

ويف غيهــم يــرددون ليتهيــأوا لــه  ،ويســتعدوا بالعمــل الصالــح  ،قبــل أن حيــال بينهــم وبينــه ،كــا قــال

تعــاىل يف اآليــة الســابقة  :ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮊ [الشــورى . ] 7 :

ومــن ذلــك إنذارهــم أن يصيبهــم مثــل مــا أصــاب مــن قبلهــم مــن املكذبــن املعرضــن كــا قــال

تعــاىل :ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ [فصلــت .]14 ، 13 :

قــال الســعدي " : أي :فــإن أعــرض هــؤالء املكذبــون بعــد مــا بــن هلــم مــن أوصــاف

القــرآن احلميــدة  ،ومــن صفــات اإللــه العظيــم ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ [فصلــت ]13 :

أي  :عذا ًبــا

يســتأصلكم وجيتاحكــم ،ﮋﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ [فصلــت  ]13 :القبيلتــن املعروفتــن ،حيــث اجتاحهــم

العــذاب ،وحــل عليهــم وبيــل العقــاب  ،وذلــك بظلمهــم وكفرهــم"(.)1

(( (1تفسري السعدي.)746 /1( ،
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وممــا ينــدرج حتــت هــذا املقصــد العظيــم القصــص القــرآين  ،الــذي فيــه ذكــر أحــوال املكذبــن

املعانديــن  ،ومــا حــل هبــم مــن العــذاب األليــم  ،لــذا ملــا ذكــر اهلل تعــاىل أحــوال املكذبــن يف ســورة

القمــر ختــم اإلخبــار عــا حــل باملكذبــن بقولــه تعــاىل :ﮋ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮊ [القمــر .] 17 ، 16 :

ثــم أعلــم أنــه كــا أن القــرآن هــدى للنــاس ولكــن ال ينتفــع بــه فيهتــدي إال املتقــون فكذلــك هــو

نــذارة للعاملــن  ،ولكــن إنــا ينتفــع بالنــذارة مــن ٌأقبــل بقلبــه  ،واســتمع لــكالم ربــه قــــال ســــبحانه:

ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﮊ [األنعــام .] 51 :

قــال الســعدي " : هــذا القــرآن نذارة للخلق كلهم  ،ولـــكن إنــــا ينتفع بــــه ﮋ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﮊ فهــم متيقنــون لالنتقــال مــن هــذه الــدار إىل دار القــرار ،فلذلــك يســتصحبون مــا
ينفعهــم  ،ويدَ ُعــون ما يرضهــم"(.)1

وأمــا مــن عداهــم ممــن أعرضــوا فطبــع عــى قلوهبــم  ،فــا تنفــع معهــم النــذارة إال إقامــة احلجــة

عليهــم  ،كـــا قـــال تعــــاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﮊ [البقــرة ،]6 :

وهــؤالء الذيــن طبــع اهلل عــى قلوهبــم  ،وكتــب عليهــم الشــقاء إلعراضهــم ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﮊ

[الصــف  ،]5 :فختــم عليهــا ؛ فــا تنفــع فيهــا نــذارة  ،وال جتــدي شــيئا  ،فهــي وعدمهــا ســواء.
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(( (1تفسري السعدي.)257 /1( ،

الل ِ
قاص ِد ال ُق ِ
النِّرباس يف م ِ
رآن ِمن ِخ ِ
آية :ﮋﯨ ﯩ ﯪﮊ
ُ
َ

املبحث الثالث :املقصد الثالث

حتقيق التوحيد ﮋ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﮊ
املطلب األول :املراد بالتوحيد لغة واصطالح ًا
وحد توحيد ًا  ،أي جعل اليشء واحدا(.)1
وحد ُي ِّ
التوحيد :لغة :مصدر َّ

ومنه توحيد البلدان  ،أي جعلها حتت ٍ
راية واحدة  ،وحاكم واحد  ،ووالية وواحدة .

قال ابن األثري يف النهاية يف اسم اهلل (الواحد)" :هو الفرد الذي مل يزل  ،ومل يكن معه آخر"(.)2
واصطالح ًا :إفراد اهلل بام خيتص به من الربوبية  ،واأللوهية  ،واألسامء والصفات.
وقد قسم علامء أهل السنة واجلامعة التوحيد باالستقراء إىل ثالثة أقسام:
1.توحيــد الربوبيــة :وهــو إفــراد اهلل تعــاىل بأفعالــه ؛ مــن اخللــق وامللــك والتدبــر  ،ونحــو

ذلــك مــن خصائــص الربوبيــة.

2.توحيد األلوهية :وهو إفراد اهلل بالعبادة القلبية  ،والقولية  ،والعملية.
3.توحيــد األســاء والصفــات :وهــو إفــراد اهلل بخصائــص ذاتــه  ،وأســائه  ،وصفاتــه،

الــواردة يف الكتــاب  ،والثابتــة يف الســنة اســا ومعنــى وحكــا  ،مــن غــر حتريــف  ،وال تكييــف
 ،وال تعطيــل  ،وال متثيــل(. )3

(( (1انظر :لسان العرب ،البن منظور.)448 /3( ،
(( (2النهاية يف غريب احلديث ،البن األثري.)45 / 5( ،
(( (3انظر  :رشح العقيدة الطحاوية ،للرباك) 27/ 1 ( ،؛ لوامع األنوار البهية ،للسفاريني.) 128 / 1 ( ،
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فقــول اهلل تعــاىل :ﮋ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﮊ [إبراهيــم  ،]52 :يقــرر مقصــد ًا عظيــ ًا مــن مقاصــد

القــرآن  ،وهــو أن يعلــم العبــاد أن اإللــه إلــه واحــد  ،علــا يقينيـ ًا يقتــي العمــل بموجــب هــذا العلم.

املطلب الثاين :املراد بالتوحيد يف اآلية.
املــراد بقولــه تعــاىل :ﮋ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﮊ [إبراهيــم  :]52 :وليعلــم العبــاد بــا أنــزل اهلل يف كتابــه

هــذا مــن اآليــات البينــات ،واحلجــج الواضحــات ،والرباهــن القاطعــات ،أن اإللــه احلــق إلــه واحــد
ال رشيــك لــه اليف ذاتــه وال يف أســائه واليف صفاتــه ،ويعلمــوا ذلــك علـ ًا رافعـ ًا للجهــل  ،ويســتيقنوه
يقينـ ًا رافعـ ًا للشــك ،ويعملــوا بمقتــى ذلــك العلــم احلــق فيوحــدوا رهبــم يف معرفتــه  ،كــا يوحــدوه
يف قصــده.
وعىل هذا تضافرت أقوال املفرسين:
ـج
قــال الطــري يف تفســره :ﮋ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﮊ [إبراهيــم " ]52 :يقــول :وليعلمــوا بــا احتـ ّ

بــه عليهــم مــن احلجــج فيــه أنــا هــو إلــه واحــد  ،ال آهلــة شــتى ،كــا يقــول املرشكــون بــاهلل ،وأن ال
إلــه إال هــو الــذي لــه مــا يف الســاوات ومــا يف األرض ،الــذي ســخر هلــم الشــمس والقمــر  ،والليــل

والنهــار  ،وأنــزل مــن الســاء مــاء فأخــرج بــه مــن الثمــرات رزقــا هلــم  ،وســخر هلــم الفلــك لتجــري
يف البحــر بأمــره  ،وســخر هلــم األهنــار"(.)1
وقــال الســعدي " :ﮋ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﮊ [إبراهيــم  ]52 :حيــث رصف فيــه مــن األدلــة والرباهني

عــى ألوهيتــه و وحدانيتــه  ،مــا صــار ذلك حــق اليقــن"(.)2
أي :وليعملوا بام فيه  ،ويستدلوا عىل وحدانية اهلل تعاىل.
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(( (1جامع البيان ،للطربي.)57 / 17( ،
(( (2تيسري الكريم الرمحن ،للسعدي.)428 / 1( ،

الل ِ
قاص ِد ال ُق ِ
النِّرباس يف م ِ
رآن ِمن ِخ ِ
آية :ﮋﯨ ﯩ ﯪﮊ
ُ
َ

املطلب الثالث :اآليات الدالة عىل هذا املقصد (التوحيد).

وقــد دل عــى هــذا املقصــد آيــات كثــرة  ،بــل أكثــر اآليــات يف تقريــر هــذا املقصــد العظيــم مــن

مقاصــد القــرآن  ،بــل القــرآن كلــه تقريــر هلــذا املقصــد العظيــم  ،كــا قــرر ذلــك ابــن القيــم رمحــه اهلل
حيــث قــال:

"وأمــا التوحيــد الــذي دعــت إليــه رســل اهلل  ،ونزلــت بــه كتبــه فــوراء ذلــك كلــه  ،وهــو نوعان:

توحيــد يف املعرفــة واإلثبــات  ،وتوحيــد يف املطلــب والقصد".

فــاألول :هــو حقيقــة ذات الــرب تعــاىل  ،وأســائه  ،وصفاتــه  ،وأفعالــه  ،وعلــوه فــوق ســاواته

عــى عرشــه  ،وتكلمــه بكتبــه  ،وتكليمــه ملــن شــاء مــن عبــاده  ،وإثبــات عمــوم قضائــه  ،وقــدره ،
وحكمــه  ،وقــد أفصــح القــرآن عــن هــذا النــوع جــد اإلفصــاح.

كــا يف أول ســورة احلديــد ،وســورة طــه ،وآخــر ســورة احلشـــر ،وأول ســورة ( تنزيل ) الســجدة،

وأول ســورة آل عمــران ،وســورة اإلخــاص بكامهلــا ،وغــر ذلك.

النــوع الثــاين :مثــل مــا تضمنتــه ســورة ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﮊ [الكافــرون  ،] 1 :وقولــه :ﮋ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﮊ [آل عمــران .] 64 :

ثــم قــال" :بــل نقــول قــوالً كلي ـ ًا :إن كل آيــة يف القــرآن فهــي متضمنــة للتوحيــد  ،شــاهدة بــه ،

داعيــة إليــه"(.)1

فتقريــر التوحيــد  ،والدعــوة إليــه  ،مــن املقاصــد العظمــى  ،والكليــات الكــرى يف القــرآن الكريم

 ،يقــول العالمــة الســعدي رمحــه اهلل " :ومــن كليــات القــرآن  ،أنــه يدعــو إىل توحيــد اهلل ومعرفتــه ،

بذكــر أســاء اهلل  ،وأوصافــه  ،وأفعالــه الدالــة عــى تفــرده بالوحدانيــة  ،وأوصــاف الكــال  ،وإىل أنــه
احلــق  ،وعبادتــه هــي احلــق  ،وأن مــا يدعــون مــن دونــه هــو الباطــل  ،ويبــن نقــص كل مــا عبــد مــن

دون اهلل مــن مجيــع الوجــوه"(.)2

(( (1مدارج السالكني ،البن القيم.)417 / 3( ،
(( (2تيسري الكريم الرمحن ،للسعدي.)941 / 1( ،
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املطلب الرابع :ما يندرج حتت هذا املقصد (التوحيد).
تنوعــت مظاهــر العنايــة بالتوحيــد يف كتــاب اهلل تعــاىل  ،وجــاءت عــى وجــوه شــتى  ،كلهــا

تنــدرج حتــت هــذا املقصــد وحتققــه  ،منهــا:

1 .بيــان أن التوحيــد هــو الغايــة مــن خلــق اخلليقــة كــا قــال تعــال :ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﮊ [الذاريــات .] 56 :

ويف هــذه اآليــة مــن القــر واحلــر مــا ال خيفــى  ،والنفــي واالســتثناء مــن آكــد أنــواع احلــر،

فعلــم هبــذا أن الغايــة مــن خلــق العبــاد هــي عبــادة اهلل تعــاىل  ،والــام يف قولــه :ﮋ ﭸ ﮊ للتعليــل،

وهــذا التعليــل لبيــان احلكمــة مــن اخللــق  ،وليــس التعليــل املــازم للمعلــول  ،إذ لــو كان كذلــك

للــزم أن يكــون اخللــق كلهــم ع َّبــاد ًا منقاديــن ألوامــر رهبــم الرشعيــة إذ املــازم الزم ،ولكــن ليــس

األمــر كذلــك فهــذه العلــة غائيــة  ،وليســت موجبــه ،فالعلــة الغائيــة لبيــان الغايــة واملقصــود مــن هــذا

الفعــل  ،ثــم قــد تقــع وقــد ال تقــع كــا قــال تعــاىل :ﮋﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮊ

[النســاء  ،] 64 :ويف واقــع احلــال قــد يطــاع  ،وقــد يعــى  ،ولكــن اهلل أراد أن يطــاع  ،ولذلــك أرســل

رســله  ،فعــى مــن عــى  ،فعــرض نفســه للعقوبــة(.)1

2 .تذكــر اهلل عبــاده بامليثــاق الــذي أخــذه عليهــم  ،وهــم يف عــامل الــذر  ،يف أصــاب آبائهــم

عــى توحيــده ســبحانه حيــث قــال :ﮋﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸﭹ ﮊ [األعــراف .]172 :

أخــرج الطــري يف تفســره :عــن ابــن عبــاس ،عــن النبــي  قــال« :أخــذ اهلل امليثــاق

ـذر،
ذريــة ذرأهــا ،فنثرهــم بــن يديــه كالـ ِّ
مــن ظهــر آدم بنَ ْعـ َـان -يعنــي عرفــة -فأخــرج مــن صلبــه كل ّ
ثــم كلمهــم َق َبــا فقــال :ﮋﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﮊ »(.)2
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(( (1انظر  :القول املفيد للعالمة ابن عثيمني.)25 / 1( ،
(( (2تفســر الطــري)222 /13( ،؛ واحلديــث أخرجــه أمحــد يف مســنده)2455( ،؛ واحلاكــم يف مســتدركه)75( ،؛ وصححــه ووافقــه

الل ِ
قاص ِد ال ُق ِ
النِّرباس يف م ِ
رآن ِمن ِخ ِ
آية :ﮋﯨ ﯩ ﯪﮊ
ُ
َ

ـك وجب َلهــم َع َليــْـ ِ
ـال َف َطرهــم َعـ َ ِ
ـهَ ،قــــ َ
ـال َت َعـــ َ
ـال :ﮋ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ
ـى َذلـ َ َ َ َ ُ ْ
َكـ َـا َأ َّن ـ ُه َت َعـ َ َ ُ ْ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﮊ [الــروم .] 30 :

هلــذا يأمــر اهلل عبــاده بتوحيــده  ،وفــاء بعهــده وميثاقــه يف غــر مــا موضــع مــن كتابــه  ،مــن ذلــك

قولــه تعــاىل :ﮋﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦ ﮊ [املائــدة .] 7 :

3 .بيــان القــرآن مهمــة الرســل العظمــي ؛ وهــي بيــان التوحيــد وتقريــره  ،والدعــوة إليــه ،

والدفــاع عنــه.

قـال تعــاىل :ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ [النحل .] 36 :

يقــول العالمــة الســعدي رمحــه اهلل تعــاىل" :خيــر تعــاىل أن حجتــه قامــت عــى مجيــع األمــم  ،وأنــه

مــا مــن أمــة متقدمــة أو متأخــرة إال وبعــث اهلل فيهــا رســوالً  ،وكلهــم متفقــون عــى دعــوة واحــدة ،
وديــن واحــد  ،وهــو عبــادة اهلل وحــده ال رشيك لــه"(.)1

4 .بيان القرآن الكريم ألنواع التوحيد وأقسامه  ،ولوازمها  ،ومقتضياهتا.
ومــن هنــا اســتقرأ العلــاء نصــوص الوحــي املطهــر ،فقســموا التوحيــد إىل مــا تقــرر مــن توحيــد

الربوبيــة  ،وتوحيــد األلوهيــة  ،وتوحيــد األســاء والصفــات  ،كــا تقــدم اإلشــارة إىل هــذا ســابق ًا.
والقرآن ميلء ببيان التوحيد بأنواعه من فاحتته إىل خامتته.

ففــي الفاحتــة ً
مثــا توحيــد الربوبيــة يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﭘ ﭙ ﮊ [الفاحتــة ،]2 :وقولــه:

ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﮊ [الفاحتــة  ]4 :وتوحيــد األلوهيــة يف قولــه :ﮋﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ [الفاحتــة  ]5 :وتوحيــد

األســاء والصفــات يف قولــه :ﮋ ﭛ ﭜ ﮊ [الفاحتــة .]3 :
الذهبي؛ كام صححه أمحد شاكر يف تعليقه عىل املسند (.)268 /4
(( (1تيسري الكريم الرمحن ،للسعدي.)440 / 1( ،
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وقد كثر يف اآليات املكية لفت األنظار إىل دالئل الربوبية  ،إلزام ًا للعباد بتوحيد األلوهية.
ولعظــم شــأن هــذا النــوع مــن أنــواع التوحيــد ال تــكاد ختلــو آيــة فض ـ ً
ا عــن ســورة مــن ذكــر

صفــة أو اســم أو فعــل هلل تعــاىل  ،وأثــر لذلــك.

كــا ثبــت ذلــك يف احلديــث الصحيــح الــذي رواه مســلم عــن النبــي  أنــه قــال:

أليب بــن كعــب« :أتــدري أي آيــة يف كتــاب

اهلل أعظــم؟ قــال :ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮊ [البقــرة :

 ، ]255فــرب بيــده يف صــدره ،وقــال ليهنــك العلــم أبــا املنــذر» (.)1

بيــان الســبب األعظــم للجهــاد  ،الــذي هــو ذروة ســنام اإلســام  ،أنــه الدعــوة للتوحيــد ،والذب

عنــه  ،وجماهــدة مــن يقــف يف وجهــه  ،أو يريــد الصــد عنــه ،قــال تعــاىل :ﮋ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﮊ [األنفــال .] 39 :

قــال ابــن جريــر الطــري" :فقاتلوهــم حتــى ال يكــون رشك  ،وال يعبــد إال اهلل وحــده ال رشيــك

لــه  ،فريتفــع البــاء عــن عبــاد اهلل مــن األرض ؛ وهــو (الفتنــة).

ـاروا إىل الديــن
(فــإن انتهــوا) ،فــإن معنــاه :فــإن انتهــوا عــن الفتنــة ،وهــي الــرك بــاهلل ،وصـ ُ

احلــق معكــم ﮋ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﮊ [األنفــال .] 39 :

ثــم روى القــول املــروي عــن ابــن عبــاس واحلســن وقتــادة وغريهــم  ،أن املــراد بالفتنــة هنــا

(الــرك)"(.)2

وقال تعاىل :ﮋﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ اآلية [التوبة .] 29 :
واحلاصــل أن اجلهــاد الرشعــي هــو مــا كان إلعــاء كلمــة اهلل تعــاىل  ،وهــي كلمــة التوحيــد ،

وذلــك أعظــم دليــل عــى عظمــة التوحيــد  ،الــذي يعصــم املهــج  ،ونبذهلــا يف ســبيله .وبــاهلل التوفيــق.
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(((1رواه مسلم يف صحيحه ،كتاب صالة املسافرين ،باب فضل سورة الكهف وآية الكريس ،آية (( ،)556 / 1ح .)810
(( (2جامع البيان ،للطربي.)543/ 13( ،

الل ِ
قاص ِد ال ُق ِ
النِّرباس يف م ِ
رآن ِمن ِخ ِ
آية :ﮋﯨ ﯩ ﯪﮊ
ُ
َ

املبحث الرابع:

التذكر ﮋ ﯲ ﯳ ﯴ ﮊ
ويشتمل عىل أربعة مطالب:

املطلب األول :املراد بالتذكر.
قــال يف اللســان" :الذكــر :احلفــظ للــيء وتذكــره .والذكــر أيضــا :الــيء جيــري عــى اللســان.
والذكــر :جــري الــيء عــى لســانك ،ذ َكــره يذ ُكــره ِذكــر ًا و ُذكــر ًا؛ األخــرة عــن ســيبويه" .وقولــه

تعــاىل :ﮋ ﭴ ﭵ ﭶﮊ [البقــرة ،]63 :قــال أبــو إســحاق" :معنــاه ادرســوا مــا فيــه .وتذكــره واذكــره
وادكــره واذدكــره ،قلبــوا تــاء افتعــل يف هــذا مــع الــذال بغــر إدغــام".

وقــال الفــراء" :الذكــر مــا ذكرتــه بلســانك وأظهرتــه .والذكــر بالقلــب .يقــال :مــا زال منــي عــى

ذكــر أي مل أنســه" (.)1

قال أبو عيل" :التذكّر يراد به التد ّبر والتفكر ،وليس تذكر ًا عن نسيان"(.)2

املطلب الثاين :املراد بالتذكر يف اآلية.
املــراد بالتذكــر يف اآليــة هــو  :أن يذكــر العبــاد مــا ينفعهــم  ،ويتدبــروا آيــات اهلل تعــاىل ؛ ليثمــر

هلــم ذلــك التذكــر أنــواع املعــارف  ،التــي تثمــر هلــم اإلنابــة إىل الــرب الكريــم  ،وحســن الســر إليــه
واإلقبــال عليــه .

(( (1لسان العرب ،البن منظور )308 /4( ،فصل الذال املعجمة.
(( (2حجة القراءات ،البن زنجله.)204 / 5( ،
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وعىل هذا تدور عبارات املفرسين :
احتــج اهلل بــه
قــال الطــري يف تفســره " :ﮋ ﯲ ﯳ ﯴﮊ يقــول  :وليتذكــر فيتعــظ بــا
ّ

عليــه مــن حججــه التــي يف هــذا القــرآن  ،فينزجــر عــن أن جيعــل معــه إهلــا غــره  ،و ُيـ ْ ِ
ـرك يف عبادتــه

شــيئا ســواه أهـ ُـل احلجــى والعقــول  ،فإهنــم أهــل االعتبــار واال ّدكار  ،دون الذيــن ال عقــول هلــم وال

أفهــام  ،فإهنــم كاألنعــام بــل هــم أضـ ّـل ســبيال"(.)1

وقــال العالمــة الســعدي" :ﮋ ﯲ ﯳ ﯴ ﮊ أي :العقــول الكاملــة مــا ينفعهــم فيفعلونــه ،

ومــا يرضهــم فيرتكونــه  ،وبذلــك صــاروا أويل األلبــاب والبصائــر.

إذ بالقــرآن ازدادت معارفهــم وآراؤهــم  ،وتنــورت أفكارهــم ملــا أخــذوه غضــ ًا طريــ ًا فإنــه ال

يدعــو إال إىل أعــى األخــاق واألعــال وأفضلهــا ،وال يســتدل عــى ذلــك إال بأقــوى األدلــة وأبينهــا.
وهــذه القاعــدة إذا تــدرب هبــا العبد الذكــي  ،مل يــزل يف صعــود ورقــي عــى الــدوام يف كل

خصلــة محيــدة"(.)2

املطلب الثالث :اآليات الدالة عىل مقصد التذكر.
لقــد جــاءت آيــات عديــدة تؤكــد هــذا املقصــد العظيــم مــن مقاصــد القــرآن  ،وبصيــغ وأســاليب

متنوعة ؛ فمن ذلك قولــــه تعــــاىل :ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﮊ [ص .] 29 :
وقوله :ﮋﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﮊ [الزمر .] 27 :
إىل غــر ذلــك مــن اآليــات الكثــرة التــي يبــن اهلل تعــاىل فيهــا أنــه أنــزل القــرآن وبــن آياتــه

وفصلهــا للعبــاد  ،ورضب هلــم األمثــال  ،وأنــزل آياتــه عــى وجــوه شــتى  ،كام يــــدل عليــــه قــــوله:

ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ [الفرقــان  ،] 50 :هلــذه الغايــة العظيمــة  ،وهــي أن يتذكــر العبــاد .
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(( (1جامع البيان.)57 /17( ،
(( (2تيسري الكريم املنان ،للسعدي.)428 / 1( ،
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آية :ﮋﯨ ﯩ ﯪﮊ
ُ
َ

ومل يذكــر يف أكثــر اآليــات مــا املــراد تذكــره ليعــم كل مفيــد هلــم ؛ مــن علــوم ومعــارف  ،وعــر

وعظــات نافعــة هلــم  ،يف دنياهــم وأخراهــم.

قــال الطــري رمحــه اهلل" :يقــول تعــاىل ذكــره :ﮋ ﭑ ﭒ ﮊ هلــؤالء املرشكــن املفرتيــن عــى اهلل
ِ
ـر واآليــات واحلجــج ،ورضبنــا هلــم فيــه األمثــالّ ،
وحذرناهــم فيــه وأنذرناهــم
ﮋ ﭓ ﭔ ﭕﮊ العـ َ

ﮋ ﮣ ﮊ يقــول :ليتذكــروا تلــك احلجــج عليهــم ،فيعقلــوا خطــأ مــا هــم عليــه مقيمــون ،ويعتــروا

بالعــر ،فيتعظــوا هبــا  ،وينيبــوا مــن جهالتهــم  ،فــا يعتــرون هبــا  ،وال يتذكــرون بــا يــرد عليهــم مــن
اآليــات والنُّـ ُ
ـق ،و ُبعــدا منــه
ـذر ،ومــا يزيدهــم تذكرينــا إياهــم ﮋ ﭺ ﭻﮊ يقــول :إال ذهابــا عــن احلـ ّ
وهربــا.

والنفــور يف هــذا املوضــع مصــدر مــن قوهلــم :نفــر فــان مــن هــذا األمــر ِ
ينفــر منــه َن ْفــرا

ونفــورا"(.)1

املطلب الرابع :ما يندرج حتت هذا املقصد (التذكر).
إن مقصــد التذكــر مقصــد عظيــم ،وهــو مــن أنفــع ما يكــون لــذوي العقــول الســلمية ،وخصوصا
إذا أســتحرضنا أن ســنن اهلل الكونيــة تتكــرر يف الكــون وهــي جاريــة بعلــم وحكمــة وقــدرة مــن لــدن
عليــم حكيم.
ثــم إن للتذكــر ثــاره العظيمــة حينــا يكــون مــن ذي لب ســليم  ،يعتــر ويتذكــر  ،ويقايــس األمور
 ،ويفيــد مــن الزم التذكــر  ،وهــو االنتفــاع واالتعــاظ واالعتبــار  ،فيثمــر لــه ذلــك هــدى  ،وســداد ًا
ورشــاد ًا يف ســعيه  ،الهتدائــه وتذكــره ملــا ذكــره بــه ربــه .
فمام يندرج حتت التذكر ما ييل:
(( (1جامع البيان ،للطربي.)453/ 17( ،
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1 .تذكــر عظمــة ربــه  ،وجاللــه وكاملــه  ،ومــا لــه ســبحانه مــن األســاء احلســنى والصفــات

العــا  ،واألفعــال اجلميلــة .

قال تعاىل :ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ [األعراف ] 201 :
وقـال سبحانه :ﮋﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﮊ [آل عمران .] 135 :

2 .تذكــر أوامــره ونواهيــه فيعمــل باألوامــر مــا اســتطاع  ،ويــدع املنهيــات كلهــا  ،وذلــك

حقيقــة التقــوى ،قــال تعــاىل يف أمجــع آيــة يف اخلــر والــر :ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ [النحــل .] 90 :

3 .تذكــر أصــل اخللقــة ممــا بــه يتبــن عظمــة الــرب  ،وكــال القــدرة  ،ومتــام النعمــة  ،وضعف

العبــد  ،وبالــغ احلاجة.

قــال تعــاىل :ﮋﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ [مريــم  ،] 67 :وهلــذه اآليــة مضامــن ،

وفوائــد عظيمــة ؛ إذ فيهــا الداللــة عــى قــدرة اهلل ســبحانه الــذي خلــق مــن عــدم  ،وإنعامــه عــى عبــده

إذ خلقــه ومل يكــن شــيئ ًا مذكــور ًا  ،وفيهــا الداللــة عــى قــدرة اهلل عــى البعــث واإلعــادة  ،وهلــذا احتــج

هبــا تعــاىل عىل من أنكــر البعــث واملعــــاد فقـــال :ﮋ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﮊ [مريــم .] 66 :

وقـــال يف موضـــع آخـــر :ﮋﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮊ [يــس .] 79 ، 78 :

وقـــــال :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

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

ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﮊ [احلــج .] 5 :
4 .ذكــر نعــم اهلل عــى عبــاده وهــي نعــم كثــرة  ،ال تعــد وال حتـــى ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱﭲ ﮊ [النحــل  ]18 :ســواء يف أمــور دينهــم أو دنياهــم  ،وكــم يذكــر اهلل عبــاده نعمــه ،
ليســتخرج منهــم الشــكر  ،فيحفظهــا عليهــم  ،ويزيدهــم مــن فضلــه.
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قال :ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮊ [البقرة .] 198 :

قــال الطــري ": أي اذكــروا اهلل تعــاىل كــا مــ َّن عليكــم باهلدايــة بعــد الضــال  ،وكــا

علمكــم مــا مل تكونــوا تعلمــون  ،فهــذه مــن أكــر النعــم  ،جيــب شــكرها  ،ومقابلتهــا بذكــر املنعــم ،

بالقلــب  ،واللســان"(.)1

5 .ذكر السابقني وأحواهلم  ،ليقتدى باألخيار  ،ويتقى سبيل األرشار  ،وأهل البوار.
وتأمــل مــن ذكــر اهلل وذكَّـــر هبـــم يف ســـورة مــــريم ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ [مريــم  ،] 16 :ﮋ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ [مريــم  ،] 41 :ثــم موســى وإســاعيل وإدريــس وكــذا قولــه تعــاىل:

ﮋﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮊ [ص .] 47 – 45 :

قــال الســعدي (رمحــه اهلل)" أي :واذكــر هــؤالء األنبيــاء بأحســن الذكــر ،وأثــن عليهــم أحســن

الثنــاء  ،فــإن كال منهــم مــن األخيــار الذيــن اختارهــم اهلل مــن اخللــق  ،واختــار هلــم أكمــل األحــوال

 ،مــن األعــال  ،واألخــاق  ،والصفــات احلميــدة  ،واخلصــال الســديدة.
إىل أن قال  ...فهذا نوع من أنواع الذكر ،وهو ذكر أهل اخلري"(.)2

وعــى هــذا فقصــص القــرآن كلــه ممــا ينــدرج حتــت هــذه اآليــة ﮋ ﯲ ﯳ ﯴ ﮊ التــي

دلــت عــى هــذا املقصــد العظيــم (التذكــر).

وباهلل التوفيق.

(( (1تفسري الطربي.)92 /1( ،
(( (2تيسري الكريم الرمحن ،للسعدي.)715 /1( ،
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A
احلمــد هلل الــذي بنعمتــه تتــم الصاحلــات ،والصــاة والســام عــى املبعــوث باآليــات البينــات،

واحلجــج القاطعــات ،والكلــات اجلامعــات ،وعــى آلــه وصحبــه أويل الفضائــل واملكرمــات؛ وبعــد:
فبعــد معاجلــة هــذا البحــث  ،الواســع يف دالالتــه ومراميــه  -وإن كنــت قــد أوجــزت فيــه كثــر ًا ؛

إذ املقصــود اإلشــارة إىل مجــل الــكالم  ،ومراميــه  ،دون اخلــوض يف دقائــق تفاصيلــه ومعانيــه  ،فذلــك

ممــا يطــول  ،إذ يشــمل بيــان كل مــا أنــزل عــى الرســول  - أخلــص للنتائــج التاليــة:
1 .أن القرآن العظيم أعظم وعاء جلوامع الكلم  ،التي آتاها اهلل نبينا حممد ًا .

2 .أن علــم مقاصــد القــرآن علــم عظيــم  ،ينبغــي العنايــة بــه  ،إذ يلفــت النظــر إىل غاياتــه

ومراميــه؛ ليعيهــا العبــاد  ،وحيققــوا مــا أمــروا بتحقيقــه ليســعدوا.

3 .أن هــذه اآليــة التــي بــن يدينــا قــد مجعــت مقاصــد القــرآن الكريــم  ،بأوجــز لفظ ،وأشــمله

وأمجله.

4 .احلاجــة ماســة ملواصلــة الباحثــن يف علــم مقاصــد القــرآن ؛ إذ مل يأخــذ حقــه مــن البحــث،

والتحريــر  ،والتحقيــق.

وباهلل التوفيق.
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1.االنتصــارات اإلســامية ،لســليامن بــن عبــد القــوي الطــويف الــررصي( ،ت716 :هـــ) ،حتقيــق:
ســامل بــن حممــد القــرين ،مكتبــة العبيــكان  -الريــاض  ،ط1419 ،1هـــ.

2.البحــر املحيــط ،أليب حيــان حممــد بــن يوســف األندلــي (ت745 :هـــ) ،دار الفكــر  -بــروت،
ط 1،1420هـ.

3.التحريــر والتنويــر ،ملحمــد بــن عاشــور التونــي (ت 1393 :هـــ) ،الــدار التونســية للنــر -
تونــس ،ط 1984 ،1م.

4.الرتغيــب والرتهيــب ،لعبــد العظيــم بن عبــد القــوي املنــذري (ت656 :هـــ) ،دار الكتــب العلمية
 -بــروت ،ط 1417 ،1هـ .

5.تفســر ابــن عطيــة (املحــرر الوجيــز يف تفســر الكتــاب العزيــز ) ،ألبــو حممــد عبــد احلــق بــن
غالــب بــن عطيــة األندلــي املحــاريب (ت542 :هـــ) ،دار الكتــب العلميــة  -بــروت ،ط،1
 1422هـ.

6.تفســـر ابن كثـري،ألبـي الفـــداء إسـامعيل بن عمـر بـن كثـري القرشـــي الدمشقـي (ت774 :هـ)،
دار طيبــة للنــر والتوزيــع ،ط1420 ،2هـ.

7.تفســر البغــوي ( معــامل التنزيــل ) ،ملحيــي الســنة :احلســن بــن مســعود البغــوي الشافعـــي (ت :
510هـــ) ،دار إحيــاء الــراث العــريب  -بــروت ،ط 1420 ، 1هـــ.

8.تفسـري السمعـاين ( تفسري القرآن ) ،ألبـي املظفـر ،منصـور بـن حممـد السمعـاين (ت489 :هـ)،دار
الوطن ،الرياض  -الســعودية ،ط1418 ،1هـ.

9.تفســـر الطـــري (جامـع البيـان يف تأويـــل القرآن ) ،ملحمـد بـن جـريـــر الطبـري (ت310 :هـ)،
مؤسســة الرســالة ،ط 1420 ،1هـــ.
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	10.تفســر القرطبــي ( اجلامــع ألحــكام القــرآن ) ،أليب عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد األنصــاري القرطبي،
(ت671 :هـــ) ،دار الكتب املرصيــة  -القاهرة ،ط1384 ،2هـ.

	11.هتذيــب اللغــة ،ملحمــد بــن أمحــد األزهــري اهلــروي ،أبــو منصــور (ت370 :هـــ) ،دار إحيــاء
الــراث العــريب  -بــروت ،ط2001 ،1م.

	12.التوقيــف عــى مهــات التعاريــف ،ملحمــد عبــد الــرؤوف املنــاوي ،عــامل الكتــب  -القاهــرة ،ط
 1410هـ.

	13.تيســر الكريــم الرمحــن يف تفســر كالم املنــان ،لعبــد الرمحــن بــن نــارص بــن عبــد اهلل الســعدي
(ت1376 :هـــ) ،مؤسســة الرســالة ،ط1420 ،1هـــ.

	14.حجــة القــراءات ،لعبــد الرمحــن بــن حممــد بــن زنجلــة (ت :حــوايل 403هـــ) ،دار الرســالة،
حتقيــق :ســعيد األفغــاين.

	15.الــدر املصــون يف علــوم الكتــاب املكنــون ،لشــهاب الديــن ،أمحــد بــن يوســف بــن عبــد الدائــم
الســمني احللبــي (ت756 :هـــ) ،دار القلــم  -دمشــق.

	16.زاد املســر يف علــم التفســر ،أليب الفــرج عبــد الرمحــن بــن عــي بــن حممـــد بــن اجلـــوزي
(ت597 :هـــ) ،دار الكتــاب العــريب  -بــروت ،ط 1422 ،1هـــ.

	17.سلســلة األحاديــث الصحيحــة ويشء مــن فقههــا وفوائدهــا ،ملحمــد نــارص الديــن األلبــاين
(ت1420 :هـــ ) ،مكتبــة املعــارف للنــر والتوزيــع  -الريــاض  ،ط.1

	18.رشح النــووي عــى مســلم ،ملحيــي الديــن حييــى بــن رشف النــووي (ت676 :هـــ) ،دار إحيــاء
الــراث العــريب  -بــروت ،ط1392 ،2هـــ.

	19.رشح العقيــدة الطحاويــة ،لعبــد الرمحــن بــن نــارص الــراك ،دار التدمريــة ،ط 1429 ،2هـــ -
 2008م.

	20.شــعب اإليــان ،ألمحــد بــن احلســن البيهقــي (ت458 :هـــ) ،مكتبــة الرشــد للنــر والتوزيــع -
بالريــاض ،ط 1423 ،1هـ.
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قاص ِد ال ُق ِ
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آية :ﮋﯨ ﯩ ﯪﮊ
ُ
َ

	21.صحيــح البخــاري ،ملحمــد بــن إســاعيل أبــو عبــداهلل البخــاري اجلعفــي ،دار طــوق النجــاة،
ط1422 ،1هـ.

	22.صحيــح اجلامــع الصغــر وزياداتــه ،ملحمــد نــارص الديــن األلبــاين (ت1420 :هـــ) ،املكتــب
اإلســامي.

	23.صحيــح مســلم ،ملســلم بــن احلجــاج النيســابوري (ت261 :هـــ) ،دار إحيــاء الــراث العــريب
 -بــروت.

	24.فتــح القديــر ،ملحمــد بــن عــي الشــوكاين اليمنــي (ت1250 :هـــ) ،دار ابــن كثــر -دمشــق،
بــروت ،ط 1414 ،1هـــ.

	25.القول املفيد ،ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني (ت1421 :هـ) ،دار ابن اجلوزي ،ط1424 ،1هـ.

	26.الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل ،أليب القاســم حممــود بــن عمــرو الزخمشـــري
(ت538 :هـــ)،دار الكتــاب العــريب  -بــروت ،ط 1407 ،3هــــ.

	27.اللبــاب يف علــوم الكتــاب ،أليب حفــص رساج الديــن عمــر بــن عــي بــن عـــادل احلنبــي
(ت775 :هـــ) ،دار الكتــب العلميــة  -بــروت  ،لبنــان ،ط 1419 ،1هـــ.

	28.لســان العــرب ،ملحمــد بــن مكــرم بــن عــى ،ابــن منظــور (ت711 :هـــ) ،دارصــادر  -بــروت،
ط 1414 ،3هـ.

	29.لوامــع األنــوار البهيــة وســواطع األرسار األثريــة لــرح الــدرة املضيــة يف عقــد الفرقــة املرضيــة،
لشــمس الديــن ،أبـــو العـــون حممد بــن أمحـــد بـــن ســـامل الســـفاريني احلنبـــي (ت1188 :هـ)،

مؤسســة اخلافقــن – دمشــق ،ط 1402 ،2هـــ.

	30.مــدارج الســالكني بــن منــازل إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعني ،ملحمــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب ابــن
قيــم اجلوزيــة (ت751 :هـــ) ،دار الكتــاب العــريب  -بــروت ،ط 1416 ،3هـــ.

	31.جممــل اللغــة ،ألمحــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي (ت395 :هـــ) ،دراســة وحتقيــق :زهــر
عبــد ،مؤسســة الرســالة  -بــروت ،ط 1406 ،2هـــ.
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	32.خمتــار الصحــاح ،لزيــن الديــن حممــد بــن أيب بكــر الــرازي (ت666 :هـ) ،حتقيق :يوســف الشــيخ
حممــد ،املكتبــة العرصية  -بــروت ،صيــدا ،ط1420 ،5هـ.

	33.املخصــص ،لعــي بــن إســاعيل بــن ســيده املــريس (ت458 :هـــ) ،حتقيــق :خليــل إبراهــم جفال،
دار إحيــاء الــراث العــريب  -بــروت ،ط1417 ،1هـ.

	34.املســتدرك عــى الصحيحــن ،ألبـــي عبـــد اهلل احلـــاكم حممـــد بــن عبــد اهلل النيســابوري
(ت405 :هـــ) ،دار الكتــب العلميــة  -بــروت ،ط 1411 ،1هـــ.

	35.مســند اإلمــام أمحــد بــن حنبــل ،ألمحــد بــن حممــد بــن حنبــل الشــيباين (ت241 :هـــ) ،مؤسســة
الرســالة 1421 ،هـ.

	36.مصنــف عبــد الــرزاق ،لعبــد الــرزاق بــن مهــام بــن نافــع الصنعــاين (ت211 :هـــ) ،املجلــس
العلمــي -اهلنــد ،ط 1403 ،2هـــ.

	37.املعجــم الكبــر ،لســليامن بــن أمحــد بــن أيــوب أبــو القاســم الطــراين (ت360 :هـــ) ،مكتبــة ابن
تيميــة  -القاهــرة ،ط 1415 ،2هـ.

	38.معجــم مقاييــس اللغــة ،ألمحــد بــن فــارس بــن زكريــاء أبــو احلســن (ت395 :هـــ) ،دار الفكــر،
1399هـ.

	39.مفاتيــح الغيــب للــرازي ،ملحمــد بــن عمــر بــن احلســن التيمــي الــرازي ،فخــر الديــن الــرازي
(ت606 :هـــ) ،دار إحيــاء الــراث العــريب  -بــروت ،ط 1420 ،3هـــ.

	40.مقاصد الرشيعة اإلسالمية ومكارمها ،لعالل الفايس ،بريوت ،ط 1993 ،5م.

	41.مقاصــد القــرآن الكريــم وصلتهــا بالتدبــر ،لعــي البــر الفكــي التجــاين ،مكتبــة نــور اخلرييــة
االلكرتونيــة.

	42.مقاصــد القــرآن مــن ترشيــع األحــكام ،لعبــد الكريــم حامــدي ،دار ابن حــزم للطباعــة والنــر،
2008م.

	43.النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر ،ملجــد الديــن ابــن األثــر (ت606 :هـــ) ،املكتبــة العلميــة -
بــروت1399 ،هـ.
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موضوع البحث:
يتنــاول البحــث تعقبــات ابــن ُجـ َـز ّي الكلبــي مــن خــال التســهيل لعلــوم التنزيل عــى الزخمرشي

يف تفســر القــرآن الكريــم  -دراســة مقارنة .-

أهداف البحث:
	-تعريف الباحثني هبذه التعقبات.
	-الكشف عن عدم مجود مدرسة التفسري.
	-بيان أن حماكامت العلامء بعضهم لبعض بميزان عدل.

مشكلة البحث:

َم ِن الصواب معه يف هذه التعقبات؟

نتائج البحث:
	ُّ -
جل هذه التعقبات يف نقد اعتزاليات الزخمرشي وآرائه النحوية.
	-قوة الزخمرشي يف لغة القرآن ،والعكس يف بيان العقيدة الصحيحة.
	-الثلث تقري ًبا من هذه التعقبات غري وارد عىل الزخمرشي.

الكلامت الدالة (املفتاحية):
تعقبات ُ -ج َز ّي  -زخمرشي
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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 حممــدً ا عبــده ورســوله.

ﮋﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﮊ [آل عمــران .]١٠2 :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﮊ

[النســاء.]1 :

ﮋﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝﮊ [األحــزاب.]٧1 - ٧٠ :
أما بعد:

َي الكلبــي مــن خــال التســهيل لعلــوم التنْزيل
فموضــوع هــذا البحــث هــو (تعقبــات( )1ابــن ُجـز ّ

عــى الزخمــري يف تفســر القــرآن الكريم -دراســة مقارنــة . )-

أمهية البحث:
 - 1يتع ّلــق بالقــرآن الكريــم ،كالم اهلل الــذي ال يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه وال مــن خلفــه،

تنْزيــل مــن حكيــم محيــد.

(( (1التعقــب لــه معـ ٍ
ـان يف اللغــة ،منهــا :تأخــر الــيء وإتيانــه بعــد غــره .ويف االصطــاح :تتبــع عــامل آلخــر بنقــد مــا كتبــه أو قالــه،
فهــو أعــم مــن االســتدراك؛ ألن االســتدراك تكميــل وإحلــاق .ﮋﭥﭦﭧﭨﭩﮊ [ األعــراف .]38 :ينظــر :مقاييــس
اللغــة ،البــن فــارس)77/4( ،؛ ولســان العــرب ،البــن منظــور ،)334/4( ،عقــب؛ وينظــر  :البحــر املحيــط ،أليب حيــان،
()400/5؛ وتعقبــات ابــن كثــر عــى مــن ســبقه مــن املفرسيــن ،ألمحــد بــن عمــر( ،ص)96؛ وموقــع األلوكــة عــى الشــبكة
العنكبوتيــة.
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أنموذجــا يف إظهــار بالغــة القــرآن ونحــوه ،يف
 - 2يتصــل بكتابــن يف التفســر،أحدمها ُيعــد
ً

أنموذجــا يف االختصــار والتســهيل وعــدم التكــرار،
مدرســة التفســر يف بــاد املــرق ،واآلخــر ُيعــد
ً

يف مدرســة تفســر القــرآن يف بــاد املغــرب اإلســامي .وال شــك أن بح ًثــا يتصــل بكتابــن هــذا شــأهنام
جلديــر أن يضيــف إىل مكتبــة التفســر فائــدة.

 - 3طائفــة مــن هــذه التعقبــات يف العقيــدة ،ويف الــرد عــى الزخمــري يف تأويلــه نصــوص القرآن؛

لتوافــق بدعتــه ،فهــي جديــرة بالدراســة واإلظهار.

أهداف البحث :
1 .تعريف الباحثني هبذه التعقبات.
2 .الكشف عن عدم مجود مدرسة التفسري.
3 .بيان أن حماكامت علامء التفسري بعضهم لبعض بميزان عدل.

أسباب اختيار البحث:
فتأيت من جوانب عدة ،أمهها:
ُ 1 .جـ ُّـل اســتدراكات الفقيــه ابــن ُجـ َـز ّي عــى الزخمــري يف العقيــدة ويف إعــراب القــرآن الكريم

ومهــا موضوعــان وقــف الباحثــون منهــا موقــف القبــول والــرد ،القبــول ألقــوال الزخمــري

يف إعــراب القــرآن ،والــرد هلــا يف العقيــدة ،فجــاء ابــن ُجـ َـز ّي ليناقشــه يف األمريــن م ًعــا ،وهــذا

جديــر بالدراســة املقارنة.

متممة ألدلة الزخمرشي وابن ُج َز ّي .
 2 .هذه الدراسة ّ
 3 .هذه الدراسة تلتمس أدلة ملا سكتا عن أدلته.
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الدراسات السابقة:
كثرية هي الدراسات السابقة يف التعقبات ،منها:
1.تعقبــات ابــن املنــر عــى تفســر الزخمــري يف البالغــة العربيــة ،لالشــن عبدالفتــاح الســيد،
مطبــوع يف  429صفحــة ،دار الفكــر العــريب 1435 ،هـــ .

2.تعقبــات اإلمــام الرســعني عــى املفرسيــن ،لفيصــل بــن عبــاد اهلــذيل ،مطبــوع يف جملــد ،دار
األوراق للنــر والتوزيــع.

3.تعقبــات اإلمــام ابــن كثــر عــى مــن ســبقه مــن املفرسيــن مــن خــال كتابــه تفســر القــرآن
العظيــم  -مج ًعــا ودراسـ ًة  ، -ألمحــد بــن عمــر بــن أمحــد ،رســالة دكتــوراه يف جامعــة أم القرى،

يف ( )547صفحــة ،نوقشــت عــام 1431هـــ  ،حســب مصــدر قاعــدة املنظومــة للرســائل
اجلامعيــة ،وهــي موجــودة عــى الشــبكة العنكبوتيــة.

4.تعقبــات اإلمــام أيب جعفــر النحــاس مــن خــال كتبــه يف التفســر وعلــوم القــرآن ،رســالتا
دكتــوراة ،للطالبــة نــرة األمحــري ،والطالــب حممــد حــرم ،هــي مــن أول القــرآن إىل هنايــة

ســورة األنفــال ،وهــو مــن أول ســورة التوبــة إىل هنايــة القــرآن الكريــم ،مســجلتان يف قســم
القــرآن وعلومــه ،كليــة الرشيعــة وأصــول الديــن ،جامعــة امللــك خالــد يف مدينــة أهبــا ،عــام

1441هـ .

وبحثــي هــذا ليــس هــو ممــا ســبق ،وال مــن غريهــا مــن التعقبــات ،فهــو جديــد يف مضمونــه،

يناقــش الزخمــري يف قضايــا عقديــة عــى منهــاج الســلف ،ويناقشــه يف قضايــا أخــرى تفســرية
ونحويــة.
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خطة البحث:

هــذا البحــث ُينجــز وفــق خطــة تتكون مــن مقدمــة ،يذكــر فيهــا أمهيــة البحــث وأهدافه وأســباب

اختيــاره ،والدراســات الســابقة ،ومن فصلــن ،وخامتــة ،واملصــادر واملراجع :

َي (وفيه مبحثان):
األول  :يف ترمجة موجزة لإلمامني الزخمرشي وابن ُجز ّ
1.الفصل ّ
•املبحث األول  :ترمجة موجزة لإلمام الزخمرشي (وفيه ستة مطالب).
األول  :اسمه ونسبه.
املطلب ّاملطلب الثاين  :مولده ونشأته.املطلب الثالث  :شيوخه وتالميذه .1 .شيوخه .
2 .تالميذه.

املطلب الرابع  :مذهبه يف األصول (العقيدة) والفروع (الفقه).املطلب اخلامس  :أقوال العلامء فيه .املطلب السادس  :آثاره العلمية ووفاته ،رمحه اهلل تعاىل .َي (وفيه ستة مطالب):
•املبحث الثاين  :ترمجة موجزة لإلمام ابن ُجز ّ
املطلب األول  :اسمه ونسبه .املطلب الثاين  :مولده ونشأته.املطلب الثالث  :شيوخه وتالميذه. 1 .شيوخه .
 2 .تالميذه.
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املطلب الرابع  :مذهبه يف األصول (العقيدة) والفروع (الفقه) .املطلب اخلامس  :أقوال العلامء فيه .-املطلب السادس  :آثاره العلمية واستشهاده . 

َي الكلبــي مــن خــال (التســهيل لعلــوم التنزيــل) عــى
2.الفصــل الثــاين :تعقبــات ابــن ُجـز ّ
الزخمــري يف تفســر القــرآن الكريــم  -دراســة مقارنــة.

وهذا الفصل يورد عىل ترتيب سور القرآن الكريم وآياته.
3.اخلامتة :وفيها أهم النتائج والتوصيات التي ظهرت للباحث ،من خالل هذا البحث.

4.املصادر واملراجع.

منهج البحث:
هو املنهج الوصفي القائم عىل االستقراء والتحليل واملقارنة ،وفق اخلطوات التالية:
ــز ّي وتدويــن
 1 .قــراءة كتــب الرتاجــم ،التــي ترمجــت لإلمامــن الزخمــري وابــن ُج َ

املعلومــات الــواردة عنهــا عــى بطاقــات وفــق مباحــث كل فصــل ،ثــم تفريــغ ذلــك حتــت

عناويــن الفصــول واملباحــث واملطالــب ،مــع االختصــار واجلــدة يف هــذا القســم مــا أمكــن.
 2 .إبــراز منهــج كل مــن الزخمــري وابــن ُجـ َـز ّي يف أســاء اهلل وصفاتــه ،مــن خــال تفســرمها

لآليــات يف هــذا الشــأن ،ووضــع ذلــك يف املبحــث اخلــاص بــه عنــد ترمجــة كل إمــام ،وهــو
املطلــب الرابــع ،مــن كل فصــل .

 3 .قــراءة تســهيل ابــن ُجـ َـز ّي بتأمــل وتدبــر ،وتدويــن ّ
كل تعقــب لــه عــى مــا ذكــره الزخمرشي

يف كشافه.
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 4 .الرجــوع إىل الكشــاف ،للوقــوف عــى القــول يف مصــدره األصــي ،والتأكــد مــن وجــوده

يف الكشــاف .

 5 .نقــل كالم الزخمــري مــن كشــافه ،ثــم عطــف تعقــب ابــن ُجـ َـز ّي عليــه ،مراعيـ ًا االختصار

مــا أمكــن ،ونقــل حجــة اإلمامــن كاملة.

 6 .النظــر يف قــول اإلمامــن عــى ضــوء الكتــاب والســنة وأقــوال األئمــة ،وترجيــح مــا يؤيــده

الدليــل والربهــان ،والنظــر الصحيح.

 7 .قــد يــرى الباحــث أن الصــواب يف غــر مــا قالــه الزخمــري وابــن ُجـ َـز ّي ،فيذكــره مــع

الدليــل والتعليــل .

 8 .ال يدخــل يف هــذا البحــث مــا ذكــره ابــن ُجـ َـز ّي بصيغــة أفعــل التفضيــل ،مثــل :هــذا أوىل،

أوأقــرب ،أو أقــوى ،أو أصــح؛ ألن هــذا ليــس رد ًا لقــول الزخمــري ،بــل عبــارة ابــن ُجـ َـز ّي

تشــعر أن قــول الزخمــري فيــه قــرب وقــوة وصحــة ،فهــذا وأمثالــه ال يدخــل يف التعقبــات.
ـر ابــن ُجـ َـز ّي اآليــة ثــم يردفــه بقــول الزخمــري املخالــف ملــا ذكــر ،أو ينقــل تعقــب
وقــد ُيفـ ِّ

بعــض العلــاء للزخمــري ،وال يفصــح ابــن ُجـ َـز ّي عــن موقفــه مــن هــذا وذاك ،فــكل هــذا ال
ُيعــد تعقب ـ ًا وال يدخــل يف هــذا البحــث.

9 .ليــس مــن مقصــود هــذه الدراســة تشــعيب األقــوال وتكثريهــا ،وإنــا مقصودهــا إظهــار

الصــواب مــن قــويل اإلمامــن بالدليــل ،وهلــذا ســأقترصمن ذكــر األقــوال عــى مــا قالــه
الزخمــري وابــن ُجـ َـز ّي أثنــاء النقــل عنهــا ،إالّ يف حــال أن يرتجــح لــدى الباحــث أن الصــواب

يف غــر مــا ُذكــر فحينئــذ يذكــر القــول الــذي ثبــت صوابــه عنــده بالدليــل.

وأعــرف بالفــرق واألماكــن ،وأترجــم ملــن حيتــاج إىل ترمجــة
	10.أرشح الكلــات الغريبــة،
ّ
مــن األعــام باختصــار ،وأذكــر اســم الســورة ورقــم اآليــة ،وأخـ ّـرج األحاديــث واآلثــار مــن
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مصادرهــا ،مــع ذكــر أقــوال أهــل اجلــرح والتعديــل يف احلديــث ،إن مل يكــن يف الصحيحــن ،أو
يف أحدمهــا ،وأعــزو الشــواهد الشــعرية إىل مصادرهــا ،وأضبــط بالشــكل مــا حيتــاج إىل ضبــط،

كل ذلــك يف حــوايش البحــث.

	 11.أعتمــد عــى أفضــل الطبعــات للكشــاف والتســهيل ،وعنــد اإلشــكال يلــزم الرجــوع إىل
الطبعــات األخــرى ،حتــى يــزول اإلشــكال مــن النــص املنقــول ،وإذا مل يــزل اإلشــكال يلــزم

الرجــوع إىل أصــول الكتابــن اخلطيــة.

	12.نقــل ابــن ُجـ َـز ّي مــن كشــاف الزخمــري حــوايل ثــاث مئــة نقــل يف تســهيله ،أقــره عــى
طائفــة ،بينــا تعقبــه يف طائفــة ُأخــرى ،ويف ثالثــة مل يــرح باالســتدراك ،ولكــن أتــى بعبــارات

تفيــد قبوهلــا مــع تقديــم غريهــا عليهــا.

وموضع هذا البحث هو الطائفة الثانية ،وأستمد من اهلل العون والتوفيق يف ذلك.
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الفصل األول:

يف ترمجة موجزة لإلمامني الزخمرشي وابن ُج َز ّي
(وفيه مبحثان):
املبحث األول:

ترمجة موجزة لإلمام الزخمرشي

()1

(وفيه ستة مطالب)
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(( (1جــاء اإلجيــاز مــن حيــث طبيعــة البحــث؛ ولشــهرة الزخمــري عنــد أوســاط املتعلمــن؛ وألن هنــاك دراســات مســتفيضة قــد
قدمــت عــن حياتــه ضمــن أبحــاث كتبــت عنــه .منهــا( :منهــج الزخمــري يف تفســر القــرآن وبيــان إعجــازه) ،للدكتــور مصطفــى
الصــاوي اجلوينــي ،مطبــوع يف دار املعــارف بالقاهــرة؛ و(النظــم القــرآين يف كشــاف الزخمــري) ،لدرويــش اجلنــدي ،مطبــوع يف
دار النهضــة بمــر؛ و(فقــه الزخمــري يف تفســر الكشــاف)،ألمحد الفاطمــي ،نرشتــه مكتبــة الدراســات اإلســامية بباكســتان؛
و(جهــود العلــاء عــى تفســر الكشــاف) ،للدكتــور عبــد املحســن زبــن املطريي،بحــث منشــور يف جملــة الدراســات العربيــة،
الصــادرة عــن كليــة دار العلــوم بجامعــة املنيــا بمــر .وغريهــا كثــر.
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املطلب األول  :اسمه ونسبه .
هو :أبو القاسم حممود بن عمر بن حممد بن أمحد،اخلوارزمي( )1الزخمرشي(.)2
أيضا.
وما وجدت علامء النسب ينسبونه إىل العرب،وال إىل العجم ً
ولكــن يبــدو أنــه ليــس بعــريب األصــل وقــد قــال ربنــا تبــارك وتعــاىل  :ﮋﭵﭶﭷﭸﭹ

ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮊ [احلجــرات .]١3 :فــا يضــره كونــه مــن العجــم

رمحــه اهلل تعــاىل .

ويل ّقب الزخمرشي بجار اهلل؛ ألنه جاور بمكة مرتني(.)3

املطلب الثاين  :مولده ونشأته .
ولــد اإلمــام الزخمــري بقريــة زخمــر ،مــن خــوارزم ،وذلــك يف رجــب ســنة ســبع وســتني

وأربعمئــة( .)4ويف هــذه القريــة زخمــر نشــأ ودرس عــى بعــض علامئهــا ،ويبــدو أنــه نشــأ يف أرسة ،
ليــس فيهــا علــم وال رئاســة  ،وذلــك مثــل كثــر مــن العلــاء .

(( (1نســبة إىل خــوارزم وهــي اســم لناحيــة مــن نواحــي خرســان ،تقــع عــى هنــر جيحــون .ينظــر :معجــم مــا اســتعجم ،للبكــري،
()515/2؛ ومعجــم البلــدان ،للحمــوي.)452/2( ،
(( (2زخمــر :قريــة جامعة،مــن نواحــي خــوارزم .ينظــر :معجــم البلــدان ،للحمــوي)165/3( ،؛ وترمجــة الزخمــري يف كثــر مــن
املراجــع منهــا :معجــم البلــدان ،للحمــوي)166-165/3( ،؛ وطبقــات املفرسيــن ،للســيوطي( ،ص)120؛ وطبقــات املفرسين،
للــداوودي)314/2( ،؛ وطبقــات املفرسيــن ،لألدهنــوي( ،ص)172؛ واألعــام ،للــزركيل)178/7( ،؛ واملوســوعة امليــرة
يف تراجــم أئمــة التفســر واإلقــراء والنحــو واللغــة ،لوليــد الزبــري وآخريــن)2618/3( ،؛ والعــر ،للذهبــي ()455/2؛
والكامــل يف التاريــخ ،البــن األثــر)330/9( ،؛ والعلــاء العــزاب ،لعبدالفتــاح أبــو غــدة( ،ص)70؛ نزهــة األلبــاء ،لألنبــاري،
(ص)393-391؛ ومعجــم األدبــاء ،للحمــوي)2687/6( ،؛ وإنبــاه الــرواة ،للقفطــي)272-265/3( ،؛ ووفيــات األعيــان،
البــن خلــكان)168/5( ،؛ ولســان امليــزان ،البــن حجــر)4/6( ،؛ والزخمــري ،للدكتــور أمحــد احلــويف( ،الكتــاب كامـ ً
ا عــن
حيــاة الزخمــري)؛ واألنســاب ،للســمعاين)297/6( ،؛ والبدايــة والنهايــة ،البــن كثــر)219/12( ،؛ وســر أعــام النبــاء،
للذهبــي)151/20( ،؛ وشــذرات الذهــب ،البــن العــاد. )280/4( ،
((ُ (3ينظر :طبقات املفرسين ،للداوودي. )315/2( ،
(( (4ينظر مصادر ترمجته ،يف املبحث األول ،ومنها :معجم األدباء ،للحموي)2688/6( ،؛ واألنساب ،للسمعاين. )298/6( ،
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املطلب الثالث :بعض شيوخه وتالميذه.
ً
أول :شيوخه.

ـب الزخمــري للعلــم جعلــه يرحــل مــن موطنــه هلــذه الغايــة العظيمــة ،فدخــل بــا ًدا ومد ًنــا،
حـ ُّ

وجوهــا مــن العلــاء( .)1أذكــر منهــم باختصار:
ولقــي
ً

مفــر ،نــزل إشــبيلية
ــري ،فقيــه نحــوي أصــويل
 -1عبــداهلل بــن طلحــة بــن حممــد ال َيا ُب ّ
ّ

()2

واســتوطن مــر ،ثــم حــج فلقيــه الزخمــري فقــرأ عليــه كتــاب ســيبويه ،مــات بمكــة ســنة ســت

عــرة ومخســمئة .)3(

املحســن ( بتشــديد الســن املكســورة ) بــن حممــد بــن كرامــة (احلاكــم اجلشــمي) أصــويل
-2
ِّ

متكلــم ،معتــزيل زيــدي ،تــويف بمكــة ســنة أربــع وتســعني وأربعمئــة (.)4

 -3موهــوب بــن أمحــد بــن حممــد اجلواليقــي البغــدادي ،عــامل باللغــة وآداهبــا ،مــن أئمــة

أهاللســنة ،تــويف ســنة أربعــن ومخســمئة(.)5
ثان ًيا :تالميذه.

ذكــر بعــض املرتمجــن يف ســرة الزخمــري أنــه مــا دخــل بلــدً ا ّإل واجتمــع العلــاء عليــه،

وتتلمــذوا عــى يديــه(.)6

فكم دخل أبو القاسم من بلد؟ وكم تتلمذ عليه من نبالء؟
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((ُ (1ينظر :األنساب ،للسمعاين. )297/6( ،
(( (2إشــبيلية :مدينــة كبــرة مــن مــدن األندلس،قريبــة مــن البحر،عــى ضفــة هنــر كبري،وهبــا كان بنــو ع ّبــاد .ينظــر :معجــم البلــدان
للحمــوي )232/1( ،؛ ونفــح الطيــب ،للتلمســاين. )208 -156/1( ،
(( (3ينظر :طبقات املفرسين ،للسيوطي(،ص)55؛ وجهود العلامء عىل تفسري الكشاف( ،ص. )11
(( (4ينظر :كشف الظنون ،حلاجي خليفة( ،ص )517؛ واألعالم ،للزركيل. )289/5( ،
(( (5ينظــر :إنبــاه الــرواة ،للقفطــي)270/3( ،؛ ولــه ترمجــة يف معجــم األدبــاء ،للحمــوي)541/5( ،؛ ووفيــات األعيــان ،البــن
خلــكان. )342/5( ،
أيضا.
(( (6ينظر :سري أعالم النبالء ،للذهبي)155/20( ،؛ ونقله السيوطي يف طبقات املفرسين( ،ص )121وذكره غريه ً

َفسري ال ُق ِ
م َشي يف ت ِ
الز َ
رآن الكري ِم
تـَ َعـ ُّق ُ
بات اب ُن ُج َز ّي َعىل َّ

وسأقترص عىل ما هو كاملثال يف هذا املطلب ،فممن تتلمذ عليه وأفاد من علمه مشافهة.
 -1عــي بــن عيســى بــن محــزة ،مــن أرشاف مكــة وأمرائهــا ،كان ذا فضل وعلــم وذكــر الزخمرشي

يف مقدمــة كشــافه أنــه ممــن محلــه عــى تأليــف الكشــاف( ،)1قــرأ عــى الزخمــري ،وتــويف بمكــة ســنة

نيــف ومخســن ومخســمئة(.)2

 -2حممــد بــن أيب القاســم اخلوارزمــي ،امللقــب (زيــن املشــايخ) إمــام يف األدب وحجــة يف لســان

ـر فقيــه حنبــي ،أخــذ عــن الزخمــري اللغــة وعلــم اإلعــراب ،تــويف ســنة اثنتــن وســتني
العــرب ،مفـ ّ

ومخسمئة ( . )3

 - 3حييــى بــن عبــد الرمحــن بــن عــي الشــيباين ،قــايض مكــة ،روى عــن الزخمــري كتــاب

الكشــاف باحلــرم(.)4

املطلب الرابع :مذهبه يف األصول (العقيدة) والفروع (الفقه)

أ -مذهب الزخمرشي يف األصول :
الزخمــري عــى عقيــدة املعتزلــة يف األصــول ،بــل هــو داع مــن دعاهتــا ،جماهــر بانتســابه إليهــا(.)5

يقــول يف خطبــة كتابــه الكشــاف" :ولقــد رأيــت إخواننــا يف الدين،مــن أفاضــل الفئــة الناجيــة

العدلية،اجلامعــن بــن علــم العربيــة واألصــول الدينيــة"(.)6

كثــرا؛ وذكــره السمعـــاين يف األنســاب،
(( (1ينظــر :مقدمــة الكشــاف )3/1( ،فقــد نــص عليــه هبــذا االســم،وأثنى عليــه
ً
( ،)298 -297/6وأورد لــه بيتــن مجيلــن يف شــيخه .
(( (2ينظر  :معجم األدباء ،للحموي)197/4( ،؛ وإنباه الرواة ،للقفطي. )268/3( ،
(( (3ينظر  :معجم األدباء ،للحموي)415/5( ،؛ والوايف بالوفيات ،للصفدي )340/4( ،؛ وبغية الوعاة ،للسيوطي.)215/1( ،
(( (4ينظر  :العقد الثمني ،للحسني. )138/7( ،
(( (5ينظر :مصادر ترمجته،ومنها :وفيات األعيان ،البن خلكان )170/5( ،؛ وطبقات املفرسين ،للسيوطي( ،ص.)121
واملعتزلة فرق شتى جيمعهم أصول مخسة خالفوا فيها الكتاب والسنة وسلف األمة .
ونشأة املعتزلة إثر قول واصل بن عطاء  :إن فاعل الكبرية ال مسلم وال كافر .
ــمي معتزل ًّيا،وأتباعــه معتزلــة .ينظــر :الفــرق بــن الفــرق،
واعتــزل جملــس اإلمــام احلســن البرصي،وأخــذ يقــرر هــذا
املذهب،فس ّ
ُ
للبغــدادي( ،ص)19-18-14؛ وامللــل والنحــل ،للشهرســتاين( ،ص)48؛ واملعتزلــة وأصوهلــم اخلمســة ،للمعتــق؛ (ص. )14
(( (6مقدمة الكشاف؛ (. )3/1
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ويبــدو أن البيئــة التــي عــاش فيهــا الزخمــري وشــيوخه كان هلــا األثــر البالــغ عــى جعلــه

مــن شــيوخ املعتزلــة ودعاهتــا( .)1أمل تقــرأ قــول اهلل تعــاىل الــذي ذكــره عــن ســليامن :S

ﮋﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﮊ [النمــل .]43 :فآخــر اآليــة يــدل داللــة واضحــة عــى تأثــر
اإلنســان بالبيئــة التــي عــاش فيها،وهــذا يشء مشــاهد معلــوم .

وأمــا تأثــر اإلنســان بمــن جيالســهم فهــو أمــر ال حيتــاج إىل دليــل ،ومــع ذلــك قــال اهلل تعــاىل يف

هــذا الشــأن :ﮋﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖﮊ [الفرقــان.]٢9 - ٢٨ :

وقــال الرســول « :مثــل اجلليــس الصالــح والســوء كحامــل املســك ونافــخ

الكــر»...

()2

احلديــث.

فكيــف إذا كان هــؤالء النــاس ليســوا جمــرد خ ـاّن ،وأصحــاب ،وإنـ ّـا علــاء ،جي ُّلهــم جمالســهم

ويــرى يف مقاهلــم وفعاهلــم مثـ ً
ـال يقتــدي بــه .وأعجــب مــن عقليــة مثــل عقليــة هــذا اإلمــام كيــف ال

تراجــع فرتجــع ،وكيــف ال تف ّكــر بعقلهــا الفــذ متجــردة عــا قيــل وقــال.
ولكن ال عجب بعد التفكريف النصوص السابقة ودالالهتا.

وادعــوا مــن جيهــل حــال الزخمــري أن يقــرأ بعــض مســائل هــذا البحــث املتواضــع ،ومنهــا

املســألة (.)3( )17-14-10-8-5-4-2
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(( (1ينظر :جهود العلامء عىل تفسري الكشاف؛ (ص. )22
(( (2أخرجــه البخــاري يف صحيحــه )323/4( ،كتــاب البيــوع ،بــاب يف العطــار وبيــع املســك ،رقــم احلديــث ()2101؛ ومســلم يف
صحيحــه )273/16( ،كتــاب الــر والصلــة واآلداب ،بــاب اســتحباب جمالســة الصاحلــن ،وجمانبــة قرنــاء الســوء ،رقــم احلديــث
(. )2628-146
(( (3وينظــر إىل نفيــه صفــة اليــد عــن اهلل ،وادعائــه أهنــا جمــاز ،عنــد قولــه :ﮋﯯﯰﯱﮊ [املائــدة ،]٦4 :وكذلــك فعــل يف الغــض
ب،واحلياء،والوجه،والقرب،واإلتيان،واملجــئ؛ وينظــر :املفــرون بــن التأويــل واإلثبــات يف آيــات الصفــات)724-722/2( ،
إ ًذا الزخمــري ينفــي مجيــع الصفــات ،وهــذا هــو التوحيــد عنــده هــو وأشــياخه .وأمــا مذهبــه يف أســاء اهلل فهــو يثبتهــا مــن غــر
داللــة عــى الصفــات.

َفسري ال ُق ِ
م َشي يف ت ِ
الز َ
رآن الكري ِم
تـَ َعـ ُّق ُ
بات اب ُن ُج َز ّي َعىل َّ

ليعلــم مــدى متســكه بعقيــدة االعتــزال ،و ّيل أعنــاق نصــوص القــرآن والســنة لالحتجــاج

هلا،وتقديمهــا عــى طبــق مــن ذهــب ،بزخــرف مــن القــول.
ب -مذهب الزخمرشي يف الفروع :
من يقرأ أبيات الزخمرشي التي قال فيها(:)1
إذا ســألوين عــن مذهبــي مل أبــح بــه

واكتمــه

وإن مالكيــ ًا قلــت قالــوا بأننــي

أبيــح هلــم أكل الــكالب وهــم هــم

فــإن حنف ًّيــا قلــت قالــوا بأننــي
وإن شــافع ًّيا قلــت قالــوا بأننــي

وإن حنبل ًّيــا قلــت قالــوا بأننــي

كتامنــه

يل

أســلم

أبيــح الطــا وهــو الــراب املحــرم

أبيــح نــكاح البنــت والبنــت حتــرم
ثقيــل حلــويل بغيــض جمســم

قلــت :مــن يقــرأ هــذه األبيــات يفهــم منهــا ،أن الزخمــري ال حيــب الترصيــح بمذهبــه يف الفروع؛

ألنــه مــا مــن مذهــب مــن املذاهــب األربعــة-يف نظــر خمالفيهــا -إال وقــد ُوجــد فيــه بعــض الثغــرات
التــي يؤاخــذ هبــا أتباعــه  .ومــع هــذا كلــه فــإن الزخمــري قــد رصح يف بعــض أشــعاره التــي نُســبت
إليــه بأنــه عــى مذهــب األحنــاف يف األصــول والفــروع فقــال(:)2
وأســند دينــي واعتقــادي ومذهبــي
حنيفيــة

أدياهنــم

حنيفــة

إىل حنفــاء أختارهــم وحنايفــا

مذاهبهــم ال يبتغــون الزعانفــا

قلــت :الرجــل قليــل الترصيــح يف كشــافه بــا يفيــد أنــه عــى مذهــب أيب حنيفــة ،أو عــى مذهــب

غــره ،أو االنتصــار هلــذا أو ذاك أو التثريــب عــى إمــام مــن األئمــة ،وهــذا ممــا حيمــد لــه(.)3

((ُ (1ينظر ترمجة الزخمرشي بآخر كتابه الكشاف. )248/4( ،
(( (2ينظــر :جهــود العلــاء عــى تفســر الزخمــري( ،ص)24؛ وممــن رصح بأنــه عــى مذهــب األحنــاف :الــداوودي يف طبقــات
املفرسيــن ()315/2؛ وابــن العــاد احلنبــي يف شــذرات الذهــب)283/4( ،؛ وال خيفــاك أن أبــا حنيفــة رمحــه اهلل بــريء مــن
اعتقــادات املعتزلــة املخالفــة للكتــاب والســنة .
((ُ (3ينظر :الكشاف عند آيات األحكام من سورة البقرة ،والنساء ،واملائدة .
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املطلب اخلامس :أقوال العلامء فيه :
قــرأت يف طائفــة مــن املصــادر فوجــدت يف هــذا املبحــث طرفــن ووس ـ ًطا .طــرف ال يــرى إال

حماســنه ،وطــرف ال يــرى إال مســاوئه ،ووســط أشــار إىل حماســنه مــن غــر تربئتــه مــن الــزالت ،وهــذا

ن يســتحق أن أذكــر مقالــه باختصــار ويف حــدود مــا اطلعــت عليــه ،ألن اهلل تعــاىل قــال :ﮋﭪ
َم ـ ْ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﮊ[البقــرة .]١٤3 :فممــن ســلك منهج

الوســطية ،ووقفــت عــى كالمــه مــؤرخ اإلســام احلافــظ الذهبــي :فإنــه قــال :أبــو القاســم الزخمرشي
واملفصــل ،عــاش
ـر املعتــزيل ،صاحــب الكشــاف
ّ
حممــود بــن عمــر اخلوارزمــي النحــوي اللغــوي املفـ ّ
إحــدى وســبعني ســنة  ...كان داعيــة إىل االعتــزال كثــر الفضائــل(.)1

وقــال ّ
العلمــة الــداوودي" :كان واســع العلــم كثــر الفضــل ،غايــة يف الــذكاء وجــودة

القرحيــة متفننًــا يف كل علــم ،معتزل ًيــا قو ًّيــا يف مذهبــه ،جماهـ ًـرا به،داعيــة إليــه ،حنف ًّيــا ،عالمــة يف

األدب والنحــو"(.)2

وقــال القــايض ابــن خلــكان" :كان إمــام عــره مــن غــر مدافــع .وكان معتــزيل االعتقــاد،

متظاهــرا بــه"(.)3
ً

واملفصــل يف النحــو ،وغــر ذلــك
وقــال فيــه اإلمــام ابــن كثــر" :صاحــب الكشــاف يف التفســر،
ّ

مــن املصنفــات املفيــدة ،وقــد ســمع احلديــث وطــاف البــاد ...وكان يظهــر مذهــب االعتــزال،
ويــرح بذلــك يف تفســره ،ويناظــر عليــه"(.)4

ـرا ُيذ ّكــر بمقالــة عــامل التاريــخ واالجتــاع القــايض ابــن خلــدون ،فإنــه بعــد ذكــره للقســم
وأخـ ً

الثــاين مــن التفســر ،وهــو مــا يرجــع إىل اللســان قــال" :ومــن أحســن مــا اشــتمل عليــه هــذا الفــن من
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(( (1العرب يف خرب من غرب ،للذهبي. )455/2( ،
(( (2طبقات املفرسين ،للداوودي. )315/2( ،
(( (3وفيات األعيان ،البن خلكان. )170-168/5( ،
(( (4البداية والنهاية  ،البن كثري. )219/12( ،

َفسري ال ُق ِ
م َشي يف ت ِ
الز َ
رآن الكري ِم
تـَ َعـ ُّق ُ
بات اب ُن ُج َز ّي َعىل َّ

التفاســر كتــاب الكشــاف للزخمــري مــن أهــل خــوارزم العــراق ،إالّ أن مؤلفــه مــن أهــل االعتــزال

يف العقائــد ،فيــأيت باحلجــاج عــى مذاهبهــم الفاســدة؛ حيــث تعــرض لــه يف آي القــرآن مــن طــرق
البالغــة ،فصــار بذلــك للمحققــن مــن أهــل الســنة انحــراف عنــه ،وحتذيــر للجمهــور مــن مكامنــه،
مــع إقرارهــم برســوخ قدمــه فيــا يتعلــق باللســان والبالغــة"(.)1

املطلب السادس  :آثاره العلمية ووفاته رمحه اهلل تعاىل .
أ -آثاره العلمية :
للعالّمــة الزخمــري مؤلفــات كثــرة ،منهــا الكبــر ،ومنهــا الصغــر ،ومنهــا متوســط احلجــم،

وهــي ال ختــرج يف الغالــب عــن علــم الرشيعــة ،وعلــم اللغــة .منهــا (الكشــاف  -ط) و(الفائــق يف

و(املفصــل  -ط) و(املحاجــات ومتمــم مهــام أربــاب
غريــب احلديــث  -ط) و(أســاس البالغــة  -ط)
ّ
احلاجــات يف األحاجــي واألغلوطات -ط) و(القســطاس -ط) و(مقدمــة األدب -خ) و(كتاب األمكنة

واجلبــال وامليــاه والبقــاع املشــهورة يف أشــعار العــرب -ط) و(كتــاب النصائــح الكبــار -ط) و(نوابــغ
الكلــم -ط) و(ربيــع األبــرار ونصــوص األخبــار -ط) و(أطــواق الذهــب -ط) و(كتــاب خصائــص

العــرة الكــرام الــررة  -ط) و(مســألة يف كلمــة الشــهادة-ط) و(نزهــة املســتأنس وهنــزة املقتبــس-خ)
و(القصيــدة البعوضيــة -خ) و(قصيــدة يف ســؤال الغــزايل عــن جلــوس اهلل عــى العــرش وقصــور
املعرفــة البرشيــة -خ) و(املنهــاج يف أصــول الديــن -خ) و(نكــت اإلعــراب يف غريــب اإلعــراب -خ)

و(أعجــب العجــب يف رشح الميــة العــرب -ط) و(الكشــف يف القــراءات  -خ) و(املفــرد واملؤلــف يف

النحــو  -ط) و(الــدر الدائــر املنتخــب يف كنايــات واســتعارات وتشــبيهات العــرب  -ط) و(رســالة
الترصفــات -خ) و(رســالة يف املجــاز واالســتعارة  -خ) و(املتقــى يف األمثــال) و(خمتــر املوافقــة بــن

آل البيــت والصحابــة) و(كتــاب متشــابه أســاء الــرواة) و(رســالة املســاومة) و(الرائــض يف الفرائــض)

و (معجــم احلــدود) و(ضالــة الناشــد) و(كتــاب عقــل الــكل) و(األمــايل يف النحــو) و(جواهــر اللغــة)
(( (1مقدمة ابن خلدون ،البن خلدون( ،ص. )491
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و(كتــاب األجنــاس) و(كتــاب األســاء يف اللغــة) و(روح املســائل رسائــر األمثــال) و(تســلية الرضير)

و(رســالة األرسار) و(ديــوان التمثيــل) و(رشح كتــاب ســيبويه) و(شــقائق النعــان) و(املقامــات)
املفصــل) و(النصائــح الصغــار)
و(صميــم العربيــة) و(األنمــوذج يف النحــو) و(رشح بعــض مشــكالت ّ

و(رؤوس املســائل يف الفقــه) و(شــايف العــي مــن كالم الشــافعي) و(ديــوان الرســائل) و(ديوان الشــعر)

و(الرســالة الناصحــة) و(األمــايل يف كل فــن)(.)1

األول أو بعيــد ،كام
وإذا نظــرت يف هــذه املؤلفــات ،جتــد أن بعضهــا ُأعيــد باســم آخــر قريــب مــن ّ

جتــد أن بعضهــا عبــارة عــن رســالة صغــرة ،وقليــل منهــا قــد ال تثبــت نســبته إىل الزخمــري ،وبعــض
مــا ُطبــع منهــا طبعتــه قديمــة والعثــور عــى ذلــك يف مكتبــات العــامل اإلســامي بــات مسـ ً
ـتحيل ،كــا

يمكــن أن جتــد مؤلفــات ُأخــرى غــر مــا ذكــرت؛ ألننــي ال أدعــي اإلحاطــة بــكل مــا نُســب لإلمــام
الزخمــري .

ب -وفاته رمحه اهلل تعاىل :
مــات اإلمــام الزخمــري ،ليلــة عرفــة ســنة ثــان وثالثــن ومخســمئة( ،)2وقــد تقــدم أن مولــده

ســنة ســبع وســتني وأربعمئــة ،فهــو هبــذا مــات عــن إحــدى وســبعني ســنة مــن العمــر ،وكانــت وفاتــه
بجرجانيــة( )3خــوارزم(.)4

قــى كل هــذا العمــر إال قليـ ً
ـا يف طلــب العلــم ونــره ،ومل تذكــر املراجــع التــي اطلعــت عليهــا

أن لــه عمـ ً
ا غــر ذلــك ،فحتــى الــزواج عزفــت نفســه عنــه ،فهــو معــدود يف العلــاء العــزاب( ،)5وقــد
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(( (1ينظــر يف مؤلفــات الزخمــري :معجــم األدبــاء ،للحمــوي)2691/6( ،؛ وهديــة العارفــن ،للبابــاين)403/6( ،؛ وطبقــات
املفرسيــن ،للــداوودي)316-315/2( ،؛ واألعــام ،للــزركيل)178/7( ،؛ وجهــود العلــاء عــى تفســر الكشــاف،
(ص)22-16؛ والزخمرشي،للحــويف( ،ص. )63-56
األول  ،ومنها :األنساب ،للسمعاين)298/6( ،؛ ومعجم األدباء ،للحموي .)2679/6(،
(( (2تُنظر مراجع ترمجته يف املبحث ّ
(( (3جرجان مدينة كبرية ،من مدن املرشق ،بني طربستان وخراسان  .ينظر  :معجم البلدان ،للحموي. )139/2( ،
((ُ (4ينظريف حتديد مكان وفاته :األنساب ،للسمعاين. )298/6( ،
(( (5ينظر :العلامء العزاب ،أليب غدة( ،ص. )80-70

َفسري ال ُق ِ
م َشي يف ت ِ
الز َ
رآن الكري ِم
تـَ َعـ ُّق ُ
بات اب ُن ُج َز ّي َعىل َّ

ذكــر يف بعــض أشــعاره أن عوضــه يف البنــن مؤلفاتــه ورواهتا،وذلــك خــر مــن ابــن عــاق فقــال(:)1
وحســبي تصانيفــي وحســبي رواهتــا
إذا األب مل يأمــن مــن ابــن عقوقــه

بنــن هبــم ســيقت إ ّيل مطالبــي
بعــض النوائــب
وال أن يعــق االبــن
ُ

فــإين منهــم آمــن وعليهــم

للنوائــب

وأعقاهبــم

أرجوهــم
ُ

رحم اهلل اإلمام الزخمرشي ،وجعل حسناته تغمر سيئاته يوم العرض عىل اهلل تعاىل.

(( (1ينظر :املرجع السابق( ،ص. )78
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املبحث الثاين :

ترمجة موجزة( )1لإلمام ابن ُج َز ّي
وفيه ستة مطالب :

املطلب األول :اسمه ونسبه
هــو أبــو القاســم،حممد بــن أمحــد بــن حممــد بــن عبــد اهلل بــن حييــى بــن عبدالرمحــن بــن يوســف

ابــن ُجـ َـز ّي الكلبــي الغرناطــي( .)2والفقيــه ابــن ُجـ َـز ّي ينحــدر مــن ســالة عربية،فهــو مــن ولــد كلــب

بــن وبــرة بــن تغلــب بــن ُح ْلــوان بــن احلــاف بــن قضاعــة بــن مالــك بــن عمــرو ابــن مــرة بــن زيــد

بــن مالــك بــن محــر بــن ســبأ بــن يشــجب بــن يعــرب بــن قحطــان(.)3

املطلب الثاين :مولده ونشأته
ُولــد أبــو القاســم ابــن ُجـ َـز ّي يف مدينــة غرناطــة (ســنة 693هـــ) وكانــت عاصمــة بــاد األندلس

ــز ّي يف بيــت علــم وفضــل ،فأبــوه كان مــن أهــل
يف ذلــك احلــن( .)4وكانــت نشــأة الفقيــه ابــن ُج َ

(( (1اخترصت يف ترمجة الفقيه ابن ُج َز ّي؛ لطبيعة البحث،وألن هناك دراسات قد كتبت عنه .منها:
َي ومنهجــه يف التفســر) ،لعــي بــن حممــد الزبــري رمحــه اهلل تعــاىل (رســالة ماجســتري) قدمهــا الباحــث إىل قســم
( -1ابــن ُج ـز ّ
الدراســات العليــا  /اجلامعــة اإلســامية باملدينــة املنــورة  .وقــد طبعــت يف جملديــن.
َي الكلبــي وجهــوده يف التفســر مــن خــال التســهيل لعلــوم التنْزيــل) ،رســالة ماجســتري /قدمهــا الباحــث:
( -2اإلمــام ابــن ُجـز ّ
عبــد احلميــد حممــد نــدا إىل كليــة أصــول الديــن  /جامعــة األزهــر .
(( (2ينظــر :اإلحاطــة ،البــن اخلطيــب)20/3( ،؛ والــدرر الكامنــة ،البــن حجــر)446/3( ،؛ وغايــة النهايــة ،البــن اجلــزري)83/2( ،؛ والديبــاج
املذهــب ،البــن فرحــون)274/2( ،؛ وطبقــات املفرسيــن ،للــداوودي)85/2( ،؛ ونفــح الطيــب ،للتلمســاين)514/5( ،؛ وأزهــار الرياض،
للتلمســاين)185/3( ،؛ ودرة احلجــال ،البــن القــايض .)117/2( ،وغرناطــة – بفتــح أولــه وســكون ثانيــه -أقــدم مــدن كــورة البــرة مــن

أعــال األندلــس .ينظــر  :معجــم البلــدان ،)221/4( ،وهــي اليــوم تقــع جنــوب إســبانيا.

(( (3هــذا النســب مجعتــه مــن عــدة مصــادر .ينظــر :مجهــرة أنســاب العــرب ،البــن حــزم( ،ص)455؛ وتاريــخ ابــن خلــدون (-242/2
)247؛ وهناية األرب ،للقلقشــندي( ،ص. )400
َي ومنهجــه يف التفســر ،للزبــري)169/1( ،؛
(( (4ينظــر :اإلحاطــة ،البــن اخلطيــب)20/3( ،؛ ونفــح الطيــب ،للتلمســاين)516/5( ،؛ وابــن ُجـز ّ
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وســنة الــوالدة مــن :نفــح الطيــب ،للتلمســاين.

َفسري ال ُق ِ
م َشي يف ت ِ
الز َ
رآن الكري ِم
تـَ َعـ ُّق ُ
بات اب ُن ُج َز ّي َعىل َّ

األصالــة والــذكاء ،حممــو ًدا ،لــه طلــب وســاع ،وكان إليــه النظــر يف أمــر الغنائــم ببلــده( ،)1وجــده
فقيــه ،عالّمــة ،مـــن الــوزراء(.)2

فأرسة ابن ُج َز ّي ،مشهورة ،مشهود هلا باألصالة ،والنباهة ،والعلم(.)3
للعلم،حريصــا عليــه ،فطلبــه عــى أعــام
وهــذا لــه أثــره يف توجــه هــذا اإلمــام .فقــد نشــأ حم ًّبــا
ً

بلــده ،وعــى غريهــم مــن علــاء املــرق واملغــرب(.)4

املطلب الثالث  :بعض شيوخه وتالميذه:
ً
أول :شيوخه.

تتلمــذ الفقيــه ابــن ُجـ َـز ّي عــى مجاعــة مــن العلــاء ،اشــتهروا بالفضــل والعلــم ،نشــر إىل بعضهــم

فيــا يــي :

 1 .أبــو جعفــر ،أمحــد بــن إبراهيــم ابــن الزبــر الثقفــي ،خامتــة املحدثــن ،وصــدر العلــاء

واملقرئــن ،انتهــت إليــه الرئاســة يف صناعــة العربيــة باألندلــس (ت708:هـــ)(.)5

2 .بــو عبــداهلل ،حممــد بــن أمحــد بــن داود اللخمــي ،املعــروف بابــن الكــاد ،إمــام مشــهور يف

القــراءات ،حمــدث فقيــه ،ذو حــظ مــن العربيــة واللغــة واألدب (ت712:هـــ)(.)6

3 .أبــو عبــد اهلل ،حممــد بــن عمــر بــن حممــد بــن ُر َشـ ْيد الفهــري ،خطيــب ،حمــدث متبحــر يف

علــوم الروايــة واإلســناد ،عــارف بالقــراءات ،وغريهــا مــن العلــوم (ت721:هـــ)(.)7
(( (1ينظر :الدرر الكامنة ،البن حجر )294/1( ،يف ترمجة والد ابن ُج َز ّي .
(( (2ينظر :اإلحاطة ،البن اخلطيب )252/2( ،فقد ذكر ذلك ابن اخلطيب يف شيوخ الرندي ذي الوزارتني .
(( (3ينظر :اإلحاطة ،البن اخلطيب. )392-20/3( ،
َي ومنهجه يف التفسري ،للزبريي. )151/1( ،
(( (4ينظر :ابن ُجز ّ
(( (5ينظر :اإلحاطة ،البن اخلطيب. )188/1( ،
(( (6ينظر :املرجع نفسه. )60/3( ،
(( (7ينظر :اإلحاطة ،البن اخلطيب. )229/2( ،
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ثان ًيا :تالميذه.
ــز ّي مجاعــة كبــرة مــن طلبــة العلــم ،كان منهــم العلــاء ،والقضــاة،
انتفــع باإلمــام ابــن ُج َ

والــوزراء ،والفقهــاء( .)1نذكــر بعضهــم فيــا يــي :

أمحــد بــن حممــد بــن أمحــد بــن حممــد ،ابــن ُجـ َـز ّي الكلبــي (ابــن صاحــب التســهيل) القــايض،

األديــب ،العالمــة ،قــرأ عــى والــده ،والزمــه ،وتــأدب بــه (ت785:هـــ)(.)2

عبــد احلــق بــن حممــد بــن عطيــة بــن حييــى املحــاريب ،الفقيــه اخلطيــب القــايض ،يلتقــي مــع

صاحــب املحــرر الوجيــز يف النســب (ت  :بعــد .)3()770

أبــو عبــد اهلل ،حممــد بــن عبــد اهلل بــن ســعيد الســلامين ،املعــروف بلســان الديــن ابــن اخلطيــب،

مــن الــوزراء العلــاء ،كُتبــت عنــه املؤلفــات (ت.)4()776:
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َي ومنهجه يف التفسري ،للزبريي. )205/1( ،
(( (1ينظر :ابن ُجز ّ
(( (2ينظر :اإلحاطة ،البن اخلطيب)157/1( ،؛ وبغية الوعاة ،للسيوطي. )375/1( ،
(( (3ينظر :اإلحاطة ،البن اخلطيب. )555/3( ،
(( (4ينظر :اإلحاطة ،البن اخلطيب)634/4( ،؛ واألعالم  ،للزركيل. )235/6( ،

َفسري ال ُق ِ
م َشي يف ت ِ
الز َ
رآن الكري ِم
تـَ َعـ ُّق ُ
بات اب ُن ُج َز ّي َعىل َّ

املطلب الرابع  :مذهبه يف األصول (العقيدة) والفروع (الفقه) .
أ -مذهب ابن ُج َز ّي يف األصول.

اإلمــام ابــن ُجـ َـز ّي  -عليــه رمحــة اهلل تعــاىل  -عــى منهــج أهــل الســنة واجلامعــة ،يف أســاء اهلل

احلســنى( ،)1ويف الشــفاعة( ،)2ويف خلــق أفعــال العبــاد( ،)3ويف إثبــات رؤيــة اهلل يف الداراآلخــرة( ،)4ويف

زيــادة اإليــان ونقصانــه( ،)5ويف مــآل عصــاة املوحديــن( )6ويف الصحــب الكــرام( ،)7وغــر ذلــك( ،)8إال

ـرا ،فهــو يف كتابــه (قوانــن األحــكام
أنــه يف بــاب صفــات اهلل تعــاىل اضطــرب كالمــه اضطرا ًبــا كبـ ً
الرشعيــة) مل يذكــر إال ســبع صفــات ،وهــي التــي يثبتهــا األشــاعرة ،وذكــر أن عــادة املتكلمــن إثبــات
هــذه الســبع(.)9

ويف التسهيل أثبت غري السبع الصفات ،مثل احلياء( ،)10والتعجب( ،)11واالستواء(.)12
وأول بعضها ،مثل :اليد( ،)13وجميء اهلل يوم القيامة(.)14
َّ
(( (1ينظــر :قوانــن األحــكام الرشعيــة ،البــن ُجـ َـز ّي( ،ص)8؛ والتســهيل ،البــن ُجـ َـز ّي )33-31-20-17 /1( ،؛ ومل يســلم مــن
التأويــل يف بعــض أســاء اهلل تعــاىل؛ ينظــر :التســهيل ،البــن ُجـ َـز ّي. )67/3( )31/1( ،
(( (2ينظر :قوانني األحكام الرشعية ،البن ُج َز ّي( ،ص)15؛ والتسهيل ،البن ُج َز ّي. )47/1( ،
(( (3ينظر :قوانني األحكام الرشعية ،البن ُج َز ّي( ،ص)6؛ والتسهيل ،البن ُج َز ّي. )192/3( ،
(( (4ينظر :قوانني األحكام الرشعية ،البن ُج َز ّي( ،ص)16؛ والتسهيل ،البن ُج َز ّي. )165/4( ،
(( (5ينظــر :التســهيل ،البــن ُجـ َـز ّي ،)88-61-60 /2( ،وزيــادة اإليــان عنــد ابــن ُجـ َـز ّي ليــس بالعمــل ،وإنــا بقــوة تصديقهــم،
ويقينهــم ،وهــذا بنــاء عــى مــا يــرى أن األعــال ال تدخــل يف مســمى اإليــان ،وكل هــذا خــاف مــا عليــه الســلف .
(( (6ينظر :قوانني األحكام الرشعية ،البن ُج َز ّي( ،ص)16؛ والتسهيل ،البن ُج َز ّي. )144/1( ،
(( (7ينظر :قوانني األحكام الرشعية ،البن ُج َز ّي( ،ص)17؛ والتسهيل ،البن ُج َز ّي. )110/4( ،
(( (8ينظر :قوانني األحكام الرشعية ،البن ُج َز ّي( ،ص. )18
(( (9ينظــر :قوانــن األحــكام الرشعيــة ،البــن ُجـ َـز ّي( ،ص .)6وهــذه الســبع هــي :احلياة،والقدرة،واإلرادة،والعلم،والســمع،والبرص،و
الــكالم واألشــاعرة يثبتوهنا،ويذهبــون إىل التأويــل فيــا ســواها مــن الصفات،وينســبون أنفســهم إىل اإلمام أيب احلســن األشــعري.
ينظــر :يف التعريــف هبــم :رســـالة يف الــــرد عــــى الرافضــة ،ملحمــد بــن عبدالوهــاب( ،ص)166؛ والصواعــق املرســلة ،البــن
القيــم. )405/2( ،
( (1(1ينظر :التسهيل ،البن ُج َز ّي. )42/1( ،
( (1(1ينظر :املرجع نفسه. )169/3( ،
( (1(1ينظر :املرجع نفسه. )34/2( ،
( (1(1ينظر :املرجع نفسه. )182/1( ،
( (1(1ينظر :املرجع نفسه. )77/1( ،
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وأحيا ًنــا كثــرة يذكــر أنــه مــن املتشــابه ،الــذي جيــب اإليــان بــه مــن غــر تكييــف( ،)1وأحيا ًنــا

يذكــر أقـ ً
ـوال صحيحــة ،وأخــرى باطلــة ،وال يرجــح ،وال يبــدي رأيــه(.)2

ـمى اإليــان( ،)3واإليــان عنــده
وباإلضافــة عــى مــا تقــدم فهــو ال يــرى دخــول األعــال يف مسـ َّ

هــو التصديــق(.)4

وألجــل هــذه املخالفــات ،فلــو ذهــب ذاهــب إىل القــول بــأن الفقيــه ابــن ُج َز ّي مــن األشــاعرة يف

بــاب الصفــات مل يبعــد ،وليــس إثباتــه لبعــض الصفــات زيــادة عــى الســبع املعروفــة عنــد األشــاعرة

بحجــة قاطعــة عــى أنــه ليــس منهــم؛ فــإن أبــا بكــر ابــن الباقــاين املالكــي (ت403هـــ) أثبــت غــر

الســبع الصفــات( ،)5ومل خيرجــه ذلــك أن يكــون أحــد أئمــة األشــاعرة(.)6

ب -مذهب ابن ُج َز ّي يف الفروع :
اإلمام ابن ُج َز ّي عىل مذهب اإلمام مالك يف الفروع ،يؤيد ذلك أمور :
منها :أنه معدود يف أعيان مذهب اإلمام مالك(.)7
ومنهــا :أنــه قــد أظهــر عنايــة عظيمــة بمذهــب املالكية،مــن خــال كتابيــه (قوانــن األحــكام

الرشعيــة)( )8و(التســهيل لعلــوم التنْزيــل)( .)9واإلمــام ابــن ُجـ َـز ّي يف جانــب الفقــه ذو قــدم راســخة،
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(( (1ينظر :املرجع نفسه. )199/3()77-58/1( ،
(( (2ينظر :قوانني األحكام الرشعية ،البن ُج َز ّي( ،ص)11؛ والتسهيل ،البن ُج َز ّي. )155/2( ،
(( (3ينظر :التسهيل ،البن ُج َز ّي. )42/1( ،
(( (4ينظر :قوانني األحكام الرشعية ،البن ُج َز ّي( ،ص )18؛والتسهيل ،البن ُج َز ّي. )61/4( ،
(( (5ينظر :كتابه التمهيد ،البن الباقالين( ،ص، )48وموقف ابن تيمية من األشاعرة ،للمحمود (. )554-526/2
(( (6وصفــه باألشــعرية مشــهور معــروف .ينظــر :الســر ،للذهبــي)192/17( ،؛وموقــف ابــن تيميــة مــن األشــاعرة ،للمحمــود
(. )528/2
(( (7ينظر :الديباج املذهب ،البن فرحون)274/2( ،؛ وشجرة النور الزكية ،ملخلوف( ،ص. )213
(( (8ينظــر( :ص )46-45-35-32-27-26-2والكتــاب كلــه مؤلــف يف مذهــب املالكيــة ،وذكــره ألقــوال األئمــة اآلخريــن ،إنــا
هــو لبيــان موافقتهــم ،أو خمالفتهــم .
(( (9ينظر. )175-139-86-85-82/1( :

َفسري ال ُق ِ
م َشي يف ت ِ
الز َ
رآن الكري ِم
تـَ َعـ ُّق ُ
بات اب ُن ُج َز ّي َعىل َّ

فقيهــا إما ًمــا  ...قــارب درجــة االجتهــاد،وكان أحــد
قــال عنــه ابــن األمحــر (ت807:هـــ)(" :)1كان ً
أهــل الفتيــا بغرناطــة"(.)2

وكتابــه قوانــن األحــكام الرشعيــة شــاهد بذلــك .والفقيــه ابــن ُجـ َـز ّي ســلك مســلك الزخمرشي،

يف عــدم التعصــب ملذهــب إمامــه  .هــذا مــا ظهــر يل مــن خــال تفســره ،ومــن خــال بعــض مــا
قــرأت لــه يف كتــاب (قوانــن األحــكام الرشعيــة).

املطلب اخلامس  :أقوال العلامء فيه :
قــال لســان الديــن ابــن اخلطيــب ( وهــو أحــد الــوزراء املشــهورين بالعلــم واألدب ) " :كان -

 - عــى طريقــة مثــى مــن العكــوف عــى العلــم ،واالقتيــات مــن حــر النشــب( ،)3واالشــتغال

فقيهــا حاف ًظــا ،قائـ ًـا عــى التدريــس ،مشــاركًا يف فنــون مــن العربيــة،
بالنظــر ،والتقييــد والتدويــنً ،
والفقــه ،واألصــول ،والقــراءات ،واحلديــث ،واألدب،حفظ ـ ًة للتفســر مســتوع ًبا لألقــوالَّ ،جاعــة

للكتــب ،حســن املجلــس ،ممتــع املحــارضة ،قريــب الغور،صحيــح الباطــن ،تقــدم خطي ًبــا باملســجد
األعظــم مــن بلــده عــى حداثــة ســنه ،فاتفــق عــى فضلــه ،وجــرى عــى ســنن أصالتــه"(.)4

فقيهــا إما ًمــاً ،
عالِــا بجميــع
وقــال ابــن األمحــر" :كان خطيــب اجلامــع األعظــم بغرناطــة ،وكان ً

حمصـ ً
ودون وصنَّــف يف كل فــن ،وكان أحــد أهــل الفتيــا بغرنــا
ـا ،قــارب درجــة االجتهــادَّ ،
العلــومّ ،
طة"(.)5

وقال عنه اإلمام ابن اجلزري (ت 833هـ) " :إمام  ،مقرئ  ،عارف" (.)6
(( (1إسامعيل بن يوسف بن حممد،مؤرخ أديب،غرناطي األصل (ت807:هـ) ينظر :األعالم ،للزركيل. )329/1( ،
(( (2ينظر :نثري اجلامن ،البن األمحر( ،ص. )166-165
(( (3النشب :املال األصيل .ينظر :هتذيب اللغة ،لألزهري( )379/11( ،نشب).
أيضــا :نفــح الطيــب ،للتلمســاين)514/5( ،؛ وطبقــات املفرسيــن ،للــداوودي،
(( (4اإلحاطــة ،البــن اخلطيــب)21-20/3( ،؛ وينظــر ً
( )85/2فقــد نقــا مــا قالــه لســان الديــن ابــن اخلطيــب .
(( (5نثري اجلامن ،البن األمحر( ،ص. )166-165
(( (6غاية النهاية ،البن اجلزري. )83/2( ،
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املطلب السادس :آثاره العلمية واستشهاده رمحه اهلل تعاىل .
أ -آثاره العلمية:

ــز ّي ،فمنهــا مــا هــو يف القــرآن وعلومه،ومنهــا مــا هــو يف الفقــه
تنوعــت آثــار الفقيــه ابــن ُج َ

وأصوله،ومنهــا مــا هــو يف احلديث،ومنهــا مــا هــو يف العقيدة،ومنهــا مــا هــو يف العربيــة ،ومنهــا مــا

هــو يف الرتاجــم والتاريــخ وإليــك بيــان موجــز بذلــك:

(1 .التســهيل لعلــوم التنْزيــل)( )1مــن أفضــل املؤلفــات املختــرة يف علــم التفســر ،ذكــر

املؤلــف منهجــه يف مقدمتــه ،وذكــر يف أولــه نبــذة يف علــوم القــرآن ،ال غنــى لطالــب علــم

التفســر مــن االطــاع عليهــا؛ إذ هــي عــى اختصارهــا مــن أنفــس مــا كتب،ذكــر فيهــا تفســر

الكلــات التــي تتكــرر يف القــرآن الكريم،مرتبــة عــى حــروف املعجم،وذكــر فيهــا أشــياء كثــرة
مفيــدة جــد ًا .والكتــاب أفــاد فيــه مؤلفــه مــن تفســر القــايض ابــن عطيــة (املحــرر الوجيــز)

إفــادة عظيمــة ،وكذلــك مــن كشــاف الزخمــري .والكتــاب ( فيــا اطلعــت عليــه ) مطبــوع عــدة

طبعــات ،إحداهــا مصــورة عــن األوىل ،وهــو حيتــاج إىل حتقيــق خيرجــه يف حلــة قشــيبة تليــق
بمكانتــه( ،)2وقــد كُتبــت حولــه رســالتان علميتــان(.)3

(2 .قوانــن األحــكام الرشعيــة ومســائل الفــروع الفقهيــة)( .)4وهــذا الكتــاب ألفــه الفقيــه

ابــن ُجـ َـز ّي يف الفقــه عــى مذهــب اإلمــام مالــك ،ونبــه املؤلــف عــى أقــوال األئمــة اآلخريــن

(أيب حنيفــة (ت150:هـــ) ،والشــافعي (ت204:هـ) ،وأمحد (ت241:هـ) ،وأهـــــل الظـــاهر)
والكتــاب يقــع يف جملــد واحــد ،وهــو مطبــوع متــداول ،وقــد كُتبــت رســالة علميــة يف اجلانــب
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َي ومنهجه يف التفسري ،للزبريي. )220-219/1( ،
(( (1ينظر :توثيق نسبة الكتاب إىل مؤلفه يف :ابن ُجز ّ
(( (2وال يغرنــك مــا كُتــب عــى الطبعــة التــي نرشهتــا (أم القــرى للطباعــة والنــر) بمــر ممــا يفيــد أن الكتــاب حققــه /حممــد عبــد
املنعــم اليونــي  ،وإبراهيــم عطــوة عــوض .
(( (3قد ذكرهتام يف أول املبحث الثاين .
(( (4نســبه إىل املؤلــف :لســان الديــن ابــن اخلطيــب يف اإلحاطــة ،)21/3( ،ونرشتــه عــامل الفكــر بالقاهرة،وذكــرت أنــه حققــه طــه ســعد
ومصطفــى اهلــواري .لكــن مــا ذكــر فيــه مــن احلــوايش ال يــكاد يتجــاوز أصابــع اليديــن ،ويبــدو أن لــه طبعــة أخــرى غــر هــذه .

َفسري ال ُق ِ
م َشي يف ت ِ
الز َ
رآن الكري ِم
تـَ َعـ ُّق ُ
بات اب ُن ُج َز ّي َعىل َّ

الفقهــي عنــد ابــن ُجـ َـز ّي  ،مــن خــال هــذا الكتــاب(.)1
الســنية)( )2يف احلديــث ،أشــار الزركيل(ت1396:هـــ) إىل أنــه
الســنية يف األلفــاظ ُّ
(3 .األنــوار َّ

مطبوع(،)3وذكــر عنــه الشــيخ عــي بــن حممــد الزبــري تفصيــات دقيقــة(.)4
(4 .تقريب األصول إىل علم األصول)( )5يف أصول الفقه،خمطوط(.)6
(5 .وسيلة املسلم يف هتذيب صحيح مسلم) .
(6 .البارع يف قراءة اإلمام نافع).
(7 .الفوائد العامة يف حلن العامة) .
(8 .فهرست يف تراجم العلامء)(.)7

ب -وفاته : -  -
استشــهد –  - يف معركــة طريــف التــي دارت بــن املســلمني وعبــدة الصليــب وذلــك
ضحــوة يــوم االثنــن ،الســابع مــن مجــادى األوىل ،ســنة إحــدى وأربعــن وســبعامئة()8؛ حيــث ُف ِقــدَ
وي ّرضهــم ،ويثبــت بصائرهــم(.)9
ــح ُذ املســلمنيُ ،
وهــو َي ْش َ

َي الكلبــي وأثــره يف الفقــه اإلســامي) لســليامن أيب الريــش ،رســالة دكتــوراه يف كليــة الرشيعــة والقانــون بجامعــة
(( (1عنواهنــا (ابــن ُجـز ّ
َي ومنهجــه يف التفســر ،للزبــري. )225 -18/1( ،
األزهــر 1395هـــ؛ ينظــر :ابن ُجـز ّ
(( (2نسبه إىل املؤلف لسان الدين ابن اخلطيب يف :اإلحاطة. )22- 21/3( ،
(( (3ينظر :األعالم ،للزركيل. )325/5( ،
َي ومنهجه يف التفسري ،للزبريي. )229-225/1( ،
(( (4ينظر :ابن ُجز ّ
(( (5ينظر :اإلحاطة ،البن اخلطيب. )22 - 21/3( ،
َي ومنهجه يف التفسري ،للزبريي. )229/1( ،
(( (6ينظر :ابن ُجز ّ
(( (7هــذه الكتــب األربعة،ذكــر بعضهــا بعــض املرتمجني،واســتوىف ذكرهــا الــزركيل يف :األعــام،)325/5( ،وســكت فلــم يــر إىل أهنــا
مطبوعــة أو خمطوطــة.
(( (8ينظر :اإلحاطة ،البن اخلطيب )23/3( ،؛ ونثري اجلامن ،البن األمحر( ،ص. )166
(( (9ينظر :اإلحاطة ،البن اخلطيب. )23/3( ،
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وكان قد قال أبياتًا قبل استشهاده ،منها :
قصــدي املؤمــل يف جهــري وإرساري
شــهادة يف ســبيل اهلل خالصــة
هرهــا
إن املعــايص
ٌ
رجــس ال ي ِّط ُ

ِ
البــار
ومطلبــي مــن إهلــي الواحــد

ِ
النــار
متحــو ذنــويب وتنجينــي مــن

ِ
كفــار
إال الصــوار ُم يف أيــان

ثم قال :أرجو اهلل أن يعطيني ما سألته يف هذه األبيات فقتل يف اليوم نفسه(.)1
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(( (1ينظر :علو اهلمة ،ملحمد املقدم( ،ص.) 323

َفسري ال ُق ِ
م َشي يف ت ِ
الز َ
رآن الكري ِم
تـَ َعـ ُّق ُ
بات اب ُن ُج َز ّي َعىل َّ

الفصل الثاين:

تعقبات ابن ُج َز ّي الكلبي عىل الزخمرشي يف تفسري القرآن الكريم
(دراس ًة مقارن ًة

)

سورة آل عمران.
( )1قــال الزخمــري عنــد قــول اهلل تعــاىل :ﮋﭑﭒﭓﮊ [آل عمــران ،]2 - ١ :ميــم حقهــا أن يوقــف

عليهــا ،كــا وقــف عــى ألــف والم ،وأن يبــدأ مــا بعدهــا كــا تقــول :واحد،اثنــان ،وهــي قــراءة

عاصــم( .)1وأ َّمــا فتحهــا ،فهــي حركــة اهلمــزة ُألقيــت عليهــا حــن ُأســقطت للتخفيــف .فــإن قلــت:

كيــف جــاز إلقــاء حركتهــا عليها،وهــي مهــزة وصــل ال تثبــت يف درج الــكالم ،فــا تثبــت حركتهــا؛

ألن ثبــات حركتهــا كثباهتــا؟ قلــت :هــذا ليــس بــدرج؛ ألن ميــم يف حكــم الوقــف ،والســكون واهلمزة
يف حكــم الثابــت ،وإنــا ُحذفــت ختفيف ًا،وألقيــت حركتهــا عــى الســاكن قبلهــا؛ ليــدل عليهــا ،ونظــره

قوهلــم :واحد،اثنــان ،بإلقــاء حركــة اهلمــزة عــى الــدال .فــإن قلــت :هــا زعمــت أهنــا ُح ِّركــت

اللتقــاء الســاكنني؟ قلــت :ألن التقــاء الســاكنني ال ُيبــاىل بــه يف بــاب الوقــف ،وذلــك قولــك :هــذا
حلـ ّـرك
إبراهيــم ،وداود ،وإســحاق .ولــو كان التقــاء الســاكنني يف حــال الوقــف يوجــب التحريــك ُ

امليــان يف ألــف الم ميــم؛ اللتقــاء الســاكنني ،وملــا انتظــر ســاكن آخــر .فــإن قلــت :إنــا مل حيركــوا

اللتقــاء الســاكنني يف ميــم؛ ألهنــم أرادوا الوقــف ،وأمكنهــم النطــق بســاكنني ،فــإذا جــاء ســاكن ثالــث
مل يكــن إال التحريــك ،فحركــوا .قلــت :الدليــل عــى أن احلركــة ليســت ملالقــاة الســاكن أنــه كان

يمكنهــم أن يقولــوا :واحــد ،اثنــان ،بســكون الــدال مــع طــرح اهلمــزة ،فيجمعــوا بــن ســاكنني ،كــا
ـم ومديــق ،فلــا حركــوا الــدال ُعلــم أن حركتهــا هــي حركــة اهلمــزة الســاقطة ال غــر،
قالــوا :أصيـ ْ
وليســت اللتقــاء الســاكنني.

(( (1ذكرهــا أبــو عــي الفــاريس يف :احلجــة ،)9/3( ،بلفــظ ( ُروي ) منســوبة إىل عاصــم وقــال :فكأنّــه قــدّ ر الوقــوف عــى امليــم
واســتأنف (اهلل) فقطــع اهلمــزة لالبتــداء هبــا .والوجــه مــا عليــه اجلامعــة؛ وذكرهــا أبــو حيــان يف :البحــر ،)374/2( ،منســوبة إىل
أيب بكــر يف بعــض طرقــه عــن عاصــم .ومــن قبــل هذيــن الفــراء فإنــه قــال :وبلغنــي عــن عاصــم أنــه قــرأ بقطــع األلــف (.)9/1
قلــت :ال أعلمهــا عــن عاصــم وال عــن راوييــه يف كتــب القــراءات العــر .فــاهلل أعلــم.
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فإن قلت :فام وجه قراءة عمرو ابن عبيد( )1بالكرس()2؟
قلت  :هذه القراءة عىل توهم التحريك اللتقاء الساكنني ،وما هي بمقبولة(.)3
وتعقــب ابــن ُجـ َـز ّي الزخمــري ،فقــال" :وقــرأ اجلمهور بفتــح امليــم  -هنــا  -يف الوصــل؛ اللتقاء

الســاكنني،نحو ﮋﭬﭭﮊ [البقــرة .]8 :وقــال الزخمــري :هــي حركــة اهلمــزة ،نُقلــت إىل امليــم .وهــذا

ضعيــف؛ ألهنــا ألف وصــل ،تســقط يف الــدرج"(.)4

حمــل اخلــاف يف ألــف لفــظ اجلاللــة ،وهــل هــي مهــزة وصــل ،فهــي ســاكنة ،وامليــم مــن نطقــك

ألــف الم ميــم ســاكن فيتخلــص مــن ذلــك بتحريــك امليــم بالفتــح؛ ألن العــرب ال تقــف عــى متحرك
وال تبــدأ بســاكن .وهــذا اختيــار ابــن ُجـ َـز ّي .واختــار الزخمــري أن تكــون ألــف لفــظ اجلاللــة مهــزة

قطــع ُحذفــت وألقيــت حركتهــا عــى امليــم وذلــك للتخفيــف .

وإنــا فضلــت التعبــر بكلمــة (اختــار)؛ ألن اخلــاف يف هــذه املســألة قديــم ،قــدم املدرســة

النحويــة البرصية،واملدرســة النحويــة الكوفيــة(.)5

فــا اختــاره ابــن ُجـ َـز ّي هــو قــول ســيبويه ،ومــا اختــاره الزخمــري هــو قــول الفــراء ،رمحــة اهلل

عــى اجلميــع(.)6

ً
و ناقــش أبــو حيــان الزخمــري ً
طويــا ،فنــد فيــه مجيــع حججــه ،وردهــا إىل أن قــال:
نقاشــا

"...والــذي حتــرر يف هــذه الكلــات أن العــرب متــى رسدت أســاء مــن غــر تركيــب ّمــا ،كانــت
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(( (1عمــرو بــن عبيــد بــن بــاب ،أحــد رؤوس املعتزلــة املتقدمني(ت144:هـــ) ،ينظــر :املنيــة واألمــل ،للزيــدي( ،ص)22؛ وميــزان
االعتــدال ،للذهبــي. )295/2( ،
(( (2مــن خمتــر يف شــواذ القــرآن كــا عنــد ابــن خالويــه (ص)19؛ .وقــد أجازهــا األخفــش لغــة يف :معــاين القــرآن)172/1( ،؛ ورد
عليــه العلــاء مــا ذهــب إليــه ومنهــم العكــري يف التبيــان. )235/1( ،
(( (3الكشاف ،للزخمرشي )173/1( ،وفيه ( وما هي بمقولة )؛ والتصحيح من :البحر ،أليب حيان. )374/2( ،
(( (4التسهيل لعلوم التنْزيل ،البن ُج َز ّي. )177/1( ،
(( (5ينظر :اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البرصيني والكوفيني ،لألنباري. )745 -741/2( ،
(( (6ينظر :كتاب سيبويه )154/4( ،؛ ومعاين القرآن ،للفراء. )9/1( ،

َفسري ال ُق ِ
م َشي يف ت ِ
الز َ
رآن الكري ِم
تـَ َعـ ُّق ُ
بات اب ُن ُج َز ّي َعىل َّ

ً
ــرك
تلــك األســاء مســكنة اآلخــر،
وصــا ووق ًفا،فلــو التقــى آخــر مســكن منهــا بســاكن آخــر ُح ّ

اللتقــاء الســاكنني ،فهــذه احلركــة التــي يف ميــم ﮋﭑﭒﭓﮊ [آل عمــران ،]2 - ١ :هــي حركــة التقــاء

الســاكنني"( .)1وتبــع أبــا حيــان تلميـ ُ
ـذه تــاج الديــن احلنفــي فلخــص مــا قالــه شــيخه ومل يــرد عليــه يف

يشء مــن ذلــك(.)2

أمــا تلميــذه الســمني احللبــي فناقشــه يف بعــض املواضــع التــي ر َّد هبــا عــى الزخمــريّ ،إل أن

جممــل كالمــه يــدل عــى التســليم بجوهــر القضيــة ولبهــا وهــو أن ألــف لفــظ اجلاللــة ألــف وصــل

تســقط يف درج الــكالم(.)3

وبعــد  :فاإلنصــاف يقــي بــأن هــذه املســألة حمــل خــاف كبــر بــن مدرســة البــرة والكوفــة

كــا أرشت مــن قبــل .

وقــد أشــار إىل اخلــاف مــن غــر تثريــب عــى أحــد الفريقــن أئمــة كبــار ،مــن أمثــال الزجــاج،

والنحــاس ،واألزهــري ،ومكــي ،وابــن اجلــزري(.)4

ً
وصحيحا ،ملا وسع هؤالء السكوت .
حمتمل
ولو مل يكن كل من القولني
ً
وال ننســى أن أكثــر إخواننــا األندلســيني ،مــن املفرسيــن هواهــم بــري ،ألســباب ال حيتمــل

هــذا البحــث ذكرهــا(.)5

وقد تعجب إذا قلت :إنني أميل إىل ما ذهب إليه إخواننا املغاربة لألسباب التالية :
1 .يف بعــض حماجــة الزخمــري تك ّلــف أضعــف حجتــه ،وتوضيــح ذلــك يف كالم أيب

حيان،فراجعــه .

(( (1ينظر  :البحر املحيط ،أليب حيان. )376-374/2( ،
((ُ (2ينظر  :الدر اللقيط ،لتاج الدين احلنفي. )376-374/2( ،
(( (3ينظر :الدر املصون ،للسمني احللبي. )12-6/3( ،
(( (4ينظــر :معــاين القــرآن وإعرابــه ،للزجــاج)373/1( ،؛ وإعــراب القــرآن ،للنحــاس)354-353/1( ،؛ وعلــل القــراءات،
لألزهــري)105/1(،؛ومشــكلإعــرابالقــرآن،ملكــي()148/1؛والنــريفالقــراءاتالعــر،البــناجلــزري.)415/1(،
(( (5ينظر :مدرسة التفسري يف األندلس،ملصطفى املشني( ،ص. )607
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ــز ّي هــو قــول مجهــور العلــاء( ،)1والشــك أن رأي األكثــر هــو
2 .مــا ذهــب إليــه ابــن ُج َ

األقــرب إىل الصــواب ،أن مل يكنــه .

3 .وألنه يلزم عىل اختيار الزخمرشي أن اهلمزة تذهب وتبقى .
4 .نعــم تذهــب؛ ألهنــم يقولــون :تســقط .وتبقــى ألهنــم؛ يقولــون  :تلقــى حركتهــا عــى امليم.

وهــذا تناقــض دعــا أبــا عــي الفــاريس إىل عــدم موافقتهــم  ،وتبعــه ابن عطيــة األندلــي(.)2

5 .أضعــف اختيــار الزخمــري وقــوع التناقــض منــه ،ففــي الكشــاف يقــول إهنــا مهــزة قطــع

املفصــل
كــا رأيــت  -ولكنــه ذكــر اآليتــن ﮋﭑﭒﭓﮊ [ســورة آل عمــران ،]2 - ١ :يف كتابــه ّ
وجعلهــا مــن بــاب مهــزة الوصــل(.)3

فإن قلت :هذا مما حيمد ملحمود؛ إذ إنه رجع إىل احلق ملا تبني له .
قلــت :نعــم لــو نــص عــى رجوعــه،أو أشــار إليه،أمــا أن يذهــب يف كتــاب إىل رأي ،ثــم خيالفــه يف

آخــر مــن غــر إشــارة ففيــه نظــر.
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(( (1ينظر :الدر املصون ،للسمني احللبي ،)6/3( ،فقد حكاه عن اجلمهور .
(( (2ينظر :احلجة للقراء السبعة ،أليب عيل الفاريس )9/3( ،؛ واملحرر الوجيز ،البن عطية. )397/1( ،
املفصــل مــع رشحــه ،البــن يعيــش)123/9( ،؛ وقــد أشــار إىل هــذا العالمــة اآللــويس يف روح املعــاين )74/2( ،ووصــف
(( (3ينظــرّ :
فعــل الزخمــري باملضطــرب .

َفسري ال ُق ِ
م َشي يف ت ِ
الز َ
رآن الكري ِم
تـَ َعـ ُّق ُ
بات اب ُن ُج َز ّي َعىل َّ

سورة األعراف
( )2ذكــر الزخمــري عنــد قولــه تعــاىل :ﮋﯘﯙﯚﮊ [األعــراف :]١٤3 :أشــياء كثــرة ،منهــا

حجتــان عــى نفــي رؤيــة اهلل تعــاىل،يف الدنيــا واآلخــرة ،أحســبهام مــن أقــوى أدلــة املعتزلــة فقــال" :مــا

كان طلــب الرؤيــة ّإل ليكبــت هــؤالء ،الذيــن دعاهــم ســفهاء وضـ ً
ـال ،وتــرأ مــن فعلهــم ،وليلقمهم

فلجوا
احلجــر؛ وذلــك أهنــم حــن طلبــوا الرؤيــة أنكــر عليهــم ،وأعلمهــم اخلطــأ ،ونبههــم عــى احلــق ّ

ومتــادوا يف جلاجهــم ،وقالــوا :ال بــد ولــن نؤمــن لــك حتــى نــرى اهلل جهــرة ،فــأراد أن يســمعوا النــص

مــن عنــد اهلل باســتحالة ذلك وهـــو قــــوله :ﮋﯝﯞﮊ [األعــراف ]١٤3 :ليتيقــــنوا ،وينــــزاح عنهم مــــا
دخلهــــم مــن الشبهة ،فلــذلك قــــال :ﮋﯗﯘﯙﯚﮊ [األعراف ...]١٤3:وتفســـــري آخـــــر

واضحا جل ًّيــا ،كأهنا إراءة
وهــــــو أن يـــريـــــد بقـــــوله :ﮋﯘﯙﯚﮊ عرفنــي نفســك تعريفـ ًا
ً
يف جالئهــا بآيــة مثــل آيــات القيامــة ،التــي تضطــر اخللــق إىل معرفتــك ﮋﯙﯚﮊ أعرفــك معرفــة

اضطــرار ،كأين انظــر إليــك ،كــا جــاء يف احلديــث «ســرون ربكم،كــا تــرون القمر،ليلــة البــدر»( ،)1بمعنى
ســتعرفونه معرفــة جل ّية،هــي يف اجلــاء كإبصاركــم القمــر ،إذا امتــأ واســتوى  .)2("...وتع ّقــب ابــن

ُجـ َـز ّي الزخمــري ،فقــال" :واســتدلت األشــعرية( )3بذلــك( )4عــى أن رؤيــة اهلل جائــزة عقـ ً
ـا ،وأهنــا

لــو كانــت حمـ ً
ـال مل يســأهلا موســى؛ فــإن األنبيــاء  -عليهــم الســام  -يعلمــون مــا جيــوز عــى اهلل ومــا
يســتحيل" .

وتأول الزخمرشي طلب موسى للرؤية بوجهني:
أحدمهــا :أنــه إنــا ســأل ذلــك تبكيتًــا ملــن خــرج معــه مــن بنــي إرسائيــل الذيــن طلبــوا

الرؤية،فقالــوا :أرنــا اهلل جهرة،فقــال موســى :ذلــك ليســمعوا اجلــواب باملنــع فيتأولــوا(.)5

(( (1ينظر خترجيه يف آخر هذه املسألة .
(( (2الكشــاف ،للزخمــري)92 - 90- 89/2( ،؛ ومــن أراد أن يقــف عــى ســب الزخمــري وهجائــه ملخالفيــه يف هــذه املســألة فلينظــر
كشــافه ،)92/2( ،ومــا كنــت أظــن الرجــل ينْــزل إىل تلــك الدرجــة ،حتــى رأيــت ذلــك بعينــي .
(( (3تقدم التعريف باألشاعرة  ،يف الفصل األول املبحث الثاين ،املطلب الرابع يف احلاشية .
(( (4يعني بقوله :ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﮊ [األعراف.]١٤3 :
(( (5هكــذا يف أكثــر مــن نســخة مــن نســخ التســهيل (فيتأولــوا) ولــو كان ابــن ُجـ َـز ّي ينقــل كالم الزخمــري بحروفــه لصححــت مــن
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واضحــا جل ًّيا.
واآلخــر :أن معـــنى ﮋﯘﯙﯚﮊ [األعراف ]١٤3 :عــــرفني نفســـك تعـــــري ًفا
ً

وكال الوجهــن بعيــد ،والثــاين أبعــد وأضعــف؛ فإنــه لــو مل يكــن املــراد الرؤيــة مل يقــل لــه :ﮋﯠ ﯡ

ﯢﮊ [األعــراف.)1(" ]١٤3 :

مســألة رؤيــة اهلل يــوم القيامــة وقــع فيهــا اخلــاف بــن أهــل الســنة( )2واملعتزلــة( ،)3فأهــل الســنة

يثبتــون ذلــك ألدلــة كثــرة مــن الكتــاب والســنة،واملعتزلة ينفــون ذلــك ويؤولــون نصــوص الكتــاب
والســنة الدالــة عليــه بــا يوافــق معتقدهــم .

ولــو كان للمعتزلــة أدلــة رصحيــة عــى مــا ذهبــوا إليــه لعــذروا يف ذلــك ،وألبديــت وجهــة

صواهبــم يف املســألة .

ولكنــه التأويــل ويل أعنــاق النصــوص .والزخمــري أطــال يف تأويــل اآليــة بــكالم أبــدى فيــه

وأعــاد( ،)4ولكنـــه يف حقـــيقته ﮋﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮊ [النــور.]٣9 :

وقــد أشــار الــرازي وأبــو حيــان وغريمهــا مــن العلــاء إىل مــا يف تأويــل الزخمــري لآليــة مــن جمانبــة
احلــق والصــواب(.)5

وقصــد إىل تفنيــد شــبهاته وتأويالتــه ابــن املنـ ّـر يف كتابــه االنتصــاف ،فقــف عليــه()6؛ ألن هــذه

الورقــات ال حتتمــل التطويــل .
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الكشاف ،ولكنه يذكر معنى ما قاله  ،ولعل الكلمة ( فيتأدبوا ) أو ( فيتوبوا ) .
(( (1التسهيل لعلوم التنزيل ،البن ُج َز ّي. )80/2( ،
(( (2أهــل الســنة هنــا يشــمل مــن هــم عــى منهــج الســلف واألشــاعرة فــإن األشــاعرة وافقــوا الســلف يف مجلــة اعتقــاد أن اهلل ُيــرى
يــوم القيامــة .
مر يف الفصل األول ،فارجع إليه يف ترمجة الزخمرشي يف املطلب الرابع،يف احلاشية.
(( (3التعريف باملعتزلة و بأصوهلم ّ
(( (4ينظر :الكشاف ،للزخمرشي. )92-89/2( ،
(( (5ينظــر :التفســر الكبــر ،للــرازي)188 - 187/14( ،؛ والبحــر املحيــط ،أليب حيــان)383/4( ،؛ وروح املعــاين ،لآللــويس،
(.)52-47/5
(( (6ينظره بحاشية الكشاف. )92-89/2( ،

َفسري ال ُق ِ
م َشي يف ت ِ
الز َ
رآن الكري ِم
تـَ َعـ ُّق ُ
بات اب ُن ُج َز ّي َعىل َّ

أمــا أعظــم تأويالتــه لآليــة فهــا مــا ذكرمهــا ابــن ُجـ َـز ّي وردمهــا كــا تــرى ولكنــه بــن بطــان

التأويــل الثــاين؛ ألنــه أبعــد وأضعــف وهــو كذلــك ويــدل عــى بطالنــه وضعفــه وجــوه غــر مــا ذكــر
ابــن ُجـ َـز ّي .

األول  :أن اهلل سبحانه وتعاىل قال:
ﮋﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮊ [األعــراف ، ]١٧2 :وموســى  Sمــن هــذه الذريــة  ،بــل هــو مــن أفضــل

مــن بقــي عــى هــذا العهــد والشــهادة .فكيــف يقــول املعتــزيل :إن موســى أراد عرفنــي نفســك تعري ًفــا
واضحــا جل ًّيــا؟!!
ً

الثــاين :يقــال :هــب إن معنــى اآليــة مــا ذكــرت أفلــم حيصــل هــذا التعريــف الواضح اجلــي بكالم

والقمــل
اهلل له،وأنــه أراه مــن اآليــات مــا ال غايــة بعدها،كالعصــا واليــد البيضــاء والطوفــان واجلــراد
ّ
والضفــادع والدم،وإظــال اجلبل(.)1

الثالــث  :أن الزخمــري تــرك رصيــح اآليــة ﮋﯘﯙﯚﮊ [األعــراف ،]١٤3 :وذهــب إىل

تقديــرات ال دليــل عليها(،)2وهــذا شــأن كل مبتدع،تدمغــه احلجة،فيبحــث عــن تأويــات أوهــى مــن

بيــت العنكبــوت .

أمــا الوجــه األول يف تأويــل الزخمــري فــرد عليــه ابــن املنـ ّـر فقــال" :فاحلــق أن موســى -إنــا

طلــب الرؤيــة لنفســه،لعلمه بجــواز ذلــك عــى اهلل تعاىل،والقدريــة( )3جيربهــم الطمــع وجيرؤهــم حتــى
(( (1ينظر :التفسري الكبري ،للرازي. )188/14( ،
(( (2ينظر :التفسري الكبري ،للرازي. )188/14( ،
(( (3القدريــة هــم الذيــن ينفــون أن يكــون اهلل – تبــارك وتعــاىل – قــدّ ر الرش،ويزعمــون أن األمــر ُأنــف،أي مل يســبق بــه قــدر وال
علــم مــن اهلل،وإنــا يعلمــه بعــد وقوعــه .وهــذا رش مقــال عــى اهلل،نعــوذ بــاهلل مــن ذلــك .والقدريــة فريقــان  .غــاة وهــم
الذيــن ينكــرون علــم اهلل وكتابــه الســابقني – وهــؤالء كفرهــم األئمــة – الفريــق الثــاين (وهــم مجهورهــم) ينكــرون عمــوم
ـمى املعتزلــة قدريــة؛ ألن مــن أصوهلــم اخلمســة العدل،ويعنــون بذلــك نفــي تقديــر
املشــيئة واخللق،وهــؤالء مبتدعــون  .وتسـ ّ
اهلل لــكل يشء .ينظــر :مقــاالت اإلســاميني،أليب احلســن األشــعري( ،ص)549 - 430؛ والفصــل ،البــن حــزم)22/3( ،؛
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يرومــوا أن جيعلــوا موســى  - S -كان عــى معتقدهــم ،ومــا هــم حينئــذ إال ممــن آذوا موســى،
وجيهــا.
فــرأه اهلل ممــا قالــوا ،وكان عنــد اهلل
ً

وأمــــا قولـــه  :- S -ﮋﯮﯯﯰﯱﯲﮊ [األعــراف ،]١55 :ترب ًّيــا مــن أفاعيلهــم،

ً
وتضليــا لرأهيم،فــا راحــة للقدريــة لالستشــهاد بــه عــى إنــكار موســى S
وتســفيها هلــم
ً

جلــواز الرؤيــة ،فــإن الــذي كان اإلهــاك بســببه إنــا هــو عبــادة العجــل يف قــول أكثــر املفرسيــن .ثــم
وإن كان الســبب طلبهــم للرؤيــة فليــس ألهنــا غــر جائــزة عــى اهلل ،ولكــن ألن اهلل تعــاىل أخــر أهنــا ال

تقــع يف دار الدنيــا ،واخلــر صــدق وذلــك بعــد ســؤال موســى للرؤيــة فلــا ســألوا وقــد ســمعوا اخلــر
بعــدم وقوعهــا ،كان طلبهــم خــاف املعلــوم تكذي ًبــا للخــر ،فمــن ثــم ســفههم موســى S -

 -وتــرأ مــن طلــب مــا أخــر اهلل أنــه ال يقــع .ثــم ولــو كان ســؤاهلم للرؤيــة قبــل إخبــار اهلل تعــاىل

بعدم وقوعها ،فإنام ســفههم موســى  - S -القرتاحهم عـــــى اهلل هـــــذه اآليـــــة اخلــــاصة،

وتــــوقيفـــــهم اإليـــــان علـــــيها ،حيــــث قــــالوا :ﮋﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﮊ [البقــرة ،]٥5:أال

تـــــــرى أن قـــوهلـــــــم :ﮋﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮊ [اإلرساء ،]٩0 :إنــــا ســألوا فيــه

جائـــ ًـزا ،ومــــع ذلــك ُقرعــوا بــه؛ القرتاحهــم عــى اهلل مــا ال يتوقــف وجــوب اإليــان عليــه .فهــذه

املباحــث الثالثــة توضــح لــك ســوء نظــر الزخمــري بعــن اهلــوى ،وعاميتــه عــن ســبيل اهلــدى ،واهلل
املوفــق"(.)1

وبعــد اإلجابــة عــن هــذه الشــبه ،نقــول دلــت نصــوص القــرآن والســنة املتواتــرة عــى أن اهلل

ُ - E -يــرى يف عرصــات القيامــة( ،)2ويــراه املؤمنــون رؤيــة خاصــة يف اجلنــة ،بــل رؤيتــه

أعظــم نعيــم أهــل اجلنــة .
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ومنهــاج الســنة ،البــن تيميــة)309 - 308/1( ،؛ وجممــوع الفتــاوى ،البــن تيميــة)385/7(،)38 -36/13( ،؛ ورشح العقيــدة
الطحاويــة ،البــن أيب العــز)134/1( ،؛ ومذهــب اإلســاميني ،لعبــد الرمحــن بــدوي. )97/1( ،
(( (1االنتصاف بحاشية الكشاف ،البن املنري. )90-89/2( ،
(( (2ينظــر :األقــوال يف رؤيــة أهــل املوقــف لرهبــم يف :حــادي األرواح،البــن القيــم( ،ص ،)329وباختصــار فهــي ثالثــة .األول :ال يــراه
ّإل املؤمنــون .والثــاين :يــراه مجيــع أهــل املوقــف ثــم حيتجــب عــن الكفــار  .والثالــث  :يــراه املؤمنــون واملنافقــون دون الكفــار.

َفسري ال ُق ِ
م َشي يف ت ِ
الز َ
رآن الكري ِم
تـَ َعـ ُّق ُ
بات اب ُن ُج َز ّي َعىل َّ
فمــن اآليــــات هـــذه ﮋﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﮊ [األعــراف.]١٤3 :
وقد بني العلامء الداللة من هذه اآلية بوجوه ،أذكرها لك باختصار:

أحدهــا  :أنــه ال يظــن بكليــم الرمحــن ورســوله الكريــم عليــه أن يســأل ربــه مــا ال جيوزعليــه ،بــل

هــو مــن أبطــل الباطــل وأعظــم املحــال .

الثاين :أن اهلل سبحانه مل ينكر عليه سؤاله ،ولو كان حماالً ؛ ألنكره عليه .
الثالــث :أنــه أجــاب بقولــه :ﮋﯝﯞﮊ ومل يقــل  :ال تــراين  ،وال أين لســت بمرئــي  ،وال جتــوز

رؤيتــي ،والفــرق بــن اجلوابــن ظاهــر ملــن تأ ّملــه .

الرابــع :أن اهلل  -ســبحانه وتعــاىل  -قــادر عــى أن جيعــل اجلبــل مســتقر ًا مكانــه ،وليــس هــذا

بممتنــع يف مقــدوره بــل هــو ممكــن ،وقــد ع ّلــق بــه الرؤية،ولــو كانــت حمــاالً يف ذاهتــا مل يعلقهــا

باملمكــن يف ذاتــه.

اخلامــس :قولــه – ســبحانه وتعــاىل  :-ﮋﯩﯪﯫﯬﯭﯮﮊ وهــذا مــن أبــن األدلــة

عــى جــواز رؤيتــه تبــارك وتعــاىل ،فإنــه إذا جــاز أن يتجـ ّ
ـى للجبــل  ،الــذي هــو مجــاد ال ثــواب لــه وال
عقــاب ،فكيــف يمتنــع أن يتجـ ّ
ـى ألنبيائــه ورســله وأوليائــه يف دار كرامتــه  ،ويرهيــم نفســه ؟!

الســادس :أن ربــه – ســبحانه وتعــاىل  -قــد كلمــه منــه إليــه ،وخاطبــه وناجــاه ونــاداه ،ومــن

جــاز عليــه التك ّلــم والتكليــم ،وأن يســمع خماطبــة كالمــه معــه بغــر واســطة ،فرؤيتــه أوىل باجلــواز(.)1
ومــن األدلــة الرصحية يف هــذا البــــاب قولــه تعــاىل :ﮋﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﮊ [القيامــة.]٢3 - ٢٢ :

فناظــرة األوىل بمعنــى ناعمــة غضــة حســنة ،وناظــرة الثانيــة مــن النظــر إىل خالقهــا ومالــك أمرهــا،

كــا ســيأيت يف األحاديــث الثابتــة(.)2

(( (1تنظــر هــذه الوجــوه يف :كتــاب حــادي األرواح إىل بــاد األفــراح ،البــن القيــم( ،ص)328 -327؛ ورشح العقيــدة الطحاويــة ،البــن أيب
العــز. )214 -213/1( ،
(( (2ينظر :فتح القدير ،للشوكاين. )407/5( ،
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ـر الزيــادة
وقولــه تعــاىل :ﮋﭒﭓﭔﭕﮊ [يونــس .]٢6 :ثبــت أن النبــي  فـ ّ

بالنظــر إىل وجــه اهلل الكريــم يف اجلنــة( .)1وقولــه تعــاىل :ﮋﰝﰞﰟﰠﰡﰢﮊ[ق .]٣5 :جــاء تفســر
الزيــادة عــن بعــض الصحابــة بأهنــا النظــر إىل وجــه اهلل عــز وجــل(.)2

وأمــا األحاديــث عــن النبــي  الدالــة عــى الرؤيــة فمتواتــرة ،منهــا حديــث أيب هريرة

ناســا قالــوا :يــا رســول اهلل ،هــل نــرى ربنــا يــوم القيامــة فقــال رســول اهلل :
« أن ً

ـارون يف رؤيــة القمــر ليلــة البــدر قالــوا :ال يــا رســول اهلل .قــال :هــل تضــارون يف الشــمس
هــل تضـ ُّ

ليــس دوهنــا ســحاب؟ قالــوا :ال .قــال :فإنكــم ترونــه كذلــك» أخرجــاه يف الصحيحــن(.)3

جلوســا مــع النبــي  فنظــر
ومنهــا حديــث جريــر بــن عبــد اهلل البجــي قال«:كنــا
ً
تضامــون يف رؤيتــه».
إىل القمــر ليلــة أربــع عرشة،فقــال :إنكــم ســرون ربكــم ِعيانًا،كــا تــرون هــذا،ال
ّ

أخرجــاه يف الصحيحــن( .)4وتأويــل الزخمــري للحديــث بقولــه" :ســتعرفونه معرفــة جليــة."...
تأويــل باطــل يــرده قولــهِ :
"عيا ًنــا"  .وأنــا ال ُأريــد أن أطيــل عــى القــارىء الكريــم يف مســألة الرؤيــة

فهــي حمــل إمجــاع بــن أهــل الســنة ألدلــة يقطــع املســلم بثبوهتــا وداللتهــا(.)5
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(( (1ينظر :صحيح مسلم ،احلديث رقم (. )181
((ُ (2ينظــر  :جامــع البيــان ،للطــري)549/6( ،؛ وتفســر القــرآن العظيــم ،البــن كثــر)415/2( ،؛ وجممــع الزوائــد ،للهيثمــي،
()112/7؛ وتفســر اإلمــام ابــن أيب العــز مج ًعــا ودراســة ،جم ّلــة اجلامعــة اإلســامية،العدد ((،)121ص .)44
(( (3أخرجــه البخــاري يف صحيحــه ،)419/13( ،كتــاب التوحيــد ،بــاب قــول اهلل تعــاىل :ﮋﭙﭚﭛﮊ ...برقــم ()7437؛
ومســلم يف صحيحــه ،)23/3( ،كتــاب اإليــان ،بــاب معرفــة طريــق الرؤيــة ،برقــم (. )182
(( (4أخرجــه البخــاري يف صحيحــه ،)33/2( ،كتــاب مواقيــت الصــاة ،بــاب فضــل صــاة العــر ،برقــم ( )554؛ ومســلم يف
صحيحــه ،)187/5( ،كتــاب املســاجد ومواضــع الصــاة ،بــاب فضــل صــايت الصبــح والعــر ،برقــم (. )633
(( (5وإن شــئت مزيــد بيــان حــول مســألة الرؤيــة فينظــر :صحيــح البخــاري ،)419/13( ،وكتــاب التوحيــد وإثبــات صفــات الــرب،
البــن خزيمــة( ،ص )172ومــا بعدهــا؛ وكتــاب الســنة ،لعبــداهلل ابــن اإلمــام أمحــد )229/1( ،ومــا بعدهــا؛ وجامــع البيــان،
للطــري)344-343/12( ،؛ ومعــاين القــرآن وإعرابــه ،للزجــاج)253/5( ،؛ وإعــراب القــرآن ،للنحــاس)92-84/5( ،؛
ونكــت القــرآن الدالــة عــى البيان،ملحمــد القصــاب( ،ص)454-4؛ والرشيعــة ،لآلجــري(،ص )251ومــا بعدهــا؛ وتفســر
القــرآن ،للســمرقندي)427/3( ،؛ ورشح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة ،لاللكائــي )454/3( ،ومــا بعدهــا؛ والوســيط،
للواحــدي)393/4( ،؛ وتفســر القــرآن ،للســمعاين )106/6( ،ومــا بعدهــا؛ ومعــامل التنْزيــل ،للبغــوي)424/4( ،؛ وتفســر
القــرآن العظيــم ،البــن كثــر. )451/4( ،

َفسري ال ُق ِ
م َشي يف ت ِ
الز َ
رآن الكري ِم
تـَ َعـ ُّق ُ
بات اب ُن ُج َز ّي َعىل َّ

سورة هود S
ـي ( -ابنهــا) والضمــر
( )3قــال الزخمــري عنــد قولــه تعــاىل :ﮋﮡﮢﮣﮊ [هــود" ]٤2 :وقــرأ عـ ّ
عــي وعــروة بــن الزبــر (ابنــ َه) بفتــح اهلاء،يريــدان(( )1ابنهــا) فاكتفيــا
المرأتــه .وقــرأ حممــد بــن
ّ

بالفتحــة عــن األلــف .وبــه ُينــر مذهــب احلســن .قــال قتــادة :ســألته ،فقــال :واهلل مــا كان ابنــه.
فقلــت :إن اهلل حكــى عنــه ﮋﰂﰃﰄﰅﮊ [هــود ،]٤5 :وأنــت تقــول :مل يكــن ابنه،وأهــل الكتــاب ال
خيتلفــون يف أنــه كان ابنــه .فقــال :ومــن يأخــذ دينــه مــن أهــل الكتاب،واســتدل بقولــه :ﮋﰄ ﰅﮊ ومل
يقــل :منــي .ولنســبته إىل أمــه وجهــان.

أحدمهــا :أن يكــون ربي ًبــا لــه كعمــر ابــن أيب ســلمة لرســول اهلل  .وأن( )2يكــون لغري

رشــدة،وهذه غضاضةُ ،عصمــت منها األنبيــاء .)3("-Q -

ــز ّي مــا ظنــه ً
قــول للزخمــري ،فقــال عنــد قولــه تعــاىل :ﮋﭑﭒﭓﭔﭕ
وتعقــب ابــن ُج َ

ﭖﮊ [هــود" :]٤6 :أي ليــس مــن أهلــك الذيــن وعدتــك بنجاهتــم؛ ألنــه كافــر.
وقال الزخمرشي :مل يكن ابنه ،ولكنه خانته أمه  ،وكان لغري رشدة .

وهــذا ضعيــف؛ ألن األنبيــاء  -Q-قــد عصمهــم اهلل مــن أن تــزين نســاؤهم ،ولقولــه:

ﮋﮡ ﮢ ﮣ ﮊ [هــود.]٤2 :

ﮋ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﮊ [هود ]٤6 :فيه ثالثة تأويالت عىل قراءة اجلمهور(.)4
أحدها :أن يكون الضمري يف (إنه) لسؤال نوح نجاة ابنه .
(( (1حترفت يف بعض النسخ إىل ( يريد أن ) .
(( (2هكذا يف النسخ التي وقفت عليها ( وأن يكون ) ولعل الصواب ( أو أن يكون ) .
(( (3الكشاف ،للزخمرشي. )217/2( ،
(( (4وهــي بفتــح امليــم ورفــع الــام منونــة ورفــع الــراء ﮋﭘﭙﭚﭛﮊ ينظــر :املبســوط يف القــراءات العرش،للنيســابوري،
(ص)239؛ والنــر ،البــن اجلــزري )289/2( ،؛ وغيــث النفع،للصفاقــي( ،ص. )308

197

والثــاين :أن يكــون الضمــر البــن نــوح،وﮋﭙﮊ مصــدر وصــف بــه مبالغة،كقوله :رجــل صوم.

ِ
()1
ـرﭛﮊ بالنصــب ،والضمــر عــى هــذا البــن نــوح
وقــرأ الكســائي ﮋ َعمـ َـلﮊ بفعــل مــاض ﮋ َغـ ْ َ

بــا إشــكال"(.)2

أقول :ما ذكره ابن ُج َز ّي توجيه حسن،وأدلته التي ذكرها قو ّية ورد لذلك القول الضعيف.
لكــن الزخمــري ليــس قولــه مــا ُق ّولــه ،بــل قولــه موافــق ملــا ذهــب إليــه ابــن ُجـ َـز ّي .وإنــا رأى

نقلــه لقــول احلســن فظنــه لــه  .أو أنــه -ابــن ُجـ َـز ّي -رأى توجيــه الزخمــري للقــراءة الشــاذة (ابنهــا)

فألزمــه مــا ذكــره يف الوجــه الثــاين  .والزخمــري ال يلزمــه ذلــك الوجــه؛ ألنــه قــد اعــرض عليــه

بقولــه" :وهــذه غضاضةُ ،عصمــت منهــا األنبيــاء – .)3("- Q

وممــا ُيقطــع بــه أن الزخمــري ال يــرى هــذا القــول قو ُلــه يف اآليــة التــي يف ســورة التحريــم

ﮋﮟ ﮊ [التحريــم" :]١0:فــإن قلــت :مــا كانــت خيانتهــا؟ قلــت :نفاقهــا وإبطاهنــا الكفــر وتظاهرمها

عــى الرســولني ،فامــرأة نــوح قالــت لقومــه :إنــه جمنــون ،وامــرأة لــوط دلــت عــى ضيفانــه .وال جيــوز أن
يــراد باخليانــة الفجــور؛ ألنــه ســمج يف الطبــاع ،نقيصــة عنــد كل أحــد ،بخــاف الكفــر ،فــإن الكفــار ال

يستســمجونه ،بــل يستحســنونه ،ويســمونه ح ًّقــا .وعــن ابــن عبــاس  -مــا  -مــا بغــت امــرأة نبــي قــط"(.)4
فتبــن بــا ذكــرت لــك مــن أدلــة أن تع ّقــب ابــن ُجـ َـز ّي غــر وارد عــى حممــود .
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(( (1ومــع الكســائي يعقــوب احلرضمــي .ينظــر :املبســوط يف القــراءات العــر ،للنيســابوري( ،ص)239؛ والنــر ،البــن اجلــزري،
()289/2؛ وإحتــاف فضــاء البــر ،للدمياطــي( ،ص.)257 -256
(( (2التســهيل لعلــوم التنزيــل ،البــن ُجـ َـز ّي)194/2( ،؛ وينظــر :يف توجيــه القراءتــن :احلجــة للقــراء الســبعة ،أليب عــي الفــاريس،
()342-341/4؛ وحجــة القــراءات ،البــن زنجلــة( ،ص. )342 -341
(( (3الكشاف ،للزخمرشي.)217/2( ،
(( (4الكشــاف ،للزخمــري)118/4( ،؛ واألثــر الــذي نســبه الزخمــري البــن عبــاس أخرجــه الطــري يف جامــع البيــان،)161/12( ،
بإســناده عــن الضحــاك ،ومل خيرجــه عــن ابــن عبــاس ،ولكنــه أخــرج عنــه أنــه قــال :كانــت امــرأة نــوح تقــول للنــاس :إنــه
خرجه،ومــا ذكــر فيــه جرح ـ ًا .ينظــر:
جمنــون ،وكانــت امــرأة لــوط تــدل عــى الضيــف ،وذكــر ابــن حجــر هــذا األثــر ومــن ّ
الــكايف الشــاف،امللحق بآخــر الكشــاف،البن حجــر( ،ص. )176
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سورة إبراهيم S
( )4قــال الزخمــري عنــد قولــه تعــاىل :ﮋﯡﯢﯣﯤﮊ [إبراهيــم" :]١0 :إىل وقــت

وبــن مقــداره ،يبلغكمــوه إن آمنتــمّ ،
وإل عاجلكــم باهلــاك قبــل ذلــك الوقــت"
ســاه اهللّ ،
قــد ّ

()1

ــز ّي الزخمــري ،فقــال" :قــال الزخمــري وأهــل مذهبــه مــن املعتزلــة :معنــاه
وتعقــب ابــن ُج َ
يؤخركــم إن آمنتــم إىل آجالكــم ،وإن مل تؤمنــوا عاجلكــم باهلــاك قبــل ذلــك الوقــت .وهــذا بنــاء

عــى قوهلــم باألجلــن .وأهــل الســنة يأبــون هــذا  ،فــإن األجــل عندهــم واحــد حمتــوم"(.)2

هــذا معتقــد املعتزلــة ،قالــه القــايض عبــد اجلبــار املعتــزيل( ،)3ونســبه إليهــم علــاء أهــل

ً
أجــا باإليــان،
الســنة( ،)4وهــو واضــح مــن كالم الزخمــري؛ فــإن مقتــى كالمــه أن هلــم
قــر هبــم عــن هــذه اآلجــال املرضوبــة .وهــذا قــول باألجلــن .وســبب هــذا
ولكــن كفرهــم ّ

املعتقــد الباطــل قوهلــم :إن اهلل مل يقــدر الــر ،وإنـــــــا قــدّ ر اخلــــري،ونصــــوص الكتـــــاب

والســـــنة تـــــرد هــــذا املعتـــــقـــــد ،وتـــــنادي بخــــالفـــــــه،منــــــها قــولـــــه تعـــاىل:
ﮋﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﮊ

[آل عـــمران.]١٥6 :

ورد اهلل عليهم فقـال:
ﮋﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﮊ [آل عمران.]١٥6:
وقال تعاىل:
ﮋﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮊ [األعراف.]٣4:
(( (1الكشاف ،للزخمرشي. )295/2( ،
(( (2التسهيل لعلوم التنزيل ،البن ُج َز ّي. )254/2( ،
(( (3يف كتابه متشابه القرآن. )170/1( ،
(( (4منهــم األشــعري يف مقــاالت اإلســاميني( ،ص)257-256؛ والبغــدادي يف أصــول الديــن( ،ص)143؛ وابــن حــزم يف الفصــل،
()84/3؛ والقرطبــي يف اجلامــع األحــكام القــرآن. )202/7( ، )227/4( ،
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وقــال تعــاىل :ﮋﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮊ [نــوح .]4 :وقــال النبــي « :قــدّ ر اهلل

مقاديــر اخلالئــق قبــل أن خيلــق الســموات واألرض بخمســن ألــف ســنة،وكان عرشــه عــى املــاء»(.)1
أيضــا« :كان اهلل ومل يكــن يشء قبلــه ،وكان عرشــه عــى املــاء ،وكتــب يف الذكــر كل يشء،وخلــق
وقــال ً
الســموات واألرض»( .)2وقــد رد عليهــم العلــاء يف هــذا ،وفنّــدوا شــبههم(.)3
ـرا جام ًعــا كالم اإلمــام حممــد بــن عــي القصــاب الكرجــي  -فإنــه
وأحســن مــا رأيــت ذلــك خمتـ ً

قــال" :قولــه تعــاىل إخبــار ًا عــن نــوح :S

قال تعاىل ﮋﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯ ﮊ [نوح.]4 :
حجــة عــى املعتزلــة والقدريــة فيــا يزعمــون أن املقتــول ميــت بغــر أجلــه ،فاألجــل املؤجــل مــن
املــوت ال تقــدم فيــه ،وال تأخــر .فــإن قيــل :فــا معنــى قــول النبــي « :صلــة الرحــم تزيــد
يف األجل؟»(.)4
قيــل :معنــاه تزيــد يف األجــل الــذي ُأ ّجــل بغــر صلــة الرحــم ،كأنه قــد ســبق يف القضــاء أن ُيوهب

لواصــي األرحــام ُع ُمـ ًـرا يكــون زيــادة يف أعامرهم،كــا ســبق فيــه أنــه هيــب آدم لــداود -R-

أربعــن عا ًمــا مــن عمــره ،تكــون زيــادة يف عمــر داود ،ونقصا ًنــا مــن عمــر آدم  .)5( - S-وهــو
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(( (1أخرجه مسلم يف صحيحه ، )310/16( ،كتاب القدر،باب حجاج آدم وموسى  ،-R -رقم احلديث (.)2653-16
(( (2أخرجــه البخــاري يف صحيحــه )286/6( ،كتــاب بــدء اخللــق ،بــاب مــا جــاء يف قــول اهلل تعــاىل :ﮋ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﮊ[ ...الــروم ،]27 :رقــم احلديــث (. )3191
(( (3ينظــر :أصــول الديــن ،للبغــدادي( ،ص)143؛ والفصــل ،البــن حــزم)84/3( ،؛ وجممــوع الفتــاوى ،البــن تيميــة-516/8( ،
)518؛ والعقيــدة الطحاويــة.)353/2( ،
(( (4أخرجــه القضاعــي يف مســنده)93/1( ،؛ وأبــو يعــى يف مســنده)139/7( ،؛ والطــراين يف املعجــم الكبــر )261/8( ،وقــال
اهليثمــي يف جممــع الزوائــد :)115/3( ،إســناده حســن .
(( (5هبــة آدم لداود،حديــث أخرجــه الرتمــذي )267/5( ،كتــاب التفســر،باب ومــن ســورة األعــراف ،رقــم احلديــث ()3076
وقــال :حديــث حســن صحيــح؛ وأخرجــه احلاكــم يف املســتدرك )325/2( ،وقــال :حديــث صحيــح عــى رشط مســلم .ووافقــه
الذهبــي؛ وأخرجــه اإلمــام أمحــد يف مســنده )251/1( ،وغريهــا .

َفسري ال ُق ِ
م َشي يف ت ِ
الز َ
رآن الكري ِم
تـَ َعـ ُّق ُ
بات اب ُن ُج َز ّي َعىل َّ

مثــل قولــه  :أرأيــت مــا نعملــه مــن األعامل،أهــو يف أمــر قــد فــرغ منــه؟( .)1قيــل لــه  :يــا
رســول اهلل ففيــم العمــل ؟! .قــال« :اعملــوا فــكل ميــر ملــا ُخلــق لــه»(.)2
فتيس ملا خلق له ،فزيد يف عمره.
فكان القضاء بموهبة آدم لداود كان سابق ًا ّ
وقــد ُروي (أن الزنــا ينقــص مــن العمــر)( )3فهــو عــى مــا ذكرنــاه مــن تقــدم القضــاء بــه،

وهــذا معنــى قــول اهلل  -عــز وجــل  :-ﮋﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘﮊ[فاطــر ،]١1 :فيــزاد

فيــه فضيلــة الرحــم ،وينقــص منــه بالزنا،كــا أ ّداه اخلرب،وبــا شــاء اهلل مــن األعــال ،التــي مل يؤدهــا

اخلــر .وكــذا قــال ابــن عبــاس مــا حــن ُســئل عــن قــول النبــي « :الدعــاء يــرد

القضــاء»(.)4

فقال :هو من القضاء أن يرد الدعاء القضاء(.)5
فــكل هــذه األشــياء منتظمــة مؤتلفــة ،غــر خمتلفــة ،ال تشــكل عــى أفهــام العلــاء بــاهلل وبأمــره

ومنهــاه ســبحانه .

(( (1مل أر السؤال من قول رسول اهلل فيام اطلعت عليه  .وإنام من قول أحد الصحابة .
(( (2أخرجــه البخــاري يف صحيحــه ،)521/13( ،كتــاب التوحيد،بــاب قــول اهلل تعــاىل :ﮋﮞﮟﮠﮡﮊ [القمــر،]17 :
رقــم احلديــث ()7552؛ ومســلم يف صحيحــه )301/16( ،كتــاب القدر،بــاب كيفيــة خلــق اآلدمــي يف بطنــه أمــه  ...رقــم
احلديــث (. )7
(( (3أخرجــه اخلرائطــي يف مســاوئ األخــاق(،ص )220وقــال حمققــه :إســناده ضعيــف؛ وأخرجــه البيهقــي يف شــعب اإليــان،
( ،)380- 379/4وقــال :هــذا إســناد ضعيــف؛ وأخرجــه اخلطيــب يف تاريــخ بغــداد )493/12( ،وقــال :رجــال إســناد هــذا
احلديــث كلهــم ثقات،كعــب البلخــي يسء احلــال .
(( (4أخرجــه الرتمــذي )448/4( ،كتــاب القــدر ،بــاب مــا جــاء ال يــرد القــدر إال الدعــاء ،رقــم احلديــث ()2139؛ وابــن ماجــه
( )35/1املقدمة،بــاب يف القدر،رقــم احلديــث ()90؛ وأمحــد يف املســند )277/5( ،وغريهــا؛ وابــن أيب شــيبة يف الكتــاب
املصنــف)442- 441/10( ،؛ والطحــاوي يف مشــكل اآلثــار)169/4( ،؛ وابــن حبــان يف صحيحــه مــع اإلحســان )153/3(،؛
واحلاكــم يف املســتدرك)493/1( ،؛ والبغــوي يف رشح الســنة)6/13( ،؛ واحلديــث صححــه احلاكم،ووافقــه الذهبــي؛ وأورده
األلبــاين يف الصحيحــة (. )336/1
(( (5مل أقــف عليــه عــن ابــن عبــاس ،لكــن ورد معنــاه عــن رســول اهلل أن رجـ ً
ـا أتــى النبــي فقــال :يــا رســول اهلل أرأيــت
رقــى نســرقيها ،ودواء نتــداوى به،تقــاة نتقيهــا هــل تــرد مــن قــدر اهلل شــي ًئا؟ فقــال« :هــي مــن قــدر اهللِ» .أخرجــه الرتمــذي يف
الســنن )453/4( ،كتــاب القــدر ،بــاب مــا جــاء ال تــرد الرقــى وال الــدواء مــن قــدر اهلل شــي ًئا ،رقــم احلديــث ()2148؛ وأخــرج
معنــاه الطــراين يف املعجــم الكبــر )169/12( ،ويف ســنده رجــل متكلــم فيــه؛ ينظــر :جممــع الزوائــد ،للهيثمــي. )85/5( ،
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فــإن قيــل :فــا معنــى قــول النبــي  ،حــن أخــر عــن ربــه يف قاتــل النفــس«:إن
عبــدي بــادرين بنفســه فحرمــت عليــه اجلنـ ِ
ـة»( ،)1وقولــه  للســائل حــن ألقــى إليــه التمــرة:

«خذهــا لــو مل تأهتــا ألتتـ ِ
ـك»( .)2قيــل :معنــاه أن اهلل  -تبــارك وتعــاىل  -قــى أجــل املــوت ،وقــى
مبلــغ الــرزق وحــدّ ه ومقــداره فيحــرص قاتــل النفــس عــى مــا يتزيــن لــه مــن قتلهــا ،فــرى أهنــا ال

متــوت إن مل يقتلهــا ،وينســى األجــل املقــدور فيقحــم عــى الســبب الــذي جعــل ملوتــه ،ويقحــم طالــب
الــرزق عــى الســبب الــذي قــى ،ويــرى لشــدة حرصــه وجشــعه أنــه مدركــه بســعيه .

فاعلمــه النبــي  أن ليــس إتيانــه الــذي ســاق إليــه التمــرة ،ولكــن ســاقها إليــه مــا

ســبق لــه مــن تقديــر ربــه ،وجعلــه إياهــا مــن رزقــه ،وهكــذا قاتــل نفســه قــدّ ر أن يبــادر أجلــه ،ومل
يعلــم أن فعلــه بنفســه ليــس هــو الــذي أماهتــا ،وإنــا أماهتــا أجلــه املكتــوب عليــه مــن فعلــه بنفســه،

َف ُحرمــت عليــه اجلنــة لتقديــره الغلــط ،وظنــه بــا قــام لــه مــن فــرض التزيــن أنــه يغلــب ربــه ،بتعجيل
مــا أخــره ،ومعرفــة كيفيــة العــدل يف هــذا مغيــب عنّا،منفــرد بعلمــه ربنــا"(.)3

قلــت :هــذا ونحــوه ممــا يشــكل عــى املعتزلــة ،أجــاب عنــه اإلمــام القصــاب كــا تــرى فجــزاه اهلل

ـرا ورمحــه .
خـ ً

أيضــا
ــز ّي ذكــر بعــض األدلــة عــى وجــه االختصــار ،وليتــه ً
وليــت اإلمــام املجاهــد ابــن ُج َ

ذكــر بعــض شــبه القــوم ،وأجــاب عنهــا ،فــإن ذلــك ال يعجــزه .ولكــن الــذي جعلــه ال يفعــل شــي ًئا
أيضــا معلومــة
مــن هــذا هــو أن حمــل التفصيــل يف املســألة كتــب العقائــد ،ال كتــب التفســر،ثم هــي ً

مــن الديــن بالــرورة ،ومــا كان كذلــك ال حيتــاج إىل ذكــر الرباهــن واحلجــج ،وإيــراد شــبه القــوم
واجلــواب عنهــا ،وهبــذا تعلــم أن تعقــب ابــن ُجـ َـز ّي وارد عــى الزخمــري.
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(( (1أخرجه البخاري يف صحيحه )496/6( ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب ما ُذ ِكر عن بني إرسائيل ،رقم احلديث (. )3463
أيضــا يف روضــة العقــاء(،ص)155؛ وأخرجــه أبــو نعيــم
(( (2أخرجــه ابــن حبــان يف صحيحــه مــع اإلحســان)33/8( ،؛ وأخرجــه ً
يف أخبــار أصبهــان)159/1( ،؛ وقــال العراقــي يف إحيــاء علــوم الديــن ( :)257/4رجالــه رجــال الصحيــح؛ وقــال شــعيب
االرنــاؤوط يف تعليقــه عــى اإلحســان :إســناده قــوي ،رجالــه رجــال الصحيــح.
(( (3نكت القرآن الدالة عىل البيان يف أنواع العلوم واألحكام ،ملحمد القصاب. )415-409/4( ،

َفسري ال ُق ِ
م َشي يف ت ِ
الز َ
رآن الكري ِم
تـَ َعـ ُّق ُ
بات اب ُن ُج َز ّي َعىل َّ

سورة األنبياء Q
()5قال الزخمرشي  -عند قوله تعاىل:

ﮋﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮚﮊ

[األنبياء..." :]١8 -١٧ :ثم ّبي أن السبب يف ترك اختاذ اللهو واللعب،وانتفائه عن أفعايل هو أن احلكمة
صارفة عنهَّ ،
وإل فأنا قادر عىل اختاذه إن كنت ً
فاعل؛ ألين عىل كل يشء قدير .

وقولــه :ﮋﮋﮌﮍﮊ كقولــه :ﮋﮱﯓﯔﮊ [القصــص ]٥٧ :أي مــن جهــة قدرتنــا .وقيــل:

اللهــو الولــد بلغــة اليمــن .وقيــل :املــرأة .وقيــل :ﮋﯓﯔﮊ ،أي مــن املالئكــة ،ال مــن اإلنــس ،رد ًا

لــوالدة املســيح وعزيــر،ﮋﮒﮊ إرضاب عــن اختــاذ اللهــو واللعــب ،وتنْزيــه منــه لذاتــه ،كأنــه قــال:

ســبحاننا أن نتخــذ اللهــو واللعــب ،بــل مــن عادتنــا وموجــب حكمتنــا ،واســتغنائنا عــن القبيــح أن
نغلــب اللعــب باجلــد ،وندحــض الباطــل باحلــق"(.)1

وتعقــب ابــن ُجـ َـز ّي الزخمــري يف تعليلــه بــأن احلكمــة هــي املانعــة مــن اختــاذ اللهــو ،فقــال:

"اللهــو يف لغــة اليمــن الولد،وقيــل :املــرأة.

ﮋﯓﯔﮊ أي مــن املالئكــة ،فاملعنــى عــى هــذا :لــو أردنــا أن نتخــذ ولــدً ا الختذنــاه مــن املالئكــة،

ال مــن بنــي آدم ،فهــو رد عــى مــن قــال :املســيح ابــن اهلل والظاهــر أن اللهــو بمعنــى اللعــب؛ التصالــه

ـوا لــكان ذلك
بقولــه :ﮋﮄﮊ [األنبيــاء ]١6 :وقــال الزخمــري :املعنــى عــى هــذا :لــو أردنــا أن نتخــذ هلـ ً
يف قدرتنا،ولكــن ذلــك ال يليــق بنــا؛ ألنــه مناقــض للحكمــة ،ويف كال القولــن نظــر"(.)2

الــذي دنــدن حولــه الزخمــري مــن احلكمــة والقبــح ،وإثبــات األول يف أفعــال اهلل،ونفــي الثــاين،

هــذا كلــه داخــل حتــت أصــل مــن أصــول املعتزلــة يســمونه (العــدل) وهلــذا ينَزهــون اهلل تعــاىل عــن
(( (1الكشاف ،للزخمرشي. )6 - 5/3( ،
(( (2التســهيل لعلــوم التنزيــل ،البــن ُجـ َـز ّي )50/3( ،وقــول ابــن ُجـ َـز ّي" :والظاهر...إلــخ" هــو كالم معــرض بــن قولــن فيهــا نظــر
عنــد ابــن ُجـ َـز ّي.
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فعــل القبيــح فنفــوا أن يكــون اهلل خال ًقــا ألفعــال العبــاد؛ ملــا فيهــا مــن القبيــح ،كــا ينَزهونــه تعــاىل
عــن اإلخــال بــا هــو واجــب عليــه( .)1وهلــم يف هــذا البــاب تفصيــات يطــول ذكرهــا .
وقــد ناقــش أمحــد اإلســكندري الزخمــري ،ورد تعليلــه باحلكمــة املناقضــة للقبــح ،فقــال..." :
قولــه :واســتغنائنا عــن القبيــح دفــن مــن البدعــة والضاللة،ولكنــه مــن الكنــوز التــي ُيمــى عليهــا
يف نــار جهنــم ،وذلــك أن القدريــة يوجبــون عــى اهلل تعــاىل رعايــة املصالــح ،وفعــل مــا يتومهونــه
حسـنًا بعقوهلــم ،ويظنــون أن احلكمــة تقتــي ذلــك ،فــا يســتغني احلكيــم عــى زعمهــم عــن خلــق
ـوح
احلســن عــى وفــق احلكمــة ،بخــاف القبيــح فــإن احلكمــة تقتــي االســتغناء عنــه ،فــإىل ذلــك يلـ ّ
الزخمــري ،ومــا هــي إال نزعــة ســبق إليهــا ُضـاّل الفالســفة( ،)2ومــن ثــم يقولــون :ليــس يف اإلمكان

أكمــل مــن هــذا العــامل؛ ألنــه لــو كان يف القــدرة أكمــل منــه وأحســن ثــم مل خيلقــه اهلل تعــاىل لــكان
بخـ ً
ا ينــايف اجلــود ،أو عجـ ًـزا ينــايف القــدرة  ...فاحلــق أن اهلل تعــاىل مســتغن عــن مجيــع األفعــال حســنة
كانــت أو غريهــا ،مصلحــة كانــت أو مفســدة ،وأن لــه أن ال خيلــق مــا يتومهــه القدريــة حسـنًا ولــه أن
قبيحــا ،وأن كل موجــود ،مــن فاعــل وفعــل عــى اإلطــاق فبقدرتــه
يفعــل مــا يتومهونــه يف الشــاهد ً

ُوجــد ،فليــس يف الوجــود إالّ اهلل وصفاتــه وأفعالــه ،وهــو مســتغن عــن العــامل بأرسه،وحســنه وقبحــه

.)3("...

وأبــو حيــان جعــل لبعــض مــا قالــه الزخمــري حممـ ً
ـا ،فقــال" :وقــال الزخمــري بـ ّـن أن الســبب

يف تــرك اختــاذ اللهــو واللعــب ،وانتفائــه عــن أفعــايل أن احلكمــة صارفــة عنــه ،وإالّ فأنــا قــادر عــى
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(( (1ينظر :مقاالت اإلسالميني ،أليب احلسن األشعري( ،ص)255-247؛ واملعتزلة وأصوهلم اخلمسة ،للمعتق( ،ص. )153
(( (2كلمــة فلســفة تتكــون مــن مقطعــن مهــا (فيلــو) و(ســوفيا) ومعنــى فيلــو يف اليونانيــة حمب،وســوفيا احلكمــة .فالفيلســوف هــو
حمــب احلكمة،ومــن مذهبهــم أن العــامل قديــم وعلتــه مؤثــرة باإلجياب،وليســت فاعلــة باالختيار،وأكثرهــم ينكــرون علــم اهلل
تعاىل،وينكــرون حــر األجســاد .ينظــر :اعتقــادات فــرق املســلمني واملرشكــن ،للفخــر الــرازي( ،ص)146 - 145؛ والفصــل
يف امللــل والنحــل ،البــن حــزم. )94/1( ،
(( (3االنتصاف بحاشية الكشاف  ،البن املنري. )6/3( ،

َفسري ال ُق ِ
م َشي يف ت ِ
الز َ
رآن الكري ِم
تـَ َعـ ُّق ُ
بات اب ُن ُج َز ّي َعىل َّ

اختــاذه إن كنــت فاعـ ً
ـا؛ ألين عــى كل يشء قديــر .انتهــى .وال جيــىء هــذا إال عــى قــول مــن قــال:
ـره بالولــد واملــرأة فذلــك مســتحيل.)1( "...
اللهــو هــو اللعــب ،وأمــا مــن فـ ّ

أقــول :وددت أن ابــن ُجـ َـز ّي نطــق بدليلــه ،ولكنــه اكتفــى بقولــه" :ويف كال القولــن نظــر" وهــذا

ال يكفــي يف الــرد  .ثــم إن بدعــة الزخمــري تقــوده إىل متاهــات املتكلمــن ،وقــد بـ ّـن اإلســكندري مــا

حتــت كالمــه مــن الباطــل ،وأعىل مــن بيانــه بيان املــوىل تبــارك وتعــاىل ،فإنــه قــال :ﮋﯮﯯﯰﯱﯲ
ﯳﮊ [األنبيــاء.]٢3 :

نقصــا
قــال اآللــويس  - -ومجيــع علــاء املســلمني" :واحلــق عنــدي أن العبــث؛ لكونــه ً

مســتحيل يف حقــه تعاىل،فرتكــه واجــب عنــه ســبحانه وتعــاىل ،ونحــن وإن مل نقــل بالوجــوب عليــه
تعاىل،لكنــا قائلــون بالوجــوب عنــه عزوجــل"(.)2

قلــت :وفــرق بــن الوجــوب عليــه والوجــوب عنــه .فالوجــوب عليــه هــو مــا ذهــب إليــه
الزخمــري مــن القــول باحلســن والقبيــح ،والوجــوب عنــه أن اهلل ســبحانه وتعــاىل أوجــب عــى نفســه

ّأل يتصــف باللهــو واللعــب ،ومــا مــن شــأنه العبــث(.)3
وهبذا تعلم أن تعقب ابن ُج َز ّي وارد عىل الزخمرشي.

(( (1البحر املحيط ،أليب حيان. )302/6( ،
(( (2روح املعاين ،لآللويس )18/9( ،وهذا الذي ذكره قاله بعد أن أورد كالم الزخمرشي،الذي تعقبه فيه ابن ُج َز ّي .
((ُ (3ينظــر :الفــرق بــن الفــرق ،للبغــدادي( ،ص )338ومــا بعدهــا؛ و ُينظــر :معــارج القبــول بــرح سـ ّلم الوصــول ،حلافــظ حكمــي،
(.)233-228/1
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سورة احلج
( )6قــال الزخمــري عنــد قولــه تعــاىل:ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝﭞﭟﭠﭡﮊ [احلــج ..." :-]7 - ٦ :ذلــك الــذي ذكرنــا مــن خلــق بنــي آدم ،وإحيــاء
األرض ،مــع مــا يف تضاعيــف ذلــك مــن أصنــاف احلكــم واللطائــف حاصــل هبــذا ،وهــو الســبب

يف حصوله،ولــواله مل يتصــور كونــه وهــو :ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﮊ أي الثابــت املوجــود وأنــه قــادر عــى
إحيــاء املوتــى ،وعــى كل مقــدور( ،)1وأنــه حكيــم ال خيلــف ميعــاده ،وقــد وعــد الســاعة والبعــث،

فــا بــد أن يفــي بــا وعــد"( .)2وتعقــب ابــن ُجـ َـز ّي الزخمــري وغــره يف جعــل البــاء ســببية فقــال:

"أي ذلــك املذكــور مــن أمــر اإلنســان والنبــات حاصــل بــأن اهلل هــو احلــق ،هكــذا قــدّ ره الزخمــري،
ـره ابــن عطيــة .ويلــزم عــى هــذا ّأل يكــون قولــه:
والبــاء عــى هــذا ســببية ،وهبــذا املعنــى ً
أيضــا فـ ّ

ﮋﭟﭠﭡﮊ معطو ًفــا عــى ذلــك؛ ألنــه ليــس بســبب ملــا ذكــر .فقــال ابــن عطيــة قولــه:

ﮋﭟﭠﮊ ليــس بســبب ملــا ذكــر ،ولكــن املعنــى أن األمــر مرتبــط بعضــه ببعــض ،أو عــى تقديــر
واألمــر أن الســاعة.

وهــذان اجلوابــان اللــذان ذكرمهــا ابــن عطيــة ضعيفــان .أمــا قولــه :إن األمــر مرتبــط بعضــه

ببعــض ،فاالرتبــاط هنــا إنــا يكــون بالعطف،والعطــف ال يصــح ،وأمــا قولــه :عــى تقديــر األمــر أن
الســاعة فذلــك اســتئناف وقطــع للــكالم األول ،وال شــك أن املقصــود مــن الــكالم األول هــو إثبــات

الســاعة فكيــف جيعــل ذكرهــا مقطو ًعــا ممــا قبلــه .

والــذي يظهــر يل أن البــاء ليســت بســببية ،وإنــا ُيقــدَّ ر هلــا فعــل تتعلــق بــه ويقتضيــه املعنــى؛

وذلــك بــأن يكــون التقديــر :ذلــك الــذي تقــدم مــن خلقــة اإلنســان والنبــات شــاهد بــأن اهلل هــو
احلــق ،وأنــه حيــي املوتــى ،وبــأن الســاعة آتيــة ،فيصــح عطــف ﮋﭟﭠﮊ عــى مــا قبلــه هبــذا
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(( (1الصــواب ﮋﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮊ ،كــا قــال اهلل يف أكثــر مــن موضــع مــن كتابــه ،ولكــن بدعــة الزخمــري تأبــى إال أن تســلك
بــه خمالفــة كتــاب اهلل تعــاىل .
(( (2الكشاف ،للزخمرشي. )27 - 26/3( ،

َفسري ال ُق ِ
م َشي يف ت ِ
الز َ
رآن الكري ِم
تـَ َعـ ُّق ُ
بات اب ُن ُج َز ّي َعىل َّ

التقديــر ،وتكــون هــذه األشــياء املذكــورة بعــد قولــه:ﮋﭑﮊ ممــا اســتدل عليهــا بخلقــه اإلنســان

والنبــات"( .)1خلــص الســمني األوجــه اجلائــزة يف إعــراب البــاء مــن قولــه :ﮋﭑﭒﭓﮊ واألوجــه
اجلائــزة يف الــواو مــن قولــه :ﮋﭟﭠﭡﮊ فقــال" :قولــه :ﮋﭑﮊ فيــه ثالثــة أوجــه ،أحدهــا :أنــه

مبتــدأ واخلــر اجلــار بعــده ،واملشــار إليــه مــا تقــدم مــن خلــق بنــي آدم وتطويرهــم ،والتقديــر :ذلــك
الــذي ذكرنــا مــن خلــق بنــي آدم وتطويرهــم حاصــل بــأن اهلل هــو احلــق ،وأنــه إىل آخــره .
والثاين :أن ﮋﭑﮊ خرب مبتدأ مضمر ،أي األمر ذلك .
الثالث :أن ﮋﭑﮊ منصوب بفعل مقدّ ر ،أي فعلنا ذلك بسبب أن اهلل هو احلق .

فالبــاء عــى األول مرفوعــة املحــل ،وعــى الثــاين والثالــث منصوبتــه"( .)2ثــم ذكــر األوجــه يف

ﮋﭟﭠﭡﮊ فقــال" :فيــه وجهــان .أحدمهــا :أنــه عطــف عــى املجــرور بالبــاء ،أي ذلــك بــأن
الســاعة .والثــاين :أنــه ليــس معطو ًفــا عليــه ،وال داخ ـ ً
ا يف ح ّيــز الســببية ،وإنــا هــو خــر ،واملبتــدأ

حمــذوف؛ لفهــم املعنــى ،والتقديــر :واألمــر أن الســاعة .)3("...
إ ًذا ما ذهب إليه الزخمرشي هو وجه حمتمل يف اآلية .

وجهــا(.)4
وهــو الــذي ُيفهــم مــن كالم بعض األئمــة كالزجــاج والنحــاس ومكــي ،أعنــي جعلوه ً

وجعــل أبــو حيــان البــاء يف ﮋﭑﭒﭓﮊ ســببية ،وجعــل الــواو يف ﮋﭟﭠﮊ عــى تقديــر واألمــر

أن الســاعة ،فليــس مــا بعــد الــواو داخـ ً
ـا يف ســبب مــا تقــدم(.)5

(( (1التسهيل لعلوم التنزيل ،البن ُج َز ّي. )77-76/3( ،
أيضا :التبيان يف إعراب القرآن ،للعكربي.)934-933/2( ،
(( (2الدر املصون ،للسمني احللبي)235/8( ،؛ وينظر ً
(( (3الدر املصون ،للسمني احللبي. )235/8( ،
(( (4ينظــر :معــاين القــرآن وإعرابــه ،للزجــاج)413/3( ،؛ وإعــراب القــرآن ،للنحــاس)88/3( ،؛ ومشــكل إعــراب القــرآن ،ملكــي
(.)487/2
(( (5ينظر :البحر املحيط ،أليب حيان. )353/6( ،
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ــز ّي،
ــز ّي .وأشــار اجلمــل إىل رأي ابــن ُج َ
فقولــه يف الــواو موافــق ملــا ذهــب إليــه ابــن ُج َ

وذكــر أن شــيخه قــال :أصلــه أليب حيــان(.)1

وجهــا بأهنــا ســببية(،)2ثم
والقرطبــي مــن قبــل أيب حيــان وابــن ُجـ َـز ّي يفهــم مــن كالمــه يف البــاء ً

يقــول يف ﮋﭟﭠﭡﮊ" :عطــف عــى قولــه :ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﮊ مــن حيــث اللفــظ ،وليــس عطف ًا

يف املعنــى؛ إ ْذ ال يقــال :فعــل اهلل مــا ذكــر بــأن الســاعة آتيــة ،بــل ال بــد مــن إضــار فعــل يتضمنــه ،أي
وليعلمــوا أن الســاعة آتيــة"(.)3

ورغم أن طائفة من العلامء أشاروا إىل تقديم ما ذهب إليه ابن ُج َز ّي(.)4
فإننــي أرى أن مــا ذهــب إليــه الزخمــري لــه وجــه حســن يف املعنــى اختــاره أبــو الســعود ،بقولــه:

"واجلملــة عطــف عــى املجــرور بالباء،كــا قبلهــا مــن اجلملتــن ،داخــل مثلهــا يف ح ّيــز الســببية،

وكــذا قولــه عــز وجــل :ﮋﭥﭦﭧﭨﭩﭪﮊ [احلــج .]7 :لكــن ال مــن حيــث إن إيتــان الســاعة،
وبعــث مــن يف القبــور مؤثــران فيــا ذكــر مــن أفاعيلــه تعــاىل تأثــر القــدرة فيهــا ،بــل مــن حيــث إن ًّ
كل

منهــا بســبب داع لــه عــز وجــل ،بموجــب رأفتــه بالعبــاد املبنيــة عــى احلكــم البالغــة إىل مــا ذكــر مــن
خلقهــم ،ومــن إحيــاء األرض امليتــة عــى نمــط بديــع صالــح لالستشــهاد بــه عــى إمكاهنــا؛ ليتأملــوا

يف ذلــك ،ويســتدلوا بــه عــى وقوعهــا ال حمالــة ويصدقــوا بــا ينطــق هبــا مــن الوحــي املبــن ولينالــوا

رأســا .وهــذا كــا تــرى
الســعادة األبديــة ،ولــوال ذلــك ملــا فعــل تعــاىل مــا فعــل ،بــل ملــا خلــق العــامل ً

مــن إحــكام حقيتــه تعــاىل يف أفعالــه وابتنائهــا عــى احلكــم الباهــرة كــا أن مــا قبلــه مــن إحــكام حقيته
تعــاىل يف صفاته،وكوهنــا يف غايــة الكــال"(.)5
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(( (1ينظر :الفتوحات اإلهلية ،للجمل.)154/3( ،
(( (2ينظر :اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطبي. )15/12( ،
(( (3اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطبي. )15/12( ،
(( (4منهــم الزجــاج يف معــاين القــرآن )413/3( ،فإنــه قــال ( :فاألجــود أن يكــون موضــع (ذلــك) رف ًعا،وجيــوز أن يكــون نص ًبــا عــى
معنــى فعــل اهلل ذلــك بأنــه هــو احلــق وأنــه حيــي املوتــى) وكذلــك القرطبــي وأبــو حيان،وتقدمــت اإلشــارة إىل قوليهــا والطاهــر
ابــن عاشــور فضــل محــل البــاء عــى املالبســة،من محلهــا عــى الســببية .ينظــر :التحريــر والتنويــر ،للطاهــر بــن عاشــور.)204/8(،
(( (5إرشاد العقل السليم ،أليب السعود. )96/6( ،

َفسري ال ُق ِ
م َشي يف ت ِ
الز َ
رآن الكري ِم
تـَ َعـ ُّق ُ
بات اب ُن ُج َز ّي َعىل َّ

ونقلــه اآللــويس يف تفســره ،ثــم عقــب عليــه بقولــه" :هــذا مــا اختــاره ّ
العلمــة أبــو الســعود يف

تفســر ذلــك ،وهــو ممــا يميــل إليــه الطبــع الســليم"(.)1

أيضــا أن بعــض العلــاء وجــدوا فيــا ذهــب إليــه ابــن ُجـ َـز ّي مغمـ ًـزا حاصلــه أن
ثــم ال خيفــاك ً

فيــه قط ًعــا للــكالم عــن االنتظــام( .)2وهبــذا تعلــم أن تعقــب ابــن ُجـ َـز ّي غــر وارد عـــى الزخمــري .
بقي أن ُأنبه يف هناية هذه املسألة عىل أمرين .
األول :أن الزخمــري قــد ُعــرف بأنــه ينظــر إىل املعنــى ،وال هتمــه الصناعــة النحويــة ،بقــدر ماهيمه

املعنى ( . )3

وهــذا حيمــد للرجــل( ،)4وربــا يكــون فعلــه يف هــذه املســألة مــن هــذا البــاب؛ فإنــه إمــام يف النحو

ال خيفــى عليــه مــا اســتدركه ابن ُجـ َـز ّي .

َي
األمــر الثــاين :أنــه قــد ســبق وأن بحثــت هــذا املوضــع يف كتــايب (اســتدراكات الفقيــه ابــن ُجـز ّ

عــى القــايض ابــن عطيــة يف تفســر القــرآن الكريــم) وترجــح عنــدي مــا ذهــب إليــه ابــن ُجـ َـز ّي(.)5

ولكــن بعــد تقليــب النظــر يف األدلــة ،ويف كالم األئمــة تبــن يل أن الراجــح مــا ذكــرت هاهنــا.

وباجلملــة فالوجهــان هلــا وجــه،وال خيطــأ مــن أخــذ بأهيــا .

( )7قــال الزخمــري عنــد قولــه تعــاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﮊ[احلــج:

" :]١6أي ومثــل ذلــك اإلنزال،أنزلنــا القــرآن كلــه آيــات بينــات ،وألن اهلل هيــدي بــه الذيــن يعلــم أهنــم

يؤمنــون ،أو يثبــت الذيــن آمنــوا ،ويزيدهــم هــدى ،أنزلــه كذلــك مبينًــا"(.)6

(( (1روح املعاين ،لآللويس. )120/9( ،
(( (2ينظر :املرجع نفسه. )120/9( ،
(( (3ينظر :الدر املصون ،للسمني احللبي. )87/1( ،
(( (4ما مل يكن يقصد بالتفلت من الصناعة النحوية تأييد بدعة االعتزال .ينظر :املرجع السابق. )87/1( ،
(( (5ينظر :جملة اجلامعة اإلسالمية ،العدد 112من عام 1421هـ (،ص.) 316 – 314
(( (6الكشاف ،للزخمرشي. )28/3( ،
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ً
ــز ّي الزخمــري يف جعلــه َّ
تعليــا لإلنــزال ،فقــال..." :قــال الزخمــري
(أن)
وتع ّقــب ابــن ُج َ

(أن) ً
التقديــر :ألن اهلل هيــدي مــن يريــد أنزلنــاه -كذلــك -آيــات بينــات .فجعــل َّ
تعليل لإلنــزال .وهذا

ضعيــف للفصــل بينهــا بالــواو .والصحيــح عنــدي أن قولــه:ﮋﭕﭖﮊ معطوف عــى ﮋﭓﭔﮊ؛

ألنــه مقــدّ ر باملصــدر ،فالتقديــر :أنزلنــاه آيــات بينــات وهــدى ،ملــن أراد اهلل أن هيديــه"( .)1عنــدي
أن األعرابــن يصحــان يف هــذا املوضــع ،واملعنــى واضــح عــى ٍّ
كل .أمــا قــول الزخمــري أو نحــوه
فقــال بــه أئمــة كثــرون وعــى رأســهم شــيخ املفرسيــن الطــري ،فإنــه قــال" :وألن اهلل يوفــق

للصواب،ولســبيل احلــق مــن أراد أنــزل هــذا القــرآن ،آيــات بينــات ،فـ ّ
ــ(أن) يف موضــع نصــب"(.)2
وكذلــك تابــع النســفي وأبــو الســعود الزخمــري يف اإلعــراب واملعنــى(.)3

وذكــر طائفــة مــن العلــاء هــذا الوجــه ضمــن الوجــوه اجلائــزة يف إعــراب اآليــة ومعناهــا ،منهــم

العكــري واهلمــداين ،والســمني واجلمــل(.)4

وأمــا قــول ابــن ُجـ َـز ّي بالعطــف فقــد ســبقه إليــه أئمــة عــى رأســهم إمــام التفســر والعربيــة

الواحــدي  ،فإنــه قــال" :أي وأنزلنــا إليــك أن اهلل هيــدي مــن يريــد .)5( "...
وهو الذي يفهم من إعراب اهلمداين( ،)6وتفسري القرطبي( ،)7والبقاعي(.)8
وجها من األوجه اجلائزة(.)9
وذكره املعربون واملفرسون ً
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(( (1التسهيل لعلوم التنزيل ،البن ُج َز ّي. )81 - 80/3( ،
(( (2جامــع البيــان ،للطــري ،)121/9( ،وإذا كانــت َّ
(أن) للتعليــل ،فقــال بعضهــم :جتــي يف موضــع نصــب ،وقــال بعضهــم :جتــي يف
موضــع جــر .ينظــر :الــدر املصــون ،للســمني احللبــي. )243/8( ،
(( (3ينظر :مدارك التنْزيل ،للنسفي)96/3( ،؛ وإرشاد العقل السليم ،أليب السعود. )100-99/6( ،
(( (4ينظــر :التبيــان يف إعــراب القــرآن ،للعكــري)936/2( ،؛ والفريــد يف إعــراب القــرآن املجيــد ،للهمــداين)523/3( ،؛ و الــدر
املصــون ،للســمني احللبــي)243/8( ،؛ والفتوحــات اإلهليــة ،للجمــل. )158/3( ،
(( (5الوسيط يف تفسري القرآن املجيد ،للواحدي. )262/3( ،
(( (6ينظر :الفريد يف إعراب القرآن املجيد ،للهمداين. )523/3( ،
(( (7ينظر :اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطبي. )22/12( ،
(( (8ينظر :نظم الدرر ،للبقاعي. )23/13( ،
(( (9ينظــر :التبيــان يف إعــراب القــرآن ،للعكــري)936/2( ،؛ والــدر املصــون ،للســمني احللبــي)243/8( ،؛ والفتوحــات اإلهليــة،

َفسري ال ُق ِ
م َشي يف ت ِ
الز َ
رآن الكري ِم
تـَ َعـ ُّق ُ
بات اب ُن ُج َز ّي َعىل َّ

ــز ّي فغــر ظاهــرة بســبب أن يقــال :إن حــرف الــواو عاطفــة عــى التنويــه
أمــا حجــة ابــن ُج َ

داخلــة عــى حــرف جــر حمــذوف ،وحــذف حــرف اجلــر مــع (أن) مطــرد(.)1
وهبذا يرتجح عدم ورود تع ّقب ابن ُج َز ّي عىل الزخمرشي .
( )8قــال الزخمــري

عنــد قولــه تعــاىل :ﮋﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮊ [احلــج:

" :)2(]١8ســميت مطاوعتهــا لــه فيــا حيــدث فيهــا مــن أفعاله،وجيريــه عليــه مــن تدبــره وتســخريه هلــا

ـبيها ملطاوعتهــا بإدخــال أفعــال املك ّلــف يف بــاب الطاعــة واالنقيــاد ،وهــو الســجود،
ســجو ًدا له،تشـ ً
الــذي كل خضــوع دونــه .

فإن قلت :فام تصنع بقوله :ﮋﮅﮆﮇﮊ [احلج ،]١8 :وبام فيه من االعرتاضني.
فسته به ال يسجده بعض الناس دون بعض .
أحدمها :أن السجود عىل املعنى الذي ّ
والثــاين :أن الســجود قــد أســند عــى ســبيل العمــوم إىل مــن يف األرض،مــن اإلنــس واجلــن

ً
أول،فإســناده إىل كثــر منهــم آخــر ًا مناقضــة.

ـرا) يف املفــردات املتناســقة الداخلــة حتــت حكــم الفعــل ،وإنــا أرفعــه بفعــل
قلــت :ال أنظــم (كثـ ً

مضمــر يــدل عليــه قولــه :ﮋﭷﮊ أي ويســجد كثــر مــن النــاس ســجود طاعــة وعبــادة ،ومل أقــل

ـر ﮋﭷﮊ الــذي هــو ظاهــر بمعنــى الطاعــة والعبــادة يف حــق هــؤالء؛ ألن اللفــظ الواحــد ال
ُأفـ ّ

يصــح اســتعامله يف حالــة واحــدة عــى معنيــن خمتلفــن .أو أرفعــه عــى االبتــداء ،واخلــر حمــذوف

وهــو مثــاب؛ ألن خــر ًا مقابلــه يــدل عليــه وهــو قولــه :ﮋﮊ ﮋ ﮌﮊ [احلــج.)3("]١8 :

للجمل)158/3( ،؛ وروح املعاين ،لآللويس )128/9( ،؛ وفتح البيان ،لصديق حسن خان. )211/6( ،
(( (1ينظر :التحرير والتنوير ،للطاهر بن عاشور. )222 - 221/8( ،
(( (2وكل ما ورد من ألفاظ بعد لآلية فهو من هذا املوضع .
(( (3الكشاف ،للزخمرشي.)28/3( ،
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وتع ّقــب ابــن ُجـ َـز ّي الزخمــري يف بعــض مــا ذهــب إليــه يف إعــراب ﮋﮅﮆﮇﮊ فقــال:

"إن جعلنــا الســجود بمعنــى االنقيــاد لطاعــة اهلل ،فيكــون ﮋﮅﮆﮇﮊ معطو ًفــا عــى مــا قبلــه

مــن األشــياء التــي تســجد،ويكون قولــه :ﮋﮉﮊﮋﮌﮊ [احلــج ]١8 :مســتأن ًفا يــراد بــه َمـ ْن ال

ينقــاد للطاعــة ،ويوقــف عــى قولــه :ﮋﮅﮆﮇﮊ وهــذا القــول هــو الصحيــح .وإن جعلنــا

الســجود بمعنــى االنقيــاد لقضــاء اهلل وتدبــره فــا يصــح تفضيــل النــاس عــى ذلــك إىل مــن يســجد

ومــن ال يســجد؛ ألن مجيعهــم يســجد بذلــك املعنــى.

وقيــل :إن قولــه :ﮋﮅﮆﮇﮊ معطــوف عــى مــا قبله،ثــم عطــف عليــه

ﮋﮉ ﮊﮋﮌﮊ فاجلميــع عــى هــذا يســجد ،وهــذا ضعيــف؛ ألن قولــه :ﮋﮊﮋﮌﮊ

يقتــي ظاهــره أنــه إنــا حــق عليــه العــذاب برتكــه للســجود .وتأولــه الزخمــري عــى هــذا املعنــى،

بــأن إعــراب ﮋﮅﮆﮇﮊ فاعــل بفعــل مضمــر تقديــره :تســجد ســجود طاعــة أو مرفــوع
باالبتــداء ،وخــره حمــذوف تقديــره مثــاب  .وهــذا تك ّلــف بعيــد"(.)1

اختلــف العلــاء يف إعــراب ﮋﮅﮆﮇﮊ عــى أقــوال ،أوصلهــا الســمني إىل مخســة(.)2

واملعتــر منهــا ثالثــة( )3اثنــان مذكــوران يف إعــراب الزخمــري ،وواحــد مذكور يف إعــراب ابــن ُج َز ّي.
وقــد رشح الــكل الســمني ،فقــال" :فيــه أوجــه .أحدهــا :أنــه مرفــوع بفعــل مضمــر تقديــره:

ويســجد لــه كثــر مــن النــاس .وهــذا عنــد مــن يمنــع اســتعامل املشــرك يف معنييــه ،أو اجلمــع بــن
احلقيقــة واملجــاز يف كلمــة واحــدة وذلــك أن الســجود املســند لغــر العقــاء غــر الســجود املســند

للعقــاء ،فــا يعطــف ﮋﮅﮆﮇﮊ عــى مــا قبلــه؛ الختــاف الفعــل املســند إليهــا يف املعنــى .
أال تــرى أن ســجود غــر العقــاء هــو الطواعيــة واإلذعــان ألمــره ،وســجود العقــاء هــو هــذه

الكيفيــة املخصوصــة .
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(( (1التسهيل لعلوم التنزيل ،البن ُج َز ّي. )82 - 81/3( ،
(( (2ينظر :الدر املصون ،للسمني احللبي. )246 - 245/8( ،
(( (3ألنه قد اعرتض أبو حيان عىل ما مل يذكر هاهنا  .ينظر :البحر ،أليب حيان. )359/6( ،
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الثــاين :أن يكــون ﮋﮉﮊ مرفو ًعــا باالبتداء،وخــره حمذوف،وهــو مثــاب؛ لداللــة خــر مقابلــه

عليه،وهــو قولــه :ﮋﮉﮊﮋﮌﮊ ،كــذا قــدّ ره الزخمرشي.وقــدّ ره أبــو البقــاء :مطيعــون ،أو

مثابــون ،أو نحــو ذلــك(.)1

الثالث  :أنه معطوف عىل ما تقدمه .ويف ذلك ثالثة تأويالت :
أحدهــا :أن املــراد بالســجود القــدر املشــرك بــن الــكل ،العقــاء وغريهــم ،وهــو اخلضــوع

والطواعيــة ،وهــو مــن بــاب االشــراك املعنــوي .

والتأويل الثاين  :أنه مشرتك اشرتاكًا لفظ ًّيا ،وجيوز استعامل املشرتك يف معنييه .
والتأويــل الثالــث :أن الســجود املســند للعقــاء حقيقــة ،ولغريهــم جمــاز .وجيــوز اجلمــع بــن

احلقيقــة واملجــاز .وهــذه األشــياء فيهــا خــاف ،لتقريــره موضــوع هــو أليــق بــه مــن هــذا"(.)2

قلــت :أحســن الســمني يف هــذا البيــان ،ويف إشــارته إىل وجــود اخلــاف مــن العقالنيــن يف

ســجود غــر املكلفــن عــى احلقيقــة  .فالزخمــري ومــن يقــدم العقــل عــى النقــل ال يــرون ســجود

غــر املك ّلفــن عــى احلقيقــة وهــو واضــح مــن قــول الزخمــري" :ألن اللفــظ الواحــد ال يصــح

اســتعامله يف حالــة واحــدة عــى معنيــن خمتلفني"()3وهلــذا فهــم ال يــرون عطــف ﮋﮅﮆﮇﮊ

عــى مــا قبلــه  .وابــن ُجـ َـز ّي ومعــه أهــل الســنة الذيــن يــرون أن العقــل تبــع للنقــل يقولــون :ســجود

غــر املكلفــن حممــول عــى احلقيقــة؛ وهلــذا فهــم يــرون صحــة عطــف ﮋﮅﮆﮇﮊ عــى مــا
قبلــه  ،والوقــف عليــه وقــف تــام(.)4

ــز ّي هــو الصــواب ،الــذي دلــت عليــه
ومــا ذهــب إليــه أهــل الســنة ومنهــم ابــن ُج َ

نصــوص الكتــاب والســنة ،وقــرره اإلمــام الزجاج،بقولــه" :والســجود هاهنــا اخلضــوع هلل D
(( (1ينظر :التبيان يف إعراب القرآن ،للعكربي. )937/2( ،
(( (2الدر املصون ،للسمني احللبي )245/8( ،مع تقديم وتأخري ،يف (ثان ًيا ،ثال ًثا) .
(( (3تقدم نقله أول املسألة،وهو يف الكشاف ،للزخمرشي. )28/3( ،
(( (4ينظر :املكتفى يف الوقف واالبتداء،للداين( ،ص. )393
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وهــي طاعــة ممــن خلــق اهلل ،مــن احليــوان واملــوات ،والدليــل عــى أنــه ســجود طاعــة قولــه:

ﮋﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮊ [احلــج ،]١8 :هــذا أجــود الوجــوه ،أن يكــون تســجد مطيعــة

هلل عــز وجــل ،كــا قــال تعــاىل :ﮋﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﮊ [فصلــت .]١1 :وكــا قــال:

ﮋﮫﮬﮊ يعنــي احلجــارة ﮋﯖﯗﯘﯙﯚﮊ [البقــرة ]٧4 :فاخلشــية ال تكــون إال ملــا أعطــاه اهلل ممــا
ـر بــه خشــيته .وقــال قــوم :الســجود مــن هــذه األشــياء التــي هــي مــوات ،ومــن احليــوان الــذي
َْ
ي َتـ ِ ُ

ال يعقــل ،إنــا هــو أثــر الصنعــة فيهــا ،واخلضــوع الــذي يــدل عــى أهنــا خملوقــة ،واحتجــوا يف ذلــك

بقــول الشــاعر(:)1

َب َج ْي ِ
ش َي ِض ُّل البلق يف َح َجراتِه

تُرى األُك ُْم فيه ُس َّجد ًا للحوافر

أي قــد خشــعت مــن وطء احلوافــر عليهــا .وذلــك القــول الــذي قالــوه؛ ألن الســجود الــذي هــو

طاعــة عندهــم إنــا يكــون ممــن يعقــل .والــذي يكــر هــذا مــا وصــف اهلل عــز وجــل مــن أن مــن
احلجــارة ﮋﯖﯗﯘﯙﯚﮊ [البقــرة ]74 :واخلشــية واخلــوف مــا عقلنــاه ّإل لآلدميــن ،وقــد أعلمنــا

اهلل Dأن مــن احلجــارة مــا خيشــاه ،وأعلمنــا أنــه سـ ّ
ـخر مــع داود اجلبــال والطــر تســبح معــه()2؛ فلو

كان تســبيح اجلبــال والطــر أثــر الصنعــة ،مــا قيــل :ﮋﮮﮊ وال قيــل :ﮋﮯ ﮰﮱﮊ [األنبيــاء:

]٧9؛ ألن أثــر الصنعــة يتبــن مــع داود وغــره فهــو ســجود طاعــة ،ال حمالــة ،وكذلــك التســبيح يف

اجلبــال والطــر ،ولكنــا ال نعلــم تســبيحها ،إالّ أن جييئنــا يف احلديــث كيــف تســبيح ذلــك وقــــــال اهلل

عـز وجـــل:ﮋﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮊ [اإلرساء.)3(]44 :

وقــد أشــار إىل هــذه الدالئــل منســوبة أليب إســحاق الزجــاج إمــام آخــر (مــن أئمــة أهــل

الســنة) هــو منصــور الســمعاين ،ثــم قــال" :ذكــر هــذه الدالئــل أبــو إســحاق الزجــاج إبراهيــم ابــن
الرسي،وأثنــى عليــه ابــن فــارس ،فقــال :ذب عــن الديــن ونــر الســنة"(.)4
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(( (1هــو زيــد اخليــل عــى مــا ذكــر الســمني،والبيت ذكــره الزجــاج يف معــاين القــرآن)418/3( ،؛ وهــو يف الــدر املصــون ،للســمني
احللبــي. )274/1( ،
(( (2يشري إىل اآلية ( )19-18من سورة ص ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ .
(( (3معاين القرآن وإعرابه ،للزجاج. )419 - 418/3( ،
(( (4تفسري القرآن ،للسمعاين. )428 - 427/3( ،

َفسري ال ُق ِ
م َشي يف ت ِ
الز َ
رآن الكري ِم
تـَ َعـ ُّق ُ
بات اب ُن ُج َز ّي َعىل َّ

وأشــار صديــق حســن وابــن عاشــور إىل صحــة القــول بالعطــف ،وإن قيــل باملجــاز يف هــذا

الســجود وإن أبــاه صاحــب الكشــاف(.)1

قلــت :كان املنتظــر منهــا نــر مــا نــره الدليــل ،وعــدم االقتصــار عــى القــول بصحــة

العطــف ،مــع املجــاز .الســيام وأن املبــن عــن اهلل تعــاىل رســولنا الكريــم  ،الــذي قــال اهلل

لــه :ﮋﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﮊ [النحــل .]44 :وقــد جــاء بيانــه ،بــأن هــذه
اآليــات حتمــل عــى حقيقتهــا ،يف أحاديــث وآثــار كثــرة جــدًّ ا(.)2

منهــا مــا يف الصحيحــن عــن أيب ذر  قــال :قــال يل رســول اهلل « :أتــدري أيــن

تذهــب هــذه الشــمس؟ قلــت :اهلل ورســوله أعلــم .قــال :فإهنــا تذهــب فتســجد حتــت العرش،ثــم

تستأمر،فيوشــك أن يقــال هلــا :ارجعــي مــن حيــث جئــت فتطلــع مــن مغرهبــا  .)3(»...ومنهــا مــا يف

ســنن الرتمــذي وابــن ماجــه ،عــن ابــن عبــاس  مــا قــال« :جــاء رجــل ،فقــال يــا رســول اهلل:

ـجدت ،فســجدت الشــجرة لســجودي،
إين رأيتنــي الليلــة وأنــا نائــم،كأين ُأصــي خلــف شــجرة ،فسـ
ُ

وزرا واجعلهــا يل عنــدك
فســمعتها وهــي تقــول :اللهــم اكتــب يل هبــا عنــدك أجـ ًـرا ،وضــع عنــي هبــا ً

ـرا ،وتقبلهــا منــي كــا تقبلتهــا مــن عبــدك داود .قــال ابــن عبــاس :فقــرأ رســول اهلل 
ذخـ ً

ســجدة ،ثــم ســجد فســمعته وهــو يقــول :مثــل مــا أخــره الرجــل عــن قــول الشــجرة»(.)4

فالرسول  أقره عىل هذه الرؤيا،وعمل بمقتضاها،فأصبحت وح ًيا من عند اهلل .
وهبذا تعلم رجحان ما ذهب إليه ابن ُج َز ّي وصوابه،وأن تع ّقبه للزخمرشي وارد .

(( (1ينظر :فتح البيان ،لصديق حسن خان )213/6( ،؛ والتحرير والتنوير ،للطاهر بن عاشور. )226/8( ،
(( (2ذكر بعضها ابن كثري يف تفسري القرآن العظيم. )212-42/3( ،
(( (3أخرجــه البخــاري يف صحيحــه )404/13( ،كتــاب التوحيد،بــاب ﮋﭬﭭﭮﭯﮊ [هــود ]7 :رقــم احلديــث ()7424؛

ومســلم يف صحيحــه )258/2( ،كتــاب اإليــان ،بــاب نــزول عيســى ابــن مريــم حاكـ ًـا برشيعــة نبينــا ...رقــم احلديــث (. )250-159

(( (4أخرجــه الرتمــذي )489/5( ،كتــاب الدعــوات ،بــاب مــا يقــول يف ســجود القــرآن ،رقــم احلديــث ( ،)3424وابــن ماجــه
( )334/1كتــاب إقامــة الصــاة ،بــاب ســجود القــرآن ،رقــم احلديــث ( .)1053واحلديــث أورده األلبــاين يف صحيــح ســنن
ابــن ماجــه )173/1( ،برقــم( )1053وقــال :حســن.
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سورة فاطر
()9قال الزخمرشي عند قوله تعاىل:
ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﮊ [فاطر:]١2:

"رضب البحرين العذب واملالح مثلني للمؤمن والكافر"(.)1
وتع ّقــب ابــن ُجـ َـز ّي الزخمــري يف جعلــه املــاء العــذب واملالــح مثلــن للمؤمــن والكافــر ،فقــال:

"قــد فرسنــا البحريــن الفــرات واألجــاج يف الفرقــان( ،)2وســائغ يف النحــل( ،)3والقصــد باآليــة التنبيــه

عــى قــدرة اهلل ووحدانيتــه وإنعامــه عــى عبــاده .وقــال الزخمــري :إن املعنــى إن اهلل رضب البحريــن

()4

امللــح والعــذب مثلــن للمؤمــن والكافــر .وهــذا بعيــد"( .)5تبــن مــن هــذا أن ابــن ُجـ َـز ّي يفــر هــذه

األلفــاظ عــى الظاهــر .املعــروف مــن لغــة العــرب .وأن الزخمــري يرمــز هلــذا بمعــان أشــبه مــا

تكــون بالتفســر اإلشــاري( .)6والــذي رأيتــه عنــد كبــار املفرسيــن مــن لــدن الصحابــة فمــن بعدهــم

محــل اآليــة عــى ظاهرهــا ،الــذي تشــهد لــه اللغــة العربيــة( .)7نعــم ذكــر مــا ذهــب إليــه الزخمــري

ـر اآليــة عــى ظاهرهــا( .)8وذكــره أبــو حيــان منســو ًبا
بعـ ُ
ـض الوعــاظ مثــل الســمرقندي بعــد أن فـ ّ
للزخمرشي،بعــد أن أحــال عــى تفســره إ ّيــاه بالظاهــر(.)9

(((1الكشاف ،للزخمرشي. )271/3( ،
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(( (2اآلية  53 :ﮋ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﮊ وينظر :التسهيل ،البن ُج َز ّي.)172/3( ،
(( (3اآلية  66 :ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﮊ ينظر :املرجع نفسه.)287/2( ،
(( (4يف أكثر من نسخة من نسخ التسهيل(للبحرين) بالمني،والصواب باأللف والالم(البحرين)كام يف نسخ الكشاف.
(( (5التسهيل لعلوم التنزيل ،البن ُج َز ّي. )340/3( ،
(( (6والتفســر اإلشــاري ال يقبــل مجلة،كــا ال يــرد مجلــة .ينظــر :املوافقــات ،للشــاطبي)332 - 231/4( ،؛ ومــع اإلمــام أيب إســحاق
الشــاطبي يف مباحــث مــن علــوم القــرآن الكريــم وتفســره (ص.)56-54
(( (7ينظــر :جامــع البيــان ،للطــري)402 -401/10( ،؛ ومعــاين القــرآن)368/2( ،؛ ومعــاين القــرآن وإعرابــه ،للزجــاج)266/4( ،؛
والوســيط يف تفســر القــرآن املجيــد ،للواحــدي)503/3( ،؛ واملحــرر الوجيــز ،البــن عطيــة)433/4( ،؛ وتفســر القــرآن،
للســمعاين ()352 - 351/4؛ تفســر القــرآن العظيــم ،البــن كثــر)551/3( ،؛ والــدر املنثــور ،للســيوطي)247/5( ،؛
والتفســر الصحيــح ،حلكمــت بشــر.)168/4( ،
(( (8ينظر :تفسري السمرقندي (. )83-82/3
(( (9ينظر :البحر املحيط ،أليب حيان. )305/7( ،

َفسري ال ُق ِ
م َشي يف ت ِ
الز َ
رآن الكري ِم
تـَ َعـ ُّق ُ
بات اب ُن ُج َز ّي َعىل َّ

وأما اآللويس :فزعم أنه املشهور رواية ودراية وفيه من حماسن البالغة ما فيه(.)1
وأقول أنا :إن هذا التفسري اإلشاري ليس مشهور ًا ال رواية وال دراية .
وليــس مقصــو ًدا يف هــذه اآليــة؛ ألن الــذي يصلــح لــه موضــع آخــر مــن هــذه الســورة

هــو قولــه تعــاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡﭢﭣﭤﮊ[فاطــر .]٢2 - ١٩ :كــا أســنده شــيخ املفرسين،ابــن جريــر عــن بعــض الصحابــة

والتابعــن( .)2فبعيــد أن يقصــد إليــه املــوىل تبــارك وتعــاىل مرتــن يف ســورة واحــدة ،ويف آيــات متقاربة.

"ســمى املاءيــن الكثرييــن
فــره عــى الظاهــر يف ســورة الفرقــان ،فقــال:
ّ
ثــم إن الزخمــري قــد ّ

الواســعني بحرين،والفــرات البليــغ العذوبة،حتــى يــرب إىل احلــاوة .واألجــاج نقيضــه"(.)3

فأقــول كــا احتججــت للزخمــري يف موضــع آخــر مــن كالمــه( ،)4أحتــج عليــه يف هــذا املوضــع

أيضا،واللفــظ يف نظــره كمثلــه .
مــن كالمــه ً

وهبــذا تعلــم أن تعقــب ابــن ُجـ َـز ّي وارد عــى الزخمــري،وأن مــا ذهــب إليــه يف تفســر اآليــة

بعيد،كــا قــال ابــن ُجـ َـز ّي .ويبقــى عــى ابــن ُجـ َـز ّي أنــه مل يذكــر حجتــه عــى بعــد هــذا التفســر .

( )10قــال الزخمــري عنــد قولــه :ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼﭽﮊ [فاطــر:

" : ]٣3 -٣٢ويف اختصــاص الســابقني بعــد التقســيم ،بذكــر ثواهبــم ،والســكوت عــن اآلخريــن،

حــذرا ،وعليهــا بالتوبــة
مــا فيــه مــن وجــوب احلــذر فليحــذر املقتصــد ،وليملــك الظــامل لنفســه
ً

النصــوح ا ُْل َخ ِّلصــة مــن عــذاب اهلل ،وال يغــرا بــا رواه عمــر  ، عــن رســول اهلل :

«ســابقنا ســابق،ومقتصدنا ناج،وظاملنــا مغفــور لــه»( )5فــإن رشط ذلــك صحــة التوبــة ،لقولــه تعــاىل:

(( (1ينظر :روح املعاين ،لآللويس. )180/11( ،
(( (2ينظر :جامع البيان ،للطربي. )407-406/10( ،
(( (3ينظر :الكشاف ،للزخمرشي. )101/3( ،
(( (4ينظر :املسألة رقم ( )1يف سورة هود .
(( (5أخرجــه العقيــي يف كتابــه الضعفــاء الكبــر )443/3( ،؛ وذكــر ابــن حجــر يف الــكايف الشــاف )139/4( ،أشــياء تــدل عــى عــدم
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ﮋﮏﮐﮑﮒﮓﮊ [التوبــة ]١٠2 :وقولــه :ﮋﯵﯶﯷﯸﯹﮊ [التوبــة ]١٠6 :ولقــد نطــق القــرآن
بذلــك يف مواضــع مــن اســتقرأها اطلــع عــى حقيقــة األمــر،ومل يعلــل نفســه باخلــدع"(.)1

ـر ابــن ُجـ َـز ّي اآليــة عــى قــول أهــل الســنة ،ثــم ن ّبــه عــى تفســر الزخمــري ،وأنــه مبنــي
وفـ ّ

عــى قــول املعتزلــة ،فقــال عنــد قــول اهلل تعــاىل :ﮋﭽﮊ" :ضمــر الفاعــل يعــود عــى الظــامل
واملقتصــد والســابق عــى القــول بــأن اآليــة يف هــذه األمة،وأمــا عــى القــول بــأن الظــامل هــو الكافــر

فيعــود عــى املقتصــد والســابق خاصــة" .

وقــال الزخمــري" :إنــه يعــود عــى الســابق خاصــة وذلــك عــى قــول املعتزلــة يف الوعيــد"( )2مــا

ـر اآليــة عــى قــول أهــل الســنة ثــم
ذكــره ابــن ُجـ َـز ّي لــه حكــم التعقيــب وإن مل يــرح بــه ألنــه فـ ّ

ذكــر قــول الزخمــري ونبــه عــى أنــه يتنَــزل عــى قــول املعتزلــة .وأنــت تعلــم أن ابــن ُجـ َـز ّي ليــس
مــن املعتزلــة وال يوافقهــم عــى أقواهلــم ،بــل ويــرى أهنــا باطلــة .فمــن هنــا دخــل هــذا التعقيــب يف

هــذا البحــث وكانــت دراســته لزا ًمــا .ثــم أقــول :إن الــذي أجلــأ الزخمــري إىل تفســره الــذي قــال

هــي عقيدتــه ،وعقيــدة أشــياخه املعتزلــة بــأن أصحــاب الذنــوب واملعــايص مــن املســلمني إذا مل يتوبــوا
قبــل املــوت فهــم خملــدون يف النــار( .)3وهــم حمجوجــون بالكتــاب والســنة وأقــوال ســلف األمــة .
أما الكتاب ففي قـوله تعـاىل :ﮋﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮊ [النساء.]٤8 :

قــال الطــري" :وقــد أبانــت هــذه اآليــة أن كل صاحــب كبــرة يف مشــيئة اهلل ،إن شــاء عفــا عنــه،

وإن شــاء عاقبــه عليــه ،مــا مل تكــن كبريتــه رشكًا بــاهلل" (.)4
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صحة رفعه .
(( (1الكشاف ،للزخمرشي. )276/3( ،
(( (2التسهيل لعلوم التنزيل ،البن ُج َز ّي. )346/3( ،
(( (3هــذا كــا تــرى أثبتــه الزخمرشي،وينظــر :رشح األصــول اخلمســة ،للقــايض عبــد اجلبــار( ،ص)609؛ وينظــر :الفــرق بــن الفــرق،
للبغــدادي( ،ص)115؛ وامللــل والنحــل ،للشهرســتاين)45/1( ،؛ ومقــاالت اإلســاميني ،أليب احلســن األشــعري( ،ص،271
.)274
(( (4جامع البيان ،للطربي.)129/4( ،

َفسري ال ُق ِ
م َشي يف ت ِ
الز َ
رآن الكري ِم
تـَ َعـ ُّق ُ
بات اب ُن ُج َز ّي َعىل َّ
وأمــا الســنة فمنهــا مــا نقلــه الثقات،ومنهــم اإلمــام البخــاري واإلمــام مســلم عــن أيب ذر 

عــن رســول اهلل  أنــه قــال« :مــا مــن عبــد قــال :ال إلــه إالّ اهلل،ثــم مــات عــى ذلــكّ ،إل

دخــل اجلنــة قلــت :يــا رســول اهلل ،وإن زنــى وإن رسق؟ قــال :وإن زنــى وإن رسق قلــت :وإن زنــى

وإن رسق؟ قــال :وإن زنــى وإن رسق ثال ًثــا .ثــم قــال يف الرابعــة :عــى رغــم أنــف أيب ذر فخــرج أبــو

ذر وهــو يقــول :وإن رغــم أنــف أيب ذر» (.)1

وأمــا أقــوال ســلف األمــة فقــد ذكرهــا اإلمــام ابــن كثــر يف تفســره(،)2ومنها مــا أخرجــه اإلمــام

الطــري بســند حســن عــن ابــن عبــاس قولــه:ﮋﭣﭤﭥﮊ إىل قولــه:ﮋﭸ ﭹﮊ "هــم

ورثهــم اهلل كل كتــاب أنزلــه؛ فظاملهــم يغفــر لــه ،ومقتصدهــم حياســب حســا ًبا
أمــة حممــد ّ 

ـرا ،وســابقهم يدخــل اجلنــة بغــر حســاب"( .)3فهــذه النصــوص واآلثــار مطلقــة مل تذكــر التوبــة
يسـ ً

بحــال فمــن أيــن للزخمــري أن الظــامل هــو التائــب؟! إن التائــب مــن الذنــب كمــن ال ذنــب لــه ،كــا
ثبــت يف احلديــث( .)4والتائــب مــن الذنــب إذا صحــت توبتــه يف رتبــة عل ّيــة؛ ألن اهلل يبــدل ســيئاته
حســنات ،كــا قــال اهلل تعــاىل -بعــد ذكــر مجلــة مــن الكبائــر :ﮋﭲﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮊ [الفرقــان.]٧0 :

إ ًذا فالتائــب ملتحــق باملقتصــد والســابق(،)5وإنام ذكــر اهلل تعــاىل ثالثــة أصنــاف مــن موحــدي

هــذه األمــة  .فهــل نؤمــن بتقســيم القــرآن الرصيــح أم بشــبه املعتزلــة املضلــة ؟!

(( (1أخرجــه البخــاري يف أكثــر مــن كتاب،منهــا كتــاب الرقــاق بــاب املكثــرون هــم املقلــون ،)262 - 260/11( ،رقــم احلديــث
()6443؛ وأخرجــه مســلم يف كتــاب اإليــان ،بــاب مــن مــات ال يــرك بــاهلل شــيئ ًا دخــل اجلنــة ( )125 - 124/2رقــم
احلديــث ( )94-154واللفــظ ملســلم.
(( (2ينظر :تفسري ابن كثري (. )557 - 556/3
(( (3جامــع البيــان ،للطــري )411/10( ،مــن طريــق عــي بــن أيب طلحــة عــن ابــن عبــاس وهــو طريــق حســن  .ينظــر :التفســر
الصحيــح ،حلكمــت بشــر. )173/4( ،
(( (4أخرجــه ابــن ماجــه يف كتــاب الزهــد ،بــاب ذكــر التوبــة ( )1420 - 1419/2رقــم احلديــث ( )4250ونقــل الشــيخ حممــد فــؤاد
عبدالباقــي مــا يفيــد أن احلديــث حســن ،وذلــك يف تعليقــه عــى ســنن ابــن ماجــه .
(( (5ينظر :جمموع فتاوى شيخ اإلسالم. )183/11( ،
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إن مــن أرصح مــا يــرد عــى الزخمــري يف شــبهته حديــث أيب ذر ؛ فإنــه قــد راجــع الرســول

 واســتغرب مــن حكــم الرســول هلــذا الظــامل بدخــول اجلنــة ،وراجعــه ثــاث مــرات يف
ذلــك ،حتــى أغلــظ لــه الرســول القــول .فهــذا ال يمكــن بحــال محلــه عــى التائــب .وهنــاك حديــث
آخــر يــدل عــى بطــان مــا ادعــاه الزخمــري يف محلــه الظــامل عــى التائــب هــو مــا أخرجــه اإلمــام
ً
رجــا دخــل مســجد دمشــق فقــال" :اللهــم آنــس
أمحــد وغــره عــن ثابــت ،أو عــن أيب ثابــت أن

جليســا صاحلًــا ،فســمعه أبــو الدرداء،فقــال :لئــن كنــت صاد ًقــا،
وحشــتي وارحــم غربتــي وارزقنــي
ً

ألنــا أســعد بــا قلــت منــك ،ســمعت رســول اهلل  يقــول «:ﮋﭫﭬﭭﮊ [فاطــر:

 ]٣2يعنــي الظــامل يؤخــذ منــه يف مقامــه ذلــك ،فــذاك اهلــم واحلــزن ﮋﭮﭯﮊ [فاطــر ]٣2 :قــال:

ـرا ﮋﭰﭱﭲﭳﭴﮊ [فاطــر ]٣2 :قــال :الذيــن يدخلــون اجلنــة بغــر
حياســب حســا ًبا يسـ ً
()1
ـم واحلــزن عقــاب لــه
حســاب»  .فلــم يذكــر توبتــه ،وإنــا بـ ّـن  أن مــا يصيبــه مــن اهلـ ِّ

عــى ظلمــه ثــم هــو بــاق يف ســلك املصطفــن املوحديــن ،الذيــن وعدهــم جنــات عــدن يدخلوهنــا،
يتحجــر رمحــة اهلل الواســعة ،التــي أوجبهــا عــى نفســه الكريمــة بقولــه:
وإن رغــم أنــف كل معتــزيل،
ّ

ﮋﭾﭿﮀ ﮁﮊ [األنعــام.]١2 :

وقــال:ﮋﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﮊ[األعــراف.]١٥7-١٥٦:

إن املوحــد الظــامل لنفســه بالذنــوب واملعــايص،ال يســتحق ســلب هــذه الصفــات مــن كل

وجه،وإنــا ذلــك للكافــر العنيــد .

وهلــذا كلــه محــل املفــرون عــى الزخمــري يف حتريفــه املعــاين عــن مواضعهــا لتوافــق عقيدتــه،

ومنهــم أمحــد اإلســكندري ،فإنــه قــال يف الــرد عــى الزخمــري" :وقــد ُصــدّ رت هــذه اآليــة بذكــر
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(( (1مســند اإلمــام أمحــد)194/5( ،؛ وجامــع البيــان ،للطــري)414/10( ،؛ وقــال اهليثمــي يف جممــع الزوائــد ( :)95/7رواه أمحــد
بأســانيد رجــال أحدهــا رجــال الصحيــح .

َفسري ال ُق ِ
م َشي يف ت ِ
الز َ
رآن الكري ِم
تـَ َعـ ُّق ُ
بات اب ُن ُج َز ّي َعىل َّ

املصطفــن مــن عبــاد اهلل ،ثــم قســمتهم إىل الظــامل واملقتصــد الســابق ،ليلــزم انــدراج الظــامل لنفســه مــن
املوحديــن يف املصطفــن وإنــه ملنهــم ،وأي نعمــة أتــم وأعظــم مــن اصطفائــه للتوحيــد والعقائد الســاملة

املوحــد املصطفــى والكافــر املجــري ،وقولــه:
مــن البــدع ،فــا بــال املصنــف يطنــب يف التســوية بــن ّ
ﮋﭻﭼﭽﮊ [فاطــر ]٣3 :الضمــر فيــه راجــع إىل املصطفــن عمو ًمــا واجلنــات جزاؤهــم عــى

توحيدهــم مجي ًعــا .)1("...

ومنهــم أبوحيــان فإنــه ع ّلــق عــى تفســر الزخمــري بقولــه" :وهــو عــى طريقــة املعتزلــة"(.)2

ومنهــم اآللــويس فإنــه قــد رد تفســر الزخمــري بأدلــة قويــة لــوال خــوف اإلطالــة لنقلتهــا تنظــر يف

موضعهــا( .)3وبــكل مــا تقــدم مــن أدلــة تعلــم عــدم صحــة قــول الزخمــري ،وأن تع ّقــب ابــن ُجـ َـز ّي
وارد عليــه.

(( (1االنتصاف ،البن املنري. )276/3( ،
(( (2البحر املحيط ،أليب حيان. )314/7( ،
(( (3ينظر :روح املعاين ،لآللويس. )198/22( ،
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سورة ص
( )11قــال الزخمــري عنــد قولــه تعــاىل :ﮋﭕﭖﭗﮊ [ص" :]١7 :فــإن قلــت :كيــف تطابــق

قولــه :ﮋﭑﭒﭓﭔﮊ [ص ]١7 :وقولــه :ﮋﭕﭖﭗﮊ [ص .]١7 :حتــى عطــف أحدمهــا عــى
صاحبــه .

قلــت :كأ َّنــه قــال لنبيــه عليــه الصــاة والســام :اصــر عــى مــا يقولــون ،وعظــم أمــر معصيــة

اهلل يف أعينهــم ،بذكــر قصــة داود ،وهــو أنــه نبــي مــن أنبيــاء اهلل تعــاىل ،قــد أواله اهلل مــا أوال مــن

النبــوة وامللــك ،لكرامتــه عليــه وزلفتــه لديــه ،ثــم زل زلــة ،فبعــث اهلل إليــه املالئكــة ووبخــه عليهــا،

عــى طريــق التمثيــل والتعريــض حتــى فطــن ملــا وقــع فيــه فاســتغفر وأنــاب ،ووجــد منــه مــا ُيكــى

مــن بكائــه الدائــم ،وغمــه الواصب،ونقــش جنايتــه يف بطــن كفــه ،حتــى ال يــزال جيــدّ د النظــر إليهــا

والنــدم عليهــا ،فــا الظــن بكــم مــع كفركــم ومعاصيكــم؟ أو قــال لــه  :اصــر عــى مــا

يقولــون وصــن نفســك وحافــظ عليهــا أن تــزل فيــا كلفــت مــن مصابرهتــم وحتمــل أذاهــم ،واذكــر

أخــاك داود وكرامتــه عــى اهلل،كيــف زل تلــك الزلــة اليســرة ،فلقــي مــن توبيــخ اهلل ،وتظليمــه ونســبته
إىل البغــي مــا لقــي"(.)1

وتع ّقــب ابــن ُجـ َـز ّي الزخمــري يف جعلــه داود مثـ ً
ـال للكافريــن لريتدعــوا عــن غيهــم وكفرهــم،

فقــال بعــد أن جعــل املناســبة بــن أمــر اهلل لســيدنا حممــد  بالصــر عــى أقــوال الكفــار،
وبــن أمــره لــه بذكــر داود هــو تفريــج الكــرب واإلنعــام والنــر أي كــا فرجنــا عــن داود وأنعمنــا
عليــه ونرصنــاه نفعــل لــك ذلــك يــا حممــد" :وأجــاب الزخمــري عــن الســؤال ،فإنــه قــالَّ :
كأن اهلل

قــال لنبيــه  :اصــر عــى مــا يقولــون .وع ّظــم أمــر املعصيــة يف أعــن الكفــار بذكــر قصــة

داود،وذلــك أنــه نبــي كريــم عنــد اهلل ،ثــم زل زلــة فوبخــه اهلل عليها،فاســتغفر وأنــاب ،فــا الظــن بكــم
مــع كفركــم ومعاصيكــم .وهــذا اجلــواب ال خيفــى مــا فيــه مــن ســوء األدب"(.)2
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(( (1الكشاف ،للزخمرشي. )319/3( ،
(( (2التسهيل لعلوم التنزيل ،البن ُج َز ّي. )394/3( ،

َفسري ال ُق ِ
م َشي يف ت ِ
الز َ
رآن الكري ِم
تـَ َعـ ُّق ُ
بات اب ُن ُج َز ّي َعىل َّ

ً
أول :القول يف مناسبة اآلية هو ما ذكره ابن ُج َز ّي(.)1
أو مــا ذكــره ابــن عطيــة بقولــه :واذكــر داود ذا األيــد ،يف الديــن والــرع والصــدع به،فتــأس بــه

وتأيــد كــا تأيــد(.)2

ثان ًيــا :مل يــرد الزخمــري اإلســاءة وســوء األدب إىل نبــي اهلل داود  - S -ولكــن خانــه

التعبــر يف ذلــك.

ثال ًثــا :أشــار أبــو حيــان إىل قــول الزخمــري مــع حتفظــه عــى بعــض ألفــاظ الزخمــري التــي ال

تناســب فقــال" :وقيــل :ﮋﭑﭒﭓﭔﮊ [ص ،]١7 :وع ّظــم أمــر خمالفتهــم هلل يف أعينهــم ،وذكرهــم

بقصــة داود ومــا عــرض لــه ،وهــو قــد ُأويت النبــوة وامللك،فــا الظــن بكــم مــع كفركــم وعصيانكــم.

انتهــى(.)3

وأما اآللويس فقد أشار إىل قول الزخمرشي من غري حتفظ عىل يشء من ألفاظه(.)4
صدره بصيغه تفيد ضعفه.
وأبو حيان
ّ
وبعــد :فتع ّقــب ابــن ُجـ َـز ّي هــو كــا قال،فــا كان للزخمــري وال لغــره أن جيعــل مــا بــدر مــن

نبــي اهلل داود –  - Sمثـ ً
ـال ملــا حصــل مــن الكافريــن؛ ألنــه ال تناســب ،وال مقاربــة بــن كفرهم

وبــن مــا أشــار إليــه القــرآن عــن داود مــن إصــداره احلكــم قبــل أن يســمع كالم املدعــى عليــه(،)5
ومــع ذلــك تــاب وأنــاب فقبــل اهلل توبته،وأثنــى عليــه أعظــم الثنــاء.

(( (1وحبذا الرجوع إىل نص كالمه يف التسهيل ،)394/3( ،وقد ذكرته بمعناه ؛ لطوله .
(( (2املحرر الوجيز ،البن عطية. )496/4( ،
(( (3البحر املحيط ،أليب حيان. )390/7( ،
(( (4ينظر :روح املعاين ،لآللويس. )173/12( ،
(( (5ينظــر :التفســر الكبــر ،للــرازي ،)169/26( ،فهــو أحــد األوجــه التــي تنــزه نبــي اهلل داود عــا اختلقــه عليــه قصــاص بنــي
إرسائيــل.
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قلــت :مــا تقدم،وانتهيــت مــن هــذه املســألة،ثم قــادين اهلل  - E -إىل كتــاب شــيخ ابــن

وجوهــا يف مناســبة
ُجـ َـز ّي ،أمحــد ابــن الزبــر الغرناطــي( )1فوجدتــه يف كتابــه (مــاك التأويــل) يذكــر
ً
ﮋﭕﭖﭗﭘﭙﮊ [ص ]١7 :ملــا قبله(،)2ثــم ينعــى عــى الزخمــري مــا ذهــب إليــه يف وجه املناســبة،

وأظــن ابــن ُجـ َـز ّي اطلــع عــى كتــاب شــيخه هــذا ونقــل منــه مــا ذهــب إليــه مــن التع ّقــب للزخمــري

بمعنــاه وباختصــار شــديد .

ــز ّي بعــد نقــل مــا ذهــب إليــه الزخمــري" :وقــد اجتمــع فيــه
فــكان ممــا قــال شــيخ ابــن ُج َ

خمالفــة الصــواب ،والبعــد عــن املطابقــة؛ فــإن تعظيــم معصيــة اهلل كــا قــال الزخمــري بذكــر

وكفـــرا
قصــة داود لقــوم غــر مؤمنــن بأحــد األنبيــاء ،فالتذكــر بذلــك ملـــن يقـــول استهـــزاء
ً
ﮋﰍﰎﰏﰐﰑﰒﮊ[ص ]١6 :فتذكريهــم هبــذا ،مــع ذكــر األنبيــاء بلفــظ الزلــل حقيقــة ،ثــم قوله

 -يف اجلــواب الثاين،عــن داود  - S -إنــه لقــي مــن توبيــخ اهلل وتظليمــه ونســبته للبغــي هــذا

كلــه خلــف مــن املرتكــب ،وإطــاق ال جيــوز يف حــق األنبيــاء ،فقــد مجــع جوابــه ســوء األدب،وشــنيع
()3
أيم
املرتكب،والبعــد عــن املطابقــة"  .فأنــت تــرى أن ابــن الزبــر قــد بـ ّـن حجتــه يف زلــل الزخمــري َّ

بيــان ،لكنهــا ال ختلــو مــن قســوة عــى حممــود ،الــذي يســتحق بعــض ذلــك ،لكونــه مــا حفــظ قلمــه،
ومــا تــأدب يف ألفاظــه مــع أنــه يملــك مــن البيــان مــا يبعــده عــن ذلــك.

224

(( (1سبقت ترمجته يف الفصل األول ،املبحث الثاين ،من شيوخ ابن ُج َز ّي.
(( (2بعضها قريب،وبعضها بعيد،وأوىل منها ما نقلته خمترص ًا يف أول املسألة .
(( (3مالك التأويل ،للغرناطي.)824/2( ،

َفسري ال ُق ِ
م َشي يف ت ِ
الز َ
رآن الكري ِم
تـَ َعـ ُّق ُ
بات اب ُن ُج َز ّي َعىل َّ

سورة الزمر
( )12قــال الزخمــري عنــد قولــه تعــاىل:ﮋﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﮊ

[الزمــر" ]٢2:مــن أجــل ذكــره ،أي إذا ذكــر اهلل عندهــم ،أو آياتــه اشــمأزوا ،وازدادت قلوهبــم قســاوة،

كقولــه تعــاىل :ﮋﭼﭽﭾﭿﮊ[التوبــة ،]١٢5 :و ُقــرئ (عــن ذكــر اهلل) فــإن قلــت :مــا الفــرق

بــن (مــن) و(عــن) يف هــذا؟ قلــت:إذا قلــت :قســا قلبــه مــن ذكــر اهلل فاملعنــى :مــا ذكــرت ،مــن أن
القســوة مــن أجــل الذكــر وبســببه ،وإذا قلــت :عــن ذكــر اهلل،فاملعنــى :غلــظ عــن قبــول الذكــر ،وجفــا

عنــه .ونظــره :ســقاه مــن العيمــة ،أي مــن أجــل عطشــه ،وســقاه عــن العيمــة ،إذا أرواه حتــى أبعــده

عــن العطــش"(.)1

وتع ّقــب ابــن ُجـ َـز ّي الزخمــري يف معنــى الســببية ،فقــال" :قــال الزخمــري (مــن) هنــا ســببية،

أي قلوهبــم قاســية مــن أجــل ذكــر اهلل ،وهــذا املعنــى بعيــد .وحيتمــل عنــدي أن يكــون قاســية تضمــن
معنــى خاليــة؛ فلذلــك تعــدّ ى بمــن ،واملعنــى أن قلوهبــم خاليــة مــن ذكــر اهلل"(.)2

الفــراء والزجــاج أجــازا أن تكــون (مــن) عــى باهبــا للتعليــل ،وأن تكــون بمعنــى (عــن)

()3

وبعضهــم يقــدر فعـ ً
ـا حمذو ًفــا ،فيكــون املعنــى :فويــل للقاســية قلوهبــم مــن تــرك ذكــر اهلل تعــاىل(.)4
ـرا ممــن رأيــت تفســرهم جيعــل (مــن) تعليليــة ســببية مثــل مــا ذهــب إليــه الزخمــري ،منهم
وكثـ ً

الرازي ،وأبــــو حيــــان ،والبقاعي ،والقـــــرطبي ،والبيضــــاوي ،وابــــن اجلــــوزي ،وأبو الســعود،

وابــن عاشــور(.)5

(( (1الكشاف ،للزخمرشي. )344/3( ،
(( (2التسهيل لعلوم التنزيل ،البن ُج َز ّي. )421/3( ،
(( (3ينظــر :معــاين القــرآن ،للفــراء)418/2( ،؛ ومعــاين القــرآن وإعرابــه ،للزجــاج ،)351/4( ،وكذلــك ابــن جريــر (-627/10
 )628لكنــه اختــار أهنــا بمعنــى (عــن) .
(( (4هو النسفي يف مدارك التنْزيل. )55/4( ،
(( (5ينظــر :التفســر الكبــر ،للــرازي)232/26( ،؛ والبحــر املحيــط ،أليب حيــان)422/7( ،؛ ونظــم الــدرر ،للبقاعــي)486/16( ،؛
واجلامــع ألحــكام القــرآن ،للقرطبــي)248/15( ،؛ وأنــوار التنْزيــل ،للبيضــاوي( ،ص)610؛ وزاد املســر ،البــن اجلــوزي،
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وأرى أن مــا ذهــب إليــه الزخمــري ليــس ببعيد ،بــل هــو األوىل يف معنى اآليــة؛ ألن األدلــة تؤيده،

منهــا مــا أشــار إليــه الزخمــري وقــد ســبقه إىل ذلــك الزجــاج ،ومــن األدلــة عــى صــواب الزخمــري،

قــال اهلل تعــاىل :ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀﮁﮂﮊ
[التوبــة .]١٢5-١٢٤ :ومنهــا قولــه تعــاىل :ﮋﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﮊ[فصلــت.]٤4:
وقــال تعــاىل:

ﮋﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮊ [اإلرساء]٨2 :

وخســارا .أعاذنــا
رجســا ،وعمــى،
ً
 ،والقــرآن أعظــم الذكــر ،ولكــن مــا زاد قلــوب الكافريــن إال ً

اهلل أن تكــون قلوبنــا كذلــك .وقــال تعــاىل :ﮋﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﮊ [احلــج ]٧2 :فانظــر آيــات الذكــر احلكيــم تتــى
عــى الكافريــن فــا تعــرف يف وجوههــم إال الكفــر واملنكــر ،حتــى أهنــم ليــكادون يبطشــون باملؤمنني،
وهــذا ال يكــون إال عــن قســوة القلــب ممــا ُيتــى عليهــم .ثــم أليــس قــد قــال اهلل تعــاىل يف ســورة الزمــر
نفســها:ﮋﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﮊ

[الزمــر.]٤5 :

وقــد رشح ابــن اجلــوزي والــرازي ســبب قســوة القلــب مــن ذكــر اهلل بعــد أن محــل اآليــة عــى

مــا يفيــد موافقتهــا للزخمــري()1ورشح اهلل وبيانــه أعظــم ،فيــا ســمعت مــن آيــات وأمــا التفســر
الــذي ذهــب إليــه ابــن ُجـ َـز ّي فرأيــت ابــن عاشــور يذكــر نحــوه ،ثــم يقــول" :وفيــه نظــر"(.)2

وقــد حيتمــل ،ولكــن أال تــرى أن قلــب املســلم قــد خيلــو عــن ذكــر اهلل تعــاىل أحيا ًنــا وال يســتحق

الويــل الــذي ذكــره اهلل عقوبــة للكافريــن بســبب قســوة قلوهبــم مــن ذكــر اهلل تعــاىل .وقــد رجــح
البيضــاوي واآللــويس املعنــى الــذي ذهــب إليــه الزخمــري  ،وتبعهــا ابــن عاشــور(.)3
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()174/7؛ وإرشاد العقل السليم ،أليب السعود)250/7( ،؛ والتحرير والتنوير ،للطاهر بن عاشور.)381-382/23( ،
(( (1ينظر :زاد املسري ،البن اجلوزي)174/7( ،؛ والتفسري الكبري ،للرازي. )232/26( ،
(( (2التحرير والتنوير ،للطاهر بن عاشور. )381/23( ،
(( (3ينظــر :أنــوار التنْزيــل ،للبيضــاوي( ،ص )610؛ وروح املعــاين ،لآللــويس)257/23( ،؛ والتحريــر والتنويــر ،للطاهــر بــن عاشــور،

َفسري ال ُق ِ
م َشي يف ت ِ
الز َ
رآن الكري ِم
تـَ َعـ ُّق ُ
بات اب ُن ُج َز ّي َعىل َّ

( )13قــال الزخمــري عنــد قولــه تعــاىل :ﮋﭝﭞﭟﭠﭡﮊ [الزمــر" :]٤9 :فــإن قلــت :مــا

الســبب يف عطــف هــذه اآليــة بالفــاء ،وعطــف مثلهــا يف ّأول الســورة بالــواو قلــت :الســبب يف ذلــك أن
هــذه وقعــت مســببة عــن قولــه :ﮋﮢﮣﮤﮥﮊ [الزمــر .]٤5 :عــى معنــى أهنــم يشــمئزون عــن ذكــر

اهلل ،ويســتبرشون بذكــر اآلهلــة ،فــإذا مــس أحدهــم رض دعــا مــن اشــمأز مــن ذكــره ،دون مــن اســتبرش

بذكــره ،ومــا بينهــا مــن اآلي اعــراض"(.)1

وتع َّقبــه ابــن ُجـ َـز ّي عنــد تفســره لآليــة التــي يف ّأول الســورة تع َّقبــه يف إعرابــه الفــاء للســببية،
ِ
فقــال" :فــإن قيــل :ل َ قــال هنــــا :ﮋﮠﮡﮊ [الزمــر ]8 :بالــــواو ،وقــــال بعـدهـــا :ﮋﭝﭞﮊ [الزمــر:
 ]٤9بالفــاء  .فاجلــواب :أن الــذي بالفــاء مســبب عــن قولــه تعــاىل :ﮋﮦﮧﮨﮩ ﮪ

ﮫﮊ [الزمــر .]٤5 :فجــاء بفــاء الســببية .قالــه الزخمــري :وهــو بعيــد"(.)2

مل يفصــح ابــن ُجـ َـز ّي عــن بعــد إعــراب الزخمــري عــى عادتــه يف مثــل هــذه املســائل،عفا اهلل

عنه،وأبــو حيــان أفصــح عــن وجــه البعــد فيــه ،فقــال بعــد نقــل إعــراب الزخمــري" :وهــو متك ّلــف
يف ربــط هــذه اآليــة بقولــه :ﮋﮢﮣﮤﮥﮦﮊ [الزمــر ]٤5 :مــع بعــد مــا بينهــا مــن الفواصل،

وإذا كان أبــو عــي الفــاريس ال جييــز االعــراض بجملتــن فكيــف جييــزه هبــذه اجلمــل الكثــرة .والذي

ـعارا بــا ينــال
يظهــر يف الربــط أنــه ملــا قــال :ﮋﯩﯪﯫﯬﮊ [الزمــر ]٤7 :اآليــة ،كان ذلــك إشـ ً
الظاملــن مــن شــدة العــذاب ،وأنــه يظهــر هلــم يــوم القيامــة مــن العــذاب مــا مل يكــن يف حســاهبم،أتبع

ذلــك بــا يــدل عــى ظلمــه وبغيــه ،إذ كان إذا مســه رض( )3دعــا ربــه ،فــإذا أحســن إليــه،مل ينســب ذلــك
أيضــا.
إليــه"( .)4وقــول أيب حيــان (أتبــع ذلــك) يعنــي أن الفــاء عاطفــة ً

ّ
وكأن الفــاء أفــادت مــع العطــف التعقيب،فهــم عقــب كفرهــم واشــمئزازهم مــن ذكــره يلجــأون

إليــه رسي ًعــا ،إذا مســهم الرض(.)5

(. )382 - 381/23
(( (1الكشاف ،للزخمرشي. )351 - 350/3( ،
(( (2التسهيل لعلوم التنزيل ،البن ُج َز ّي. )418 - 417/3( ،
((( (3رض) ليس يف نسخة البحر التي بني يدي،وهي يف :الدر املصون ،للسمني احللبي ،الذي نقل عن :البحر ،أليب حيان. )433/9( ،
(( (4البحر املحيط ،أليب حيان. )433/7( ،
(( (5ينظر :التفسري الكبري ،للرازي. )250/26( ،
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وتلميذ أيب حيان السمني نقل رد شيخه عىل الزخمرشي ،وسكت عليه(.)1
وليــس مــن عادتــه الســكوت لــو وجــد حجــة عــى شــيخه  .وأمــا اآللــويس فإنــه بعــد أن ذكــر

إعــراب الزخمــري وتع ّقــب أيب حيــان وحجتــه ،قــال" :وأنــا أقــول :ال بــأس بذلــك ،الســيام وقــد

تضمــن معنــى دقي ًقــا لطي ًفــا ،والفــاريس حمجــوج بــا ورد يف كالم العــرب مــن ذلــك"(.)2

وبعــد :فــإذا نظــرت إىل مــا قصــد إليــه الزخمــري مــن معنــى بالغــي يف هــذا اإلعــراب سـ ّلمت

ـرا ،وإذا نظــرت إىل قواعــد اللغــة العربيــة ،ومــا تقــي
لــه بذلــك ،والرجــل قــد أويت يف هــذا ح ًّظــا كبـ ً

بــه  -ممــا ذكــره أبــو حيــان عــن الفــاريس -ســلمت ملــن تعقبــه يف ذلــك .ويبــدو أن أبــا حيــان هــو ّأول
مــن أثــار هــذا التعقــب وهــو معــروف بتمســكه بقواعــد الصناعــة النحويــة(.)3
والزخمرشي ال يبايل بمقاييس النحاة إذا ظهرت له أسباب معنوية قوية(.)4
فــإن قلــت :فــإىل أي رأي متيــل يف هــذه املســألة؟ ومــا إعــراب الــواو ﮋﮠﮡﮢﮊ [الزمــر:

 ]8أول الســورة ؟ قلــت :أميــل إىل رأي الزخمــري؛ ملــا ذكــره اآللــويس مــن إن إعــراب الزخمــري

تضمــن معنــى دقيقـ ًا لطيفـ ًا ،وأن مــا جعلــوه حجــة مــردود بــا جــاء يف كالم العــرب .وأمــا إعــراب

الــواو ﮋﮠﮡﮢﮊ [الزمــر ]8 :أول الســورة ،فقــد أعربوهــا عاطفــة(.)5

228

(( (1ينظر :الدر املصون ،للسمني احللبي. )433/9( ،
(( (2روح املعاين ،لآللويس. )12/12( ،
(( (3ينظر :الدراسة التي قدمها األستاذ الدكتور أمحد اخلراط يف أول حتقيقه للدر املصون. )80 - 38/1( ،
(( (4ينظــر :الدراســة التــي قدمهــا اخلــراط يف أول الــدر املصــون ،للســمني احللبــي)87/1( ،؛ وقــد ســبق يشء مــن ذلــك يف هــذا
البحــث.
(( (5ينظر :الدر املصون ،للسمني احللبي. )433/9( ،

َفسري ال ُق ِ
م َشي يف ت ِ
الز َ
رآن الكري ِم
تـَ َعـ ُّق ُ
بات اب ُن ُج َز ّي َعىل َّ

سورة غافر
( )14قــال الزخمــري عنــد قولــه تعــاىل :ﮋﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ ﯙﯚﮊ

[غافــر" :]7 :فــإن قلــت :مــا فائــدة قولــه :ﮋﯙﯚﮊ وال خيفــى عــى أحــد أن محلــة العــرش ،ومــن

حولــه مــن املالئكــة الذيــن يســبحون بحمــد رهبــم مؤمنــون.

قلــت :فائدتــه رشف اإليــان وفضلــه  ...وفائــدة ُأخــرى :وهــي التنبيــه عــى أن األمــر لــو كان

كــا تقــول املجســمة( ،)1لــكان محلــة العــرش ومــن حولــه مشــاهدين معاينــن ،وملــا وصفــوا باإليــان؛

ألنــه إنــا يوصــف باإليــان الغائــب ،فلــا وصفــوا بــه عــى ســبيل الثنــاء عليهــم ،علــم أن إيامهنــم
وإيــان مــن يف األرض ،وكل مــن غــاب عــن ذلــك املقــام ســواء ،يف أن إيــان اجلميــع بطريــق النظــر

واالســتدالل ال غــر( )2وأنــه ال طريــق إىل معرفتــه إالّ هــذا ،وأنــه منَــزه عــن صفــات األجــرام"(.)3

ــز ّي الفائدتــن باملعنــى وباختصــار عــن الزخمــري ثــم ع ّقــب عــى الفائــدة
وذكــر ابــن ُج َ

األخــرى بقولــه " :وهــذه نزعتــه إىل مذهــب املعتزلــة يف اســتحالة رؤيــة اهلل"(.)4

ــز ّي خمالــف للمعتزلــة يف
ــز ّي ،مــن حيــث علمنــا أن ابــن ُج َ
هــذا داخــل يف تعقبــات ابــن ُج َ

ــز ّي عــى مذهــب األشــاعرة،
عقيدهتــم عمو ًمــا ويف بــاب الرؤيــة
خصوصــا ،أمــا عمو ًمــا فابــن ُج َ
ً
وهــم خمالفــون للمعتزلــة يف عقائدهــمّ ،إل يف بــاب الصفــات فإهنــم قــد ّأولــوا بعضهــا(.)5

(( (1يعنــي أهــل الســنة الذيــن يثبتــون أن اهلل ُيــرى يف الــدار اآلخــرة ،فالزخمــري يلزمهــم أن اهلل جســم مــن األجســام .ونحــن نقــول:
إننــا نثبــت مــا أثبــت اهلل لنفســه ومــا أثبتــه لــه رســوله مــن غــر كيــف وال متثيــل وال تشــبيه ،والفيصــل يف هــذا بيننــا وبــن النفــاة
قولــه :ﮋﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﮊ [الشــورى ]١1 :فــاهلل أثبــت لنفســه الســمع والبــر ،ونفــى املثليــة فهكــذا
نقــول يف الــكل .
النساخ .
(( (2يف نسخة دار الكتب العلمية (إال هذا) بعد (ال غري) وهو حتريف من بعض ّ
(( (3الكشاف ،للزخمرشي. )361/3( ،
(( (4التسهيل لعلوم التنزيل ،البن ُج َز ّي. )4/4( ،
(( (5وكذلــك يف بــاب كالم اهلل تعــاىل ،فــإن حاصــل كالمهــم يف ذلــك أن اهلل ال يتكلــم بصــوت وحــرف بــل كالمــه هــو املعنــى القائــم
بنفســه ،يف تفصيــل يطــول .

229

ــز ّي قــد تعقــب الزخمــري يف نفيــه لرؤيــة اهلل ،يف املســألة رقــم ()2
وأمــا
خصوصــا فابــن ُج َ
ً

وهنــاك تــم بحثهــا واف ًيــا فارجــع إليــه إن شــئت .

بقــي أن أقــول :إن ابــن ُجـ َـز ّي  -عفــا اهلل عنــه  -أثــار شــبهة الزخمــري ،ثــم مل جيــب عنهــا وكان

الصــواب أن جييــب عنهــا ،وال جيعــل كتابــه موض ًعــا لشــبه القــوم مــن غــر جــواب .وكأن ابــن ُجـ َـز ّي

يــرى أن مــا أثــاره الزخمــري شــبهة ال تســتحق الوقــوف عندهــا واجلــواب عنهــا؛ ألن عقيــدة الرؤيــة
ثابتــة بالنصــوص املتواتــرة ،ثــم إن ابــن ُجـ َـز ّي قــد رد عليهــم فيــا مــى يف أكثــر عقائدهــم .ومــع
ذلــك أقــول :كان ينبغــي اجلــواب؛ ألن النــاس كلهــم ليســوا يف درجــة ابــن ُجـ َـز ّي ،الــذي يــدرك مدى

هتافــت هــذه الشــبهة .

ويمكن أن جياب عن شبهة الزخمرشي بأكثر من جواب منها .
األول :أن التصديــق غــر مــروط فيــه غيبــة املصــدَّ ق به،بدليــل صحــة إطــاق اإليــان باآليــات

مــع أهنــا مشــاهدة كانشــقاق القمر،وقلــب العصــا حية،ونحــو ذلــك مــن اآليــات(.)1

الثــاين :أن عــدم رؤيــة محلــة العــرش هلل  -عــز وجــل  -باحلاســة ،ال يلــزم منــه عــدم رؤيــة

املؤمنــن لــه يف الــدار اآلخــرة( .)2وأعجــب مــن الــرازي كيــف نقــل هــذه الشــبهة وأثنــى عليهــا،ومل

يذكــر رد ًا،بــل وأعجــب مــن أيب حيــان كيــف نقلهــا يف كتابــه وســكت عليهــا(.)3
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(( (1ينظر :االنتصاف بحاشية الكشاف ،البن املنري ،)362 -361/3( ،وله عليه رد مطول .
(( (2ينظر :روح املعاين ،لآللويس. )47/24( ،
(( (3ينظر :التفسري الكبري ،للرازي)29/27( ،؛ والبحر املحيط ،أليب حيان. )451/7( ،

َفسري ال ُق ِ
م َشي يف ت ِ
الز َ
رآن الكري ِم
تـَ َعـ ُّق ُ
بات اب ُن ُج َز ّي َعىل َّ

سورة الطالق
( )15قــال الزخمــري عنــد قوله تعــاىل :ﮋﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﮊ[الطــاق(" :]١1 - ١٠ :رسـ ً
ـول)

هــو جربيــل صلــوات اهلل عليه،أبــدل مــن ﮋﯜﮊ؛ ألنــه ُوصــف بتــاوة آيــات اهلل فــكان إنزالــه يف
ي الزخمــري يف معنــى ﮋﯞﮊ [الطالق:
معنــى إنــزال الذكــر فصــح إبدالــه منــه"( .)1وتعقــب ابــن ُجـ َـز ّ

 ]١1وإعرابــه فقــال" :الذكــر هنــا هــو القــرآن والرســول هــو حممــد  ،وإعــراب ﮋﯞﮊ

[الطــاق ]١1 :مفعــول بفعــل مضمــر تقديــره :أرســل رسـ ً
ـول .وهــذا الــذي اختــاره ابــن عطيــة ،وهــو

أظهــر األقــوال ...وقــال الزخمــري الرســول هــو جربيــل ،بــدل مــن الذكــر؛ ألنــه نــزل بــه ،أو ســمي
ذكــر ًا لكثــرة ذكــره هلل .وهــذا كلــه بعيــد"(.)2

اختلــف العلــاء يف معنــى ﮋﯞﮊ [الطــاق ]١1 :وإعرابــه ،فذكــروا يف املعنــى ثالثــة أقــوال مــن

بينهــا مــا اختــاره كل مــن الزخمــري وابــن ُجـ َـز ّي ،وذكــروا يف إعرابــه تســعة أوجــه مــن بينهــا مــا
اختــاره ابــن ُجـ َـز ّي والزخمــري(.)3

والــذي يبــدو  -واهلل أعلــم  -أن أحســن املعــاين واألعاريــب هــو مــا اختــاره ابــن عطيــة ،ووصفه

ابــن ُجـ َـز ّي باألظهــر وذلــك لألســباب التالية :

1 .إن هــذا املعنــى واإلعــراب املرتتــب عليــه أخرجــه اإلمــام الطــري عــن بعــض التابعــن

بإســناد حســن(.)4

2 .أن اإلمــام الزجــاج أثنــى عــى إعــراب ﮋﯞﮊ [الطــاق ]١1 :مفعـ ً
ـول بفعــل مضمــر وذلــك
(( (1الكشاف ،للزخمرشي. )113/4( ،
(( (2التسهيل لعلوم التنزيل ،البن ُج َز ّي. )241 - 240/4( ،
(( (3ينظــر :الــدر املصــون ،للســمني احللبــي)359/10( ،؛ والفتوحــات اإلهليــة ،للجمــل)361/4( ،؛ وهــي مبثوثــة يف كتــب
املتقدمــن .ينظــر :معــاين القــرآن وإعرابــه ،للزجــاج)188/5( ،؛ وإعــراب القــرآن ،للنحــاس)456 - 455/4( ،؛ ومشــكل
إعــراب القــرآن ،ملكــي ()741/2؛ والتبيــان يف إعــراب القــرآن ،للعكــري)1228/2( ،؛ والفريــد يف إعــراب القــرآن املجيــد،
للهمــداين. )484/4( ،
(( (4ينظر :جامع البيان ،للطربي)144/12( ،؛ والتفسري الصحيح ،حلكمت بشري. )504/4( ،
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لوجــود الدليــل عليــه يف ســياق اآليــة التــي قبلــه ،وهــو قولــه تعــاىل :ﮋﯘﯙﯚﯛﯜﮊ

ً
رســول يتلــو عليكــم(.)1
[الطــاق ،]١٠ :فإنــه دليــل عــى إضــار أرســل
3 .أن أكثر املفرسين عىل أن املقصود بالرسول هو حممد .)2(

4 .أن بعــض املفرسيــن وصــف هــذا اإلعــراب واملعنــى بأهنــا أحســن األعاريــب واملعــاين

التــي قيلــت(.)3

5 .أن املعنــى الــذي ذهــب إليــه الزخمــري ورتــب عليــه اإلعــراب بالبدليــة هــو قــول الكلبــي

والرجــل ال تقــوم بــه حجــة عنــد أئمــة اجلــرح والتعديــل(.)4

ثــم إن أبــا حيــان نقــل إعــراب البــدل عــن الزخمــري ،ورده لســببني فقــال" :وال يصــح لتبايــن

املدلولــن باحلقيقة،ولكونــه ال يكــون بــدل بعــض،وال بــدل اشــتامل"(.)5

وهــو يقصــد بتبايــن املدلولــن أن ﮋﯜﮊ يعنــي بــه القــرآن ،وﮋﯞﮊ [الطــاق ،]١1 :يعنــي بــه

جربيــل  - S -فكيــف يكــون هــذا بــدالً مــن هــذا ؟!!

ـر الذكــر بأنــه الرســول( )6فقــد أبعــد النجعــة؛ ألن الذكــر اســم للقــرآن الكريــم،
قلــت :ومــن فـ ّ

ال للرســول ،قــال اهلل تعــاىل :ﮋﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮊ [فصلــت ،]٤2 - ٤١ :وﮋﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛﮜﮝ ﮊ [احلجــر ،]9:وهبــذا تعلــم

أن تعقــب ابــن ُجـ َـز ّي راجــح ووارد عــى الزخمــري.
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(( (1ينظر :معاين القرآن وإعرابه ،للزجاج. )188/5( ،
(( (2قاله القرطبي يف :اجلامع ألحكام القرآن. )174/18( ،
(( (3هو الصاوي يف :حاشيته عىل اجلاللني. )218/4( ،
(( (4ينظر :البحر ،أليب حيان )286/8( ،فقد نسبه للكلبي .
(( (5املرجــع الســابق)286/8( ،؛ ومــا قالــه الســمني يف الــدر ، )360/10( ،تعقبـ ًا لشــيخه – إنــه بولــغ يف الرســول حتــى جعــل نفــس
الذكــر .هــذا فيــه نظــر كبري،وهــو مــردود عــى الســمني؛ إذ كيــف جيعــل الرســول هــو القــرآن.
(( (6ينظر :درج الدرر يف تفسري اآلي والسور ،لعبد القاهر اجلرجاين. )1634/4( ،

َفسري ال ُق ِ
م َشي يف ت ِ
الز َ
رآن الكري ِم
تـَ َعـ ُّق ُ
بات اب ُن ُج َز ّي َعىل َّ

سورة التحريم
( )16قــال الزخمــري عنــد قولــه تعــاىل :ﮋﭓﭔﭕﭖﭗﭘﮊ [التحريــم" : ]1 :وكان هــذا زلــة؛ ألنــه

ليــس ألحــد أن حيـ ّـرم مــا أحــل اهلل؛ ألن اهلل  - D -إنــا أحــل مــا أحــل حلكمــة ومصلحــة ،عرفهــا
يف إحاللــه ،فــإذا ُحـ ّـرم كان ذلــك قلــب املصلحة مفســدة"(.)1

عــر هبــا يف ســ ّيد اخللــق 
وتع ّقــب ابــن ُج َ
ــز ّي الزخمــري يف هــذه األلفــاظ التــي ّ

وذلــك بعــد أن بـ ّـن مقصــد اآليــة فقــال" :عــى أن عتابــه يف ذلــك ،إنــا كان كرامــة لــه ،وإنــا وقــع

العتــاب عــى تضييقــه –  - Sعــى نفســه ،ممــا كان لــه فيــه أرب ،وبئــس مــا قــال الزخمــري:
يف أن هــذا كان منــه زلــة؛ ألنــه حـ ّـرم مــا أحــل اهلل ،وذلــك قلــة أدب عــى منصــب النبــوة"(.)2

الزخمــري رجــل مــن دعــاة املعتزلــة الكبــار ،واملعتزلــة فيهــم جفــوة اخلــوارج( )3وغلظتهــم؛

ولذلــك فهــم يتفقــون معهــم يف ختليــد أصحــاب الذنــوب مــن املســلمني يف نــار جهنــم ،وإن قالــوا:

إهنــم يف الدنيــا يف منْزلــة بــن املنْزلتــن( ،)4لكــن أن تصــل جفــوة الزخمــري وغلظتــه إىل املعصــوم،

الــذي بعثــه اهلل رمحــة للعاملــن ،فهــذا مــا ال يقبــل أبــدً ا .وأنــا أجــزم أن الرجــل مــا أراد أن ينتقــص

مــن مقــام النبــوة؛ ألنــه لــو أراد ذلــك لكفــر بــاهلل وآياتــه ورســوله ﮋﮋﮌﮍﮎﮏ

ﮐﮑﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮊ [التوبــة. ]٦٦ - ٦٥ :
ولكن جرأته يف النقد ،وثقته بقلمه أوردته هذا املورد العكر .

(( (1الكشاف ،للزخمرشي. )113/4( ،
(( (2التسهيل لعلوم التنزيل ،البن ُج َز ّي. )243/4( ،
(( (3اخلــوارج هــم يف األصــل شــيعة أمــر املؤمنــن عــي  وملــا وقعــت معركــة صفــن ،ورفــع أهــل الشــام املصاحــف طل ًبــا
للتحكيــم ،محلــوا عليـ ًا عــى القبــول ،فلــا ظهــرت نتائــج التحكيــم قالــوا كيــف حي ّكــم الرجــال ،وخرجــوا عــى اإلمــام ،وقتلــوا
وســلبوا ،واســتحلوا مــا حـ ّـرم اهلل ،فقتلهــم عــي يف معركــة النهــروان ،وحــاور بعضهــم فرجعــوا ،وبقــي نفــر منهــم كانــوا نــواة
هلــذه الفرقــة التــي تفرقــت إىل فــرق شـتّى ،جيمعهــم اخلــروج عــى األئمــة وتكفــر أصحــاب الذنــوب واحلكــم بخلودهــم يف نــار
جهنــم  ،وغــر ذلــك ممــا خالفــوا فيــه الكتــاب والســنة .ينظر :الســنة ،لعبــداهلل بــن أمحــد)618/2( ،؛ ومقــاالت اإلســاميني،أليب
احلســن األشــعري( ،ص)86/؛ والفــرق بــن الفــرق ،للبغــدادي( ،ص)72؛ والفصــل ،البــن حــزم. )188/4( ،
(( (4ينظر :املعتزلة وأصوهلم اخلمسة ،للمعتق( ،ص. )257

233

وممــا حيتــج بــه عــى الزخمــري يف التــأدب مــع مقــام النبــوة آيــات كثــرة تــدل بعمومهــا عــى

غلــط الزخمــري يف ألفاظــه ،منهــا:

قــــوله تــــعاىل :ﮋﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮊ[النور ،]٦3:وقــوله تعاىل :ﮋﮠ

ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ ﯖﮊ

[احلجــرات ،]2 :وقولــه تعــاىل:ﮋﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﮊ [احلجــرات.]٤ :

ــز ّي وارد
كل هــذا يســتدل بعمومــه عــى أن ألفــاظ الزخمــري زلــة منــه وأن تعقــب ابــن ُج َ

عليه،وأنــه قــد قــام بالواجــب يف الــرد عــى الزخمــري .

إن قلــم الزخمــري كان يمكنــه الوصــول إىل بيــان اآليــة بــأدب جــم ،كــا فعــل ابــن عطيــة

األندلــي –  -حــن قــال" :فدعــا اهلل نبيــه باســم النبــوة ،الــذي هــو دال عــى رشف منْزلتــه،

وعــى فضيلتــه التــي خصــه هبــا،دون البــر ،وقــرره كاملعاتــب ،عــى ســبب حتريمــه عــى نفســه مــا

أحــل اهلل لــه"( ،)1وليــس ابــن ُجـ َـز ّي وحــده الــذي وقــف مــن هــذه األلفــاظ موقــف الناقــد ،بــل قــد

ســبقه علــاء ويف معارصيــه علــاء ،ومــن بعدهــم علــاء اتفقــوا كلهــم عــى أن الزخمــري زل قلمــه
فيــا س ـ ّطر .فهــذا أمحــد اإلســكندري يشــن الغــارة عليــه يف هــذه األلفــاظ ،بعــد أن ذكــر أن حتريــم
الــيء عــى وجهــن .

أحدمها :اعتقاد ثبوت حكم التحريم فيه .
والثاين :االمتناع مما أحله اهلل – .- D
ثــم بـ ّـن أن اآليــة حتمــل عــى الوجــه الثاين(،)2ثــم قــال" :والزخمــري مل حيمــل التحريــم عــى هــذا

الوجــه؛ ألنــه جعلــه زلــة ،فيلزمــه أن حيملــه عــى املحمــل األول ،ومعــاذ اهلل ،وحاشــا هلل ،وأن آحــاد

املؤمنــن حياشــى عــن أن يعتقــد حتريــم مــا أحــل اهلل لــه ،فكيــف ال يربــأ بمنصــب النبــي – S

 -عــا يرتفــع عنــه منصــب عامــة األمــة ،ومــا هــذه مــن الزخمــري إال جــراءة عــى اهلل ورســوله،
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(( (1املحرر الوجيز ،البن عطية. )330/5( ،
(( (2ينظر  :االنتصاف بحاشية الكشاف ،البن املنري. )113/4( ،

َفسري ال ُق ِ
م َشي يف ت ِ
الز َ
رآن الكري ِم
تـَ َعـ ُّق ُ
بات اب ُن ُج َز ّي َعىل َّ

وإطــاق القــول مــن غــر حتريــر ،وإبــراز الــرأي الفاســد بــا ختمــر ،نعــوذ بــاهلل مــن ذلــك ،وهــو

املســؤول أن جيعــل وســيلتنا إليــه تعظيـ ًـا لنبينــا  -O -وأن جينبنــا خطــوات الشــيطان،
ويقيلنــا مــن عثــرات اللســان .آمــن"(.)1

وأشــار أبــو حيــان إىل زلــة الزخمــري هــذه فقــال" :وللزخمــري هنــا كالم أرضبــت عنــه

صفحــا ،كــا رضبــت عــن كالمــه يف قولــه :ﮋﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮊ [التوبــة ]٤3 :وكالمــه هــذا
ً

ونحــوه حمقــق قــوي فيــه ،ويعــزو إىل املعصــوم مــا ليــس الئ ًقــا .)2("...

وقــال اآللــويس" :وقــد زل الزخمــري هاهنــا كعادتــه فزعــم أن مــا وقــع مــن حتريــم احلــال

املحظــور ،لكنــه غفــر له،عليــه الصــاة والســام"( .)3وأمــا الــرازي فقــد اكتفــى بعــد اإلشــارة إىل

كالم الزخمــري ببيــان معنــى التحريــم فقــال" :نقــول :املــراد مــن هــذا التحريــم هــو االمتنــاع عــن
االنتفــاع بــاألزواج ،ال اعتقــاد كونــه حرا ًمــا ،بعــد مــا أحــل اهلل تعــاىل ،فالنبــي  امتنــع عــن
االنتفــاع معهــا مــع اعتقــاده بكونــه حـ ً
ـال .ومــن اعتقــد أن هــذا التحريــم هــو حتريــم مــا أحلــه اهلل

تعــاىل بعينــه فقــد كفر،فكيــف يضــاف إىل الرســول  مثــل هــذا"(.)4

وقــال ابــن عاشــور" :ومــن العجيــب قــول الكشــاف :ليــس ألحــد أن حيــرم مــا أحــل اهلل؛ ألن اهلل

إنــا أحلــه ملصلحــة عرفهــا يف إحاللــه ...إلــخ"(.)5

قلــت :وال أدري كيــف غــاب عــن الزخمــري أن التحريــم يــأيت بمعنــى املنــع؛ لقولــه تعــاىل:

ﮋﯛﯜﯝﯞﯟﮊ [القصــص ،]١2 :أي أن موســى  امتنــع مــن قبــول غــر ثــدي

()6
بعضــا.
ـر بعضــه ً
أ ّمــه .ثبــت هــذا التفســر عــن قتــادة وجماهــد والقــرآن يفـ ّ

(( (1االنتصاف بحاشية الكشاف ،البن املنري.)114 -113/4( ،
(( (2البحر املحيط ،أليب حيان. )289/8( ،
(( (3روح املعاين ،لآللويس. )247/28( ،
(( (4التفسري الكبري ،للرازي. )38/30( ،
(( (5التحرير والتنوير ،للطاهر بن عاشور. )346/28( ،
(( (6ينظر :التفسري الصحيح ،حلكمت بشري. )45/4( ،
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سورة نوح S
( )17قــال الزخمرشي عنــد قوله تعــاىل :ﮋﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭﮮﮯﮊ

[نــوح" :)1(]4 :فــإن قلــت :كيــف قــال :ﮋﮠﮊ مــع إخبــاره بامتنــاع تأخرياألجــل ،وهــل هــذا إالّ

تنا قض ؟

قلــت :قــى اهلل ً
عمرهــم ألــف ســنة ،وإن بقــوا عــى كفرهــم
مثــا أن قــوم نــوح إن آمنــوا ّ

ســاه
أهلكهــم عــى رأس تســعامئة  .فقيــل هلــم  :آمنــوا يؤخركــم إىل أجــل مســمى ،أي إىل وقــت ّ
اهلل،ورضبــه أمــد ًا تنتهــون( )2إليــه  ،ال تتجاوزونــه وهوالوقــت األطــول ،متــام األلــف"(.)3

ــز ّي الزخمــري يف قولــه باألجلــن ،فقــال عنــد اآليــة الســابقة" :ظاهــر هــذا
وتعقــب ابــن ُج َ

ـمى ،وإن مل يفعلــوا مل يؤخــروا وذلــك يقتيض
يقتــي أهنــم إن فعلــوا مــا أمــروا بــه ُأخــروا إىل أجــل مسـ ّ

القــول باألجلــن ،وهــو مذهــب املعتزلــة ،وعــى هــذا محلهــا الزخمــري .وأمــا عــى مذهــب أهــل
وتأوهلــا ابــن عطيــة فقــال :ليــس للمعتزلــة يف اآليــة جمــال؛ ألن املعنــى
الســنة فهــي مــن املشــكالتّ .

نوحــا Sمل يعلــم هــل هــم ممــن يؤخــر،أو ممــن يعاجــل ،وإالّ لقــال هلــم :إنكــم تؤخــرون
أن ً

عــن أجــل قــد حــان ،لكــن قــد ســبق يف األزل ،إمــا ممــن قــى لــه باإليــان والتأخــر ،أو ممــن قــى
لــه بالكفــر واملعاجلــة .وكأن نوحــ ًا Sقــال هلــم :آمنــوا يظهــر يف الوجــود أنكــم ممــن قــى
لــه باإليــان والتأخــر ،وإن بقيتــم عــى كفركــم يظهــر يف الوجــود أنكــم ممــن قــى عليــه بالكفــر
واملعاجلــة .فــكان االحتــال الــذي يقتضيــه ظاهــر اآليــة ،إنــا هــو فيــا يــرزه الغيــب مــن حاهلــم؛ إذ
يمكــن أن يــرز إمــا اإليــان والتأخــر ،وإمــا الكفــر واملعاجلــة .
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(( (1سورة نوح  Sمن (اآلية  ، )4 :وكل ما يأيت منها فهو من هذا املوضع.
(( (2يف نسخة دار املعرفة ( أتنتهون ) والتصويب من نسخة دار الكتب. )603/4( ،
(( (3الكشاف ،للزخمرشي. )141/4( ،

َفسري ال ُق ِ
م َشي يف ت ِ
الز َ
رآن الكري ِم
تـَ َعـ ُّق ُ
بات اب ُن ُج َز ّي َعىل َّ

وأمــا عنــد اهلل فاحلــال الــذي يكــون منهــم معلــوم مقــدّ ر حمتــوم ،وأجلهــم كذلــك معلــوم

مقــدّ ر حمتــوم .ﮋﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮊ [نــوح .]4 :هــذا يقتــي أن األجــل حمتــوم كــا قــال تعــاىل:

ﮋﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮊ [األعــراف .]34:ويف هـــــــذا حجــــــة ألهـــــل الســنة،

وتقويــة للتأويــل الــذي ذكرنــاه .وفيــه أيض ـ ًا رد عــى املعتزلــة يف قوهلــم باألجلــن ،وملــا كان كذلــك

قــال الزخمــري .)1("...ثــم ذكــر كالم الزخمــري الــذي نقلتــه عنــه يف ّأول املســألة .

(( (1التســهيل لعلــوم التنزيــل ،البــن ُجـ َـز ّي .)281 - 280/4( ،رصح ابــن ُجـ َـز ّي يف آخــر كالمــه بأنــه يســتدرك عــى املعتزلــة ومنهــم
الزخمــري مــا ذهبــوا إليــه مــن القــول باألجلــن .وقــد تقــدم بحــث املســألة مســتوىف يف التعقــب رقــم ( )4يف ســورة إبراهيــم
 Sفارجــع إليــه إن شــئت جتــد كالم علــاء أهــل الســنة يف تفســر هــذه اآليــة ،وجتــد األدلــة التــي تــرد عــى املعتزلــة  ،كــا
أنــك ســوف جتــد اجلــواب عــا يمكــن مــن الشــبه التــي متســكوا هبــا.
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سورة اجلن
( )18قــال الزخمــري عنــد قولــه تعــاىل :ﮋﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮊ [اجلــن" :]١9 :ﮋﮃﮄﮊ النبــي

 .فــإن قلــت :هــا قيــل :رســول اهلل،أو النبــي؟ قلــت :ألن تقديــره :وأوحــي إ ّيل أنــه ّملــا

قــام عبداهلل،فلــا كان واق ًعــا يف كالم رســول اهلل  عــن نفســه ،جــيء بــه عــى مــا يقتضيــه

التواضــع والتذلــل ،أو ألن املعنــى أن عبــادة عبــد اهلل هلل ليســت بأمــر مســتبعد عــن العقــل وال مســتنكر
حتــى يكونــوا عليــه لبــدً ا" (.)1

وتع ّقــب ابــن ُجـ َـز ّي الزخمــري ،يف قولــه :إن الوصــف بالعبوديــة ﮋﮃﮄﮊ واقــع موقــع كالم

اختصاصــا لــه،
رســول اهلل عــن نفســه،فقال" :ﮋﮃﮄﮊ هنــا حممــد  ،ووصفــه بالعبوديــة
ً

وتقري ًبــا ،وترشي ًفــا .وقــال الزخمــري :إنــه ملــا سـ ّـاه هنــا ﮋﮃﮄﮊ،ومل يقــل :الرســول أو النبــي،ألن

هــذا واقــع يف كالم رســول اهلل  عــن نفســه؛ ألنــه ممــا أوحــي إليــه فذكــر 

نفســه عــى مــا يقتضيــه التواضــع والتذلــل وهــذا الــذي قالــه بعيد،مــع أنــه إنــا يمكــن عــى قــراءة

ﮋﮀﮁﮂﮊ بفتــح اهلمزة(،)2فيكــون عط ًفــا عــى ﮋﭒﭓﭔﭕﮊ [اجلــن ،]١ :وأمــا عــى القــراءة
بالكــر عــى االســتئناف ،فيكــون إخبــار ًا مــن اهلل ،ومــن مجلــة كالم اجلــن فيبطــل مــا قالــه"(.)3

فــر عــى قــراءة فتــح
ال أرى أن تعقــب ابــن ُج َ
ــز ّي الزم للزخمــري؛ ألن الزخمــري إنــا ّ

اهلمزة،فيكــون مــن مجلــة مــا أوحــي إىل الرســول .

وقــد اعــرف ابــن ُجـ َـز ّي أن قــول الزخمــري يمكــن عــى قــراءة فتــح اهلمــزة ،وهــذا املمكــن

هــو الــذي قصــده الزخمــري .ثــم مــا ذكــره الزخمــري تعليـ ً
ـا الختيــار ﮋﮃﮄﮊ عــى غــره مقبــول
جدًّ ا،فــإن العاقــل ال ينبغــي أن يرفــع مــن نفســه مهــا كانــت رفيعــة فكيــف بعبــاد اهلل الصاحلــن؟
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(( (1الكشاف ،للزخمرشي. )149 - 148/4( ،
(( (2وقــراءة فتــح اهلمــزة وكرسهــا قراءتــان متواترتان  .ينظــر :املبســوط يف القراءات العــر ،للنيســابوري( ،ص، )449 - 448وإرشــاد
املبتــدي وتذكــرة املنتهي يف القــراءات العــر ،للقالنــي( ،ص. )608 - 607
(( (3التسهيل لعلوم التنزيل ،البن ُج َز ّي. )291 - 290/4( ،

َفسري ال ُق ِ
م َشي يف ت ِ
الز َ
رآن الكري ِم
تـَ َعـ ُّق ُ
بات اب ُن ُج َز ّي َعىل َّ

فكيــف باألنبيــاء ،فكيــف بنبينــا وهــو ســيد املتواضعــن .وال يتوهــم أن الزخمــري يقــول :إن اآليــة

مــن كالم الرســول ،فــإن ذلــك ال يقولــه عاقــل ،وإنــا يعنــي أن ذلــك واقــع موقــع كالمــه عــن نفســه.
بــل إن هــذا املعنــى هــو رصيــح عبارتــه ،وقــد نقــل الــرازي عــن الواحــدي نحــو مــا ذهــب إليــه ابــن
ُجـ َـز ّي ،فإنــه قــال  -الواحــدي" :-إن هــذا مــن كالم اجلــن،ال مــن مجلــة املوحــى؛ ألن الرســول ال
يليــق أن حيكــي عــن نفســه بلفــظ املغايبــة"(.)1

رد الــرازي فقـــــال :وهــذا غــر بعيــد؛ كـــــا يف قـــــوله :ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ

[مريــم ،)2(]٨5 :واألكثــرون عــى أنــه مــن مجلــة املوحــى .)3("...

وهــذا هــو الــذي رجحــه اإلمــام ابــن جريــر الطــري( .)4وأبــو حيــان  -وهــو احلريــص عــى

نقــد الزخمــري  -ع ّلــق عليــه بقولــه" :وهــو قــول متقدم،ك ّثــره الزخمــري بخطاباتــه"( .)5فهــذا يفيــد

قبولــه لــه ،إالّ أنــه غمــز الزخمــري بتكثــر الــكالم .وقــد تبــع الزخمــري يف قولــه وتعليلــه مجاعــة مــن
املفرسيــن منهــم البيضــاوي ،والنســفي ،وأبــو الســعود ،واآللــويس(.)6

وبــكل حــال فقــول الزخمــري لــه وجــه صحيــح ،وقــول ابــن ُجـ َـز ّي إنــه مســتأنف مــن كالم

أيضــا .قــال أبــو عــي الفــاريس" :وأمــا قولــه :ﮋﮀﮁﮂﮃﮄﮊ[اجلــن ،]١9 :فيكــون
اجلــن لــه وجــه ً

عــى ﮋﭒﭓﮊ [اجلــن ]١ :ويكــون عــى أن يقطــع مــن قولــه :ﮋﭒﮊ ويســتأنف بــه ،كــا جوز ســيبويه
القطــع مــن ﮋﭒﮊ يف قولــه :ﮋﭷﭸﭹﮊ [اجلــن ]١8 :فعــى هــذا حتمــل قــراءة نافــع وعاصــم:
ﮋﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮊ فكــروا مهــزة ّ
(إن)"(.)7

(( (1التفسري الكبري ،للرازي )144/30( ،وليس يف الوسيط ،فلعله يف بعض كتبه األخرى ،وضاق الوقت فلم أستطع الرجوع إليها.
(( (2أي ومل يقل( :حيرش) .

(( (3التفسري الكبري ،للرازي. )144/30( ،

(( (4ينظر :جامع البيان ،للطربي. )273/12( ،

(( (5ينظر :البحر املحيط ،أليب حيان. )353/8( ،

(( (6ينظــر :أنــوار التنْزيــل ،للبيضــاوي( ،ص)765؛ ومــدارك التنْزيــل ،للنســفي)301/4( ،؛ وإرشــاد العقــل الســليم ،أليب الســعود)46/9( ،؛
وروح املعــاين ،لآللــويس. )114/29( ،

(( (7احلجة للقراء السبعة ،أليب عيل الفاريس. )332/6( ،
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ثــم ال خيفــاك أن بعــض األئمــة قــد رجــح غــر مــا ذهــب إليــه ابــن ُجـ َـز ّي فابــن زنجلــة قــال" :ال
حيســن يف قولــه :ﮋﭷﭸﭹﮊ ﮋﮀﮁﮂﮃﮄﮊ أن يكــون مــن ِق َب ِل ِهــم( ،)1فــكان معطو ًفــا عــى

قولــه :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﮊ [اجلــن،)2("]١ :وكذلــك قــال غــر ابــن زنجلــة(.)3
وهبذا كله تعلم أن تعقب ابن ُج َز ّي غري وارد عىل الزخمرشي.

(( (1يرى املحكِّم للبحث أهنا مصحفة عن (قيلهم) ،وأقول :نسختي حمققة ،ولعل ضبطها بكرس األول وفتح الثاين يزيل اإلشكال.
(( (2حجة القراءات ،البن زنجلة( ،ص ،)728وقد تقدم أول املسألة أن قراءة الفتح والكرس كالمها متواتر .
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(( (3ينظر :التحرير والتنوير ،للطاهر بن عاشور. )241/29( ،
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تـَ َعـ ُّق ُ
بات اب ُن ُج َز ّي َعىل َّ

سورة املز ّمل

( )19قــال الزخمــري عنــد قولــه تعــاىل :ﮋﭑﭒﮊ [املزمــل" :]١ :وكان رســول اهلل 

نائـ ًـا بالليــل متزمـ ً
هيجــن إليــه احلالــة التــي كان عليهــا ،مــن التزمــل يف
ـا يف قطيفــة ،فنبــه ونــودي بــا ُّ
قطيفة،واســتعداده لالســتثقال يف النــوم ،كــا يفعــل مــن ال هيمــه أمــر ،وال يعنيــه شــأنّ ،أل تــرى قــول

ذي الر ّمــة(:)1

ِ
وكائن ختطت ناقتي من مفازة

ومن نائم عن ليلها متز ّمل

يريــد الكســان املتقاعــس ،الــذي ال ينهــض يف معاظــم األمــور ،وكفايــات اخلطــوب ،وال حيمــل

نفســه املشــاق واملتاعــب ...فذمــه باالشــتامل بكســائه ،وجعــل ذلــك خــاف اجللــد والكيــس"(.)2

وتع ّقــب ابــن ُجـ َـز ّي الزخمــري يف قولــه :إن اهلل قصــد نــداءه بصفــة التز ّمــل ليهجــن عليــه هــذه

احلالــة فقــال" :وقــال الزخمــري :كان نائـ ًـا يف قطيفــة ﮋﭑﭒﮊ ليبــن اهلل احلالــة التــي كان عليهــا

مــن التز ّمــل يف القطيفــة؛ ألنــه ســبب للنــوم الثقيــل املانــع مــن قيــام الليــل .وهــذا القــول بعيــد غــر
ســديد"(.)3

وهذا التعقب قاله بعد أن علل سبب التسمية ،أو الوصف بثالثة أقوال.
ً
متزمــا يف كســاء ،أو حلــاف .والتزمــل
أحدمهــا :أنــه كان  وقــت نــزول اآليــة

االلتفــاف يف الثيــاب بضــم وتشــمري  .وهــذا قــول عائشــة واجلمهــور.
الثاين :أنه كان قد تز ّمل يف ثيابه للصالة.
املتشمر املجد يف أمرها .
الثالث :أن معناه املتز ّمل للنبوة ،أي
ّ
(( (1البيت يف ديوانه . )1487/3(،
(( (2الكشاف ،للزخمرشي. )151/4( ،
(( (3التسهيل لعلوم التنزيل ،البن ُج َز ّي. )294/4( ،
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واألول هــو الصحيــح ملــا ورد يف البخــاري ومســلم أن رســول اهلل  ملــا جــاءه امللــك

-وهــو يف غــار حــراء  -يف ابتــداء الوحــي ،رجــع  إىل خدجيــة ترعــد فرائصــه ،فقــال:

«زملــوين زملوين»،فنَزلــت ﮋﮬﮭﮊ [املدثــر.)1(]1 :

وعــى هــذا نزلــت ﮋﭑﭒﮊ ،فاملز ّمــل عــى هــذا تزملــه مــن أجــل الرعــب ،الــذي أصابــه،

ّأول مــا جــاءه جربيــل(.)2

مــر مــن قبــل يف التعقــب رقــم ( )15ســورة التحريــم مثــل هــذه الزلــة مــن الزخمــري،
قــد ّ

وهنــاك ذكــرت األدلــة التــي توجــب علينــا مجيعــ ًا التــأدب مــع نبينــا املصطفــى .

وهنــا أضيــف فأقــول :وحتــى وإن كان اللفــظ حيتمــل التنبيــه مــن احلــق تبــارك وتعــاىل لنبينــا ّأل

ـر أالّ يطلــق لقلمــه العنــان؛ ألنــه لــن يعــدم األلفــاظ
يكــون بتلــك احلالــة ،فإنــه جيــب عــى كل مفـ ّ

التــي تكشــف عــن معــاين اللفــظ مــن غــر إســاءة أدب؛ وألن الــكالم يف القــدوة للمســلمني أمجعــن

ﮋﯯ ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﮊ [األحــزاب]٢1 :؛ وألن اهلل قــد أدبــه فأحســن تأديبــه فاســتحق الثنــاء
عليــه بقولــه :ﮋ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ [القلــم.]٤ :

والزخمــري هــو َمـ ْن أويت البيــان والفصاحــة ،فهــل يعجــز عــن املجــيء بألفــاظ مؤدبــة ؟! اللهــم

ال  .ولكــن يبــدو أن الزخمــري فيــه صفتــان  -أوردتــه مثــل هــذه املــوارد -مهــا اجلــرأة يف النقــد،
واحلــدة يف الطبــع .
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(( (1صحيــح البخــاري – مــع الفتــح – ( )677 - 676/8كتــاب التفســر ،بــاب حدثنــي حييــى ،حدثنــا وكيــع ...رقــم احلديــث
()4922؛ وصحيــح مســلم ( )273 - 272/2كتــاب اإليامن،بــاب بــدء الوحــي  ...رقــم احلديــث (. )160-257
(( (2ينظــر :التســهيل)294/4( ،؛ وهــذا الــذي اســتنبطه ابــن ُجـ َـز ّي تفيــده األحاديــث كــا يف صحيــح البخــاري )22/1( ،كتــاب بــدء
الوحــي ،بــاب حدثنــا حييــى بــن بكــر ،رقــم احلديــث ( ، )3وصحيــح مســلم )262/2( ،كتــاب اإليــان ،بــاب بــدء الوحــي.
رقــم احلديــث (. )160-252
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وال يعــذر هبــا فيــا جــاء بــه مــن ألفــاظ غــر مؤدبــة ،خصوصــ ًا أنــه قــد اقتــدى بــه بعــض

املفرسيــن فحكــى مــا قــال مــن غــر تنبيــه وال رد(.)1

وقــد ن ّبــه عــى ســوء األدب يف ألفــاظ الزخمــري مجاعــة غــر ابــن ُجـ َـز ّي( )2مــن أمثلهــم رد ًا أمحــد

اإلســكندري ،فإنــه قــال" :قــال أمحــد :أمــا قولــه األول إن نــداءه بذلــك هتجــن للحالــة التــي ذكــر

أنــه كان عليهــا واستشــهاده باألبيــات املذكــورة فخطــأ وســوء أدب ،ومــن اعتــر عــادة خطــاب اهلل

تعــاىل لــه يف اإلكــرام واالحــرام ،علــم بطــان مــا ختيلــه الزخمــري ،فقــد قــال العلــاء :إنــه مل خياطــب

باســمه نــداء ،وإن ذلــك مــن خصائصــه دون ســائر الرســل ،إكرا ًمــا لــه وترشي ًفــا .فأيــن نــداؤه بصيغــة
مهجنــة ،مــن ندائــه باســمه واستشــهاده عــى ذلــك بأبيــات قيلــت يف جفــاة حفــاة مــن الرعــاء  .فأنــا
أبــرأ إىل اهلل مــن ذلــك ،وأربــأ بــه .)3("

( )20قــال الزخمــري عنــد قولــه تعــاىل :ﮋﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡﭢﭣﭤﮊ[املزمــل" :]4-٢:ﮋﭙﮊ بــدل مــن ﮋﭕﮊ وﮋﭖﭗﮊ اســتثناء مــن النصــف،

كأنــه قــال :قــم أقــل مــن نصــف الليــل .والضمــر يف ﮋﭜﮊ وﮋﭡﮊ للنصف،واملعنــى :التخيــر

بــن أمريــن .بــن أن يقــوم أقــل مــن نصــف الليــل عــى البــت ،وبــن أن خيتــار أحــد األمريــن ،ومهــا
النقصــان مــن النصــف والزيــادة عليــه  ...وجيــوز إذا أبدلــت ﮋﭙﮊ مــن ﮋﭗﮊ وفرستــه بــه ،أن

جتعــل ﮋﭗﮊ الثــاين بمعنــى نصــف النصف،وهــو الربــع ،كأنــه قيــل :أو انقــص منــه قلي ـ ً
ا نصفــه،
وجتعــل املزيــد عــى هــذا القليــل ،أعنــي الربــع ،نصــف الربــع ،كأنــه قيــل :أو زد عليــه قلي ـ ً
ا نصفــه

ــز ّي الزخمــري يف موضعــن ممــا قالــه ،فقــال عنــد اآليــات الســابقة" :يف
 .)4("...وتع ّقــب ابــن ُج َ
(( (1منهــم الــرازي يف التفســر الكبــر)151/30( ،؛ والبيضــاوي يف أنــوار التنزيــل( ،ص)766؛ وأبــو الســعود يف إرشــاد العقــل
الســليم.)49/9( ،
(( (2منهم أبو حيان يف البحر املحيط )360/8( ،؛ واآللويس يف روح املعاين. )126/29( ،
(( (3االنتصــاف بحاشــية الكشــاف ،البــن املنــر ،)151/4( ،وهــو الســابق يف الــرد عــى الزخمــري،ويف ظنــي أن ابــن ُجـ َـز ّي اســتفاد
ـرا مــن االنتصــاف يف نقــده للزخمــري .
كثـ ً
(( (4الكشاف ،للزخمرشي. )152/4( ،
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معنــى هــذا الــكالم أربعــة أقــوال.
األول :وهــو األشــهر واألظهــرأن االســتثناء مــن الليل .وقولــه :ﮋﭙﮊ بدل مــن ﮋﭕﮊ أو من

ﮋﭗﮊ وجعــل النصــف قليـ ً
ا بالنســبة إىل اجلميــع .والضمــران يف قولــه :ﮋﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﮊ
خــره بــن ثالثــة أحــوال ،وهــو أن يقــوم نصــف الليــل ،أو
عائــدان عــى النصف،واملعنــى :أن اهلل َّ
ينقــص مــن النصــف قليـ ً
ـا،أو يزيــد عليــه.

الثــاين :قــال الزخمــري :ﮋﭖﭗﮊ اســتثناء مــن النصــف ،كأنــه قــال :نصــف الليــل إال قلي ـاً،

ـره عــى هــذا بــن حالتــن ومهــا أن يقــوم أقــل مــن النصــف أو أكثــر منــه .وهــذا ضعيــف؛ ألن
فخـ ّ

قولــه :ﮋﭚﭛﭜﭝﮊ تضمــن معنــى النقــص مــن النصــف ،فــا فائــدة زائــدة يف اســتثناء القليــل مــن
النصــف.

أيضــا" :جيــوز أن يريــد بقولــه :ﮋﭚﭛﭜﭝﮊ نصــف النصــف،
القــول الثالــث :قــال الزخمــري ً

وهــو الربع،ويكــون الضمــر يف قولــه :ﮋﭟﭠﭡﮊ يعــود عــى ذلــك ،أي زد عــى الربــع ثلثـ ًا فيكــون

()1

التخيــر عــى هــذا بــن قيــام النصــف ،أو الثلــث ،أو الربــع .وهذا أيضـ ًا بعيــد"(.)2
ثم ذكر القول الرابع ورده .وهو جدير بالرد(.)3
اتفق أبو حيان مع ابن ُج َز ّي يف تع ّقب الزخمرشي يف هذين املوضعني.

األول فقــال" :فلــم يتنبــه للتكــرار الــذي يلزمــه يف
وتع ّقــب أيب حيــان للزخمــري يف املوضــع ّ

هــذا القــول؛ ألنــه عــى تقديــره :قــم مــن نصــف الليــل،كان قولــه :أو انقــص مــن نصــف الليــل
تكــرارا،وإذا كان ﮋﭙﮊ ً
بــدل مــن قولــه :ﮋﭖﭗﮊ فالضمــر يف ﮋﭙﮊ إمــا أن يعــود عــى
ً

244

(( (1يف نسخة دار أم القرى كتب (فيكون) مرتني ،وهو من سهو النساخ،والتصويب من نسخة دار الكتاب .
(( (2التسهيل لعلوم التنزيل ،البن ُج َز ّي. )296 - 295/4( ،
َي عــى القــايض ابــن عطيــة يف تفســر القــرآن الكريــم املنشــور يف جم ّلــة اجلامعــة اإلســامية،
(( (3ينظــر :اســتدراكات الفقيــه ابــن ُج ـز ّ
(ص )347-345العــدد (1421، )112هـــ للدكتــور  /شــايع األســمري .

َفسري ال ُق ِ
م َشي يف ت ِ
الز َ
رآن الكري ِم
تـَ َعـ ُّق ُ
بات اب ُن ُج َز ّي َعىل َّ

املبــدل منــه ،أو عــى املســتثنى منــه وهــو ﮋﭕﮊ ال جائـ ًـزا أن يعــود عــى املبــدل منــه؛ ألنــه يصــر

اســتثناء جمهــول مــن جمهــول؛ إذ التقديــر :إال قليـ ً
ـا نصــف القليــل وهــذا ال يصــح لــه معنــى البتــة.

وإن عــاد الضمــر عــى الليــل فــا فائــدة يف االســتثناء مــن الليــل؛ إذ كان يكــون أخــر وأوضــح
وأبعــد عــن اإللبــاس أن يكــون الرتكيــب قــم الليــل نصفــه ،وقــد أبطلنــا قــول مــن قــال :ﮋﭖﭗﮊ

اســتثناء مــن البدل،وهــو نصفــه ،وأن التقديــر :قــم الليــل نصفــه ّإل قليـ ً
ـا منــه ،أي مــن النصــف،
وأيضــ ًا ففــي دعــوى أن ﮋﭙﮊ بــدل مــن ﮋﭖﭗﮊ والضمــر يف ﮋﭙﮊ عائــد عــى الليــل

إطــاق القليــل عــى النصــف ،ويلــزم أيضـ ًا أن يصــر التقديــر :إال نصفــه فــا تقمــه ،أو انقــص مــن
النصــف الــذي ال تقومــه أو زد عليــه النصــف الــذي ال تقومــه .وهــذا معنــى ال يصــح البتة،وليــس
ـوز مــا
املــراد مــن اآليــة قط ًعــا"( .)1ويف املوضــع اآلخــر قــال" :ومــا أوســع خيــال هــذا الرجــل فإنــه جيـ ّ

يقــرب ومــا يبعــد ،والقــرآن ال ينبغــي بــل ال جيــوز أن حيمــل إالّ عــى أحســن الوجــوه ،التــي تــأيت يف

كالم العــرب ،كــا ذكرنــاه يف خطبــة هــذا الكتــاب"( .)2ووافــق الســمني شــيخه أبــا حيــان عــى أن يف
األول إشـ ً
ـكال ،لكــن مــن غــر احليثيــة التــي قاهلــا أبــو حيــان ،ثــم ذكرهــا بقولــه" :ولقائــل أن
املوضــع ّ

يقــول :قــد ينقــدح هــذا الوجــه بإشــكال قــوي .وهــو أنــه يلــزم منــه تكــرار املعنــى الواحــد؛ وذلــك

أن قولــه( :قــم نصــف الليــل إال قليـ ً
ـا) بمعنــى انقــص مــن نصــف الليــل؛ ألن ذلــك القليــل هــو
بمعنــى النقصــان ،وأنــت إذا قلــت :قــم نصــف الليــل إال القليــل مــن النصــف ،وقــم نصــف الليــل،
أو انقــص مــن النصــف وجدهتــا بمعنــى .وفيــه دقــة فتأم ّلــه"(.)3

ــز ّي والســمني عــى نقــد هــذا الوجــه الــذي ذكــره
قلــت :اتفقــت كلمــة أيب حيــان وابــن ُج َ

الزخمــري .وأمــا املوضــع اآلخــر فابــن ُجـ َـز ّي مل يذكــر دليلــه وحجتــه ،وأبــو حيــان مل يكــن مــن نقــده

ـوز مــا يقــرب ومــا يبعــد ،وكأنــه يــرى أن هــذا الوجــه وإن كان جائـ ًـزا ففيــه بعــد.
إال أن الزخمــري جيـ ّ
(( (1البحر املحيط ،أليب حيان. )361/8( ،
(( (2املرجع نفسه (. )362/8
(( (3الدر املصون ،للسمني احللبي. )512/10( ،
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والســمني ال يــرى تعقــب شــيخه عــى الزخمــري ،يف هــذا املوضــع فإنــه قــال بعدمــا نقــل تع ّقــب أيب

حيــان" :قلــت :ومــا رض الشــيخ لــو قــال :ومــا أوســع علــم هــذا الرجــل"(.)1
فاحلاصل مما تقدم كله :

ً
أول :أن كالم اهلل تعــاىل حيمــل عــى أحســن األقــوال وأظهرهــا وأوضحهــا وهــو ّأول قــول ممــا

ذكــره املجاهــد ابــن ُجـ َـز ّي . 

ــز ّي عــى الزخمــري يف املوضــع األول وارد وافقــه عليــه أبــو حيــان
ثان ًيــا :أن تعقــب ابــن ُج َ

وتلميــذه الســمني ،فــكالم الزخمــري فيــه تكــرار عنــد التأمــل .

ــز ّي يف املوضــع الثــاين عــى الزخمــري غــر وارد لضعــف أد ّلــة أيب
ثال ًثــا :أن تعقــب ابــن ُج َ

حيــان ،ولســكوت ابــن ُجـ َـز ّي عــن ذكــر أدلتــه ،وألن الســمني ذكــر أنــه ليــس يف عبــارة الزخمــري إال

االتســاع وهــذا ال يــرد بــه القــول ويعــاب(.)2
ّ

وأعــود فأقــول :وإن كان مــا ذكــره الزخمــري يف هــذا الوجــه جائـ ًـزا حمتمـ ً
ـا كــا أن غــره جائــز

حمتمــل ( )3إال أن كتــاب اهلل حيمــل عــى أحســن الوجــوه وأبينهــا وأظهرهــا .واهلل أعلــم.
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(( (1الدر املصون ،للسمني احللبي. )515/10( ،
(( (2ينظــر :املرجــع نفســه )515/10( ،فإنــه حكــى أقــوال الزخمــري ثــم قال":وهــذه األوجــه التــي حكيتهــا عــن أيب القاســم ممــا
ـوز مــا
يشــهد لــه باتســاع علمــه يف كتــاب اهلل ،وملــا اتســعت عبارتــه عــى الشــيخ قــال  :ومــا أوســع خيــال هــذا الرجــل ،فإنــه جيـ ّ
يقــرب ومــا يبعــد  .قلــت  :ومــا رض الشــيخ لــو قــال :ومــا أوســع علــم هــذا الرجــل".
(( (3قد مجع األوجه السمني يف هذه اآلية فوصلت إىل ثامنية  .ينظر :الدر ،للسيوطي. )516-510/10( ،

َفسري ال ُق ِ
م َشي يف ت ِ
الز َ
رآن الكري ِم
تـَ َعـ ُّق ُ
بات اب ُن ُج َز ّي َعىل َّ

سورة الشمس
( )21قال الزخمرشي عند قوله تعاىل :ﮋﭰﭱﭲﭳﮊ [الشمس:]9 :
"فإن قلت :فأين جواب القسم؟ قلت :هو حمذوف تقديره :ليدمدمن اهلل عليهم ،أي عىل
أهل مكة؛ لتكذيبهم رسول اهلل  ،كام دمدم عىل ثمود؛ ألهنم كذبوا صاحلًا.
وأمــاﮋﭰﭱﭲﭳﮊ [الشــمس ]9 :فــكالم تابــع لقـــوله:ﮋﭬﭭﭮﮊ [الشــمس ]8 :عــى

ســبيل االســتطراد ،وليــس مــن جــواب القســم يف يشء"(.)1

ــز ّي الزخمــري يف قولــه :إن جــواب القســم حمــذوف ،فقــال عنــد اآليــة
وتع ّقــب ابــن ُج َ

املذكــورة" :هــذا جــواب القســم عنــد اجلمهــور .وقــال الزخمــري اجلــواب حمــذوف"( ،)2ثــم ذكــر

كالم الزخمــري الســابق ثــم ع ّقــب عليــه بقولــه" :وهــذا بعيــد"(.)3

ما ذهب إليه الزخمرشي وابن ُج َز ّي يف جواب القسم قوالن مذكوران(.)4
طائفــة ذكــرت قــول الزخمــري ومل تذكــر فيــه شــيئ ًا ،منهــم أبــو حيــان ،والقرطبــي والبيضــاوي

والنســفي والقاســمي( .)5بــل إن بعــض هــؤالء قــد قــال :إن األظهــر حــذف اجلــواب(.)6

والــذي ظهــر يل أن قــول الزخمــري ليــس ببعيــد ،إال أن مــا ذهــب إليــه ابــن ُجـ َـز ّي أقــوى منــه

وأظهــر وأوىل وقــول الزخمــري" :ليــس بــيء" فيــه نظــر كبــر لألســباب التاليــة:
1 .قد ُذكر هذا القول عن بعض الصحابة والتابعني(.)7

(( (1الكشاف ،للزخمرشي. )216/4( ،
(( (2التسهيل لعلوم التنزيل ،البن ُج َز ّي. )392/4( ،
(( (3ينظر :املرجع نفسه. )392/4( ،
(( (4ينظر :الفريد يف إعراب القرآن املجيد ،للهمداين)678/4( ،؛ والدر املصون ،للسمني احللبي. )21-20/11( ،
(( (5ينظــر :البحــر املحيــط ،أليب حيــان)481/8( ،؛ واجلامــع ألحــكام القــرآن ،للقرطبــي)77-76/20( ،؛ وأنــوار التنْزيــل،
للبيضــاوي( ،ص)800؛ ومــدارك التنْزيــل ،للنســفي)361/4( ،؛ وحماســن التأويــل ،للقاســمي.)331/7( ،
(( (6هو النسفي يف مدارك التنْزيل. )361/4( ،
(( (7أخرجــه ابــن جريــر عــن قتــادة يف :جامــع البيــان ،للطــري)603/12( ،؛ وذكــره املــاوردي عــن ابــن عبــاس يف النكــت والعيــون،
(.)284/6
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2 .أن مــا ذهــب إليــه الزخمــري فيــه حــذف مجلــة بكاملهــا ومــا ذهــب إليــه ابــن ُجـ َـز ّي مل

ُيــذف فيــه ّإل حــرف الالم،وهــذا أســهل(.)1

3 .أن جــواب القســم يف قــول ابــن ُجـ َـز ّي يفيــد العمــوم ،وجوابــه يف قــول الزخمــري يفيــد

اخلصــوص ،ففــاح النفــس وتزكيتهــا هــو اإلســام بكاملــه ،وتدســيس النفــس بطمــس معــامل

الفطــرة فيهــا هــو الكفــر بكاملــه ،وتكذيــب ثمــود بســبب طغياهنــا ُذكــر مثــاالً هلــذه التدســية،

وإنــذار ملــن ســلك ســبيلها مــن الكافريــن إىل يــوم القيامــة أن حيــل هبــم مثــل مــا حــل بأولئــك.
4 .أن مــا ذهــب إليــه ابــن ُجـ َـز ّي هــو قــول مجاهــر العلــاء ،كــا ذكــر ابــن ُجـ َـز ّي ،وهــو الواقع

الــذي رأيتــه فيــا اطلعــت عليــه مــن كتــب أهــل التفســر ،ويف مقــــدمة هــــؤالء اجلــــاهري
أئمــــة نحــــاة ،منهــــم األخفــــش ،والزجــاج والعكــري( ،)2وأئمــة مفــرون منهــم الطربي،
والســمرقندي ،والســمعاين ،والكرمــاين ،والبغــوي(.)3

5 .قــال اآللــويس بعــد ذكــر الزخمــري وقولــه" :وأمــا حــذف املقســم عليــه فكثــر شــائع

الســيام يف الكتــاب العزيــز ،وتع ّقــب بــأن حــذف الــام كثــر الســيام مــع الطــول وهــو أســهل
مــن حــذف اجلملــة بتاممهــا .وقــد ذكــره يف ﮋﭑﭒﭓﮊ [املؤمنــون ]١ :فــا حــدا ممــا بــدا"

()4

أيضــا وهــو املقصــود هنــا أن الزخمــري قــد أجاز
وفيــا ذكــره اآللــويس تأييــد للمذهبــن ،وفيــه ً

يف ســورة املؤمنــون أن يكــون جــواب القســم ﮋﭑﭒﭓﮊ [املؤمنــون ]١ :فــا الــذي جعلــه

حييــد عــا بــدأ بــه .قلــت :وهــذا حجــة عــى الزخمــري ملزمــة لــه ،إال أننــي مــا رأيتــه يذكــر
جــواب القســم يف النســخ التــي بــن يــدي مــن كشــافه ،ورأيتــه يف ســورة الــروج جيعــل جــواب
أيضــا(.)5
القســم حمذو ًفــا ً
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(( (1ينظر :روح املعاين ،لآللويس. )183/30( ،
(( (2ينظــر :معــاين القــرآن ،لألخفــش)739/2( ،؛ ومعــاين القــرآن وإعرابــه ،للزجــاج)331/5( ،؛ والتبيــان يف إعــراب القــرآن،
للعكــري. )1290/2( ،
(( (3ينظر:جامــع البيــان ،للطــري)603/12( ،؛ وتفســر الســمرقندي)482/3( ،؛ وتفســر القــرآن ،للســمعاين)233/6( ،؛ وغرائب
التفســر ،للكرمــاين)1346/2( ،؛ ومعــامل التنْزيــل ،للبغــوي. )493/4( ،
(( (4روح املعاين ،لآللويس.)183/30( ،
(( (5ينظر :الكشاف ،للزخمرشي. )199/4( ،

َفسري ال ُق ِ
م َشي يف ت ِ
الز َ
رآن الكري ِم
تـَ َعـ ُّق ُ
بات اب ُن ُج َز ّي َعىل َّ

ولعــل اآللــويس اطلــع عــى مــا ذكــره يف بعــض نســخ الكشــاف ،فإنــه عــامل كبــر متثبــت ،يعلــم

مــا خيــرج مــن رأســه .

فــإن قلــت :إن الزخمــري متشــبث بقاعــدة نحويــة تقــول :إن املــايض املثبــت املتــرف ،الــذي

مل يتقــدم معمولــه ،إذا وقــع جوا ًبــا للقســم تلزمــه الــام وقــد ،وال جيــوز االقتصــار عــى إحدامهــا(.)1
قلــت :هــو مــن أعلــم النــاس بصناعــة النحــو ،فــا خيفــى عليــه أن هــذا الــرط ال ينطبــق هاهنــا

عوضــا مــن تلــك الــام( .)2وهــو
ألن مــن إكــال القاعــدة قوهلــم :إن الــكالم إذا طــال كان طولــه ً
عوضــا عنهــا .
هاهنــا؛ قــد طال،فيكــون طولــه ً

وبكل ما تقدم تعلم أن تع ّقب ابن ُج َز ّي راجح عىل قول الزخمرشي ،ال وارد عليه.

(( (1ينظــر :مغنــي اللبيــب عــن كتــب األعاريــب ،البــن هشــام)636/2( ،؛ والفتوحــات اإلهليــة ،للجمــل)542/4( ،؛ وحاشــية
الصــاوي عــى تفســر اجلاللــن. )324/4( ،
(( (2ينظر :معاين القرآن وإعرابه ،للزجاج )331/5( ،؛ واملراجع يف احلاشية السابقة ،واجلزء والصفحة نفسيهام .
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سورة اإلخالص
( )22قــال الزخمــري عنــد قولــه تعاىل:ﮋﭞﭟﭠﭡﭢﮊ[اإلخــاص" :]4 :مل يكافئــه

أحــد ،أي مل يامثلــه ،ومل يشــاكله ،وجيــوز أن يكــون مــن الكفــاءة يف النــكاح ،نفيــ ًا للصاحبــة"(.)1
وتع ّقــب ابــن ُجـ َـز ّي مــا أجــازه الزخمــري بأنــه مــن الكفــاءة يف النــكاح ،فقــال" :الكفــؤ هــو النظــر

واملامثــل .قــال الزخمــري :جيــوز أن يكــون مــن الكفــاءة يف النــكاح ،فيكــون نفي ـ ًا للصاحبــة .وهــذا

بعيــد،واألول هــو الصحيــح .ومعنــاه أن اهلل ليــس لــه نظــر ،وال شــبيه ،وال مثيــل"( .)2أكثــر مــن

ـر ﮋﭡﮊ عــى نحــو مــا بــدأ بــه الزخمــري أوالً ومــــــا وصفـــــــه ابــن
رأيــت تفســره يفـ ّ
ُجـــ َـز ّي بـــأنه الصحيح(.)3

فسﮋﭞﭟﭠﭡﭢﮊ [اإلخالص.]4 :
وأخرج ابن جرير عن جماهد أنه ّ
قال :صاحبة( .)4وهو نحو ما جوزه الزخمرشي.
وقــد عــده اإلمــام الكرمــاين غري ًبــا فقــال" :الغريــب :جماهــد :ال صاحبــة لــه؛ ألن املــرأة كفــؤ

الرجــل ،واملعنــى :ال ولــد لــه ،وال والــد لــه ،وال صاحبــة"(.)5

ي؛ ألنــه داخــل يف قولــه تعــاىل :ﮋﭙ
قلــت :الــذي جــوزه الزخمــري بعيــد ،كــا قــال ابــن ُجـ َـز ّ

ﭚﮊ [اإلخــاص ]3 :فنفــي التولــد منــه ،يقتــي نفــي الصاحبــة لــه ،املكافئــة لــه يف النــكاح ،وقـــال
اهلل ســبحانه وتعــاىل :ﮋﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﮊ

[األنعــام.]١٠1 :
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(( (1الكشاف ،للزخمرشي. )242/4( ،
(( (2التسهيل لعلوم التنزيل ،البن ُج َز ّي. )447/4( ،
(( (3منهــم الســمرقندي يف تفســره)525/3( ،؛ والســمعاين يف تفســر القــرآن)304/6( ،؛ والبغــوي يف معــامل التنزيــل)545/4( ،؛
والواحــدي يف الوســيط)571/4( ،؛ وابــن عطيــة يف املحــرر الوجيــز)537/5( ،؛ وعبــد القاهــر اجلرجــاين يف درج الــدرر،
()777/4؛ والقرطبــي يف اجلامــع ألحــكام القــرآن)246/20( ،؛ والنســفي يف مــدارك التنزيــل ( )385/4؛ وابــن اجلــوزي يف
زاد املســر)269/9( ،؛ والكرمــاين يف غرائــب التفســر. )1408/2( ،
(( (4ينظر :جامع البيان ،للطربي. )745/12( ،
(( (5غرائب التفسري ،للكرماين. )1408/2( ،

َفسري ال ُق ِ
م َشي يف ت ِ
الز َ
رآن الكري ِم
تـَ َعـ ُّق ُ
بات اب ُن ُج َز ّي َعىل َّ

فنفــى أن يكــون لــه صاحبــة فكيــف يكــون لــه ولــد ،ومهــا يقتضيــان نفــي التولــد ،املنصــوص

عليــه يف ســورة اإلخــاص .

ـر يف قولــه :ﮋﭙﭚﮊ
وبــكل حــال فــا جــوزه الزخمــري هــو تكــرار للمعنــى الــذي قــد مـ ّ

[اإلخــاص ]3 :ال يناســب يف ســورة واحــدة قصــرة ،عــدد آياهتــا أربــع .

ـوزه ،فقــال
وكأن اإلمــام الطــري مل يرتــض قــول جماهــد الــذي نحــى إليــه الزخمــري يف مــا جـ ّ
بعــد إيــراده لقــول جماهــد" :وال ُك ُفــؤ والك َِفــيء ِ
والك َفــاء يف كالم العــرب واحــد ،وهــو املثــل ِّ
والشـ ْبه
ُ
ومنــه قــول نابغــة بنــي ذبيــان( :)1ال تقذفنِّــي بركــن ال ِ
كفــا َء لــه  ....يعنــي (ال ِكفــا َء لــه) ال مثل لــه"(.)2
وبـ ٍّ
ـكل تعلــم أن تع ّقــب ابــن ُجـ َـز ّي عــى الزخمــري راجــح وارد .

(( (1هو يف ديوانه (،ص. )36
(( (2جامع البيان ،للطربي. )745 /12( ،
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A
النتائج والتوصيات:

احلمــد هلل الــذي بنعمتــه تتــم الصاحلــات ،والصــاة والســام عــى أرشف األنبيــاء واملرســلني.

وبعــد ...فهــذه بعــض النتائــج والتوصيــات التــي توصلــت إليهــا.

أ  -من النتائج:

َّ 1 .
كثريا من كشاف حممود الزخمرشي يف تسهيله .
أن العالَّمة ابن ُج َز ّي قد أفاد ً

2 .أن ابــن ُجـ َـز ّي مل يكــن جمــرد ناقــل مسـ ّلم بــكل مــا يقولــه مــن ســبقه ،بــل مســتفيد بصــر

ناقــد.

3 .بعــد التتبــع وجــدت ابــن ُجـ َـز ّي تعقــب حممــود ًا يف اثنــن وعرشيــن موضع ـ ًا ،ذكــر دليلــه

وتعليلــه يف قليــل منهــا .

ّ 4.
جــل هــذه التعقبــات يف نقــد عقيــدة الزخمــري االعتزاليــة ،ويف نقــد آرائــه النحويــة،

وطائفــة منهــا يف صميــم التفســر .

ــز ّي إليــه
5 .وجــدت جــدار الزخمــري ضعي ًفــا يف العقيــدة؛ وهلــذا فــإن ســهام ابــن ُج َ

نافذة،بينــا جــدار حممــود يف النحــو قو ًّيــا جــدًّ ا ،قلــا تؤثــر فيــه تلــك الســهام .

6 .تبـ ّـن يل أن ثلثــي هــذه التعقبــات وارد عــى حممــود الزخمــري ،وأن مــا يقــرب مــن الثلــث

غــر وارد عليــه .

ب  -ومن التوصيات:

1 .أســفار كثــرة كُتبــت يف تفســر القــرآن الكريــم ،منهــا مــا حيتــاج إىل تســديد وتقويــم،

فــأويص الباحثــن إىل اإلحســان يف ذلــك.

2 .صــارت بعــض كتــب املعتزلــة جتــوب مكتبــات العــامل الورقيــة والرقميــة وهــذا ُيلــزم

الباحثــن بمضاعفــة اجلهــد ،حتــى ال تعــود الفتنــة جذعــة.

3 .يوجد ردود عىل الكشاف ،لكنها من منظور أشعري ،فصار الرد حيتاج إىل رد.
واحلمد هلل رب العاملني.
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ِ

ﮕ ِ
تعاىلَ :
ﮘالكري
ﮖﮗ ُقرآن
َفسري ال
ﮔ يف ت
شي
الز
مشكلَز ّي َع
بات اب ُن ُج
تـَ َعـ ٌ ُّق
مَ
قولهىل َّ
ﮙ ِمﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮊ
ﮋ
بحث ُيف

 .1القرآن الكريم.
 .2ابن جزي ومنهجه يف التفسري ،لعيل حممد الزبريي ،دار القلم  -دمشق ،ط1407 ،1هـ.
 .3إحتــاف فضــاء البــر يف القــراءات األربــع عــر ،للدمياطــي ،تصحيــح :الضبــاع ،دار النــدوة
اجلديــدة – بــروت ،لبنــان .

 .4اإلحاطــة يف أخبــار غرناطــة ،للســان الديــن ابــن اخلطيــب ،حتقيــق :حممــد عبــداهلل عنــان ،مكتبــة
اخلانجــي – القاهــرة ،ط1393، 2هـــ .

 .5اإلحســان يف تقريــب صحيــح ابــن حبــان ،لعــي بــن بلبــان الفــاريس ،حتقيق :شــعيب األرنــاؤوط،
مؤسســة الرســالة  -بــروت  ،ط1408 ، 1هـ .

 .6إرشــاد العقــل الســليم إىل مزايــا القــرآن الكريــم ،أليب الســعود .دار إحيــاء الــراث العــريب –
بــروت ،لبنــان .

 .7إرشــاد املبتــدئ وتذكــرة املنتهــي يف القــراءات العــر ،للقالنــي ،حتقيــق :الكبيــي .املكتبــة
الفيصليــة  -مكــة املكرمــة ،ط1404، 1هـــ .

 .8أزهار الرياض يف أخبار عياض ،للمقري ،صندوق إحياء الرتاث اإلسالمي.
 .9اســتدراكات الفقيــه ابــن جــزي عــى القــايض ابــن عطيــة يف تفســر القــرآن الكريــم ،لشــايع بــن
عبــده األســمري ،جم ّلــة اجلامعــة اإلســامية – املدينــة املنــورة ،العــدد ، 112الســنة 1421 ، 33
هـ .

 .10اعتقــادات فــرق املســلمني واملرشكــن ،للفخــر الــرازي ،رشكــة الطباعــة الفنيــة املتحــدة -
العباســية مكتبــة الكليــات األزهريــة 1398 ،هـــ .
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 .11إعــراب القــرآن ،أليب جعفــر أمحــد النحــاس ،حتقيــق :زهــر غــازي زاهــد ،عــامل الكتــب مكتبــة
النهضــة العربيــة  -بــروت ،ط1405 ، 2هـــ .

 .12األعالم ،خلري الدين الزركيل ،دار العلم للماليني  -بريوت ،ط1986 ،7م .
 .13االنتصــاف فيــا تضمنــه الكشــاف مــن االعتــزال ،ألمحــد بــن املنــر اإلســكندري بحاشــية
الكشــاف ،دار املعرفــة – بــروت  -لبنــان .

 .14اإلنصــاف يف مســائل اخلــاف بــن النحويــن :البرصيــن والكوفيــن ،لعبدالرمحــن بــن حممــد
األنبــاري  .املكتبــة العرصيــة  -بــروت 1418 ،هـــ .

 .15أنوار التنْزيل وأرسار التأويل ،للبيضاوي ،دار اجليل – بريوت -لبنان .
 .16البحر املحيط ،أليب حيان ،تصوير :دار الفكر  .ط1403، 2هـ .
 .17تاريخ ابن خلدون ،لعبد الرمحن بن حممد بن خلدون 1391 ،هـ .
 .18التاريــخ األندلــي مــن الفتــح اإلســامي حتــى ســقوط غرناطــة ،لعبدالرمحــن عــي احلجــي ،دار
القلــم  -دمشــق  ،ط1396 ، 1هـــ .

 .19تاريخ بغداد (مدينة السالم) ،للخطيب البغدادي  .نرش دار الكتاب العريب .
 .20التبيــان يف إعــراب القــرآن ،للعكــري ،حتقيــق :عــي حممــد البجــاوي .مطبعــة عيســى البــايب
احللبــي ورشكاه .

 .21التحرير والتنوير ،ملحمد الطاهر ابن عاشور  ،الدار التونسية .
 .22ختريــج أحاديــث إحيــاء علــوم الديــن ،للعراقــي بحاشــية إحيــاء علــوم الديــن .دار املعرفــة -
بــروت -لبنــان 1402،هـــ .

 .23التســهيل لعلــوم التنْزيل،البــن جــزي الكلبــي ،حتقيــق :حممــد عبداملنعــم ،وإبراهيــم عطــوة .أم
القــــرى للطبــــــاعة والنـــــر -القـــــــاهرة ،والنســخة التــي نرشهتــا دار الكتــاب العــريب-
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 .24تعقبــات اإلمــام ابــن كثــر عــى مــن ســبقه مــن املفرسيــن مــن خــال كتابــه تفســر القــرآن
العظيــم -مج ًعــا ودراسـ ًة ،ألمحــد بــن عمــر بــن أمحــد ،رســالة دكتــوراه ،مناقشــة عــام 1431هـــ

يف جامعــة أم القــرى – مكــة املكرمــة ،ورقمهــا يف قواعــد معلومــات الرســائل ()532687
وموجــودة عــى الشــبكة.

 .25تفســر اإلمــام ابــن أيب العــز مج ًعــا ودراســة -لشــايع بــن عبــده األســمري ،جم ّلــة اجلامعــة
اإلســامية – املدينــة املنــورة  ،العــدد  ،121الســنة  ،35العــام 1424هـــ .

 .26التفسري الصحيح ،حلكمت بشري ،دار املآثر  -املدينة املنورة ،ط1420 ،1هـ .
 .27تفسري القرآن العظيم،البن كثري ،دار الفكر -بريوت  -لبنان ،ط1400 ،1هـ .
 .28تفســر القــرآن ،أليب الليــث الســمرقندي ،حتقيــق :عــي معــوض وعــادل عبــد املوجــود والنــويت،
دار الكتــاب العلميــة – بــروت -لبنــان  ،ط1413 ،1هـــ .

 .29تفسري القرآن ،ملنصور السمعاين  ،دار الوطن  -الرياض ،ط1418 ،1هـ .
 .30التفسري الكبري ،ملحمد بن عمر الرازي ،دار الكتب العلم ّية  -بريوت ،ط1411 ،1هـ .
 .31التمهيــد يف الــرد عــى امللحــدة واملعطلــة والرافضــة واخلــوارج واملعتزلــة ،البــن الباقــاين ،تعليــق:
اخلضــري وأبــو ريــدة ،دار الفكــر العــريب -بــروت  -لبنــان ،مطبعــة جلنــة التأليــف والرتمجــة
والنــر  -مــر 1366 ،هـ .

 .32هتذيــب اللغــة ،ملحمــد بــن أمحــد األزهــري ،حتقيــق :حممــد أيب الفضــل إبراهيــم ،الــدار املرصيــة
للتأليــف والرتمجــة.

 .33جامــع البيــان يف تأويــل القــرآن ،ملحمــد بــن جريــر الطــري ،دار الكتــب العلميــة -بــروت،
لبنــان ،ط1412 ، 1هـــ .
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 .34اجلامــع الصحيــح (ســنن الرتمــذي) ،أليب عيســى الرتمــذي ،حتقيــق :أمحــد شــاكر وآخريــن دار
إحيــاء الــراث العــريب .

 .35اجلامع ألحكام القرآن ،أليب عبداهلل القرطبي ،حتقيق :إبراهيم اطفيش ،دار الكتب املرصية.
 .36مجهــرة أنســاب العــرب ،البــن حــزم ،حتقيــق :عبــد الســام هــارون ،دار املعــارف  -مــر ،ط3
1391 ،هـ .

 .37حــادي األرواح إىل بــاد األفــراح ،البــن القيــم اجلوزيــة ،حتقيــق :الســيد اجلميــي ،دار الكتــاب
العــريب،ط1406 ،2هـ .

 .38حاشية العالّمة الصاوي عىل تفسري اجلاللني ،ألمحد الصاوي ،املكتبة اإلسالمية.
 .39حجــة القــراءات ،البــن زنجلــة ،حتقيــق :ســعيد األفغــاين ،مؤسســة الرســالة – بــروت  -لبنــان،
ط1422 ، 1هـ .

 .40احلجــة للقــراء الســبعة ،أليب عــي الفــاريس ،حتقيــق :بــدر الديــن قهوجــي وبشــر جوجيــايت ،دار
املأمــون للــراث ،ط1407 ،1هـ.

 .41درج الــدرر يف تفســر اآلي والســور ،لعبــد القاهــر اجلرجــاين  ،حتقيــق :وليــد احلســن وإيــاد
القيــي ،صــدر عــن جم ّلــة احلكمــة  -بريطانيــا  -مانشســر  ،ط1429 ، 1هـــ

 .42الــدرر الكامنــة يف أعيــان املئــة الثامنــة ،البــن حجــر العســقالين  ،حتقيــق :حممــد ســيد جــاد احلــق
 ،مطبعــة املــدين .

 .43الــدر اللقيــط ،لتــاج الديــن احلنفــي بحاشــية البحــر املحيــط ،مطبعــة الســعادة  -مــر ،أوائــل
ســنة 1329هـــ  ،تصويــر الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع .

 .44الــدر املصــون يف علــوم الكتــاب املكنــون ،ألمحــد الســمني احللبــي ،حتقيــق :أمحــد حممــد اخلــراط،
دار القلــم  -دمشــق  ،ط1406 ،1هـــ .
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 .45الدر املنثور يف التفسري باملأثور ،للسيوطي  ،تصوير دار املعرفة  -بريوت  -لبنان.
 .46درة احلجــال يف أســاء الرجــال ،ألمحــد بــن حممــد املكنــايس ،حتقيــق :حممــد األمحــدي أبــو النــور،
املكتبــة العتيقــة  -تونــس ،ودار الــراث  -القاهــرة ،ط1391 ،1هـــ.

 .47الديبــاج املذهــب يف معرفــة أعيــان علــاء املذهب،البــن فرحــون ،حتقيــق :حممــد األمحــدي أيب
النــور  ،مكتبــة دار الــراث  -القاهــرة .

 .48ديــوان ذي الرمــة ،لــذي الرمــة غيــان بــن عقبــة العــدوي (ت ،)117:روايــة أيب العبــاس ثعلب،
حتقيــق :د.عبدالقــدوس أيب صالــح ،مؤسســة دار اإليــان -بــروت  -لبنــان ،ط1402 ،2هـ.

 .49ديوان النابغة الذبياين ،حتقيق ورشح :كرم البستاين  ،دار صادر  -بريوت .
 .50رســالة يف الــرد عــى الرافضــة ،أليب حامــد حممــد املقــديس ،حتقيــق :عبدالوهــاب خليــل الرمحــن،
الــدار الســلفية -بومبــاي  -اهلنــد  ،ط1403 ،1هـــ .

 .51روح املعــاين يف تفســر القــرآن العظيــم والســبع املثــاين ،ملحمــود األلــويس ،دار الفكــر -بــروت -
لبنــان 1408 ،هـ .

 .52روضــة العقــاء ونزهــة الفضــاء ،البــن حبــان البســتي ،حتقيــق :حممــد حمــي الديــن وآخريــن،
دار الكتــب العلميــة  -بــروت  -لبنــان 1395 ،هـــ .

 .53زاد املســر يف علــم التفســر ،البــن اجلــوزي ،املكتــب اإلســامي -بــروت  -دمشــق ،ط، 3
1404هـ .

 .54سلســلة األحاديــث الصحيحــة ويشء مــن فقههــا وفوائدهــا ،لنــارص الديــن األلبــاين  ،املكتــب
اإلســامي -بــروت  -دمشــق ،ط1405 ، 4هـــ .

 .55ســنن ابــن ماجــه ،البــن ماجــه القزوينــي ،حتقيــق :حممــد فــؤاد عبدالباقــي ،دار الفكــر  -بــروت
 -لبنــان.
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 .56ســر أعــام النبــاء ،للذهبــي ،حتقيــق :مجاعــة بــإرشاف شــعيب األرنــاؤوط ،مؤسســة الرســالة-
بــروت  -دمشــق ،ط1403 ، 1هـ .

 .57شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية ،ملحمد خملوف ،دار الكتاب العريب  -بريوت.
 .58رشح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة واجلامعــة ،لاللكائــي ،حتقيــق :أمحــد ســعد محــدان الغامــدي،
دار طيبــة للنــر والتوزيــع ،ط1411 ، 2هـــ .

 .59رشح األصــول اخلمســة ،لعبــد اجلبــار املعتــزيل ،حتقيــق :عبــد الكريــم عثــان ،مطبعــة االســتقالل
الكــرى  ،نــر مكتبــة وهبــة  -مــر  ،ط1384 ،1هـــ .

املفصل ،ليعيش بن عيل النحوي ،عامل الكتب – بريوت ،مكتبة املتنبي  -القاهرة.
 .60رشح ّ
 .61رشح الســنة ،للبغــوي  ،حتقيــق :شــعيب األرنــاؤوط وزهــر الشــاويش ،املكتــب اإلســامي
بــروت  -دمشــق ،ط1403، 2هـــ .

 .62رشح العقيدة الطحاوية ،البن أيب العز ،املكتب اإلسالمي،ط1404 ،8هـ .
 .63رشح العقيــدة الطحاويــة ،البــن أيب العــز ،حتقيــق :عبــد اهلل الرتكي وشــعيب األرناؤوط ،مؤسســة
الرسالة ،ط1408، 1هـ .

 .64الرشيعة ،لآلجري  ،حتقيق  :حممد حامد الفقي ،نرش أنصار السنة املحمدية .
 .65شــعب اإليــان ،للبيهقــي ،حتقيــق :البســيوين ،دار الكتــب العلميــة  -بــروت  -لبنــان ،ط،1
1410هـ .

 .66صحيــح البخــاري (اجلامــع الصحيــح) مــع فتــح البــاري ،ملحمــد بــن إســاعيل البخــاري الطبعــة
الســلفية ،نــر دار املعرفــة  -بــروت  -لبنــان .

 .67صحيح سنن ابن ماجه ،لأللباين  ،املكتب اإلسالمي ،ط1408 ،3هـ.
 .68صحيح مسلم برشح النووي  ،ملسلم  ،ط1412 ،1هـ .
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 .69الصواعــق املرســلة عــى اجلهميــة واملعطلــة ،البــن القيــم ،حتقيــق :الدخيــل اهلل ،دار العاصمــة -
الريــاض ،ط1408 ، 1هـ .

 .70الضعفــاء الكبــر ،للعقيــي ،حتقيــق :قلعجــي ،دار الكتــب العلميــة  -بــروت  -لبنــان ،ط،1
1404هـ .

 .71طبقات املفرسين ،للداوودي  ،دار الكتب العلمية  -بريوت .
 .72علــل القــراءات ،ملحمــد بــن أمحــد األزهــري ،حتقيــق :نــوال بنــت إبراهيــم احللــوة ،ط،1
1412هـ.

 .73العلــاء العــزاب الذيــن آثــروا العلــم عــى الــزواج ،لعبــد الفتــاح أبــو غــدة ،مكتــب املطبوعــات
اإلســامية  -حلــب ،ط1402 ،1هـــ .

اهلمة ،ملحمد أمحد امل َقدّ م ،دار طيبة اخلرضاء  -مكة املكرمة ،ط1420 ،7هـ .
ُ .74ع ّ
لو َّ
 .75غايــة النهايــة يف طبقــات القــراء ،البــن اجلــزري ،عنــي بنــره برجــرارس ،مكتبــة اخلانجــي -
مــر1352 ،هـ .

 .76غرائــب التفســر وعجائــب التأويــل ،ملحمــود بــن محــزة الكرمــاين ،حتقيــق :شــمران رسكال ،دار
القبلــة للثقافــة اإلســامية  -جــدة ،ومؤسســة علــوم القــرآن – بــروت ،ط1408 ،1هـــ .

 .77غيــث النفــع يف القــراءات الســبع ،لعــي النــوري ،حتقيــق :أمحــد حممــود ،منشــورات حممــد عــي
بيضــون  ،دار الكتــب العلميــة  -بــروت  -لبنــان  ،ط1425 ،1هـــ.

 .78فتح البيان يف مقاصد القرآن ،لصديق حسن خان  ،دار الفكر العريب  -بريوت  -لبنان .
 .79فتــح القديــر اجلامــع بــن فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســر ،ملحمــد بــن عــي الشــوكاين،
دار الكلــم الطيــب  -دمشــق -بــروت ،ط1419 ،2هـــ.
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 .80الفتوحــات اإلهليــة بتوضيــح تفســر اجلاللــن للدقائــق اخلفيــة ،لســليامن بــن عمــر الشــهري
باجلمــل ،مطبعــة عيســى البــايب احللبــي  -مــر .

 .81الفــرق بــن الفــرق ،لعبدالقاهــر البغــدادي ،حتقيــق :حممــد حمــي الديــن ،دار املعرفــة – بــروت -
لبنــان .

 .82الفريــد يف إعــراب القــرآن الكريــم ،للمنتجــب اهلمــداين ،حتقيــق :فــؤاد خميمــر وفهمــي النمــر ،دار
الثقافــة  -الدوحــة ،ط1411، 1هـ .

 .83الفصل يف امللل واألهواء والنحل ،البن حزم  ،دار املعرفة  -بريوت1406 ،هـ .
 .84قوانــن األحــكام الرشعيــة ومســائل الفــروع الفقهيــة ،ملحمــد بــن أمحــد بــن جــزي ،حتقيــق :طــه
ســعد ومصطفــى اهلــواري  ،مكتبــة عــامل الفكــر  -القاهــرة ،ط1975 ،1م .

 .85الــكاف الشــاف يف ختريــج أحاديــث الكشــاف ،البــن حجــر العســقالين ،ملحــق بآخــر الكشــاف،
دار املعرفــة  -بــروت  -لبنــان .

 .86كتــاب أصــول الديــن ،لعبدالقاهــر البغــدادي .،طبــع مدرســة اإلهليــات ،بــدار الفنــون الرتكيــة -
اســتانبول ،ط1346 ،1هـــ  ،تصويــر دار الكتــب العلميــة  -بــروت .

 .87كتــاب التوحيــد وإثبــات صفــات الــرب ،لإلمــام ابــن خزيمــة ،حتقيــق :حممــد خليــل هــراس دار
الكتــب العلميــة  -بــروت -لبنــان 1403 ،هـ .

 .88كتــاب الســنة ،لعبــد ابــن اإلمــام أمحــد ،حتقيــق :حممــد بــن ســعيد القحطــاين ،دار ابــن القيــم،
ط1406 ،1هـ .

 .89كتــاب ســيبويه (الكتــاب) ،لعمــرو بــن عثــان بــن قنــر ،حتقيــق :عبــد الســام حممــد هــارون،
مطبعــة املــدين  ،مكتبــة اخلانجــي  -القاهــرة  ،ط1408 ، 3هـــ .
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 .90الكتــاب املصنــف يف األحاديــث واآلثــار ،البــن أيب شــيبة ،حتقيــق :عامــر العمــري األعظمــي،
الــدار الســلفية  -اهلنــد .

 .91الكشــاف عــن حقائــق التنْزيــل وعيــون األقاويــل يف وجــوه التنْزيــل ،للزخمــري ،دار املعرفــة -
بــروت.

 .92لســان العــرب ،البــن منظــور ،تنســيق :عــي شــري ،دار إحيــاء الــراث العــريب  -بــروت ،ط،1
1408هـ.

 .93املبســوط يف القــراءات العــر ،لألصبهــاين ،حتقيــق :ســبيع محــزة ،مطبوعــات جممــع اللغــة العربية
 -دمشــق .

 .94متشــابه القــرآن ،لعبداجلبــار املعتــزيل ،حتقيــق :عدنــان زرزور ،مطبعــة دار النــر ،نــر دار
الــراث.

 .95جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،للهيثمي ،منشورات دار الكتاب العريب ،ط1402، 3هـ .
 .96جممــوع فتــاوى شــيخ اإلســام ،ألمحــد ابــن تيميــة ،مجــع وترتيــب :عبدالرمحــن العاصمــي
النجــدي ،طبــع إدارة املســاحة العســكرية  -القاهــرة1404 ،هـــ .

 .97حماســن التأويــل (تفســر القاســمي) ،للقاســمي ،حتقيــق :حممــد فــؤاد عبــد الباقــي ،مؤسســة
التاريــخ العــريب  -بــروت -لبنــان ،ط1415 ، 1هـــ .

 .98املحــرر الوجيــز يف تفســر الكتــاب العزيز،البــن عطيــة ،حتقيــق :عبــد الســام عبــد الشــايف ،دار
الكتــب العلميــة  -لبنــان  -بــروت ،ط1413 ،1هـــ .

 .99خمتــر شــواذ القــرآن مــن كتــاب البديع،البــن خالويــه ،عنــي بنــره برجســرارس ،املطبعــة
الرمحانيــة  -مــر1934 ،م .

261

.100مدارك التنْزيل (تفسري النسفي) ،لعبداهلل النسفي ،دار الكتاب العريب – بريوت -لبنان.
.101مدرســة التفســر يف األندلــس ،مصطفــى إبراهيــم املشــني ،مؤسســة الرســالة  -بــروت ،ط،1
1406هـ .

.102مذاهب اإلسالميني ،لعبدالرمحن بدوي ،دار العلم للماليني – بيـروت ،ط1983، 3م .
.103مســاوئ األخــاق ومذمومهــا ،للخرائطــي ،حتقيــق :مصطفــى بــن أيب النــر الشــلبي ،مكتبــة
الســوداي -جــدة ،ط1412 ،1هـــ .

.104املستدرك عىل الصحيحني ،للحاكم  ،دار الفكر1398 ،هـ .
.105مســند أيب يعــى املوصــي ،أليب يعــى ،حتقيــق :حســن ســليم أســد ،دار املأمون للرتاث-دمشــق-
بــروت ،ط1404 ، 1هـ .

.106املسند ،لإلمام أمحد ،املكتب اإلسالمي  -بريوت  -دمشق ،ط1405 ،5هـ .
.107مســند الشــهاب ،للقضاعــي ،حتقيــق :محــدي الســلفي ،مؤسســة الرســالة -بــروت ،ط،1
1405هـ .

.108مشكل اآلثار ،للطحاوي ،مطبعة دائرة املعارف  -اهلند 1333 ،هـ .
.109مشــكل إعــراب القــرآن ،ملكــي بــن أيب طالــب ،حتقيــق :حاتــم صالــح الضامــن ،مؤسســة
الرســالة  -بــروت ،ط1408 ، 4هـــ .

.110معــارج القبــول بــرح ســلم الوصــول إىل علــم األصــول يف التوحيــد ،حلافــظ بن أمحــد حكمي،
حتقيــق :عمــر بــن حممــود ،دار ابن القيــم للنــر والتوزيــع ،ط1410 ،1هـ.

.111معــامل التنْزيــل ،للحســن البغــوي ،حتقيــق :العــك وســوار ،دار املعرفــة  -بــروت  -لبنــان ،ط،1
1406هـ .
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.112مــع اإلمــام أيب إســحاق الشــاطبي يف مباحــث مــن علــوم القــرآن الكريــم وتفســره ،لشــايع ابــن
عبــده األســمري ،جم ّلــة اجلامعــة اإلســامية – املدينــة املنــورة ،العــدد  ،115الســنة  ،34لعــام

1422هـ.

.113معاين القرآن ،لألخفش ،حتقيق :عبد األمري حممد ،عامل الكتب ،ط1405 ،1هـ.
.114معاين القرآن ،للفراء ،عامل الكتب  -بريوت ،ط1403 ، 3هـ .
.115معــاين القــرآن وإعرابــه ،للزجــاج ،حتقيــق :عبــد اجلليــل عبــده شــلبي ،عــامل الكتــب -بــروت،
ط1408 ، 1هـ .

.116املعتزلــة وأصوهلــم اخلمســة وموقــف أهل الســنة منهــا ،لعــواد املعتــق ،دار العاصمــة  -الرياض،
ط1409 ،1هـ .

.117معجــم البلــدان ،لياقــوت احلمــوي ،حتقيــق :زيــد عبدالعزيــز اجلنــدي ،دار الكتــب العلميــة -
بــروت ،ط1410 ،1هـ.

.118املعجــم الكبــر ،للطــراين ،حتقيــق :محــدي الســلفي ،الــدار العربيــة للطباعــة  -بغــداد ،ط،1
1398هـ .

.119مغنــي اللبيــب عــن كتــب األعاريــب ،البــن هشــام األنصــاري ،حتقيــق :حممــد حمــي الديــن
املكتبــة العرصيــة ،صيــدا  -بريوت1407،هـــ .

.120املفــرون بــن التأويــل واإلثبــات يف آيــات الصفــات ،ملحمــد بــن عبدالرمحــن املغراوي مؤسســة
الرســالة  -بــروت ،ودار القــرآن ،ط1420، 1هـ .

.121مقــاالت اإلســاميني واختــاف املصلــن ،أليب احلســن األشــعري ،تصحيــح :هلمــوت ريــر،
دار إحيــاء الــراث العــريب -بــروت ،ط. 3
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.122مقاييس اللغة ،البن فارس ،حتقيق :عبدالسالم هارون ،دار اجليل ،ط1411 ،1هـ.
.123املكتفــى يف الوقــف واالبتــداء يف كتــاب اهلل عــز وجــل ،لعثــان بــن ســعيد الــداين ،حتقيــق:
يوســف املرعشــي ،مؤسســة الرســالة  -بــروت  ،ط1404 ،1هـــ.

.124مــاك التأويــل القاطــع بــذوي اإلحلــاد والتعطيــل يف توجيــه املتشــابه اللفــظ مــن آي التنْزيــل
ألمحــد الغرناطــي ،حتقيــق :حممــود كامــل ،دار النهضــة العربيــة -بــروت1405 ،هـــ .

.125امللل والنحل ،للشهرستاين ،حتقيق :عبد العزيز الوكيل ،دار الفكر -بريوت ،لبنان .
.126منهــاج الســنة النبويــة ،ألمحــد ابــن تيميــة ،حتقيــق  :حممــد رشــاد ،طبــع جامعــة اإلمــام حممــد
ابــن ســعود اإلســامية  -الريــاض ،ط1406 ، 1هـــ .

.127املنية واألمل ،ألمحد بن حييى الزيدي املعتزيل ،حيدر آباد الدكن  -باهلند1316 ،هـ.
.128املوافقات ،للشاطبي ،حتقيق :مشهور بن حسن،دار ابن عفان  -القاهرة،ط1417 ،1هـ .
.129موقع األلوكة عىل الشبكة العنكبوتية.
.130موقف ابن تيمية من األشاعرة ،للمحمود ،مكتبة الرشد  -الرياض،ط1415 ،1هـ .
.131ميزان االعتدال يف نقد الرجال ،للذهبي  ،القاهرة 1325 ،هـ .
.132نثــر اجلــان يف شــعر مــن نظمــي وإ َّيــاه الزمــان ،إلســاعيل بــن األمحــر ،حتقيــق :حممــد رضــوان
الدَّ ايــة مؤسســة الرســالة  -بــروت  ،ط1396 ، 1هـــ .

.133النــر يف القــراءات العــر ،لحممــد بــن حممــد ابــن اجلــزري ،تصحيــح :عــي حممــد الضبــاع.
دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع اعتمــدت عليــه يف ّأول مســألة ،واملجلــد الثــاين اعتمــدت

فيــه عــى النســخة التــي طبعتهــا دار الكتــب العلميــة  -بــروت ،وقــد اعتمــدت عليــه يف بقيــة
مســائل البحــث.
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بحث ُيف

.134نظــم الــدرر يف تناســب اآليــات والســور ،لربهــان الديــن البقاعــي ،طبــع دائــرة املعــارف
العثامنيــة -اهلنــد  ،ط1389 ،1هـــ .

.135نفــح الطيــب مــن غصــن األندلــس الرطيــب ،للمقــري التلمســاين ،حتقيــق :إحســان عبــاس،
دار صــادر -بــروت .

.136نكــت القــرآن الدالــة عــى البيــان يف أنــواع العلــوم واألحــكام ،ملحمــد القصــاب ،حتقيــق :شــايع
ابــن عبــده األســمري ،دار ابــن القيــم -الدمــام ،و دار ابــن عفــان  -القاهــرة ،ط1424 ،1هـــ.

.137النكــت والعيــون ،للــاوردي ،حتقيــق :الســيد بــن عبداملقصــود .دار الكتــب العلميــة ،مؤسســة
الكتــب الثقافيــة ،بــروت  -لبنــان ،ط1412 ،1هـــ .

.138هنايــة األرب يف معرفــة أنســاب العــرب ،للقلقشــندي ،حتقيــق :إبراهيــم األبيــاري ،الرشكــة
العربيــة للطباعــة والنــر ،ط1959 ،1م .

.139هنايــة األندلــس وتاريــخ العــرب املتنرصيــن ،ملحمــد عبــداهلل عنــان ،مطبعــة جلنــة التأليــف
والرتمجــة والنــر -القاهــرة ،ط1386 ،3هـــ .

.140الوســيط يف تفســر القــرآن املجيــد ،للواحــدي ،حتقيــق :عــادل أمحــد وآخريــن ،دار الكتــب
العلميــة -بــروت  -لبنــان ،ط1415 ،1هـــ.
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د .وائل محود هزاع ردمان.

األستاذ املشارك بقسم أصول الدين بكلية الرشيعة وأصول الدين
بجامعة نجران  -اململكة العربية السعودية
dr.wailradman@outlook.sa

267

268

إِعال َُل ا ُملحدِّ ثني بِ ِذ ِ ِ
«جا َع ٍة»
«ر ٍاو» َأو َ َ
َ
كرهم :احلَ ْم َل َع َل َ

موضوع البحث:

إعــال املحدثــن بذكرهــم :احلمــل عــى ٍ
(راو) أو (مجاعــة) .دراســة نظريــة تطبيقيــة حتليليــة

نقديــة.

هدف البحث:
إبــراز بعــض عبــارات علــم علــل احلديــث ،وهــي قــول أئمــة النقــد يف علــة حديــث( :احلمـ ُ
ـل

عــى فــان) أو (عــى مجاعــة) الدالــة عــى تضعيــف الروايــة وإعالهلــا وحتديــد َمــن صاحــب اخلطــأ
فيهــا ،وكــون العبــارة تــأيت عــى مجــع مــن الــرواة ُيعــدّ أقـ ّـل مــن كوهنــا تــأيت ٍ
راو يف ذلــك.

مشكلة البحث:
	-ما معنى عبارة :احلمل عىل فالن؟ وهل تطلق عىل فرد من الرواة دون اجلمع؟
	-هل يقع اتفاق األئمة عىل اثبات احلمل عىل من قيل فيه احلمل عليه؟

نتائج البحث:
ّ
إن طبقــة األثبــات يف الروايــة ال ُيمــل عليهــم خطــأ الروايــة وقــد يــأيت عــى بعضهــم ،وأ ّمــا

الضعفــاء فمــن دوهنــم فيكثــر عليهــم احلمــل أفــراد ًا ومجاعــات ،ومــا بــن هاتــن الطبقتــن يــأيت

عليهــم إطــاق (احلمــل) غالبــ ًا أفــراد ًا ومجاعــات.

الدالة املفتاح َّية:
الكلامت َّ

احلَمل -الرواية  -إعالل  -اجلامعة.
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F
احلمــد هلل ،أمحــده وأســتعينه وأســتغفره وأؤمــن بــه وأتــوكل عليــه ،وأعــوذ بــاهلل من رشور أنفســنا

ومــن ســيئات أعاملنــاَ ،مــن هيــده اهلل فــا مضــل لــه ومــن يضلــل فــا هــادي لــه ،وأشــهد ْ
أن ال إلــه إال

اهلل وحــده ال رشيــك لــه وأشــهد أن حممــدا عبده ورســوله.

ٍ
أ ّمــا بعــدُ  :فـ ّ
ورش األمــور
ـر احلديــث كتـ ُ
ـإن خـ َ
ـاب اهلل ،وخــر اهلُــدى ُهــدى حممــد ّ ،
وكل حمدثــة بدعــةّ ،
حمدثاهتــاّ ،
وكل بدعــة ضاللــةّ .
وإن ِمــن الضــاالت مــا تعتمــد عــى ضعــاف

األحاديــث ومعلوهلــا  -والتــي ليــس هلــا وجــه للعمــل هبــا  -وقــد خلــق اهلل لصــدّ هــذه األحاديــث
رجــاال ُل ِقبــوا بأئمــة احلديــث ،فألفــوا وصنفــوا يف علــوم احلديــث ،ومل يقتــروا عــى الــكالم يف رواة

األســانيد؛ بــل بحثــوا بحثــا بالغــا يف مروياهتــم حتــى لــو كان ذلــك يف روايــات احلفــاظ املعروفــن،

فليــس أمــام النصــح للديــن حصانــة إلمــام حافــظ فكيــف بمــن دونــه! فــا احــراز أمــام النقــد
أي واهــم ..واخلطــأ وارد يف ســنة اهلل وفطرتــه عــى البــر إال َمــن َر ِحــم اهلل،
الدقيــق املثبِــت لوهــم ّ
وقــال الذهبــي (ت748 :هـــ)" :وليــس ِمــن حــدِّ الثقـ ِ
ـة أ َّنـ ُه ال َيغ َلـ ُ
ـط وال ُيطِــئَ ،ف َمــن الــذي َي ْسـ َل ُم
َ
ِ
ـر املعصــو ِم الــذي ال ُي َقـ ُّـر عــى خطــأ!"( ،)1فبقواعــد رصينــة وفهــم ثاقــب يبحــث اإلمــام
مــن ذلــك غـ ُ
مــن علــاء احلديــث يف روايــات احلافــظ  -و َمــن دونــه  -مثبتــا مــا َو ِهــم أو أخطــأ فيهــا بعــد ســر
فح ِفـ َ
ـظ هــذا العلــم مــا جــاء يف الســنة النبويــة املرشفــة
ـم علــل احلديــثَ ،
ومقارنــة ،وهــذا هــو علـ ُ
املدونــة يف الكتــب ،وبــه جــاءت العقيــدة صافيــة حمميــة بذلــك اجلهــد مــن زيــغ الزائغــن وحتريــف

الغالــن وانتحــال املبطلــن وغلــو املشــبهني وتفريــط املعطلــن ..وذاك مــن نتائــج جهــود أئمــة النقــد
يف علــم العلــل ،وقــد كانــت ختــرج مــن أفــواه أولئــك األئمــة عبــارات ت ّ
مطولــة عــن
ُلخــص عمليــة ّ

ـل عــى فــان" أو "احلمـ ُ
الســر والتقســيم ،كمثــل قوهلــم" :احلمـ ُ
ـل عــى هــؤالء  -أو مجاعــة من الــرواة"
(( (1املوقظة يف علم مصطلح احلديث ،للذهبي( ،ص .)78
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قاصديــن بذلــك إثبــات خطــأ الروايــةّ ،
وأن ســبب اخلطــأ فيهــا َمــن نُســب إليــه احلمــل ..فأحببــت

دراســة هــذه العبــارة الرصينــة مــن جوانــب عــدة ســيجمعها هــذا البحــث بــن النظريــة والتطبيــق
ـم وجــه وأكملــه .واهلل املســتعان.
ليصفــى فهمهــا عــى أتـ ّ

أمهية البحث:
ال شــك ّ
أن البحــث عــن عبــارات (احلمــل عــى الوحــدان-أو مجاعــة) يســهم يف عــدة أمــور

تثــري البحــوث احلديثيــة يف علــم العلــل خاصــة ويف علــوم الرشيعــة عامــة ،منهــا:

	-عالقــة علــم علــل احلديــث برتاجــم الــرواة وحتديــد منزلتهــم يف احلفــظ بمــدى ضبطهــم

الروايــة إذا مــا قورنــت روايتهــم مــع مــن شــاركهم يف الروايــة.

	-بيان عظيم صنيع علامء احلديث يف سربهم للمرويات وتنقيحها.
	-الوقــوف عــى نــوع مــن ألفــاظ أئمــة النقــد وعباراهتــم التــي يطلقوهنــا أثنــاء نقــد الروايــات

ومــن أخطــأ فيهــا ،وبيــان معانيهــا وأنواعهــا مــن خالل اجلمــع والدراســة.

	-إثــراء علــم احلديــث ومعرفــة منزلتــه بــن العلــوم األخــرى بمثــل هــذه البحــوث املبينــة

للعمــق العلمــي الــذي حيتــوي عليــه علــم علــل احلديــث.

	-معرفة ما يشابه هذه العبارة من العبارات األخرى اجلارية يف معناها.
	-يمكــن أن يســهم هــذا البحــث لطــاب العلــم يف رفــع مــا يشــكل مــن هــذا اللفــظ أثنــاء

احلكــم عــى الروايــات أو الــرواة حــن إطــاق مثــل هــذه العبــارة (احلمــل عــى .)...
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أسئلة جييب عليها البحث:
	-ما معنى عبارة (احلمل عىل فالن) أو (عىل مجاعة) بدقة؟ وأي َن مظان اطالقها؟
	-ما العبارات املقارب ُة هلا؟
	-هل تطلق هذه العبارة عىل نوع معني من الرواة دون غريهم؟
	-هل هلذه العبارة أثر عىل الراوي؟
	-هل يأيت احلمل عىل الوحدان من الرواة َوال يأيت عىل أكثر من واحد أو اجلامعة؟
	-هل يقع اتفاق األئمة عىل إثبات احلمل عىل من قيل فيه :احلمل عليه؟

أهداف البحث:
	-بيــان معنــى عبــارة (احلمــل عــى فــان) ونحوهــا ،وصياغــة تعريــف هلــا ،وبيــان مــا يقارهبا
مــن عبــارات واطالقات.
	-معرفة مظان هذه العبارة وأبرز َمن يستخدمها.
	-بيان عالقتها بعلم العلل.
	-التعــرف عــى العوامــل املؤثــرة التــي جعلــت بعــض الــرواة يتصــف هبــا .ومعرفــة حكمهــا
عــى الــراوي.
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الدراسات السابقة:
مل أقــف عــى مــن أقــام مثــل هــذا الدراســة هبــذه التســاؤالت واألهــداف ،ومل أظفــر ببحــث

فيــه شــمولية مــا عنــدي يف التمهيــد النظــري الــذي أقمتــه مــع رضب األمثلــة بمثــل هــذه الدراســة
التطبيقيــة ،ال ســيام أن اجلديــد يف موضوعــي الرتكيــز بأخــذ جانــب يتنــاول إعــال الروايــة بــا يشــبه

عبــارة اجلــرح والتعديــل بــا جيعــل مــن يقــف عليهــا يرجــع إىل هــذا البحــث فيتعــرف عــى معناهــا
ومــا يشــاهبها مــن عبــارات ،مــع بيــان يشء مــن تطبيقاهتــا املدروســة.

حدود البحث:
كتب تراجم الرواة وعلل األحاديث التي هي مظان هذه املقولة.
ومل أرد يف البحــث اســتيعاب كل مــا وقفــت عليــه يف مثــل هــذه العبــارة إال يف حــدود مــا جيـ ّ
ـي
هــدف البحــث وإجابــة تســاؤالته؛ جامعــا يف معنــاه ومبنــاه :بــن النظريــة بإيضــاح املعــاين والتطبيــق
بأبــرز األمثلــة.

خطة البحث:
هذا البحث بنيته عىل مقدمة ومتهيد نظري ومطلبني:
األول منهام( :احلمل عىل الواحد).
والثاين( :احلمل عىل اجلمع).
وبعدمها النتائج وتوصية ،ثم فهرس مصادر ومراجع البحث.
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أ ّما منهجي يف العرض:
فســأذكر صــدر كل مثــال (األنمــوذج) يف املطلــب األول (احلمــل عــى الواحــد) بذكــر اســم هــذا
حــل خطــأ الروايــة ثــم أذكــر حديثــه ،بخــاف املطلــب الثــاين (احلمــل عــى اجلامعــة)
الواحــد الــذي ُ ِّ

فســأذكر احلديـ َ
ـدر كل مثــال (األنمــوذج) ثــم نــص احلمــل عــى اجلمــع؛ ألن األمــر يف الثــاين
ـث صـ َ

يطــول بذكــر مجاعــة الــرواة بــل يف بعضهــم إهبــام ،ويف كل مطلــب ثالثــة أمثلــة :أســتويف عنــد كل
مثــال البحــث فيــه حتــت عنوانــن بارزيــن:
(1 .حتليل) وفيه الدراسة النقدية.
 2 .ثم (النتيجة) وهو خالصة البحث يف املثال.
واهلل املوفق ،وهو خري مسؤول ،وبه أستعني.
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ّ
إن هــذا البحــث خــاص بعلــم العلــل ،ولقــد كتــب علــاء احلديــث يف العلــل وأكثــروا يف ذلــك

بــن التأصيــل والبيــان ألصنــاف العلــل والــكالم يف الروايــات الكثــر والكثــر..

فمــن أنــواع األحاديــث مــا "يســميه أهــل احلديــث :املعلــول؛ وذلــك منهــم  -ومــن الفقهــاء يف

قوهلــم يف بــاب القيــاس :العلــة .واملعلــول :مــرذول عنــد أهــل العربيــة واللغــة" قالــه ابــن الصــاح(.)1

وقيــل" :املعلــول" حلــن ،والصــواب" :املعـ ّـل" ،وقيــل ليــس "املعلــول" بلحــن فقــد ُوجــد اســتخدامه

ُ
وشــهر( .)2وهــذا يف اللغــة( .)3أليــس مــن األفضــل الرجــوع إىل كتــب املعاجــم والقواميــس اللغويــة يف
تعريــف العلــة .وال يعتمــد عــى تعريــف أهــل احلديــث

أ ّمــا اصطالحــا :فهــو احلديــث الــذي ا ُط ِلــع فيــه عــى علــة تقــدح يف صحتــه ،مــع أن الظاهــر

الســامة منهــا(.)4

وقــال احلاكــم صاحــب املســتدرك (ت405:هـــ)" :إ ّنــا يعلــل احلديــث مــن أوجــه ليــس للجــرح

فيهــا مدخــل ،فــإن حديــث املجــروح ســاقط واه ،وعلــة احلديــث ،تكثــر يف أحاديــث الثقــات أن

حيدثــوا بحديــث لــه علــة ،فيخفــى عليهــم علمــه ،فيصــر احلديــث معلــوال ،واحلجــة فيــه عندنــا
احلفــظ ،والفهــم ،واملعرفــة ال غــر .وقــال عبــد الرمحــن بــن مهــدي :معرفــة احلديــث إهلــام ،فلــو
قلــت للعــامل يعلــل احلديــث :مــن أيــن قلــت هــذا ،مل يكــن لــه حجــة"(.)5

(( (1معرفة أنواع علوم احلديث ،البن الصالح( ،ص .)89
((ُ (2ينظــر النكــت عــى مقدمــة ابــن الصــاح ،للزركــي)204 /2( ،؛ َوتدريــب الــراوي يف رشح تقريــب النــواوي ،للســــيوطي/1( ،
.)294
((ُ (3ينظــر :القامــوس املحيــط ،للفريوزآبــادي (ص َ ،)1035والنكــت عــى مقدمــة ابــن الصــاح ،للزركــي (َ ،)204 /2وتدريــب
الــراوي يف رشح تقريــب النــواوي ،للســيوطي.)294 /1( ،
(( (4معرفــة أنــواع علــوم احلديــث ،البــن الصــاح( ،ص)90؛ َوالنكــت عــى كتــاب ابــن الصــاح ،البــن حجــر)710/2( ،؛ وقــال
األمــر الصنعــاين يف كتابــه توضيــح األفــكار ملعــاين تنقيــح األنظــار " :)22/2( ،هــذا تعريــف أغلبــي للعلــة وإال فإنــه ســيأيت أهنــم
قــد يعلــون بأشــياء ظاهــرة غــر خفيــة وال غامضــة ويعلــون بــا ال يؤثــر يف صحــة احلديــث ."..و ُينظــر أيضــا يف نفــس املصــدر
(.)26-25/2
(( (5معرفة علوم احلديث ،للحاكم( ،ص.)113-112
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وقــول ابــن مهــدي (ت198 :هـــ) هــذا جــاء بمعنــاه أقــوال غــره مــن أئمــة احلديــث بــا يــدل
عــى رشف هــذا العلــم وعلــوه بــن ســائر العلــوم ،ومنــه قــول ابــن املدينــي (ت234 :هـــ)" :ربــا
أدركــت علــة حديــث بعــد أربعــن ســنة"( .)1وقــال أبــو حاتــم الــرازي (ت277 :هـــ)" :جــرى بينــي
وبــن أيب زرعــة يومــا متييــز احلديــث ومعرفتــه ،فجعــل يذكــر أحاديــث ويذكــر عللهــا ..وكذلــك

كنــت أذكــر أحاديــث َخ َطــأ ِ
وعللهــا وخطــأ الشــيوخ ..فقــال يل :يــا أبــا حاتــم؛ قـ ّـل مــن يفهــم هــذا.

مــا أعــز هــذا .إذا رفعــت هــذا مــن واحــد واثنــن؛ فــا أقـ ّـل َمــن جتــد مــن حيســن هــذا .وربــا أشـ ّ
ـك
يف يشء أو يتخاجلنــي يشء يف حديــث؛ فــإىل أن ألتقــي معــك ال أجــد مــن يشــفيني منــه .قــال أيب:

وكــذاك كان أمــري"( .)2وقــال اخلطيــب البغــدادي (ت463 :هـــ)" :املعرفــة باحلديــث ليســت تلقينــا،
وإنــا هــو علــم حيدثــه اهلل يف القلــب ،أشــبه األشــياء بعلــم احلديــث معرفــة الــرف ونقــد الدنانــر
والدراهــم؛ فإنــه ال يعــرف جــودة الدينــار والدراهــم بلــون وال مــس وال طــراوة وال دنــس وال نقــش،
وال صفــة تعــود إىل صغــر أو كــر ،وال إىل ضيــق أو ســعة :وإنــا يعرفــه الناقــد عنــد املعاينــة ،فيعــرف
البهــرج والزائــف واخلالــص واملغشــوش ،وكذلــك متييــز احلديــث؛ فإنــه علــم خيلقــه اهلل  -تعــاىل  -يف
القلــوب بعــد طــول املامرســة لــه واالعتنــاء بــه"(.)3
وأطبــق أئمــة احلديــث عــى أن معرفــة العلــل أجــل أنــواع علــم احلديــث( ،)4وقـ ّـل َمــن اعتنــى بــه

بعــد أئمــة شــأنه لســعة حفظهــم وقــوة نظرهــم ودقــة فهمهم أولئــك كعــي بــن املدينــي(ت234 :هـ)،

وأمحــد ابــن حنبــل(ت241 :هـــ) ،والبخــاري(ت256 :هـــ) ،ويعقوب بن شــيبة(ت262 :هـــ) ،وأيب
حاتــم(ت277 :هـــ) ،وأيب زرعــة(ت264 :هـــ) ..وبعد هــؤالء مجاعة منهــم النســائي (ت303 :هـ)،
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(( (1اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ،للخطيب البغدادي.)257/2( ،
(( (2اجلرح والتعديل ،للرازي.)356/1( ،
(( (3اجلامــع ألخــاق الــراوي وآداب الســامع ،)255/2( ،و ُينظــر مــا بعــده فقــد مجــع اخلطيــب مــن كالم أئمــة احلديــث مــا يــدل أمهيــة
هــذا الفن.
(( (4اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع )294/2( ،وما بعده.

إِعال َُل ا ُملحدِّ ثني بِ ِذ ِ ِ
«جا َع ٍة»
«ر ٍاو» َأو َ َ
َ
كرهم :احلَ ْم َل َع َل َ

والعقيــي (ت322:هـــ) ،وابــن عــدي (ت365 :هـــ) ،والدارقطنــي(ت385 :هـــ) ..وقــال غري واحد

مــن األئمــة كابــن اجلــوزي (ت597 :هـــ) ،وابــن رجــب( ،ت795 :هـــ) وغريمهــا ،وقـ ّـل مــن جــاء
بعدهــم مــن هــو بــارع يف معرفــة ذلــك حتــى كاد ينعــدم( .)1وبقــي مــن يقتفــي األثــر يتفهــم إعالهلــم
للروايــات ومباحثهــم فيهــا ،ويراعــي قواعدهــم واطالقاهتــم وتقيداهتــم يف ذلــك ،ومــن مجلــة ذلــك
معــاين عباراهتــم يف العلــل..
ومــن تلــك العبــارات :احلمــل عــى الــراوي الواحــد أو مجــع مــن الــرواة يف خطــأ الروايــة :فمــن

أحــكام األئمــة يف ســياق إعــال الروايــة قوهلــم "احلمــل عــى فــان" أو "عــى هــؤالء  -مجاعــة مــن
الــرواة" ،وهــذا غــر محــل إمــام مــن أئمــة اجلــرح والتعديــل عــى راو بمعنــى تضعيفــه ،فهنــا بمعنــى
يشــتد كــا يف قــول ابــن حبــان (ت354 :هـــ) يف "حريــث بــن أيب حريــث ..كان األوزاعــي شــديد
احلمــل عليــه"( .)2و"احلكــم بــن عبــد اهلل بــن ســعد األيــي ..كان ابــن املبــارك شــديد احلمــل عليــه"(.)3
و"إســاعيل بــن أبــان الغنــوي ..كان أمحــد بــن حنبــل  شــديد احلمــل عليــه"( .)4وغــر ذلــك.
وكذلــك ليــس هــو مــن بــاب محــل روايــة عــى روايــة أخــرى .فهــذا الــذي نحــن فيــه مظانــه كتــب
العلــل باألخــص وقــد ُيذكــر يف كتــب الرتاجــم (خاصــة كتــب الضعفــاء منهــا) والســؤاالت لذكــر مــا

أخطــأ الــراوي يف الروايــة فيــه..

حلمل يف باب العلل فهو" :نسبة خطأ الرواية عىل أحد الرواة أو مجاعة منهم".
أ ّما ا َ

(( (1املوضوعــات ،البــن اجلــوزي)102/1( ،؛ َورشح علــل الرتمــذي ،البــن رجــب)663/2( ،؛ َوجامــع العلــوم واحلكــم ،ابــن
رجــب)750-746/2( ،؛ َونزهــة النظــر يف توضيــح نخبــة الفكــر ،البــن حجــر( ،ص .)114-113
(( (2املجروحني ،البن حبان.)260/1( ،
(( (3املجروحني.)248/1( ،
(( (4املجروحني.)128/1( ،
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وهــو مأخــوذ لغــة :مــن احلمــل  -بالكــر والفتــح  :-مــا ُي َمــل عــى الظهــر أو رأس أو غريمهــا،

ويــأيت بمعنــى الضــان( ،)1و ُيســتخدم يف املعــاين كــا ُيســتخدم يف األعيــان :األول كقــول اهلل تعــاىل:

ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﮊ

[األحــزاب .]72 :ويف اآلخــر :ﮋ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﮊ [الرعــد.]17:

ومــا كان مفارقــا للــيء  -ملــا محــل عــى ظهــر أو رأس  -فهــو ِحــل بالكــر ،ومــا كان متصــا أو

باطنــا فهــو َحــل بالفتــح ،كحمل اإلنــاث يف بطوهنــا أوال َدهــا أو عــى رأس شــجرة.)2(..

َوعــى هــذا قــول املحدثــن يف هــذا البــاب يكــون بالفتــحَ :
"احلمــل عــى فــان" ..وقــد يدخــل

معنــى التضمــن هنــا بــأن يكــون لفــظ "اخلطــأ" مســتخدما يف لفــظ "احلمــل" توســعا وأخـ ً
ـذا يف معنــاه
وحكمــه يف التعــدي واللــزوم ،فيكــون" :احلمــل عــى فــان"= "اخلطــأ عــى فــان" .وعــى األول
تأصيــل معنــى ،بخــاف الثــاين.

واملســتفاد مــن هــذا ِ
كلــه ّ
حيملــون نتــاج ســرهم  -لروايــة "مــا" -العهــد َة
أن أئمــة العلــل ّ

والضــان  -يف اخلطــأ  -عــى ٍ
َ
راو أو مجاعــة..

وهلــذا االطــاق مــا يســاويه يف العبــارات :كقوهلــم "العهــدة عــى فــان" أو "البليــة مــن فــان" أو

"البــاء مــن فــان" وغــر ذلــك..

وعالقــة هــذه العبــارة بعلــم العلــل :أن هــذه العبــارة يذكرهــا الناقــد ُمع ِّينًــا صاحــب اخلطــأ يف

الروايــة ،أ ّمــا العلــل فأوســع؛ فقــد تشــمل تعليــل اإلمــام الناقــد بذكــر صاحــب اخلطــأ ،وقــد تقتــر

عــى ذكــر العلــة ومــا الصــواب فيهــا .أو يتوســع الناقــد فيذكــر االختــاف ثــم الراجــح واملرجــوح؛
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(( (1مقاييــس اللغــة ،البــن فــارس)106/2( ،؛ َوالقامــوس املحيــط ،الفريوزآبــادي( ،ص )987؛ َواملصبــاح املنــر يف غريــب الــرح
الكبــر ،للفيومــي.)151/1( ،
(( (2ومــن األول قــول اهلل تعــاىل :ﮋ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ [طــه-100 :
ِ ، ]101
ومــن الثــاين قولــه تعــاىل :ﮋ ﭿ ﮀ ﮁﮊ [األعــرافُ .]189 :ينظــر تصحيــح الفصيــح ورشحــه ،ابــن ُد ُر ْس ـت ََو ْيه،
(ص)323؛ َوالصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة ،للجوهــري)1676/4( ،؛ وَتـــــاج العــــروس ،للزبيــــدي.)345 /28( ،

إِعال َُل ا ُملحدِّ ثني بِ ِذ ِ ِ
«جا َع ٍة»
«ر ٍاو» َأو َ َ
َ
كرهم :احلَ ْم َل َع َل َ

مــن دون تنصيــص عــى ذكــر مــن حيمــل املرجــوح يف الروايــة ،وقــد يذكــر ذلــك .فــكل عبــارة فيهــا
ذكــر احلمــل -عــى َمــن هــوِ -مــن اإلعــال ،وليــس كل إعــال فيــه ذكــر احلمــل.
ومــا ذكرتــه مــن أن الناقــد يذكــر هــذه العبــارة ُمع ِّينًــا صاحــب اخلطــأ يف الروايــة؛ ومل أقــل جيــزم

بمــن حيمــل اخلطــأ؛ ألنــه قــد ال جيــزم بذلــك الناقــد فيــردد أو ُيع ِّلــق احلكــم أو يتوقــف فيــه ،وإن
َ
كان كل هــذا قليــاِ ،
ومــن أمثلــة عــدم اجلــزم قــول احلاكــم :حدثنــا أبــو أمحــد إســحاق بــن حممــد بــن

خالــد اهلاشــمي بالكوفــة ،ثنــا أمحــد بــن حــازم بــن أيب غــرزة ،ثنــا عبيــد اهلل بــن موســى ،ثنــا حنظلــة
بــن أيب ســفيان ،قــال :ســمعت ســامل بــن عبــد اهلل ،حيــدث ،عــن ابــن عمــر  ،Lعــن النبــي

ـب منهــا».
«مــن وهــب هبــة ،فهــو أحــق هبــا مــا مل ُي َثـ ْ
 قــالَ :

قــال احلاكــم" :هــذا حديــث صحيــح عــى رشط الشــيخني ،ومل خيرجــاه إال أن َنــكل احلمــل فيــه

عــى شــيخنا"( .)1واحلمــل عــى شــيخه أقــرب مــا يكــون(.)2

وحكــم هــذه العبــارة مــن األئمــة ُيعتــر جــرح نســبي للثقــات و َمــن يف حكمهــم ِمــن مقبــويل

الروايــة يف ضعــف َ -مــن أخطــأ يف الروايــة بعينهــا  -مــا مل يكثــر ،أ ّمــا الضعفــاء فواضــح األمــر فيهــم؛

ّ
ألن احلمــل عليهــم يف اخلطــأ حاصــل مــن ضعفهــم أصــا ،ولذلــك ك ُثــر محــل األئمــة عليهــم فــردا

ومجاعــات ،لــذا اســتثنيت بحثــي مــن رضب املثــال وحتليلــه يف مروياهتــمَ ،وأكثــر مــن يتــرر مــن

حكــم األئمــة عــى منزلتــه يف احلفــظ  -مــن أهــل الصــدق  -هــم مــن كثــر محــل خطــأ الروايــات
عليهــم ،وقــد ينزلــون إىل الــرك إذا كثــرت أغالطهــم وصــار مــا أصابــوا نــادرا .وقــد يكــون ذلــك

نســبيا أيضــا باعتبــار موضــع اخلطــأ وقــره عــى شــيخ أو زمــان أو مــكان ..وهــذا بــاب واســع
(( (1املستدرك عىل الصحيحني ،للحاكم( ،)60 /2( ،ح.)2323
(( (2لذلــك شــيخ احلاكــم أبــو أمحــد إســحاق بــن حممــد بــن خالــد اهلاشــمي؛ أدخلــه الذهبــي يف كتابــه ميــزان االعتــدال،)199/1( ،
بقولــه" :روى عنــه احلاكــم واهتمــه" .وفهــم ابــن حجــر أن املــراد مــن االهتــام هــذا احلديــث بتعليــق احلاكــم عليــه؛ فقــال يف لســان
امليــزان ،)375/1( ،بعــد ذكــر كالم الذهبــي الســابق" :حــدث عنــه احلاكــم يف املســتدرك بحديــث إســناده صحيــح ،ومتنــهَ " :مــن
وهــب هبــة ،"..وقــال صحيــح عــى رشطهــا إال أن يكــون احلمــل فيــه عــى شــيخنا .قلــت (ابــن حجــر) :احلمــل فيــه عليــه بــا
ريــب ،وهــذا الــكالم معــروف مــن قــول عمــر غــر مرفــوع".
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ولـمـــا كان عمــق البحــث للثقــات و َمــن يف حكمهم؛
تكفــي اإلشــارة هبــذا إليــه ُلياعــى و ُيعتنــى بــهّ ،
كان اصطفــاء نــاذج مــن مروياهتــم يف البحــث ملعرفــة مجلــة مــن الفوائــد والنتائــج املرجــوة ،عــى

أن احلمــل عــى اجلامعــة خيفــى عــى كثــر املتأخريــن؛ بخــاف املشــهور مــن احلمــل عــى الواحــد؛

فــكان مــن مهــام هــذا البحــث جتليــة هــذا النــوع والبحــث فيــه إضافــة إىل اآلخــر :وهــو احلمــل عــى
الواحــد ليتكامــل هــدف البحــث ..وطاملــا يــأيت عــى اجلمــع فقــد يــأيت عــى املقدَّ ِمــن واألثبــات يف
شــيخ بعينــه ،وهــم َمــن ُيعــدّ ون الطبقــة األوىل يف ذلــك الشــيخ؛ غــر أن اخلطــأ ال يــأيت عــى تلــك
الطبقــة بجميــع أفرادهــا بــل عــى بعضهــم مقابــل الباقــن ،ومــرادي بالطبقــة هنــا هــو الطبقــة يف علــم

العلــل ،ومعناهــا" :تقــارب الــرواة يف منزلــة مــن منــازل اجلــرح والتعديــل يف شــيخ بعينــه"( .)1فهــذه
ذكرهــا يف كتــب االصطــاح.
الطبقــة املــرادة يف علــم العلــل هنــا؛ ال الطبقــة الزمنيــة املشــهور ُ
وهنا تنبيهات مهمة يف خامتة التمهيد:
 1 .احلَمــل يف بــاب العلــل فهــو" :نســبة خطــأ الروايــة عــى أحــد الــرواة أو مجاعــة منهــم"،

وأنــه يــأيت بعبــارة َ
"احلمــل عــى فــان" أو مــا يقارهبــا مثــل" :العهــدة عــى فــان" أو "البليــة مــن
فــان" أو "البــاء مــن فــان" ونحــو ذلــك.

2 .احلَمــل يف بــاب الضعفــاء واســع وكثــر جــدا ،ويعتنــي األئمــة يف عدهلــم أنصافهــم جعـ َـل

احلمــل عــى األشــد ضعفــا فيــا لــو اجتمــع أكثــر مــن ضعيــف ،وقــد يتفــرد مجــع مــن الضعفــاء

حمــل اجلمــع يف مناكــر شــيخهم عليهــم.
يف الروايــة عــن شــيخ؛ ف ُي ّ

3 .الطبقــة األوىل :وهــم األثبــات يف شــيخ بعينــه غــر وارد محــل اخلطــأ عليهــم جمتمعــن ،وقــد

يــأيت عــى وحداهنــم أو بعضهم.

ـر الطبقــة األوىل مــن الثقــات وأهــل الصــدق و َمــن يف حفظهــم يشء يــأيت عليهــم احلمل
4 .غـ ُ

وحدانــا ومجاعــة ،واحلمــل عــى األفــراد أكثــر يف كتــب العلــل ،وأكثــره يف بابــن عظمــن مــن
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(( (1معنى الطبقة يف علل ومراتب الرواية ،لردمان .)54/1( ،للتوسع ُينظر ( 57-47/1ما بعده).

إِعال َُل ا ُملحدِّ ثني بِ ِذ ِ ِ
«جا َع ٍة»
«ر ٍاو» َأو َ َ
َ
كرهم :احلَ ْم َل َع َل َ

أبــواب العلــة (التفــرد واملخالفــة) وهــذا البحــث فيهــم.
5 .البحــث واســع جــدا يف معنــاه واألحاديــث كثــرة جــدا؛ لكــن نــاذج األحاديــث املصطفــاة

بعنايــة التــي أذكرهــا يف البحــث سـ ّ
ـتجل املفهــوم وجتيــب عــن التســاؤالت املطروحــة بــا حيقــق
أهــداف البحــث ويث ّبــت أمهيتــه.
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إِعال َُل ا ُملحدِّ ثني بِ ِذ ِ ِ
«جا َع ٍة»
«ر ٍاو» َأو َ َ
َ
كرهم :احلَ ْم َل َع َل َ

املطلب األول :احلمل عىل الواحد
يــأيت احلمــل عــى أحــد احلفــاظ إذا مــا قورنــت روايتــه مــع غــره مــن احلفــاظ وهــذا لشــهرته

ووضوحــه عنــد حــذاق العلــاء ،كأن خيالــف احلافــظ أبــو نعيــم الفضــل بــن دكــن (ت218 :هـــ)

احلفـ َ
ـاظ :اب ـ َن املبــارك (ت181:هـــ) ،وأبــا بكــر األشــجعي(ت182:هـ) ،ووكيع ـ ًا (ت196 :هـــ)،
وابـ َن القطــان (ت198 :هـــ) ،وابـ َن مهــدي(ت198 :هـــ)؛ يف روايــة يروهيا  -أبــو نعيم  -عــن اإلمام

الثــوري (ت161 :هـــ)( ،)1وخيالفــه الباقــون ممــن ذكرهتــم ،فاحلمــل هنــا عليــه مــع كونــه حافظــا ثبتــا

مــن الطبقــة األوىل يف اإلمــام الثــوري مــع الباقــن املذكوريــن.
ومن القواعد يف ذلك:

القاعدة األوىل :دفع اخلطأ عن الثقة إذا أمكن دفعه من غري تك ّلف أو اعتساف:
حــل املناكــر فيــا يرويــه؛ وحتميــل شــيوخه الضعفــاء
قــد ُيدفــع خطــأ الثقــة إذا أمكــن دفعــه وإن ُ ّ

ذلــك اخلطــأ ،فهــذا الثقــة إرسائيــل بــن يونــس بــن أبــى إســحاق الســبيعي (ت160:هـــ)( )2أنكــر

حييــى القطــان أحاديثــه عــن أيب حييــى القتــات( ،)3وقــال أمحــد" :روى عنــه (أي عــن القتــات) إرسائيــل
أحاديــث مناكــر جــدً ا .قــال :وأمــا حديــث ســفيان عنــه فمقاربــة ،فقيــل ألمحــد" :فهــذا مــن قبــل
أي يشء أقــدر أقــول إلرسائيــل؟ ثــم قــال :إرسائيــل مســكني ،مــن أيــن جيــيء هبــذه؟
إرسائيــل؟ قــالّ :

ثــم قــال :هــو ذا حديثــه عــن غــره ،أي أنــه قــد روى عــن غــر أيب حييــى ،فلــم جيــئ بمناكــر ،أي هــذا
مــن قبــل أيب حييــى"(.)4

(( (1للثــوري اإلمــام ترمجــة موســعة يف كتــاب :طبقــات الــرواة عــن اإلمــام ســفيان الثــوري ،)221-103/1( ،لردمــان .وترمجــة
املذكوريــن قبلــه هــم أئمــة وكبــار تالمــذة الثــوري يف الروايــة عنــه وعــن غــره ،وجتــد هلــم تراجــم موســعة يف ()277-223/1
يف املصــدر نفســه.
(( (2ستأيت له ترمجة يف املطلب الثاين( :احلمل عىل اجلامعة)؛ املثال الثاين منه.
(( (3أبــو حييــى الق ّتــات الكــويف ،اســمه زاذان وقيــل دينــار (وقيــل غــر ذلــك) ،لــن احلديــث ،مــن السادســة .بــخ د ت ق .تقريــب
التهذيــب ،البــن حجــر( ،ص.)684
(( (4الضعفاء الكبري ،للعقييل.)330/2( ،
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وقــال ابــن املدينــي :قيــل ليحيــى القطــان (ت198 :هـــ)" :إن إرسائيــل روى عــن أيب حييــى

القتــات ثــاث مائــة حديــث ،وروى عــن إبراهيــم بــن مهاجــر( )1ثــاث مائــة ،فقــال :مل يــؤت منــه!

أتــى منهــا ،وقــال :إبراهيــم بــن مهاجــر مل يكــن بالقــوي"(.)2

فعــى هــذا يتوجــه محــل مــا ُأنكــر مــن أحاديثــه التــي حدثــه هبــا إرسائيــل عــن أيب حييــى عــى
األخــر ،قــال ابــن حجــر (ت852 :هـــ)" :إنــا هــي (أي النــكارة) مــن ِق َبــل أيب حييــىَ ..وأبــو حييــى

ضعفــه األئمــة النقــاد ،فاحلمــل عليــه أوىل مــن احلمــل عــى مــن وثقــوه ؛ احتــج بــه (أي بإرسائيــل)
األئمــة كلهــم"(.)3

القاعدة الثانية :املتهم يف حفظه يكون احلمل عليه أوىل من غريه:
إذا كان الــراوي متهــا فــا ينفعــه حفظــه واحلمــل عليــه أوىل مــن غــره ،فهــذا حممــد بــن محيــد

الــراز()4؛ كان ابــن معــن حســن الــرأي فيــه ،فقــد دافــع عنــه مــرة إذ قــال" :ابــن محيــد ثقــة ،وهــذه

األحاديــث التــي حيــدث هبــا ليــس هــو مــن قبلــه ،إنــا هــو مــن قبــل الشــيوخ الذين حيــدث عنهــم"(.)5
وقــال صالــح بــن حممــد امللقــب بجــزرة( )6يف حممــد بــن محيــد الــرازي" :كان كلــا بلغــه مــن

حديــث ســفيان حييلــه عــى مهــران ،ومــا بلغــه مــن حديــث منصــور حيليــه عــى عمــرو بــن أيب قيــس،

ومــا بلغــه مــن حديــث األعمــش حييلــه عــى مثــل هــؤالء ،وعــى عنبســة .قــال جــزرة :كل يشء كان
حيدثنــا ابــن محيــد كنــا نتهمــه فيــه"(.)7
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(( (1إبراهيم بن املهاجر هو ابن جابر البجيل الكويف ،صدوق لني احلفظ ،من اخلامسة .م  .4.تقريب التهذيب( ،ص.)94
(( (2الضعفاء الكبري.)330/2( ،
(( (3فتح الباري ،البن حجر.)390/1( ،
(( (4تقريب التهذيب( ،ص.)475
حممد ابن محيد ابن حيان الرازي حافظ ضعيف ،من العارشة .مات سنة ثامن وأربعني ومئتني .د ت ق.
(( (5هتذيب الكامل يف أسامء الرجال ،للمزي.)101/25( ،
(( (6هــو صالــح بــن حممــد بن عمــرو بن حبيــب ،األســدي ،أبو عــي البخاري ،مــن أئمة أهـــــل احلــــديث وحفاظهــــمُ .ولــِــد(205
هـ)ببغــداد ،ورحــل للحديــث إىل الشــام ومــر وخراســان وغريهــا ،واســتقر يف بخــارى ســنة(  266هـــ) وتــويف هبــا (293هـــ).
وكان ذا مــزاح ودعابــة .ولقــب بجــزرة؛ ألنــه صحــف "اخلَـ َـر َزة" الواقعــة يف حديــث ،فقــال" :اجلَـ َـز َرة" .تاريــخ بغــداد ،للخطيــب
البغــدادي)439 /10( ،؛ َوســر أعــام النبــاء ،للذهبــي.)23 /14( ،
(( (7تاريخ بغداد.)60/3( ،

إِعال َُل ا ُملحدِّ ثني بِ ِذ ِ ِ
«جا َع ٍة»
«ر ٍاو» َأو َ َ
َ
كرهم :احلَ ْم َل َع َل َ

وقــال أبــو عــي النيســابوري( :)1قلــت البــن خزيمــة اإلمــام (ت311:هـــ)" :لــو حــدث األســتاذ

عــن حممــد بــن محيــد؛ فـ ّ
ـإن أمحــد قــد أحســن الثنــاء عليــه؟ فقــال  :إنــه مل يعرفــه ،ولــو عرفــه كــا
عرفنــاه مــا أثنــى عليــه أصــا"(.)2

القاعدة الثالثة :احلمل عىل الثقة ونحوه ال يؤثر يف توثيقه ما مل يكثر ذلك منه:
حيمــل اخلطــأ عــى الثقــة ونحــوه مــع بقــاء صدقــه :ال ُيرفــع احلمـ ُ
ـل عــى الــراوي مــع وجــود

احتاملــه إال أنــه ال ينزلــه مــن مكانــة توثيقــه وحفظــه وذلــك مقابــل ســعة املرويــات التــي حيملهــا عــن
حــل خطــأ بعــض مروياتــه عنــه مــع تقدمــه فيــه ،فهــذا حرملــة بــن حييــى التجيبــي
الشــيخ الــذي ُ ّ
الصــدوق(ِ :)3مــن أثبــت وأروى النــاس يف ابــن وهــب( ،)4وهــو مــن رجــال مســلم (ت261 :هـــ)
والنســائي (ت303 :هـــ) ،ومــع كونــه املقــدّ م يف ابــن وهــب؛ فقــد كانــت العهــدة واحلمــل عليــه يف
إفــرادات ابــن وهــب:

ـرت حديــث حرملــة وفتشــته الكثــر؛ فلــم أجــد يف حديثــه
تبحـ ُ
قــال احلافــظ ابــن عــدي" :قــد ّ

مــا جيــب أن يض ّعــف مــن أجلــه ،ورجــل يتــوارى ابــن وهــب عندهــم ،ويكــون عنــده حديثــه ك ّلــه؛
فليــس ببعيــد أن يغـ ُـرب عــى غــره مــن أصحــاب ابــن وهــب.)5("...

(((1هــو احلســن بــن عــي بــن يزيــد أبــو عــي النيســابوريُ ،ولِــد (277هـــ) ،روى عــن احلافــظ صاحــب الصحيــح ابــن خزيمــة
وطبقتــه مــن أهــل نيســابور ،وســمع مــن خلــق كثــر بمدائــن خراســان  -كاحلافــظ النســائي -وباحلرمــن ومــر والشــام
والعــراق وغريهــا ..وحــدّ ث عنــه األكابــر كابــن منــده وختـ ّـرج بــه احلاكــم ،وقــال فيــه  -وبنحــوه اخلطيــب البغــدادي " :-هــو
واحــد عــره يف احلفــظ ،واإلتقــان ،والــورع ،واملذاكــرة ،والتصنيــف" ،زاد احلاكــم" :كان باقعــة يف احلفــظ ،ال تطــاق مذكراتــه،
وال يفــي بمذكراتــه أحــد مــن حفاظنــا" .وقــال الذهبــي" :احلافــظ ،اإلمــام ،العالمــة ،الثبــت أحــد النقــاد" .تــويف (349هـــ) .تاريخ
بغــداد)622 /8( ،؛ َوســر أعــام النبــاء.)51 /16( ،
(( (2هتذيب التهذيب ،البن حجر.)131/ 9( ،
(( (3هــو حرملــة بــن حييــى بــن حرملــة بــن عمــران ،أبــو حفــص التجيبــي املــري ،صاحــب الشــافعي ،صــدوق .مــن احلاديــة عــرة
مــات ،ســنة ثــاث أو أربــع وأربعــن ومئتــن ،وكان مولــده ســنة ســتني ومائــة .م س ق .تقريــب التهذيــب( ،ص.)156
(( (4هــو عبــد اهلل بــن وهــب بــن مســلم القــريش ،أبــو حممــد املــري ،الفقيــه ثقــة حافــظ عابــد ،مــن التاســعة .مــات ســنة ســبع
وتســعني ومائــة ،ولــه اثنتــان وســبعون ســنة .ع .تقريــب التهذيــب( ،ص.)328
(( (5الكامل يف ضعفاء الرجال ،البن عدي.)409 /3( ،
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يغرب لكثرة روايته"(.)1
وقال الذهبي وقد ذكره فيمن تُك ّلم فيه وهو موثق" :ثقة ُ
ويف امليزان بعد أن رمز له بـ(صح) قال" :ولكثرة ما روى انفرد بغرائب"(.)2
قلــت :ومــن بــاب أوىل املكثــرون احلفــاظ ُيغتفــر خطؤهــم فيــا أخطــأوا فيــه ،فــا ينقصهــم وال

ينزهلــم عــن مكانتهــم إزاء مــا رووا.

القاعــدة الرابعــة :األصــل يف احلمــل أن يكــون عــى الضعيــف ومــن دوهنــم أوىل بذلــك
إن وجــدَ ،و ِمــن أمثلــة حتميــل الضعفــاء ،أبــو بكــر أمحــد بــن ســعيد بــن فرضــخ املــري ،قــال
الدارقطنــي" :روى أحاديــث يف ثــواب املجاهديــن واملرابطــن والشــهداء موضوعــة كلهــا وكــذب ،ال

حتــل روايتهــا واحلمــل فيهــا عــى ابــن فرضــخ ،فهــو املتهــم هبــا ،فإنــه كان يركــب األســانيد ويضــع
عليهــا أحاديــث.)3("..

وهــذا كثــر يف هــذا وأمثالــه مــن الضعفــاء و َمــن هــو أشــدّ منهــم ضع ًفــا ،وقــد اســتثنيت بحثــي

منــه لكثرتــه ووضوحــه.

وأ ّمــا أن ُي ّمــل الثقــة و َمــن يف حكمــه يف األمثلــة الســابقة  -بكونــه غــر متهــم وال واســع الروايــة

وال مقدمــا يف شــيخه  -خطــأ روايــة؛ فهــذا يــأيت فيــه خــاف األئمــة بتحميلــه خطــأ الروايــة ،وهــذا

أمــر يعتمــد عــى مقارنــة حديثــه وفحــص روايتــه مــع غــره مــن الثقــات واحلفــاظ ،وعــدم وجــود
أوىل منــه محــا للخطــأ ،وخلفائــه وأمهيتــه أدرس هــذا يف األمثلــة اآلتيــة:
فمن أمثلة احلمل عىل أفراد الثقات و َمن يف حكمهم:
َ

288

((َ (1من تكلم فيه وهو موثق ،للذهبي( ،ص.)66
(( (2ميزان االعتدال ،للذهبي.)472/1( ،
(( (3لسان امليزان ،البن حجر.)178/1( ،

إِعال َُل ا ُملحدِّ ثني بِ ِذ ِ ِ
«جا َع ٍة»
«ر ٍاو» َأو َ َ
َ
كرهم :احلَ ْم َل َع َل َ

املثال األول :إبراهيم بن طهامن أبو سعيد اخلراساين:
حديثــه« :إن أول مجعــة مجعــت بعــد مجعــة مجعــت مــع رســول اهلل  ،بمكــة مجعــت

بجواثــى( )1بالبحريــن قريــة لعبــد القيــس».

قــال احلافــظ النســائي :أخربنــا حممــد بــن عبــد اهلل بــن عــار ،قــال :حدثنــا املعــاىف ،عــن إبراهيــم

بــن طهــان ،عــن حممــد بــن زيــاد ،عــن أيب هريــرة  ، قــال :فذكــره(.)2

واحلديــث أصلــه يف صحيــح البخــاري مــن غــر هــذا الوجــه ،فقــد رواه البخــاري :عــن أيب

عامــر العقــدي ،قــال :حدثنــا إبراهيــم بــن طهــان ،عــن أيب مجــرة الضبعــي ،عــن ابــن عبــاس :أنــه
قــال« :إن أول مجعــة مجعــت بعــد مجعــة يف مســجد رســول اهلل  ،يف مســجد عبــد القيــس
بجواثــى مــن البحريــن»(.)3
حتليل:
محلــه اخلطــأ
االختــاف عــى ابــن طهــان واقــع يف هــذه الروايــة بالوجهــن الســابقني ،وقــد ّ

شــيخ النســائي يف الروايــة ،وهــو ابــن عــار املوصــي -كــا ســيأيت -وض ّعفــه بســبب هــذه الروايــة،
وقــد خالفــه أبــو عــي صالــح بــن حممــد احلافــظ (املعــروف بجــزرة).

أ ّمــا ابــن طهــان فقــد قــال الذهبــي" :صــدوق مشــهور ،وثقــه مجاعــة ،وضعفــه حممــد بــن عبداهلل

()4
ور ّد ذلــك(.)5
بــن عــار املوصــي وحــده"  ،وقــد تكلموا فيــه لإلرجــاء ُ

ـم ّأولــه ،وبالثــاء املثلثــة ،عــى وزن فعــاىل :مدينــة بالبحريــن .معجــم مــا اســتعجم مــن اســاء البــاد واملواضــع،
(( (1جواثــى :بضـ ّ
شاب" :كان اســا لســواحل نجــد بــن قطــر والكويــت ..ثــم أطلــق عــى هــذا اإلقليــم اســم
البكــري ،)401/2( ،وقــال حممــد ُ َّ
ّ
وجــل مــا حيــدد بالبحريــن يف كتــب الســرة ،هــو مــن رشق اململكــة العربيــة الســعودية" .املعــامل األثــرة يف الســنة
األحســاء..
لــراب( ،ص.)44
والســرةّ ُ ،
(( (2السنن الكربى ،للنسائي ( ،)258/2( ،ح.)1667
(( (3يف صحيح البخاري( ،)304/1( ،حَ ،)852وصحيح البخاري (( ،)1589/4ح.)4113
((َ (4من تُك ّلم فيه وهو موثق( ،ص .)32-31
((ُ (5ينظر :هتذيب التهذيب )130/1( ،وما بعده.
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وقــال ابــن حجــر" :إبراهيــم بــن طهــان أبــو ســعيد اخلراســاين ،ســكن نيســابور ،ثــم مكــة،

يغــرب ،وتُك ّلــم فيــه لإلرجــاء ،ويقــال :رجــع عنــه .مــن الســابعة .مــات ســنة ثــان وســتني
ثقــة ُ
ومائــة.ع"(.)1

قــال احلســن بــن إدريــس :ســمعت ابــن عــار حممــد بــن عبــد اهلل املوصــي احلافــظ( )2يقــول:

"ابــن طهــان :ضعيــف مضطــرب احلديــث .قــال :فذكرتــه لصالــح بــن حممــد احلافــظ (املعــروف

بجــزرة) فقــال :ابــن عــار مــن أيــن يعــرف حديــث إبراهيــم؛ إنــه مل يعــرف حديثــه! إنــا وقــع إىل ابــن
عــار حديــث إبراهيــم يف اجلمعــة ،ومنــه غلــط ابــن عــار عــى إبراهيــم  -يعنــي احلديــث الــذي رآه

مجعــت
ابــن عــار عــن املعــاىف ،عــن ابــن طهــان :عــن حممــد بــن زيــاد ،عــن أيب هريــرة «أول مجعــة ّ
بجواثــى» -ومــا أرى الغلــط إال مــن غــر إبراهيــم؛ ألن هــذا احلديــث رواه :ابــن املبــارك ،ووكيــع،

وابــن مهــدي ،وهــو يف تصنيــف إبراهيــم رواه عنــه :حفــص ،وغســان ،وكنانــة ،واهليــاج ،ومالــك،
والعقــدي ،وخالــد بــن نــزار ،عــن أيب مجــرة :عــن ابــن عبــاس( ،)3وقــد تفــرد املعــاىف بذكــر حممــد بــن
زيــاد :عــن إبراهيــم .ف ُع ِلــم أن الغلــط منــه  -أي مــن املعــاىف  -ال مــن إبراهيــم"(.)4
النتيجة:

قــول ابــن عــار املوصــي احلافــظ مرجــوح ،وقــد روى هــذه الروايــة عــن املعــاىف بالوجــه الــذي

أخطــأ فيــه( :عــن حممــد بــن زيــاد عــن أيب هريــرة) ،وروايــة املوصــي رواهــا عنــه احلافــظ النســائي،

وهــي التــي صدّ رنــا هبــا املثــال؛ غــر ّ
أن األئمــة وغريهــم رووا احلديــث عــن ابــن طهــان :عــن أيب
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(( (1تقريب التهذيب( ،ص.)90
املخرمــي األزدي ،أبــو جعفــر البغــدادي ،نزيــل املوصــل ،ثقــة حافــظ .مــن العــارشة .مــات ســنة
(( (2هــو حممــد ابــن عبــد اهلل بــن عــار ّ
اثنتــن وأربعــن ومئتــن ،ولــه ثامنــون ســنة .س .تقريــب التهذيــب( ،ص .)489
(( (3ممــن ذكرهــم ووقعــت روايتــه يف الكتــب الســتة :العقــدي وروايتــه يف صحيــح البخــاري تقــدم ذكرهــا أول املثــال؛ وروايــة وكيــع
ورواهــا يف ســنن أيب داود ،السجســتاين( ،)296/2( ،ح)1068؛ و ُينظــر زيــادة يف حتفــة األرشاف بمعرفــة األطــراف ،للمــزي،
(( ،)263/5ح.)6529
(( (4إكامل هتذيب الكامل ،مغلطاي.)222-221/1( ،

إِعال َُل ا ُملحدِّ ثني بِ ِذ ِ ِ
«جا َع ٍة»
«ر ٍاو» َأو َ َ
َ
كرهم :احلَ ْم َل َع َل َ

مجــرة ،عــن ابــن عبــاس ،وقــد أخــرج البخــاري يف صحيحــه عــن أيب عامــر القعــدي ،وأبــو داود (ت:

275هـــ) يف ســننه مــن طريــق وكيــع ،وغريمهــا ممــن سـ ّـاهم صالــح (جــزرة) مــن الثقــات وغريهــم
عــى الصــواب ،واحلمــل يف اخلطــأ عــى املعــاىف ال عــى ابــن طهــان.

مطرف( )1بن معقل أبو بكر الشقري ،السعدي البرصي:
املثال الثاينّ :
حديثه« :من سب العرب فأولئك هم املرشكون»:
ذكــر العقيــي وابــن عــدي والبيهقــي (ت458 :هـــ) بســندهم عــن :معمــر بــن حممــد بــن معمــر

البلخــي ابــن أخــي شــهاب ،حدثنــا مكــي بــن إبراهيــم ،حدثنــا مطـ ّـرف بــن معقــل ،عــن ثابــت ،عــن

أنــس ،عــن عمــر بــن اخلطــاب ،قــال :ســمعت رســول اهلل  يقــول :فذكــره(.)2
3
مطر ًفا.
قال العقييل" :منكر احلديث ،ال يتابع عىل حديثه ،وال ُيعرف إال به"( ) .يعني ّ

وملــا ذكــر ابــن عــدي هــذا احلديــث يف ترمجــة مطــرف بــن معقــل مــع حديــث آخــر ،قــال" :وال

أعــرف ملطـ ّـرف بــن معقــل غــر مــا ذكــرت .واحلديــث األول عــن ثابــت ،عــن أنــس عــن عمــر:

منكــر"(.)4

وقال البيهقي" :تفرد به مطرف هذا ،وهو منكر هبذا اإلسناد"(.)5
6
معمــر بــن حممــد بــن
وقــد خالفهــم :أمحــد بــن عــي الســليامين البيكنــدي( ) ،فجعــل احلمــل عــى َ

(( (1كمحدِّ ثُ .ينظر تقريب التهذيب( ،ص ،)534وتاج العروس ،للزبيدي.)85 /24( ،
(( (2الضعفــاء الكبــر ،للعقيــي)217/4( ،؛ َوالكامــل يف ضعفــاء الرجــال)112/8( ،؛ َوشــعب اإليــان ،للبيهقــي،)161/3( ،
(ح.)1498
(( (3الضعفاء الكبري.)217/4( ،
(( (4الكامل يف ضعفاء الرجال.)113/8( ،
(( (5شعب اإليامن( ،)161/3( ،ح.)1498
(( (6ولــد (311هـــ) ،وتــويف (404هـــ) ،وصفــه الذهبــي وغــره باحلفــظ والتصنيــف ،لكــن قــال الذهبــي" :رأيــت للســليامين كتابــا فيه
حــط عــى كبــار ،فــا يســمع منــه مــا شــذ فيــه" .ســر أعــام النبــاء ،للذهبــي ،)202/17( ،ولعلــه يقصــد كتابــه فيمــن يضــع
احلديــث فكثــرا مــا ينقــل عنــه الذهبــي يف امليــزان ويتعقبــه يف مواطــن ،انظــر مثــا ميــزان االعتــدال.)66 /2( ،
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معمــر البلخــي الــذي رواه عــن مطــرف ،وقــال" :أنكــروا عليــه حديثــه :عــن مكــي ،عــن مطـ ّـرف بــن
معقــل ،عــن ثابــت" .وذكــر احلديــث(.)1
حتليل:
قــال الذهبــي يف رد احلمــل عــى مطـ ِّـرف" :جــاء مــن طريقــه خــر موضــوع عــن ثابــت البنــاين،

محلــه البيكنــدي الروايــة  -يف كتابــه
واآلفــة مــن غــره" .كــذا يف تارخيــه( ،)2وترجــم ملعمــر  -الــذي ّ
امليــزان ،وذكــر هــذا احلديــث يف ترمجــة معمــر ،وقــال" :مطــرف و ِّثــق"(.)3

لكنــه لــ ّـا ترجــم يف امليــزان ملطـ ّـرف :قــال" :لــه حديــث ،وهــو موضــوعَ ،"..وذكــر احلديــث

بنحــو مــا عنــد ابــن َعــدي( .)4وجــزم بديوانــه الضعفــاء بقولــه" :أتــى بحديــث موضــوع"( .)5فاختلف

حتميلــه خطــأ الروايــة بــن معمــر ومطـ ّـرف.

أ ّمــا اب ـ ُن حجــر فبعــد أن ذكــر توثيــق مطـ ّـرف عــن ابــن معــن وأمحــد وغريمهــا قــال" :إذا تقــرر

هــذا فاآلفــة يف ذلــك احلديــث مــن غــره"(.)6

مطرف بن معقل هو أبو بكر الشقري ،السعدي البرصي:
َو ِّ
قال فيه أمحد" :كان ثقة وزيادة"(.)7
وذكــره الذهبــي يف تارخيــه ،وقــال" :و ّثقــه أمحــد بــن حنبــل ،وغــره ،وهــو مــن املق ّلــن.)8("..
وقــال ابــن َم ِعــن" :ثقــة"(.)9
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(( (1ميزان االعتدال.)157/4( ،
(( (2تاريخ اإلسالم ،للذهبي.)218/4( ،
(( (3ميزان االعتدال.)157/4( ،
(( (4ميزان االعتدال.)126/4( ،
(( (5ديوان الضعفاء ،للذهبي( ،ص.)389
(( (6لسان امليزان.)49/6( ،
(( (7العلل ومعرفة الرجال ،ألمحد ،رواية ابنه عبد اهلل.)185/2( ،
(( (8تاريخ اإلسالم.)218/4( ،
(( (9تاريخ ابن معني رواية الدوري)140/4( ،؛ َواجلرح والتعديل.)314/8( ،

إِعال َُل ا ُملحدِّ ثني بِ ِذ ِ ِ
«جا َع ٍة»
«ر ٍاو» َأو َ َ
َ
كرهم :احلَ ْم َل َع َل َ

وذكره ابن حبان وابن شاهني يف الثقات(.)1
أ ّمــا ترمجــة :معمــر بــن حممــد بــن معمــر البلخــي وهــو أبــو شــهاب العــويف هــو :ابــن أخــي

شــهاب بــن معمــر ،ذكــره ابــن حبــان يف الثقــات ،وقــال" :يــروي عــن مكــي بــن إبراهيــم ،وهــو آخــر
مــن روى عــن مكــي ،وروى عنــه أهــل بلــده"(.)2

ترجــم لــه الذهبــي يف تارخيــه يف وفيــات مــا بــن 280 - 271( :هـــ) ،ومل يذكــر فيــه تعديــا وال

جرحــا ســوى" :قــال الســليامين :أنكــروا عليــه حديثــا لــه عــن مكــي"( .)3ثــم ذكــره يف وفيــات مــا

بــن 300 - 291( :هـــ) ،وقــال" :تفــرد يف وقتــه عــن مجاعــة مــن البلخيــن وطــال عمــره ..تــويف يف

مجــادى األوىل ســنة ســت وتســعني ،وهــو يف عــر املائــة"(.)4

وذكــره يف امليــزان ،وقــال" :هــو صــدوق؛ إن شــاء اهلل ،لــه مــا ُينكــر"( .)5ثــم ذكــر كالم الســليامين

البيكنــدي الســابق يف حتميلــه احلديــث.
النتيجة:

احلديــث منكــر عنــد األئمــة العقيــي وابــن عــدي وغريمهــا ،وحكــم عليــه الذهبــي بالوضــع كــا

ســبق .وتابعــه األلبــاين فحكــم عــى احلديــث بالوضــع(.)6
واختلف احلمل فيه عىل َمن؟

ـن
ـن رأيــي العقيــي وابــن عــدي (بــأن احلمــل عــى مطـ ّـرف) وبـ َ
وقــد اختلــف قــول الذهبــي :بـ َ

رأي الســليامين(بأن احلمــل عــى معمــر).

(( (1الثقات ،البن حبان)493/7( ،؛ َوتاريخ أسامء الثقات ،البن شاهني( ،ص.)225
(( (2الثقات ،البن حبان.)192/9( ،
(( (3تاريخ اإلسالم.)630/6( ،
(( (4تاريخ اإلسالم.)1058 -1057/6( ،
(( (5ميزان االعتدال.)157/4( ،
(( (6سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،لأللباين( ،)115/10( ،ح.)4601
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وأ ّما ابن حجر فقد مال إىل غري رأي العقييل وابن عدي.
ورأي ابــن حجــر و َمــن ســلفه بــأن احلمــل فيــه عــى معمــر؛ لكــون مطــرف وثقــه ابــن معــن

مطــرف توثيقــا ،ولــو َعلــم مــن
وغــره ،وهــذا األخــر يلصــق احلمــل عــى مــن هــو أدنــى مــن
ّ

منكــرات مطــرف شــيئا اإلمــام ابــن معــن وأمحــد لصاحــوا بــه؛ ال ســيام يف مقـ ّـل الروايــة مثلــه .واهلل

أعلــم.

املثال الثالثَ :حرشج بن نُباتة أبو مكرم األشجعي:
حديثــه« :لتنزلــن طائفــة مــن أمتــي أرضــا يقــال هلــا :البــرة ويكثــر هبــا عددهــم ونخلهــم ثــم

جتــيء بنــو قنطــوراء عــراض الوجــوه صغــار العيــون حتــى ينزلــوا عــى جــر هلــم يقــال هلــا :دجلــة
وأمــا فرقة
فيتفــرق املســلمون ثــاث فــرقّ :أمــا فرقــة فتأخــذ بأذنــاب اإلبــل فتلحــق بالباديــة فهلكــتّ ،

وأمــا فرقــة فيجعلــون عياالهتــم خلــف ظهورهــم
فتأخــذ عــى أنفســها وكفــرت فهــذه وتلــك ســواءّ ،
ويقاتلــون ،فقتالهــم شــهيد ،ويفتــح اهلل -عــز وجــل -عــى بقيتهــم»(.)1

ذكــر ابــن عــدي عــدة أحاديــث حلــرج ممــا أنكرهــا عليــه األئمــة ،وقــد أخــرج كل تلــك

األحاديــث مــن عهدتــه أن يكــون احلمــل فيهــا عليــه إال احلديــث الســابق يف أرض البــرة ،وقــال

ـرادات وغرائــب،
يف خامتــة ترمجتــه" :حلــرج غــر مــا ذكــرت مــن احلديــث ،وأحاديثــه حســان وإفـ
ٌ
وقــد قمــت بعــذره فيــا أنكــروه عليــه ،وهــو عنــدي ال بــأس بــه وبرواياتــه؛ عــى أن أمحــد وحييــى قــد

وثقــاه"(.)2

قلــت :لكنــه مــع هــذا التعميــم يف عــذره مل يرفــع عنــه التفــرد يف احلديــث الســابق! هلــذا ابــن

ـمى "ذخــرة احلفــاظ"  -وقــد ذكــر هــذا احلديــث  -قــال عقبــه:
القيــراين يف هتذيبــه للكامــل املسـ ّ
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(( (1مســند أيب داود الطيالــي( ،)201-200/2( ،ح)911؛ َواملصنــف ،البــن ايب شــيبة( ،)476/7( ،ح)37351؛ َومســند أمحــد،
(( ،)103-102 /34ح)20452-20451؛ َومســند البــزار ،للبــزار( ،)118/9( ،ح.)3666
(( (2الكامل يف ضعفاء الرجال ،للجرجاين.)375/3( ،
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"وهــذا احلمــل فيــه عــى حــرج"( .)1وهــذا مــن القيــراين ُيبعــد الســقط مــن النســخة ،وكنــت غــر

مســتبعد للســقط ألمريــن :األول منهــا أن عبــارة ابــن عــدي يف خامتــة ترمجتــه تــدل عــى أنــه تكفــل

بإبعــاد تفــرده فيــا ذكــره لــه مــن أحاديــث ،واألمــر الثــاين :أنــه –فعــا -مل يتفــرد بــه كــا ســيأيت.

ومــا ذكــره ابــن القيــراين مــن كــون احلمــل عــى حــرج يوافقــه يف الظاهــر قــول ابــن حبــان

وقــد ذكــر حــرج يف املجروحــن" :كان قليــل احلديــث ،منكــر الروايــة؛ فيــا يرويــه ،ال جيــوز
االحتجــاج بخــره إذا انفــرد"(.)2
حتليل:
كالم ابــن حبــان وإن كان موافقــا يف الظاهــر ملــا ســبق بــأن احلمــل عــى حــرج إال أنــه يف احلقيقة

جيعــل احلمــل فيــه عــى غــره؛ ألنــه مل ينفــرد كــا ســيأيت؛ فــازم كالم ابــن حبــان أنــه :إن مل ينفــرد
فمقبــول ،ويؤيــده أن احلديــث عنــد ابــن حبــان نفســه يف صحيحــه بذكــر متابــع حلــرج :وهــو
احلافــظ عبــدُ الــوارث بــن ســعيد البــري؛ كــا ســيأيت قريبــا.

وحــرج بــن نُباتــة األشــجعي :هــو أبــو مكــرم الواســطي  -أو الكــويف  -صــدوق هيــم ،مــن
َ

الثامنــة .ت (.)3

واحلديــث املشــار املذكــور أخرجــه مجــع مــن األئمــة يف مصنفاهتــم :عــن احلــرج بــن نباتــة :عــن

ســعيد بــن ُجهــان ،عــن ابــن أيب بكــرة ،عــن أبيــه ،قــال :قــال رســول اهلل  بــه( ،)4وقــد
اختلــف يف اســم ابــن أيب بكــرة:

(( (1ذخــرة احلفــاظ ،البــن القيــراين ،)1934/4( ،وأ ّمــا بقيــة األحاديــث التــي دافــع فيهــا ابــن عــدي عــن حــرج فقــد تابعــه فيهــا
ابــن القيــراين ونقــل كالمــه فيهــا يف مواضــع إيــراده لألحاديــث؛ إال هــذا الــذي جــزم بتحميلــه العهــدة فيــه ألن ابــن القيــراين
مل جيــد ابــن عــدي أورد مــا يدفــع بــه عــن احلــرج.
(( (2املجروحني ،البن حبان.)277/1( ،
(( (3تقريب التهذيب( ،ص .)169
(( (4تقدم خترجيه مطلع ذكره ،وسيأيت مزيد تفصيل.
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	-فقال أبو داود الطياليس يف روايته عن احلرشج" :..عن عبد الرمحن بن أيب بكرة"(.)1
	-وقال أبو النرض هاشم بن القاسم :حدثنا احلرشج" :..عبد اهلل بن أيب بكرة"(.)2
	-وقال رسيج بن النعامن :حدثنا حرشج" :..عبد اهلل ،أو عبيد اهلل بن أيب بكرة(.)3
	-وقال أبو الوليد الطياليس ،حدثنا حرشج " :..عبيد اهلل بن أيب بكرة"(.)4
ـرج؛ فــرواه عنــه يزيــد بــن هــارون( ،)6لكــن مــرة قــال يزيــد:
وتابــع العــوا ُم بــن حوشــب( )5احلـ َ

"ابــن أيب بكــرة"( ،)7ومــرة ســاه فقــال" :عبيــد اهلل بــن أيب بكــرة"(.)8

ورواه كذلــك أبــو كريــب احلافــظ :عــن أيب معاويــة الرضيــر ،عــن العــوام بــن حوشــب ،عــن
ســعيد بــن ُجهــان ،إال أنــه قــال" :عبــد اهلل بــن أيب بكــرة" ،لك ّن أبــو بكــر البــزار احلافــظ (ت292:هـ)

رواه يف "مســنده" باإلهبــام ،ثــم بــن ســبب ذلــك فقــال" :إنــا قلــت :عــن ابــن أيب بكــرة؛ ألن أبــا

كريــب ،قــال :عــن عبــداهلل بــن أيب بكــرة ،وال أعلــم أليب بكــرة ابنــا يقــال لــه :عبــد اهلل .فجعلتــه ،عــن
ابــن أيب بكــرة"(.)9
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(( (1مســند أيب داود الطياليس( ،)201-200 /2( ،ح ،)911وكــــذلك رواه الــــداين يف الســنن الواردة يف الفتن ،للــــداين،)909 /4( ،
(ح  ،)473مــن طريــق حييــى بــن عبــد احلميــد ،قــال :حدثنــا حــرج ،عــن ابــن مجهــان ،قــال :حدثنــي عبــد الرمحــن بــن أيب بكــرة،
به .
(( (2مسند أمحد( ،)102/34( ،ح.)20451
(( (3مسند أمحد( ،)103/34( ،ح.)20452
(( (4الكامل يف ضعفاء الرجال.)375/3( ،
(( (5العــوام بــن حوشــب هــو ابــن يزيــد أبــو عيســى الواســطي ،ثقــة ثبــت فاضــل .مــن السادســة .مــات ســنة ثــان وأربعــن ومائــة.
ع .تقريــب التهذيــب( ،ص.)433
(( (6يزيــد بــن هــارون هــو أبــو خالــد الواســطي ،ثقــة متقــن عابــد ،مــــن التاســــعة ،مــات ســنة ســت ومئتــن .ع .تقريــب التهذيــب،
(ص.)606 :
(( (7املصنــف ،البــن ايب شــيبة( ،)476/7( ،ح)37351؛ َومســند أمحــد( ،)57-55/34( ،ح )20414-20413؛ َومســند البــزار،
(( ،)118 /9ح)3666؛ َوصحيــح ابــن حبــان  ،البــن حبــان( ،)148/15( ،ح.)6748
(( (8مسند البزار( ،)118/9( ،ح.)3667
(( (9مسند البزار( ،)118/9( ،ح.)3666
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احلــرج عبــدُ الــوارث بــن ســعيد البــري( )1لكــن يف روايتــه عــن ســعيد بــن
وكــذا تابــع
َ

ُجهــان :حدثنــا "مســلم بــن أيب بكــرة"(.)2

إ ًذا حــرج مل يتفــرد بــأي يشء مــن اإلســناد أو املتــن ،وال يمكــن احلمــل عليــه فيــا مــى مــن

خطــأ ،فــكل مــا رواه توبــع عليــه ســواء بقولــه (عبــداهلل) أو (عبيــد اهلل) أو اإلهبــام (ابــن أيب بكــرة)،

وقــد رواهــا ســابقا الثقــات عنــه إال قولــه (عبدالرمحــن بــن أيب بكــرة).

قــال احلافــظ البــزار" :هــذا احلديــث ال نعلــم أحــدا يرويــه عــن رســول اهلل  إال أبــو

بكــرة وحــده ،وســعيد بــن ُجهــان :بــري مشــهور"(.)3

وتغــر اســم شــيخ ســعيد بــن ُجهــان لــه صورتــان  :صــورة بالشــك (عبــداهلل أو عبيــد اهلل).
ّ

وصــورة بدونــه حيــث ذكــر عــدة شــيوخ لســعيد يف احلديــث مــن أبنــاء أيب بكــرة ،وهــم :عبــداهلل
وعبيــد اهلل ومســلم وعبدالرمحــن.

أ ّمــا الصــورة األوىل (الشـ ّ
ـك) فقــد أجــاب عنــه أبــو كريــب وتابعــه البــزار كــا ســبق؛ بأنــه ال

ّ
للشــك ،واألقــرب
يوجــد أليب بكــرة ابــن اســمه "عبــداهلل" لــذا كانــت (أو) يف روايــة مــن وراهــا
الشــك مــن ســعيد بــن ُجهــان؛ ّ
ّ
َّ
ألن العــوا َم وحرشجــا قــد روياهــا عنــه بالوجهــن (عبــداهلل)
أن

و(عبيــداهلل) ،فــإ َذا مل يكــن أليب بكــرة ولــدٌ اســمه عبــداهلل( ،)4فيبقــى ذكــر "عبيــداهلل" أوىل يف روايــة
أيب الوليــد الطيالــي ،عــن حــرج ،ويزيــد بــن هــارون  -يف روايـ ٍ
ـة  -عــن العــوام بــن حوشــب:
كالمهــا (احلــرج والعــوام) :عــن ابــن ُجهــان .وعبيــداهلل بــن أيب بكــرة :أمــر مشــهور ويل ِس ِج ْسـت َ
َان،

(( (1عبــد الــوارث بــن ســعيد هــو أبــو عبيــدة ال َتنّــوري البــري ،ثقــة ثبــت ،رمــي بالقــدر ومل يثبــت عنــه .مــن الثامنــة ،مــات ســنة
ثامنــن ومائــة .ع .تقريــب التهذيــب( ،ص .)367
(( (2سنن أيب داود( ،)362/6( ،ح)4306؛ َوصحيح ابن حبان  ،البن حبان( ،)148/15( ،ح.)6748
(( (3مسند البزار.)119/9( ،
(( (4و ُينظــر زيــادة هتذيــب الكــال ،للمــزي :حيــث قــال املــزي فيمــن روى عنهــم ســعيد بــن ُجهــان" :عبــد الرمحــن بــن أيب بكــرة،
وأخيــه عبيــداهلل بــن أيب بكــرة ،وأخيهــا مســلم بــن أيب بكــرة" .هتذيــب الكــال يف أســاء الرجــال.)376/10( ،
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وقبلهــاويل قضــاء البــرة ،وكان جــوادا ،قــال العجــي (ت261:هـــ)" :تابعــي ،ثقــة ،بــري"(.)1
وذكــره ابــن حبــان يف الثقــات(.)2

وأمــا الصــورة الثانيــة (بــدون الشـ ّ
ـك) :فالزيــادة يف ذكــر أبنــاء أيب بكــرة؛ زيــادة عــى عبيــداهلل:
ّ

مســلم وعبدالرمحــن كــا ســبق :هــل هــو حمفــوظ أو اضطــراب مــن ابــن ُجهــان ،وقــد قــال باألخــر
ابــن حجــر ،حيــث قــال" :الــذي يظهــر أن ســعيد بــن ُجهــان كان يضطــرب فيــه"(.)3

عمــن
قلــت :وحيتمــل أنــه حفــظ الــكل :فســعيد بــن ُجهــان مــوىل أيب بكــرة؛ ليــس ببعيــد الروايــة ّ

ُذ ِكــر مــن مواليــه ،ويعــزز القــول باالضطــراب :الشـ ُ
ـك الواقــع يف الروايــة بــن (عبــداهلل وعبيــداهلل)،

ويعــزز الثــاين بكونــه حفــظ :أن كل أبنــاء أيب بكــرة مشــهورون ،وهــذا مــا جعــل ابــن حجــر نفســه

يتعقــب احلســيني حــن قــال يف عبيــد اهلل أو عبــد اهلل" :جمهــول"( ،)4فقــال ابــن حجــر متعقبــا" :عبــداهلل
أو عبيــد اهلل بــن أيب بكــرة عــن أبيــه ،وعنــه ســعيد بــن مجهــان :جمهــول .قلــت (ابــن حجــر) :ال يقــال

هــذا ألوالد أيب بكــرة؛ فإهنــم مشــاهري مــن رؤســاء أهــل البــرة يف زماهنــم ،وعبيــد اهلل بالتصغــر

أشــهر مــن عبــد اهلل! وهــو الــذي وقــع ذكــره يف الصحيــح :مــن روايــة عبــد الرمحــن بــن أيب بكــرة :أن

أبــا بكــرة كتــب إىل ابنــه عبيــداهلل ،وهــو يقــي بسجســتان.)5("..

مهــا  -خــاف مــا قالــه
قلــت :كالم ابــن حجــر يــدل عــى أن عبــداهلل موجــود ،وأنــه ليــس و ً

أبــو كريــب وتابعــه البــزار -؛ فــإن ثبــت هــذا  -مــع أين مل أظفــر بــه عنــد غــر ابــن جحــر -فحس ـ ٌن
وإال فاألمــر كــا قــال احلافظــان أبــو كريــب والبــزار ،عــى ّ
أن كالم ابــن حجــر هنــا ال ينــايف ثبــوت
االضطــراب الــذي نســبه البــن مجهــان يف نفــس املصــدر ،وال يمكــن القــول بالتصحيــف لــكالم أيب

كريــب وصنيــع البــزار ،واهلل أعلــم.
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(( (1الثقات ،للعجيل.)108/2( ،
(( (2الثقات ،البن حبان)64 /5( ،؛ و ُينظر زيادة تاريخ اإلسالم.)858/2( ،
(( (3تعجيل املنفعة ،البن حجر.)723/1( ،
(( (4اإلكامل يف ذكر من له رواية يف مسند اإلمام أمحد من الرجال ،للحسيني( ،ص.)228
(( (5تعجيل املنفعة.)722/1( ،

إِعال َُل ا ُملحدِّ ثني بِ ِذ ِ ِ
«جا َع ٍة»
«ر ٍاو» َأو َ َ
َ
كرهم :احلَ ْم َل َع َل َ

النتيجة:
جهــان ،وهــو أبــو
بنــاء عــى مــا ســبق مــن حتليــل يكــون احلمــل يف هــذا احلديــث عــى ســعيد بــن ُ ْ

حفــص األســلمي البــري ،صــدوق لــه أفــراد .مــن الرابعــة ،مــات ســنة ســت وثالثــن ومائــة .روى

لــه أصحــاب الســنن( .)1فهــذا احلديــث مــن أفــراده ،واهلل أعلم.

(( (1تقريــب التهذيــب( ،ص)234؛ و ُينظــر زيــادة :ميــزان االعتــدالَ ،)118/2( ،و َمــن تُك ِّلــم فيــه وهــو موثــق( ،ص )85؛ َوهتذيــب
التهذيــب.)14 / 4( ،
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املطلب الثاين :احلمل عىل اجلامعة
يقــع احلمـ ُـل عــى اجلمــع يف صــورة أقـ ّـل مــن ســابقتها ،ويف مثاهلــا دقــة و ُعــر ،فاحلمــل هنــا َيربز

فهمــه بفهــم اجلمــع املــراد الــذي يقــع محــل اخلطــأ عليــه ،فالــرواة يتفاوتــون منفرديــن أو جمتمعــن يف
الــرواة عــن شــيخ بعينــه ،وتفاوهتــم جيعلهــم يف طبقــات ومنــازل توثيــق أو دونــه يف روايتهــم اخلاصــة

يف الروايــة عــن شــيخ بعينــه()1؛ فالطبقــة األوىل هــي لألثبــات املقدَّ مــن يف الروايــة ،وهبــم يظهــر خطــأ
روايــة غريهــم ،وهــم مــن يعتنــي صاحبــا الصحيــح البخــاري ومســلم يف إخــراج حديثهــم ،ثــم نزوال

بمــن بعدهــم يف الضبــط واالتقــان حتــى نصــل إىل الضعفــاء واملرتوكــن بــل وأدنــى منهــم :وهــم
الكذابــون ،فالطبقــة األوىل ال يقــع حتميــل خطــأ الروايــة عليهــم جمتمعــن قطعــا ،ويقــع عــى أفرادهــم

إن خالــف اجلمــع أو مــن هــو أثبــت منــه ،لــذا ال يتوفــر مثــال هلــذه الطبقــة يف هــذا املطلــب كجمـعٍ،

أ ّمــا دون الطبقــة األوىل فــإن مل يشــاركهم احلفــاظ يف روايتهــم عــن شــيخهم املعروفــون بالروايــة عنــه

فيــأيت احلمــل عليهــم ،وهــذا نــادر إن كان اجلمــع مــن أهــل الصــدق؛ ألن الغالــب يف هــؤالء أن

تشــهد روايتهــم فيــا يروونــه لبعضهــا ،أ ّمــا إن كان احلمــل عــى الضعفــاء ومــن دوهنــم فهــذا كثــر
ومنثــور يف كتــب األئمــةّ :
أن يتفــرد الضعفــاء  -ومــن هــم أدنــى منهــم ضعفــا  -بالروايــة عــن إمــام

مل يشــاركهم أهــل احلفــظ واالتقــان ونحوهــم مــن أهــل الصــدق ،والــكالم هنــا عــى تفــرد مجــع عــن
شــيخ بحديــث بعينــه ،واألمثلــة هنــا ملــا َيعـ ّـز ذكــره يف محــل أهــل الصــدق  -و َمــن يشــاركهم  -خطــأ
الروايــة:

املثال األول :حديث« :اإليامن بضع وستون شعبة ،واحلياء شعبة من اإليامن»:
قــال العقيــي(" :)2روى ســهيل بــن أيب صالــح ،وحممــد بــن عجــان ،ويزيــد بــن اهلــاد ،عــن
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(( (1للتوسع ُينظر معنى الطبقة يف علل ومراتب الرواية 47/1( ،وما بعده).
مس َل َمة بن القاسم :كان ال ُع ّ
قييل جليل القدر..
(( (2هو حممد بن َع ْمرو بن موسى بن ّمحاد ،أبو جعفر ال ُع َق ْي ّيل احلافظ .قال َ
ـي ثقــة ،جليــل القــدر ،عــامل باحلديــث ،مقــدم يف احلفــظ .قــال الذهبــي :لــه مصنَّــف
وقــال أبــو احلســن ابــن الق ّطــان :أبــو جعفــر م ّكـ ّ
جليــل يف "الضعفــاء" ،تــويف  .322تاريــخ اإلســام.)467/7( ،

إِعال َُل ا ُملحدِّ ثني بِ ِذ ِ ِ
«جا َع ٍة»
«ر ٍاو» َأو َ َ
َ
كرهم :احلَ ْم َل َع َل َ

عبــداهلل بــن دينــار ،عــن أيب صالــح ،عــن أيب هريــرةّ ،
أن النبــي  قــال« :اإليــان بضــع

وســبعون بابــا» .ومل يتابعهــم أحــد ممــن ســمينا مــن األثبــات عليــه ،وال تابــع عبــد اهلل بــن دينــار ،عــن
أيب صالــح عليــه أحــد .وقــد روى موســى بــن عبيــدة ونظــراؤه عــن عبــد اهلل بــن دينــار أحاديــث

حلمــل فيهــا عليهــم"(.)1
مناكــر ،إال أن ا َ
حتليل:

ـمى :ســهيل بــن
احلافــظ العقيــي يــرى احلمــل عــى مجاعــة يف خطــأ الروايــة املذكــورة ،وقــد سـ ّ

أيب صالــح ،وحممــد بــن عجــان ،ويزيــد بــن اهلــاد؛ وقــد مح ّلهــم اخلطــأ؛ ألهنــم عنــده ليســوا بأثبــت
النــاس يف ابــن دينــار ،وقــد قــال قبــل هــذا النــص مبينــا الطبقــات( )2يف ابــن دينــار بقولــه" :وقــد روى

ـك بــن أنــس ،وابـ ُن عيينــة أحاديـ َ
عــن عبــد اهلل بــن دينــار :شــعب ُة ،وسـ ُ
ـفيان الثــوري ،ومالـ ُ
ـث متقاربــة

عنــد شــعبة عنــه ،نحــو عرشيــن حديثــا ،وعنــد الثــوري نحــو ثالثــن حديثــا ،وعنــد مالــك نحوهــا،
وعنــد ابــن عيينــة بضعــة عــر حديثــا ،فأ ّمــا روايــة املشــايخ عنــه ففيهــا اضطــراب"( .)3كــا أن العقيــي
اســتدل عــى تفردهــم بــأن التفــرد حاصــل أيضــا مــن ابــن دينــار ،وكأنــه لــو تابــع أحــدٌ اب ـ َن دينــار

عــن أيب صالــح؛ ّ
ملشــاه لكونــه أبعــد عــن النــكارة.

أ ّمــا مــن ســاهم فهــم :ســهيل بــن أيب صالــح ،وهــو أبــو يزيــد املــدين  -واســم أيب صالــح:

ذكــوان الســان  -صــدوق تغــر حفظــه بأخــرة .روى لــه البخــاري مقرونــا وتعليقــا .مــن السادســة،

مــات يف خالفــة املنصــور .ع(.)4

وحممــد بــن عجــان ،هــو املــدين .صــدوق إال أنــه اختلطت عليــه أحــــاديث أيب هـــريرة .

مــن اخلامســة ،مــات ســنة ثــان وأربعــن ومائــة .خــت م .)5(4

(( (1الضعفاء الكبري.)248/2( ،
(( (2املــراد الطبقــة التــي يف منــازل الــرواة املعينــة يف تصحيــح الروايــة وتعليلهــا ال الطبقــة الزمنيــةُ .ينظــر معنــى الطبقــة يف علــل ومراتــب
الروايــة 47/1( ،ومــا بعده).
(( (3الضعفاء الكبري.)247/2( ،
(( (4تقريب التهذيب( ،ص.)259
(( (5تقريب التهذيب( ،ص.)496
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ويزيــد بــن اهلــاد ،هــو يزيــد بــن عبــد اهلل بــن أســامة بــن اهلــاد أبــو عبــد اهلل املــدين .ثقــة مكثــر.

مــن اخلامســة ،مــات ســنة تســع وثالثــن ومائــة.ع( .)1وهــو أرفــع مــن ســابقيه ،وقــد وثقــه األئمــة ابن
معــن والنســائي ويعقــوب بــن ســفيان وغريهــم( ،)2وروايتــه عــن ابــن دينــار يف صحيــح مســلم(،)3

لكــن روايتــه عــن ابــن دينــار هلــذا احلديــث مل أجدهــا يف صحيــح مســلم ،وســيأيت مزيــد تفصيــل يف

هــذا ،وأ ّمــا ســهيل فليســت لــه روايــة يف صحيــح البخــاري عــن ابــن دينــار ،ومــا لــه عنــده عــن
غــر ابــن دينــار إال متابعــة( ،)4وأ ّمــا يف صحيــح مســلم فقــد احتــج بــه مســلم؛ لكــن يف غــر روايتــه

عــن ابــن دينــار ،ومل خيــرج لــه عــن ابــن دينــار إال هــذا احلديــث الواحــد متابعــة .وأ ّمــا ابــن عجــان
فروايتــه عــن ابــن دينــار خــارج الصحيحــن(.)5

وأ ّمــا مــن يــدور عليه اإلســناد فهــو عبد اهلل بــن دينــار :العــدوي  -مــوىل ابــن عمر-أبوعبدالرمحن

املــدين ،ثقــة .مــن الرابعة ،مات ســنة ســبع وعرشيــن ومائــة .ع( .)6وكان كثــر احلديث(.)7
وبام تقدم عن العقييل يمكن اعتبار طبقات الرواة عنه ثالثة طبقات بارزة:

األوىل :وهــم األثبــات يف حديــث ابــن دينــار ،وهــم األئمــة الذيــن تقــدم ذكرهــم يف كالم

العقيــي ،وهــم :شــعبة ،وســفيان الثــوري ،ومالــك بــن أنــس ،وابــن عيينــة .وروايتهــم مجيعــا معتمــدة

يف الصحيحــن عــدا ابــن عيينــة ففــي صحيــح مســلم( .)8ويلحــق هبــم ســليامن بــن بــال املــدين،
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(( (1تقريب التهذيب( ،ص.)602
((ُ (2ينظر هتذيب التهذيب.)340/11( ،
(( (3هتذيب الكامل يف أسامء الرجال.)472/14( ،
(( (4وقــد ذكــره ابــن حجــر فيمــن طعــن فيــه مــن رجــال الصحيــح لــه يف البخــاري ،وذكــر كالم بعــض األئمــة فيــه ومنــه :قــول
البخــاري" :كان لــه أخ فــات فوجــد عليــه فســاء حفظــه" .قــال بعــده ابــن حجــر" :حديــث واحــد يف اجلهــاد بقــرون بيحيــى
بــن ســعيد األنصــاري كالمهــا عــن النعــان بــن أيب عيــاش عــن أيب ســعيد ،وذكــر لــه (أي البخــاري) حديثــن آخريــن متابعــة يف
الدعــوات ."..فتــح البــاري ،البــن حجــر ،)408/1( ،قلــت :وليــس مــن تلــك األحاديــث يشء عــن ابــن دينــار؛ ُينظــر اهلدايــة
واإلرشــاد يف معرفــة أهــل الثقــة والســداد ،للكالبــاذي.)860/2( ،
(( (5هتذيب الكامل يف أسامء الرجال.)472/14( ،
(( (6تقريب التهذيب( ،ص.)302
(( (7الطبقات الكربى ،القسم املتمم لتابعي أهل املدينة ومن بعدهم  ،البن سعد( ،ص.)305
(( (8هتذيب الكامل يف أسامء الرجال.)472/14( ،

إِعال َُل ا ُملحدِّ ثني بِ ِذ ِ ِ
«جا َع ٍة»
«ر ٍاو» َأو َ َ
َ
كرهم :احلَ ْم َل َع َل َ

وروايتــه عــن ابــن دينــار معتمــدة يف الصحيحــن كــا ســيأيت ،ونحــو هــؤالء ممــن مجــع بــن الضبــط

واالتقــان..

ـر عنهــم العقيــي باملشــايخ،
الثانيــة :هــم أهــل الصــدق إال أهنــم ليســوا بمرتبــة مــن تقــدم ،وعـ ّ

كســهيل وابــن عجــان وغريمهــا..

الثالثــة :قــوم مــن الضعفــاء ،وقــد ذكرهــم العقيــي بقولــه" :وقــد روى موســى بــن عبيــدة

ونظــراؤه عــن عبــد اهلل بــن دينــار أحاديــث مناكــر ،إال ّ
أن احلمــل فيهــا عليهــم"(.)1

ِ
الربــذي ،أبــو عبــد العزيــز املــدين ،ضعيــف ،وال ســيام يف
وموســى بــن عبيــدة هــو" :ابــن نَشــيط َ

عبــداهلل ابــن دينــار ،وكان عابــدا .مــن صغــار السادســة ،مــات ســنة ثــاث ومخســن ومائــة .ت ق"(.)2
معتمــد يف الصحيحــن ،والثانيــة حديثهــم يف الســنن ،وقــد خيــرج
فحديــث األوىل عــايل الصحــة َ

لبعضهــم صاحــب الصحيــح ،وهــو مقبــول مــامل خيالــف أو يقــع فيــه التفــرد ،والثالثــة مــردود إال أن
يتابــع ..ويمكــن أن تضــاف طبقــة رابعــة للمرتوكــن والكذابــن كالقاســم بــن عبــد اهلل بــن عمــر بــن
حفــص العمــري املــدين ،يــروي عــن ابــن دينــار ،مــروك رمــاه أمحــد بالكــذب(.)3

ِ
العقيــي :مل خيــرج البخــاري هــذا احلديــث مــن طريــق واحــد مــن هــؤالء
كــر َمــن خالــف
ذ ُ
ّ
ِ
متابعــة ملــا أخرجــه
ـلم فأخرجــه مــن حديــث ســهيل( ،)4لكنهــا
الذيــن سـ ّـاهم ال ُعقيــي ،وأ ّمــا مسـ ٌ
مســلم قبلهــا  -وكذلــك أخرجهــا البخــاري ،فمتفــق عليــه -:عــن سـ َ
ـليامن بــن بــال ،عــن عبــد اهلل

بــن دينــار ،عــن أيب صالــح ،عــن أيب هريــرة  ،عــن النبــي  قــال« :اإليــان بضــع

وســتون شــعبة ،واحليــاء شــعبة مــن اإليــان»(.)5

(( (1الضعفاء الكبري.)248/2( ،
(( (2تقريب التهذيب( ،ص.)552
((ُ (3ينظر هتذيب التهذيب.)321/ 8( ،
(( (4صحيح مسلم( ،)63/1( ،ح.)58
(( (5صحيح البخاري( )12/1( ،ح َ ،)9وصحيح مسلم( ،)63/1( ،ح.)57
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وســليامن بــن بــال هــو التيمــي موالهــم ،أبــو حممــد  -وأبــو أيــوب -املــدين .ثقــة .مــن الثامنــة،

مــات ســنة ســبع وســبعني ومائــة .ع(.)1

وقــد ذكــر ابــن رجــب ّ
أن مســلام أيضــا أخرجــه مــن روايــة ابــن اهلــاد عــن ابــن دينــار ،ومل أجدهــا

يف صحيــح مســلم( ،)2وال أشــار إليهــا املــزي يف حتفــة األرشاف بــأن أخــرج روايتــه هلــذا احلديــث أحــد
مــن أصحــاب الكتــب الســتة؛ مــع ّ
أن أصــل احلديــث رواه اجلامعــة مــن طــرق عــن ابــن دينــار(.)3

وقــد نقــل ابــن رجــب أيضــا  -يف كتابــه فتــح البــاري  -كالم العقيــي الســابق ثــم تعقبــه بقولــه:

"قــد رواه عــن عبــد اهلل بــن دينــار :ســليامن بــن بــال ،وهــو ثقــة ثبــت ،وقــد خــرج حديثــه يف
(الصحيحــن)"( .)4وقــال أيضــا ابــن رجــب يف كتــاب رشح العلــل نحــوه ،وزاد" :وقــول العقيــي:

مل يتابــع عليــه؛ يشــبه كالم القطــان وأمحــد والربدجيــي ..يف ّ
أن احلديــث إذا مل يتا َبــع راويــه عليــه؛ فإنــه

أيضــا" :قــال الربدجيــي :أحاديــث عبــداهلل
يتوقــف فيــه ،أو يكــون منكــر ًا"( .)5وفيــه قــال ابــن رجــب ً

بــن دينــار صحــاح مــن حديــث شــعبة ،ومالــك وســفيان الثــوري ،ومل يــزد عــى هــذا .ومل يذكــر ابــن
عيينــة معهــم ،كــا ذكــره العقيــي"(.)6
النتيجة:
1 .عبد اهلل بن دينار من أجلة التابعني الثقات ،ومكثر يف احلديث.
2 .الــرواة عنــه طبقــات الكبــار كشــعبة والثــوري ومالــك ونحوهــم ،وبعدهــم أهــل الصــدق

كابــن عجــان وســهيل ممــن قــر حفظهــم فيهــم وتُك ّلــم ،وبعدهــم الضعفــاء وأخــرا مــن
يتهــم ويــرك.
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(( (1تقريب التهذيب( ،ص.)250
(( (2فتح الباري ،البن رجب.)30/1( ،
((ُ (3ينظر حتفة األرشاف بمعرفة األطراف( ،)429 /9( ،ح.)12816
(( (4فتح الباري ،البن رجب.)32/1( ،
(( (5رشح علل الرتمذي ،البن رجب.)669/2( ،
(( (6رشح علل الرتمذي.)670/2( ،

إِعال َُل ا ُملحدِّ ثني بِ ِذ ِ ِ
«جا َع ٍة»
«ر ٍاو» َأو َ َ
َ
كرهم :احلَ ْم َل َع َل َ

3 .التفــرد يف هــذا احلديــث العظيــم «اإليــان بضــع وســتون شــعبة ،واحليــاء شــعبة مــن

اإليــان» ألجــل تفــرد ابــن دينــار وعنــه رواه النــاس.

4 .التفــرد ال يمنــع الصحــة؛ فكــم مــن حديــث تفــرد بــه الــرواة وهــو صحيح بــل متفــق عليه،

ورشط ذلــك أن َيتمــل األئمــة تفــرد مــن رواه بــان يكــون حافظــا مكثــرا ،ومنــه هــذا احلديــث
تفــرد بــه ابــن دينــار عــن أيب صالــح ،عــن أيب هريــرة  .ومــن أمثلتــه أيضــا حديــث ابــن

شــهاب الزهــري :أخــرين محيــد بــن عبــد الرمحــن بــن عــوف :أن أبــا هريــرة  ،قــال :قــال

رســول اهلل « :مــن حلــف منكــم ،فقــال يف حلفــه :بالــات ،فليقــل :ال إلــه إال اهلل،

ومــن قــال لصاحبــه :تعــال؛ أقامــرك ،فليتصــدق» ،رواه اإلمــام مســلم ،ثــم قــال" :هــذا احلــرف
 يعنــي قولــه :تعــال؛ أقامــرك ،فليتصــدق  -ال يرويــه أحــد غــر الزهــري ،وللزهــري نحــومــن تســعني حديثــا يرويــه عــن النبــي ؛ ال يشــاركه فيــه أحــد ،بأســانيد جيــاد"(.)1

ـض األئمــة املنكــر ويعنــون بــه التفــرد ،أو النــكارة ويعنــون التفــرد ،فــا يلــزم
ُ 5 .يطلــق بعـ ُ

منــه الضعــف إال بقرينــة؛ كأن يكــون راويــه املتفــرد متك ّلــم يف حفظــه.

6 .هــذا احلديــث منكــر عنــد العقيــي لتفــرد املشــايخ -غــر احلفــاظ -يف روايتهــم عــن ابــن

دينــار ،وقــد ســاهم :ســهيل بــن ايب صالــح وابــن اهلــاد وابــن عجــان ،فأطلــق "احلمــل عليهم"

يف ضعــف هــذا احلديــث .وليــس يف اجتــاع هــؤالء يف هــذه الروايــة عنــد العقيــي اعتبــار طاملــا
دلــت قرينــة عــدم مشــاركة األثبــات يف هــذه الروايــة ،وهــذا عنــده وإال فقــد رواه ثقــة كــا

ســيأيت.

ـي الســابق خمالــف بإزاحــة محــل اخلطــأ عــى َمــن ذكرهــم بكوهنــم مل يتفــردوا
ُ 7 .حكـ ُ
ـم العقيـ ِّ

بــل متابعــون يف روايــة مــن رواه مــن احلفــاظ كســليامن بــن بــال املــدين ،لــذا اتفــق البخــاري
ومســلم عــى إخراجهــا يف صحيحيهــا ،وقــد ذكــر مســلم عقبهــا روايــة ســهيل متابعــة ،وهــي

(( (1صحيح مسلم( ،)1268/3( ،ح .)1647

305

نكتــة منــه يف عــدم تفــرده وأمثالــه .ولــوال متابعــة هــذا الثقــة وأمثالــه املقدمــن يف ابــن دينــار؛

ـح كالم احلافــظ العقيــي يف
لــكان احلمــل عــى تلــك الطبقــة املتك َّلــم يف حفــظ أفرادهــا ،ولصـ ّ
هــذا احلديــث وأمثالــه ممــا تفــردوا بــه أو مــن هــم أدنــى منهــم طبقــة كــا ســبق يف كالمــه عــن

موســى بــن عبيــدة ونظرائــه الضعفــاء يف روايتهــم عــن ابــن دينــار املــدين ،واهلل أعلــم.

العقيــي أيضــا بتفــرد هــذا اجلمــع مــن أهــل الصــدق؛ خما َلــف هبــذا االعتبــار إذ
كــم
ُ 8 .ح ُ
ِّ

متابعــة الواحــد منهــم لغــره ،وهــم مــن أهــل الصــدق يزيــح العهــدة وجيعــل حديثهــم حســنا،

لــذا أخــرج الرتمــذي (ت279 :هـــ) احلديــث مــن طريــق ســهيل ابــن أيب صالــح :عــن ابــن
دينــار ،ثــم قــال" :حســن صحيــح"(.)1

ِ
كــر اخلــر املدحــض قــول
وقــال ابــن حبــان يف صحيحــه بعــد أن أخــرج حديــث ســهيل" :ذ ُ

مــن زعــم أن هــذا اخلــر تفــرد بــه ســهيل بــن أيب صالــح" ثــم ذكــر حديــث ســليامن بــن بــال(،)2
ِ
ومــن قبلهــم صنيــع مســلم يف صحيحــه كــا تقــدم ،نعــم اختلــف لفــظ احلديــث يف العــدد املذكــور

يف متــن احلديــث ،وذكــر األئمــة أن روايــة ســليامن بــال مل تكــن فيهــا اختــاف ،فقيــل االختــاف

منهــم ،وقيــل مــن ســهيل ،قــال ابــن حبــان بعــد أن أخــرج حديــث ســهيل" :وقــد رواه ســليامن بــن
بــال :عــن عبــد اهلل بــن دينــار ،عــن أيب صالــح مرفوعــا ،وقــال« :اإليــان بضــع وســتون شــعبة» ومل
يشـ ّ
ـك ،وإنــا تنكبنــا خــر ســليامن بــن بــال يف هــذا املوضــع ،واقترصنــا عــى خــر ســهيل بــن أيب

صالــح؛ لنُبــن أن الشــك يف اخلــر ليــس مــن كالم رســول اهلل  ،وإنــا هــو كالم ســهيل بــن

أيب صالــح كــا ذكرنــاه"( .)3وذكــر ابــن رجــب أيضــا ش ـكّا يف روايــة ابــن عجــان وعبدالرمحــن بــن

عبــداهلل بــن دينــار ،وقــال بعــد ذلــك ابــن رجــب" :أ ّمــا االختــاف يف لفــظ احلديــث :فاألظهــر أنــه
مــن الــرواة"(.)4
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(( (1جامع الرتمذي( ،)10/5( ،ح.)2614
(( (2صحيح ابن حبان( ،)386/1( ،ح.)167
(( (3صحيح ابن حبان.)386/1( ،
(( (4فتح الباري ،البن رجب.)32-31/1( ،

إِعال َُل ا ُملحدِّ ثني بِ ِذ ِ ِ
«جا َع ٍة»
«ر ٍاو» َأو َ َ
َ
كرهم :احلَ ْم َل َع َل َ

فمــن هــذا ت ّبــن أن احلمــل عــى هــذه الطبقــة يف مــا يمكــن أن حيملــوه يف اختــاف لفــظ احلديث؛

ال أصلــه الــذي اتفقــوا عليــه مــع غريهم.

«إن اهلل ومالئكته يصلون عىل الصفوف األوىل»:
املثال الثاين :حديثّ :
قــال ابــن عــدي" :حدثنــا ابــن صاعــد ،حدثنــا احلســن بــن أمحــد بــن أيب شــعيب ،حدثنــا أيب،

حدثنــا موســى بــن أعــن ،عــن ســعيد بــن ســنان الكــويف ،عــن أيب إســحاق عــن الــراء بــن عــازب،

قــال :قــال رســول اهلل  :فذكــره .قــال ابــن عــدي" :كل مــن قــال فيــه :عــن أيب إســحاق،

عــن الــراء؛ فقــد أخطــأ .وســعيد بــن ســنان ممــن قــال ذلــك! وتابعــه عليــه غــره ،وأخطــأوا حيــث

قالــوا :عــن الــراء! وإنــا يــروي هــذا احلديــث أبــو إســحاق :عــن طلحــة بــن مــرف ،عــن عبــد
الرمحــن بــن عوســجة ،عــن الــراء"( .)1وقــد ســبقه إىل ذلــك أبــو حاتــم مرجحــا مــن ذكــر طلحــة،

عــن عبــد الرمحــن بــن عوســجة( ،)2وســيأيت تفصيلــه.
حتليل:

أبــو إســحاق الســبيعي يــدور عليــه هــذا احلديــث ،وهــو عمــرو بــن عبــد اهلل بــن عبيــد  -ويقــال:

الســبِيعي .ثقــة مكثــر عابــد .مــن الثالثــة.
عــي ،ويقــال :ابــن أيب شــعرية  -اهلمــداين ،أبــو إســحاق َ
اختلــط بأخــرة .مــات ســنة تســع وعرشيــن ومائــة ..ع(.)3

وهــذا احلديــث ذكــره ابــن عــدي حــن ترجــم لســعيد بــن ســنان ،وذكــر َمــن تك ّلــم يف حفظــه،

ـره ،وأخطــأوا"..؛ يدخــل فيــه يف هــذا بعــض
ويف قــول ابــن عــدي" :تابعــه -أي ابــن ســنان-عليه غـ ُ
األئمــة ممــن روى هــذه الروايــة كقتــادة بــن دعامــة ومــن األثبــات كإرسائيــل حفيــد أيب إســحاق،

وهــذا الوجــه األول يف الروايــة (عــن ايب إســحاق عــن الــراء مرفوعــا) ،وهنــاك وجهــان آخــران:
(( (1الكامل يف ضعفاء الرجال.)404/4( ،
(( (2علل احلديث ،الرازي.)328 -326/2( ،)238/2( ،
(( (3تقريب التهذيب( ،ص.)423
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الثــاين هــو :عــن أيب إســحاق ،عــن عبدالرمحــن بــن عوســجة ،عــن الــراء بــن عــازب مرفوعــا:

وقــد رواه جريــر بــن حــازم وأبــو بكــر بــن عيــاش وعــار بــن رزيــق :عــن أيب إســحاق بــه(.)1

والوجــه الثالــث :قــال أبــو حاتــم" :رواه عــار بــن رزيــق ،وحديــج بــن معاويــة ،فقــاال :عــن أيب

إســحاق ،عــن طلحــة بــن مــرف ،عــن عبــد الرمحــن ابــن عوســجة ،عــن الــراء"( ،)2قلــت :فهــذا
يــدل عــى ّ
أن عــار بــن رزيــق رواه بالوجهــن الســابقني املذكوريــن يف الثــاين والثالــث.

البمجــي،
فهــذه ثالثــة أوجــهّ :أمــا رواة الوجــه األول ففيهــم َمــن خيطــئ :وهــو ســعيد بــن ســنان ُ

أبــو ســنان الشــيباين  -األصغــر -الكــويف ،نزيــل الــري .صــدوق لــه أوهــام .روى لــه اجلامعــة عــدا
البخــاري( .)3ومســلم مل خيــرج لــه يف صحيحــه روايــ ًة عــن أيب إســحاق( .)4وشــارك ســعيدا قتــاد ُة

وإرسائيـ ُـل يف هــذا الوجــه :وقتــادة هــو ابــن دعامــة الســدويس أبــو اخلطــاب البــري :ثقــة ثبــت،

مــن جلــة التابعــن ،روى لــه اجلامعــة( ،)5إال أن ّالربدجيــي قــال عــن قتــادة" :حــدث عــن أيب إســحاق،

وال أدري أســمع منــه أم ال؟! والــذي يقـ ّـر يف القلــب أنــه مل يســمع منــه"(.)6

وحديــث قتــادة هــذا قــد رواه أمحــد يف مســنده وغــره ،وبعضهــم يزيــد يف متنــه( ،)7وذكــر ابــن

ـم قــال" :وأبــو إســحاق هــذا ،قــال أمحــد :ما
رجــب بعــض لفــظ متنــه يف رشحــه لصحيــح البخــاري ثـ ّ

أظنــه الســبيعي! .وذكــر الرتمــذي يف العلــل أنــه ال يعــرف لقتــادة ســاع ًا مــن أيب إســحاق الكــويف"(.)8
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(( (1روايــة جريــر يف مســند أمحــد( ،)585/30( ،ح )18621؛ وصححهــا ابــن خزيمــة يف صحيحــه( ،)748/1( ،ح)1552؛ وروايــة
اآلخريــن يف مســند أمحــد( ،)599/30( ،ح.)18646-18643
َ
(( (2علــل احلديــث ،الــرازي)326/2( ،؛ وروايــة حديــج بــن معاويــة أخــــرجها احلــــاكم يف كتـــابه املســتدرك عــى الصحيحــن،
(( ،)763/1ح.)2105
(( (3تقريب التهذيب( ،ص.)237
((ُ (4ينظر هتذيب الكامل يف أسامء الرجال.)492/10( ،
(( (5تقريب التهذيب( ،ص.)453
(( (6جامع التحصيل ،للعالئي( ،ص.)255
(( (7مسند أمحد( ،)466/30( ،ح)18506؛ َوسنن النسائي( ،)13/2( ،ح.)646
(( (8فتح الباري ،البن رجب.)226 -225/5( ،

إِعال َُل ا ُملحدِّ ثني بِ ِذ ِ ِ
«جا َع ٍة»
«ر ٍاو» َأو َ َ
َ
كرهم :احلَ ْم َل َع َل َ

قلــت :وأفهــم مــن كالم أمحــد مــع كالم الربدجيــي احتــال تدليــس قتــادة؛ ألنــه مل يســمع مــن

أيب إســحاق الســبيعي ،واهلل أعلــم .وأ ّمــا ابــن عــدي فقــد قــال عــن روايــة قتــادة هــذه" :هكــذا رواه

قتــادة ..وهكــذا رواه أبــو ســنان ،عــن أيب إســحاق عــن الــراء .وأســقط بــن أيب إســحاق والــراء
اثنــن؛ فــإن أصحــاب أيب إســحاق رووه :عــن أيب إســحاق ،عــن طلحــة بــن مــرف عــن عبدالرمحــن

بــن عوســجة عــن الــراء"( .)1وقــد ســبق نحــوه عــن ابــن عــدي يف روايــة ســعيد بــن ســنان أول ذكــر
احلديــث.

وأ ّمــا إرسائيـ ُـل فهــو ابــن يونــس بــن أيب إســحاق الســبيعي اهلمــداين أبــو يوســف الكــويف :ثقــة

مــن رجــال اجلامعــة( .)2وروايتــه عنــد أمحــد( ،)3وقــد اختلــف النقــاد :هــل ســمع قبــل اختــاط جــده

أم ال؟ فمنهــم َمــن مل يـ َـر روايتــه بعــد اختالطــه كالبخــاري فقــد أخرجهــا يف صححيــه حمتجــا هبــا(،)4

ـره مثبتــن روايــة إرسائيــل يف جــده ،وقــال أبــو عيســى الرتمــذي" :إرسائيــل
وســبقه ابـ ُن مهــدي وغـ ُ

ثبــت يف أيب إســحاق"( .)5ورأى أمحــد وغــره أنــه ممــن روى عــن أيب إســحاق بأخــرة( .)6وكالم ابــن

عــدي الســابق يشــمل روايتــه هنــا.

ورجــال الوجــه الثــاين :فيهــم جريــر بــن حــازم البــري الثقــة ،وروايتــه عــن أيب إســحاق جيــدة

خرجهــا البخــاري يف صحيحــه( ،)7وأ ّمــا ابــن عيــاش فعــى تقدمــه إال أن ربــا غلــط ،وروايتــه عــن

أيب إســحاق متكلــم فيهــا ،ومل خيــرج لــه شــيئا البخــاري عــن أيب إســحاق ،وأ ّمــا مســلم فلــم يــرو لــه
أصـ ً
ـا إال شــيئا يف مقدمــة صحيحــه( ،)8وأ ّمــا عــار بــن رزيــق فســيأيت يف الوجــه الثالــث؛ ألنــه قــد

(( (1الكامل يف ضعفاء الرجال.)184/8( ،
(( (2تقريب التهذيب( ،ص.)104
(( (3مسند أمحد)596 /30( ،؛ (ح.)18640
(( (4فتح الباري ،البن حجر.)390/1( ،
(( (5علل الرتمذي الكبري (ترتيب أبو طالب القايض) ،للرتمذي( ،ص)28؛ َوهتذيب التهذيب.)263/ 1( ،
((ُ (6ينظــر املختلطــن ،للعالئــي( ،ص)93؛ َوالتقييــد واإليضــاح رشح مقدمــة ابــن الصــاح ،للعراقــي( ،ص)445؛ وفتــح البــاري،
البــن حجــر .)390/1(،
(( (7فتح الباري ،البن حجر.)394/1( ،
(( (8هتذيب الكامل يف أسامء الرجال)130/33( ،؛ َوفتح الباري ،البن حجر.)455/1( ،
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أيضــا الوجــه الثالــث كــا ســبق .وقــد خ ّطــأ أبــو حاتــم روايــة جريــر وغــره ممَــن أســقط
ُذكــر عنــه ً
َ
أســقط طلحــ َة  -عــن عبــد الرمحــن بــن عوســجة  -مــن إســناده،
طلحــة( ،)1وكذلــك خ ّطــأ َمــن

ـوب مــن ذكرمهــا(.)2
وصـ ّ

ورواة الوجــه الثالــث :مهــا ُحديــج بــن معاويــة هــو ابــن ُحديــج :صــدوق خيطــئ مــن رجــال

الضبــي  -أو التميمــي -أبــو
النســائي يف ســننه( .)3وعــار بــن ُرزيــق  -بتقديــم الــراء مصغــر-
ّ

األحــوص الكــويف ،ال بــأس بــه مــن رجــال مســلم وأصحــاب الســنن عــدا الرتمــذي( ،)4وقــد ســمع

مــن أيب إســحاق بأخــرة :قالــه أبــو حاتــم( .)5وروايتــه عــن أيب إســحاق عنــد مســلم يف صحيحــه(،)6

لكنهــا ليســت يف األصــول فيــا وقفــت عليــه(.)7
النتيجة:

الوجــه األول والثــاين اشــرك فيهــا أهــل الصــدق وغريهــم ،وجعــل األئمــة احلمــل عليهــم،

وصوبــوا الوجــه الثالــث مــع كــون َمــن رواه ال يبلــغ َمب َلــغ الســابقني؛ ســواء باالنفــراد أو حــال اجلمع
ّ

إال أن ذلــك كان لقرائــن أبرزهــا روايــة األثبــات عــن طلحــة بــن مــرف ،وهــم منصــور بــن املعتمــر
وروايتــه عــن طلحــة عــى رشط الشــيخني وغريمهــا( ،)8وحممــد بــن طلحــة بن مــرف وروايته عـــــن
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(( (1علل احلديث ،الرازي.)328/2( ، )238/2( ،
(( (2علل احلديث ،الرازي.)326/2( ،
(( (3تقريب التهذيب( ،ص.)154
(( (4تقريب التهذيب( ،ص.)407
(( (5علل احلديث ،الرازي )288/5( ،و(.)374/5
(( (6هتذيب الكامل يف أسامء الرجال.)189/21( ،
(( (7فقــد ذكــر ابــن منجويــه يف كتابــه :رجــال صحيــح مســلم :)90/2( ،أنــه "روى عــن أيب إســحاق الســبيعي يف الصــاة والطــاق".
وقــد وجدهتــا باملتابعــات والشــواهدُ .ينظــر صحيــح مســلم( ،)510/1( ،ح( ،)1118 /2( ،)740ح.)1480
(( (8هتذيب الكامل يف أسامء الرجال.)435/13( ،

إِعال َُل ا ُملحدِّ ثني بِ ِذ ِ ِ
«جا َع ٍة»
«ر ٍاو» َأو َ َ
َ
كرهم :احلَ ْم َل َع َل َ

أبيــه عنــد البخــاري( ،)1وثالثهــم األعمــش وروايتــه عنــه مشــهورة يف الســنن( ،)2ورابعهــم شــعبة(:)3
مجيعهــم عــن طلحــة ،عــن عبــد الرمحــن بــن عوســجة ،عــن الــراء بــن عــازب مرفوعــا( .)4واحلديــث

هبــذا املــدار حســن ،ورواتــه ثقــات مشــهورون ،وبعضهــم جيعــل عبــد الرمحــن بــن عوســجة يف عــداد

املجهولــن ،وليــس بصحيــح ،فقــد قــال العجــي" :كــويف تابعــي ثقــة"( .)5وصحــح لــه هــذا احلديــث
ابــن خزيمــة مــن طريــق شــعبة السـ ِ
ذكرهــا(.)6
ـابق ُ

املثــال الثالــث :حديــث « :كان ُيسـ ّلم تســليمة واحــدة تلقــاء وجهــه ،ثــم يميــل إىل الشــق األيمــن

شيئا » :

رواه بعــض الشــاميني عــن أيب املنــذر زهــر بــن حممــد اخلرســاين :عــن هشــام بــن عــروة ،عــن

أبيــه ،عــن عائشــة أن رســول اهلل  بــه.

جعــل بعــض األئمــة احلمــل يف الروايــة عــى هــؤالء الشــاميني :قــال اإلمــام أمحــد  -فيــا نقلــه

البخــاري -عنــهّ :
"كأن زهــر بــن حممــد الــذي كان وقــع عندهــم (أي عنــد الشــاميني) ليــس هــو هــذا

الــذي يــروى عنــه بالعــراق ،كأ ّنــه رجـ ٌـل آخــر ،قلبــوا اســمه"(.)7

وقــال األثــرم" :ســمعت أبــا عبــد اهلل وذكــر روايــة الشــاميني عــن زهــر بــن حممــد (وهــو

اخلراســاين) قــال :يــروون عنــه أحاديــث مناكــر هــؤالء ،ثــم قــال يل :تــرى هــذا زهــر بــن حممــد
(( (1املصــدر الســابق .وقــد اســتصغر يف أبيــه ،وحديثــه يف صحيــح البخــاري" :يف اجلهــاد :عــن أبيــه ،عــن مصعــب بــن ســعد ،عــن أبيه:
يف االنتصــار بالضعفــاء .وهــو فــرد إال أنــه يف فضائــل األعــال" .قالــه ابــن حجــر يف فتــح البــاري.)439/1( ،
(( (2عدا الرتمذي مل خيرجهاُ .ينظر :هتذيب الكامل يف أسامء الرجال.)435/13( ،
(( (3وروايته عنه يف بعض السنن .املصدر السابق.
(( (4رواه عبــد الــرزاق الصنعــاين يف مصنفــه( ،)484/2( :ح)4175؛ ومــن طريقــه أمحــد يف مســنده( ،)580/30( ،ح:)18616
عــن ســفيان الثــوري ،عــن منصــور ،واألعمــش بــه؛ ورواه أيضــا عبــد الــرزاق الصنعــاين يف مصنفــه( ،)51/2( ،ح :)2449عــن
معمــر ،عــن منصــور ،عــن طلحــة بــه؛ وروايــة حممــد بــن طلحــة عــن أبيــه يف مســند أمحــد( ،)479/30( ،ح ،)18516وروايــة
شــعبة يف مســند أمحــد أيضــا( ،)482/30( :ح َ ،)18518وقــد روامهــا أمحــد عــن عفــان عنهــا (حممــد بــن طلحــة وشــعبة).
(( (5الثقات ،للعجيل.)83/2( ،
(( (6صحيح ابن خزيمة ،للنيسابوري( ،)24/3( ،ح .)1551
(( (7التاريخ الكبري ،للبخاري (َ ،)427 /3وجامع الرتمذي (َ ،)91 /2والضعفاء الكبري)92 /2( ،
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فمســتقيمة :عبدالرمحــن بــن
ثــم قــال :أ ّمــا روايــة أصحابنــا عنــه ُ
الــذي يــروون عنــه أصحابنــا؟ ّ
ـي( )1فتلــك
مهــدي ،وأبــو عامــر ،أحاديــث مســتقيمة صحــاح ،وأمــا أحاديــث أيب حفــص ذاك ال ِّتنِّيـ ّ

بواطيــل موضوعــة أو نحــو هــذا ،فأ ّمــا بواطيــل فقــد قالــه  -أي أمحــد"( .)2وأبــو حفــص التنيــي هــو

عمــرو بــن أيب ســلمة.

وقــال البخــاري" :زهــر بــن حممــد أهــل الشــام يــروون عنــه مناكــر ،وروايــة أهــل العــراق

أشــبه"(.)3

وقــال العجــي" :ال بــأس بــه ،وهــذه األحاديــث التــي يروهيــا أهــل الشــام عنــه ليســت

تعجبنــي" (.)4

ونحو هذا قال ابن عدي(.)5
وهنــاك مــن يذكــر مناكــر زهــر مــن طريــق أحــد الــرواة عنــه مــن أهــل الشــام ،فقــال النســائي

يف زهــر" :ليــس بــه بــأس ،وعنــد عمــرو بن أبــى ســلمة عنــه مناكــر"( .)6وقريــب منــه كالم الطحاوي
اآليت.

حتليل:
ُيفهــم مــن كالم اإلمــام أمحــد أن التنيــي أشــدّ الشــاميني نــكارة يف حديــث زهــر ال أن مناكــر

زهــر ينفــرد هبــا التنيــي ،ونحــوه كالم الطحــاوي اآليت.

312

(( (1أبــو حفــص التنيــي هــو عمــرو بــن أبــى ســلمة" :صــدوق لــه أوهــام" .تقريــب التهذيــب( ،ص)422؛ وروايتــه يف جامــع
الرتمــذي (( ،)90/2ح)296؛ َواملســتدرك عــى الصحيحــن ،للحاكــم( ،)354/1( ،ح ،)841وقــال احلاكــم" :صحيــح عــى
رشط الشــيخني ومل خيرجــاه" .ووافقــه الذهبــي.
(( (2هتذيب الكامل يف أسامء الرجال)417/9( ،؛ َورشح علل الرتمذي.)778/2( ،
(( (3جامع الرتمذي.)91/2( ،
(( (4إكامل هتذيب الكامل)90/5( ،؛ وَهتذيب التهذيب)350/ 3( ،؛ وأ ّما يف الثقات ،للعجيل" :)371/1( ،جائز احلديث".
(( (5الكامل يف ضعفاء الرجال ،)187/4( ،وسيأيت نص كالمه.
(( (6هتذيب الكامل يف أسامء الرجال.)417/9( ،

إِعال َُل ا ُملحدِّ ثني بِ ِذ ِ ِ
«جا َع ٍة»
«ر ٍاو» َأو َ َ
َ
كرهم :احلَ ْم َل َع َل َ

وحيتمــل عــدم محــل أهــل الشــام اخلطــأ يف مرويــات زهــر بــل حيمــل خطأهــا هــو إن حــدّ ث مــن

حفظــه مــع كونــه ثقــة يف نفســه :قــال أبــو حاتــم" :حملــه الصــدق ،ويف حفظــه ســوء ،وكان حديثــه
بالشــام أنكــر مــن حديثــه بالعــراق لســوء حفظه...قـ ِ
ـدم الشــام؛ فــا حــدث مــن كتبــه فهــو صالــح،
ومــا حــدث مــن حفظــه ففيــه أغاليــط"(.)1

وحديــث زهــر الــذي رواه :عــن هشــام بــن عــروة ،عــن أبيــه ،عــن عائشــة أن رســول اهلل

« :كان يســلم تســليمة واحــدة تلقــاء وجهــه ،ثــم يميــل إىل الشــق األيمــن شــيئا» .رواه

عنــه مــن أهــل الشــام :عمــرو بــن أيب ســلمة التنيــي( ،)2وعبــد امللــك بــن حممــد الدمشــقي( ،)3وقــد

رويــاه هكــذا بالرفــع عــن زهــر ،ولــ ّـا أخرجــه الرتمــذي ،قــال عقبــه" :حديــث عائشــة ال نعرفــه

مرفوعــا ،إال مــن هــذا الوجــه" .ثــم ذكــر كالم أمحــد والبخــاري الســابقني يف ضعــف روايــة أهــل
الشــام عــن زهــر(.)4

وقال أبو حاتم" :هذا حديث منكر ،هو عن عائشة موقوف"(.)5
وذكــر الدارقطنــي روايتــي عمــرو بــن أيب ســلمة ،وعبــد امللــك بــن حممــد( ،)6ثــم قــال" :خالفهــا

الوليــد بــن مســلم؛ فــرواه عــن زهــر بــن حممــد ،عــن هشــام ،عــن أبيــه ،عــن عائشــة ،موقوفــا .قــال

الوليــد :قلــت لزهــر بــن حممــد :فهــل بلغــك عــن رســول اهلل  فيــه يشء؟ قــال :نعــم،

أخــرين حييــى بــن ســعيد األنصــاري ،أن رســول اهلل  كان يســلم تســليمة" ،وصحــح وقفــه

(( (1اجلرح والتعديل)590/3( ،؛ وانظر زيادة إكامل هتذيب الكامل)91/5( ،؛ َوتقريب التهذيب( ،ص.)217
(( (2جامع الرتمذي( ،)90/2( ،ح)296؛ َوالسنن الكربى ،للبيهقي( ،)254/2( ،ح.)2985
(( (3وروايتــه يف ســنن ابــن ماجــه( ،)297/1( ،ح :)919وليــس فيهــا" :ثــم يميــل إىل الشــق األيمــن شــيئا" ،وعبــد امللــك بــن حممــد:
"لــن احلديــث" .تقريــب التهذيــب( ،ص.)365
(( (4جامع الرتمذي( ،)90/2( ،ح.)296
(( (5علل احلديث ،الرازي.)340/2( ،
(( (6ويــرى البــزار أن التنيــي تفــرد بــه عــن زهــر ،وممــا ســبق ومــا ســيايت مــن كالم الدارقطنــي أنــه مل يتفــرد بــل شــاركه الصنعــاين
ـي،
عــن زهــرُ ،ينظــر كالم البــزار يف البحــر الزخــار (( ،)113/18ح)55؛ وذكــر العقي ـيُّ يف الضعفــاء الكبــر )272/3( ،التنيـ َّ
وقــال" :يف حديثــه وهــم" ثــم ذكــر لــه هــذا احلديــث.
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الدارقطنــي( ،)1وقــد أســند خــر الوليـ ِ
ـد العقيـيُّ ثــم قــال" :روايــة الوليــد أوىل"(.)2
وقــال الطحاوي(ت321:هـــ)" :هــذا حديــث أصلــه موقــوف عىل عائشــة  ، هكــذا رواه

احلفــاظ ،وزهــر بــن حممــد  -وإن كان ثقــة  -فــإن روايــة عمــرو بــن أيب ســلمة عنــه تض ّعــف جــد ًا"(.)3
ـث الســابق :ذكــر أنــه تفــرد بــه ،وذكــر معــه غــر حديـ ٍ
ـدي لزهــر احلديـ َ
ـث ِمن
ولـّــا ذكــر ابـ ُن عـ ّ

روايــة الشــاميني عنــه قــال" :هــذه األحاديــث لزهــر بــن حممــد فيهــا بعــض النُكــرة ،وروايــة (غــر)

()4

الشــاميني عنــه أصــح مــن روايــة غريهــم ،ولــه غــر هــذه األحاديــث ،ولعـ ّـل الشــاميني حيــث رووا

عنــه اخطــأوا عليــه؛ فإنــه إذا حــدث عنــه أهــل العــراق فرواياهتــم عنــه شــبه املســتقيمة ،وأرجــو أنــه ال

بأس بــه"(.)5

محــل آخــرون نــكارة احلديــث عــى زهــر حيــث تفــرد بــهِ ،
ومــن هــؤالء ابــن عبــد الــر
و ّ

(ت463:هـــ) حيــث قــال" :وأ ّمــا حديــث عائشــة؛ فانفــرد بــه زهــر بن حممــد :مل يــروه مرفوعــا غريه،

وهــو ضعيــف ال حيتــج بــا ينفــرد بــه"( .)6وكــذا البيهقــي حيــث قــال " :تفرد بــه زهري بــن حممــد.)7("..
وهــذا يلتقــي مــع كالم أيب حاتــم بحمــل كالمهــا( )8عــى كالم أيب حاتــم حيــث تكــون أفــراده احلمــل

فيهــا عليــه؛ حيــث اتــكل عــى حفظــه دون كتابــه.
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(( (1العلل الواردة يف األحاديث النبوية ،للدارقطني.)171/14( ،
(( (2الضعفــاء الكبــر ،)272/3( ،واملوقــوف عــن عائشــة رواه البيهقــي مــن طريــق عبيــد اهلل بــن عمــر ،عــن القاســم ،عــن عائشــة
ريض اهلل عنهــا" :أهنــا كانــت تســ ّلم يف الصــاة تســليمة واحــدة ِق َبــل وجههــا :الســام عليكــم" .الســنن الكــرى ،للبيهقــي،
(( ،)255/2ح.)2987
(( (3رشح معاين اآلثار ،للطحاوي.)270/1( ،
(( (4لعلهــا ســقطت مــن املطبــوع الــذي بــن يــدي ،وهــو مــيء بمثــل هــذا ،والســياق يقتــي وجــود مــا أثبتــه .و ُينظــر زيــادة هتذيــب
الكــال يف أســاء الرجــال ،)418/9( ،فقــد نقــل املــزي فيــه عــن ابــن عــدي الســياق بنحــو مــا أثبتــه.
(( (5الكامل يف ضعفاء الرجال.)187 -181/4( ،
(( (6التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ،البن عبد الرب.)189/16( ،
(( (7السنن الكربى ،للبيهقي( ،)254/2( ،ح.)2985
(( (8مع تفرد ابن عبد الرب يف تضعيف زهري وأنه ال ُيتج به.

إِعال َُل ا ُملحدِّ ثني بِ ِذ ِ ِ
«جا َع ٍة»
«ر ٍاو» َأو َ َ
َ
كرهم :احلَ ْم َل َع َل َ

النتيجة:
1 .جعــل األئمــة أمحــد والبخــاري وابــن عــدي وغريهــم احلمـ َـل عــى مــن رواه عــن زهــر

مــن أهــل الشــام.

2 .جعــل أبــو حاتــم وغــره احلمــل عــى زهــر نفســه فيــا حــدث بــه مــن حفظــه دون كتابــه،

وهــذا مــا وقــع منــه بالشــام.

وقــد ينفــرد زهــر بأحاديــث يكــون احلمــل فيهــا عليــه ،وقــد حيمــل فيهــا الشــاميون خطــأ

الروايــة فيهــا ،وقــد أفــرد العقيــي لزهــر ترمجــة ذكــر لــه فيهــا حديثــا  -غــر هــذا  -وجعــل

ــم
احلمــل فيهــا عليــه( ،)1ثــم ترجــم لعمــرو بــن أبــى ســلمة التنيــي ،ومح ّلــه العقيــي َ
وه َ
َ
احلديــث يف روايتــه عــن زهــر ،وهــو احلديــث املذكــور مثــاال هنــا(.)2
3 .حيتمــل معنــى كالم اإلمــام أمحــد "قلبــوا اســمه" حيتمــل مبالغــة يف إنــكاره عــى أهل الشــام:

التنيــي  -وغــره مــن الشــاميني  -يف أحاديثهــم عــن زهــر ،وحيتمــل مــراده قيــام أهــل الشــام

ويقــرب هــذا األخــر قــول أمحــد" :ينبغــي أن يكــون قلــب اســمه أهــل
بتدليــس الشــيوخ،
ّ

ـموا رجـ ً
ا ضعيفـ ًا زهــر بــن حممــد -وليــس بزهــر بــن حممــد اخلراســاين"(.)3
الشــام-يعني سـ ّ
4 .وكــذا احتمــل املعن َيــن يف قــول البخــاري" :أنــا أتقــى هــذا الشــيخ ،كأن حديثــه موضــوع،

ليــس هــذا عنــدي زهــر بــن حممــد"(.)4

5 .وعــى االحتــال الثــاين فلــم أجــد مــن أدخــل عمــرو بــن أيب ســلمة التنيــي وعبــد امللــك

بــن حممــد يف املدلســن ،واهلل أعلــم.

6 .احلاكــم صاحــب املســتدرك يصحــح حديــث عمــرو بــن أيب ســلمة التنيــي عــن زهــر

مــن طريقــه ،ويقــول" :عــى رشط الشــيخني ومل خيرجــاه ..قــد اتفــق الشــيخان عــى االحتجــاج
(( (1الضعفاء الكبري.)92/2( ،
(( (2الضعفاء الكبري.)272/3( ،
(( (3رشح علل الرتمذي.)822/2( ،
(( (4رشح علل الرتمذي.)822/2( ،
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بعمــرو بــن أيب ســلمة وزهــر بــن حممــد "(.)1
قلــت :لكــن ليــس عنــد البخــاري ومســلم لزهــر مــن طريــق الشــاميني  -عمــرو أو غــره -

يش ٌء! ويف هــذا يقــول ابــن رجــب" :احلاكــم خيــرج مــن روايــات الشــاميني عنــه (أي عــن زهــر) كثري ًا

كالوليــد بــن مســلم وعمــرو بــن أيب ســلمة ،ثــم يقــول :صحيــح عــى رشطهــا ،وليــس كــا قــال"(.)2
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(( (1املستدرك عىل الصحيحني( ،)354/1( ،ح.)841
(( (2رشح علل الرتمذي.)779/2( ،

إِعال َُل ا ُملحدِّ ثني بِ ِذ ِ ِ
«جا َع ٍة»
«ر ٍاو» َأو َ َ
َ
كرهم :احلَ ْم َل َع َل َ

خامتة البحث :النتائج
	-قــول األئمــة" :احلمــل عــى فــان" أو "عــى مجاعــة" مــن الــرواة أو مــا يــدل عــى معنامهــا
إنــا هــو لتضعيــف الروايــة ببيــان علتهــا وحتديــد َمــن صاحــب اخلطــأ فيهــا.
	-عالقــة هــذه العبــارة بالعلــل :أهنــا إعــال مــع حتديــد صاحــب اخلطــأ ،وعلــم العلــل
أوســع مــن جمــرد االطــاق بــل قــد ُيعـ ّـل الناقــد الروايــة ويذكــر الراجــح فيهــا مــن دون ذكــر

صاحــب اخلطــأ ،وكــذا عالقتهــا بعلــم اجلــرح والتعديــلّ :
أن مــن قيــل فيــه ذلــك يكــون جرحــا

حــل خطــأ روايــة فهــو ضعيــف فيهــا؛ فـ ْ
نســبيا فيــه ،بمعنــى ّ
ـإن كثــر منــه ذلــك فــا
أن كل مــن ُ ِّ
شــك أنــه يؤثــر عــى حفظــه بالعمــوم.
	-يقــع اجلــزم مــن النقــاد بالتحميــل ،وقــد ُيع َّلــق األمــر وهــو نــادر؛ ألن األمــر عنــد األئمــة

مبنــي عــى ســر املرويــات وتنقيحهــا ،فلــذا حيــددون مــن حيمــل اخلطــأ إال أن األمــر غالبــه
َ
اجتهــادي ،لِــذا ُ
خطــأ
فيمــن حيمــل
كل األمثلــة املذكــورة يف البحــث وقــع خــاف النقــاد َ

الروايــة .وقــد اجتهــدت يف التحليــل والدراســة واملقارنــة وإعطــاء النتيجــة املناســبة يف ترجيــح

أحــد االجتهاديــن.
	ّ -
إن دفــع احلمــل ال يتأتّــى إال بمتابعــة ودقــة إلزالــة العهــدة أو إمــكان محــل اخلطــأ عــى
غــره بقرينــة واضحــة ،ومــن القرائــن :تفــرد شــيخ مــن قيــل فيــه (احلمــل عليــه) أو الــراوي
عنــه ،ومل يكونــا ممــن ُيعتمــد عــى تفردهــم .فهــذا البــاب تُعمــل فيــه القرائــن يف ترجيــح رفــع

عمــن تُك ّلــم يف حفظــه لقرينــة أو قرائــن ُ
وتعــل العهــدة
احلمــل يف اخلطــأ .وقــد ُيرفــع احلمــل ّ

عــى غــره؛ كــا لــو كان هــذا الــذي تــزال عنــه العهــدة أحفــظ ِمــن اآلخــر بالعمــوم.
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	-طبقــة األثبــات يف الروايــة كالطبقــة األوىل يف شــيخهم ال ُيمــل عليهــم جمتمعــن ،وقــد
ُيمــل عــى بعضهــم مقابــل اآلخريــن ممَــن خالفوهــم ،وأ ّمــا الوحــدان -مــن احلفــاظ أو الثقــات

أيضــا يــأيت محــل اخلطــأ عليهــم
و َمــن تُك ّلــم يف حفظهــم -فيــأيت عليهــم احلمــل ،واجلمــع منهــم ً

فمــن دوهنــم فيكثــر
 -عــدا الطبقــة األوىل  -بقرائــن تــدل عــى إمــكان احلمــل ،وأ ّمــا الضعفــاء َ

عليهــم احلمــل أفــرادا ومجاعــات وهــو كثــر املثــال يف كتــب العلــل ونحوهــا ،لــذا مل أذكــر يف
بحثــي مثــاال لــه لوضوحــه وشــهرته.
توصية:
أويص بجمــع مــادة شــاملة يف تأليــف مســتقل يشــمل كل مــن قيلــت فيــه (أو فيهــم) هــذه العبــارة

ومــا يقارهبــا واســتخراجها مــن بطــون الكتــب ،ثــم دراســتها دراســة مســتوفاة بــكل أحاديثهــا؛ تليــق

يتعجــل بتحميــل اخلطــأ عــى ٍ
راو يف روايــة
هبــذا العلــم الدقيــق ،عــى أن أويص الــدارس يف ذلــك أال ّ

حتــى جيمــع مجعــا موســعا يســتظهر َمــن األوىل باحلمــل ..كــا أنــه أيضــا ال يســتعجل بالركــون إىل

قــول إمــام بأخــذ رأيــه يف ذلــك حتــى يتأكــد عــدم معارضتــه لقــول آخــر عــن إمــام؛ فــإن وجــد
فليقــارن بــن الرأيــن بالبحــث واالنصــاف.

واهلل أعلم

وصىل اهلل وس ّلم عىل ٍ
كثريا.
حممد َوعىل آله وصحبه َوس ّلم
ً
تسليم ً
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1.إكــال هتذيــب الكــال يف أســاء الرجــال ،للمغلطــاي ،أبــو عبــد اهلل بــن قليــج احلنفــي ،حتقيــق:
عــادل بــن حممــد وآخــر ،ط ،1دار الفــاروق1422 ،هـــ.

2.اإلكــال يف ذكــر مــن لــه روايــة يف مســند اإلمــام أمحــد مــن الرجــال ســوى مــن ذكــر يف هتذيــب
الكــال ،للحســيني ،حممــد بــن عــي ،حتقيــق :عبــد املعطــي قلعجــي( ،د.ط) منشــورات جامعــة

الدراســات اإلســامية – كراتــي ،باكســتان (د.ت).

3.البحــر الزخــار "مســند البــزار" ،للبــزار ،أبــو بكــر أمحــد بــن عمــرو العتكــي ،حتقيــق :حمفــوظ
الرمحــن زيــن اهلل وآخريــن ،ط ،1املدينــة  -مكتبــة العلــوم واحلكــم1988 ،م.

حممــد( ،د.ط) نــر دار
4.تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوسَّ ،
حممــد بــن ّ
للزبيــدي املرتــىّ ،
اهلدايــة( ،د.ت).

5.التاريــخ الكبــر ،للبخــاري ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن إســاعيل( ،د.ط) حيــدر آبــاد  -الدكــن:
دائــرة املعــارف العثامنيــة (د.ت).

6.تاريــخ أســاء الثقــات ،البــن شــاهني ،عمــر بــن أمحــد ،حتقيــق :صبحــي الســامرائي ،ط،1
الكويــت  -الــدار الســلفية1404 ،هـــ.

7.تاريــخ اإلســام َو َوفيــات املشــاهري َواألعــام ،للذهبــي ،حممــد بــن أمحــد ،حتقيــق :بشــار
عــواد ،ط ،1دار الغــرب اإلســامي 2003 ،م.
ّ

8.تاريــخ ابــن معــن (روايــة الــدوري) ،للبغــدادي ،أبــو زكريــا حييــى بــن معــن ،حتقيــق :أمحــد
نــور ســيف .ط ،1مكــة  -مركــز البحــث العلمــي1399 ،هـــ.

9.تاريــخ بغــداد ،للبغــدادي ،أبــو بكــر أمحــد بــن عــي أيب بكــر ،حتقيــق :بشــار معــروف ،ط،2
بــروت  -دار الغــرب اإلســامي1422 ،هـــ.
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	10.حتفــة األرشاف بمعرفــة األطــراف ،للمــزي ،يوســف بــن عبــد الرمحــن ،حتقيــق :عبــد الصمــد
رشف الديــن ،ط ،2بــروت  -املكتــب اإلســامي1403 ،هـــ.

	11.تدريــب الــراوي يف رشح تقريــب النــواوي ،للســيوطي ،عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر ،حتقيــق :نظــر
حممــد الفاريــايب( ،د.ط) ،دار طيبــة( .د.ت).

	12.تصحيــح الفصيــح ورشحــه ،البــن ُد ُر ْس ـت ََو ْيه ،عبــد اهلل بــن جعفــر بــن حممــد ابــن املرزبــان،
حتقيــق :حممــد بــدوي( ،د.ط) مــر  -املجلــس األعــى للشــئون اإلســامية1419 ،هـــ.

	13.تعجيــل املنفعــة بزوائــد رجــال األئمــة األربعــة ،البــن حجــر العســقالين ،أبــو الفضــل أمحــد بــن
عــي ،حتقيــق :إكــرام اهلل إمــداد احلــق ،ط ،1بــروت  -دار البشــائر1996 ،م.

	14.تقريــب التهذيــب ،البــن حجــر العســقالين ،أبــو الفضــل أمحــد بــن عــي ،حتقيــق :حممــد عوامــة،
ط ،1ســوريا  -دار الرشــيد1406 ،هـ.

	15.التقييــد واإليضــاح رشح مقدمــة ابــن الصــاح ،للعراقــي ،عبــد الرحيــم بــن احلــي ،حتقيــق:
عبــد الرمحــن عثــان ،ط ،1املدينــة املنــورة  -املكتبــة الســلفية1389 ،هـــ.

	16.التمهيــد ملــا يف املوطــأ مــن املعــاين واألســانيد ،البــن عبــد الــر ،يوســف بــن عبــد اهلل القرطبــي،
حتقيــق :مصطفــى العلــوي َوآخــر ،نــر وزارة األوقــاف  -املغــرب 1387 ،هـــ.

	17.هتذيــب التهذيــب ،البــن حجــر العســقالين ،أبــو الفضــل أمحــد بــن عــي ،ط ،1اهلنــد  -مطبعــة
دائــرة املعــارف النظاميــة1326 ،هـ.

	18.هتذيــب الكــال يف أســاء الرجــال ،للمــزي ،أبــو احلجــاج يوســف بــن عبــد الرمحــن ،حتقيــق:
بشــار عــواد .بــروت  -مؤسســة الرســالة1400 ،هـــ.

	19.توضيــح األفــكار ملعــاين تنقيــح األنظــار ،لألمــر الصنعــاين ،حممــد بــن إســاعيل الكحــاين،
حتقيــق :صــاح بــن عويضــة ،ط ،1بــروت  -دار الكتــب العلميــة1417 ،هـــ.

	20.الثقــات ،البــن حبــان ،حممــد بــن حبــان ،ط ،1نــر دائــرة املعــارف العثامنيــة  -حيــدر آبــاد
الدكــن ،اهلنــد 1393 ،هــ.
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	21.جامــع التحصيــل يف أحــكام املراســيل ،للعالئــي ،أبــو ســعيد بــن خليــل بــن كيكلــدي ،حتقيــق:
محــدي الســلفي ،ط ،2بــروت  -عــامل الكتــب1407 ،هـ.

	22.جامــع الرتمــذي ،للرتمــذي ،أبــو عيســى حممــد بــن عيســى ،حتقيــق :بشــار معــروف( ،د.ط)،
بــروت  -دار الغــرب اإلســامي1998 ،م.

	23.جامــع العلــوم واحلكــم يف رشح مخســن حديثـ ًا مــن جوامــع الكلــم ،البــن رجــب ،عبــد الرمحــن
بــن أمحــد احلنبــي ،حتقيــق :حممــد األمحــدي ،ط ،2دار الســام1424 ،هـ.

	24.اجلامــع ألخــاق الــراوي وآداب الســامع ،للخطيــب ،أبــو بكــر أمحــد بــن عــي البغــدادي،
حتقيــق :حممــود الطحــان( ،د.ط) نــر مكتبــة املعــارف( .د.ت).

	25.اجلــرح والتعديــل ،للــرازي ،أبــو حممــد عبــد الرمحــن بــن أيب حاتــم ،ط ،1اهلنــد  -طبعــة جملــس
دائــرة املعــارف العثامنيــة1271 ،هـ.

	26.ديــوان الضعفــاء واملرتوكــن وخلــق مــن املجهولــن وثقــات فيهــم لــن ،للذهبــي ،حتقيــق :محــاد
األنصــاري ،ط ،2مكــة  -مكتبــة النهضــة احلديثــة 1387 ،هـ.

	27.ذخــرة احلفــاظ ،البــن القيــراين ،حممــد بــن طاهــر ،حتقيــق :عبــد الرمحــن الفريوائــي ،ط،1
الريــاض :دار الســلف 1416 ،هـــ.

	28.رجــال صحيــح مســلم ،البــن َمن ُْجو َيــه ،أمحــد بــن عــي ،حتقيــق :عبــد اهلل الليثــي ،ط ،1بــروت
 -دار املعرفــة1407 ،هـ.

	29.الســنن الكــرى ،للبيهقــي ،أبــو بكــر أمحــد بن احلســن ،حتقيــق :حممــد عبد القــادر عطــا(،د.ط)،
مكــة  -مكتبة البــاز1414 ،هـ.

	30.الســنن الكــرى ،للنســائي ،أبــو عبــد الرمحــن أمحــد بــن شــعيب ،حتقيــق :حســن شــلبي ،ط،1
بــروت  -مؤسســة الرســالة1421 ،هـــ.

	31.الســنن الــواردة يف الفتــن وغوائلهــا والســاعة وأرشاطهــا ،أليب عمــرو الــداين ،عثــان بــن ســعيد،
حتقيــق :رضــاء اهلل املباركفــوري ،ط ،1الريــاض  -دار العاصمــة 1416 ،هـ.
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	32.سلســلة األحاديــث الضعيفــة واملوضوعــة وأثرهــا الســيئ يف األمــة ،لأللبــاين ،حممــد نــوح
نجــايت ،ط ،1الريــاض  -دار املعــارف1412 ،هـــ.

	33.ســنن ابــن ماجــه ،للقزوينــي ،حممــد بــن يزيــد  ،حتقيــق :حممــد فــؤاد عبــد الباقــي ،مــر -دار

إحيــاء الكتــب العربيــة ،البــايب احللبــي.
للس ِ
ج ْســتاين ،أبــو داود ســليامن بــن األشــعث ،حتقيــق :شـ َعيب األرنــؤوط وآخر،
	 34.ســنن أيب داودِّ ،
ط ،1دار الرســالة العاملية 1430 ،هـ.

	35.ســنن النســائي= الســنن الصغرى(املجتبــى) ،للنســائي ،أمحــد بــن شــعيب ،حتقيــق :عبــد الفتــاح
أبــو غــدة ،ط ،2ســوريا  -مكتــب املطبوعــات اإلســامية1406 ،هـ.

	36.ســر أعــام النبــاء ،للذهبــي ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد ،حتقيــق :شــعيب األرنــاؤوط
وآخــرون ،ط ،3بــروت  -مؤسســة الرســالة1405 ،هـــ.

	37.رشح علــل الرتمــذي ،البــن رجــب ،عبــد الرمحــن بــن أمحــد احلنبــي ،حتقيــق :الدكتــور مهــام
ســعيد ،ط ،1األردن  -مكتبــة املنــار1407 ،هـــ.

	38.رشح معــاين اآلثــار ،للطحــاوي ،أمحــد بــن حممــد بــن ســامة املــري ،حتقيــق :حممــد زهــري
النجــار وآخريــن ،ط ،1املدينــة النبويــة  -عــامل الكتــب1414 ،هـــ.

	39.شــعب اإليــان ،للبيهقــي ،أمحــد بــن احلســن اخلراســاين ،حتقيــق :عبــد العــي حامــد ،ط،1
الريــاض  -مكتبــة الرشــد 1423 ،هـــ.

	40.الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة ،للجوهــري ،إســاعيل بــن محــاد الفــارايب ،حتقيــق:
أمحــد عطــار ،ط ،4بــروت  -دار العلــم للماليــن1407 ،هـــ.

	41.صحيــح ابــن حبــان (اإلحســان يف تقريــب صحيــح ابــن حبــان) ،البــن حبــان ،حممــد بــن حبــان
ال ُبســتي (ت354 :هـــ) ،والرتتيــب :البــن بلبــان الفــاريس ،حتقيــق :شــعيب األرنــؤوط ،ط،1

بــروت  -مؤسســة الرســالة 1408 ،هـ.

	42.صحيــح ابــن خزيمــة ،للنيســابوري ،حممــد بــن إســحاق ،حتقيــق :حممــد مصطفــى األعظمــي،
بــروت  -املكتــب اإلســامي.
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	43.صحيــح البخــاري ،للبخــاري ،أبــو عبــداهلل حممــد بــن إســاعيل ،حتقيــق :مصطفــى ديــب البغــا،
ط ،1بــروت  -دار ابــن كثــر 1407 ،هـ.

	44.صحيــح مســلم ،للنيســابوري ،أبــو احلســن مســلم بــن احلجــاج ،حتقيــق :حممــد عبــد الباقــي،
(د.ط) ،بــروت  -دار إحيــاء الــراث العــريب (د.ت).

	45.الضعفــاء الكبــر ،للعقيــي ،أبــو جعفــر حممــد بــن عمــرو ،حتقيــق :عبــد املعطــي قلعجــي ،ط،1
بــروت  -دار املكتبــة العلميــة1404 ،هـ.

	46.طبقــات الــرواة عــن اإلمــام ســفيان الثــوري ،لردمــان ،وائــل محــود هــزاع ،ط ،1مــر  -دار
التوحيــد1434 ،هـ.

	47.الطبقــات الكــرى ،القســم املتمــم لتابعــي أهــل املدينــة ومــن بعدهــم ،البــن ســعد ،حممــد بــن
ســعد البغــدادي ،حتقيــق :زيــاد حممــد منصــور ،ط ،2املدينــة املنــورة  -مكتبــة العلــوم واحلكــم،
 1408هـ.

	48.العلــل الــواردة يف األحاديــث النبويــة ،للدارقطنــي ،عــي بــن عمــر ،حتقيــق :حمفــوظ الرمحــن
الســلفي ،ط ،1الريــاض  -دار طيبــة 1405 ،هـــ.

	49.العلــل َومعرفــة الرجــال (روايــة ابنــه عبــداهلل) ،للشــيباين ،أبــو عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن
حنبــل ،حتقيــق :ويص عبــاس ،ط ،2الريــاض  -دار اخلــاين1422 ،هـــ.

	50.علــل الرتمــذي الكبــر (ترتيــب أبــو طالــب القــايض) ،للرتمــذي ،حممــد بــن عيســى ،حتقيــق:
صبحــي الســامرائي وآخــر ،ط ،1بــروت  -عــامل الكتــب1409 ،هـــ.

	51.علــل احلديــث ،للــرازي ابــن أيب حاتــم ،عبــد الرمحــن بــن حممــد الــرازي ،حتقيــق :فريــق مــن
الباحثــن بــإرشاف ســعد بــن عبــد اهلل احلميــد وآخــر ،ط ،1الريــاض  -مطابــع احلميــي،

 1427هـ.

	52.فتــح البــاري بــرح صحيــح البخــاري ،البــن حجــر العســقالين ،أبــو الفضــل أمحــد بــن عــي،
(د.ط) بــروت  -دار املعرفــة1379 ،هـ.
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	53.فتــح البــاري رشح صحيــح البخــاري ،البــن رجــب ،عبــد الرمحــن بــن أمحــد احلنبــي ،ط،1
املدينــة النبويــة  -مكتبــة الغربــاء األثريــة1417 ،هـــ.
	54.القامــوس املحيــط ،للفريوزآبــادي ،جمــد الديــن حممــد بــن يعقــوب ،ط ،8بــروت  -مؤسســة
الرســالة1426 ،هـ.
	55.الكامل يف الضعفاء ،للجرجاين ،عبداهلل بن عدي ،ط ،3بريوت  -دار الفكر1409 ،هـ.

	56.لســان امليــزان ،البــن حجــر العســقالين ،أبــو الفضــل أمحــد بــن عــي ،حتقيــق :دائــرة املعــرف
النظاميــة باهلنــد ،ط ،3بــروت  -مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات1406 ،هـــ.
	57.املجروحــن مــن املحدثــن والضعفــاء واملرتوكــن ،البــن حبــان ،أبــو حاتــم حممــد بــن حبــان
ال ُبســتي ،حتقيــق :حممــود زايــد ،ط ،1حلــب  -دار الوعــي1396 ،هـــ.

	58.املختلطــن ،للعالئــي ،أبــو ســعيد صــاح الديــن خليــل بــن كيكلــدي ،حتقيــق :رفعــت فــوزي
عبــد املطلــب وآخــر ،ط ،1القاهــرة  -مكتبــة اخلانجــي1417 ،هـــ.
	59.املســتدرك عــى الصحيحــن ،للحاكــم ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن عبــد اهلل النيســابوري ،ط،1
بــروت  -دار الكتــب العلميــة1411 ،هـــ.
	60.مســند أيب داود الطيالــي ،لســليامن بــن داود ،حتقيــق :حممــد الرتكــي ،ط ،1مــر  -دار هجــر،
 1419هـ.
	61.مســند اإلمــام أمحــد للشــيباين ،أبــو عبــداهلل أمحــد بــن حنبــل ،حتقيــق :شــعيب األرنــاؤوط
وآخريــن ،ط ،1بــروت  -مؤسســة الرســالة1421 ،هـــ.
	62.املصبــاح املنــر يف غريــب الــرح الكبــر ،للفيومــي ،أمحــد بــن حممــد بــن عــي ،حتقيــق :يوســف
حممــد( ،د.ط) ،بــروت  -املكتبــة العرصيــة( ،د.ت).
	63.املصنــف ،للصنعــاين ،عبــد الــرزاق بــن مهــام حتقيــق :حبيــب الرمحــن األعظــــمي ،ط،2
بــــروت -املكتــب اإلســامي1403 ،هـــ.
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	64.املصنــف يف األحاديــث واآلثــار ،البــن أيب شــيبة ،عبــد اهلل بــن حممــد العبــي ،حتقيــق :كــال
احلــوت ،ط ،1الريــاض  -مكتبــة الرشــد1409 ،هـــ.

ـراب ،حممــد بــن حســن ،ط ،1بــــروت  -دار الــــقلم،
	65.املعــامل األثــرة يف الســنة والســرة ،لـ ُ َّ
 1411هـ.

	66.معجــم مــا اســتعجم مــن أســاء البــاد واملواضــع ،للبكــري ،عبد اهلل بــن عبــد العزيــز األندليس،
ط ،3بــروت  -عامل الكتــب 1403 ،هـ.

	67.معجــم مقاييــس اللغــة ،البــن فــارس ،أبــو احلســن أمحــد بــن فــارس بــن زكريــا ،حتقيــق :عبــد
الســام هــارون( ،د.ط) ،بــروت  -دار الفكــر1399 ،هـــ.

	68.معرفــة أنــواع علــوم احلديــث (مقدمــة ابــن الصــاح) ،البــن الصــاح ،عثــان بــن عبدالرمحــن،
حتقيــق :نــور الديــن عــر( ،د.ط) ،بــروت  -دار الفكــر املعــارص1406 ،هـــ.

	69.معرفــة علــوم احلديــث ،للحاكــم ،حممــد بــن عبــد اهلل ابــن البيــع النيســابوري ،حتقيــق :معظــم
حســن ،ط ،2دار الكتــب العلميــة  -بــروت1397 ،هـــ.

	70.معنــى الطبقــة يف علــل ومراتــب الروايــة ،لردمــان ،وائــل محــود هــزاع ،ط ،1مــر  -دار
التوحيــد1434 ،هـــ.

	َ 71.مــن تُك ِّلــم فيــه وهــو موثــق ،للذهبــي ،حممــد بــن أمحــد ،حتقيــق :حممــد شــــكور أمــــرير ،ط،1
مكتبــة املنــار – األردن ،الزرقــاء1406 ،هـــ.

	72.املوضوعــات ،البــن اجلــوزي ،عبــد الرمحــن بــن عــي ،حتقيــق :عبــد الرمحــن حممــد عثــان ،ط،1
املدينــة املنــورة  -املكتبــة الســلفية 1386 ،هـ.

	73.املوقظــة يف علــم مصطلــح احلديــث ،للذهبــي ،حممــد بــن أمحــد ،حتقيــق :عبــد الفتــاح أبــو ُغــدّ ة،
ط ،2حلــب  -مكتبــة املطبوعــات اإلســامية1412 ،هـ.

	74.ميــزان االعتــدال يف نقــد الرجــال ،للذهبــي ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد .حتقيــق :عــي
البجــاوي ،ط ،1بــروت  -دار املعرفــة للطباعــة1382 ،هـــ.
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	75.نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر يف مصطلح أهل األثر ،البن حجر العسقالين ،أمحد بن عيل،
حتقيق :عبد اهلل الرحييل ،ط ،1الرياض  -مطبعة سفري1422،هـ.

	76.النكت عىل كتاب ابن الصالح ،البن حجر العسقالين ،أمحد بن عيل ،حتقيق :ربيع بن املدخيل،
ط ،1نرش عامدة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية  -املدينة املنورة1404 ،هـ.

	77.النكت عىل مقدمة ابن الصالح ،للزركيش ،أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن هبادر ،حتقيق :زين
العابدين بال فريج ،ط ،1الرياض -أضواء السلف1419 ،هـ.

	78.اهلداية واإلرشاد يف معرفة أهل الثقة والسداد ،للكالباذي ،أمحد بن حممد البخاري ،حتقيق :عبد
اهلل الليثي ،ط ،1دار املعرفة  -بريوت1407 ،هـ.
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موضوع البحث:

دراســة نظريــة تطبيقيــة ألمــر الناقــد بالكتابــة عــن الــراوي بعبــارة(( :اكتــب عنــه)) ،تتضمــن معنى

العبــارة ،ومنزلــة الــرواة الذيــن قيلــت فيهم.

هدف البحث:

بيــان مدلــول عبــارة(( :اكتــب عنــه)) ،والتفريــق بينهــا وبــن عبــارةُ (( :يكتــب حديثــه)) ،ومعرفــة

منزلــة الــراوي الــذي قيلــت فيــه ،وبيــان أهنــا ليســت اصطالحــا خاصــا باإلمــام مســلم.
مشكلة البحث :اإلجابة عن األسئلة التالية:

	-ما املراد بأمر الناقد بالكتابة عن الراوي بعبارة(( :اكتب عنه))؟.
	-هــل مصطلــح أمــر الناقــد بالكتابــة عــن الــراوي بعبــارة(( :اكتــب عنــه)) ،مــن املصطلحــات

اخلاصــة باإلمــام مســلم ،أم ال؟

	-ما منزلة الرواة الذين قيلت فيهم عبارة(( :اكتب عنه))؟

نتائج البحث:

ـي للــراوي
1 .إن داللــة األمــر بالكتابــة عــن الــراوي بعبــارة(( :اكتــب عنــه)) ،هــي توثيــق ضمنـ ٌ

الــذي قيلــت فيــه.

2 .أن معنــى عبــارة(( :اكتــب عنــه)) ،ليــس مصطلحــا خاصــا باإلمــام مســلم ،بــل هــو كذلــك

عنــد غــره.

الدالة (املفتاحية) :اكتب عنه ،األمر ،الكتابة.
الكلامت ّ
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F
احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،وبعد:
أثــار اهتاممــي مدلــول األمــر بالكتابــة عــن الــراوي بقــول الناقــد فيــه(( :اكتــب عنــه)) ،حيــث

وجــدت مجاعــة مــن أئمــة احلديــث اســتعملوه يف أحكامهــم عــى الــرواة ،وكنــت قــد وقفــت عــى

قــول احلاكــم أيب عبــد اهلل النيســابوري عنــد بيانــه مــراد اإلمــام مســلم بقولــه يف أحــد الــرواة(( :اكتــب

عنــه)) .حيــث قــال" :وهــذا رســم مســلم يف الثقــات" ( .)1وزاد مــن اهتاممــي اختــاف مراتــب الــرواة
الذيــن ورد عــن األئمــة األمــر بالكتابــة عنهــم بتلــك العبــارة.

فعزمــت عــى الكتابــة يف هــذا اجلانــب لتوضيــح مدلــول هــذه العبــارة ،بدراســة علميــة تســتقرئ

هــذه العبــارة ومــن قيلــت فيــه؛ ليتضــح مــن خالهلــا بيــان مدلوهلــا عنــد أئمــة اجلــرح والتعديــل،
ومرتبــة مــن قيلــت فيــه مــن الــرواة.

أمهية املوضوع وسبب اختياره:
ّ
إن لدراســة عبــارات أئمــة اجلــرح والتعديــل ،ومعرفــة مدلــول مصطلحاهتــم التــي حكمــوا هبــا

عــى الــرواة أمهيــة بالغــة ،حيــث حيتاجهــا كل باحــث ،ويفتقــر إىل معرفتهــا كل ناظــر يف كالمهــم.

قــال اإلمــام الذهبــي" :والــكالم يف الــرواة حيتــاج إىل ورع تــام ،وبــراءة مــن اهلــوى وامليــل،

وخــرة كاملــة باحلديــث وعللــه ورجالــه ،ثــم نحــن نفتقــر إىل حتريــر عبــارات التعديــل واجلــرح،

ف ذلــك
ومــا بــن ذلــك مــن العبــارات املتجاذبــة ،ثــم أهــم مــن ذلــك أن نعلــم باالســتقراء التــام ُعـ ْـر َ
اجلهبِـ ِ
واصطالحــه ،ومقاصــدَ ه بعباراتــه الكثــرة"(.)2
ـذ
َ
اإلمــام ِ ْ
فنبــه عــى أمهيــة معرفــة معــاين عبــارات األئمــة وحتريرهــا ،ومعرفــة مصطلحاهتــم العامــة

واخلاصــة ،لتنزيــل كالمهــم بحســب مرادهــم.
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(( (1هتذيب الكامل يف أسامء الرجال ،للمزي.)258/1( ،
(( (2املوقظة يف علم مصطلح احلديث ،للذهبي( ،ص .)82

ِ
بالك ِ
َّاق ِد ِ
مر الن ِ
ول َأ ِ
الراوي بِ
تابة ِ
َمد ُل ُ
عبارةُ (( :اكت ُْب َعنْ ُه))
عن َّ

وأمــر الناقــد بالكتابــة عــن الــراوي بعبــارة(( :اكتــب عنــه)) ،هــو مــن تلــك املصطلحــات التــي

حتتــاج إىل معرفــة مقصــود قائلهــا هبــا ،وهــل هــي مــن املصطلحــات العامــة أو اخلاصــة ببعــض النقاد.
فلذلك اخرتت هذا البحث ليتجىل من خالله مدلول هذا املصطلح.

مشكلة البحث:
حياول البحث أن جييب عن األسئلة التالية:
 1 .ما املراد بأمر الناقد بالكتابة عن الراوي بعبارة(( :اكتب عنه))؟
 2 .هــل مصطلــح أمــر الناقــد بالكتابــة عــن الــراوي بعبــارة (( :اكتــب عنــه)) ،مــن

املصطلحــات اخلاصــة باإلمــام مســلم ،أم ال؟

3 .ما منزلة الرواة الذين قيلت فيهم عبارة(( :اكتب عنه))؟

أهداف البحث:
1 .بيان مدلول أمر اإلمام بالكتابة عن الراوي بقوله(( :اكتب عنه)).
2 .مقارنــة اســتعامل النقــاد لألمــر بالكتابــة عــن الــراوي املســؤول عنــه بأحــكام األئمــة

اآلخريــن.

3 .معرفــة منزلــة الــراوي الــذي أمــر الناقــد بالكتابــة عنــه بعبــارة(( :اكتــب عنــه)) مــن

مراتــب التعديــل أو اجلــرح.

4 .التفريــق بــن األمــر بالكتابــة عــن الــراوي بعبــارة(( :اكتــب عنــه)) ،وبــن قوهلــمُ (( :يكتب

حديثه)).

5 .توضيــح هــل األمــر بالكتابــة عــن الــراوي بعبــارة(( :اكتــب عنــه)) ،اصطــاح عــام أو

خــاص باإلمــام مســلم بــن احلجــاج.
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6 .املشــاركة بإضافــة علميــة يف توضيــح مدلــول مصطلحــات أئمــة اجلــرح والتعديــل يف

بــن احلاكــم مــراد اإلمــام
أحكامهــم عــى الــرواة ،وذلــك ألن عبــارة ((اكتــب عنــه)) وإن ّ

مســلم هبــا ،لكنــه مل يبــن مــراد غــره هبــا ،وســيتضح مــن خــال هــذا البحــث مــراد غــره مــن
األئمــة هبــا.

حدود البحث:

مجيــع الــرواة الذيــن ورد أمــر بعــض النقــاد بالكتابــة عنهــم بعبــارة(( :اكتــب عنــه)) ،مــن أحــد

أئمــة اجلــرح والتعديــل ،يف مجيــع املصــادر.

الدراسات السابقة:

مل يقــف الباحــث بعــد التفتيــش والبحــث عــن بحــث أو مصــدر تنــاول دراســة األمــر الصــادر

مجــع الــرواة الذيــن
مــن النقــاد بالكتابــة عــن الــراوي بعبــارة(( :اكتــب عنــه)) ،وبيــان مدلوهلــا ،أو َ

قيلــت فيهــم.

خطة البحث:

رتبت خطة البحث يف املساقات التالية:
-املقدمــة :وتشــتمل عــى أمهيــة البحــث وســبب اختيــاره ،ومشــكلته ،وأهدافه ،وحــدوده،

والدراســات الســابقة ،ومنهج الدراســة.
-التمهيد :وفيه مطلبان:

املطلب األول :التعريف بمفهوم األمر بالكتابة عن الراوي بعبارة(( :اكتب عنه)).

املطلــب الثــاين :الفــرق بــن األمــر بالكتابــة عــن الــراوي بعبــارة(( :اكتــب عنــه)) ،وبني

قوهلــمُ (( :يكتــب حديثه)).
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-الدراســة النظريــة والتطبيقيــة ألحــكام أئمــة اجلــرح والتعديــل يف األمــر بالكتابــة

عــن الــرواة بعبــارة(( :اكتــب عنــه)) .وفيــه عــرة مطالــب:

املطلب األول :سفيان بن سعيد ال َّثوري (ت161:هـ).

املطلب الثاين :معن بن عيسى القزاز (ت198:هـ).
املطلب الثالث :عفان بن مسلم الص ّفار (ت220 :هـ).
املطلب الرابع :عمرو بن عون السلمي (ت225:هـ).
املطلب اخلامس :حييى بن معني بن عون (ت233 :هـ).
املطلب السادس :عبد اهلل بن حممد النُفييل (ت234:هـ).
املطلب السابع :حممد بن عبد اهلل بن نُمري اهلمداين (ت234:هـ).
املطلب الثامن :أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين (ت241:هـ).
املطلب التاسع :مسلم بن احلجاج القشريي (ت261:هـ).
املطلــب العــارش :أبــو القاســم ُعبيــد اهلل بــن حممــد البغــدادي ،املعــروف بابــن َح َبا َبــة

(ت389:هـ)(.)1

-اخلامتة :وفيها أهم النتائج والتوصيات التي توصل هلا الباحث.

-املصادر واملراجع.

(( (1تاريــخ مدينــة الســام ،للخطيــب البغــدادي)108/12( ،؛ واألنســاب ،للســمعاين)34/4( ،؛ وســر أعــام النبــاء ،للذهبــي،
( .)548/16وثقــه العتيقــي ،واخلطيــب البغــدادي ،والســمعاين ،وقــال الذهبــي" :الشــيخ ،املســند ،العــامل ،الثقــة".
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منهج الدراسة:

املنهج الذي رست عليه يف هذا البحث يتمثل يف النقاط التالية:
	-مجعــت أحــكام األئمــة عــى الــرواة التــي أمــروا فيهــا بالكتابــة عنهــم بعبــارة(( :اكتــب

عنــه)) ،مــن املصــادر التــي اعتنــت بذكــر أحــكام األئمــة عــى الــرواة.

	-جعلــت لــكل إمــام مطلبــا مســتقال ،ذكــرت فيــه حكمــه عــى الــراوي مو ّثقــا مــن املصــادر

التــي ذكرتــه ،ثــم ذكــرت أقــوال األئمــة يف ذلــك الــراوي ،ليتضــح مــن خالهلــا املقارنــة بــن
حكمهــم وحكــم ذلــك اإلمــام ،مــا مل يكــن ذلــك الــراوي مــن الثقــات املشــهورين ،فــإين أذكــر

مــا ُيبـ ّـن حالــه باختصــار.

	ُ -رتبت املطالب عىل حسب وفيات األئمة ،مقدما األقدم وفاة عىل غريه.

	-جعلــت رقــا تسلســليا للــرواة الذيــن ُح ِكــم باألمــر بالكتابــة عنهــم بعبــارة(( :اكتــب

عنــه)).

	-إذا حكــم اإلمــام عــى أكثــر مــن ٍ
راو فــإين رتبتهــم عــى حــروف املعجــم يف الــرواة الذيــن

قيلــت فيهــم تلــك العبــارة حتــت ذلــك املطلــب.

	-عنــد الرتمجــة للــراوي ذكــرت اســمه ،ونســبه ،ونســبته ،وكنيتــه ،ووفاتــه ،ومــن أخــرج لــه

مــن أصحــاب الكتــب الســتة -إن وجــد.-

	-حذفــت األســانيد إىل األقــوال عــن األئمــة ،وال أذكرهــا إال لفائــدة كبيــان انقطــاع فيهــا أو

ضعــف أحــد رواهتــا.

	-ذكــرت يف هنايــة كل ترمجــة خالصــة احلكــم عــى الــراوي مــن خــال أقــوال النقــاد،

ليتضــح ســبب األمــر بالكتابــة عنــه بعبــارة(( :اكتــب عنــه)).
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املطلــب األول :التعريــف بمفهــوم األمــر بالكتابــة عــن الــراوي بعبــارة( :اكتــب
عنــه).
تتنــوع عبــارات أئمــة اجلــرح والتعديــل يف أحكامهــم عــى الــرواة ،وختتلــف داللتهــا يف بيــان
احلكــم؛ وذلــك لتمكنهــم يف الص ِ
نعــة ،واســتطاعة أحدهــم بيــان حــال الــراوي املســؤول عنــه بــا
َّ

للســائل بأســاليب كثــرة ،وعباراهتــم يف ذلــك متنوعــة.
تتبــن بــه منزلتــه ّ

ومــن تلــك العبــارات التــي أبانــوا فيهــا عــن أحــوال الــرواة قــول أحدهــم يف حــق ٍ
راو مــن

الــرواة(( :اكتــب عنــه)) ،حيــث يأمــر تلميــذه بالكتابــة عــن ذلــك الــراوي.

فقــد كان محلــة العلــم يســألون العــامل البصــر بأحــوال الــرواة عمومــا ،أو رواة بلــد خمصــوص

عمــن يأخــذون عنــه احلديــث.

قــال أبــو بكــر أمحــد بــن عمــرو بــن أبــى عاصــم النبيــل" :ســألت أبــا مســعود بــن الفــرات،

فعمــن تــرى أن أكتــب؟
قلــت :مثلــك إذا كان ببلــد مل جيــب أن نكتــب عــن أحــد حتــى نســألك عنــهّ ،
فقــال :يونــس ابــن حبيــب ،بــدأ بــه مــن بــن مجاعــة حمدثيهــم"(.)1

فكانــت هــذه عــادة طلبــة احلديــث عنــد إرادهتــم األخــذ عــن املشــايخ ،ويكــون يف جــواب العــامل

هلــم حكــا ُيســتفاد منــه يف بيــان حــال الــرواة املســؤول عنهــم عنــده.

واألصــل يف األخــذ والكتابــة عــن الــرواة أهنــا ختتلــف عــن الروايــة عنهــم ،فـ ّ
ـإن أهــل احلديــث

قــد يكتبــون عــن الــراوي ثــم ال يــروون عنــه؛ لســبب ضعفــه ،ويعــد ذلــك مــن انتقائهــم للــرواة(.)2
(( (1اجلرح والتعديل ،البن أيب حاتم.)238 -237/9( ،
(( (2انتقــاء الشــيوخ عنــد املحدثــن ،ملحمــد زهــر ،حيــث قســم األئمــة الذيــن عرفــوا بانتقــاء شــيوخهم إىل قســمني :مــن نــص العلــاء
عــى انتقائهــم للشــيوخ .وبلــغ عددهــم ( ،)27ومــن وردت فيهــم عبــارات يف االنتقــاء غــر رصحيــة ،وبلــغ عددهــم (.)4
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قــال ابــن رجــبَ " :فـ ْـر ٌق بــن كتابــة حديــث الضعيــف وبــن روايتــه؛ فـ َّ
ـإن األئمــة كتبــوا أحاديث

الضعفــاء ملعرفتهــا ومل يرووها"(.)1

ولكــن ذلــك يف حــال أخذهــم عــن الشــيوخ وتلقيهــم العلــم عنهــم ،وأمــا أمــر أحدهــم للســائل

بالكتابــة عــن الــراوي بعبــارة(( :اكتــب عنــه)) ،فيختلــف عــن معنــى كتابتهــم حلديثــه.

وســبب االختــاف هــو أنــه يف معــرض احلكــم عليــه وبيــان حالــه للســائل ،فأمــره بالكتابــة عنــه

لــه معنــى خمتلــف.

ويؤيــد ذلــك أنــه قــد يــورد معــه حكــا يؤكــد أن ذلــك األمــر ليــس ملجــرد الكتابــة ،بــل يقصــد

بــه مــا هــو أعــى مــن ذلــك وهــو االحتجــاج بذلــك الــراوي املســؤول عنــه ،كثنائــه عليــه أو توثيقــه

لــه.

ثم إن هذا األمر بالكتابة عن الراوي بعبارة(( :اكتب عنه)) ،يرد عاما ،وقد يرد مقيدا.
فقــد يقيــده الناقــد بنــوع معــن مــن العلــم ،كــا يف قــول ع ّفــان بــن مســلم الباهــي يف ســعيد بــن

عامــر(( :اكتــب عنــه الزهــد))(.)2

وهــذا يعنــي أن األمــر بالكتابــة عنــه عنــده توثيــق مقيــد بالزهــد ومــا يف معنــاه ممــا يتســاهل فيــه

عــادة.
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(( (1رشح علل الرتمذي ،البن رجب.)90/1( ،
(( (2الطبقات الكربى ،البن سعد.)296/7( ،

ِ
بالك ِ
َّاق ِد ِ
مر الن ِ
ول َأ ِ
الراوي بِ
تابة ِ
َمد ُل ُ
عبارةُ (( :اكت ُْب َعنْ ُه))
عن َّ

املطلــب الثــاين :الفــرق بــن األمــر بالكتابــة عــن الــراوي بعبــارة(( :اكتــب عنــه))،
وبــن قوهلــمُ (( :يكتــب حديثه)).
إن أمــر إمــام مــن أئمــة اجلــرح والتعديــل لتلميــذه بالكتابــة عــن الــراوي بعبــارة(( :اكتــب
عنــه)) ،يكــون يف معــرض بيــان احلكــم عليــه ،وكثــرا مــا يقرنــه بثنـ ٍ
ـاء أو توثيـ ٍ
ـق لذلــك الــراوي الــذي
أمــر بالكتابــة عنــه ،ولــذا ُيعــدُّ توثيقــا منــه لــه.

وإذا مل يتبني له حال ذلك الراوي فنجده يتوقف عن األمر الرصيح لتلميذه بالكتابة عنه.
فهــذا اإلمــام حييــى بــن معــن حــن ســأله تلميــذه عبــد اخلالــق بــن منصــور ،عــن حاجــب بــن

الوليــد األعــور؟ فقــال" :ال أعرفــه ،وأمــا أحاديثــه فصحيحــة" .فقلــت :تــرى أن أكتــب عنــه؟ فقــال:
"مــا أعرفــه ،وهــو صحيــح احلديــث ،وأنــت أعلــم"(.)1

فأعــرض عــن األمــر بالكتابــة عنــه حيــث مل يتبــن لــه حالــه مــع أنــه حكــم بصحــة أحاديثــه،

وهــذا يــدل عــى أهنــم إنــا يأمــرون بالكتابــة عــن الــراوي الــذي قــد عرفــوا حالــه ،وتبــن هلــم ثقتــه.
أمــا عبــارةُ (( :يكتــب حديثــه)) ،فقــد اســتعملها أئمــة اجلــرح والتعديــل يف احلكــم عــى الــرواة،

وأكثــر األئمــة اســتعامال هلــا هــو اإلمــام أبــو حاتــم الــرازي ،حيــث حكــم هبــا يف حــق ( )94راويــا(،)2
وهــي باالســتقراء تعنــي :أن الــراوي ليــس بحجــة ،وال حيتــج بحديثــه( ،)3وقــد ذكرهــا الســخاوي

()4

يف املرتبــة السادســة مــن مراتــب التوثيــق ،وذكرهــا الذهبــي( )5يف املرتبــة اخلامســة مــن مراتــب اجلــرح

 -وهــي أســهل اجلــرح  ،-والفــرق بينهــا يســر حيــث عــدّ الســخاوي (( ُيكتــب حديثــه)) يف أدنــى

مراتــب التعديــل ،وأدنــى مراتــب التعديــل كل مــا أشــعر بالقــرب مــن أســهل التجريــح( ،)6والذهبــي
(( (1تاريخ مدينة السالم ،للخطيب البغدادي.)190/9( ،
(( (2مصطلح ((يكتب حديثه)) دراسة تطبيقية عند النقاد ،لعفاف بنت غنيم اجلهني( ،ص.)771
(( (3أبو حاتم الرازي وجهوده يف خدمة السنة النبوية ،ملحمد اخروبات.)283-282/5( ،
(( (4فتح املغيث برشح ألفية احلديث ،للسخاوي.)283/2( ،
(( (5فتح الباقي برشح ألفية العراقي ،لألنصاري.)346/1( ،
(( (6فتح املغيث برشح ألفية احلديث ،للسخاوي.)285/2( ،
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ذكرهــا يف أســهل التجريــح ،واحلكــم يف أصحــاب املرتبتــن خيضــع ملــا يــدور حــول الــراوي مــن
القرائــن يف تلــك الراويــة التــي رواهــا(.)1

ومــن هنــا يتضــح أن األمــر بالكتابــة عــن الــراوي بعبــارة(( :اكتــب عنــه)) ُيعــدُّ توثيقــا ،وخيتلــف

عــن عبــارةُ (( :يكتــب حديثــه)) ،التــي تــدل عــى أن الــراوي ممــن ُينظــر يف روايتــه و ُيعتــر هبــا.

338

(( (1ضوابط اجلرح والتعديل ،لعبد العزيز العبد اللطيف( ،ص.)220

ِ
بالك ِ
َّاق ِد ِ
مر الن ِ
ول َأ ِ
الراوي بِ
تابة ِ
َمد ُل ُ
عبارةُ (( :اكت ُْب َعنْ ُه))
عن َّ

الدراسة النظرية والتطبيقية ألحكام أئمة اجلرح والتعديل يف األمر بالكتابة عن
الرواة بعبارة(( :اكتب عنه)).
وتتنــاول أحــكام عــرة مــن أئمــة اجلــرح والتعديــل يف األمــر بالكتابــة عــن الــرواة بعبــارة:

((اكتــب عنــه)) ،وفيــه عــرة مطالــب.

املطلب األول :سفيان بن سعيد ال َّثوري (ت161:هـ).
ٍ
وقد ورد عنه احلكم بالكتابة عن ٍ
واحد.
راو

1 .قــال عبــد الرمحــن بــن مهــدي ،قلــت لســفيان الثــوري :أكتــب عــن إرسائيــل؟ .قــال:

"نعــم ،اكتــب عنــه ،فإنــه صــدوق أمحــق"(.)1

إرسائيــل بــن يونــس بــن أيب إســحاق الســبيعي ،الكــويف ،أبــو يوســف ،تــويف ســنة (160هـــ)

وقيــل بعدهــا ،أخــرج لــه اجلامعــة(.)2

قــال حجــاج بــن حممــد املصيــي :قلنــا لشــعبة :حدّ ثنــا حديــث أيب إســحاق ،قــال" :ســلو عنهــا

إرسائيــل؛ فإ ّنــه أثبــت فيهــا منّــي" (.)3

وقال ابن سعد ( ،)4وابن معني ( ،)5وأمحد (" :)6ثقة".
وضعفه حييى القطان( ،)7وابن املديني(.)8
والراجح أنه ثقة خاصة يف حديثه عن جده أيب إسحاق(.)9
(( (1تاريخ أسامء الثقات ،البن شاهني( ،ص.)37
(( (2هتذيب الكامل يف أسامء الرجال ،للمزي)524-511/2( ،؛ وتقريب التهذيب ،البن حجر العسقالين( ،ص.)104
(( (3الكامل يف ضعفاء الرجال ،البن عدي.)130/2( ،
(( (4الطبقات الكربى ،البن سعد.)374/6( ،
(( (5تاريخ عثامن الدارمي عن ابن معني ،رواية الدارمي( ،ص.)72
(( (6اجلرح والتعديل ،البن أيب حاتم.)331/2( ،
(( (7الكامل يف ضعفاء الرجال ،البن عدي.)130/2( ،
(( (8علل احلديث ومعرفة الرجال والتاريخ ،البن املديني( ،ص.)596
(( (9إرسائيــل بــن يونــس الســبيعي ،لعبــد العزيــز العبــد اللطيــف ،حيــث ذكــر أحــكام ( )32ناقــدا يف إرسائيــل ،وبــن مــا يــدل عــى
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وقــد اشــتمل كالم الثــوري املتقــدم عــى توثيــق متوســط إلرسائيــل بقولــه" :صــدوق" ،وذلــك

هــو ســبب األمــر بالكتابــة عنــه.

كــا أنــه طعــن عليــه يف ُخ ُلقــه بقولــه" :أمحــق" ،لكــن وصــف الثــوري لــه بذلــك حممــول عــى

أنــه مــن كالم األقــران لكوهنــا قرينــن(.)1

اخلالصــة :األمــر بالكتابــة عــن إرسائيــل توثيــق ضمنــي مــن الثــوري لــه ،وأيــد ذلــك توثيقــه

الرصيــح.

املطلب الثاين :معن بن عيسى القزاز (ت198:هـ).
ٍ
وقد ورد عنه احلكم بالكتابة عن ٍ
واحد.
راو
2 .قــال إســحاق بــن موســى اخلطمــي ،ســألت معــن بــن عيســى ،عــن عاصــم بــن عبــد

العزيــز األشــجعي؟ فقــال" :اكتــب عنــه( ،)2وأثنــى عليــه خــرا" (.)3

عاصــم بــن عبــد العزيــز بــن عاصــم األشــجعي ،أبــو عبــد الرمحــن ،أخــرج لــه الرتمــذي ،وابــن

ماجــه(.)4

قــال البخــاري" :فيــه نظــر"( ،)5وقــال أبــو زرعــة" :ليــس بالقــوي"( ،)6وقـــال ابـــن حـــبان " :كان

ممــن خيطــئ كثــرا"( ،)7وقــال احلاكــم" :والغالــب عــى حديــث اخلطــأ"(.)8
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أنه ثقة خاصة يف حديثه عن جده أيب إسحاق السبيعي.
(( (1املرجع السابق (ص.)280
(( (2هتذيب الكامل يف أسامء الرجال ،للمزي )499/13( ،زيادة لفظة( :ثقة).
(( (3اجلرح والتعديل ،البن أيب حاتم.)378/6( ،
(( (4هتذيب الكامل يف أسامء الرجال ،للمزي)499/13( ،؛ وهتذيب التهذيب ،البن حجر العسقالين.)254/2( ،
(( (5التاريخ الكبري ،للبخاري.)493/6( ،
(( (6أجوبة أيب زرعة عىل أسئلة الربذعي ،أليب زرعة الرازي.)389/2( ،
(( (7املجروحني ،البن حبان.)196/2( ،
(( (8سؤاالت مسعود بن عيل السجزي  ،للحاكم( ،ص.)91

ِ
بالك ِ
َّاق ِد ِ
مر الن ِ
ول َأ ِ
الراوي بِ
تابة ِ
َمد ُل ُ
عبارةُ (( :اكت ُْب َعنْ ُه))
عن َّ

لكــن قــال ابــن حجــر" :صــدوق هيــم" ( .)1ولعلــه تأثــر يف حكمــه عليــه بثنــاء معــن بــن عيســى

عليــه،

والراجح أنه ضعيف جدا.

اخلالصــة :األمــر بالكتابــة عــن عاصــم األشــجعي توثيــق ضمنــي مــن ِ
بلد ِّيــه معــن بــن عيســى

لــه ،ويؤيــده أنــه أثنــى عليــه ووثقــه ،وقــد خالفــه يف ذلــك األئمــة فضعفــوه.

املطلب الثالث :عفان بن مسلم الص ّفار (ت220 :هـ).
ٍ
وقد ورد عنه احلكم بالكتابة عن ٍ
واحد.
راو
3 .ذكر ابن سعد يف ترمجة سعيد بن عامر ،قال عفان" :اكتب عنه الزهد"(.)2
سعيد بن عامر الضبعي ،البرصي ،أبو حممد ،تويف سنة (208هـ) ،أخرج له اجلامعة(.)3
قــال ابــن ســعد" :كان ثقــة كثــر احلديــث"( ،)4وقــال ابــن معــن" :ثقــة"( ، )5وقــال العجــي" :ثقة،

رجــل صالــح  -من خيــار النــاس.)6("-

وقال أبو حاتم " :صدوق"( .)7والراجح أنه ثقة.
ومــا ذكــره عفــان بــن مســلم بتقييــده األمــر بكتابــة الزهــد عنــه ،فيــه إشــارة إىل عــدم االحتجــاج

إن الزهــد ممــا يتســاهل النقــاد يف روايتــه عــن الضعفــاء ،إال ّ
بــه يف األحــكام؛ حيــث ّ
أن عفانــا مــن
(( (1تقريب التهذيب ،البن حجر العسقالين( ،ص.)285
(( (2الطبقات الكربى ،البن سعد.)296/7( ،
(( (3هتذيب الكامل يف أسامء الرجال ،للمزي.)514-510/10( ،
(( (4الطبقات الكربى ،البن سعد.)296/7( ،
(( (5تاريخ عثامن الدارمي عن ابن معني ،رواية الدارمي( ،ص.)126
(( (6إكامل هتذيب الكامل ،ملغلطاي.)317/5( ،
(( (7اجلرح والتعديل ،البن أيب حاتم.)49/4( ،
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املتشــددين يف جــرح الــرواة ،فيقــدم عليــه حكــم األئمــة اآلخريــن بتوثيــق ســعيد بــن عامــر.
قــال عــي بــن املدينــي" :أبــو نعيــم وعفــان صدوقــان ،ال أقبــل قوهلــا يف الرجــال ،هــؤالء ال

يدعــون أحــدا إال وقعــوا فيــه"(.)1

قــال الذهبــي" :يعنــي :أنــه ال خيتــار قوهلــا يف اجلــرح لتشــديدمها ،فأمــا إذا و ّثقــا أحــدا ،فناهيــك

به"(.)2

اخلالصــة :األمــر بالكتابــة عــن ســعيد بــن عامــر توثيــق مق ّيــد مــن عفــان بــن مســلم يف جانــب

الزهــد الــذي يتســاهل يف روايتــه عــن الضعفــاء ،إال أن ذلــك مــن تشــدد عفــان؛ ألن ســعيدا ثقــة.

املطلب الرابع :عمرو بن عون السلمي (ت225:هـ).
ٍ
وقد ورد عنه احلكم بالكتابة عن ٍ
واحد.
راو
4 .قــال أبــو حاتــم :ســألت َعمــرو بــن عــون عــن ابــن خالــد بــن عبــد اهلل فقــال" :اكتــب

عنــه"(.)3

حممــد بــن خالــد بــن عبــد اهلل الواســطي ،يعــرف بالطحــان ،تــويف ســنة (240هـــ) ،أخــرج لــه

ابــن ماجــه(.)4

قــال أبــو حاتــم :ســألت حييــى بــن معــن ،عــن حممــد بــن خالــد قــال" :ذاك رجــل ســوء

كــذاب"( ،)5وقــال البخــاري عــن ابــن معــن" :ال يشء ،وأنكــر روايتــه ،عــن أبيــه ،عــن ابــن أيب عروبة
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(( (1سؤاالت أيب عبيد اآلجري أليب داود.)17-16/2( ،
(( (2سري أعالم النبالء ،للذهبي.)250/10( ،
(( (3اجلرح والتعديل ،البن أيب حاتم.)243/7( ،
(( (4هتذيب الكامل يف أسامء الرجال ،للمزي.)142-139/25( ،
(( (5اجلرح والتعديل ،البن أيب حاتم.)243/7( ،

ِ
بالك ِ
َّاق ِد ِ
مر الن ِ
ول َأ ِ
الراوي بِ
تابة ِ
َمد ُل ُ
عبارةُ (( :اكت ُْب َعنْ ُه))
عن َّ

واألعمــش"( ،)1وقــال أبــو زرعــة" :أخــرج ابــن خالــد الواســطي ،عــن أبيــه ،عــن األعمــش كتابــا،

ومل يســمع أبــوه مــن األعمــش حر ًفــا"( ،)2وقــال أبــو حاتــم" :هــو عــى يــدي عـ ٍ
ـدل( ،)4(")3وقــال ابــن
حبــان" :خيطــئ وخيالــف"( .)5ويظهــر ّ
أن أمــر عمــرو بــن عــون بالكتابــة عنــه شــاذ ملخالفتــه حلكــم

غــره مــن النقــاد عليــه بالضعــف الشــديد.

اخلالصــة :األمــر بالكتابــة عــن حممــد بــن خالــد الواســطي توثيــق ضمنــي مــن عمــرو بــن عــون

لــه ،إال أنــه مرجــوح ملخالفتــه حلكــم النقــاد األخريــن عليــه بالضعــف الشــديد.

املطلب اخلامس :حييى بن معني بن عون (ت233 :هـ).
وقد ورد عنه احلكم بالكتابة عن مخس ٍ
رواة.
5 .قــال إبراهيــم بــن اجلنيــد ،قــال يل حييــى" :أبــو أيــوب صاحــب البــري ،ثقــة صــدوق

حافــظ معــروف ،اكتــب عنــه"(.)6

سليامن بن أيوب ،أبو أيوب صاحب البرصي ،تويف سنة (235هـ)(.)7
قــال فيــه ابــن معــن أيضــا" :مــن احلفــاظ الثقــات"( .)8وقــال عــي بــن احلســن بــن اجلنيــد" :كان

مــن احلفــاظ ،مل أر بالبــرة أنبــل منــه"( .)9فتبــن أنــه ثقــة ولــذا أمــر ابــن معــن بالكتابــة عنــه.

(( (1التاريخ الكبري ،للبخاري.)74/1( ،
(( (2اجلرح والتعديل ،البن أيب حاتم.)244/7( ،
(( (3أي قرب من اهلالك .هتذيب التهذيب ،البن حجر.)553/3( ،
(( (4اجلرح والتعديل ،البن أيب حاتم.)244/7( ،
(( (5الثقات ،البن حبان.)90/9( ،
(( (6سؤاالت ابن اجلنيد البن معني ،رواية ابن اجلنيد( ،ص.)374
(( (7تاريخ مدينة السالم ،للخطيب البغدادي)65-64/10( ،؛ والثقات ،البن حبان.)279/8( ،
(( (8تاريخ مدينة السالم ،للخطيب البغدادي.)65-64/10( ،
(( (9تاريخ اإلسالم ،للذهبي.)829/5( ،
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اخلالصــة :األمــر بالكتابــة عــن ســليامن بــن أيــوب توثيــق ضمنــي مــن حييــى بــن معــن لــه،

وأيــده بتوثيقــه الرصيــح وثنائــه عليــه.

6 .قــال معاويــة بــن صالــح ،ســألت حييــى ،عــن عبيــد اهلل بــن موســى؟ فقــال" :اكتــب عنــه،

فقــد كتبنــا عنــه"(.)1

عبيد اهلل بن موسى العبيس ،الكويف ،أبو حممد ،تويف سنة (213هـ) ،أخرج له اجلامعة(.)2
قــال ابــن ســعد" :كان ثقــة صدوقــا -إن شــاء اهلل -كثــر احلديــث ،حســن اهليئــة ،وكان يتشــيع

فض ّعــف بذلــك عنــد كثــر مــن النــاس"( ،)3وقــال ابــن معــن:
ويــروي أحاديــث يف التشــيع منكــرة؛ ُ

"رجــل صــدق ،ليــس بــه بــأس ،كان لــه هــدى وعقــل ووقــار"( ،)4وقــال مــرة" :ثقــة"( ،)5وقــال

أمحــد" :حديثــه الــذي روى عــن مشــاخيهم ال يكتــب"( ،)6وقــال أبــو حاتــم" :صــدوق كــويف حســن
احلديــث"(.)7

ومما تقدم يتبني أنه ثقة ِعيب عليه غلوه يف التشيع ،وروايته أحاديث منكرة يف ذلك(.)8
اخلالصــة :األمــر بالكتابــة عــن عبيــد اهلل بــن موســى توثيــق مــن ابــن معــن لــه ،ويؤيــده أنــه

وثقــه يف روايــة أخــرى.

7 .قــال معاويــة بــن صالــح األشــعري  -يف الفضــل بــن حكيــم ،-قــال يل حييــى بــن معــن:

"اكتــب عنــه؛ فإنه ثقــة" (.)9
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(( (1الضعفاء ،للعقييل.)82/4( ،
(( (2هتذيب الكامل يف أسامء الرجال ،للمزي.)169-164/14( ،
(( (3الطبقات الكربى ،البن سعد.)400/6( ،
(( (4سؤاالت ابن اجلنيد ليحيى بن معني ،رواية ابن اجلنيد( ،ص.)442
(( (5اجلرح والتعديل ،البن أيب حاتم.)334/5( ،
(( (6مسائل اإلمام أيب عبد اهلل أمحد بن حنبل ،رواية ابن هانئ( ،ص.)497
(( (7اجلرح والتعديل ،البن أيب حاتم.)335/5( ،
(( (8هدي الساري ،البن حجر العسقالين( ،ص )432الفصل التاسع :يف سياق أسامء من طعن فيه من رجال الكتاب.
(( (9الكنى واألسامء ،للدواليب.)1093/3( ،

ِ
بالك ِ
َّاق ِد ِ
مر الن ِ
ول َأ ِ
الراوي بِ
تابة ِ
َمد ُل ُ
عبارةُ (( :اكت ُْب َعنْ ُه))
عن َّ

الفضــل بــن حكيــم الســلمي ،أبــو نعيــم الــدالل ،روى عــن محــاد بــن ســلمة ،وروى عنــه أبــو

زرعــة الدمشــقي( ،)1ومعاويــة بــن صالــح األشــعري.

ومل أجــد يف ترمجتــه غــر هــذا ،وأمــر ابــن معــن بالكتابــة عنــه توثيــق لــه ،وأكــده بالتوثيــق

الرصيــح.

اخلالصــة :األمــر بالكتابــة عــن أيب نعيــم الفضــل بــن حكيــم الســلمي الــدالل توثيــق مــن ابــن

معــن لــه ،ويؤيــده أنــه رصح بتوثيقــه.

8 .قال جعفر الطياليس ،عن حييى بن معني ،قال" :اكتب عن ُمسدّ د؛ فإنه ثقة"(.)2
ُمســدّ د بــن ُمرسهــد بــن ُمرسبــل ،األســدي البــري ،أبــو احلســن ،تــويف ســنة (228هـــ) ،أخرج

له البخــاري ،وأبــو داود ،والرتمــذي ،والنســائي(.)3

قال أبو حاتم( ،)4والعجيل( ،)5والنسائي(" :)6ثقة".
اخلالصــة :األمــر بالكتابــة عــن ُمســدّ د توثيــق ضمنــي مــن ابــن معــن لــه ،وأ ّيــده بالتوثيــق

الرصيــح.

9 .عــن أيب ســعيد الســكري ،قــال :ســمعت أبــا عوانــة الــرازي يســأل حييــى بــن معــن ،عــن

يوســف القطــان؟ فقــال" :صــدوق ،اكتــب عنــه" (.)7

(( (1تاريخ مدينة السالم ،للخطيب البغدادي.)320/14( ،
(( (2سؤاالت محزة السهمي للدارقطني ( ،ص.)233-232
(( (3هتذيب الكامل يف أسامء الرجال ،للمزي)448-443/27( ،؛ وتقريب التهذيب ،البن حجر العسقالين( ،ص.)548
(( (4اجلرح والتعديل ،البن أيب حاتم.)438/8( ،
(( (5معرفة الثقات ،للعجيل.)272/2( ،
(( (6هتذيب الكامل يف أسامء الرجال ،للمزي.)446/27( ،
(( (7تاريخ مدينة السالم ،للخطيب البغدادي.)445/16( ،
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يوســف بــن موســى بــن راشــد ،البــري ،القطــان ،أبــو يعقــوب ،تــويف ســنة (253هـــ) ،أخــرج

لــه البخــاري ،وأبــو داود ،والرتمــذي ،وابــن ماجــه(.)1

قــال أبــو حاتــم" :صــدوق"( ،)2وقــال النســائي" :ال بأس بــه"( ،)3وذكــره ابن حبــان يف الثقــات(،)4

وقــال اخلطيــب البغــدادي" :وصــف غــر واحــد مــن األئمة يوســف ابــن موســى بالثقــة" (.)5
فتبني أن األمر بالكتابة عنه؛ ألنه صدوق.

اخلالصــة :األمــر بالكتابــة عــن يوســف بــن موســى القطــان توثيــق ضمنــي مــن ابــن معــن لــه،

وأيــده قولــه" :صــدوق".

املطلب السادس :عبد اهلل بن حممد النُفييل (ت234:هـ).
ٍ
وقد ورد عنه احلكم بالكتابة عن ٍ
واحد.
راو
	10.قــال أبــو داود السجســتاين ،قــال يل  -يعنــي :عبــد اهلل بــن حممــد النفيــي" :-اكتــب عــن

أمحــد بــن أيب شــعيب احلــراين"(.)6

أمحــد بــن أيب شــعيب عبــد اهلل بــن مســلم ،احلــراين ،أبــو احلســن ،تــويف ســنة (232هـــ) وقيــل

غــر ذلــك ،أخــرج لــه البخــاري ،وأبــو داود ،والرتمــذي ،والنســائي(.)7
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(( (1هتذيب الكامل يف أسامء الرجال ،للمزي)467-465/32( ،؛ وتقريب التهذيب ،البن حجر العسقالين( ،ص.)612
(( (2اجلرح والتعديل ،البن أيب حاتم.)231/9( ،
(( (3تسمية مشايخ أيب عبد الرمحن النسائي ،للنسائي( ،ص.)104
(( (4الثقات ،البن حبان.)282/9( ،
(( (5تاريخ مدينة السالم ،للخطيب البغدادي.)445/16( ،
(( (6سؤاالت أيب عبيد اآلجري أليب داود.)261/2( ،
(( (7هتذيب الكامل يف أسامء الرجال ،للمزي)369-367/1( ،؛ وهتذيب التهذيب ،البن حجر .)31-30/1( ،

ِ
بالك ِ
َّاق ِد ِ
مر الن ِ
ول َأ ِ
الراوي بِ
تابة ِ
َمد ُل ُ
عبارةُ (( :اكت ُْب َعنْ ُه))
عن َّ

قــال أبــو حاتــم" :صــدوق ثقــة"( ،)1وقــال ابــن خلفــون" :ثقــة مشــهور"( ،)2وقــال ابــن حجــر:

"ثقــة" (.)3

فتبني أن أمحد بن أيب شعيب ثقة ،وأمر النفييل أليب داود بالكتابة عنه إنام هو لثقته عنده.
وقد كان النفييل عاملا بأحوال الرواة احلرانيني ،شهد له بذلك اإلمام أمحد(.)4

لــه.

اخلالصــة :األمــر بالكتابــة عــن أمحــد بــن أيب شــعيب توثيــق ضمنــي مــن ب َل ِد ِّيــه عبــد اهلل النفيــي

املطلب السابع :حممد بن عبد اهلل بن ُنمري اهلمداين (ت234:هـ).
ٍ
وقد ورد عنه احلكم بالكتابة عن ٍ
واحد.
راو
	11.قــال احلافــظ حممــد بــن عبــد اهلل احلرضمــي ُ -مطـ َّـن :-ســألت ابــن نُمــر ،عــن ُجهــور؟

فقــال" :اكتــب عنــه"(.)5

مجهــور بــن منصــور القــريش ،ذكــره الربدجيــي وقــال" :يــروي عــن أيب إســاعيل املــؤ ِّدب،

وإســاعيل ابــن جمالــد ،كــويف"( ،)6وذكــره ابــن حبــان وقــال" :روى عنــه احلرضمــي"(.)7
وقال اهليثمي" :مل أعرفه"( ،)8ثم ذكره يف موضع آخر وقال" :وهو ثقة"( ،)9فكأنه عرفه.

(( (1اجلرح والتعديل ،البن أيب حاتم.)57/2( ،
(( (2املعلم بشيوخ البخاري ومسلم ،البن خلفون( ،ص.)56
(( (3تقريب التهذيب ،البن حجر العسقالين( ،ص.)81
(( (4سؤاالت أيب عبيد اآلجري أليب داود.)263/2( ،
(( (5الضعفاء ،للعقييل )235/6( ،يف ترمجة وهب بن حكيم األزدي.
(( (6طبقات األسامء املفردة ،للربدجيي( ،ص.)120
(( (7الثقات ،البن حبان.)160/8( ،
(( (8جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،للهيثمي.)526/11( ،
(( (9املرجع السابق.)524/15( ،
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وقــد أفــاد هــذا احلكــم مــن ابــن نمــر باألمــر بالكتابــة عــن مجهــور توثيقــه ،خاصــة وأنــه كان

عاملــا بأحــوال الــرواة الكوفيــن.

قــال عــي بــن اجلنيــد" :كان أمحــد بــن حنبــل وحييــى بــن معــن يقــوالن يف شــيوخ الكوفيــن مــا

يقــول ابــن نُمــر فيهــم"(.)1

اخلالصــة :األمــر بالكتابــة عــن مجهــور بــن منصــور توثيــق ضمنــي مــن ابــن نمــر لــه ،خاصــة

وأن ابــن نمــر كان عاملــا بأحــوال الــرواة الكوفيــن.

املطلب الثامن :أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين (ت241:هـ).
وقد ورد عنه احلكم بالكتابة عن تسعة ٍ
رواة.

	12.قــال هــارون بــن يعقــوب اهلاشــمي ،ســمعت أيب( )2يقــول ،إنــه ســأل أبــا عبــد اهلل ،عــن

احلســن البـ َّـزار؟ قــال" :اكتــب عنــه؛ ثقــة صاحــب ســنة"(.)3

احلســن بــن الصبــاح بــن حممــد البغــدادي ،البـ َّـزار ،أبــو عــي( ،ت249هـــ) ،أخــرج لــه البخاري،

وأبــو داود ،والرتمذي ،والنســائي(.)4

قــال أبــو حاتــم" :صــدوق ،وكان لــه جاللــة عجيبــة ببغــداد ،وكان أمحــد بــن حنبــل يرفــع مــن

قــدره وجي ّلــه"( ،)5وقــال النســائي" :صالــح"( ،)6وقــال مــرة" :ليــس بالقــوي"( ،)7وقــال الذهبــي:
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(( (1تقدمة املعرفة لكتاب اجلرح والتعديل ،البن أيب حاتم( ،ص )320باب ما ذكر من علم ابن نمري ومعرفته بناقلة اآلثار.
(( (2طبقات احلنابلة ،البن أيب يعىل ،)416/1( ،قال اخلالل :عنده عن أيب عبد اهلل مسائل صاحلة حسان مشبعة سأل عنها.
(( (3تاريخ مدينة السالم ،للخطيب البغدادي.)300/8( ،
(( (4هتذيــب الكــال يف أســاء الرجــال ،للمــزي - )194-191/6( ،ومل يرمــز للنســائي فيمــن أخــرج لــه ،-وهتذيــب التهذيــب ،البــن
حجــر العســقالين .)400/1( ،وانظــر :الســنن الكــرى ،للنســائي ،)132/5( ،و(.)229/8
(( (5اجلرح والتعديل ،البن أيب حاتم.)19/3( ،
(( (6تسمية مشايخ أيب عبد الرمحن النسائي ،للنسائي( ،ص.)85
(( (7تاريخ مدينة السالم ،للخطيب البغدادي.)299/8( ،

ِ
بالك ِ
َّاق ِد ِ
مر الن ِ
ول َأ ِ
الراوي بِ
تابة ِ
َمد ُل ُ
عبارةُ (( :اكت ُْب َعنْ ُه))
عن َّ

"ثقــة"( ،)1وقــال ابــن حجــر" :صــدوق هيــم ،وكان عابــدا فاضــا" (.)2
والراجــح أنــه ثقــة ،حيــث وثقــه أمحــد وأمــر بالكتابــة عنــه ،ومل يضعفــه غــر النســائي يف أحــد

قوليــه.

اخلالصــة :األمــر بالكتابــة عــن احلســن بــن الصبــاح البـ َّـزار توثيــق ضمنــي مــن اإلمــام أمحــد لــه،

وأكــده بتوثيقــه الرصيــح لــه.

	13.قــال حممــد بــن عــوف الطائــي –يف ُسيــج بــن يونــس ،-قــال يل أمحــد بــن حنبــل" :اكتــب

عنه"(.)3

ُسيــج بــن يونــس بــن إبراهيــم ،البغــدادي ،أبــو احلــارث ،تــويف ســنة (235هـــ) ،أخــرج لــه

البخــاري ،ومســلم ،والنســائي(.)4

قال ابن سعد( ،)5وابن معني( ،)6وأبو داود(" :)7ثقة".
وقــال ابــن معــن أيضــا( ،)8وأبــو داود( )9عــن أمحــد" :ليــس بــه بــأس" ،وقــال امليمــوين ،عــن

أمحــد" :رجــل صالــح ،صاحــب خــر مــا علمــت"( ،)10وقــال أبــو حاتــم" :صــدوق"( ،)11وقــال ابــن

حجــر" :ثقــة"(.)12

(( (1املغني يف الضعفاء ،للذهبي.)161/1( ،
(( (2تقريب التهذيب ،البن حجر العسقالين( ،ص. )161
(( (3هتذيب الكامل يف أسامء الرجال ،للمزي.)223/10( ،
(( (4هتذيب الكامل يف أسامء الرجال ،للمزي.)225-221/10( ،
(( (5إكامل هتذيب الكامل ،ملغلطاي .)220/5( ،ومل أجده يف املطبوع من الطبقات الكربى.
(( (6تاريخ مدينة السالم ،للخطيب البغدادي )302/10( ،من رواية عبد اخلالق بن منصور عنه.
(( (7سؤاالت أيب عبيد اآلجري أليب داود.)299/2( ،
(( (8العلل ومعرفة الرجال ،لعبد اهلل بن أمحد)630/2( ،؛ واجلرح والتعديل ،البن أيب حاتم.)305/4( ،
(( (9سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد ،رواية أيب داود( ،ص)370
( (1(1هتذيب الكامل يف أسامء الرجال ،للمزي.)223/10( ،
( (1(1اجلرح والتعديل ،البن أيب حاتم.)305/4( ،
( (1(1تقريب التهذيب ،البن حجر العسقالين( ،ص.)229
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والراجح من حاله أنه ثقة ،ولذا أمر أمحد حممد بن عوف الطائي بالكتابة عنه.
اخلالصــة :األمــر بالكتابــة عــن رسيــج بــن يونــس توثيــق ضمنــي مــن اإلمــام أمحــد لــه ،وأكــده
بتوثيقــه الرصيــح والثنــاء عليــه.
	14.قــال اخلطيــب البغــداديُ :حدثــت عــن عبــد العزيــز بــن جعفــر احلنبــي ،أخربنــا أبــو بكــر

اخلــال ،قــال :وأخــرين احلســن بــن صالــح العطــار ،حدثنــا هــارون بــن يعقــوب اهلاشــمي،
ـب عنــه؟ قــال:
قــال :ســمعت أيب أنــه ســأل أبــا عبــد اهلل ،عــن عبــدوس العطــار ،فقــال :أكتـ ُ
"نعــم ،اكتــب عنــه"(.)1

عبــدوس العطــار واســمه عبــد اهلل بــن حممــد بــن مالــك النيســابوري ،أبــو حممــد ،تــويف ســنة
(282هـ)(.)2
قــال اخلــال" :كانــت لــه عنــد أيب عبــد اهلل منزلــة  ،..ولــه بــه أنــس شــديد ،وكان يقدمــه"(.)3
ووصفــه الذهبــي باحلافــظ الكبــر ،وقــال" :ال أكاد أعرفــه"(.)4
هبــا.

إال أن ســند هــذه احلكايــة عــن اإلمــام أمحــد ضعيــف؛ جلهالــة مــن حــدّ ث اخلطيــب البغــدادي
اخلالصــة :األمــر بالكتابــة عــن عبــدوس العطــار توثيــق ضمنــي مــن اإلمــام أمحــد لــه ،إال إن

إســناده إىل اإلمــام أمحــد مل يثبــت.
	15.قــال ابــن عــدي :حدثنــا حممــد بــن جعفــر بــن يزيــد ،قــال :حدثنــا حممــد بــن يوســف
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(( (1تاريخ مدينة السالم ،للخطيب البغدادي.)417/12( ،
(( (2سري أعالم النبالء ،للذهبي.)11/14( ،
(( (3طبقات احلنابلة ،البن أيب يعىل.)241/1( ،
(( (4سري أعالم النبالء ،للذهبي.)11/14( ،

ِ
بالك ِ
َّاق ِد ِ
مر الن ِ
ول َأ ِ
الراوي بِ
تابة ِ
َمد ُل ُ
عبارةُ (( :اكت ُْب َعنْ ُه))
عن َّ

ابــن الطبــاع( ،)1قــال ســألت أمحــد بــن حنبــل عــن عــي بــن اجلعــد؟ فقــال" :ثقــة ،اكتــب عنــه،
وإن كان حديثــه قليــا ،عنــده نتــف حســان"(.)2

عــي بــن اجلعــد بــن عبيــد اجلوهــري ،البغــدادي ،أبــو احلســن ،تــويف ســنة (230هـــ) ،أخــرج لــه

البخــاري ،وأبــو داود(.)3

أحــد احلفــاظ ،وتكلــم فيــه غــر واحــد مــن أجــل البدعــة ،حيــث اهتــم بالتشــيع ،والتجهــم؛ إال

أن املعدّ لــن لــه كانــوا أكثــر عــددا ،وأقــوى حجــة(.)4

قــال ابــن عــدي  -بعــد أن ذكــر أقــوال النقــاد فيــه " :-ومــع هــذا كلــه فعــي بــن اجلعــد مــا أرى

بحديثــه بأســا ،ومل أر يف رواياتــه  -إذا حــدث عــن ثقــة -حديثــا منكــرا فيــا ذكــره ،والبخــاري مــع

شــدة اســتقصائه يــروي عنــه يف صحاحــه"( ،)5وقــال ابــن حجــر" :ثقــة ثبــت"(.)6

أمــا مــا نُقــل عــن اإلمــام أمحــد مــن توثيقــه ،واألمــر بالكتابــة عنــه فلــم يثبــت ،وضعفــه ابــن

عــدي بقولــه عقبــه" :هكــذا قــال!" ،ويف إســناده حممــد بــن جعفــر بــن يزيــد ،ترجــم لــه اخلطيــب
البغــدادي( ،)7ومل يذكــر فيــه جرحــا وال تعديــا ،وقــد صــح عــن اإلمــام أمحــد مــا خيالفــه ،وهــو هنيــه

عــن الكتابــة عــن عــي ابــن اجلعــد.

قــال ابــن عــدي" :ويف احلكايــة إنــه ثقــة ،وبلغنــي عــن أمحــد بــن حنبــل أنــه ضعفــه ،وقــال:

هنيــت ابنــي عبــد اهلل أن يكتــب عنــه"(.)8

(( (1تاريخ مدينة السالم ،للخطيب البغدادي ( ،)623/4قال اخلطيب البغدادي :كان ثقة يسكن بغداد.
(( (2الكامل يف ضعفاء الرجال ،البن عدي.)366-365/6( ،
(( (3هتذيب التهذيب ،البن حجر العسقالين.)148-146/3( ،
(( (4هدي الساري ،البن حجر ( ،ص ،)430واجلعديات دراسة ونقد ،ملالك سيف الدين القواسمي( ،ص.)13-11
(( (5الكامل يف ضعفاء الرجال ،البن عدي.)366/6( ،
(( (6تقريب التهذيب ،البن حجر العسقالين( ،ص.)398
(( (7تاريخ مدينة السالم ،للخطيب البغدادي (.)510/2
(( (8الكامل يف ضعفاء الرجال ،البن عدي.)366/6( ،
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قــال العقيــي" قلــت لعبــد اهلل بــن أمحــد :مل مل تكتــب عــن عــي بــن اجلعــد؟ فقــال :هنــاين أيب أن

أذهــب إليــه؛ فــكان يبلغــه عنــه أنــه تنــاول أصحــاب النبــي  .)1("وقــال أبــو زرعــة" :كان

أمحــد بــن حنبــل ال يــرى الكتابــة عــن عــي بــن اجلعــد ،وال ســعيد بــن ســليامن ،ورأيــت يف كتابــه

مرضوبــا عليهــا"(.)2

فتبــن أن أمــر اإلمــام أمحــد بالكتابــة عــن عــي بــن اجلعــد وتوثيقــه مل يثبــت عنــه ،بــل ثبــت عنــه

النهــي عــن الكتابــة عنــه ،حيــث هنــى ابنــه عبــد اهلل عنهــا ،ورضب عــى حديثــه.

اخلالصــة :األمــر بالكتابــة عــن عــي بــن اجلعــد مل يثبــت عــن اإلمــام أمحــد ،وعــي بــن اجلعــد مــن

احلفــاظ الذيــن أخــرج هلــم البخــاري ،وقــد تُكلــم فيــه بســبب البدعــة.

	16.روى اخلطيــب البغــدادي( ،)3عــن أيب منصــور أمحــد بــن احلســن بــن عــى الســكري،

حدثنــا أبــو بكــر حممــد بــن إســاعيل بــن العبــاس الــوراق ،حدثنــا حييــى بــن حممــد بــن صاعــد،

الرهــاوي ،قــال :لقيــت أبــا عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن
حدثنــي أبــو فــروة يزيــد بــن حممــد ُّ
حنبــل ببغــداد ،فقــال يل فيــا يقــول :مــا فعــل الرجــل الــذي عندكــم بحــران اجلوهــري عنــده

علــم؟ فقلــت لــه :مــا أعــرف بحــران جوهريــا ُيكتــب عنــه ،فقــال :بــى صاحــب أبــى معبــد
حفــص بــن غيــان .قلــت :مــا أعرفــه .قــال :يغفــر اهلل لــك لــه نفــس( .)4قلــت :لعلــك تريــد

البومــة؟ قــال" :إيــاه أعنــي ،اكتــب عنــه؛ فإنــه ثقــة".

حممــد بــن ســليامن بــن أيب داود احلــراين ،أبــو عبــد اهلل املعــروف ببومــه ،تــويف ســنة (213هـــ)،

أخــرج لــه ابــن ماجــه(.)5
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(( (1الضعفاء ،للعقييل.)238-237/4( ،
(( (2أجوبة أيب زرعة عىل أسئلة الربذعي ،أليب زرعة الرازي.)546/2( ،
(( (3تاريــخ مدينــة دمشــق ،البــن عســاكر .)123/53( ،ومل أقــف عليــه يف املطبــوع مــن كتــب اخلطيــب البغــدادي ،وقــد رواه ابــن
اجلــوزي يف مناقــب اإلمــام أمحــد ( )357/3مــن طريــق أيب منصــور أمحــد بــن احلســن شــيخ اخلطيــب.
(( (4قال اخلطيب البغدادي :كذا قال أبو منصور يف روايته له (نفس) ،وأظنه (نبز) ،وتصحف عليه.
(( (5هتذيب الكامل يف أسامء الرجال ،للمزي)305-303/25( ،؛ ونزهة األلباب يف األلقاب ،البن حجر.)138/1( ،

ِ
بالك ِ
َّاق ِد ِ
مر الن ِ
ول َأ ِ
الراوي بِ
تابة ِ
َمد ُل ُ
عبارةُ (( :اكت ُْب َعنْ ُه))
عن َّ

قــال أبــو داود احلــراين" :ثقــة"( ،)1وقــال النســائي" :ال بــأس بــه"( ،)2وقــال ابــن حجــر:

"صــدوق"( .)3وضعفــه آخــرون فقــال أبــو حاتــم" :منكــر احلديــث"( ،)4وقــال ابــن حبــان" :يعتــر
حديثــه مــن غــر روايتــه عــن أبيــه"( ،)5وقــال الدارقطنــي" :ضعيــف" (.)6
والراجح يف حاله أنه ضعيف.

وأمــا هــذه احلكايــة عــن اإلمــام أمحــد يف األمــر بالكتابــة عنــه فضعيفــة؛ يف ســندها أبــو بكــر حممد

بــن إســاعيل الــوراق املعــروف بابــن أيب عــي ،قــال فيــه ابــن أيب الفــوارس" :فيــه بعــض التســاهل"

( ،)7وقــال األزهــري" :لـ ّـن يف الروايــة"(.)8

اخلالصة :األمر بالكتابة عن حممد بن سليامن املعروف ببومه مل يثبت عن اإلمام أمحد.
	17.قــال الربقــاين :بلغنــي أن حممــدا بــن نــوح هــذا جــار أمحــد بــن حنبــل( ،)9وأن أمحــد بــن

حنبــل قــال ملــن ســأله عنــه؟" :اكتــب عنــه؛ فإنــه ثقــة" (.)10

حممد بن نوح بن ميمون العجيل املعروف والده باملرضوب ،تويف سنة (218هـ) (.)11
قــال املـ ّـروذي ،عــن أمحــد" :ثقــة"( ،)12وقــال حنبــل ،ســمعت أبــا عبــد اهلل ،يقــول" :مــا رأيــت
أحــدا عــى حداثــة ِسـنّه وقلــة علمــه أقــوم بأمــر اهلل مــن حممــد بــن نــوح ،وإين ألرجــو أن يكــون اهلل
(( (1هتذيب الكامل يف أسامء الرجال ،للمزي.)305/25( ،
(( (2املرجع السابق.
(( (3تقريب التهذيب ،البن حجر العسقالين( ،ص.)481
(( (4اجلرح والتعديل ،البن أيب حاتم.)267/7( ،
(( (5الثقات ،البن حبان.)69/9( ،
(( (6سؤاالت الربقانني ،للدارقطني( ،ص.)33
(( (7تاريخ مدينة السالم ،للخطيب البغدادي.)390/2( ،
(( (8املرجع السابق.
(( (9ذكر حمنة اإلمام أمحد بن حنبل ،حلنبل بن إسحاق( ،ص .)39-38كان رفيق اإلمام أمحد يف املحنة ،وتويف يف الطريق.
( (1(1تاريخ مدينة السالم ،للخطيب البغدادي .)517/4( ،
( (1(1تاريخ مدينة السالم ،للخطيب البغدادي .)517/4( ،
( (1(1املرجع السابق.
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قــد ختــم لــه بخــر" ( ،)1وقــال اخلطيــب البغــدادي" :كان أحــد املشــهورين بالســنة ،وحــدث شــيئا
يســرا"(.)2

فتبــن أن اإلمــام أمحــد كان يثنــي عــى حممــد بــن نــوح ويو ّثقــه ،إال أن األمــر بالكتابــة عنــه أورده

الربقــاين بالغــا ومل يســنده ،غــر أنــه ليــس بمســتنكر ألنــه و ّثقــه يف روايــة املـ ّـروذي.

اخلالصــة :األمــر بالكتابــة عــن حممــد بــن نــوح العجــي توثيــق ضمنــي مــن اإلمــام أمحــد لــه،

غــر أنــه بــاغ مل تتبــن صحتــه ،وحممــد بــن نــوح قــد وثقــه اإلمــام أمحــد.

	18.قــال أبــو جعفــر حممــد بــن املثنــى البــزاز -يف نــوح بــن يزيــد بــن ســيار ،-ســألت عنــه

أمحــد بــن حنبــل؟ فقــال" :اكتــب عنــه؛ فإنــه ثقــة"(.)3

نوح بن يزيد بن سيار البغدادي ،أبو حممد املؤدب ،أخرج له أبو داود(.)4
قــال أبــو بكــر األثــرم ،عــن أمحــد" :مل يكــن بــه بــأس"( .)5وقــال عنــه أيضــا" :هــذا شــيخ كيــس،

أخــرج إيل كتــاب إبراهيــم بــن ســعد ،فرأيــت فيــه ألفاظــا .قــال أبــو عبــد اهلل :نــوح مل يكــن بــه بــأس،

كان مســتثبتا"(.)6

وقال ابن سعد( ،)7والنسائي( ،)8وابن حجر(" :)9ثقة".
فتبــن أن أمــر اإلمــام أمحــد بالكتابــة عــن نــوح بــن يزيــد توثيــق منــه لــه حيــث وثقــه ،ووصفــه

بالتثبــت.

354

(( (1ذكر حمنة اإلمام أمحد بن حنبل ،حلنبل بن إسحاق( ،ص.)39-38
(( (2تاريخ مدينة السالم ،للخطيب البغدادي .)517/4( ،
(( (3تاريخ مدينة السالم ،للخطيب البغدادي)437/15( ،؛ وهتذيب الكامل يف أسامء الرجال ،للمزي.)64/30( ،
(( (4هتذيب الكامل يف أسامء الرجال ،للمزي.)64-63/30( ،
(( (5اجلرح والتعديل ،البن أيب حاتم.)485/8( ،
(( (6تاريخ مدينة السالم ،للخطيب البغدادي.)437/15( ،
(( (7الطبقات الكربى ،البن سعد.)362/7( ،
(( (8هتذيب الكامل يف أسامء الرجال ،للمزي.)64-63/30( ،
(( (9تقريب التهذيب ،البن حجر العسقالين( ،ص.)567

ِ
بالك ِ
َّاق ِد ِ
مر الن ِ
ول َأ ِ
الراوي بِ
تابة ِ
َمد ُل ُ
عبارةُ (( :اكت ُْب َعنْ ُه))
عن َّ

اخلالصــة :األمــر بالكتابــة عــن نــوح بــن يزيــد املــؤ ِّدب توثيــق ضمنــي مــن اإلمــام أمحــد لــه،

وأيــده بالتوثيــق الرصيــح ووصفــه بالتثبــت.

	19.قــال املـ ّـروذي :ســألت أبــا عبــد اهلل ،عــن هــارون احلــال :فقلــت( :)1أكتــب عنــه؟ فقــال:

"إي؛ واهلل ،اكتــب عنــه"(.)2

هــارون بــن عبــد اهلل بــن مــروان البغــدادي ،املعــروف باحلــال ،أبــو موســى ،تــويف ســنة

(243هـــ) ،أخــرج لــه مســلم ،وأصحــاب الســنن(.)3

قــال اخلــال" :رجــل كبــر يف الســنة ،قديــم يف الســاع ،كان أبــو عبــد اهلل يكرمــه ،ويعــرف حقــه

وقدمــه وجاللتــه"(.)4

وقال النسائي( ،)5وابن حجر" :ثقة"( ،)6وقال الذهبي" :احلافظ"(.)7
فيتبــن أن إذن اإلمــام أمحــد بالكتابــة عــن هــارون احلــال لثقتــه وإمامتــه ،ولــذا أكــده باحللــف

عليــه.

اخلالصــة :اإلذن بالكتابــة عــن هــارون احلــال توثيــق ضمنــي مــن اإلمــام أمحــد لــه ،وأكــده

باحللــف عليــه.

	20.قــال معاويــة بــن صالــح :اهليثــم بــن خارجــة ،قــال أمحــد -يعنــي ابــن حنبــل" :-اكتــب

عنــه ،فقــد كتبــت عنــه"(.)8

(( (1تاريخ مدينة السالم ،للخطيب البغدادي .)32-31/16( ،يف جزء املسائل التي حلف عليها اإلمام أمحد :فكنت.
(( (2جزء املسائل التي حلف عليها اإلمام أمحد ،البن أيب يعىل( ،ص)62؛ وتاريخ اإلسالم ،للذهبي.)1269/5( ،
(( (3هتذيب الكامل يف أسامء الرجال ،للمزي.)99-96/30( ،
(( (4طبقات احلنابلة ،البن أيب يعىل.)397/1( ،
(( (5تاريخ مدينة السالم ،للخطيب البغدادي.)31/16( ،
(( (6تقريب التهذيب ،البن حجر العسقالين( ،ص.)569
(( (7الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة ،للذهبي.)330/2( ،
(( (8تاريخ مدينة السالم ،للخطيب البغدادي)88/16( ،؛ وهتذيب الكامل يف أسامء الرجال ،للمزي.)376/30( ،
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اهليثــم بــن خارجــة اخلراســاين ،أبــو أمحــد ،نزيــل بغــداد ،تــويف ســنة (227هـــ) ،أخــرج لــه
البخــاري ،والنســائي ،وابــن ماجــه(.)1
قــال ابــن معــن" :ثقــة"( ،)2وقــال عبــد اهلل بــن أمحــد" :كان أيب إذا ريض عــن إنســان وكان عنــده
ـي ،وعــن هيثــم بــن خارجــة،
ـي ،فحدثنــا عــن احلكــم بــن موســى وهــو حـ ُّ
ثقــة حــدث عنــه وهــو حـ ٌّ
وأيب األحــوص ،وخلــف وشــجاع وهــم أحيــا ٌء"( ،)3وقــال أبــو حاتــم" :صــدوق"( ،)4وقــال ابــن

حبــان" :كان يســمى شــعبة الصغــر لتيقظــه"( ،)5وقــال ابــن حجــر" :صــدوق"(.)6
والراجح أنه ثقة ،ولذا قال ابن حجر مرة" :كان من األثبات"(.)7

فتبــن أن اهليثــم بــن خارجــة مــن الثقــات ،ولــذا أمــر اإلمــام أمحــد بالكتابــة عنــه ،وحــدّ ث عنــه
وهــو حــي ،وذلــك كنايــة عــن توثيقــه.
اخلالصــة :األمــر بالكتابــة عــن اهليثــم بــن خارجــة توثيــق ضمنــي مــن اإلمــام أمحــد لــه ،وأيــده
بالتحديــث عنــه يف حياتــه.
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(( (1هتذيب الكامل يف أسامء الرجال ،للمزي.)378-374/30( ،
(( (2تاريخ مدينة السالم ،للخطيب البغدادي.)88/16( ،
(( (3العلل ومعرفة الرجال ألمحد ،لعبد اهلل بن أمحد.)238/1( ،
(( (4اجلرح والتعديل ،البن أيب حاتم.)86/9( ،
(( (5الثقات ،البن حبان.)263/9( ،
(( (6تقريب التهذيب ،البن حجر العسقالين( ،ص.)577
(( (7فتح الباري برشح صحيح البخاري ،البن حجر العسقالين.)19/8( ،

ِ
بالك ِ
َّاق ِد ِ
مر الن ِ
ول َأ ِ
الراوي بِ
تابة ِ
َمد ُل ُ
عبارةُ (( :اكت ُْب َعنْ ُه))
عن َّ

املطلب التاسع :مسلم بن احلجاج القشريي (ت261:هـ).
ٍ
وقد ورد عنه احلكم بالكتابة عن ٍ
واحد.
راو
	21.قــال أبــو حاتــم مكــي بــن عبــدان الســلمي( :)1ســألت مســلام بــن احلجــاج ،عــن أيب

األزهــر؟ فقــال" :اكتــب عنــه"(.)2

أمحــد بــن األزهــر بــن منيــع ،العبــدي ،النيســابوري ،أبــو األزهــر ،مــات ســنة (263هـــ) ،أخــرج

لــه النســائي ،وابــن ماجــه(.)3

أحــد الثقــات املتكلــم فيهــم بــا ال يوجــب الطعــن عليهــم( .)4قــال الذهبــي" :هــو ثقــة بــا تردد،

غايــة مــا نقمــوا عليــه ذاك احلديــث يف فضــل عــي  ،وال ذنــب لــه فيــه" (.)5

ـر أبــو عبــد اهلل احلاكــم مــراد اإلمــام مســلم باألمــر بالكتابــة عــن أيب األزهــر بقولــه
وقــد فـ ّ

ــم مســل ٍم يف ال ِّثقــات"(.)6
عقبــه" :وهــذا َر ْس ُ

وهــذا مــن تفســر األئمــة لــكالم العلــاء املتقدمــن ،ويفيــد بيــان منهجهــم ،ويتضــح منــه مــراد

اإلمــام مســلم هبــذه العبــارة ،وأنــه يطلقهــا ويريــد هبــا أن الــراوي ثقــة عنــده.

وقــال مغلطــاي" :وكــذا طريقــة مســلم يف التمييــز إذا أذن يف الروايــة عــن شــخص كان ذلــك

تعديال لــه"(.)7

ومل يذكر النص عن اإلمام مسلم يف ذلك ،فلعله فهمه من كالم احلاكم املتقدم.
(( (1راوية اإلمام مسلم .انظر :النقد والعلل عند اإلمام مسلم ،لعبد اهلل دمفو( ،ص)125
(( (2تاريخ مدينة السالم ،للخطيب البغدادي)70/5( ،؛ وهتذيب الكامل يف أسامء الرجال ،للمزي.)258/1( ،
(( (3هتذيب الكامل يف أسامء الرجال ،للمزي)261-255/1( ،؛ وميزان االعتدال يف نقد الرجال ،للذهبي.)82/1( ،
(( (4الرواة الثقات املتكلم فيهم بام ال يوجب ردهم ،للذهبي( ،ص.)44
(( (5سري أعالم النبالء ،للذهبي)365-364/12( ،؛ وانظر :الكامل يف ضعفاء الرجال ،البن عدي.)318/1( ،
(( (6هتذيب الكامل يف أسامء الرجال ،للمزي.)258/1( ،
(( (7إصالح كتاب ابن الصالح ،ملغلطاي.)354/2( ،
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اخلالصــة :األمــر بالكتابــة عــن أيب األزهــر أمحــد بــن األزهــر توثيــق ضمنــي مــن اإلمــام مســلم

لــه ،وهــو مــراد مســلم هبــذه العبــارة كــا فــره احلاكــم.

املطلــب العــارش :أبــو القاســم ُعبيــد اهلل بــن حممــد البغــدادي ،املعــروف بابــن
َح َبا َبــة (ت389:هـــ)(.)1
ٍ
وقد ورد عنه احلكم بالكتابة عن ٍ
واحد.
راو
	22.قــال أمحــد بــن حممــد العتيقــي  -يف حممــد بــن عبــد اهلل اجلوهــري :-كان شــيخا ثقــة

صاحلــا ،ويــؤم بالنــاس يف مســجد أيب القاســم بــن َح َبابــة ،وابــن َحبا َبــة دلنــي عليــه ،وقــال يل:
"اكتــب عنــه ،فإنــه شــيخ صالــح"(.)2

حممــد بــن عبــد اهلل بــن أمحــد ،اجلوهــري ،البغــدادي ،مل يكــن عنــده غــر جــزء واحــد عــن خيثمــة

بــن ســليامن األطرابليس(.)3

سأل عنه اخلطيب البغدادي شيخه احلافظ أمحد بن حممد العتيقي فو ّثقه(.)4
وأثنى عليه أبو القاسم ابن َح َبا َبة ،وأمر تلميذه العتيقي بالكتابة عنه.
اخلالصــة :األمــر بالكتابــة عــن حممــد بــن عبــد اهلل اجلوهــري توثيــق ضمنــي مــن أيب القاســم بــن

َح َبا َبــة لــه ،وأيــده ثنــاؤه عليــه.

358

(( (1تاريــخ مدينــة الســام ،للخطيــب البغــدادي)108/12( ،؛ واألنســاب ،للســمعاين)34/4( ،؛ وســر أعــام النبــاء ،للذهبــي،
( .)548/16وثقــه العتيقــي ،واخلطيــب البغــدادي ،والســمعاين ،وقــال الذهبي":الشــيخ ،املســند ،العــامل ،الثقــة".
(( (2تاريخ مدينة السالم ،للخطيب البغدادي.)504/3( ،
(( (3املرجع السابق ،وتاريخ مدينة دمشق ،البن عساكر.)319/53( ،
(( (4املرجــع الســابق .وانظــر :ســؤاالت اخلطيــب البغــدادي لإلمــام العتيقــي يف اجلــرح والتعديــل مجــع ودراســة ،ملثنــى أمحــد وكاع،
حيــث ذكــر أنــه اســتقىص الــرواة الذيــن ســأل عنهــم اخلطيــب البغــدادي شــيخه العتيقــي وعددهــم ( )13راويــا .إال أنــه فاتــه
حممــد بــن عبــد اهلل بــن أمحــد اجلوهــري هــذا فلــم يذكــره.

ِ
بالك ِ
َّاق ِد ِ
مر الن ِ
ول َأ ِ
الراوي بِ
تابة ِ
َمد ُل ُ
عبارةُ (( :اكت ُْب َعنْ ُه))
عن َّ

A
أهم نتائج البحث:
 1 .بلــغ عــدد الــرواة الذيــن ورد األمــر بالكتابــة عنهــم بعبــارة(( :اكتــب عنــه)) ( )22اثنــان

وعــرون راويــا ،كلهــم ثقــات إال راو واحــد يف مرتبــة ضعيــف وهــو رقــم ( ،)2وراو يف مرتبــة

ضعيــف جــدا وهــو رقــم (.)4

 2 .بلــغ عــدد أئمــة اجلــرح والتعديــل الذيــن ورد عنهــم األمــر بالكتابــة عــن الــراوي بعبــارة:

((اكتــب عنــه)) ،عــر أئمــة.

 3 .أكثــر األئمــة الذيــن ورد عنهــم اســتعامل األمــر بالكتابــة عــن الــراوي بعبــارة(( :اكتــب

عنــه)) ،هــو اإلمــام أمحــد بــن حنبــل ،حيــث أطلقــه يف حــق تســعة رواة ،إال أنــه مل يثبــت عنــه

احلكــم يف ثالثــة رواة منهــم وهــم :عبــدوس العطــار رقــم ( ،)14وعــي بــن اجلعــد رقــم(،)15
وحممــد بــن ســليامن احلــراين امللقــب بومــه رقــم( ،)16وكذلــك مل يتبــن صحــة احلكــم املنقــول

عنــه يف ٍ
راو واحــد وهــو حممــد بــن نــوح العجــي رقــم ( ،)17وبعــده اإلمــام حييــى بــن معــن
حيــث حكــم بــه يف مخــس رواة.

 4 .غالبــا مــا يتبــع الناقــد األمــر بالكتابــة عــن الــراوي بعبــارة(( :اكتــب عنــه)) ،بالثنــاء عليــه

أو توثيقــه.

ضمنــي
 5 .إن داللــة األمــر بالكتابــة عــن الــراوي بعبــارة(( :اكتــب عنــه)) ،هــي توثيــق
ٌ

للــراوي الــذي قيلــت فيــه ،ويــدل عــى ذلــك دراســة أحــوال الــرواة الذيــن قيلــت فيهــم.
 6 .ورد تفســر املــراد بعبــارة(( :اكتــب عنــه)) الصــادرة مــن اإلمــام مســلم يف قــول احلاكــم

أيب عبــد اهلل" :هــذا رســمه يف الثقــات" ،وكذلــك تفســر مغلطــاي ملــراد اإلمــام مســلم هبــا،
وبالنظــر فيمــن قيلــت فيــه ،ودراســة أحواهلــم يتبــن أن هــذا املعنــى ليــس اصطالحــا خاصــا
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باإلمــام مســلم ،بــل هــو كذلــك عنــد النقــاد اآلخريــن.
 7 .قــد يــرد األمــر بالكتابــة عــن الــراوي بعبــارة(( :اكتــب عنــه)) مق ّيــدا مــن الناقــد بنــوع

معـ ّـن مــن الكتابــة ،فــا يكــون توثيقــا مــن الناقــد لذلــك الــراوي يف غــر مــا قيــده بــه.

 8 .األمــر بالكتابــة عــن الــراوي بعبــارة(( :اكتــب عنــه)) ،يعــد توثيقــا ،بخــاف عبــارة:

(( ُيكتــب حديثــه)) التــي تســتعمل غالبــا يف الــراوي الــذي ُينظــر فيــه ويعتــر بــه.

 9 .األمــر بالكتابــة عــن الــراوي بعبــارة(( :اكتــب عنــه)) ،الــذي متــت دراســته ومجــع مــن

قيــل فيــه يف هــذا البحــث مل جيــد الباحــث مــن تعــرض لبيانــه ،ســوى مــا تقــدم عــن أيب عبــد اهلل
احلاكــم ،ومغلطــاي بــن قليــج.

أهم التوصيات:
 1 .االهتــام بدراســة املصطلحــات التــي يطلقهــا األئمــة النقــاد عــى الــرواة ،دراســة تطبيقيــة

تتضمــن الــرواة الذيــن قيلــت فيهــم ،وبيــان أحواهلــم ،واســتخراج مــراد األئمــة بتلــك
املصطلحــات ،واتفاقهــم أو اختالفهــم يف مدلوهلــا.

 2 .دراســة الــرواة الذيــن هنــى األئمــة تالميذهــم عــن الكتابــة عنهــم ،وبيــان األســباب،

وحتديــد مرتبــة ذلــك النهــي.

360

ِ
بالك ِ
َّاق ِد ِ
مر الن ِ
ول َأ ِ
الراوي بِ
تابة ِ
َمد ُل ُ
عبارةُ (( :اكت ُْب َعنْ ُه))
عن َّ

1.أبــو حاتــم الــرازي وجهــوده يف خدمــة الســنة النبويــة -علــم املصطلــح والنقــد ،-للدكتــور حممــد
اخروبــات ،املطبعــة والوراقــة الوطنيــة  -مراكــش ،ط ،1ذو القعــدة 1428هـــ2007-م.

2.أجوبــة أيب زرعــة عــى أســئلة الربذعــي ،أليب زرعــة عبيــد اهلل بــن عبــد الكريــم الــرازي
(ت264:هـــ) ،دراســة وحتقيق :د .ســعدي اهلاشــمي ،نــر املجلس العلمــي باجلامعة اإلســامية،

ط 1402 ،1هـــ1982-م.

3.إرسائيــل بــن يونــس بــن أيب إســحاق الســبيعي ترمجتــه وأقــوال أئمــة اجلــرح والتعديــل فيــه،

للدكتــور عبــد العزيــز العبــد اللطيــف ،مكتبــة العبيــكان  -الريــاض ،ط1426 ،1هـــ2005-م.

4.إصــاح كتــاب ابــن الصــاح ،للحافــظ عــاء الديــن مغلطــاي بــن قليــج احلنفــي (ت762:هـــ)،
حتقيــق :د .نــارص عبــد العزيــز فــرج ،أضــواء الســلف  -الريــاض ،ط1428 ،1هـــ2007-م.

5.إكــال هتذيــب الكــال يف أســاء الرجــال ،للحافــظ عــاء الديــن ُمغلطــاي بــن قليــج احلنفــي
(ت762:هـــ) ،حتقيــق :عــادل حممــد وأســامة إبراهيــم ،دار الفــاروق للنــر  -القاهــرة ،ط،1
1422هـــ2001-م.

6.انتقــاء الشــيوخ عنــد املحدثــن حتــى هنايــة القــرن الثــاين وأثــره يف احلكــم عــى الروايــة ،رســالة
دكتــوراه ،جامعــة الريمــوك ،ملحمــد زهــر عبــد اهلل املحمــد1426 ،هـــ2005-م.

7.األنســاب ،للحافــظ أيب ســعيد عبــد الكريــم بــن حممــد التميمــي الســمعاين (ت562:هـــ) ،حقــق
نصوصــه وعلــق عليــه :الشــيخ عبــد الرمحــن بــن حييــى املعلمــي ،ط1400 ،2هـــ1980-م.

8.تاريــخ أســاء الثقــات ،للحافــظ أيب حفــص عمــر بــن شــاهني (ت385:هـــ) ،حققــه :صبحــي
الســامرائي ،الــدار الســلفية  -الكويــت ،ط1404 ،1هـــ1949-م.
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9.تاريــخ عثــان بــن ســعيد الدارمــي (ت280:هـــ) عــن أيب زكريــا حييــى بــن معــن يف جتريــح الــرواة
وتعديلهــم ،حتقيــق :د .أمحــد حممــد نــور ســيف ،دار املأمــون للــراث  -دمشــق.

	10.تاريــخ اإلســام ووفيــات املشــاهري واألعــام ،للحافــظ أيب عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد الذهبــي
(ت747:هـــ) ،حققــه :د .بشــار عــواد معــروف ،دار الغــرب اإلســامي ،ط2003 ،1م.

	11.تاريــخ مدينــة دمشــق ،للحافــظ أيب القاســم عيل بن احلســن بــن عســاكر الدمشــقي (ت571:هـ)،
حتقيــق :عمر العمــروي ،دار الفكر  -بــروت ،ط1415 ،1هـ1995-م.

	12.التاريــخ الكبــر ،لإلمــام حممــد بــن إســاعيل البخــاري (ت256:هـــ) ،طبعــة دار الكتــب العلمية
 -بــروت.

	13.تاريــخ مدينــة الســام وأخبــار حمدثيهــا وذكــر ق ّطنهــا العلــاء مــن غــر أهلهــا وواردهيــا ،للحافــظ
أيب بكــر أمحــد بــن عــي بــن ثابــت اخلطيــب البغــدادي (ت463،هـــ) ،حققــه وضبــط نصوصــه
وعلــق عليــه :د .بشــار بــن عــواد معــروف ،دار الغــرب اإلســامي ،ط1422 ،1هـــ2001-م.

	14.تســمية مشــايخ أيب عبــد الرمحــن أمحــد بــن شــعيب النســائي (ت303:هـــ) الذيــن ســمع منهــم،
اعتنــى بــه د .حاتــم بــن عــارف العــوين ،دار عــامل الفوائــد  -مكــة املكرمــة ،ط1423 1هـــ.

	15.تقدمــة املعرفــة لكتــاب اجلــرح والتعديــل ،أليب حممــد عبــد الرمحــن بــن أيب حاتــم حممــد بــن
إدريــس الــرازي (ت327:هـــ) ،نــر دار الكتــب العلميــة  -بــروت ،ط1372 ،1هـــ1953-م

،بمطبعــة دائــرة املعــارف العثامنيــة -حيــدر أبــاد اهلنــد.

	16.تقريــب التهذيــب ،للحافــظ أمحــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين (ت 852:هـــ) ،ومعــه حاشــية
عبــد اهلل بــن ســامل البــري ،وحممــد أمــن مريغنــي .قابلهــا بأصــول مؤلفيهــا ،حممــد عوامــة ،دار
ابــن حزم (اإلخــراج اجلديــد) ،ط1420 ،1هـــ1999-م.

	17.هتذيــب التهذيــب ،للحافــظ أيب الفضــل أمحــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين (ت852:هـــ)،
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اعتنــى بــه عــادل مرشــد وآخــر ،مؤسســة الرســالة  -بــروت ،ط1416 ،1هـــ1996-م.

ِ
بالك ِ
َّاق ِد ِ
مر الن ِ
ول َأ ِ
الراوي بِ
تابة ِ
َمد ُل ُ
عبارةُ (( :اكت ُْب َعنْ ُه))
عن َّ

	18.هتذيــب الكــال يف أســاء الرجــال ،للحافــظ املتقــن مجــال الديــن أيب احلجــاج يوســف املــزي
(ت742:هـــ) ،حققــه وضبــط نصــه وعلــق عليــه :د .بشــار عــواد معــروف ،مؤسســة الرســالة-

بــروت ،ط1403 ،2هـــ1983-م.

	19.الثقــات ،لإلمــام أيب حاتــم حممــد بــن حبــان البســتي (ت354:هـــ) ،طبــع جملــس دائــرة املعــارف
العثامنيــة بحيــدر أباد الدكــن  -اهلنــد ،ط1395 ،1هـــ1975-م.

	20.اجلــرح والتعديــل ،أليب حممــد عبــد الرمحــن بــن أيب حاتــم حممــد بــن إدريــس الــرازي (ت:
327هـــ) ،دار الكتــب العلميــة ،ط ،1عــام 1372هـــ1953-م بمطبعــة دائــرة املعــارف العثامنيــة
بحيــدر أبــاد  -اهلنــد.

	21.جــزء فيــه املســائل التــي حلــف عليهــا اإلمــام أمحــد ،تصنيــف أيب احلســن حممــد بــن القــايض
أيب يعــى احلنبــي (ت526 :هـــ) ،حتقيــق :أيب عبــد اهلل حممــد بــن حممــود احلــداد ،دار العاصمــة -

الريــاض ،ط1407 ،1هـــ.

	22.اجلعديــات دراســة ونقــد ،رســالة ماجســتري يف احلديــث ،إعــداد :مالــك ســيف الديــن أمحــد
القواســمي ،كليــة الدراســات العليــا باجلامعــة األردنيــة1422 ،هـــ2001-م.

	23.ذكــر حمنــة اإلمــام أمحــد بــن حنبــل ،مجــع أيب عبــد اهلل حنبــل بــن إســحاق بــن حنبــل ،دراســة
وحتقيــق :د .حممــد نغــش ،ط1403 ،2هـــ1983-م.

	24.الــرواة الثقــات املتكلــم فيهــم بــا ال يوجــب ردهــم ،لإلمــام احلافــظ شــمس الديــن حممــد بــن
أمحــد بــن عثــان الذهبــي (ت748 :هـــ) ،حتقيــق وتعليــق :حممــد إبراهيــم املوصــي ،دار البشــائر
 -بــروت ،ط1412 ،1هـــ1992-م.

	25.ســؤاالت ابــن اجلنيــد إبراهيــم بــن عبــد اهلل اخلتــي أليب زكريــا حييــى بــن معــن (ت233:هـــ)،
حتقيــق :د .أمحــد بــن حممــد نــور بــن ســيف ،مكتبــة الــدار – املدينــة املنــورة ،ط 1408 ،1هـــ-
1988م.
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	26.ســؤاالت أيب داود ســليامن بــن األشــعث السجســتاين لإلمــام أمحــد بــن حنبــل يف جــرح الــرواة
وتعديلهــم ،دراســة وحتقيــق :د .زيــاد حممــد منصــور ،مكتبــة العلــوم واحلكــم ،ط1414 ،1هـــ-
1996م.

	27.ســؤاالت أيب عبيــد اآلجــري أبــا داود ســليامن بــن األشــعث السجســتاين (ت :275هـــ) ،يف معرفة
الرجــال وجرهــم وتعديلهــم ،دراســة وحتقيــق :د.عبــد العليــم بــن عبــد العظيــم البســتوي ،دار
االســتقامة ومؤسســة الريان ،ط1418 ،1هـــ1997-م.

	28.ســؤاالت الربقــاين للدارقطنــي روايــة الكرجــي عنــه ،ألمحــد بــن حممــد بــن غالــب الربقــاين
(ت425:هـــ) ،حتقيــق :د .عبــد الرحيــم حممــد أمحــد القشــقري ،كتــب خانــه مجيــي  -الهــور
باكســتان ،ط1404 ،1هـــ.

	29.ســؤاالت محــزة بــن يوســف الســهمي للدارقطنــي وغــره مــن املشــايخ يف اجلــرح والتعديــل،
حلمــزة بــن يوســف الســهمي ،دراســة وحتقيــق :د .موفــق عبــد القــادر ،مكتبــة املعــارف -
الريــاض ،ط1404 ،1هـــ1984-م.

	30.ســؤاالت اخلطيــب البغــدادي لإلمــام العتيقــي يف اجلــرح والتعديــل مجــع ودراســة ،إعــداد :م.د.
مثنــى أمحــد وكاع ،جملــة العلــوم اإلســامية العــدد ( )31الســنة (.)7

	31.ســؤاالت مســعود بــن عــي الســجزي مــع أســئلة البغداديــن عــن أحــوال الــرواة ،لإلمــام أيب
عبــد اهلل حممــد بــن عبــد اهلل احلاكــم النيســابوي (ت405:هـــ) ،دراســة وحتقيــق :د .موفــق عبــد
القــادر ،دار الغــرب اإلســامي -بــروت ،ط1408 ،1هـــ1989-م.

	32.الســنن الكــرى ،لإلمــام أيب عبــد الرمحــن أمحــد بــن شــعيب النســائي (ت303:هـــ) ،حققــه:
حســن عبــد املنعــم شــلبي ،مؤسســة الرســالة  -بــروت ،ط1421 ،1هـــ2001-م.

	33.سري أعالم النبالء ،لإلمام احلافظ شمس الدين حممد بن أمحـد بن عثـامن الذهبـي( ت748 :هـ)،
أرشف عىل حتقيقه :شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة – بريوت ،ط1402 ،2هـ1982-م.
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	34.رشح علــل الرتمــذي ،لإلمــام أيب الفــرج عبــد الرمحــن بــن أمحــد الشــهري بابــن رجــب احلنبــي
(ت 795:هـــ) ،حتقيــق :د .نــور الديــن عــر ،دار العطــاء ،ط1421 ،6هـــ2000-م.

	35.الضعفــاء ومــن نســب إىل الكــذب ووضــع احلديــث ومــن غلــب عــى حديثــه الوهــم ومــن يتهــم
يف بعــض حديثــه وجمهــول روى مــا ال يتابــع عليــه وصاحــب يغلــو فيهــا ويدعــوا إليهــا وإن كانت

حالــه يف احلديــث مســتقيمة ،للحافــظ أيب جعفــر حممــد بــن عمــرو بــن موســى بــن محــاد العقيــي
(ت322:هـــ) ،اعتنــى بــه :د .مــازن بــن حممــد الرسســاوي ،دار جمــد اإلســام ودار ابــن عبــاس،
ط1429 ،1هـ2008-م.

	36.ضوابــط اجلــرح والتعديــل ،للدكتــور عبــد العزيــز العبــد اللطيــف ،مكتبــة العبيــكان  -الريــاض،
ط1426 ،1هـ2005-م.

	37.طبقــات األســاء املفــردة مــن الصحابــة والتابعــن وأصحــاب احلديــث ،ألمحــد بــن هــارون
بــن روح الربدجيــي (ت301:هـــ) ،حققــه وعلــق عليــه :ســكينة الشــهايب ،دار طــاس للنــر-
دمشــق ،ط1987 ،1م.

	38.طبقــات احلنابلــة ،تصنيــف أيب احلســن حممــد بــن القــايض أيب يعــى احلنبــي (ت:526هـــ)،
صححــه :حممــد حامــد الفقــي ،مطبعــة الســنة املحمديــة  -القاهــرة ،ط.1

	39.الطبقات الكربى ،ملحمد بن سعد كاتب الواقدي (ت230:هـ) ،دار صادر  -بريوت.
	40.العلــل ومعرفــة الرجــال عــن اإلمــام أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل (ت241هـــ) ،روايــة عبــد اهلل بن
أمحــد ،حتقيــق وختريــج :د .ويص اهلل حممــد عبــاس ،املكتــب اإلســامي ودار اخلــاين  -الريــاض،
ط1422 ،2هـ2001-م.

	41.العلــل ومعرفــة الرجــال عــن اإلمــام أمحــد بــن حنبــل (ت241:هـــ) بروايــة املــروذي وصالــح
وامليمــوين ،حتقيــق :د.ويص اهلل عبــاس ،دار اإلمــام أمحــد للنــر ،ط1422 ،1هـــ 2006 -م.
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	42.علــل احلديــث ومعرفــة الرجــال والتاريــخ ،لإلمــام أيب احلســن عــي بــن املدينــي (ت234:هـــ)،
دراســة :مــازن بــن حممــد الرسســاوي ،دار ابــن اجلــوزي للنــر -الريــاض ،ط1416 ،1هـــ.

	43.فتــح البــاري بــرح صحيــح البخــاري ،لإلمــام احلافــظ أمحــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين
(ت 852:هـــ) ،قــام بإخراجــه :حمــب الديــن اخلطيــب ،رقــم كتبــه وأحاديثــه :حممــد فــؤاد عبــد
الباقــي ،دار الريــان  -القاهــرة ،ط1409 ،2هـــ1988-م.

	44.فتــح الباقــي بــرح ألفيــة العراقــي ،للحافــظ أيب حييــى زكريــا بــن حممــد األنصــاري (ت:
926هـــ) ،حققــه :عبــد اللطيــف اهلميــم وماهــر ياســن الفحــل ،نــر دار الكتــب العلميــة -
بــروت ،ط1422 ،1هـــ2002-م.

	45.فتــح املغيــث بــرح ألفيــة احلديــث ،للحافــظ املــؤرخ شــمس الديــن أيب اخلــر حممــد بــن عبــد
الرمحــن الســخاوي (ت902 :هـــ) ،حتقيــق ودراســة :د .عبــد الكريــم بــن عبــد اهلل اخلضــر ود.
حممــد بــن عبــد اهلل الفهيــد ،مكتبــة دار املنهــاج للنــر  -الريــاض ،ط1426 ،1هـــ.

	46.الكاشــف يف معرفــة مــن لــه روايــة يف الكتــب الســتة ،للحافــظ أيب عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد
الذهبــي (ت748 :هـــ) ،قــدم لــه وعلــق عليــه :حممــد عوامــة وأمحــد حممــد اخلطيــب ،دار القبلــة

للثقافــة اإلســامية ومؤسســة علــوم القــرآن  -جــدة ،ط1413 ،1هـــ1992-م.

	47.الكامــل يف ضعفــاء الرجــال ،للحافــظ أيب أمحــد عبــد اهلل بــن عــدي اجلرجــاين (ت365:هـــ)،
حتقيــق :عــادل عبــد املوجــود وعــي عــوض ،نــر دار الكتــب العلميــة  -بــروت ،ط،1

1418هـــ1997-م.

	48.الكنــى واألســاء ،أليب بــر حممــد بــن أمحــد بــن محــاد الــدواليب (ت310:هـــ) ،حتقيــق :أيب قتيبــة
نظــر بن حممــد الفريــايب ،دار ابــن حــزم  -بــروت ،ط1421 ،1هـــ2000-م.

	49.الكنــى واألســاء ،لإلمــام مســلم بــن احلجــاج القشــري (ت262:هـــ) ،دراســة وحتقيــق :عبــد
الرحيــم بــن حممــد القشــقري ،نــر املجلــس العلمــي باجلامعــة اإلســامية ،ط1404 ،1هـــ-
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ِ
بالك ِ
َّاق ِد ِ
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ول َأ ِ
الراوي بِ
تابة ِ
َمد ُل ُ
عبارةُ (( :اكت ُْب َعنْ ُه))
عن َّ

	50.لســان امليــزان ،للحافــظ شــهاب الديــن أيب الفضــل أمحــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين
(ت852:هـــ) ،اعتنــى بــه :الشــيخ عبــد الفتــاح أبــو غــدة ،أخرجــه :ســلامن عبــد الفتــاح أبــو
غــدة ،مكتبــة املطبوعــات اإلســامية ،نــر دار البشــائر اإلســامية ،ط1423 ،1هـــ2002-م.

	51.املجروحــن مــن املحدثــن والضعفــاء واملرتوكــن ،لإلمــام احلافــظ أيب حاتــم حممــد بــن حبــان
البســتي (ت354:هـــ) ،حتقيــق :محــدي بــن عبــد املجــد الســلفي ،دار الصميعي  -الريــاض ،ط،1
1420هـ2000-م.

	52.جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد ،لإلمــام احلافــظ أيب احلســن نــور الديــن عــي بــن أيب بكــر بــن
ســليامن اهليثمــي (ت807:هـــ) ،حققــه :حســن ســليم أســد الــداراين ،دار املنهــاج  -جــده ،ط،1

1436هـ2015-م.

	53.مســائل اإلمــام أيب عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل (ت241:هـــ) ،رواية إســحاق بــن إبراهيم
بــن هانــئ النيســابوري (ت275:هـــ) ،حتقيــق :حممــد بــن عــي األزهــري ،دار الفــاروق للنــر -
القاهرة ،ط1434 ،1هـ2013-م.

	54.مصطلــح ((يكتــب حديثــه)) دراســة تطبيقيــة عنــد النقــاد ،للدكتــورة عفــاف بنــت غنيــم عــواد
اجلهنــي ،جامعــة الدمــام.

	55.املعجــم املشــتمل عــى ذكــر أســاء شــيوخ األئمــة النبــل ،للحافــظ أيب القاســم عــي بــن احلســن
بــن هبــة اهلل الشــافعي املعــروف بابن عســاكر (ت571:هـــ) ،حتقيــق :ســكينة الشــهايب ،دار الفكر
 -دمشــق ،ط1401 ،1هـ1981-م.

	56.معرفــة الثقــات مــن رجــال أهــل العلــم واحلديــث ومــن الضعفــاء وذكــر مذاهبهــم وأخبارهــم،
لإلمــام احلافــظ أيب احلســن أمحــد بــن عبــد اهلل بن صالــح العجــي (ت261:هـــ) ،دراســة وحتقيق:
د .عبــد العليــم عبــد العظيــم البســتوي ،مكتبــة الــدار  -املدينــة املنــورة ،ط1985-1405 ،1م.
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	57.املعلــم بشــيوخ البخــاري ومســلم ،للحافــظ أيب بكــر حممــد بــن إســاعيل بــن خلفــون األندلــي
(ت636 :هـــ) ،حتقيــق :عــادل ســعد ،دار الكتــب العلميــة  -بــروت( ،ط).

	58.املغنــي يف الضعفــاء ،للحافـــظ أيب عبد اهلل حممد بن أمحـــــد بـــن عثـــان الذهبـــي (ت748 :هـ)،
حتقيــق د .نــور الديــن عــر ،دار إحيــاء الــراث اإلســامي بقطــر ،ط.1

	59.مناقــب اإلمــام أمحــد ،للحافــظ أيب الفــرج عبــد الرمحــن بــن عــي اجلــوزي (ت597:هـــ) ،حتقيق:
د .عبــد اهلل عبــد املحســن الرتكــي ،دار هجــر ،ط1409 ،2هـ.

	60.املوقظــة يف علــم مصطلــح احلديــث ،للحافــظ شــمس الديــن حممــد بــن أمحــد الذهبــي (ت:
748هـــ) اعتنــى بــه عبــد الفتــاح أبــو غــدة ،نــر مكتبــة املطبوعــات اإلســامية  -حلــب ،ط،2
1412هـ.

	61.ميــزان االعتــدال يف نقــد الرجــال ،للحافــظ شــمس الديــن حممد بــن أمحــد الذهبــي (ت748:هـ)،
حتقيــق :عــي حممــد عوض وعــادل عبــد املوجــود ،دار الكتــب العلميــة  -بــروت ،ط1995 ،1م.

	62.نزهــة األلبــاب يف األلقــاب ،للحافــظ أمحــد بــن عيل بــن حجــر العســقالين (ت852:هـــ) ،حتقيق:
عبــد العزيز الســوادي ،مكتبــة الرشــد -الريــاض ،ط1409 ،1هـ.

	63.النقــد والعلــل عنــد اإلمــام مســلم ،للدكتــور عبــد اهلل بــن حممــد دمفــو ،جملــة لســان املحــدث،
الصــادرة عــن الرابطــة املحمديــة للعلــاء باململكــة املغربيــة ،العــدد األول ،رمضــان 1439هـــ-

2018م.

	64.هــدي الســاري ،لإلمــام احلافــظ أمحــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين (ت 852هـــ) ،قــام
بإخراجــه حمــب الديــن اخلطيــب ،رقــم كتبــه وأحاديثــه حممــد فــؤاد عبــد الباقــي ،دار الريــان -
القاهــرة ،ط1409 ،2هـــ 1988 -م.
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No (1)
Translation of the Eighth Edition research abstracts
Synthetic Constructions in the Qur’anic readings
(Meaning, Development and Ruling)
Dr. Ali bin AbdulQadir bin Sheikh Ali Sait

Research Topic:
Definition of Synthetic constructions in Qiraa’at (Qur’anic readings) and
Explanation of the Views of Scholars on it.

Research Objectives:
1- Definition of synthetic constructions literally and technically, its synonyms according to scholars who specialize in it, relationship between it and
selection and examples.
2- Views of scholars concerning synthetic construction and explanation of
the most authentic view.

Research Problem:
Finding out the correctness or otherwise of synthetic construction by presenting its definition and the views of scholars on it.

Research findings:
The selected view on the matter is the permissibility of synthetic construction based on the perspectives and science of recitation except in the case of
transmission and what is not permissible in Arabic language.

Keywords:
Synthetic construction – Qur’anic readings
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No (2)
The Name of Allah (The Most Kind) in the Glorious Quran (An Objective Study)
Dr. Ruqayyah bint Muhammad bin Salim Baaqais

Research Topic:
Study of the name of Allah (The Most Kind) in the Glorious Quran, an Objective Study.

Research Objectives:
Studying the name of Allah (The Most Kind), deducing the imports and
wisdoms in the verses of the Quran on it for the purpose of reaching the best
meditation, guidance to establishment of faith and servitude to Allah, identifying miraculous areas in the Quran and exposing hidden rhetoric in it.

Research Problem:
What are the verses containing the name of Allah (The Most Kind) in the
Quran, and what was mentioned along with it whether mercy or servants. Who
among mankind has this attribute? What are the hidden rhetoric that can be
derived from the study?

Research Findings:
Affirming the beauty and perfection of all the names of Allah. So, when
the name comes, it indicates beauty and perfection, and when it is mentioned
along with another name, it indicates beauty upon beauty, and perfection upon
perfection, and the name of Allah (The Most Kind) is a name indicating the
perfect attribute of Sympathy, Tenderness, Compassion and Mercy. Allah is
sympathetic to the sinners and is extravagantly merciful in all matters of the
servants in this world and the hereafter.

Keywords:
The Most Kind, conjunction, objective, Glorious Quran
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No (3)
Light in the Objectives of the Quran through the verse
(This is a Message for Mankind)
Dr. Mas’ad bin Musaa’id al-Husaaini

Research Topic:
The Objectives of the Quran for which a comprehensive verse in Surah
Ibrahim was revealed.

Research Objective:
Explanation of the greatness of the Quran and its comprehensiveness, and
the fact that it comprises all comprehensive words part of which contains the
objectives of the Quran in one comprehensive verse.

Research problem:
What are the all-encompassing objectives of the book of Allah? Are there
verses containing those objectives in the book of Allah? What are the objectives in the particular verse selected for study from surah Ibrahim?

Research finding:
1- That this verse before us comprises objectives of the Quran in the briefest comprehensive and beautiful wording.
1. 2- There is dire need for researchers to explore the science of objectives of
the Quran because it has not been given its due right in terms of research,
review and investigation.

Keywords:
Objectives – Quran – Message - Admonition – Tauhid – Remembrance
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No (4)
Ibn Juzai’s Criticisms of Az-Zamakhshari in Quranic Exegesis (Comparative Study)
Prof. Shayi’ bin Abdihi bin Shayi’ al-Asmari

Research Topic:
The research deals with Ibn Juzai al-Kalbi’s criticisms of Az-Zamakhshari in
Quranic Exegesis through the book at-Tasheel li Uloom at-Tanzeel - Comparative Study-

Research Objectives:
•

Introducing these criticisms to researchers

•

Establishing the lack of rigidity in the school of Quranic Exegesis

•

stablishing the fact that criticism of scholars against one another is done
with justice and fairness.

Research problem:
Who among them is right?

Research findings:
•

Most of the criticisms were concerning the Mutazillite creed of Az-Zamakhshari and his views in Arabic grammar.

•

Az-Zamakhshari’s strength in Quranic language and the contrary in authentic creed.

•

Az-Zamakhshari is not guilty of one third of these criticisms.

Keywords:
Criticisms - Juzai – Zamakhshari
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No (5)
The expression of scholars of hadith in weakening a hadith by saying: the fault is
on a “narrator” or a “group of narrators”
(Theoretical Practical and Analytical Study)
Dr. Waa’il Hamood Huzaa’ Radman

Research Topic:
The expression of scholars of hadith in weakening a hadith by saying: the
fault is on a “narrator” or a “group of narrators” Theoretical Practical and Analytical Study.

Research Objective:
Highlighting some expressions used in the science of hadith weakness. That
is, the statement of scholars of critique in explaining the defect in a hadith by
saying: “the “fault is on so and so” or “a group of narrators” which indicate
weakness and defect in the narration, identifying the person who made the
error, and the fact that the usage of this expression on a group of narrators is
considered less than its usage on a narrator.

Research Problem:
1. What is the meaning of the expression: the fault is on so and so? Is it used
for an individual narrator other than a group of narrators?
2. Is there a consensus among the scholars on the fault of the one who was
said to be faulty?

Research Findings:
The error in narration is not attributed to the rank of authorities in narration
although it can be attributed to some of them, but as for the weak narrators
and those below them they are mostly blamed individually and collectively and
those in between these two ranks are also blamed individually and collectively
most often.

Keywords:
Fault – Narration – Individually – Collectively
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Meaning of the command of a critic to write from a narrator saying: (write from
him) – Theoretical and Practical Study
Dr. Mustapha bin Muhammad Mahmood Mukhtar

Research Topic:
A theoretical and Practical study of the command of a critic to write from
a narrator saying (write about him), including the meaning of the statement
and the position of narrators that this statement was made concerning them.

Research Objective:
Explanation of the statement (write from him), difference between it and
the statement: (his hadith is written), the position of narrators that this statement was made concerning them, and establishing the fact that this statement
is not particular to Imam Muslim alone.

Research Problem:
Answering the following questions:
1- What is the meaning of the command of a critic to write from a narrator
saying (write from him)?
2- Is the concept of the command of a critic to write about a narrator saying
(write from him) particular to Imam Muslim or not?
3- What is the position of narrators that this statement was made concerning them?

Research Findings:
1- The meaning of the command of a critic to write about a narrator saying
(write from him) is an implied authentication of the narrator this statement
was made about.
2- The statement (write from him) is not a concept particular to Imam Muslim, it is also used by others.

Keywords:
Write from him, Command, writing
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