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 :جامعة المنيا–عميد كلية دار العلوم / باسم السيد األستاذ الدكتور   



 
 

  :قواعد النشر
مجلـة  " مجلة علمية محكمة باسم      – جامعة المنيا    –تصدر كلية دار العلوم      - ١

  ".الدراسات العربية
المجلة دورية نصف سنوية لنشر فيها األبحاث المقدمة من أعـضاء هيئـة              - ٢

التدريس أو الباحثين في الجامعات، وكذلك يخصص باب بالمجلـة لنـشر            
 .لمية التي سيتم منحها بالكليةملخصات الرسائل الع

تقبل المجلة للنشر بها البحوث التي تقع في مجال علوم اللغة، والدراسـات              - ٣
 .األدبية والنقدية، والعلوم اإلسالمية

يجب على الباحث عند تقديم بحث للنشر بالمجلة، تقديم إقرار بأنه لم يسبق              - ٤
 .نشره في مجلة أخرى أو مؤتمر سابق

 .لمقاالت من صورتين مكتوبة على الحاسب اآلليتقدم أصول البحوث وا - ٥

يتم إرسال أصل البحث إلى مدير تحرير المجلة، ويتصدر الصفحة األولـى           - ٦
عنوان البحث، يليه اسم الباحث ثم وظيفته بـين قوسـين، علـى أن يقـدم         

 .ملخصاً للبحث في حدود عشرة أسطر

في المجلة علـى    تخضع األعمال المقدمة للتحكيم السري وفقاً للنظام المتبع          - ٧
أن يراعى في شخص المحكم التخصص الدقيق في موضوع البحث، وتقوم           
هيئة التحرير بمخاطبة الجامعات على مستوى الجمهورية لتزويدها بأسماء         

 .السادة األساتذة على مستوى التخصصات المختلفة

 .ال ترد أصول األعمال المقدمة للمجلة سواء قبلت للنشر أم لم تقبل - ٨

 :إعداد قائمة المراجع اآلتييراعى في  - ٩

 – عنوان الكتـاب     –) مع بيان الطبعة  ( التاريخ   –اسم المؤلف   : الكتاب  - أ
  . دار النشر–مكان النشر 



 اسـم   – عنوان المقال    – المقاالت والدوريات تبدأ باسم صاحب المقال         -   ب
 . الصفحات التي يقع فيها المقال– رقم العدد وتاريخه –الدورية 

 الكليـة   – عنوان الرسالة    – الرسائل العلمية تبدأ باسم صاحب الرسالة        -ج
  . التاريخ–والجامعة 

 يقدم الباحث البحث المراد نشره بالدورية منـسوخاً بالحاسـب اآللـي             -د
، ١٦، بـنط  Simplified Arabicباستخدام مايكروسوفت وورد، بخط 

 نقط، ويقدم   ٦رات   والمسافة بين الفق   ١٨المسافة بين السطور تكون تام      
 بوصـة،  ٣,٥ بمقاس Floppy Diskالبحث مسجالً على قرص مرن 

  .A٤باإلضافة إلى نسخة مطبوعة على الورق مقاس 
 تقدم األشكال التوضيحية والخرائط مرسومة بـالحبر الـشيني علـى         -هـ

  .ورق الكلك
  . كلمة٢٥٠ -٢٠٠ يقدم الباحث ملخصاً باللغة اإلنجليزية في حدود -و
 مدوناً بها سجالً مختصراً عن تاريخـه        A٤ الباحث ورقة منفصلة      يقدم -ز

األكاديمي وتخصصه العام والدقيق إلـى جانـب اهتماماتـه العلميـة،           
  .الستخدام هذه البيانات في التعريف به لقراء الدورية

يهدى نسخة من المجلة مجاناً للكليات والمراكز البحثيـة والعلميـة داخـل              -١٠
تي تحددها هيئة تحرير المجلة على ضوء اهتمـام         الجمهورية أو خارجها ال   

 .تلك المؤسسات العلمية بمجاالت التخصص التي تعني بها المجلة

يهدى نسخة من المجلة إلى كل صاحب بحث منشور بالمجلة باإلضافة إلى             -١١
 .عشر مستالت منفردة

 .يهدى نسخة من المجلة إلى هيئة تحرير المجلة -١٢

 .كبار الزوار المهتمين بالدراسات العربيةيمكن إهداء نسخة من المجلة إلى  -١٣

 .يتم إيداع عشر نسخ من كل إصدار جديد بدار الكتب المصرية -١٤

 .يتم إرسال خمس نسخ إلى مكتبة اإلسكندرية -١٥



 .يتم تزويد مكتبة الكلية بخمس نسخ من كل إصدار -١٦

 .يتم تزويد المكتبة المركزية للجامعة بنسختين من كل إصدار -١٧

اث المكتوبة باللغات األجنبية في مجاالت التخصص       يمكن قبول ونشر األبح    -١٨
 .التي تعني بها المجلة وفق قواعد النشر والتحكيم بالمجلة

اآلراء الواردة باألبحاث العلمية التي تنشر بالمجلة تعبر عن آراء أصحابها            -١٩
 .دون تحمل أدنى مسئولية عن هذه اآلراء

مناسـبة دون إبـداء   من حق هيئة تحرير المجلة رفض أية أبحاث ال تراها   -٢٠
 .األسباب ألصحابها

يمكن تقديم خدمة العدد اإللكتروني للمجلة من خالل اسطوانة مدمجة وفـق          -٢١
 .سعر التكلفة

تنشر األبحاث في المجلة بحسب أسبقية ورودها بعد إعدادها في صـورتها             -٢٢
 .النهائية للنشر

 



 

 )٤٩٣٩(

  
  
  
  
  
  

  المقدمة
  ..على نبينا محمد وآله أجمعين وبعدالحمد هللا رب العالمين ، والصالة والسالم 

فإن اللغة العربية هي اللغة التي نزل بها القرآن الكريم ، وكان لهـا الـشرف                
  .والسيادة على بقية اللغات بذلك

لهـذا  ولذا فإن الدراسات اللغوية القرآنية ترتقي وتعلو على غيرهـا لخـدمتها             
الكتاب ، ولعل أهم هذه الدراسات اللغوية الدراسـات النحويـة واإلعرابيـة لكـالم اهللا           

  .وتعالى 
وهذا القرآن ال يمكن فهمه وتدبره إال بفهم هذه اللغة الشريفة التـي نـزل بهـا     

  .القرآن الكريم 
. واإلعراب فرع المعنى ، فال يمكن فهم المعاني فهما صحيحا إال بـاإلعراب              

  .تالف اإلعراب يتغير المعنى في كثير من الجمل والكالم وعند اخ
  : فاختالف اإلعراب يغير معنى الجملة في قولنا 

  ما أحسن زيٍد ؟
  !ما أحسن زيداً 
 زيد ما أحسن .  

  .فاألولى استفهام ، والثانية تعجب ، والثالثة نفي 
ـ         ك اختلـف  ولم يختلف شيء من الجملة في كلماتها عدداً وترتيبـاً ، ومـع ذل

  .المعنى باختالف اإلعراب 
برفـع لفـظ    " إنما يخشى اَهللا من عباده العلمـاء        :" ولو قرأ جاهٌل قوله تعالى      

  العلماء " ونصب " اُهللا " الجاللة 
  .الختلف المعنى رأساً على عقب ، وألصبح غايةً في المقت والشناعة " 

 
 

 
  



– 

  )٤٩٤٠(

ي توجيـه الـنص     وبعد قراءة وبحث وقع اختياري على المشكل في إعرابه ف         
القرآني ـ دراسة نحوية ـ والمشكل في إعرابه في اآليات القرآنيـة جـدير بالبحـث      

تأويل ( والدرس لتجليته وإيضاحه وبيانه  وقد صنّف علماؤنا في هذا الباب ، ومن ذلك               
الدر المصون في علـوم   (، و ) هـ٤٣٧ت  (لمكي بن أبي طالب القيسي      ) مشكل القرآن   
 ).هـ٧٥٦ت (مين الحلبي للس) الكتاب المكنون

التعريف باإلعراب ، وأهميته ، وأثره في توجيه المعنـى          : أ  المبحث األول     
  .باختصار 

قضية اإلعراب وأثرها في المعنى من القضايا التي شغلت علماء اللغة العربية            
  . قديما وحديثًا ، وذهبت آراؤهم فيها مذاهب شتى 
وِخصيـصة مـن خصائـصها ، وهـو     حيث إنه معلم من معالم اللغة العربية        

  .اإلفصاح عن ما في النفس ، وإظهار المعاني المقصودة بوضوح 
   :اإلعراب في اللغة

أحدها اإلبانة واإلفـصاح   : ذكر ابن فارس أن العين والراء والباء أصول ثالثة          
أعرب الرجل عن نفسه ، إذا بين وأوضح وأفصح ، فهـو عربـاني    : فاألول قولهم   ... 

الثيب تعـرب     : " ومن ذلك قول النبي       . )١(لسان ، ورجل معِرب إذا كان  فصيحاً       ال
  توضح وتبين : فتُعِرب معناها . ) ٢("عن نفسها والبكر رضاها صمتها 

 :                                                                                                   وفي االصطالح
:                                                                                                                                                                                       هناك الكثيـر مـن التعريفـات قـديماً وحـديثاً ، فمـن تلـك التعريفـات                   

هو اختالف آخر الكلمـة  : ما أورده الجرجاني حيث ذكر أن اإلعراب باعتبار اآلِخر     * 
وأنه يختلف عن اإلعراب الذي هو باعتبار إعطاء        . )٣(باختالف العوامل  لفظاً أو تقديراً     

  . كل لفظ حكمه من حيث موقعه 

                                         
 ) .٣٠٠ ، ٤/٢٩٩(مقـــاييس اللغة ، البن فارس : انظر ) ١(
: ، رقم الحديث  ) ٥٩١(رواه أحمد في مسنده ، عن عميرة الكندي ، صححه األلباني في صحيح الجامع ص              ) ٢(

٣٠٨٤.  
هـ ، تحقيق ودراسة محمد المنشاوي ،       ٨١٦معجم التعريفات ، للعالّمة علي محمد الجرجاني المتوفى سنة          ) ٣(
 ) .٢٩ص (



 

 )٤٩٤١(

      واإلعراب من السمات البارزة للُّغة العربية ، بل هو أحد خصائصها التي           
ال تنفك عنها ، وقد تناوله علماء اللغة قديما وحديثًا مـستعرضين جوانبـه المختلفـة ،                 

  : فأضحت آراء العلماء حوله قسمين 
محمـد بـن    (يرى أن اإلعراب ليس له أثر في المعنى ويمثله قُطْرب            : األول

، )٢(د، وتبعه من المحدثين إبراهيم أنيس ، وعبد الـرحمن الـسي           )١(من القدماء ) المستنير
  .    وقد تصدى لهما العلماء وليس هذا مجال التفصيل 

يرى أن لإلعراب دورا في المعنى ، وهؤالء هم أكثر علماء اللغـة    : الثـاني و
  .العربية 

   :     أهمية اإلعراب 
. اإلعراب فرع المعنى ، فال يمكن فهم المعاني فهما صحيحا إلَّـا بـاإلعراب               

  .معنى في كثير من الجمل والكالم وعند اختالف اإلعراب يتغير ال
واعلم أن أول ما اختل من كالم العرب وأحوج إلى الـتعلم            : " قال أبو الطيب    

 ٣("اإلعراب( .  
برفـع لفـظ   " إنما يخشى اَهللا من عباده العلمـاء  : " ولو قرأ جاهٌل قولَه تعالى    

 عقب ، وألصبح غايةً فـي   الختلف المعنى رأساً على   " العلماء  " ونصب  " اُهللا  " الجاللة  
                                                                                                                                         .المقت والشناعة 

إن شرف العلم بشرف المعلوم ، ال شك أن علم إعراب القرآن الكريم قد حـاز             
ية أنه مرتبط ومتعلق بكالم اهللا  عز وجل  الذي هو منبع كـل حكمـة                 الشرف من ناح  

  .         ورأس كلِّ فضيلة 
كما أن العلم يشْرف وتسمو مكانته بالحاجة إليه ، والضرورة الماسـة الداعيـة       
الستعماله ، وإعراب القرآن الكريم يمثل مكانة سامقة ، ومنزلة مرتفعة من بين علـوم                

  ألصل في فهم القرآن الكريم وتدبره القرآن ؛ ألنه ا
ولقد ذهب علماء العربية وخاصة النحاة إلَّا من شذ منهم إلى أهمية اإلعراب ،               

الخليـل ، وسـيبويِه ،   : وذكروا أن لعالماته دالالت معينة ، وأغراضاً معنوية ، ومنهم     
                                         

 ) .١٨ص (ــامرائي ، فقه اللغة المقارن ، للسـ: انظر ) ١(
 ) .٤٠١ص(الفكـر النحـوي أصـوله ومناهجـه ، علـي مزهـر الياسـري ، : انظر ) ٢(
 ) .٢٣ص(مراتب النحويين ، ) ٣(



– 

  )٤٩٤٢(

لمـوا عـن    ولقد تك . وابن جني ، والمبرد ، وابن السراج ، والسيوطي ، وغيرهم كثير             
ولعل أوفى خالصـة لتلـك      . هذه الظاهرة بأساليب متنوعة تنطق جميعا بحقيقة واحدة         

فأما اإلعراب فبه تميز المعـاني ويوقـف علـى أغـراض            : " اآلراء قول ابن فارس     
ضرب عمر زيد   " غير معرب أو    " ما أحسن زيد    : " وذلك أن قائالً لو قال      . المتكلمين  

" ما أحسن زيـٍد     " أو  " ما أحسن زيداً    : " على مراده فإذا قال     غير معرب ، لم يوقف      " 
 . )١("أبان باإلعراب عن المعنى الذي أراده" ما أحسن زيد " أو 

والعجيب أنهم اهتموا بدور اإلعراب في ِإبانة المعنى وتوضـيحه وهـم فـي              
صاحة أعالهـا  العصور األولى ، تلك العصور التي يحتج بكالمهم ، فهم قد بلغوا من الف      

وبهذا تتبين لنا مكانة وأهمية اإلعراب الجليلة ، ومدى الحاجـة           . ، ومن اللغة أجزلهـا     
  :   التالية )٢(إليه ، ومما يبين ذلك ويوضحه أيضاً ما سيعرضه الباحث في النقاط

 لقد أدرك العلماء األجلَّاء من السلف الصالح ومن بعدهم أهمية هذا العلـم ،               ١
  .ضاً من اآلثار التي تحث على إعراب القرآن الكريم وتعلُِّمه فأوردوا بع
 حفظ لغة كتاب اهللا العظيم من الخطأ والتحريف بغية أن يقرأ القارئ القـرآن     ٢

  الكريم كما ُأنزل بقراءة
 خالية من اللحن الجلي ، فمن كان لحاناً فإنه ال يجوز أن يتـولى اإلمامـة إال                 

  .)٣(بمثله وال القراءة واإلقراء
وأما اإلعراب فما كان اختالفه محيالً للمعنى وجب علـى    : " )٤(وقال السيوطي 

القارئ تعلمه ليسلم القارئ من اللحن وإن لم يكن محيالً للمعنـى وجـب تعلمـه علـى         
 ومقتضى ذلك أن تعلم إعراب القرآن واجب علـى القـارئ       )٥("القارئ ليسلم من اللحن     

  .على أي حال 
                                         

 ) .١٦١ص(الصاحبي ، البن فارس ، ) ١(
جستير ، رسالة ما" دراسة تطبيقية في سورة المائدة " أثر اختالف اإلعراب في تفسير القرآن الكريم        : انظر  ) ٢(

 . وما بعدها ٢٦: ص ) بتصرف . ( باسل عمر مصطفى المجايدة / ، إعداد الطالب 
 ) . ١/١٤٨(فن الترتيل وعلومه ، أحمد بن أحمد الطويل ، : انظر ) ٣(
هو عبد الرحمن بن أبي بكر ولد سنة تسع وأربعين وثمان مئة ، وأمه أمة تركية ، نـشأ يتيمـاً           : السيوطي  ) ٤(

قد : " والبديع ، وقال    ، والبيان، والمعاني، والنحو، والفقه، والتفسير، ان بارعـــاً في الحديث   فحفظ القرآن ، ك   
 )٤/٦٥الضوء الالمع ألهل القرن التاسع : (انظر " كملت عندي آالت االجتهاد بحمد اهللا 

 .، النوع الثامن والسبعون  ) ٤/٢١٧( اإلتقان في علوم القرآن ، للسيوطي ، ) ٥(



 

 )٤٩٤٣(

إن المبتـدئ بـذلك     : " حيث قال ) كتاب النقط   (  في )١(داني نقل أبو عمرو ال    ٣
، وذلك أنه أراد أن يعمل كتاباً في العربية يقوم الناس بـه مـا             )٢(كان أبو األسود الدؤلي   

أرى أن أبتـدئ  : فسد من كالمهم ، إذ كان قد نشأ في خواص الناس وعوامهم ، فقـال              
     : )٤(وقال أبو الطيـب   .   )٣("لخ  إ... بإعراب القرآن أوالً فأحضر من يمسك المصحف        

 "     إلى الـتعلم اإلعـراب ن  ) ٥("واعلم أن أول ما اختل من كالم العرب وأحوجويــبي ،
إن األسمــاء لمــا كانــت       : " الزجـاجي أثر اإلعـراب على المعاني فيقــول        

ة تعتورهـا المعـاني وتكـون فاعلـة ومفعولة ، ولم يكـن في صورها وأبنيتـها أدل           
على هذه المعاني ، بـل كانـت مشـتركة ، جِعلَـت حركـات اإلعــراب فيهــا               

ضـرب زيـد عمـراً ، فـدلَّوا برفـع زيــد        : تنبـئ عـن هـذه المعاني ، فقالوا       
: وقــالوا  . علـى أن الفعـل لـه ، وبنصب عمرو علـى أن الفعـل واقـع بــه               

ـع زيـد علـى أن الفعل مـا لـم         ضـرب زيـد ؛ فـدلَّوا بتغـيير أول الفعل ، ورف        
  .)٦("وتكون الحركات دالةً على المعاني. يسم فاعلُه ، وأن المفعـول قـد نـاب منابه 

                                         
عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر األموي ثم        ؛ اإلمام الحافظ ، المجود المقرئ ، أبو عمرو         : هو  ) ١(

أبـي   ه، رحل كثيراً في طلب العلـم ، وإلـى         ٣٧١الداني ، ويعرف قديما بابن الصيرفي ، كان مولده في سنة            
لحديث والتفـسير والنحـو ،      المنتهى في تحرير علم القراءات ، وعلم المصاحف ، مع البراعة في علم ا              عمرو

سـير أعـالم النـبالء    : ( انظر . ه ٤٤٤توفي عام  .مائة وعشرين كتابا     أبي عمرو  بلغت تواليف . وغير ذلك   
١٨/٧٧ . (   

:  ، وقال الواقدي      وعلي   ولد أيام النبوة ، قرأ القرآن على عثمان         . ظالم بن عمرو على األشهر    : هو  ) ٢(
مات أبو األسود الدؤلي فـي      : بن أبي طالب بوضع النحو ، قال يحيى بن معين            ، أمره علي     أسلم في حياته    

  ) .٤/٨١سير أعالم النبالء : ( انظر ) . ه٦٩(طاعون الجارف في البصرة سنة 
محمـد الـصادق    : ، تحقيـق    ) ١٢٩ص(المقنع في رسم مصاحف األمصار ، لإلمام أبي عمرو الداني ،            ) ٣(

 .قمحاوي 
 ، العصر العباسي بد الواحد بن علي الحلبي اللغوي أديب ولغوي ونحوي وشاعر عاش فيأبو الطيب ع : هو) ٤(

أبـي هـالل     بـصحبة   الحسن بن عبد اهللا العسكري     ذ هناك على  نشأ أبو الطيب اللغوي في عسكر مكرم، وتتلم       
مدينة حلب وأشاعوا القتل  الروم هـ دخل جيش٣٥١وفي الواحد والعشرين من شهر ذي القعدة سنة          ، العسكري

 بيـروت ،  – ، دار العلم للماليـين  الزركلي  ،األعالم: ( انظر  .فيها، وتوفِّي أبو الطيب في ذلك اليوم مقتوالً 
  ) .٤/١٧٦الطبعة الخامسة عشر 

 ) .٢٣ص( اللغوي ، مراتب النحويين ، ألبي الطيب) ٥(
 ) .٦٩ص (اإليضاح في علل النحو ، الزجاجي ، ) ٦(



– 

  )٤٩٤٤(

   :اإلعراب وأثره في توجيه المعنى باختصار** 
. اإلعراب والمعنى ال يفترقان ، إذ يرتبط أحـدهما بـاآلخر ويتوقـف عليـه            

ومن فوائد هذا النوع معرفـة      "  قرره القدماء    فاإلعراب الذي هو األثر فرع المعنى كما      
 وال يجـوز أن  )١("المعنى ؛ ألن اإلعراب يميز المعاني ويوقف على أغراض المتكلمين        

تعرب كلمة مالم يعلم معناها ، والسياق الذي يتضمنها ؛ ألن األصـل فـي اإلعـراب                 
حتمل معاني عدة فـإذا     اإلبانة عن المعاني ، فلو كانت الجملة خالية من اإلعراب فإنها ت           

وكذلك المعنى يتوقف على اإلعراب ، فكالهما مـؤثر ومتـأثر           . )٢(ُأعِربت تعين معناها  
  .باآلخر 

ورَأيت من أعظم ما يجب على الطَّاِلب لعلوم الْقُرآن الراِغب ِفـي   : " قال مكي   
ما القارئ ِإلَيِه محتَاج معرفَـة      تجويد َألْفَاظه وفهم معاِنيه ومعِرفَة قراءاته ولغاته وأفضل         

إعرابه والْوقُوف على تصرف حركاته وسواكنه يكون بذلك سـالما مـن اللّحـن ِفيـِه                
مستعينا على َأحكَام اللَّفْظ ِبِه مطلعاً على الْمعاِني الَِّتي قد تخْتَلـف باخْتلَـاف الحركـات              

فَة حقائق الِْإعراب تعرف َأكثر الْمعاِني وينجلي       متفهماً لما َأراد اهللا ِبِه من عباده ِإذْ ِبمعرِ        
وقال القاضي أبو   . )٣("الِْإشْكَال فتظهر الْفَواِئد ويفهم الْخطاب وتَِصح معرفَة حِقيقَة المراد        

إعراب القرآن أصل في الشريعة ؛ ألن بذلك تقوم معانيه التي هـي             : " محمد عبدالحق   
 على إعرابه هو الذي حدا باألوائل إلـى وضـع علـم      وتوقف معاني القرآن  ) ٤("الشرع  

وسميت أول كتب إلعراب القرآن  بكتب معاني القرآن مثـل           . النحو وقواعد اإلعراب    
  .فهو في حقيقته من كتب إعراب القرآن . للفراء ) معاني القرآن (

                                         
 ) .٣٨٤(في معرفة إعرابه ، : اإلتقان في علوم القرآن ) ١(
 ) .١/٣٢(فاضل السامرائي ، . معاني النحو ، د: انظر ) ٢(
  ) .١/٦٣(مشكل إعراب القرآن ، ) ٣(
 ) .١/٤٠(المحرر الوجيز ، البن عطية ، ) ٤(



 

 )٤٩٤٥(

التعريف بالمشِْكل ، وأثره في المعنى ، وأهـم أسـباب           : ب  المبحث الثاني     
  .الف المعربين ، مع ذكر بعض كتب المشكل في إعراب القرآن الكريم باختصار اخت

المشكل اسم فاعل من أشكل يشكل ، فاسم الفاعل من غير الثالثي يـأتي علـى     
                   وزن مضارعه بإبدال حرف المضارعة ميماً مـضمومة ، وكـسر مـا قبـل اآلخـر                

                                              .                       )١()مشِكل( 
 ، وقال ابن منظور فـي       )٢(هو ماال يناُل المراد منه إال بعد تأمل       : المشكل لغة   

: " وقال  " وذا َأشْكَُل بهذا أي أشبه      : " وقال كذلك   " المثل  : والشكل  ) : " لسان العرب   (
  "والطريقة والجِديلة الناحية : والشاكلة : "وقال " الموافقة : والمشاكلة 

: إذاً فالمعنى اللغوي للمشِْكل يـدور حـول          . )٣("التبس: أشكل األمر : " وقال  
  .المماثلة ، وااللتباس

   :تعريف المشكل في االصطالح ** 
وهو الذي يكون فيه غموض في معرفة إعرابه وإدراك توجيهه ، وقـد يكـون         

ر والتأمل يتبين موقعـه وإعرابـه وأنـه         مخالفاً  في الظاهر لقواعد النحو ، وبعد النظ        
وكل مشكل مختلَف في إعرابه ، وليس كل مختلـف  . )٤(موافقٌ لوجه من أوجه اإلعراب    

  .   في إعرابه يعد مشكالً 
أصـول  : وثمت علوم اشتركت في بحث المشكل من حيث االصطالح ، مثل            

ت العلمـاء للمـشِْكل ، ومـا        الفقه ، والحديث ، وعلوم القرآن ، ومن هنا تباينت تعريفا          
                                                  .يهمنا هو المشكل في اإلعراب 

من أهم الخطوات التي يجب أن يتبعها من أراد معرفة المشكل اطِّالعه علـى              
 : نوعين من المؤلفات 

  .الكتب التي اعتنت بدراسة اآليات المشكلة  : النوِع األول* 

                                         
. ،  مبحث اسـم الفاعـل        ) ١٢٣ص(،  ألحمد بن محمد الحمالوي     " شذا العرف في فن الصرف       : " انظر) ١(
 )بتصرف (
 ) .١٨١ص(محمد صديق المنشاوي ، : التعريفات للجرجاني ، تحقيق ) ٢(
 ) .٣٥٧ص(، ) شكل ( لسان العرب ، مادة ) ٣(
 ).١/٢(المجتبى ، للخراط ، : انظر ) ٤(



– 

  )٤٩٤٦(

.                                                                                  الكتـب الموسـوعية الجامعـة لعلـوم القـرآن الكـريم             : ِع الثاني   النو* 
إن الباحث عن اآليات المشكلة يجدها متناثرة في كتب التفسير باتجاهاتها ، كما يجـدها               

تأويـل  : ( تي أشكلت على المفـسرين ، مثـل         في الكتب المؤلفة قصداً لجمع اآليات ال      
للعـز بـن عبدالـسالم ،       ) الفوائد في مشكل القـرآن      ( البن قتيبة ، و   ) مشكل القرآن   

لشيخ اإلسالم ابن تيمية ، مع عدم إغفال ما ُألِّفَ مختصاً بنـوع            ) تفسير آيات أشكلت    (و
  .من أنواع المشكل األخرى 

عام يشمل كل إشكال يطرأ     ) لمشكل  ا( ويالحظ بجالء أن استخدامهم لمصطلح      
. على اآلية ، سواء كان في اللفظ أم في المعنى ، أم في اإلعراب ، أم فـي القـراءات             

  .وما يهمنا في هذا البحث هو اإلشكال المتعلق باإلعراب ، كما سيورده الباحث 
ورد عند كثير من العلمـاء اسـتخدام لفـظ           :  اإلشكال المتعلق باإلعراب   **

  : عند توقفهم في إعراب بعض اآليات ، منهم على سبيل المثال المشكل
، وقـد   ) مشكل إعراب القرآن    (  مكي بن أبي طالب ، حيث وسم كتابه ب           ١

إذ : " ذكر في مقدمته ما يبين أهمية دفع اإلشكال المتعلق بـاإلعراب ، حيـث يقـول                 
فتظهـر الفوائـد ،     بمعرفة حقائق اإلعراب تعرف أكثر المعاني ، وينجلي اإلشـكال ،            

  .)١("ويفهم الخطاب ، وتصح معرفة حقيقة المراد 
: " ونص كالمـه    ) فوائد في مشكل القرآن     (  العز بن عبد السالم في كتابه        ٢

:  مـشكل ؛ ألن المـشركين قـالوا    )٢()قل إن افتريته فعلي إجرامي   : ( قوله عز وجل    
اضياً على بابه ، لكن أئمـة العربيـة   م" افتريته " افترى القرآن ، فهذا يقتضي أن يكون  

أجمعوا على أن الشرط ال يكون إالّ مستقبالً ، فإن كان المراد المضي أخلَّ بـالجواب ،                 
  . ثم ذكر الجواب وفصل فيه وأبانه . )٣(: ... "إذ ال يكون مطابقاً ، وجواب ذلك 

ه لقولـه   عند تفـسير  ) فتح القدير   (  ومن ذلك أيضاً ، ما ذكره الشوكاني في          ٣
وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والـزرع مختلفـاً            : ( تعالى  
مختلفاً " وهذه المسألة مشكلة في النحو ، يعني انتصاب         : قال الزجاج   : "  فقال   )٤()ُأكله  

                                         
)١/٦٣) (١. ( 
  .٣٥: هود آية سورة ) ٢(
 ).١٣٩ ــــ ١٣٨) (٣(
 .١٤١: سورة األنعام آية ) ٤(



 

 )٤٩٤٧(

َأن اللَّه سـبحانه    : قد أنشأها ولم يختلف ُأكُلها  وجواب ذلك         : على الحال ؛ ألنه يقال      " 
  .ثم أخذ الشوكاني في البيان والتوضيح . ) ١("ها مقَدرا ِفيها االختالف َأنشَأ

   :أهم أسباب اختالف المعربين **
نعم ، قد يكون في القرآن آيات ال يعلم معناها          : " يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية      

كثير من العلماء فضالً عن غيرهم ، وليس ذلك في آية معينة ، بل قد يشكل على هـذا                   
ما يعرفه هذا ، وذلك تارة يكون لغرابة اللفظ ، وتارةً الشتباه المعنى بغيـره ، وتـارةً                   
لشبهة في نفس اإلنسان تمنعه من معرفة الحق ، وتارةً لعدم التدبر التام ، وتـارةً لغيـر       

  .)٢("ذلك من األسباب 
وسيعرض الباحث عدداً من األسباب التي تُشِكُل اآليةُ بسببها وتنشأ في            ** 

    :)٣(ظلها تلك األقوال المتعددة للشاهد الواحد ومن تلك األسباب
أن هذا األسلوب القرآني معجزة من اهللا تعالى ، ال يستطيع أحـد مـن                : أوالً

الناس أن يحيط بكل مراميه ومقاصده ، فتراه يحتمل الكثير من الوجوه والمعاني التـي               
   .)٤(وهبه اهللا قدرة على ذلكيمكن أن يصل إلى بعضها ذلك العالم الرباني الذي 

 فالمذهب الذي   )٥(تأثير المذاهب النحوية في ذلك االختالف بين المعربين        : ثانياً
ينتسب إليه المعرب ، ومدى التزامه بأصول ذلك المذهب له األثر البـالغ ؛ ألن لـذلك                 

هـذا  المذهب التأثير القوي في اختالفه مع األقوال األخرى في المسألة الواحـدة ومـن            
ولعل الباحث يذكر  مثاالً  عن اإلمام العكْبري فهو يرى           . المنطلق تتباين آراء المعربين   

مـن  ) ما تبعوا قبلتك ( إسقاط الفاء من جواب الشّرط ؛ ألن فعل الشرط ماٍض ، فجملة             
  .)٦()ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك : ( قوله  تعالى  

                                         
، للزجـاج ،  " معاني القـرآن   : " ، نقل الشوكاني كالم الزجاج بالمعنى ، انظر         ) ٢/١٩٢(،  " فتح القدير   ) " ١(
)٢/٢٩٦. ( 
بنـه محمـد ،   ، البن تيمية ، جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسـم وسـاعده ا             " مجموع الفتاوى   ) " ٢(
)١٧/٤٠٠. (  
 ) .٢٠٩ ــــ ٢٠٣(، للعيساوي ، ص ) علم إعراب القرآن ( أفدت في ذكر هذه األسباب من كتاب ) ٣(
 ) .١/١٣(دراسات ألسلوب القرآن الكريم ، محمد عضيمة ، : انظر ) ٤(
األثر في إعراب   من السماع والقياس واالستصحاب وغيرها مما يكون له         ) أصوُل الصناعة   : ( ويقصد به   ) ٥(

 .المعرب 
  .١٤٥: سورة البقرة ، آية ) ٦(



– 

  )٤٩٤٨(

   وا    " ( :قال العكبريما تَِبع (   ال يتبعوا ، فهو ماٍض في معنى المستقبل        : ، أي
حمالً على لفظ الماضي ، وحذفت الفاء في الجواب ؛ ألن فعل الشرط             ) ما  ( ، ودخلت   

  . )١("ماٍض 
وهذا مـن   : " فجاءه الرد من السمين الحلبي في معرض كالمه عن اآلية فقال            

. لكوِن فعل الشرط ماضـياً      ) الفاء  ( للشرط ، وإنما حذفت     أبي البقاء يِؤِذن أن الجواب      
ونالحـظ   . )٢("وهذا منه غير مرِضي ؛ ألنه خالف البصريين والكوفيين بهذه المقالـة             

كما أخرجـك   : ( أيضاً أن أبا حيان يضعف أحد األعاريب التي ُأعرب بها قوله تعالى               
  .    )٤(ا أجمع عليه الكوفيون ؛ ألنه قول مخالف لم)٣()ربك من بيتك بالحق 

اختالف القدرات سواء العقلية منها أو العلمية أو اللغوية للعلمـاء، كمـا        : ثالثاً
تتفاوت مصادرهم ومستوياتهم العلمية ، فهم يقفون أمام الشاهد الواحد مواقف تتقـارب              

 كبيـر علـى     أو تتباعد بحسب الغاية التي يرنو إليها المعرب ؛ ألن هذا العلم يقوم بقدر             
فها هو أبو حيان ينقل خمسة أقـوال فـي          . )٥(النظر واالستنباط واالستدالل واالستخراج   

فإذا قـضيتم مناسككــم فـاذكروا اهللا    : ( من قوله  تعالى   ) أشد  ( توجيه النصب في    
فهـي خمـسة وجـوه مـن     : "  وأطال في ذلك، ثم قال)٦()كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً    

إنهم ُأمروا بأن يـذكروا اهللا      : ضعيفة ، والذي يتبادر إليه الذهن في اآلية         اإلعراب كلَّها   
ذكراً يماثل ذكر آبائهم أو أشد ، وقد ساغ لنا حمل اآلية على هذا المعنى بتوجيه واضح                 

) ذكـراً   : ( منصوباً على الحال وهو نعت لقوله       ) أشد  ( ، ذهلوا عنه ، وهو أن يكون        
.                                                                                                                                                                                                                                        )٧(..."انتصب على الحال فلما تقدم . لو تأخر 

احتفاظ النَحويين ألنفسهم بحرية الرأي ، وانطالق الِفكْر ، فال يعرفـون     : رابعاً  
  . )٨(الحجر على اآلراء ، وال تقديس لرأي فرد مهما عال شأنه ، وارتفعت منزلته

                                         
 ) . ١/١٢٥(التبيان ، ) ١(
 ) .٢/١٦٥(الدر المصون ، ) ٢(
 ) .٥(سورة األنفال ، آية ) ٣(
 ) . ٤/٤٦١(البحر المحيط ، : انظر ) ٤(
 ) .٣٨٦(اإلتقان ، السيوطي ، : انظر ) ٥(
 )٢٠٠(سورة البقرة ، آية ) ٦(
 ) .٢/١١٢( ، البحر المحيط) ٧(
 ) .١/١٤(دراسات ألسلوب القرآن الكريم ، محمد عضيمة ، : انظر ) ٨(



 

 )٤٩٤٩(

                                                       .كتب المشكل في إعراب القرآن الكريم باختصار ** 
قبل أن يبدأ الباحث في ذكر بعض المصنفات التي اهتمت بالمشكل ، فإنه يريد              

يريد التعريف الموجز بتلك الكتـب       أن يبين المقصد من ذكر تلك الكتب ، فالباحث إنما           
معلومات النشر  بقدر ما توفر للباحث من مصادر ومراجع ؛ ليسهل الرجوع إليها عنـد      

  .  الحاجة 
 :قائمة بأسماء بعض الكتب التي تناولت الحديث عن مشكل القرآن ومتشابهه

 ،) ه٢٠٧ت  (أبي زكريا يحيى بـن زيـاد الفـراء ،           : معاني القرآن ، تأليف      .١
 .م ١٩٨٣ه ـ ١٤٠٣  بيروت ، الطبعة الثالثة ، سنة دار عالم الكتب،: الناشر

 أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري           :تأويل مشكل القرآن ،  المؤلف      .٢
 دار الكتـب     : إبراهيم شمس الـدين ، الناشـر        : ، المحقق  )هـ٢٧٦:المتوفى(

 . لبنان–العلمية، بيروت 
للزجاج أبي إسحاق إبـراهيم بـن الـسِري ،    : ، تأليف  معاني القرآن وإعرابه     .٣

دار عـالم  : عبدالجليل عبده شلبي ، الناشـر  . د : ، شرح وتحقيق ) ه٣١١ت(
 .ه ١٤٠٨الكتب ، بيروت ، الطبعة األولى ، سنة 

أبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحـاس ، ت           : إعراب القرآن ، تأليف      .٤
 ، سـنة    ٢ الناشر دار المعرفـة ، الطبعـة         خالد العلي ،  : هـ  ، تحقيق     ٣٣٨

 .  ه ١٤٢٩
الـشيخ  : ، تحقيـق   )  ه ٣٣٨ت  (أبي جعفر النحـاس     : معاني القرآن ، تأليف      .٥

الطبعة األولـى   مركز إحياء التراث اإلسالمي ،: محمد علي الصابوني، الناشر
 . م ١٩٨٩ - هـ ١٤١٠

بن محمـد بـن     أبي إسحاق أحمد    : الكشف والبيان عن تفسير القرآن ، تأليف         .٦
. صالح باعثمـان ، د  . د: ، أشرف على إخراجه     ) ه٤٢٧ت(إبراهيم الثعلبي ،    

سـاعد سـعيد   . د: أمين باشه ، تحقيـق   . دزيد مهارش ،    . ن الغزالي ، د   حس
دار التفـسير ، جـدة ،       : إبراهيم هزازي ، الناشـر      هند بنت   . الصاعدي ، د  

 .م ٢٠١٥ه  ١٤٣٦األولى ، سنة : الطبعة 



– 

  )٤٩٥٠(

ـ ٤٣٧(مكي بن أبي طالـب القيـسي        :  القرآن ، تأليف     مشكل إعراب  .٧ ، ) هـ
م ، وطبعـة    ١٩٧٥حاتم الضامن ، وزارة اإلعالم ، بغداد ،         : مطبوع بتحقيق   

 . أخرى بتحقيق ياسين السواس ، دار المأمون للتراث ، دمشق
 أبو القاسم محمود بـن   :الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل ، المؤلف      .٨

، اعتنى بـه وخـرج      ) هـ٥٣٨: ت  (  ، الزمخشري جار اهللا       عمرو بن أحمد  
  : بيـروت ، الطبعـة     – دار المعرفة       :خليل مأمون شيحا ، الناشر    / أحاديثه  
 .هـ ١٤٣٠ -الثالثة 

) العلميـة . ط) (تفسير ابن عطية    (  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز        .٩
عبـد  : بو محمد ، المحقق     عبد الحق ابن غالب ابن عطية األندلسي أ       : المؤلف  

ه ١٤٢٢: سنة النـشر   دار الكتب العلمية ،   : السالم عبد الشافي محمد ، الناشر       
 . ١:  ، رقم الطبعة ٦: عدد المجلدات  م ،٢٠٠١ –

: أبي البركات بن األنباري  ، تحقيـق  : البيان في غريب إعراب القرآن تأليف   .١٠
الهيئـة المـصرية    : ناشر  مصطفى السقا ، ال   : مراجعة  . دكتور طه عبدالحميد  

 . هـ ١٤٠٠العامة للكتاب  
: الناشـر   ، فخر الدين الـرازي : ،  المؤلف  ) تفسير الرازي ( مفاتيح الغيب  .١١

رقـم   ، ٣٢: ، عـدد المجلـدات    ١٩٨١ –ه ١٤٠١: ، سنة النشر  دار الفكر
  .١: الطبعة 

ـ ٦٦٠(سلطان العلماء العز بن عبد السالم : فوائد في مشكل القرآن تأليف     .١٢ ) هـ
 .، وهو مطبوع 

البحر المحيط ، لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان األندلسي ، دراسة وتحقيق              .١٣
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض ، الناشـر       : وتعليق  

 .م ١٩٩٣ه  ١٤١٣دار الكتب بيروت ـ لبنان ، الطبعة األولى ، : 
أحمد بن يوسف المعـروف     : تأليف  الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ،         .١٤

دار : أحمد محمد الخراط ، الناشـر       .د: ، تحقيق   ) ه٧٥٦ت  (بالسمين الحلبي   
 .القلم ، دمشق 



 

 )٤٩٥١(

محمد بن أحمد األنـصاري  : المؤلف  ،) تفسير القرطبي (الجامع ألحكام القرآن     .١٥
: الناشـر  عبد اهللا بن عبد المحـسن التركـي ،  : المحقق  القرطبي أبو عبد اهللا

 .م ، الطبعة األولى ٢٠٠٦–ه ١٤٢٧: ، سنة النشر  الرسالة سسةمؤ
الـدار  : محمد الطاهر بـن عاشـور ، الناشـر          : المؤلف   التحرير والتنوير ،   .١٦

  .٣٠: التونسية للنشر ،عدد المجلدات
أبي السعود محمـد بـن      : إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ، تأليف           .١٧

دار إحياء التراث العربي ، بيـروت ـ   : اشر ، الن) ه٩٨٢ت(محمد العمادي ، 
 .لبنان 

شهاب الـدين   : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، المؤلف .١٨
علـي   : ، المحقق) هـ١٢٧٠: المتوفى (محمود بن عبد اهللا الحسيني األلوسي 

لـى،  األو :  بيروت ، الطبعة– دار الكتب العلمية  :عبد الباري عطية ، الناشر
 . هـ ١٤١٥

، مطبـوع فـي دار      ) هـ١٣٢٣(مشكالت القرآن الكريم ، الشيخ محمد عبده         .١٩
 .م١٩٦٩مكتبة الحياة ، بيروت ، 

 .   ، مطبوع ) هـ١٣٥٣(مشكالت القرآن ، لمحمد أنور الكشميري  .٢٠
بهجت عبـد الواحـد صـالح ،      : اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل ، تأليف         .٢١

 .دار الفكر : الناشر 
أحمد بن حمد الخـراط ،      : المجتبى من مشكل إعراب القرآن الكريم ، المؤلف          .٢٢

ه ،  ١٤٢٦: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، سنة النـشر           : الناشر
  .٤: عدد المجلدات 

 
 
 
 
 
  



– 

  )٤٩٥٢(

  الخاتمة
  :  وتشتمل على بعض النتائج 

تجهـت  بيان مواقف النحاة من مواطن اإلشكال واالخـتالف التـي ا           : األولى
  : اتجاهين 

مواقف جماعية سواء من جمهور العلماء النحويين أو من مـذهب دون  : األول  
  .                                         اآلخر 

  .وغيرها من النتائح . مواقف فردية تقوم على االجتهاد الشخصي : الثاني 
العالم وهـي طريـق     أن اإلعراب يعد من علوم اآللة التي يحتاجها          : الثانيـة

 .إلى فهم المشكل والمختلف فيه 
الوقوف على أسباب اختالف المعربين في إعراب الكلمات والتراكيب          : الثالثة

  .القرآنية 
بيان بعض ضوابط إعراب القرآن الكريم ؛ لئال يقع المعـِرب فـي     : الرابعـة 

  .لى المعنى الصحيح الخطأ في كالم اهللا ، ولينضبط بها إعراب القرآن الكريم وصوالً إ
الوقوف على اختالف منهج العلماء فـي التعامـل مـع المـشكل              : الخامسة

والمختلف في إعرابه ، فمثالً السمين الحلبي أو ابن عاشـور أو األلوسـي نجـد أنهـم       
يتوسعون ويطنبون في دراسة المشكل مستشهدين على ما يريدون الوصول إليـه مـن              

 أو الزجاج أو النَّحاس لوجدنا كتبهم تمتـاز باالختـصار           ولو نظرنا إلى الفراء   . معاني  
.                                                                                                                                                        والتركيز على القول بعيداً عن الزيادات والتأويالت 

معرفة أهمية وفوائد اإلعراب في الوصول إلى المعنـى الـصحيح            : السادسة
  .لموضع الشاهد ؛ مما يوضح المعنى العام لآلية 

لعلـوم األخـرى    الوقوف على أن هناك صلة بين علم اإلعـراب وا          : السابعة
  .المتعلقة بالقـرآن الكريم ، كعلم الفقه وعلم الوقف واالبتداء وعلم القراءات وغيرها 

الوقوف على إعجاز القرآن الكريم في إيجازه ، وكيـف أن الكلمـة              : الثامنة
  .الواحدة يكون لها أكثر من مدلول تبعاً إلعرابها أو موقعها اإلعرابي 

  
  
  



 

 )٤٩٥٣(

  المراجعالمصادر و 
 شعيب األرنؤوط ، اعتنى    : قان في علوم القرآن ، لجالل الدين السيوطي ، تحقيق           اإلت

م ، ٢٠٠٨ه  ١٤٢٩مصطفى شيخ مصطفى ، مؤسـسة الرسـالة ،      : به وعلَّق عليه    
  .الطبعة األولى 

        دراسة تطبيقية فـي سـورة التوبـة    " أثر اختالف اإلعراب في تفسير القرآن الكريم
 درجة الماجستير في التفسير وعلومـه ، إعـداد    بحث لنيل "  ويونس وهود ويوسف    

  . م ، الجامعة اإلسالمية ، غزة ٢٠١١ه  ١٤٣٢أمجد وفيق أبو مطر ، : الطالب 
            مازن المبارك ،   . د: اإليضـاح في علل النحو ، ألبي القـاسـم الزجاجي ، تحقيق

  .م ، الطبعة الثالثة ١٩٧٩ه  ١٣٩٩دار النفائس ، 
     الـشيخ   :  يوسف الشهير بأبي حيان األندلسي ، تحقيـق          البحر المحيط ، لمحمد بن /

علي محمد معـوض ، دار الكتـب العلميـة ،       : عبد الموجود ، والشيخ     ادل أحمد   ع
  .بيروت ، لبنان 

  تحقيـق   ، التبيان في إعراب القرآن ، لعبد اهللا بن الحسين بن أبي البقاء العكبـري :
  .م ١٩٧٦ه ـ ١٣٩٧لعلمية ، دار عيسى البابي الحلبي ا علي محمد البجاوي ،

      محمـد المنـشاوي ،   : التعريفات ، للجرجاني علي بن محمد السيد الشريف ، تحقيق
  . دار الفضيلة 

       محمود محمد : دراسات ألسلوب القرآن الكريم ، لمحمد عبد الخالق عضيمة ، تحقيق
  .شاكر ، دار الحديث ، القاهرة 

        مد بن يوسف السمين الحلـبي ، تحقيق       الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ، ألح
  .أحمد محمد الخراط ، دار القلم ، دمشق : 
           محمد عبد المعطـي ، خـرج       . شذا العرف في فن الصرف ، للحمالوي ، قدم له د

  .أبو األشبال : شواهده 
                نَن العرب في كالمها ، ألبـي الحـسينفي فقه اللغة العربية ومسائلها وس الصاِحبي

أحمـد حـسن ، دار الكتـب     :  بن زكريا علَّق عليه ووضع حواشيه        أحمد بن فارس  
  . م ، الطبعة األولى ١٩٩٧ه  ١٤١٨العلمية ، 

      أللبـاني ،   ، لمحمد ناصـر الـدين ا      ) الفتح الكبير ( صحيح الجامع الصغير وزيادته
  .  م ، الطبعة الثالثة ١٩٨٨ه  ١٤٠٨ المكتب اإلسالمي ،



– 

  )٤٩٥٤(

       ه  ١٤٢٨ بن خلف العيساوي ، دار الصميعي ،         يوسف: علم إعراب القرآن ، للدكتور
  .م ، الطبعة األولى ٢٠٠٧

            تفسير الـشوكاني    ( فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ( ،
يوسـف الغـوش ، دار المعرفـة ،    : لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني ، تحقيـق     

 .م ، الطبعة الرابعة ٢٠٠٧ه ـ ١٤٢٨
   إبراهيم السامرائي ، دار العلم للماليين ، بيروت ، لبنان          : قارن ، للدكتور  فقه اللغة الم

  .م ، الطبعة الثالثة ١٩٦٥ه  ١٩٨٣، 
              الفكـر النحـوي أصـوله ومناهجـه ، لعلـي مزهــر الياســري ، الــدار

  .األولى : م ، الطبعة ٢٠٠٣ه  ١٤٢٣العربيـة للموسـوعـات ، بـيروت ،   
     حمد بن أحمد بن محمد عبد اهللا الطويل ، مجمع الملك فهـد             فن الترتيل وعلومه ، أل

  .م ، الطبعة األولى ١٩٩٩ه  ١٤٢٠لطباعة المصحف الشريف ، 
                 لسان العرب ، ألبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور األفريقـي المـصري ، دار

  .   صادر  بيروت 
 جمع الملـك   ، م المجتبى من مشكل إعراب القرآن الكريم ، ألحمد بن محمد الخراط

  .م ٢٠٠٦ه  ١٤٢٦،  فهد لطباعة المصحف الشريف
                  مجموع الفتاوى ، لشيخ اإلسالم أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، مجمع الملـك فهـد

   .بع بأمر خادم الحرمين الشريفينط. م ٢٠٠٤ه  ١٤٢٥لطباعة المصحف الشريف ، 
        ألبي محمد عبـد    ،  ) تفسير ابن عطية    ( المحرر الوجيز في تفسير الكتـاب العزيز

عبد السالم عبد الشافي ، دار الكتـب        : الحق بن غالب بن عطية األندلسي ، تحقيق         
.                                                                                                                                م ، الطبعة األولى٢٠٠١ه ـ ١٤٢٢العلمية ، 

       عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي ، تحقيق وتعليق          مراتب النحويين ، ألبي الطيب :
  .محمد أبو الفضل إبراهيم ، مكتبة نهضة مصر ومطبعتها  القاهرة 

            تحقيـق ، ـِسيبن أبي طالب  للقَي حـاتم  : مشكل إعراب القرآن ، ألبي محمد مكّي
  .  م ، الطبعة األولى ٢٠٠٣ه  ١٤٢٤صالح الضامن ، دار البشاِئر ، 

 م ، ٢٠٠٠ه ـ  ١٤٢٠فاضل صالح السامرائي ، دار الفكر ، : و ، للدكتورمعاني النح
  . الطبعة األولى 



 

 )٤٩٥٥(

                عبد : معجم مقاييس اللغة ، ألبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، تحقيق وضبط
  .م ١٩٧٩ه  ١٣٩٩السالم محمد هارون ، دار الفكر ، 

            اني ، تحقيـق     المقنع في رسم مصاحف األمصار ، ألبي عمرو عثمان بن سعيد الد :
  .محمد الصادق قمحاوي ، مكتبة الكليات األزهرية 

         نزهة األلباء في طبقات األدباء ، ألبي بركات كمال عبد الرحمن بن محمد األنبـاري
  . م ١٩٩٨ه  ١٤١٨محمد أبي الفضل إبراهيم ، دار الفكر العربي ، : ، تحقيق 

  
    



– 

  )٤٩٥٦(

  



 

 )٤٩٥٧(

  
  
  
  
  

  
  

  مقدمة
  :االفتتاحية

الشافع المشفع في ص    الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، والصالة والسالم محمد 
.       العرصات، من خص بتشريع شامل معجز وآيات باهرات، وحجج ساطعات

   :وبعد
لقد خلق اهللا تعالى اإلنسان في أحسن تقويم، وكرمه في خَلْقه المندرج تحت منظومة 

Mv  u  t  الخلْق واألمر، فقـال تعالى   s  rq   p  o  nL،) األعراف :
   )٧٠:اإلسراء(.M  a  `  _L وكرمه سبحانه بالتكريم الشامل، فقال عزوجل  ، )٥٤

M  4  في هذه األرض وذلّلها له، وأمره بالمشي في مناكبها فقال سبحانه  واستخلفه
?  >  =  <  ;  :  9  8   7   6  5L) وأخبره بأن ، )٧٠: سراءاإل

                M:  9  8  7L  الحد له فقال جلَّ ذكره علمه سبحانه وخلقه 
  . )٥٤: األعراف(

التشريع اإلسالمي الرباني الذي : كما أن من مظاهر التكريم اإللهي وأجلِّه لإلنسان
 ، وجعل منختمه رب العزة والجالل بوحيه المنزل على خاتم النبيين محمد 

الشمولية : خصائص هذا الدين الخاتم المستهدف لإلنسان في كل مستوياته الحياتية
والواقعية؛ ومن ثم روعي في التشريع الرباني لكونه من أرحم الراحمين وأحكم 

تحقيق مصالح العباد في حياتهم الدنيوية واألخروية، إذ المشرع الحكيم : -الحاكمين 
,   -  .  /  M   0  م من أنفسهم، وصدق اهللا تعالى أعلم بمصالح العباد، وأرحم به

     2  1L     ]١٤: الملك.[  
 هذا الدين عن طريق البيان العام بوضع القواعد الشرعية، أو ومن هنا نجد شمولية

بالبيان الخاص؛ كأحكام المواريث ونحوها، والتنبيه على الِحكم؛ مما جعله مستوعبا؛ بل 

 
 

 
   المدينة المنورة–األستاذ المساعد بجامعة طيبة 

  



– 

  )٤٩٥٨(

ر األجيال، واختالف الثقافات، وتوسع الفتوحات، ودخول سباق لكل تطور، وتغير عب
مطلق اإلنسان في اإلسالم، وتمازج الحضارات، وتنوع الفكر، وصوال إلى عصر 
اإلبداع التِّقني، واالختراعات اإلنسانية غير المسبوقة، والتقارب البشري في شتى 

لوحي؛ في شمولية لهذا المجاالت، وقد تصدى العلماء لبيان الحكم من خالل مادل عليه ا
الدين لكل ما يتجدد من وسائل واستيعاب التطور، وتنزيل األحكام على النوازل البشرية 

 هامينوفق مقتضيات القواعد الكلية التي تُجِمُل المقصد من الحكم الشرعي في أمرين 
ما تحقيق العبودية الخالصة هللا، وتحقيق المصالح العامة والخاصة للعباد ب: متالزمين

  .يستلزم درء المفاسد والشرور عنهم
ثم ليعلم أنه بما أن النوازل المتعددة الجوانب في العصر الحاضر بدأت تظهر بشكل 
متتابع ومتسارع، تبعا لتتابع المخترعات اإلنسانية، وتسارعها وما تحِملها أو تسبب فيه 

من خالل (ع؛ ، أو ظواهر تقتضي النظر فيها بمنظور الشرتمن سلبيات وايجابيا
ومن ذلك التوسع في الصناعة، . )الدرس األصولي المقاصدي الفقهي المقارن

واالختراعات التصنيعية النافعة والضارة، ودعوى الضرورة والحاجة الماسة لكثير من 
تلك الصناعات، وبالتالي نشأ تخوف من ِقبل البشرية من أن تسبب تلك الصناعات 

ار هائل للبيئة والكوكب األرضي نتيجة التصنيع الغير واآلليات المخترعة في حدوث دم
الرشيد، واالستثمار الجائر للبيئة، وعليه باتت الحاجة ماسة لتوظيف القواعد األصولية، 
والمقاصد الشرعية، والضوابط الفقهية؛ ببيان الحكم الشرعي الذي له صفة اإللزام، وما 

 االستثمارات البيئية المستجدة، يحمله من جلب لمصالح ودرء للمفاسد، في خضم هذه
والتمييز بن المصلحة والمفسدة في استثمار البيئة، وتقدير الحاجة المشروعة في األخذ 
بالمشاريع البيئية، وهذه الدراسة تحاول بيان الحكم الشرعي لنازلة مهمة من نوازل 

قهية أصولية، مقاصدية ف: ، دراسةاالستنساخ في الجانب النباتيالعصر، وهي حكم 
؛ لما بين األصول والمقاصد والفقه المقارن والنوازل من صلة وثيقة؛ إذ ينبغي مقارنة

التوظيف لألدوات األصولية أن يعلم أن حكم اهللا تعالى في النازلة ال يتم إال من خالل 
 من الوحي المعتبر؛ من حيث ثبوته، الدليل التفصيلي في النازلة بواسطة والمقاصدية

 التي النازلةنسخه، وعدم معارضته في الظاهر بغيره، ليكون تأثيره في وداللته، وعدم 
 يتصدى للفهم واالستنباط؛ ومنه وجود إنسان مجتهدتتطلب حكماً شرعياً، وهذا يتطلب 

إلى التنزيل؛ لذا النتائج تحتمل الخطأ والصواب بسبب دخول اإلنسان بين النص 



 

 )٤٩٥٩(

ائجه نسبية، بل لهذا وغيره وقع الخالف في والنازلة؛ ومن نظر إلى واقع الفقه يجد نت
  .مسائله، وبخاصة في الدرس النوازالي

  :أسباب اختيار الموضوع الدالة على أهميته
وال ينبغي لحصيف أن يتصدى إلى  (()١(  رحمه اهللايقول أبو بكر بن العربي 
 أو يبتدع وضعاً ومبنى، وما سوى. إما يخترع معنى: تصنيف، أن يعدل عن غرضين

شمس الدين ل وق وي)٢()).هذين الوجهين، فهو تسويد الورق، والتحلَّي بحلية السرق
ال يؤلف أحد كتابا إال في أحد أقسام سبعة، وال يمكن التأليف في غيرها، : (()٣ (البابلي
أو شيء ، أو شيء ناقص يتممه .إما أن يؤلف من شيء لم يسبق إليه يخترعه: وهي

أو شيء مختلط ، ره دون أن يخل بشيء في معانيهأو طويل يختص، مستغلق يشرحه
  .)٤())أو شيء مفرق يجمعه، أو شيء أخطأ فيه مصنفه يبينه .يرتبه

 بشروطها التزماعد الرشيدة ووسير على هذه القأأن في هذه الدراسة حاول أوسوف 
من حيث التكميل للجهود العلمية السابقة، وترتيب المختلط من المعلومات والمعارف في 

ما على قدر المستطاع؛ إذ متى وغيرها، واالبتكار جال الموضوع، والشرح، والجمع، م
اعد العلمية في البحث والدراسة كانت تلك الدراسة ذات أهمية والتزم باحث بهذه الق

  :كما يمكن توضيح أهمية هذه الدراسة ومبرراتها أكثر من خالل النقاط التالية، وقيمة
ة اإلنسانية لعملية االستنساخ النباتي؛ وقد تزداد الحاجة تواكب الدراسة الحاج ) ١( 

لهذه العملية البيئية االقتصادية مع تطور العلم البشري، والنقص الملحوظ في الغذاء، 
  .وحدوث الجفاف في أكثر من مكان في العالم

التي عليها مدار حكم تقنية  القواعد األصولية، والمقاصدية، الدراسة بينت) ٢ ( 
الدراسة  مما من شأنه أن يجعل تها متحققة، أو غالبة؛مصلحأن ؛ وساخ النباتياالستن

  .هادفة بإذن اهللا تعالى وفيها جدة، ونتائج فاضلة

                                         
أحكام القـرآن،  : ، من كتبه/القاضي عياض: وعنه/ أبو بكر محمد بن عبد اهللا بن العربي، أخذ عن الغزالي       : هو) ١(

، والسير للذهبي )٢/٢٣٣(الديباج : انظر. ، ودفن بفاس)هـ٤٣٥: تـ. (والمسالك إلى موطأ مالك، وعارضة األحوذي
)٢٠/١٩٩  .( 
  ).٤:  ص١: بكر بن العربي، عارضة األحوذي جأبو) ٢(
  .٤١: ص٤خالصة األثر لمحمد أمين، ج: انظر) هـ ١٠٧٧( اإلمام شمس الدين البابلي، ت )٣(
 .٤١:ص٤، جه١٢٨٢: ط القاهرة.خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر: محمد أمين) ٤(



– 

  )٤٩٦٠(

؛ من خالل المقارنة بين أصول  الحكم الشرعيبينتالدراسة مهمة؛ ألنها  ) ٣( 
  .  واقتصادي،نازلة ذات بعد بيئياألئمة المعروف بالخالف العالي، ل

تبين الدراسة معايير وضوابط الضرورة والحاجة في االستنساخ النباتي،  ) ٤ ( 
  . الضرورة تقدر بقدرها؛ ألنحسب تلك المعاييرحين تطرأ مفسدة ما وحدود التوقف 

 الدراسة في معالجة مشكلة عالمية وذات أبعاد إنسانية، مما يحقق همتس ) ٥( 
 لمشكالتلعالج الواملة والمستدامة الشالهدف األسمى للمعرفة، وهو بناء التنمية 

  .االقتصادية التي تعصف بالعالم
 أن تستفيد المجتمعات والمؤسسات المعنية بالبيئة،  كما يأمل الباحث ) ٦( 
  . من هذه الدراسةصون المتخصونوالباحث
باالستنساخ  على دراسة خاصة) وفي حدود علمه ( عدم وقوف الباحث  ) ٧( 

 واالستقالل؛ من حيث مفهومه، ونشأته، وأنواعه، وأغراضه، بهذه الشموليةالنباتي 
 اعد مبرر يمماالتقعيد األصولي، المقاصدي، الفقهي، العقائدي؛ وحكمه في ضوء 

،  في سير البحث العلمي هذه الثغرة المعرفية الملحةجراء مثل هذه الدراسة لسدكذلك إل
  .اوالتي تمس الحاجة إليه
  :الدراسات السابقة

الستنساخ ومستقلة وشاملة ل على دراسة خاصة –وفي حدود علمه–ف الباحث لم يق
مفهومه، ونشأته، وأنواعه، وأغراضه، والتأصيل له من الدرس  ؛ من حيثالنباتي

األصولي والمقاصدي، والحكم الفقهي العالي المقارن من خالل ذكر أقوال الفقهاء 
 في االستنساخ بشكل عام،  فهي علميةالمعاصرين في النازلة، وما يوجد من دراسات

غير ما قصد بهذه الدراسة من تخصيص هذه النازلة بمزيد من الشمول والتحقيق بقدر 
  .الطاقة والوسع، وما يفتح ربي وهو الفتاح العليم

االستنساخ الحيوي وأقوال العلماء فيه : ((دراسة أحالم بنت محمد عقيل، بعنوان) ١(     
  )١()).دراسة فقهية موضوعية-

واستهدفت الباحثة في دراستها بيان أقوال العلماء في االستنساخ البشري، 
  .مستخدمة المنهج الوصفي االستقرائي ، والحيواني، والنباتي، من الناحية الفقهية

                                         
، جامعـة الملـك سـعود،    )شعبة الفقه وأصـوله   ( –ية   قسم الثقافة اإلسالم   –رسالة ماجستير من كلية التربية      ) ١(

 .هـ١٤٢٥



 

 )٤٩٦١(

أحكام الهندسة : ((دراسة سعد بن عبد العزيز بن عبد اهللا الشويرخ، بعنوان ) ٢(      
  )١()).الوراثية

 بيان حكم الفحص الجيني، والعالج الجيني، واالستنساخ في :لباحثواستهدف فيها ا
الحيوان والنبات، وزراعة األعضاء بالخاليا األصلية، وإنتاج العقاقير الطبية بالهندسة 

 المنهج الوصفي االستقرائي كما اتضح من الفقرات التي حدد من مستخدماً، الوراثية
  .خاللها مالمح إجراء بحثه

  :انعنومصطلحات ال
  :االستنساخ

هناك عدة تعريفات لالستنساخ بشكل عام؛ بحيث يدخل االستنساخ النباتي تحت 
تكوين كائن نباتي مشابه ((جزئياتها المفاهيمية، ويقصد الباحث باالستنساخ النباتي هنا 

  )٢(.))لألصل
  :تيالنبا

على النباتات هي مجموعة رئيسية من الكائنات الحية، تشتمل نسبة إلى النبات، و
، والشجيرات، واألعشاب، واألزهار، األشجار، من أمثلتها نوع) ٣٧٥٠٠٠(نحو 

 Seed :باإلنكليزية) بذرية نباتات وتقسم النباتات إلى ،السراخسوأيضا ، والحشائش
plants) َّعائيةِو ونباتات ال (باإلنكليزية: Bryophyte) وسراخس (نكليزيةباإل: Ferns) 

، ذاتية التغذيةوأهم ميزة للنباتات أنها ). Fern allies :باإلنكليزية) وشبيهات السراخس
 ولإلنسان، مما يجعلها أهم -أيضاً–وبالتالي فهي توفر الغذاء لنفسها وللحيوانات العاشبة 

لشمس إلى شكل طاقة وتستطيع النباتات تحويل طاقة ا .عناصر دورة الغذاء في الطبيعة
 الصانعات اليخضورية ضمن التمثيل الضوئيكيميائية في الكربوهيدرات عن طريق 

وتغطي النباتات معظم سطح األرض، وتستطيع أن تعيش في جميع  .في خاليا النباتات
وتزودنا باألكسيجين عندما تصنع غذائها الذي يعتبر غذاء للمخلوقات األخرى، . البيئات

  ).٣(ّخار الماء الذي يعمل على تلطيف الجووتطرح ب

                                         
 . هـ١٤٢٧، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، - قسم الفقه –رسالة دكتوراه من كلية الشريعة ) ١(
 :الرياض.ط األولى.أحكام الهندسة الوراثية.استعان الباحث بهذا التعريف اإلجرائي بسعد بن عبد العزيز الشويرخ)  ٢(

  .٣٥٩ص .م٢٠٠٧دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، 
  ./http://ar.wikipedia.org/wiki: موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة)  ٣(



– 

  )٤٩٦٢(

  أصولية
المبادئ والمباحث اللغوية واألدلة الشرعية التي ((: نسبة إلى علم أصول الفقه وهو

تجعل معياراً ومنهجاً يعتمد عليه الفقيه في تفسير النصوص الشرعية واستنباط األحكام 
  )١()).منها

 استنباط األحكام الشرعية من األدلة القواعد التي يتوصل بها إلى((أو يقال هو 
  )٢()).التفصيلية

  :مقاصدية
 نسبة إلى المقاصد الشرعية ومن أدقِّ التعاريف وأشملها لجميع أجناس هذا العلم ما 
جاء في الموافقات من تعريفها بالتقسيم الحاصر الذي ال يقبل الزيادة وال النقصان وهو 

والمقاصد التي ينظر فيها  (()٣( رحمه اهللاي جادة معهودة في التعاريف إذ قال الشاطب
فاألول ، واآلخر يرجع إلى قصد المكلف، أحدهما يرجع إلى قصد الشارع: قسمان

يعتبر من جهة قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء، ومن جهة قصده في وضعها 
لألفهام، ومن جهة قصده في وضعها للتكليف بمقتضاها، ومن جهة قصده في دخول 

الغايات : (( وقيل وهو مسلك جماعة من المعاصرين بأنها)٤(.))ف تحت حكمهاالمكل
وتحقيق مصالح العباد في المعاش ، واألهداف التي أرادها الشارع؛ لتقرير عبوديته 

وهذا التعريف غير جامع؛ إذ هو تعريف للمقاصد االبتدائية فقط، وال  )٥()).والمعاد
دها شيخ المقاصد أبو إسحاق ابراهيم بن موسى يشمل بقية األجناس واألنواع التي حد

 موضحا بذلك محور هذا العلم وعمقه من خالل ذكر شمس الدين البابليالشاطبي 
  . أنواعه التي يصعب معها التعريف بالحد؛ لتشعبها لذا سلك تعريفها بالتقسيم

                                         
  ).١١٧: ص(قواعد الفقه اإلسالمي ) ١(
  ).٩:ص(بي زهرة وأصول الفقه أل) ١/١٤(انظر التحرير البن الهمام مع تيسيره ) ٢(
إبراهيم بن موسى، اللخمي الغرناطي، الشاطبي، أبو إسحاق، األصولي شيخ وإمام المقاصد بال مـدافع مـن    : هو) ٣(  

أبي بكر بن عاصم، وأخيه أبي يحيى، : الشريف التلمساني وابن الفخار اإللبيري، وغيرهما، ومن تالمذته: شيوخه
، وغيرها ))المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية((، و))االعتصام(( و،))الموافقات: ((وغيرهما، ومن مؤلفاته

  ).٢/٢٠٤(، والفتح المبين )٢٣١: ص(شجرة النور الزكية : انظر).  هـ٧٩٠ـ :تـ(
  ).٨ -٧/ ٢(الموافقات ) ٤(
مقاصدي النظار  ، وهذا التعريف لشيخنا األصولي الفقيه ال      )٧٣: ص(مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة      ) ٥(

 .شرحة في نفس المصدر: وانظر. -وفقه اهللا تعالى-الدكتور محمد سعد اليوبي 



 

 )٤٩٦٣(

  فقهية 
اإلبهاج في شرح كما في ح االصطال؛ والمراد به في نسبة إلى الفقه)) الفقهية((

 وفي )١()).العلم باألحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية((المنهاج 
   :الكوكب الساطع

ِعوالفقه لمح كمشرٍع ع يِلم **  كْممن طُتس بٍق لم تُرجمقارنة)٢(.ِلم  
بين األدوات واألصول التي سلكها أئمة األمصار التي كانت سببا النظر : أي؛ مقارنة

الموازنة بين آراء الفقهاء وأدلتهم في ((في الخالف؛ ومن هنا عرف الفقه المقارن، بأنه 
استنباط األحكام أو االستدالل لها لمعرفة الراجح والمرجوح من بينها بطرق 

     )٣()).معلومة
  :خطة البحث

  )مقدمة، وثالثة فصول، وخاتمة(البحث على اشتمل 
الدراسات  تناولت االفتتاحية، أسباب اختيار الموضوع الدالة على أهميته، :المقدمة

  .بحث منهج البحث،خطة ال، السابقة
  : مفهوم االستنساخ النباتي، ونشأته، وأغراضه، وتحته مبحثان :الفصل األول
  :  واالصطالح، وفيه مطلبان في اللغةمفهوم االستنساخ: المبحث األول
المفهوم : المطلب الثاني                  .المفهوم اللغوي: المطلب األول

  .االصطالحي 
  : وفيه مطلبان. النباتي، وأغراضهنشأة االستنساخ: المبحث الثاني
   .أغراضه: المطلب الثاني         .نشأته وتطوره: المطلب األول
تقنية االستنساخ النباتي من خالل الدرس األصولي، التأصيل لحكم  :الفصل الثاني

  : وفيه ثالثة مباحث والمقاصدي،
  :المراد  بالتأصيل في اللغة واالصطالح،  وفيه مطلبان: المبحث األول

        .تأصيل في اللغةال: المطلب األول

                                         
، والتمهيد لإلسنوي )١٨/ ١(، وبيان المختصر )١/٢٤٤(رفع الحاجب : ، وانظر)٢٨/ ١(اإلبهاج في شرح المنهاج ) ١(

 ).١/٤١(، وشرح الكوكب المنير ) ٣١: ص(، ومختصر ابن اللحام )٥٠: ص(
  ).٤٥: ص(لكوكب الساطع مع شرحه سلم المطالع لدرك الكوكب الساطع ا) ٢(
 ).٢٢:ص( المصدر السابق ) ٣(



– 

  )٤٩٦٤(

  : في االصطالحالمراد بالتأصيل: المطلب الثاني
  :لحكم االستنساخ النباتي، وفيه أربعة مطالبالتأصيل األصولي، : ثانيالمبحث ال

  :وفيه ثالثة فروعمسألة األصل في األشياء اإلباحة، : المطلب األول
عالقة المسألة الفرع الثالث . الحكم:  الفرع الثاني.المراد به:  الفرع األول
  .باالستنساخ النباتي
  :، وفيه ثالثة فروعاالستحسان: المطلب الثاني

عالقته باالستنساخ : الفرع الثالث.  حكمه: الفرع الثاني. مراد بهال: الفرع األول
  .النباتي

  : ، وفيه ثالثة فروعمسلك الذرائع: المطلب الثالث
عالقة المسألة : الفرع الثالث. حكمها:   الفرع الثاني. المراد بهاالفرع األول

  .باالستنساخ النباتي
  :االحتياط، وفيه ثالثة فروع: المطلب الرابع

عالقته باالستنساخ : الفرع الثالث.  حكمه:  الفرع الثاني. المراد بهفرع األولال
  .النباتي

  :التأصيل المقاصدي لحكم االستنساخ النباتي، وفيه مطلبان: لثالمبحث الثا
  :وفيه ثالثة فروع. جلب المصالح ودرء المفاسد: مسألة:  المطلب األول
عالقة : الفرع الثالث. حكمها: الثاني  الفرع .المراد بمسألة بها: الفرع األول

  .المسألة باالستنساخ النباتي
  :                وفيها ثالثة فروعمآالت األفعال معتبرة، : المطلب الثاني

عالقة المسألة : الفرع الثالث. حكمها: الفرع الثاني. المراد بها: الفرع األول   
  .   باالستنساخ النباتي

وفيه ستة ،  الفقهي في حكم تقنية االستنساخ النباتي الخالف:الفصل الثالث  
  :مباحث

  تحرير محل النزاع: المبحث األول
   ).أقوال العلماء(: المبحث الثاني
  .األدلة الشرعية: المبحث الثلث
  .الراجح في المسألة ودليله : المبحث الرابع



 

 )٤٩٦٥(

  .قرارات المجامع الفقهي: المبحث الخامس
  )قيةثمرات تطبي: (المبحث السادس

  :الخاتمة
  .، وأهم التوصيات النتائجأبرز وفيها 

  :منهج البحث
 اهللا بتوفيق-  الباحث اتبعهبما أن الدراسة دراسة شرعية نوازلية فالمنهج الذي 

وذلك بتتبع جذور نازلة الوصفي التحليلي االستنباطي، االستقرائي، و هو المنهج - تعالى
له عالقة بتنزيل الحكم الشرعي، من حيث التعريف؛ والنشأة واألغراض، وكل ما

الفوائد، ، ودراستها، واستنباط  من حيث هيالنصوصو  القواعد،جمعباإلضافة إلى 
  :مع مراعاة األمور التالية، منها، األحكام الشرعيةوالِحكم، و

  .اآليات لسورها في القرآن الكريم، بذكر اسم السورة ورقم اآلية عزو ) ١( 
فإن كان الحديث في صحيح البخاري أو ، رها األصليةعزو األحاديث لمصاد ) ٢( 

وإن كان في غير الصحيحين خرجته .مسلم، أكتفي بعزو الحديث لهما أو ألحدهما
  .تخريجا مختصرا مع بيان حكمه



– 

  )٤٩٦٦(

  :مفهوم االستنساخ النباتي، ونشأته، وأغراضه، وتحته مبحثان: الفصل األول
  : الصطالح،  وفيه مطلبان في اللغة وامفهوم االستنساخ: المبحث األول

  .المفهوم اللغوي: المطلب األول
هذه الصيغة تفيد الطلب؛ لداللة السين والتاء على ذلك، االستنساخ مصدر استنسخ، و

النون والسين والخاء  (()١( رحمه اهللا ابن فارسقال .  طلب النسخ:استنسخ أييقال 
قياسه تحويُل شيٍء : وقال آخرون. نَه قياسه رفْع شيٍء وإثباتُ غيِرِه مكا ...أصٌل واحد
أمر كان يعمل به من قبُل ثم ينسخ : والنَّسخ. نَسخ الِكتاب: النَّسخ: قالوا. إلى شيٍء

وانتسخت الشَّمس الظِّّل، والشّيب .  وكلُّ شيٍء خلَفَ شيئاً فقد انتَسخَه ...بحادٍث غيرِه
في اللغة ومن هنا يتضح أن معاني النسخ )٢()).الشباب:  
        .رفع الشيء وإثبات آخر مكانه ) ١( 
            .تحويل الشيء إلى شيء ) ٢( 
  .؛ ومنه نسخت   الكتاب إذا نقلت صورته مع بقاء األصل المنسوخالنقل ) ٣( 
                          .االستخالف ) ٤( 
                             .اإلزالة ) ٥( 
  .المحو ) ٦( 

  .المفهوم االصطالحي: مطلب الثانيال
 الكائنات الحيةهو إنتاج مجموعة من (( :هو) علم الحياة ( االستنساخ في البيولوجيا 

في الطبيعة عندما تقوم كائنات لها نسخة طبق األصل من المادة الوراثية والتي تحدث 
أما في مجال  )).حية كالبكتريا، أو الحشرات، أو النباتات بالتكاثر بدون تزاوج

الحمض العملية المستخدمة لنسخ أجزاء من ((: فهو) لجيالبيوتكنو(التكنولوجيا الحيوية 
   )٣()).، خاليا، أو كائنات حيةDNA النووي الريبي

                                         
إلـى  / أحمد بن فارس بن زكرياء، أبو الحسين اللغوي القزويني، وكان شافعياً فقيها فانتقل في آخر عمـره         : هو) ١(

على جميع األلسنة أن يخلو مثل هذا البلـد عـن   وسئل عن ذلك فقال أخذتني الحمية لهذا اإلمام المقبول         / مذهب مالك 
فقه اللغة، وغريب إعراب القرآن، وكتـاب تفـسير   : ومن مؤلفاته. مذهبه فإن الري أجمع البالد للمقاالت واالختالف      

). هـ٣٩٥: تـ/ (، وكتاب في أصول الفقه، ومقاييس اللغة وهو جليل لم يصنف مثله؛ كما ذكر الصفديأسماء النبي
  ). ٧/١٨١(، والوافي بالوفيات )١/١١٨(ات األعيان وفي: انظر

 م، ١٩٧٩: دار الفكر .٤٢٥-٤٢٤ص٥ج. ط.تحقيق عبد السالم هارون.أحمد بن فارس. مقاييس اللغة)  ٢(
  .http://ar.wikipedia.org/wiki: موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة)  ٣(



 

 )٤٩٦٧(

 ؛اطبق األصل من منتوج ممتعددة سخ االستنساخ إنشاء نُفإن المراد بوبشكل عام 
عملية ال جنسية لتكثير كائنات متطابقة ((: وقيل .)١())ة أو البرامجيكالوسائط الرقم

  .)٢())وراثيا
عدد من النسخ طبق األصل من نبات أو حيوان أو إنسان الحصول على : ((وقيل

  .)٣())بدون حاجة إلى تالقح خاليا جنسية ذكرية وأنثوية
ويطلق بعض  .)٤())تكوين كائن مشابه لألصل من خلية جسدية أو جنسية: ((وقيل

)) االصطناء(( أو )٥(.من النسل)) االستنسال((الباحثين على عملية االستنساخ مصطلح 
  .)٦(ومن الصن

  :  أنواع النباتات، وكيف تتم تقنية االستنساخ النباتي، وفيه مطلبان: المبحث الثاني
  :أنواع النباتات: المطلب األول

  :نينوععلى النباتات من حيث التوالد والتكاثر 
  .النباتات ذات التكاثر الجنسي ) ١( 

اللقاح وهي حبوب - وهذا يتم عن طريق الزهرة؛ حيث تلتقي الخاليا المذكرة 
وهي البويضات الموجودة في مبيض  - اتات مع الخاليا المؤنثةبالموجودة في الن

 ومن ثم تتكون البذرة التي تحتوي على الجنين، وعند إنبات البذرة وتوفير - الزهرة
الظروف المالئمة لها تنمو البذرة مكونة أجزاء من النبات، وهي الجذر، والساق، 

  .)٧(والورقة

                                         
  .قع السابقالمو)  ١(
           دارالفكـر العربـي،    : مـصر .ط األولـى  .االستنساخ واإلنجاب بين تجريب العلماء وتشريع السماء      .كارم غنيم )  ٢(

  .٦٩ص . هـ١٤١٨
 .مرجع سابق .٣٥٩: أحكام الهندسة الوراثية ص.سعد بن عبد العزيز الشويرخ)  ٣(
 . نفسه مصدرال)  ٤(
  .http://www.abbesjirari.com/larecherche.htm.موقع الباحث عباس الجراري)  ٥(
   .http://www.voiceofarabic.net: موقع شبكة صوت العربية.زيد العامري الرفاعي)  ٦(
 ٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨دار طيبة، : الرياض.ط األولى.ستنساخ الحيوي وأقوال العلماء فيهاال.أحالم بنت محمد عقيل)  ٧(
 ٢٦٧ص .م



– 

  )٤٩٦٨(

  .لخضري الالجنسيالتكاثر ا ) ٢( 
وهو استزراع خلية أو مجموعة خاليا نباتية ومتابعة نموها وتمايزها لتكوين أنسجة 

١( كامل جديدجديدة، أو كائن حي(.  
ويتم ذلك في الطبيعة بطريقة سهلة التركيب نسبيا؛ حيث يقوم فيها النبات بإنتاج 

ا جديدا يشبه األصل نوعه عن طريق انفصال وحدات خلوية تنمو مكونة كائن أفراد من
   . )٢(في جميع صفاته

  :كيف يتم استنساخ النبات: المطلب الثاني
  :ويتم بعدة طرق من أهمها

وتشير إلى نمو غير منظم لكتل من : Callus Cultureمزدرعة كالوس  ) ١( 
وإلنشاء مزدرعة كالوس تستخدم مادة مزدرعة غالباً .  في وسط الزرعالخاليا النباتية

خاليا ميرستيمية وتحضن في وسط نمو يحوي عوامل منظمة لنمو النبات كاألوكسين 
auxin والسيتوكينين cytokinin الخاليا وتنقسم إلى كتلة خاليا غير متمايزة ، تنمو

ويمكن نشر هذه الخاليا . وتشبه هذه الخاليا غير المتمايزة سرطاناً نباتياً، تسمى كالوس
وإن نقلت إلى وسط يحوي منظمات نمو أخرى يمكن . بغير نهاية عبر نقلها لوسط جديد

و الغير منظم إلى وتسمى عملية توجيه النم .أو غضن/أن توجه لتتمايز إلى جذر و
  .)٣(تمايز لجذر أو غصن

عملية اصطناع العضو هي أحد وسائل : Organogenesisاصطناع العضو ) ٢(
 ذات الحجم المناسب يمكن plantletإنشاء نبات كامل من مستنبتات الخاليا، فالنبيتة 

  .)٤(نقلها إلى وعاء أكبر مع مغذيات أو تراب وتمنو إلى النضج
وتشمل نمو : Cell Suspension Cultureق الخلوي مزرعة المعل ) ٣( 

ويبدأ مزرعة .خاليا مفردة، أو مجموعات صغيرة، من خاليا النبات في وسط نمو سائل
المعلق الخلوي بنقل مزرعة كالوس إلى وسط سائل يحوي تركيباً من منظمات نمو 

أو تجمعات النبات؛ باإلضافة لمواد كيماوية تعزز تفريق الخاليا إلى خاليا مفردة 

                                         
  .٧٩-٢٥/٧٤.الموسوعة العربية العالمية)  ١(
  .٨٥ص .هـ١٤٢٠دار الصفدي، : دمشق.ط األولى.االستنساخ البشري بين التحليل والتحريم.فوزي حميد)  ٢(
 .المصدر نفسه :  انظر)  ٣(
 .المصدر نفسه :  انظر)  ٤(



 

 )٤٩٦٩(

واستمرار نمو الخاليا يتطلب هز الوسط السائل بسرعة خفيفة لدعم التهوية .صغيرة
ويستخدم هذا المستنبت عادة في التطبيقات البحثية حيث .والتبادل الكيماوي مع الوسط

  . )١(يعتبر الوصـول إلى الخاليا المفردة مهماً
ا نباتية أزيل جدارها البروتوبالست خالي: فصل البروتوبالست وزرعها ) ٤ ( 

الخوي خمائرياً وتركت بالغشاء السيتوبالزمي ،وهي مفيدة جداً في األبحاث الخاصة 
بالغشاء البالزمي، وخالل ساعات من نزع الجدار الخلوي تقوم البروتوبالست بصنع 
جدار جديد، والبروتوبالست يسهل تحويرها وراثياً باستعمال د ن ا غريب عبر طرق 

وباإلضافة لذلك يمكن لبروتوبالست من نوعين ، Electroporationكهربي كالتثقيب ال
مختلفين أن يجبرا على االلتحام لتشكيل هجين ويصبح بعد نباتاً كامالً يحمل تركيبة 
وراثية ال توجد في الطبيعة؛ وهكذا يوفر دمج البروتوبالست وسيلة إضافية للهندسة 

 معجودة في بعض النباتات إلى نبات آخر مما يسمح بنقل خصائص مفيدة مو، الوراثية
وبعد نقل البروتوبالست المفردة أو الملتحمة مع غيرها إلى ، بعد المسافة بين النوعين

وبعد تشكل  .وسط الزرع ينشأ الجدار الخلوي ثم يليه االنقسام الخلوي لتشكيل الكالوس
عبر اصطناع  أو ،الكالوس يمكن استخراج النبات الكامل إما عبر اصطناع العضو

  .)٢(الجنين من الخلية الجسمية
في األزهار : Anther/Pollen Cultureحبوب الطلع /مزرعة الميسم ) ٥( 

تكون المياسم هي البنى التشريحية التي تحوي غبار الطلع، وفي التطور الطبيعي 
للزهرة ينضج الميسم ويتفتح للسماح بانتثار الطلع، وفي الزرع النسيجي للميسم يتم 

تصال المياسم من الزهور وتنقل لوسط زراعة مناسب وبعد فترة قصيرة يمكن اس
التعامل مع حبوب لتشكل نبيتات مفردة يمكن تنميتها في أوساط زرعية إلى نباتات 
ناضجة غالباً عبر تطوير جنين، ولكنها قدتكون عقيمة، وهي فردانية الصيغة الوراثية 

ف، ويمكن مضاعفة الصيغة باستعمال بسبب تعرض حبوب اإللقاح لالنقسام المنص
الكولشيسين في مرحلة مبكرة، ولكنه قد يضاعف الصبغيات عدة مرات، والنباتات 

                                         
 .المصدر نفسه :  انظر)  ١(
 .المصدر نفسه :  انظر)  ٢(



– 

  )٤٩٧٠(

الناتجة تكون متجانسة األعراس وتنفع هذه الطريقة للحصول على نباتات متجانسة 
  .)١(األعراس ذات خصائص متنحية عادة وهي أداة نافعة لمطوري النباتات

يمكن ألعضاء النبات : Plant Organ Cultureاء النبات مزرعة أعض ) ٦( 
أن تنمو تحت ظروف الزراعة، هذا يوفر أداة نافعة لدراسة تطور عضو النبات، فمثالً 
األزهار الملقحة لنبات كالبندورة يمكن أن تستأصل وتنقل إلى حوجلة زراعة تحوي 

ى حبة البندورة التي وسطاً مناسباً، ومع الوقت يتطور جزء البويضة من النبات إل
سوف تحمر وتنضج أجزاء من جذور النبات يمكن استئصالها أيضاً ونقلها إلى وسط 

، نمو سائل، وفي هذا الوسط ستنتشر الجذور بكثافة مشكلة جذوراً أولية وثانوية
 ،Applications of Plant Tissue Culture تطبيقات زراعة النسج النباتية

 من االستعماالت، فإن لزراعة نسج النباتات تطبيقات أخرى باإلضافة لما ذكر سابقاًو
  .)٢(في الزراعة والصناعة

 Suspension Cultures asمزدرعات معلقة كمعامل بيولوجية  ) ٧( 
Biological Factories :مزدرعات سائلة كبيرة تنتج : وهو تطبيق صناعي

مينات، والمضادات الحشرية، المضادات الحيوية، و القلويدات المضادة لألورام، و الفيتا
وكذلك يمكن تنمية جذور نباتية في وسط زراعة سائل لتكوين ، والمنكهات الغذائية

  .)٣(شبكة جذور يمكن أن تنتج كثير من المركبات
يمكن أن نوالد على نطاق : Horticultural Usesاالستعماالت الحقلية  ) ٨( 

وبهذه الطريقة ، تنساخ بزراعة النسجواسع النباتات ذات الخصائص المرغوبة عبر االس
يمكن أن نوالد مئات وآالف النباتات المتطابقة وراثياً عبر التوالد الخضري الالجنسي 

  .)٤(من مصدر نباتي واحد
وهذه الطريقة في إكثار النباتات قد استعملت بكثرة في صناعة الورود، الستنساخ 

لطريقة مفيد للحصول على نبتات نبتة أصلية ذات مواصفة ممتازة، واإلكثار بهذه ا
خالية من األمراض بأخذ نسج ميرستيمية لم تتأثر بالفيروسات والممرضات األخرى 

                                         
 .المصدر نفسه :  انظر)  ١(
 .المصدر نفسه :  انظر)  ٢(
 .المصدر نفسه :  انظر)  ٣(
 .المصدر نفسه :  انظر)  ٤(



 

 )٤٩٧١(

) السحلب (orchidsوتنميتها نسيجياً، وهذا األسلوب مفيد وباألخص في األوركيدات 
  .)١(والتوت

  :ته، وأغراضه، وفيه مطلباننشأ: المبحث الثالث
  :وتطورهالنباتي تنساخ نشأة االس: المطلب األول 

 في حياة البشرية، أي  عمليات مشابهة لالستنساخ النباتي قد بدأ مبكراًالذي يظهر أن
مع بداية النشاط الزراعي لإلنسان، ومما يؤكد هذا ما ورد في السنة النبوية من أحكام 

خلية  التي تحتوي على حبوب اللقاحعملية انتقال : (( أو التلقيح، وهو)) التأبير (( 
 مؤنثة لتكوين بيضة مخصبة أو كائن حي جديد تابع خلية عروسية مذكرة إلى ةعروسي

يء من طلع ِفحال  هو أن الطلع إذا انشق يوضع فيه ش؛وتأبير النخل، )٢())لنفس النوع
  )٣( .النخل، فيكون ذلك لقاحا وصالحا للثمر بإذن اهللا تعالى

، على قوم في رءوس النخل مر رسول اهللا : عن موسى بن طلحة، عن أبيه، قال
ما أظن «: قال. يلقحونه، يجعلون الذكر في األنثى: قالوا " »؟ما يصنع هؤالء« :فقال

إن كان ينفعهم «: فقال  فأخبر رسول اهللا ، فأخبروا بذلك فتركوه»ذلك يغني شيئا
فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا، فال تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا أخبرتكم عن اهللا عز 

رضي اهللا -  عن عائشة، وفيه )٤(»وجل بشيء فخذوه، فإني لن أكذب على اهللا شيئا
ه ما هذ«: صلى اهللا عليه وسلم سمع أصواتا، فقال عأن النبي  - تعالى عنها

، فلم »لو لم يفعلوا لصلح«: النخل يؤبرونه يا رسول اهللا، فقال:  قالوا»؟األصوات
إذا كان شيئا من أمر دنياكم «: فقالع ، فذكروا ذلك للنبي يؤبروا عامئذ، فصار شيصاً

  )٥(.»فشأنكم به، وإذا كان شيئا من أمر دينكم فإلي
  :يما يلير فيظهر فوأما تطور االستنساخ النباتي في العصر الحاض

                                         
   .http://ar.wikipedia.org: موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة) ١(
  .http://ar.wikipedia.org: موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة)  ٢(
المكتـب اإلسـالمي،    : دمـشق . ط الثانية ).تحقيق شعيب األرناؤوط  .( شرح السنة .البغوي، الحسين بن مسعود   )  ٣(

  .١٠١ص٨ج .م١٩٨٣
: ( ح.١٦ص٣هــ، ج  ١٤٢١: مؤسسة الرسالة .ط االولى .حقيق شعيب األنؤوط وآخرين   ت.المسند.أحمد بن حنبل  )  ٤(

 )) .إسناده حسن : (( وجاء في هامشه ) ١٣٩٥
 )) .إسناده صحيح على شرط مسلم : (( وجاء في هامشه ) ١٢٥٤٤: ( ح.١٩ص٢٠ج.المصدر نفسه)  ٥(



– 

  )٤٩٧٢(

اعتبر بعض الباحثين أن ظهور علم النبات هو بصفة عامة تاريخ االستنساخ  ) ١( 
  .)١(م واكتشاف الخلية١٥٩٠النباتي بدءا من اختراع األنسجة عام 

م، فصل الباحث األلماني هابر النت أنسجة وخاليا نبتية من ١٩٠٢في عام  ) ٢( 
 ووضعها على بيئة تحتوي على أمالح الجزر والطماطم، من أجزاء مختلفة من النبات،

معدنية، وسكر، بدون هرمونات، والحظ أن الخاليا قد تكاثرت، لكنها لم تكون نباتا 
  .)٢(كامال
م، نجح الباحث وايت في عزل جذور الطماطم وزراعتها ١٩٣٤وفي عام  ) ٣( 

واستمرارها بالنمو  في وسط غذائي متكامل، ويعد ذلك أول نجاح في زراعة 
  )٣(.ورالجذ

 كما تمكن ،نبات التبغ )٤( م، نجح في الحصول على كالُّوس١٩٣٩وفي عام  ) ٤( 
  )٥(.الباحث جوثرت ونوبكورت من إنتاج نبات الجزر في درجة حرارة وإضاءة ثابتة

م، اكتشف الباحث فان أوفزبيك أن إضافة حليب جوز الهند ١٩٤١وفي عام ) ٥(
وجود عامل محدد هو المسئول عن عملية انقسام إلى الوسط الغذائي يحفز نمو الخاليا ل

  )٦(.وين مستعمرات الكالُّوســالخاليا وتك
م، تمكن الباحث بول من الحصول على نبات كامل عن طريق ١٩٤٦وفي عام ) ٦(

  .)٧(عزل وزراعة قمة النبات النامية

                                         
  .٥٥ص .مرجع سابق. االستنساخ الحيوي وأقوال العلماء فيه.أحالم بنت محمد عقيل)  ١(
  .٥٥ص .المرجع السابق)  ٢(
  .١٣ص .وزارة التعليم العالي، بدون تاريخ: الموصل. ط األولى.فيصل الكناني، زراعة األنسجة والخاليا النباتية)  ٣(
وإلنشاء مزدرعة كالوس تـستخدم مـادة       .  في وسط الزرع   الخاليا النباتية وتشير إلى نمو غير منظم لكتل من        )  ٤(

 auxinمزدرعة غالباً خاليا ميرستيمية وتحضن في وسط نمو يحوي عوامل منظمـة لنمـو النبـات كاألوكـسين                    
وتشبه هذه الخاليا غير    .. ، وتنمو الخاليا وتنقسم إلى كتلة خاليا غير متمايزة تسمى كالوس          cytokininنين  والسيتوكي

وإن نقلت إلى وسـط يحـوي     ... ويمكن نشر هذه الخاليا بغير نهاية عبر نقلها لوسط جديد           ..المتمايزة سرطاناً نباتياً  
وتسمى عملية توجيه النمو الغير منظم إلى تمايز        .. نأو غض /منظمات نمو أخرى يمكن أن توجه لتتمايز إلى جذر و         

   )org.wikipedia.ar://http: موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة. ( لجذر أو غصن
  .٥٦ص .مرجع سابق.االستنساخ الحيوي وأقوال العلماء فيه.أحالم بنت محمد عقيل)  ٥(
 .المصدر نفسه )  ٦(
  .١٣ص .مرجع سابق.زراعة األنسجة والخاليا النباتية.فيصل الكناني)  ٧(



 

 )٤٩٧٣(

م، تمكن كل من العالمين سكوج وملير من السيطرة على ١٩٥٧وفي عام ) ٧ (
كوين الجذور والسيقان في أنسجة كالوس التبغ، وذلك عن طريق الموازنة بين عملية ت

، حيث مكنت هذه التجربة من الحصول على )٢( والسايتوكينيات )١(األوكسينات 
  .)٣(االستنساخ النباتي كامال وأصبحت الكثير من الدول تعتمد عليها لالستنساخ النباتي

م، وأخذ عدد ١٩٩٠ندسة وراثياً في عام ظهرت أولى النباتات النجيلية المه) ٨(
 نوعاً، كان من أهمها ٦٠النباتات المهندسة وراثياً يتزايد في ذلك الحين ليصل إلى 

  .)٤(شلجم الزيت والذرة وبنجر السكر والبطاطس والطماطم وفول الصويا والقطن
زة م وافقت الوكالة األمريكية لحماية البيئة ألول مرة على إجا١٩٩٥في عام ) ٩(

  .)٥(أول محصول تجاري مهندس وراثياً، بطاطس تقاوم خنفساء كلورادو
  مليون هكتار بالمحاصيل المهندسة ١,٧٦ م، تمت زراعة ١٩٩٧في عام ) ١٠(

 ٢٨,٨٧، ثم تصل إلى ١٩٩٨  مليون في عام ١١,٤٢وراثياً، لترتفع المساحة  إلى 
س وراثياً في أمريكيا عام ، ولقد بلغت نسبة القطن المهند١٩٩٩مليون هكتار في عام 

أما .  من المساحة الكلية للقطن١٩٩٨  في عام ٥٦%  مقابل ٦٥%  حوالي ١٩٩٩
 من أجمالي المساحة المزروعة من هذا ٥٧%فول الصويا المهندس وراثياً كان يشكل 

                                         
د صنعت في المختبرات وتستعمل تجاريا في        التي استخلصت وق   الهرمونات النباتية يعتبر هرمون األكسين أول     )  ١(

وهو يضم مجموعة ) IAA : باإلنكليزيةيسمى هرمون األوكسين كيميائياً حمض األندول الخلي ويرمز له بـ. الزراعة
ويشجع عملية االنقسام غير المباشر في الخاليا، كما أنه يستحث استطالة الخاليا الواقعة تحت القمـة          . من الهرمونات 

  )http://ar.wikipedia.org: موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة. (النامية التي بدأت بالتميز
 نقـل اإلشـارة  يات  يستخدم في عملبروتين سكري أو ببتيد أو بروتين هو сytokine : باإلنجليزيةتوكين السي)  ٢(

الـسيتوكينات إشـارات    . للسيتوكينات دور رئيسي في العمليات المناعية والتطور الجنيني       . الخالياوالتواصل ما بين    
تتـألف عائلـة   .  بالتواصل مع الخاليا األخـرى لخلية، تستخدم للسماح والنواقل العصبية بالهرموناتكيميائية شبيهة 

موقـع  . (كيلـو دالتـون    ٣٠ إلى   ٨ ذات كتل    سكريةوالبروتينات ال  ذوابة بالماء    بروتيناتعة  السيتوكينات من مجمو  
  ). http://ar.wikipedia.org: ويكيبيديا الموسوعة الحرة

  .١٤ص .مرجع سابق. زراعة األنسجة والخاليا النباتية. فيصل الكناني)  ٣(
ضمن بحوث بحوث  .آثار المنتجات المحورة وراثياً على النباتات والتنوع الحيوي.عوض اهللا عبد اهللا عبد المولى   )  ٤(

حلقة العمل حول تقييم اآلثار البيئية إلدخال األنواع النباتية والحيوانية المحورة وراثيا . مية الزراعيةالمنظمة العربية للتن
 ). ٤٦ – ٤٥ص . (م٢٠٠٣: ط جامعة الدول العربية.في المنطقة العربية

 .المصدر نفسه )  ٥(



– 

  )٤٩٧٤(

ويعتبر محصول فول . ٤٢% هي ١٩٩٨بينما كانت نسبته في . ١٩٩٩المحصول عام 
  )١ ( من األغذية المصنعة٦٠%لغذائية الهامة، إذ يدخل في  الصويا من المحاصيل ا

  :ساخ النباتي، وفيه فرعاناالستنالمقصودة من تقنية غراض األ: المطلب الثاني
االستكشاف، : الذي يظهر أن الغرض العلمي لهذه التقنية في األصل وبشكل عام هو

 وجعله على صفة متشابهة، ودافع االختراع واالبتكار، والبحث عن آليات لتكثير المنتج
  :ومن هنا يمكننا أن نقسم أغراض االستنساخ النباتي لمجالين عامين كالتالي

  :األغراض االقتصادية، لالستنساخ النباتي، وفيه أربع مسائل: الفرع األول
  . زيادة الطاقة اإلنتاجية:المسألة األولى

 المحاصيل وإنتاج فقد ساعد تطبيق الهندسة الوراثية في تطوير عمليات تحسين
  :أصناف جديدة بسرعة أكبر لها صفات إنتاجية عالية، واألمثلة عديدة في ذلك

 تحسين نوعية البروتينات المختزنة في النباتات.  
 إنتاج نباتات لها القدرة على تثبت النيتروجين وخاصة غير البقولية منها. 
 ٢(.إنتاج نباتات مقاومة للمبيدات والجفاف والملوحة والصقيع( 

ومعظم نباتات المحاصيل المعدلة وراثياً كان الهدف منها زيادة اإلنتاج وذلك بإحدى 
ومن أهم األمثلة . طريقتين، أما تقليل تكاليف مدخالت اإلنتاج أو زيادة إنتاج المحصول

المأخوذة من البكتريا التي تعيش في )  Bt(لتقليل تكاليف اإلنتاج هو نقل جينات بي تي 
والمحصوالت عبر الجينية . الجينات تعطي المقاومة لكثير من الحشراتوهذه . التربة

 ٧قد زرعت في مساحات واسعة جداً حيث بلغت المساحة حوالي ) Bt(التي تحمل 
مليون هكتار من الذرة الشامي المهندس وراثياً، ومليون هكتار من القطن الذي يحمل 

ال المبيدات الحشرية في حيث وجد أن تكاليف استعم). Bt(أيضاً جينات بي تي 
  .٤٠%البطاطس المهندس وراثياً قد تناقصت إلى 

                                         
 .المصدر نفسه )  ١(
جامعة الملك سـعود،    : ط المملكة العربية السعودية   .عاصرةالتقنية الحيوية في حياتنا الم    .صالح عبد الحميد قنديل   ) ٢(

 . ٢٤ص .ه١٤٢٨



 

 )٤٩٧٥(

المثال الثاني لتقليل تكاليف المدخالت هو استخدام وزراعة أصناف مقاومة لمبيد 
من محاصيل القطن، فول الصويا والذرة الشامي الذي )   Glyphosate(الحشائش 

 )١().Monsanto(تنتجه شركة مونسانتو 
ة مبيعات المنتجات المحورة وراثيا فهي أيضا في تطور مستمر حيث كما أن قيم

 ٢٠٠٠سنة / مليار دوالر٥ إلى حوالي ١٩٩٨ مليار دوالر سنة ٢قفزت من حوالي 
  )٢( .٢٠١٠ مليار مع حلول سنة ٢٥واألرقام مرشحة لبلوغ 

عرف بالثورة الخضراء وخير مثال لهذا ما حصل في المكسيك بما ي)green 
revolution  ( حيث تم إنتاج أصناف من القمح ذات سيقان قصيرة ولكنها تتمتع

وهذه األصناف تم زراعتها . بصفات إنتاجية عالية وكذلك استجابة عالية للمخصبات
  )٣(.أيضا في مناطق آسيا مثل باكستان والهند

  . تحقيق االكتفاء الذاتي في المجال الغذائي:المسألة الثانية
نباتي فمن شأنه أن يجعل الدول التي تعتمد عليه في إناج ولسهولة االستنساخ ال

الكثير من المحاصيل الزراعية تكتفي ذاتيا، وتستغني عن استيراد المحاصيل الزراعية، 
ولذلك فإن جل الدول المتقدمة إما منتجة أو مستهلكة أو منتجة و مستهلكة في آن واحد 

   )٤(.للمواد المحورة وراثيا
 سنوات حيث ٦ح بها قد عرفت تطورا مذهال في ظرف وإن المساحات المصر

 وهي ٢٠٠١ مليون هكتار سنة ٥٢ إلى أكثر من ١٩٩٦ مليون هكتار سنة ٢قفزت من 
والصين  % ٦كندا  ،  %٢٢األرجنتين ، %٦٨أمريكا : موزعة كالتالي حسب البلدان

  )٥(.وهذه المساحات السالف ذكرها مرشحة للتضاعف خالل العقد القادم %. ٣

                                         
بحوث  المنظمة العربية للتنمية .آثار المنتجات المحورة وراثياً على النباتات والتنوع الحيوي.عوض اهللا عبد المولى) ١(

ط . المحورة وراثيا في المنطقة العربيةحلقة العمل حول تقييم اآلثار البيئية إلدخال األنواع النباتية والحيوانية        .الزراعية
 .٥٠ص . م٢٠٠٣: جامعة الدول العربية

بحوث  المنظمة   .التحوير الوراثي، مبرراته، فوائده وآثاره على البيئة والمجتمعات       .لخضر خليفي، وماجدة خليفي   ) ٢(
اتية والحيوانية المحورة وراثيـا فـي   حلقة العمل حول تقييم اآلثار البيئية إلدخال األنواع النب    .العربية للتنمية الزراعية  

 .١٧ص .م٢٠٠٣: ط جامعة الدول العربية.المنطقة العربية
 . ٤٥ص .المرجع السابق.عوض اهللا عبد اهللا عبد المولى) ٣(
  .١٧ص .المرجع السابق.لخضر خليفي، وماجدة خليفي ) ٤(
 .المصدر نفسه ) ٥(



– 

  )٤٩٧٦(

إن المساحات السابقة موزعة بنسب متفاوتة على األنواع النباتية التالية بحسب 
 % ١٣القطن ،  % ١٩الذرة ، % ٦٣الصويا  :  ٢٠٠١أهميتها االقتصادية وذلك سنة 

ولكن قائمة النباتات المحورة وراثيا طويلة جدا إال أن الكثير منها لم %.٥ثم الشلجم 
  .ستغالل يمر بعد إلى ميدان الزراعة واال

تحمل : أما من ناحية الخصائص الوراثية المحورة  فهي تتوزع على النحو التالي 
تحمل ،   %٢٢تحمل مفعول  مبيدات الحشرات ، % ٧١مفعول  مبيدات األعشاب 

بينما ، %١المقاومة للفيروسات ، % ٧مفعول  مبيدات األعشاب والحشرات معا 
لجهود الحالية موجهة خاصة نحو اإلنتاج الكمي و وهذا يبين أن ا %.٠النوعية الغذائية 

  )١(.ليس النوعي 
لذلك يمكن للهندسة الوراثية أن تلعب دوراً مهماً في غذاء اإلنسان، ألن البشر 
يعتمدون على عدد محدود من المحاصيل الحقلية ال تزيد عن أربعة عشرة محصوالً، 

ل من الحبوب توفر وحدها منها خمس محاصي.   من الطاقة٩٠%توفر له وحدها نحو 
، وثالثة من المحاصيل )هي القمح، الذرة، األرز، الشعير والشوفان(  من الغذاء ٧٠%

قصب السكر، (واثنان من المحاصيل السكرية ). البطاطس، البطاطا والكسافا(الدرنية 
 الفول – الفول السوداني –فول الصويا (، وأربعة من المحاصيل البقولية )بنجر السكر

ان مسألة إثراء المادة الوراثية لهذه المحاصيل المعدودة بما يتوفر  ). البازالء-مصريال
من جينات مرغوبة بالمستودع الجيني الهائل بمئات اآلالف من أنواع الكائنات سوف 

  )٢(.يصبح أمراً ذا أهمية قصوى في المستقبل القريب
  .ي المجال الغذائي استيعاب النمو الديموغرافي العالمي ف:المسألة الثالثة

 ١: م  كان عددهم١٨٠٤يزداد عدد سكان الكرة األرضية يوما بعد يوم ففي عام 
مليار سنتيم، وأصبحوا في  تزايد سريع؛ حتى أن زاد إلى نحو أربعة أضعاف خالل 

،  مليار نسمة٣: ١٩٦٠ وفي عام ، مليار نسمة٢: ١٩٢٧وفي عام ، القرن العشرين
: ١٩٩٩وفي عام ،  مليار نسمة٥: ١٩٨٧وفي عام ، مة مليار نس٤: ١٩٧٤وفي عام 

، ٢٠١٢ مليار نسمة عام ٧ومن المنتظر أن يصل تعداد األرض ،  مليار نسمة٦

                                         
 .المصدر نفسه ) ١(
 ٤٦مرجع سابق، ص .آثار المنتجات المحورة وراثياً على النباتات والتنوع الحيوي.لىعوض اهللا عبد اهللا عبد المو) ٢(
. 



 

 )٤٩٧٧(

 مليون نسمة كل عام يزيد تعداد األرض بمعدل ٧٩وبزيادة عدد سكان األرض بمعدل 
  )١(. نسمة يوميا٢١٦٠٠٠ أو دقيقة نسمة كل ١٥٠

؛ حيث تشير األبحاث العلمية ))االنفجار السكاني: ((يؤدي إلى ما يسمىوهذا األمر 
 الحالي في تعداد السكان مصاحباً بالزيادة في كثرة استهالك النمو السكانيإلى أن 

حيث اشار بيان .  على سطح األرضالنظام البيئيالموارد يمكن أن تشكل خطر على 
والذي تم ابرامه بالتعاون ، الفريق المشترك بين األكاديميات حول النمو السكاني العالمي

إلى أن األرقام الحالية ، ١٩٩٤ حول العالم في الجامعات الوطنية عضواً من ٥٨مع 
وأوضح أن الكثير من المشكالت البيئية ". لم تسبق لها مثيل"بخصوص النمو السكان 

تفاقمت بسبب ، والتلوث االحتباس الحراري ,ثاني أكسيد الكربون مثل ارتفاع درجة
حيث في ذلك الوقت عندما كان عدد سكان العالم . الزيادة المستمرة في عدد السكان

كانت التقديرات تشير إلى أن يصل تعداد السكان حول العالم ،  مليار نسمة٥,٥يمثل 
بينما تشير التقديرات الحالية إلى إمكانية الوصول إلى . ٢٠٥٠ مليار نسمة في ٧,٨إلى 

  )٢ (.٢٠٣٠هذه الرقم حالياً بحلول العام 
على الكرة األرضية يصاحبه نمو في استهالك الموارد الطبيعية وهذا النمو البشري 

للكرة األرضية في المجاالت المختلفة، وخصوصا المجال الغذائي؛ ما يؤدي بدوره إلى 
نقص في الغذاء يشمل مساحة كبيرة من الكرة األرضية، فاألمر على حسب منظمة 

غذائي كاف إلطعام سكان العالم الفاو التابعة لألمم المتحدة ال يقتصر على ضمان إنتاج 
، ٢٠٥٠ مليارات نسمة عام ٩ في المائة ليصل إلى قرابة ٥٠الذين سيزيد عددهم بنسبة 

بل إنه يشمل اكتشاف الوسائل الكفيلة بأن يتمتع البشر كافة بفرص الحصول على ما 
  .يحتاجونه من غذاء كي يعيشوا حياة موفورة النشاط والصحة

اً أو أكثر تعاني حالياً من حاالت طوارئ غذائية، فإن من  بلد٣٠وبالنظر إلى أن 
  )٣(.الواجب االتفاق على آليات فعالة لالستجابة السريعة لألزمات الغذائية

ومن الوسائل الكفيلة لمواجهة النقص الغذائي عملية االستنساخ النباتي والغذائي 
  .بشكل عام

                                         
  .http://ar.wikipedia.org: موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة) ١(
 .المصدر نفسه )  ٢(
  .-http://www.fao.org/wsfs//wsfs: -اوالف–موقع منظمة األغذية والزراعة التابع لألمم المتحدة ) ٣(



– 

  )٤٩٧٨(

المنبثق عن مؤتمر القمة العالمي وقد أشار إعالن روما بشأن األمن الغذائي العالمي 
م إلى االلتزام ببعض ١٩٩٦ -١١- ١٧ -١٣ ما بين – إيكاليا –لألغذية المنعقد بروما 

 التدابير ذات الصبغة التكنولوجية للزراعة بهدف مواجهة تحديات األمن الغذائي، ومنها
لى تعزيز فرص المزارعين والمجتمعات الزراعية في الحصول ع((: وفيه) و(البند 

  .)١())الموارد الوراثية لألغذية والزراعة
وقد بادرت الدول التي تشهد نموا متزايدا في عدد سكانها إلى اعتماد وسيلة 
االستنساخ الزراعي لتأمين الغذاء، كالواليات المتحدة األمريكية، واألرجنتين، وكندا، 

  .)٢(والصين
الـدول  بعـض   فـي   تصادية  محاولة استخدام التقنية في أغراض اق     : المسألة الرابعة 

  :العربية
  :كانت هناك محاوالت في بعض الدول والتي منها

تعمل المملكة العربية السعودية على تنسيق  :السعوديةالمملكة العربية  ) ١( 
برنامج وطني للتقنية الحيوية، والتحسين الوراثي لإلبل والدواجن المحلية وسالالت 

   )٣(.محلية من القمح والشعير ونخيل التمر
يتمحور معظم النشاط حول البطاطس والموالح والفراولة  :يةالمغربالمملكة  ) ٢( 

وقد تم إنتاج .والزيتون والفستق والبرقوق والنبق والموز واألناناس ونخيل التمر
وتقوم المغرب بتصدير بعض النباتات .بطاطس وعنب خاليين من اإلصابة الفيروسية

 نخيل التمر والموز والموالح، كما تجري بعض األبحاث الناتجة من التقنية الحيوية مثل
   )٤(.حول تثبيت النيتروجين الجوي بواسطة األشجار

يرتكز معظم النشاط في الجماهيرية الليبية حول استخدام التكنولوجيا  :ليبيا ) ٣( 
  )٥(.في اكثار نخيل التمر

                                         
 .من االلتزام الثاني ) و ( الفقرة .ميثاق إعالن روما بشأن األمن الغذائي)  ١(
            .سـابق مرجـع  .التحوير الوراثي، مبرراته، فوائده وآثاره على البيئة والمجتمعات.لخضر خليفي، وماجدة خليفي ) ٢(

  .١٧ص 
 .المصدر نفسه )  ٣(
 .المصدر نفسه )  ٤(
  .٨٤ص .المرجع السابق)  ٥(



 

 )٤٩٧٩(

ار البطاطس استخدمت الجزائر التكنولوجيا الحيوية في إكث :الجزائر  ) ٤( 
  )١(.والنخيل
، يرتكز معظم النشاط في سوريا حول صناعة الخميرة وااليثانول: سوريا ) ٥( 

ويعتبر الفول البلدي والبطاطس من أهم المحاصيل التي يتم التعامل معها باستخدام 
  )٢(.التقنية الحيوية

 يهدف هذا النشاط في مصر إلى إنتاج أصناف من النباتات تتحمل :مصر ) ٦( 
وقد تم التعامل مع العديد من . الملوحة والجفاف ومقاومة اآلفات وإنتاج ملقحات للتربة

المحاصيل الزراعية مثل القطن والقمح والشعير والذرة والبرسيم والفول والفراولة 
  )٣(.والبطاطس والبنجر وغيرها

لة تتناول التقنية الحيوية نخيل التمر والبطاطس والخرشوف والفراو :  تونس)٧(
  )٤(.والموالح ونباتات الزينة الخالية من الفيروس

  :األغراض الصحية والبيئية لالستنساخ النباتي، وفيه ثالثة مسائل: الفرع الثاني
  .تحسين القيمة الغذائية: المسألة األولى

في األحوال  وذلك من أهم أغراض االستنساخ النباتيتحسين القيمة الغذائية تعتبر 
  :التالية
  . سالالت نباتية جديدة مقاومة لألمراض الفيروسية إنتاج- ١
مثل استخدام توكسينات أو سموم (إنتاج محاصيل مقاومة لآلفات الحشرية  - ٢

المقاومة "البكتيريا للقضاء على الحشرات كوسيلة من طرق السيطرة األحيائية 
  "الحيوية

  .إنتاج نباتات لها القدرة على تكسير مركبات المبيدات - ٣

                                         
المخاطر والتدابير الواقية والتشريعات المنظمة إلدخال األنواع المحورة وراثيا في المنطقـة  .أحمد كامل حجازي  )  ١(

 حول تقييم اآلثار البيئية إلدخال األنواع النباتيـة         حلقة العمل .ضمن بحوث  المنظمة العربية للتنمية الزراعية      .العربية
 .٧٣ص .م٢٠٠٣: ط جامعة الدول العربية.والحيوانية المحورة وراثيا في المنطقة العربية

 .المصدر نفسه )  ٢(
 .المصدر نفسه)  ٣(
 .المصدر نفسه )  ٤(



– 

  )٤٩٨٠(

 )١(.أزهار بألوان زاهية وبتشكيلة متنوعة إنتاج - ٤
قد أكد بعض الباحثين أن هناك فائدة كبيرة يمكن أخذها باالعتبار من ثم ليعلم أنه 

ناحية التأثيرات الصحية لهذه األغذية، ففي بعض الحاالت تعطي الذرة المحورة وراثيا 
ي الحقل والمصابة نوعا من األمان الستهالك البشر وعلف الحيوان، فالذرة الطبيعية ف

بالحشرات تكون بها مستويات عالية من سموم الفطريات المسماة الفيومونيسن 
"Fumonisins التي تحمل على ظهور الحشرات مما يجعلها تنمو في الجروح 

والخدوش في الذرة المصابة والتي ربطت االختبارات المعملية تسجيل عالقة هذه 
 واحتمالية إصابة اإلنسان بذلك نتيجة استهالك السموم بحدوث السرطان في الحيوانات

كما حدثت معدالت عالية من سرطان المريء في عدة جهات من جنوب .هذه الذرة
أفريقيا والصين وإيطاليا والتي ربط العلماء بينها وبين سموم الفطريات في الذرة 

 أن بها Bt ..المصابة، كما أن الدراسات أظهرت أن الذرة المحورة وراثيا المعروفة بـ
مستويات متدنية من سموم الفطريات المشار إليها وذلك بالمقارنة مع الذرة التقليدية 

  .)٢(والمصابة بالحشرات
وإن كثيراً من دول العالم النامية وخاصة في جنوب شرقي آسيا والشرق األقصى 

 بليون نسمة، ويزرع في ٣: تعتمد على األرز كمحصول رئيسي وطعام أساسي لـ
الماليين من المزارع الصغيرة، وأغلب هذا األرز من األرز األبيض المنخفض مئات 

في قيمته الغذائية من ناحية البروتين وال يحتوي إال على ندر يسير جدا من الحديد 
 مليون ٤٠٠ إلى ١٠٠ووفقا لمنظمة الصحة العالمية أن مابين .ويخلو من فيتامين أ

 ألف يصابون بالعمى كل عام بسبب ٥٠٠أ  و طفل في العالم يعانون من نقص فيتامين 
نقص هذا الفيتامين، كما أن نصف هـؤالء األطفال يموتون في خالل عام واحد من 

  . فقدهم للبصر
  Ingo" أنجو بوتريكس"م أعلن فريق من العلماء يقوده العالم ١٩٩٩في عام 

Potrykusباير   من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا والعالم بيتر Peter 
Beyer فريبورغ "    من جامعة "Freiburg األلمانية أنهما أدخال في نبات األرز  

                                         
جامعـة الملـك   : لمملكة العربية السعوديةطبع با. التقنية الحيوية في حياتنـا المعاصرة. صالح عبد الحميد قنديل  ) ١(

  .٣٣: ص.ه١٤٢٨سعود، 
  .٣٢٩=http://al٣loom.com/?p: موقع آفاق علمية وتربوية) ٢(



 

 )٤٩٨١(

اثنان مـن المورثات من نبات النرجس البري األصفر، ومورثة من بكتريا قادرة على 
  .  ]أ[تي تعتبر اللبنة في بناء فيتامينوال)  كاروتين-بيتا ( ينتج فـي حبوبه جع،ل األرز

بسبب تلون حبات األرز )) األرز الذهبي((.  المحور وراثيا المسمى بـفظهر األرز
والذي سوف يقدم حال للمعاناة )  كاروتين - بيتا ( باللون األصفر الفاتح نتيجة وجود 

  )١(. ]أ[ والمرض لهذه الشعوب نتيجة نقص فيتامين 
  :إنتاج الغذاء الصحي: المسألة الثانية

  :وراثيا هيية للمحاصيل المحورة هنالك فوائد فالحية وصحية وبيئ
 إستدامة وترشيد العمليات الفالحية مما يؤدي لتقليل استخدام الطاقة أو الوقود )- ١

  .والحفاظ علي الموارد الطبيعية
  . مكافحة الحشائش والحشرات بطرق أكثر فعالية وأقل تكلفة)- ٢
ذلك إيجابا علي   تقليل كمية المبيدات الحشرية المستخدمة في اإلنتاج ويؤثر )- ٣

  .التنوع الحيوي وحماية الحشرات النافعة وغير المقصودة و يساهم في حماية البيئة
تقليل =  تقليل االعتماد علي المبيدات الضارة بصحة المنتج والمستهلك و )- ٤

  .التسمم بالمبيدات خاصة مع صغار المزارعين في الدول النامية
  . الحشائش والحشرات مرونة في زمن رش المبيدات لمكافحة)- ٥
  تحسين نوعية المحاصيل المنتجة كزيادة كمية فيتامين أو الحديد في حبة )- ٦

األرز وانخفاض تركيز السموم في بعض األغذية مثال انخفاض الميكوتوكسين في الذرة 
  )٢(.الشامية المحورة جعل الغذاء والعلف اكثر سالمة

  :الحفاظ على البيئةالمسألة الثالثة 
على البيئة من خالل المجاالت وظيف االستنساخ النباتي في المحافظة يمكن ت

  :التالية

                                         
 . الموقع نفسه) ١(
لمنظمة العربية للتنميـة    ضمن بحوث  ا   .الجهود المبذولة لتطوير نظام للسالمة الحيوية بالسودان      .محمد أحمد علي  ) ٢(

ط .حلقة العمل حول تقييم اآلثار البيئية إلدخال األنواع النباتية والحيوانية المحورة وراثيا في المنطقة العربية        .الزراعية
  . ١١٧ -١١٦ص .م٢٠٠٣: جامعة الدول العربية



– 

  )٤٩٨٢(

  .الحفاظ على النبات المهدد باالنقراض  ) ١( 
 نوع نباتي حول الكوكب مهددة باالنقراض وتوجد ٨٣٠٠يقدر العلماء أن أكثر من 

  .)١ (غالبية هذه األنواع في المناطق االستوائية والبلدان النامية
 أن يستعين العلماء بإذن اهللا بالحفاظ على النبات من االنقراض باستخدام ويمكن

االستنساخ النباتي، وتشير التجارب بإمكانية استرجاع كائنات منقرضة باستخدام تقنيات 
  .)٢(االستنساخ إذا كان هناك خاليا محفوظة

ف الحيوانات وإذا كانت بريطانيا قد أنشأت بنكا لألنسجة لتخزين المواد الوراثية آلال
، بالحفاظ "سفينة نوح المجمدة"ويقوم البنك، الذي أطلق عليه اسم . المهددة باالنقراض

 وذلك في المجال الحيواني )٣(.لهذه الحيوانات حتى بعد انقراضها" شفرات الحياة"على 
فإن إنشاء بنوك لتخزين األنسجة والخاليا النباتية من األهمية بمكان للحفاظ على الثروة 

  .لطبيعية النباتيةا
  .مقاومة مبيد األعشاب  ) ٢( 

 التي تقضي على المركبات الكيميائيةعبارة عن فئة من هي : المبيدات العشبية
هناك أنواع من المبيدات العشبية يكون لها انتقائية حيث . واألعشاب الضارة النباتات

بالمقابل هناك أنواع .  الزراعيةالمحاصيللضارة وال تؤثر على تقضي على األعشاب ا
من المبيدات العشبية تقضي على كافة أنواع النباتات وترش في أماكن خاصة مثل 

  .)٤(والسكك الحديدية الطرق السريعة
 الحشائش ويؤثر سلبياً يضر الكثير من مبيدات الحشائش بالمحصول نفسه فيقتل

ولذلك يلزم في هذه الحالة البحث عن جين يمكنه أن يقاوم . على المحصول الرئيسي

                                         
 / .http://ar.wikipedia.org/wiki: موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة)  ١(
حلقة العمـل   .ضمن بحوث  المنظمة العربية للتنمية الزراعية      .الزراعة الفلسطينية حاضرا ومستقبال   .ر جودة شاك)  ٢(

: ط جامعة الدول العربية.حول تقييم اآلثار البيئية إلدخال األنواع النباتية والحيوانية المحورة وراثيا في المنطقة العربية
  .١٧٤ص .م٢٠٠٣

 / .http://ar.wikipedia.org/wiki: لحرةموقع ويكيبيديا الموسوعة ا)  ٣(
 .المصدر نفسه )  ٤(



 

 )٤٩٨٣(

ولقد عثر بالفعل على مثل هذا الجين . أثر المبيدات ليطعم في المادة الوراثية للمحصول
  .)١(في بكتريا من بكتريا التربة

بالتالي فأن تحوير موقع و.وهي تعمل كذلك على اإلخالل في عملية ايضية محددة
، األنزيم الذي يعمل عليه المبيد سوف يمنح النبات درجة من المقاومة لمبيد األعشاب

فان الفائدة ، ونظرياً.وهذه العملية سوف تسمح باستخدام مبيدات أعشاب غير متخصصة
وربما تساعد على استخدام كميات صغيرة ، من تحوير النبات لمقاومة مبيدات أعشاب 

لمبيد لمكافحة األعشاب، ومعظم أصناف المحاصيل المحورة جينياً لمقاومة مبيدات من ا
تحولت النباتات ، على سبيل المثال.األعشاب حورت باستخدام جين بكتيري مفرد

  إلى مركبات غير سامة، Roundup لتحطيم المبيد العشبي glyphosateالمقاومة لـ 
في الممر )  EPSPS(لى تثبيط إنزيم هام طبيعياً ع® Roundupويعمل المبيد العشبي 

في كل من النبات ) Shikmate pathway(التخليقي لألحماض األمينية العطرية 
 من بكتيريا EPSPSوكذلك عزل الجين المشفر إلنزيم .والبكتيريا ويؤدي إلى قتلهما

،  ووضع تحت تحكم بروموتر نباتي glyphosateالمقاومة لـ ) E.coli(القولون
، و البطاطس ،   مــن الطماطمglyphosateم في انتاج نباتات مقاومة لوإستخد

  .      )٢(والقطن والتبغ
  :نباتات مقاومة للملوحة والجفاف ) ٣( 

هنالك ثمة أمل كبير في إمكانية إنتاج نباتات محاصيل حقلية تتحمل الملوحة 
من الصفات التي ولقد اتضح أن مقاومة الملوحة والجفاف . والجفاف بالتطعيم الجيني

ثمة محاولة جادة تجري في . تتحكم فيها عدد كبير من الجنيات، ال يقل عن عشرة
. الواليات المتحدة لنقل المعقد الجيني من حشيشة تسمى حشيشة الملح إلى نبات الشعير

ولقد تم بالفعل نقل بعض جينات مقاومة الملوحة من حشائش المستنقعات إلى 
  )٣(.البرسيم

                                         
      .مرجـع سـابق  .آثار المنتجات المحورة وراثياً على النباتات والتنوع الحيـوي        .عوض اهللا عبد اهللا عبد المولى     )  ١(

  .٤٨ص 
نظمة العربية للتنميـة  ضمن بحوث  الم. الفوائد والمخاطر–المحاصيل المحورة وراثيا .حمود علي عبد اهللا مقبل  )  ٢(

ط .حلقة العمل حول تقييم اآلثار البيئية إلدخال األنواع النباتية والحيوانية المحورة وراثيا في المنطقة العربية        .الزراعية
  .١٨٦ص .م٢٠٠٣: جامعة الدول العربية

  .٤٨ص .المرجع السابق.عوض اهللا عبد اهللا عبد المولى)  ٣(



– 

  )٤٩٨٤(

  )١(:ميد األزوتيالتس ) ٤( 
 والسبب هو –من المعروف أن النباتات البقولية ال تحتاج عادة إلى تسميد أزوتي 

أن هذه النباتات تفرز بروتينيات خاصة تجذب إليها أنواعاً معينة من البكتريا التي تقوم 
ومن الممكن نقل هذه الجينات المسئولة عن فرز هذه البروتينيات إلى . بتثبيت األزوت

ل القمح أو الذرة أو الشعير لتوفير أمواالً كثيرة تدفع في تكاليف التسميد محاصي
األزوتي، وال سيما أنه قد عثر على بعض النباتات البرية من العائلة النجيلية والتي 

  .)٢( وبجذورها نوع من البكتريا العقدية– الشعير والذرة –تضم القمح  
  :امشية زراعة أصناف نباتات في المناطق اله )  ٥( 

فعن طريق تقنيات االستنساخ النباتي يمكن إنتاج أصناف محاصيل عبر جينية تكون 
مثال لذلك إنتاج . مالئمة لمناطق زراعة هامشية تقل فيها الوسائل الحديثة لزيادة اإلنتاج

 الملوحة والحمضية في التربة – ظروف غمر المياه –أصناف مقاومة لظروف الجفاف 
  .)٣(منخفضة والمرتفعة درجات الحرارة ال–

 ثُم بهذه األغراض لالستنساخ النباتي يتم عقده المتناثر، مما يتعلق بهذه النازلة، من 
الناحية التنظيرية، والتنزيلية، وتكييفها حسب المعطيات الحديثة، واهللا من وراء القصد 

وهو يهدي السبيل .  

                                         
وهو عديم اللون . ٧ والعدد الذري N له الرمز الجدول الدوري في عنصر كيميائيو ه) أو اآلزوت(النيتروجين )  ١(

 ال فلـز ، كما أنه ندرجة الحرارة وقياس الضغط القياسيي في   غازوالطعم والرائحة، وهو عادة غير نشط وعلى شكل         
 بالمائة من الغالف الجوي لألرض كما أنه يدخل في تركيب ٧٨يشكل النيتروجين . ويكون على شكل جزيء من ذرتين

ويستعمل .السيانيدوحمض النيتريك و  ) النشادر (األمونياالمهمة ك كما يشكل العديد من المركبات      . جميع األنسجة الحية  
 /)http://ar.wikipedia.org/wiki: موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة. (ناعة االسمدهأيضا في ص

 .٤٩ص .المرجع السابق.عوض اهللا عبد اهللا عبد المولى)  ٢(
  .٥١ص .المصدر نفسه)  ٣(



 

 )٤٩٨٥(

تي من الدرس األصولي، التأصيل لحكم تقنية االستنساخ النبا: الفصل الثاني
  :وفيه ثالثة مباحث. والمقاصدي

  : المراد  بالتأصيل في اللغة واالصطالح،  وفيه مطلبان: المبحث األول
  .تأصيل في اللغةال: المطلب األول

ثالثة : الهمزة والصاد والالم "جاء في مقاييس اللغة، )األصل(  التأصيل مأخوذ من 
أصل الشيء، : أساس الشيء، فاألصل: أصول متباعد بعضها من بعض؛ أحدها

  ) ١(".ما كان من النهار بعد العشي: الحية فاألصلَة الحية العظيمة، والثالث: والثاني
 أسفل :إطالقاته في لسان العرب ومن ،والمعنى األول ألصق بالتأصيل في سياقنا

:  معانيهومن، ، يعنون أسفلها، مما يلي األرض))أصل الشجرة: ((الشيء كما في قولهم
:  ومن معانيه)٢(".ِمن حيث إنه يبتني عليه: "ما يبنى عليه غيره، وأضاف بعضهم عبارة

   )٤(".ما يستند وجود الشيء إليه: " ومن معانيه)٣(،"ما يتفرع عنه غيره"
: ويقال أصل األصول ")٥("أصلته تأصيال جعلتُ له أصال ثابتا يبنى عليه،: "ومنه قولهم

  )٦(".تّب الرتببوب األبواب، ور
  : في االصطالحالمراد بالتأصيل: المطلب الثاني

العودة : " أو هو)٧("إرجاع المعارف إلى أصلها: "عرف التأصيل من حيث هو بـ
 وعليه فالتأصيل في سياق بحثنا يمكن أن يعرف )٨("بالشيء إلى أسسه التي يبنى عليها

وعليه فالذي نعنينه  .ند إليهإرجاع المسائل األصولية إلى أساس شرعي تست: بـ
اختيار القواعد األصولية والمقاصدية من الدرس األصولي، :  في هذا السيابالتأصيل

  في؛ بل تعتبر منشأ الخالفموقف أهل العلم المختلف فيهالمقاصدي التي عليها مدار 
  .تقنية االستنساخ النباتي جواز

                                         
 ).١/١٦(المصباح المنير : ، وانظر)١/١٠٩(مقاييس اللغة ) ١(
 .)١/٥(والتمهيد ألبي الخطاب ) ١/٥: (المعتمد) ٢(
 ).١/٣٨(وشرح الكوكب المنير ) ١/١٦(البحر المحيط ) ٣(
  ).١/١٢٣(، وشرح مختصر الروضة )١/٧(اإلحكام لآلمدي ) ٤(
 ).١/٢٠(المعجم الوسيط : ، وانظر)١/١٦(في المصباح المنير / كما ذكر الفيومي) ٥(
 ).٢٧/٤٥٢(تاج العروس ) ٦(
 . العدد األول)  ٥٤:ص(لتأصيل في مجلة ا/ طه جابر العلواني. هذا التعريف لـ د) ٧(
 ).٧٧:ص(إشكالية التأصيل في مقاصد الشريعة ) ٨(



– 

  )٤٩٨٦(

  : النباتي، وفيه ثالثة مطالبالتأصيل األصولي لحكم االستنساخ: ثانيالمبحث ال
اإلباحة، وفيه : األصل في األشياء المنتفع بها بعد ورود الشرع: المطلب األول

  :ثالثة فروع
  :المراد باألصل في األشياء اإلباحة: الفرع األول

 األشياء جمع شيء والمراد بها األعيان واألفعال المنتفع بها التي يحصل التردد فيها 
 مع وجود المقتضي للسكوت؛ هل األصل والغالب فيها اإلباحة بسبب سكوت الشارع

  )١(.والتوسعة التي هي من قبيل العفو اإللهي ورفع الحرج
  :حكم األشياء المنتفع بها بعد ورود الشرع: الفرع الثاني

إما أن يكون عن طريق النطق، أو عن : ليعلم أن األشياء واألعيان المنتفع بها ال يخلوا
لقياسي بواسطة التعليل، أو عن طريق سكوت الشارع مع وجود المعنى طريق المعنى ا

المقتضي للسكوت، مما هو من قبيل العفو، رحمة وسعة على الخلق، بحيث لم نجد نطقا 
 وهذا هو المقصود في هذا السياق، )٢(صريحا وال ضمنيا عن طريق اللغة، وال التعليل،

ما سكت عنه الشارع، مع وجود المعنى وعليه فحكم األشياء واألعيان المنتفع بها م
  . العفو واإلباحة من باب الرحمة والسعة على الخلق ودفع الحرج عنهم: المقتضي للسكوت

 على الموجودة األعيان جميع في األصل" رحمه اهللا  ابن تيميةشيخ اإلسالميقول 
 ال طاهرة تكون وأن ،لآلدميين مطلقا حالال تكون أن :أوصافها وتباين أصنافها اختالف

 وقضية عامة ومقالة جامعة كلمة وهذه ومماستها ومباشرتها مالبستها عليهم يحرم
 من يحصى ال فيما الشريعة حملة إليها يفزع البركة واسعة المنفعة عظيمة فاضلة

  )٣(".الناس وحوادث األعمال
.  *  +    ,  -  O "القيم رحمه اهللا في سياق بيان داللة قوله تعالى ابن  ويقول 

3  2  1  0  / N]قولهو] ١١٩: األنعام »٤(»عنه عفا مما فهو عنه سكت وما( 

                                         
، ) ٢٠١-١/١٩٧(، روضـة النـاظر   ) ٦/١٢، ١٥٧-١/١٥٢(، البحر المحيط ) ١/٢٩( انظر فواتح الرحموت   )١(

 ) .٥٤٠-٢١/٥٣٨(مجموع الفتاوى 
  ).٣٣٨:ص: (جامع العلوم والحكم: انظر) ٢(
  ).٢١/٥٣٥(مجموع الفتاوى )  ٣(
،  )٢/١١١٧(كتاب اللباس، باب ماجاء في لبس الفراء، وابن ماجه  ) ١٧٢٦: (، برقم)٤/٢٢٠(أخرجه الترمذي )  ٤(  

، كتاب األطعمة، باب أكل الجبن والسمن، من حديث سلمان الفارسيتوهذا الحديث وإن كان في سنده   )٣٣٦٧: (برقم
له شواهد ومتابعات من طرق أخرى يتقوى بها كحديث أبي إال أن /  مقال، وضعف بعضهم رفعه كما قال الترمذي

  .ثعلبة، وابن عباس المتقدمين؛ لذا حسنه األلباني انظر صحيح الترمذي برقمه



 

 )٤٩٨٧(

 اهللا نبيي لم ما فكلُّ )١(»فاقبلوا من اهللا عافيته وعف فهو عنه سكت وما«: وفي رواية
 يجوز فال والشروط والعقود والمالبس والمشارب المطاعم من هتحريم رسول وال

 األشياء هذه من كان فما علينا، حرم ما لنا لفص قد - عالى سبحانه وتاهللا فإن تحريمها،
 فكذلك ،اهللا حرمه ما إباحة يجوز ال أنه وكما مفصال، تحريمه يكون أن بد فال حراما

   )٢(".حرمهي ولم عنه عفا ما تحريم يجوز ال
 وتبعه البيضاوي )٣(ثم إن لبعض أهل العلم باألصول كاإلمام الرازي رحمه اهللا

تفصيالً مستوِعباً لحكم األشياء المسكوت عنها  )٥(واإلسنوي رحمه اهللا )٤(رحمه اهللا
: بعد ورود الشرع المنتفع بها وغير المنتفع بها يعتبر بمثابة الضابط لها فيما مضمونه

أن األصل في األعيان اإلباحة؛ إال ما دل الدليل فيه على المنع؛ إذ األعيان ال تخلوا إما 
ضاً ؛ كأكل األعشاب السامة، وإما أن يكون نفعها خالصا وال أن يكون ضررها متمح

ضرر فيها أصال، وإما أن يكون هذا الشيء فيه نفع من جهة وضرر من جهة أخرى، 
الجواز لألدلة الدالة على إباحة ما خلق اهللا تعالى : فما خَلُص نفعه أو رجح فاألصل فيه

الحظر للنصوص الدال : اً فيهلنا في هذا الكون، وما كان ضرره متمحضاً أو راجح
  )٦(.على نفي الضرر

                                         
  .تقدم تخريجه)  ١(
  )١/٢٨٩(إعالم الموقعين )  ٢(
ول فـي  له التفسير الكبير، والمحـص    ) هـ٥٤٤(هو محمد بن عمر الرازي، المعروف بابن الخطيب، ولد سنة           ) ٣(

المحـصول  : ، وانظر )٢/٢٦٠: (وطبقات اإلسنوي )  ٨/٨١: (طبقات السبكي ). (هـ٦٠٦(األصول، توفي سنة    
)١/١٥٨.(  

من عمل ))  البيضا((نسبة إلى قرية / هو عبد اهللا بن عمر بن محمد، أبو الخير القاضي ناصر الدين البيضاوي )  ٤(  
طبقـات  ).  هـ٦٩١:توفي سنة( ، )) لمنهاج في أصول الفقها((شيراز، إمام مبرز نظار صالح متعبد زاهد، له     

  ).١/٢٨٣: (، وطبقات األسنوي)٨/١٥٧: (السبكي
  )٥  (         ِويهـ، بحر في الفـروع  ٤٠٧، ولد /هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي، أبو محمد جمال الدين اإلسنوي اُألم

نهاية : قزويني والزنكلوني وغيرهما، من مؤلفاته    واألصول، محققٌ فيما ينقل في األعم األغلب، أخذ عن الجالل ال          
السول، في شرح منهاج الوصول إلى علم األصول، والتمهيد في تخريج الفروع على األصول، وطبقات الشافعية،                

  ).١/٣٥٢(والبدر الطالع ) ٢/٣٥٤(انظر الدرر الكامنة ). هـ٧٧٢: تـ(
  .المصادر السابقة: انظر) ٦(



– 

  )٤٩٨٨(

  .عالقة األصل في األشياء باالستنساخ النباتي: الفرع الثالث
ألنها من األشياء التي  نازلة االستنساخ النباتي لها ارتباط وطيد باألصل في األشياء؛ 

 تعتبر من قبيل المسكوت عن نوعها، وعليه فإذا تحققت المصلحة من هذه التقنية
كل عمل بعد ورود الشرع، لم اإلباحة؛ إذ : فاألصل فيها كغيرها من األشياء المنتفع بها

 وليس من المضار، فاألصل فيه اإلباحة حتى يأتي دليل ،يرد فيه دليل يحدد حكمه
 وإن طرأ عارض مضرة فيها، أو في إحدى ،معتبر ينقلنا عن هذا األصل، وال دليل

مقابل، وهو أن األصل فيما يضر المنع؛ بناء على صورها رجعنا إلى األصل ال
: اإلباحة والسعة، واألشياء الضارة: التفصيل السابق أن األصل في األشياء النافعة

  )١(.المنع
  :االستحسان، وفيه ثالثة  فروع: المطلب الثاني

  :   المراد باالستحسان: الفرع األول
؛ سواء أكان ا، أو اعتقاده حسناهو اعتبار الشيء حسنضد القبح، و: سان العربلفي 

: استحسنتُ كذا؛ أي: حسياً، كاستحسان الثوب، أم معنوياً؛ كاستحسـان الرأي، فيقـال
  )٢(.اعتقدته حسناً

العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل ((عدة من أدقها وأشملها  وفي االصطالح له
   )٣()).خاص

  :   حكمه: الفرع الثاني
 أكابر المحققين، والجادة التي عليها أئمة أهل العلم في تفعيل بناء على المحرر عند
 وأما )٤()).العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص: ((حقيقة االستحسان من أنه

                                         
  ).١/١٥٨(ة، وبدرية الحارثي، النوازل في األطعمة المصادر السابق: انظر) ١(
 الحسن(، مادة )١٥٣٥ص(، والقاموس المحيط )١٣/١١٧(، ولسان العرب )٢/٥٧(مقاييس اللغة : انظر) ٢(
شـرح  )). انه العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خـاص : (( وأجود ما قيل فيه    رحمه اهللا قال الطوفي ) ٣(

في عرف األصوليين واصطالحهم العدول بحكم : ((، وقال أبو الحسن المرداوي االستحسان)٣/١٩٠(مختصر الروضة 
 ). ١/٣٣(الموافقات : ، وانظر)٨/٣٨٢٤(، التحبير شرح التحرير ))المسألة عن نظائرها لدليل شرعي

شـرح  )). شرعي خاصانه العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل : (( وأجود ما قيل فيه   رحمه اهللا  قال الطوفي ) ٤(
في عرف األصوليين واصطالحهم العدول بحكم : ((، وقال أبو الحسن المرداوي االستحسان)٣/١٩٠(مختصر الروضة 

 ). ١/٣٣(الموافقات : ، وانظر)٨/٣٨٢٤(، التحبير شرح التحرير ))المسألة عن نظائرها لدليل شرعي



 

 )٤٩٨٩(

مراقي وفي  )١(ما يستحسنه المجتهد بعقله المجرد أو بالتشهي، فال عبرة به عند الجميع،
  :السعود

  انــــسمن األدلة هو استح**     انـــواألخذ بالذي له رجح
  ورعي االستصالح بعضهم يؤم**   أو هو تخصيص بعرف ما يعم 

كونه دليـور نقِدحـــدال ي   **ر التعبير عنه م٢(حتِضويقص(  
ومن صور ذلك األخذ بالمصلحة جلباً للنفع، ودفعاً للضر، أو األخذ بدليل أقوى، 

ألخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل ا((بأنه  بعد أن عرف االستحسان /الشاطبيو
ومقتضاه الرجوع إلى تقديم االستدالل المرسل : (( قال معلقا ومحررا لحكمه)٣())كلي

على القياس، فإن من استحسن لم يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهيه، وإنما رجع إلى ما 
  )٤(.))علم من قصد الشارع في الجملة في أمثال تلك األشياء المفروضة

  .عالقة االستحسان باالستنساخ النباتي: لفرع الثالثا
االستنساخ كما يكون في النبات يكون في الحيوان البهيمي والعاقل؛ وقد انعقدت كلمة 

 على تجريم االستنساخ -كما سيأتي-المسلمين من خالل المجامع الفقهية وغيرها 
كما - على هذا الرأي الحيواني؛  لما فيه من أضرار متحققة وواقعة، وعدل جمهورهم

 في الخالف العالي المقارن في تقنية االستنساخ النباتي؛ لما - سنعلم قريبا بإذن اهللا تعالى
إنتاج سالالت  و)٥(،زيادة الطاقة اإلنتاجية؛ من لها من فوائد ظاهرة ومصالح عظيمة

وهذا  )٦(،محاصيل مقاومة لآلفات الحشرية، ونباتية جديدة مقاومة لألمراض الفيروسية
  .هو مهيع االستحسان وحقيقته المجمع عليه في التفعيل والتنزيل الفقهي

                                         
 ).٤/٥١٤(دلة ، وقواطع األ)٨/٤٤(بداية المجتهد مع الهداية : انظر) ١(

 ). ٢/٢٦١(مراقي السعود مع شرحه نشر البنود ) ٢ (        
 ) ٥/١٩٤(الموافقات ) ٣(       
  .المصدر السابق) ٤(       

جامعة الملك سـعود،    : ط المملكة العربية السعودية   .التقنية الحيوية في حياتنا المعاصرة    .صالح عبد الحميد قنديل   ) ٥(       
 ). ٢٤(ص .ه١٤٢٨

 ).٣٣: ص: (نفس المرجع السابق)  ٦(       



– 

  )٤٩٩٠(

  :مسلك الذرائع، وفيه ثالثة فروع: المطلب الثالث
  :المراد بالذرائع الفرع األول

 توسل، والجمع : أي؛وقد تذرع فالن بذريعة، الوسيلة: ريعةوالذ"الذرائع جمع ذريعة، 
د او تفتح حسب ما ترجح من المصلحة أو المفسدة يقول والذريعة إما أن تس )١(،"الذرائع

المسألة التي ظاهرها  ((:وعليه فالذريعة مع ضميمة السد هي  رحمه اهللابن تيمية
وأما الذرائع مع ضميمة الفتح فيمكن  )٢(،))توصل بها إلى فعل المحظوراإلباحة، وي

      )٣(. يقيناً أو ظناًفتح الوسائل المؤدية إلى المصلحة الراجحة: تعريفها بأنها
  :حكم الذرائع:  الفرع الثاني

عند التحقيق بالنظر إلى البعد المآلي المصلحي، والمفاسدي التفعيلي لمسلك الذرائع ال 
؛ إال في التوسع في اعتباره في - رحمهم اهللا تعالى–تكاد تجد خالفا بين أهل العلم 

التنظيري عند بعض  أهل العلم، بعض جزئياته؛ لعارض، خالفا لما اشتهر في الجانب 
، وإن اختلف أصل متفق عليه في الجملةسد الذرائع  ((  رحمه اهللالشاطبييقول 

العلماء في تفاصيله؛ فليس الخالف في بعض الفروع مما يبطل دعوى اإلجماع في 
   )٤()).الجملة

مؤدية الفعل وسد الذرائع الطلق القول بعدم مشروعية إذا ُأ: ((وقال في سياق آخر
ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو إليه؛ الحتمال ما يؤول إليه من مفاسد؛ 

وهو مجال للمجتهد صعب المورد، إال تزيد، فال يصح إطالق القول بعدم المشروعية 
   )٥()).أنه عذب المذاق محمود الغب، جار على مقاصد الشريعة

قد يكو عند تجرده مشتمال على مفسدة إن الشيء ((وجاء في التوضيح شرح التنقيح 
فيمنع، ثم إذا أفضى إلى مصلحة راجحة، أو اشتمل عليها اضمحلَّت تلك المفسدة في 

  )٦(.))وصارت مصلحة مأموراً بهانظر الشرع، 
                                         

 ). ٨/٩٦(لسان العرب ) ١(        
 ). ٢/١٩٣(إرشاد الفحول ) ٢(  
، للشيخ  )١٦٢:ص(والواضح في أصول الفقه     . ، للشيخ خليفة بابكر الحسن    )٦:ص(مصطلح فتح الذرائع    : انظر) ٣(  

  . ، للشيخ محمد رياض فخري)٤: ص(وفتح الذرائع وأثره في الفقه اإلسالمي . محمد سليمان األشقر
 ). ٣/٥٠٩(الموافقات ) ٤(
 . ، بتصرف يسير)١٧٨-٥/١٧٧(الموافقات ) ٥(
 ).٤٠٥: ص( التوضيح في شرح التنقيح) ٦(



 

 )٤٩٩١(

  :عالقة الذرائع باالستنساخ النباتي: الفرع الثالث
رجة عن السنن مضى القول بأن األصل في االستنساخ المنع؛ ألنه عملية طارئة خ

المعهود في التولد، وذريعة غريبة على المسلمين بتكييفها المعاصر، وبخاصة في 
الحيوان؛ لذا ال يكاد يختلف أحدا من المحققين من أهل العلم على منعها سدا لذرائع 

- الفساد الناجم عنها وأي تقنية ال ينبغي أن تكون على حساب اإلنسان وتشويه الحيوان 
كن لما كانت مصلحة هذه التقنية غالبة بل متحققة في النبات قال جمهور ؛ ل-كما سيأتي

منع منها راجحة، منع منها؛ : أهل العلم بجوازها فتحا للذريعة؛ وحيث طرأت مفسدة
فجواز تقنية االستنساخ النباتي تدور حول الفتح والسد نظرا للبعد المصلحي المفاسدي 

  )١(.وأن العبرة بما غلب
  :االحتياط، وفيه ثالثة فروع: المطلب الرابع

  .المراد باالحتياط :الفرع األول
 افتعال من احتاط، وأصل اشتقاقه من الثالثي حـوط وفـي لـسان              :االحتياط في اللغة  

واحتـاط   ... حفظـه وتعهـده  : حاطه يحوطه حوطا وحيطة وحياطـة   : حوط ((العرب
وفـي   )٢(،))لثقـة  واحتاط الرجـل لنفـسه أي أخـذ با         ،أخذ في أموره باألحزم   : الرجل

: وفـي االصـطالح    )٣(.)) الحفظ : أي ؛استعماُل ما فيه الحياطة   : واالحتياط(( :المفردات
 ما يريبـه إلـى مـا ال    عدوضابطه أن ي (()٤(  رحمه اهللا السالم عبد بن الدين عزيقول  
 والجتنـاب   ،لحيازة المـصالح بالفعـل     فإن االحتياط  ((: وقال في سياق آخر    )٥())يريبه
   )٦()).د بالتركالمفاس

                                         
 ).٦٩٠:ص(محمد التمسماني اإلدريسي، االجتهاد الذرائعي في المذهب المالكي : انظر) ١(
 ). ٧/٢٧٩(لسان العرب ) ٢(
 ). ٢٦٥: ص: ( القرآن للراغب األصفهانيالمفردات في غريب) ٣(
لم ير مثل نفسه، وال رأى "هو عبد العزيز بن عبد السالم بن أبي القاسم السلمي، سلطان العلماء، قال التاج السبكي ) ٤( 

، أخذ عن اآلمـدي وابـن   ) ه٥٧٨ه أو ٥٧٧: ولد(، "من رآه مثله علما وورعا وقياماً في الحق وشجاعة وقوة جنان          
ـ   : عنهعساكر، و  شـجرة المعـارف    ((، و   ))قواعد األحكام في مـصالح األنـام      ((له  ). ه٦٦٠: ابن دقيق العيد، ت
 ).٣/٣٠١: (، وشذرات الذهب)٨/٢٠٩: (طبقات السبكي: انظر)))). واألحوال

 ). ٢/١٩(العز بن عبد السالم قواعد األحكام في مصالح األنام ) ٥(
 .المصدر السابق) ٦(



– 

  )٤٩٩٢(

  :حكم االحتياط: الفرع الثاني
        االحتياطي مسلك تحرزي وقائي والكل يقول به؛ لكن الخالف في التنزيل 
والماصدق فما يراه أحدا المجتهدين احتياطا قد ال يراه اآلخر؛ وإال فاعتباره من حيث 

 على االحتياط واألخذ والشريعة مبنية "  رحمه اهللاهو من معاقد الشريعة يقول الشاطبي
بالحزم، والتحرز مما عسى أن يكون طريقا إلى مفسدة، فإذا كان هذا معلوما على 

  )١(".الجملة والتفصيل؛ فليس العمل عليه ببدع في الشريعة، بل هو أصل من أصولها
  :عالقة االحتياط باالستنساخ النباتي: الفرع الثالث      

- التحوط؛ : ساخ النباتي، فالمانعون منه من مسالكهماالحتياط قوي الصلة بتقنية االستن
؛ بل وحتى من قال بجوازه لغلبة المصلحة؛ فلو انتفت، أو وقع الشك - كما سيأتي

والتردد بين المصلحة والمنفعة في بعض األحوال، فإن األحوط المنع، ومن هنا لما 
ل؛ والمحقق عدمت المصلحة في الحيواني أو ضعفت، كان القول بالتحريم هو المعو

لمقصود الشارع؛ دفعا للضرر، وادعاء بعضهم سالمتها غير مسلم نظرا ووقوعا؛ لذا 
 يمنعون منها؛ باإلضافة إلى أنهم لم يسلموا بالمصلحة -كما سيأتي-أغلب الفقهاء 

  )٢(.المزعومة، أو المتوهمة
  :التأصيل المقاصدي لحكم االستنساخ النباتي، وفيه مطلبان: لثالمبحث الثا

  : وفيه ثالثة فروع،درء المفاسد مقدم على جلب المصالح: المطلب األول 
  :درء المفاسد مقدم على جلب المصالح: المراد بـ: الفرع األول

 مبحث المصلحة والمفسدة ألصق بالدرس المقاصدي؛ الرتباطهما بالمقاصد 
ء المفاسد وال  من جلب المراشد ودفع المفاسد، وعند اجتماعها ولم يمكن در)٣(االبتدائية

جلب المصالح، بحيث تساويا من كل وجه في نظر الناظر فالحكم أن درء المفاسد مقدم 
   )٤(.على جلب المصالح

                                         
 ).٣/٨٥ (الشاطبي، الموافقات) ١(
 ).٦٩١-٦٩٠:ص(محمد التمسماني اإلدريسي، االجتهاد الذرائعي في المذهب المالكي : انظر) ٢(
 ).٥-٣/٤(الشاطبي، الموافقات : انظر) ٣(
 ).٢/٣٣١(، وجمع الجوامع بحاشية العطار )٢/٢٤٠(مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ) ٤(



 

 )٤٩٩٣(

  :حكم المسألة: الفرع الثاني
 وإذا )١(الشارع يعتبر المصالح أو تكميلها وتكثيرها، ودرء المفاسد أو تقليلها بال خالف،

 نظر الناظر، فإن أمكن العمل بالمصلحة ودرء تعارضت كّل من المصلحة والمفسدة في
المفسدة فبها؛ وإال فإن لم يمكن جلب المصالح، إال بارتكاب المفاسد، وال ترك المفاسد 

ومن أصول الشرع  ((/ابن تيميةقال . إال بإلغاء المصالح؛ فالواجب الموازنة بينهما
ا لم يمكن الترجيح  وإذ)٢(،))أنه إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قُدم أرجحهمــا

 أنه عند  رحمه اهللالشاطبيوقرر  )٣(.فاألصل أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
  )٤(". درء المفاسد مقدم...معارضة درء المفاسد لجلب المصالح "

  :عالقة المسألة باالستنساخ النباتي: الفرع الثالث
ها من مصالح، ولم يمنها من  تقنية االستنساخ النباتي لم يبحها من يبحها إال لما في

يمنعها إال لما رآى فيها من مفاسد، مما يدل على تأثير النظر المصلحي والمفاسدي عند 
االستقالل وعند التزاحم على حكمها وقوة الصلة بينهما، وعليه فمعقد رحى الحكم 

  )٥(.التنزيلي لالستنساخ النباتي هو نفسه مسلك الموازنة بين المصالح والمفاسد
  :                وفيه ثالثة فروع، مآالت األفعال معتبرة: مطلب الثانيال

  :المراد بالمآالت: الفرع األول
في اللغة إلى ) أول ( ، ويجمع على مآالت، وترجع مادة )آل(المآل مصدم ميمي لفعل 

   )٦(.هامبتدأ األمر؛ أي منطلقه المتقدم، ومنتهاه؛ أي غايته التي ينتهي إلي: معنيين متقابلين
 أصل، :ويمكن أن يعرف في االصطالح  بما يقرب المراد به تنظيرا وتنزيال بأنه

  )٧(.كلي، يقتضي اعتباره تنزيل الحكم على الفعل؛ بما يناسب عاقبته المتوقَّعة مستقبال

                                         
، والجـواب   )١٨-٢/١٧(، والموافقات   )٨٣، و ١/٨(حكام  ، وقواعد األ  )٣/٢١٤(شرح مختصر الروضة    : انظر) ١(

 ).٢/٤٠٤(، ومفتاح دار السعادة )٢٠/٥٤(، و مجموع الفتاوى )٢/٢١٥(الصحيح 
 ).٢٠/٥٣٨(بن تيمية، مجموع الفتاوى ) ٢(
 ).٩٠: ص( ، وابن نجيم، األشباه )٣/٦٥(ابن السبكي اإلبهاج : انظر) ٣(
 ).٣/٤٦٥(الموافقات ) ٤(        
 ).٦٩١-٦٩٠:ص(محمد التمسماني، االجتهاد الذرائعي في المذهب المالكي : نظرا) ٥(

 ). ١٦٢، ١٥٩ -١/١٥٨(مقاييس اللغة : انظر) ٦(     
 ).٣٧-٣٦، ٢٥ -٥/٢٣(الموافقات : انظر) ٧(           



– 

  )٤٩٩٤(

  :حكم اعتبار مآالت األفعال: الفرع الثاني
البعد المآلي أساس في االستنباط عند الكل؛ وبه يتحقق الوقوف على مراد اهللا 

 النظر في مآالت األفعال معتبر مقصود شرعاً ((  رحمه اهللالشاطبي يقول صورسوله
من األفعال حكم على فعٍلكانت األفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد ال ي 

اإلحجام إال بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل، الصادرة عن المكلفين باإلقدام أو ب
 إال أنه عذب المذاق محمود الغب، جار على ؛ وهو مجال للمجتهد صعب المورد...

   )١(.))مقاصد الشريعة
ثم ليعلم أن مصطلح اعتبار المآل بهذا االسم والعمق الداللي التنظيري التنزيلي 

 يِرد بغير اسمه ووسمه وعمقه عند من سبقه وإنما كان  رحمه اهللالم يحرر قبل الشاطبي
 )٤( ومراعاة الخالف،)٣( واالستحسان،)٢(في سياق فروعه؛ كسد الذرائع، والحيل،

 فسد الذرائع الذي يعتبر أحد أنواع النظر المآلي ونحو ذلك، )٥(وتحقيق المناط الخاص،
 )٦(./ ابن القيممساحته في جانب التنزيل ال تَِقّل عن ربع الشريعة؛ كما حقق ذلك

فاعتباره يقتضي تنزيل الحكم على الفعل في الحاضر باعتبار ما سيكون عليه في 
المستقبل؛ ألن المفتي ينزل الفتوى حسب نتائج الفعل بعد وقوعه فهو استشراف للنتائج 
بما يغلب على الظن أن الفعل المعين سيصير إليه من خالل مالبسات الزمان والمكان 

  . ما يتبع ذلكوحال السائل و

                                         
 ). ١٧٨ -٥/١٧٧(المصدر المتقدم ) ١ (  

 .تقدم تعريفه في فرع خاص) ٢( 
 .ع خاصسأتي تعريفه في فر) ٣( 
حدود ". ((إعمال دليل في الزم مدلوله الذي أعمل في نقيضه دليل آخر         : "المراد بمراعاة الخالف في االصطالح    )  ٤( 

 ). ١/٢٦٣)) (ابن عرفة مع شرح الرصاع
نظر في : وتحقيق خاص من ذلك العام، وذلك أن األول... تحقيق عام : تحقيق المناط على قسمين/ يقول الشاطبي) ٥( 

 المناط من حيث هو لمكلف ما، فإذا نظر المجتهد في العدالة مثال، ووجد هذا الشخص متصفا بها على حسب ما      تعيين
واألمور ... وهكذا إذا نظر في األوامر والنواهي... ظهر له، أوقع عليه ما يقتضيه النص من التكاليف المنوطة بالعدول

النظر الخاص، فأعلى : أما الثاني، وهو. ص على سواء في هذا النظرفالمكلفون كلهم في أحكام تلك النصو... اإلباحية 
يا َأيها الَِّذين َآمنُوا ِإن تَتَّقُوا اللَّه يجعْل لَكُم       من هذا وأدق، وهو في الحقيقة ناشيء عن نتيجة التقوى المذكورة في قوله              

غِْفريو َئاِتكُميس نْكُمع كَفِّريقَانًا وِظيِم فُرِل الْعذُو الْفَض اللَّهو وقد يعبر عنه بالحكمة، ويشير إليها قوله ]٢٩: األنفال[ لَكُم ،" 
 ).٣٧-٥/٣٦(الموافقات ]. ٢٦٩: البقرة[ "يْؤِتي الِْحكْمةَ من يشَاء ومن يْؤتَ الِْحكْمةَ فَقَد ُأوِتي خَيرا كَِثيرا

 ).٥/٦٦(إعالم الموقعين : انظر) ٦(



 

 )٤٩٩٥(

ومن مظاهر العناية بهذا المسلك أن اعتبره من الدالئل األصولية القطعية؛ إذ    
 المآالت معتبرة في أصل األدلة الشرعية واالستقراء التام أن ((  رحمه اهللاقال

فعال من ضروريات االجتهاد التنزيلي مآالت األ مسلك / كما اعتبر)١()).المشروعية
    )٢()). على اإلطالقفاعتبارها الزم في كل حكٍم(( :  رحمه اهللافقال

  .عالقة المآل باالستنساخ النباتي: الفرع الثالث
البعد : معقد رحى الجانب الحكمي التكليفي الرتبي لتقنية االستنساخ الحيواني والنباتي

 المصلحي؛ ومن هنا حرم االستنساخ الحيواني؛ لما له من مآالت مخالفات المآلي
كالمضاهاة لخلق اهللا تعالى، وما ينجم من تشوهات خَلقية وخُلقية، وخروج عن عقائدية؛ 

مصالح غالبة : السنن المعهود؛ بخالف التقنية نفسها في االستنساخ النباتي فقد كان مآلها
؛ من الظاهرة ومصالحها العظيمةومراشد راجحة؛ إذ قد اثبتت الدراسات فائدتها 

إنتاج سالالت نباتية جديدة مقاومة لألمراض و، محاصيل مقاومة لآلفات الحشرية
 فاعتبار المآل مهيع عذب )٣ (،الطاقة اإلنتاجيةفي زيادة ، باإلضافة إلى الالفيروسية

النظر في مآالت األفعال معتبر  ":المذاق في التفعيل والتنزيل الفقهي، في الموافقات
 حكم على فعٍللمجتهد ال ي، وذلك أن ا أو مخالفة،كانت األفعال موافقة؛  مقصود شرعاً

من األفعال الصادرة عن المكلفين باإلقدام أو باإلحجام إال بعد نظره إلى ما يؤول إليه 
     )٤(."ذلك الفعل، مشروعا لمصلحة فيه تستجلب، أو لمفسدة تدرأ

                                         
 . المصدر السابق) ١(
 ).٢٠٠/ ٥(المصدر السابق ) ٢(
 ).٣٤- ٣٣: ص.(التقنية الحيوية في حياتنـا المعاصرة. صالح عبد الحميد قنديل) ٣(         
  ).١٧٨ -٥/١٧٧(الموافقات ) ٤(         



– 

  )٤٩٩٦(

  :وفيه ستة مباحث، الخالف الفقهي في حكم تقنية االستنساخ النباتي: الفصل الثالث
  ).تحرير محل التزاع(: المبحث األول
على وذلك  ، الخالفمحلتُِعين على تحديد هناك أمور يلزم التنبيه عليها ليعلم أن 
  :النحو التالي

 يختلف ، الهندسة الوراثية في عالم النباتات لها أحوال، ومجاالت متعددة )أ  (  
  :  ومن ذلكالحكم بسببها؛

الحشيشة، أو :  مثل،ت النجسة ِحساً أن يكون المستنسخُ منه محرماً؛ كالنباتا =)١
بسباس :  وكذا النباتات السامة والضارة؛ مثل،معنى؛ كالتي تُعد ِخصيصاً للخمر

بل تحريم االستنساخ فيها متعين؛ ألن الفرع تابع  ، وهذه ال مجال للخالف فيها)١(،سام
ألصله، بل المعنى في الفرع أقوى منه في األصل؛ ألنها قُصدت بالتصنيع مع 

   )٢(.تحريمها
 أن يقصد باالستنساخ التالعب بِخلقة اهللا، أو مضاهاة الخالق سبحانه وتعالى في =) ٢

الباطل، وهذا ال خالف في تحريمه؛ خلقه، أو الترف التقني؛ لما فيه من تضييع المال ب
   )٣(.أن ما كان وسيلة للحرام فهو حرام:  فيه من التوسل إلى الحرام، والقاعدةإذ

 اهللا تعالى سخر لنا ما في األرض لالستفادة منه بشتى الوسائل المباحة،  )ب  ( 
 وهناك صور ووسائل مستجدة في عالم النباتات يمكن االستفادة منها؛ إال أنه وقع

الخالف فيها هل تدخُل في ِقسم ما أراد اهللا تعالى لنا أن نستفيد منه؟؛ لما فيه من 
فيه من أضرار على ما  بسبب أو هي من قسم الممنوع االستفادة؟؛ ،المصالح الغالبة

                                         
مـن  ) ٣. بسباس سـام  :الخيمية من الفصيلة) ٢.عنب الديب :الباذنجانية الفصيلة: ومن النباتات الضارة والسامة) ١(

سعد : انظر. أو العلقم ؛ كالحنظلفصائل أخرى ) ٥. قلقاس :القلقاسية من الفصيلة) ٤.خردل الدبس :الصليبية الفصيلة
 . م٢٠٠٧هـ، ١٤٢٨، كنوز إشبيليا، ط األولى، )٣٧٧: ص(الشويرخ، أحكام الهندسة الوراثية، 

، وبدرية الحارثي، النوازل فـي األطعمـة        )٢٩٨: صـ(أحالم بنت محمد عقيل ، االستنساخ الحيوي        : انظر)  ٢ (
، )٣٧٧: ص(ام الهندسة الوراثية، م  وسعد الشويرخ، أحك٢٠١١ هـ، ١٤٣٢، دار كنوز إشبيليا، ط األولى، )١/١٤٩(

 .م٢٠٠٧هـ، ١٤٢٨كنوز إشبيليا، ط األولى، 
هـ، ١٤٢١األولى، : ، دار القلم، دمشق، ط)١/١٧٣(العز بن عبد السالم، قواعد األحكام في إصالح األنام : انظر) ٣(

لنــوازل فـي   وبدرية بنت مشعل الحـارثي، ا    ) ٢٩٨: صـ(وأحالم بنت محمد عقيل، االستنساخ الحيوي       .م٢٠٠٠
 ) .١/١٧٢: (األطعمة



 

 )٤٩٩٧(

) االستنساخ النباتي(الدين والدنيا في نظر البعض؛ ومن ذلك اختالفهم في محور البحث 
  لجائز أو الممنوع؟هل هو داخل في القدر ا

 ال من حيث هو؛ ، االستنساخ النباتيسأتناوله من خاللء موقف العلما تحديد  )ج( 
إذ االستنساخ أنواع لكل منها حكمه الخاص، إال أن بعض أهل العلم يدِمج بين 
االستنساخ الحيواني والنباتي ويعتبرهما من جنس واحد؛ ال شتراكهما في خدمة اإلنسان 

   )١(.صل، وأنهما لمصلحته ومسخران لخدمته وألن ينتفع بهماالمكرم في األ
 المعهود قبل ظهور هذه النازلة التِّقنية في عصرنا في مجاالتها معروف ال )د ( 

المختلفة؛ هو التكاثر الطبيعي؛ حيث إن اهللا تعالى َأودع في النباتات ِخصيصة التكاثر 
فإن تَدخُّل اإلنسان ظاهر ) ساخ النباتياالستن(بخالف نازلة العصر ، دون تدخُّل بشري

 من حيث تفعيلها باستخدام أجهزة ووسائل، ومواد عضوية، وكيميائية؛ لإلسراع ،فيها
الظاهرة والكثيرة، فإن  هذه النقنية في اإلنبات والتحسين، وزيادة اإلنتاج، ومع فوائد

؛ كما في  على قولين شرعاًهاجوازف أهل العلم في اختالفي  كانت سبباً سلبيات؛ اعليه
   )٢(: المبحث التالي
 ):أقوال العلماء: (المبحث الثاني
ذهب عامة الفقهاء المعاصرين إلى جواز االستفادة من تقنية االستنساخ  :القول األول
  بضوابط؛ أولياً بما يعود على اإلنسان بالنفع، ويدخل النباتي دخوالً،في غير البشر

لشريعة جاءت بجلب المصالح للخلق وتكثيرها، ودفع ألن استأتي بإذن اهللا تعالى؛ 
 ووهبة )٣(،المفاسد، أوتقليلها، وممن ذهب إلى هذا القول الشيخ محمد الصالح بن عثيمين

  .)١( وغيرهم كثير)٦( ونور الدين الخادمي،)٥( ومحمد سليمان األشقر،)٤(الزحيلي،
                                         

 ).١/١٤٩(بدرية الحارثي، النوازل في األطعمة : انظر)  ١(
 ).١٥٣-١/١٤٩: (المصدر السابق: انظر) ٢(
أرى أن نتريث ونترك المجال حتى تتضح الـصورة  : (( نص كالمه في حوار أجرته معه مجلة الشريعة في االستنساخ         ) ٣(

مجلة الـشريعة ، األردن، العـدد       )).  مع االتجاه بإباحة االستنساخ بالنسبة للنبات والحيوان         ولكن أنا مبدئياً  ... ونتبين األمر 
 ).٤٥:صـ) (م٣٧٩(
،  هاني رزق، وآخرون،  دار       )١٢٢:صـ(فضل اهللا حسين، وآخرون، االستنساخ جدل العلم والدين واألخالق          : انظر) ٤ (

 .هـ١٤١٨الفكر المعاصرة، بيروت، ط األولى، 
 ).٤٥: صـ(هـ، ١٤١٨/ عام/٤١: مجلد/ ٤(العدد، / األردن/ مجلة هدى اإلسالم، وزارة األوقاف: انظر) ٥(
ـ (نور الدين الخادمي، االستنساخ في ضوء األصول والقواعد والمقاصد الشرعية           : انظر) ٦ ( ،  نـور الـدين      )١٣٤:صـ

 =        .م٢٠٠١هـ، ١٤٢٢األولى، : الخادمي، دار الزاحم للنشر، الرياض، ط



– 

  )٤٩٩٨(

، وممن ذهب إلى هذا الرأي يتحريم االستنساخ مطلقاً؛ حتى النبات:   القول الثاني
 وعلي )٣( ومحمد علي المرصفي، )٢(،فيما يظهر من إطالقه سماحة الشيخ ابن باز

  .)٧( وغيرهم)٦(، وعبد الرحمن عبد الخالق)٥( ومحمود عبد الوهاب فايد،)٤(المحمدي،

  :األدلة الشرعية: المبحث الثالث
   ):قائلون بإباحتهاال( أصحاب القول األول أدلة    

 لينتفع به اإلنسان؛ ظواهر النصوص الدالة على تسخير اهللا تعالى للكون   )=أ 
  :ليتمكن من وجوده االستخالفي؛  لتحقيق الجانب الِعبادي الذي من أجله خلق؛ ومن ذلك

  .)٨(M  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾L       8قوله   )  ١( 
  .)٩(L!  "  #  $  %  &   '  )  (  *  +  ,M  8قوله  )  ٢( 
  .)١٠(M  ´  ³  ²   ±   °L  8قوله   )  ٣( 

أن اهللا جلَّ ذكره سخر األرض وما فيها من نبات ودواب وغير : وجه الداللة    
ذلك لفائدة اإلنسان؛ وتلبية حاجاته؛ ومن هنا جاز له االنتفاع بتكثيرها بأي وسيلة مباحة 

  ) ١١(.عند حاجة اإلنسان لذلك ةصاخوبتحقق الغاية من خلق اهللا تعالى لها؛ كاالستنساخ 
إن «:  قال قال رسـول اهللا حديث أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناِشر =)ب 

عز وجل فرض فرائض فال تضـيعوها، وحد حدوداً فال تعتدوها، وحرم أشياء فال  اهللا
  )١٢(.»تنتهكوها، وسكت عن أشياء؛ رحمةً لكم غير نسيان، فال تبحثوا عنها

                                                                                                     
 . المصادر السابقة: انظر) ١(= 
 ).٢٧:صـ/ (هـ١٤١٧/ رجب/ ٢٧/ ٦٤٧: عدد/ جريدة المسلمون) ٢ (
 ).١٧:صـ/ (م١٩٩٧: تموز/ ٣٧٩: العدد/ األردن/ مجلة الشريعة) ٣ (
 ).٢٤:صـ) (هـ١٤١٧: (عام/ ذو القعدة ) ١٢٤٤(مجلة المجتمع العدد ) ٤(
 .، د، ت )١٣٥:صـ(لعلم والفلسقة والدين،  حسام شحادة، وآخرين، االستنساخ بين ا: انظر) ٥ (
 ).٢٨٩:صـ(أحالم بنت محمد عقيل، االستنساخ الحيوي ) ٦(
 المصادر السابقة: انظر) ٧ (
 .٢٩: البقرة) ٨(
 .٢٠: لقمان) ٩(
 .٣٦: الحج) ١٠(
 ).١٨٧-٢٨٦:صـ(أحالم بنت محمد عقيل، االستنساخ الحيوي ) ١١(
: شعيب االرنؤوط، وآخرون ، الناشـر     : تحقيق) ٤٣٩٦: ، برقم ) ٥/٣٢٥(أخرجه الدارقطني سنن الدارقطني     ) ١٢(

= /عن الـسمعاني  /ونقل ابن رجب   . وي، وضعفه البعض وحسنه النو    )هـ١٤٢٤األولى،  : الرسالة ، بيروت، الطبعة   



 

 )٤٩٩٩(

نساخ بضوابطه إما أن يكون مشموال بالنصوص العامة الدالة على أن االست: وجهه
تكثير الخيور، أو يكون مما سكت عنه الشارع فيجوز فعله؛ لما فيه من الرحمة والسعة 

  .على الخلق في استعمال الوسائل النافعة عند الحاجة
ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي؛ «: إن اهللا تعالى يقول: الحديث القدسي )=ج 

  )١(.»ليخلقوا حبة، وليخلقوا ذرة، وليخلقوا شعيرةف
لما فيه أن الحديث فيه تهديد للمصورين عن طريق الرسم ونحوه لما له روح؛ :      وجهه
ففيه ، ضاهاة خلق اهللا تعالى مع أنهم لن يستطيعوا إيجاد حبة وال ذرة من العدممن م

وا أن يخلقوا خلق إيجاد ولو ذرة، إعجاز وتَحد إلى قيام الساعة، بأن البشر لن يستطيع
مجرد تقنية وصنعة؛   يقينا على أن االستنساخنا يدلوهذاأو حبة شعير ونحو ذلك؛ 

طوير والنمو ونحو ذلك، وليس خَلقاً إيجادياً قطعاً؛ لهذا الحديث المتضمن بأنه ال أحد للتّ
ستنساخ فيه  ال يتخلف، وال ينسخ؛ فكيف يقال بأن اال وخبر اهللا ،يقدر على ذلك

   .)٢( تعالىمضاهاة لخلق اهللا
  :القواعد األصولية، والمقاصدية=) د 

. االحتياط. الذائع فتحا وسدا.  االستحسان.   األصل في األشياء المنتفع بها اإلباحة 
.  اعتبار المآالت. ، والموازنة بينها عند التزاحم في نظر الناظرمسلك المصالح والمفاسد

  .في الفصل الثانيوقد تقدم وجه ذلك 

                                                                                                     
ليس في أحاديث رسول : أنه حكي عن بعضهم أنه  قال: ، ثم ذكر))هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين: (( قوله=

   . حديث واحد أجمع بانفراده ألصول العلم وفروعه من حديث أبي ثعلبةاهللا 
فمن عِمل بهذا الحديث، فقد حاز الثواب، وأِمن العقاب؛ ألن مـن أدى الفـرائض، واجتنـب         /:    ثم قال ابن السمعاني   

قوق الدين؛ ألن الشرائع المحارم، ووقف عند الحدود، وترك البحث عما غاب عنه، فقد استوفى أقسام الفضل، وأوفى ح
جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم البن . ال تخرج عن هذه األنواع المذكورة في هذا الحديث

عبد : وانظر. م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢السابعة، : الرسالة، بيروت، ط: شعيب األرناؤوط ، الناشر: رجب الحنبلي، المحقق
. حقيقة االستنساخ والموقف الشرعي منـه،  موقـع الفقـه اإلسـالمي، الفقـه اليـوم                الرشيد محمد أمين بن قاسم،      

http://www.islamfeqh.com     
، دار السالم، الرياض، )٧٥٥٩: برقم) واهللا خلقكم وما تعملون: (أخرجه البخاري، في الصحيح،كتاب التوحيد، باب) ١(
بـرقم  ) ومسلم في صحيحه، كتاب اللباس ، باب تحريم تصوير صـورة الحيـوان          . م١٩٩٩هـ،  ١٤١٩،  الثانية: ط
 . م١٩٩٩هـ، ١٤١٩الثانية، : دار السالم، الرياض، ط). ٢١١١:

 ).٢٨٨-٢٨٧: صـ(أحالم بنت محمد عقيل، االستنساخ الحيوي : انظر) ٢ (



– 

  )٥٠٠٠(

دفع الضرر : وجه الداللة؛ بضوابطها، الضرر يزال: قاعدةقواعد فقهية؛ ك  ))ه
الواِقع والمتوقَّع في االمتناع من هذه التقنية الحديثة في االستنساخ الحيواني والنباتي مع 
كونها من األسباب التي تحصل بها وفرة الثمار واللحوم واأللبان؛ وبها يدرأ ضرر 

ف من نقص هذه الموارد التي قد تصل إلى مرتبة الضرورة في حياة اإلنسان، أو التخو
الحاجية، إضافة إلى تطلع العلماء المختصين في هذا المجال إلى أن ذلك سيكون سبباً 
بإذن اهللا تعالى في درء العديد من المضار والمفاسد في مقاومة بعض األمراض 

  ١ (. األعضاء، ونحو ذلكالوراثية، والتغلب على نقص الدم، وقلة
   :)قائلون بالمنع ال : (القول الثانيأصحاب أدلة 

، وقوله )٢( Mn  o  p   rq  s  t  u  vLقوله : أوالً    
 .)٣ (Mu  v  w  x y  z  {  |Lتعالى 

أن هذه التِّقنية مآلها التدخل في خلق اهللا سبحانه، والخلق من :     وجه االستدالل
   .)٤(انه وتعالى سبحأمر اهللا وحده

          واعترض على هذا االستدالل بما يلي
 : معنيانأن كلمة خلق في استعماالت العرب لها ) ١ ( 

   .دون سواه   وهذا خاص بربنا  اإليجاد=أ
قدرتُه : والمراد) خلقتُ األديم أخلقه خلقا: ( ومنه قول العرب في نثرهاالتقدير =ب 

يتصف به حتى  المعنى هذاو .زادة ونحو ذلكعلى مقاس معين ثم قطعته؛ لصنع م
  .أكمل بإطالق المخلوق؛ إال أنه في الخالق 

أن اهللا تعالى خالق كل شيء مما هو كائن؛ سواء في الشرع  طعياتمن الق ) ٢  ( 
إال   أكان بسببية البشر، وإرادتهم، أو بدون سبب لهم، فال يحدث شيء في ملك اهللا

 .)٦(،)٥(  M´  ³  ²  ±  ° L  اهللاء ما وقع قال، ولو شا بمشيئته وإرادته

                                         
ساخ والموقف الشرعي منه، موقع الفقه اإلسالمي، الفقـه      عبد الرشيد محمد أمين بن قاسم، حقيقة االستن       : انظر)  ١ (

   http://www.islamfeqh.com. اليوم
 .٥٤: األعراف) ٢(
 .١٦: الرعد) ٣(
 ).١/١٥٨(بدرية الحارثي، النوازل في األطعمة : انظر)  ٤(
 .١٣٧: األنعام) ٥(
 ). ١/١٦٠(لنوازل في األطعمة بدرية الحارثي، ا: انظر)  ٦(



 

 )٥٠٠١(

تقنية اال ستنساخ من العلوم الدالة على قدرة اهللا تعالى؛ حيث يفتح سبحانه  ) ٣( 
لخلقه ماشاء ومتى شاء من األمور المستجدة؛ لبيان أحقيته بأن يوحد ويعبد دون سواه؛ 

 .)١(وسِلي لمعادهم الباقي فتح لهم بهذه التقنية ما يصلح به معاشهم الوذلك أنه
تقنية االستنساخ نظير البذرة اليابسة التي توضع في تراب ميت، وتسقى حتى  ) ٤( 

تذب فيها الحياة، وتنمو حتى تكون شجرة عمالقة، وال أحد يقول إن الذي أوجد الشجرة 
  ،  M   i  h  gهو الغارس للبذرة بل الموِجد الحقيقي لها هو اهللا تعالى قال 

   o  n  m  l  kL)٣(،)٢(. 
نظير التطعيم لألشجار الذي يعرفه المزارعون ونقله النباتي اال ستنساخ  ) ٥ ( 

األصاغر عن األكابر مند زمن طويل فتجد المزارعين يحولون أصناف الشجرة من 
صنف إلى صنف، بل قد يجعلون من الشجرة الواحدة أصنافا من الفواكه عن طريق 

في نتائجه من تقنية االستنساخ التي ال تعدو أن تكون وأغرب  هو أدقّهو ؛ بل التطعيم
 من أنواع الزراعة، بوضع الخلية التي خلقها اهللا تعالى، وجعل فيها الحياة في نوعاً

مناخ معين مناسب بتقديرات معينة؛ ألجل نموها ووفرتها، والذي جعل فيها القابلية 
منها ذلك، وهذا ليس فيه أي مضاهاة لخلق اهللا للنمو هو اهللا تعالى، ولو شاء لنزع 

تعالى، أو خلق من دون مشيئة اهللا تعالى؛ فهو كالحبة تدفن في التراب وتسقى حتى 
 .تنمو وتكبر، وال أحد يقول من المسلمين بأنها من خلق غير اهللا تعالى

 ال أن االستنساخ فيه تغيير خلق اهللا تعالى الذي هو من أمر الشيطان، ق: ثانيا
  .)٤(Mª  ©  ¨   §L  :في حكاية مقولة إبليس اللعين

أن االستنساخ من تغيير خلق اهللا تعالى، وهو من طرائق الشيطان التي : وجهه
  .)٥ ( أتباعهيغوي بها
تغيير شرع اهللا :  أن المراد بالتغيير في مثل هذه اآلية المنهي عنه:واعترض     

  .ل بالحرام، أو العكستعالى بشرع آخر ونحو ذلك؛ كتبديل الحال

                                         
 ).١/١٦٠(المصدر السابق : انظر)  ١(
 .٦٤-٦٣: الواقعة) ٢(
 ).١/١٦٠(المصدر السابق : انظر)  ٣(
 .١١٩: النساء) ٤(
 ).١/١٦٢(بدرية الحارثي ، النوازل في األطعمة : انظر)  ٥(



– 

  )٥٠٠٢(

 وأما االستنساخ فال يوجد ،    وقيل إن المراد به التغيير في البدن كالوصل والوشم
فيه هذا المعنى إطالقا فالذي قصد باستنساخه لم يكن حيا حياة كاملة؛ وقت االستنساخ 
حتى يحدث عليه التغيير ، بل هو زرع للخلية التي من خلق اهللا تعالى؛ كالبذرة من 

  .)١ (لحب التي تزرع سواء بسواءا
اآليات القرآنية الدالة على أن التناسل يكون عن طريق الذكر واألنثى؛ كما في : ثالثا

   :قوله جل ذكره
 M    Ó   Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  ÍL)٢(على القول ؛ ومثل هذه اآليات ترد 

  .بجواز االستنساخ؛ ألن فيه تخلق بغير الطريقة التي ذكرها القرآن الكريم
  : واعترض على مثل هذا االستدالل

 بأن هذه اآليات لم تَحصر طرق التكاثر، فِذكرها للطريق المعهود عند المتلقي 
مباشرة، ال يمنع من أن تَستِجد أشياء ُأخرى، مع العلم أنها لم تخرج عنها بإطالق، 

صبح فالخلية تنزع من مخلوق ناتج عن  زوجين، وفيه زوجان، وبعد انقسام الخلية ت
  )٣(.مئات الماليين من المخلوقات

  .)٤(M    Ì  Ë  Ê  É   È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  ÂL       8قول اهللا : رابعا
قالوا إن تقنية االستنساخ تبديل، وتحويل، لسنة اهللا تعالى في الخلق، :  وجه الداللة

  )٥(.وما كان كذلك فهو محرم
 هذه التقنية؛ المستفاد منها بأن ظاهر النص ال يشمل:  واعترض على هذا االستدالل

أن طريقة : في التكاثر على غير طريقة التناسل، ونحوه؛ ألنه لو كان مما قُصد باآلية
التناسل من الطرائق التي ال تتحول وال تتبدل؛ لما وقعت طرائق أخرى كالتقنية التي 

 ووقعت علمنا معنا، تقوم بما يقوم به التناسل نوعا ما وما ذات وجدت التقنية التي معنا
، وأيضا اآلية نسخأنها غير مقصودة باآلية التي هي في سياق الخبر والخبر ال ي

  )٦(.مصرحة بأن البشر لن يستطيعوا تغيير سنة اهللا تعالى وال تحويلها
                                         

 ).١/١٦٠(المصدر السابق : انظر)  ١(
 .٤٩: الذاريات) ٢(
 ).١/١٦٠( السابق المصدر: انظر) ٣(
 .٤٣: فاطر) ٤(
 ).١/١٦٠(المصدر السابق : انظر) ٥(
 ).١/١٦٥(المصدر السابق : انظر)  ٦(



 

 )٥٠٠٣(

  :ومن ذلك؛ )١(قالوا هناك أضرار نَجمت عن هذه التقنية: خامسا
  .ازدياد األمراض المتعلقة بالطعام= 
 .واجد الفيروسات والبكتريا جراء اتحاد الجينات في التعديل الوراثياحتمال ت= 
 .المضار المتوقعة والتي قد ال تكشف إال في اآلجل= 
والمضار يحتاج إلى وقت؛ لتدارك علمنا بحقائق األشياء  تقدير كل المنافع= 

 .وبمآالتها
في نفع هذه  تقنيةالجدل الكبير في أواسط الدول المنتجة بشكل كبير؛ بواسطة هذه ال= 

 .المنتجات أو ضررها مما يثير الشكوك حولها
على ما ذُكر من السلبيات بأنها معارضة بإيجابيات أقوى منها، فيجب عترضوي 

 بعض ما ذكر في سياق التخوف كان في بداية األمر قبل أن -تقديمها عليها، وأيضا
يجابية، بل والطبية؛ اإلحقيق النتائج يتأكد من هذه التقنية، وتَتَِّخذ مسارها في اإلنتاج، وت

عكس ما ذُكر، وهذا ال يمنع من وقوع الخلل في بعض الصور شأن أي عمل بشري، 
وحينئذ يقتصر المنع عليها، وال يعمم لعموم المصالح الناتجة عن االستنساخ بضوابطه، 

  . وسالمتها في المآل في األعم األغلب
  :سألة ودليلهالراجح في الم: المبحث الرابع

، وبيان وجه الداللة، وأدلة  ) المجوزين(من خالل أدلة أصحاب القول األول 
؛ لكن أن الراجح هو القول بالجواز من حيث األصليظهر لي  المخالفين ومناقشتها

بضوابط البد من مراعاتها، وذلك لقوة مستند المجوزين وضعف استدالل المخالف؛ 
 فإن القول باإلباحة قد يتغير بحسب مجاالت ،ط بالمصلحةوبما أنه مناط هذا الحكم مرتب
، وما يدرؤ به من مفاسد؛ ويتضح من خالل النقاط مصالحاالستنساخ، وما يحققه من 

  :التالية
القول بالجواز ليس على إطالقه بل منضبط بضوابط، ومرتبط بقصد الشارع، = ١

حا وفسادا؛ ومن ثم يتم تحسينها أو والنظر في مآالت هذه التِّقِنية، والغاية منها صال
تقبيحها، والقول بإعمالها أو إهمالها، فمآالت األفعال معتبرة، واألمور بمقاصدها، 

 .وجلب المصالح مرغوب؛ كما أن درأ المفاسد مطلوب، والضرر يزال

                                         
 ).١٦٩-١/١٦٥(انظرها في المصدر السابق ) ١(



– 

  )٥٠٠٤(

تطوير البحوث البيولوجية، فيه مواكبة للتطور المرتبط بالشرع، والمنضبط =  ٢
المنتوج كماً ونوعاً، وإيجاد العالج لكثير من األمراض بضوابطه وتحسين 

الموروثة واألدواء المستعصية التي كانت من قبل عبارة عن  ألغاز وطالسم، ال 
 .تعرف مساربها، وال تدرك مفاتيحها، ومآالتها 

لَقَ اهللا تعالى اإلنسان في أحسن تقويم، واستخلفه في هذه األرض، وخلق له خَ= ٣
ب من حيوان ونبات بها تتم وظيفته االستخالفية؛ بل تعتبر من مظاهر وسائل وأسبا

¾   M  :التكريم؛ الذي جاءت اإلشارة إليها في سياق ِمنَّة الكرامة في قوله جل ذكره
  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿L )؛ واستمرار المنة متوقف على استغاللها، )١

 .ل التجاِرب ونحو ذلكواالستفادة منها بالطرق المتعددة المباحة شرعا من خال
من مقاصد الشريعة الحث على توظيف الطاقات واالستفادة منها في كل = ٤

المجاالت؛ ومن ذلك عالم النباتات وال أدل على الحض على االستصناع واالستثمار من 
إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن ال تقوم حتى  « قوله 

 )٢(.»يغرسها؛ فليغرسها

                                         
 .٢٩: البقرة) ١(
مؤسسة الرسـالة،  : ، مسند اإلمام أحمد بن حنبل ، تحقيق شعيب األرنؤوط، وآخرون، الناشر       أحمد عن أنس    )  ٢(
ـ ١٤٢١األولى،  :  طبعةال تحقيق وتعليق محمد ناصر الـدين األلبـاني        ) ٤٧٩: (والبخاري ، األدب المفرد برقم    .  ه

األلباني ، سلسلة األحاديـث  : ، وصححه األلباني ، انظر) هـ١٤١٨دار الصديق للنشر والتوزيع ط الرابعة      : الناشر
: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض الطبعـة : رالناش) ٩:، برقم   )٣٨/ ١(الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها      

  ) .لمكتبة المعارف(األولى، 
الودية، وهذا الحديث من  أدل األحاديث في الحض علـى االسـتثمار             : هي النخلة الصغيرة يقال لها    ) الفسيلة  (    و

رع ما ينتفع به الناس بعد      واالستصناع؛ لما فيه من الترغيب العظيم على اغتنام آخر فُرصة من الحياة في سبيل ز              
باب : (ومن فقه البخاري أن ترجم له في األدب المفرد بقوله. موته فيجري له أجره وتكتب له صدقته إلى يوم القيامة

مبالغة في الحث على غرس األشـجار، وحفـر   "في هذا الحديث : -رحمه اهللا تعالى-قال المناوي  ) اصطناع المال 
رة إلى آخر أمدها المحدود المعدود المعلوم عند خالقها؛ فكما غرس لك غيرك فانتفعت          األنهار؛ لتبقى هذه الدار عام    

به فاغرس لمن يجيء بعدك لينتفع، وإن لم يبق من الدنيا إال صبابة وذلك بهذا القصد ال ينافي الزهد والتقلل مـن                       
 –لناشر ، المكتبة التجارية الكبرى ، ا) ٣/٣٠: (زين الدين محمد المناوي ، فيض القدير شرح الجامع الصغير". الدنيا

 ) .١٣٥٦: األولى: مصر، الطبعة



 

 )٥٠٠٥(

  في الحديثقوله في وأطلقت في طرائق االستفادة؛ مادامت في دائرة المباح؛ كما 
  .)١(»أنتم أعلم بأمور دنياكم« : الصريح المليحالسابق
تحقيق المصلحة العامة الراجحة؛ من خالل هذه التقنية الحديثة، في إيجاد  -

يحصل بها مقصود فصائل نباتية عالية الجودة، بكميات هائلة، يرتفق بها اإلنسان، و
%  M الشارع في التسخير الذي أشار إليه اللطيف الخبير في سياق المنة؛    $  #  "  !

,  +  *  )  (  '   &L)؛ فتعطيل هذه المصالح الكبرى بشبهة وجود بعض )٢
المضار المرجوحة والمغمورة؛ والطارئة التي يجب أن أن تترك، وال يتعدى بها 

شرع وجادته المعبدة؛ من األخذ باألسباب التي تؤدي إلى خارج عن سنن ال: محالها
  .المصالح الغالبة دون االلتفات إلى ضدها من المفاسد المغمورة، والعكس بالعكس

يكون السبب مشروعاً إذا غلبت مصلحته على مفسدته، :  رحمه اهللا  ابن تيميةيقول
 حصل به بعض الفائدة؛ أما إذا غلبت مفسدته فإنه ال يكون مشروعا؛ بل محظوراً؛ وإن

  .)٣(فليس كل سبب نال به اإلنسان حاجته يكون مشروعا؛ بل وال مباحا
  :قرارات المجامع الفقهية، والندوات المتخصصة: المبحث الخامس

م  وهذا ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ عام قرار مجمع الفقه اإلسالمي بجدة      )أ (  
دسة الوراثية في مجاالت الجراثيم يجوز شرعاً األخذ بتقنيات االستنساخ والهن: ((نصه

وسائر األحياء الدقيقة والنبات والحيوان في حدود الضوابط الشـرعية بما يحقق 
  )٤ (.))المصالح ويدرأ المفاسـد

في  (قرار مجلس مجمع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي بمكة   )ب( 
فبعد المدارسة من ): النباتلحيوان واستفادة المسلمين من علم الهندسة الوراثية في ا

جواز : خالل مؤتمرات وندوات تمخض المجلس عن نتائج وتوصيات؛ فقرر المجلس
استخدام علم الهندسة الوراثية ووسائله في حقل الزراعة، وتربية الحيوان شريطة األخذ 

                                         
رواه مسلم ،كتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره من معايش الدنيا على سبيل الـرأي،          ) ١(

 ).٢٣٦٣: (برقم
 .٢٠: لقمان) ٢(
 ، ب، د١٤١٥باعة المصحف الشريف، ك فهد، لطابن تيمية، مجموع فتاوى شيخ اإلسالم،  طبعة مجمع المل: انظر) ٣(
 ).٢١٦: صـ(هـ، قرارات وتوصيات ١٤١٨/  ١٠عدد / مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ) ٤(



– 

  )٥٠٠٦(

و بكل االحتياطات لمنع حدوث أي ضرر ولو على المدى البعيد باإلنسان أو الحيوان أ
  .)١(البيئة

 أن :قرار الحكم الشرعي للجنة الطبية الفقهية باألردن ومما جاء فيه : )ج( 
 : بضوابطاستنساخ أو تنسيل النبات والحيوان جائز 

 أن تتحقق المصلحة الشرعية المفيدة من هذه اإلجراءات. 
 ةوأن ال يترتب عليه ضرر يزيد على المصلحة المرج. 
  أو تعذيب للحيوانأن ال يترتب عليها إيذاء. 
 ٢ (أن ال تدخل تحت باب العبث وتغيير خلق اهللا، والعمل على إيجاد المسخ(.  

المنعقدة بالدار ) رؤية إسالمية لبعض المشاكل الطبية(: الندوة الطبية بعنوان  )د(  
ال حرج في األخذ بتقنيات  ((:جاء فيها القرار التالي) ه١٤١٨(البيضاء بتاريخ 
دسة الوراثية في مجال النبات والحيوان في حدود الضوابط االستنساخ والهن

  )٣()).المعتبرة
: ، وكان موضوعها الندوة العلمية التي عقدت في جامعة قطر وكلية العلوم)ه ( 

وانتهت بعدد من التوصيات ) الهندسة الوراثية وموقف الدين واألخالق والقانون منها(
 خالل الشرع الحنيف، وحصول المصلحة ينبغي إنطالق هذا التِّقنية من: حاصلها

  .)٤(المتحققة، والحذر من العبث بفطرة اهللا تعالى، أومحاولة تغيير خلق اهللا سبحانه
  ):ثمرات تطبيقية: (المبحث السادس

  :ما يليبشرطها،  من قال باإلباحة مما يدل على نفع هذه التقنية، ورجحان مسلك
 بتة واحدة، حيث تكون جميع زراعة حقول ذات مساحات شاسعة من خاليا ن

النباتات الناتجة نسخاً متشابهة تماماً ولها نفس الخصائص من حيث كبر 
  الثمرة، وطعمها ومدى مقاومتها لألمراض 

                                         
 ).  ١: قرار/ ٢٢٩:  وثيقة رقم/ هـ١٤١٩/ مكة المكرمة / الدورة الخامسة عشرة/ مجلة المجمع الفقهي ) ١(
 ). ١١٧ – ٢/١١٤(قضايا طبية معاصرة : انظر)  ٢(
: بتـاريخ ) رؤيـة إسـالمية لـبعض المـشاكل الطبيـة المعاصـرة           : ( الندوة الفقهية الطبية التاسعة بعنـوان     ) ٣(
 .المنعقدة في الدار البيضاء بالمملكة المغربية) هـ٨/١١/١٤١٨(
 ).١٢/٢٨٨/  (١٤/ العدد / عملية التنسيل وأحكامها الشرعية/ مجلة أبحاث اليرموك ) ٤(



 

 )٥٠٠٧(

  مواجهة مشكلة التلوث بإيجاد سالالت من البكتريا تقوم بتخليص البيئة من
 .الملوثات بعد التحكم الجيني بها

 ئنات الدقيقة الحية؛ من إنتاج أصعب األدوية تمكن العلماء باستخدام الكا
وأندرها مثل األنسولين المنظم لسكر الدم، والسوماتاستاتين المنظم ألعمال 

–بعض الغدد في الجسم، واالنترفيرونات التي تستخدم في عالج السرطان 
  .-نسأل اهللا تعالى السالمة والعافية بلطفه وكرمه

 لطيبات التي أمر اهللا عباده باكتسابها، واألكل إيجاد السالالت الجيدة من توفير ا
 .منها، وإنفاقها، بل وامتن عليهم بخلق الطيبات وتسخيرها

  نجحت تجارب علماء الهندسة الوراثية في تحويل الصفات الجينية المرغوب
فيها من جنس نباتي إلى جنس نباتي آخر؛ بهدف تحسين القيمة الغذائية للنبات 

 . ا في تحسين السالالت النباتية كماً و جودةوزيادة محصولها ونموه
  نجحت األبحاث العلمية في زراعة نباتات مقاومة لألمراض الفيروسية أو

الفطرية أو اإلصابة باآلفات الحشرية، وأخرى تستطيع تثبيت نيتروجين الجو 
 . مستغنية بذلك عن التسميد 

   الشكل، وزيوت نباتية تمكن الباحثون من إنتاج فواكه سريعة النضج متجانسة
منخفضة الدهون، وحبوب مرتفعة البروتين؛ إلى غير ذلك من الفوائد التي ال 

  )١(.يمكن حصرها؛ لكثرتها ونموها

                                         
) ٢٨٣، ٣/٢٤٤(، ومجلة مجمع الفقه اإلسالمي العدد العاشر )١٤٧: صـ(خادمي، االستنساخ نور الدين ال: انظر) ١(

ومعالي الشيخ عبداهللا المطلق ، جريدة الريـاض اليوميـة ،           ) ١٥٧-١/١٥٥(وبدرية الحارثي، النوازل في األطعمة      
 ). ١٢٦٤٢:هـ ، العدد ١٤٢٣/ ذوالقعدة  / ٢٨االستنساخ أنواعه وأحكامه ، الجمعة ، 



– 

  )٥٠٠٨(

:الخاتمة  
فهذه بعض قبل مبارحة القلم، على نهاية هذا التجوال الرائق، والتطواف الشائق 

  : نتائج الدراسة وتوصياتها
  .نتائج الدراسة: أوال

  : تائج التي توصلت إليها الدراسة مايليمن الن
  :من أغراض االستنساخ النباتي في المجال االقتصادي ) ١ ( 

 .   تحقيق االكتفاء الذاتي في المجال الغذائي- ب.       زيادة الطاقة اإلنتاجية  -  أ
 . استيعاب النمو الديموغرافي العالمي في المجال الغذائي- ج
  :ي في المجال الصحي والبيئيمن أغراض االستنساخ النبات ) ٢( 

 .   الصحيء إنتاج الغذا-ب.   تحسين القيمة الغذائية  -  أ
  . الحفاظ على البيئة- ج

جواز االستنساخ النباتي، وفق الضوابط األصولية والمقاصدية واألدلة  ) ٣( 
  .المرعية

  :من أهم الضوابط الشرعية لالستنساخ النباتي التي ينبغي التقيد بها ) ٤( 
 ُتخذ هذه التقنية ذريعة للتالعب بالجينات وبخلق اهللا تعالى الذي أن ال ت

 .أوجده، وقدره
  قصد منها المحاكاة؛ أو المضاهاة لخلق اهللا سبحانه، واألمورأن ال ي

 .بمقاصدها، وأنَّى ألحٍد ذلك
  ة إال تنزيل األشياء ِوفْق تجارباعتقاد أن ليس لعلماء هذه التِّقَِني

عهم اهللا تعالى على تقاديرها، وإال فاإليجاد الخلقي ومكتشفات حديثية؛ أطل
 .لربنا سبحانه دون غيره

  يجب اعتقاد واستصحاب أن اإلنسان مهما بلغ من العلم في هذه
التقنية؛ فبإذن اهللا تعالى، وإال فلن يغير القانون الذي وضعه اهللا تعالى في 

 . خلقه وملكوته سبحانه
 ،أو محاولة تغيير خلق اهللا عزوجلالحذر من العبث بفطرة اهللا تعالى  . 
 أن ال تكون مفسدتها غالبة، .البد من ثبوت المصلحة الغالبة، واطِّرادها

 .أو مساوية



 

 )٥٠٠٩(

  دى البعيد حتى ال تؤدي إلى األمراض؛ لإلنسان أواالحتياط في الم 
الحيوان، والتلوث البيئي، أو حصول طَفْرة تكون نتائجها عكسية؛ بحيث 

 . باألصل؛ يعود ضرراً بالعرضما قُصد به النفع
 عد عن الفضول والعبث التقني الذي ليس من ورائه طائلالب. 
  التحرز في استخدام النباتات المستنسخة؛ حتى ال تضر  بالبيئة؛ أو أن

 .تتحول إلى سموم مضرة أو قاتلة
  عدم استنساخ النباتات المحرمة؛ كالحشيشة؛ ونحوها؛ إال ألغراض

 .طبية نافعة
 األدواء واالفتتان وطمس خصائص التنوع والنمو  يؤدي إلى أن ال

 .الطبيعي وجمالية الكون
 عية الممقوتةؤدي إلى التَّبالهيمنة االقتصادية واالحتكار و،  أن ال ي

  .العولمي
  :توصيات الدراسة: ثانيا
  . البد من مرعاة البعد البيئي والحضاري لالستثمار بهذه التقنية الدقيقة ) ١( 
ينبغي أن يكون المعيار في جواز هذه التِّقنية هو مراعاة المصالح والمفاسد، )  ٢( 

  . والموازنة بينها عند التعارض
ضرورة إيجاد هيئات شرعية ورقابية لضبط مسالك الشركات المستثمرة  ) ٣( 

  .بهذه التقنية حتى ال تخرج عن مسارها المعتبر
 الشرعي لهذه النازلة وما يشبهها من ينبغي أن يكون المرد في تحديد الحكم ) ٤( 

   .التِّقانات الحديثة إلى األصول الشرعية من خالل االجتهاد الجماعي
ضرورة التعاون بين الدول اإلسالمية والعربية في مراعاة هذه الضوابط  ) ٥  ( 

  . التي وصلت إليها هذه الدراسة لهذه التقنية
حقيقة هذه التقنية، وتطويرها بعقد تكثيف الجهود التوعوية للوقوف على  ) ٦ ( 

  . المؤتمرات المحلية والدولية والندوات وورشات العمل



– 

  )٥٠١٠(

 :مراجع الدراسةمصادر و
 هـ١٢٨٢: ط القاهرة.خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر.محمد أمين. 

 دار كنوز : الرياض.ط األولى.أحكام الهندسة الوراثية.سعد بن عبد العزيز الشويرخ
 .م٢٠٠٧ للنشر والتوزيع، إشبيليا

 موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة :wiki/org.wikipedia.ar://http/.  

 تحقيق .شرح الورقات في أصول الفقه.المحلي، جالل الدين محمد بن أحمد الشافعي
  )م١٩٩٩.( ط األولى.حسام الدين عفانة

 م ١٩٧٩: دار الفكر.ط.تحقيق عبد السالم هارون.جم مقاييس اللغةمع.أحمد بن فارس 

 مصر.ط األولى.االستنساخ واإلنجاب بين تجريب العلماء وتشريع السماء.كارم غنيم :
 . هـ١٤١٨دارالفكر العربي، 

 ع الباحث عباس ــموق
  .htm.larecherche/com.abbesjirari.www://http.الجراري

 موقع شبكة صوت العربية .زيد العامري الرفاعي :
net.voiceofarabic.www://http.  

 ٦٨٨( ع .موقع الحوار المتمدن.منير شحود ( org.ahewar.www://http.  

 موقع الوراثة الطبية.htm.recomb/learning/com.werathah.www://http.  
 موقع اإلسالم .االستنساخ.عبد الرشيد محمد أمين بن قاسم

  .net.islamtoday://http.اليوم

 دار : الرياض.ط األولى.االستنساخ الحيوي وأقوال العلماء فيه. محمد عقيلأحالم بنت
 . م٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨طيبة للنشر والتوزيع، 

 ٧٩-٢٥/٧٤.الموسوعة العربية العالمية.  

 دار الصفدي، : دمشق.ط األولى.االستنساخ البشري بين التحليل والتحريم.فوزي حميد
 .هـ١٤٢٠

 صوت العربيةموقع شبكة .زيد العامري الرفاعي :
net.voiceofarabic.www://http.  

 ١٠٣٢=t?php.showthread/vb/com.dj-genetics.www://http.  

 هـ١٤١٨ السنة ١١٧عدد .مجلة البيان  



 

 )٥٠١١(

 م ٨٧٨٩,٢٠٠٢عدد . األوسطجريدة الشرق . 

 هـ١٤١٨دار الفكر العربي، : القاهرة.ط االولى.االستنساخ واالنجاب.كارم غنيم. 

 موقع األمم المتحدة :org.un.www://http.  
 تحقيق شعيب األرناؤوط وزهير الشاويش .( شرح السنة.البغوي، الحسين بن مسعود.(  

 .م١٩٨٣المكتب اإلسالمي، : دمشق.ةط الثاني

 مؤسسة الرسالة.ط االولى.تحقيق شعيب األنؤوط وآخرين.المسند.أحمد بن حنبل :
 هـ ١٤٢١

 وزارة التعليم : الموصل.ط األولى.زراعة األنسجة والخاليا النباتية.فيصل الكناني
 .العالي، بدون تاريخ

 وراثياً على النباتات والتنوع آثار المنتجات المحورة.عوض اهللا عبد اهللا عبد المولى 
حلقة العمل حول تقييم .ضمن بحوث بحوث  المنظمة العربية للتنمية الزراعية. الحيوي

ط .اآلثار البيئية إلدخال األنواع النباتية والحيوانية المحورة وراثيا في المنطقة العربية
 .م٢٠٠٣: جامعة الدول العربية

 جامعة : السعودية: ط.وية في حياتنا المعاصرةالتقنية الحي .صالح عبد الحميد قنديل
 .ه١٤٢٨الملك سعود، 

 التحوير الوراثي، مبرراته، فوائده وآثاره على البيئة .لخضر خليفي، وماجدة خليفي
حلقة العمل حول تقييم اآلثار .بحوث  المنظمة العربية للتنمية الزراعية.والمجتمعات

ط جامعة .ة المحورة وراثيا في المنطقة العربيةالبيئية إلدخال األنواع النباتية والحيواني
 .م٢٠٠٣: الدول العربية

 المخاطر والتدابير الواقية والتشريعات المنظمة إلدخال األنواع .أحمد كامل حجازي
ضمن بحوث  المنظمة العربية للتنمية .المحورة وراثيا في المنطقة العربية

دخال األنواع النباتية والحيوانية حلقة العمل حول تقييم اآلثار البيئية إل.الزراعية
 .م٢٠٠٣: ط جامعة الدول العربية.المحورة وراثيا في المنطقة العربية

 موقع آفاق علمية وتربوية :al://http٣=p?/com.loom٣٢٩.  

 ضمن بحوث  .دانالجهود المبذولة لتطوير نظام للسالمة الحيوية بالسو.محمد أحمد علي
حلقة العمل حول تقييم اآلثار البيئية إلدخال األنواع .المنظمة العربية للتنمية الزراعية

 .م٢٠٠٣: ط جامعة الدول العربية.النباتية والحيوانية المحورة وراثيا في المنطقة العربية



– 

  )٥٠١٢(

 ضمن بحوث  المنظمة العربية .الزراعة الفلسطينية حاضرا ومستقبال.شاكر جودة
حلقة العمل حول تقييم اآلثار البيئية إلدخال األنواع النباتية والحيوانية .مية الزراعيةللتن

 .م٢٠٠٣: ط جامعة الدول العربية.المحورة وراثيا في المنطقة العربية
 ضمن بحوث  . الفوائد والمخاطر–المحاصيل المحورة وراثيا .حمود علي عبد اهللا مقبل

حلقة العمل حول تقييم اآلثار البيئية إلدخال األنواع .المنظمة العربية للتنمية الزراعية
: ط جامعة الدول العربية.النباتية والحيوانية المحورة وراثيا في المنطقة العربية

 .م٢٠٠٣

  ،هـ، ١٤٣٢بدرية الحارثي، النوازل في األطعمة، دار كنوز إشبيليا، ط األولى 
 .م٢٠١١

 ٣٧٩ األردن، العدد،  - عمان- ماعية مجلة الشريعة، مجلة دينية شهرية ثقافية اجت ،
 .م ١٩٩٧

  ،مجلة المجتمع العدد، مجلة إسالمية أسبوعية، تصدر عن جمعية اإلصالح االجتماعي
 ).هـ١٤١٧: (ذو القعدة، عام، ) ١٢٤٤(، و )١٢٣(الكويت، العدد 

  ،فضل اهللا حسين، ووهبة الزحيل، وآخرون، االستنساخ جدل العلم والدين واألخالق
 .هـ١٤١٨فكر المعاصرة، بيروت، ط األولى، دار ال

 هـ ١٤١٨، عام، ٤١: ، مجلد٤: مجلة هدى اإلسالم، وزارة األوقاف، األردن، العدد. 

  ،ه١٤٢٣، ذوالقعدة، ٢٨جريدة الرياض اليومية، االستنساخ أنواعه وأحكامه، الجمعة ،
 .١٢٦٤٢:العدد 

 والمقاصد الشرعية، نور نور الدين الخادمي، االستنساخ في ضوء األصول والقواعد 
 .م٢٠٠١هـ، ١٤٢٢األولى، : الدين الخادمي، دار الزاحم للنشر، الرياض، ط

  ،د، ت١٣٥حسام شحادة، وآخرين، االستنساخ بين العلم والفلسقة والدين ،. 
  ،الرسالة ، بيروت، ط: رش الناشعيب االرنؤوط،: تحقيق الدارقطني، سنن الدارقطني :

 .هـ١٤٢٤األولى، 

 ب الحنبلي، جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم، بن رج
 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢الرسالة، بيروت الطبعة، السابعة، : األرناؤوط، الناشر: المحقق

  عبد الرشيد محمد أمين بن قاسم، حقيقة االستنساخ والموقف الشرعي منه، موقع الفقه 
 com.islamfeqh.www://http:  اإلسالمي، الفقه اليوم



 

 )٥٠١٣(

 الثانية، :  بن إسماعيل البخاري،  صحيح البخاري، دار السالم، الرياض، طمحمد
 .م١٩٩٩هـ، ١٤١٩

 هـ، ١٤١٩الثانية، : مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، دار السالم، الرياض، ط
 . م١٩٩٩

 شاكر، الناشر:   القرآن، تحقيقمحمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تأويل :
 .  م٢٠٠٠ -ه ١٤٢٠األولى، : مؤسسة الرسالة، ط

 دار  الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآ بالقرآن، ختارممحمد األمين بن محمد ال
 .ه١٤٢٦األولى، : عالم الفوائد، ط

 ه١٣٩٩دار الفكر، : عبد السالم هارون، ش: أحمد بن فارس، مقاييس اللغة، تح ،    
 .د، ت

 ،األولى، :  مؤسسة الرسالة، ط:  شمسند اإلمام أحمد، تحقيق، األرنؤوط، وآخرون
  ).ه ١٤٢١

 الصديق، ط دار: األلباني، الناشر: محمد بن إسماعيل البخاري، األدب المفرد، تحقيق :
                    .ه ٤،١٤١٨

 ن فقهها وفوائدها، محمد ناصر الدين األلباني، سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء م
 .د، ت.كتبة المعارفماألولى، : ، طمكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض: الناشر

 ،المكتبة التجارية، مصر، : الناشر محمد المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير
  .ه١٣٥٦: األولى: ط

 يف، مجمع، لطباعة المصحف الشرالطبعة  مجموع فتاوى شيخ اإلسالم، بن تيمية،ا
 . د، ب،١٤١٥

 العدد العاشر،  مؤتمر اإلسالمي، الدورة العاشرة، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، منظمة ال 
 .هـ ١٤١٨

  ،مجلة المجمع الفقهي، الدورة الخامسة عشرة، رابطة العالم اإلسالمي، مكة المكرمة
  ١: ، قرار٢٢٩:  ، وثيقة رقمه١٤١٩

 رؤية إسالمية لبعض المشاكل الطبية : (الندوة الفقهية الطبية التاسعة بعنوان 
 .المنعقدة في الدار البيضاء بالمملكة المغربية) هـ٨/١١/١٤١٨: (بتاريخ) المعاصرة



– 

  )٥٠١٤(

    ٣٤، و١٤مجلة أبحاث اليرموك، عملية التنسيل وأحكامها الشرعية، العدد ،            
 . هـ ١٤٢٣

   ،وهبة الزحيلي، االستنساخ جدل العلم والدين واألخالق 
  وهبة الزحيلي، استراتيجية عربية للتكنولوجيا الحيوية، المنظمة العربية للتربية والثقافة

 .م١٩٩٣األولى، : والعلوم، ، إدرة العلوم، تونس، ط

  ،م٢٠٠٧هـ، ١٤٢٨سعد الشويرخ، أحكام الهندسة الوراثية، كنوز إشبيليا، ط األولى. 
 هـ، ١٤٢٦لرياض، ط األولى، عبد اهللا محمد الطريقي، االستنساخ دراسة فقهية، ا

 .م٢٠٠٥
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 :ملخص البحث
 :إلمام، ل)شرح البسملة: (يحتوي هذا البحث على دراسٍة وتحقيٍق لـمخطوٍط بعنوان

  .هـ١١٢٥ : المتوفى سنة المالكي، المصري،أحمد بن غنيم بن سالم النَّفَراوي،
رسالة في شرح للبسملة، تناول فيها المؤلف عدة وهذا المخطوط هو عبارة عن 

  :هاموضوعات، من أهم
إعراب الباء فـي   و.شرح معنى الباء في البسملة   و. فائدة افتتاح كتاب اهللا تعالى بالبسملة     

سـبب كـسر     و .فائدة تقديم االسم على لفظ الجاللة      و .فائدة حذف متعلق الباء    و .البسملة
الـرحمن  « .»اهللا«: شرح معنى اسـم اهللا تعـالى   و.شرح معنى االسم و ".بسم"الباء في   

الخالف في البسملة هل هي آية من كـل          و .لرحمة في حق اهللا تعالى    معنى ا  و .»الرحيم
  .، وغيرها من الموضوعاتخاتمة في فضائل البسملة و.سورة أم ال

تحقيـق اسـم    ، و ترجمة المؤلف : وقد عملت على تحقيق هذه الرسالة على النحو اآلتي        
تهـا، ومـصادر   تعريف بالرسالة، وبيان محتويا، والالرسالة، وتوثيق نسبتها إلى المؤلف  

، وتحقيـق   تحقيقال منهج   لها، وذكر وصف النسخ الخطية    ، و ومنهجه فيها ها،  المؤلف في 
  .نص الرسالة

  .تحقيق، البسملةتفسير، ): المفتاحية(الكلمات الدالة 
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Research Summary: 
This research contains the study and investigation of a manuscript 
entitled: (Explanation Basmalah), Imam: Ahmed bin Ghoneim bin 
Salem Al-Nafrawi, al-Maliki, the Egyptian, died in ١١٢٥. 
This manuscript is a letter explaining the Basmalah, in which the 
author dealt with several topics, the most important of which: 
The benefit of opening the book of God Almighty Basmalah. He 
explained the meaning of the verse in Basmalah. And the expression 
of the goddess in Basmalah. And the relevant deletion benefit. And 
the benefit of presenting the name to the word of the majesty. The 
reason for the break of the "Bism". Explain the meaning of the 
name. And explain the meaning of the name of God: «God». "Most 
Merciful". And the meaning of mercy in the right of God. The 
dispute in Basmalah is a verse from every surah or not. And a 
conclusion in the virtues of Basmalah. 
It has worked to achieve this message as follows: the translation of 
the author, the achievement of the name of the letter, the attribution 
of the letter to the author, the definition of the message, the contents 
of the letter, the sources of the author, its methodology, the 
description of the written copies of it. 
Keywords: interpretation, investigation, Basmalah. 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المقدمة

الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيد األنبياء والمرسلين، نبينا محمد 
  :صحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعدصلى اهللا عليه وعلى آله و

ت في مطلع كل ب، وكُِت)١(فإن للبسملة أهميةً كبيرةً، حيث افتتح اهللا بها كتابه الكريم
 قديماً وحديثاً –سورة من سور القرآن الكريم، عدا سورة براءة، وقد اعتنى بها العلماء 

اإلمام أحمد : ها وفضائلها، ومن هؤالء حيث عملوا على شرح معانيها، وبيان أحكام–
شرح "هـ، حيث ألف رسالة في ١١٢٥بن غنيم بن سالم النَّفَراوي، المتوفى سنة 

، تناول فيها مسائل عدة تتعلق بالبسملة، وتُعد هذه الرسالة من نفائس ما ُألف "البسملة
 من فوائد علمية في شرح البسملة، وذلك للمكانة العلمية لمؤلفها، ولما احتوته الرسالة

 فقد عملتُ على - حسب اطالعي -قيمة، وحيث إن هذه الرسالة لم تُحقق من قبل 
  .التحقيق العلمي األكاديميتحقيقها وإخراجها وفق قواعد 

  :خطة التحقيق
مقدمـة،  : تقسيم تحقيق الرسالة إلى    :جعلت منهجي في تحقيق الرسالة على النحو اآلتي       

  : وقسمين، وخاتمة
  .وفيها بيان أهمية موضوع الرسالة، وخطة التحقيق، والمنهج المتبع فيه: المقدمة

  :وتتكون من المباحث اآلتية: الدراسة: القسم األول
اسمه، ونسبه، وكنيتـه، ولقبـه،   : وتحدثت فيه عن: وفيه ترجمة المؤلف: المبحث األول 

  .تهونسبته، ووالدته، ونشأته، ورحالته، وشيوخه، وتالميذه، ومؤلفاته، ووفا
  .وفيه تحقيق اسم الرسالة، وتوثيق نسبتها إلى المؤلف: المبحث الثاني
وفيه تعريف بالرسالة، وبيان محتوياتها، ومصادر المؤلف في رسـالته،        : المبحث الثالث 

  .ومنهجه فيها
  .وفيه وصف النسخ الخطية للرسالة: المبحث الرابع

  . وفيه منهج تحقيق الرسالة: المبحث الخامس
  .نص الرسالة المحقق: انيالقسم الث

                                         
تُعد البسملة اآلية األولى من سورة الفاتحة، على مذهب قراء الكوفة، واإلمام الشافعي، وأما الجمهور من ) ١(

  ).**(ص : انظر. القراء والعلماء فال يعدونها آية
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  :الدراسة: القسم األول
  :ترجمة المؤلف: المبحث األول

  :اسم المؤلف ونسبه: أوالً
  . أحمد بن غُنَيم بن سالم بن مهنا النَّفَراوي: هو

  ".أحمد النَّفَراوي: "وقد اتفقت كتب التراجم على اسمه األول واألخير
   )٢(".غانم: "، وفي بعضها)١("غنيم: "ى اسمفأكثرها عل: فقد اختلفت فيه: وأما اسم أبيه

  ".أحمد النَّفَراوي: "فقد ذَكَر المؤلفُ اسمه مختصراً: وأما نُسخ الكتاب الخطية
  : كنيته: ثانياً

   )٣(.يكنى المؤلف بأبي العباس
  :لقبه وِنسبتُه: ثالثاً

   )٥(".شهاب الدين" و )٤("الشهاب: "يلقب المؤلف بـ
  .النَّفَراوي، المالكي: لف أيضاًويطلق على المؤ

قريةٌ ِبمصر، من َأعمال : وهي: )٨("نَفَرى"، أو )٧("نفرة: "نسبة إلى: )٦(»النَّفَراوي«فـ 
، حيث محل والدته ونشأته، ثم انتقل بعد ذلك إلى القاهرة؛ لتحصيل )٩(جِزيرة قُويسنا

   )١٠(.العلوم المختلفة، فاستقر بها إلى أن توفي رحمه اهللا

                                         
، ومعجم )٤٠:ص(الثمينة، لألزهري ، واليواقيت )١/١٢٧(تاريخ عجائب اآلثار في التراجم واألخبار، للجبرتي : انظر) ١(

، )١/٤٦٠(، وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية، البن مخلوف )٢/١٨٦٣(المطبوعات العربية والمعربة، لسركيس 
، وفهرس )٢/٤٠(، ومعجم المؤلفين، لكحالة )٤/٢٠٢(، وإيضاح المكنون، للبغدادي )١/١٩٢(واألعالم، للزركلي 

 ).١/١٦٩(، وهدية العارفين، للبغدادي )٦/١٦٥(، وفهرس دار الكتب المصرية )٦/١٩٤( و)٢/٣٦٩(المكتبة األزهرية 
 ).١/١٤٨(، وسلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، للحسيني )١٤/٢٧٢(تاج العروس، للزبيدي : انظر) ٢(
 ).١/٤٦٠(شجرة النور الزكية : انظر) ٣(
 ).١٤/٢٧٢(تاج العروس : انظر) ٤(
 ).١/١٩٢(، واألعالم )٦/١٦٥(دار الكتب المصرية فهرس : انظر) ٥(
 .بالهمز» النفرأوي«: ففيه) ١/١٤٨(، وأما في سلك الدرر »النَّفَراوي«: هكذا ورد في جميع المصادر) ٦(
: وفيه): ١/١٩٢(، واألعالم )٢/١٨٦٣(، ومعجم المطبوعات العربية والمعربة )١/١٢٧(تاريخ عجائب اآلثار : انظر) ٧(

 .إذ هي بلدة أخرى" نفرة"بة إلى تخطئة النس
 ).١/١٩٢(، واألعالم )١٤/٢٧٢(تاج العروس : انظر) ٨(
 ).٦٤: ص(المصادر السابقة، ومختصر فتح رب األرباب، ألحمد رضوان : انظر) ٩(
 ).١/١٩٢(، واألعالم )٢/١٨٦٣(، ومعجم المطبوعات )١/١٢٧(، وتاريخ عجائب اآلثار )١/١٤٨(سلك الدرر : انظر) ١٠(



 

 )٥٠١٩(

  . فألنه انتسب واشتغل بمذهب اإلمام مالك رحمه اهللا تعالى: »المالكي«وأما 
  :والدته: رابعاً

، وفي هذه )١(ذكرت بعض مصادر الترجمة أن المؤلف توفي عن اثنين وثمانين سنة
المصادر اختالف في تعيين السنة التي ولد فيها، وذلك بناء على االختالف في تاريخ 

: ، وجعله كحالة)٢()هـ١٠٤٤: (سنة: ، فجعل الزركلي تاريخ والدتهوفاته؛ كما سيأتي
  .)٣()هـ١٠٤٣: (سنة

  :نشأته ورحالته: خامساً
نشأ المؤلف في أول حياته ببلدة نفرة، ثم انتقل بعدها إلى القاهرة؛ فدرس فيها كثيراً من 

إليه الرياسة علوم الشريعة واللغة، وأخذ عن علمائها، حتى برع وذاع صيتُه، وانتهت 
  . في مذهبه، مع كمال المعرفة واإلتقان للعلوم العقلية األخرى

ولم يفتأ اإلمام النَّفَراوي في أخذ العلوم المختلفة وتعليمها إلى أن توفي في القاهرة، 
  )٤(.رحمه اهللا تعالى

  :شيوخه: سادساً
نت بهم شخصيته أخذ الشيخ النَّفَراوي علومه المختلفة عن علماء كثر، أفاد منهم وتكو

  :العلمية، ومن أشهر هؤالء
 )٥().هـ١٠٧٧:ت(محمد بن عالء الدين البابلي  .١
٢.  اِهيم اللَّقَّاِنيراِهيم بن ِإبرلَام بن ِإب٦().هـ١٠٧٨:ت(عبد الس(  
  )٧().هـ١٠٩٠:ت(منصور بن عبد الرزاق بن صالح الطوخي  .٣
  )٨().هـ١٠٩٦:ت(َأحمد بن عبد اللَِّطيف بن َأحمد الِبشِْبيشي  .٤

                                         
 ).١/٤٦٠(، وشجرة النور الزكية )٢/١٨٦٣(معجم المطبوعات :  انظر)١(
 ).١/١٩٢(األعالم : انظر) ٢(
 ).٢/٤٠(معجم المؤلفين : انظر) ٣(
 ).١/٤٦٠(، وشجرة النور الزكية )١/١٢٧(تاريخ عجائب اآلثار : انظر) ٤(
 ).١/١٤٨(درر ، وسلك ال)٤/٣٩(خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر، للمحبي : انظر) ٥(
، ومعجم المطبوعات العربية والمعربة )١/١٢٧(، وتاريخ عجائب اآلثار )٢/٤١٦(خالصة األثر : انظر) ٦(

 ).٤٦٠ ، ١/٤٤١(، وشجرة النور الزكية )٢/١٨٦٣(
 ).١/١٢٧(، وتاريخ عجائب اآلثار )٤/٤٢٣(خالصة األثر : انظر) ٧(
 ).١/١٢٧(ثار ، وتاريخ عجائب اآل)١/٢٣٨(خالصة األثر : انظر) ٨(



– 

  )٥٠٢٠(

   )١().هـ١٠٩٦:ت(يحيى بن محمد بن محمد بن عبد اهللا الشاوي  .٥
٦.  قَاِنيرمد الزف بن َأحوساِقي بن ي٢().هـ١٠٩٩:ت(عبد الْب(  
  )٣().هـ١١٠١:ت(محمد بن عبد اهللا الخَرشي  .٧

  :تالميذه: سابعاً
  :تتلمذ على الشيخ النَّفَراوي جمع غفير من العلماء، ومن أبرزهم

  )٤().هـ١١٥١:ت( عمر الديربي أحمد بن .١
  )٥().هـ١١٥٤:ت(عبد المعطي بن محيي الدين الخليلي  .٢
  )٦().هـ١١٥٩:ت(أحمد بن عمر األسقاطي  .٣
  )٧().هـ١١٦٣:ت(أحمد بن مصطفى الصباغ  .٤
  )٨().هـ١١٦٨:ت(سالم بن محمد النَّفَراوي  .٥
  )٩().هـ١١٧١:ت(عبد اهللا بن محمد بن عامر الشبراوي  .٦
  )١٠().هـ١١٧٣:ت(ن أحمد العمروسي علي بن خضر ب .٧
  )١١().هـ١١٧٦:ت(محمد بن محمد بن محمد الحسني البليدي  .٨
  )١٢().هـ١١٨١:ت(أحمد بن عبد الفتاح بن يوسف بن عمر المجيري  .٩

  )١٣().هـ١١٨٢:ت(أحمد بن حسن بن عبد الكريم الخالدي الجوهري  .١٠
                                         

 ).١/٤٦٠(، وشجرة النور الزكية )٤/٤٨٦(خالصة األثر : انظر) ١(
، وشجرة )٢/١٨٦٣(، ومعجم المطبوعات )١/١٢٧(، وتاريخ عجائب اآلثار )٢/٢٨٧(خالصة األثر : انظر) ٢(

 ).١/٤٦٠(النور الزكية 
 ).١/٤٦٠(الزكية ، وشجرة النور )١/١٢٧(، وتاريخ عجائب اآلثار )٤/٦٢(سلك الدرر : انظر) ٣(
 ).١/٢٣٩(تاريخ عجائب اآلثار : انظر) ٤(
 ).٣/١٣٦(سلك الدرر : انظر) ٥(
 ).١/٢٤٥(تاريخ عجائب اآلثار : انظر) ٦(
 ).٢/٧٠٢(، وفهرس الفهارس، للكتاني )٤٨٧ ، ١/٤٦٠(شجرة النور الزكية : انظر) ٧(
 ).١/٤٨٨(وشجرة النور الزكية ، )١/٢٨٠(، وتاريخ عجائب اآلثار )١٤/٢٧٢(تاج العروس : انظر) ٨(
 ).٣/١٠٧(سلك الدرر : انظر) ٩(
 ).١/٣٠١(تاريخ عجائب اآلثار : انظر) ١٠(
 ).١/٤٨٩(شجرة النور الزكية : انظر) ١١(
 ).١/١١٦(، وسلك الدرر )١/٣٣٥(تاريخ عجائب اآلثار : انظر) ١٢(
 ).١/٩٧(سلك الدرر : انظر) ١٣(



 

 )٥٠٢١(

   )١().هـ١١٩٢:ت(أحمد بن عبد المنعم الدمنهوري  .١١
   )٢().هـ١١٩٨:ت(بن حسن بن عمر األجهوري عبد الرحمن  .١٢

 :ثامناً: مؤلفاته: المطبوعة والمخطوطة
  : ، وهي)٣(وقفت على خمسة مؤلفات للشيخ النَّفَراوي

  )٥(.، على رسالة ابن أبي زيد القيرواني)٤(الفواكه الدواني .١
  )٧(.، للشيخ نوري الصفَاقُسي)٦(شرح الرسالة النورية .٢
 )٨(.شرح اآلجروِميِة .٣
  )٩(.شرح األربعين حديثاً النبوية .٤
   )١٠(.رسالة في التعليق على البسملة .٥

                                         
  ).١٤٩ ، ١٤٨ ، ١/١١٧(سلك الدرر : انظر) ١(
 ).١/٤٩٤(شجرة النور الزكية : انظر) ٢(
، وفهرس المكتبة األزهرية )٤١-٤٠: ص(، واليواقيت الثمينة )١/١٢٧(تاريخ عجائب اآلثار : انظر) ٣(

، وفهرس دار الكتب )١/٤٦٠(، وشجرة النور الزكية )٢/١٨٦٣(، ومعجم المطبوعات )٦/١٩٤) (٢/٣٦٩(
 ).٢/٤٠(، ومعجم المؤلفين )٤/٢٠٢(ضاح المكنون ، وإي)١/١٩٢(، واألعالم )٦/١٦٥(المصرية 

المكتبة التجارية الكبرى، ودار الكتب العلمية، والمكتبة الثقافية، ومكتبة ومطبعة مصطفى : قامت بطباعته) ٤(
 . البابي الحلبي وأوالده، ودار الفكر، ومطبعة السعادة

وكَان َأحد من برز ِفي . ماِلك الصِغير: بو محمٍد، الماِلِكي، ويقَاُل لَهعبد اِهللا بن َأِبي زيٍد، القَيرواِني، َأ: هو) ٥(
سير أعالم النبالء، للذهبي : انظر. هـ٣٨٦توفي سنة . في الفقه المالكي" الرسالة: "من مؤلفاته. الِعلِْم والعمِل

 ).٢/١٧٧(، والعبر في خبر من غبر، للذهبي )١٧/١٠(
خزانة التراث : انظر. يوجد منه نسخة في المكتبة األزهرية بمصر، ودار الكتب الوطنية بتونس:  مخطوط)٦(

)١٠٢/٩٦٧.( 
من أهل صفاقس، . مقرئ من فقهاء المالكية: علي بن محمد بن سالم، أبو الحسن النوري الصفاقسي: هو) ٧(

 ).٥/١٤(م ، واألعال)١/٤٦٤(شجرة النور الزكية : انظر. هـ١١١٨: توفي سنة
). ٢/٤٠(، ومعجم المؤلفين )١/٤٦٠(، وشجرة النور الزكية )١/١٢٧(تاريخ عجائب اآلثار : انظر) ٨(

إمام في القراءات . رسالة ِفي ِعلِْم النَّحِو، ألِبي عبِد اِهللا محمِد بِن محمِد بِن ِداود الصنْهاِجي: واآلجروِمية
، وشذرات الذهب في أخبار من )١٠٢:ص(بغية الوعاة، للسيوطي : انظر. هـ٧٢٤توفي سنة . والنحو

 ).٦/٦٢(ذهب، البن العماد الحنبلي 
      خزانة التراث : انظر. يوجد منه نسخة في جامعة ييل، في الواليات المتحدة األمريكية: مخطوط) ٩(

)٤٦/٨٢٠.( 
 .اهي الرسالة التي بين أيدينا، وسيأتي مزيد تفصيٍل عنه) ١٠(



– 

  )٥٠٢٢(

  :وفاته: تاسعاً
 )١()هـ١١٢٥: (في أغلب الكتب التي ترجمت للمؤلف ذكرت أن تاريخ وفاته كان سنة

  . )٣()هـ١١٢٦: (سنة: ، وقيل)٢()هـ١١٢٠: (سنة: ، وقيل
   )٥(.)٤(ربيع الثاني، ودفن بالقَرافَةيوم الجمعة، مع أذان العصر، عاشر : وكانت وفاته

  :تحقيق نسبة الرسالة للمؤلف: المبحث الثاني
  :اسم الرسالة: أوالً

  :هناك عدة أسماء للرسالة وهي
وهذا التسمية ذكرها المؤلف في ": تعليق لطيف على بسم اهللا الرحمن الرحيم" .١

اهللا عليه صدر الرسالة بعد أن ابتدأ بالحمد والصالة على رسول اهللا صلى 
  .وسلم

، وهي من اجتهاد )د(و ) أ(وهذه التسمية جاءت في النسخة ": شرح البسملة" .٢
فهرس دار الكتب المصرية : النساخ، وأيضاً وردت هذه التسمية في كتاب

، وهي أقدم )أ(كونه جاء في النسخة : ، وقد اعتمدتُ هذا العنوان)٦/١٦٩(
 . المخطوطالنسخ، والتي جعلتها النسخة األصل في تحقيق

شجرة النور الزكية : وهذه التسمية جاءت في كتاب": رسالة على البسملة" .٣
)١/٤٦٠.( 

فهرس دار : وهذه التسمية جاءت في كتاب": رسالة في الكالم على البسملة" .٤
  ).٢/١١٣(الكتب المصرية 

                                         
، وفهرس المكتبة األزهرية )٤١-٤٠: ص(، واليواقيت الثمينة )١/١٢٧(تاريخ عجائب اآلثار : انظر) ١(

، وإيضاح المكنون )١/٤٦٠(، وشجرة النور الزكية )٢/١٨٦٣(، ومعجم المطبوعات )٦/١٩٤) (٢/٣٦٩(
 ).٢/٤٠(، ومعجم المؤلفين )٤/٢٠٢(

خطأ " سلك الدرر"أن ما ذُِكر في ): ١/١٩٢( في األعالم وقد رجح الزركلي). ١/١٤٩(سلك الدرر : انظر) ٢(
 .مطبعي

 ).١/١٩٢(األعالم : انظر) ٣(
خطة بالفسطاط من مصر، وهي اليوم مقبرة أهل مصر، وبها أبنية ومحاّل واسعة، ومشاهد : القَرافَةُ) ٤(

 ).٤/٣١٧(وي معجم البلدان، لياقوت الحم: انظر. موضع باإلسكندرية: والقرافة أيضاً. للصالحين
 ).١/١٤٩(سلك الدرر : انظر) ٥(



 

 )٥٠٢٣(

األعالم : وفي كتاب) ج(وهذه التسمية جاءت في النسخة ": تعليق على البسملة" .٥
 ).٤٠/ ٢(ومعجم المؤلفين ، )١٩٢/ ١(

فهرس دار الكتب : وهذه التسمية جاءت في كتاب": تعليق عن البسملة" .٦
 ).٦/١٦٥(المصرية 

  :توثيق نسبة الرسالة إلى المؤلف: ثانياً
وذلك في جميع نسخ " شرح البسملة"أورد المؤلف اسمه صريحاً في صدر رسالته 

ر عباِد اهللا، أحمد؛ النَّفَراوي بلداً، فيقول أحق: "المخطوط التي وقفت عليها، حيث قال
بسم اهللا الرحمن : "المالكي مذهباً، غفر اهللا ذنوبه، وستر عيوبه، هذا تعليقٌ لطيفٌ على

  ...".، جمعتُه لمثلي من القاصرين"الرحيم
وقد ". الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: "كما أن للمؤلف كتاباً بعنوان

  . ة في هذا الكتاب، وفي شرحه لها تشابه كبير لما كتبه هنا في رسالتهشرح البسمل
وقد ذكرت أغلب كتب التراجم وفهارس المخطوطات أن لإلمام النفراوي رحمه اهللا 

  . في شرح البسملة، وقد تقدم ِذكر هذه الكتبرسالةً
  :التعريف بالرسالة، وبيان محتوياتها، ومنهج المؤلف فيها: المبحث الثالث

  :التعريف بالرسالة وبيان محتوياتها: أوالً
تُعد هذه الرسالة من نفائس ما ألف في شرح البسملة، وقد تناول المؤلف رحمه اهللا 
تعالى بالشرح والتفصيل عدة مسائل تتعلق بالبسملة، وفيما يلي بيان ألهم موضوعات 

  :الرسالة
  .فائدة افتتاح كتاب اهللا تعالى بالبسملة . ١
  .البسملة أو الحمدلة: يات الواردة في أيهما أولى باالبتداءالجمع بين الروا . ٢
 . »كلُّ أمٍر ذي باٍل ال يبدأ فيه ببسم اهللا الرحمن الرحيم فهو أبتر«: شرح حديث . ٣
: النمل [)z y x w v } | {(: الجمع بين الحديث وآية .٤

٣٠.[  
  .شرح معنى الباء في البسملة . ١
  .إعراب الباء في البسملة . ٢
  .الباءفائدة حذف متعلق  . ٣
  .فائدة تقديم االسم على لفظ الجاللة . ٤



– 

  )٥٠٢٤(

  .الجمع بين الروايات في أول ما نزل من القرآن . ٥
  ".بسم"سبب كسر الباء في  . ٦
  ].١:العلق[) M L K(: في البسملة وإثباتها في آية" بسم"سبب حذف ألف  . ٧
فائدة تطويل سنَّة باء البسملة في سورة الفاتحة، بينما لم تُطول في سائر السور               . ٨

  .رىاألخ
  .شرح معنى االسم . ٩

  .»اهللا«: سر االبتداء باالسم وليس بلفظ الجاللة . ١٠
  .»اهللا«: شرح معنى اسم اهللا تعالى . ١١
  .خواص هذا االسم . ١٢
  .الخالف هل هو مشتق أم غير مشتق . ١٣
  .، من حيث التفخيم والترقيق»اهللا«: أحكام الالم في لفظ الجاللة . ١٤
  .حكاية الخالف في االسم األعظم . ١٥
  .»الرحمن الرحيم«: شرح . ١٦
  .»الرحمن«: سبب حذف األلف في . ١٧
  .إعرابهما . ١٨
  .الفرق بينهما . ١٩
  .معنى الرحمة في حق اهللا تعالى . ٢٠
  .»الرحيم«، و »الرحمن«على » اهللا«سر تقديم  . ٢١
  .»الرحيم«، على »الرحمن«سر تقديم  . ٢٢
  .استشكال جملة البسملة من حيث كونها خبرية أو إنشائية . ٢٣
  .الخالف في البسملة هل هي آية من كل سورة أم ال . ٢٤
  .السبب في كونها لم تُفتتح بها سورة التوبة . ٢٥
 .خاتمة في فضائل البسملة . ٢٦
  : مصادر المؤلف في رسالته: ثانياً

 على عدٍد من المصادر، وهو في -  بعد القرآن الكريم –اعتمد المؤلف في رسالته 
بعض األحيان يصرح بذكرها وفي أحيان أخرى ال يبين ذلك، وفيما يلي ذكرها مرتبة 

  :ات مؤلفيهاحسب وفي



 

 )٥٠٢٥(

  ).هـ٢٤١:ت(مسند اإلمام أحمد بن حنبل  .١
  ).هـ٢٧٩:ت(سنن الترمذي  .٢
 ).هـ٣١١:ت(معاني القرآن، للزجاج  .٣
  ).هـ٣١١:ت(تفسير أسماء اهللا الحسنى، للزجاج  .٤
  ).هـ٣٢٤:ت(مقاالت اإلسالميين، لألشعري  .٥
  ).هـ٣٩٣:ت(الصحاح، للجوهري  .٦
  ).هـ٤٥٨:ت(المخصص، البن سيدة  .٧
 ).هـ٥٣٨:ت (الكشاف، للزمخشري .٨
  ).هـ٥٣٨:ت(الفائق في غريب الحديث، للزمخشري  .٩

  ).هـ٥٤٣:ت(أحكام القرآن، البن العربي  .١٠
  ).هـ٦٠٦:ت(مفاتيح الغيب، للرازي  .١١
  ). هـ٦٥٠:ت(الْبِسيِط ِفي النَّحِو، البن العلج  .١٢
  ).هـ٦٧١:ت(تفسير القرطبي  .١٣
  ).هـ٦٧٢:ت(ألفية ابن مالك  .١٤
  ).هـ٦٧٦:ت(فتاوى النووي  .١٥
  ).هـ٦٨٥:ت(تنزيل، للبيضاوي أنوار ال .١٦
  ).هـ٧٤٣:ت(حاشية الطيبي على الكشاف  .١٧
  ).هـ٧٥٦:ت(الدر المصون، للسمين الحلبي  .١٨
  ).هـ٧٥٦:ت(المواقف لإليجي،  .١٩
  ).هـ٧٦١:ت(مغني اللبيب عن كتب األعاريب، البن هشام  .٢٠
  ). هـ٧٩٣:ت(حاشية التفتازاني على الكشاف  .٢١
 ).هـ٨٠٦:ت (حاشية على الكشاف، للسيد الشريف الجرجاني .٢٢
  ).هـ٨٠٦:ت(شرح المواقف، للسيد الشريف الجرجاني  .٢٣
  ).هـ٨٢٦:ت(الغيث الهامع شرح جمع الجوامع، ألبي زرعة العراقي  .٢٤
 ). هـ٩١١:ت(حاشية على تفسير البيضاوي، للسيوطي  .٢٥
  ).هـ٩١١:ت(الجامع الصغير، للسيوطي  .٢٦
 ).هـ٩٥٤:ت(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، للحطاب  .٢٧



– 

  )٥٠٢٦(

  ).هـ٩٧٤:ت(تاج في شرح المنهاج، للهيتمي تحفة المح .٢٨
عرائس الحسان ِفي شرح فَضاِئل لَيلَة النّصف من شعبان، للغيطي  .٢٩

  ). هـ٩٨١:ت(
 ).هـ١٠٠٤:ت(فتاوى الرملي، للرملي  .٣٠
  ).هـ١٠٠٤:ت(نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، للرملي  .٣١
  ).هـ١٠٣١:ت(التيسير بشرح الجامع الصغير، للمناوي  .٣٢
 ).هـ١٠٦٩:ت(شفا القاضي عياض، للشهاب الخفاجياض في شرح نسيم الري .٣٣
  ).هـ١٠٦٩:ت(حاشية على تفسير البيضاوي، للشهاب الخفاجي  .٣٤
  : منهج المؤلف في رسالته: ثالثاً
 للزمخشري، حيث جعله "الكشاف"اعتمد المؤلف في أغلب رسالته على  .١

فرقة اقتبس األصل في تقسيماته وتحريراته، ثم أضاف إليها نكتاً وفوائد مت
غالبها من الحواشي والمختصرات المؤلفة على الكشاف، وقد أكثر من النقل 

، للسيد الشريف الجرجاني، كما أفاد من كتب "الحاشية على كتاب الكشاف"عن 
  .التفسير األخرى كتفسير الرازي، حيث نقل عنه في أكثر من موضع

قة بالبسملة، لذا فإن طابع اهتم المؤلف كثيراً في تحرير المسائل اللغوية المتعل .٢
 .هذه الرسالة يغلب عليه الجانب اللغوي

للمؤلف استطرادات في بعض المسائل خارجه عن موضوعات البسملة؛  .٣
  .»...كل أمٍر ذي بال«: كاستطراده في شرح حديث

  :وصف النسخ الخطية للرسالة: المبحث الرابع
مخطوطة في العالم، وقد ذكرت كتب فهارس المخطوطات أن لهذه الرسالة عدة نسخ 

  : منها، وإليك بيانهاوقفت على أربٍع
  ):أ(وجعلت لها الرمز ): األصل: (النسخة األولى

في مكتبة األزهر الشريف في ) ١٧-١من ورقة (وهي نسخة ضمن مجموع في مجلد 
 ويوجد نسخة مصورة منها في مكتبة الحرم )١().٢٣١٤٦: (برقم]  مجاميع٥٠٣[مصر 

  )٢(.النبوي الشريف
                                         

 ).٦/١٩٤(فهرس المكتبة األزهرية : انظر) ١(
 ).٩٠: ص(فهرس مخطوطات مكتبة المسجد النبوي الشريف : انظر) ٢(



 

 )٥٠٢٧(

، ثم اسم المؤلف، ثم اسم )شرح البسملة: (وهي نسخة كاملة تبدأ صفحتها األولى بعنوان
الناسخ، وعليها وصية بإهدائها لألزهر الشريف، ثم تبدأ الرسالة بالبسملة والصالة 

تمت هذه النسخة : والسالم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وتنتهي بقول الناسخ
بها ومالكها أفقر العباد إلى اهللا تعالى علي بن الشيخ علي خيوة، المباركة على يد كات

، يوم الثالث المبارك، ألحد وعشرين خلت من شهر ...الصفتي بلداً، المالكي مذهباً
رجب المبارك، سنة ألف ومائة وثمانية وأربعين، من الهجرة النبوية، على صاحبها 

  .أفضل الصالة وأزكى السالم
خط النسخ، وهي بحالة جيدة وخطها مقروء وواضح، وتُعد أقدم كُتبت هذه النسخة ب

  .النسخ التي وقفت عليها، لذا فقد جعلتها النسخة األصل في التحقيق
سبع عشرة ورقة، بثالث وثالثين صفحة، وفي كل صفحة : وعدد أوراق هذه النسخة

  .إحدى وعشرون سطراً، وفي كل سطر عشر كلمات تقريباً
  ):ب(لت لها الرمز وجع: النسخة الثانية

موجودة ضمن مخطوطات المسجد ) ب/٩٤ -ب /٨١من (وهي نسخة ضمن مجموع 
  )١(.النبوي الشريف

  .وهي نسخة كاملة تبدأ صفحتها األولى بالبسملة والحمدلة، ثم كالم المؤلف
: كُتبت هذه النسخة بخط نسخ جميل، وواضح جداً، وكتب الناسخ في آخرها اسمه وهو

هـ، وعليها تصويبات، وكُتبت بعض ١٢٩٧: ، وتاريخ النسخ فيإبراهيم بن أحمد
  .الكلمات وخطوط التنبيه بالحبر األحمر

أربع عشرة ورقة، بسبع وعشرين صفحة، بمقاس : عدد أوراق هذه النسخة
سم، وفي كل صفحة إحدى وعشرون سطراً، وفي كل سطر اثنا عشرة كلمة ١٦×٢٢

  .تقريباً
  ):ج(رمز وجعلت لها ال: النسخة الثالثة

 )٢(.في مكتبة األزهر الشريف) ١٠٨(وهي نسخة ضمن مجموعة في مجلد برقم 
  ).٣٦٩١٧٢(ويوجد نسخة مصورة منها في مركز جمعة الماجد في دبي برقم 

                                         
 ).٩٠: ص(فهرس مخطوطات مكتبة المسجد النبوي الشريف : انظر) ١(
 ).٦/١٦٥(فهرس دار الكتب المصرية : انظر) ٢(



– 

  )٥٠٢٨(

اإلمام : هذا تعليق على البسملة، تأليف: وهي نسخة كاملة تبدأ صفحتها األولى بـ
وبعد العنوان أبيات شعرية، وفي الهامش ، ...شهاب الملة والدين الشيخ أحمد النفراوي

بخط مغاير وصية بوقفها لطالب الجامع األزهر وبآخره تاريخ الوصية سنة 
  .هـ١٣١٣

  .أحمد بدوي الونائي: كُتبت هذه النسخة بخط معتاد، وفي آخرها كتب الناسخ اسمه وهو
 أربع عشرة ورقة، بسبع وعشرين صفحة، وفي كل صفحة: عدد أوراق هذه النسخة

  .ثالثة وعشرون سطراً، وفي كل سطر اثنا عشرة كلمة تقريباً
  ):د(وجعلت لها الرمز : النسخة الرابعة

، وهي ضمن مجموع في دار )١(وهي نسخة عليها ختم الكتبخانة الخديوية المصرية
 ويوجد نسخة مصورة منها في مركز جمعة الماجد )٢().٣٤٧(الكتب المصرية برقم 

  ).٣٦٨٩٦٤(بدبي برقم 
هذا شرح البسملة للعالم العالمة البحر : هي نسخة ناقصة تبدأ صفحتها األولى بـو

، ثم تبدأ صفحتها الثانية برسالة المؤلف، وفيها سقط بعد ...الفهامة أحمد النفراوي
  .الصفحة الثانية بمقدار سبع ورقات تقريباً

  .كُتبت هذه النسخة بخط معتاد، وليس فيها أي معلومات عن ناسخها
سبع ورقات، بثالث عشرة صفحة، وفي كل صفحة واحد :  أوراق هذه النسخةعدد

  .وعشرون سطراً، وفي كل سطر اثنا عشرة كلمة تقريباً
  :وقد جعلته على النحو اآلتي: وفيه منهج تحقيق الرسالة: المبحث الخامس

 على وفق قواعـد اإلمـالء       –) أ( من النسخة األصلية     –تحرير نص الرسالة     . ١
 . مقارنة النص بالمراجع األصلية التي ينقل منها المؤلفالحديثة، مع

، وتثبيت ما بينها من فروقـات،       )أ(مقابلة النسخ األخرى على النسخة األصلية        . ٢
 .وذلك بوضعه في أسفل الصفحات في الهامش

                                         
: هذا االسم كان يطلق عليها في أول إنشائها في زمن الخديوي إسماعيل، بقرار منه سنة: الخديويةالكتبخانة ) ١(

م إلى المبنى الجديد، والذي ُأطلق ١٩٠٣: م، ومع ازدياد محتويات الدار وضيق المكان بها، نُقلت سنة١٨٧٠
 .دار الكتب المصرية: دار الكتب والوثائق القومية، ويسمى أيضاً: عليه

 ).٦/١٦٩(فهرس دار الكتب المصرية :  انظر)٢(



 

 )٥٠٢٩(

اإلشارة إلى مواضع التحريف والسقط والخطأ، وتثبيـت ذلـك فـي هـامش               . ٣
 .الرسالة

دة في أصل الرسالة، وذلك بذكر اسم السورة ورقـم          عزو اآليات القرآنية الوار    . ٤
 .اآلية، وتثبيت ذلك في صلب الرسالة

تخريج األحاديث النبوية وبيان أحكام العلماء عليها صحة وضعفاً؛ إال إذا كانت             . ٥
في الصحيحين فإني أكتفي بالعزو إليهما فقـط، وذلـك التفـاق األمـة علـى           

 .صحتهما
 .تخريج اآلثار وعزوها إلى مصادرها . ٦
 .شرح األلفاظ الغريبة وذلك بالرجوع إلى كتب اللغة والغريب . ٧
توثيق النصوص وأقوال العلماء التي يذكرها المؤلـف، وذلـك بعزوهـا إلـى       . ٨

مصادرها ما أمكن، وإذا لم أقف على المصدر، وال على من نقل عنـه، فـإني       
 .أتركه مبهماً بال إحالة وال تنويه

 .ترجمة األعالم . ٩
 .لبلدانالتعريف باألماكن وا . ١٠
، )أ(اإلشارة إلى مواضع نهاية كل ورقة من المخطوطة األصل، وهي النسخة             . ١١

 .وذلك بذكر نهاية كل وجه وظهر في كل ورقة، ووضعه في أصل الرسالة
 .استعمال عالمات الترقيم؛ كالنقطة، والفاصلة، واألقواس، وغيرها . ١٢
 .لرسالةوفيها عرض أهم النتائج التي توصلت إليها في تحقيق ا: الخاتمة . ١٣
 .فهرس المصادر والمراجع . ١٤

 



– 

  )٥٠٣٠(

  :نماذج من نسخ المخطوط المعتمدة في التحقيق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )أ(صورة الورقة األولى من النسخة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )أ(صورة الورقة األخيرة من النسخة 



 

 )٥٠٣١(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )ب(صورة الورقة األولى من النسخة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )ب(ة الورقة األخيرة من النسخة صور
  



– 

  )٥٠٣٢(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )ج(صورة الورقة األولى من النسخة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )ج(صورة الورقة األخيرة من النسخة 
  



 

 )٥٠٣٣(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )د(صورة الورقة األولى من النسخة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )د(صورة الورقة األخيرة من النسخة 



– 

  )٥٠٣٤(

  :نص الرسالة المحقق: القسم الثاني
   اهللا الرحمن الرحيم بسم

  )١(.وصلى اهللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الحمد ِهللا الموفق لطريق الخير والرشاد، الملِْهم ألقواٍل واقعٍة على وجه الصحة 

  :والسداد، وبعد
ُ أفقر  عباِد اهللا، أحمد؛ النَّفَراوي بلداً، المالكي مذهباً، غفر اهللا ذنوبه، وستر )٢(فيقول

، جمعتُه لمثلي من القاصرين؛ "بسم اهللا الرحمن الرحيم: "وبه، هذا تعليقٌ لطيفٌ علىعي
  :فقلت

 أشرفها )٣(افتتح كتابه بالبسملة؛ ألنه يستحب االفتتاح بها، اقتداء بالكتب السماوية، التي
 عليه ليس لالحتراز، بناء )٥( المصنِّفين)٤(الكتاب العزيز، الذي هو القرآن، فاقتصار

 على أن اهللا )٧(من إجماع علماِء كُلِّ ِملٍَّة: )٦(لى ما قاله العالمة أبو بكر التونسيع
بسم «:  يدل للتونسي خبر)٨(.سبحانه وتعالى افتتح جميع كتبه ببسم اهللا الرحمن الرحيم

وال يعارض . )١٠( نقله في الجامع الصغير)٩(.»اهللا الرحمن الرحيم، فاتحة كل كتاب

                                         
 ".بسم اهللا الرحمن الرحيم وبه نستعين): "ب(في ) ١(
 ).ب(والمثبت من " أحقر"): أ(في ) ٢(
 ).د(و ) ج(و ) ب(والمثبت من " الذي): "أ(في ) ٣(
 ".فاختصار): "ب(في ) ٤(
 ".المصنف): "د(في ) ٥(
 . لم أقف على ترجمته) ٦(
 ".أمة): "ج(في ) ٧(
 ِ.)١/١١(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، للحطاب : انظر) ٨(
، عن َأِبي جعفٍَر محمد بن )١/٢٦٤(أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع ) ٩(

قال األلباني . »حمِن الرِحيِم ِمفْتَاح كُلِّ ِكتَاٍبِبسِم اللَِّه الر«: قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم: عِلي، قَاَل
: عن علي بن العباس" الجامع " رواه الخطيب في . ضعيف جداً): ٤/٢٢٦(في سلسلة األحاديث الضعيفة 

حدثنا عباد بن يعقوب، أخبرنا عمر بن مصعب، عن فرات بن أحنف، عن أبي جعفر محمد بن علي 
جداً، مسلسل بالضعفاء والعلل، فإنه مع كونه مرسالً أو معضالً سقط من إسناده وهذا إسناد ضعيف . مرفوعاً

 . متكلم فيهم-وهو الباقر-الصحابي والتابعي على األقل، فإن كل من دون أبي جعفر 
 ). ٣٤٣(ضعيف الجامع الصغير وزيادته، لأللباني ص : انظر) ١٠(



 

 )٥٠٣٥(

: لقول بعض المحققين. إنها من خصوصية النبي وأمته: )١(قول السيوطي: هذا
وال ينافي ما للتونسي . المختص به وبأمته البسملة بهذه األلفاظ، على هذا الترتيب

بسم : - يأمر بكتب: أي–كان يكْتُب أوالً «:  والسالم)٢(ما روي أنه عليه الصالة: أيضاً
بسم اهللا : أمر بكتِْب] ١١٠:اإلسراء[) Z ] \ [ ^ _ `(: اهللا، حتى نزل

أن : )٥( ووجه عدم المنافاة)٤(.» بتمامها)٣(الرحمن، حتى نزلت آية النمل، أمر بكتابتها
 بكتابة ما تقدم، بناء )٦(افتتاح القرآن بالبسملة يحتمل أنه لم يعلَمه إال بعدما ذُكر من أمِره

:  وال ينافيه أيضاً ما قيل،)٨( الفاتحة، وعلى أنها ليست أول ما نزل)٧(على أن أوله
القرآن مجموعة ] أ/٢ق[ أن معاني الكتب المنزلة مجموعة في القرآن، ومعاني )٩(من

في الفاتحة، ومعاني الفاتحة مجموعة في البسملة؛ فإن ذلك يقتضي أن البسملة خاصة 
الذي واعلم أن .  باللفظ العربي، على هذا الترتيب)١٠(بالقرآن؛ ألن المختص به قراءته

                                         
ن الخضيري السيوطي، جالل الدين، إمام حافظ مؤرخ عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدي: هو) ١(

، والضوء الالمع ألهل )١٠/٧٤(شذرات الذهب : انظر. هـ٩١١ مصنف، توفي سنة ٦٠٠له نحو . أديب
 ).٤/٦٥(القرن التاسع، للسخاوي 

 ).ب(ساقطة من " الصالة) " ٢(
 ".بكتبتها) "د(و ) ج(في ) ٣(
كَتَب رسوُل اللَِّه صلَّى : "قَاَل: عن الشعبي مرسالً) ٧٨: ص(ليه ضعيف إلرساله؛ أخرج ابن بشران في أما) ٤(

ا كَتَبَل مَأو ةَ كُتٍُب، فَكَانعبَأر لَّمسِه ولَيع اللَّه :»ماللَّه ِمكوٍد. »ِباسةُ هورلَتْ سا نَزفَلَم :) a ` _
b (]٤١: هود [ِم اللَِّه«: كَتَبا نَ»ِبساِئيَل، فَلَمرِني ِإسةُ بورلَتْ سز :) _  ̂ ] \ [ Z (]اإلسراء :

١١٠ [ِن«: كَتَبمحِم اللَِّه الرِل»ِبسةُ النَّمورلَتْ سا نَزفَلَم ، :)} | { z y x w v (]النمل :
٣٠ [كَتَب :) $ # " ! (]ابن أبي شيبة في المصنف : وأخرجه بنحوه عن الشعبي".  ]١:الفاتحة

 ).٩٠:ص(، وأبو داود في المراسيل، )٩/٢٨٧٣(، وابن أبي حاتم في تفسيره )٧/٢٦١(
 ).د(و ) ج(، والمثبت من "المنافات): "أ(و ) ب(في ) ٥(
 ".األمر): "ب(في ) ٦(
 ".أنه أول): "ب(في ) ٧(
 ".ليست أوله كما ترى): "د(في ) ٨(
 ).ب(ليست في " من) "٩(
           : انظر...". إلخ وأيضاً فالمفهوم...الواجب: "بعدها ساقط إلى قولهوما ). د(من النسخة ] أ/١ق[نهاية ) ١٠(

 ).٤٧(ص 



– 

  )٥٠٣٦(

أنه لم ينزل : )٣( عن سفيان- )٢( في ليلة النصف من شعبان-  )١(صرح به الغيطي
 عبر عنه كل نبي بلسان قومه، كما في )٤(كتاب من السماء إال باللفظ العربي، ولكن

 فيه ببسم اهللا الرحمن الرحيم فهو )٥(كلُّ أمٍر ذي بال ال يبدأ«: القرآن، وعمالً بخبر
كل :  من أسمائه، أو بالحمد هللا، أو بحمد اهللا، وفي روايةباسم:  اهللا، أي)٦(أبتر، أو باسم
 بذكر اهللا فهو أقطع، أو )٨(ال يفتتح فيه:  فيه بالحمد هللا، وفي رواية ألحمد)٧(كالم ال يبدأ

وهذه الروايات الست ال تعارض . مقطوعها: وقيل. قليل البركة:  أي)٩(»أبتر، أو أجذم
                                         

أو ) غيط العدة(نسبته إلى . محمد بن أحمد بن علي السكندري الغيطي الشافعي، فاضل من أهل مصر: هو) ١(
، )٣/٤٦(للغزي الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة، : انظر.  هـ٩٨١توفي سنة . بمصر) أبي الغيط(

 ).٦/٦(، واألعالم )١٠/٥٩٥(وشذرات الذهب 
 ).١/٣٣١(هدية العارفين : انظر". عرائس الحسان ِفي شرح فَضاِئل لَيلَة النّصف من شعبان: "اسم الكتاب) ٢(
 ).ج(ساقطة من " سفيان) "٣(
 ".ولكنه): "ج(في ) ٤(
 ".يبدؤ): "ب(في ) ٥(
 "وباسم): "ب(في ) ٦(
 ".يبدؤ "):ب(في ) ٧(
 ).ج(و ) ب(ساقطة من " فيه) "٨(
، وابن حبان )١/٦١٠(، وابن ماجة ِفي سننه )١/٣٤٥(أخْرجه النَّساِئي ِفي عمل الْيوم واللَّيلَة : ضعيف جداً) ٩(

 كل َأمر ِذي بال لَا يبدأ ِفيِه«: ، جميعهم بلفظ)١٤/٢٩١(، والبزار في مسنده )١٧٥ ، ١/١٧٣(ِفي صِحيحه 
وأخرجه اِإلمام َأحمد ِفي مسنده . »بالحمد«: ، إال إنه عند ابن ماجة والبزار بلفظ»ِبحمد اهللا فَهو أقطع

وأخرجه . »أقطع: أو قال. كل كالم أو أمر ذي باٍل ال يفتح بذكر اهللا عز وجلَّ فهو أبتر«: بلفظ) ٨/٣٩٥(
، وأخرجه »كُلُّ كَلَاٍم ِذي باٍل، لَا يبدُأ ِفيِه ِبالْحمِد ِللَِّه فَهو َأقْطَع«: ، ولفظه)٥/٣٣٩(ابن أبي شَيبه ِفي المصنف 

كل َأمر لَا يبدأ ِفيِه ِبالْحمد هللا «: ولَفظه) ٦/٢١٤(، والْبيهِقي ِفي شعب الِْإيمان )١/٤٢٧(الدارقُطِْني ِفي سنَنه 
طريق قُرة بن عبد الرحمن، عن الزهِري، عن أبي سلمة، عن أبي وقد رواه هؤالء جميعاً من . »فَهو أقطع

من حِديث ) ٢/٦٩(ورواه الْخَِطيب الْبغْداِدي ِفي الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع . هريرة، به مرفوعاً
كُلُّ َأمٍر ِذي باٍل لَم «: ولفظه. ، به مرفوعاًمبشر بن ِإسماِعيل، عن الزهِري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة

ِحيِم َأقْطَعِن الرمحِم اللَِّه الرْأ ِفيِه ِبِبسدبِديث معلول من ثالثة أوجه. »يالحاالضطراب في إسناده، : األول: و
نُس، وعِقيٌل، وشُعيب، وسِعيد رواه يو«): ٤/٢٦١(حيث رِوي من وجه آخر مرسالً؛ قَاَل َأبو داود في سننه 

االضطراب في متنه، وقد : والثَّاِني. »بن عبِد الْعِزيِز، عِن الزهِري، عِن النَِّبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم، مرسلًا
فيه ضعف . ن بن حيِويل الْمعاِفِريأن ِفي ِإسنَاده قُرة بن عبد الرحم: والثالث. تقدم بيان االختالف في ألفاظه
وقال أبو . األحاديث التي يرويها مناكير: وقال أبو زرعة. ضعيف الحديث: من قبل حفظه؛ قال ابن معين

= وقد روي من وجه آخر عن كَعب بن). ٨/٣٧٢(تهذيب التهذيب : انظر. ليس بقوى: حاتم والنسائي



 

 )٥٠٣٧(

البسملة والحمدلة، : ؛ كرواية)٢(ذكر اهللا، ومقيداً: ؛ كرواية)١(مطلقاًبينها؛ ألن منها 
فيحمل المقيد على المطلق، فكلُّ لفٍظ ابتُِدأ به من هذه المذكورات يحصل المقصود؛ ألن 

القاعدة خالف ذلك، إذ المعروف عند : وال يقال. الغرض المطلوب مطلق الثناء
، حيث )٣(ق على المقيد، كما في آيتي الظهار والقتلحمل المطل: األصوليين وغيرهم

 في أخرى، فإنهم حملوا المطلقة على المقيدة بالمؤمنة، )٤(أطلق الرقبة في آية، وقيده
القاعدة المشهورة مشروطةٌ بكون المقيد واحداً والمطلق واحداً، وأما إذا تعدد : ألنا نقول

و حمل المقيد على المطلق؛ ألن حمل المطلق المقيد وتغايرت القيود فالقاعدة العكس، وه
 )٥(وكذا ال تعارض بين رواية. على أحد المقيدين أو المقيدات تحكم، وهو ال يصح

وهو الذي لم يتقدمه شيء : كما يأتي؛ ألن االبتداء حقيقي] ب/٢ق[البسملة والحمدلة 
، فالحقيقي  أم ال)٦(وهو الذي يتقدم أمام المقصود، سواء سبقه شيء: أصالً، وإضافي

أخص، واإلضافي أعم، فاالبتداء بالبسملة حقيقي، وبالحمدلة إضافي، ولم يعكس؛ إما 
 بالقرآن، أو أن االبتداء أمر عرفي؛ يعتبر )٧(لقوة حديث البسملة دون الحمدلة، اقتداء

                                                                                                     
، من طريق عبد اهللا بن يزيد، حدثنا صدقة )١٩/٧٢(جم الكبير أخرجه الطبراني في المع. مالك، مرفوعاً=

: ولفظه. بن عبد اهللا، عن محمد بن الوليد، عن الزهري، عن عبد اهللا بن كعب بن مالك، عن أبيه مرفوعاً
»مزَأج َأو ِد َأقْطَعمُأ ِفيِه ِبالْحدباٍل لَا يٍر ِذي بقة؛ ضعفه الحافظ ابن وهذا اإلسناد ضعيف؛ فيه صد. »كُلُّ َأم

، وإرواء الغليل في تخريج )١/٢٢(تخريج أحاديث الكشاف، للزيلعي : وانظر). ١/٢٧٥(حجر في التقريب 
 ).١/٣٢(أحاديث منار السبيل، لأللباني 

 ).ج(والمثبت من " مطلق): "أ(و ) ب(في ) ١(
 ).ج(والمثبت من " ومقيد): "أ(و ) ب(في ) ٢(
! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 1 (: قوله تعالى: آية القتل) ٣(

 H G F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2
 Y X W V U T S R Q P O N M L K J I

a ̀  _  ̂] \ [ Z (]قوله تعالى: وآية الظهار]. ٩٢:النساء :) U T S R Q P
f e d c b a ` _ ̂ ] \ [ Z Y X W V (]٣:المجادلة.[ 

 ).ج(و ) ب(لمثبت من وا" وقيدت): "أ(في ) ٤(
 ".روايتي): "ب(في ) ٥(
 ).ب(ساقطة من " شيء) " ٦(
 ".أو اقتداء): "ب(في ) ٧(



– 

  )٥٠٣٨(

ممتداً من حين الشروع في الشيء إلى حين األخذ في المقصود، أو أن الباء في الحديث 
إللصاق؛ ألنه ال يحصل التعارض إال إذا جعلت الباء صلة ليبدأ، وأما إذا جعلت ليست ل

 التبركية فال تعارض؛ ألن االستعانة بشيء ال تُنافي االستعانة )١(لالستعانة أو المصاحبة
ألن «بغيره، أو أن الغرض من الروايات تخيير الباديء في العمل برواية منها؛ 

حمل أمرهما على التخيير، كما قُرر في الحكمين إذا تعارضا ولم يعلم سبقٌ وال نسخٌ ي
 )٣(المناوي: ، نبه على هذا الجواب األخير)٢(»األصول، ذكره العالمة مرشد الشيرازي

: وكذا ال تعارض بين رواية البسملة والحمدلة وحديث الترمذي. )٤(في شرح الجامع
 والقدر المشترك الذي يجمع األمور )٥(.»كُلُّ خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء«

  .ِذكر اهللا، وقد حصل بالبسملة، أو لعله تشهد لفظاً، وإن لم يرقِّمها خطاً: الثالثة
 )٧(اسم» كُلُّ« : إلخ، لفظ...)٦(»كُلُّ أمٍر«: قوله: فائدة تتعلق بحل ألفاظ الحديث

، أو ]١٨٥:آل عمران [)q p o n (: موضوع الستغراق أفراد المنكّر، نحو
، ]٩٥:مريم[) Õ Ô Ó Ò Ñ(: الستغراق أفراد المعرف المجموع، نحو

وإن . كلُّ جزٍء من أجزائه حسن: كلُّ زيٍد حسن، أي: أو أجزاء المفرد المعرف، نحو
 بحسب ما تضاف إليه، كما نبه على ذلك في )٨(كان لفظُها مفرداً مذكراً ومضافاً فهي

صاحب، فهو أحد األسماء الستة المعروفة في :  معناه:»ذي بال«و ] أ/٣ق [)٩(.المغني

                                         
 ". للمصاحبة): "ج(في ) ١(
 .لم أقف على ترجمته) ٢(
عبد الرؤف بن تَاج العارفين بن علي بن زين العابدين، الملقب زين الدين الحدادي، ثم الْمنَاِوي : هو) ٣(

التيسير في شرح الجامع : (له نحو ثمانين مصنفاً، منها. لشَّاِفِعي، من كبار العلماء بالدين والفنونالقاهري، ا
، )٢/٤١٢(خالصة األثر : انظر. هـ١٠٣١: ، توفي)فيض القدير(اختصره من شرحه الكبير ) الصغير

 ).٦/٢٠٤(واألعالم 
 .قل منه المؤلف ما وضعتُه بين معكوفتينوقد ن). ١/٣(التيسير بشرح الجامع الصغير، للمناوي : انظر) ٤(
 .وصححه األلباني. »هذَا حِديثٌ حسن غَِريب«: قال الترمذي). ٣/٤٠٦(سنن الترمذي، تحقيق شاكر ) ٥(
 ).ج(و ) ب(وأثبتها من ) أ(ساقطة من " أمر) "٦(
 ).ب(وأثبتها من ) ج(و ) أ(ساقطة من " اسم) "٧(
 ).ج(زيادة من " فهي) "٨(
: ، وقد أفاد منه المؤلف في بيان معنى)٢٥٥: ص(مغني اللبيب عن كتب األعاريب، البن هشام : ظران) ٩(

 .»كل«



 

 )٥٠٣٩(

من أن الوصف : )١(النحو، واختاره في الحديث دون صاحب؛ لَعلَّه لما قاله السهيلي
 أبلغ من الوصف بصاحب، واإلضافة بها أشرف من اإلضافة به؛ ألن ذا يضاف )٢(بذي

 اهللا صلى اهللا أبو هريرة صاحب رسول: ، تقول)٣(للتابع، وصاحب يضاف للمتبوع
وأما .  صاحب أبي هريرة)٥(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ، وال تقول)٤(عليه وسلم

.  االسم األول متبوعاً غير تابع)٧(، وذو العرش، فتجد)٦(ذو المال: ذو فإنك تقول
نيإلخ )^ _ (]: ٨٧:سورة األنبياء[أنه قال تعالى في :  على هذا القول)٨(وب... ،

T (]: ٤٨:سورة ن[ في )٩(النون، وهو الحوت، وقال تعالىفأضافه إلى   S R
U(المعنى واحد لكن بين اللفظين تفاوت كثير في حسن اإلشارة للحالين؛ فإنه حين  و

، وأتى )١٠(ذكره في معرض المدح والثناء عليه أتى بذي؛ ألن اإلضافة بها أشرف منها
ي أوائل السورة، وليس في بالنون ألن لفظه أشرف من لفظ الحوت، لوجوه مذكورة ف

 ذكره في معرض النهي عن )١١(لفظ الحوت ما يشرفه لذلك، فأتى به وبصاحب حين
   )١٢(.اتباعه

                                         
عبد الرحمن بن عبد اهللا بن أحمد أبو زيد السهيلي األندلسي، كان عالماً بالعربية واللغة والقراءات، : هو) ١(

". شرح الجمل"في شرح السيرة، و " وض األنفالر: "بارعاً في ذلك، جامعاً بين الرواية والدراية، من مؤلفاته
، )٣٦٧: ص(بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل األندلس، البن عميرة : انظر.  هـ٥٨١: توفي سنة

 ).٣/٣١٣(، واألعالم )٣/١٤٣(ووفيات األعيان، البن خلكان 
 ".بذو): "ج(في ) ٢(
 ".إلى المتبوع): "ب(في ) ٣(
 ).ج(و ) ب(من ساقطة " صلى اهللا عليه وسلم) "٤(
 ).ج(و ) ب(ساقطة من " صلى اهللا عليه وسلم) "٥(
 ".مال): "ب(في ) ٦(
 ".فتجر): "ب(في ) ٧(
 ".وينبني): "ج(في ) ٨(
 ).ب(زيادة من " تعالى) "٩(
 ).ج(و ) ب(ساقطة من " منها) "١٠(
 ".حتى) "ج(في ) ١١(
 ).٢/٢٣١(اإلتقان في علوم القرآن : انظر) ١٢(



– 

  )٥٠٤٠(

القلب، كأن األمر : والبال أيضاً: )٢(وقال الشيخ عميرة.  والشأن)١(الحال: »البال«و 
:  ذي قلب، أيكُلُّ أمٍر: لشرفه وِعظَِمه ملَك قلب صاحبه الشتغاله به، فصار المعنى

شبه األمر بذي قلب : وقيل. فالن ذو دابة: )٣(يملك قلباً، فاإلضافة تُفيد الملك، كقولك
  .، وإثبات البال تخييل)٤(على طريق االستعارة المكنية

، »أقطع وأبتر«:  بمعنى قوله في الروايتين األخيرتين-بالذال المعجمة-: »األجذم«و
المعتبرة شرعاً، وإن كَمل في ] ب/٣ق[كمل المقاصد  ناقص، غير م)٥(أنه: معناه: قيل

  . الحس
: وقيل. اسم فاعل، من جِذم، فَِعل، المكسور العين، وهو المقطوع اليد: »األجذم«و

من : »األقطع«و . مقطوع الذَّنَب، من جنس ماله ذَنَب: »األبتر«و. الذاهب األنامل
الحديث على فاقد البركة، فشبه النقص ، ُأطِلق كل منهما في )٦(قُِطعت يداه أو إحداهما

المعنوي بالحسي؛ ألن الحسي قريب للنفس مألوف لها، بخالف العقلي، فعلى ما ذُِكر 
 )٨(بأنه: وبيانها.  من باب االستعارة بالكناية)٧(في تعريف األجذم واألبتر يكون الحديث

 معنى، لفوات )٩( حساً أوشبه األمر الذي لم يبدأ بحمٍد في عدم تمام ما يحاول به؛ إما
البركة التي تكون مع الحمد منه برجل ذهبت أنامله، أو دابة مقطوعة الذنب؛ فإنه ال يتم 

وهذا التشبيه هو االستعارة . للرجل ما يحاوله من األفعال، أو يتم له بخيال وعدم إتقان
 التشبيه ويصح أن يكون من باب. وإثبات الجذام أو البتر تخييل. المسماة بالمكنية

                                         
 ".والحال): "ب(في ) ١(
اإلمام العالمة شهاب الدين أحمد البرلسي المصري الشافعي، الملقب بعميرة، انتهت إليه الرئاسة في : هو) ٢(

 ).٢/٩(الكواكب السائرة : انظر. هـ٩٥٧تحقيق المذهب الشافعي، توفي سنة 
 ).ب(والمثبت من " كقوله): "ج(و ) أ(في ) ٣(
 ).٢١: ص(كتاب التعريفات، للجرجاني : انظر. شيء في القلبتشبيه الشيء على ال: االستعارة المكنية هي) ٤(
 ).ج(ساقطة من " أنه) "٥(
 ".أحدهما): "ب(في ) ٦(
 ".في"بزيادة " يكون في الحديث): "ب(في ) ٧(
 ).ب(والمثبت من " بأن): "ج(و ) أ(في ) ٨(
 ".وإما): "أ(و ) ب(في ) ٩(



 

 )٥٠٤١(

وهذان القوالن جاريان في كلِّ ما حِذفَت . ( التشبيه)٢(ما حِذفت منه أداة: ، وهو)١(البليغ
زيد أسد، وعمرو بدر، واألولى :  به خبراً، نحو)٥(، وجِعل المشبه)٤() التشبيه)٣(منه أداة

وفي . )٦(منهما جعلُه تشبيهاً، للجمع بين الطرفين الِمحوج إلى دعوى تناسي التشبيه
 ال )٨(ألن ما يظهر من لطافة األفعال وحسنها بالبيان:  أيضاً)٧(التشبيه لطيفةٌ أخرى

يتأتى بغيرها من األعضاء اآللية، ولذا استِدل على كمال القدرة ِبدًأ وعوداً بالقدرة عليها 
عن » ذي بال«: ، واحتُِرز بقوله]٤:القيامة[) o n m l k j(: وعلى إبطالها

فال تُطلب فيها . األمور ومحقراتها] أ/٤ق [)١٠( البال، وهي سفاسف)٩( غير ذاتاألمور
 التسمية فيها، )١١(فال تجوز. تسميةٌ؛ لعدم االهتمام بها وعن األمور المهتم بها ال شرعاً

 بال، )١٢(البسملة والحمدلة أمر ذو: فإن قيل. بل تحرم في المحرم، وتُكره في المكروه
أن المراد األمر : أحدهما: وُأجيب بجوابين.  مثله، ويتسلسل)١٣(فيحتاج كلٌّ إلى سبق

وهو األحسن أن : ثانيهما. )١٥( في ذاته، بحيث ال يكون وسيلة لغيره)١٤(الذي يقْصد
 كذا يجب أن )١٦(كٌل من البسملة والحمدلة كما يحصل البركة لغيره ويمنع بنقصه: يقال

                                         
معجم اللغة العربية المعاصرة : انظر. ن األداة ووجه الشَّبهتشبيه حِذف فيه كّل م: التَّشبيه البليغ هو) ١(

)٢/١١٦٢.( 
 ).ج(و ) ب(والمثبت من " أدات): "أ(في ) ٢(
 ).ج(و ) ب(والمثبت من " أدات): "أ(في ) ٣(
 ).ج(ما بين المعكوفتين ساقط من ) ٤(
 ".للمشبه): "ب(في ) ٥(
 ".الشبه): "ب(في ) ٦(
 ).ب( وأثبتها من )ج(و ) أ(ساقطة من " أخرى) "٧(
 ).ج(و ) ب(والمثبت من " بالنبات): "أ(في ) ٨(
 ).ب(ساقطة من " ذات) "٩(
 ".سفائف): "ج(في ) ١٠(
 "يجوز): "ب(في ) ١١(
 ".ذي): "ب(في ) ١٢(
 ).ج(و ) ب(والمثبت من " تسبق): "أ(في ) ١٣(
 ).ج(و ) ب(والمثبت من " يقصده): "أ(في ) ١٤(
 ".لغيرها): "ب(في ) ١٥(
 ).ج(و ) ب(والمثبت من " نقصه): "أ(في ) ١٦(



– 

  )٥٠٤٢(

كي نفسها وغيرها، على أن عموم أن يحصل مثل ذلك لنفسه، كالشاة من األربعين تز
األمر في الحديث قد دخله التخصيص باألذكار المحضة، والحج واألذان والصالة، على 
أحد األقوال، فال تُطلب في هذه بسملة وال حمدلة، وإنما طُِلبت في الوضوء والتيمم 

 وما والغسل دون هذه المذكورات ألنها محض ِذكٍْر، أو مشتملة عليه، بخالف الوضوء
ألنا . يقدح في ذلك القراءة في غير الصالة، فإنها تُطلب فيها التسمية: وال يقال. معه
القرآن ُأنِزل لإلعجاز، ولبيان األحكام ونحوهما، كالتدبر واألذكار ُأنِزلت للتبرك، : نقول
 طُِلبت في قراءة القرآن في غير الصالة، ولم تُطلب فيها في الصالة وال في )١(فلذا

قراءة القرآن يطلب فيها التدبر، فطُِلبت التسميةُ لدفع وسوسة : وأيضاً. األذكارمحض 
وإنما كان الجواب الثاني أحسن؛ ألن األول غير مطرد؛ ألن . الشيطان، المانعة من ذلك

، ولكن هذا )٤( فيه التسمية؛ كالوضوء وبعض أسفار القربة)٣( الوسائل ما تُطلب)٢(ِمن
اآلية : يشكل على الحديث: فإن قيل. أنه صواب ال أنه أحسنالتوجيه يفيد ] ب/٤ق[

فإنها صريحةٌ في أن الكتاب الذي أرسله سيدنا ] ٣٠:النمل[) x w v(: الشريفة
من عبد اهللا، «: -  )٦( كما في التفسير- لم يبدأ بالبسملة؛ ألن صورته )٥(سليمان لبلقيس

 الرحمن الرحيم، السالم على من اتبع بسم اهللا: سليمان بن داود، إلى بلقيس، ملكة سبأ
ثم طبقه بالمسك، وختمه بختمه، ثم قال . فَالَ تَعلُوا علَي وْأتُوِني مسِلِمين: الهدى، أما بعد

مع أن الكتاب . اآلية...بلقيس وقومها: اذْهب ِبِكتَاِبي هذَا فََألِْقِه ِإلَيِهم، أي: للهدهد

                                         
 ".فلهذا): "ج(في ) ١(
 ).ب(ساقطة من " من) "٢(
 ".يطلب): "ب(في ) ٣(
 ".القرب): "ج(و ) ب(في ) ٤(
. يمانية من أهل مأرب. ملكة سبإ: بلقيس بنت الهدهاد بن شرحبيل، من بني يعفر بن سكسك، من ِحمير: هي) ٥(

صاحب غمدان، فزحف عليها، ) عمرو بن أبرهة(ع بها ذُو األذْعار وطم). في مأرب(وليت بعهد من أبيها 
وأصابت . فاستسلمت) ذي األذعار(فانهزمت، ورحلت مستخفية بزي أعرابي إلى األحقاف، فأدركها رجال 

منه غرة في سكْر، فقتلته، ووليت أمر اليمن كله، وانقادت لها أقيال ِحمير، فزحفت بالجيوش إلى بابل 
تاريخ الخميس في : انظر. قاعدة لها) سبإ( لها الناس، وعادت إلى اليمن فاتخذت مدينة وفارس، فخضع

، واألعالم )١٥٩: ص(، والتيجان في ملوك حمير، للمعافري )١/٢٤٥(أحوال أنفس النفيس، للبكري 
)٢/٧٣.( 

 ).٦/٣٥٣(، والدر المنثور، للسيوطي )٣/٣٦٤(الكشاف، للزمخشري : انظر) ٦(



 

 )٥٠٤٣(

أن بلقيس لما كانت كافرة : أحدها: ُأجيب بأجوبة.  البال)١(المذكور من األمور ذوات
باهللا، إذا رأت اسمه مصدراً به في أول الكتاب، )٢(خاف سليمان عليه السالم أن تَس 

 السب عليه، على تقدير وقوعه دون اسمه )٣(فقدم سليمان اسمه ليكون وقايةً من وقوع
. ن، كان عنواناً للكتاب المشتمل على التسميةإنه من سليما: أن قوله: ثانيها. تعالى
 طريق، ورأت )٤(أن بلقيس لما وجدت الكتاب على وسادتها، ولم يكن ألحد إليها: ثالثها

ثم . إنه من سليمان: الهدهد واقفاً، علمت أن هذا كتاب سليمان، فأخذته وقالت قبل فتحه
عيد من لفظ المفسر؛ إال أن يكون ما لكن هذا الثالث ب. لما فَتَحتْه رأت البسملة في أوله

وهذه األجوبة أشار لها .  غير متفق عليه)٥(قاله هذا المفسر في صورة الكتاب
 من )٨(مشتقة" بسم اهللا" والباء من )٧(.، لكن حصل بعض تصرف في لفظه)٦(الفخر

 التي أعظمها إكرامهم وبرهم] أ/٥ق[ بأنواع الكرامات، )٩(البر؛ ألنه بار بالمؤمنين
والصحيح أنها غير زائدة، بل أصلية؛ لالستعانة، أو للمصاحبة . برؤية ذاته يوم القيامة

، متعلقة بمحذوف، يجوز أن يكون اسماً، أو فعالً، مقدماً أو مؤخراً، خاصاً )١٠(التبركية
كونه فعالً : أو عاماً، كسائر حروف الجر غير الزائدة، فهذه ثمانية أحوال، األولى منها

اً، فعلى تقدير المحذوف اسم فاعل؛ خبر المبتدأ محذوفٌ، كما قرره خاصاً مؤخر
: ابتدائي أو تأليفي كائن باسم اهللا، نحو: البصريون، وبقي معموُل الخبِر قائماً مقامه، أي

 قائم مقام الخبر، وفي محل )١١(زيد بمكة، يكون الجار والمجرور مرفوع المحل؛ ألنه
                                         

 ".ذات): "ج(و ) ب(في ) ١(
 ".يسب): "ب(في ) ٢(
 ).ج(و ) ب(والمثبت من " وقع): "أ(في ) ٣(
 ".عليها): "ب(في ) ٤(
 ).ج(و )) ب((وأثبتها من ) أ(ساقطة من " الكتاب) "٥(
. اإلمام المفسر: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري، أبو عبد اهللا، فخر الدين الرازي: هو) ٦(

: انظر).  هـ٦٠٦(توفي سنة . أصله من طبرستان، ومولده في الري وإليها نسبته. بوهو قرشي النس
 ).٦/٣١٣(، واألعالم )١٣/٦٧(البداية والنهاية، البن كثير 

 ).١/١٥٣(مفاتيح الغيب، للرازي : انظر) ٧(
 ".مشتق)): "ب((في ) ٨(
 ).ج(و )) ب((والمثبت من " للمؤمنين): "أ(في ) ٩(
 ".ركيةوالتب): "ج(في ) ١٠(
 ).ب(وأثبتها من ) ج(و ) أ(ساقطة من " ألنه) "١١(



– 

  )٥٠٤٤(

 أنه - كما قاله الكوفيون -الً له، وعلى تقديره فعالً نصب أيضاً، باعتبار كونه معمو
إما على المفعولية، أو على : أألف أو ابتدائي بسم اهللا، يكون محله نصباً: األولى، أي

وكذا لو . أبتدُئ متبركاً أو مستعيناً باهللا: أنه حال من فاعل الفعل المحذوف؛ ألن التقدير
خبر، وعلقناه بنفس المبتدأ؛ يكون محله نصباً، قُدر المحذوف مصدراً مبتدًأ محذوف ال

وال يضر على هذا حذف المصدر وإبقاء معموله؛ ألنه . ابتدائي بسم اهللا ثابت: والتقدير
المصدر : وقال بعضهم. يتوسع في الظروف والمجرورات ما ال يتوسع في غيرها

محذوفاً؛ ألن ) ١(اً أووبها يعمل في الخبر مذكور: جهةُ ابتداء: الواقع مبتدًأ له جهتان
وهو بهذه . وبها يرفع الفاعل وينصب المفعول: وجهة مصدرية. المبتدأ ال يشترط ذكره

، أو فعالً )٢(ومن يجعل العامل كائناً لمحذوف. الحالة إنما يعمل مذكوراً ال محذوفاً
لقه  نُِصب على تع)٣("بسم اهللا"أن محل : والحاصل. محذوفاً لم يرد عليه شيء من ذلك

وإن قُدر تعلقه بكائٍن فعلى جعِل كائن . ابتدائي: الذي هو] ب/٥ق[بفعٍل، أو بالمبتدأ 
وأما . الخبر يكون محله نصباً، ويجوز كونه في محل رفع أيضاً؛ ألنه خبراً ظاهراً

معمول لكائن، ولو (على جعله خبراً فيجوز الحكم على محله بالرفع وبالنصب؛ ألنه 
 )٤()وال غرابةَ في الحكم على محله بالرفع وبالنصب؛ ألنه. برعلى القول بأنه خ

الخبر مجموع األمرين، : وكذا إن قيل. باعتبارين مختلفين، والشيء يختلف باالعتبار
.  نفسه مع غيره)٥(يجوز أن يحكم على محله بالرفع وبالنصب؛ ألن الشيء منفرداً عن

، وفهم المعنى، وألن القصد ذكر اسم اهللا في وإنما حِذفَ متعلق بسم اهللا لكثرة االستعمال
هل حكم حذف المتعلق هنا الجواز أو الوجوب؟ : فإن قيل. االبتداء، دون ذكر غيره

ورد : وأيضاً. إن الباء متعلقة بالحمد اآلتي: ولذا قال بعضهم. أنه جائز: فالجواب
. )٧(»ت جنبيباسمك ربي وضع«:  والسالم)٦(التصريح بالعامل، في قوله عليه الصالة

                                         
 ".مذكوراً ومحذوفاً): "ب(في ) ١(
 ".المحذوف)): "ج((و ) ب(في ) ٢(
 )).ج((ساقطة من " اهللا) "٣(
 ).ب(ما بين القوسين ساقط من ) ٤(
 ).ج(و ) ب(والمثبت من " غير): "أ(في ) ٥(
 ).ج(و ) ب(وأثبتها من ) أ(ساقطة من " الصالة) "٦(
 ).٤/٢٠٨٤(، ومسلم في صحيحه )٨/٧١(أخرجه البخاري في صحيحه ) ٧(



 

 )٥٠٤٥(

 بعامٍل )١(إن قُدر التعلق: أن يقال: والحاصل المشتمل على التفصيل المقرر في النحو
خاص؛ فإن دلَّت عليه قرينةٌ بعد الحذف جاز ذكره وحذفه، وإن لم تكن قرينة وجب 

. كائٍن أو مستقٍر؛ وجب حذفه، وامتنع ذكره: ذكره، وإن قُدر تعلقه بكوٍن عاٍم نحو
الشروع في :  لقيام القرينة؛ وهي- كما تقدم - وجاز حذفه . كونه هنا خاصاًواألولى 

وكونه فعالً ومن مادة التأليف .  بمقدٍر)٢(وباء البسملِة متعلقٌ: ولذا قال بعضهم. التأليف
فألصالة الفعل في العمل، ولما في تقدير االسم من زيادة : أما األول. ومتأخراً أولى

المضاف، والمضاف إليه، ومتعلق الجار :  كلماٍت)٣(حينئٍذ ِعدةاإلضمار؛ ألن المحذوف 
فألن : وأما الثاني. أألف؛ فإنه مع فاعله المستتر فيه كلمتان: بخالف] أ/٦ق. [والمجرور

 لها يعين العامل المحذوف؛ ألن كلَّ شارٍع في )٤(الذي يتلو التسمية هنا مؤلف، والتالي
 مبدًأ له، فالشارع في التأليف يضمر فعالً من مادته؛  التسميةَ)٥(شيٍء يضمر ما يجعل

كألف، والشارع في األكل يضمر فعالً من مادة األكل؛ ألن تقدير خصوصيات األفعال 
 بتأدية المرام؛ إلفادة تلبس التأليف كله بالتسمية، على وجه )٧( بالمقام، وأوفى)٦(أنسب

. يفيد تلبس التبرك بابتداء التأليف خاصةالتبرك أو االستعانة، بخالف تقدير ابتداء إنما 
وأيضاً وِجد هنا ما يطابق خصوصية العامل ويدل عليه، كما صرح بها عند عدم 

O N M L(: اإلضمار، كما في  K (]وأما الثالث]. ١:العلق : فألن اهللا تعالى قديم
 تعالى األول وألنه. واجب الوجود لذاته، والقديم السابق بالذات مستحقُ السبِق بالذكر

° ± µ ´ ³ ²(:  تعالى)٨(واآلخر؛ قال اهللا  التقديم في )٩(وألن]. ٥:الروم[) ¯ 
 الذي هو الجار والمجرور - )١٠(فألن تقديم المعمول: وأيضاً. الذكر أدخل في التعظيم

                                         
 ).ج(و ) ب(والمثبت من " المتعلق): "أ(في ) ١(
 ".متعلقة): "ج(في ) ٢(
 ".عدد): "ب(في ) ٣(
 ).ج(و ) ب(والمثبت من " والثاني): "أ(في ) ٤(
 ".تجعل): "ب(في ) ٥(
 ).ج(و ) ب(والمثبت من " أمس): "أ(في ) ٦(
 ).ج(و ) ب(والمثبت من " وأولى): "أ(في ) ٧(
 ).ب(وأثبتها من ) ج(و ) أ(ساقطة من " اهللا) "٨(
 ".ألن): "ب(في ) ٩(
 ).ج(و ) ب(والمثبت من " العموم): "أ(في ) ١٠(



– 

  )٥٠٤٦(

؛ ألنه أهم وأدل على االختصاص؛ ألن ]٥:الفاتحة[) 2 3(:  هنا أوقع؛ كما في-
فقصد . باسم الالت، وباسم العزى:  بأسماء آلهتهم فيقولونالمشركين كانوا يبدؤون

 وهذا قريب من قوِل )١(.الموحد تخصيص اسم اهللا باالبتداء؛ لالهتمام والرد عليهم
.  العامُل مؤخراً إلفادة الحصر عند البيانيين، ولالهتمام عند النحويين)٢(يقدر: بعضهم
:  للبيانيين)٣()والمقصود بالذات. هو االهتمام: للنحويين(أن المقصود بالذات : ومعناه

 )٤(واستعمال النحوي. والقصر] ب/٦ق[هو إفادة الحصر، المعبر عنه باالختصاص 
. وكذا استعمال البياني التقديم لالهتمام. التقديم لالختصاص غير مقصود بالذات

والفرق . هما مقصودأن كالً من الفريقين ال ينفي ما يقوله اآلخر، بل لكٍل من: والحاصل
أن االختصاص المعبر عنه بالحصر أو القصر يقتضي الرد : بين االهتمام والحصر

على مدعي الشَِّركَةَ أو العكس، بخالف االهتمام، فال يقتضي رداً؛ ألن اإلنسان قد يهتم 
جعله من بين أسماء غير اهللا مختصاً : باالبتداء" بسم اهللا") ٥(ومعنى اختصاص. وال يرد

ومعنى االختصاص هنا جعُل : قول بعضهم:  وأولى)٦(وأصرح من هذا. االبتداءب
 إلى التبرك، بنحو الالت )٧(التأليِف مقصوراً على التبرك باسمه تعالى، ال يتجاوزه

وهو قصر أفراد؛ ألن الكفار كانوا يبدؤون بأسماء آلهتهم تبركاً، ال . والعزى
` d c b a ( :)٩( تعالى؛ قال تعالى بالتبرك باسمه)٨(اختصاصاً؛ العترافهم

e (]٣:غافر[ ،)Ç Æ Å Ä Ã Â (]فوجب على الموحد ]. ٨٧:الزخرف
يخاطب به من يعتقد : أن قصر األفراد: والحاصل. أن يقصد قطع عرق شِركة األصنام

. كما هو مبين في علم البيان. يخاطب به من يعتقد العكس: الشَِّركَةَ، وقصر القلب

                                         
 ).١/٣(الكشاف : انظر) ١(
 ".يقدم): "ب(في ) ٢(
 ).ب(ما بين القوسين ساقط من ) ٣(
 ".النحو): "ب(في ) ٤(
 ".اختصاصه): "ج(في ) ٥(
 ".ذلك): "ج(في ) ٦(
 ".ال يجاوزه): " ب(في ) ٧(
 ).ج(و ) ب(والمثبت من " العتبار فهم): "أ(في ) ٨(
 ).ج(وأثبتها من ) ب(و ) أ(ساقطة من " قال تعالى) "٩(



 

 )٥٠٤٧(

؛ فإن تقديم ]١:العلق[) M L(:  لالحتراز، عن نحو– المذكور هنا - قديم  الت)١(وقَيد
فكان . من أنها أول سورة نزلت: ، ِلما قيل)٢(العامل فيه أوقع وأبلغ؛ ألن المقام يقتضيه

وهذا يرجح تقديم العامل على المعمول، وإن كان ِذكر اهللا أهم في . األمر بالقراءة أهم
قدمةٌ مراعاتها على الذاتية؛ ألن العارضة في مراعاتها نفسه، واألهمية العارضة م

L (ليست للذاتية؛ ألن بالغة الكالم مطابقته لمقتضى الحال، أو أن ] أ/٧ق[بالغة 
M ( متعلق بإقرأ الثاني تعلق المفعولية، ودخلت الباء فيه مع أن الفعل متعٍد بنفسه

.  منزلة الالزم)٣(ه؛ لتنزيلهواقرأ األول ال مفعول ل. للداللة على التكرير والدوام
أو أن . فالن يعطي: أوجد القراءة من غير اعتبار تعلقه بمفعول خاص، نحو: ومعناه

اقرأ األول والثاني كٌل منهما منزٌل منزلة الالزم، والجار والمجرور متعلق بمحذوٍف 
 إشكال ورد وهذه ثالثة أجوبة عن. أوجد القراءة مستعيناً أو متلبساً باسم ربك: أي. حال

 التقديم )٥( حكم)٤(إن التقديم لالختصاص؛ فإن مقتضى كون: من اآلية، على قولهم
من أن سورة اقرأ أول سورة نزلت، : وما قيل. تقديم باسم ربك على اقرأ: لالختصاص

الذي يجمع : -  في حواشي المختصر )٦( كما قال العبادي- بأن التحقيق : نوزع فيه
أول سورة نزلت بتمامها سورة الفاتحة، وأن أول آية على أن : الروايات المتعارضة

: وأن أول آية نزلت بعد فترة الوحي) ^ _ ` b a(: إلى) M L K(: اإلطالق
أول ما :  بعد سورة المزمل والمدثر، وقيل)٧() M L K( :أول المدثر، ونزل آخر

سورة : قيلإذا جاء نصر اهللا، و: سورة: سورة المدثر، وآخر ما نزل من السور: نزل
 الختصاصها بلزوم - أن حق الحروف المفردة الفتح )٨( مع- وكُِسرت الباء . التوبة

                                         
 ).ج(و ) ب(والمثبت من " وفيه): "أ(في ) ١(
 ).ج(و ) ب(والمثبت من " تقتضيه): "أ(في ) ٢(
 ).ج(والمثبت من " لتنزله): "ب(و ) أ(في ) ٣(
 ).ج(و ) ب(وأثبتها من ) أ(ساقطة من " كون) "٤(
 ).ج(ساقطة من " حكم) "٥(
الشرح : شهاب الدين، أحمد بن قاسم العبادي القاهري الشافعي، عالم فقيه مدقق محقق، من مؤلفاته: هو) ٦(

. هـ٩٩٤: ت. ية على شرح المنهجالكبير على الورقات، واآليات البينات على شرح جمع الجوامع، وحاش
 ).١٠/٦٣٦(، وشذرات الذهب )٣/١١١(الكواكب السائرة : انظر

 ).ب(وأثبتها من ) ج(و ) أ(ساقطة من " باسم ربك) "٧(
 ".من): "ب(في ) ٨(



– 

  )٥٠٤٨(

الحرفية والجر، فكُِسرت ليناسب عملها، فالعلة مركبة من مجموع األمرين، وهما لزوم 
: ، وفي كل منهما مناسبة للكسر؛ أما الجر)٢( عنهما)١(الحرفية، ولزوم الجر، ال تنفك

فالقتضائها السكون، الذي هو عدم : أثرها، وأما الحرفية] ب/٧ق[تها فلموافقة حرك
أنه ال يوجد في األفعال، وال في الممنوع : والكسر بمنزلة العدم؛ لقلته، بدليل. الحركة

وإنما جعلت علة الكسر مركبة، ولم .  الصرف، وال في الحروف إال نادراً، كجير)٣(من
واو العطف وفاؤه؛ فإنهما : ئال يرد على لزوم الحرفيةتُجعل كلُّ واحدٍة علةً مستقلةً؛ ل

كاف التشبيه؛ فإنها : ، أو لئال يرد على لزوم الجر)٤(مالزمان للحرفية ولم يكسر
واو : فإن قيل.  تنفك عن الحرفية باستعمالها اسماً ولم تُكسر)٥(مالزمة للجر، ولكن

. هما كسرة، فانتقضت العلةالقسم وتاؤه كل منهما الزم للحرفية والجر، ولم تكن حركت
عمل الحرفين المذكورين بطريق النيابة عن الباء، فكأن الجر ليس : فالجواب أن يقال

  .أثراً لهما
) M L K(:  وثبتت في-  بسم اهللا الرحمن الرحيم )٦( من-وحِذفت ألف اسم 

ها  عند غالب األفعال؛ ألن-كثرة استعمال بسم اهللا الرحمن الرحيم : األول: لوجهين
 تخفيفها )٧( فوجب–تُطلب في األكل والشرب والذكاة، وغيرها من األفعال الشرعية 

نيابة : الثاني. باسم ربك، أو باسم الخالق؛ فإنها قليلة االستعمال: بحذف ألفها، بخالف
أوله » اسم«الباء عنها أوجبت حذفها، لعدم الجمع بين الِعوض والمعوض، وذلك ألن 

 غير ممكن، فُأدِخلت الباء في أوله لتحركها، ونيابتها عن األلف، ساكن، واالبتداء به
فسقطت في الخط، ولم تسقط من اقرأ باسم ربك؛ ألن الباء ال تنوب عن األلف في هذه 

: والفرق صحة المعنى في إقرأ مع حذف الباء، بأن تقول. المواضع، بخالف بسم اهللا
أن األلف تُحذف : والحاصل. ح المعنىإقرأ اسم، ولو حذفت الباء من بسم اهللا لم يص

بسم : الجاللة دون المضاف إلى غيرها، نحو] أ/٨ق[من اسم المضاف إلى لفظ 
                                         

 ".ينفك): "ب(في ) ١(
 ).ج(و ) ب(والمثبت من " عنها): "أ(في ) ٢(
 ).ب(ساقطة من " من) "٣(
 ".تكسر): "ب(في ) ٤(
 ).ج(و ) ب(وأثبتها من ) أ(ساقطة من " ولكن) "٥(
 ).ب(ساقطة من " اسم من) "٦(
 ).ج(والمثبت من " أوجب): "ب(و ) أ(في ) ٧(



 

 )٥٠٤٩(

. الجواز مطلقاً: )٢(، واألخفش)١(وحكي عن الكسائي. الرحمن، هذا هو المشهور
، ولم تطول في سائر )٣(وطولت سنَّةُ الباء األولى من بسم اهللا قدر نصف األلف

أنه لما حِذفت ألف الوصل بعد الباء طولت هذه : األول:  غير بسم اهللا لوجهينالمواضع
أنهم أرادوا افتتاح كتاب : الثاني. الباء؛ ليدل طولها على األلف المحذوفة التي بعدها

 ظهوراً تاماً، ولذا )٦( لتظهر)٥( بحرف معظم مفخم، فطولوا طرف الباء األولى)٤(اهللا
طولوا الباء، وأظهروا السين، ودوروا : )٨( يقول لكتابه)٧(كان عمر بن عبد العزيز

ولعل عمر بن عبد العزيز أخذه من الحديث الوارد، وهو أنه . الميم، تعظيماً لكتاب اهللا
، وحرف القلم، وانصب الباء، وفرق السين، )٩(ألق الدواة«: عليه السالم قال لمعاوية

الرحمِن، وجود الرِحيِم، وضع قلمك على أذنك  الميم، وحسن اللَِّه، ومد )١٠(وال تقور
   )١١(.»اليسرى، فإنه أذكر لك

                                         
من أهل . إمام في اللغة والنحو والقراءة: علي بن حمزة بن عبد اهللا األسدي بالوالء، الكوفي، أبو الحسن الكسائي: هو) ١(

لم بها، وقرأ النحو بعد الكبر، وتنقل في البادية، وسكن بغداد، وتوفي بالري سنة وتع. ولد في إحدى قراها. الكوفة
، وطبقات النحويين واللغويين، )١/٥٣٥(غاية النهاية في طبقات القراء، البن الجزري : انظر. هـ، عن سبعين عاما١٨٩ً

 ).٤/٢٨٣(، واألعالم )١٢٧: ص(البن مذحج 
نحوي، عالم . لوالء، البلخي ثم البصري، أبو الحسن، المعروف باألخفش األوسطسعيد بن مسعدة، المجاشعي با: هو) ٢(

وفيات األعيان : انظر.  هـ٢١٥توفي سنة . سكن البصرة، وأخذ العربية عن سيبويه. باللغة واألدب، من أهل بلخ
 ).٣/١٠١(، واألعالم )٢/٣٦(، وإنباه الرواة على أنباه النحاة، للقفطي )٢/٣٨٠(

 ).ج(و ) ب(والمثبت من " ألف "):أ(في ) ٣(
 ).ج(و ) ب(وأثبتها من ) أ(ساقطة من " اهللا) "٤(
 ).ج(و ) ب(والمثبت من " األول): "أ(في ) ٥(
 ".ليظهر): "ب(في ) ٦(
الخليفة الصالح، والملك العادل، وربما قيل له : عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم األموي القرشي، أبو حفص: هو) ٧(

ومدة خالفته سنتان .  هـ١٠١: توفي سنة. وهو من ملوك الدولة األموية بالشام. لخلفاء الراشدين تشبيهاً له بهمخامس ا
 ).٥/٥٠(، واألعالم )٥/١١٤(سير أعالم النبالء : انظر. ونصف

 ".لكاتبه): "ب(في ) ٨(
: ص(اموس المحيط، للفيروزآبادى ، والق)٢٨٧: ص(مختار الصحاح، البن أبي بكر الرازي : انظر. أصلح مدادها: أي) ٩(

٩٢٢.( 
 ".يقور): "ب(في ) ١٠(
، من طريق الوليد بن مسلم، حدثنا يزيد بن يزيد بن جابر، )١٧٠: ص(أخرجه السمعاني في أدب اإلمالء : ضعيف جداً) ١١(

يا معاوية، «: لكنت أكتب بين يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقا: قال معاوية رضي اهللا عنه: عن مكحول، قال
وهذا . »ألق الدواة، وحرف القلم، وانصب الباء، وفرق السين، وال تقور الميم، وحسن اللَِّه، ومد الرحمِن، وجود الرِحيِم

 .الحديث في إسناده مجاهيل، وفيه الوليد مدلس، ومكحول لم يلق معاوية



– 

  )٥٠٥٠(

ما دلَّ مفرداً على معنى بنفسه، غير : وعرفاً. ما دلَّ على مسمى: واالسم لغةً
: واالسم. جعُل اللفِظ داالً على ذلك المعنى: )٣( والتسمية)٢(. ببنيته لزمان)١(متعرٍض

 ويظِْهره، )٤(ن السمو؛ وهو العلو؛ ألنه يدلُّ على مسماه، فيعليهمشتقٌ عند البصريين م
 في التركيب وتناسب المعنى، ألن المشتق يوافق المشتق منه في ترتيب )٥(لتوافقهما

: ويشهد لقولهم. أفْع: سمو فَعَل، وبعد التغيير: الحروف، وفي أصل المعنى، فأصله
: ، كقول العرب)٦(ومجيء سمى كهدى. مى، وسميتأسماء، وَأسام، وس: تصريفه على

 الواقعة في جمِعه وتَصِغيره - ؛ ألن كالً من هذه التصريفات )٧()لغة فيه(باسماك 
: التي دخلها اإلعالل إلى أصلها، ولو كان أصله] ب/٨ق[ الكلمة )٨( تَرد-وإسناده 

واشتقاقه من .  همزة الوصل)٩(فحِذفت الواو وعوضت:  كما قاله الكوفيون- وسما 
أوسام :  لقيل في جمعه- السمة؛ وهي العالمة، فوزنه فعل قبل التغيير، وبعده أعٌل 

وأسام جمع أسماء؛ فهو جمع . وسمت: وفي الفعل. وسيم:  تصغيره)١٠(وفي. وأواسم
من األسماء الثالثية التي دخلها النقص، بحذف حرف، " اسم"أن لفظ : والحاصل. الجمع

اق البصريين والكوفيين، وإنما اختلفوا في المحذوف، كما اختلفوا في المشتق منه، باتف
والمه . فعل، وبعده أفع: واو، ووزنه عندهم قبل التغيير: فالمه على كالم البصريين

. أعل: فعل، وبعد التغيير: فوزنه عندهم قبل التغيير. ميم، وفاؤه واو: عند الكوفيين
أنه عند البصريين محذوف الالم، فهو من األسماء المحذوفة : فالحاصل. بحذف الفاء

 وعند الكوفيين محذوف الفاء، فالحرف المحذوف على )١١(.األعجاز، كيد ودم

                                         
 ).ج(والمثبت من " معترض): "ب(و ) أ(في ) ١(
 ).١/١٧(الدر المصون، للسمين الحلبي : انظر) ٢(
 ".فالتسمية): "ج(في ) ٣(
 ".فتعليه): "ج(في ) ٤(
 .بزيادة الواو، والصواب ما أثبته" ولتوافقهما: "في جميع النسخ) ٥(
 ).ج(والمثبت من " كمعدى): "ب(و ) أ(في ) ٦(
 ).ج(و ) ب(والمثبت من " فيه لغة): "أ(في ) ٧(
 ".يرد): "ج(في ) ٨(
 ".وعوض): "ج(و ) ب(في ) ٩(
 ".ففي): "ب(في ) ١٠(
 ).١/٥(الكشاف : انظر) ١١(



 

 )٥٠٥١(

 عشرة )٢(وفيه ثمان.  الماً، والكوفي يجعلها فاء)١(واو، لكن البصري يجعلها: المذهبين
  :في قوله: )٣(لغة، جمعها شيخ مشايخنا اُألجهوِري

   سمى بدءاً لَهنّ تَِفي)٤(كذا سماةٌ... ثْ مِن اسٍم سماٍء مع سٍم سمٍة ثَلِّ
: فإن قيل.  األوِل، بثماني عشرة)٥(فاسم وسماء وسم وسمة وسمى وسماة، ست مثلثةُ

 – وهو العلو -نعم؛ ألن من قال باشتقاقه من السمو : هل لهذا الخالف فائدة؟ فالجواب
 قبل وجود الخلق وبعدهم، وعند وجودهم ال تأثير لهم في )٦(إنه لم يزل موصوفاً: يقول

من الوسم، ] أ/٩ق[إنه مشتق : ومن قال. وهو قول أهل السنة. أسمائه، وال في صفاته
. كان اهللا في األزل بال اسم وال صفة، فلما خلق الخلق جعلوا له أسماء وصفات: يقول

 )٨(ند فناء الخلق، كما نقله القرطبي، وزعموا أنه يبقى بال اسم ع)٧(وهو قول المعتزلة
أن القرآن صفة : )١١(ووجهه.  أشد خطًأ من قولهم بخلق القرآن)١٠( وهذا)٩(.عنهم

يلزم على هذا جري الكوفي على رأي : ال يقال. واحدة، واألسماء صفات متعددة
                                         

 ).ج(و ) ب(والمثبت من " يجعله): "أ(في ) ١(
 ).ج(والمثبت من " ثماني): "ب(وفي " ثمانية): "أ(في ) ٢(
.  بالحديثفقيه مالكي، عالم: علي بن محمد بن عبد الرحمن بن علي، أبو اإلرشاد، نور الدين اُألجهوِري: هو) ٣(

شرح على ِرسالَة ابن َأبي زيد القيرواني، وشروحه الثَّلَاثَة على : له مؤلفات كثيرة منها. مولده ووفاته بمصر
 ).٥/١٣(، واألعالم )٣/١٥٧(خالصة األثر : انظر. هـ١٠٦٦: توفي سنة. مخْتَصر خَِليل في فقه الْماِلِكية

 .)ج(والمثبت من " سمات): "ب(و ) أ(في ) ٤(
 ".مثله): "ب(في ) ٥(
 ".موقوفا): "ب(في ) ٦(
إحدى الفرق اإلسالمية الكبيرة، مؤلفة من عشرين فرقة، وهذه الفرق تجتمع على القول : المعتزلة هم) ٧(

التوحيد، والعدل، والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، واألمر بالمعروف «: باألصول الخمسة، وهي
، والملل والنحل، )١١٥: ص(الفرق بين الفرق، لعبد القاهر البغدادي : رانظ. »والنهي عن المنكر

 ).٥٦: ص(للشهرستاني 
من كبار : محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرح األنصاري الخزرجي األندلسي، أبو عبد اهللا، القرطبي: هو) ٨(

وتوفي ) يوط، بمصرفي شمالي أس(رحل إلى الشرق واستقر بمنية ابن خصيب . من أهل قرطبة. المفسرين
نفح الطيب من : انظر. والمشهور بتفسير القرطبي. الجامع ألحكام القرآن: من مؤلفاته.  هـ٦٧١فيها سنة 

 ).٥/٣٢٢(، واألعالم )٢/٢١٠(غصن األندلس الرطيب، للمقري 
 ).١/١٠١(تفسير القرطبي : انظر) ٩(
 ).ب(والمثبت من " وهو): "ج(و ) أ(في ) ١٠(
 ".ووجه): "ب(في ) ١١(



– 

  )٥٠٥٢(

زم الكوفيون إنما نظروا للفظ اسم، بقطع النظر عن مسماه، وال: ألنا نقول. المعتزلة
 عند الكالم على -  )٢( الحطاب)١(ما أشار له: المذهب ليس بمذهب، ويدل على ذلك

أن المعنى : حيث ذُِكر االشتقاق في أسماء اهللا تعالى فالمراد منه«:  من قوله-الرحمن 
 المشتق أن يكون مسبوقاً بالمشتق منه، )٣(المذكور ملحوظٌ في ذلك االسم، وإال فشرط

 االشتقاق لإلبهام، )٤(مة؛ ألنها من كالمه، حتى أنكر قوم إطالقوأسماء اهللا تعالى قدي
 معنى )٥(فيه" الرحمن"فيه معنى السالمة، وفي " السالم"إنما يقال في مثل اسمه : وقالوا

أن التسمية له تعالى بأسمائه قديمة، وكذا معاني أسمائه تعالى :  والحاصل)٦(.»الرحمة
واالشتقاق . هو حادث، وإن كان معنى النازل قديماًوأما نزول ألفاظ األسماء ف. قديمة

هل االسم عين المسمى، أو غيره، أو ال وال؟ : وجرى خالفٌ. إنما هو بالنظر للفظ
 من أصوات )٧(أنه إن ُأريد اللفظ فغير المسمى؛ ألنه يتألف: وهو: واألولى التفصيل

 )١١( تارة، ويتحد)١٠(، ويتعدد)٩(، ويختلف باختالف األزمان واألعصار)٨(متقطعة
وإن ُأريد به ذات الشيء فهو المسمى، لكنه لم يشتهر . أخرى، والمسمى ال يكون كذلك

 – )١٢( كما هو رأي أبي الحسن األشعري-وإن ُأريد به الصفة ] ب/٩ق. [بهذا المعنى

                                         
 ).ج(و ) ب(وأثبتها من ) أ(ساقطة من " له) "١(
. فقيه مالكي، من علماء المتصوفين: محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني، أبو عبد اهللا، المعروف بالحطاب: هو) ٢(

في . مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: من كتبه. ولد واشتهر بمكة، ومات في طرابلس الغرب. أصله من المغرب
 ).٧/٥٨(، واألعالم )١٠/٤٠٨(شذرات الذهب : انظر. هـ٩٥٤توفي سنة . ه المالكيةفق

 ".فيشترط): "ب(في ) ٣(
 ).ج(ساقطة من " إطالق) "٤(
 ).ج(و ) ب(وأثبتها من ) أ(ساقطة من " فيه) "٥(
 ).١/١٢(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : انظر) ٦(
 ).ج(و ) ب(والمثبت من " ألنه ال يتألف): "أ(في ) ٧(
 ).ج(و ) ب(والمثبت من " منقطعة): " أ(في ) ٨(
 ).ج(والمثبت من " باختالف االسم واألعمار): "ب(و ) أ(في ) ٩(
 ).ج(و ) ب(والمثبت من " وتتعدد): "أ(في ) ١٠(
 ".ويتجدد): "ب(في ) ١١(
علي بن إسماعيل بن : هووأبو الحسن األشعري ). ٥٢٩: ص(ريتر : مقاالت اإلسالميين، لألشعري، تحقيق: انظر) ١٢(

كان من األئمة المتكلمين . مؤسس مذهب األشاعرة. إسحاق، أبو الحسن، من نسل الصحابي أبي موسى األشعري
. هـ٣٢٤وتوفي ببغداد سنة . وتلقى مذهب المعتزلة وتقدم فيهم، ثم رجع وجاهر بخالفهم. ولد في البصرة. المجتهدين

 ).٤/٢٦٣(، واألعالم )٣/٣٤٧( الشافعية الكبرى، للسبكي ، وطبقات)٣/٢٨٤(وفيات األعيان : انظر



 

 )٥٠٥٣(

 إلى ما هو نفس المسمى؛ كالواحد والقديم، وإلى ما هو )١(انقسم انقسام الصفة عنده
، والقادر )٤( وال غيره؛ كالحي والعليم)٣(، وإلى ما ليس هو)٢(خالق والرازقغيره؛ كال

 هذا في صفات الذات، وأما صفات السلب؛ فليس )٥(.والمتكلم، والسميع والبصير
وأما الصفة . ؛ كقبل كل شيء، وآخر كل شيء، فغير باتفاق)٦(واإلضافة. بمركب
  . فهي عين اتفاقاً: النفسية

باهللا بدل بسم اهللا، حتى يصدق عليه : ديث البسملة السابق أن يقالمقتضى ح: فإن قيل
ما قاله شيخ : باهللا؟ فالجواب: ، ولم يقل)٧()بسم اهللا: فلماذا قال(االبتداء بلفظ اهللا، 

 على )١٠( اسٍم فهو في الحقيقة وارد)٩(أن كلَّ حكٍم ورد على:  وغيره)٨(اإلسالم
ذكرت اسم زيد، فليس : ض، وذلك ألنه إذا قيلمدلوله، إال لقرينة؛ كضرب؛ فعل ما

أنه ذكر لفظة اسم، بل إنه ذكر لفظ زيد؛ ألنه مدلول اسم زيد؛ إذ مدلوله اللفظ : معناه
َأبتَِدُئ ِبمدلُوِل اسِم : معنَاه. )١١(ِبسِم اللَِّه َأبتَِدُئ: الدال عليه، وهو لفظ زيد، فكذا قوله

  )١٢(.باهللا أبتدئ:  قالاللَِّه، وهو لفظ اهللا، فكأنه

                                         
 ".غيره): "ب(في ) ١(
 ".والرزاق): "ب(في ) ٢(
 ".عينه"زيادة ): ج(في ) ٣(
 ).ج(و ) ب(والمثبت من " والعالم): "أ(في ) ٤(
 ).١/٢٦(أنوار التنزيل، للبيضاوي : انظر) ٥(
 ".واإلضافية): "ج(و ) ب(في ) ٦(
 ).ج(و ) ب(وأثبته من ) أ( ساقط من ما بين القوسين) ٧(
توفي بالقاهرة سنة . فقيه شافعي، من رملة المنوفية بمصر: أحمد بن حمزة الرملي، شهاب الدين: هو) ٨(

: انظر). نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج(جمعه ابنه شمس الدين محمد، و) الفتاوى(من كتبه . هـ٩٥٧
 ).١/١٢٠(، واألعالم )٢/١١٩(الكواكب السائرة 

 ".عليه): "ب(في ) ٩(
 ).ب(وأثبتها من ) ج(و ) أ(ساقطة من " وارد) "١٠(
 ).ج(ساقطة من " َأبتَِدُئ) "١١(
 ).١/١٩(، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، للرملي أيضاً )٤/٢٦٠(فتاوى الرملي : انظر) ١٢(



– 

  )٥٠٥٤(

، أو للفــرق )١(بــاهللا؛ ألن التبــرك واالســتعانة بــذكر اســم اهللا: وإنمــا لــم يقــل
ــين، أي ــين اليم ــيمن، أي: ب ــسم، والت ــرك: الق ــصيل)٢(التب ــة )٣(، أو لتح  نكت

ــال أوالً ــال   )٤(اإلجم ــد اإلجم ــوس عن ــه النف ــشوقة إلي ــده، المت ــصيل بع ، والتف
، ولإلشـعار بــالتعميم، لكــون التبــرك  المتقـدم عليــه، وذلــك أوقـع فــي الــنفس  

بجميــع أســمائه تعــالى؛ ألن إضــافة اســم الجــنس إلــى المعرفــة : واالســتعانة
تفيــد العمــوم، أو ألن المــسمى إذا كــان فــي غايــة العظمــة فــال يــذكر، بــل 

ــضرته ــمه وح ــال)٥(اس ــا يق ــه، كم ــاب:  وجناب ــى الجن ــالم عل ] أ/١٠ق [)٦(س
  . العالي، وعلى الحضرة العالية

إال لقرينة؛ : وقوله. إضافة اسم إلى اهللا، من إضافة العام للخاص، كشجر أراكو
كضرب، فعٍل ماٍض؛ فإن الحكم بالفعلية فيه إنما هو وارد على ضرب نفسه، ال على 
مدلوله من الحدث والزمن، بقرينة امتناع وروده عليه، إذ الفعلية المحكوم بها إنما 

  .يتصف بها عنده اللفظ
أنه : والمراد. علم على الذاِت الواجب الوجود، المستحق لجميع المحامد: »اهللا«و 

 للموضوع له، فال يرد أن )٨(إلخ، تعيين...)٧(الواجب الوجود: وقولنا. موضوع للذات
 )٩(الذات الواجب الوجود كلي، فال يكون الموضوع له معيناً، فال تفيد ال إله إال اهللا

أن : )١٠(ويحكى. وهو أعرف المعارف باتفاق. يهالتوحيد، وهو خالف ما أجمعوا عل

                                         
 ).ج(والمثبت من " بذكر اسمه): "ب(و ) أ(في ) ١(
 ).١/٢٦(زيل أنوار التن: انظر) ٢(
 ".لتحصيله): "ب(في ) ٣(
 ).ج(و ) ب(والمثبت من " وال): "أ(في ) ٤(
 ".بل اسمه بل حضرته): "ج(في ) ٥(
 ).ج(والمثبت من " المجلس): "ب(و ) أ(في ) ٦(
 ).ب(ساقطة من " الوجود) "٧(
 ".معين): "ج(في ) ٨(
 ).ج(و ) ب(وأثبتها من ) أ(ساقطة من " اهللا) "٩(
 ".وحكى): "ج(في ) ١٠(



 

 )٥٠٥٥(

إن اسمه :  أكرمه كرامة عظيمة، بقوله)٤( بأن اهللا تعالى)٣( في المنام)٢( رأى)١(ِسيبويه
 )٧(أعرف المعارف، الضمير المراد: فقول النحاة. )٦( أعرفُ المعارف)٥("اهللا"تعالى 

ل عليه األلف والالم، وأدغم وفُخِّم، ، فُأدِخ»الٍَه«: وأصله عند الكوفيين. بعد اسمه تعالى
فصار الِْإلَه، ثم " أل"، ثم أدخلت عليه »إلَه«فأصله : وأما عند البصريين. فصار اهللا

عليه يطلق على المعبود مطلقاً؛ ولذا " أل"وهو قبل دخول . حذفت الهمزة وأدغم وفُخِّم
: مختص باهللا تعالى، وكذا قولنا" اهللا: "أطبق جميع الخالئق على أن قولنا: )٨(قال الخليل

 وإذا ُأِطلق اإلله على غيره فإنما يكون بإضافٍة، أو تنكيٍر؛ )٩(.مخصوص به" اإلله"
، ]١٣٨:األعراف[) / 0 1(: - حكاية عن قوم موسى - كقوله تعالى 

  ].١٣٣:البقرة[إلخ ) « ¼(: )١٠(وقوله
أنك إذا حذفت : ن الخواصمختص بخواص ال توجد في سائر أسماء اهللا؛ فم" اهللا"ولفظ 
 :)١٣(، كقوله تعالى)١٢(به تعالى] ب/١٠ق [)١١(، وهو مختص"هللا"صار " اهللا"ألف 

                                         
إمام النحاة، وأول من بسط علم : عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء، أبو بشر، الملقب ِسيبويه: هو) ١(

كتاب : " وصنف كتابه المسمى. ولد في إحدى قرى شيراز، وقدم البصرة، فلزم الخليل بن أحمد ففاقه. النحو
، )٣/٤٦٣(وفيات األعيان : انظر. هـ١٨٠ي سنة توف. في النحو، لم يصنع قبله وال بعده مثله" سيبويه

 ).٥/٨١(واألعالم 
 ".رؤي): "ج(في ) ٢(
 ".وأخبر"زيادة ): ج(و ) أ(في ) ٣(
 ).ج(و ) ب(وأثبتها من ) أ(ساقطة من " تعالى) "٤(
 ).ج(ساقطة من " اهللا) "٥(
 ).١/١١(مواهب الجليل : انظر) ٦(
 ).ب(ساقطة من " المراد) "٧(
من أئمة اللغة واألدب، : بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي األزدي اليحمدي، أبو عبد الرحمنالخليل : هو) ٨(

ولد ومات في . وهو أستاذ سيبويه النحوي. وواضع علم العروض، أخذه من الموسيقى، وكان عارفاً بها
 ).٢/٣١٤(، واألعالم )١/٣٧٦(إنباه الرواة : انظر. هـ١٧٠البصرة، سنة 

 ).١/٨(فة المحتاج في شرح المنهاج، وحواشي الشرواني والعبادي تح: انظر) ٩(
 ).ج(و ) ب(وأثبتها من ) أ(ساقطة من " وقوله) "١٠(
 ".أيضاً"زيادة ): ج(في ) ١١(
 ).ج(ساقطة من " تعالى) "١٢(
 ).ج(وأثبتها من ) ب(و ) أ(ساقطة من " تعالى) "١٣(



– 

  )٥٠٥٦(

)J I H)وهو مختص "له"، وإن حذفت الالم األولى صار ]٤:الفتح[) )١ ،
( * + , ( )٣(، و]٦٤:الزمر[) m l k j(:  أيضاً؛ كقوله تعالى)٢(به

:  عليه أيضاً نحو)٥(، ويدل"هو"لباقية صار ، وإن حذفت الالم ا]١:التغابن [)٤() - 
والواو زائدة ]. ٦٥:غافر[) ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦(، ]١:اإلخالص[) ! " # $(

والسقوط عالمة الزيادة . هما وهم: بدليل سقوطها في التثنية والجمع؛ ألنك تقول
غير موجودة فيما عداه من بقية أسمائه " اهللا"للساقط، فهذه الخاصة موجودة في لفظ 

 الخاصة بحسب اللفظ، قد حصلت أيضاً بحسب المعنى؛ )٦(ولما حصلت تلك. لىتعا
وإذا دعوت . فإنك إذا دعوت اهللا بالرحمن؛ فقد وصفته بالرحمة، ولم تصفه بالقهر

باهللا فقد وصفته : وأما إذا قلت.  بالعليم؛ فقد وصفته بالعلم ولم تصفه بالقدرة)٧(اهللا
حصلت له هذه الخاصة دون غيره من بقية أسمائه " اهللا: "فثبت أن قولنا. بجميع الصفات

أن كلمة الشهادة، هي الكلمة التي بسببها ينتقل الكافر من : ومن الخواص. )٨(تعالى
أشهد أن ال إله إال الرحمن، : الكفر لإلسالم، ولم يحصل إال بهذا االسم، فلو قال الكافر

 إلى خالف في اهللا، هل )٩(لسيدوأشار ا. وإال الملك، وإال القدوس، لم يخرج من الكفر
  )١٠(هو سرياني، أو عربي مشتق، أو غير مشتق؟

                                         
 ".واألرض"زيادة ): ج(في ) ١(
 ).ج(و ) ب(وأثبتها من ) أ(ساقطة من " به) "٢(
 ).ج(و ) ب(وأثبتها من ) أ(ساقطة من " الواو) "٣(
 ).ج(اآلية بتمامها ساقطة من ) ٤(
 ).ج(و ) ب(والمثبت من " وهو يدل): "أ(في ) ٥(
 ).ب(ساقطة من " تلك) "٦(
 ".دعوته): "ج(و ) ب(في ) ٧(
 ).ج(ساقطة من " تعالى) "٨(
حاشية على : سن الجرجاني، يعرف بالسيد الشريف، عالم الشرق، لهعلي بن محمد بن علي أبو الح: هو) ٩(

، والبدر الطالع بمحاسن من )٥/٣٢٨(الضوء الالمع : انظر. هـ٨٠٦أوائل الكشاف، مطبوعة، توفي سنة 
 ). ١/٤٨٨(بعد القرن السابع، للشوكاني 

للسيد الشريف الجرجاني تبين " فالحاشية على كتاب الكشا"، لكن بمراجعة "ثم قال: "زيادة): ج(و ) ب(في ) ١٠(
 ).٣٦(الحاشية على كتاب الكشاف، للسيد الجرجاني، ص : انظر. أن النقل بعده ليس من كالم الجرجاني



 

 )٥٠٥٧(

أصله :  ومن قال)٢(.إلى أنه علم عربي غير مشتق: )١( وذهب الخليل والزجاج
غلب عليه سبحانه، بحيث صار ال يستعمل في غيره؛ كالصعق، والنجم، : وصفٌ، يقول

واستظهره .  تطرق الشركة إليهفي إجراء الوصف عليه، وامتناع الوصف به، وعدم
 قبل حذف -اإلله «] أ/١١ق: [-  أيضاً في حاشية الكشاف - قال السيد . )٣(البيضاوي

 على غيره )٥( علم لتلك الذات المعينة؛ إال أنه قبل الحذف يطلق-  )٤(الهمزة وبعدها
: اصل فالح)٦(.»تعالى أطالق النجم على غير الثريا، وبعده لم يطلق على غيره أصالً

أنه قبل الحذف من باب الغلبة التحقيقية، كما في الصعق، وبعده من باب الغلبة 
: والفرق بين الغلبة التقديرية والغلبة التحقيقية. )٨( والعيوق)٧(التقديرية، كما في الدبران

يكون للمسمى أفراد كثيرةٌ استُعِمل في جميعها ثم غلب استعماله في فرد : أن التحقيقية
 يستعمل إال في فرد منها، مع )٩(يكون للمسمى أفراد لكنه لم: التقديريةو. منها

وعلى االشتقاق ففاؤه «: )١٠(قال المحقق ابن مرزوق. صالحيته لالستعمال في بقيتها
        الهت الشمس : ومنه. ارتفع: ياء، من اله، يليه، أي: قيل: الم، والمه هاء، وعينه

                                         
ولد ومات . عالم بالنحو واللغة: إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج: هو: والزجاج". والزجاجي): "ب(في ) ١(

 ).١/٤٠(، واألعالم )١/٥١(معجم األدباء، للحموي : انظر. هـ٣١١في بغداد سنة 
 ).٢٥: ص(تفسير أسماء اهللا الحسنى، للزجاج : انظر) ٢(
عبد اهللا بن عمر بن محمد بن علي : والبيضاوي هو). ١/٢٦(أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي : انظر) ٣(

- بفارس (ولد في المدينة البيضاء . ض، مفسر، عالمةقا: الشيرازي، أبو سعيد، أو أبو الخير، ناصر الدين البيضاوي
بغية : انظر. هـ٦٨٥وصِرف عن القضاء، فرحل إلى تبريز فتوفي فيها سنة . وولي قضاء شيراز مدة) قرب شيراز

 ).٤/١١٠(، واألعالم )٢/٥٠(الوعاة 
 ".وبعده): "٣٦:ص(للسيد الشريف الجرجاني، " الحاشية على كتاب الكشاف"في ) ٤(
 ".ُأطلق): "٣٦:ص(ي المصدر السابق، ف) ٥(
 ).٣٦:ص(المصدر السابق : انظر) ٦(
)٧ (انربدبراناً؛ ألنه يدبر الثريا، أي: نجم بين الثريا والجوزاء، ويقال له: الد يمالتابع والتويبع، وهو من منازل القمر، س :

، ولسان العرب، البن منظور )١٤/٨٠( لألزهري ، وتهذيب اللغة،)٨/٣٣(كتاب العين، للخليل بن أحمد : انظر. يتبعها
)٤/٢٧١.( 

كوكب أحمر مضيء بحيال الثريا في ناحية الشمال ويطلع قبل الجوزاء، سمي بذلك؛ ألنه يعوق الدبران عن لقاء : العيوقُ) ٨(
 ).١٠/٢٨٠(، ولسان العرب )٤/١٥٣٤(، والصحاح، للجوهري )٢/١٧٩(كتاب العين : انظر. الثريا

 ).ج(و ) ب(والمثبت من " لكنه ال يستعمل): "أ (في) ٩(
. فقيه وجيه خطيب، من أعيان تلمسان: محمد بن أحمد بن محمد، ابن مرزوق العجيسي، أبو عبد اهللا، شمس الدين: هو) ١٠(

. هـ فولي أعماالً علمية وسياسية٧٣٣هـ مع والده، وأقام بمصر مدة وعاد إلى تلمسان سنة ٧١٨رحل إلى المشرق سنة 
 ).٥/٣٢٨(، واألعالم )٥/٣٩١(، ونفح الطيب )١/٥٢١(فهرس الفهارس : انظر. هـ٧٨١توفي سنة 



– 

  )٥٠٥٨(

ويحتمل . احتجب واستتر:  يلوه، أي)١(واو، من اله: قيلو. -  بفتح الهمزة وكسرها -
فإله . عبد: من أله، أي. فاؤه همزةٌ، وعينه الم، والمه هاء: وقيل. الفتح والضم؛ كطال

، فمدته زائدة، وهمزته أصلية، حِذفت )٢(وزنه فعال، بمعنى مألوه، ككتاب للمكتوب
ودليل . )٣(انتهى. »لتعريفعوض عنها حرف ا: وقيل. اعتباطاً، كناس في أناس

فعلى اشتقاقه من اله يليه بمعنى ارتفع، أو من . باهللا: قطع الهمزة، في قولك: التعويض
اله يلوه بمعنى احتجب؛ األلف أصلية، وحينئذ فأصل الكلمة اله، ثم دخل عليه حرف 

غام، ، ثم ُأدغمت الم التعريف في الالم بعدها، لوجود شرط اإلد)٤(التعريف فصار الاله
، وعلى - بفتح العين أو كسرها - فعل ) ٥(إما على: ووزنه على القولين. وفُخِّمت المه

  .كل تقدير؛ فتحرك حرف العلة وانفتح ما قبله، فقُِلب ألفاً
 أنه )٧(أن ما قيل من الخالف من] ب/١١ق: [ بعض المحققين)٦( كما قال- واعلم 

لفظ إله ال في لفظ اهللا، وحينئذ  إنما هو في - مرتجل )٨(مشتق أو غير مشتق بل هو
إلخ على حذف مضاف، ...جرى خالف في لفظ اهللا: فما تقدم في كالم السيد من قوله

 بين العبارات، )٩(أصل لفظ اهللا، وهو لفظ إله، وحينئذ استقام الكالم، وبطل التنافر: أي
. رتجالالمصرح بعضها بلفظ اهللا، الموهم بأنه الذي جرى فيه الخالف باالشتقاق واال

وعلى تقدير كون اهللا صفة، فقد انقلب علماً مشعراً بصفات : )١٠(قال في شرح المواقف
وما تقدم من . وهو أعرف المعارف، كما تقدم عن سيبويه، وغيره. الكمال، لالشتهار

                                         
 ".واله): "ب(في ) ١(
 ).ب(والمثبت من " مكتوبه): "ج(وفي " لمكتوب): "أ(في ) ٢(
 ).ج(ساقطة من " انتهى) "٣(
 ".اإلله): "ج(في ) ٤(
 ).ج(و ) ب(ساقطة من " على) "٥(
 ".قاله): "ج(في ) ٦(
 ".في): "ج(في ) ٧(
 ).ج(و ) ب(وأثبتها من ) أ(ساقطة من " هو) "٨(
 ".التنافي): "ج(في ) ٩(
والشرح لعلي بن . هـ٧٥٦لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد اإليجي، المتوفى سنة : هو" المواقف"كتاب ) ١٠(

 .هـ٨١٦محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني المتوفى سنة 



 

 )٥٠٥٩(

إن اهللا اسم : )١(وقول الخلخالي. إلخ، ما سبق، هو المشهور...أن اهللا علم على الذات
، فال )٢(ذاته، أو المستحق للعبودية، وكل منهما كلي انحصر في فردلمفهوم الواجب ل

إنه سهو، وال نُسلِّم :  بقوله)٣(رده السعد التفتازاني. يكون علماً؛ ألن مفهوم العلم جزئي
أنه اسم لهذا المفهوم الكلي، أال ترى أن ال إله إال اهللا كلمة التوحيد باتفاق، من غير 

  توقف على عهدية، 
، لمـا أفـاد لفـظ ال إلـه إال اهللا توحيـداً؛      )٥( المـذكور )٤(ن اهللا اسماً للمفهـوم   فلو كا 

ألن المفهوم الكلي، من حيث هو كلي محتمـل للكثـرة، فتعـين أن يكـون اهللا علمـاً                   
 مـن كلمـة ال     - )٨(فـالمفهوم مـن اإللـه     :  وأيـضاً  )٧(.إلخ... الواجب )٦(على الذات 
استثناء الـشيء مـن نفـسه، وهـو محـال، أو             إما المعبود بحق؛ فيلزم      -إله إال اهللا    

مطلق المعبود؛ فيلـزم الكـذب لكثـرة المعبـودات الباطلـة، فيلـزم أن يكـون إلـه                 
. وهـو كلـي، ويكـون اهللا علمـاً للفـرد الموجـود منـه              : بمعنى المعبود بحق، أي   

الخـالق  ] أ/١٢ق[ال مستحق للعبودية فـي الوجـود أو موجـود إال الفـرد              : والمعنى
وتظهر فائدة الخـالف بـين القـول بأنـه مرتجـل      .  الرد في غاية الحسن  وهذا. للعالم

تكـون زائـدة، ال    :  أو مشتق في األلـف والـالم؛ فعلـى األول          - وهو قول األكثر     -
  .وعلى االشتقاق تكون في األصل معرفة. معرفة

                                         
. نزل بحلب، ودرس فيها بالعصرونية. فاضل، من فقهاء الشافعية: العجمي الخلخالينصر اهللا بن محمد : هو) ١(

شذرات الذهب : انظر. هـ٩٦٢توفي سنة . للدواني" شرح إثبات الواجب"له . وتوفي بها في الطاعون
 ).٨/٣١(، واألعالم )٨/٢٥٠(

 ".أفراد): "ب(في ) ٢(
فتازاني، من أئمة العربية والبيان والمنطق، له شرح مسعود بن عمر بن عبد اهللا، سعد الدين الت: هو) ٣(

، وبغية الوعاة )٥/٣٥٠(الدرر الكامنة : انظر. هـ٧٩٣التخليص، وحاشية على الكشاف، توفي سنة 
 ).٧/٢١٩(، واألعالم )٢/٢٨٥(

 ".الكلي"زيادة ): ج(في ) ٤(
 ".والمذكور): "ب(في ) ٥(
 ).د(ب من النسخة /١من هنا بداية ق) ٦(
مخطوط على النت، من موقع مخطوطات جامعة اليبزك ). ٢٥:ص(حاشية التفتازاني على الكشاف : ظران) ٧(

 http://www.islamic-manuscripts.net. األلمانية
 ).د(و ) ج(و ) ب(والمثبت من " إال إله): "أ(في ) ٨(



– 

  )٥٠٦٠(

:  انظـم مـا قبلهـا؛ نحـو        )٢(إن: )١(التفخـيم؛ تعظيمـاً   : واعلم أن الم الجاللة حكمها    
) Î ÍÏ (]و ]١٧:الرعـــد ،)© ¨ §()أو ]٣٢:األنفـــال  [)٣ ،

: ، والترقيــق]٥٥:المائــدة[) 4 5(، و ]٢٠:البقــرة[) f e d(    : ؛ نحــو)٤(انفــتح
 –" بـسم اهللا  " فـي    - هنـا    )٥(والـالم ]. ٢:الفاتحـة [) '(: إن انكسر ما قبلها؛ نحـو     

 بـه الـصالة،      لحـن تبطـل    - الكائنة بين الالم والهاء      -وحذْفُ ألِف اللفظية    . مرققة
قالـه بعـض   . وال تنعقـد بـه اليمـين   . إن لم يعد للصواب؛ إلسقاِط حرٍف من الفاتحة   

ونقل أكثر أهـِل العلـم أنـه اسـم اهللا األعظـم؛             . وتردد فيه بعض المالكية   . الشافعية
الحـي  : وقـال بعـضهم  .  غيـره، كمـا تقـدم   )٦(الشتماله على خواٍص ليـست فـي     

  )٨(. تبعاً لجماعة)٧(النووياسمه األعظم، واختاره : القيوم
اسمان بِنيا للمبالغة، من رحـم؛ كـالعليم، مـن علـم، بتنزيلـه              : »الرحمن الرحيم «و  

والفـرق بـين مـا نـزل        . ونَقله إلـى فعـٍل بالـضم      . منزلة الالزم، أو بجعله الزماً    
أن األول متعـٍد للمفعـول، لكـن بقطـع النظـر عـن              : منزلة الالزم وما جعل الزماً    

الـرحمن صـفةٌ مـشبهةٌ، وهـي إنمـا        : فـإن قلـت   . ( يذكر، وال يقـدر    مفعوله، فال 
أن الفعـل   : تُصاغ من الالزم، ورحم متعٍد؛ فكيـف صـيغ منـه رحمـن؟ فـالجواب              

: المتعدي إذا ُأريد به المدح أو الذم قـد يجعـل الزمـاً بمنزلـة فعـل الغريـزة، أي                   
وهـذا  . الـصفة المـشبهة    ثـم تُـشْتَقُّ منـه        - بضم العين    -الطبيعة، فينقل إلى فعل     

تـصريف  : "بـاب المـدح والـذم؛ كمـا نـص عليـه فـي             ] ب/١٢ق[مطرد فـي    

                                         
 ".تفخيماً): "ب(في ) ١(
 ".إذا): "ب(في ) ٢(
 .وهو خطأ، }قالوا اهللا{: في جميع النسخ) ٣(
 ".الفتح): "ج(في ) ٤(
 ).ج(والمثبت من " وما): "د(و ) ب(و ) أ(في ) ٥(
 ".على): "ج(في ) ٦(
: يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني، النووي، الشافعي، أبو زكريا، محيي الدين: هو) ٧(

. هـ٦٧٦يها نسبته، توفي سنة وإل) من قرى حوران، بسورية(مولده ووفاته في نوا . عالمة بالفقه والحديث
 ).٨/١٤٩(، واألعالم )٨/٣٩٥(طبقات الشافعية : انظر

 ).٢٧٧: ص(فتاوى النووي : انظر) ٨(



 

 )٥٠٦١(

ومـن  . فقيـر ورفيـع   : ، في معنـى   )٣("الفائق: " في )٢( وذكره الزمخشري  )١("المفتاح
رفيـع درجاتـه، ال     : المـراد _ ] ١٥:غـافر [) ¬ ®(: فـي _  قيل   )٤(ثمت

ـ      )٥().رافع للدرجات   -ل كـٌل منهمـا صـيغةَ مبالغـة           وأما الرحيم والعليم؛ فإن جِع
هـو رحـيم   :  فـي قـولهم  )٧(، كمـا نقلـه ابـن سـيدة    )٦( فيعـدى -من اسم الفاعل   

ولعـل هـذا الـذي    . المساكين، وزيد حفيظ علمك وعلم غيرك، فال إشكال علـى هـذا   
شـذ بنـاء    :  لفعـالن فقـالوا    )٩( وأتباعه على التعـرض    )٨(اقتضى اقتصار أبي حيان   

 كـٌل منهمـا صـفةً مـشبهةً فيـأتي           )١١( وأمـا إن جِعـل     )١٠(.فعالن من المتعـدي   
" رب: "ومثـل هـذا الجـواب يـأتي فـي     . السؤال والجواب المتقدمان فـي الـرحمن   

واعلـم أن فعيلهـا إنمـا يكـون مـن      . حيث عدا من الصفة المشبهة   " )١٣(ملك ")١٢(و
أن : أمثلة المبالغة، حيث عمل النصب، ومعنى تنزيـل رحـم وعلـم منزلـة الـالزم               

صد إثبات معنى الفعل للفاعل، من غيـر اعتبـاِر تعلقـه بمفعـول؛ فيكـون خاليـاً                  يق
                                         

 .لم أعثر على هذا الكتاب) ١(
محمود بن عمر بن أحمد، أبو القاسم، الزمخشري، جار اهللا، كان إماماً في التفسير والنحو واللغة : هو) ٢(

، ووفيات )٦/٢٦٨٧(معجم األدباء : انظر. هـ٥٣٨عتقاد، متظاهراً به، توفي سنة واألدب، وكان معتزلي اال
 ).٥/١٦٨(األعيان 

 ).١/٤٨(الفائق في غريب الحديث، للزمخشري : انظر) ٣(
 ".ثم): "ب(في ) ٤(
، وفيه )٤١(للسيد الشريف الجرجاني، ص " الحاشية على كتاب الكشاف"ما بين القوسين نقله المؤلف من ) ٥(

 . ض تصرفبع
 ).د(و ) ج(و ) ب(والمثبت من " فيتعدى): "أ(في ) ٦(
علي بن إسماعيل، المعروف بابن سيدة، : وابن سيدة هو). ٢٣٠ ، ٥/٢٢٥(المخصص، البن سيدة : انظر) ٧(

. هـ٤٥٨وانتقل إلى دانية فتوفي بها سنة ) في شرق األندلس(ولد بمرسية . إمام في اللغة وآدابها: أبو الحسن
 ). ٤/٢٦٣(، واألعالم )٤١٨: ص(بغية الملتمس : انظر

محمد بن يوسف بن علي، أثير الدين، أبو حيان، األندلسي، الجياني، كان عارفاً باللغة؛ وأما النحو : هو) ٨(
 ).١/٢٨(، وبغية الوعاة )٤/٣٠٢(الدرر الكامنة : انظر. هـ٧٤٥والتصريف فهو اإلمام المطلق، توفي سنة 

 ".التعريف: "وكُتب مكان الجملة) ب(ساقطة من " لى التعرضوأتباعه ع: "قوله) ٩(
 ).١/٣١(البحر المحيط في التفسير، ألبي حيان : انظر) ١٠(
 ".حمل): "ب(في ) ١١(
 ).ب(الواو ساقطة من ) ١٢(
 ".ومالك): "ج(في ) ١٣(



– 

  )٥٠٦٢(

فالن يعطـي؛ لمـن ينكـر أصـل اإلعطـاء،           : من المفعول، لفظاً وتقديراً؛ كما تقول     
فمــا المحـوج إلــى قــول  : فــإن قلـت .  عنـه إعطــاء الـدنانير  )١(ال لمـن نفــى 

 أو الـذم يجعـل الزمـاً، ثـم     إذا ُأريد به المـدح  : - في الفعل المتعدي   - )٢(الصرفيين
 نُقل إلى فعـل بالـضم ابتـداء، مـن غيـر توسـط               )٤( إلى فعل بالضم، وهال    )٣(ينقل

ــذكور ــل الم ــن(؛ )٥(التنزي ــصود م ــالزم)٦(ألن المق ــل ال ــالجواب)٧( النق أن : ؟ ف
 مـن مطلـق الـالزم إلـى الزٍم أخـص منـه،           )٨()التنزيل المذكور هو المسوغ لنقله    

 بينهمـا،   )١٠( النقل مـن الزٍم إلـى الزٍم مثلـه؛ لمناسـبةٍ           )٩(ونوهو فعل بالضم، ليك   
           إلـى الزم ابتـداء ،ال يجـوز؛ ألنـه      )١١(وهي اللزوم، بخالف نقل المتعدي ابتـداء ،

. ال مناسبة بين المتعدي والـالزم إال مطلـق الفعليـة، وهـي غيـر مـسوغة للنقـل                  
يجعـل  : هملـيس المـراد مـن قـول       : في الجواب مـا معنـاه     ] أ/١٣ق[وقال بعضهم   

أنـه  : وإنمـا المـراد   . أنه يجعل الزماً بالفعل، حتى يأتي الـسؤال والجـواب         : الزماً
يقصد إلى جعله الزماً؛ فينقل إلى فعل بـضم العـين، فيـصير النقـل مفرعـاً عـن                   

  . القصد
فمنهم من أعربه بدالً من لفظ الجاللة، : أن الرحمن علم؛ وعلى هذا: واختار جماعة

ومنهم من أعربه عطفَ . بعده نعتاً له؛ لئال يلزم تقديم البدل على النعتوأعرب الرحيم 
، وهو )١٢(ورجح بأن البدلية ال تُناسب هنا، لما يفهم من معنى الطرح للمبدل منه. بياٍن

                                         
 ".بقي): "ب(في ) ١(
 ".الكوفيين): "ج(في ) ٢(
 ).د(و ) ج(و ) ب(والمثبت من " ينتقل): "أ(في ) ٣(
 ".وهل ال): "ج(و ) ب(و ) د(في ) ٤(
 ".هكذا"زيادة ): ب(في ) ٥(
 ).د(ساقطة من " من) "٦(
 ).ج(و ) ب(و ) أ(والمثبت من ". لالزم): "د(في ) ٧(
 ".وهو المتبوع به المنقول"ففيها ) أ(وأما ) د(و ) ج(و ) ب(ما بين القوسين مثبت من ) ٨(
 ".فيكون): "ج(في ) ٩(
 ".للمناسبة"): ج(في ) ١٠(
)١١" (ساقطة من " ابتداء)ج.( 
 ).ج(ساقطة من " منه) "١٢(



 

 )٥٠٦٣(

 من منع كون الرحيم نعتاً للرحمن؛ ألن - وأما ما يتوهم على البدلية . ال يناسب هنا
جاء زيد وعمرو الكريم؛ بجعل الكريم نعتاً :  ممنوع؛ ألنك تقول فهو- التابع ال يتبع 

التابع ال يتبع؛ فإن : لعمرو، وهذا صحيح قطعاً؛ فقد اتبع التابع، فبطلت الكلية، في قولك
إنما جاز حذف «: )٢(قال ابن الخطيب. )١( قد اتبع بالكريم- وهو عمرو -التابع هنا 

وال يجوز . جل التخفيف، ولو كُِتبت لحسنرحمن في الخط؛ أل: األلف قبل النون من
حذف الياء من الرحيم، والفرق بين األلف من رحمن، والياء من رحيم، أن حذف األلف 

 )٦(.» الياء من الرحيم)٥(، بخالف حذف)٤( بالكلمة، وال يحصل فيها التباس)٣(ال يخلُّ
؛ لكونهما صفتين أجمعوا على أن إعراب الرحمن الرحيم الجر«: )٧(وقال البيضاوي

فعلى تقدير : للمجرور، إال أن الرفع والنصب جائزان فيهما، بحسب الحال، أما الرفع
  : )٨(لقول ابن مالك. »فعلى تقدير أعني: وأما النصب. هو الرحمن: المبتدأ؛ أي

  )٩(مبتَدأ أو نَاِصباً لَن يظْهرا……وارفَع أِو انِْصب إن قَطَعتَ مضِمرا
قطعه؛ ] ب/١٣ق[ألن المنعوت معلوم بدون النعت، فيجوز : أي. بحسب الحال: وقوله 

: حاصلةٌ: إن في الرحمن الرحيم تسعةَ أوجٍه:  ما محصله)١٠(ولذا قال شيخ مشايخنا
في ثالثة؛ في الرحيم، . الرفع، والنصب، والجر؛ للرحمن: من ضرب ثالثٍة؛ وهي

لك جائز عربية فقط، سوى جر الرحيم، بعد الجائز عربية وقراءة جرهما، وما عدا ذ
رفع الرحمن أو نصبه؛ فال يجوز، ال عربيةً، وال قراءةً؛ لما فيه من اإلتباع بعد القطع، 

                                         
 ).د(و ) ج(و ) ب(والمثبت من ". الكريم): "أ(في ) ١(
 .هو الفخر الرازي، وقد تقدمت ترجمته) ٢(
 ".يخلي): "ب(في ) ٣(
 ".التباين): "ج(في ) ٤(
 ).ج(ساقطة من " حذف) "٥(
 .وقد تصرف المؤلف في النقل عنه). ١/١٠٤(مفاتيح الغيب، للرازي : انظر) ٦(
مفاتيح الغيب : كذا في جميع النسخ، وهو خطأ، إذ قائل هذه العبارة هو الفخر الرازي، انظر" البيضاوي) "٧(

)١/١٠٣.( 
ولد . أحد األئمة في علوم العربية: محمد بن عبد اهللا بن مالك الطائي الجياني، أبو عبد اهللا، جمال الدين: هو) ٨(

بغية : انظر. في النحو) األلفية(أشهر كتبه . هـ٦٧٢، وانتقل إلى دمشق فتوفي فيها سنة )باألندلس(ن في جيا
 ).٦/٢٣٣(، واألعالم )١/١٣٠(الوعاة 

 ).٤٥: ص(ألفية ابن مالك : انظر) ٩(
 . هو األجهوري، وقد تقدم) ١٠(



– 

  )٥٠٦٤(

:  قال)٣(، وإن كان صاحب البسيط)٢( الربيع)١(وهو ممنوع، على ما صححه ابن أبي
  : فقال)٤(ونظمها. الصحيح الجواز

بنْصي ٥(إن(َأو نمحا  الرتَِفعرِحيِم...  يِفي الر رفَالْج)ا)٦ِنعقَطْعاً م   
ر فََأِجزجي ِإناِني...  ِفي الثَّاِني )٧(ويِه خُذْ بجثَلَاثَةَ الَْأو  

 )٩(فيه نوع مسامحة؛ لما"  قطعاً منعاً)٨(فالجر في الرحيم: "لكن قول الشيخ في نظمه
 على )١١(بأنه أراد: - )١٠( رحمه اهللا- شيخ ويمكن الجواب عن ال. فيه من الخالف

  .الطريقة المشهورة، وإال فهو واسع االطالع، وأكثر إحاطةً بما طرق األسماع

                                         
 ).ج(ساقطة من " أبي) "١(
فرضي من فقهاء :  ابن أبي الربيع البنبي، المعروف بأبي الجودداود بن سليمان بن حسن بن عبيد اهللا،: هو) ٢(

من . هـ٨٦٣وتفقه وأقام بالقاهرة إلى أن توفي بها سنة . من الغربية بمصر) بنب(ولد ونشأ في . المالكية
 ).٢/٣٣٢(، واألعالم )٣/٢١١(الضوء الالمع : انظر). شرح الرسالة القيروانية: (مؤلفاته

ِضياء الدين ابن العلج، َأكثر َأبو حيان وَأتْباعه : صاحب الْبِسيط«): ٢/٣٧٠(ية الوعاة قال السيوطي في بغ) ٣(
وقَاَل «: فقال) ٩/٤٢٠" (البحر المحيط"وذكره أبو حيان في . انتهى. »من النَّقْل عنه، ولم َأقف لَه على تَرجمة

اِلمالْع امالِْإم وهاِبنَا، وحَأص ضعب كَانِن الِْعلِْج، وفُ ِبابرعيو ،الِْإشِْبيِلي ِليع نب دمحِد اللَِّه مبو عيِن َأبالد اءِضي 
 . »)..... الْبِسيِط ِفي النَّحِو(ِممن َأقَام ِبالْيمِن وصنَّفَ ِبها، قَاَل ِفي ِكتَاِبِه 

 .التصريح بنسبة هذا النظم لألجهوري): ١/٧(في الفواكه الدواني، للمؤلف ) ٤(
 ".ينتصب): "د(في ) ٥(
 ).د(و ) ج(و ) ب(والمثبت من " للرحيم): "أ(في ) ٦(
 ).ب(والمثبت من " فأجر): "د(و ) ج(و ) أ(في ) ٧(
 ).ج(والمثبت من " للرحيم): "د) (ب(و ) أ(في ) ٨(
 ".علمته: "زيادة): ج(في ) ٩(
 ".تعالى: "زيادة): ج(في ) ١٠(
 ).د(و ) ج(و ) ب(وأثبتها من ) أ(ساقطة من " أراد) "١١(



 

 )٥٠٦٥(

ــوع  ــت المقط ــة النع ــشاطبي )١(وجمل ــال ال ــشائية، ق ــع : )٢( إن ــصفة م ألن ال
المقدر جملة مـستقلة، وال يـصح جعلهـا نعتـاً للفـظ الجاللـة، لمـا علمـت مـن                 

اً الجملـة إنمـا تقـع نعتـاً للنكـرة، واهللا أعـرف المعـارف                وأيـض . أنها إنـشائية  
  .كما تقدم
3 (: -  بقوله تعالى -أن المخاطبين في القرآن :  في ذكر األسماء الثالثة)٣(والحكمة

                                                               : كما قال تعالى: ثالثة أصناف] ٣٢:فاطر[) 4 5 6 7 8 9
عامل : )٥(أي) < ?(، فهو مقصر، )٤(بعدم العمل به)  ; > =:(

يضم للعمل بالكتاب التعليم ) @ D C B A (، )٦(به في غالب األوقات
الرحيم ] أ/١٤ق[ اهللا للسابقين، الرحمن للمقتصدين، )٧(إن: واإلرشاد للعمل به، فقال

 األولياء، )٨(ئاتاهللا معطي العطاء، والرحمن هو المتجاوز عن سي: وأيضاً. للظالمين
أعلم منك ما لو علمه أبواك :  تعالى يقول)٩(والرحيم هو المتجاوز عن الخطأ؛ ألنه

                                         
النعت الذي : عند علماء النحو هو" النعت المقطوع"و ). د(و ) ج(و ) ب(والمثبت من " المعطوف): "أ(في ) ١(

جاء : خرج من حالة التبعية للمنعوت في اإلعراب إلى حالة االستقالل باإلعراب؛ ألغراض بالغية، كقولك
. أن يجعل النعت خبراً لمبتدأ، أو مفعوالً لفعل: وحقيقة القطع في ذلك. ، ورأيت الرجَل العدُلالرجُل العدَل

، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، للسيوطي )١٩٠-٢/١٨٨(شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك : انظر
 ).٢٢: ص(، والقطعية من األدلة األربعة، لمحمد دكوري )١٥٦-١٥١ ، ٣/١٤٥(

إمام : القاسم بن ِفيره بن خلف بن أحمد الرعيني، أبو محمد الشاطبي: والشاطبي هو". البساطي): "د(في ) ٢(
" حرز األماني"وهو صاحب . هـ٥٩٠كان ضريراً، ولد بشاطبة في األندلس، وتوفي بمصر سنة . القراء

، )٢/٢٠(غاية النهاية : نظرا. وكان عالماً بالحديث والتفسير واللغة. قصيدة في القراءات تُعرف بالشاطبية
 ).٥/١٨٠(واألعالم 

 ).د(و ) ج(و ) ب(والمثبت من " والجملة): "أ(في ) ٣(
 ).ب(ساقطة من " به) "٤(
 ".أي"بحذف " مقتصد عامل): "ج(وفي " في): "ب(في ) ٥(
 ".أوقاته): "ب(في ) ٦(
 ".أنا): "ج(في ) ٧(
 ".زالت): "د(و ) ج(و ) ب(في ) ٨(
 ".كأنه: ")ج(و ) ب(في ) ٩(



– 

  )٥٠٦٦(

لفارقاك، ولو علمته المرأة لجفتك، ولو علمته األمة لقدمت على الفرار منك، ولو علمه 
  .  أعلمه وأستره؛ لتعلم أني كريم)١(الجار سعى في تخريب الدار، وأنا

 )٣(. غايتها)٢(فالتفضل. تقتضي التَّفضل واإلحسان. ةُ القلِب وانعطافهِرقَّ: لغة: والرحمة
 إنما تؤخذ باعتبار الغايات، التي - من نحو ذلك )٥( المأخوذة- )٤(وأسماء اهللا تعالى

إرادة : ، والرحمة في حقه تعالى)٦(هي أفعال، دون المبادئ التي تكون انفعاالت
 )٧(فهي إما مجاز مرسٌل. ان؛ فتكون صفة فعلأو اإلحس. اإلحسان؛ فتكون صفة ذات

عبر : أي( بإطالق اسم السبب على المسبب، )٨(في اإلحسان، أو في إرادته؛ ألنه يجوز
 بالرحمة مجازاً عن إنعامه، )١١(؛ فيكون وصفه تعالى)١٠() المسبب)٩(باسم السبب عن

ما يكون وجه : )١٤(، وهي)١٣(وإما استعارة تمثيلية. ، كما تقدم)١٢()أو إرادة إنعامه(

                                         
 ".وإني): "ج(في ) ١(
 ).ب(، والمثبت من "فالتفضيل): "د(و ) ج(و ) أ(في ) ٢(
 نقله بعينه من تفسير - من تأويل صفة الرحمة هللا تعالى باإلحسان، أو إرادة اإلحسان -ما ذهب إليه المؤلف ) ٣(

ي اإلثبات ما يوهم هو مذهب المتكلمين، من معتزلة وأشاعرة، ونحوهم، حيث يرون أن فوالبيضاوي، 
النقص في حقه تعالى، وهذا مذهب باطل؛ والحق هو ما ذهب إليه أهل السنة، من وجوب إثبات الصفات هللا 

لوامع األنوار البهية، : انظر. تعالى، على وجه يليق به سبحانه، من غير تأويل وال تعطيل وال تكييف
 ).١٨: ص(، للقنوجي ، وقطف الثمر في بيان عقيدة أهل األثر)١/٣٢(للسفاريني 

 ).ج(ساقطة من " تعالى) "٤(
 ".مأخوذة): "ج(في ) ٥(
 ).١/٢٧(أنوار التنزيل : انظر) ٦(
مع قرينة مانعة : الكالم المستعمل في غير المعنى الذي وِضع له، لعالقة غير المشابهة: المجاز المرسل هو) ٧(

، وعلوم )٢٧٤ ، ٢٥٢: ص(والبيان والبديع جواهر البالغة في المعاني : انظر. من إرادة معناه الوضعي
 ).٣/٤٦٢(، وبغية اإليضاح لتلخيص المفتاح في علوم البالغة )٢٤٩: ص(البيان، المعاني، البديع : البالغة

 ).ب(والمثبت من " تجوز): "د(و ) ج(و ) أ(في ) ٨(
 ".على): "ب(في ) ٩(
 ).د(و ) ج(و ) ب(وأثبته من ) أ(ما بين القوسين ساقط من ) ١٠(
 ).ب(ساقطة من " تعالى) "١١(
 ).د(و ) ج(و ) ب(وأثبته من ) أ(ما بين القوسين ساقط من ) ١٢(
المنهاج : انظر. اللفظ المركب المستعمل في غير ما وِضع له؛ لعالقة المشابهة: االستعارة التمثيلية هي) ١٣(

 ).٣/٣٠٩(الواضح للبالغة 
 ).ج(والمثبت من " وهو): "د(و ) ب(و ) أ(في ) ١٤(



 

 )٥٠٦٧(

الشَّبِه فيها منتزعاً من متعدد، بأن يمثل حاله تعالى بحال ملٍك عطف على رعيته ورق 
، أو إرادته )١(فُأطلق عليه االسم وُأريد غايته، التي هي فعل اإلحسان. لهم، فعم معروفه

  .)٢(ال مبدؤه الذي هو انفعالي
قطَع :  على زيادة المعنى، كما فيوالرحمن أبلغ من الرحيم؛ ألن زيادة البناء تدُل

؛ فإن حِذٍر أبلغ من حاِذر، مع )٥(، ونُِقض بـحِذٍر وحاِذر)٤( وكُبار)٣(وقطّع، وكُبار
بأن ذلك أكثري ال كُلي، وبأنه كُلي ال ينافي أن يقع من األنقِص : ويجاب. كثرة حروفه

شَِره ونَِهم، وهو ال ينافي : ، مثل)٧(الجلية آخر؛ كاإللحاق باألمور )٦(زيادةَ معنى بسبٍب
؛ بأن يدل على زيادة الحذَر، وإن لم يدل على ثباته )٨(كون حاذر أبلغ بوجه آخر

في أكل ] ب/١٤ق[إفراطُ الشهوِة : والنَّهم. )١٠(ِشدةُ الِحرص: والشَّره. )٩(ولزومه
: حِذرون:  ومعنى قولك.متأِهبون: حاِذرون: معنى قولك«: )١١(وفي الصحاح. الطعام
في االشتقاق متحدي النوع في المعنى؛   وبأن الكالم فيما إذا كان المثليان)١٢(.»خائفون

، ال كحذر وحاذر؛ لالختالف؛ فإن األول )١٤(، وصٍد وصدياٍن)١٣(كَغَرٍث وغَرثَاٍن
: ان؛ أيوصدي. جاع: ؛ أي)١٥(غَرثَ غَرثَاً: يقال. صفةٌ مشبهةٌ، والثاني اسم فاعل

وأبلغيةُ الرحمِن تُؤخذُ إما باعتبار الكمية؛ التي هي أفراد مدلوله التضمني، . عطْشان

                                         
 ).د(و ) أ(ساقطة من " اإلحسان) "١(
 ).د(و ) ج(والمثبت من " انفعال): "ب(و ) أ(في ) ٢(
 ).د(و ) ج(و ) ب(والمثبت من " وكبر): "أ(في ) ٣(
 ).١/٢٧(أنوار التنزيل : انظر) ٤(
 ).د(و ) ج(و ) ب(وأثبتها من ) أ(ساقطة من " وحاذر) "٥(
 ).ج(ن والمثبت م" بحسب): "د(و ) ب(و ) أ(في ) ٦(
 ".الجبلية): "د(و ) ج(و ) ب(في ) ٧(
 ".من وجه): "ب(في ) ٨(
 ).د(و ) ج(و ) ب(والمثبت من " ولزمه): "أ(في ) ٩(
 ".المرض): "ج(وفي ". والشره لغة الحصر): "د(في ) ١٠(
 ". الصحيح): "ب(في ) ١١(
 ).٢/٦٢٦(الصحاح : انظر) ١٢(
 ".وغوثان): "د(في ) ١٣(
 ).١/٢٣( إلى شرح المنهاج نهاية المحتاج: انظر) ١٤(
 ".غرف غرفا): "د(في ) ١٥(



– 

  )٥٠٦٨(

. وإما باعتبار الكيفية؛ التي هي قوة مدلوله التضمني، وعظمته في نفسه. وهو الرحمة
 ألنه يعم )١(.»يا رحمن الدنيا«: -  في الدعاء المأثور عن السلف -وعلى األول؛ قيل 

يا «: وعلى الكيفية قيل فيه أيضاً. ن والكافر، فتكثر أفراد مدلول رحمن التضمنيالمؤم
. )٣(عظام:  ألن النِّعم اُألخروية كلها جسام؛ أي)٢(.»رحمن الدنيا واآلخرة، ورحيم الدنيا

فناسب تخصيص الرحمن بها، بخالف ِنعم الدنيا، فبعضها جليٌل؛ فناسب ذكر الرحمن، 
  . ذكر الرحيموبعضها حقير؛ فناسب

وإنما قُدم اُهللا على الرحمِن الرحيِم؛ ألنه اسم ذات، وهما أسماء صفات، والذات مقدمة 
  .على الصفة

؛ ألنه خاص، إذ ال يقال لغير اهللا، بخالف الرحيم، )٤(وقُدم الرحمن على الرحيِم
: االختصاصوالسبب في . وألنه أبلغ من الرحيم، كما تقدم. والخاص مقدم على العام

 كل شيء، ومالم يكن كذلك ال يسمى رحماناً، )٥(أن الرحمن صفةٌ لمن وِسعت رحمته
أو أن . ال ِزلْتَ رحماناً: والمختص المعرف بأل، فال يِرد. ولذلك ال يثَنَّى وال يجمع

 فهو على حذف )٧(.ال ِزلْتَ ذا رحمة: - كما قال ابن مالك وأبوه من قبله - )٦(المراد
روعيت هذه العلل في : فإن قيل.  بخالف الرحيم؛ فإنه يطلق على غير اهللامضاف،

                                         
 .انظر تخريجه في الحاشية اآلتية) ١(
روى الحافظ ابن مردويه من طريقين، عن إسماعيل بن عياش، عن ): ١/١١٩(قال ابن كثير في تفسيره ) ٢(

إن «:  وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه: إسماعيل بن يحيى، عن مسعر، عن عطية، عن أبي سعيد، قال
بسم اهللا، قال له : ما أكتب؟ قال: اكتب، قال: عيسى ابن مريم أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه، فقال المعلم

الباء بهاء اهللا، والسين سناؤه، والميم مملكته، : قال له عيسى. ما أدري: وما باسم اهللا؟ قال المعلم: عيسى
 ، ١/١٢١(وقد رواه ابن جرير . »، والرحيم رحيم اآلخرةواهللا إله اآللهة، والرحمن رحمن الدنيا واآلخرة

زبريق، عن إسماعيل بن عياش، عن إسماعيل بن يحيى، عن : من حديث إبراهيم بن العالء الملقب) ١٢٧
ابن أبي مليكة، عمن حدثه، عن ابن مسعود، ومسعر، عن عطية، عن أبي سعيد، عن النبي صلى اهللا عليه 

اً، وقد يكون صحيحاً إلى من دون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ويكون من وهذا غريب جد. وسلم، فذكره
 .اإلسرائيليات ال من المرفوعات، واهللا أعلم

 ".وعظام): "ج(في ) ٣(
 ).ج(ساقطة من " على الرحيم) "٤(
 ).د(و ) ج(و ) ب(والمثبت من " لمن وسعت رحمته): "أ(في ) ٥(
 ).ج(و ) ب(وأثبتها من ) د(و ) أ(ساقطة من " أو أن المراد) "٦(
 ).١/٦٦ (لأللوسي، وروح المعاني، )٢/٥٠٣(البرهان في علوم القرآن، للزركشي : انظر) ٧(



 

 )٥٠٦٩(

على األبلغ؛ ليكون ترقياً؛ ] أ/١٥ق[تقديم الرحمن ولم يراع القياس من تقديم غير األبلغ 
أن الرحمن صار : فالجواب.  فياض)١(عالماً على نحرير، وجواداً على: كتقديمهم

المنِْعم الحقيقي البالغ في الرحمة : غيره؛ ألن معناهكالعلم، من حيث إنه ال يوصف به 
وألنه لما دلَّ على . وذلك ال يصدقُ على غيره؛ بل رجح بعضهم كونه علماً. غايتها

 بعده؛ ليتناول ما دقَّ منها ولطُف؛ ليكون كالتتمة )٢(جالئِل النِّعم وأصولها ذكر الرحيم
اإلتيان في كالٍم ال يوِهم ِخالفَ المقصود «: ووالرديف، فهو من باب التتميم، الذي ه

بخالف ]. ٨:اإلنسان[) 1 2 3 4(: نحو. )٣(بفضله لنكتته، كالمبالغة
اإلتيان في كالم يوِهم ِخالف المقصود بما «: االحتراس أيضاً، وهو: التكميل، ويسمى

  :)٥(قول الشاعر: نحو. )٤(»يدفعه
  )٩( وديمةٌ تَهمي)٨(صوب الربيِع ***  غَير مفِْسِدها)٧( ِديارك)٦(فَسقى

 كما بينه أهل البيان، وإنما كان القياس تقديم غير األبلغ على )١٠(وكالهما من اإلطناب
، فلو )١٢( زيادة)١١(األبلغ؛ ألن األبلغ أخص من غيره، ومشتمٌل على معنى غيره، مع

  .ة األبلغ بعده عارياً عن الفائد)١٣(قُدم لكان ِذكْر غيِر
كأنه ينحر الشيء . من نحر العلم؛ أتقنه. العالم المتقن: - بكسر النون - والنحرير 

هو الوهاب : والفياض. عِلمتَه حق العلم: نحرت كتاب كذا علماً؛ أي: ويقال. علماً
                                         

 ).د(ساقطة من " على) "١(
 ".رحيم): "ج(في ) ٢(
، والطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، )٣/٢١٢(اإليضاح في علوم البالغة، للقزويني : انظر) ٣(

 ). ٣/٧٠(، والبرهان في علوم القرآن )٣/٥٧(للمؤيد 
 ).٣/٢٥١(، واإلتقان في علوم القرآن، للسيوطي )٣/٢٠٨(اإليضاح في علوم البالغة : انظر) ٤(
 ).٧٩: ص(ديوان طرفة بن العبد : هذا البيت لطرفة بن العبد، انظر) ٥(
 .والمثبت من ديوان طرفة وكتب األدب والبالغة" سقى: "في األصول) ٦(
 ".بالدك: " في ديوان طرفة)٧(
 ".صوب الغمام: "في الديوان) ٨(
 ).١٥/٣٦٥(، ولسان العرب )٦/٢٤٦(تهذيب اللغة : انظر. يعِني تَِسيل وتذهب: تهِمي) ٩(
 ).٢/٢٨٠(المثل السائر، البن األثير : انظر. زيادة اللفظ على المعنى لفائدة: اإلطناب هو) ١٠(
 ).د(و ) ج(و ) ب(من وأثبتها ) أ(ساقطة من " مع) "١١(
 ).ج(ساقطة من " مع زيادة) "١٢(
 ).د(و ) ج(و ) ب(وأثبتها من ) أ(ساقطة من " غير) "١٣(



– 

  )٥٠٧٠(

زائدة؛ فيكون مأخوذاً من حرر الكالم إذا قرره بنظر دقيق، : قيل: ونون نحرير. المبالغ
فكأنه صدر في . أصلية؛ من النحر، وهو الصدر: وقيل. )١(ودققهوأمعن النظر فيه 

العالم الذي يزين : الحبر؛ فمعناه: وأما قولهم. وكل منهما يدل على المبالغة. التحرير
 )٣(.»لَحبرتُه لَك تَحِبيراً«: التحسين؛ ومنه:  التحرير)٢(الكالم بتقريره وتحريره؛ ألن

  .راِة أحباراًومنه سميت علماء التو
:  حيث وقع؛ فمعناه- في كالمه تعالى ] ب/١٥ق[ المذكور –واعلم أن معنى االشتقاق 

أن المعنى المذكور ملحوظٌ في ذلك االسم، ال االشتقاق الحقيقي، الذي هو اإلصاغة من 
المصدر، كصوغ ضرب من الضرب؛ ألن شرط المشتق بهذا المعنى أن يكون مسبوقاً 

 قديمة؛ ألنها من كالمه، حتى أنكر قوم إطالق )٤(ء اهللا تعالىبالمشتق منه، وأسما
فيه معنى : وإنما يقال في مثل اسمه السالم.  لإليهام)٦( أيضاً)٥(االشتقاق على كالمه

  .فيه معنى الرحمة: السالمة، وفي الرحمن
 في حاشية البخاري عن - )٧(ما نقله الدماميني: ومما يتعلق بأسمائه تعالى أيضاً

صفاتُ اهللا التي على صيغة المبالغة، كرحيم وغفور، «:  أنه قال-  المتأخرين )٨(بعض
كلها مجاز؛ إذ هي موضوعة للمبالغة، وال مبالغة فيها؛ ألن المبالغة إثباتك للشيء أكثر 

                                         
 ".ودققته): "ب(في ) ١(
 ".إذ): "ج(في ) ٢(
، وفي السنن )٤/١٨٤(، والبيهقي في شعب اإليمان )٢/٣٨٤(أخرجه أبو نعيم في المستخرج : حديث مرسل) ٣(

من طريق داوِد بِن رشَيٍد، ثنا يحيى بن سِعيٍد الُْأمِوي، ثنا طَلْحةُ بن يحيى، عن َأِبي ، كالهما )٣/١٨(الكبرى 
ةَ، لَو رَأيتَِني وَأنَا َأسمع ِقراءتَك الْباِرح«: قَاَل ِلي رسوُل اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم: بردةَ، عن َأِبي موسى قَاَل

داواِميِر آِل دزم ا ِمنارمُأوِتيتَ ِمز ِبيراً: فَقَاَل. »لَقَدتَح لَك تُهربتُ لَحِلمع ورواه مسلم في : قال البيهقي. لَو
 .الصحيح عن داود بن رشيد، إال أنه لم يذكر قول أبي موسى

 ).ج(ساقطة من " تعالى) "٤(
 ".تعالى"زيادة ): ج(في ) ٥(
 ).ج(ساقطة من " يضاًأ) "٦(
محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر بن محمد، المخزومي القرشي، بدر الدين، المعروف بابن : هو) ٧(

ولد في اإلسكندرية، واستوطن القاهرة ثم انتقل إلى الهند فمات بها . عالم بالشريعة وفنون األدب: الدماميني
). مخطوط(، وحاشية على صحيح البخاري )ي اللبيبتحفة الغريب شرح مغن: (من مؤلفاته. هـ٨٢٧سنة 
 ).٦/٥٧(، واألعالم )٢/٦٦(، وبغية الوعاة )٧/١٨٤(الضوء الالمع : انظر

 ).د(و ) ج(و ) ب(واثبتها من ) أ(ساقطة من " بعض) "٨(



 

 )٥٠٧١(

 )٢(.» تعالى منزهة عن ذلك)١(مما له، وإنما ذلك فيما يقبل الزيادة والنقص، وصفاته
  .وهي فائدة حسنة

تُشِْكلت جملةُ البسملِة، من حيث كونهـا إنـشائية أو خبريـة؛ ألنهـا إن كانـت                وقد اس 
خبرية، اتَّجه أن من شأن الخبـر الـصادق أن يتحقـق مدلولـه فـي نفـس األمـر،                    

. صـرح بـه العالمـة التفتـازاني، وغيـره         . بدون الخبر، ويكون الخبر حكايةً عنـه      
سـتعانة بـه مـن تتمـة الخبـر          وما نحن فيه ليس كذلك؛ ألن مـصاحبة االسـم واال          

 يجـوز اإلخبـار بهـذا       )٣(والمدلول، وهما ال يتحققان إال بهـذا اللفـظ، اللهـم إال أن            
اللفظ عن المصاحبة واالستعانة، الحاصـلين بـه؛ ألن اإلخبـار عـن معنـى جملـة                 

، وهـو   )٥( تكلـم حـصل بـه      )٤( أنه إخبار عـن    -أتكلم  :  كما قيل في نحو    -البسملة  
وإن كانـت إنـشائية اتجـه أن مـن شـأن اإلنـشاء أن               ] أ/١٦ق. [محل نظر تأمـل   

اإلنـشاء يتْبعـه مدلُولُـه، والخبـر يتْبـع          : يتحقق مدلوله بـه، ولـذا قـال بعـضهم         
 وأصل جملة البسملة ليست كـذلك غالبـاً؛ إذ األكـل والـسفر ونحوهمـا                )٦(.مدلُولَه

فر باسـمه،  أذبـح أو أسـا  : مما ليس بقول ال يحصل بالبسملة، فكيـف يـصح تقـدير       
وإن كانت إلنشاء المـصاحبة أو االسـتعانة لـزم أن تكـون الجملـة               . بقصد اإلنشاء 

 عـن   )٧(إلنشاء متعلقها، واألصل غير مقصود بوجه، وهو نـادر جـداً، فـال تغفـل              
 فتدبره، فـإنهم سـكتوا عنـه مـع دقـة أنظـارهم فـي                )٨(لزوم مخالفة الظاهر جداً   

أجعلـه ِبـدَأ الفعـل، والجملـة      : أفتتح به؛ بمعنـى   أبدُأ أو   : إن المعنى : ولو قيل . المقام
 فـال يلـزم مـا مـر،         - كما نُقل عن اإلمـام       -إلنشاء الجعل، أو أنه بداية كل شيء        

أنـه ينبغـي ويليـق أن يكـون     : والمعنى على طريقة اإلمـام . إال أنه خالف المشهور  

                                         
 ".وصفات اهللا): "ج(في ) ١(
 ).١/١٢(يل ، ومواهب الجل)١/٦٣(حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي : انظر) ٢(
 ".يقال"زيادة ): ج(في ) ٣(
 ".عمن): "ج(في ) ٤(
 ".منه): "ج(في ) ٥(
 ).٣٩٩: ص(الغيث الهامع شرح جمع الجوامع، ألبي زرعة العراقي : انظر) ٦(
 ".تفعل): "ب(في ) ٧(
 ".الظاهر جداً قطعاً): "د(و ) ج(و ) ب(في ) ٨(



– 

  )٥٠٧٢(

يد انتهـى مـا حققـه الـس       . وفيه تكلـف، فلـذا عـدلوا عنهـا        . بداية كل فعل حسن   
   )٣(. في شرح الشفا)٢(، ولخصه الشهاب)١(الشريف

  ال؟)٥( بين األئمة في البسملة، هل هي آية من كل سورة، أم)٤(وقد وقع خالفٌ طويٌل

أنها ليست آية من الفاتحة، وال من كل سورة؛ ألن : )٧(قول مالك:  ثالثة)٦(على أقوال
ويكفيك «: )٩(ولذلك قال ابن العربي )٨(.القرآن طريقه التواتر، فال يثْبتُ بخبر اآلحاد

 واألخبار )١٠(.»في عدم عدها من القرآن اختالف الناس، والقرآن ال يخْتَلف فيه
قول عبد : القول الثاني. الصحيحة دالة على أنها ليست من القرآن إال في سورة النمل

فاتحة،  آية من ال)١٣(أنها:  الثالث)١٢(.أنها آية من كل سورة: )١١(اهللا بن المبارك

                                         
 ). ١/٧(، للعبادي "اآليات البينات: "يهو الجرجاني، وقد تقدمت ترجمته، وانظر قوله ف) ١(
قاضي القضاة وصاحب التصانيف في األدب : أحمد بن محمد بن عمر، شهاب الدين الخفاجي المصري: هو) ٢(

، توفي سنة )نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض: (من أشهر كتبه. نسبته إلى قبيلة خفاجة. واللغة
 ).١/٢٣٨( واألعالم ،)١/٣٣١(خالصة األثر : انظر. هـ١٠٦٩

 ).١٦-١٥:ص(نسيم الرياض في شرح شفا القاضي عياض، للشهاب الخفاجي : انظر) ٣(
 ).د(و ) ج(و ) ب(وأثبتها من ) أ(ساقطة من " طويل) "٤(
 ".أو): "ج(في ) ٥(
 ).د(و ) ج(و ) ب(والمثبت من ". من كل سورة إلخ على أقوال): "أ(في ) ٦(
إمام دار الهجرة، وأحد األئمة األربعة، وإليه :  األصبحي الحميري، أبو عبد اهللامالك بن أنس بن مالك: هو) ٧(

كان صلباً في دينه، بعيداً عن األمراء والملوك، سأله . ينسب المذهب المالكي، مولده ووفاته في المدينة
سير : ظران. هـ١٧٩توفي سنة ". الموطأ"المنصور أن يضع كتاباً للناس يحملهم على العمل به، فصنف 

 ).٥/٢٥٧(، واألعالم )٨/٤٨(أعالم النبالء 
 ).١/٩٣(، وتفسير القرطبي )١٥٣: ص(اإلنصاف، البن عبد البر : انظر مذهب اإلمام مالك في) ٨(
قاض، من األئمة الكبار، : محمد بن عبد اهللا بن محمد المعافري اإلشبيلي المالكي، أبو بكر ابن العربي: هو) ٩(

وولي قضاء إشبيلية، ومات بقرب فاس . ث والفقه واألصول والتفسير واألدب والتاريخصنف كتباً في الحدي
 ).٦/٢٣٠(، واألعالم )٤٦٨: ص(طبقات الحفاظ : انظر. هـ٤٥٣سنة 

 ).١/٦(أحكام القرآن، البن العربي : انظر) ١٠(
الحافظ، شيخ :  الرحمنعبد اهللا بن المبارك بن واضح الحنظلي بالوالء، التميمي، المروزي، أبو عبد: هو) ١١(

جمع الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والسخاء، توفي . اإلسالم، صاحب التصانيف والرحالت
 ).٤/١١٥(، واألعالم )٢/٣٦١(شذرات الذهب : انظر. هـ١٨١سنة 

 .)١/١١٦(، وتفسير ابن كثير )١/٣٤٦(، والمغني، البن قدامة )١/٧٢(تفسير البغوي : انظر) ١٢(
 ).ب(وأثبتها من ) د(و ) ج(و ) أ(ساقطة من " أنها) "١٣(



 

 )٥٠٧٣(

 ولم يختلفوا فيها في النمل في )١(.وهو قول الشافعي. وتردد في غيرها] ب/١٦ق[
 بها كغيرها من السور؛ الشتمالها )٣( وإنما لم تُفتح سورة التوبة)٢(.عدها من القرآن

  .)٥(، وبسم اهللا أمان)٤(على قتال؛ وألنها نزلت لرفع األمان
بسم اهللا :  وال يقول)٦(.بسم اهللا واهللا أكبر: حهاوإنما السنَّة أن يقول القارئ في افتتا

  . ألن القتل ال يليق به ذكر الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم
قبيح ناقص؛ لتعلقه بما » ِبسِم«:  على أن الوقف على-  كما قال الرازي -وأجمعوا 

كاٍف » حمِنِبسِم اللَِّه الر«: أو على» ِبسِم اللَِّه«: وعلى. بعده، ولتوقف فهمه عليه
ِبسِم اللَِّه الرحمِن «: وعلى. صحيح؛ ألنه وإن تعلَّق بما بعده فلم يتوقف فهمه عليه

 يتعلق الموقوف عليه بشيء بعده؛ ألن الوقف البد أن يقع على )٧(تام؛ ألنه لم» الرِحيِم
فالوقفُ على . الً، أو كام)٨(وهو أن يكون ناقصاً، أو كافياً: وجٍه من هذه الوجوه الثالثة

: مفهوم المعنى، إال أن ما بعده متعلقٌ به(والوقفُ على كالٍم . ناقص: كالٍم ال يِتم بنفسه

                                         
أحد األئمة : محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان ابن شافع الهاشمي القرشي المطلبي، أبو عبد اهللا: هو) ١(

: انظر. هـ٢٠٤واستقر بمصر فتوفي بها سنة ) بفلسطين(ولد في غزة . األربعة، وإليه نسبة الشافعية كافة
، والمجموع )١/١٣٠(األم، للشافعي : وانظر مذهب الشافعي في). ٦/٢٦(، واألعالم )١/٢٦٥(حفاظ تذكرة ال

 ).٣/٣٣٢(شرح المهذب، للنووي 
 ).١/١١٦(، وتفسير ابن كثير )١/٥(، وأحكام القرآن، البن العربي )١/٨(أحكام القرآن، للجصاص : انظر) ٢(
 ".البقرة): "د(في ) ٣(
 ".األمام): "د(في ) ٤(
 ".أمام): "د(في ) ٥(
لم أقف على حديٍث أو أثٍر يدل على مشروعية التكبير قبل الشروع في قراءة أول سورة التوبة، لكن هناك ) ٦(

بعض األئمة والقراء استحب أن يكَبر اإلنسان عند ختم كل سورة، من الضحى إلى آخر القرآن، مع البسملة 
 وثبت ذلك عن بعض قراء أهل مكة، لكن خالف اإلمام أحمد اإلمام أحمد،: بين كل سورتين، وممن استحبه

والصحيح أنه ال يشرع التكبير في سائر . باقي األئمة؛ وعن اإلمام أحمد رواية أخرى توافق قول الجمهور
سور القرآن، ولم يثبت في هذا حديث مرفوع للنبي صلى اهللا عليه وسلم، كما لم يِصح التكبير عن أحٍد من 

، ومجموع الفتاوى، البن تيمية )٢/٣١٠(اآلداب الشرعية، البن مفلح : انظر.  رضي اهللا عنهمالصحابة
، واإلسالم سؤال وجواب على الشبكة العنكبوتية، فتوى رقم )٤/٤٨(، وفتاوى إسالمية )١٣/٤١٧(
)٨٢٧٦٢.( 

 ).د(و ) ج(و ) ب(والمثبت من " ال): "أ(في ) ٧(
 ".كافيها): "د(في ) ٨(



– 

  )٥٠٧٤(

يكون كالماً : تاٍم ال يتعلق به ما بعده، بل منقطع عنه) ١()والوقفُ على كالٍم. يكون كافياً
  )٢(.تاماً

ينَجيه اُهللا من ) ٣(ن َأراد َأنم«: روي عن ابن مسعود رضي اهللا عنه أنه قال: خاتمة
، ِليجعَل اللَّه لَه ِبكُلِّ حرٍف جنَّةً "ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم: "الزباِنيِة التِّسعةَ عشَر فَلْيقْرْأ

داعاً إن ِبي ص«:  عنه)٥( وروي أن رجالً كتب إلى عمر رضي اهللا)٤(.»ِمن كُلِّ واِحٍد
لَا يسكن، فَابعثْ لي دواء، فَبعث ِإلَيِه قلنسوة، فَكَان ِإذا وضعها على رأسه يسكن 

 )٧(.»"ِبسم اهللا الرحمن الرِحيم: "، ففتحها فَِإذا ِفيها)٦(صداعه، وِإذا رفعها عاد الصداع
  ] أ/١٧ق[

م، على ما يتعلق بِبسم اهللا الرحمن وهذا غايةُ ما يحتاج إليه من أراد اإلطناب في الكال
الرِحيم، جمعناه للقاصرين المشاركين لنا في سوء الفهم، جعله اهللا خالصاً لوجهه 

  .الكريم، وصلى اهللا على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم

                                         
 ).د(القوسين ساقط من ما بين ) ١(
 ).١/١٠١(مفاتيح الغيب، للرازي : انظر) ٢(
 ).د(ساقطة من " أن) "٣(
، بسنده عن وكيع بن الجراح، عن األعمش، عن أبي وائل، عن )١/٩١(أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان ) ٤(

 أن روايته عن أبي واألعمش وإن كان مدلساً إال. وإسناده إلى وكيع صحيح. عبد اهللا بن مسعود، موقوفاً
): ٢/٢٢٤" (ميزان االعتدال"قال الذهبي في ترجمة األعمش في . وائل صحيحه؛ ألنه ممن أكثر الرواية عنه

تطرق إليه " عن: "فال كالم، ومتى قال" حدثنا: "وهو يدلس، وربما دلس عن ضعيف وال يدري به، فمتى قال«
يم، وابن أبي وائل، وأبي صالح السمان؛ فإن روايته عن احتمال التدليس، إال في شيوٍخ أكثر عنهم؛ كإبراه

 .»هذا الصنف محمولة على االتصال
 ".تعالى"زيادة ): ج(في ) ٥(
 ".إليه"زيادة ): ج(في ) ٦(
حدثنا ياسر، عن سليمان بن عبد الواحد، عن صفوان بن : قال) ١/٣٠٠" (فتوح الشام"أخرجه الواقدي في ) ٧(

 محمد بن علي، عن عدي، عن شعبة، عن قتادة، عن أبي الصديق الناجي، بشر، عن عروة بن مذعور، عن
: انظر. متروك الحديث: وهذا اإلسناد ضعيف جداً؛ فيه مجاهيل، والواقدي. عن ابن سعد، عن عمر، به

 ).٤٩٨: ص(تقريب التهذيب 



 

 )٥٠٧٥(

 خـاتـمـة الـبـحـث
لى بجملة من الفوائد الحمد هللا الذي من علي بإتمام هذا البحث، وقد خرجت بحمد اهللا تعا

  :والنتائج رأيت أن ُأجملها في النقاط اآلتية
أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي، وتم التحقق من : أن مؤلف هذه الرسالة هو .١

من الرسالة نفسها؛ حيث قام المؤلف بكتابة اسمه صريحاً في رسالته، : ذلك
ن للمؤلف ومن خالل كتب التراجم التي ترجمت للمؤلف، حيث أشارت إلى أ

 .رسالة في شرح البسملة
يعد المؤلف من األئمة الكبار الذين لهم باع كبير في علوم الشريعة وغيرها،  .٢

وقد ظهر ذلك جلياً في رسالته؛ حيث تميز بعمقه العلمي في تحريراته 
 .ومناقشاته

اعتمد المؤلف في أغلب رسالته على كتاب الكشاف للزمخشري، وقد سار على  .٣
، ونقل منه كثيراً، كما أفاد المؤلف من الكتب األخرى التي طريقته ومنهجه

 .شرحت الكشاف، أو عملت على اختصاره
اهتم المؤلف بالجانب اللغوي في شرح البسملة، وقد أطال النفس في ذلك، حتى  .٤

 .غلب على الرسالة طابع التفسير اللغوي أكثر من غيره
أو اللغة، وبعض هذه نقل المؤلف عن كثير من المصادر سواء في التفسير  .٥

 .المصادر موجود متداول اآلن، وبعضها مفقود لم أقف عليه
أكثر المؤلف من النقل عن الحاشية على كتاب الكشاف، للسيد الشريف  .٦

الجرجاني، وهي حاشية ذات تحريرات علمية مهمة، وقد وقفتُ عليها مطبوعة 
التحقيق العلمية دون تحقيق علمي، وهي جديرة بالعناية والتحقيق، وفق قواعد 

 .المعتبرة
هذا واهللا أعلم وصلى اهللا وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه 

  .وسلم
****  



– 

  )٥٠٧٦(

  فهرس المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم .١
عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي : اإلتقان في علوم القرآن، المؤلف .٢

الهيئة المصرية العامة : و الفضل إبراهيم، الناشرمحمد أب: ، المحقق)هـ٩١١: المتوفى(
  .م١٩٧٤/ هـ١٣٩٤: للكتاب، الطبعة

: المتوفى(أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي : أحكام القرآن، المؤلف .٣
 –دار الكتب العلمية بيروت : عبد السالم محمد علي شاهين، الناشر: ، المحقق)هـ٣٧٠

  .م١٩٩٤/ـه١٤١٥األولى، : لبنان، الطبعة
محمد بن عبد اهللا أبو بكر بن العربي المعافري االشبيلي : أحكام القرآن، المؤلف .٤

محمد عبد : ، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه)هـ٥٤٣: المتوفى(المالكي 
 - هـ ١٤٢٤الثالثة، :  لبنان، الطبعة–دار الكتب العلمية، بيروت : القادر عطا، الناشر

  .م٢٠٠٣
محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد : ة والمنح المرعية، المؤلفاآلداب الشرعي .٥

: ، الناشر)هـ٧٦٣: المتوفى(اهللا، شمس الدين المقدسي الراميني ثم الصالحي الحنبلي 
  .عالم الكتب

عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني : أدب اإلمالء واالستمالء، المؤلف .٦
دار الكتب : ماكس فايسفايلر، الناشر: ، المحقق)هـ٥٦٢: المتوفى(المروزي، أبو سعد 

  . م١٩٨١ –هـ ١٤٠١األولى، :  بيروت، الطبعة–العلمية 
محمد ناصر الدين األلباني : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، المؤلف .٧

 بيروت، –المكتب اإلسالمي : زهير الشاويش، الناشر: ، إشراف)هـ١٤٢٠: المتوفى(
  . م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الثانية : الطبعة

اإلسالم سؤال وجواب، موقع على الشبكة العنكبوتية، بإشراف الشيخ محمد بن صالح  .٨
  http://islamqa.info/arالمنجد، 

خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي : األعالم، المؤلف .٩
مايو /  أيار- الخامسة عشر : لطبعةدار العلم للماليين، ا: ، الناشر)هـ١٣٩٦: المتوفى(

  . م٢٠٠٢



 

 )٥٠٧٧(

محمد بن عبد اهللا بن مالك الطائي الجياني، أبو عبد اهللا، جمال : ألفية ابن مالك، المؤلف .١٠
  .دار التعاون: ، الناشر)هـ٦٧٢: المتوفى(الدين 

الشافعي أبو عبد اهللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن : األم، المؤلف .١١
دار : ، الناشر)هـ٢٠٤: المتوفى(لب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي عبد المط
  . م١٩٩٠/هـ١٤١٠:  بيروت، سنة النشر–المعرفة 

أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد اهللا بن بشْران بن : أمالي ابن بشران، المؤلف .١٢
أبو عبد : ، ضبط نصه)هـ٤٣٠: المتوفى(محمد بن بشْران بن مهران البغدادي 

األولى، : دار الوطن، الرياض، الطبعة: الرحمن عادل بن يوسف العزازي، الناشر
  .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨

جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي : إنباه الرواة على أنباه النحاة، المؤلف .١٣
 - دار الفكر العربي : محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: ، المحقق)هـ٦٤٦: المتوفى(

  . م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٦األولى، :  بيروت، الطبعة–سسة الكتب الثقافية القاهرة، ومؤ
اإلنصاف فيما بين علماء المسلمين في قراءة بسم اهللا الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب  .١٤

أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم : من االختالف، المؤلف
بد اللطيف بن محمد الجيالني ع: ، تحقيق)هـ٤٦٣: المتوفى(النمري القرطبي 

  . م١٩٩٧/ هـ١٤١٧األولى، :  السعودية، الطبعة–أضواء السلف : المغربي، الناشر
ناصر الدين أبو سعيد عبد اهللا بن عمر بن : أنوار التنزيل وأسرار التأويل، المؤلف .١٥

محمد عبد الرحمن : ، المحقق)هـ٦٨٥: المتوفى(محمد الشيرازي البيضاوي 
  . هـ١٤١٨ -األولى :  بيروت، الطبعة–دار إحياء التراث العربي : شرالمرعشلي، النا

، على )هـ٩٩٤: المتوفى(أحمد بن قاسم العبادي الشافعي : اآليات البينات، للمؤلف .١٦
، )هـ٨٨١: المتوفى(جالل الدين محمد بن أحمد المحلي : شرح جمع الجوامع، للمؤلف

محمد علي بيضون، دار : اتالشيخ زكريا عميرات، منشور: ضبطه وخرج أحاديثه
  .هـ١٤٣٣الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الثانية، 

إسماعيل بن محمد أمين بن مير : إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، المؤلف .١٧
، عني بتصحيحه وطبعه على نسخة )هـ١٣٩٩: المتوفى(سليم الباباني البغدادي 

 أمور الدين، والمعلم رفعت بيلكه الكليسي، محمد شرف الدين بالتقايا رئيس: المؤلف
  . لبنان–دار إحياء التراث العربي، بيروت : الناشر



– 

  )٥٠٧٨(

محمد بن عبد الرحمن بن عمر، أبو المعالي، : اإليضاح في علوم البالغة، المؤلف .١٨
: ، المحقق)هـ٧٣٩: المتوفى(جالل الدين القزويني الشافعي، المعروف بخطيب دمشق 

  .الثالثة:  بيروت، الطبعة–دار الجيل : ي، الناشرمحمد عبد المنعم خفاج
أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن : البحر المحيط في التفسير، المؤلف .١٩

: صدقي محمد جميل، الناشر: ، المحقق)هـ٧٤٥: المتوفى(حيان أثير الدين األندلسي 
  .هـ١٤٢٠:  بيروت، الطبعة–دار الفكر 

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم : البداية والنهاية، المؤلف .٢٠
دار إحياء التراث : علي شيري، الناشر: ، المحقق)هـ٧٧٤: المتوفى(الدمشقي 

  . م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨األولى : العربي، الطبعة
ن عبد محمد بن علي بن محمد ب: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، المؤلف .٢١

  .  بيروت–دار المعرفة : ، الناشر)هـ١٢٥٠: المتوفى(اهللا الشوكاني اليمني 
أبو عبد اهللا بدر الدين محمد بن عبد اهللا بن بهادر : البرهان في علوم القرآن، المؤلف .٢٢

دار إحياء : محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: ، المحقق)هـ٧٩٤: المتوفى(الزركشي 
  . م١٩٥٧ -هـ ١٣٧٦األولى، : ابي الحلبي، الطبعةالكتب العربية، عيسى الب

عبد المتعال الصعيدي : بغية اإليضاح لتلخيص المفتاح في علوم البالغة، المؤلف .٢٣
 -هـ ١٤٢٦: السابعة عشر: مكتبة اآلداب، الطبعة: ، الناشر)هـ١٣٩١: المتوفى(

  .م٢٠٠٥
 بن أحمد بن أحمد بن يحيى: بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل األندلس، المؤلف .٢٤

 القاهرة، –دار الكاتب العربي : ، الناشر)هـ٥٩٩: المتوفى(عميرة، أبو جعفر الضبي 
  . م١٩٦٧: عام النشر

عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، المؤلف .٢٥
: محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: ، المحقق)هـ٩١١: المتوفى(الدين السيوطي 

  . صيدا/  لبنان-لمكتبة العصرية ا
محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، : تاج العروس من جواهر القاموس، المؤلف .٢٦

مجموعة من : ، المحقق)هـ١٢٠٥: المتوفى(أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزبيدي 
  .المحققين



 

 )٥٠٧٩(

الديار حسين بن محمد بن الحسن : تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس، المؤلف .٢٧
  .  بيروت–دار صادر : ، الناشر)هـ٩٦٦: المتوفى(بكْري 

عبد الرحمن بن حسن الجبرتي، : تاريخ عجائب اآلثار في التراجم واألخبار، المؤلف .٢٨
  .دار الجيل بيروت: ، الناشر)هـ١٢٣٧: المتوفى(

أحمد بن محمد : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، المؤلف .٢٩
: المكتبة التجارية الكبرى بمصر، عام النشر: ن علي بن حجر الهيتمي، الناشرب

البن » تحفة المحتاج في شرح المنهاج«كتاب : بأعلى الصفحة. م١٩٨٣ -هـ ١٣٥٧
 -حاشية اإلمام عبد الحميد الشرواني، بعده : - مفصوالً بفاصل -حجر الهيتمي، بعده 

  . قاسم العباديحاشية اإلمام أحمد بن: -مفصوالً بفاصل 
جمال الدين : تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري، المؤلف .٣٠

عبد اهللا : ، المحقق)هـ٧٦٢: المتوفى(أبو محمد عبد اهللا بن يوسف بن محمد الزيلعي 
األولى، :  الرياض، الطبعة–دار ابن خزيمة : بن عبد الرحمن السعد، الناشر

  . هـ١٤١٤
محمد بن جرير بن يزيد بن : جامع البيان في تأويل القرآن، المؤلف= جرير تفسير ابن  .٣١

أحمد محمد : ، المحقق)هـ٣١٠: المتوفى(كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري 
  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠األولى، : مؤسسة الرسالة، الطبعة: شاكر، الناشر

اء إسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفد: تفسير القرآن العظيم، المؤلف= تفسير ابن كثير  .٣٢
سامي بن محمد سالمة، : ، المحقق)هـ٧٧٤: المتوفى(القرشي البصري ثم الدمشقي 

  .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الثانية : دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الناشر
إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج : تفسير أسماء اهللا الحسنى، المؤلف .٣٣

  .دار الثقافة العربية: أحمد يوسف الدقاق، الناشر: لمحقق، ا)هـ٣١١: المتوفى(
محيي السنة، أبو محمد : معالم التنزيل في تفسير القرآن، المؤلف= تفسير البغوي  .٣٤

: ، المحقق)هـ٥١٠: المتوفى(الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي 
األولى، :  بيروت، الطبعة–دار إحياء التراث العربي : عبد الرزاق المهدي، الناشر

  .هـ١٤٢٠
أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن : تفسير القرآن العظيم البن أبي حاتم، المؤلف .٣٥

، )هـ٣٢٧: المتوفى(إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم 



– 

  )٥٠٨٠(

 المملكة العربية -مكتبة نزار مصطفى الباز : أسعد محمد الطيب، الناشر: المحقق
  .هـ١٤١٩ -الثالثة : ودية، الطبعةالسع

أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي : الجامع ألحكام القرآن، المؤلف= تفسير القرطبي  .٣٦
: ، تحقيق)هـ٦٧١: المتوفى(بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي 

 : القاهرة، الطبعة–دار الكتب المصرية : أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر
  .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤الثانية، 

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر : تقريب التهذيب، المؤلف .٣٧
 سوريا، –دار الرشيد : محمد عوامة، الناشر: ، المحقق)هـ٨٥٢: المتوفى(العسقالني 

  .م١٩٨٦ –هـ ١٤٠٦األولى، : الطبعة
ن أحمد بن حجر أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد ب: تهذيب التهذيب، المؤلف .٣٨

مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، : ، الناشر)هـ٨٥٢: المتوفى(العسقالني 
  .هـ١٣٢٦الطبعة األولى، : الطبعة

: المتوفى(محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور : تهذيب اللغة، المؤلف .٣٩
 –دار إحياء التراث العربي : محمد عوض مرعب، الناشر: ، المحقق)هـ٣٧٠

  .م٢٠٠١األولى، : بيروت، الطبعة
عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، : التيجان في ملوك ِحمير، المؤلف .٤٠

مركز الدراسات واألبحاث : ، تحقيق)هـ٢١٣: المتوفى(أبو محمد، جمال الدين 
األولى، : مركز الدراسات واألبحاث اليمنية، صنعاء، الطبعة: اليمنية، الناشر

  .ـه١٣٤٧
زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج : التيسير بشرح الجامع الصغير، المؤلف .٤١

، )هـ١٠٣١: المتوفى(العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري 
  . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الثالثة، :  الرياض، الطبعة–مكتبة اإلمام الشافعي : الناشر

أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن : ب السامع، المؤلفالجامع ألخالق الراوي وآدا .٤٢
محمود الطحان، . د: ، المحقق)هـ٤٦٣: المتوفى(أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي 

  . الرياض–مكتبة المعارف : الناشر



 

 )٥٠٨١(

أحمد بن إبراهيم بن مصطفى : جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع، المؤلف .٤٣
: يوسف الصميلي، الناشر. د: بط وتدقيق وتوثيق، ض)هـ١٣٦٢: المتوفى(الهاشمي 

  .المكتبة العصرية، بيروت
حاشية التفتازاني على الكشاف، مخطوط على النت من موقع مخطوطات جامعة  .٤٤

  http://www.islamic-manuscripts.net. اليبزك األلمانية
القَاِضي وِكفَايةُ الراِضي علَى ِعنَايةُ : حاِشيةُ الشِّهاِب علَى تفْسيِر البيضاِوي، الْمسماة .٤٥

شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري : تفْسيِر البيضاوي، المؤلف
  . بيروت–دار صادر : ، دار النشر)هـ١٠٦٩: المتوفى(الحنفي 

السيد الشريف علي بن محمد بن علي السيد زين : الحاشية على كتاب الكشاف، المؤلف .٤٦
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي : لحسيني الجرجاني، الناشرالدين أبي الحسن ا

  .م١٩٦٦: الحلبي وأوالده بمصر، الطبعة
 فهرس مخطوطات، قام بإصداره مركز الملك فيصل للبحوث - خزانة التراث  .٤٧

  .والدراسات
محمد أمين بن فضل اهللا بن : خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر، المؤلف .٤٨

: ، الناشر)هـ١١١١: المتوفى( المحبي الحموي األصل، الدمشقي محب الدين بن محمد
  . بيروت–دار صادر 

أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن : الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، المؤلف .٤٩
الدكتور : ، المحقق)هـ٧٥٦: المتوفى(يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي 

  .  القلم، دمشقدار: أحمد محمد الخراط، الناشر
عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين : الدر المنثور في التفسير بالمأثور، المؤلف .٥٠

  .  بيروت–دار الفكر : ، الناشر)هـ٩١١: المتوفى(السيوطي 
طَرفَة بن العبد بن سفيان بن سعد البكري الوائلي أبو : ديوان طرفة بن العبد، المؤلف .٥١

: مهدي محمد ناصر الدين، الناشر: ، المحقق) م٥٦٤ :المتوفى(عمرو الشاعر الجاهلي 
  . م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣الثالثة، : دار الكتب العلمية، الطبعة

شهاب الدين محمود بن : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، المؤلف .٥٢
علي عبد الباري عطية، : ، المحقق)هـ١٢٧٠: المتوفى(لوسي ألعبد اهللا الحسيني ا

  . هـ١٤١٥األولى، :  بيروت، الطبعة–دار الكتب العلمية : شرالنا



– 

  )٥٠٨٢(

أبو عبد : سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة، المؤلف .٥٣
الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، األشقودري األلباني 

ملكة العربية  الم- دار المعارف، الرياض : ، دار النشر)هـ١٤٢٠: المتوفى(
  .م١٩٩٢/ هـ١٤١٢األولى، : السعودية، الطبعة

محمد خليل بن علي بن محمد بن : سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، المؤلف .٥٤
دار البشائر : ، الناشر)هـ١٢٠٦: المتوفى(محمد مراد الحسيني، أبو الفضل 

  .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الثالثة، : اإلسالمية، دار ابن حزم، الطبعة
: المتوفى(ابن ماجة أبو عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني، : ابن ماجة، المؤلفسنن  .٥٥

 فيصل - دار إحياء الكتب العربية : محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: ، تحقيق)هـ٢٧٣
  . عيسى البابي الحلبي

محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، : سنن الترمذي، المؤلف .٥٦
أحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد : ، تحقيق وتعليق)هـ٢٧٩: وفىالمت(أبو عيسى 

 –شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي : الباقي، وإبراهيم عطوة عوض، الناشر
  . م١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥الثانية، : مصر، الطبعة

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن : سنن الدارقطني، المؤلف .٥٧
، حققه وضبط نصه وعلق )هـ٣٨٥: المتوفى(ينار البغدادي الدارقطني النعمان بن د

شعيب االرنؤوط، وحسن عبد المنعم شلبي، وعبد اللطيف حرز اهللا، وأحمد : عليه
 - هـ ١٤٢٤األولى، :  لبنان، الطبعة–مؤسسة الرسالة، بيروت : برهوم، الناشر

  .م٢٠٠٤
موسى الخُسروِجردي أحمد بن الحسين بن علي بن : السنن الكبرى، المؤلف .٥٨

محمد عبد القادر عطا، : ، المحقق)هـ٤٥٨: المتوفى(الخراساني، أبو بكر البيهقي 
  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الثالثة، :  لبنان، الطبعة–دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر

شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن : سير أعالم النبالء، المؤلف .٥٩
: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ: ، المحقق)هـ٧٤٨: المتوفى(ذهبي قَايماز ال

  . م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الثالثة، : مؤسسة الرسالة، الطبعة: شعيب األرناؤوط، الناشر



 

 )٥٠٨٣(

محمد بن محمد بن عمر بن علي بن : شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، المؤلف .٦٠
دار الكتب : المجيد خيالي، الناشرعبد : ، علق عليه)هـ١٣٦٠: المتوفى(سالم مخلوف 

  . هـ١٤٢٤األولى، : العلمية، لبنان، الطبعة
عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد : شذرات الذهب في أخبار من ذهب، المؤلف .٦١

محمود األرناؤوط، خرج : ، حققه)هـ١٠٨٩: المتوفى(العكري الحنبلي، أبو الفالح 
:  بيروت، الطبعة–دار ابن كثير، دمشق : عبد القادر األرناؤوط، الناشر: أحاديثه

  . م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦األولى، 
ابن عقيل، عبد اهللا بن عبد الرحمن : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، المؤلف .٦٢

محمد محيي الدين عبد : ، المحقق)هـ٧٦٩: المتوفى(العقيلي الهمداني المصري 
باعة، سعيد جودة السحار  القاهرة، دار مصر للط-دار التراث : الحميد، الناشر

  .م١٩٨٠ - هـ ١٤٠٠العشرون : وشركاه، الطبعة
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروِجردي الخراساني، : شعب اإليمان، المؤلف .٦٣

الدكتور : ، حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه)هـ٤٥٨: المتوفى(أبو بكر البيهقي 
مختار أحمد الندوي، :  وتخريج أحاديثهعبد العلي عبد الحميد حامد، أشرف على تحقيقه

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض :  الهند، الناشر–صاحب الدار السلفية ببومباي 
  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣األولى، : بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، الطبعة

الخراساني، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروِجردي : شعب اإليمان، المؤلف .٦٤
الدكتور : ، حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه)هـ٤٥٨: المتوفى(أبو بكر البيهقي 

مختار أحمد الندوي، : عبد العلي عبد الحميد حامد، أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض، :  الهند، الناشر–صاحب الدار السلفية ببومباي 

  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣األولى، : دار السلفية ببومباي بالهند، الطبعةبالتعاون مع ال
أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، المؤلف .٦٥

دار العلم : أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: ، تحقيق)هـ٣٩٣: المتوفى(الفارابي 
  .م١٩٨٧ -   هـ١٤٠٧الرابعة :  بيروت، الطبعة–للماليين 

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن : صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، المؤلف .٦٦
: ، المحقق)هـ٣٥٤: المتوفى(معاذ بن معبد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي 



– 

  )٥٠٨٤(

 –هـ ١٤١٤الثانية، :  بيروت، الطبعة–مؤسسة الرسالة : شعيب األرنؤوط، الناشر
  .م١٩٩٣

سند الصحيح المختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا الجامع الم= صحيح البخاري  .٦٧
محمد بن إسماعيل أبو عبد اهللا البخاري الجعفي، : عليه وسلم وسننه وأيامه، المؤلف

مصورة عن (دار طوق النجاة : محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: المحقق
  . هـ١٤٢٢األولى، : ، الطبعة)السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا صلى = صحيح مسلم .٦٨
: المتوفى(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، : اهللا عليه وسلم، المؤلف

 –دار إحياء التراث العربي : محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: ، المحقق)هـ٢٦١
  .بيروت

المكتب اإلسالمي، : زهير الشاويش، الناشر: لباني، إشرافضعيف الجامع الصغير، لأل .٦٩
  .هـ١٤١٠الطبعة الثالثة، 

شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد : الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، المؤلف .٧٠
، )هـ٩٠٢: المتوفى(الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي 

  .روت بي–منشورات دار مكتبة الحياة : الناشر
تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي : طبقات الشافعية الكبرى، المؤلف .٧١

عبد الفتاح محمد الحلو، . محمود محمد الطناحي، ود. د: ، المحقق)هـ٧٧١: المتوفى(
  . هـ١٤١٣الثانية، : هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الناشر

ن الحسن بن عبيد اهللا بن مذحج الزبيدي محمد ب: طبقات النحويين واللغويين، المؤلف .٧٢
محمد أبو الفضل إبراهيم، : ، المحقق)هـ٣٧٩: المتوفى(األندلسي اإلشبيلي، أبو بكر 

  . دار المعارف: الثانية، الناشر: الطبعة
يحيى بن حمزة بن علي بن : الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، المؤلف .٧٣

: ، الناشر)هـ٧٤٥: المتوفى(لبي الملقب بالمؤيد باللَّه إبراهيم، الحسيني العلوي الطا
  .هـ١٤٢٣األولى، :  بيروت، الطبعة–المكتبة العصرية 

شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن : العبر في خبر من غبر، المؤلف .٧٤
أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني : ، المحقق)هـ٧٤٨: المتوفى(قَايماز الذهبي 

  . بيروت–دار الكتب العلمية : ل، الناشرزغلو



 

 )٥٠٨٥(

: المتوفى(أحمد بن مصطفى المراغي : ، المؤلف»البيان، المعاني، البديع«علوم البالغة  .٧٥
  ).هـ١٣٧١

أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، : عمل اليوم والليلة، المؤلف .٧٦
 –مؤسسة الرسالة : فاروق حمادة، الناشر. د: ، المحقق)هـ٣٠٣: المتوفى(النسائي 

  .هـ١٤٠٦الثانية، : بيروت، الطبعة
شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن : غاية النهاية في طبقات القراء، المؤلف .٧٧

مكتبة ابن تيمية، عني بنشره ألول مرة : ، الناشر)هـ٨٣٣: المتوفى(محمد بن يوسف 
  . برجستراسر. هـ ج١٣٥١عام 

ولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم : ع، المؤلفالغيث الهامع شرح جمع الجوام .٧٨
دار الكتب العلمية، : محمد تامر حجازي، الناشر: ، المحقق)هـ٨٢٦: ت(العراقي 

  . م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥األولى، : الطبعة
أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، : الفائق في غريب الحديث واألثر، المؤلف .٧٩

 ومحمد أبو -علي محمد البجاوي : ، المحقق)هـ٥٣٨: المتوفى(الزمخشري جار اهللا 
  . الثانية:  لبنان، الطبعة–دار المعرفة : الفضل إبراهيم، الناشر

عبد العزيز بن عبد اهللا بن : سماحة الشيخ: فتاوى إسالمية، ألصحاب الفضيلة العلماء .٨٠
محمد بن صالح بن محمد العثيمين : ، وفضيلة الشيخ)هـ١٤٢٠: المتوفى(باز 

: المتوفى(عبد اهللا بن عبد الرحمن الجبرين : ، وفضيلة الشيخ)هـ١٤٢١: فىالمتو(
محمد : ، إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي، جمع وترتيب)هـ١٤٣٠

  .دار الوطن للنشر، الرياض: بن عبد العزيز بن عبد اهللا المسند، الناشر
أبو زكريا محيي الدين : ، المؤلف"المساِئل المنْثورِةب: "فَتَّاوى اِإلماِم النَّووِي المسماِة .٨١

تلميذه الشيخ علَاء الدين بن : ، ترتيب)هـ٦٧٦: المتوفى(يحيى بن شرف النووي 
دار البشائِر اإلسالمية للطباعة والنشر : محمد الحجار، الناشر: العطّار، تحِقيق وتعِليق

  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧السادسة، : بعة لبنان، الط–والتوزيع، بيروت 
شهاب الدين أحمد بن حمزة األنصاري الرملي الشافعي : فتاوى الرملي، المؤلف .٨٢

ابنه، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة : ، جمعها)هـ٩٥٧: المتوفى(
  .المكتبة اإلسالمية: ، الناشر)هـ١٠٠٤: المتوفى(شهاب الدين الرملي 



– 

  )٥٠٨٦(

محمد بن عمر بن واقد السهمي األسلمي بالوالء، المدني، أبو عبد : ففتوح الشام، المؤل .٨٣
األولى، : دار الكتب العلمية، الطبعة: ، الناشر)هـ٢٠٧: المتوفى(اهللا، الواقدي 

 .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧
عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد : الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، المؤلف .٨٤

دار اآلفاق : ، الناشر)هـ٤٢٩: المتوفى(األسفراييني، أبو منصور اهللا البغدادي التميمي 
  . م١٩٧٧الثانية، :  بيروت، الطبعة–الجديدة 

محمد عبد : فهرس الفهارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسالت، المؤلف .٨٥
الحي بن عبد الكبير بن محمد الحسني اإلدريسي، المعروف بعبد الحي الكتاني 

 –دار الغرب اإلسالمي : إحسان عباس، الناشر: ، المحقق)هـ١٣٨٢: وفىالمت(
  .م١٩٨٢بيروت، الطبعة الثانية، 

: فهرس المكتبة األزهرية، فهرس الكتب الموجودة في المكتبة األزهرية إلى سنة .٨٦
  .هـ، مطبعة األزهر١٣٦٤

: ةفهرس دار الكتب المصرية، فهرس الكتب العربية الموجودة في الدار لغاية سن .٨٧
  . هـ١٣٤٢م، مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة، ١٩٢١

 - إدارة التوجيه واإلرشاد : فهرس مخطوطات مكتبة المسجد النبوي الشريف، المؤلف .٨٨
 -  هـ ١٤٢٨األولى، :  قسم المخطوطات، الطبعة-مكتبة المسجد النبوي الشريف 

  www.mktaba.orgموقع مكتبة المسجد النبوي :  م، المصدر٢٠٠٧
) أو غنيم(أحمد بن غانم : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، المؤلف .٨٩

، )هـ١١٢٦: المتوفى(بن سالم بن مهنا، شهاب الدين النفراوي األزهري المالكي 
  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥: دار الفكر، تاريخ النشر: الناشر

مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى : فالقاموس المحيط، المؤل .٩٠
: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: ، تحقيق)هـ٨١٧: المتوفى(

 –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت : محمد نعيم العرقسوسي، الناشر
  . م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦الثامنة، : لبنان، الطبعة

عمادة البحث العلمي : محمد دمبي دكوري، الناشر: ربعة، المؤلفالقطعية من األدلة األ .٩١
األولى، : بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة

  .هـ١٤٢٠



 

 )٥٠٨٧(

أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن : قطف الثمر في بيان عقيدة أهل األثر، المؤلف .٩٢
وزارة : ، الناشر)هـ١٣٠٧: المتوفى(لِقنَّوجي بن علي بن لطف اهللا الحسيني البخاري ا

:  المملكة العربية السعودية، الطبعة-الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد 
  .هـ١٤٢١األولى، 

: المتوفى(علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، : كتاب التعريفات، المؤلف .٩٣
دار الكتب :  الناشر، الناشر، ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف)هـ٨١٦

  . م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣األولى : لبنان، الطبعة–العلمية بيروت 
أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي : كتاب العين، المؤلف .٩٤

د مهدي المخزومي، ود إبراهيم السامرائي، : ، المحقق)هـ١٧٠: المتوفى(البصري 
  .دار ومكتبة الهالل: الناشر

أبو بكر بن أبي شيبة، عبد اهللا بن : لكتاب المصنف في األحاديث واآلثار، المؤلفا .٩٥
كمال : ، المحقق)هـ٢٣٥: المتوفى(محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي 

  .هـ١٤٠٩األولى، :  الرياض، الطبعة–مكتبة الرشد : يوسف الحوت، الناشر
 القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، أبو: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، المؤلف .٩٦

 بيروت، –دار الكتاب العربي : ، الناشر)هـ٥٣٨: المتوفى(الزمخشري جار اهللا 
  . هـ١٤٠٧ -الثالثة : الطبعة

أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو : الكشف والبيان عن تفسير القرآن، المؤلف .٩٧
: اشور، مراجعة وتدقيقاإلمام أبي محمد بن ع: ، تحقيق)هـ٤٢٧: المتوفى(إسحاق 

:  لبنان، الطبعة–دار إحياء التراث العربي، بيروت : األستاذ نظير الساعدي، الناشر
  .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢األولى، 

نجم الدين محمد بن محمد الغزي : الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة، المؤلف .٩٨
 العلمية، بيروت دار الكتب: خليل المنصور، الناشر: ، المحقق)هـ١٠٦١: المتوفى(
  . م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨األولى، :  لبنان، الطبعة–

محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور : لسان العرب، المؤلف .٩٩
 - الثالثة :  بيروت، الطبعة–دار صادر : ، الناشر)هـ٧١١: المتوفى(األنصاري 

  .هـ١٤١٤



– 

  )٥٠٨٨(

رح الدرة المضية في عقيدة الفرقة لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لش .١٠٠
شمس الدين، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني : المرضية، المؤلف

:  دمشق، الطبعة–مؤسسة الخافقين ومكتبتها : ، الناشر)هـ١١٨٨: المتوفى(الحنبلي 
  .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢ - الثانية 

 بن األثير، نصر اهللا بن ضياء الدين: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، المؤلف .١٠١
دار نهضة : أحمد الحوفي، وبدوي طبانة، الناشر: ، المحقق)هـ٦٣٧: المتوفى(محمد 

  . مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة ـ القاهرة
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية : مجموع الفتاوى، المؤلف .١٠٢

:  الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشرعبد: ، المحقق)هـ٧٢٨: المتوفى(الحراني 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية 

  . م١٩٩٥/هـ١٤١٦: السعودية، عام النشر
أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي : المجموع شرح المهذب، المؤلف .١٠٣

معها تكملة السبكي طبعة كاملة (دار الفكر، : ، الناشر)هـ٦٧٦: المتوفى(
  ).والمطيعي

زين الدين أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر : مختار الصحاح، المؤلف .١٠٤
المكتبة : يوسف الشيخ محمد، الناشر: ، المحقق)هـ٦٦٦: المتوفى(الحنفي الرازي 

/ هـ١٤٢٠الخامسة، :  صيدا، الطبعة– الدار النموذجية، بيروت -العصرية 
  .م١٩٩٩

: فتح رب األرباب بما أهمل في لب اللباب من واجب األنساب، المؤلفمختصر  .١٠٥
، )هـ١٣٤٦: المتوفى(عباس بن محمد بن أحمد بن السيد رضوان المدني الشافعي 

 -هـ ١٣٤٥: مطبعة المعاهد بجوار قسم الجمالية، مصر، عام النشر: الناشر
  .م١٩٢٦

: المتوفى(لمرسي أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده ا: المخصص، المؤلف .١٠٦
 بيروت، –دار إحياء التراث العربي : خليل إبراهيم جفال، الناشر: ، المحقق)هـ٤٥٨

  .م١٩٩٦هـ ١٤١٧األولى، : الطبعة



 

 )٥٠٨٩(

أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن : المراسيل، المؤلف .١٠٧
: اؤوط، الناشرشعيب األرن: ، المحقق)هـ٢٧٥: المتوفى(عمرو األزدي السِجستاني 

  .هـ١٤٠٨األولى، :  بيروت، الطبعة–مؤسسة الرسالة 
أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل : مسند اإلمام أحمد بن حنبل، المؤلف .١٠٨

 وعادل مرشد، - شعيب األرنؤوط : ، المحقق)هـ٢٤١: المتوفى(بن أسد الشيباني 
مؤسسة الرسالة، : لناشرد عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، ا: وآخرون، إشراف

  .م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١األولى، : الطبعة
أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن : البحر الزخار، المؤلف= مسند البزار  .١٠٩

محفوظ : ، المحقق)هـ٢٩٢: المتوفى(خالد بن عبيد اهللا العتكي المعروف بالبزار 
مكتبة : ، الناشرالرحمن زين اهللا، وعادل بن سعد، وصبري عبد الخالق الشافعي

  .األولى:  المدينة المنورة، الطبعة- العلوم والحكم 
أبو نعيم أحمد بن عبد اهللا بن : المسند المستخرج على صحيح اإلمام مسلم، المؤلف .١١٠

: ، المحقق)هـ٤٣٠: المتوفى(أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاني 
 – بيروت - كتب العلمية دار ال: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، الناشر

  . م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧األولى، : لبنان، الطبعة
ياقوت بن عبد اهللا : إرشاد األريب إلى معرفة األديب، المؤلف= معجم األدباء  .١١١

دار الغرب : إحسان عباس، الناشر: ، المحقق)هـ٦٢٦: المتوفى(الرومي الحموي 
  .م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤األولى، : اإلسالمي، بيروت، الطبعة

شهاب الدين أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الرومي الحموي : م البلدان، المؤلفمعج .١١٢
  .م١٩٩٥الثانية، : دار صادر، بيروت، الطبعة: ، الناشر)هـ٦٢٦: المتوفى(

سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو : المعجم الكبير، المؤلف .١١٣
 حمدي بن عبد المجيد السلفي، دار :، المحقق)هـ٣٦٠: المتوفى(القاسم الطبراني 

  .  القاهرة، الطبعة الثانية–مكتبة ابن تيمية : النشر
: المتوفى(د أحمد مختار عبد الحميد عمر : معجم اللغة العربية المعاصرة، المؤلف .١١٤

 - هـ ١٤٢٩األولى، : عالم الكتب، الطبعة: بمساعدة فريق عمل، الناشر) هـ١٤٢٤
  . م٢٠٠٨



– 

  )٥٠٩٠(

يوسف بن إليان بن موسى سركيس، : بية والمعربة، المؤلفمعجم المطبوعات العر .١١٥
  .هـ١٣٤٦مطبعة سركيس بمصر : ، الناشر)هـ١٣٥١: المتوفى(

عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة : معجم المؤلفين، المؤلف .١١٦
  . بيروت–مكتبة المثنى : ، الناشر)هـ١٤٠٨: المتوفى(الدمشقي 

عبد اهللا بن يوسف بن أحمد بن عبد اهللا : لمؤلفمغني اللبيب عن كتب األعاريب، ا .١١٧
. د: ، المحقق)هـ٧٦١: المتوفى(بن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام 

السادسة، :  دمشق، الطبعة–دار الفكر : ومحمد علي حمد اهللا، الناشر/ مازن المبارك
  .م١٩٨٥

أحمد بن محمد بن أبو محمد موفق الدين عبد اهللا بن : المغني البن قدامة، المؤلف .١١٨
: المتوفى(قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي 

  . مكتبة القاهرة: ، الناشر)هـ٦٢٠
أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن : التفسير الكبير، المؤلف= مفاتيح الغيب  .١١٩

، )هـ٦٠٦: المتوفى(لري الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب ا
  .هـ١٤٢٠ -الثالثة :  بيروت، الطبعة–دار إحياء التراث العربي : الناشر

أبو الحسن علي بن إسماعيل بن : مقاالت اإلسالميين واختالف المصلين، المؤلف .١٢٠
إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد اهللا بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى 

دار فرانز : هلموت ريتر، الناشر: ني بتصحيحه، ع)هـ٣٢٤: المتوفى(األشعري 
  .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠الثالثة، : ، الطبعة)ألمانيا(شتايز، بمدينة فيسبادن 

أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني : الملل والنحل، المؤلف .١٢١
  .مؤسسة الحلبي: ، الناشر)هـ٥٤٨: المتوفى(

  .المكتبة األزهرية للتراث: حامد عوني، الناشر: المنهاج الواضح للبالغة، المؤلف .١٢٢
شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن : مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، المؤلف .١٢٣

محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرعيني المالكي 
  . م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢الثالثة، : دار الفكر، الطبعة: ، الناشر)هـ٩٥٤: المتوفى(

شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن : ميزان االعتدال في نقد الرجال، المؤلف .١٢٤
: علي محمد البجاوي، الناشر: ، تحقيق)هـ٧٤٨: المتوفى(عثمان بن قَايماز الذهبي 



 

 )٥٠٩١(

 - هـ ١٣٨٢األولى، :  لبنان، الطبعة–دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت 
  .م١٩٦٣

شهاب الدين أحمد بن محمد بن : لقاضي عياض، تأليفنسيم الرياض في شرح شفا ا .١٢٥
محمد : ، ضبطه وقدم له وعلق عليه)هـ١٠٦٩: المتوفى(عمر الخفاجي المصري 

محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، : عبد القادر عطا، منشورات
  .هـ١٤٢١الطبعة األولى، 

ان الدين بن الخطيب، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، وذكر وزيرها لس .١٢٦
، )هـ١٠٤١: المتوفى(شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني : المؤلف
  . لبنان– بيروت - دار صادر: إحسان عباس، الناشر: المحقق

شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، المؤلف .١٢٧
دار الفكر، بيروت، : ، الناشر)هـ١٠٠٤: المتوفى(حمزة شهاب الدين الرملي 

  . م١٩٨٤/هـ١٤٠٤: الطبعة
إسماعيل بن محمد أمين بن : هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، المؤلف .١٢٨

، طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة )هـ١٣٩٩: المتوفى(مير سليم الباباني البغدادي 
دار إحياء التراث : وفستم، أعادت طبعه باأل١٩٥١ إستانبولفي مطبعتها البهية 

  .  لبنان–العربي بيروت 
عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين : همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، المؤلف .١٢٩

المكتبة : عبد الحميد هنداوي، الناشر: ، المحقق)هـ٩١١: المتوفى(السيوطي 
  . مصر–التوفيقية 

عباس شمس الدين أحمد بن محمد أبو ال: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، المؤلف .١٣٠
: ، المحقق)هـ٦٨١: المتوفى(بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي اإلربلي 

  . بيروت–دار صادر : إحسان عباس، الناشر
محمد البشير ظافر : اليواقيت الثمينة في أعيان مذهب عالم المدينة، المؤلف .١٣١

  . هـ١٣٢٤: جئ، تاريخ النشرمطبعة المال: ، الناشر)هـ١٣٢٩: المتوفى(األزهري، 



– 

  )٥٠٩٢(

  



 

 )٥٠٩٣(

  
  
  
  
  

  
  المقدمة

الحمد هللا رب العالمين، والصالةُ والسالم على نبينا محمد وعلـى آِلـه وصـحبه               
  :وبعد . أجمعين 

بعدد كبير من الشروح على مر العصور؛ وذلـك ِلمـا   " ألفية ابن مالك "فقد حظيت   
  .حوته من جميع أبواب النحو والصرف 

ـ          ـ ٧٦٧ت  (يم الجوزيـة    ومن هذه الشروح شرح لبرهان الدين إبراهيم بن ق ) هـ
فهو أحد شروِحها، وله قيمتُـه العلميـة     ، "إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك      "المسمى  

 في الدرس النحوي.  
وبحمد اهللا تعالى تمكّنتُ من الوقوف على هذا الكتاب، وقمتُ بعمل هـذا البحـث               

 قيم الجوزية فـي  مالمح المنهج النحوي إلبراهيم بن محمد بن      : "الذي جاء تحت عنوان     
  " .دارسة نحوية تحليلية. كتاب إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك 

  :وتبرز أهمية هذا الموضوع في ثالثة أمور 
 .؛ فهي قطب النحو الثاني بعد كتاب سيبويه "ألفية ابن مالك"المكانة العلمية لـ . ١
 .مكانة برهان الدين إبراهيم بن قيم الجوزية النحوية  . ٢
سة مناهج النحاة ومذاهبهم؛ وذلك لمعرفـة مالمـح التفكيـر والـدرس             أهمية درا  . ٣

  .النحوي في عصرهم 
  :وأما أسباب اختيار الموضوع فهي 

 .األثر الكبير الذي تركه شرح ابن قيم الجوزية في الدرس النحوي  . ١
 .شمول الكتاب لكل أبواب النحو والصرف  . ٢
ما سهل لي مسألة استخراج     وضوح المنهج النحوي البن قيم الجوزية في شرحه، م         . ٣

  .مالمح منهجه وإخراجها في هذا البحث 

 
 

 
 

  



– 

  )٥٠٩٤(

  :هذا؛ وقد اشتمل البحثُ على مبحثين 
 .لمحةٌ موجزة عن برهان الدين إبراهيم بن قيم الجوزية : األول  . ١
إرشـاد  "مالمح المنهج النحوي لبرهان الدين إبراهيم بن قيم الجوزية في كتابـه              . ٢

  " .السالك إلى حل ألفية ابن مالك
وأسأل اهللا  . هذا وقد ختمتُ بحثي بمصادر ومراجع البحث وفهرس الموضوعات          

  .وصلى اهللا وسلم على سيدنا ونبينا محمد . تعالى أن أكون وفقتُ في ذلك 
                                                           الباحث

  يس حسن أحمد القوزي إدر/                        الدكتور                



 

 )٥٠٩٥(

  :المبحث األول 
  "لمحة موجزة عن برهان الدين إبراهيم بن قيم الجوزية"

  :نسبه : أوالً 
  .)١(هو إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن مكي الزرعي الحنبلي

  :كنيتُه ولقبه : ثانيا 
جوزيـة، أو ابـن   يكنّى إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بأبي إسحاق، أو ابن قـيم ال       

؛ وذلك أن جده أبا بكر بن أيوب كان قيما على المدرسـة المعروفـة بالجوزيـة                )٢(القيم
؛ واشتهرت ذريتُه وحفدتهم بذلك؛ فـصار       )قيم الجوزية (الموجودة بدمشق؛ فأطلق عليه     

  .)٣(الواحد منهم يدعى بابن قيم الجوزية
  :مولده : ثالثًا 

 والدة برهان الدين إبراهيم بن قيم الجوزيـة؛ فقـد           اختلف أهُل التراجم في تاريخ    
، وذهب عمر رضا كحالة إلى أنه ولد سـنة  )٤(هـ٧١٦ذهب ابن حجر إلى أنه ولد سنة     

  .)٥(هـ٧١٩
  :علمه وفضلُه : ثالثًا 

أجمعت كتب التراجم أن إبراهيم بن قيم الجوزية كان شيخًا، فاضـالً؛ وال غرابـة      
 وهذه بعض أقوال أهـل التـراجم        الشهير ابن قيم الجوزية؛   في ذلك فهو من ابن اإلمام       

  :فيه
أنه كان فاضالً في النحو والفقه وفنـون أخـرى علـى            " البداية والنهاية "جاء في    . ١

 .)٦(طريقة أبيه

                                         
) ٣٦ ـ  ٣١مـن  " (إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك"ة في مقدمة تنظر ترجمة برهان الدين إبراهيم بن قيم الجوزي) ١(

" كـشف الظنـون   "، و   )١/٦٠" (الـدرر الكامنـة   "، و   )١٤/٣٢٩" (البداية والنهاية : "وتنظر ترجمتُه في    . بتصرف  
  ) . ٢/٢٧٠" (الوافي بالوفيات"، و )١/٨٨" (معجم المؤلفين"، و )١/١٥٣(

 ) .١٤/١١٤" (البداية والنهاية"، و )١/٤٧٢" (الدرر الكامنة: "ينظر ) ٢(

  ) .١٤/١١٤" (البداية والنهاية"، و )١/١٥٣" (كشف الظنون"، و )١/٦٠" (الدرر الكامنة: "نظر ) ٣(
  ) .١/٦٠" (الدرر الكامنة) "٤(
 ) .٣/٨٨" (معجم المؤلفين")٥(

 ) .١٤/٣٢٩: (ينظر ) ٦(



– 

  )٥٠٩٦(

حضر على أيوب الكحال وابن الشحنة، اشـتهر        : "أنه قال   " الدرر الكامنة "جاء في    . ٢
 .)١("وتقدم، وأفتى، ودرس

أنه اشـتغل فـي أنـواع العلـوم، وأفتـى ودرس      " رات الذهبشذ"وذكر صاحب    . ٣
 .)٢(وناظر

  .)٣("عالم بالنحو والصرف" : "معجم المؤلفين"وقال عنه صاحب  . ٤
  :من آثاره العلمية : رابعا 
ـ وهو محقق ومطبوع في جزأين من       " إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك      "يعد  

سالمية بالمدينة المنورة ـ أهـم أثـر مـن     مطبوعات عمادة البحث العلمي بالجامعة اإل
  .اآلثار العلمية لبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن قيم الجوزية 

اختيـارات شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة          : "وله رسالةٌ صغيرة مطبوعة اسـمها       
  .، وهي مطبوعة)٤("النميري

  :وفاتُه : خامسا 
  :لجوزية على قولين اختلف أهُل التراجم في تاريخ وفاة إبراهيم بن قيم ا

 .)٥(، وعليها أكثر المراجع القديمة والحديثة)هـ٧٦٧(أنه توفي سنة : األول  . ١
  .)٦()هـ٧٦٥(أنه توفي سنة  . ٢

.  سـنة  ٤٨وقد توفي ـ رحمه اهللا ـ يوم الجمعة غرة صفر، وقد بلغ من العمر   
 اهللا  فرحمـه . )٧(وقد حضر جنازته القُضاة واألعيان وعدد كثير من المصلين والمتبعين         

  .رحمةً واسعة 
  

                                         
  ) .١/٦٠: (ينظر ) ١(
)٦/٢٠٨() ٢. ( 

)١/٨٨() ٣. (  
" معجـم المـؤلفين   "، و   )٦/٢٠٨" (شذرات الذهب "، و   )١٤/٣٢٩" (البداية والنهاية "، و   )١/٦٠" (الدرر الكامنة : "ينظر   )٤(

)١/٨٨. ( 

 ) .١/١٥٣" (كشف الظنون")٥(

 ) .١/٨٨" (معجم المؤلفين"، و )٦/٢٠٨" (شذرات الذهب"، و )١/٦٠" (الدرر الكامنة: "ينظر ) ٦(

  ) .١٤/٣٢٩" (البداية والنهاية")٧(



 

 )٥٠٩٧(

  المبحث الثاني
  "إرشاد السالك"مالمح منهج ابن قيم الجوزية النحوي في 

؛ فقد وافقهـم وتـابعهم أثنـاء        "األلفية"اقتفى ابن قيم الجوزية أثر النحاة في شرح         
شرحه في ترتبيِبها؛ إضافةً إلى ما امتاز به شـرحه مـن سـهولة العبـارة ويـسرها                  

  .واختصاِرها 
اتضحت لي بعض مالمح منهج ابـن قـيم         " إرشاد السالك "الل استعراض   ومن خ 

  :الجوزية النحوية؛ وأهمها 
  " . األلفية"متابعة ابن مالك في : أوالً 

دون اإلخـالل بـالمنهج     " ألفيِته"تابع ابن قيم الجوزية ابن مالك في ترتيب أبواب          
  .والترتيب 

 البيت أو البيتـين أو الثالثـة أو   وقد حِرص ابن قيم الجوزية في كل باب أن يوِرد    
األربعة أو الخمسة، ثم يقوم بشرحها والتعليق عليها؛ ويدلل عليها من الـسماع المؤيـد               
لتلك المسألة أو القضية؛ سواء كان ذلك السماع قرآنًا أو حديثًا، أو مـن كـالم العـرب         

  .وكان منهجه هذا هو الغالب في شرحه لأللفية . شعرا أو نثرا 
باب الكالم وما يتـألف     : (األبواب التي أورد فيها ثالثة أبيات ثم قام بشرِحها          فمن  

، ومن األبواب التي أرود فيها أربعة أبيات ثـم قـام   )٢()المبني(و  ) المعرب(، و   )١ ()منه
ومن األبـواب التـي أورد فيهـا        . )٤()والمفعول المطلَق ( ، و    )٣()نائب الفاعل (بشرِحها  

  .)٦ ()الحكاية(، و )٥ ()باب االسم الموصول: (حها خمسة أبيات ثم قام بشر
هذا الذي غلب على منهِجه في شرح األلفية؛ إال أنه في مواضع عدة يقوم بـشرح                

  .د ذلك يورد البيت الخاص بالبابميسر عن القضية أو المسألة التي سيتحدثُ عنها، وبع

                                         
  ) .٤٤٢، ١١٨، ١٠٥، ١/٩٤" (إرشاد السالك: "ينظر  ١((
  ) .١١٩، ١١٣، ١/١٠٥(المصدر السابق  ٢((
  ) .١/٣٩٤" (إرشاد السالك "٣((
  ) .٤٠٥، ١/٤٣٥(المصدر السابق ٤( (
  ) .١/١٨٥( المصدر السابق ٥((
  ) .٢/١٠٧٣( المصدر السابق ٦((



– 

  )٥٠٩٨(

بـاب أفعـال   : (بيـات  فمن تلك المواضع واألبواب التي يقوم فيها بالشرح قبل األ   
بـاب ظـن   (، و )٣ ()باب ال النافية للجنس(، و )٢ ()باب إن وأخواتها (، و   )١ ()المضارعة
، )٦ ()بـاب نائـب الفاعـل     (، و   )٥ ()باب الفاعل (، و   )٤ ()باب أعلم وأرى  (، و   )وأخواتها

 )حـروف الجـر   (، و   )تعدي الفعل ولزومه  (، و   )٧ ()باب اشتعال العامل عن المعمول    (و
، )١١ ()إعمال اسـم الفاعـل    (، و   )١٠ ()المضاف إلى ياء المتكلم   (، و   )٩ ()اإلضافة(، و   )٨(
أفعـل  (، و )١٣ ()الـصفة المـشبهة باسـم الفاعـل    (، و  )١٢ ()أبنية أسـماء الفـاعلين    (و

   )١٥ ()التوكيد(، و )١٤()التفضيل
، )١٨()اإلخبار بالـذي واأللـف والـالم      (، و   )١٧ ()عوامل الجزم (، و   )١٦ ()النداء(و  

  .)١٩()عددال(و

                                         
  ) .١/٢٧٠( إرشاد السالك ١((
  ) .١/٢٨٥ ( المصدر السابق٢((
  ) .١/٣١٥( المصدر السابق ٣((
  ) .١/٣٣١( المصدر السابق ٤((
  ) .١/٣٥٧( المصدر السابق ٥((
  ) .١/٣٦٧( المصدر السابق ٦((
  ) .١/٣٩٢( المصدر السابق ٧((
  ) .١/٤٠٥(المصدر السابق  ٨((
  ) .١/٤١٦( المصدر السابق ٩((
  ) .١/٥٣٩( المصدر السابق ١٠((
  ) .١/٣٢( المصدر السابق ١١((
  ) .١/٦٧٤( المصدر السابق ١٢((
  ) .١/٦٨٠( المصدر السابق ١٣((
  ) .٣/٧( المصدر السابق ١٤((
  ) .٢/٧٤٣( المصدر السابق ١٥((
  ) .٢/٨٩( إرشاد السالك ١٦((
  ) .٢/٩٨٨( المصدر السابق ١٧((
  ) .٢/١٠١٥( المصدر السابق ١٨((
 ) .٢/١٠٢٨(المصدر السابق ) ٨(



 

 )٥٠٩٩(

  :االهتمام بالتعريف : ثانيا 
اهتم ابن قيم الجوزية اهتماما كبيرا بتعريف المصطلحات النحويـة الـواردة فـي           

، وفي مواضع قليلة يقوم بشرح عنوان الباب؛ فمن المواضع التـي قـام فيهـا                "األلفية"
ذكـر  : لمراد وا: "؛ حيث قال )باب الكالم وما يتألفُ منه  (ما ذكره في    : بشرح األبواب   

  .)١("الكالم وأحكام ما يتألفُ منه الكالم
جمع المـذكر   (، و   )٢()المثنى(أما المصطلحات النحوية التي قام فيها بتعريفها فهي         

الممنـوع مـن   (، و )٦()اإلعراب(، و )٥()التنوين(، و )٤()اإلفادة(، و )اللفظ(، و  )٣()السالم
الموصـول  (، و )٩()اسـم اإلشـارة  (، و )٨()الضمير جـائز االسـتتار    (، و   )٧()الصرف
  )١٠()الحرفي
المفعـول  (، و )١٤()الفاعـل (، و )١٣()الخبر(، و  )١٢()المبتدأ(، و   )١١()أل الجنسية (و  

اسـم  (، و   )١٨()التمييز(، و   )١٧()الحال(، و   )االستثناء(، و   )١٦()المفعول معه (، و   )١٥()فيه
، )٣()التـابع (، و   )٢()لأفعل التفـضي  (، و   )١()الصفة المشبهة باسم الفاعل   (، و   )١٩()الفاعل

                                         
  ) .١/١١٨( المصدر السابق ١((
  ) .١/١١٨( المصدر السابق ٢((
  ) .١/٩٤( المصدر السابق ٣((
  ) .١/٩٤ ( المصدر السابق٤((
  ) .١/٩٤( المصدر السابق ٥((
  ) .١/٩٤ ( المصدر السابق٦((
  ) .١/٩٧( المصدر السابق ٧((
  ) .١/٩٩( المصدر السابق ٨((
  ) .١/١٢٩( المصدر السابق ٩((
  ) .١/١٤٣( المصدر السابق ١٠((
  ) .١/١٦٨(السالك   إرشاد ١١((
  ) .١/١٧٦( المصدر السابق ١٢((
  ) .١/١٩٧( المصدر السابق ١٣((
  ) .١/٢١٢" ( المصدر السابق ١٤((
  ) .١/٢٠٧" ( المصدر السابق ١٥((
  ) .١/٣٤٧" ( المصدر السابق ١٦((
  ) .٤٥٤ ( المصدر السابق ١٧((
  ) .١/٤٦٢( المصدر السابق ١٨((
  ) .١/٤٩٥( المصدر السابق ١٩((



– 

  )٥١٠٠(

، )٨()اسـم الفاعـل   (، و   )٧()التـرخيم (، و   )٦()الندبـة (، و   )٥()التوكيـد (، و   )٤()المتفق(و
  .)١٠()الحكاية(، و )٩()الصرف(و

  :االستشهاد : ثالثًا 
اهتم ابن قيم الجوزية باالستشهاد بالسماع بجميع أنواِعه؛ فاستشهد بالقرآن الكـريم            

 أو عشرية أو شاذة، واستشهد بالحديث النبـوي الـشريف،           وقراءاته سواء كانت سبعية   
  .وكالم العرب شعرا ونثرا 

فاستشهاده بالقرآن الكريم حظي بالنصيب الوافر في شرِحه؛ فقد بلغ عدد اآليـات             
القرآنية التي استشهد بها في المسائل النحوية أكثر من تسع مائة آية، بينمـا بلـغ عـدد         

  .رة التي استشهد بها في المسائل النحوية قرابة األربعين آية القراءات القرآنية المتوات
  :وهذه أمثلة للقراءات القرآنية المتواترة التي استشهد بها ابن قيم الجوزية 

١ .  M            @   ?L )١١(. 
 .)١٢ (َّ حف جف مغ ُّ  . ٢
٣ .  M  :  9       L )١٣(. 
٤ . My   x L   )١٤(. 

                                                                                                     
  ) .١/١٩١" (شرح األشموني"، و )٢/٦٦" (المساعد"، و )١/٢٢٣" (األصول: "وينظر ) . ١/٥٢٨" (د السالكإرشا "١((
  ) .١/٦٤٩" (إرشاد السالك "٢((
  ) .٢/٧٢٩(المصدر السابق ٣((
  ) .٢/٧٢٩( المصدر السابق ٤((
  ) .٢/٧٤٢( المصدر السابق ٥((
  ) .٢/٨٦٠( المصدر السابق ٦((
  ) .٢/٨٦٥( المصدر السابق ٧((
ــسابق ٨(( ــصدر ال ــر ) . ٢/٨٨٩( الم ــساعد: "وينظ ــع"، و )٢/٦٣٩" (الم ــموني" و ،)٢/١٠٥" (الهم ــرح األش "                        ش

  .)١٤٨ ـ ٣/١٤٧(
  ) . ٢/٩١٦( المصدر السابق ٩((
  ) . ٢/١٠٧١" (إشاد السالك "١٠((
  ) .٢٣٢" (البدور الزاهرة"، و "الحجة"، و )٢/٣٣٧" (القراءات العشر: "وينظر  . ٢٥: سورة النمل، آية ١١( (

  ) .٢٠٣" (البدور الزاهرة"، و )٢/١٨٣" (معاني القرآن"، و )٢/٣٢١" (النشر: "وينظر  . ٦٣: سورة طه من اآلية ١٢( (
  ) .١/١٧٧" (إرشاد السالك"و، ) ٧٥" (البدور"، و )٢/٢٤٨" (النشر"وينظر) ١٦(سورة النساء من اآلية ١٣( (
  ) .١/١٧٧" (إرشاد السالك"، و )٢٣٩" (البدور الزاهرة"، و )٢/٢٤٨" (النشر: "وينظر ٣٢اآلية سورة القصص من ١٤( (



 

 )٥١٠١(

 .)١( َّ خل حل جل مك ُّ  . ٥
 .)٢(َّ لك خك ُّ  . ٦
 .)٣(َّ حم جم يل ىل مل ُّ  . ٧
٨ . ُّ  Q  P  O  N   X  L )٤(  . 
٩ .  M  Í  Ì   Ë  Ê    L)٥(  . 

     .)٦(َّ هي مي خي حي جي ُّ  . ١٠
 .)٧( َّ يه ىه مه جه ين ُّ  . ١١
 .)٨(َّ جنمم خم حم  جم هل ُّ  . ١٢
 .)٩( َّ مث ُّ  . ١٣
 )١٠(َّ ىيمي خي  حي جي ُّ  . ١٤
 .)١١(َّ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ . ١٥
 .)١(َّ خض حض ُّ  . ١٦

                                         
  ) .١٧٧" (/إرشاد السلك"، و )٢١٩" (البدور"، و )٢/٢٤٨" (النشر: "وينظر  .٢٩: سورة فصلت، من اآلية ١( (
إرشـاد  "، و )٤٢" (البدور الزاهرة "، و   )١٢٣" (الحجة"، و   )٢/٢٢٦" (النشر: "وينظر  ) . ١٧٧(سورة البقرة، من اآلية     ٢( (

  ) .١/٢٣٩" (السالك
إرشـاد  "، و )٤٢" (البدور الزاهرة "، و   )١٢٣" (الحجة"، و   )٢/٢٢٦" (النشر: "وينظر  ) . ١٧٧(سورة البقرة، من اآلية     ٣( (

  ) .١/٢٣٩" (السالك
   .)٢٩٥" (البدور"، و )٢/٢٣٠" (النشر: "وينظر ) . ٢٢(سورة محمد، من اآلية ٤( (
  ) .٤٩٦" (حجة القراءات"، و )٢/٣٣٠" (النشر: "ينظر  . )١٠(سورة النور، من اآلية ٥( (
إرشـاد  "، و )٣٢٩" (الوافي"، و )٥٠١" (الحجة"، و )٢/٣٣٢" (النشر: "وينظر ) . ٣٧ ـ  ٣٦(سورة النور، من اآلتين ٦( (

  ) .١/٣٧٢" (السالك
  ) .١/٣٧٩" (إرشاد السلك"، )٢/٣٥٣" (النشر: "ينظر  . ٢٩: سورة يونس، آية ٧( (
، و )يـوم (وهي قراءة نافع بفتح الميم مـن   ) . ٢٤٤" (الوافي"، و   )٢٤٢" (الحجة: "وينظر   . ١١٩: سورة المائدة، آية    ٨( (

  " .إرشاد السالك"
إرشـاد  "، و )٢٧٩" (الحجـة "، و )٢/٢٦٧" (النشر: "ينظر .. . قرأ نافع بسكون ياء    ) . ١٦٢(سورة األنعام، من اآلية     ٩( (

  ) .١/٦٣٦" (السالك
إعـراب  "، و   )١/١٧٩" (المحتسب: "ينظر  ) . األرحام(وهي قراءة حمزة بسكر ميم      . سورة النساء، من اآلية األولى      ١٠( (

  ) .٢/٧٩٠" (إرشاد السالك"، و )٢/٢٤٧" (النشر"، و )١/٤٣١(للنحاس " القرآن
" المهـذب "، و )١٦٩" (البـدور "، و )٢/٢٩٨" (النشر"، و )٣٧٦" (الحجة: "ينظر ) . ٢ـ١(سورة إبراهيم، من اآلتين   ١١( (

  ) .٢/٨٠٠" (إرشاد السالك"، و )٢/٢٤٥(



– 

  )٥١٠٢(

 .)٢(َّ مح جح مج ُّ  . ١٧
ي المسائل النحويـة فقـد بلـغ        أما القراءات الشاذة التي استشهد بها ابن قيم الجوزية ف         

  :عددها سبع قراءات شاذة؛ وهذه هي 
 .)٣()والت حين مناص ( . ١
 .)٤()إنا كال فيها (  . ٢
 .)٥()أأنذرتهم (  . ٣
 .)٦()لمن أراد أن يتم والرضاعة (  . ٤
 .)٧()فدمرناهم تدميرا (  . ٥
 .)٨()وإذا ال يلبثو (  . ٦
 .)٩()فإذا ال يؤتو الناس (  . ٧

فقد : ية بالحديث النبوي الشريف في المسائل النحوية        وأما استشهاد ابن قيم الجوز    
  .بلغ ثالثة وأربعين حديثًا 

وأما استشهاده بأقوال الصحابة ـ رضوان اهللا عليهم ـ في المسائل النحوية فقـد    
  .بلغ عدد أقواِلهم ستة عشر قوالً

                                                                                                     
" البـدور "، و )١٣٠" (الحجة"، و )٢/٢٢٧" (النشر: "ينظر ) ... . يقول(قرأ نافع رفع    ) . ٢١٤(سورة البقرة، من اآلية     ١( (

)٤٦. (  
" إرشاد الـسالك  "، و   )١/٢٩٧" (المهذب"، و   )٨٩" (البدور"، و   )٤١٤" (الحجة: "ينظر  ) . ٢٥(سورة الكهف، من اآلية     ٢( (

)١٠٤٥. (  
" البحـر المحـيط   "، و   )١/٢٥٧" (إرشاد الـسالك  "،  )١٢٩" (مختصر شواذ القرآن  : "ينظر  ) . ٣(سورة ص، من اآلية     ٣( (

)٧/٣٨٥. (  
" معاني القـرآن  "، و   )٤/٤٢٥(لشوكاني  ل" فتح القدير : "ينظر  . وهي قراءة ابن السمينع     ) . ١٨(سورة غافر، من اآلية     ٤( (

  ) .١٥/٣٢١" (الجامع ألحكام القرآن"، و )٣/٤٣٠" (الكشّاف"، و )٢/٧٤٥" (إرشاد السالك: "، وينظر )٣/١٠(للفراء 
" إرشـاد الـسالك   "، و   )١/١٤" (إمالء ما من به الرحمن    "، و   )١/٥٠" (المحتسب: "ينظر  ) . ٦(سورة البقرة، من اآلية     ٥( (

)٢/٧٧٦. (  
، )١٤" (مختصر شـواذ القـرآن    "، و   )٢/٢١٣" (البحر المحيط : "ينظر  . قرأها مجاهد    . ٢٣٣سورة البقرة، من اآلية     ٦( (

  ) .٢/٩٥٨" (إرشاد السالك"و
إرشـاد  : "وينظـر   ) . ٢/١٢٢" (المحتسب"وهي قراءة علي بن أبي طالب كما في         ) . ١٣٦(سورة الفرقان، من اآلية     ٧( (

  ) .٢/٩١٢" (السالك
البحـر  "وهي قراءة أبي بن كعب كما في        ) . ١١٧" (مختصر شواذ القرآن  : "وينظر  ) . ٧٦(سورة اإلسراء، من اآلية     ٨( (

  ) .٢/٩١٣" (إرشاد السالك"، و )٦/٦٦" (المحيط
  ) .١/١٧" (المغني"، و "مختصر شواذ القرآن"وهي قراءة أبي كما في ) . ٥٣(سورة النساء، من اآلية ٩( (



 

 )٥١٠٣(

 من األمثال العربية؛ فقد بلغ عدد األمثـال العربيـة فـي           " إرشاد السالك "ولم يخل   
أما استشهاد ابن قيم الجوزية بالمنثور فقد بلغ سبعين         . أربعة عشر مثالً    " إرشاد السالك "

  .قوالً 
بالنصيب الـوافر مـن هـذا    " إرشاد السالك"هذا؛ وقد حظي الشاهد من الشعر في   

الكتاب؛ فقد بلغ عدد األبيات الشعرية الخمس مائة بيت، بينما بلغ عدد األرجاز ثمـانين               
 بلغت أنصاف األبيات سبعة أبيات، والالفت لالنتباه أن ابن قيم الجوزية لـم   رجزا، بينما 

يعن في كتاِبه بنسبة األبيات إلى أصحاِبها في جميع مواضع الكتاب؛ حيث يكتفي بـذكر            
  .)١(البيت فقط دون نسبِته إلى قائله

  :اهتمامه باللغات : رابعا 
اهتماما كبيرا باللغات؛ سواء كان     " كألفية ابن مال  "اهتم ابن قيم الجوزية في شرحه       

  .أو ما يتعرض له أثناء شرحه لها " األلفية"ذلك كما ذكره ابن مالك في 
  :ومن أبرز المواضع التي أشار فيها للغات 

 .)٢()كلمة(لغات  . ١
 .)٣ ()حمو(و ) أب(و ) أخ(لغات  . ٢
 .)٤(بالواو في حالة الرفع) اللذين(لغة هذيل وبني أسد في  . ٣
 .)٥ ()ذو (لغة طيء في . ٤
 .)٦()أكلوني البراغيت(لغة  . ٥
 .)٧()سوى(لغات  . ٦
 .)٨()حاشا(لغات  . ٧
 .)١(في لغة هذيل) متى الجارة( . ٨

                                         
، ١٣٠، ١٣٠، ١٢٧، ١٢٦، ١٢٥، ١٢٤، ١١٧، ١١٧، ١١٦، ١١٥، ١٠٢، ١٠٠، ١/٩٦" ( الـسالك إرشـاد : "ينظر  ١( (

 .وغيرها ) ١٤٧

 ) .١/٩٦" (إرشاد السالك"٢( (

 ) .١/١١٦ (المصدر السابق٣( (

 ) .١/٩٧(المصدر السابق ٤( (

 ) .١٦٠" (رح األشمونيش"، و )١/١٤٥... (، وابن )١/١٤٦" (أوضح المسالك: "وينظر ) . ١/١٨٢" (إرشاد السالك"٥( (

 ) .١/٩٤" (الجمع"، و )١/٨٧" (شرح الكافية"، و )٢/٦٢٩" (سر صناعة اإلعراب: "وينظر ) . ١/٢٠٦" (إرشاد السالك"٦( (

 ) .١/٤٨٥" (إرشاد السالك"٧( (

 ) .١/٤٩٢(المصدر السابق ٨( (



– 

  )٥١٠٤(

 .)٢(اللغات في النداء . ٩
 . )٣()أمس(لغة أهل الحجاز في  . ١٠
 .)٤()حذام(لغة تميم في  . ١١
  .)٥()أولئك(لغة أهل الحجاز في  . ١٢

  إحالتُه إلى السابق: خامسا 
إشارته إلى  " ألفية ابن مالك  "ة الواضحة في شرحه     من مالمح منهج ابن قيم الجوزي     

ما سبق، ولعله بصنيِعه هذا يريد االختصار وعدم تكرار ما سبق وقـد اسـتخدم هـذا                 
المعـرب  (؛ فمن األبواب التي أحال فيها عـل مـا سـبق             ...التقسيم عبارتين لإلحالة    

  .)٦("وال يبنى الفعل عليهما إال عروضا كما سبق: "؛ حيث قال )والمبني
وهـو داخـٌل فـي      . الجملـة   : من أنواع العلم    : "؛ حيث قال فيه     )العلم: (ومنها  

  .)٧("المنقول كما سبق
ـ : "؛ حيث قال فيه   )اسم اإلشارة : (ومنها   ) كـاف الخطـاب  (وفي البعيد تصله بـ

  .)٨("مفرعة كما سبق
ستترا وأما م : "؛ حيث قال    )باب االبتداء (ما فعله في    : ومن اإلحاالت على السابق     

  .)٩("كما سبق تمثيلهما
ألنه يخـتص بالموضـوع   : "؛ حيث قال    )وأخواتها) إن(باب  (ما جاء في    : ومنها  
  .)١٠("منه كما سبق

                                                                                                     
 ) .١/٥٤٢(المصدر السابق ١( (

 ) .٢١٣" (رصف المباني"، و )٢٥٠" (ى الدانيالجن: "وينظر ) . ٢/٨٠٩" (إرشاد السالك"٢( (

 ) .٢/٩٤٢" (إرشاد السالك"٣( (

 ) .٢/٩٤٣(المصدر السابق ٤( (

 ) .١/١٧٢(المصدر السابق ٥( (

  ) .١/١١٢" (إرشاد السالك"٦( (
 ) .١/١٦٥(المصدر السابق ٧( (

 ) .١/١٧٤(المصدر السابق ٨( (

 ) .١/٢٠٨(المصدر السابق ٩( (

" شرح األشـموني "، و )١/٢٣٢" (التصريح"، و )٧٣ ـ  ٨/٧٢" (شرح المفصل: "وينظر ) . ١/٢١٤" (كإرشاد السال"١٠( (
 ) .٣٠٠ ـ ١/٢٩٩(



 

 )٥١٠٥(

إال بلفـظ األمـر كمـا    : "؛ حيث قـال    )وأخواِتها) ظن(باب  (ما جاء في    : ومنها  
  . )١("سبق

  .)٢ (..."قد سبق أن مفعول هذا الباب : "وفي نفس الباب قال 
  .)٣ (..."حكم الفاعل أن يقع بعد الفعل كما سبق : "قال ) باب الفاعل (وفي

  .)٤(وغيِرها من المواضع
مـن  " إرشـاد الـسالك   "وقد أحال ابن القيم في موضعين من المسائل النحوية في           

  :الكتاب إلى ما سيأتي 
فأما ذوا الطائية متلزم الـواو علـى   : "؛ حيث قال    )باب المعرب والمبني  : (ومنها  

  .)٥("فصح اللغتين وكما يأتيأ
وبقيتهـا يـأتي الكـالم عليهـا        ) : "باب حروف الجـر   : (وقال في موضع آخر     

  .)٦("مفصالً
  :االستطراد : سادسا 

االختصار فـي شـرح أبيـات       " إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك      "من ميزات   
م إلى االسـتطراد    وهناك مواضع متفرقة من هذا الكتاب اضطر فيها ابن القي         " . األلفية"

  :الذي ال يخلو من فوائد 
األفعال (، و   )٨()جمع المذكر السالم  (، و   )٧()المعرب والمبني : (ومن تلك المواضع    

اشتقاق العامـل   (، و   )١٢()كان وأخواتها (، و   )١١()االبتداء(،و  )١٠()الضمير(، و   )٩()المعتلة
                                         

 ) .١/١٤٩" (الهمع: "وينظر ) . ١/٣٤٠" (إرشاد السالك"١( (

 ) .١/٣٤٨" (إرشاد السالك"٢( (

 ) .١/٣٦٦(المصدر السابق ٣( (

، ٩٢١، ٨٨٤، ٧٥٩، ٢/٧٤٤(، و )٧١٠، ٦٧٩، ٦٣٩، ٦٣٣،  ٦٢٦ ،٥٤٠،  ٥٢٦،  ١/٤٤٠" (إرشاد الـسالك  : "ينظر  ٤( (
١٠٣٦. ( 

 ) .١/١١٤" (إرشاد السالك"٥( (

 ) .١/٥٤٠(المصدر السابق ٦( (

 ) .١٠٩، ١/١٠٥" (إرشاد السالك"٧( (

 ) .١٢٥، ١/١١٩(المصدر السابق ٨( (

 ) .١/٣٦(المصدر السابق ٩( (

 ) .١٥٢، ١٤٨، ١/١٤٣(المصدر السابق ١٠( (

 ) .٢٢٠، ١/٢٠٥(صدر السابق الم١١( (

 ) .٤١٣، ١/٢٤١(المصدر السابق ١٢( (



– 

  )٥١٠٦(

، و )٤()اإلضـافة (، و   )٣()قالمفعول المطلَ (، و   )٢()التنازع في العمل  (، و   )١()عن المعمول 
باب اإلخبار بالـذي واأللـف      (، و   )٦()باب أما ولوال ولوما   (، و   )٥()باب ما ال ينصرف   (

  .)٨()باب المعرف بأل التعريف(، و )٧()والالم
  :توجيهاتُه : سابعا 

إرشـاد  "من المالح النحوية البارزة في منهج ابن قيم الجوزية النحوي في كتـاب              
توجيهه للشواِهد التي يوردها لالستدالل علـى القـضية         " فية ابن مالك  السالك إلى حل أل   

النحوية؛ وأعني هنا بالتوجيهات أنه إذا وجد إشكاالً في شاهد خرج عن القاعـدة يقـوم                
                    بتوجيهه إما بالحكم عليه بأنه شاذ، أو نادر، أو ليس من هذا البـاب، أو أنـه رجـوع

  :لألصل، وغير ذلك 
  :ومن تلك المواضع 

، وعند حديِثه عن جزم الفعـل المـضارع الفعـل، وأن            )باب المعرب والمبني  (في   . ١
األصَل في جزِمه أن يحذف حرف العلة وقام بتوجيه البيت التالي لخروجه من هـذه         

 :والبيتُ هو . القاعدة 
  ...................................     )٩(ألم يأتيك واألنباء تنمى

 .)١٠("إنه مراجعة لألصل من الجزم بالسكون: "قائالً حيث قام بتوجيه هذا البيت 
؛ حيـث   )يتقـي (بالياء في   ) إنه من يتق ويصِبر   : (وفي نفس الباب وجه قولَه تعالى        . ٢

 .)١١(إنها مراجعة لألصل من الجزم بالسكون: قال 

                                         
 ) .٤١٣ ـ ١/٤٠٨(المصدر السابق ١( (

 ) .١/٤٢٣(المصدر السابق ٢( (

 ) .١/٤٤٦ (المصدر السابق٣( (

 ) .١/٦١٢(المصدر السابق ٤( (

 ) .٩٤٩ ـ ٢/٩٤١(المصدر السابق ٥( (

 ) .٢/١٠٢٥(المصدر السابق ٦( (

 ) .١١٣٠ ـ ٢/١٠٢٨(ق المصدر الساب٧( (

 ) .١/١٨٠(المصدر السابق ٨( (

، )٣/٣١٦" (الكتـاب "ر البيتُ فـي  وينظ) . ٢٠/٢١٥: نمى " (اللسان"وهو لقيس بن زهير العبسي كما في    . من الوافر   ٩( (
 ) .١/٥٢" (الهمع"، و )١/٧٦" (أوضح المساِلك"و

 ) .١/١١٣" (شرح األشموني"، و )١/٨٧" (التصريح"، و )١/٥٠" (المقرب: "وينظر ) . ١/١٣٤" (إرشاد السالك"١٠( (

 ) .١٦٤" (البدور الزاهرة"، و )٢/٢٩٧" (النشر: "ينظر . وهي قراءة ابن كثير ) . ١٨(سورة فاطر، من اآلية ١١( (



 

 )٥١٠٧(

 :ه البيت التاليقام بتوجي) نون الوقاية(وعند حديِثه عن ) باب النكرة والمعرفة(في  . ٣
  .........................ة جابر إذ قال ليتي كمني     

  .)١(حيث قال إنه نادر
 :وفي نفس الباب أورد قوله  . ٤

 )٢(لست من قيس والقيس مني    أيها السائل عنهم وعني
 .)٣(حيث قال أنه ضرورة

  :حيث أورد البيت التالي ) باب العلم(في  . ٥
  )٤(أبو عامر ماء السماء  أنا ابن مزيقيا عمور وجدي     

  .)٥(ث قال إنه ضرورةحي
  َّ حف جف مغ ُّ  قام بتوجيه من قرأ اآلية الكريمـة      ) باب اسم اإلشارة  (في   . ٦

مفعل على لغة إجـراء المثنـى بـاأللف فـي     : "... فقال )٦()إن(بتشديد النون من  
على تقـدير ضـمير   : ردا السم اإلشارة إلى البناء، وقيل       : األحوال الثالثة، وقيل    

"...)٧(. 
 : أورد قولَه ) شارةباب اسم اإل(في  . ٧

  )٨(والعيش بعد أولئك األيام    ذم المنازل بعد منـزلة اللوى
  .)٩(حيث قال إنه نادر

                                         
 ) .٢/٣٧٠" (الكتاب"وهو لزيد الخيل كما في . من الوافر ١( (

 ) .١/٩٦" (المساعد"، و )١/٢٥٠" (المقتضب"، و )٢/٣٧٠" (الكتاب: "وينظر ) . ١/١٥٥" (إرشاد السالك"٢( (

 ) .١٥٨ ـ ١/١٥٧" (إرشاد السالك"٣( (

شرح "، و )١/١١٤" (شرح ابن عقيل"، و )١/١١٨" (أوضح المسالك : "ينظر البيتُ في    . لم أقف على قائِله     . من الرمل   ٤( (
 ) .١/١٣٥" (األشموني

 ) .١٥٨ ـ ١/١٥٧" (إرشاد السالك: "ينظر ٥( (

 ) .١/١٦٣" (إرشاد السالك"٦( (

، و )٢/٣٢١" (النـشر : "ينظر . قراءة جميع القراء ما عدا ابن كثير وحفص بتخفيف النون       . ٦: سورة طه، من اآلية     ٧( (
  ) .٣٢٠" (الوافي"، و )٤٥٤" (الخمسية"

" شـرح ابـن عقيـل   "و ، )١٨٥" (المصنف: "وينظر البيتُ في ) . ٥٥١ص " (ديوانه"وهو لجرير كما في . من الكامل  ٨( (
 ) .١/١٤٩" (شرح األشموني"، و )١/١٣٢(

 ) .١/١٧٣" (إرشاد السالك"٩( (



– 

  )٥١٠٨(

  :)١(؛ حيث أورد البيت التالي وقام بتوجيهه)باب الموصول(في  . ٨
  وبئري  ذو حفرت وذو طويتُ

  . )٢("موضع التي ذات: التي، وبعضهم يقول : أي : "حيث قال 
 :حيث أورد قول الشاعر ؛ )باب العدد(في  . ٩

  )٣(كاعبان ومعصر    ثالثٌ شخوص
 .)٤("ولذلك عد النحاة قوله شاذا: "قال ابن القيم 

 :فأما قوله : "؛ حيث قال )في باب الحكاية( . ١٠
  )٥(الجن قلت عموا ظالما: فقالوا      ؟) منون أنتم(أتوا ناري فقلت 

  .)٦("فنادر
توجيه األبيات أو الحكم عليهـا كثيـرة        والمواضع التي قام فيها ابن قيم الجوزية ب       

  .جدا؛ اكتفيتُ هنا بذكر أمثلٍة منها 
  :التعليل :ثامنًا

يعد التعليل من مالمح منهج ابن قيم الجوزية الواضحة؛ فبيان العلة والـسبب فـي        
القضية أو المسألة النحوية ال يخلو منه الكتاب؛ وهذه أبرز المواضع التي ذكر فيها علل               

  :ل النحوية بعض المسائ
وإنما أعـرب المـضارع لـشبهه       : "بيان علة إعراب الفعل المضارع؛ حيث قال         . ١

 .)٧("باالسم

                                         
، )٣/١٤٧" (شرح المفـصل  : "تُ في   وينظر البي ) . ١/٤٦" (المساعد"وهو لسنان بن الفحل الطائي كما في        . من الوافر   ١( (

 ) .١/١٤٦" (المساعد"، و )١/٣٨٤" (اإلنصاف"و

 ) .١/١٨٣" (إرشاد السالك: "ينظر ٢( (

" الخـصائص "، و )٣/٥٦٦" (الكتاب: "وينظر البيتُ في ) . ٨٨ص " (ديواِنه"وهو لعمر بن أبي ربيعة في    . من الطويل   ٣( (
 ) .٧/٣٩٤" (الخزانة"، و )٤/٣٠٣" (شرح المرادي"، و )٧٢٩..." (ابن "، و )٢/٤١٧(

 ) .١/١٣٩" (إرشاد السالك"٤( (

" الجمل"، و )٢/٤١١" (الكتاب: "ينظر البيتُ في ) . ٣/٣٣٢" (الجمل"ث الضبي، كما في وهو لشمير بن حار. من الوافر ٥( (
 ) .٤/٦٥" (شرح األشموني"، و )٣/٣٣٢(

 ) .٢/١٠٧٥" (إرشاد السالك"٦( (

، ٦٢٦، ٤٤٦، ٣١٥، ٣١٤، ٢٥١، ٢٥٠، ٢٤٩، ٢٤٨، ٢١٢، ٢٠٩،  ٢٠٦،  ١٩٣،  ١/١٨٧" (إرشاد الـسالك  : "ينظر  ٧( (
، ١١١٤،  ١٠٠٣،  ٩٧٠،  ٩٦١،  ٩١٣،  ٦٦٢،  ٨٥٧،  ٨٥٢،  ٨٥٥،  ٢/٨٥٠(، و   )٧٢٣،  ٧١٥،  ٦٦٥،  ٦٦٠،  ٦٥٥

 .، وغيِرها من المواضع )١٠٣٩



 

 )٥١٠٩(

وسبب البناء علـة طلـب الخفـة        : "بيان علة إعراب البناء على الفتح؛ حيث قال          . ٢
"...)١(. 

سميت النون الفاصـلة بـين      : "بيان علة تسمية نون الوقاية بهذا االسم؛ حيث قال           . ٣
 .)٢ (..."ألنها وقعت بين محذوفين ) نون الوقاية(ء المتكلم الفعل وبين يا

إنه مشتق من الِعلْم؛ إمـا ألن       : قيل  : "بيان علة تسمية العلم بهذا االسم؛ حيث قال          . ٤
مـن العالمـة؛ ألنـه      : غالب مسمياته أولو العلم، وإما ألنه يعلم به مسماه، وقيل           

  .)٣("عالمةٌ على مسماه
  :اة موقفه من النح: تاسعا 

كما سار شارحوا   " إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك      "سار ابن قيم الجوزية في      
عند عرضهم للقضايا النحوية من حيث ذكرهم آلراء النحاة المتقدمين في تلـك             " األلفية"

القضية، واختيار ما يراه األصح من بينها سواء وافق ذلك المذهب البصري أو الكـوفي        
  .أو خالفهما 

أن ألخص موقفه من النحاة السابقين على ثالث مواقف وأستطيع :  
 .المسائل التي وافق فيها  البصرين  . ١
 .المسائل التي وافق فيها الكوفيين  . ٢
  المسائل التي خالف فيها الفريقين  . ٣

  :المسائل التي وافق فيها ابن القيم البصريين : أوالً 
ري في كثير من المـسائل  وافق برهان الدين إبراهيم بن قيم الجوزية المذهب البص 

النحوية المنثورة في الكتاب؛ وقد بلغ عددها أربعين مسألة، والمجال ال يـسع لـذكِرها               
  :جميعا؛ وهذه نماذج منها 

                                         
 ) .١/١١٢" (إرشاد السالك"١( (

) ١/١٣٤" (شرح األشموني "، و   )١/١٠٦" (أوضح المسالك "، و   )٢/٣٦٩" (الكتاب: "وينظر  ) . ١/١٥٣" (إرشاد السالك "٢( (
. 

" شـرح ابـن عقيـل   "، و )٢/١١٣١" (شرح الكافيـة "، و )١/٢٧" (شرح المفصل: " وينظر  ) .١/٦٠(المصدر السابق   ٣( (
)١/١١٨. ( 



– 

  )٥١١٠(

وأما األمـر   : "حيث قال   : في فعل األمر على ما يجزم به مضارعه         ) بناء(مسألة   . ١
 .)١("فمبني ما يجزم به المضارع

األصـل تقـديم المبتـدأ    : "حيث قـال  : ا لم يمنع مانع     مسألة جواز تقديم الخبر م     . ٢
 .)٢ (..."وتأخير الخبر، والعكس جائز ما لم يمنع منه مانع 

عملت هذه األدوات   : "وأخواتها مرفوعا بهن حيث قال      ) إن(مسألة كون الخبر بعد      . ٣
 .)٣("الختصاِصها باألسماء، وعملت النصب لشبهها باألفعال التامة

أنـه  : والمختار مذهب البصريين    : "لمشتقات المصدر؛ حيث قال     مسألة أن أصل ا    . ٤
 .)٤("أصٌل للفعل والوصف؛ وكل منهما مشتق منه

الثاني كـون التمييـز نكـرة فـال تمييـز           : "مسألة كون التمييز نكرة؛ حيث قال        . ٥
 .)٥("بمعرفة

 ما نكرة تامة محلها يتبع باالبتـداء،      : "حيث قال   : مسألة كون التعجبية نكرة تامة       . ٦
 .)٦("وما بعدها محل الخبر

) بـئس (و  ) نعـم (والدليل مع فعلية    : "فعالً؛ حيث قال    ) بئس(و  ) نعم(مسألة كون    . ٧
لـى اسـميتهما باتـصالهما بحـرف     وال دليـل للكـوفيين ع     . وقوع التاء عليهما    

  .)٧(.."الجر

                                         
شـرح  "، و   )٢/٤" (المتقـضب "، و   )٢/٥٢٤" (اإلسعاف: "وتنظر هذه المسألة في     ) . ١/١١٠" (إرشاد السالك : "ينظر  ١( (

  ) .٢٢٠" (المغني"، و )٦٢ ـ ٧/٥٩" (المفصل
شرح "، و )١/٩٢" (شرح المفصل"، و )١/٦٥" (اإلنصاف: "وتنظر هذه المسألة في     ) . ١/٢١٩" (إرشاد السالك : "ينظر  ٢( (

 ) .١/٣٥٣(للزجاجي " شرح المجمل"، و )١/٨٨" (الكافية

، و )٢/٣٤٥(للرضي " شرح الكافية"، و )٢/١٣١" (الكتاب: "وتُنظر هذه المسألة في ) . ١/٢٨٥" (إرشاد السالك: "ينظر ٣( (
 ) .١/٢٧٨" (حاشية الصبان"

" اإلنـصاف "، و )٥٠٧" (التكملة"، و )١/٢٣٥" (اإلنصاف: "وتُنظر هذه المسألة في   ) . ١/٤٣٦" (إرشاد السالك : "ينظر  ٤( (
)١/٥٥٣. ( 

أوضح "، و )١/٢٢٣" (شرح الكافية"، و )٣/٣٢" (المقتضب: "وتنظر هذه المسألة في ) . ١/٥٢٨" (إرشاد السالك: "ينظر ٥( (
 .) ١/١٨٢" (المسالك

شـرح  "، و   )١٣٠" (التـسهيل "، و   )١/٩٩" (األصـول "، و   )١/٧٢" (الكتاب: "في  ) . ١/٦٨٧" (إرشاد السالك : "ينظر  ٦( (
 ) .٣/١٤" (األشموني

" المقرب"، و )١/٩٧" (اإلنصاف"، و )٢/١٤١" (المتقضب: "وتنظر هذه المسألة في     ) . ١/٧٠١" (إرشاد السالك : "ينظر  ٧( (
 ) .٢/١١٠٢" (الشافيةشرح الكافية "، و )١/٩٥(



 

 )٥١١١(

  :المسائل النحوية التي وافق فيها الكوفيين : ثانيا 
يين فيما يزيد على عشر مسائل؛ وهذه ثالثـة نمـاذج           وافق ابن قيم الجوزية الكوف    

  :منها 
: حيث قـال    : أنه تأكيد النفي    ) ما(و  ) ليس(مسألة أن سبب دخول الباء على خبر         . ١

 .)١("لتأكيد النفي) ليس(و ) ما(تدخل الباء على الخبر بعد "
واسم : "حيث قال   : مسألة جواز إعمال اسم المصدر غير الجاري على فعله قياسا            . ٢

وأمـا  ... ما لم يجزم على فعله قياسـا       : أحدها  : المصدر يطلق على ثالثة أشياء      
 .)٢("وهو الحق. األول فالكوفيون يجيزون إعمالَه 

ال تؤكد النكرة عند عـدم      : "مسألة جواز توكيد النكرة إذا كان ذلك يفيد؛ حيث قال            . ٣
تحقيق جوازه كما ذهب    فال.. الفائدة اتفاقًا، ومع حصول الفائدة لكون المؤكد محددا         

  .)٣("إليه الكوفيون لورود المساع بذلك
  :المسائل النحوية التي خالف فيها ابن قيم الجوزية الفريقين : ثالثًا 

من مالح منهج ابن قيم الجوزية النحوية مخالفته للبصريين والكوفيين في بعـض             
  :المسائل النحوية، ومنها 

ـ   . ١ وعمله أي المصدر متلبـسا  : "لّة حيث قال بق) أل(مسألة إعمال المصدر المحلى ب
 .)٦(، وابن الحاجب)٥(، وهو بذلك موافقٌ البن مالك)٤(..."قليل ) أل(بـ

الخبرية إذا فصل بينهما وبينه بظـرف أو جـار          ) كم(مسألة رجحان نصب تمييز      . ٢
 متى فصل بينهما وبين مميزها يغيـر الظـرف والجـار          : "حيث قال   : ومجرور  

 .)٧ (..."والمجرور تعين نصبه، وإن كان بواحد منهما فيهما فاألرجح نصبه 

                                         
  ) .١/٢١٢" (إرشاد السالك"١( (
" شرح األشموني"، و )١/١٥٣" (المقرب"، و )١/٢٥٢" (اإلنصاف: "وتنظر هذه المسألة في ) . ١/٥٢٣(المصدر السابق ٢( (

)٣/١٩٧. ( 

قطـر  "، و   )٥٠٦" (مشرح ابن الناظ  "، و   )٣/٤٤" (شرح المفصل : "وتنظر هذه المسألة في     ) . ٢/٧٤٩" (إرشاد السالك "٣( (
 ) .٣/٥٩" (شرح األشموني"، و )٢٩٤" (الندى

، )٦/٥٩" (شرح المفـصل  "، و   )٢/١٠١٢" (شرح الكافية الشافية  : "وتنظر هذه المسألة في     ) . ١/٦٤٠" (إرشاد السالك "٤( (
 ) .٢٣٥، ٢/٢٣٤" (المساعد"، و )١/١٢٩" (المغرب"و

  ) .٢/١٠١٢" (شرح الكافية الشافية: "ينظر ٥( (
 ) .١/١٧٩" (كافية ابن الحاجب: "ينظر ٦(( 

 ) .٢/١٠٤٩" (إرشاد السالك"٧( (



– 

  )٥١١٢(

مسألة جواز اإلخبار بظرف الزمان عن األعيان إذا حصل بذلك فائدة بـأن كانـت     . ٣
أما إن أفاد اإلخبار باسم الزمان عن الـذوات لكونهـا           : "فقال  : عامة وهو خاص    

  .)١("عامة واسم الزمان خاص فإنه يجوز
  .)٢(ا من المسائل التي خالفَ فيها الفريقينوغيِره
  :اهتمامه بالرويات الشعرية : عاشرا 

اهتم ابن قيم الجوزية باالستشهاد بالشعر كثيرا، حتى بلغ عدد الـشواهد الـشعرية             
  .أكثر من خمسمائة بيت 

وفي هذا الملمح من منهجه النحوي سأتطرق إلى اهتماِمه بذكر الشاهد الشعري ثم             
ومن المواضع التي نبه إلى روايات شـعرية أخـرى          . يه على أنه له رواية أخرى       التنب

  : للشاهد الشعري 
  :، حيث أورد الشاهد التالي )باب إن وأخواتها(ما جاء في  . ١

  )٣(كأن ظبية، تعطوا إلى وراق السلم    ....................... 
ـ     )ظبية(على رواية من رفع     : "... حيث قال    ة مـن نـصب     ، وأن يـذكر كرواي

  .)٤("زائدة بين الجار والمجرور) إن(، ومن رواه بالجر جعل )ظبية(
  :حيث أورد البيت التالي ) باب ظن وأخواِتها(ما جاء في  . ٢

  وما كنت ما أدري قبل عزة ما الهوى
  )٥(وال موجعات الغلب حتى تولت

  .)٦("بكسر التاء وضمها) موجعاِت(مروي : "حيث قال 
  :؛ حيث أورد البيتين التاليين )باب النعت(ما جا في  . ٣

رر      ال يبعدن قومي الذي همالعداوة وآفة الج سم  
                                         

" الهمـع "، و   )١/٢٧٤" (اإليضاح فـي شـرح المفـصل      "، و   )٢/١٩٥" (الكتاب: "وينظر  ) . ٢/٨٣١(المصدر السابق   ١( (
)١/١٧٤. ( 

  ) .٨٣١، ٢/٧٩١(، )٦٥٥، ٥٩٩، ٣٧٥، ٣٨٨، ١/٢١٣" (إرشاد السالك: "ينظر ٢( (
" أوضـح المـسالك   : "وينظر البيتُ في    ) . ٨/٨" (شرح المفصل "وهو ألرقم بن علباء اليشكري، كما في        . طويل  من ال ٣( (

 ) .١/٣٠٢" (شرح األشموني"، و )١/٣٣٣" (المساعد"، و )١/٣٧٧(

  ) .١/٣١٨" (إرشاد السالك"٤( (
" التـصريح "، و   )٢/٦٤" (وضـح المـسالك   أ: "وينظر البيتُ في    ) . ١/٣٧" (ديواِنه"وهو لكثير عزة في     . من الطويل   ٥( (

 ) .٢/٢٨" (شرح األشموني"، و )١/٢٥٧(

 ) .٣٤٠ ـ ١/٣٣٩" (إرشاد السالك"٦( (



 

 )٥١١٣(

  والطيبون معاقد األزر        النازلين بكل معترك
على القطْـع، وبرفعهمـا إمـا       ) الطيبين(و  ) النازلين(مروي بنصب   : "حيث قال   

  .)١ (..."اتباعا وإما قطعا على الرفْع 
  تم بحمد اهللا

  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
، )٢/٥٧" (الكتـاب : "وينظر هذا البيـتُ فـي       ) . ٢/٥٧" (الكتاب"وهما لحزنق بنت هفان كما في       . البيتان من الكامل    ١( (

 ) .٢/١١٩" (الهمع"، و )٢/٤١٦" (المساعد" و ،)٣/٣١٤" (أوضح المسالك"، و )٢/٤١٨" (اإلنصاف"و



– 

  )٥١١٤(

  مصادر والمراجعال
    : تحقيـق   . لبرهان الدين إبراهيم بن قيم الجوزية       . ـ إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك         

  .هـ ١٤٣٠، عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، ١محمد بن عوض السهلي، ط. د
 الرسـالة، : ط  . عبـد الحـسين القنلـي       . د: تحقيق  . البن السراج   . ـ األصول في النحو     

  .هـ ١٤٠٥
  .عالم الكتب . هـ ١٤٠٥، ٢زهير غازي ط . د: تحقيق . للنحاس . ـ إعراب القرآن 

  .هـ ١٣٩٩، ١دار الكتب العلمية، ط . ـ إمالء ما من به الرحمن 
              . محمد محيي الدين عبـد الحميـد       :تحقيق  .  البن األنباري    .ـ اإلصناف في مسائل الخالف      

  .هـ١٣٨٠، ٤ط 
محمد محيي الـدين  : تحقيق . البن هشام األنصاري  . ح المسالك إلى ألفية ابن مالك       ـ أوض 

  .هـ ١٣٩٤، ٦دار الفكر، ط . عبد الحميد 
، ١دار الكتب العلميـة، ط   . مجموعة من األستاذة    : تحقيق  . البن كثير   . ـ البداية والنهاية    

  .هـ١٤٠٥
دار األرقم للطباعة،   . عبد الفتاح القاضي    ل. ـ البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة        

  .هـ ١٤٠٤، ١ط 
  .هـ ١٣٨٧دار الكتاب العربي، . محمد كامل : تحقيق . البن مالك . ـ التسهيل 

  .هـ ١٤٠٤، ١الرسالة، ط. علي توفيق الحمد . د: تحقيق . للزجاجي . ـ الجمل في النحو 
   .٧ط . دار الكتب .  طه محسن :تحقيق . للمرادي . ـ الجنى الداني في حروف المعاني 

  .بيروت . دار الفكر . ـ حاشية الصبان على شرح األشموني 
  سعيد األفغاني، الرسـالة،  : تحقيق . ألبي زرعة عبد الرحمن بن زنجلة . ـ حجة القـراءات   

   .٦ط 
  .هـ ١٣٧١دار الكتاب العربي، . محمد علي النجار : تحقيق . البن جني . ـ الخصائص 

  .هـ ١٤٠٥، ١حسن هنداوي، دار القلم، ط .  تحقيق الدكتور.اعة اإلعراب ـ سر صن
   .٣ط . مكتبة القدسي . البن العماد . ـ شذرات الذهب 

دار الجيـل،   . عبد الحميد محمد عبد الحميد      : تحقيق. البن الناظم   . ـ شرح ألفية ابن مالك      
  .هـ ١٤١٧، ٥بيروت، ط 

  .دار الفكر . محمد محيي الدين : تحقيق . قيل لبهاء الدين ابن ع. ـ شرح ابن عقيل 



 

 )٥١١٥(

   .٢دار الكتب العلمية، ط . للرضي . ـ شرح الكافية 
  .، دار المأمون ١ط . عبد المعنم هويدي : تحقيق . البن مالك . ـ شرح الكافية الشافية 

   .٤عالم الكتب، بيروت، ط . البن يعيش . ـ شرح المفصل 
  .م ١٩٨٠، ٥الهيئة العامة للكتاب، ط .  السالم هارون عبد: تحقيق. ـ الكتاب لسيبويه 

   .٤دار الفكر، ط . محمد بركات : تحقيق . البن عقيل . ـ المساعد على تسهيل الفوائد 
   .٣عالم الكتب، بيروت، ط . للفراء . ـ معاني القرآن 

   .١أحمد عبد الستار، مطبعة العاني، ط : تحقيق .  البن عصفور .ـ المقرب 
   .٥عالم الكتب، ط . محمد عبد الخالق نعيمة : تحقيق . للمبرد . مقتضب ـ ال

  .هـ ١٤١٧، ٥دار المعرفة، ط . للسيوطي . ـ همع الهوامع 
   .١مكتبة الدار، ط . لعبد الفتاح القاضي . ـ الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع 



– 

  )٥١١٦(

  



 

 )٥١١٧(

  
  
  
  
  

  
  
  

  مقدمة
الحمد هللا رب العالمين، وصالةً وسالما على خير خلقه أجمعين؛ سيدنا محمد خاتم 

فإن الشعر هو ديوان العرب، ومرآة العصر، التي تنعكس فيها طبيعة الحياة داخل  :النبيين؛ وبعد
ي  ف- وال سيما قبل عصر التدوين- المجتمع العربي؛ وال يخفى على أحد دور الشعر العربي 

توثيق وتْأريخ أيام العرب وحروبهم ووقائعهم وآثارهم ولهجات قبائلهم وغير ذلك مما تعج به 
أشعار القدماء؛ إذْ كان الشاعر يقول قصيدته فتتداولها الركبان، وتتغنى بها القبائل، فكان للشاعر 

 من أبنائها؛ وال مكانته الخاصة، التي جعلت قبائل العرب تقيم األفراح احتفالًا بنشوء شاعر جديد
  .)١(»لوال الفرزدق لذهب شعر العرب«: غرو أن قيل عن شاعر فحل كالفرزدق مثلًا

وانطالقًا من تلك المكانة الخاصة للشعر عند العرب؛ رأينا أن نلقي الضوء حول  
الشعراء في «موضوٍع ذي أهمية كبيرة، من الموضوعات التي تناولها الشعر العربي؛ وهو 

؛ وذلك بهدف معرفة الشعراء » من العصر الجاهلي حتى العصر العباسيالشعر العربي
المذكورين في هذه الفترة، وإلقاء الضوء عليهم، والوقوف على القيمة الفنية ألشعارهم، وعالقتهم 
بمن ذكروهم، وأسباب ذكرهم، وأهم األسباب التي تناولها ذكرهم، وأثر ذكرهم في دراسة الشعر 

  .العربي
  :منا موضوع البحث إلىلذلك فقد قس

  .موضوع البحث وأهميته وأهدافه، وكيفية اثرائه للواقع األدبي: وتشمل :مقدمة
  :الشعراء؛ وذكرهم في الشعر العربي: المبحث األول

                                         
 .  بيروت- دار القلم: ، طبعة)٢٧٨ -٢٧٧ص ( للتبريزي »شرح ديوان الحماسة«انظر (١) 

 
 

 
 

  لغة العربية والدراسات اإلسالميةأستاذ مساعد ال
  جامعة سيناء 

  



– 

  )٥١١٨(

أهم الشعراء المذكورين في الشعر العربي، من العصر الجاهلي : المطلب األول
  .رهمحتى نهاية العصر العباسي، والقيمة الفنية ألشعا

  .عالقة الشعراء المذكورين؛ بمن ذكروهم: المطلب الثاني
  .أسباب ذكر الشعراء في الشعر العربي: المطلب الثالث  
  :أهمية ذكر الشعراء في الشعر العربي: المبحث الثاني
أهم الجوانب التي تناولها ذكر الشعراء في الشعر العربي، من : المطلب األول

  .عصر العباسيالعصر الجاهلي حتى نهاية ال
  . أثر ذكر الشعراء المذكورين؛ في دراسة الشعر العربي: المطلب الثاني

  .وتشمل عرضا لملخص العناصر التي تناولها البحث: خاتمة
  .وتشمل مع وقفنا عليه من مالحظات ذات أهمية في موضوع البحث: النتائج

بحوث وهي عرض لرؤيتنا حول ما نرى ضرورة القيام بها من : التوصيات
  .ودراسات؛ من شأنها إثراء القضية موضوع البحث، وما يتعلق بها

وتشمل ذكر المصادر التي استعنَّا بها في هذا البحث، مرتبة ترتيبا : المصادر
  .هجائيا



 

 )٥١١٩(

  المبحث األول
  الشعراء؛ وذكرهم في الشعر العربي

الجاهلي حتـى   أهم الشعراء المذكورين في الشعر العربي، من العصر         : المطلب األول 
  :نهاية العصر العباسي، والقيمة الفنية ألشعارهم

وفي مقدمة الشعراء الذين تم ذكرهم في الشعر العربي، خالل هذه الفترة الممتدة 
من العصر الجاهلي حتى نهاية العصر العباسي؛ عدد من فحول الشعر وطبقاته 

ون يشتركون جميعا في المتقدمة، وبرغم اختالف دواعي وأسباب ذكرهم؛ نجد أنهم يكاد
قاسٍم مشترك بينهم؛ وهو جودة أشعارهم، ويالحظ ذلك من استقراء األمثلة والنماذج؛ 
فمنهم أصحاب المعلقات، ومنهم أصحاب الجمهرات، ومنهم من أوردت المفضليات 
واألصمعيات نماذج من أشعارهم، وفي المجمل نجد هؤالء الشعراء معدودين في 

قدمة في عصورهم؛ وحتى تتضح الصورة أكثر؛ نتناول ِذكر الفحول والطبقات المت
جماعة منهم، مع مقتطفات من أشعارهم، ونماذج لما ورد عن قيمتهم الشعرية؛ 

  :ونوردهم هنا حسب عصرهم وتاريخ وفاتهم
  :شعراء من العصر الجاهلي وصدر اإلسالم: أولًا

  :الشنفرى
، من فحول الطبقة الثانية، كان هو عمرو بن مالك األزدي، من قحطان، شاعر جاهلي

من فتاك العرب وعدائيهم، وهو أحد الخلعاء الذين تبرأت منهم عشائرهم، قتله بنو سالمان نحو 
، وقيست قفزاته ليلة مقتله، فكانت الواحدة منها قريبا )م٥٢٥(سنة خمس مئة وخمس وعشرين 

 .)١(من عشرين خطوة
  :)٢(، ومنها قوله»المية العرب«ـومن أشهر شعر الشنفرى قصيدته المسماة ب

ــيكم    ــدور مط ــي ص ــي أم ــوا بِن   أقيم
 

  فــإنِّي إلــى قــوٍم ســواكم ألميــلُ     
 

                                         
 .م٢٠٠٢دار العلم للماليين، الطبعة الخامسة عشرة : ، طبعة)٨٥/ ٥( للزركلي »األعالم« انظر (١)

 - الثقافةوزارة: الدكتور محمد علي دقة، طبعة: ؛ تحقيق)٦٠ص  (»حماسة الخالدين«: القصيدة من الطويل، انظر(٢) 
محمود حسن : ، ضبطها وشرحها)١٨/ ١( البن الشجري »مختارات شعراء العرب«الجمهورية العربية السورية؛ و

، )٣٤٠/ ٣( للبغدادي »خزانة األدب«م؛ و١٩٢٥ -هـ١٣٤٤ مصر، الطبعة األولى -مطبعة االعتماد: زناتي، طبعة
 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨ القاهرة، الطبعة الرابعة -مكتبة الخانجي: عبد السالم محمد هارون، طبعة: تحقيق وشرح



– 

  )٥١٢٠(

  ــر ــُل مقِم ــاتُ واللي ــِت الحاج مــد ح   فق
 

ــا وأرحــلُ     ــدتْ لطيــاٍت مطاي   )١(وشُ
ــن األذى    ــريِم ع ـأى للك ــي األرض منـ   وف

 

ــزلُ     ــى متع ــاف الِقلَ ــن خ ــا لم   وفيه
  رض ِضــيقٌ علــى امــرٍئلَعمــرك مــا بــاأل 

 

ــلُ    ــو يعق ــا وه ــا أو راهب ى راغبــر   س
وهي قصيدة طويلة، سرد فيها الشنفرى نماذج من أخالق الصعاليك، التي تبدو  

  :في أشعارهم جميعا، ومنها قوله
     اد لـم أكــنِت األيـدي إلـى الـزوإن مـد  

 

  بــأعجلهم إذ أجــشَع القــوِم أعجــلُ    
  ضٍلومـــا ذاك إالَّ بـــسطةٌ عـــن تفـــ 

 

  علـــيهم وكـــان األفـــضَل المتفـــضُل 
ــستفزني    ــبطِن ال ي ــيص ال ــدو خم   وأغ

 

ــلُ    ــوأد مؤكَّ ــرص أو ف ــزاِد ِح ــى ال   إل
    ــه لعاب ــذوب ــشعرى ي ــن ال ــوٍم م   وي

 

ــلُ   ــضاِئِه تتملمـ ــي رمـ ــِه فـ   أفاعيـ
ــه     ــن دونَ ــي وال ك ــه وجه ــصبتُ ل   ن

 

  وال ســـتر إلَّـــا األتحِمـــي المرعبـــُل 
ــوال اجِت  ــشرب ول ــفَ م ــم يل ــذَّأِم ل ـاب ال   نـ

 

ــلُ     ــدي ومأكـ ــه إالَّ لـ ــاش بـ   يعـ
ــي     ــيم ب ــا تُق ــرة م ا حــس ــن نف   ولك

 

ــولُ     ــا أتح ــا ريثَم ــسِف إلَّ ــى الخَ   عل
  :)٢(وقد ورد ذكر الشنفرى في شعر عدٍد من الشعراء؛ منهم تأبط شرا، حيث قال فيه 

ـ  ــ ــالحه ال ــشنفرى وس ــدن ال ــال يبع   ف
 

  ــد ــجديد وش ــواِتر ـ ــِوه المت   )٣( خَطْ
وذلك من قصيدة يرثي فيها تأبط شرا، صديقه الشنفرى، بعد أن قتله بنو  

  :سالمان؛ وفي هذه القصيدة يقول تأبط شرا
 ــرائح ــاِم ف ــاِري الغم ــشَّنْفَرى س ــى ال   علَ

 

  ــاكر ــاِء ب ــيب الم ص ــى أو ــر الكُلَ   )٤(غزي
 

                                         
 بيروت، الطبعة -دار صادر: ، طبعة)١٥١/ ١٢( البن منظور »لسان العرب«انظر . حان قضاؤها: حمِت الحاجات؛ أي(١) 

 .هـ١٤١٤الثالثة 
ني الراجكوتي، عبد العزيز الميم: ، علق عليه وحققه)١٣٠ص ( ألبي تمام »الحماسة الصغرى«البيت من الطويل، في (٢) 

 . القاهرة، الطبعة الثالثة-دار المعارف: محمود محمد شاكر، طبعة: وزاد في حواشيه
 . وهو خطأ، وما ذكرناه هو الذي يستقيم به الوزن»فال يبعد«: في األصل(٣) 

، )٥٣٤/ ١(، و)٢١٤/ ٤( البن منظور »لسان العرب«انظر انظر . مطر: كثير المياه، وصيب؛ أي:  غزير الكلى؛ أي(٤)
 .هـ١٤١٤ بيروت، الطبعة الثالثة - دار صادر: طبعة



 

 )٥١٢١(

  عليــك جــداء مثــُل يوِمــك بالحيــا    
 

ــواترو  ــسيوفُ الب ــي ال ــتْ منِّ   )١(قــد رعف
ــةٌ   ــيِن وعطفـ ــوم العيكتـ ــك يـ   ويومـ

 

   ــاجر ــوب الحن ــس القل ــد م ــتَ وق   عطف
ــأنهم     ــيهم ك ــوِت ف ــالح الم ــُل س   تجي

 

   ــوافر ــئين نـ ــدى ضـ ــشوكِتك الحـ   لـ
  :سبب ِذكر الشنفرى في شعر تأبط شرا 

ته معه، آسفًا لفقِده، مثنيا على ذَكر تأبط شرا الشنفرى في شعره، مستعيدا ذكريا
  .خصاله، مشيدا بفروسيته، داعيا لقبره بالسقيا؛ على عادتهم آنذاك

  :امرؤ القيس
هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي، أشهر شعراء العرب على 

حندج؛ : اإلطالق، يماني األصل، اشتهر بلقبه، واختلف المؤرخون في اسمه؛ فقيل
عدي؛ وكان أبوه ملك أسد وغطفان؛ وِلد امرؤ القيس نحو سنة : وقيلمليكة؛ : وقيل
  .)٢(م٥٤٥م، وتوفِّي سنة ٤٩٧

أولهم كلهم في الجودة : وهو شاعر فحل، من أصحاب المعلقات، قال األصمعي
  .)٣(امرؤ القيس، له الخطوة والسبق، وكلهم أخذوا من قوله، واتَّبعوا مذهبه

أشعر الناس أهل الوبر خاصة؛ : قال أبو عبيدة«: ؛ قال»الجمهرة«وروى في 
!! إن امرأ القيس ليس من أهل نجد: امرؤ القيس، وزهير والنابغة؛ فإن قال قائل: وهم

؛ ثم ذكر أقوالًا »فلعمري إن هذه الديار التي ذكرها في شعره ديار بني أسد بن خزيمة
مرؤ القيس، ثم زهير، ا: والقول عندنا ما قال أبو عبيدة«: لغير أبي عبيدة، ثم قال

  .)٤(»والنابغة، واألعشى، ولبيد، وعمرو، وطرفة
؛ أن لبيد بن ربيعة مر بجلس بني نهد بالكوفة، »جمهرة أشعار العرب«وفي 

من أشعر الناس؟ : وبيده عصا له يتوكأ عليها، بعدما كبر، فبعثوا خلفه غالما يسأله

                                         
 ).١٢٣/ ٩(، )٢١٥/ ١٤( البن منظور »لسان العرب«انظر . سبقت: المطر والخصب، ورعفت: الحيا(١) 

 ).١٢ -١١/ ٢( للزركلي »األعالم« انظر (٢)

: الدكتور صالح الدين المنجد، طبعة: توري، تقديم. ش: تحقيق المستشرق) ٩ص ( لألصمعي »فحولة الشعراء« انظر (٣)
 .م١٩٨٠ - هـ١٤٠٠ لبنان، الطبعة الثانية - بيروت-دار الكتاب الجديد

: علي محمد البجادي، طبعة: ، حققه وضبطه وزاد في شرحه)٩٧ص ( ألبي زيد القرشي »جمهرة أشعار العرب«انظر (٤) 
 .نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع



– 

  )٥١٢٢(

  :)١(ذو القروح؛ ابن حجر الذي يقول: فقال
ــدل ةٍ   وبــح ــد ص ــا بع ــا دامي حتُ قَر  

 

ــا    لِت أبُؤســد ــد تب ــى ق مــِك نُع ــا ل   في
ثم من؟ فرجع : ارجع فاسأله: يعني امرأ القيس؛ فرجع إليهم الغالم وأخبرهم، قالوا  

يعني - صاحب المحجن : ثم من؟ قال:  قال- طرفة: يعني- ثم ابن العنيزتين : ثم من؟ قال: فسأله
  .)٢(نفسه

  :)٣(يس هي األولى في المعلقات، عند الزوزني، ومطلعهاومعلقة امرئ الق
ــزل  ــٍب ومن ــن ِذكــرى حبي ــك م ــا نب   ِقف

 

ــلِ   موخول فَحــد ــين ال ــوى ب ــِسقِط اللّ   ب
، حيث )٤(وقد ورد ذكر امرئ القيس في شعر عدد من الشعراء؛ منهم الكميت  

  :)٥(قال
ــدما  ــيِس بع ــرِئ الق ــا الم ــن طَمحنَ   ونح

 

ــك بال  ــبِ رجــا الملْ ــى نَكْ   )٦(طَّمــاحِ نَكْبــا علَ
وفي هذا البيت يفخر الكميت بأن رجلًا من قومه بني أسد، قد استطاع نكْب  

امرئ القيس، والحيلولة بينه وبين غايته، بأن وشى به لدى قيصر الروم، الذي كان قد 
 كان ملكًا توجه إليه امرؤ القيس مستنصرا به على بني أسد الذين قتلوا أباه حجرا الذي

  .   عليهم
                                         

 .البيت من الطويل(١) 

، )٩٥/ ١( البن رشيق »العمدة في محاسن الشعر وآدابه«، و)٤٦ص ( ألبي زيد القرشي »جمهرة أشعار العرب«: انظر(٢) 
 .م١٩٨١ -هــ١٤٠١دار الجيل، الطبعة الخامسة : محمد محيي الدين عبد الحميد، طبعة: تحقيق

 بيروت، -دار المعرفة: اوي، طبعةعبد الرحمن المصط: ، اعتنى به)٦٩ - ٢١ص (المعلقة من الطويل، في ديوانه (٣) 
دار إحياء : ، طبعة)٧٨ - ١٥ص ( للزوزني »شرح المعلقات السبع«م؛ وانظر أيضا ٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥الطبعة الثانية 

 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣التراث العربي، الطبعة األولى 
اشتهر في العصر األموي، وكان  هو الكميت بن زيد بن خنس األسدي، أبو المستهلِّ، شاعر الهاشميين، من أهل الكوفة، (٤)

عالما بآداب العرب ولغاتها وأخبارها وأنسابها، ثقة في علمه، منحازا إلى بني هاشم، كثير المدح لهم، متعصبا للمضرية 
). هـ١٢٦(، وتوفِّي سنة مئة وستٍّ وعشرين )هـ٦٠(على القحطانية، وهو من أصحاب الملحمات، وِلد سنة ستين 

 ).٢٣٣/ ٥(لسابق انظر المصدر ا
 -هـ١٤١٠دار الجيل، الطبعة األولى : ، طبعة)١١١ص ( البن المعتز »البديع في البديع« البيت من الطويل، في (٥)

 .م١٩٩٠
اسم رجل من بني أسد، : ؛ والطماح)٥٣٤/ ٢( البن منظور »لسان العرب«انظر . نظرنا وأشخصنا بصرنا:  طمحنا؛ أي(٦)

ِمن قولهم نكب عن : ؛ ونكبا على نكب)١١٠/ ١( البن قتيبة »الشعر والشعراء«انظر . مكر بامرئ القيس عند قيصر
 ).٧٧٠/ ١( البن منظور »لسان العرب«انظر . أنهم صرفوه عن وجهته: عدل عنه؛ والمقصود هنا: الشيء؛ أي



 

 )٥١٢٣(

  :علقمة الفحل
 من بني تميم، شاعر جاهلي، من الطبقة -بفتح العين والباء-هو علقمة بن عبدة 

األولى، كان معاصرا المرئ القيس، وله معه مساجالت، توفِّي نحو سنة ست مئة 
  .)١()م٦٠٣(وثالث 

لوا منه كان كانت العرب تعرض أشعارها على قريش، فما قب: قال حماد الراوية
مقبولًا، وما ردوا منه كان مردودا، فقدم عليهم علقمة بن عبدة فأنشدهم قصيدته التي 

  :)٢(أولها
 ــوم ــتَ ومــا اســتودعتَ مكت ــل مــا علم   ه

 

  ــصروم ــوم م ــك الي ــا إذْ نأتْ   )٣(أم حبلُه
  :)٥(ثم عاد إليهم في العام القابل فأنشدهم قوله!!  الدهر)٤(هذا ِسمط: فقالوا 

ــا  طحــروب   بــك قلــب فــي الحــسان طَ
 

 ــِشيب م حــان الــشَّباِب عــصر ــد يع٦(ب(  
  .)٧(»!!هذان سمطا الدهر: فقالوا 

وقد سمي بالفحل؛ ألنه عارض امرأ القيس في الشعر، وحاكمه إلى زوجته أم 
  .)٨(جندب، فحكمت لعلقمة عليه، في قصة طويلة؛ انظرها في ديوان امرئ القيس

  :)١٠( حيث قال)٩(في شعر عدد من الشعراء؛ منهم الفرزدقورد ذكر علقمة 

                                         
 ).٢٤٧/ ٤( للزركلي »األعالم«انظر (١) 

 .القصيدة من البسيط(٢) 

 ).٣٣٥/ ١٢( البن منظور »لسان العرب«انظر . مقطوع: مصروم(٣) 

ص ( للفيروزآبادي »القاموس المحيط«انظر .  كناية عن التفرد بالجودة»ِسمطُ الدهر«معناه خيط النظم؛ وقولهم : سمط(٤) 
مؤسسة الرسالة : محمد نعيم العرقسوسي، طبعة: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: ، تحقيق)٦٧٢

 . م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦ لبنان، الطبعة الثامنة - بيروت-نشر والتوزيعللطباعة وال
 .القصيدة من الطويل(٥) 

 ).٤/ ١٥( البن منظور »لسان العرب«انظر . ذهب به في مذهب بعيد: طحا(٦) 

محمد محيي الدين عبد : ، تحقيق)١٧٧ -١٧٦/ ١( ألبي الفتح العباسي »معاهد التنصيص على شواهد التلخيص«انظر (٧) 
 . بيروت-عالم الكتب: حميد، طبعةال

 ).٧٤ -٧٣ص  (»ديوان امرئ القيس«انظر (٨) 

 .ستأتي ترجمته(٩) 

 ).٣٧٤/ ٢( لمعمر بن المثنى  »شرح نقائض جرير والفرزدق«البيت من الكامل؛ انظره في (١٠) 



– 

  )٥١٢٤(

ــه    ــت ل ــذي كان ــة ال ــل علقم   والفح
 

  )١(حلــل الملــوك كالمــه ال ينحــلُ     
وهذا البيت من قصيدة طويلة من نقائض الفرزدق مع جرير، يفخر فيها بنفسه وبرهطه،  

ء السابقين، موضحا ويهجو جريرا ورهطه، فكان ِمن بين فخره بنفسه أن ذكر عددا من الشعرا
 ومنهم علقمة بن عبدة الملقَّب - جعلوه خليفة لهم في جودة الشعر: أي- أنهم وهبوا له القصائد 

بالفحل، الذي كان يرتدي حلل الملوك، وكان من جودة شعره ال يستطيع أحد أن ينحل كالمه 
  .لغيره؛ ألن أسلوبه معروف

  :األعشى
، أبو بصير، المعروف بأعشى قيس، من هو ميمون بن قيس، من بني قيس بن ثعلبة

شعراء الطبقة األولى في الجاهلية، وأحد أصحاب المعلقات، كان كثير الوفود على الملوك من 
العرب والفرس، غزير الشِّعر، يسلك فيه كل مسلك، وليس أحد ممن عِرف قبله أكثر شعرا 

طويلًا، وأدرك اإلسالم ولم يسلم، منه، وكان يغنَّى بشعره، فسمي صنَّاجة العرب، عاش عمرا 
ولُقِّب باألعشى لضعف بصره، وقد عِمي في أواخر عمره، وكان مولده ووفاته في قرية 

  .)٢()هـ٧( باليمامة، توفِّي سنة سبٍع »منفوحة«
  :)٣(؛ ومطلعها»شرح المعلقات التسع«ذكَر معلقته صاحب 

ــلُ   ــب مرتحـ ــرةَ إن الركْـ   ودع هريـ
 

ــقُ    ــل تطي ــلُ  وه جــا الر ــا أيه وداع  
أدبهم برواية شعر األعشى، فإن : وقال عبد الملك بن مروان لمؤدب أوالده 

فمن زعم أن أحداً من ! لكالمه عذوبةً، قاتله اهللا ما كان أعذب بحره، وأصلب صخره
  .)٤(الشعراء أشعر من األعشى، فليس يعرف الشعر

                                         
لسان «انظر .  ينسب إلى غيرهال: جمع حلة؛ وهي كل ثوب جيد، وال تقل الحلة عن ثوبين أو ثالثة؛ وال ينحل؛ أي: حلل(١) 

 ). ٦٥١، ١٧٢/ ١١( البن منظور »العرب
 ).٣٤١/ ٧( للزركلي »األعالم« انظر (٢)

: عبد المجيد همو، طبعة: ، تحقيق وشرح)٣٧ - ١٧ص ( المنسوب ألبي عمرو الشيباني »شرح المعلقات التسع«القصيدة من البسيط، في (٣) 
 - ٢٨٧ص ( للتبريزي »شرح القصائد العشر«م؛ و٢٠٠١ -  هـ١٤٢٢ان، الطبعة األولى  لبن-  بيروت- مؤسسة األعلمي للمطبوعات

 .هـ١٣٥٢إدارة الطباعة المنيرية، طبعة : ، عنيت بتصحيحها وضبطها والتعليق عليها للمرة الثانية)٣٠٧
: جادي، طبعةعلي محمد الب: ، حققه وضبطه وزاد في شرحه)٨١ص ( ألبي زيد القرشي »جمهرة أشعار العرب«انظر (٤) 

 .نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع



 

 )٥١٢٥(

لعرب؛ لكثرة ما تفنَّن في صناجة ا: وكان يقال«: »لباب اآلداب«وقال في 
  .)١(»شعره، وهو أحد األربعة الذين وقع االتفاق على أنهم أشعر العرب

هو أمدحهم للملوك، وأوصفهم : قال الذين قدموا األعشى«: »الجمهرة«وقال في 
للخمر، وأغزرهم شعرا، وأحسنهم قريضا؛ وذكر الجهمي عن أبي عبيدة، عن أبي عمرو بن 

 بشعر األعشى؛ فإنه أشبه شيء بالبازي، ولعمري إنه أشعر القوم، ولكنه عليكم: العالء قال
  .)٢(»وضعته الحاجة بالسؤال

، )٣(وقد ورد ذكر األعشى في شعر عدد من الشعراء؛ منهم ابن عمه أبو كلبة
  :)٤(حيث قال فيه وفي ابن عمهما األصم بن معبد

ــسب   ــوم ذوي ح ــاعري ق ــدعتُما ش ج  
 

ــى ســمِع  ــال اســتعانا عل ــصاِرف   )٥( وإب
ــا     ــشانا إذا اجتمع ــم وأع ــي األص   أعن

 

  )٦(مــن اللهــازِم مــا قــاظوا بــذي قــاِر 
  لـــوال فـــوارس ال ميـــٌل وال عـــزٌل 

 

ــصدارِ   ــبس وراد ِبــ ــا تلَــ   )٧(كمــ
وقد قال أبو كلبة هذه األبيات موبخًا األصم واألعشى؛ ألنهما لم يرعيا حقوق القبيلة في  

  فهجاهما، وأنكر - وهم بكريون- ؛ إذْ فخَرا برهطهما فقط، فغضبت اللهازم توثيق أمجادها
أال استعانا بشيء على ضعف سمع أحدهما، وضعف : عليهما ذلك، متسائلًا تساؤل المستنكر

  !!.بصر اآلخر؟
  :)٨(صدق؛ وقال األعشى معتذرا مما قال: لما بلغ األعشى قول أبي كلبة؛ قال

                                         
 لبنان، الطبعة - بيروت- دار الكتب العلمية: أحمد حسن لبج، طبعة: ، تحقيق)١٢٩ص ( للثعالبي »لباب اآلداب« انظر (١)

 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٧األولى 
 ).٨٠ص ( ألبي زيد القرشي »جمهرة أشعار العرب«انظر (٢) 

 ).٧٩٧/ ٣( ألبي عبيدة بن المثنى »شرح نقائض جرير والفرزدق«  هو أحد بني قيس بن ثعلبة(٣)

 . األبيات من البسيط(٤)

 ).٤١/ ٨( البن منظور »لسان العرب«انظر . من الجدع؛ وهو القطع:  جدعتما(٥)

كر بن اسم موضع به ماء كانت تنزل به ب: ، وذو قار)٦٤/ ١(انظر المصدر السابق . أقاموا في وقت القيظ: قاظوا؛ أي(٦) 
 بيروت، الطبعة الثانية -دار التراث: ، طبعة)٢٠٧/ ٢ (»تاريخ الطبري«انظر . وائل، وبه وقعة بينهم وبين الفرس

 .هـ١٣٨٧
 ).٢٠٤/ ٦( البن منظور »لسان العرب«انظر . اختلط: تلبس(٧) 

 .  البيتان من الوافر(٨)



– 

  )٥١٢٦(

ــِل     ــم بحب ــِرن أص ــى تق ــشىمت   أع
 

ــسارِ     ــي الخَ ــضالِل وف ــي ال ــا ف   يتيه
     بــصـِر مــا قــد يــراهفلــستُ بم  

 

  )١(ولـــيس بـــسامٍع أبـــدا ِحـــواري 
  :لبيد بن ربيعة 

هو لَِبيد بن ربيعة بن مالك، العامري، أحد الشعراء الفرسان األشراف في الجاهلية، 
ك الشعر، فلم يقل في  وقد تر-صلَّى اهللا عليه وآله وسلَّم-أدرك اإلسالم، ووفد على النبي 

اإلسالم إال بيتًا واحدا، وعاش عمرا طويلًا، وهو أحد أصحاب المعلقات، وكان كريما؛ نذَر 
  .)٢()هـ٤١(أن ال تهب الصبا إال نحر وأطعم، توفِّي سنة إحدى وأربعين 

هو أفضلهم في الجاهلية : قال الذين قدموا لبيد بن ربيعة«: »الجمهرة«قال في 
، وعده ابن سلَّام في الطبقة الثالثة من طبقات )٣(»م، وأقلهم لغوا في شعرهواإلسال
  .)٤(الفحول

  :)٥(ورِوي أن النابغة الذبياني استنشد لبيدا، فأنشده قوله
ــوالي    ــدمِن الخ ــى ال ــم عل ــم تُلِْم   أل

 

  )٦(لــــسلمى بالمــــذانِب فالقُفَــــاِل 
  :)٧(قولهأنت أشعر بني عامر؛ زدني؛ فأنشده : فقال له 

  ــديم ــيِس قـ ــةَ بالرسـ ــٌل لخولـ   طلـ
 

 ــوم   )٨(فبعاقــــٍل فــــاألنْعميِن رســ
  )٩(أنت أشعر هوازن؛ زدني؛ فأنشده قوله: فقال له 

ــا  ــا فمقامهـ ــديار محلُّهـ ــِت الـ   عفـ
 

  )١٠(بمنًــى تأبــد غَولُهــا فِرجامهــا    
 

                                         
 ).٧٩٨ -٧٩٧/ ٣( ألبي عبيدة بن المثنى »شرح نقائض جرير والفرزدق«انظر (١) 

 ).٢٤٠/ ٥( للزركلي »األعالم«انظر (٢) 

 ).٨٢ص ( ألبي زيد القرشي »جمهرة أشعار العرب«انظر (٣) 

 . جدة-دار المدني: محمود محمد شاكر، طبعة: ، تحقيق)١٢٣/ ١( البن سلَّام »طبقات فحول الشعراء«انظر (٤) 

 .م٢٠٠٤ - ـه١٤٢٥دار المعرفة، الطبعة األولى : حمدو طماس، طبعة: ، اعتنى به)٧٢ - ٦٦ص (البيت من الوافر، من قصيدة له في ديوانه (٥) 

 ). ١٥٧/ ١٣( البن منظور »لسان العرب«انظر . اآلثار: الدمن(٦) 

 ).١٠٤ -٩٩ص (البيت من الكامل، من قصيدة له في ديوانه (٧) 

 ).٤٠٦/ ١١( البن منظور »لسان العرب«انظر . صقًا باألرضما كان ال: الطلل هو ما شخص من آثار الديار، والرسم: طلل، ورسوم(٨) 

 ).١١٦ -١٠٧ص (البيت من الكامل، من معلقته، في ديوانه (٩) 

ما انهبط من األرض، : هما موضعان، وأصل الغَول: إذا خال من أهله، وغَولُها فِرجامها: تأبد المكان: تأبد؛ يقال(١٠) 



 

 )٥١٢٧(

  .)١(اذهب فأنت أشعر العرب: فقال له النابغة
  :)٣(، حيث قال)٢( عدد من الشعراء؛ منهم الوليد بن عقبةوقد ورد ذكر لبيد عند

  أرى الجـــزار يـــشْحذُ شَـــفْرتَيِه
 

ــلِ   ــي عِقي ــاح أِب ــتْ ري ٤(إذا هب(  
وهذا بيت ضمن مجموعة أبيات، يذكر فيها الوليد فيها جود وكرم لبيٍد، مثنيا  

 الجود والكرم، ثم أعقب عليه، ومستبشرا به، داعيا إلى إعانته فيما ألزم به نفسه من
الوليد قوله بالفعل، فأرسل إلى لبيد مائة ناقة، وكتب إليه أبياتًا، استحسنها لبيد، فأمر 

  .)٥(ابنته فردت عليه
  :شعراء من العصر األموي: ثانيا

  :جرير والفرزدق واألخطل: وهم- الثالوث 
ميمي، رأت  الت-واسمه حذيفة؛ والخطفى لقبه- جرير هو ابن عطية بن الخطفي 

أمه في نومها وهي حامل به، كأنها ولدت حبلًا من شعر أسود، فلما وقع منها؛ جعل 
ينزو فيقع في عنق هذا فيخنقه، حتى فعل ذلك برجال كثيرة، فانتبهت مرعوبة، فأولت 

تلدين غالما شاعرا ذا شر وشدة شكيمة وبالء على الناس، توفِّي : الرؤيا، فقيل لها
م٦(ر نيفا وثمانين سنةباليمامة، وع(.  

والفرزدق هو همام بن غالب بن صعصعة التميمي، من أهل البصرة، عظيم األثر في 

                                                                                                     
 ).٢٢٧/ ١٢(، )٥٠٩/ ١١(، )٦٩/ ٣( البن منظور »ربلسان الع«انظر . الحجارة: والرجام

 ).١٦٧ص  (» للزوزني»شرح المعلقات السبع«انظر (١) 

 هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط، أبو وهب، األموي، القرشي، من فتيان قريش وشعرائهم وأجوادهم، فيه ظرف ومجون ولهو، وهو أخو (٢)
 على صدقات بني المصطلق، ثم ولَّاه عمر صدقات بني تغلب، وولَّاه عثمان بعثه رسول اهللا عثمان بن عفان ألمه، أسلم يوم فتح مكة، و

الكوفة بعد سعد بن أبي وقاص، فشهد عليه جماعة عند عثمان بشرِب الخمر، فعزله وحده وحبسه، ولما قُِتل عثمان تحول الوليد إلى الجزيرة 
 ).١٢٢/ ٨( للزركلي »األعالم«انظر ). هـ٦١(ين الفراتية، فسكنها، ومات بالرقة سنة إحدى وستِّ

دار المعرفة، الطبعة : حمدو طماس، طبعة: ، اعتنى به)٩ص  (»ديوان لبيد بن ربيعة العامري«:  البيت من الوافر، في(٣)
 ).٨٣ص ( ألبي زيد القرشي »جمهرة أشعار العرب«م، و٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥األولى 

 »لسان العرب«انظر .  وأصلها ما عرض وحدد؛ ويقصد بها السكين وما أشبهها»شفرة« مثنى: يسن، وشفرتيه: يشحذ(٤) 
 ).٤٢٠/ ٤(، و)٤٩٣/ ٣(البن منظور 

 ).  ٩ص  (»ديوان لبيد بن ربيعة العامري«انظر (٥) 

 . بيروت-دار صادر: إحسان عباس، طبعة: ، تحقيق)٣٢٧ - ٣٢١/ ١( البن خلكان »وفيات األعيان«انظر (٦) 



– 

  )٥١٢٨(

لوال شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب، ولوال شعره لذهب نصف أخبار : اللغة، كان يقال
 الناس، لُقِّب بالفرزدق لجهامة وجهه وغلظه؛ توفِّي في بادية البصرة سنة مئة وعشٍر

  .)١(وقد قارب المئة) هـ١١٠(
واألخطل هو غياث بن غوث التَّغِلِبي، شاعر بني أمية، كان عبد الملك بن 
مروان يجزل له العطاء ويفضله في الشِّعر على غيره، توفِّي بين عامي واحد وتسعين، 

  .)٢() هـ١٠٠ -هـ٩١(ومئة 
س أجمعوا على أن ؛ عن أبي عبيدة؛ أن النا»جمهرة أشعار العرب«روى في 
الفرزدق، وجرير، واألخطل؛ وذلك ألنهم ُأعطُوا حظا في الشعر لم : أشعر أهل اإلسالم

يعطَه أحد في اإلسالم، مدحوا قوما فرفعوههم، وذموا قوما فوضعوهم، وهجاهم قوم 
فردوا عليهم فأفحموهم، وهجاهم آخرون فرغبوا بأنفسهم عن جوابهم وعن الرد عليهم 

قطوهم، وهؤالء شعراء أهل اإلسالم، وهم أشعر الناس بعد حسان بن ثابت؛ ألنه ال فأس
  .)٣( أحديشاكل شاعر رسول اهللا 

يا أبه؛ من أشعر الناس؟ قالك أعن أهل : قلت ألبي: ورِوي أن عكرمة بن جرير قال
ل الجاهلية فأخِبرني ما أردت إال اإلسالم، فإذْ ذكرتَ أه: الجاهلية تسألني أم أهل اإلسالم؟ قلت

فاألخطل؟ : الفرزدق نبعة الشعر؛ قلت: فاإلسالم؟ قال: زهير شاعرها؛ قلت: عن أهلها؛ قال
دعني فإني أنا : قال! فما تركتَ لنفسك؟: يجيد مدح الملوك، ويصيب صفة الخمر؛ قلت: قال

  .)٤(!!نحرتُ الشِّعر نحرا
  :)٦(ثة يحكم بين الشعراء الثال)٥(وقال مروان بن أبي حفصة

                                         
 ).٩٣/ ٨( للزركلي »األعالم«انظر (١) 

دار الغرب اإلسالمي، الطبعة : الدكتور بشار عواد معروف، طبيعة: ، تحقيق)١٠٥٥/ ٢( للذهبي »تاريخ اإلسالم«انظر (٢) 
 .م٢٠٠٣األولى 

 ).٩٩ص ( ألبي زيد القرشي »جمهرة أشعار العرب«انظر (٣) 

 ).٦٥ -٦٤/ ١( البن سلَّام »طبقات فحول الشعراء«انظر (٤) 

 مروان بن أبي حفصة سليمان بن يحيى بن أبي حفصة يزيد، الشاعر المشهور؛ كان - أبو الهندام: وقيل-هو أبو السمط (٥) 
جده أبو حفصة مولى مروان بن الحكم بن أبي العاصي األموي، فأعتقه يوم الدار؛ ألنه أبلى يومئذ، فجعل عتقه جزاءه، 

امة، وقدم بغداد ومدح المهدي وهارون الرشيد، وِلد سنة خمس ومائة، وتوفي سنة ومروان بن أبي حفصة من أهل اليم
 ). ١٩٣ -١٨٩/ ٥( البن خلكان »وفيات األعيان«انظر . ببغداد) هـ١٨١(إحدى وثمانين ومائة 

هـ؛ ١٤٢٣ القاهرة -دار الحديث: ، طبعة)٤٥٩/ ١( البن قتيبة »الشعر والشعراء«: األبيات من الكامل، في(٦) 



 

 )٥١٢٩(

ــا  ــاِر وإنَّمـ ــرزدقُ بالفَخَـ ــب الفـ   ذهـ
 

  )١(حلْــو القـــريِض ومـــره لجِريـــرِ  
ــب     ــل تغل ــأمض أخط ــا ف ــد هج   ولق

  
ــشهور   ــه الم ــى بمديح ــوى اللَّه   )٢(وح

ــه   ــر بمدحـ ــد أبـ ــة قـ ــلُّ الثالثـ   كـ
 

  وهجــاؤه قـــد ســار كـــلَّ مـــسير   
ألخطل، مبينًا وهي أبيات ذكر فيها مروان بن أبي حفصة، جريرا والفرزدق وا 

مكانة كلٍّ منهم، مؤكدا أن جريرا أفضل هؤالء الشعراء الثالثة الذين هم أشهر شعراء 
  .    العصر األموي، وكان الناس قد اختلفوا فيهم أيهم أشعر، فقضى بينهم مروان بأبياته

  :شعراء من العصر العباسي: ثالثًا
  :بشار بن برد

- ، أشعر المولدين على اإلطالق، أصله من طخارستان هو بشار بن برد، العقيلي بالوالء
إنها أعتقته من الرق؛ وكان ضريرا؛ نشأ في :  وِنسبته إلى امرأة عقيلية؛ قيل- غربي نهر جيحون

البصرة، وقدم بغداد، وأدرك الدولتين األموية والعباسية، وشعره كثير متفرق، من الطبقة األولى، 
، )هـ٩٥(طيبا، صاحب منثور ومزدوج، وِلد سنة خمس وتسعين وكان شاعرا راجزا، سجاعا خ
  .)٣()هـ١٦٧(وتوفِّي سنة مئة وسبع وستين 

: »طبقات الشعراء«وقد احتل بشار مكانة متقدمة بين شعراء عصره، قال عنه في 
هو المقدم من الشعراء «: »تاريخ بغداد«، وقال في )٤(»كان شاعرا مجيدا مفلقًا ظريفًا محسنًا«

                                                                                                     
شركة دار األرقم بن أبي : ، طبعة)١٠٩/ ١( للراغب األصفهاني »محاضرات األدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء«و

=  هور، من أهل اليمامة، وقدم بغدادهـ؛ ومروان بن أبي حفصة شاعر مش١٤٢٠ بيروت، الطبعة األولى -األرقم
انظر . ببغداد) هـ١٨١( إحدى وثمانين ومائة ومدح المهدي وهارون الرشيد، وِلد سنة خمس ومائة، وتوفي سنة=
 . بيروت-دار صادر: إحسان عباس، طبعة: ، تحقيق)١٩٣ - ١٨٩/ ٥( البن حلكان »وفيات األعيان«

لسان «انظر . هو الشعر؛ وهو االسم، كالقصيد: هو الفخر؛ وهو التمدح بالخصال واالفتخار وعد القديم، والقريض: الفخار(١) 
 ).٢١٨/ ٧(، و)٤٨/ ٥(ر  البن منظو»العرب

(٢)ضضاض؛ وهو الماء الذي ال يطاق ملوحةً؛ كناية عن شدة هجائه:  أم٧( البن منظور »لسان العرب«انظر . ِمن الم /
هو األخطل النَّصراني الشاعر، اسمه غياث بن غوث التَّغِلِبي، شاعر بني أمية، وهو من نُظَراء : ؛ وأخطل تغلب)٢٣٤

 لكن تقدم موته عليهما، وكان عبد الملك بن مروان يجزل عطاء األخطل ويفضله في الشِّعر على جرير والفرزدق،
: ، تحقيق)١٠٥٥/ ٢( للذهبي »تاريخ اإلسالم«انظر ). ه١٠٠ -هـ٩١(غيره، توفِّي بين عامي واحد وتسعين، ومئة 

 .م٢٠٠٣ى دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األول: الدكتور بشار عواد معروف، طبيعة
 ).٥٢/ ٢( للزركلي »األعالم«انظر (٣) 

 ).٢١ص  ( البن المعتز »طبقات الشعراء«انظر (٤) 



– 

  )٥١٣٠(

  .)١(»المحدثين، أكثر الشعر وأجاد القول
، الذي )٢(وقد ورد ذكر بشار في شعر عدد من الشعراء؛ منهم حماد عجرد

  :)٣(يقول فيه
ــا  ــا فأولَه ــرٍد رأى رؤي ب ــن   إن اب

 
ــرِ    ــساٍن وال أثَ ــشورِة إن ــال م   ب

 وهو بيت من قصيدة طويلة، هي إحدى أهاجي حماد عجرد في بشار بن برد،  
خرا منه ومتهكما به، منتقصا منه كل صفة من صفات المروءة، ناسبا إليه كل قالها سا

  .صفة من صفات الدناءة، مستغلا عمى بشار في رسم صورة كاريكاتيرية مضحكة له
  :أبو نواس

هو الحسن بن هانئ، شاعر العراق في عصره، وِلد في األهواز سنة مئة وستٍّ 
، ورحل إلى بغداد، فاتصل فيها بالخلفاء من بني العباس، ، ونشأ بالبصرة)هـ١٤٦(وأربعين 

ومدح بعضهم، وخرج إلى دمشق، ومنها إلى مصر، ثم عاد إلى بغداد فأقام إلى أن توفِّي فيها 
، وهو أول من نهج للشعر طريقته الحضرية، وأخرجه من )هـ١٩٨(سنة مئة وثماٍن وتسعين 

  .)٤(شعراللهجة البدوية، وقد نظم في جميع أنواع ال
: وكان أبو نواس للمحدثين، مثل امرئ القيس للمتقدمين، قال أبو نواس عن نفسه

ما قلتُ الشعر حتى رويتُ لستِّين امرأةً من العرب، منهم الخنساء، وليلى، فما ظنك 
إذا رويتَ من الجاهليين المرئ : وقال يعقوب بن السكيت لبعض أصحابه! بالرجال؟

ميين لجرير والفرزدق، ومن المحدثين ألبي النواس؛ القيس واألعشى، ومن اإلسال
  .فحسبك

ما رأيت أحدا كان أعلم باللغة من أبي نواس، وال أفصح لهجة، : وقال الجاحظ
                                         

 ).٦١٠/ ٧( للخطيب البغدادي »تاريخ بغداد«انظر (١) 

 مولى بني سوأة بن عامر -الواسطي: وقيل- حماد بن عمر بن يونس بن كليب، الكوفي -أبو يحيى: وقيل-هو أبو عمرو (٢) 
 المعروف بعجرد، الشاعر المشهور، من مخضرمي الدولتين األموية والعباسية، ولم يشتهر إال في بن صعصعة،

العباسية، وهو من الشعراء المجيدين، وبينه وبين بشار بن برد أهاٍج فاحشة، توفِّي في سنة إحدى وستين ومائة 
؛ )١٦٨(ت سنة ثمان وستين ومائة ما: خرج من األهواز يريد البصرة، فمات في طريقه؛ وقيل: ، وقيل)هـ١٦١(

لقد : وعجرد لقب عليه؛ ألنه مر به أعرابي وهو غالم يلعب مع الصبيان، في يوم شديد البرد، وهو عريان، فقال له
 ).٢١٤ - ٢١٠/ ٢( البن خلكان »وفيات األعيان«انظر . المتعري: والمتعجرد!! تعجردت يا غالم

 ).١٥٨/ ١(حظ  للجا»الحيوان«البيت من البسيط، في (٣) 

 ).٢٢٥ -٢٢٥/ ٢( للزركلي »األعالم« انظر (٤)



 

 )٥١٣١(

وقد أنشد شعرا ألبي -سمعت النظام يقول : مع حالوة، ومجانبة لالستكراه؛ وقال أيضا
  !!.نههذا الذي جِمع له الكالم فاختار أحس: -نواس في الخمر

  .)١(لو أدرك أبو نواس الجاهلية؛ ما فُضل عليه أحد: وقال العتابي الشاعر
وقد ورد ذكر أبي نواس في شعر عدٍد من الشعراء؛ منهم الحسين بن 

  :)٣(، الذي قال في رثائه)٢(الضحاك
   نــس ــا حـ ــان يـ ــك الزمـ   كابرِنيـ

 

  نمــز ــح الـ ــهمي وأفلـ ــاب سـ   فخـ
ما الحسين بن الضحاك، على قبر صديقه أبي نواس، وهو بيت ضمن بيتين كتبه 

مؤكدا حزنه على فقِده، وأن الزمان قد انتصر عليه حين دار دورته فأتى على حياة أبي 
  .نواس وأسلمه للموت

  : المطلب الثاني
  :عالقة الشعراء المذكورين؛ بمن ذكروهم

الذين ذكروهم في الشعراء المذكورون في الشعر العربي، تتفاوت عالقتهم بالشعراء 
 -قائل البيت، والمذكور في البيت- شعرهم؛ من شاعر إلى آخر؛ فأحيانًا نجد أن الشاعرين 

صديقين حميمين؛ كما هو الحال مع تأبط شرا والشنفرى، أو خصمين؛ كما هو الحال مع 
 مروان بن أبي حفصة وسلم الخاسر، أو تجمعهما عالقة انتماء لمدرسة شعرية واحدة؛ كما هو
الحال مع امرئ القيس وابن خذام، أو عالقة األستاذ بتلميذه؛ كما هو الحال مع كعب بن زهير 
والحطيئة، أو عالقة الرابطة القَبلية؛ كما هو الحال مع أبي كلبة واألصم واألعشى؛ ويمكن سرد 

  :بعٍض من هذه العالقات كما يأتي

                                         
 - دار الغرب اإلسالمي: الدكتور بشار عواد معروف، طبعة: ، تحقيق)٤٧٥/ ٨( للخطيب البغدادي »تاريخ بغداد«: انظر(١) 

ة عمرو بن غرام: ، تحقيق)٧٨ -٧٧/ ٧( البن عساكر »تاريخ دمشق«م؛ و٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢بيروت، الطبعة األولى 
 . م١٩٩٥ -هـ١٤١٥دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : العمروي، طبعة

أصله من :  أبو علي، شاعر، من ندماء الخلفاء، قيل- من مواليهم أو هو منهم- هو الحسين بن الضحاك بن ياسر الباهلي (٢)
، وكان )هـ٢٥٠(ئتين وخمسين ونشأ في البصرة، وتوفِّي ببغداد سنة م) هـ١٦٢(خراسان؛ ولد سنة مئة واثنتين وستين 

 ).٢٣٩/ ٢(انظر المصدر السابق . يلقب باألشقر، والخليع، وشعره رقيق عذب
 ).١٥٥ -١٥٤/ ٣( لألصفهاني »األغاني« البيت من المنسرح، في (٣)



– 

  )٥١٣٢(

  :عالقة الدعاية اإلعالمية
 )٢(، في قصة منافرة عامر بن الطفيل)١( والحطيئةويمثل هذه العالقة األعشى

، حيث كان األعشى نصيرا للطفيل وداعيا له، وكان الحطيئة )٣(وعلقمة بن عالثة
  :)٤(نصيرا لعلقمة وداعيا له، فقام األعشى فرفع عقيرته في الناس فقال منتصرا لعامر

ــنكم   ــضـى بيــ ــوه فقــ   حكَّمتُمــ
 

  أبلــــج مثــــُل القمــــِر الزاهــــِر 
ــه    ــي حكِمـ ــوةَ فـ ــذُ الرشـ   ال يأخـ

 

  وال يبــــالي غَــــبن الخاســـــرِ   
ــامرٍ   ــى عـ ــتَ إلـ ــا أنـ ــم مـ   علقـ

 

  النَّــــاقِض األوتــــار والــــواترِ   
  :وقال الحطيئة منتصرا لعلقمة 

ــةٍ   ــاٍع ومكرم ــتَ ذا ب ــد كن ــاِم ق ــا ع   ي
 

     ــمأم ــه ــسعاةَ مــن جاريت ــو أن م   ل
ــه    ــان ب ــاد األحوص ــا أج ــتَ قرم   جاري

 

ــديِن  ــقَ الي ــمم طل ــه شَ ــي عرنين   )٥( وف
  ال يـــصعب األمـــر إال ريـــثَ يركبـــه 

 

      موال يببيــتُ علــى مــاِل لــه قــس  
  وِمثلُــه مــن كــالٍب فــي أرومِتهــا     

 

 لَمــى لــه الــسرمأو ي عطَــى المقاليــد٦(ي(  
 

                                         
لَم من لسانه هو جرول بن أوس بن مالك العبسي، شاعر مخضرم، أدرك الجاهلية واإلسالم، كان هجاءا عنيفًا، لم يكد يس(١) 

أحد، هجا أمه وأباه ونفسه، وأكثر من هجاء الزبرقان بن بدر، فشكاه إلى عمر بن الخطاب، فسجنه عمر بالمدينة، 
توفِّي الحطيئة نحو سنة خمس !! إذا تموت عيالي جوعا: فاستعطفه بأبيات، فأخرجه ونهاه عن هجاء الناس، فقال

 ).١١٨/ ٢( للزركلي »األعالم«انظر ). هـ٤٥(وأربعين 
هو عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر، من بني عامر بن صعصعة، كان فارس قومه، وأحد فتاك العرب وشعرائهم (٢) 

بنجد ونشأ بها، وخاض المعارك الكثيرة، وتوفِّي سنة ) م٥٥٤(وساداتهم في الجاهلية، وِلد سنة خمس مئة وأربع وخمسين 
 ).٢٥٢/ ٣( للزركلي »ألعالما«انظر ) م٦٣٢(ست مئة واثنتين وثالثين 

هو علقمة بن عالثة بن عوف، من بني عامر بن صعصعة، كان في الجاهلية من أشراف قومه، أسلم، ثم ارتد في أيام أبي (٣) 
انظر . بكر، فانصرف إلى الشام، فبعث إليه أبو بكر القعقاع بن عمرو، ففر علقمة منه، ثم عاد إلى اإلسالم، وولَّاه عمر

 ).٢٤٨ -٢٤٧/ ٤(ابق المصدر الس
 .األبيات من السريع(٤) 

العرنين هو األنف، والشمم هو ارتفاع في قصبة األنف، مع استواء أعاله، وإشراف أرنبته قليلًا؛ : سيدا معظَّما، في عرنينه شمم: قرما؛ أي(٥) 
 ).٣٢٧/ ١٢(، )٢٨٢/ ١٣(، )٤٧٣/ ١٢( البن منظور »لسان العرب«انظر . كناية عن الرفعة والعلو والشرف

 ).١٤/ ١٢(انظر المصدر السابق . أصلها: أرومتها؛ أي(٦) 



 

 )٥١٣٣(

  :الخصومة الدينية
  :)٢( مع أبي سفيان بن الحارث)١(ويمثل ذلك حسان بن ثابت

 فقال  الحارث كافرا من مشركي قريش، وكان يهجو النبي حيث كان أبو سفيان بن
، فقام إليه عبد اهللا بن »اللهم إنه هجاني، وإني ال أقول الشعر، فاهجه عني«: رسول اهللا 
: ؟ قال»فثبت اهللا ما آتاك من حسن: أنت القائل«: يا رسول؛ إيذن لي فيه؛ فقال: رواحة فقال

: أنت القائل«: إيذن لي فيه؛ قال: ثم قام إليه كعب بن مالك فقال، »وإياك فثبت اهللا«: نعم؛ قال
يا رسول اهللا؛ ائذن لي : ، ثم قام حسان بن ثابت فقال»لستَ له«: نعم؛ قال: ؟ قال»همت

واهللا يا رسول اهللا إنه ليخيل لي أني لو وضعته : فيه؛وأخرج لسانه فضرب به أرنبة أنفه وقال
أنت له، اذهب إلى أبي بكر يخبرك بمثالب القوم، ثم «: فقال!  لحلَقَهعلى حجر لفلَقَه، أو شعٍر

  :)٣(، فقال يرد على أبي سفيان»اهجهم وجبريل معك
  أال أبِلـــغْ أبـــا ســـفيان عنِّـــي   

 

    الخفـــاء مغلغلـــةً فقـــد بـــرح  
ــه    ــتُ عنـ ــدا فأجبـ ــوتَ محمـ   هجـ

 

  ــزاء ــي ذاك الجــ ــد اهللا فــ   وعنــ
 أتهجــــوه ولــــست لــــه بنــــد  

 

ــشـركما ل  ــداء فــ ــا الفــ   خيركمــ
ــنكم   ــوَل اِهللا مـ ــو رسـ ــن يهجـ   فمـ

 

   ــــه ســــواءويطِْريــــِه ويمدح  
                                          

، وأحد المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية هو حسان بن ثابت بن المنذر، الخزرجي، األنصاري، الصحابي، شاعر النبي (١) 
شتهرت مدائحه في الغسانيين، وملوك واإلسالم، عاش ستين سنة في الجاهلية، ومثلها في اإلسالم، وكان من سكان المدينة، وا

 مشهدا؛ لعلَّة أصابته، وكان يضرب بلسانه روثة أنفه من طوله، قال الحيرة قبل اإلسالم، وعِمي قبيل وفاته، لم يشهد مع النبي 
انيين في اإلسالم؛ كان شاعر األنصار في الجاهلية، وشاعر النبي في النبوة، وشاعر اليم: فضل حسان الشعراء بثالثة: أبو عبيدة

 ).١٧٦ - ١٧٥/ ٢( للزركلي »األعالم«انظر ). هـ٥٤(وكان شديد الهجاء، فحل الشعر، توفي في المدينة سنة أربع وخمسين 
هو المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم، الهاشمي، القرشي، أحد األبطال الشعراء في الجاهلية واإلسالم، وهو (٢) 

 الدعوة إلى اإلسالم؛ عاداه المغيرة وهجاه لرضاعة، كان يألفه في صباهما، ولما أظهر النبي  من اأخو رسول اهللا 
 لفتح مكة، فخرج من مكة وهجا أصحابه، واستمر على ذلك إلى أن قَِوي المسلمون، وتداول الناس خبر تحرِك النبي 

 ر وقصد رسول اهللا، فلما رآه؛ أعرض عنه النبي ونزل باألبواء، وكانت خيل المسلمين قد بلغتها قاصدة مكة، ثم تنكَّ
فتحول المغيرة إلى الجهة التي حول إليها بصره، فأعرض، فأدرك المغيرة أنه مقتول ال محالة، فأسلم، ورسول اهللا 

ل  ثم كان من أخصائه، حتى قامعرض عنه، وشهد معه فتح مكة ثم وقعة حنين، وأبلى بالء حسنًا، فرضي عنه النبي 
، »أسد اهللا«؛ فكان يقال له بعد ذلك »أبو سفيان أخي، وخير أهلي، وقد عقبني اهللا من حمزة أبا سفيان بن الحارث«: فيه
؛ له شعر كثير في الجاهلية هجاء لإلسالم، وشعر كثير في اإلسالم هجاء المشركين، مات بالمدينة، »أسد الرسول«و

 ).٢٧٦/ ٧(در السابق انظر المص). هـ٢٠(وصلى عليه عمر سنة عشرين 
 .األبيات من الوافر(٣) 



– 

  )٥١٣٤(

     ــدعلنــا فــي كــلِّ يــوٍم ِمــن م  
 

   أو قتــــاٌل أو هجــــاء ــــبابس  
ــه    ــب فيـ ــارم ال عيـ ــساني صـ   لـ

 

   الءه الــــدروبحــــري ال تكــــد  
ــي    ــده وِعرِضـ ــي ووالـ ــإن أبـ   فـ

 

  ــاء ــنكم وقـ ــٍد مـ ــرِض محمـ   )١(ِلِعـ
أنتَ منِّي وأنا «:  بعد ذلك أبو سفيان بن الحارث، وقال له النبي وقد أسلم 

  .)٢(»منك، وال سبيل إلى حسان
  :الخصومة القبلية

  :ويمثل ذلك شعر الكميت األسدي، في امرئ القيس بن حجر الكندي؛ حيث قال
ــدما  ــيِس بع ــرِئ الق ــا الم ــن طَمحنَ   ونح

 

ــى   ــك بالطَّمــاحِ نَكْبــا علَ ــِبرجــا الملْ   )٣( نَكْ
 ملكًا على بني أسد، فكان يأخذ منهم - والد امرئ القيس-وكان  حجر الكندي  

عبيد «شيًئا معلوما، فامتنعوا منه، فسار إليهم فأخذ سرواتهم، فقتلهم بالعصي، فسموا 
  :)٤(، وأسر منهم طائفة، فيهم عبيد بن األبرص، فقام بين يدي الملك فقال»العصا

ــاب   ــا فـ ــين مـ ــا عـ ــييـ   كي بنـ
 

  ــه ــُل النَّدامــ ــم أهــ ــٍد هــ   أســ
ـ   ــ ــِر والنَّـ ــاِب الحمـ ــُل القبـ   )م(أهـ

 

 دامـــــهـــــِل والمِم المؤبــــــع  
  مهلًــــا أبيــــتَ اللَّعــــن مهـــــ 

 

 ــــهفيمــــا قلــــتَ آم ـــــلًا إن  
ـ   ــ ــين يثــ ــلِّ واٍد بــ ــى كــ   فــ

 

  ــه ــى اليمامـ ــصوِر إلـ ــِرب والقـ   ــ
ــيا   ــاٍن أو صـــ ــب عـــ   تطريـــ

 

 ـــــههام ٍق وزقـــــاءمحـــــر ح  
   علـــــيهم أنـــــتَ المليـــــك  

 

    إلـــى القيامــــه العبيـــد ـــموه  
فرحمهم الملك وعفا عنهم، وردهم إلى بالدهم، حتى إذا كانوا على مسيرة يوم  

من تهامة؛ تكهن كاهنهم عوف بن ربيعة األسدي؛ أن حجرا سيقتَل، فركبت بنو أسد 
  .حتى انتهوا إلى حجر، فوجدوه نائما فذبحوه

                                         
 .هـ١٤٠٤ بيروت، الطبعة األولى -دار الكتب العلمية: ، طبعة)١٤٦ -١٤٥/ ٦( البن عبد ربه »العقد الفريد«انظر (١) 

 ).٣٥ص ( ألبي زيد القرشي »جمهرة أشعارة العرب«انظر (٢) 

 . سبق تخريج البيت(٣)

 .فلاألبيات من مجزوء الكامل المر(٤) 



 

 )٥١٣٥(

ذي ذكره الكميت هو رجل من بني أسد يدعى الطماح بن قيس، وكان والطماح ال
وكان امرؤ القيس قد خرج إلى قيصر، ونظرت - حجر قتل أباه، فوشى به إلى قيصر 

 فبعث قيصر فى طلبه رسولًا، فأدركه دون -إليه ابنة قيصر فعشقته، فكان يأتيها وتأتيه
  .)١( صائف، فتناثر لحمه وتفطَّر جسدهأنقرة بيوٍم، ومعه حلَّة مسمومة، فلبسها فى يوم

  :)٢(وقد قال امرؤ القيس يذكر ما فعله الطَّماح
ــهِ  ــد أرِض ــن بع ــاح م الطَّم ــح ــد طَم   لَق

 

  ِليلِْبـــسني ِمـــن داِئـــِه مـــا تَلَبـــسا 
  :عالقة األستاذ بتلميذه 

ن ويمثل ذلك كعب بن زهير مع الحطيئة، حيث كان الحطيئة راوية لكعب كما كا
قد علمتم روايتى لكم أهل البيت، وانقطاعى : راوية ألبيه زهير، حيث الحطيئة لكعب

إليكم، فلو قلتَ شعرا تذكر فيه نفسك ثم تذكرنى بعدك؛ فإن الناس أروى ألشعاركم؛ 
  :)٣(فقال كعب

ــا   ــن يحوكُه ــأنها م ــوافى ش ــن للق وم  
 

ــرولُ   ــوز ج ــب وف ــوى كع ــا تَ   )٤(إذا م
  بــشيٍء يقولُــه يقــوُل فــال يعيــا    

 

ــلُ     ــسيء ويعم ــن ي ــا م ــن قائليه   وِم
ــا    ــين متُونُهـ ــى تَِلـ ــا حتّـ   يقومهـ

 

  فيقـــصر عنهـــا كـــلُّ مـــا يتمثَّـــُل 
ــاعرا    ــاس ش ــن الن ــى ِم ــك ال تَلقَ   كفيتُ

 

ــلُ      ــا أتنخَّ ــل م ــا مث ــَل منه   )٥(تنخَّ
   

                                         
     ألبي هالل العسكري  »جمهرة األمثال«، وانظر أيضا )١١٦، ١١٠ -١٠٧/ ١( البن قتيبة »الشعر والشعراء«انظر (١) 

 . بيروت-دار الفكر: ، طبعة)٤٣١/ ٢(
 ).١١٢ص  (»ديوان امرئ القيس«البيت من الطويل، في (٢) 

 .األبيات من الطويل(٣) 

 البن »لسان العرب«انظر . مات: ذهب ولم يعد؛ كناية عن الموت، فوز: ئها، توىينسجها ويالئم بين أجزا: يحوكها(٤) 
 ).٣٩٢/ ٥(، و)١٠٦٨/ ١٤(، و)٤١٨/ ١٠(منظور 

 ).٦٤ -٦٣/ ٧٢( البن عساكر »تاريخ دمشق«، و)١٥٥/ ١( البن قتيبة »الشعر والشعراء«: انظر(٥) 



– 

  )٥١٣٦(

  :التنافس على الصدارة
 حيث كانا يتنافسان ؛)١(ويمثل هذه العالقة مروان بن أبي حفصة وسلم الخاسر

على الصدارة بين الشعراءفي بداية العصر العباسي، ويتفاخران بالحصول على أكبر 
  :عطية من الخلفاء، وقد سجال ذلك في شعرهما؛  كما في قول سلم

ــالةً    ــي رس ــروان عنِّ ــغٌ م ــن مبِل م  
 

  )٢(مغلغلـــةً ال تنثِنـــي عـــن لقائكـــا 
ــةٍ   ــؤمنين بنفحـ ــر المـ ــاني أميـ   حبـ

 

ــ  ــا  ثم ــن حبائك ــأتْ ِم ــا طأط   انين ألفً
ــه   ــلِْب ماِل ــن ص ــتُ ِم ــا نل ــانين ألفً   ثم

 

ــا   ــى وأوالئك ــن ُأولَ ــسما ِم ــك ق ــم ت   ول
  :وقد أجابه مروان عن ذلك فقال 

ــةً  ــتَ خُطَّ ــد تعاطي ــن عمــٍرو ق ــلْم ب َأس  
 

ــا     ــوِل عنائك ــد ط ــا بع ــصـر عنه   تق
ــتْ   ــُل كُلِّفَـ ــسباقٌ إذا الخيـ ــي لـ   وإنِّـ

 

ــةٍ   ــدى مائ ــا  م ــوق ذلك ــٍة ف    أو غاي
  فــدع ســابقًا إن عاودتْــك عجاجــةٌ      

 

  )٣(ســناِبكُه أوهـــين منـــك ســـنابكا  
  :أسباب ذكر الشعراء في الشعر العربي: المطلب الثالث 

تنوعت أسباب ذكر الشعراء في الشعر العربي، بحسب الموضوع الذي تناوله 
 :اآلتيةذكرهم؛ ويمكن عرض أهم هذه األسباب في النقاط 

  :التَّشبه بهم في فحولة الشعر
  :)٤(ومن ذلك قول الفرزدق

ــغَ إذُ مــضوا   وهــب القــصاِئد لــي النَّواِب
 

ــرولُ   وج وحــر ــد وذُو القُ ــو يزي   )٥(وَأب
 

                                         
 العباسييِن، وأخبار مع بشار بن برد وأبي العتاهية، وشعره هو سلم بن عمرو بن حماد، له مدائح في المهدي والرشيد(١) 

). هـ١٨٦(سمي الخاسر؛ ألنه باع مصحفًا واشترى بثمنه طنبورا؛ توفِّي سنة مئة وستٍّ وثمانين : رقيق رصين، قيل
 ).١١١ -١١٠/ ٣( للزركلي »األعالم«انظر 

 .في صدر البيت األول خرم(٢) 

دار : محمد محيي الدين عبد الحميد، طبعة: ، تحقيق)٨٦ -٨٥/ ١( البن رشيق »اسن الشعر وآدابهالعمدة في مح«انظر (٣) 
 .م؛ والقصيدتان من الطويل١٩٨١ -هــ١٤٠١الجيل، الطبعة الخامسة 

 .)٣٧٥ -٣٧٤/ ٢( ألبي عبيدة بن المثنى »شرح نقائض جرير والفرزدق«انظر األبيات في (٤) 

النابغة الذبياني، والجعدي، والنابغة الشيباني؛ وأبو : ء المعروفين الملقبين بلقب النابغة؛ ومنهمأراد بهم الشعرا: النوابغ(٥) 
 ).٣٧٤/ ٢(انظر المصدر السابق . هو الحطيئة: امرؤ القيس بن حجر؛ وجرول: هو المخبل؛ وذو القروح: يزيد



 

 )٥١٣٧(

   ــه ــتْ ل ــذَّي كان ــةُ ال ــُل علقم   والفح
 

ــلُ    ــه ال ينْحـ ــوِك كَالمـ ــُل الملْـ   حلَـ
     قتلنَــه ــنٍس وهوَأخــو بنَــي قــي  

 

ــشُّعراِء ذاك األولُ   ــُل الــ   )١(ومهلِْهــ
ــرقشٌ    واألعــــشَياِن كالهمــــا ومــ

 

  )٢(وَأخـــو قُـــضاعةَ قَولُـــه يتمثـــُل 
ــضى     إذْ م ــد ــد عبي ــي أس ــو بن   وأخُ

 

ــلُ   ــه يتنحــ ــو دؤاٍد قولُــ   )٣(وَأبــ
     نُــهواب ــر يهى زــلْمــي س ــا أب   وابن

 

ــولُ   ــد الِمق ج ــين ــِة ح ــن الفُريع   )٤(واب
ــه  و  ــشْر قبلـ ــان ِبـ ــري وكـ   الجعفـ

 

ــُل  ــاب المجم ــصاِئِدِه الكت ــن ق ــِي ِم   )٥(ِل
  :الثناء على الشعراء المذكورين 

كقول مزرد بن ضرار يرد على كعب بن زهير فخره بشعره وإشادته بالحطيئة، 
نافيا أن يكون كعب أو الحطيئة كحسان بن ثابت أو الشماخ بن ضرار أو المخبل 

  :السعدي
  ســـِتك إذْ خلَّفتَنـــى خلـــفَ شـــاعٍروبا
  

ــلِ     ــم أتنح ــْئ ول ــم أكف ــاِس ل ــن الن   ِم
ــا   ــشب وإن تتنخَّلَـ ــشبا أجـ ــإن تجـ   فـ

 

  )٦(وإن كنـــتُ أفتَـــى منكمـــا أتنخَّـــِل 
ــتٍ     ــِن ثاب ــساِم ب ــسان الح ــستَ كح   ول

 

ــلِ   ــشماٍخ وال كالمخبــ ــستَ كــ   ولــ
ــدس أوارةٍ     ــِل ق ــن أه ــرٌؤ ِم ــتَ ام   وأن

 

ــد ا   ــك عب ــلِ أحلَّتْ ــافَ مبِه   )٨)(٧(ِهللا أكن
   

                                         
 .انظر المصدر السابق. هو مهلهل بن ربيعة: القوافي؛ ومهلهل: هو طرفة بن العبد، وهن قتلنه؛ يعني: أخو بني قيس(١) 

 .انظر المصدر السابق. هو أبو الطمحان القيني: أعشى بني قيس، وأعشى باهلة؛ وأخو قضاعة: األعشيان(٢) 

 .انظر المصدر السابق. هو أبو دؤاد جارية بن حمران: هو عبيد بن األبرص؛ وأبو دؤاد: عبيد(٣) 

 .انظر المصدر السابق. ابتيعني بابن الفريعة حسان بن ث(٤) 

 ).٣٧٥/ ٢(انظر المصدر السابق . هو بشر بن أبي خازم األسدي: هو لبيد بن ربيعة الجعفري؛ وبشر: الجعفري(٥) 

 .وهو هنا استعارة) ٢٦٥/ ١(انظر المصدر السابق . كل ما هو بشسع الطعم: من الجشب؛ وأصله: تجشبا أجشب(٦) 

 ).٧٣/ ١١(انظر المصدر السابق .  بن غطفاناسم جبل لعبد اهللا: ا مبِهل(٧) 

 ).١٠٦ - ١٠٤/ ١( البن سلَّام »طبقات فحول الشعراء«انظر (٨) 



– 

  )٥١٣٨(

  :حيث كان كعب قد قال قبل ذلك
ــا   ــن يحوكُه ــأنها م ــوافى ش ــن للق وم  

 

ــرولُ   ــوز ج ــب وف ــوى كع ــا تَ   )١(إذا م
  :إثبات المثالية 

  :كقول امرئ القيس مشبها بكاءه الديار، ببكاء ابن خذام
ــا    ــِل ألنَّنَ ــِل المِحي ــى الطَّلَ ــا علَ وجع  

 

  )٢(ر كَمـا بكَـى ابـن ِخــذَامِ   نَبِكـي الـديا   
  :وقول طرفة بن العبد 

ــرقِّشٍ   م ــب ــماء قل تْ أسزــر ــا أح   كم
 

    ـه ــتْ مخايلُـ ــرقِ الح ــعِ الب كلم ــب ٣(بح(  
وقول أبي تمام في مدح أحمد بن المعتصم؛ جامعا له الصور المنثالية التي  

  :وجدها في عدد من الشعراء، فقال
ــماح    ــي س ــٍرو ف ــدام عم ــاتٍمإق   ِة ح

 

  )٤(فــي ِحلــِم أحنــفَ فــي ذكــاِء إيــاِس 
  :مدح الشعراء المذكورين بمكارم األخالق 

ومن ذلك ِذكر األعشى للسموأل مستعرضا قصة وفائه التي يضرب بها المثل؛ 
  :حيث قال

  شـــريح ال تتركِنـــي بعـــدما عِلقَـــتْ
 

ــاري     ــد أظف ــد الق ــوم بع ــك الي   حبالُ
ــاف ا   ــسموأِل إذْ ط ــن كال ــهك ــام ِب   لهم

 

ــرارِ     ــِل ج ــِع اللَّي ــٍل كهِزي ــى جحف   ف
ــه     ــاء منزلُ ــن تيم ــرِد ِم ــاألبلَِق الفَ   ب

 

ــدارِ    ــر غ ــار غي ــِصين وج ــصن ح   ح
  خيــره خطَّتَــي خــسٍف فقــال لــه     

 

  اعرضـــهما هكـــذا أســـمعهما حـــاِر 
ــال  ــتَ بينَهمــا   : فق ــٌل وغــدر أن   ثُكْ

 

ــارِ     ــظٌّ لمخت ــا ح ــا فيهم ــاختَر وم   ف
 

                                         
 ).١٥٢/ ١ (»الشعر والشعراء البن قتيبة«:  البيت من الطويل؛ انظره في(١)

 ). ١٥٣ -١٥١ (»ديوان امِرئ القيس« البيت من بحر الكامل؛ (٢)

دار الكتب العلمية، : مهدي محمد ناصر الدين، طبعة: ، تحقيق)٦٤ (»طرفة بن العبدديوان « البيت من الطويل، في (٣)
 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣الطبعة الثالثة 

هـ؛ ١٤٢٣ بيروت -دار ومكتبة الهالل: ، طبعة)٢٩٨/ ٣( للجاحظ »البيان والتبيين«البيت من الكامل؛ انظره في (٤) 
 ألبي العباس »الحماسة المغربية«، و)٤٠٦ص ( اهللا المرزباني  ألبي عبيد»الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء«و

 . م١٩٩١ بيروت، الطبعة األولى - دار الفكر المعاصر: محمد رضوان الداية، طبعة: ، تحقيق)٣٣٥/ ١(الجراوي 



 

 )٥١٣٩(

ــش ــه   ف ــال ل ــم ق ــٍل ثُ ــر طوي   ك غي
 

ــاري      ــانع ج ــي م ــيرك إنِّ ــْل أس   اقتُ
  وســـوف يعقبنيـــه إن ظفـــرتَ بـــه 

 

  رب كـــريم وِبـــيض ذاتُ أطهـــارِ    
  فاختــار أدراعـــه أن ال يــسب بهـــا   

 

ــارِ     ــا بختَّ ــده فيه ــن عه ــم يك   )١(ول
  :)٢(ياه بالكرم  ومن ذلك أيضا قول الوليد بن عقبة، في لبيد بن ربيعة ممتدحا إ 

ــفْرتَيِه ــشْحذُ شَــ ــزار يــ   أرى الجــ
 

ــلِ     ــي عِقيـ ــاح أِبـ ــتْ ريـ   إذا هبـ
   ــامري ــيد عـ ــِف أصـ ــم األنـ   أشَـ

 

ــصقيلِ   ــسيِف الـ ــاِع كالـ ــُل البـ   طويـ
ــهِ   ــري بِحلْفَتَيـ ــن الجعفـ ــى ابـ   وفَـ

 

ــلِ    ــاِل القليـ ــاِت والمـ ــى العلَّـ   علَـ
ــه   ــحبتْ عليـ ــوم إذْ سـ ــِر الكُـ   بنحـ

 

ــوُل صـــ   ــيلِ ذيـ ــاوب باألصـ   با تَجـ
  :استلهام الِعبر والمواعظ 

  : في شعر الفرزدق؛ حيث قال)٣(ومن ذلك قصة استلهام قصة المتلمس
 ــن ــا تك ــرزدق لَ ــا ف ِحيفَة يــص ــِق ال   أل

 

ــحيفِة المــتلمسِ     ــداء مثــَل ص   )٤(نك
   

                                         
 أن األعشى خاطب بهذه »غرر الخصائص الواضحة«، وفي )٢٥٥ -٢٥٣/ ١( البن قتيبة »الشعر والشعراء«: انظر(١) 

انظر ) شريح بن عمران بن السموأل: شريح بن حصن بن السموأل؛ وقيل: شريح بن السموأل بن عادياء؛ وقيل(بيات األ
ابراهيم شمس الدين، : ، ضبطه وصححه وعلق حواشيه ووضع فهارسه)٤٣ص ( للوطواط »غرر الخائص الواضحة«

 . م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩ لبنان، الطبعة األولى -  بيروت-دار الكتب العلمية: طبعة
 .سبق تخريج األبيات (٢)

 هو جرير بن عبد المسيح بن عبد اهللا بن زيد بن دوفن بن حرب بن وهب بن جلي بن أحمس بن ضبيعة بن ربيعة بن (٣)
نزار بن معد بن عدنان؛ الضبعي، المتلمس، شاعر مشهور جاهلي، قدم دمشق هاربا من عمرو بن هند، وذكر دمشق 

  :فة بن العبد، وإنما سمِّي المتلمس لقولهوبصرى في شعره، وهو خال طر
ــه   ــن  ذبابــ ــرض جــ ــذا أوان العــ   فهــ

 
 ــتلمس ــابيره واألزرق المـــــــــ   زنـــــــــ

 
 .؛ والبيت من بحر الطويل، والفرزدق سبق ترجمته)٨٥ -٨٣/ ٧٢( البن عساكر »تاريخ دمشق«انظر 

خزانة «، و)٤٨/ ١( الفتح العباسي  ألبي»معاهد التنصيص على شواهد التلخيص« البيت من بحر الكامل؛ انظره في (٤)
 القاهرة، الطبعة الرابعة -مكتبة الخانجي: عبد السالم محمد هارون، طبعة: ، تحقيق وشرح)٣٤٧/ ٦( للبغدادي »األدب
 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٨



– 

  )٥١٤٠(

كتب مروان إلى عامله كتابا يأمره أن يحده ويسجنه، وأوهمه أنه كتب له 
إني قد قلت شعرا : زة، ثم ندم مروان على ما فعل، فوجه سفيرا وقال للفرزدقبجائ

  :)١(فاسمعه
  قــل للفــرزدِق والــسفاهةُ كاســِمها   

 

ــاجِلسِ    ــك ف ــا أمرتُ ــارك م ــتَ ت   إن كن
ــةٌ   ــا مرهوبــ ــة إنهــ   ودِع المدينــ

 

  واقـــصد لمكَّـــة أو لبيـــِت المقـــِدِس 
  وإِن اجتنبــتَ مــن األمــوِر عظيمــةً    

 

 ِسفخُـــذَنبـــالعظيِم األكـــي لنفـــِسك   
... فلما وقف الفرزدق عليها؛ فطن ِلما أراد مروان، فرمى الصحيفة وقال 

  .)٢(األبيات
  :)٣(البحتري ومن ذلك أيضا قول

ــربةً  ض ــس ــين أوج ــةُ ِح ــذاك طَرفَ   وك
 

ــلِ   األكح ــع ــرْأس هــان عليــه قط ــى ال   )٤(ف
بد، في اختياره أهون الشَّرين؛ وهو يضرب المثل في هذا البيت، بطرفة بن الع 

  :ووجه الشبه بين حال البحتري وحال طرفة، يتضح من قول البحتري قبل هذا البيت
ــوى   ــن النَّ ــصدودِ م ــى ال ـكنتُ إل ـد سـ   ولقـ

 

ـمِ الحنظــلِ     ـد طعـ ري أري عنـ   )٥(والــشـَّ
  :التفاخر والتهاجي 

رزدق جرير والف-وقد شاع ذلك في العصر األموي، على أيدي الثالوث 
 حيث كثرت األهاجي والنقائض، وجذبت إلى حومتها عددا كبيرا من فحول -واألخطل

الشعراء في ذلك العصر؛ مثل عدي بن الرقاع، والراعي النميري، والكميت، ونصيب 

                                         
 .األبيات من الكامل(١) 

 ).٤٩ -٤٦/ ١( ألبي الفتح العباسي »معاهد التنصيص على شواهد التلخيص« انظر (٢)

، وِلد بمنبج )المتنبي، وأبو تمام، والبحتري: (و الوليد بن عبيد بن يحيى الطائي؛ أبو عبادة، البحتري، أحد الثالثة الذين كانوا أشعر أبناء عصرهم ه(٣)
، وتوفِّي  سنة مائتين وستٍّ، ورحل إلى العراق، فاتصل بجماعة من الخلفاء؛ أولهم المتوكل العباسي، ثم عاد إلى الشام- بين حلب والفرات- 

 ).١٢١/ ٨( للزركلي »األعالم«انظر ). ٢٨٤(بمنبج سنة مائتين وأربع وثمانين 
 »سمط الآللي« القاهرة؛ و- ، طبعة دار المعارف)٢١٧ص ( للثعالبي »ثمار القلوب«:  البيت من بحر الكامل؛ انظره في(٤)

 »طرفة« لبنان؛ وقوله -  بيروت-لكتب العلميةدار ا: عبد العزيز الميمني، طبعة: ، تحقيق)٣٠٢/ ١(ألبي عبيٍد البكري 
 .بتسكين الراء؛ للضرورة الشعرية

(٥)يالشَّر  :ي٢٨/ ١٤(، )٢٣/ ٢( البن منظور »لسان العرب«انظر . العسل: هو شجر تُتخذ منه القسي؛ واألر.( 



 

 )٥١٤١(

  :)١(قال جرير .وغيرهم
ــسمي  ــرزدِق مي ــى الف ــا وضــعتُ عل لم  

 

ــلِ      ــف األخط ـدعتُ أن ــث جـ ــى البعي   وعل
  :)٢(وقال الفرزدق 

ــ ــةٍ   ك ــر وخال ــا جري ــك ي ــٍة ل م عم  
 

ــشاري     ــي ع ــتْ عل ــد حلب ــدعاء ق   ف
  :)٣(وقال الراعي النميري 

 ــوتُكُم ــى هج هجــٍد ي ــن أح ــتَ ِم ــو كن   ل
 

ــا بــن الرقــاعِ، ولكــن لــستَ ِمــن أحــِد    )٤(ي
  :)٥(وقال األخطل 

  فــانعقْ بــضأِنك يــا جريــر فإنَّمــا    
 

ــالال     ــالء ض ــي الخ ــسك ف ــك نف   منَّتْ
  :)٦( أيضا قول سنيح بن رباحومن ذلك 

  إن امـــرًأ جعـــَل المراغـــةَ وابنَهـــا
 

  مثـــَل الفـــرزدِق جـــائر قـــد قـــاال 
ــا     ــن نجِلن ــيكم ِم ــةَ ف ــن ندب ــان اب   ك

 

ــاال    ــُل األثقــ ــافٌ المتحمــ   وخفــ
ــةٌ    ــر وهراسـ ــةَ عنتـ ــا زبيبـ   وابنَـ

 

  مــا إن نــرى فــيكم لهــم أمثــاال     
ــدا   ــر إذا عـ ــثُ الِهزبـ ــلَيك اللَّيـ   وسـ

 

ــاال    ــوك ِفعـ ــاس علَـ ــرم عبـ   والقـ
حيث ذكر سنيح جريرا في معرض التعريض واالنتقاص، ثم ذكر الفرزدق في  

معرض الترجيح على جرير، ثم ذكر خفاف ابن ندبة، وعنترة وهراسة ابنَي شداد، 
  .وسليك ابن السلكة، وعباس بن مرداس؛ في معرض التفاخر بهم

                                         
         .  البيت من الكامل(١)

  .البيت من الكامل) ٢(
 جندل، النميري، أبو جندل، شاعر من فحول المحدثين، كان من جلَّة قومه، ولُقِّب بالراعي لكثرة   هو عبيد بن حصين بن معاوية بن(٣)

كان راعي إبل، من أهل بادية البصرة؛ عاصر جريرا والفرزدق، وكان يفضل الفرزدق، فهجاه جرير هجاءا مرا، : وصفه اإلبل، وقيل
 ).١٨٩ - ١٨٨/ ٤( للزركلي »األعالم«انظر ). هـ٩٠ (، توفِّي سنة تسعين»الملحمات«والراعي من أصحاب 

هـ؛ ١٤٢٤ بيروت، الطبعة الثانية -دار الكتب العلمية: ، طبعة)٤٢٣/ ٤( للجاحظ »الحيوان«: البيت من البسيط، في(٤) 
 ).١٨٩/ ٢( البن رشيق »العمدة«و

   .  البيت من الكامل(٥)

                   »الرسائل السياسية«انظر . وي، وتبادل الهجاءمع جرير هو  بن رباح شار، شاعر أسود، عاش في العصر األم(٦)
 . بيروت؛ واألبيات من الكامل- للجاحظ، طبعة دار ومكتبة الهالل) ٥٥٩ص (



– 

  )٥١٤٢(

  المبحث الثاني
  عراء في الشعر العربيأهمية ذكر الش

أهم الجوانب التي تناولها ذكر الشعراء في الشعر العربي، من العـصر         : المطلب األول 
  :الجاهلي حتى نهاية العصر العباسي

تناول الشعراء في ذكِرهم لغيرهم من الشعراء في أشعارهم، جوانب لها داللتها 
 : اآلتيالتي توضح قيمتها؛ ويمكن استعراض هذه الجوانب على النحو

  :الفروسية
ويبدو ذلك جليا في العصر الجاهلي وصدر اإلسالم، بصورة أكثر؛ حيث كان 
معظم الشعراء فرسانًا، فارتبطت الفروسية بذكرهم في الشعر، على اختالف أسباب 

  :)١(ذكرهم؛ ومن ذلك قول تأبط شرا يذكر فروسية الشنفرى وهو يرثيه
ــةٌ  ــيِن وعطفـ ــوم العيكتـ ــك يـ   ويومـ

 

   ــاجر ــوب الحن ــس القل ــد م ــتَ وق   عطف
ــأنهم     ــيهم ك ــوِت ف ــالح الم ــُل س   تجي

 

   ــوافر ــئين نـ ــدى ضـ ــشوكِتك الحـ   لـ
  وطعنــِة خلْــٍس قــد طعنــتَ مرشَّــةٍ     

 

  اِبرـــسلهـــا نفَـــذٌ تـــضلُّ فيهـــا الم  
ــه   ــا كأنَّـ ــا اآلســـى أميمـ   يظـــلُّ لهـ

 

     ــاكر ــر س ــه الخم ــتْ لُب ــفٌ هراق   نزي
  :)٣(الد ذؤاٍب قاتِل عتيبة بن الحارث بن شهاب و)٢(وقول ربيعة األسدي 

ــهم  ــت عروشـ ــد ثللـ ــوك فقـ   إن يقتلـ
 

  بعتيبــة بــن الحــارث بــن شــهابِ     
  بأشـــدهم كلبـــا علـــى أعدائـــه     

 

  )٤(وأعــزهم فقـــدا علـــى األصـــحابِ  
   

                                         
 ).١٣١ -١٣٠ص ( ألبي تمام »الحماسة الصغرى«القصيدة من الطويل، في (١) 

تهذيب مستمر األوهام على ذوي «انظر . ن قعين األسديهو ربيعة بن عبيد بن أسعد بن خزيمة بن مالك بن نصر ب(٢) 
 بيروت، -دار الكتب العلمية: سيد كسروي حسن، طبعة: ، تحقيق)٢٢٦ص ( البن ماكوال »المعرفة وأولي األفهام

 .هـ١٤١٠الطبعة األولى 
ن، وصياد الفوارس، قتله ذؤاب هو عتيبة بن الحارث بن شهاب التميمي، فارس تميم في الجاهلية، كان يلقَّب بسم الفرسا(٣) 

 ).٢٠١/ ٤( للزركلي »األعالم«انظر . بالتصغير-بن ربيعةَ 
 ).٣٤٩ -٣٤٨( للتبريزي »شرح ديوان الحماسة«البيتان من الكامل، في (٤) 



 

 )٥١٤٣(

العقد « الشاعر مشهورا بالشجاعة، موصوفًا بها، رِوي في )١(وكان أبو دلف
البذِّ، وتحته فرس أدهم، وعليه نضح الدم، فاستوقفه رجٌل من ؛ أنه شهد وقعة »الفريد

  :الشعراء وأنشد
 لَمــس ــون ويـ ــه المنـ ــم ذا تجرعـ   كـ

 

     األدهــم شــكَا إليــك لــو يــستطيع  
ــِده    ــن ِجل ــعرٍة ِم ــِت ش ــلِّ منب ــي ك   ف

 

 المخـــذم قُـــه الحـــسام٢(نمـــقٌ ينم(  
ــه    ــوم بطرِفـ ــد النُّجـ ــا عقـ   وكأنَّمـ

 

  )٣(لمجـــرة ملجـــموكأنَّـــه بعـــرى ا 
  :قصص الغرام 

حيث برز الجانب العاطفي عند شعراء العصر الجاهلي، واشتهر عدد من 
شعرائهم بالعشق والغرام، حتى أصبحت قصصهم مادة شعرية يتناولها الشعراء مرتبطة 

  : وصاحبته أسماء)٥( يذكر المرقش)٤(بذكرهم؛ ومن ذلك قول طرفة بن العبد
  ــب ــماء قل ــرزتْ أس ــا أح ــرقٍِّشكم    م

 

   ــه ــت مخاِيلُ ــرق الح ــِع الب ــب كلم   بح
ــرادي يبتغـــي  ــماء المـ   وأنكـــح أسـ

 

ــذلك  ــه ، بـ ــصاب مقاتلُـ ــوف أن تـ   عـ
ــره   ــرار يقــ ــا رأى أن ال قــ   فلمــ

 

   ــه ــد قاتلُـ ــماء ال بـ ــوى أسـ   وأن هـ
  ترحــَل ِمــن أرض العــراق مــرقِّشٌ    

 

   ــه ــراعا رواحلُ ــِوي س ــرٍب ته ــى طَ   عل
ــسروِ    ــى ال ــوى إل ـا اله ـاقه نحوهـ   أرضٍ سـ

 

   ــه ــسرِو غائلُ ــوت بال ــدِر أن الم ــم ي   ول
  فغــــوِدر بــــالفردين أرٍض نطيــــٍة 

 

   ــه ــٍب ال يواكلُـ ــهٍر دائـ ــسيرةَ شـ   مـ
 

                                         
شيد أعمال هو القاسم بن عيسى بن إدريس بن معقل، أمير الكرخ، وأحد األمراء األجواد، الشجعان، الشعراء، قلَّده الر(١) 

، ثم كان من قادة جيش المأمون، وأخبار أدبه وشجاعته كثيرة، وللشعراء فيه أماديح، توفِّي ببغداد سنة مئتين »الجبل«
 ). ١٧٩/ ٥( للزركلي »األعالم«انظر ) هـ٢٢٦(وستٍّ وعشرين 

 ).١٦٩/ ١٢ (،)٣٦١/ ١٠( البن منظور »لسان العرب«انظر . القاطع: النمق هو النقش؛ والمخذم: نمق(٢) 

 .؛ واألبيات من الكامل)١٤٠/ ١( البن عبد ربه »العقد الفريد«انظر (٣) 

هو طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد، البكري، شاعر جاهلي، من الطبقة األولى، قتله عمرو بن هند وهو ابن ستٍّ (٤) 
 ).٢٢٥/ ٣( للزركلي »ألعالما«انظر . ، أشهر شعره معلقته)م٥٦٤(وعشرين، نحو سنة خمس مئة وأربع وستِّين 

 بن سعد بن مالك، من بني بكر بن وائل، شاعر جاهلي، من المتيمين والشجعان، عشق ابنة عمه - أو عمرو-هو عوف (٥) 
أسماء، وقال فيها شعرا كثيرا، وتزوجت أسماء رجلًا من بني مراد، فمرض المرقش زمنًا، ثم مات نحو سنة خمس مئة 

 ).٩٥/ ٥(لمصدر السابق انظر ا). م٥٥٠(وخمسين 



– 

  )٥١٤٤(

ــا  ــل دونه ــن ذي حاجــٍة حي ــك ِم ــا ل   في
 

            ى امـرٌؤ هـو نائلُـه١(وما كلُّ مـا يهـو(  
  :الكرم 

ويتفاخرون؛ كما يقول وقد كان الكرم من أعظم صفات العرب التي يتحلون بها، 
  :)٢(طرفة بن العبد

ــى    ــدعو الجفَلَ ــشتاة ن ــي الم ــن ف   نح
 

 فينــــا ينتَِقــــر ٣(ال تــــرى اآلِدب(  
إن أهجى بيت للجاهلية؛ : وإذا هجوا أحدا؛ نفوا عنه صفة الكرم، حتى إنهم قالوا 

  :)٤(هو قول األعشى لعلقمة بن عالثة
ــونكُم   ــالء بطُ ــشْتى ِم ــي الم ــون ف   تَبيت

 

ــا  ــصا  وج ــتْن خَماِئ ــى يِب   )٥(راتكُم غَرث
اللهم اخزه واجزه عني إن كان : ويروى أن علقمة لما سمع هذا البيت بكى وقال 

  .)٦(كاذبا
  .وهذا يوضح مكانة الكرم عند العرب كأحد مكارم األخالق

وقد اشتهر بالكرم عدد من الشعراء الفحول؛ كحاتم الطائي، ولبيد بن ربيعة، 
، وتأبط شرا، وأبي دلف وغيرهم، حتى ارتبط ذكرهم في الشعر، وعروة بن الورد

بكرمهم وجودهم؛ ومن ذلك قول الشنفرى يصف رعاية تأبط شرا لرفاقه الصعاليك، 
  :)٧(وقيامه بأمرهم

                                         
 ).٦٥ - ٦٤ص  (»ديوان طرفة بن العبد«األبيات من الطويل، في (١) 

 ).٤٣ص (البيت من الرمل، في المصدر السابق (٢) 

: ندعو الناس بجماعتهم؛ وهو خالف االنتقار؛ الذي هو اختصاص أحد دون أحد بالدعوة، واآلِدب:  ندعو الجفلى؛ أي(٣)
 )٢٠٧/ ١(، و)٢٣٠/ ٥( البن منظور »لسان العرب« انظر. الداعي إلى الطعام

 .  البيت من الطويل(٤)

                     ،)١٧٢/ ٢( البن منظور »لسان العرب«انظر . ضوامر البطون من الجوع: جائعات، وخمائص:  غرثى؛ أي(٥)
)٣٠ -٢٩/ ٧.( 

 ).١٢٩ص ( للثعالبي »لباب اآلداب« انظر (٦)

أحمد محمد شاكر وعبد السالم : ، تحقيق وشرح)١١٢ -١٠٨ص ( للمفضل الضبي »المفضليات «فيانظر القصيدة كاملة (٧) 
                للمرزوقي »شرح ديوان الحماسة«:  القاهرة، الطبعة السادسة، وانظر أيضا-دار المعارف: محمد هارون، طبعة

 -  بيروت-دار الكتب العلمية: ين، الناشرإبراهيم شمس الد: غريد الشيخ، وضع فهارسه العامة: ، تحقيق)٥٣٧ص (
 .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤لبنان، الطبعة األولى 



 

 )٥١٤٥(

ــوتُهم  ــهدتُ تقُـ ــد شـ ــاٍل قـ   وأم عيـ
 

  إذا أطعمــــتْهم أوتحــــتْ وأقلَّــــتِ   
ــرتْ    ــي َأكث ــَل ِإن ه يــا الع ــافُ علين   تخ

 

ــِت    ونحـــــن ِجيـــــاع َأي آٍل تألَّـــ
ــا   ــي وعائه ــا ف ــن بم ــا ِض ــا إن به   وم

 

  ولكنَّهــا ِمـــن ِخيفــِة الجـــوِع أبقـــتِ   
ــصعلكٍة ال يقْــصـر الــستْر دوهــا     م  

 

ــتِ    ــم تُبيـ ــِت إن لـ ــى للبيـ   وال تُرتَجـ
ــيحفًا     س ــون ــا ثالث ــضةٌ فيه ــا وفْ   له

 

    ــشَع ــِدي اقْ ــى الع ــستْ ُأولَ   )١(رِتإذا آنَ
ــاِقها    ــصفُ س ــاِرزا ن ــِدي ب ــأِتي الع   وت

 

  تَجـــوُل كَعيـــِر العانـــِة المتَلَفِّـــتِ    
  : في أبي دلف)٢(وقول علي بن جبلة 

ــفٍ  ــو دلَــ ــدنيا أبــ ــا الــ   إنَّمــ
 

  ـِرهــض ــزاه ومحتَـــ ــين مغـــ   بـــ
ــفٍ    ــو دلَــ ــى أبــ ــإذا ولَّــ   فــ

 

 نيا علَــــى أثَــــِره٣(ولَّــــِت الــــد(  
  :زندقة والفجورالتهكم والرمي بال 

ويمثل ذلك، نماذج كثيرة في العصر العباسي، ارتبط ذكر الشعراء فيها بالتهكم 
 في حماد )٤(منهم، واتهامهم بالزندقة والفجور؛ ومن ذلك قول حماد بن الزبرقان

  :)٥(الرواية
ــه    رب ــد ــان يعب ــو ك ــى ل ــم الفت ِنع  

 

    ــاد ــالِته حمـ ــتَ صـ ــيم وقـ   ويقـ
ــشاِفره الـــشمو  ــههـــدلتْ مـ   ُل فأنْفُـ

 

   ادــد ــسنُّها الحـ ــدوِم يـ ــُل القَـ   ِمثـ
                                          

 ).٢٥١/ ٧( البن منظور »لسان العرب«انظر . شيء يوضع فيه الطعام: وفْضة(١) 

ة ، من أبناء الشيع)الغليظ السمين(هو علي بن جبلة بن مسلم بن عبد الرحمن اإلبناوي، أبو الحسن، المعروف بالعكوك (٢) 
الخراسانية، شاعر عراقي مجيد، كان أعمى أسود أبرص، من أحسن الناس إنشادا، وِلد سنة مئة وستين، وقتله المأمون 

 .وأبو دلف سبق ترجمته). ٢٦٨/ ٤( للزركلي »األعالم«انظر ). هـ٢١٣ -١٦٠(سنة مئتين وثالث عشرة 
 البن »الشعر والشعراء«، و)١٣٥ - ١٣٤ص ( للجاحظ »والنالبرصان والعرجان والعميان والح«: البيتان من المديد، في(٣) 

 ) .٨٥٢/ ٢ (»قتيبة
دائرة : ، تحقيق)٣٤٧/ ٢( البن حجر العسقالني »لسان الميزان«انظر . هو شاعر من أهل الكوفة، كان يتهم بالزندقة(٤) 

 . م١٩٧١ -هـ١٣٩٠انية  لبنان، الطبعة الث- بيروت-مؤسسة األعلمي للمطبوعات:  الهند، طبعة-المعرف النظامية
هو حماد بن سابور بن المبارك، أول من لُقِّب بالراوية، وكان ِمن أعلم الناس بأيام العرب وأشعارها وأخبارها وأنسابها (٥) 

، وتوفِّي في بغداد سنة مئة وخمس وخمسين )هـ٩٥(ولغاتها، أصله من الديلم، وِلد في الكوفة سنة خمس وتسعين 
 ).٦٩ص ( البن المعتز »طبقات الشعراء«، و)٧٦٧/ ٢( البن قتيبة »لشعراء والشعراءا«: انظر). هـ١٥٥(



– 

  )٥١٤٦(

ــه  ــِة وجه ــرِب المدام ــن شُ ــيض ِم   واب
 

    الحــساِب ســواد ــه يــوم١(فبياض(  
  :)٢(وقول حماد عجرد في بشار بن برد 

ــه  ــن ليلــ ــثُ مــ ــاره أخبــ   نهــ
 

  ويومـــه أخبـــثُ مـــن أمـــِسهِ    
  ولـــيس بـــالمقلِع عـــن غيـــهِ    

 

  حتــى يــوارى فــي ثــرى رمــِسهِ     
  :)٣(له أيضا في بشار متهكماوقو 

  إن ابـــن بـــرٍد رأى رؤيـــا فأولَهـــا
 

ــرِ    ــساٍن وال أثَـ ــشورِة إنـ ــال مـ   بـ
ــابغةً  ــةً ِهللا ســ ــى نعمــ   رأى العمــ

 

ــرِ    ــن النَّظَ ــا ع ــان مكفوفً ــه إذْ ك   علي
  لـو لـم أكـن أعمـى لكنـتُ كمـا           : وقال 

 

  قد كان برد أِبـي فـي الـضيِق والعـسـرِ           
  التَّطِْييِن مجتهـــداأكـــد نفـــسـي بـــ 

 

  إمــا أجيــرا وإمــا غيــر مــؤتجرِ     
ــي   ــِل أِب ــع ِبِفع ــم أقنَ ــا ل ــتُ إن أن   أو كن

 

ــرِ     ــد أو بقَ ــقي الج ــاٍء ش ــصاب ش   ق
  مهــقاء ــقَى شـ ــا أشـ ــإخوتي دائبـ   كـ

 

ــرِ     ــرِد واإلدالِج والبكَ ــر والب ــي الح   ف
ــسبةٍ   ــلِّ مك ــى مــن ك مــاني الع ــد كف   فق

 

ــرزقُ يــ   ــدرِ وال ــن القَ ــباٍب ِم   أتي بأس
  فصـرتُ ذا نَـشٍَب ِمـن غيـِر مـا طَلَـبٍ            

 

  إال بمــسألتي إذْ كنــتُ فــي ِصــغَِري    
ــأذْخره      ــيٍء ف ــى ش ــيًئا إل ــم ش   أض

 

ــسـرِ   ــن ك ــٍر وِم ــن تم ــع ِم مــا ُأج مم  
   

                                         
كالهما للجاحظ، ) ٤٧٣ص  (»البرصان والعرجان والعميان والحوالن«، و)٤٨٠/ ٤ (»الحيوان«: األبيات من الكامل، في(١) 

 ).٧٦٧/ ٢( البن قتيبة »الشعراء والشعراء«و
 .وسبق ترجمة حماد وبشار). ١٥٨ -١٥٧/ ١( للجاحظ »يوانالح«انظر . البيتان من السريع(٢) 

 ).١٥٨/ ١( للجاحظ »الحيوان«األبيات من البسيط، في (٣) 



 

 )٥١٤٧(

  :أثر ذكِر الشعراء المذكورين؛ في دراسة الشعر العربي: المطلب الثاني
ي الشعر العربي؛ في توضيح توثيق وتأريخ الكثير من ساعد ذكر الشعراء ف

  :القضايا التي ارتبط ذكرهم بها؛ ويمكن توضيح ذلك من خالل النماذج اآلتية
  :الشنفرى وتأبط شرا

  :ذكر تأبط شرا، الشنفرى في أكثر من قصيدة من شعره؛ كقوله في رثائه
ى ســاِري الغمــاِم فــرائحعلَــى الــشَّنْفَر  

 

ـ     )١(ر الكُلَـى أو صـيب المـاِء بـاكر    غزي
ــا     يبالح ــك ــُل يوِم ــداء مث ــك ج   علي

 

         ٢(وقد رعفـتْ منِّـي الـسيوفُ البـواتر(  
  :في أبياٍت قال في نهايتها 

ـ   ــ ــالحه ال ــشنفرى وس ــدن ال ــال يبع   ف
 

 خَطْـــِوه المتـــواِتر ٣(ــــجديد وشـــد(  
   

  :)٤(، فقال»أم عياٍل«سماه بـو وقد ذكر الشنفرى أيضا تأبط شرا في شعره
ــوتُهم  ــهدتُ تقُـ ــد شـ ــاٍل قـ   وأم عيـ

 

ــتِ   ــتْ وأقلَّــ ــتْهم أوتحــ   إذا أطعمــ
  .)٥(ِلما كان يجمع من أمر أصحابه ويتكفَّل به لهم ويدبره 

  :)٦(وهو بيت من قصيدة طويلة؛ منها
ــرتْ   ــي َأكث ــَل ِإن ه يــا الع ــافُ علين   تخ

 

  ونحــــن ِجيــــاع َأي آٍل تألَّــــتِ   
ــا   ــي وعائه ــا ف ــن بم ــا ِض ــا إن به   وم

 

ــتِ      ــوِع أبق ــِة الج ــن ِخيف ــا ِم   ولكنَّه
  مــصعلكٍة ال يقْــصـر الــستْر دوهــا    

 

ــتِ   ــم تُبيـ ــِت إن لـ ــى للبيـ   وال تُرتَجـ
   

                                         
 ).١٣٠ص ( ألبي تمام »الحماسة الصغرى« البيتان من الطويل، في (١)

 ).١٢٣/ ٩(، )٢١٥/ ١٤( البن منظور »لسان العرب«انظر . سبقت: المطر والخصب، ورعفت: الحيا(٢) 

 . وهو خطأ، وما ذكرناه هو الذي يستقيم به الوزن»فال يبعد«: في األصل(٣) 

 . البيت من الطويل(٤)

إبراهيم شمس الدين، : غريد الشيخ، وضع فهارسه العامة: ، تحقيق)٥٣٧ص ( للمرزوقي »شرح ديوان الحماسة«انظر (٥) 
 .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤ لبنان، الطبعة األولى -  بيروت-دار الكتب العلمية: طبعة

أحمد محمد شاكر وعبد السالم : ، تحقيق وشرح)١١٢ -١٠٨ص ( للمفضل الضبي »المفضليات «انظر القصيدة كاملة في(٦) 
 . القاهرة، الطبعة السادسة-دار المعارف: محمد هارون، طبعة



– 

  )٥١٤٨(

أفاد  وقد ،)١(وقد ذكرت المصادر كثيرا من أخبار هذين الشاعرين ورفاقهما
  :مور عدة، منهاذكر كلٍّ منهما اآلخر في شعره؛ في أ

  .توثيق وقائع تاريخية للشاعريِن خاصة، ولشعراء الصعاليك بصفة عامة: أولًا
الكشف عن روح المحبة واألخوة بين شعراء الصعاليك، رغم اختالف : ثانيا

  .قبائلهم
  .توثيق سرعة عدِو الشنفرى، التي أكَّد عليها تأبط شرا في شعره: ثالثًا

دور تأبط شرا نحو رفاقه، وقيامه بأمرهم؛ كما ذكره الشنفرى في توثيق : رابعا
  . شعره

  :ابن خذام في شعر امرئ القيس
  :قال امرؤ القيس

ــا    ــِل ألنَّنَ ــِل المِحي ــى الطَّلَ ــا علَ وجع  
 

  )٢(نَبِكـي الـديار كَمـا بكَـى ابـن ِخــذَامِ      
 وقد أفاد ذكر  ابن خذاٍم وابن خذاٍم هذا أخباره قليلة في كتب األدب والتراجم، 

  :في شعر امرئ القيس؛ في كشف عدد من الحقائق؛ منها
  .أن ابن خذام شاعر اشتهر ببكاء الديار: أولًا
أن امرأ القيس يرسم لنا صورة البكاء المثالية في نظره، من خالل : ثانيا

  .استحضاره لذكر ابن خذام في هذا الصدد
  .جه في شعره؛ الذي يحذو فيه حذو من سبقهأن امرأ القيس يكشف عن منه: ثالثًا

  :عمرو بن كلثوم في شعر البكريين
  :قال بعض البكريين

ــةٍ  ــلِّ مكرم ــن ك ــب ع ــي تغل ــى بن   أله
 

ــومِ   ــن كلث ــرو ب ــا عم ــصيدة قاله   )٣(ق
وقد جاء ِذكر عمرو بن كلثوم في هذا البيت من شعر البكريين؛ ليكشف عن  

بكريين والتغلبيين؛ فعمرو بن كلثوم سيد حزازات الصدور، والضغائن الدفينة بين ال
قومه بني تغلب، الذي اشتبكوا مع بني بكر في حرب دامت أكثر من أربعين عاما، 

                                         
 ).٦٨ - ٦٧/ ٢(، )١٦٩ -١٦٨/ ١( ألبي هالل العسكري »جمهرة األمثال« انظر (١)

 ). ١٥٣ -١٥١ (»ديوان امِرئ القيس«امل؛  البيت من بحر الك(٢)

 ). ٢١٣ص ( للزوزني »شرح المعلقات السبع« البيت من بحر البسيط؛ انظره في (٣)



 

 )٥١٤٩(

وكان عمرو بن كلثوم أحد أبطالها، وقال قصيدته المشار إليها، في هذه الحرب، وفخر 
وسخر منهم، وكان بنو تغلب يكثرون من إنشاد فيها بقومه وعرض بالبكريين وهجاهم 

تلك القصيدة، ويرددونها مفتخرين بها وبقائلها، فجاء رد شاعر البكريين عليهم بسخريته 
  .ِمن ِفعلهم ذلك

  :ضمرة بن ضمرة في شعر سبرة بن عمرو
  :قال سبرة بن عمرو

ـا     ــتَ والقَفَـ ــقَ اإلس ــو األبل ـمرةُ ترج   أضـ
 

ــ  ــي ِمثِْلهــا ل ــا ف   )١(ك غــافرومــا ِمثْلُن
وقد أفاد ذكر ضمرة بن ضمرة النهشلي، في شعر سبرة بن عمرو الفقعسي؛ في  

 ا في توضيح ما لِقيتوثيق قصة المنافرة التي حكم فيها ضمرة بالرشوة، كما أفاد أيض
ضمرة يوم قراقر، حيث ذكر سبرة ذلك في هذه المقطوعة، وذكر فضله على ضمرة، 

  .وإحسانه إليه في ذلك اليوم
  :األصم واألعشى في شعر أبي كلبة

- لما مدح األعشى واألصم بني شيبان خاصة؛ غضبت اللهازم، فقال أبو كلبة 
  : يؤنِّبهما بذلك- أحد بني قيس بن ثعلبة

ــسبٍ   ــوم ذوي ح ــاعري ق ــدعتُما ش ج  
 

ــصارِ     ــمِع وإب ــى س ــتعانا عل ــال اس   ف
ــا     ــشانا إذا اجتمع ــم وأع ــي األص   أعن

 

ــ   ــا ق ــازِم م ــن الله ــاِرم ــذي ق   اظوا ب
  لـــوال فـــوارس ال ميـــٌل وال عـــزٌل 

 

  كمــــا تلَــــبس وراد ِبــــصدارِ    
  :)٢(صدق؛ وقال األعشى معتذرا مما قال: فلما بلغ األعشى قول أبي كلبة؛ قال 

ــشى     ــِل أع ــم بحب ــِرن أص ــى تق   مت
 

ــسارِ     ــي الخَ ــضالِل وف ــي ال ــا ف   يتيه
     بــصـِر مــا قــد يــراهفلــستُ بم  

 

  )٣(ٍع أبـــدا ِحـــواريولـــيس بـــسام 
 

                                         
 بيروت، -دار الجيل: ، طبعة)٩٨ - ٩٧ص ( للجاحظ »البرصان والعرجان والعميان والحوالن« البيت من الطويل، في (١)

 .هـ١٤١٠الطبعة األولى 
 . فر البيتان من الوا(٢)

 ).٧٩٨ -٧٩٧/ ٣( ألبي عبيدة بن المثنى »شرح نقائض جرير والفرزدق«انظر (٣) 



– 

  )٥١٥٠(

  



 

 )٥١٥١(

وقد أفاد ذكر األصم واألعشى في هذه المقطوعة من شعر أبي كلبة؛ في توضيح 
اعتزاز العرب بالشعر، وكونه ديوان العرب، : أولًا:أمور كثيرة، يمكن إجمالها فيما يأتي

مكانة األصم واألعشى في قومهما؛ حيث : ثانيا.الذي يسجلون فيه أحداثهم وأخبارهم
  .قومهما إغفالهما ِذكرهم، حين مدحا رهطهما خاصةً دون سائر قبيلتهماأحزن 

  .الترابط القبلي بين عشائر القبيلة الواحدة: ثالثًا



– 

  )٥١٥٢(

 الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات
الحمد هللا رب العالمين؛ حمدا يليق بجالله وكماله وسلطانه، وصالةً وسالما على 

   :خاتم أنبيائه الكرام، وبعد
 استعرضنا في هذا البحث مادة دسمة من المواد التي يحفل بها شعرنا فقد

الشعراء في الشعر العربي من العصر الجاهلي حتى العصر «العربي، موضوعها 
؛ وذلك في إطار دراسة استقرائية  تحليلية نقدية مقارنة، وقفنا فيها على »العباسي

لفترة الزمنية الممتدة من العصر نماذج للشعراء المذكورين في الشعر العربي في تلك ا
الجاهلي حتى العصر العباسي، وألقينا الضوء حول القيمة الفنية ألشعارهم، وعالقتهم 
بمن ذكروهم، وأسباب ذكرهم، وأهم األسباب التي تناولها ذكرهم، وأثر ذكرهم في 

  .دراسة الشعر العربي
ناولنا في المقدمة مقدمة، ومبحثين، وخاتمة؛ حيث ت: وقد قسمنا بحثنا هذا إلى

  .موضوع البحث وأهميته وأهدافه وكيفية إثرائه للواقع األدبي
ثم قسمنا المبحث األول إلى ثالثة مطالب؛ تناولنا فيها أهم الشعراء المذكورين 

  .والقيمة الفنية ألشعارهم، وعالقتهم بمن ذكروهم، وأسباب ذكرهم
أهم الجوانب التي تناولها وقسمنا المبحث الثاني إلى مطلبين؛ تناولنا فيهما 

  .ذكرهم، وأثر ذكرهم في دراسة الشعر العربي
ثم ذيلنا بالخاتمة؛ التي ذكرنا فيها ملخصا موجزا لعناصر موضوع البحث، ثم 
نتائج البحث، ثم التوصيات التي رأيناها مناسبة، ثم ذكرنا المصادر التي اعتمدنها عليها 

  .في البحث
 قد وفِّقنا في عملنا، وأن يجعل فيها الخير والفائدة؛ هذا؛ ونسأل اهللا أن نكون

  .آمين
  : وقد الحظنا في أثناء إعداد هذا البحث عدة نتائج وهي  كما يلي 

الشعراء المذكورون في الشعر العربي، تزيد نسبتهم في العصر الجاهلي : أولًا
ور الشعر في حتى العصر األموي، بينما تقل في العصر العباسي؛ ولعل ذلك يرتبط بتط

العصر العباسي وتأثره بالمدنية والتحضر، الذي جعل ذكر أسماء الشعراء فيه يكاد 
  .يكون منحصرا بين الشعراء ذوي العالقات المباشرة كعالقة الصداقة أو الخصومة



 

 )٥١٥٣(

شعراء الجاهلية المذكورون تزيد نسبة ذكرهم عن غيرهم، سواء كان : ثانيا
ي أو ما بعده، فاألمويون والعباسيون يكثر عندهم ذكر شعراء ذكرهم في العصر الجاهل

الجاهلية عن ذكر معاصريهم؛ ولعل ذلك يعود إلى ارتباط شعراء الجاهلية بنبع الشعر 
وذروة جودته وفحولته، كما يعود أيضا إلى ارتباط كثير من أمثال العرب التي تداولها 

 المتلمس، ووفاء السموأل، وإياب صحيفة«الشعراء فيما بعد، بشعراء الجاهلية؛ كـ
  . وغير ذلك»المنخل، وعدِو ابن براق

على الرغم من تعدد أسباب ذكر الشعراء في الشعر العربي؛ نجد أن : ثالثًا
أسباب ذكر شعراء العصر العباسي ألقرانهم تكاد تنحصر في الهجاء والتهكم والرمي 

  .        بالزندقة
  : بما يلي ومن خالل ما سبق يوصي البحث

إعداد دراسة موسعة تشمل جميع أسماء الشعراء المذكورين في الشعر : أولًا
  .العربي

إعداد دراسة مقارنة ِلما ورد مرتبطًا بذكرهم في الشعر، وما هو ثابتٌ في : ثانيا
  .كتب األدب والتاريخ والسير مما هو مرتبط بذلك

الء الشعراء؛ كالفروسية مثلًا في دراسة الظواهر التي ارتبطت بذكر هؤ: ثالثًا
  .العصر الجاهلي، والزندقة والفجوز في العصر العباسي

إعداد دراسات مشابهة تتعلق بما ذُِكر في الشعر العربي غير أسماء : رابعا
  .الشعراء؛ كالرموز والشخصيات الدينية، والسياسيين، والعسكريين وغير ذلك



– 

  )٥١٥٤(

  أهم المصادر والمراجع
 »م٢٠٠٢دار العلم للماليين، الطبعة الخامسة عشرة : ركلي، طبعة للز»األعالم. 
 »ألبي الفرج األصفهاني»األغاني . 
 »م١٩٩٠ - هـ١٤١٠دار الجيل، الطبعة األولى :  البن المعتز، طبعة»البديع في البديع.  
 »بيروت، الطبعة األولى - دار الجيل:  للجاحظ، طبعة»البرصان والعرجان والعميان والحوالن 

 .هـ١٤١٠
 »هـ١٤٢٣ بيروت -دار ومكتبة الهالل:  للجاحظ، طبعة»البيان والتبيين. 
 »دار الغرب اإلسالمي، : الدكتور بشار عواد معروف، طبيعة:  للذهبي، تحقيق»تاريخ اإلسالم

 .م٢٠٠٣الطبعة األولى 
 »دار الغرب : الدكتور بشار عواد معروف، طبعة:  للخطيب البغدادي، تحقيق»تاريخ بغداد

 .م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٢ بيروت، الطبعة األولى - المياإلس
 »دار الفكر للطباعة : عمرو بن غرامة العمروي، طبعة:  البن عساكر، تحقيق»تاريخ دمشق

 .م١٩٩٥ - هـ١٤١٥والنشر والتوزيع 
 »هـ١٣٨٧ بيروت، الطبعة الثانية - دار التراث: ، طبعة»تاريخ الطبري.  
 »سيد كسروي :  البن ماكوال، تحقيق»لي األفهامتهذيب مستمر األوهام على ذوي المعرفة وأو

 .هـ١٤١٠ بيروت، الطبعة األولى - دار الكتب العلمية: حسن، طبعة
 »القاهرة- دار المعارف:  للثعالبي، طبعة»ثمار القلوب في المضاف والمنسوب .  
 »علي محمد البجادي، :  ألبي زيد القرشي، حققه وضبطه وزاد في شرحه»جمهرة أشعار العرب

  .نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع: طبعة
 »بيروت- دار الفكر:  ألبي هالل العسكري، طبعة»جمهرة األمثال . 
 »الجمهورية العربية السورية- وزارة الثقافة: الدكتور محمد علي دقة، طبعة: ؛ تحقيق»حماسة الخالدين . 
 »اجكوتي، وزاد في عبد العزيز الميمني الر:  ألبي تمام، علق عليه وحققه»الحماسة الصغرى

 . القاهرة، الطبعة الثالثة-دار المعارف: محمود محمد شاكر، طبعة: حواشيه
 »دار الفكر : محمد رضوان الداية، طبعة:  ألبي العباس الجراوي، تحقيق»الحماسة المغربية

  .م١٩٩١ بيروت، الطبعة األولى - المعاصر
 »هـ١٤٢٤طبعة الثانية  بيروت، ال- دار الكتب العلمية:  للجاحظ، طبعة»الحيوان. 
 »مكتبة الخانجي: عبد السالم محمد هارون، طبعة:  للبغدادي، تحقيق وشرح»خزانة األدب- 



 

 )٥١٥٥(

 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٨القاهرة، الطبعة الرابعة 
 »بيروت، الطبعة - دار المعرفة: عبد الرحمن المصطاوي، طبعة: ، اعتنى به»ديوان امرئ القيس 

 .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥الثانية 
 »دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة : مهدي محمد ناصر الدين، طبعة: ، تحقيق»فة بن العبدديوان طر

  .م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣
 »اس، طبعة: ، اعتنى به»ديوان لبيد بن ربيعة العامريدار المعرفة، الطبعة األولى : حمدو طم

 .م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥
 »بيروت؛ واألبيات من الكامل- لللجاحظ، طبعة دار ومكتبة الهال) ٥٥٩ص  (»الرسائل السياسية . 
 »بيروت- دار الكتب العلمية: عبد العزيز الميمني، طبعة:  ألبي عبيٍد البكري، تحقيق»سمط الآللي  - 

  .لبنان
 »إبراهيم شمس : غريد الشيخ، وضع فهارسه العامة:  للمرزوقي، تحقيق»شرح ديوان الحماسة
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 )٥١٥٧(

  
  
  
  
  

  
  المبحث األول

  في المطاعن العامة في القرآن
  :شبهة
 وإهمـال   ، وتـضييعه  ، ونقلـه  ،إن السلف والخلف خلطوا في القرآن الكـريم       : )١(قالوا
 وعدم إدراكهم لترتيبـه ونظمـه ، وإنمـا          ،وعدم تمييزهم بين صحيحه من فاسده     ،أمره

  .  وليس هناك توقيف ،قرؤوا حروفهم على ظنونهم
  : )٢( فأجاب القاضي

ـ      زدر األول في زمن الخلفاء ومن بعدهم إلى         صإن ال     ةمن التـابعين مـن عام
المسلمين وحكامهم وقادتهم وفقهائهم في سائر األعصار واألمصار ، كان القرآن لـديهم             
أقدس شيء في نفوسهم ، وأعظم شيء في قلوبهم ، وأكبر قدراً في نفوسـهم ، وكـانوا              

وته ، وتعلمه وتعليمه ، ويرجـون الثـواب فـي حفظـه             أكثر الناس تقرباً إلى اهللا بتال     
  .  العلم بالتقصير في حفظ جميعه ةومدارسته ، واعتقاد انحطاط كل عالم عن رتب

 ويدل على أن القرآن الكريم كان أعظم شيء يتداولونه أمور :  
   أو تدبره هر في حفظه كلصاعتقاد انحطاط كل عالم عن رتبة الكمال إذا ق -
يث التي تنص على فضل القرآن وفضل تداولـه وتعلمـه وحفظـه             نقلهم  لألحاد   -

 . وضبطه والتحذير من تضييعه ونسيانه 
 وفي ذلك تتنـزل     ،جعلهم القرآن قانوناً إليه يرجعون وإليه يتحاكمون وبه يقسمون         -

وما اختلفتم فيـه مـن شـيء      { : آيات كثيرة سمعوها تقول ذلك منها قوله تعالى         
 . اآليات التي ذكرها  الخ.)١(}فحكمه إلى اهللا 

                                         
  ٢٩ص) ١(

 ٢٩ص) ٢(

 
 

 
  



– 

  )٥١٥٨(

 .)٢(شدة تدينهم والتزامهم بقوانين كتابهم  -
 أموالهم وأنفسهم مـن أجـل نـشر         وبذلهم ،دعوتهم الناس إليه وجهادهم من أجله      -

 .)٣(تعاليمه 
 .)٤( وأن الصحيح ما نطق به،ل شريعتهمصأنهم يعلمون أنه أس دينهم وأ -
لوا نفوسـهم مـن أجلـه        وبـذ  ،أنهم الذين فارقوا األوطان في نصرة المرسل به        -

 . وأموالهم في سبيله 
وق الكـالم  ص ول عندهمذرابة لسانهم وجودة قرائحهم وثاقب فهمهم وسهولة الحفظ  -

 . بقلوبهم 
 وأحرص النـاس    ،أن أهل كل علم من العلوم تجدهم أسرع شيء إلى االعتناء به            -

د  مع أنهم قد يستحلون نقـده والـر        ، وأعظم كتاب فيه   ،على ضبط أعظم باب فيه    
 ومع ذلك يحرصون عليه أشد الحرص، فالسلف والصدر األول أعلى شـأناً      ،عليه

 وعدم تطرق   ، وذلك باعتقادهم عصمته   ،في هذا المثل من أصحاب الفنون لفنونهم      
 .)٥( إليه إالخط

ــلى اهللا    - ــي ص ــى النب ــرآن عل ــزل الق ــنة ين ــشرين س ــا وع ــوثهم نيف   مك
 . )٦(مجالس ويتلقونه عنه عليه وسلم ويسمعونه منه في الخطب والصلوات وال

 وقد علموا تحديه صلى اهللا عليه وسلم        ، وأعظم حجة له   ،أنهم يعلمون أنه أية نبيهم     -
ــه ــأتوا بمثل ــي ، وقــد أعجــزهم وأفحمهــم،للعــرب أن ي    وكــان شــجى ف

 .)٧(حلوقهم 
على تعلمـه وتعليمـه     ض  كثرة ما سمعوه من النبي صلى اهللا عليه وسلم في الح           -

خبار بدرجـة الحـافظين      فضله واإل  كرالحث على حراسته وذ   واألمر بالتفقه به و   
 . وقد رووا ذلك وتناقلوه في مجالسهم وخطبهم ومواعظهم  .)١(له

                                                                                                     
  ٢٩ص) ١(

  ٣٠ار صصاالنت) ٢(

 نفس المصدر والصفحة ) ٣(

 نصف المصدر والصفحة ) ٤(

  ٣١االنتصار للقرآن ص) ٥(

   ٣٢نفس المصدر ص) ٦(

    ١/٣٣انظر االنتصار للقرآن ) ٧(



 

 )٥١٥٩(

 )).)٢(خيركم من تعلم القرآن وعلمه(( من تلك األخبار قوله صلى اهللا عليه وسلم ف
 اهللا  وقوله صلى )) )٣(ليؤمكم أقرؤكم لكتاب اهللا   : (( وقوله صلى اهللا عليه وسلم         

: (( وقوله صلى اهللا عليه وسلم      )) . )٤(أهل القرآن هم أهل اهللا وخاصته       : (( عليه وسلم 
ال حسد  : (( وقوله صلى اهللا عليه وسلم      )) )٥(أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل     

 ورجل آتـاه  ، رجل آتاه اهللا ماالً فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار يقدمه     ،إال في اثنين  
  )). )٦( القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار اهللا
ومنهـا مـا رواه   ،أنهم يعلمون ما ورد في الزجر من نسيانه وتضيع ما حفظ منه       -

ــال      ــه ق ــلم أن ــه وس ــلى اهللا علي ــي ص ــن النب ــك ع ــن مال ــس ب   : أن
 وعرضـت   ،تى القذاة يخرجها الرجل من المسجد     حعرضت علي أجور أمتي     (( 

منها ذنبا أعظم من رجل تعلم آية أو سورة من كتاب اهللا ثـم              ر  علي ذنوبهم فلم أ   
ـ تعلموا كتاب اهللا وتعا   : (( ومنها قوله صلى اهللا عليه وسلم       )) . )٨)(٧(نسيها   دوه ه

 )) . )٩( فو الذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من المخاض من العقل ،وتغنوا به
 واإلعظـام   ،العمـل بـه    و ، وتالوته ، بحفظ بالقرآن  التواصيما يروى عنهم من      -

 . لشأنه
ال يفقه الرجل كل الفقه حتـى       : ((  الدرداء رضي اهللا عنه      يبأومن ذلك قول       

   )).)١٠(يعرف القراءات ووجوهها
  )). )١(أنقى الناس عقوال قراء القرآن: (( كان يقال :    وعن عبد الملك بن عمير قال 

                                                                                                     
   ٣٤ – ١/٣٣ نفسه المصدر) ١(

 ) ٥٠٢٧(أخرجه البخاري ) ٢(

 ) .  ٥٨٢(وأبو داود ) ١٥٣٤) (١٥٣٢(رواه مسلم في صحيحه رقم ) ٣(

)٤ ( 

 وهو ٥/٢٠٢والخطيب البغدادي ) ١٢٦١٢(براني في الكبير لطوا) ٢٤٤٧(رواه البيهقي في شعب اإليمان ) ٥(
  .  )٨٧٢(حديث ضعيف أو موضوع انظر ضعيف الجامع الصغير رقم 

 ) .  ١٨٩٥(ومسلم ) ٧٣(رواه البخاري ) ٦(

 ) . ٤٦١(وأبو داود ) ٢٩١٦(رواه الترمذي رقم ) ٧(

  . ١/٤١االنتصار للقرآن ) ٨(

 ) . ١٧٣٥٥(رواه أحمد في المسند ) ٩(

  .  ١/٤٤االنتصار للقرآن ) ١٠(



– 

  )٥١٦٠(

 ومن قرأ   ،كتب من القانتين  ن قرأ في ليلة ثالث مائة آية        م:وعن معاذ بن جبل        
  )). )٢(ضل مما على األرض من شيءف القنطار منه أ،لف آية كان له قنطار من برأ
قدم علينا عبد اهللا البـصرة      : وروى حطان بن عبد اهللا الرقاشي السدوسي قال            

من اسـتطاع   : (( فلما أراد أن يخرج شيعناه وقلنا له أوصنا يا صاحب رسول اهللا فقال              
ومن اسـتطاع   ، من اإلنسان  تن أول ما ين   ، فإنه ال يجعل في بطنه إال طيبا فليفعل      منكم أن   

 كأنما يـذبح بـه     يهريقهمنكم أن ال يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم امرئ مسلم              
 وعليكم بـالقرآن فإنـه      ، ال يأتي باباً من أبواب الجنة إال حال بينه وبينه فليفعل           ،دجاجة

 فاعملوا به على ما كان من جهد وفاقة فإن عرض بالء            ،ظلمهدى النهار ونور الليل الم    
فـإن   ،فقدموا أموالكم دون دمائكم ، فإن تجاوزها البالء فقـدموا دمـاءكم دون ديـنكم              

 وال غنى   ، إنه ال فقر بعد الجنة     ، من سلب دينه   ن وإن المسلمو  ،المحروب من حرب دينه   
        والـسالم علـيكم ورحمـة       ،رهـا  وال يستغني فقي   ، وإن النار ال يفك أسيرها     ،مع النار 

  )) . )٣(اهللا 
  . وأخبارهم كثيرة في هذا الباب 

وكذلك ما يروى من شدة تأثرهم لقراءته وشدة تلذذهم به لعظم تأملهم لـه ومـن                 -
 : ذلك 

فـرن  } إن عذاب ربك لواقع ما له من دافـع        { أن عمر بن الخطاب قرأ مرة       (   
   ).)٤(رنة عيد منها عشرين يوماً  هال
: جهلـه لقـال   يوكان ابن عمر إذا صلى يترنح ويتمايل حتى لو رآه راء ممن                

وإذا ألقوا منها مكانـا ضـيقا مقـرنين    {:  وذلك لذكر النار إذا مر بقوله      ،أصيب الرجل 
  . }دعوا هنالك ثبوراً 

 بـه،  وتأثرهم ، وحرصهم عليه، واعتقادهم فيه،فمن كانت هذه حالهم مع القرآن    
 كيف يتـصور فـي حقهـم وجـود          ،فوسهم وأموالهم حبا فيه وتعظيماً له     وفداؤهم له بن  

  .  وأن يتسببوا في تضييعه ، وحفظهه،التقصير في جمع

                                                                                                     
 . ١/٤٤نفس المصدر السابق ) ١(

 ..١/٤٤نفس المصدر السابق )٢(

  . ١/٤٥رآن االنتصار للق) ٣(

  .  ١/٤٧االنتصار للقرآن ) ٤(



 

 )٥١٦١(

  : جواب آخر 
 أو الـسهو    ،لو جاز على الجماعات الناقلة لسورة الحمد وغيرهـا الكـذب واالفتعـال            

ـ          ،واإلغفال والتواطؤ على ذلك    ول بمكـة    لجاز عليهم أجمع ذلك في نقل وجـود الرس
 وفي نقل   ، وتحديه العرب أن تأتي لمثله     ، واحتجاجه بالقرآن  ، ودعائه إلى نفسه   ،والمدينة

   .)١ (ضة وغير ذلك من أحواله الظاهرة المستفيه،يزاغوقائعه وم
 القرآن على حسب الـصورة التـي تقـدم          ةلو جاز اتهام نقل   : يريد رحمه اهللا      

. ووجوب العلم الذي ال مجال للشك معـه          الدواعي   رذكرها من التواتر والتظاهر وتوف    
أي لبطـل    ،تهام نقله وجود الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم ومكـة والــمدينة        الجاز  

ولـو كـان هـذا    ،حصول العلم بجميع المعلومات التي اكتسبت علمها من طريق التواتر 
  . لفسدت جميع العلوم 

  : جواب آخر 
 لم يخل ذلك الضائع الـذاهب  ،ألمةلو كان قد ضاع منه شيء وذهب علمه وحفظه عن ا    

 أو كلمات من آيات من الـسورة  ، أو آيات من سورة معروفة،أن يكون سورة كاملة منه    
 ولو جاز هذا لجاز أن      ، والبد لهم من ذلك    ،وهم مطالبون بإظهار شيء من هذا الضائع      ،

  . )٢( وفساد العلوم ، وقلب الحقائق،يقبل من كل أحد دعواه
م أن يبرزوا شيئاً من القرآن من غيرها نقله أهل الـسنة لينظـر فيـه          فاإلمام هنا يطالبه  

   . ن ولكنهم كذابون مفترو،وفي إعجازه ونظمه وحكمته 
  : جواب آخر 

 ونـصف   ، والمجـسطي لبطليمـوس    ،أنه لو زعم أحد أن نصف كتاب أفليـدس         -
 ، ومعظم الموطـأ   ،ي كتاب األم  ثلث و ،ونصف كتاب سيويه  ،) هبي أال(و  ) ففانبك(

 لكـان   ، وأنه لم تكن إال نسخة واحدة هي التي أكلت         ،ضاع وذهب وأكلته الغنم   قد  
   .)٣(من الجهل والتخلف بمحل من ال يستحق الكالم

 ،نونهاف والمتخصصين في    ،يريد رحمه اهللا أن هذه الكتب التي اشتهرت عند أهلها          -
ها  وأن نـصف ، إذا ادعى مدع أنها قد تغيـرت   ،ابنهاثوغيرها من الكتب التي في م     
                                         

  .  ١/٥٦االنتصار للقرآن ) ١(

  .  ١/٨١االنتصار ) ٢(

  .  ١/٣٢االنتصار للقرآن ص) ٣(



– 

  )٥١٦٢(

ل هذا الكالم بأنه ال عقل له       ئ لشهد الجميع على قا    ،وغير ذلك من االفتراءات   ،فقد  
وال يستحق الكالم والمحاورة ، فكيف بمن قالها في القرآن الكريم الذي تـوافرت           ،

 . والعناية به أكثر من أي كتاب في العالم،دواعي حفظه
  :جواب آخر -
غ ألحـد أن يـدعي أن القـرآن     ضياعه والتفريط في تبليغه لسا    ىلو ساغت دعو   -

أمته وأمرهم بنقله أنه كان أزيد من مائة ألف         صلى اهللا عليه وسلم على      الذي تاله   
قـي  باله عليهم و  ت وذهب كل ما     ،يرع وكان يزيد على حمل ألف ب      ،آية ألف   ألف  

 )) )١(هذا القدر اليسير
ء األمـة   اهللا لو جاز تكذيب نقل الكافة من الصحابة وعلمـا         : رحمه   أن يقول يريد -

للزم على ذلك الضياع والقول بكل شيء وتجويزه فيجوز من بـاب اإللـزام أن                
 . يقول أحدهم إن القرآن الضايع مائة ألف ألف ألف آية وأنه ألف حمل بعير 

  : جواب آخر 
إن االضطراب الذي يزعمه الشيعة ال يجوز أن يقع في أشعار الشعراء وخطـب               -

 وسائر األمور التـي بالنـاس إلـى         ،ل السائرة  واألمثا ،ورسائل البلغاء ،الخطباء  
 واشتهر ، وحاجة الناس وتأثرهم وتعلقهـم بـالقرآن          ه مما ظهر أمر   ،علمها حاجة 

   .)٢( فهو أولى بعدم وقوع االضطراب فيه،أكثر من أي شيء سواه
هذا الكالم ظاهر وخالصته أن دواعي الحفظ في القرآن الكريم أكثر منهـا فـي                -

  . فالبد أن تكون أحرص عليه من غيره،مت به وألجله لكون األمة قا،غيره
  :شبهة  -
 وضـربوا علـى   ،إن الحكم بإفادة التواتر العلم مع وجود المخالف ممنوع : قالوا   -

وأبي بـن كعـب فـي دعـاء         ، مسعود في المعوذتين   نبا خالف   ها من ،ذلك أمثلة 
 .)٣(القنوت

                                         
  .  ١/٨١االنتصار ) ١(

  . ١/٤٨االنتصار  ) ٢(

  .  ٤٩المصدر نفسه ص) ٣(



 

 )٥١٦٣(

  : الجواب  -
 وأن القرآن الذي بين أيدينا هـو        ،لهأنه قد ثبت عندنا نقل السلف للقرآن وجمعهم          -

واتفق الصحابة على جمعـه     ،الكتاب الذي أنزل على محمد صلى اهللا عليه وسلم          
على ما وجد فـي الكـون مـن    أ ، بدرجة من التواترك،بما ال يدع مجاالً لشك شا  

 ى ما خالف هذا االتفاق مما يـرو       طرحفلذلك يجب قطعاً في حكم العقل       ،التواتر  
فكيف وإنمـا هـو كـذب    . ناه وجدناه آحادا ال يعدو أن يكون كذلك  مما إذا اعتبر  

 .)١(مختلف
 فالواجب تقـديم  ،نقل بنوع من التواتر ال نظير لهالجماعة معنى هذا الكالم أن مصحف      

 .  وكذب ق فكيف والحال أنه مختل،هذا التواتر على ما خالفه إن كان آحاداً 
  : جواب آخر 

 ن مثل ما روي ع    ،ار المروية في تشويش هذا اليقين     أنه ال تقوم الحجة ببعض اآلث      -
  .)٢(ابن مسعود في المعوذتين 

يعني أنه قد يشكل على ما تقدم ما روي عن عن ابن مسعود في إنكاره للمعوذتين                 -
 فال يصح أن يشوش علـى       ،وهذا أكثر ما يمكن أن يقال في درجة نقله أنه أحاد          ،

 أريـد بـه     قأو كذب مختل  ،احتماالت   بل له    ،طباق الذي ال نظير له    اإلجماع واإل 
  . النيل من اإلسالم وأهله 

ع ما في المصحف قـد      يقد يقول قائل نوقن أن جم     : قال رحمه اهللا    : شبهة أخرى    -
 ولكن ال نوقن أنه هو جميع كتاب اهللا عز وجل المنزل على محمـد    ،جمعه عثمان 

 .)٣( . لوجود المخالفصلى اهللا عليه وسلم
  : الجواب 

 األعظم أن المرسوم بـين  د والسواالدهماءة إن وجب بطالن نقل الكافة    يقال للشيع  -
الواجب أن تكذبوا   ف ، خالف من خالف فيه    ،ألجلاللوحين هو جميع القرآن المنزل      

                                         
  . ١/٤٨المصدر نفسه ) ١(

  .  ٤٩االنتصار ص) ٢(

  . ١/٥٢االنتصار ) ٣(



– 

  )٥١٦٤(

ـ  لكون كافة السلف خالفوكم والخلف كذلك        ،أنتم في دعواكم هذه    بطالن كالمكـم   ف
 . )١(أولى 

 أولى باإلنكار والتكـذيب     ذ قائله أو ش   ول الذي ندر  قومعنى كالمه رحمه اهللا أن ال      -
 ،أن الشيعة الذين يقولـون بهـذا القـول      شوهكما  .  الغالب األعم     عليه ممن أجمع 

 وقولهم أولى   ،فهم أولى باإلنكار والتكذيب   ،هم كافة السلف والخلف     لفإنهم قلة ويقاب  
  . .بالبطالن

  : جواب آخر
رآن هو جميع ما رسم حفظـه       نقل الكافة الذين ببعضهم يحصل التواتر أن هذا الق         -

لقطـع علـى صـحة      ا فوجب لذلك    ، لم يغير ولم يبدل    ه وأن ،ليهإوألزمنا الرجوع   
 .  وثبوت علم الضرورة بصدقهم ،نقلهم

هذا األمر يدل داللة قاطعة على أن المرسوم بين اللوحين هو جميع القرآن الذي أتى به                
 .)٢(الرسول صلى اهللا عليه وسلم على ترتيب ما أنزل 

 فحـصول العلـم   ،يعني أن نقل القرآن قد تجاوز حد التواتر عند كثير من العقالء           -
  . بما دون تواتره موجب لحصول العلم بتواتره من باب األولى 

  : جواب آخر 
لـساغ أن   ،بعض القرآن قد تغير وتبدل وحصل فيه ما حصل          : لو جاز أن يقال      -

ستواء النقل في ذلـك، فـنفس    ال،به الشيعة وغيرهم يقال ذلك في الباقي الذي يقر   
 .)٣(الكافة التي نقلت ذلك القسم هي التي نقلت هذا القسم 

  بهـا  والطريقة التي نقل،ومعنى هذا الكالم أن الشيعة تقر ببعض القرآن ويردون بعضه   
 فإما أن نثبتهما معا وإمـا أن ننكرهمـا   ،القسم األول هي نفس الطريقة التي نقل بها هذا    

  . معا 
 :شبهة 

ـ  دوا بأن الصحابة والسلف تواطئوا على كتمان كثير من القرآن عن عم           قال - د ص وق
 إن  :ون عن بعض أهل البيت قوله     و وير ،قدرونه بثالثة أرباع القرآن أو غيرها     بو

                                         
  . ١/٥٣المصدر نفسه ) ١(

  . ١/٥٥االنتصار ) ٢(

  .  ١/٥٦االنتصار ) ٣(



 

 )٥١٦٥(

وهم يجيـزون علـى     .  )١( ولكن الجماعة كتموه     ،ربع القرآن نزل فينا أهل البيت     
 ما كتموه من القرآن أضعاف      جميع األمة افتعال الكذب وال يمنعون أن يكون قدر        

 . ما أظهروه 
  : الجواب 

 ال نجوز أن تتواطأ األمة على الكتمان والكذب مـع اخـتالف             اال يلزمنا ذلك ألن    -
 . الدواعي والطبائع والهمم

 ، وطابعئهم وقبـائلهم   ، وإيمانهم ،يعني أن اختالف دواعي الصحابة الختالف مصالحهم      
دعـاه  ا  ما ختالف مانع من وقوع التغيير  على       هذا اال  ،وغير ذلك من وجوه اإلختالف    

  . الروافض 
 :  جواب آخر

إن كان الصحابة وجميع األمة قد كتموا ما نزل في حق آل البيت من النـصوص                 -
 .)٢(فيلزمكم أنتم أيضاً أن تكونوا ممن كتم وكذب عليهم 

أن  جـاز  ،ن جاز اعتبار مثل هذه الدعاوي الكاذبة في حق نقل األمـة والجماعـة           إأي  
 ، .تثبت في حق طوائف الشيعة وهم القليل تلك التهم من باب األولى 

  : جواب آخر 
أن هناك أدلة تفيد اليقين على أن الصحابة يستحيل في حقهـم هـذه الـتهم مـن                   -

 . الكتمان وافتراء الكذب على اهللا منها 
بهم لما   شدة نصرتهم لنبيهم صلى اهللا عليه وسلم ولوال أن اهللا  سخرهم له ونصره                – ١

  . )٣( وهذا ال يرده إال من ال يستحق المحاورة ،كان لدينه ظهور
  .)٤( قتلهم آلبائهم وأقربائهم في سبيل نصرته وطاعته واإليمان به– ٢
تباعـه  ا وإيثارهم الحياة معه و    ، عليه من العز واألوطان والدعة     وا مفارقتهم لما كان   – ٣

  . )٥( بالعواقب لوال إيمانهم الصادق والضيم وعدم العلمنعلى القلة واحتمال الهوا

                                         
  .  ١/٦٧االنتصار ص) ١(

  .  ١/٦٩المصدر نفسه ) ٢(

  .  ١/٦٩المصدر نفسه ) ٣(

  .  ١/٧٠المصدر نفسه ) ٤(

  .  ١/٧٠المصدر نفسه )٥(



– 

  )٥١٦٦(

 نقل الصحابة رضي اهللا عنهم ما ليس في مصلحتهم بحسب دعوى الرافضة مثـل               – ٤
أخبار فضائل علي وعدم نقلهم النص على الخالفة ألبي بكر وعمـر وعثمـان وعلـي           

  .)١( مرضي اهللا عنه
  : جواب آخر 

رض للصحابة فيه   غوال  أن هناك أمثلة كثيرة على ما زعموه مما غيره الصحابة            -
 فارجموهمـا   إذا زنيـا  والشيخ والشيخة{ :  أسقطوا قوله تعالى  هممثل دعواهم أن  

صـراط مـن    : وا  لوأبد} البتة بما قضيا من اللذة نكاالً من اهللا واهللا عزيز حكيم            
هم ملـك   وراءوكان  : وحذفوا من قوله    } الذين أنعمت عليهم    { :أنعمت عليهم بـ    

 ) . صحيحة(ا فحذفوا بصغحة يأخذ كل سفينة صحي
وهنـاك أمثلـة     . )٢( وأنتم أذلة  :وأبدلوا مكان ولقد نصركم اهللا ببدر وأنتم ضعفاء بقوله        

  .كثيرة ذكرها اإلمام الباقالني في األصل
 إلى ما ليس فيه حرج ومـا        ، يعني أن العادة توجب في التغيير أن يكون فيما فيه حرج          

 ، فإذا أنتم جوزتم عليهم ذلك أيضاً فيما لـيس           ليس في مصلحتهم إلى ما فيه مصلحتهم      
 ، دل ذلك على فساد هـذه الـدعوى   ،ثبتوا شيئاً فيه مصلحتهم     أنهم  أفيه مصلحة ولم نر     

 .  األقوياء في حفظهم لكتاب ربهم ،وأنهم هم األمناء في نقلهم
 : جواب آخر 

مما يدل على أن الصحابة لم يثبتوا في المصحف إال مـا كـان              : قال رحمه اهللا     -
 وأن نقلهم لجميع القرآن واقع على وجه تقوم به الحجة وينقطـع             ،ظاهراً مشهوراً 

 القرآن إلـى جميـع األمـة    ىالعذر علمنا بأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألق        
 .)٣(دة وبينه ونشره وأظهر أمره فيهم على طريقة واح

يعني أن النبي صلى اهللا عليه وسلم كان إذا نزل عليه القرآن يقوم بعـد التنـزل                  -
 كما أنه لـم     ، ولم يخص أحدا بقرآن دون أحد      ،دون إمهال إلى قراءته على الناس     
 فقد كان يصلي خلفه جميع المسلمين ، وكـذلك  ،يكن يخص صالته بأحد دون أحد  

 هناك تغيير من بعضهم لقام لهم الـبعض         ولو كان ،كان يبلغ القرآن لجميع الناس      
                                         

  .  ١/٧٠المصدر نفسه )١(

  . ١/٧١االنتصار  ) ٢(

  .  ١/٧٤االنتصار ) ٣(



 

 )٥١٦٧(

 فإذا لم يكن شيء من ذلك واقعاً فكـالم الرافـضة            ،اآلخر باإلنكار والرد والقتال   
  . مجرد افتراءات ال حقيقة لشيء منها 

 : جواب آخر 
ـ ية ثـم يقو اإلالهلقة طأنهم يقولون عن علي رضي اهللا عنه بأن بيده القوة الم           - ون ل

 )). )١(هافت أقوالهم ت والمراد إثبات تناقضهم و،قيةأنه عاش بين الصحابة بالت
صح هذا التغيير والتواطؤ وفيهم علي رضي اهللا عنـه          ييعني رحمه اهللا أنه كيف       -

زعمه الـشيعة  ت وعلى ما ، يسكت على هذا الفساد الواقع أنوهو أشجع وأقوى من 
ـ      . ،مامية بأن بيده القوة المطلقة      إلا ؤالء هذا التنـاقض يجعلنـا نحكـم بكـذب ه

  . ن يالروافض المجرم
  : جواب اآلخر 

يلزمهم على تشكيكهم في القرآن الكريم وما ورد فيه أن يقولوا إن أكثر مـا فيـه                  -
وإنما زيد فيه ما لـيس منـه        ،من فرض الصيام والصالة والحج ساقط غير الزم         

)٢(. 
 لوجود المخالف لهـم     ،صحتات علموه ضرورة ال     دودعواهم أن تشريع هذه العبا     -

 . )٣(غاليتهم من 
 ألنهم إذا جوزوا التغييـر فـي   ،هذا إلزام من اإلمام فيه خراب دينهم وفساد ملتهم       -

 هـي القرآن الكريم يلزمهم تجويز القول بأن التغيير شمل األحكام الدينية الكبرى و        
عواهم حصول  دو...  اإلسالم وأنها مما زاده الصحابة       نىالفرائض التي عليها انب   

  التــواتر ن لــيهم بقاعــدتهم التــي تقــدمت وهــي أذلــك بالــضرورة يــرد ع
 . ال يفيد العلم مع وجود المخالف 

 : جواب آخر 
لم ال يجوز ذهابه جميعـاً أو أغلبـه         فإذا جاز ذهاب بعض القرآن مع ما وصفنا          -

 . )٤(كتسعة أعشاره 

                                         
  .  ٦٤ – ٦٣ – ١/٦٢االنتصار ) ١(

  . ٦٤ – ٦٣ – ١/٦٢االنتصار ) ٢(

  .  ١/٦١المصدر نفسه ) ٣(

  .  ١/٨٢االنتصار ) ٤(



– 

  )٥١٦٨(

يعني أن الطريق التي تم بها نقل جزء من القرآن هي الطريق التي تم بهـا نقـل                   -
 وقد تقدم وصف ما في ذلك من التواتر المفيد للقطع والقـرائن             ،خرىاألجزاء األ 

 فإذا جوزنا التغيير علـى جـزء        ،المانعة ألي تغيير بحيث يبلغ إلى حد االستحالة       
وإذا جعلناه مستحيالً على جـزء كـان        ،لزمنا في األجزاء األخرى أيضاً التغيير       

الستواء الحاصـل فـي   ل ، البرهان قائماً على شمول األجزاء األخرى لذلك الحكم  
  . ة النقل والحفظ وغيرها قريط

 : جواب آخر 
 ،وآيات بقدر سـورة ،لو جاز على الصحابة أن يكتموا سورة أو سوراً من القرآن          -

 لجـاز أن يقـع مـنهم    ،ألسباب وأغراض وبواعث تعنيهم ثم ال يظهر ذلك عليهم 
 مما نقلوه مـن  تواطؤ وتراسل على كتمان فرائض كثيرة وأحكام وحدود هي أكثر        

تفقوا علـى كتمـان وقـائع وغـزوات         يوأن  ، ثم ال يعرف ذلك      ،القرآن ألسباب 
ل كثير مـن الـصحابة      قت و ،وحروب هزموا فيها ونال الرسول فيها جراح وكلوم       

  .)١( وهكذا من هذا الهراء ،مة األربعةئوجلة األ
  :جواب آخر

ألنهـم  -لف مـا فيـه    على مذهبهم في التشكيك في القرآن احتمال جواز أي أمر خـا           -
يعتقدون وقوع تغيير مثل ذم جميع الذين اعتقدوا فيهم أنهم أئمـة منـصوص علـيهم،                

  .٢وإيجاب التبري منهم وتولي معاوية والحجاج والشمر وشيعته
يعني أنه إذاجازلكم أن تشككوا في القرآن الكريم مع توافر ماتقدم ذكـره مـن أسـباب                 

 بعده، فأولى بذلك ما انفردتم بنقله ،وأنـتم قلـة،           حفظه ونقله مالم يتوفر لكتاب قبله وال      
  .ويغلب عليكم الكذب ونقل المتناقضات، وسيأتي التنبيه إلى بعضها في كالمه

  :شبهة
من أمثلة التغيير الذي فعله الخلفاء الراشدون أنهم فصلوا بـين الكـالم المتـصل               :قالوا

واهللا عز وجل قد قدم المكـي       المتناسب، وقدموا المدني على المكي في الكتابة والرسم،         
والشيخ والـشيخة إذا    "على المدني في التأليف والترتيب وغير ذلك، مثل إسقاطهم لقوله           

                                         
  .  ١/٨٢االنتصار ) ١(
 ٦٠\١اإلنتصار ٢



 

 )٥١٦٩(

بقولـه  ) صراط من أنعمت علـيهم    (وإبدالهم  "  الخ–زنيا فارجموهما البتة نكاال من اهللا       
  .١وذكروا أمثلة أخر)صراط الذين أنعمت عليهم (

  :الجواب 
وا في الرواية لجاز أن يكونوا غيروا في نقل األحكام و الـسير و              لوجاز أن يكونوا غير   

  .٢غير ذلك مما هو مجمع عليه
يعني أن الصحابة الذين نقلوا القرآن الكريم هم الذين نقلوا األحكام و الـسير والوقـائع،           
فلو جاز أن يكونوا غيروا القرآن لجاز أن يكونوا غيروا في سواه خصوصا أن ما ذكر                

  .  مما ال مصلحة لهم في تغييرهفي اإلشكال
  :جواب آخر 

أننا والشيعة متفقون أن عليا رضي اهللا عنه كان يقرأ هذا القـرآن الـذي بـين          -
أيدينا ،وأنه هو الذي استعمله في التحكيم ورضي مع خصومه به فوجب بهـذا              
أن يكون نقله كامال ،وعلى نفس الترتيب الذي أمر به النبي صـلى اهللا عليـه                

ما أبعد هذا القول ألنه كـان األقـوى        :قيل إنما كان ذلك تقية منه،قيل     وسلم،فإن  
في فترة خالفته ،والدليل على ذلك انتصاراته على مخالفيه، وهذا موجود فـي             

 .نفس مرويات الشيعة 
أي إنه من الثابت في مرويات الشيعة تحاكم علي رضي اهللا عنـه لمـصحف       ٣ -

هنا غير واردة، ألن عليا رضي اهللا       الجماعة ورضاه به وتداوله أيضا، والتقية       
وانتصاراته على معاوية ومن خالفـه مـن        ٤عنه كان األقوى في أيام خالفته         

 .الصحابة يدل على ذلك
 :شبهة -
قالوا إن عدد الحفاظ من الصحابة لم يكن إال عددا قليال على حسب ما ورد في                 -

 .فةضعي الحديث، وأن دعوى أن جيل الصحابة كان فيه حفاظ كثير دعوى

                                         
   ٧٠\١اإلنتصار ١
  ٨٣\١اإلنتصار ٢
  ٨٧\١اإلنتصار  ٣
  ١٢٤\١اإلنتصار ٤



– 

  )٥١٧٠(

 :الجواب -
أن الروايات في ذلك مختلفة مما يدل على أنهم لم يريدوا بذلك حصر عـددهم                -

، وفي رواية   ١.،ونفي وجود غيره، ففي رواية يذكر معاذ وأبي وزيد وأبو زيد          
 وفي روايـة    ١أبي بن كعب، وزيد بن ثابت ،وعثمان بن عفان، وتميم الداري،          

 ٢.ومعاذ بن جبل،وأبو الـدرداء    ،أبي بن كعب،وأبو أيوب،وعبادة بن الصامت،     
وروايات أخرى ذكر فيها غير هؤالء من الصحابة بحيث إذا أحصي من ذكـر         

أبي،ومعاذ،وسـالم،وزيد بـن    :في الروايات كانوا نحو خمسة عشر رجال منهم       
ثابت،وعبد اهللا بـن مـسعود،ومجمع بـن جاريـة،وأبو الدرداء،وسـعد بـن              

عبادة بـن الـصامت،وعلي أبـي       وتميم الداري،وأبو أيوب األنصاري،و   /عبيد،
 ٣.طالب،وعثمان بن عفان

يعني أن داللة الروايات على الحصر غير صريحة، فإنها قد اختلفت في ذكـر               -
أسماء الحفاظ من الصحابة، وقد بلغ عدد مجموعهم ما يقارب الخمسة عـشر،             

  .                          وهذا يدل على أن العدد في هذه األحاديث ال مفهوم له
 :                                                 جواب آخر  -
أنه ال  يمكن ترك ما توجبه الطبائع والقرائن والدوافع التي ثبتت عندنا بالتواتر               -

والقطع، ونتيجتها كذلك، والعدول عنها إلى ما توجبه رواية مختلفـة ال تقـوم              
 ٤حجة بعضها على بعض إال بأن تكون مدخولة أو متأولة

اختالفهـا  : يعني أن مما يدل على أن هذه الروايات أقل ما يقال فيها أنها متأولة        -
 .ومخالفتها لما توجبه العادة الثابتة بيقين

 :جواب آخر -
أن هناك روايات أخر تثبت على األقل بظاهرها  جمع صحابة  آخرين للقرآن               -

روي عنـه  عبد اهللا  بن عمرو بن العاص، وذلك في الحديث الذي           :الكريم منهم 

                                         
 .٥٠٠٣صحيح البخاري رقم ١
 ٣٥٥\٢طبقات ابن سعد ٢
 ١٢٤\١اإلنتصار ٣
 ١٣٠\١٢٩اإلنتصار ٤



 

 )٥١٧١(

أنه استأذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في القراءة فأذن له أن يقـرأه فـي                 
 ١.ثالث

  .وهذا ال يكون إال لحفاظ القرآن
ومنهم عمرو بن العاص وذلك في حديث أن النبي صلى اهللا عليـه وسـلم علمـه                 

   ٢.سجود القرآن ،وهذا أيضا في العادة ال يكون إال لحفاظ القرآن كامال
   ٣.ت أن الخلفاء األربعة جمعوا القرآن كامال بأدلة تجعلنا نقطع بذلكوقد ثب

يعني أنه مما يدل على ما تقدم من عدم صراحة رواية حصر الحفاظ من الـصحابة    
مخالفتها ألحاديث أخر فيها ذكر أن بعـض الـصحابة غيـر    : في عدد محدود قليل  

  .هؤالء قد جمع القرآن كامال
  :شبهة

 بموعود بحفظه بدليل أن الشرع عندكم محفوظ أيضا كحفـظ           قولهم إن القرآن ليس   
القرآن الكريم، وقد أدخل في تأويل القرآن وأحكام الشرع ماليس منه، وأخرج منـه              

وأيضا فإن المراد بـالحفظ مـن قولـه      . ما هو منه، وطعن فيه أهل الزيغ واإللحاد       
لى اهللا عليه وسلم     حفظ الرسول ص   ٤))إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون      :((تعالى
  ٥.نفسه

  :الجواب
ما ذكرتموه ال معنى له، ألن مطاعن الملحدين وغلط المتأولين وتحريف الـزائغين             
والمنحرفين ال يمنع من إظهار اهللا تعالى تأويل كتابه بواضـح األدلـة والبـراهين               
المنصوبة الناطقة بالحق وصحيح النقل ألحكام الشرع، إما على وجه يوجب العلـم             

  العمل دون العلم على ماترتب عليه عبادتنا،،أو 

                                         
 )٢٩٤٧(والترمذي ) ٥٩٤٧(رواه عبد الرزاق  ١
 ١٣٠،١٣١،١٣٢\١اإلنتصار  ٢
 ١٤٦، ١٤٤، ١٤١، ١٤٠|١اإلنتصار  ٣
  ٩سورة الحجرآية٤
 ٩٣،٩٥\١اإلنتصار  ٥



– 

  )٥١٧٢(

والمخالفون من هذه األصناف المذكورة بمنزلة المكذب بالقرآن والجاحـد لتنزيلـه            
  ١.وإعجازه

يعني أن وجود المكذب والسيء الفهم ال يمنع مـن إظهـار الحـق ومـن تأويلـه               
ـ       يئا فـي  كذلك،فإنما منزلته كمنزلة المكذب ، والجاحد ال يضر وجوده، وال يؤثر ش

  .حفظ القرآن وعدمه
  :جواب آخر

أن إجماع األمة ثابت على أن المراد باآلية القرآن الكريم، وهو الموجود في كتـب               
  .٢التفسير

  :جواب آخر
أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وال معنى إلعادته على مستبعد فالكالم في هذه              

  .الجملة على المنزل من الذكر
  ١. على أن الضمير يعود إلى أقرب مذكوريعني أن أهل العربية نصوا

  :جواب آخر
، وعلـى تقـدير     ))إن علينا جمعه وقرآنـه    ((داللة اآلية األخرى وهي قوله تعالى       

  ٣.سقوط اإلستدالل باآلية المتقدمة فإن هذه كافية في ذلك
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 ٩٣،٩٥\١اإلنتصار  ١
 .ال تفسير الطبري وتفسير القرطبي،وانظر على سبيل المث٩٣،٩٥\١اإلنتصار  ٢
 ٩٥اإلنتصار  ٣



 

 )٥١٧٣(

  المبحث الثاني
  في المطاعن الخاصة ببعض أجزاء القرآن

  :ةالشبهة  فيما يتعلق بالبسمل
إن كان صحيحا ما ذكرتم من إجماع الصحابة على القرآن الكـريم وكـونهم              :قالوا

كانوا متفقين على جمعه، وأنه لم يضع منه حرف واحد وغير ذلك مما ذكرتم، فمـا     
قولكم في البسملة والخالف المتواتر ثبوته ووجوده بين الصحابة ومن بعدهم، هـل             

  ١.ن سورة الفاتحة أم ال؟هي آية من القرآن أم ال؟ أو هل هي آية م
  الجواب

  . أن الخالف إنما حصل بعد الصحابة وليس بينهم
  :جواب آخر

أن الراجح أن البسملة ليست آية، ولو كانت كذلك لوجب عدم الخالف فـي أمرهـا       
وتكفير منكرها لمخالفته لإلجماع،وأن القول الزائد المظنون هو كونها آية وكونهـا            

  .           رآن ال يثبت باآلحادليست آية هو األصل،ألن الق
يعني أن الراجح لديه وهو مذهب المالكية، والباقالني مالكي كما تقـدم أن البـسملة          

  . ليست آية، فال ترد عليه تلك الشبهة أصال
  :جواب آخر

أنه ال يجوز إثبات القرآن إال بالتواتر، وهذه لم تبلغ تلـك الدرجـة، ويظهـر أنـه            
فقد تركته األمة فلم تعتبره قرآنا، ال لشيء سوى عدم توفر           يشبهها في الثبوت الشاذ     

  .الشروط فيه
يعني أنه كما يرد الشاذ وإن ثبت سنده ووافق المرسوم لعدم توفر شـرط التـواتر                

  .فيه، فكذلك يرد القول بأن البسملة آية من القرآن الكريم في غير سورة النمل
  :شبهة تتعلق بترتيب سور القرآن الكريم

 أن تدعوا أن بيان الرسول صلى اهللا عليه وسلم للقـرآن وقـع شـائعا ذائعـا                كيف لكم 
مستفيضا، وأن القوم حفظوا ذلك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهم غيرعـالمين          

  ٢.بترتيب سور المصحف ونظامها، بل مختلفون في ذلك اختالفا شديدا
                                         

  ١٦١\١اإلنتصار ١
 ٢١٢\١اإلنتصار  ٢



– 

  )٥١٧٤(

  :الجواب من وجوه
 وال في الصالة ،وال في الدرس، وال        أن تأليف السور ليس بواجب في الكتابة،       - ١

في التلقين، وال في التعليم، وإنه لم يأت في ذلك نص على ترتيـب وتـضييق                
ألمر حده الرسول صلى اهللا عليه وسلم ،فلذلك اختلفت تأليفات المصاحف التي            
قدمنا ذكرها، واستجاز الرسول صلى اهللا عليه وسلم واألئمة من بعده وسـائر             

لمين ترك ترتيب سور القرآن الكريم في الصالة والـدرس          أهل  أعصار  المس    
     ١.والتلقين

والدليل على ذلك أنه لو كان وجوب ترتيب السور عـن توقيـف ، الشـتهر                 - ٢
كاشتهار غيره مثل ترتيب آيات السور ونسبة كل آية إلى سـورتها، وتـالوة              

   ٢.بعضها قبل بعض
 ٣.جواز قراءة سورة قبل أخرى - ٣

  :دد اآليشبهة في ما يتعلق بع
قالوا كيف يسوغ لكم أن تدعوا ظهور القرآن الكريم، وإذاعة الرسـول صـلى اهللا               
عليه وسلم لشأنه، وإشاعته، وإقامة الحجة على المكلفين به ، ونحن نجدهم يختلفون             
في قدر اآلية فيعد بعضهم قدرا من الكالم آية، وينكر ذلك على غيره وهكـذا مـن                 

  ٤.أوجه اختالفهم في عد اآلي
  :لجوابا

 عن النبي صلى اهللا عليه      أن عد اآلي ليس بواجب شرعا وال بثابت توقيفا فلم يثبت          
 أوقف على مقاطع اآليات ونهاياتها، وال عددها في كل سـورة سـورة، بـل                وسلم

الثابت المقطوع به  أن النبي صلى اهللا عليه وسلم علمهم القرآن بحروفه وكلماتـه                
  ٥. من ذلكوجمله، فال يزيد وال ينقص في شيء

 *انتهى وهللا الحمد والمنة وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين * 

                                         
 ٢١٤\١اإلنتصار ١
 ٢١٥\١نتصار اال ٢
 ٢١٦\١اإلنتصار  ٣
 ٢٤٢\١نفس المصدر  ٤
 ٢٤٢اإلنتصار ٥



 

 )٥١٧٥(

  
  
  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
    ماللَّه اً لَكدمتَ            . حوِء ، وغَفَـرتَ عن السزاوح ، وتَجتَ القَِبيتَرس ناماً لَك يدمح

  .الزلََل
  .َأحمدك ربي حمداً ال يستَِحقُه إالَّ أنْتَ

دالم ِفيقُ ، وِمنْكونَةُ والتَّوعالم كدحو د ِبكِديوالتَّس د.  
اِنكساِغ إحب؛ وإس شَأِنك لوتَِحقُه بعاً تَسدمح كدمَأح.  

حمداً ينْتَِهي إلى ِرضاك ، حمداً يفُوقُ حمد الحاِمِدين الشَّاِكرين ، حمداً يبقَـى مـا    
  .الَ تَبلى ِجدتَه اللياِليبِقي الزمان ، حمداً يِزيد والَ يِبيد ، حمداً 

تَ على نَفِْسكا َأثْنَيَأنْتَ كَم كليع ِصي ثَنَاءالَ ُأح.  
وصالَةً وسالَماً على سيِد الحاِمِدين، وعلَِم الشَّاِكرين ؛ من تُفْتَح بِذكِْره الدعواتُ ،             

 المحموِد بالمقَاِم المحمود ،والـشَّفاعِة العظْمـى        محمٍد=وتُستَنْجح بالصالَِة عليه الطَّلَباتُ     
  .)١(الحديث..."عليكُم ِبسنَِّتي وسنَّة الخلفاِء المهِديين الراِشدين :"القَائِل=يوم الوروِد 

                                         
 .ٍ(١٧١٤٤رقم(،وأحمد في مسنده)٤٦٠٧رقم(أخرجه أبو داود في سننه )١(

 
 

 
  



– 

  )٥١٧٦(

  تمهيد
  .الحمد هللا الذي هدنا إلى السنة ، وأرشدنا إلى المحجة  ؛ ليلها كنهارها 

وأبعدنا عن الميل   ، من أمة وسط ، ومن أهل السنة والجماعة ،           ونحمده أن جعلنا  
  .والشطط 

نحمدك ربنا على الهداية ، ونصلي على سينا وموالنا محمد وعلى آله وعترته ،              
  .والصحب أجمعين بال نبز في أحدهم وال غلو وال جفاوة

  :وبعد . فرضي اهللا عنهم أجمعين 
 :أهمية الموضوع وأسباب اختياره

ن اإلنصاف عزيز ، واالتصاف به من عالمات من عمل الكتاب العزيـز،   فلما كا 
وقع بين يدي كتاب اقتنيته ، وجذبني موضوعه ، وبعد تصفحي إياه ، وإنعام النظر فـي    

وجدته قد ملئ شيئاً ال يحسن السكوت عليه ، بل يجب بيـان عـواره ، وتبـين               =ثناياه  
أخطاء منهج المؤلف فيما كتـب وخلَّـط        أخطائه ، مع التحلي باألدب ، والبيان بمجمل         

إيضاحاً للحـق  . =)١ (ودلَّس ، مع ما ذَكر هو عن نفسه من قلَّة بضاعته في علم الحديث            
  ).علماء الجرح والتعديل(، وإنصافاً ألهل اإلنصاف 

  :خطة البحث
  .تشتمل خطة البحث على مقدمة وقسمين، وخاتمة وفهارس

  :أما المقدمة فتشمل التالي
  .تمهيد -
 .همية الموضوع وأسباب اختيارهأ -
 .خطة البحث -
  عرض الكتاب وترجمة المؤلف: القسم األول -

  :وفيه ثالثة فصول
 .عرض بطاقة الكتاب:الفصل األول
  .ترجمة المؤلف: الفصل الثاني
علـى  ) العتب الجميـل  ( قد اشتمل الكتاب  الكالم على الكتاب إجماالً ، و     : الفصل الثالث 

  .يل ، وخاتمةمقدمة ، وستة أبواب ، وتكم
                                         

  ).٢٤( انظر العتب الجميل )١(



 

 )٥١٧٧(

  وفيه فصالن: القسم الثاني
 .حكم رواية المبتدع:الفصل األول

 األخطاء المنهجية في الكتاب ، وفيه مبحثان: الفصل الثاني 
  .األخطاء في الوصف بالنفاق: المبحث األول 
 .األخطاء المنهجية في علم الجرح والتعديل وعلم الحديث: المبحث الثاني 

  :الخاتمة وفيها
  .تائج والتوصياتأهم الن

  .قائمة المصادر والمراجع والفهارس
  .أسأل اهللا تعالى أن يعين ويوفق ويسدد

  .وصلى اهللا وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



– 

  )٥١٧٨(

  ترجمة المؤلف: القسم األول
 .عرض بطاقة الكتاب:الفصل األول

  :عرض لبطاقة الكتاب 
   )جرح والتعديلالعتب الجميل على أهل ال: ( عنوان الكتاب 

  .السيد محمد بن عقيل بن عبد اهللا بن يحيى العلوي الحسيني الحضرمي: المؤلف
  .مؤسسة البالغ بيروت ـ دار الحكمة اليمانية صنعاء: الدار الطابعة 
  .م وهي الطبعة المعتمدة في هذا البحث ١٩٩٠هـ ١٤١٠الطبعة األولى 

  :وهناك طبعة أخرى 
   .حسن بن علي السقاف: تحقيق 

  .األردن /  عمان –دار اإلمام النووي : الدار الطابعة 
  م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥الطبعة األولى 

  .ترجمة المؤلف: الفصل األول
  :ترجمة المؤلف

محمد بن عقيل بن عبد اهللا بن عمر، مـن آل يحيـى بـاعلوي الحـسيني                 : هو
  .الحضرمي

عمالـه ؛ألنـه    وقد ترجم محقق الكتاب للمؤلف ترجمة مليئة بالثناء عليه وعلى أ          
  :على مشربه ومعتقده ، وسأنقلها كما هي 

صاحب هذا الكتاب من كبار علماء المسلمين وأعـاظم أئمـتهم،           : " قال المحقق   
" مسيلة آل شـيخ   "ولد في بلدة    .ومن الذين وقفوا أنفسهم على العلم والصالح واإلصالح         

ـ ١٣٥٠(هـ ،وتوفى سـنة     ) ١٢٧٩( من بالد حضرموت سنة   "تريم  "قرب    فـي   )هـ
  .من اليمن "الحديدة "

مـن يعلمـه مـن علمـاء        " المـسيلة "وقد عني والده بتعليمه فأحضر له إلـى         
فقرأ القرآن ؛وتعلم الخط ثم درس النحو وبعـض متـون الفقـه وبعـض               " حضرموت"

  .دواوين الشعر وجل مقامات الحريري
كـر  وكان معظم قراءته على والده ، وعمه محمد بن عبداهللا ،وعلى السيد أبـى ب  

  .بن شهاب وغيرهم 



 

 )٥١٧٩(

وكانت ألسالفه مكتبة عظيمة تحوي نفائس الكتب المطبوعة والمخطوطة فطـالع           
  .أكثر ما حوته بإمعان

وفـي الـسابعة عـشرة      . وكان في الخامسة عشرة من عمره عندما توفى والده          
رحل من جنوب اليمن إلى سنغافورة فاشتغل بالتجارة ، وظل مثـابراً علـى المطالعـة           

  .والدرس 
وفي خالل الحرب العالمية األولى سعى لدى حكومة سـنغافورة فـي تأسـيس              
مجلس باسم مجلس االستشارة اإلسالمي فنجح مسعاه وتـألف المجلـس وعهـد إليـه               
برئاسته وكانت الغاية منه إجراء أحكام المسلمين كالمواريـث وغيرهـا وفـق الـدين               

يـدة عـربيتين ومدرسـة      وأسس في سنغافورة جمعية إسالمية ومجلة وجر      . اإلسالمي  
  .عربية إسالمية 

وحج البيت الحرام ثالث مرات وسافر إلى الهند مراراً وإلى اليابـان والـصين              
وروسيا ومنها إلى برلين ففرنسا كما سافر إلى العراق وسورية ومصر مـراراً عـودة               

  .من مهجره
تم له العزم على الرحيل من سنغافورة بعـد أن أقـام بهـا        ) هـ١٣٣٨( في سنة 

أرسل بقية العائلة   ) هـ١٣٣٩( السنين المتعددة فأرسل بعض عائلته إلى مكة ثم في سنة         
ولحقهم بعد ذلك أثناء السنة نفسها ولبث مقيماً معهم ستة أشهر ثم رحل بجميع أهله مـن    

فكان منزله بهـا مـودا للـضيف        )هـ  ١٣٤٠( الحجاز إلى المكال في شهر صفر سنة      
كال مدة ليست بالقليلة وهو يصارح فـي أغلـب مجالـسه    واألديب والعالم ،وقد أقام بالم 

ويطالب بإصالح حضرموت ويبدي وجهة نظره في اإلصالح وكيفياتـه بكـل جـالء              
ووضوح فكان يصارح السلطان والوزير والموظف والتاجر ومـن يجـيء إليـه مـن               
 األعيان وينتقد الحالة الحاضرة انتقاداً ظاهراً واضحاً فيحدث في بعض األحيـان شـيء   

بين زوبعـة   ) هـ١٣٤٧( من التألم من جراء مرارة االنتقاد، حتى تحول أخيراً في سنة          
من الضجيج إلى عدن فتحركت البالد لقدومه وإلقامته بها فكان المنزل الذي سكنه أشبه              
بمكتب استفتاء ومعهد وناد أدبي وإدارة تحرير في آن واحـد يـدرس عنـده الطالـب                 

يرد عليه المناظر والمجـادل وتنعقـد مجـالس األدب          ويجيء إليه السائل والمستفهم و    
والظروف ومنضدته الخاصة تتكدس عليها األوراق فيالزمها في وقت معين مـن كـل              
يوم لإلجابة على الرسائل الواردة من مختلف األنحاء، عالوة على ما هـو متعهـد بـه         



– 

  )٥١٨٠(

ثمـرات  "ابـه   على نفسه من المطالعة في أغلب الليالي مع التقاييد التي يضبطها في كت            
  ".المطالعة

  .)١("تحول من عدن إلى الحديدة وظل بها حتى توفي)هـ ١٣٤٩(وفي سنة 
علـى  ) العتب الجميـل  ( قد اشتمل الكتاب  الكالم على الكتاب إجماالً ، و     : الفصل الثالث 

  .مقدمة ، وستة أبواب ، وتكميل ، وخاتمة
  .كميل ، وخاتمةعلى مقدمة ، وستة أبواب ، وت) العتب الجميل( اشتمل الكتاب
  :أما المقدمة  

تهـذيب  (فقد بنى المؤلف كتابه على كالٍم للحافظ ابن حجر رحمه اهللا في كتـاب   
  " .نقاد الحديث من الرواة الشيعة والنَّاصبة:" حول موقف) التهذيب

ـَّار     "وإليك نص كالم الحافظ رحمه اهللا الذي قاله في ترجمة           ) ٢(ِلمـازة بـن زبـ
وقد كنتُ أستشكُل تـوثيقهم الناصـبيّ       : " ،ثم قال عقب الترجمة       )٣()األزدي الجهضمي 

ال يحبه إال مـؤمن وال      : "غالباً وتوهينهم الشيعة مطلقاً ، وال سيما أن علياً ورد في حقه           
، ثم ظهر لي في الجواب عن ذلك أن البغْض ها هنا مقيد بسبٍب وهو               " يبغضه إال منافق  

؛ ألن من الطَّبع البشري بغْض من وقعت        ) ه وآله وسلم  صلى اهللا علي  (كونه نَصر النبي    
منه إساءةٌ في حق المبغض ؛ والحب بالعكس ؛ وذلك ما يرجع إلى أمور الدنيا غالبـاً ،                
والخبر في حب علي وبغضه ليس على العموم ، فقد أحبه من أفرط فيه حتى أدعى أنه                 

ي حق علي من ذلك قد ورد فـي حـق           نبي أو إله تعالى اهللا عن أفكهم ، والذي ورد ف          
األنصار ، وأجاب عنه العلماء أن بغضهم ألجل النصر كان ذلك عالمةَ نفاق وبـالعكس          
، فكذا يقال في حق علي ، وأيضاً فأكثر من يوصف بالنصب يكون مـشهوراً بـصدق                 
اللهجة ، والتمسك بأمور الديانة بخالف من يوصف بالرفض فـإن غـالبهم كـاذب وال         

ورع في األخبار، واألصل فيه أن النَّاصبة اعتقدوا أن علياً رضي اهللا عنه قتل عثمان               يت

                                         
: ،وأشار إلى مصادر ترجمته ومنها)٦/٢٩٦(، وقد أوجز الزركلي في األعالم ترجمته)٤-٢ص (العتب الجميل )  ١(

 .، وغيرها)٤٥/٣٠٩(سيد حسن األمين،وأعيان الشيعة لل)٥/١٣(الذريعة إلى تصانيف الشيعة آلغا بزرك الطهراني

. زبار ، بفتح الزاي ، وتثقبل الموحدة ، وآخره راءبكسر الالم ، وتخفيف الميم ، وبالزاي ، ابن :" هكذا ضبط )  ٢(
 .)٥٧١٧رقم(تقريب التهذيب

 .)٨/٤٥٧(تهذيب التهذيب )  ٣(



 

 )٥١٨١(

أو كان أعان ، فكان بغضهم له ديانة بزعمهم ، ثم انضاف إلى ذلك أن منهم من قُتلـت                   
  .)١ ("أقاربه في حروب علي

  :وأما األبواب الستة فهي كما عنْون لها المؤلف بقلمه
  :الباب األول 

كر رجال من أئمة أهل البيت وأفاضل العترة وخيرتهم قـدح الـبعض فـي    في ذ 
  .عدالتهم أو غمزهم أو ترفع الرواية عنهم والتعلم

  :الباب الثاني 
في ذكر رجال من خواص أتباع أهل البيت الطاهر المعروفين بحبهم وبخـدمتهم             

  .جرحوهم 
  :الباب الثالث 

وطعنوا ) اهللا عليه وآله وسلم   صلى  (في ذكر رجال جرحوهم لتشيعهم آلل محمد        
  .فيهم وذموهم أو تهددوهم أو نبزوهم لذلك

  :الباب الرابع 
في ذكر رجال من أعداء أهل البيت الطاهر ذكروا عنهم ما تهدر بـه مرويـاتهم       

  .ثم وثقوهم ورووا عنهم حتى ما يؤيد مذهبهم الخبيث أو مطامعهم
  :الباب الخامس 

بيت وخاصتهم ومن أذنابهم عدلوهم ورووا      في ذكر رجال من حشم أعداء أهل ال       
  .عنهم ولم يجرحوهم بقربهم من الطواغيت

  :الباب السادس 
في ذكر رجال عدلوهم ورووا عنهم مع ذكرهم لنـصبهم مقـرين بـه وظهـور       

  .عالمات النفاق عليهم
  ) :وتحته العناوين التالية(: تكميل 

  . وأعدائهماإلشارة إلى الموازنة بين معاملتهم أهل البيت*
  .ذمهم لمن نقص بعض العلماء من غير أهل البيت*
  .ذكر ما يقضي به اإلنصاف*
  .من ظلم األمة للعترة) ع(تألم علي زين العابدين *

                                         
 .)٨/٤٥٨(تهذيب التهذيب )  ١(



– 

  )٥١٨٢(

  ).في االعتذار عن المتقدمين(خاتمة *
  .االعتبار بما كان من قرناء سلطان الترك عبد الحميد*

  .هذه هي عناوين الكتاب الرئيسة 



 

 )٥١٨٣(

  وفيه فصالن: نيالقسم الثا
 .حكم رواية المبتدع:الفصل األول

حكى ابن حبان اإلجماع على رد رواية المبتدع ، والذي يظهر مـن كالمـه أن                
المقصود به هجر المبتدع إماتةً لبدعته ، فهي مرتبطة بكيفية التعامل معه حال حياته أو               

منتحلون المذاهب من الرواة،    وأما ال : "حاَل وجود تأثيٍر له في زماٍن ما ، وفي هذا يقول          
مثل اإلرجاء والترفض وما أشبههما، فإنا نحتج بأخبارهم إذا كانوا ثقات، على الـشَّرط              

 إال  -جل وعال -الذي وصفناه، ونَِكُل مذاهبهم وما تقلدوه فيما بينهم وبين خالقهم إلى اهللا             
لذاب عنه ، حتى يصير إماماً      أن يكونوا دعاةً إلى ما انتحلوا، فإن الداعي إلى مذهبه، وا          

 ثم روينا عنه، جعلنا لالتَّباع لمذهبـه طريقـاً، وسـوغنا للمـتعلم              -وإن كان ثقة  -فيه  
االعتماد عليه وعلى قوله، فاالحتياطُ ترك رواية األئمة الدعاة منهم، واالحتجاج بـالرواة    

  .)١ ()الثقات منهم على حسب ما وصفناه
  :ؤكِّد هذا وهذه نصوص عن أهل العلم تُ

رواية أهل البدع مقبولة، فكم في الـصحيح مـن روايـة            (قال ابن قيم الجوزية     
؛ إذ مجرد كـونهم شـيعة ال   ...الشيعة الغالة، والقدرية، والخوارج، والمرجئة، وغيرهم   

  .)٢ ()يوجب رد حديثهم
ذ أنه ال تعتبر المذاهب في الرواية ، إ       : والذي تقرر عندنا    : (وقال ابن دقيق العيد   

                  أحداً من أهل القبلة إال بإنكار متواتر من الشريعة ، فإذا اعتقدنا ذلك ، وانـضم ال نكفِّر
   .)٣ ()إليه التقوى والورع والضبط والخوف من اهللا تعالى ، فقد حصل معتمد الرواية

إن عبد الرحمن يقول َأتْـرك      : وقال علي بن المديني قلت ليحيى بن سعيد القطان        
كيف تصنع بقتادة ؟ كيف تصنع بـابن  : قال يحيى . ي البدعة يدعو إليها     من كان رأساً ف   

إن ترك هذا الضرب ترك     : أبي رواد ؟ وعمر بن ذَر ؟ وعد يحيى قوماً ، ثم قال يحيى             
  .)٤ ("ناساً كثيراً

كان خالي عبد الرحمن بن مهدي يترك الحـديث         : وقال أبو بكر بن أبي األسود       
فر الجفري وعثمان بن صهيب وغيرهمـا مـن أهـل القـدر ؛              عن الحسن بن أبي جع    

                                         
   .)١٦٠ص  / ١ج  (- صحيح ابن حبان)  ١(
   .)٣/١٠١: (تهذيب السنن)  ٢(

   .):٣٣٤ - ٣٣٣(االقتراح في بيان االصطالح )  ٣(

   .)٨ص  / ١ج  (-ي ضعفاء العقيل)  ٤(



– 

  )٥١٨٤(

يـا  : للمذهب ، والضعف ، فلما كان بَأخرة حدث عنهم ، وخرجهم في تصانيفه ، فقلت              
نعم ، لكـن خفـت أن       : " ؟ فقال   !خال ، أليس قد كنت أمسكت عن الرواية عن هؤالء           

  .)١(لم أسقط عدالتنا ؟: من يا رب ، سْل عبد الرح: يخاصموني بين يدي ربي فيقولون 
سمعت أبا عبد اهللا محمد بن يعقـوب وسـئل عـن          : وقال محمد بن نعيم الضبي    
صدوق في الرواية إال إنه كان من الغالين في التشيع          : الفضل بن محمد الشَّعراني فقال      

ألن كتاب أستاذي مـآلن مـن حـديث         : فقد حدثتَ عنه في الصحيح ؟ فقال        : ، قيل له  
  .)٢(ة يعنى مسلم بن الحجاجالشيع

كان من الشيعة المغليـة     : سمعت يحيى ذكر حسيناً األشقر فقال     : وقال ابن الجنيد  
نعم ، كتبتُ عنـه     : صدوق ؟ قال    : ال بأس به ، قلت    : فكيف حديثه ؟ قال   : الكبار ، قلت  

  .)٣()عن أبي كدينة ويعقوب القمي
أما الحديث فهـو    : (المديني  وفي ترجمة عبد اهللا بن أبي نجيح قال عنه علي بن            

كـان ابـن أبـي    : (، وقال يحيى بن معين     )٤ ()فيه ثقة ، وأما الرأي فكان قدرياً معتزلياً       
  .)٥() نجيح من رؤساء الدعاة

الثقـة يعقـوب بـن يوسـف        : وفي ترجمة عبد الرحمن بن صالح األزدي قال       
ى أحمد بن حنبـل  كان عبد الرحمن بن صالح األزدي رافضياً ، وكان يغش   : (المطوعي  

! سـبحان اهللا    : " يا أبا عبد اهللا ،عبد الرحمن رافضي، فقال       : ، فيقربه ويدنيه ، فقيل له       
هو ! ال تحبهم ؟  : نقول له    - صلى اهللا عليه وسلم      -رجٌل أحب قوما من أهل بيت النبي        

لب فـي   لم أر أن أكتب عنه ، وضع كتاباً مثا        : (، مع أن أبا داود السجستاني قال        )٦()ثقة
: ، وقال الحافظ موسى بن هارون الحمـال       )٧ ()أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

وقـال ابـن     . )٨ ()كان يحدث بمثالِب أزواج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه          (

                                         
   .)٢٤١رقم (سؤاالت السلمي للدارقطني )  ١(

   .)١٣١ص  / ١ج (الكفاية في علم الرواية )  ٢(

   .)٦٧٤رقم (سؤاالت ابن الجنيد )  ٣(
   . )٩٩رقم (سؤاالت ابن أبي شيبة )  ٤(

   .)٣٣٥ص ( أخبار المكيين البن أبي خيثمة )  ٥(
   . )٢٦٢ / ١٠( تاريخ بغداد )  ٦(

   .)١٩٢٢رقم (سؤاالت اآلجري  ) ٧(

   .)٢٦٣ / ١٠(تاريخ بغداد )  ٨(



 

 )٥١٨٥(

وعبد الرحمن بن صالح معروف مشهور في الكوفيين لم يذكر بالـضعف فـي              : (عدي
  .)١() كان محترقاً فيما كان فيه من التشيعالحديث وال اتهم فيه اال أنه

العبرةُ في الرواية بصدق الـراوي وأمانتـه        : (وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه اهللا     
والثقة بدينه وخلقه، كما أن المتتبع ألحوال الرواة يرى كثيراً من أهل البـدع موضـعاً                

يوثَـق بـأي شـيء      للثقة واالطمئنان، وإن رووا ما يوافق رأيهم، ويرى كثيرا منهم ال            
   .)٢ ()يرويه

سألت محمد بن عبد اهللا بن عمار الحافظ عن علي بن           : وقال الحسين بن إدريس     
إنـه كـان    : أليس هو ضعيفاً ؟ قال    : كان صاحب حديث بصيراً به ، قلت      : غراب فقال 

يتشيع ولست أنا بتارك الرواية عن رجل صاحب حديث بعد أن ال يكون كذاباً للتـشيع                
 ولست براو عن رجل ال يبصر الحديث وال يعقله ولو كان أفضل مـن فـتح       أو القدر ،  

 .)٣()يعني الموصلي
وقد رأيت أحاديث شعبة عنـه مـستقيمة ولـيس         : (قال أبو داود عن أحد الشيعة     

 .)٤()الرافضة كذلك
سمعتك تحـدث  : (قلت لعبد الرحمن بن مهدي : وقال سليمان بن أحمد الواسطي     

محمـد بـن راشـد    : من هو  ؟ قلت   : الحديث عنه ، قال     عن رجل أصحابنا يكرهون     
 .)٥()ما يضره ؟ : فغضب وقال . كان قدرياً : و ِلم ؟ قلت : قال . الدمشقي 

أبان بن تغلب الكوفى شيعي جلد، لكنه صدوق، فلنا صدقه وعليه           : (وقال الذهبي 
  .)٦ ()بدعته

أهل الكوفـة عنـه   و لسدير بن حكيم الصيرفي أحاديث يرويها        : (وقال ابن عدي  
قليل ، وقد ذكر عنه إفراط في التشيع وأما في الحديث فإني أرجو أن مقدار ما يرويـه                  

  .)٧()ال بأس به

                                         
 .)٣٢٠ص  / ٤ج (الكامل في ضعفاء الرجال )  ١(

   .)٨٤ص(الباعث الحثيث )  ٢(
   .)٣٢٤ص  / ٧ج  (-تهذيب التهذيب )  ٣(

   .)٣٨٥ص  / ١١ج  (-تهذيب التهذيب )  ٤(
   .)١٢٩(الكفاية )  ٥(

   .)٥ص  / ١ج  (-ميزان االعتدال )  ٦(

 .)٤٦٤ص  / ٣ج (الكامل في ضعفاء الرجال )  ٧(



– 

  )٥١٨٦(

 األخطاء المنهجية في الكتاب ، وفيه مبحثان: الفصل الثاني 
  .األخطاء في الوصف بالنفاق: المبحث األول 
  :المبحث األول 

  : عليها الكتاب األخطاء المنهجية والعلمية التي بني
في هذا الكتاب أخطاء منهجية عديدة ، سيطرتْ على وجهة الكتاب من أوله إلـى    

  .آخره ، فأنتجت تبعاً لذلك أخطاء جزئية كثيرة 
  :ومن المهم الوقوف عند هذه األخطاء المنهجية 

َأكْثَر المؤلفُ من إطالِق وصِف النفاق على كل من لم يوافقـه فـي               -١
يت رضي اهللا عنهم، والنفاق هنا بالتأكيد هو النفاق األكبـر ، ألن             مشربه في أهل الب   

 يقع من كلِّ أحٍد حتى الشيعة الغـالة ، بـل ومـن        – وهو المعاصي    –النفاق األصغر   
 .المؤلِِّف نفِسه 

والنفاق األكبر كفر الشك فيه ، والمؤلف بهذا يتقاطع مع الخوارج في التكفيـر          
رون صاحب الكبيرة ، والمؤلف يكفِّر بأي شيء يفْهم         بالمعاصي ، إال أن الخوارج يكفِّ     

فالخوارج في هذا   . منه تنقُّصاً من حقِّ أهل البيت ، ودون تفريق بين كبيره وصغيره             
 !!أهون منه 

 .األخطاء المنهجية في علم الجرح والتعديل وعلم الحديث: المبحث الثاني 
  :األخطاء المنهجية 

فالمؤلف يجعل نقد الناقد ألي     : ئمة الجرح والتعديل    عدم االطراد في موقفه من أ      -١
 .راٍو شيعي ، أوثناءه على أي راٍو ناصبي دليالً على عدم إنصافه 

               لكنه ال يلتزم الثناء على ذلك الناقد إذا عكس القضية فوثَّق راوياً شيعياً أو جرح
 ٍ!راوياً ناصبياً  

هم ، و مأل الكتـاب بالـشتائم    أسقط المؤلف ديانة أئمة الحديث ، وأساء أدبه مع         -٢
لهم في أمانتهم وفي علمهم وفي حبهم آلل بيت نبيهم صلى اهللا عليهم وسـلم ،                
وكلما وجد المؤلف راوياً شيعياً ضعفه أهُل الحديث انبرى للدفاع عنه بالوقيعـة             

 .في حفَّاظ السنة وحملة الشريعة
  :وكالمه كثير في هذا ، وسأقتصر هنا على بعض األمثلة



 

 )٥١٨٧(

قال في ترجمة حريز بن عثمان بعد أن نقل عن أئمة الحديث ما أدانوا به                .١
ونحن مما ال يشك في أن ما نقلوه وبلغنا مـن          : (حريز من الكالم الذي يدل على نصبه        

فظائع هذا المارد إنما هو جزء صغير، لعلمنا محبتهم الستر لفـضائح سـلفهم ، ومـن                 
ء لألخذ عنه وحرصـهم الـشديد علـى أن ال          يرغبون في التعزز بالرواية عنه واالنتما     

يسمعوا وال يذكروا ما يضيق عليهم الرواية عن رقاق الدين كما تقدم ما نقلـه الخـالل                 
عن يزيد مخادعة منهم ألنفسهم ، وهيهات إن ربك لبالمرصاد ، وإنكار أبي حاتم صحة               

 .)١ ()نصب حريز عنده من هذا القبيل
: زاً مع تحذيرهم في الوقت نفسه من نَصِبه هم            وهؤالء العلماء الذين وثَّقوا حري    

 .اإلمام أحمد وابن معين والفالس والعجلي وابن عدي وغيرهم 
  !فإذا كان هؤالء أصحاب هوى فمن بقي من أهل الحديث إذن ؟

) : تهـذيب التهـذيب   (قال في   : (وقال في ترجمة الحسين بن زيد الشهيد       .٢
ما تقول فيه ؟ فحرك يده وقلَّبها يعنـي         : قلت ألبي : قال ابن أبي حاتم   . وثَّقه الدارقطني   "

، ) ال بأس به إال أني وجدت في حديثه بعض النكـرة          : (وقال ابن عدي  . يعرف وينكر   
لقيتُـه ولـم أسـمع منـه ، لـيس           : (، وقال ابن معين   ) فيه ضعف : (وقال ابن المديني  

 تأمل يرحمك اهللا هـذا      :أقول: (ثم عقَّب المؤلف على تلك األقوال بقوله      . اهـ  )).بشيء
الجرح المبهم والقدح المظلم ومنه يظهر لك شدة التحامل المشين علـى هـذا الفاضـل                

ولم يعرفوا له فضل العلم     ) صلى اهللا عليه وآله وسلم    (الكامل وأنهم لم يرقبوا فيه محمداً       
 تـسعين والصالح ولم تشفع له عندهم فضيلة القرون المفضلة ألنه رحمه اهللا توفى لنحو   

من الهجرة ولم يراعوا فيه الوالدة وال القرابة وليس له ذنب يبيح لهم تنقيـصه واإلزراء     
به فما هي تلك النكارة التي وجدها ابن عدي وأين هي ؟ إن النكارة الواضـحة الجليـة                  
موجودة فيما قالوه فيه وفي أمثاله وفيما قبلوه من المنافقين النواصب وما أبـشع مقالـة                

 .)٢()هللا إيابهم وعليه حسابهمابن معين وإلى ا
وأما اإلمام البخاري فناله نصيب وافر من شتائم المؤلف ، ال لـشيٍء إال               .٣

أنه عامَل الشيعة والنواصب بما عامَل به سائر الرواة ، وأجرى عليهم قانونه في النقـد                
الذي أجراه على سائر رواة الصحيح، لكن لم يعجب المؤلفَ ذلك الصنيع ، فقـال فـي                 

                                         
 .)٨٦ص (العتب الجميل )  ١(

 .)٤٢ص (العتب الجميل )  ٢(



– 

  )٥١٨٨(

قد أطلت في ترجمة هذا الخبيث المخبث بنقـل كالمهـم           ) : (حريز بن عثمان  (جمة  تر
؛ألنه روى له البخاري وغيره واعتمدوه وعدلوه وذبوا عنه حميـة وتعـصباً للباطـل               
واتخذوه إماماً وحجة في دينهم وقد تجشمت اإلطالة نصحاً هللا ولرسوله ليحذر الحريص             

ث وال تغتر بقولهم ثقة ثبت صاحب سنة إلخ إلـخ  على دينه دسائس المنافقين ويدقق البح  
فإن أمثال هذا اإلطراء منهم يكال جزافاً لكالب النـار ولفجـار المنـافقين الوضـاعين            

  .المبدلين للدين أعداء النبي األمين وأهل بيته الطاهرين
ومما تقدم نقله تعرف حريز بن عثمان منافق فاجر وضاع مبغض لعلي متجاهر             

ه وبأنه ال يحبه يشيد بسبه ويخترع األحاديث في تنقيصه وهو مع ذلك             بذلك مصرح بلعن  
سفياني داعية إلى مذهبه الممقوت وادعاؤه سماع ذلك البهتان مـن طاغيتـه الوليـد أو                

  .احتمال إمكان ذلك عذر غير مقبول وإن كان الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض
ا المارد إنمـا هـو جـزء    ونحن مما ال يشك في أن ما نقلوه وبلغنا من فظائع هذ 

صغير لعلمنا محبتهم الستر لفضائح سلفهم ومن يرغبون فـي التعـزز بالروايـة عنـه       
واالنتماء لألخذ عنه وحرصهم الشديد على أن ال يسمعوا وال يذكروا ما يضيق علـيهم               
الرواية عن رقاق الدين كما تقدم ما نقله الخالل عن يزيـد مخادعـة مـنهم ألنفـسهم                  

 لبالمرصاد وإنكار أبي حاتم صحة نـصب حريـز عنـده مـن هـذا          وهيهات إن ربك  
  .)١()القبيل

ولم يشفع للبخاري عند المؤلف أنه عقَد باباً كامال في كتاب فـضائل الـصحابة               
  .)٢(لمناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي رضي اهللا عنه وأرضاه 

ـ  : (قال عنه السبكي  : زكريا بن يحيى أبو يحيى الساجى      .٤ ان مـن   الحافظ ك
االمام الثبت الحافظ، محدث البـصرة وشـيخها        : ( ، وقال عنه الذهبي    )٣()الثقات األئمة 

 :)٤()وللساجي مصنف جليل في علل الحديث يدل على تبحره وحفظه..ومفتيها
لـيس بثبـت    : ( أما المؤلف فبعد أن نقل قوَل الساجي في قابوس بن أبي ظبيان           

لو صح كالم الساجي لكان العدد الجـم مـن         : (ائالً  علَّق عليه ق  ) يقدم علياً على عثمان     

                                         
 .)٨٦ص (العتب الجميل )  ١(
 )٤٧٢ص  / ٤ج  (-صحيح البخاري )  ٢(

 .)٢٩٩ص  / ٣ج  (-طبقات الشافعية الكبرى )  ٣(

 .)١٩٧ص  / ١٤ج  (-سير أعالم النبالء )  ٤(



 

 )٥١٨٩(

 ،  )١ ()خيار الصحابة وأهل البيت مجروحين ولكنها عداوة اختالف المذهب وقوة الوالية          
وبعد هذا الجزم بعداوة الساجي ألهل البيت والوالء ألعدائهم جاء في ترجمة داود بـن               

يث مـتهم بـرأي     منكـر الحـد   : (الحصين المدني األموي فنقل فيـه قـوَل الـساجي         
  !!)٢()الخوارج

 .وهكذا التعصب يعمي صاحبه فيخبط ويخلط وهو يحسب أنه يحسن صنعاً
وهو العالم الوحيد الذي تلَون المؤلف فـي        : الحافظ ابن حجر العسقالني      .٥

موقفه منه ، فتارة يعتذر له ، وتارة يسلقه بألسنة ِحداد ، وال أدري لماذا يتكلف المؤلف                 
طن االعتذار له مع أنه دافع عن موقف الحفَّـاظ مـن الـرواة الـشيعة                في بعض الموا  

 !والناصبة ، ولم يخالفهم في ذلك ؟
 قد ورد مثلـه  )٣(والذي ورد في حق علي من ذلك: (وحين قال الحافظ ابن حجر    

قد اعتاد بعض مـن كمـن فـي         : وأقول: (علق عليه المؤلف بقوله     ) في حق األنصار  
أن يتبع ذكر كل منقبة من مناقب       ) عليه السالم (مؤمنين علي   سويداء قلبه بغض مولى ال    

علي ال يستطيع جحدها بما يشوهها أو يوهم مساواة غيره له فيها حسداً من عند أنفسهم                 
ولو بأن يكذبوا ويخترعوا أو ينقلوا ما يعرفون بطالنه أو ضعفه كثر هذا حتـى صـار                 

هيبة لالنفراد أو احتراساً عـن      من ليس مثلهم في مرض القلب يتبعهم في صنيعهم هذا           
أن ينبز بالرفض أو انقياداً للتقليد أو بلَهاً أو غفلة ، ولعل الحامل للشيخ على مـا ذكـره            

  .)٤ ()هنا بعض هذا
: ومن إساءته األدب مع الحافظ ابن حجر قوله في ترجمة الحكم بن عتيبة الكندي             

: الجماعة ومدحوه، ثـم قـال  هو أحمد من روى عنه : وقال) تهذيب التهذيب(ذكره في   (
مـا أدري   : اهـ وأقول .إنه صاحب سنة واتباع وكان فيه تشيع إال أن ذلك لم يظهر منه            

كيف عرفوا تشيعه مع قولهم أنه لم يظهر منه إال إن كان للتشيع رائحة ذكيـة كرائحـة            
  .)٥ ()فتصيب رؤوس جعالن النصب بالصداعالمسك األذفر تضوع 

                                         
 .)٧١ص ( الجميل العتب)  ١(

 .)٨٩ص (العتب الجميل )  ٢(
   .أنه ال يحبه إال مؤمن وال يبغضه إال منافق )  ٣(

 .)٢٧ص (العتب الجميل )  ٤(

 .)٦٢ص (العتب الجميل )  ٥(



– 

  )٥١٩٠(

ى اهللا عليه وسلم ذا الخلق العظيم وآَل بيتـه الطيبـين            وما أغنى نبينا محمداً صل    
  !عن هذا وأمثاله 

ومثل ذلك ما قاله في ابن سعد في ترجمة عبيد اهللا بن موسى بـن أبـي                  .٦
فقـال  ) يروي أحاديـث فـي التـشيع منكـرة    : (المختار العبسي الذي قال فيه ابن سعد  

قلوب الغلف المنكوسـة مـن      قوٌل منكر، فأين هي ؟ وال عبرة بإنكار أهل ال         : ( المؤلف
  .)١()النواصب وال بشهادتهم ضد أهل الحق من المؤمنين

 !التدليس  : والخلل المنهجي الثالث لدى المؤلف  - ٣
لما عِلم المؤلف أن دعواه في حقِّ أئمة الحديث متَكلَّفةٌ ، تكذِّبها كتب الجـرح               

النصوص ، فنَقََل منها ما     ألجأه هذا إلى التدليس في نقل       : والتعديل ، وتنطق بخالفها     
ظَنَّه موافقاً لهواه ، وأسقط منها ما ينقض عليه دعواه التي ادعاها ، وهذا التـصرف     
             يقدح في مصداقية المؤلف وأمانته العلمية، وسأضرب أمثلةً على إخفائـه األسـباب

 : الحقيقية التي ألجلها ضعف األئمة رواةً شيعة ، أو وثَّقوا بها رواة نواصب
إن الخـوارج أصـح   "وأما قول أبي داود : ( نَقََل المؤلف عن ابن حجر قولَه      .١

فليس على إطالقه فقد حكى ابن أبي حاتم عن القاضي عبداهللا بـن             " أهل األهواء حديثاً    
إنهم إذا هووا أمـراً  : عقبة المصري ـ وهو ابن لهيعة ـ عن بعض الخوارج ممن تاب  

الميزان بعد ذكره ما نقلناه عنه آنفـاً عـن تهـذيب            اهـ وقال في لسان     ).صيروه حديثاً 
حدث بهذا عبد الرحمن بن مهدي االمام ابن لهيعة فهي مـن قـديم              : ( التهذيب ما لفظه  

حديثه الصحيح انبأنا بذلك ابراهيم بن داود شفاها انبأنا ابراهيم بن علي انبأنا محمد بـن                
م حـدثنا أحمـد بـن اسـحق بـن           محمد كتابة انبأنا أبو الحسن بن أحمد انبأنا أبو نعي         

يعني بأن الخوارج إذا هووا أمـراً صـيروه         (عبدالرحمن بن عمر حدثنا ابن مهدي بها        
 ) .حديثاً

  )٢(..)أنصف الشيخ هنا: وأقول: (ثم علَّق المؤلف قائالً 
نعم أنصف الحافظ ابن حجر رحمه اهللا ، لكنك أنت يـا           : وجواباً عن ذلك أقول       

  !ك اجتزأتَ من كالم ابن حجر ما يوافقك وتركتَ ما يدينك ابن عقيل لم تنصف ، ألن

                                         
 .)٦٩ص (العتب الجميل )  ١(

 .)١٨ص (العتب الجميل )  ٢(



 

 )٥١٩١(

 ومـنهم   –فإن في تمام كالم ابن حجر نقوالً أخرى عن أناٍس من سائر الطوائف              
 يعترفون فيها بأنهم كانوا يصنعون صنيع الخوارج في وضع األحاديث نُصرةً            –الشيعة  

  !لمذاهبهم 
 يعني الرافـضة  حدثني شيخ لهم    وقال حماد بن سلمة     : (وهذا تمام كالم ابن حجر    

  .قال كنا إذا اجتمعنا واستحسنا شيئاً جعلناه حديثا
كان رجل منا في األهواء مدة ثم صـار         : وقال مسيح بن الجهم األسلمي التابعي     

الى الجماعة وقال لنا أنشدكم اهللا ان تسمعوا من أحد من أصحاب األهواء فانا واهللا كنـا                
  . في اضاللكم نروي لكم الباطل ونحتسب الخير

وقال زهير بن معاوية حدثنا محرز أبو رجاء وكان يرى القدر فتاب منه فقال ال               
ترووا عن أحد من أهل القدر شيئا فواهللا لقد كنا نضع األحاديث ندخل بها النـاس فـي                  

  .)١ ()القدر
إن هذا الصنيع من المؤلف ينزع الثقة به ، ويجعل القارئ يتعامـل معـه علـى            

 .يتأكَّد بنفسه من نُقُول ابن عقيل فضالً عن أحكامه االحتمال حتى 
قـال  ) تهذيب التهـذيب  (قال في   : (قال في ترجمة الحسين بن الحسن األشقر       .٢

أرى الجوزجـاني عنـي     : (ثم علَّق قـائالً   ) اهـ.الجوزجاني غاٍل من الشتامين للخيرة    
 .)٢ () واستعذ باهللابالخيرة أئمته معاوية ويزيد ابنه ومروان واجراءه وأذنابهم فافهم ذلك

وإذا أردتَ أن تعرف مدى تدليس المؤلف وماهو أكثر من ذلـك فـارجع إلـى                
المصدر الذي نَقََل منه وهو تهذيب التهذيب ، فلن تجد فيه ذكراً لمعاوية البتة ، ولكنـك                 

: ذكره العقيلي في الضعفاء وأورد عن أحمد بن محمد بن هانئ قـال      : (ستجد فيه التالي  
لم يكـن عنـدي     : تحدث عن حسين االشقر  ؟ قال        : داهللا يعني ابن حنبل     قلت ألبي عب  

إنه يحدث فـي أبـي   : ممن يكذب ، وذَكَر عنه التشيع ، فقال له العباس بن عبد العظيم           
ليس هذا بأهـل    : يا أبا عبد اهللا انه صنَّف باباً في معائبهما، فقال         : بكر وعمر، وقلت أنا   

  .)٣ ()أن يحدث عنه

                                         
 .)١١ص  / ١ج  (- لسان الميزان )  ١(

 .)٦١ص (العتب الجميل )  ٢(

 .)٢٩١ص  / ٢ج  (-تهذيب التهذيب )  ٣(



– 

  )٥١٩٢(

 أن ينتقد المؤلف هذا الراوي نُصرةً لرسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم       وبدالً من 
  !جاء هنا ليدافع عنه بإخفاء بالياه الحقيقية عن القراء

ليت المؤلف تكرم على الشيخين أبي بكر وعمر عندما يتكلم فيهما بشيٍء يـسيٍر              
ى الـشيخين   فليته سـاو  !! من غيرته وغضبته التي أغدقها على ضعفاء الشيعة وهلكاهم        

  !بسائر أفراد الشيعة في الدفاع عنهم
لكن يبدو أن أصغر شيعي عند المؤلف َأولى بالحمية الدينية من رفيقـي رسـول          

  !صلى اهللا عليه وسلم
قال المؤلف في ترجمة الحافظ العالمة أبي بكر محمد بن يوسف بن موسـى               .٣

ذكره الذهبي في تـذكرة الحفـاظ وقـال لـه        : (بن يوسف ابن مسدي األزدي األندلسي     
تصانيف كثيرة وتوسع في العلوم وتفنن وله اليد البيضاء في النظم والنثر ومعرفة بالفقه              
وغير ذلك وفيه تشيع وبدعة إلخ ثم قال حدثني العفيف أن ابن مسدي كان يـدخل إلـى                  

ان ينشىء الخطب    فولَّوه خطابة الحرم ، فك     - يعني اإلشراف أمراء مكة      -الزيدية بمكة   
في الحال ، وأكثر كتبه عند الزيدية ، ثم أراني عفيف الدين له قصيدة نحو من سـتمئة                  

  .اهـ بتصرف كثير.بيت ينال فيها من معاوية وذويه
أسخن اهللا عيون النواصب وصب عليهم عذابه الواصب ما نقموا من ابن            : وأقول

ود كتبه عنـدهم وذمـه لعـدو اهللا         مسدي إال قربه من الزيدية وحبه العترة النبوية ووج        
 .)١ ()وعدو اإلسالم معاوية

 التي نقل منها المؤلف     – )٢(وإذا رجعتَ إلى ترجمة ابن مسدي في تذكرة الحفَّاظ        
 وجدتَهم جميعـاً يتفقـون علـى أن         )٤( وطبقات الحفَّاظ للسيوطي   )٣( والوافي بالوفيات  -

المؤمنين عائشة رضي اهللا عنها وعـن       السبب األول في تُهمته بالتشيع هو كالمه في أم          
أبيها الصديق ، والمؤلف أسقط هذه التهمةَ الشنيعة عن ابن مسدي ليتسنى له الوقيعة في               

  !أئمة السنة والطعن فيهم

                                         
 .)٧٢ص (العتب الجميل )  ١(
 .)١٦٠ص  / ٤ج  (-تذكرة الحفاظ )  ٢(

 .)١٦٦ص  / ٥ج  (- الوافي بالوفيات )  ٣(

 .)١٠٥ص  (-طبقات الحفاظ )  ٤(



 

 )٥١٩٣(

وهذا يكشف للقارئ حقيقة موقفه من أم المؤمنين وِعرض رسول اهللا صـلى اهللا              
   .)١(م حسن موقفه منهاعليه وسلم ، فإنه في أول الكتاب قال كالماً يوه

فقارن موقفه هذا ممن يتكلم في زوِج رسول صلى اهللا عليـه وسـلم وِعرِضـه                
 -بموقفه بل مواقفه الحماسية التي مأل بها كتابه استماتةً في الدفاع ال عن أهـل البيـت        

  ! ولكن في الدفاع عن الهلكى والضعفاء من الرواة الشيعة–فهم أهٌل لذلك 
  يِن للصحابة ثم           إن الذي يستفزاألئمة ليونس بن خباب وابِن خراش الشَّتَّام حره ج

إن مـن   : يخْفي الطعن في زوجات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ويدافع عن قائلـه                
 .هذا شأنه ليس أهالً للدفاع عن آل رسولنا صلى اهللا عليه وسلم 

التهذيب بعد  قال في تهذيب    : (قال في ترجمة عمر بن سعد بن أبي وقاص         .٤
روى عنه الناس وهو تابعي ثقة وهو الذي قتـل     : ذكره لروايته ولمن روى عنه ما لفظه      

  اهـ بحروفه.الحسين
ال حول وال قوة إال باهللا بخ بخ بخ يا له من تابعي ويا لهـا مـن عدالـة           : وأقول

  :ويرحم اهللا القائل
 )٢ ()فالكلب ال شك ربي.... إن كان هذا نبياً 
  : الراوي في ثالثة أشياء وتدليسه في هذا

زعم أن هذا النقل بحروفه عن ابن حجر من التهذيب ، وليس الحال كذلك              : أوالً  
  .، ألن صاحب التوثيق هنا هو العجلي وليس الحافظ ابن حجر 

 وعلى  –أنه ترك من التهذيب نصين مهمين يثبتان أن موقف أئمة النقد            : والثاني  
من أهل البيت كان على خالف مزاعم المؤلف ودعـاواه ،            –رأسهم القطان وابن معين     

!) كيف يكون من قتل الحسين ثقـة ؟     : قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين      : (ففي التهذيب   
و روى القطان مرةً عنه فقال له رجل أما تخاف اهللا تروي عن عمر بن سـعد فبكـى                   

 .)٣ ()وقال ال أعود

                                         
 .)١٦ص (العتب الجميل )  ١(

 .)٧٦ص (العتب الجميل )  ٢(

 .)٣٩٦ص  / ٧ج  (-تهذيب التهذيب )  ٣(



– 

  )٥١٩٤(

 لم ينقل قول ابن حجر فيه فـي التقريـب           من تدليسه في هذه الترجمة أنه     : ثالثاً  
  .)١ ()لكن مقته الناس لكونه كان أميراً على الجيش الذين قتلوا الحسين: (حيث قال

 .وال أظن األمانة العلمية متحقِّقة فيمن يتعامل مع العلم بهذه الطريقة : أقول 
نَقََل وصفَ ابن معين له بأنه إباضي ، وتـرك          : في ترجمة جابر بن زيد       .٥

إن : دخلتُ على جابر بن زيد فقلـت      : ( ما قبلها وهو قول داود بن أبي هند عن عزرة           
  .)٢ ()أبرأ إلى اهللا من ذلك: هؤالء القوم ينتحلونك يعني اإلباضية قال

مع أن األمانة العلمية في مثل هذه الحال تقتضي أن يذكر ما قيل في الـراوي ،                 
في ما ينقض عليه رأيه من أساسه دون جـواب  ثم يبين الراجح فيه مع تعليله ، ال أن يخ   

  !عنه 
اسـتماتة مؤلفـه فـي      : من مظاهر الخلل المنهجي في هذا الكتاب         -٤

 !!الدفاع عن أي شيعي ولو كان غالياً 
واإلنصاف يقضي بـأن فـي     ) : (ذكر ما يقضي به اإلنصاف    (فقال تحت عنوان    

إيمانه وقوة يقينه ورغبتـه  رواية الراوي مناقب أهل البيت أو شيعتهم داللة ظاهرة على           
فيما عند ربه وزهده في المال والجاه ، والتهم بعيدة جداً عنه ، وفي هذا جبر لمـا قـد                    

  .)٣()يكون في بعضهم من ضعف أو لين إن صح
  :وهذا الكالم العجيب من المؤلف يقتضي أن نقول 

البيـت ،   إنه قد ثبت عند المؤلف قبل غيره روايةُ أهل السنة لفضائل أهل             : أوالً  
فكان األولى به أن يعتبر ذلك داللة ظاهرة على إيمانهم وقوة يقينهم ورغبتهم فيما عنـد                

  !ربهم وزهدهم في المال والجاه ، وأن ذلك أبعد للتهم عنهم
إن المؤلف جعل مجرد الرواية إثباتاً للعدالة والضبط معاً ، وهـذه قاعـدة         : ثانياً  

وإذا سلمنا بها في باب العدالة فكيـف يـستقيم لنـا        ! جديدة لم يقُل بها أحد قبل المؤلف      
  !!إعمالها في باب الضبط  

  :ومن أمثلة هذه استماتة في الدفاع عن غالة الشيعة ما يلي 

                                         
 .)٤٩٠٣رقم  (- تقريب التهذيب )  ١(

 .)٣٤ص  / ٢ج  (-تهذيب التهذيب )  ٢(

 .)١٠٦ص (العتب الجميل )  ٣(



 

 )٥١٩٥(

نقل ترجمته من تهذيب التهـذيب ، وانتقـى         : عباد بن يعقوب الرواجني      .١
 التأويـل ، ومـن   منها ما ال يتعارض مع فكرته في كتابه وما يمكنه تأويله بأي نوع من    

سمعت عبدان يذكر عن أبي بكر بن أبي شيبة أو هناد بن الـسري        : (ذلك قول ابن عدي   
والـسلف  : (، فعلَّق على ذلك قـائالً      ) أنهما أو أحدهما فسقه ونسبه إلى أنه يشتم السلف        

  .)١()الذي روى عبدان أن عباداً كان يشتمهم ما أراهم إال الطواغيت معاوية وأذنابه
عسيراً على أي قارئ أن يعرف هؤالء السلف الذين كان يشتمهم عبـاد ،              وليس  

  !!فابن حجر نقل بعد كالم ابن عدي ما يكشف ما أخفاه المؤلف  
: وسمعته يقول : كان يشتم عثمان ، قال    : وقال صالح بن محمد   : ( قال ابن حجر    

   .)٢ ()الهاهللا أعدل من أن يدخل طلحة والزبير الجنة ألنهما بايعا علياً ثم قات
كما أن المؤلف لم ينقل ما ذكره ابن حجر من النقول األخـرى التـي تثبـت أن                

  !عباداً وصل حداً من الغلو يفوق الوصف 
وقال القاسم بن زكريا المطرز وردت الكـوفي فكتبـت عـن            : (قال ابن حجر    

شيوخها كلهم غير عباد بن يعقوب فلما فرغت دخلت عليه وكان يمتحن من يسمع منـه                
ال لي من حفر البحر فقلت اهللا خلق البحر قال هو كذلك ولكن من حفره قلـت يـذكر           فق

الشيخ قال علي ثم قال من أجراه قلت اهللا مجري األنهار ومنبع العيون قال هـو كـذلك               
ولكن من أجراه قلت يذكر الشيخ قال أجراه الحسين قال وكان مكفوفا ورأيت في بيتـه                 

قال أعددته ألقاتل به مع المهدي قال فلما فرغت مـن           سيفا معلقا وجحفة فقلت لمن هذا       
سماع ما أردت وعزمت على السفر دخلت عليه فسألني فقال من حفر البحر فقلت حفره               
معاوية وأجراه عمرو بن العاص ثم وثبت فجعل يـصيح أدركـوا الفاسـق عـدو اهللا                 

  .)٣()فاقتلوه
المؤلف فـي   مثاالن ظاهران على استماتة     : يونس بن خباب وابن خراش       .٢

 !الدفاع ال عن الشيعة وإنما عن غالتهم لألسف 
األول منها شتَّام للصحابة خصوصاً عثمان ، والثاني صنَّف في مثالب الـشيخين             
أبي بكر وعمر رضي اهللا عنهما ، وقد كان للمؤلف هاهنا فرصـةٌ إلثبـات اعتدالـه ،                 

                                         
 .)٦٧ص (العتب الجميل )  ١(

 )١٠٩/ ٥(تهذيب التهذيب )  ٢(

 )١٠٩/ ٥(تهذيب التهذيب )  ٣(



– 

  )٥١٩٦(

 حبـه للثالثـة الراشـدين       وبغِضه للغالة من الرافضة ، وما كان يضيره شيئاً لو أثبتَ          
 .بطعنه في هذين الشتَّامين ، ليحتفظ لنفسه بخط رجعة ضد اتهامه بالغلو في التشيع 

لكن عز على المؤلف أال ينصر هذين الشتَّامين للثالثة الخلفاء الراشدين ، ومـع              
اشـر  أنه ال مجال في ترجمتيهما للدفاع عنهما ، فانبرى للدفاع عنهما ولو بشكٍل غير مب              

، إذ عقد مبحثاً للموازنة بين ما يزعمه ثناء من أهل السنة على أعـداء أهـل البيـت ،            
  .وبين ذمهم لشيعة أهل البيت ، ثم أورد هذين االثنين مثاالً لهؤالء الشيعة 

وال أدري لماذا يصر المؤلف في هذا المبحث على أن تضعيفَ هذين الغاليين لم              
 ، ولكن لكونهما شيعيين ؟ وأن كونَهما شيعيين هـو الـدافع             يكن لشتمهما أئمةَ الصحابة   

لشدة تضعيف األئمة لهما ؟ مع أن نصوص األئمة قاطعةٌ في أن سبب الكالم فيهما هـو           
  .سبهما ألصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أجنبيته عن علم الحـديث ،      : الخلل المنهجي الخامس لدى المؤلف       -٥
 ، وانطلق في حكمه على الرواة من منطلقات ال تُعـرف فـي          بحيث أتى فيه بالعجائب   

 .علوم الحديث وال كتب الجرح والتعديل 
ليس لـه فـي علـم       ) العتب الجميل (ال يشك أحد عرفَ علم الحديث أن مؤلف         

الحديث ناقة وال جمل وال شاة ميتة ، وأنه دخيل على هذا العلم ، فهو يخبط فيه ويخلط                   
ى أثارٍة من الصنعة الحديثية، ولهذا جاء في كتابـه بالعجائـب ،   ، وليس على كالمه أدن    

وأولها وأعجبها أن ينقل في دفاعه عن الراوي ماله وما عليه ، فما أن تستَِتم له الدعوى                 
  ! حتى ينقل فيها ما ينقضها – كما يظن –

 .وال يصنع ذلك إال الجاهل بالفن الذي يتكلم فيه 
 : األخطاء وفي النقاط التالية أبرز هذه

) عدالة الـراوة  (المعيار الرئيس الذي بنى عليه المؤلف موقفَه من          -١
جرحاً وقدحاً هو انتمائهم المذهبي فقط ، فالراوي الشيعي ال يضره كذبه ما دام منتمياً              

 .للتشيع 
، فالراوي الشيعي عنـده    ) ضبط الراوة (المؤلف ال يلقي باالً لمسألة       -٢

 ، وأي رد لحديث الراوي الـشيعي ألجـل سـوء            مقبوٌل ولو كان مقدوحاً في ضبطه     
 !ضبطه فإنه في رأي المؤلف ظلم وبغي على ذاك الراوي  



 

 )٥١٩٧(

من يقبـل قولـه فـي       (األساس الذي ينطلق منه المؤلف في تعيين         -٣
 ...هو موقف ذلك الناقد من أي راٍو شيعي ) الجرح والتعديل

٤-        جين للحديث تقتضي تصحيحه ، بل أبلغ    يظن المؤلف أن كثرةَ المخر
 !من ذلك ظنُّه أن تلك الكثرة تفيد اليقين القاطع بثبوت المخبِر به 

وأصغر طالب علٍم يعلم أن كثرة طرق الحديث ال تعني بحاٍل من األحوال قبولَـه      
  .بإطالق ، بل لعلَّ كثرتَها مع شدة ضعفها مما يزيد الحديث وهناً على وهن 

هل البيت لها قانون خاص في القبول والـرد         وأما عند المؤلف فأحاديث فضائل أ     
  .غير الذي عرفَه علماء المسلمين 

والحديث في سيادة علي مشهور جداً وطرقه كثيـرة وإن رغـم       : (يقول المؤلف   
أنف الحاسد، وهو مما يتعذر جحده فقد ورد في أبواب منها تزويج فاطمة وجـاء فـي                 

ومـا أشـبه ذلـك      )) لدين وإمام المسلمين  يعسوب ا ((مناقب متعددة بالمعنى وورد بلفظ      
ومجموع ذلك يفيد اليقين القطعي بوصفه بالسيادة فممن أخرج لفظ السيادة ابن عبد البـر     
والحاكم وابن عساكر والذهبي والديلمي والطبراني وابن أبي شيبة وابن عدي والبـزار             

نعيم والخطيـب   والبغوي والمحاملي وابن ماجة وابن قانع وابن السكن والبارودي وأبو           
  .)١ ()وابن النجار وأبو موسى المديني

ومن المعلوم لدى طلبة الحديث أن إخراج هؤالء المصنِّفين للحديث ال يدل علـى        
، كما أن فيهم من يعد إخراجه للحـديث أمـارة علـى       )٢(تصحيحه عندهم سوى الحاكم     

 !ضعفه عند كابن عدي رحمه اهللا 
ظَن أن  = للراوي خطأه ألنه شيعي     بما أن التشيع عند المؤلف يغفر        -٥

أهل السنة كذلك ، يقبلون من الراوي أي خبر إذا كان يفضل أبا بكر وعمـر ، وكـأن    
 !!طعن في حديث الراوي عند المحدثينمسألة الوهم والتخليط والتدليس واإلرسال ال ت

 من الغريب أن حبه وتقديمه ألبي     : (ففي ترجمة عبد السالم بن صالح بن سليمان       
بكر وعمر لم يشفع له عند الطاعنين فيه لتشيعه ، وكأنهم ال يرضيهم إال لعن علـي وذم      

                                         
 .)٥٣ص ( العتب الجميل )  ١(

عن الحديث ذاته ، والدليل العلمي ن وكالم على خالف بين علماء الحديث، والمحك في ذلك البحث والفحص )٢(
 .المتقدمين هو الفيصل في صحتة الحديث من عدمه



– 

  )٥١٩٨(

وهـذا هـو    . )١ ()أهل البيت وتكذيب ما ورد فيهم من المناقب متابعة لعجلهم الممقـوت           
  !الجهل بعينه 

بلغ من جرأة المؤلف على هذا العلم أن نازع األمر أهله ، فبدالً من                -٦
تصاص اختصاصهم ، أو أن يطلب هذا العلم كمـا طلبـوه ليكـون              أن يسلِّم ألهل االخ   
 !اقتحم أسوار هذا التخصص العميق ، ونازع أئمته فيه = لكالمه فيه وزن 

قال علي بـن المـديني عـن حـديثين          : ففي ترجمة الحسين بن الحسن األشقر       
مـن  كـِذب، ليـسا   : (رواهما الحسين عن ابن عيينة في فضل علي رضي اهللا عنه قال       

وهب أن األمر كذلك فهل انحصرت الـسنة فيمـا          : ( فقال المؤلف  )٢ ()حديث ابن عيينة  
ولـم يـذكر   . )٣()يعترف ابن المديني بأنه من حديث ابن عينة فمثل هذا مما ال حجة فيه       

المؤلف أن أئمة النقد اإلمام أحمد والعقيلي وابن عدي أنكروا على هذا الراوي أحاديثـه               
  !!تلك عن ابن عيية 

  !إذا لم يقبل المؤلف قوَل أهل االختصاص في اختصاصهم فممن سيقبل ؟و
وهب أننا صنعنا مثل المؤلف فلم نقبل حكمهم في تلك األحاديث ، فهـل نقبلهـا                

  !وراويها الحسين األشقر المتهم بالكذب ؟
ويقبَل ! ألهذا الحد يصل المؤلف في مناكفة أهل الحديث بأن يرد قولهم ال لشيء              

  !ألنهم شيعة وألن أحاديثهم تلك في فضائل آل البيت ؟) المتَّهِمين بالكذب(قوَل مكانَه 
وإذا لم يقبل المؤلف قواعد أهل الحديث في تمييز الكذب من الصدق فمـا هـي                

  !قواعده في تمييز المقبول من المردود من فضائل أهل البيت ؟
مختـار  ومثل ما مضى قولُه في ترجمة عبيد اهللا بن موسى بـن أبـي ال               .١
) يروي أحاديث في التشيع منكرة    (قول ابن سعد آنفاً في عبيد اهللا هذا         : وأقول: (العبسي  

قوٌل منكر، فأين هي ؟ وال عبرة بإنكار أهل القلوب الغلف المنكوسة من النواصـب وال            
  .)٤()بشهادتهم ضد أهل الحق من المؤمنين

                                         
 .)٦٨ص (العتب الجميل )  ١(
 .)٢٩١ص  / ٢ج  (-تهذيب التهذيب )  ٢(

 .)٦٢ص (العتب الجميل )  ٣(

 .)٦٩ص (العتب الجميل )  ٤(



 

 )٥١٩٩(

 ال بـأس بـه إال   :قال ابن عدي: (وقال في ترجمة الحسين بن زيد الشهيد     .٢
تأمـل يرحمـك اهللا هـذا       : أقول: (فعلَّق على ذلك  ) أني وجدت في حديثه بعض النكرة     

فما هي تلـك النكـارة   ) ..ثم ذكر ما تيسر له من الشتائم .. (الجرح المبهم والقدح المظلم   
التي وجدها ابن عدي وأين هي ؟ إن النكارة الواضحة الجلية موجودة فيما قـالوه فيـه                 

 .)١() وفيما قبلوه من المنافقين النواصبوفي أمثاله
ليس في كالم ابن عدي أي إبهام، فقد بين         : وبعيداً عن التعليق على شتائمه أقول       

  .هذا أوالً. السبب، وهو النكارة الموجودة في أحاديثه 
أين هـي  (فالمؤلف لجهله بعلم الحديث ومصنَّفاته يتساءل متعجباً ومنكراً         : وثانياً  

، ولو كان للمؤلف أدنى نصيٍب من هذا العلم لَعِلـم أن بعـض تلـك                ) ات ؟ تلك المنكر 
 ذَكَره ابن عدي في ترجمته من الكامـل ، لكـن ألن المؤلـف ال                – ال كلَّها    -األحاديث

  !يعرف البدهي من منهج ابن عدي تساءَل ذلك التساؤل 
  .ورحم اهللا امرًأ عرف قَدر نفسه 

ؤلف ينسب كالم المرء لغيره ، واألمثلـة        من المعتاد جداً أن تجد الم      -٧
 :على هذا كثيرة ، ومنها 

قـال فـي تهـذيب      : (قال في ترجمة أبي بكر بن أبي موسى األشـعري          .١
أراه قـد سـمع ،   : ألبي داود سمع أبو بكر من أبيه ؟ قـال  : التهذيب قال اآلجري قلت   

وأبـو  (ول اآلجري ق: وأقول: (، ثم علِّق على ذلك بقوله) وأبو بكر أرضى من أبي بردة 
 .)٢(..)الصواب إن شاء اهللا أنهما معاً ليسا ممن يرتضى) بكر أرضى من أبي بردة

وال إخالي بحاجة إلى كثرة تعليق لبيان أن قائل تلك الجملـة هـو أبـو داود ال                  
   .)٣(اآلجري ، وهو كذلك في سؤاالت اآلجري ألبي داود

تتم ؛ ألن النص جـاء فـي   لكن فرحة المؤلف برضى أبي داود عن أبي بكر لن     
وأبو بكٍر أرضى عندهم من أبي بـردة،  : (التهذيب ناقصاً ، وتمامه في المصدر األصلي  

 فالنص صريح بنقيض دعوى المؤلـف ، إذ         )٤ ()أبو بردة كان يذهب مذهب أهل الشام        

                                         
 .)٤٢ص (العتب الجميل )  ١(
 .)١٠١ص (العتب الجميل )  ٢(

 .)١٠رقم (سؤاالت أبي عبيد اآلجري )  ٣(

 .)١٠رقم (سؤاالت أبي عبيد اآلجري )  ٤(



– 

  )٥٢٠٠(

أثبتَ تفضيَل أئمة الحديث ألبي بكر على أخيه أبي بردة بسبب ميل األخير إلى مـذهب                
الشام في النصب ، فهل يريد المؤلف أكثر من ذلك دليالً ينقض دعواه التي ادعاهـا  أهل  

  !على المحدثين ؟
) تهـذيب التهـذيب   (ذكره فـي    : (قال في ترجمة الحكم بن عتيبة الكندي       .٢

إنه صاحب سنة واتباع وكـان   : هو أحمد من روى عنه الجماعة ومدحوه، ثم قال        : وقال
ما أدري كيف عرفوا تشيعه مع قـولهم        : اهـ وأقول .نهفيه تشيع إال ان ذلك لم يظهر م       

فتـصيب  أنه لم يظهر منه إال إن كان للتشيع رائحة ذكية كرائحة المسك األذفر تضوع               
 .)١ ()رؤوس جعالن النصب بالصداع

والذي وصفَه بالتشيع هو العجلي وليس ابن حجر ، كما هو التهذيب الذي ينقـل               
   .)٢(منه المؤلف

 .أي لم يعلم به إال القلة من الناس : شيع لم يظهرومراده بأن الت
المؤلف لقلة بضاعته الحديثية ال يعرف منهج الحـافظ ابـن حجـر فـي            .٣

اللسان، فبعد أن نقل كالماً البن حجر في تعريف التشيع من مقدمة الفـتح قـال تحـت                  
مـا يخـالف هـذا      ) لـسان الميـزان   (وذكر فـي    ) : (تناقض كالم ابن حجر   (عنوان  

فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من يتكلم في عثمان والزبير وطلحة             :(فقال
وتعرض لسبه ، والغالي في زماننا وعرفننا هو الـذي          ) رض(وطائفة ممن حارب علياً     

 .)٣ ()يكفر هؤالء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضاً فهذا ضال مفتري
مقدمة الذهبي في الميزان كاملـة      أن ابن حجر أورد     : ووجه جهله بهذا العلم هنا      

هذا آخر الخطبة، وقد وجدتُ لـه فـي أثنـاء        : (في كتابه اللسان ، ثم عقَّب عليها بقوله       
وأورد أمثلـةً   ..) الكتاب ما يصلح أن يكون في الخطبة كقوله في ترجمة أبان العطـار            

الـشيعي  ف... في ترجمة أبان بن تغلـب      )٤()أي الذهبي (وقوله  : (أخرى ، كان منها قوله    
  .)٥(..)الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من

                                         
 .)٦٢ص (العتب الجميل )  ١(

 .)٣٧٣ص  / ٢ج  (-تهذيب التهذيب )  ٢(
 .)١٦ص (العتب الجميل )  ٣(

 ).٦ص  / ١ج  (-ميزان االعتدال )  ٤(

 .)٩ص  / ١ج  (- لسان الميزان )  ٥(



 

 )٥٢٠١(

فهذا الخطأ ينبغي أال يقع فيه الجاهل بالعلوم كلها فضالً عن المؤلف، ألن الحافظ              
 )!!وقوله: (ابن حجر صرح بأن الكالم لغيره عندما قال

آخر من مات منهم    : (قال في ترجمة عامر بن واثلة أبو الطفيل الصحابي         .٤
كان أبو الطفيل ثقة في الحـديث وكـان         : كَره في تهذيب التهذيب وقال    كما قال مسلم، ذَ   
وكانت الخوارج يرمونه باتصاله بعلي وقوله بفضله وفضل أهل بيتـه           : متشيعاً ، ثم قال   

  .)١ (اهـ).وليس في روايته بأس
كان أبو الطفيل ثقـة  (وليس للحافظ ابن حجر أي شيء من هذا الكالم ، فإن قوله       

 ، وأما قوله    )٢(من كالم ابن سعد ، كما هو ظاهر في التهذيب         ) ان متشيعاً في الحديث وك  
وكانت الخوارج يرمونه باتصاله بعلي وقوله بفضله وفضل أهل بيته وليس في روايته             (

  )٣(! فمن كالم ابن عدي في الكامل ) بأس
وهو تـابعي ثقـة     ..عمر بن سعد بن أبي وقاص       : (نقل عن الحافظ قوله      .٥

والسياق في التهذيب الذي يزعم المؤلف أنه ينقل منه صـريح    ) .  الحسين وهو الذي قتل  
 !.وبين أن هذا كالم العجلي ال الحافظ ابن حجر

 )٤ (.إيراد المؤلف بعض األحادث التي ال تُعرف ، فضالً عن عدم صحتها - ٨
 
  

                                         
 .)٦٦ص (العتب الجميل )  ١(
     .)٧١ص  / ٥ج  (-تهذيب التهذيب   )٢(

   .)٨٧ص  / ٥ج (الكامل في ضعفاء الرجال )  ٣(

 .،وغيرها)٩١(،)٤٣( ،)٤١(، )٢٦ص (انظر مثالُ العتب الجميل )  ٤(



– 

  )٥٢٠٢(

  :الخاتمة والنتائج 
 إتمام هـذا البحـث      الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات على ما أعان ووفقَّ من          

  .موفق عبد اهللا عبد القادر حفظه اهللا .د.على وجٍه أرجو أن ينال رضا أستاذي أ
  :وقد خرجتُ منه بنتائج وفوائد ، وهي 

 .ضرورة الرد على الشبهات التي تُثار في وجه السنة النبوية بجميع فروعها  - ١
 .ع مخالفيهم أظهر هذا البحث أن أئمة الجرح والتعديل كانوا من أعدل الناس م - ٢
أئمة الجرح والتعديل على قدر عاٍل من تبجيل آل بيت النبوة واحترامهم لقـرابتهم               - ٣

 .بنبينا صلى اهللا عليه وسلم 
أئمة الجرح والتعديل كانوا يراعون في الراوي حفظَه وضبطَه وسالمته من الكذب             - ٤

 .، وما سوى ذلك فال يؤثر في قبول حديثه 
٥ -     قون بين مقام الرواية ومقام التعامل ، ففي الرواية ال          كان أئمة الجرح والتعديل يفر

يشترطون إال الشروط السابقة ، وفي التعامل كانوا يعاملون كلَّ مخالٍف لهـم بمـا               
 .تقتضيه المصلحة 

أئمة الجرح والتعديل لم يفرقوا بين الداعية وغير الداعية من جهة قبول الروايـة ،             - ٦
مل ، فكانوا يتجنبون الداعية ويحذرون منه إماتـةً         ولكن فرقوا بينهما من جهة التعا     

 .لبدعته ، لكن إذا روى حديثاً وهو ثقة قبلوا حديثه 
من شأن المناوئين للحق أن يدلِّسوا على القارئ ويأخذوا من المصادر ما يـوافقهم               - ٧

 .ويدعون ما يخالفهم دون جواٍب عنه 
نبوة وحفظ قرابتهم للنبي صلى     كان اإلمام الذهبي مثاالً يحتذى في إجالل آل بيت ال          - ٨

 .اهللا عليه وسلم 
أثبتَ البحث أن التعصب األعمى يوقع صاحبه في تناقضاٍت ومجاوزاٍت ال يقبلهـا              - ٩

 .عاقٌل منصف 
أثبت البحث أن كثيراً ممن ينتقد أئمة الجرح والتعديل إنما ُأتوا من ِقبل جهلهم بعلم                -١٠

 .الحديث 
 الذي أسـأل اهللا أن يجعلـه خالـصاً          هذه غيض من فيض من فوائد هذا البحث       

  .لوجهه الكريم 
 .وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين 



 

 )٥٢٠٣(

  كَشَّافُ المصاِدِر والمراِجِعكَشَّافُ المصاِدِر والمراِجِع
  مطبعة مجلـس دائـرة     ). هـ١٣٢٥(الطبعة األولى   ). ؟:(تحقيق. البن حجر  :تهذيب التهذيب

  .الهند: المعارف النظامية
 بيروت: دار العلم للماليين). م١٩٨٤(الطبعة السادسة . ركلي لخير الدين الز.األعالم.  
      الطبعـة  . شعيب األرنـاؤوط : تحقيق.  البن بلبان الفارسي .اإلحسان في ترتيب صحيح ابن حبان

  .بيروت: مؤسسة الرسالة). هـ١٤١٢. هـ ١٤٠٨(األولى 
    أحمد محمـد   : قتحقي. ابن القيم الجوزية  =  لمحمد بن أبي بكر الزرعي       .تهذيب سنن أبي داود

  .بيروت: دار المعرفة). هـ١٤٠٠(الطبعة األولى . ومحمد حامد الفقي، شاكرتهذيب 
    ابـن  =  لتقي الدين محمد بن علي بن وهب القشيري الـصعيدي            .االقتراح في بيان االصطالح

: مطبعة الرشاد ). هـ١٤٠٢) (؟(الطبعة  . قحطان عبدالرحمن الدوري  : تحقيق. دقيق العيد 
  .بغداد

 تهم فـي بعـض حديثـه               الضعفاء ومن نُسب إلى الكذب ووضع الحديث ومن غلب على حديثه الوهم ومن ي
ومجهول روى ما ال يتابع عليه وصاحب بدعة يغلو فيها ويـدعو إليهـا وإن كانـت حالـه فـي الحـديث           

دار ، )هـ١٤٢٩(الطبعة األولى . مازن السرساوي .د: تحقيق.  العقيليألبي جعفـر  . مستقيمة  
  .سمنود: القاهرة ومكتبة دار ابن عباس : الم مجد اإلس

     الطبعـة األولـى   . مجموعة من الباحثين : تحقيق.  للدارقطني .سؤاالت أبي عبدالرحمن الـسلمي
  .الرياض: دار الصميعي ومؤسسة الجريسي). هـ١٤٢٧(
   أحمـد  : تحقيـق .  ألبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي.الكفاية في علم الروايـة

  .بيروت : دار الكتاب العربي). هـ١٤٠٥(الطبعة األولى . هاشمعمر 
     تحقيـق .  ألبي زكريا يحيى بن معـين      ).أبي إسحاق إبراهيم بن عبداهللا الختلي     (سؤاالت ابن الجنيد :

  .المدينة المنورة: مكتبة الدار). هـ١٤٠٨(الطبعة األولى . الدكتور أحمد محمد نور سيف
 الطبعـة األولـى    . إسماعيل حسن حسين  : تحقيق). ر المكيين أخبا( البن أبي خيثمة     .التاريخ

  .الرياض: دار الوطن). هـ١٤١٨(
  تحقيق) هـ١٤٢٢(الطبعة األولى   .  ألحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي       .تاريخ بغداد :

  .بيروت: دار الغرب اإلسالمي. بشار عواد معروف
    الطبعـة  . عبـدالعليم البـستوي  . د: تحقيـق . ألبي داود السجستاني  .سؤاالت أبي عبيد اآلجري

  .بيروت: مؤسسة الريان). هـ١٤١٨(األولى 



– 

  )٥٢٠٤(

     الطبعـة األولـى   . علـي محمـد البجـاوي   : تحقيـق .  للذهبي.ميزان االعتدال في نقد الرجال
  بيروت: تصوير دار الفكر). هـ١٣٨٢(
 الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهللا = صحيح البخاريوسننه وأيامه .  
 عبدالفتاح محمـد  . ود، محمد محمد الطناحي. د: تحقيق.  البن السبكي  .قات الشافعية الكبرى  طب

  .القاهرة: دار هجر). هـ١٤١٣(الطبعة الثانية . الحلو
      حسين األسد وشعيب األناؤوط : تحقيق. لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي  .سير أعالم النـبالء

  .بيروت:مؤسسة الرسالة). هـ١٤٠٥. ـ  ه١٤٠٢(الطبعة الثانية . وبشار عواد وجماعة
  ـ ١٤٢٣(الطبعة األولـى    . عبدالفتاح أبوغدة : اعتنى به .  البن حجر  .لسان الميزان دار ). هـ

  .بيروت: البشائر
  تـصوير دار  ).؟)(؟(الطبعـة ).؟: ( تحقيق. لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي     .تذكرة الحفاظ 

  .بيروت:إحياء التراث العربي
  يطلب من دار النشر فرانـز شـتايز بفيـسبادن         . جماعة: تحقيق. صفدي لل .الوافي بالوفيات :

  .ألمانيا
  علـي محمـد عمـر       : تحقيـق .  لجالل الـدين عبـدالرحمن الـسيوطي         .طبقات الحفاظ .

 .القاهرة: مكتبة وهبة). هـ١٤١٥(الطبعةالثانية
        الطبعـة  . سـهيل زكـار   . د: تحقيـق . البـن عـدي     . الكامل في ضـعفاء المحـدثين

 .بيروت: دار الفكر ).هـ١٤٠٩(الثالثة
          الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهللا  لإلمام أبي عبداهللا محمد بـن       . وسننه وأيامه 

ـ ١٤٢٤(الطبعـة األولـى     . زهير الناصـر  .د:أشرف عليه   .إسماعيل البخاري  دار ). هـ
 .جدة: المنهاج

    ـ ١٤١٠(الطبعة األولى   .للسيد محسن األمين    .أعيان الشيعة التعـارف  : الناشـر دار  ) هـ
 .بيروت: للمطبوعات 

      دار ). م١٩٨٣(الطبعة الثالثـة  . للشيخ أغا بزرك الطهراني     . الذريعة إلى تصانيف الشيعة
  .بيروت: األضواء للطباعة والنشر والتوزيع

  
  

 



 

 )٥٢٠٥(

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  رب يسر وأعن يا كريم

  :المقدمة 
 وعلى آله ، والصالة والسالم على رسول العالمين،رب العالمينالحمد هللا          

  وصحبه أجمعين، 
  : وبعد

ت تُعد من أعظم النُّظم  فإن السنة المشرفة نظّمت معاهدات واتفاقيا،فمما الشك فيه
  .  أو بغيرهم من المشركين وأهل الكتاب،ما يتعلق بالمسلمين فيما بينهم، سواء اإلدارية

ة أو ولعل من أبرز ما حفلت به السنة النبوية كتابة الوثيقة أو ما يسمى بالصحيف
ـ في م أحوال المسلمين فيما بينهم ، والتي تتعلق بنودها وموضوعاتها بتنظيالدستور

ـ وكذا فيما يتعلق بينهم وتأسيس مفهوم الدولة المدينة ظل النظام السياسي الجديد في 
 تنظيماً يحدد الحقوق والواجبات والتزام جميع األطراف ،وبين المشركين وأهل الكتاب

  .  والتعايش السلمي، والسلم االجتماعي،ببنودها ؛ وذلك لتحقيق االستقرار المدني
 وحرية العقيدة ،سياسية   وبالنظر إلى بنودها وأحكامها فإنها تعكس مفهوم الحرية ال

 واستقالل الناس ، وحرية التملك،وعدم اإلكراه وتعاون الجميع في حماية المجتمع
  . إلخ...بأموالهم، والعدل التام 

 إن أول من وضع قواعد ومبادئ القانون الدولي العام في ،   ومن هنا يمكن القول
 ثم تال عصر الرسالة، ، وسلمالنظام السياسي الجديد بالمدينة هو الرسول صلى اهللا عليه

 وفي ظل اتساع الدولة اإلسالمية وتطور الحياة الحضارية في الشام ،العصور التي تلت
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والعراق واألندلس، جاءت صياغة وسن القوانين والتشريعات تبعاً لذلك االتساع 
ة من  األمر الذي أدى إلى انبهار الغربيين بثقافة المسلمين واإلفاد،الجغرافي والحضاري

  .القانون اإلسالمي في صياغة قوانين العالقات الدولية لديهم 
في مؤتمر الهاي للقانون المقارن لعام " المبير أدوارد"   فقد صرح الفقيه الفرنسي 

في التشريع اإلسالمي عناصر لو تَولّتها يد الصياغة فأحسنت صياغتها : م ١٩٣٢
الشمول ومسايرة التطور عن أخطر لصنعت منها نظريات ومبادىء ال تقل في الرقي و

  ،)١(كنظرية الظروف الطارئة ،النظريات الفقهية نتلقاها اليوم
 ومسؤولية عدم ،)٣( ونظرية تحمل التبعة،)٢(ونظرية التعسف في استعمال الحق 

   . )٤(التمييز
: بمعهد الدراسات الدولية في الهاي " ميشيل دي توب"   وقد ذكر أستاذ القانون الدولي 

  .)٥(كثير من القواعد واألحكام التي سبق اإلسالم بها القانون الدولي المعاصرال
   والجدير بالذكر، فقد جاءت مصنفات علماء اإلسالم في تأصيل القواعد واألسس 

 ولعل من أبرز من حرر مسائل القانون الدولي اإلمام ،المتعلقة باألحكام العامة الدولية
فقيه العراق وصاحب أبي حنيفة رحمه اهللا في ) ه١٨٩ت (محمد بن الحسن الشيباني 

 والذي قام ، معتمداً على األحاديث النبوية المتعلقة بهذا الشأن،السير الكبير: كتابه 
 مسألة شرعية ٤٥٧٣ وقد اشتمل على ،) ه٤٨٣ت (بشرحه اإلمام محمد السرخسي 

  . وقانونية
فكرة حديثة راجت في "  العام القانون الدولي" وتجدر اإلشارة إلى أن فكرة مصطلح 

 نظراً لحالة ، إال أن رجالها لم يقوموا بتدوين التشريع العام،أوربا في عصور متأخرة

                                         
ل تطبيق العقد، فعلى سبيل المثال يعرقتغيير العقد أو إعادة المفاوضات عند حدوث أمر : نظرية الظروف الطارئة وتعني ) ١(
إذا نشأت خسارة مادية جسيمة أضرت بأحد األطراف، فمن واجب الطرف اآلخر مشاركته ولو جزيئاً في الخسارة من أجل : 

  .تعويضه 
 هو استعمال الحق المشروع على وجه غير مشروع، لقصد الضرر، كمن يطلق زوجته ثم قبل انتهاء عدتها بيـوم أو                      ) ٢(

  . يرجعها ثم يطلقها، فتستمر معاناة المرأة طيلة فترات الطالق، وهو يضارها يومين 
وهي نظرية تختص بالعلوم االجتماعية، وتتعلق بموضوع الفقر وإبراز األنظمة الرأسمالية على اقتصاديات الدول الفقيرة ) ٣(

  . وبقائها فقيرة ومتخلفة اقتصادياً 
  .  لصغر سنه -مثالً -فهم البيع والشراء، وال يفرق بين الغبن والغش أي الذي الي،عدم التمييزمسؤولية ) ٤(
 )٥(٠/٢٦٧٣٢/culture/net.alukah.www://http .   مقال) : علي الصالح.د) لمحات من روائع شريعتنا.  



 

 )٥٢٠٧(

باستحالة تطبيق القانون :" )١(" استيورات ميل" فقد قال الفيلسوف ،التخلف لدى شعوبهم
  " . على الشعوب الهمجية 

 فالعالم ،ع كل منها لقانون مختلففقد حدد اتجاهات ثالثة تخض" لوريمير "    أما 
 والعالم نصف المتمدن يكفي أن يتمتع ،المتمدن يجب أن يتمتع بحقوق سياسية كاملة

 بينما الشعوب غير المتحضرة ليس لها إال حقوق عرفية ال ،بحقوق سياسية جزئية
أقر هذا  ف،بعد الحرب العالمية األولى" عصبة األمم "  وجاء ميثاق ،تحمل إلزاماً قانونياً

   . )٢(التقسيم الثالثي وأكسبه سلطة القانون 
   إن عصر الرسالة يضع في األذهان أن نبي الرحمة صلى اهللا عليه وسلم هو أول 

 بمنهج علمي رشيد يهدف إلى تحقيق – كما أسلفت –من سن تلك التشريعات العامة 
  .الخ ...لسلم االجتماعي  وتحقيق ا، والمساواة بين الناس، والعدل التام،الحرية الدينية

   لقد أقر صلى اهللا عليه وسلم دستور المدينة أو الوثيقة، وذلك في سبيل تحقيق النظام 
السياسي واالقتصادي وعالقة المسلمين بغيرهم من اليهود والنصارى والمنافقين 

  .والمشركين ؛ نظراً ألن السيادة أصبحت خاضعة للدولة وليست للعشيرة أو القبيلة 
 ، إن االلتزام ببنود الوثيقة يأخذ معنى القدسية مما يجعله فرضاً دينياً بالمعنى الحقيقي  

 بل ينعقد في الوقت نفسه ،فالميثاق الذي يعقده المسلم ال يرتبط به أمام الناس فحسب
 إذ يجعل المسلم ربه شهيداً وكفيالً على عقوده والتزاماته أمراً متغلغالً ،بينه وبين اهللا

فوس، متصالً أوثق اتصال بعقد اإليمان، بحيث ال يبقى لقوة في األرض أن تحلله في الن
 أو ، أو المجال الحيوي، أو الرخاء،منه، سواء في ذلك دوافع المنفعة أو طلب النفوذ

:  وإلى ذلك كله يشير القرآن ، أو غير ذلك، أو التوازن السياسي،التوسع االقتصادي
 ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف{
 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم
 خت حت جت هب مب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ

                                         
 م، له آراء فلسفية واقتصادية وسياسية، ومن ١٨٧٣ م، وتوفي سنة ١٨٠٦يلسوف واقتصادي بريطاني ولد في لندن سنة ف) ١(

  " .إن كل ما يقيد المنافسة الحرة هو الشر المطلق، وكل ما يطلقها هو الخير العميم:" أقواله التي سمت وانتشرت في حياته 
  .هللا دراز للدكتور محمد عبدا١٤١دراسات إسالمية في العالقات االجتماعية والدولية ص : انظر) ٢(



– 

  )٥٢٠٨(

 مص خص حص مس خس حس جس مخجخ مح جح مج حجمث هت مت
     . )١( ]٩٢-٩١:سورة النحل[} جضحض

 ،     ومن هنا، فإن القانون اإلسالمي أو التشريع الدولي اعتمد على مفهوم اإليمان
ر في التشريع وعلى القواعد األخالقية التي قررها اإلسالم ؛ لتكون المرجعية والمعيا

وبذلك تكون القيم . إلخ ... أو اقتصادية ، أو اجتماعية،لكافة مناحي الحياة من سياسية
  . األخالقية هي بمثابة الدعامة للتشريع 

 جاءت كتابة الوثيقة والمعاهدات التي أبرمها الرسول صلى اهللا عليه وسلم ،    وأخيراً
صانة التشريعية والقانونية ؛ لينتقل بين المسلمين وغيرهم سياجاً من الصيانة والح

 فيكون سعيداً في ظل ،اإلنسان من حال التخبط إلى حال الرقي والسمو األخالقي
  . التشريع والقانون اإلسالمي 

   العزيزية-الخبر
   هـ١٤٣٨ رمضان ٢٨الجمعة 

  رفيق السامرائي
  :أهداف البحث 

  : يهدف البحث إلى ما يلي 
 الدولية التي أبرمها  في االتفاقات والمعاهداتسيةاالقواعد األسأبرز بيان  .١

 .الرسول صلى اهللا عليه وسلم مع مشركي العرب وأهل الكتاب 
 .إظهار السمة الشرعية والقانونية في المعاهدات والمكاتبات في العهد النبوي  .٢
 وأهميتها في القانون ،إبراز النظام األخالقي والبعد الحضاري لتلك المعاهدات .٣

 . الدولي 
التدليل على أن عصر الرسالة هو العصر الذي حفل بأبرز المعاهدات بقيادة  .٤

نبي الرحمة صلى اهللا عليه وسلم  والتي اعتمدت على المرجعية األخالقية 
 . ومفهوم اإليمان في التوثيق الدولي 

 والتي لها ،إن من األوائل الذين قاموا بتحرير المسائل التشريعية والقانونية .٥
 .  النسبية هم علماء اإلسالم وفي وقت مبكرصفة الثبات ال

                                         
  .١٤٧ المرجع السابق ص )١(



 

 )٥٢٠٩(

حاجة المسلمين الماسة لإلفادة من التشريعات والقوانين المستندة على قيم  .٦
 . والمستوحاة من أصول الشريعة اإلسالمية ،الرحمة

  : منهج البحث 
  :  وخاتمة ، وثالثة مباحث،مقدمة:        جاء تقسيم الموضوع إلى 

 أن السنة المشرفة نظّمت معاهدات واتفاقيات تُعد من  أما المقدمة فجاء فيها .١
 أو بغيرهم من ، سواء ما يتعلق بالمسلمين فيما بينهم،أعظم النُّظم اإلدارية

 وجاء التأكيد فيها على أن أول من وضع قواعد ،المشركين وأهل الكتاب
  .وأسس القانون الدولي هو الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

فتحدثتُ فيه عن الوثيقة أو الصحيفة التي أبرمها الرسول : وأما المبحث األول  .٢
صلى اهللا عليه وسلم لتنظيم الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية 

 ، وبين اليهود والمشركين من جهة أخرى،والعسكرية بين المسلمين من جهة
  . مع الوقوف على أبرز العبر والدالالت الدستورية 

جاء عن أبرز المعاهدات مع النصارى في بالد الشام ؛ ف:  أما المبحث الثاني .٣
  .وذلك لنشر األمن وتحقيق التعايش السلمي 

فقد جاء عن صلح الحديبية في اتفاق تاريخي اتخذ منهجاً : أما المبحث الثالث .٤
 مع بيان أبرز الدالالت الدستورية ، وقد جاء مؤكداً في القرآن الكريم،رشيداً

  .المتعلقة بهذا الشأن 
 معتمدا أوالً على كتب السنة المشرفة ثم ،مت بتخريج النصوص من مظانهاق .٥

  .مصادر السيرة النبوية والتاريخ 
االستشهاد بأقوال بعض المستشرقين وثنائهم على عظمة اإلسالم في تشريع  .٦

 .   والدعوة إلى األخذ منه في صياغة القوانين العامة ،القوانين
 . تائج التي توصلت إليها وأخيراً جاءت الخاتمة بأبرز الن .٧



– 

  )٥٢١٠(

  المبحث األول
  وثيقة المدينة النبوية

والسيرة النبوية بالعديد من أصول األحكام  فقد حفلت السنة المشرفة ،ما الشك فيه    م
والتشريعات، وبجملة من المعاهدات في مجال العالقات الدولية ؛ بغية تنظيم شؤون 

  .الوضع الداخلي والخارجي للدولة المسلمة 
 وتطور ، وفي ظل االنتشار الثقافي والفكري والحضاري،     وفي العصر الراهن

الدول، جاء اهتمام العديد من الناس بالدساتير والقوانين ؛ ألنها تُشكل الوجه الحضاري 
 بما تنطوي عليه من منظومة حقوقية تنظم الحياة االقتصادية والسياسية ،لألمم

   .واالجتماعية وغيرها ألمم األرض
 وثيقة المدينة المنورة التي أبرمها الرسول ،    ومن النماذج الواضحة في هذا المجال

 قررت الحقوق والواجبات ، بندا٤٣ً وقد اشتملت على ،الكريم صلى اهللا عليه وسلم
 ومن ،وااللتزامات والتشريعات لجميع الناس من مسلمين وغيرهم من أهل الكتاب

  .       سالم الدولة اإلسالمية بالمدينة النبوية بعد أن أسس عليه ال،المشركين
  :    وقد اشتملت على ما يلي 

  )١(        بسم اهللا الرحمن الرحيم
كتاب من محمد النبي رسول اهللا بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب هذا 

  .ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم 
 إنهم ، فلحق بهم وجاهد معهم،هم ومن تبع،المؤمنون والمسلمون من قريش ويثرب .١

 . أمة واحدة من دون الناس 

                                         
 بسنده عن الليث، عن عقيل، عن ابن شـهاب،  ٢/٤٦٦، ورواها ابن زنجويه في كتابه األموال ٥٠١/ ١سيرة ابن هشام   ) ١(

 حدثان مقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم المدينة، قبل أن – فيما يروى -وإنما كان هذا الكتاب: وقد شرح معانيها، ثم قال   
بنو القينقاع، والنضير، وقريظة، فأول : يظهر اإلسالم ويقوى، وقبل أن يؤمر بأخذ الجزية من أهل الكتاب، وكانوا ثالث فرق     

فرقة غدرت، ونقضت الموادعة بنو قينقاع، وكانوا حلفاء عبداهللا بن أبي، فأجالهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن المدينة، 
وروى بعضها البيهقي في السنن     . ن من إجالئه أولئك وقتله هؤالء ما قد ذكرناه في كتابنا هذا             ثم بنو النضير ثم قريظة، فكا     

أخذت من  : بن عثمان بن األخنس بن شريق، قال      احدثني عثمان بن محمد     بسنده عن أبي اسحاق،    ) ١٦٣٦٩(  برقم   ٨/١٨٤
 ١/٢٢٩ وعيون األثـر  ،لذي كتب عمر للعمالآل عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه هذا الكتاب، كان مقرونا بكتاب الصدقة ا         

  . لمحمد حميد اهللا رحمه اهللا ٦٢ -٥٩جموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخالفة الراشدة ص م: البن سيد الناس، وانظر 



 

 )٥٢١١(

 بينهم وهم يفدون عانيهم يتعاقلون ،)١(المهاجرون من قريش على ربعتهم  .٢
  .بالمعروف والقسط بين المؤمنين 

 )٣( كل طائفة تفدي عانيها،األولى )٢(وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم  .٣
  .بالمعروف والقسط بين المؤمنين 

 وكل طائفة منهم تفدي عانيها ،وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األولى .٤
 .بالمعروف والقسط بين المؤمنين 

 وكل طائفة منهم تفدي عانيها ،وبنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األولى .٥
 .بالمعروف والقسط بين المؤمنين 

 وكل طائفة تفدي عانيها ،ىوبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األول .٦
 .بالمعروف والقسط بين المؤمنين 

 وكل طائفة تفدي عانيها ،وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األولى .٧
 .بالمعروف والقسط بين المؤمنين 

 وكل طائفة تفدي ،وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األولى .٨
 .منين عانيها بالمعروف والقسط بين المؤ

 وكل طائفة تفدي عانيها ،وبنو النَّبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األولى .٩
 .بالمعروف والقسط بين المؤمنين 

 وكل طائفة تفدي عانيها ،وبنو األوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األولى.١٠
  .بالمعروف والقسط بين المؤمنين 

                                         
                                   .      على شأنهم األول وعاداتهم من أحكام الديات والدماء: ي الحال التي جاء اإلسالم وهم عليها، بمعنىأ )١(

  ] .٣/٨٠١النهاية في غريب الحديث                                                                      [ 
الراء والباء والعين أصوٌل ثالثة، أحدها جزء من أربعة أشياء، واآلخر اإلقامة، والثالث اإلشالة              ) ربع(:    وقال ابن فارس    

  .  اإلقامة، يقال ربع يربع: واألصل اآلخر .لرفْعوا
.                                                            أي على أمورهم األول، كأنه األمر الذي أقاموا عليه قديما إلى األبـد        ،القوم على ربعاتهم  : ومن الباب . محلة القوم : والربع

  ]. معجم مقاييس اللغة ٤٨٠ - ٢/٤٧٩[  
الديات : والمعاقل  . وهو تَفاعل من العقْل   . يكونون على ما كانوا عليه من أخذ الديات وإعطائها          : الديات، أي : لمعاقل  ا) ٢(
  .                                 أي مراتبهم وحاالتهم : بنو فالن على معاقلهم التي كانوا عليها : جمع معقُلة، يقال.

  ] .٢٧٩/ ٣النهاية في غريب الحديث                                                    [                   
.                                            وكلُّ من ذَلَّ واستكان وخضع فقد عنَا يعنُو، وهو عاٍن، والمرأة عانية، وجمعها عواٍن. األسير : لعاني ا) ٣(

  ] .٣/٣١٤المصدر السابق                                                       [                  



– 

  )٥٢١٢(

أن يعطوه بالمعروف في فداء أو م بينه )١(وإن المؤمنين ال يتركون مفرحاً . ١١
  . وأن ال يخالف مؤمن مولى مؤمن دونه ،عقل
 أو ، أو إثم،ظلم )٢( ابتغى دسيعة،وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم. ١٢

  . ولو كان ولد أحدهم ، وأن أيديهم عليه جميعاً، أو فساد بين المؤمنين،عدوان
  كافر على مؤمن  وال ينصر ،وال يقتل مؤمن في كافر. ١٣
 وأن المؤمنين بعضهم موالي بعض ، يجير عليهم أدناهم،وإن ذمة اهللا واحدة. ١٤

  .دون الناس 
 فإنه له النصر واألسوة غير مظلومين وال متناصرين ،وإنه من تبعنا من يهود. ١٥

  .عليهم 
 إال  ال يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل اهللا،وإن سلْم المؤمنين واحداً. ١٦

  .على سواء وعدل بينهم 
  .وإن كل غازية غزت يعقب بعضها بعضاً . ١٧
١٨ .بعضهم على بعض بما نال دماؤهم في سبيل اهللا  )٣(وإن المؤمنين يبيء.  
 وال ، وإنه ال يجير مشرك ماالً لقريش،وإن المتقين على أحسن هدى وأقومه. ١٩
  . وال يحول دونه على مؤمن ،نفساً
 ، مؤمناً قتالً عن بينة فإنه قود به إال أن يرضى ولي المقتول)١( اعتبطوإنه من. ٢٠

  .  وال يحل لهم إال قيام عليه ،وأن المؤمنين عليه كافة

                                         
فرح يفرح : فاألول الفرح، يقال . الفاء والراء والحاء أصالن، يدل أحدهما على خالف الحزن، واآلخر اإلثقال    : فرح  م) ١(

  .٧٥:غافر" حق وبما كنتم تمرحونذلكم بما كنتم تفرحون في األرض بغير ال"  :فرحاً فهو فرح، قال تعالى
، "وإن المؤمنين ال يتركون مفرحا: "وأما األصل اآلخر فاإلفراح، وهو اإلثقال، وقوله عليه السالم . والمفراح نقيض المحزان 

  :قال. هذا الذي أثقله الدين : قالوا
  ئع وتحمل أخرى أفرحتك الودا....                     إذا أنت لم تبرح تؤدي أمانة 

  .المثقل بالدين والكثير العيال، والمثقل بالحقوق مغموم مكروب إلى أن يخرج عنها :  والمفرح 
  ] .٣/٤٢٤ البن فارس، النهاية في غريب الحديث ٤/٥٠٠معجم مقاييس اللغة                         [

 ابتغى منهم أن يدفعوا إليه عطية على وجـه     :طلب دفعاً على سبيل الظلم، ويجوز أن يراد بالدسيعة، العطية، أي            : ي  أ) ٢(
  .كونهم مظلومين : ظلمهم، أي 

   ] .١١٧/ ٢النهاية في غريب الحديث                                                                          [ 
  .وم اللز: وأصل البواء . أن دماءهم متكافئة، أراد يكف ويمنع بعضهم عن بعض : ي أ) ٣(

   ].١/١٩٥النهاية في غريب الحديث                                                                   [



 

 )٥٢١٣(

 أن ينصر ، وآمن باهللا واليوم اآلخر،وإنه ال يحل لمؤمن أقر بما في الصحيفة. ٢١
 ، وغضبه يوم القيامة فإن عليه لعنة اهللا،أو يؤويه، وإن من نصره أو آواه )٢(محدثاً 

  . )٣(وال يؤخذ منه صرف وال عدل
وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى اهللا وإلى محمد صلى اهللا عليه . ٢٢

  . وسلم 
  . )٤(وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين . ٢٣
نهم مواليهم  لليهود دينهم وللمسلمين دي،وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين. ٢٤

  وأنفسهم إال 
  . )٥( فإنه ال يوتغ إال نفسه وأهل بيته ،من ظلم نفسه وأثم

  .وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف . ٢٥
  .وإن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف. ٢٦
  . وإن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف. ٢٧
  . د بني عوف وإن ليهود بني جشم مثل ما ليهو. ٢٨
  .وإن ليهود بني األوس مثل ما ليهود بني عوف. ٢٩
وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف إال من ظلم وأثم، فإنه ال يوتغ . ٣٠

  .إال نفسه وأهل بيته
  .وإن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم . ٣١

                                                                                                     
قتله دون جناية أو سبٍب : أن يقتلع بريئاً محرم الدم، وأصل االعتباط في اإلبل أن تُنحر بال داء يكون بها، أي : العتباط ا) ١(

   ].٧/٣٤٨ البن زنجويه، ولسان العرب ٢/٢٤٦٦األموال               [ .                    يوجب قتله 
  . كل من أتى حداً من حدود اهللا، فليس ألحد منعه من إقامة الحد عليه : المحدث ) ٢(

  ]. البن زنجويه ٢/٤٦٦األموال [                                                                   
الفريـضة، عكـس قـول      : النافلة، والعدل   : الصرف   : البصري  الحسن وقالالنافلة،  : ريضة، والعدل   الف: الصرف   )٣(

أبو   الفدية، وقال: عدل االكتساب، وال: الصرف:  يونس   وقال،الفدية: التوبة، والعدل : الصرف   : األصمعي الجمهور، وقال
  .                            الزيادة : الدية، والعدل : الصرف :  وقيل ،المثل: العدل : الحيلة، وقيل : العدل  :عبيدة

   ] ٩/١٤١شرح النووي على مسلم                                                                             [ 
فهو النفقة في الحرب خاصة، شرط عليهم المعاونة له على عدوه، ونرى أنه إنما  : ٢/٤٦٦زنجويه في األموال  قال ابن   ) ٤(

  . كان يسهم لليهود إذا غزوا مع المسلمين لهذا الشرط الذي شرط عليهم من النفقة، ولوال هذا لم يكن لهم في غنائم المسلمين
: قوله. م على عدوهم بالنفقة التي شرطها عليهم، فأما الدين فليسوا منه في شيءإنما أراد نصرهم المؤمنين ومعاونتهم إياه) ٥(

  .قد وتغ الرجل وتغاً إذا وقع في أمر يهلكه، وقد أوتغه غيره: ال يهلك غيرها، يقال : ال يوتغ، أي 
  ] . ٢/٤٦٦المصدر السابق [                                                                   



– 

  )٥٢١٤(

  .  وإن البر دون اإلثم ،وإن لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف. ٣٢
  .وإن موالي ثعلبة كأنفسهم . ٣٣
  .وإن بطانة يهود كأنفسهم . ٣٤
  .وإنه ال يخرج منهم أحد إال بإذن محمد صلى اهللا عليه وسلم . ٣٥
 ، وإنه من فتك فبنفسه وأهل بيته إال من ظلم،وإنه ال ينحجز على ثأر جرح. ٣٦

هذا وإن اهللا على أبر  .  
 وإن النصر على من ،ين نفقتهم وعلى المسلم،وإن على اليهود نفقتهم. ٣٧

  . حارب أهل هذه الصحيفة والنصيحة والبر دون اإلثم 
  .  وإن النصر للمظلوم ،وإنه ال يأثم امرؤ بحليفه. ٣٨
  . وإن يثرب حرام جوفها ألهل هذه الصحيفة . ٣٩
  . وإن الجار كالنفس غير مضار وال آثم . ٤٠
  . وإنه ال تجار حرمة إال بإذن أهلها . ٤١
 أو اشتجار يخاف فساده فإن ، وإن ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث.٤٢

مرده إلى اهللا وإلى محمد صلى اهللا عليه وسلم وإن اهللا على من اتقى ما في هذه 
  . الصحيفة وأبره 

  . وإنه ال تجار قريش وال من نصرها . ٤٣
  . وإن بينهم النصر من دهم يثرب . ٤٤
 وإنهم ،ونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه ويلبسونهوإذا دعوا إلى صلح يصالح. ٤٥

  . إذا دعوا إلى مثل ذلك، فإن لهم على المؤمنين إال من حارب في الدين 
  .على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم . ٤٦
وإن يهود األوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما ألهل هذه الصحيفة مع البر . ٤٧

 البر دون اإلثم ال يكسب كاسب إال على  وإن،المحض من أهل هذه الصحيفة
  . وإن اهللا على ما في هذه الصحيفة وأبره ،نفسه

 وبجمل مختصرة ، وقد جاءت بأسلوب بين،تلك هي المواد التشريعية والقانونية للوثيقة
 وثمة دالالت في بنودها من الناحية الدستورية يمكننا إيجازها على ،واضحة المعالم

  : النحو التالي 



 

 )٥٢١٥(

 فكل األفراد ينتسبون إلى ، وأن الجميع فوق القبيلة،ها قررت وحدة األصلأن .١
 . ينتقل الجميع من الوالء للقبيلة إلى الوالء لألمة: جماعة المسلمين، أي 

 . فال إكراه في الدين، فلكل دينه وحريته،كما قررت حرية العقيدة الدينية .٢
هم الحق في التملك  وأن اليهود ل، أعطت حق التملك والتصرف في األموال .٣

 . والتصرف ما داموا على عهدهم مع المسلمين داخل الدولة اإلسالمية 
على الجميع التعاون في حماية الوطن والحفاظ عليه في حال : ومما قررته الوثيقة .٤

السلم والحرب، وإن على غير المسلمين الدفاع عن الدولة اإلسالمية ما داموا 
 .  بل مادياً أيضاً ،رياً فحسب وال يكون التعاون عسك،مواطنين

 ألن الجميع مواطنون ، كما أكدت الوثيقة على معاني المسؤولية لجميع األطراف .٥
 . فال تتميز فئة على أخرى في حماية الوطن والدفاع عنه 

 ، فبالعدل يتحقق االستقرار االجتماعي،وتشير الوثيقة على مكانة العدل الشامل .٦
 .  وإن النصر للمظلوم ، والمساواة،لسلمي والتعايش ا،والسلم االجتماعي

 وبهذا أبطل اإلسالم العرف ،وبذلك أقرت الوثيقة ضمان الديات ألهل القتيل .٧
 . وهي صورة من صور الجاهلية ،الجاهلي المتعلق بالثأر

 أي التعامل ،كما تشير الوثيقة إلى قيام التعاون والتناصح والبر دون اإلثم .٨
 . التناصح على الخير والبر  وأن الجميع يقبل ،باإلحسان

 .وأن لكل جماعة حرية عقد األحالف بشرط أن ال تضر بمصلحة الدولة  .٩
وتجدر اإلشارة إلى أن الوثيقة أو الصحيفة أكدت في ختامها على مرجعية .١٠

 ،رد كل حدث أو واقعة إلى اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم:  بمعنى ،اإلسالم
 .قانونية تفصل في كل خصومة أو نزاع وبذلك تكون المرجعية شرعية 

 وكذا ،ومن هنا نجد أن الوثيقة اهتمت اهتماماً كبيراً بحقوق غير المسلمين. ١١
 فلهم حق النصرة ،أهل الذمة    والمعاهدين الذين يخضعون لسلطان المسلمين

 ويعد ذلك ركناً ،على من اعتدى عليهم ما داموا خاضعين لحكم الدولة اإلسالمية
 وهو بال شك أحد مزايا القانون اإلسالمي المستند على ،ياً من أركان الوثيقةأساس

  . مرجعية الوحي اإللهي 
 وأكد ،أكرم ضياء العمري بتحليل الوثيقة. فقد قام المؤرخ البروفيسور د،والجدير بالذكر

 فابن إسحاق في سيرته ،على أنها ترقى بمجموعها إلى مرتبة األحاديث الصحيحة



– 

  )٥٢١٦(

 وأوردها البيهقي من طريق ابن إسحاق ،ون إسناد مما يجعل روايته ضعيفةرواها د
 وأوردها ابن أبي خيثمة من طريق كثير ،أيضاً بإسناد فيه سعد بن المنذر وهو مقبول

 وهو يروي الموضوعات، ورواها أبو عبيد القاسم بن ،بن عبد اهللا بن عمرو المزني
  . ن صغار التابعين، فال يحتج بمراسيلهسالم بإسناد منقطع يقف عند الزهري، وهو م

ولكن نصوصاً من الوثيقة وردت في كتب األحاديث بأسانيد متصلة، وبعضها أوردها 
 وقد احتج بها الفقهاء وبنوا ،البخاري ومسلم، وهذه النصوص هي من الحديث الصحيح

  . عليها أحكامهم
  . والترمذي ،ابن ماجة و، وسنن أبي داود،كما أن بعضها ورد في مسند اإلمام أحمد

  .)١(وهذه النصوص جاءت من طرق مستقلة عن الطرق التي وردت منها الوثيقة 
 بأن الوثيقة بنصوصها المسندة عند أهل الحديث يمكن اإلفادة ،ومن هنا يمكن لي القول

 وما جاء من غير إسناد يمكن اإلفادة منه من الناحية ،منها كمرجع في بناء األحكام
. العالقات الدولية في المجال السياسي واالقتصادي واالجتماعي وغير ذلك التاريخية و

وهي بجملتها تعكس الرقي الحضاري واالجتماعي والسياسي واالقتصادي في المجتمع 
 مما يدفع علماء السياسة والقانون، الوقوف على أبرز ما حفلت ،المدني في عهد النبوة

اقتصادية وعسكرية، أخذت صفة التسامح به الوثيقة من نصوص سياسية وقانونية و
 وذلك لإلفادة منها في صياغة القوانين واألحكام العامة، والتركيز على ،واللين والرحمة

  . الجوانب األخالقية الضامنة لحقوق اإلنسان أينما كان 
إن أشياء كثيرة ال يزال على الغرب أن يتعلمها من : يقول المستشرق لويس يونغ 

  . )٢(مية، منها نظرة العرب المتسامحة الحضارة اإلسال

                                         
   .١١١ – ١١٠لمجتمع المدني في عهد النبوة ص ا) ١(
   . ٣٢٧الوا عن اإلسالم ص ق) ٢(



 

 )٥٢١٧(

  المبحث الثاني
  المعاهدات مع النصارى

 وذلك لتوسيع ،ثمة معاهدات أبرمها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع النصارى
 ومن أجل تحقيق مفهوم العدالة ،منطقة األمن والسلم االجتماعي، والتعايش السلمي

ي نشر اإلسالم عبر أراضي تلك القبائل إذا أراد  وكذا التوسع ف،السياسية واالقتصادية
 فقد شكلت مناطق تلك القبائل ممراً للفتح اإلسالمي خصوصاً في عهد ،المسلمون ذلك

  .الخلفاء الراشدين 
 ومن هنا ندرك أن تلك السياسة التي نهجها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سياسة 

 لما ،ب في الدخول في اإلسالم هي من جانب آخر تحقق رغبة تلك الشعو،حكيمة
 وصدق اإلسالم في حمايتهم ،اشتملت عليه تلك المعاهدات من خُلق التسامح والرحمة

   : تلك المعاهداتفمن   ،ورعايتهم
  كتاب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ألكيدر     

: قال فحدثني عاصم بن عمرو بن قتادة، عن أنس بن مالك، : )١(   قال ابن اسحاق 
رأيت قباء أكيدر حين قدم به على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فجعل المسلمون 

 أتعجبون من هذا: يلمسونه بأيديهم، ويتعجبون منه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  . الذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا ؟ فو
دم بأكيدر على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فحقن ثم إن خالدا ق: قال ابن إسحاق    

: ء له دمه، وصالحه على الجزية، ثم خلى سبيله، فرجع إلى قريته، فقال رجل من طي
إنك ستجده : يقال له بجير بن بجرة، يذكر قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لخالد

ديق قول رسول اهللا يصيد البقر، وما صنعت البقر تلك الليلة حتى استخرجته، لتص
        : صلى اهللا عليه وسلم
  رأيت اهللا يهدي كل هاد ... تبارك سائق البقرات إني                   
  فإنا قد أمرنا بالجهاد... فمن يك حائدا عن ذي تبوك                   

                                         
   .٢/٥٢٦يرة ابن هشام س) ١(



– 

  )٥٢١٨(

  عودة أكيدر
: وقيل. يد في الردةإنه أسلم ثم ارتد، فقتله خالد بن الول: وقيل. وعاد أكيدر إلى حصنه

لما منع في خالفة أبي بكر ما كان يؤديه إلى رسول اللَّه، أخرج من جزيرة العرب في 
       . )١(  بناء سماه دومة-]قرب عين التمر[- وابتنى بها،دومة، فلحق بالجزيرة

   اِقِديقَاَل الْو :وَل اِهللا صسر ةَ َأنومِل دَأه خٌ ِمنثَِني شَيدح لَه كَتَب لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّه
ذَا الِْكتَابه : ابَأج ِدٍر ِحينوِل اِهللا ِلُأكَيسٍد رمحم ِمن ذَا ِكتَابِحيِم، هِن الرمحِم اِهللا الرِبس

اِهللا، ِفي دومِة الْجنْدِل إلَى الِْإسلَاِم وخَلَع الَْأنْداد والَْأصنَام، مع خَاِلِد بن الْوِليِد سيِف 
ِمن الضحِل، والْبوِر، والْمعاِمي، وَأغْفَاِل الَْأرِض، والْحلْقَِة،  وِإن لَنَا الضاِحيةَ. وَأكْنَاِفها

ِر بعد والسلَاِح، والْحاِفِر، والِْحصِن، ولَكُم الضاِمنَةُ ِمن النّخِْل، والْمِعين ِمن الْمعمو
 ْؤخَذُ ِمنْكُملَا ياتُ، والنّب كُملَيع ظَرحلَا يو ،تُكُمفَاِرد دلَا تُعو تُكُماِرحُل سدِس، لَا تُعالْخُم

علَيكُم ِبذَِلك الْعهِد .  تُِقيمون الصلَاةَ ِلوقِْتها، وتُْؤتُون الزكَاةَ ِلحقّها،)٢(عشْر الْبتَاِت
فَاءالْوقُ ودالص ِبذَِلك لَكُمالِْميثَاِق، وِلِمين. وسالْم ِمن رضح نماُهللا و شَِهد  

وَأهدى لَه هِديةً ِفيها ِكسوةٌ، وكَتَب لَه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتابا آمنَه : قالوا
 عضوو َأخَاه نآمو ،لْحِفيِه الصِفيِه و لَّى اللَّهص ِد النِّبيِفي ي كي ةَ، فَلَميِه ِفيِه الِْجزلَيع

  . )٣ (.علَيِه وسلَّم خَاتَم فَخَتَمه بظفره
         

                                         
                                                                            .٢/٦٥ المصباح المضيء )١(
  :الزاد والجهاز، والجمع أبتة؛ قال ابن مقبل في البتات الزاد:  والبتات.يعني المتاع ليس عليه زكاة، مما ال يكون للتجارة)٢(

  ] .٢/٨لسان العرب [             بكرمان، يغبقن السويق المقندا... أشاقك ركب ذو بتات، ونسوة             
   .٣/١٠٣٠مغازي الواقدي  )٣(

 أثر لهم فيه من عمارة أو نحوها، والـضامنة مـن        ما ال : مجهولها، وأغفال األرض  : أطراف األرض، والمعامي  : الضاحية
وال تعدل سارحتكم، أي ال تحشر إلى   ما داخل بلدهم، وال يحظر عليكم النبات، أي ال تمنعون من الرعي حيث شئتم،             : النخل

ين، ألن تائبءوا وإنما أخذ منهم بعض هذه األرضين مع الحلقة، وهي السالح، ولم يفعل ذلك مع أهل الطائف حين جا المصدق
هؤالء ظهر عليهم وأخذ ملكهم أسيرا، ولكنه أبقى لهم من أموالهم ما تضمنه الكتاب، ألنه لم يقاتلهم، حتى يأخذهم عنوة كمـا    
أخذ خيبر، فلو كان األمر كذلك لكانت أموالهم كلها للمسلمين، وكان له الخيار فى رقابهم كما تقدم ولو جاؤا إليه تائبين أيضا              

  ] .٧/٦٣٦الروض األنف [ . ما أخذ من أموالهم شيئا)كما فعلت ثقيف(، قبل الخروج إليهم



 

 )٥٢١٩(

     :)١(كتابته صلى اهللا عليه وسلم مع ملك أيلة
 عن ، حدثنا وهيب: قال،حدثنا سهل بن بكار:  )٢(قال اإلمام البخاري في صحيحه

 غزونا مع النبي : قال، عن أبي حميد الساعدي، عن عباس الساعدييى،ن يحعمرو ب
 ،للنبي صلى اهللا عليه وسلم بغلة بيضاء وأهدى ملك َأيلَةَ، )٣(صلى اهللا عليه وسلم تبوك

  )٤( له ببحرهمب وكتوكساه برداً
     :)الصلح بين الرسول ويحنَّةَ( : )٥(قال ابن اسحاق في السيرة 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى تبوك، أتاه يحنَّةُ بن رْؤبةَ، صاحب أيلة، ولما انتهى 
فصالح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأعطاه الجزية، وأتاه أهل جرباء وأذرح، 

  . فأعطوه الجزية، فكتب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لهم كتابا، فهو عندهم
  :فكتب ليحنَّةُ بن رْؤبةَ 

يحنَّةُ بن رْؤبةَ ل من اهللا ومحمد النبي رسول اهللا ةٌنَمهذه َأ: بسم اهللا الرحمن الرحيم     
لهم ذمة اهللا، وذمة محمد النبي، ومن كان : وأهل أيلة، سفنهم وسيارتهم في البر والبحر

 ، فإنه ال يحولمعهم من أهل الشام، وأهل اليمن، وأهل البحر، فمن أحدث منهم حدثاً

                                         
هي آخر الحجاز وأول الشام، واشتقاقها قد ذكـر فـي        : مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام، وقيل        : بالفتح أيلة،   )١(

ليهود الذين حرم اهللا علـيهم صـيد      مدينة صغيرة عامرة بها زرع يسير، وهي مدينة ل         أيلة: اشتقاق إيلياء بعده، قال أبو زيد     
: السمك يوم السبت فخالفوا فمسخوا قردة وخنازير، وبها في يد اليهود عهد لرسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، وقال أبو المنذر

م تعد في مدينة بين الفسطاط ومكة على شاطئ بحر القلزأيلة : سميت بأيلة بنت مدين بن إبراهيم، عليه السالم، وقال أبو عبيدة
 وهو في تبوك فصالحه على الجزية وقرر علـى  ،أيلةبالد الشام، وقدم يوحنّة بن رؤبة على النبي، صلى اهللا عليه وسلم، من  

رى من مر بهم من المسلمين وكتب لهم كتابـا أن   فبلغ ذلك ثالثمائة دينار، واشترط عليهم ِقكل حالم بأرضه في السنة ديناراً   
   .                                عن الثالثمائة دينار شيئاأيلةن عمر بن عبد العزيز ال يزداد على أهل يحفظوا ويمنعوا، فكا

  ] . للحموي ١/٢٩٢معجم البلدان                                                                                   [ 
  م ملك قرية هل يكون ذلك لبقيتهم ؟باب إذا وادع اإلما) . ٣١٦١(  برقم ٤/٩٧) ٢(
  . ه ٩كانت في رجب سنة و) ٣(
: وقوله  . دعة المتاركة االمصالحة والمسالمة على ترك الحرب واألذى، وحقيقة المو       : وادع اإلمام، من الموادعة، وهي      ) ٤(

                .بقريتهم أو بلدتهم : ببحرهم، أي 
  ] . للعيني ٨٦-١٥/٨١عمدة القاري شرح صحيح البخاري [                                                        

  . الضمير المنصوب عائد على ملك أيلة وهو المكسو : وكساه برداً 
  ] . للقسطالني ٣/٦٨إرشاد الساري شرح صحيح البخاري                                         [ 

  .٤٦٠/ ٥، سبل الهدى والرشاد ٢/٦٥، إمتاع األسماء ٣/٢١٩اح المضيء ، المصب٥٢٦ – ٢/٥٢٥ ابن هشام سيرة )٥(



– 

  )٥٢٢٠(

وإنه طيب لمن أخذه من الناس، وإنه ال يحل أن يمنعوا ماء يردونه، . ماله دون نفسه
  .وال طريقا يريدونه، من بر أو بحر

لم يقع في لفظ الحديث عند : بن المنير اقال :  )١(      قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
الملك الذي أهدى لكنه بناه على العادة في أن  ،البخاري صيغة األمان وال صيغة الطلب

 فيؤخذ من هذا أن موادعته موادعة ، وإنما يبقى ملكه ببقاء رعيته،إنما طلب إبقاء ملكه
   .لرعيته
 العلماء مجمعون على أن اإلمام إذا صالح ملك القرية أنه يدخل :بن بطالاقال      و

 هل وهو ما إذا استأمن لطائفة معينة ،واختلفوا في عكس ذلك، في ذلك الصلح بقيتهم
 ال :وقال أصبغ وسحنون.  فذهب األكثر إلى أنه ال بد من تعيينه لفظاً؟ يدخل هو فيهم 
ألنه لم يأخذ األمان لغيره إال وهو يقصد إدخال ؛  بل يكتفي بالقرينة ،يحتاج إلى ذلك

  .ه نفس
:  فقد عقد البخاري باب،      ودل الحديث على جواز قبول الهدية من المشرك وغيره

  .  وأورد األحاديث المتعلقة بذلك ،يةقبول الهد
     كما دل الحديث على كيفية عقد المعاهدات مع النصارى ؛ لتنظيم طبيعة العالقة 

  .السياسية واالقتصادية وفق أصول القوانين العامة 
   )٢(ـ كتابه صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى أهل جرباء

: رسول اللَّه ألهل جرباء وأذرحهذا كتاب من محمد النبي «  :وكتب ألهل جرباء    
أنهم آمنون بأمان اللَّه وأمان محمد، وأن عليهم مائة دينار في كل رجب وافية طيبة، 

  . )٣(» واللَّه كفيل عليهم 
  

                                         
   .٦/٢٦٧تح الباري ف) ١(
معجـم  « وتنطق الجرباء بـالتعريف وكـذلك وردت فـي    .بفتح الجيم، وبالباء المعجمة بواحدة، على لفظ تأنيث أجرب  ) ٢(

وهما اليوم قريتان في المملكـة األردنيـة   ،  والفراتمكة والمدينة، أو دجلة: ، وهي وأذرح متالزمتين أبدا، كما يقال    »البلدان
 كيال، وطريقهما يفرق من مدينة معان، إذا كنت سائرا فـي معـان   ٢٢الهاشمية، تقعان شمال غربي مدينة معان على قرابة   

رفقـة  وقد ظهرت أذرح على الخريطـة الم ) أذرح والجربا(إلى : متجها إلى عمان رأيت لوحة تشير إلى اليسار، كتب عليها 
               .بين أذرح والجرباء ثالثة أيام، فهو خطأ ولعله ثالثة أميال، وهو الصواب إلى حد ما: ، ومن قال)مؤتة(برسم 

  ] . عاتق بن غيث الحربي ١/٨١معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية                                           [ 
  . للبيهقي٥/٢٤٨، ودالئل النبوة ٣/١٠٣٢مغازي الواقدي ) ٣(



 

 )٥٢٢١(

   )١(ـ كتابه صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى أهل أذرح
نهم أ: من محمد النبي رسول اللَّه ألهل أذرح«: ونسخة كتاب أذرح بعد البسملة   

آمنون بأمان اللَّه وأمان محمد، وأن عليهم مائة دينار في كل رجب وافية طيبة، واللَّه 
كفيل عليهم بالنّصح واإلحسان للمسلمين، ومن لجأ إليهم من المسلمين من المخافة، 

  .)٢(»والتعزير إذا خشوا على المسلمين وهم آمنون حتى يحدث إليهم محمد قبل خروجه
   )٣(ه عليه وسلّم إلى أهل مقناـ كتابه صلّى اللَّ

أنهم آمنون بأمان اللَّه وأمان محمد، وأن عليهم ربع غزوهم وربع : وكتب ألهل مقنا   
  .ثمارهم

 ورجل من جذام قد قدما بتبوك وأسلما، فأعطاهما ربع ،وكان عبيد بن ياسر بن نمير   
ى عبيد بن ياسر وربع الغزل وأعط.  مما يخرج من البحر ومن الثمر من نخلها)مقنا(

. وبها يهود)مقنا(ألنه كان فارسا، والجذامي راجال، ثم قدما  - يعني حلة - مائة ضفيرة
 فكانت تقوم على فرسه، وأعطاها ستين ضفيرة من ضفائر فرسه وأهدي عبيد للنّبي

فأجرى عليه السالم ! إنه سابق: صلّى اللَّه عليه وسلّم فرسا عتيقا يقال له مراوح، وقال
  .  )٤(يل بتبوك فسبق الفرس، ثم أعطاه المقداد بن عمروالخ

   )٥(ـ الصلح مع نصارى نجران 
 فقد أورد البيهقي في معرفة ،    ومن المعاهدات األخرى الصلح مع نصارى نجران

قال : أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال: فقال )١(السنن واآلثار
                                         

  .خمسة وعشرين كيال، بين الشوبك ومعان» معان«تقع أذرح في ديار شرقي األردن، وتبعد عن مدينة  )١(
  ] . ، محمد بن محمد  شراب ١/٢٤المعالم األثيرة                                                                [

  . للبيهقي٥/٢٤٨، ودالئل النبوة ٣/١٠٣٢مغازي الواقدي ) ٢(
  . صالحهم النبي صلّى اهللا عليه وسلّم عندما وفدوا عليه في غزوة تبوك،قرب أيلةمقنا،  )٣(

  ] .  محمد بن محمد شراب ١/٢٧٧المرجع السابق                                                               [ 
   . ٢/٦٧ إمتاع األسماع) ٤(
وهـي مدينـة   ، لها ذكر كثير في السيرة، ولها حوادث تمأل مجلدا منذ الجاهلية إلى يومنا هذا          :ران على وزن فعالن   نج) ١(

عريقة عرفت منذ أن عرف للعرب تاريخ، تتكون من مجموعة مدن صغيرة في واد واحد، ولذا فكلما اندثرت مدينة من تلك               
لمياه والزرع، يسيل من السراة شرقا حتى يصب في الربع الخالي،           المدن حملت األخرى اسم نجران، وهي واد كبير كثير ا         

أكيال جنوب شرقي مكة، في الجهة الشرقية من السراة، وتربطها بكل ) ٩١٠(وتقع على الطريق بين صعدة وأبها، على قرابة 
 واألخدود حفرة –خدود  طريق معبدة، ولها مطار، وفيها آثار أهمها مدينة األ- في الربع الخالي  ةمن مكة والرياض وشرور   

كان قوام أهلها في الجاهليـة      . وما كان يعرف بكعبة نجران     -مستطيلة في األرض كالخندق، وقد ذكرت في القرآن الكريم          
  .              وصدر اإلسالم بنو الحارث بن كعب من مذحج، وقوام أهلها اليوم قبيلة يام الهمدانية

  = ] . ١/٣١٤معجم المعالم الجغرافية                                                [                                   



– 

  )٥٢٢٢(

، وكان )أكيدرا الغساني(لح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صا«: الشافعي رحمه اهللا
، على الجزية، وصالح نصارى نجران على الجزية، فهم عرب وعجم،  عربياًنصرانياً

   .»وصالح ذمة اليمن على الجزية وفيهم عرب وعجم
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتب إلى أهل نجران :   وجاء في رواية أخرى    

بسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب من محمد النبي   )٢(سليمان» طس«تنزل عليه قبل أن 
 فإني أحمد ،إن أسلمتم: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى أسقف نجران، وأهل نجران

فإني أدعوكم إلى عبادة اهللا من عبادة : إليكم اهللا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أما بعد
اهللا من والية العباد، فإن أبيتم فالجزية، فإن أبيتم فقد آذنتكم العباد وأدعوكم إلى والية 

  .بحرب والسالم
 فقرروا أن ،، جمع الناس وقرأه عليهم، وسألهم عن الرأي فيه الكتابفلما أتى األسقفَ  

يرسلوا إليه وفدا يتكون من أربعة عشر من أشرافهم، وقيل ستين راكبا، منهم ثالثة نفر 
، وهو أميرهم وصاحب مشورتهم والذي يصدرون عن )العاقب(: يؤول إليهم أمرهم

. رأيه، والسيد وهو صاحب رحلتهم، وأبو الحارث أسقفهم وحبرهم وصاحب مدارسهم
فقدموا على النبي صلى اهللا عليه وسلم فدخلوا المسجد عليهم ثياب الحبرة، وأردية 

 المسجد نحو المشرق، مكفوفة بالحرير، وفي أيديهم خواتيم الذهب، فقاموا يصلون في
  .»دعوهم«: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

من : ثم أتوا النبي صلى اهللا عليه وسلم فأعرض عنهم، ولم يكلمهم، فقال لهم عثمان   
أجل زيكم هذا، فانصرفوا يومهم هذا، ثم غدوا عليه بزي الرهبان فسلموا عليه، فرد 

كنا مسلمين قبلكم، فقال النبي صلى اهللا عليه : اعليهم ودعاهم إلى اإلسالم، فأبوا وقالو
عبادتكم الصليب، وأكلكم لحم الخنزير، وزعمكم أن : يمنعكم من اإلسالم ثالث«: وسلم

وكثر الجدال والحجاج بينه وبينهم، والنبي يتلو عليهم القرآن ويقرع باطلهم »  هللا ولدا
ما لك تشتم صاحبنا وتقول : لموكان مما قالوه لرسول اهللا صلى اهللا عليه وس، بالحجة

، »أجل إنه عبد اهللا ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول«: إنه عبد اهللا، فقال

                                                                                                     
  ) .١٨٦٢٣(  برقم ١٣/٤٠٠) ١(=
قبـل أن  : وقد وقع في هذه الرواية هذا، وقـال : ، فقال٣/٦٤٢آلية من سورة النمل، وقد عقب ابن القيم في زاد المعاد      ا) ٢(

، وذلك غلط على غلط، فإن هذه السورة مكية باتفاق، وكتابه إلى نجران بعد          )اب مبين طس تلك آيات القرآن وكت    (ينزل عليه   
  . مرجعه من تبوك 



 

 )٥٢٢٣(

كنت صادقا فأرنا مثله؟ فأنزل  هل رأيت إنسانا قط من غير أب؟ فإن: فغضبوا وقالوا
 خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ يي{: اهللا في الرد عليهم قوله سبحانه

} حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب
  .)١(]٦٠-٥٩:سورة آل عمران[

   أبرز الدالالتـ 
 وأن الكفر ليس سبباً في االقتتال من قبل ،دل ما سبق على سماحة اإلسالم      

المسلمين ضد غيرهم، بل نلحظ أن سائر المعاهدات أقرت عقائد غير المسلمين وبقاءهم 
بالعهود انطالقاً من توجيه القرآن  وأن المسلمين أولى من غيرهم وفاء ،على دينهم

  . وال يقع اقتتال إال في حال نقض العهود، والعزم على مداهمة دولة اإلسالم ،الكريم
 األثر الكبير ،  كما كان لخُلق السماحة الذي تحلى به نبي الرحمة صلى اهللا عليه وسلم

لم ينكر عليهم  إذ نجده عليه السالم ،في إيمان غير المسلمين بقبول تلك المعاهدات
  .  فال إجبار وال إكراه في الدين ، وهو ما يعكس حرية األديان،صالتهم في مسجده

 ودل أيضاً على جواز دخول غير المسلمين إلى مساجد المسلمين إذا دعت الحاجة 
  . لذلك 

 حينما وجهه ،    كما دل أيضاً إخباره صلى اهللا عليه وسلم بما سيجده خالد بن الوليد
، فوجده كما أخبره عليه السالم من صيده للبقر، وهو من دالئل نبوته عليه )ألكيدر(

  .السالم 
 أن الخلفاء الراشدين جميعهم أمضوا ما كتبه رسول ،   وتجدر اإلشارة في هذا الصدد

 والذي ، ومنهم نصارى نجران،اهللا صلى اهللا عليه وسلم من معاهدات مع النصارى
  .)٢(لية المتسم بخلق الرحمة والتسامحدات والعالقات الدويعكس المنهج القويم في المعاه

  

                                         
المصباح المضي في كتاب النبي األمي ورسله إلى ملوك األرض ، و٥/٥٣ للبيهقي، والبداية والنهاية ٥/٣٨٥الئل النبوة د) ١(

إمتاع األسماع بما للنبي من األحوال واألمـوال والحفـدة          ، و  لجمال الدين ابن حديدة األنصاري     ٢/١٩٤ من عربي وعجمي  
  . للمقريزي ١٤/٦٩ والمتاع

  .، ألبي يوسف ٨٨ -١/٨٥ الخراج :انظر) ٢(



– 

  )٥٢٢٤(

  المبحث الثالث
  نمشركيالالمعاهدات مع 

    )١(صلح الحديبية
إذ ليس من المفيد أن  ،    جاء صلح الحديبية ليحقق األمن والسالم مع القوى األخرى

البد من  إذ ،قتتال والتوتر السياسيالتبقى عالقة المسلمين مع غيرهم تقوم على ا
النهوض بالمجتمع على ؛ لكسب القوة و التهادن والتعاون المشترك وتجميد الصراعات

  . كافة المستويات
   ومن هنا نلحظ أن النظام السياسي في اإلسالم يركز على كل ما يحتاجه النظام من 

  . وكذا ما ينظم عالقة الدولة بغيرها من األمم والشعوب،الواجبات التي تهم المحكومين
حدثني عبيد اهللا بن معاذ العنبري، حدثنا أبي،  : )٢( قال اإلمام مسلم في صحيحه     

كتب علي بن أبي : سمعت البراء بن عازب، يقول: حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، قال
هذا «: طالب الصلح بين النبي صلى اهللا عليه وسلم وبين المشركين يوم الحديبية، فكتب

ال تكتب رسول اهللا، فلو نعلم أنك رسول اهللا : ، فقالوا»اهللاما كاتب عليه محمد رسول 
ما أنا بالذي أمحاه، : ، فقال»امحه«: لم نقاتلك، فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم لعلي

وكان فيما اشترطوا أن يدخلوا مكة فيقيموا : فمحاه النبي صلى اهللا عليه وسلم بيده، قال
وما جلبان السالح؟ : ن السالح، قلت ألبي إسحاقبها ثالثا، وال يدخلها بسالح إال جلبا

  .»القراب وما فيه«: قال
: وفي الرواية األخرى ) هذا ما كاتب عليه محمد رسول اهللا(:     قال اإلمام النووي 

 ، عليه وأمضى أمرهَلاص فَ، معنى قاضى هنا:قال العلماء) هذا ما قاضى عليه محمد(
، ولهذا سميت تلك السنة عام المقاضاة ،أمضاهفصل الحكم و: ومنه قضى القاضي أي 

 إنها سميت عمرة  : وغلطوا من قال، وعمرة القضاء كله من هذا،وعمرة القضية
ألنه ال يجب قضاء المصدود عنها إذا تحلل ؛ عنها  دالقضاء لقضاء العمرة التي ص

   . باإلحصار كما فعل النبي صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه في ذلك العام
وفي هذا دليل على أنه يجوز أن يكتب في أول الوثائق وكتب اإلمالك والصداق     

 هذا ما اشترى فالن أو هذا ما أصدق أو وقف أو ،والعتق والوقف والوصية ونحوها
                                         

  .ه ٦ان في ذي القعدة ك) ١(
  ) .١٧٨٣( برقم .. ،كتاب الجهاد، باب صلح الحديبية في الحديبية ٣/١٤٠٩) ٢(



 

 )٥٢٢٥(

 وعليه عمل المسلمين ،وهذا هو الصواب الذي عليه الجمهور من العلماء ،أعتق ونحوه
  . إنكارفي جميع األزمان وجميع البلدان من غير

 وفيه دليل على أنه يكتفى في ذلك باالسم :  قال القاضي عياض رضي اهللا عنه   
  .شهور من غير زيادة خالفا لمن قال البد من أربعة المذكور وأبيه وجده ونسبهمال

أن لإلمام أن يعقد الصلح على ما رآه مصلحة للمسلمين وإن كان ال يظهر : وفيه      
 أو ،وفيه احتمال المفسدة اليسيرة لدفع أعظم منها ، الرأيذلك لبعض الناس في بادئ

   .لتحصيل مصلحة أعظم منها إذا لم يمكن ذلك إال بذلك
 هكذا ، ما أنا بالذي أمحاه:فقال ، امحه: فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم لعلي: قوله    

لي رضي  وهذا الذي فعله ع، وهي لغة في أمحوه،"بالذي أمحاه: "هو في جميع النسخ
 ألنه لم يفهم من النبي صلى اهللا عليه وسلم تحتيم ؛اهللا عنه من باب األدب المستحب

ولهذا لم ينكر، بنفسهيحو علم  جز لعلي تركُه١(ه عليه، ولو حتّم محوه بنفسه لم ي( .  
  :  جاء على النحو التالي ،  إن صياغة عقد المعاهدة والصلح

 .باسمك اللهم  .١
 .هذا ما صالح عليه محمد بن عبداهللا سهيل بن عمرو  .٢
 يأمن فيهن الناس ويكف ،واصطلحا على وضع الحرب على الناس عشر سنين .٣

 .بعضهم عن بعض
 ،على أنه من قَِدم مكة من أصحاب محمد حاجاً أو معتمراً أو يبتغي من فضل اهللا .٤

ى مصٍر أو إلى  ومن قدم المدينة من قريش مجتازاً إل،فهو آمن على دمه وماله
 . يبتغي من فضل اهللا فهو آمن على دمه وماله ،الشام

 ومن جاء قريشاً ممن ،على أنه من أتى محمداً من قريش بغير إذن وليه رده عليه .٥
 .مع محمٍد لم يردوه عليه 

 . )٢( وأنه ال إسالل وال إغالل ،وأن بيننا عيبةٌ مكفوفة .٦

                                         
  . للهروي ٦/٢٦١٥مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح : ظر ، وان١٢/١٣٥رح النووي على صحيح مسلم ش )١(
 أن بيننا صدوراً سليمة وعقائد صحيحة في المحافظة على العهد الذي عقدناه بيننا، وقد يشبه            : والمعنى ،العيبة هاهنا مثل   )٢(

  :قال الشاعر ه،صدر اإلنسان الذي هو مستودع وموضع مكنون أمره بالعيبة التي يودعها حر متاعه ومصون ثياب
  وإن قيل أبناء العمومة تَصِفر... وكادت عياب الود منا ومنكم                                  



– 

  )٥٢٢٦(

 ومن أحب أن يدخل في عقد ،خلهوأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده د .٧
 ،نحن في عقد محمد وعهده: فتواثبت خزاعة فقالوا ( قريٍش وعهدهم دخل فيه 

 ) .نحن في عقد قريش وعهدهم : وتواثبت بنو بكر فقالوا
 وأنه إذا كان عام قابل خرجنا ، فال تدخل علينا مكة،وأن ترجع عنا عامك هذا .٨

 ، السيوف في القُرب، معك سالح الراكب فأقمت بها ثالثاً، فدخلتها بأصحابك،عنك
 .وال تدخلها بغيرها 

 .وعلى أن هذا الهدي ما جئناه ومِحله فال تقدمه علينا  .٩
  :أشهد على الصلح رجال من المسلمين ورجال من المشركين .١٠

 وعبد الرحمن بن عوف، ،أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب:    فمن المسلمين 
 وعلي بن ، ومحمد بن مسلمة، وسعد بن أبي وقاص،ن عمرووعبد اهللا بن سهيل اب

 . رضي اهللا عنهم أجمعين،أبي طالب
  . )١( وسهيل بن عمرو ،ِمكرز بن حفص: ومن المشركين 

 نلحظ ثمة أشياء وقعت كانت موضع اهتمام ،    وعند الوقوف على موضوع الصلح
اهدة من نموذج فريد في  لما تتمتع به المع، وعلماء القانون الدولي،علماء السيرة

  :   فمن ذلك ،العالقات الدولية
ثمة تألم وقع من عمر بن الخطاب وبعض الصحابة ؛ بسبب التنازل عن بعض  .١

 كفكرة الجوار والتي تُعد من القواعد األساسية ،شروط المشركين عند كتابة الصلح
ي في النظام السياسي، إال أن ذلك منح المسلمين قوة على الصعيد السياس

رسول صلى اهللا عليه وسلم قد أخذ على نفسه أال ال واالقتصادي والعسكري ؛ وألن
إال أن يوافق عليها، رغم  التصلب والتشدد يرد خطة يعرضها عليه المشركون 

 . على أن تكون ثمة مصلحة تتعلق بتعظيم شعائر اهللا تعالى،من جانب المشركين

                                                                                                     
 أغل الرجل إذا خان أغـالالً   : الخيانة، يقال:غاللإلوا وهي السرقة، سالل من السلة،  إلفإن ا : غالل  إسالل وال   إ ال    :وقوله

عضنا يأمن بعضاً في نفسه وماله فال يتعرض لدمه وال لماله سراً وال جراً وال يخونه في إن ب: يقول . وغل في الغنيمة غلوالً  
  ] .                 للخطابي ٢/٣٣٥معالم السنن                                           [ . شيء من ذلك

، ودالئل  ٢/٦٣٦يرة ابن هشام    س، و )٢٧٦٥(  برقم   ٣/٨٥، وأبو داود في السنن      )١٨٩١٠(  برقم   ٣١/٢١٢مسند أحمد   ) ١(
 البن األثيـر،  ٢/٨٥، والكامل في التاريخ ٢/٦٣٤ للسهيلي، وتاريخ الطبري    ٧/٦٧ للبيهقي، والروض األنف     ٤/١٧٤النبوة  

  . للذهبي ٢/٣٩١وتاريخ اإلسالم 



 

 )٥٢٢٧(

بله رسول اهللا صلى اهللا عليه إن التألم ووجه االعتراض من بعض الصحابة قا .٢
 وكأنه عليه السالم يقرر حرية الرأي وحرية النقاش ،وسلم باحترام ورحابة صدر

 وإن النقد والمساءلة ال يستوجب العقاب والتصدي من قبل الحاكم ،واالعتراض
 . إذا كان النقد وجيهاً وبناء ،ضد مواطنيه

الستكانة من جراء القبول على الرغم من شعور البعض من الصحابة بالضعف وا .٣
 امتثاالً ،بشروط المشركين، سلّموا األمر هللا ورسوله تسليماً يصاحبه اإليمان التام

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل{: لقول الحق سبحانه 
} يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه ينجه ىن من خن حن

 ]. ٣٦:سورة األحزاب[
الذي وقع في قصة التزام النبي صلى اهللا عليه وسلم ببنود االتفاقية رغم االبتالء  .٤

 فقد جاء معلناً إسالمه ملتحقاً ،أبي جندل بن سهيل بن عمرو عند كتابة العهد
 فما كان من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال أن يرده إلى ،بالنبي وصحبه

 ويبشره بالمخرج والفرج بعد الشدة مما يعطي داللة واضحة على تمسك ،قومه
ويتمكن عليه السالم من كبت . ود المعاهدة الرسول عليه السالم بالوفاء ببن

  .عواطف الصحابة وحبس مشاعرهم تجاه الموقف الصعب 
 ودفع المشقة ،لقد تبين لدى الصحابة الكرام بوقت قصير المصلحة المتحققة .٥

 خصوصاً عندما نزل وحي اهللا تعالى ليسميه فتحاً مبيناً، بعد أن كان ،والمفسدة
حة الراجحة من حيث كسب القوة االقتصادية  وبالفتح تحققت المصل،مغلقاً

 .والعسكرية وغيرها 
 وال تكون ، وقوة التأثير،إن المعاهدة كانت قد عقدت بوساطة لها مركزها الفاعل .٦

.  وكان لها تقدير عند الرسول صلى اهللا عليه وسلم ،الوساطة أحد أطراف النزاع
 .وهذا األسلوب هو أحد أركان االتفاقات الدولية 

ذه المعاهدة بسائر بنودها وشروطها تعكس مفهوم أسس العالقات الدولية  إن ه .٧
 .  وهي بال شك تستند على مرجعية الوحيين مما يعكس أصالتها وقدسيتها 

 هو أيضاً ، وتحرير نسختين لكل طرف،إن الشهود وتوقيعاتهم على بنود المعاهدة .٨
 .عمل في سائر العقود  وهو ما يجري به ال،ركناً أساسياً في االتفاقات الدولية

  



– 

  )٥٢٢٨(

 فإن سائر المعاهدات محكومة بالوفاء بالعقود والعهود ؛ وفقاً ألمر ،    والجدير بالذكر
 أما غير المسلمين فمحكومون ،اهللا ورسوله مع امتالء قلوب الصحابة الكرام باإليمان

  .وفق أهوائهم ونوازعهم 
 بعد أن أعانوا حلفاءهم على  أن المشركين قد أخلوا بشروط الصلح،   ومما يؤسف له

  . )١(حلفاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فغاروا عليهم بقتال

                                         
  ). ١٦٩٩(  للهيثمي برقم ١/٤١٤وارد الضمآن إلى زوائد ابن حبان م، و٢/٥٤٤سيرة ابن هشام : انظر ) ١(



 

 )٥٢٢٩(

  الخاتمة
وثيقة المدينة النبوية والمعاهدات في ":      فهذه دراسة موجزة جاءت تحت عنوان 
 أوجزها ، وقد خلصت إلى أبرز النتائج" السنة المشرفة وأثرها في العالقات الدولية 

  : نحو التالي على ال
الوقوف على أبرز ما حفلت به السنة المشرفة والسيرة النبوية من معاهدات  .١

 والتي تمثل ،أبرمها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع أهل الكتاب والمشركين
 .قوة األخالق في تحرير األحكام وفق أسس ومبادئ سامية 

هللا عليه وسلم مع أهل لقد أمضى الخلفاء الراشدون ما كتبه رسول اهللا صلى ا .٢
 . وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية ،الكتاب

الوقوف على أبرز أسس ومبادئ األحكام والقانون الدولي من خالل تلك  .٣
 . المعاهدات 

 وهي من الصادق ، وكيف ال،اتسمت المعاهدات بصياغة رشيدة ومنهج قويم .٤
ياغة القوانين  مما كان له أعظم األثر في ص،المصدوق صلى اهللا عليه وسلم

 . واألحكام الدولية 
 أو ، واللطف وعدم التمييز،اتسمت المعاهدات والمكاتبات بصفة السماحة .٥

 .التفريق بين المسلمين وغيرهم 
إظهار عظمة اإلسالم في التشريع وتنظيم العالقات الدولية بشعوبهم وغيرهم  .٦

ف دون من أمم األرض، كما أقرت المعاهدات وحررت الحقوق لجميع األطرا
 . كما أوضحت أن لكل أمة دينهم، فال إجبار وال إكراه في الدين ،تمييز

 صحة الوثائق واالتفاقات الدولية وذلك من خالل كتب السنة المشرفة والسيرة  .٧
 وبعضها من رواية ، حيث جاء بعضها مسنداً في مصادر السنة النبوية،النبوية

 .ابن اسحاق في مصادر السيرة النبوية 
 ، وحرية العقيدة وعدم اإلكراه،مفهوم الحرية السياسيةثيقة المدينة أقرت و .٨

 واستقالل الناس بأموالهم، ، وحرية التملك،وتعاون الجميع في حماية المجتمع
 .الخ ....والعدل التام 



– 

  )٥٢٣٠(

إن بعض االعتراضات لبعض االتفاقيات والمعاهدات قابله الرسول صلى اهللا  .٩
 إذا كان ،شرعية االعتراض والنقد مما يعكس ،عليه وسلم برحابة صدر
 االعتراض وجيهاً وبناء. 

الكسب السياسي وتوسيع نطاق األمن والسلم االجتماعي بين األمة اإلسالمية .١٠
 .وغيرها من األمم

الوفاء بالعهود وبسائر ما كتبه الرسول صلى اهللا عليه وسلم دون اإلخالل بأي . ١١
 .ه القرآن الكريم بهذا الشأن شرط تم االتفاق عليه، استناداً إلى توجي

 والقانون الدولي هو اإلمام محمد بن ،من أوائل من حرر مسائل األحكام. ١٢
فقيه العراق وصاحب أبي حنيفة رحمه اهللا في ) ه١٨٩ت (الحسن الشيباني 

 والذي ، معتمداً على األحاديث النبوية المتعلقة بهذا الشأن،السير الكبير: كتابه 
 مسألة ٤٥٧٣، وقد اشتمل على )ه٤٨٣ت ( محمد السرخسي قام بشرحه اإلمام
 . شرعية وقانونية 

  .وصلى اهللا وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 )٥٢٣١(

  :المصادر والمراجع 
  القرآن الكريم  -
حمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك أل  إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري -

المطبعة الكبرى  ،)هـ٩٢٣: المتوفى(يبي المصري، أبو العباس، شهاب الدين القسطالني القت
  .١٠: عدد األجزاء ، هـ١٣٢٣، ٧ط ،راألميرية، مص

حمد بن علي بن عبد أل   إمتاع األسماع بما للنبي من األحوال واألموال والحفدة والمتاعـ 
محمد : المحقق ،)هـ٨٤٥: توفىالم(القادر، أبو العباس الحسيني العبيدي، تقي الدين المقريزي 

 ، م١٩٩٩ -  هـ ١٤٢٠، األولى: الطبعة ،بيروت –دار الكتب العلمية  ،عبد الحميد النميسي
   .١٥: عدد األجزاء

 أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد اهللا الخرساني المعروف  ألبي  البن زنجويهاألموالـ 
 - اكر ذيب فياض األستاذ المساعد  ش:تحقيق الدكتور ،)هـ٢٥١: المتوفى(بابن زنجويه 

 :الطبعة ،مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، السعودية ،بجامعة الملك سعود
   .١: األجزاءعدد  ، م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦األولى، 

 الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي يبأل  ةالبداية والنهايـ 
  ١٥: عدد األجزاء، م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٧: عام النشر ، الفكردار، )هـ٧٧٤: المتوفى(

بن غالب ا بن جرير بن يزيد بن كثير   لمحمدتاريخ الرسل والملوك= تاريخ الطبري  ـ
 ، هـ١٣٨٧ -  ٢ ط، بيروت– دار التراث  ،)هـ٣١٠: المتوفى(اآلملي، أبو جعفر الطبري 

  .١١: عدد األجزاء
بن أحمد بن اشمس الدين أبو عبد اهللا محمد ل   واألعالمتاريخ اإلسالم ووفيات المشاهيرـ 

: الناشر ،الدكتور بشار عواد معروف: المحقق ،)هـ٧٤٨: المتوفى(بن قَايماز الذهبي اعثمان 
   .١: عدد األجزاء ، م٢٠٠٣، ١ ط،دار الغرب اإلسالمي

  وأيامهوسننه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ـ
: المحقق ، أبو عبد اهللا)ه٢٥٦: المتوفى (إبراهيم بن المغيرة البخاري،بن إسماعيل بن امحمد ل

  .هـ١٤٢٢األولى : الطبعة ،دار طوق النجاة: الناشر ،محمد زهير بن ناصر الناصر
: المتوفى ( يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنصاري ألبي  الخراجـ 

 سعد حسن ،طه عبد الرءوف سعد: تحقيق  ،المكتبة األزهرية للتراث: الناشر  ،)هـ١٨٢
   .١: عدد األجزاء ، محمد



– 

  )٥٢٣٢(

بن موسى احمد بن الحسين بن علي أل  دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعةـ 
 ، بيروت–دار الكتب العلمية  ،)هـ٤٥٨: المتوفى(الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي 

   .٧: عدد األجزاء ، هـ١٤٠٥ -األولى : الطبعة
بن عبد اهللا ا القاسم عبد الرحمن ألبي الروض األنف في شرح السيرة النبوية البن هشامـ 

 دار إحياء التراث  ،عمر عبد السالم السالمي: المحقق ،)هـ٥٨١: المتوفى(بن أحمد السهيلي 
   .٧: عدد األجزاء ،م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١، ١، طالعربي، بيروت

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم ل  زاد المعاد في هدي خير العبادـ 
 ، مكتبة المنار اإلسالمية، الكويت- مؤسسة الرسالة، بيروت ،)هـ٧٥١: المتوفى (الجوزية 

   .٥: عدد األجزاء  ،م١٩٩٤/هـ ١٤١٥، ٢٧ط
ي المعافري، أبو محمد، جمال الدين عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميرل السيرة النبويةـ 

 شركة ،وإبراهيم األبياري وعبد الحفيظ الشلبي ،مصطفى السقا: تحقيق،)هـ٢١٣: المتوفى(
  .م١٩٥٥ -هـ ١٣٧٥ ، ٢ ط،مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر

ساني، أبو  أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروِجردي الخراللبيهقي  السنن الكبرىـ 
دار الكتب العلمية، بيروت ا،محمد عبد القادر عط: المحقق ،)هـ٤٥٨: المتوفى(بكر البيهقي 

   . م٢٠٠٣ -  هـ ١٤٢٤الثالثة، : الطبعةن،  لبنا–
سبل الهدى والرشاد، في سيرة خير العباد، وذكر فضائله وأعالم نبوته وأفعاله وأحواله ـ 

: تحقيق وتعليق ،)هـ٩٤٢: المتوفى(الحي الشامي محمد بن يوسف الصل  في المبدأ والمعاد
 ، لبنان– دار الكتب العلمية بيروت ،الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

  .١٢: عدد األجزاء ، م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤، ١ط
محمد بن محمد بن محمد بن أحمد، ابن ل  والسيرعيون األثر في فنون المغازي والشمائل ـ 

إبراهيم محمد : تعليق ،)هـ٧٣٤: المتوفى( اليعمري الربعي، أبو الفتح، فتح الدين سيد الناس،
   .٢: عدد األجزاء ،١٤١٤/١٩٩٣، ١ ط، بيروت– دار القلم ،رمضان

بن أحمد بن امحمد محمود بن أحمد بن موسى ألبي   عمدة القاري شرح صحيح البخاريـ 
 ، دار إحياء التراث العربي ،)هـ٨٥٥: المتوفى (ي بدر الدين العيني الحنفيالغيتاب حسين
   .١٢ × ٢٥: عدد األجزاء، بيروت

، حمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعيأل  فتح الباري شرح صحيح البخاريـ 
محمد فؤاد : رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه ،١٣٧٩ بيروت، -دار المعرفة  ،)ه٨٥٢:المتوفى( 

عليه تعليقات  ،محب الدين الخطيب:  وأشرف على طبعهقام بإخراجه وصححه ،عبد الباقي
  .١٣: عدد األجزاء، بن بازاعبد العزيز بن عبد اهللا : العالمة



 

 )٥٢٣٣(

الندوة العالمية للشباب :  نشر ،لألستاذ الدكتور عماد الدين خليلـ قالوا عن اإلسالم  
  .  م ١٩٩٢ــ ه ١٤١٢، ١ط  ،الرياضاإلسالمي، 

الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد  ألبي خ الكامل في التاريـ 
 عمر عبد السالم :تحقيق ،)هـ٦٣٠: المتوفى(الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن األثير 

   .١٠: عدد األجزاء ،م١٩٩٧/ هـ ١٤١٧، ١ ط، لبنان–دار الكتاب العربي، بيروت  ،تدمري
أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري  محمد بن مكرم بن على،   للسان العرب ـ
عدد  ، هـ١٤١٤ -الثالثة : الطبعة ، بيروت– دار صادر  ،)هـ٧١١: المتوفى (يفريقألا

  .١٥: األجزاء
مطبوعات  ،خصائصه وتنظيماته  للدكتور أكرم العمري      –المجتمع المدني في عهد النبوة      _ 

  . م ١٩٨٣ ه، ١٤٠٣،  ١ ط،الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة
محمد حميد اهللا الحيدر آبادي       مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخالفة الراشدة       _

   .١: عدد األجزاء ،ه١٤٠٧ – ٦ ط، بيروت–دار النفائس  ، )هـ١٤٢٤: المتوفى(الهندي 
 ،المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمـ 

محمد فؤاد : المحقق ،)هـ٢٦١: المتوفى(القشيري النيسابوري بن الحجاج أبو الحسن اسلم مل
   .٥: عدد األجزاء،  بيروت–العربي  دار إحياء التراث  ،عبد الباقي

  المصباح المضي في كتاب النبي األمي ورسله إلى ملوك األرض من عربي وعجميـ 
د الرحمن بن حسن األنصاري، أبو عبد اهللا، بن علي بن أحمد بن عب) أو عبد اهللا( محمد ل

 ، عالم الكتب ،عظيم الدينمحمد : المحقق ،)هـ٧٨٣: المتوفى(جمال الدين ابن حديدة 
  .٢: عدد األجزاء ،بيروت

حمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أل  المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرـ 
   .)هـ٧٧٠نحو : المتوفى (أبو العباس 

 :المحقق ،)ه٤٥٨ :ت (، بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقيألبي  معرفة السنن واآلثارـ 
   .٧: عدد األجزاء ، بيروت–دار الكتب العلمية  ،سيد كسروي حسن

 ، دار األعلمـي   ،) ه٢٠٧ (  الواقـدي  األسلمي بن واقد    عمر بن   محمد    المغازي للواقدي ـ  
  . م ١٩٨٩ - ه ١٤٠٩ ،٣بيروت، ط

: المحقـق  ،  )ه٣٩٥:المتوفى (  الحسين أحمد بن فارس بن زكريا      ألبي  قاييس اللغة معجم م  _
   .٦: عدد األجزاء  ،م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩: الطبعة  ،دار الفكر، عبد السالم محمد هارون

 – دار الفكر ، )هـ٦٢٦: المتوفى(  ياقوت بن عبد اهللا الحموي أبو عبد اهللا ،ن معجم البلداـ
   .٥ :عدد األجزاء  ،بيروت



– 

  )٥٢٣٤(

 زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي يبأل المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجـ 
 ١٨: عدد األجزاء ،١٣٩٢، ٢ ط، بيروت– دار إحياء التراث العربي  ،)هـ٦٧٦: المتوفى(
   .) مجلدات٩في (
محمد، أبو الحسن نور الدين ) سلطان(علي بن ل  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ـ
 - هـ ١٤٢٢ ،١ ط، لبنان– دار الفكر، بيروت  ،)هـ١٠١٤: المتوفى(ال الهروي القاري الم

   .٩: عدد األجزاء، م٢٠٠٢
الدار  دار القلم، ،محمد بن محمد حسن شُراب    المعالم األثيرة في السنة والسيرةـ 

   .١: عدد األجزاء ، ه١٤١١ -األولى : الطبعة ، بيروت-دمشق  -الشامي
 سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب يبأل نن، وهو شرح سنن أبي داودمعالم السـ 

 -  هـ ١٣٥١ ،١ط ، حلب–المطبعة العلمية  ،)هـ٣٨٨: المتوفى(البستي المعروف بالخطابي 
   . م١٩٣٢

عاتق بن غيث بن زوير بن زاير بن حمود بن   ةمعجم المعالم الجغرافية في السيرة النبويـ 
 مكة ، دار مكة للنشر والتوزيع ، )هـ١٤٣١: المتوفى(لبالدي الحربي بن صالح ا اعطية

   .١:  عدد األجزاء ، م١٩٨٢ -  هـ ١٤٠٢ ،١ ط،المكرمة
 ، مؤسسة قرطبة،)ه٢٤١: المتوفى  ( حمد بن حنبل أبو عبداهللا الشيبانيأل   مسند ال ـ

   .هااألحاديث مذيلة بأحكام شعيب األرنؤوط علي، ٦: عدد األجزاء ، القاهرة
الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان  ألبي نموارد الظمآن إلى زوائد ابن حباـ 

عدد  ، دار الكتب العلمية ،محمد عبد الرزاق حمزة: المحقق ،)هـ٨٠٧: المتوفى(الهيثمي 
  .١:األجزاء

د بن بن محمامجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ل  النهاية في غريب الحديث واألثر ـ
 -  المكتبة العلمية ، )هـ٦٠٦: المتوفى(محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير 

عدد  ،ي محمود محمد الطناح- يطاهر أحمد الزاو: تحقيق ،م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩بيروت، 
  .٥:األجزاء

  
  



 

 )٥٢٣٥(

  
  
  
  
  

  
  المقدمة

الحمد هللا الذي أذن لعباده باالستغفار والتوبة، الحمد هللا الذي تاب على عباده ليتوبوا، 
نحمده تعالى حمد الشاكرين التائبين، المقرين لذنوبهم، المعترفين بأخطائهم، الخاضعين 

ي ألمره ونهيه، الواقفين باب رحمته، الراجين عفوه ومغفرته، حمداً كثيراً كما ينبغ
لوجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على سيد المستغفرين والتوابين، من غُفر ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر محمٍد وعلى آله وصحبه وأسلم تسليماً كثراً، سيد األولين واألخرين، 
صالة أبتغي بها وجه الرحمن الرحيم، التواب الرحيم، لعلي أبلغ بها مغفرة من ذنب 

!  "  #  $  M  :مرور على الصراط، يقول سبحانهوتجاوٍز عن سيئات، و
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I      H  G  F  EJ   P  O  N  M  L  K  Lأما بعد٢ ، :  

 من أجل الدراسات، وأكثرها نفعاً؛ - خاصة أحاديث العقائد–فإن دراسة األحاديث 
وذلك ألنها المصدر الثاني لمصادر التشريع، فهي المبينة الموضحة لكتاب اهللا تعالى، 

ألحاديث التي تتناول عدة جوانب مهمة من جوانب الشارحة للناس عقيدتهم، ومن ا
عليه الصالة -العقيدة حديث القاتل مائة نفس، الذي هو من االحاديث التي يرويها 

  .ولهذا كان هذا البحث.  عن بني إسرائيل–والسالم 

                                         
  .١١٨: التوبة ١
  . ٨: التحريم ٢

 
 

  جامعة حائل–ستاذ مساعد أ
  



– 

  )٥٢٣٦(

  :موضوع البحث
  .حديث القاتل لمائة نفس وتوبته، وقبول توبته، مع أنه لم يعمل خيراً قط

  :بحثمشكلة ال
ِلم كان تشكل المالك الذي حكم على : المشكلة األساسية التي كانت لهذا البحث هي

النزاع بين مالئكة الرحمة ومالئكة العذاب على صورة بشر، على هيئة آدمي، على 
الرغم ان اطراف النزاع من المالئكة، وبعد الخوض في دراسته، وجدتُ أن الحديث 

  .د من أصول المسائل العقدية يحتوي على عدة مسائل عقدية تُع
  :حدود الدراسة

  .ستناول حديث القاتل لمائة نفس ومسائله العقدية
  :أهداف البحث

  :إبراز لبعض مسائل العقيدة التي احتواها الحديث والتي منها
  . بيان قدرة اهللا تعالى- ١
 بيان عدة جوانب من جوانب اإليمان بالمالئكة، واالستدالل عليها من خالل - ٢
  .حديثال
  . قبول توبة صاحب الكبيرة- ٣

  :الدراسات السابقة
بالرجوع إلى مراكز البحوث والفهارس، والمواقع المتخصصة في علوم العقيدة لم أجد 
أحد تناول موضوع البحث، بدراسة مستقلة، فلذلك هذه المسألة بحاجة إلى دراسة أكثر 

  .تفصيالً وتوضيحاً
  :منهج البحث

 التحليلي، محلالً النص، مستخرجاً أهداف البحث، حاالً سأستخدم في بحثي المنهج
  :لمشكلته، وسأقوم بالخطوات التالية

  . عزو اآليات القرآنية في الحاشية- ١
 أخرج األحاديث، فإن كان في صحيحا البخاري ومسلم اكتفيت بذلك؛ لقبول أهل - ٢

  .العلم لهما، وإن كان في غير الصحيحين أذكر حكمه
  .المسائل العقدية التي يحتويها الحديث أقوم بدراسة - ٣
  . أذكر األدلة على هذه المسائل- ٤



 

 )٥٢٣٧(

 أنقل أقوال العلماء، وأراء الفرق في المسألة دون التوسع؛ ألن هدف الدراسة إبراز - ٥
  .هذه المسائل وليس تحقيقها

  . أشير إلى نص الحديث المبين لهذه المسألة- ٦
  :خطة البحث

 مقدمة، وتمهيد، وثالثة مباحث، وهي على النحو وقد جعلت خطة البحث مكونة من
  : اآلتي

موضوع البحث، مشكلة البحث، حدود الدراسة، أهداف : واشتملت على المقدمة، - ١
  . البحث، الدراسات السابقة، منهج البحث

  : ويحتوي على التمهيد، - ٢
  .الحديث تخريج: األولى المسألة
  :الروايات على مالحظات:  الثانية  المسألة

  .اإلسناد على: أوالً
  .على المتن: ثانياً
  :  المباحث- ٣

  .تعالى اهللا قدرة: المبحث األول
  .تعريفها: أوال
  : األدلة عليها. ثانياً
  .من القرآن الكريم: أوالً
  .من السنة النبوية: ثانياً
  . األدلة العقلية: ثالثاً

  :المالئكة: المبحث الثاني
  .طالحفي اللغة، في االص: التعريف: أوالً
  :المسائل العقدية المتعلقة باإليمان بالمالئكة وذكرها الحديث، ومنها: ثانياً
  .قبض األرواح: أوالً
  .قدرة المالئكة على التشكل بصورة اإلنسان: ثانياً

  .قبول توبة المذنب ولو كان صاحب كبيرة: المبحث الثالث
  



– 

  )٥٢٣٨(

  التمهيد
ام الحديث ثم الروايات ليسهل سأذكر أوالً أرق-: تخريج الحديث: المسألة األولى

  .- الرجوع إليها
  ).٣٤٧٠(برقم ) ٤/١٧٤: (أخرجه البخاري في صحيحه

 برقم) ٨/١٠٤(، و)٢٧٦٦ (برقم) ٨/١٠٣(:  ومسلم في صحيحه ثالث روايات
  .)٢٧٦٦ (برقم) ٨/١٠٤(، و)٢٧٦٦(

 برقم) ٥/٢٤٥٣(، و)١١٣٢٣ (برقم) ٥/٢٣٢٣(: وأحمد في مسنده روايتان
)١١٨٦٦(.  

  .)٦١٥ (برقم) ٢/٣٨٠(، و)٦١١ (برقم) ٢/٣٧٦(: ن حبان في صحيحه روايتانواب
  .)٢٦٢٢ (برقم) ٣/٦٤٢(: وابن ماجة في سننه

  .)١١٨٦٦ (برقم) ٨/١٧(: والبيهقي في سننه الكبرى
  .)١٣٥٦ (برقم) ٢/٥٠٨(، و)١٠٣٣ (برقم) ٢/٣٠٥(: وأبو يعلى في مسنده روايتان

  .)٣٥٣٦١ (برقم) ١٨/٥٤٠(: وابن أبي شيبة في مصنفه
  :مجموع الروايات ثالثة عشرة رواية، وهي

  :-رحمه اهللا تعالى– رواية البخاري - ١
َأِبـي   عـن  ،قَتَـادة  عـن  ،شُعبةَ عن ،عِدي محمد بن َأِبي   حدثَنَا ،بن بشَّارٍ  محمد حدثَنَا

 يِق النَّاِجيدالص، نع   ِعيٍد الْخُدَأِبي سِري-   نْهاُهللا ع ِضير-،    ِن النَِّبيِه    - علَيلَّى اُهللا عص
لَّمسِفي: "  قَالَ -و اِئيَل كَانرِني ِإسٌل قَتََل بجانًا رِإنْس ِعينِتسةً وعَألُ    ،ِتسـسي جخَـر نثُـم 

 : فَقَاَل لَـه رجـلٌ  ، فَجعَل يسَأُل، فَقَتَلَه. لَا: قَاَل؟ هْل ِمن تَوبٍة: فَقَاَل لَه، فَسَألَه،فََأتَى راِهبا 
 فَاخْتَصمتْ ِفيِه ملَاِئكَةُ الرحمـِة   ، فَنَاء ِبصدِرِه نَحوها   ،فََأدركَه الْموتُ ،  كَذَا وكَذَا  اْئِت قَريةَ 

 : وقَـالَ ، وَأوحى اُهللا ِإلَى هِذِه َأن تَباعِدي  ،ي فََأوحى اُهللا ِإلَى هِذِه َأن تَقَربِ      ،وملَاِئكَةُ الْعذَابِ 
  ١". فَوِجد ِإلَى هِذِه َأقْرب ِبِشبٍر فَغُِفرلَه،ِقيسوا ما بينَهما

  : ثالث روايات– رحمه اهللا تعالى –ذكر :  رواية مسلم- ٢
معاذُ بن   حدثَنَا  :قَالَا )  ِلابِن الْمثَنَّى واللَّفْظُ(  ٍرومحمد بن بشَّا  محمد بن الْمثَنَّى حدثَنَا - أ

َأن نَِبي اِهللا   ،َأِبي سِعيٍد الْخُدِري  عن ، َأِبي الصديق  عن ، قَتَادة عن َأِبي، حدثَِني ِهشَاٍم،
-لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عقَ : قَاَل - ص كَان نِفيم َأَل كَانا، فَسنَفْس ِعينِتسةً وعٌل قَتََل ِتسجر لَكُمب

                                         
  .أحاديث األنبياء، الباب بال اسم، دار طوق النجاة: ، كتاب٣٤٧٠،حديث رقم١٧٤، ص٤صحيح البخاري،ج ١



 

 )٥٢٣٩(

 ْل لَها فَهنَفْس ِعينِتسةً وعقَتََل ِتس فَقَاَل ِإنَّه اِهٍب، فََأتَاهلَى رلَّ عِض فَدِل الَْأرلَِم َأهَأع نع
م سَأَل عن َأعلَِم َأهِل الَْأرِض، فَدلَّ علَى رجٍل لَا فَقَتَلَه فَكَمَل ِبِه ِماَئةً، ثُ: ِمن تَوبٍة؟ فَقَاَل 

نَعم ومن يحوُل بينَه وبين التَّوبِة، :  ِإنَّه قَتََل ِماَئةَ نَفٍْس فَهْل لَه ِمن تَوبٍة؟ فَقَاَل:فَقَاَل   عاِلٍم
اسا يعبدون اَهللا فَاعبِد اَهللا معهم، ولَا تَرِجع ِإلَى انْطَِلقْ ِإلَى َأرِض كَذَا وكَذَا فَِإن ِبها ُأنَ

متْ ِفيِه الطَِّريقَ َأتَاه الْموتُ، فَاخْتَص نَصفَ َأرِضك فَِإنَّها َأرض سوٍء فَانْطَلَقَ حتَّى ِإذَا
جاء تَاِئبا مقِْبلًا ِبقَلِْبِه ِإلَى اِهللا، : الرحمِةملَاِئكَةُ الرحمِة وملَاِئكَةُ الْعذَاِب فَقَالَتْ ملَاِئكَةُ 

ِإنَّه لَم يعمْل خَيرا قَطُّ ، فََأتَاهم ملَك ِفي صورِة آدِمي، فَجعلُوه : وقَالَتْ ملَاِئكَةُ الْعذَاِب
منَهيِت:  فَقَاَل،بِن فَِإلَى َأييضالَْأر نيا بوا منَى ِقيسَأد وهدجفَو وهفَقَاس ،لَه ونَى فَهَأد ا كَانِهم

ذُِكر لَنَا َأنَّه لَما  الْحسن فَقَاَل :  قَتَادةُ  قَاَل". ِإلَى الَْأرِض الَِّتي َأراد فَقَبضتْه ملَاِئكَةُ الرحمِة
  ١.َأتَاه الْموتُ نََأى ِبصدِرِه

 َأبا سِمع َأنَّه: قَتَادةَ عن شُعبةُ، حدثَنَا َأِبي، حدثَنَا الْعنْبِري، معاٍذ بن اِهللا يدعب حدثَِني -ب 
 رجلًا َأن : - وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى- النَِّبي عِن الْخُدِري، سِعيٍد َأِبي عن النَّاِجي، الصديِق

 لَيستْ: فَقَاَل فَسَألَه، راِهبا فََأتَى تَوبٍة؟ ِمن لَه هْل يسَأُل فَجعَل نَفْسا، وِتسِعين ِتسعةً قَتََل
ةٌ لَكبفَقَتََل تَو ،اِهبالر َل ثُمعَأُل، جسي ثُم جخَر ٍة ِمنيٍة ِإلَى قَريا قَرِفيه مقَو ،وناِلحص 
 ملَاِئكَةُ ِفيِه فَاخْتَصمتْ ماتَ ثُم ِبصدِرِه، فَنََأى الْموتُ َأدركَه الطَِّريِق بعِض ِفي كَان فَلَما

  ٢.َأهِلها ِمن فَجِعَل ِبِشبٍر، ِمنْها َأقْرب الصاِلحِة الْقَريِة ِإلَى فَكَان الْعذَاِب، وملَاِئكَةُ الرحمِة
 الِْإسنَاِد ِبهذَا قَتَادةَ عن شُعبةُ، حدثَنَا ، عِدي َأِبي ابن حدثَنَا بشَّاٍر، بن محمد  حدثَنَا- ج

وِديِث نَحاِذ حعِن ماٍذ بعم ، ادزى ِفيِه وحِذِه ِإلَى اُهللا فََأوه ِدي، َأناعِإلَى تَبِذِه وه َأن 
  ٣.تَقَرِبي

  :وله روايتان:  في مسنده-رحمه اهللا تعالى–د بن حنبل رواية اإلمام أحم- ٣
 َأِبي عن النَّاِجي، الصديِق َأِبي عن قَتَادةُ، حدثَنَا ، يحيى بن همام َأخْبرنَا يِزيد،  حدثَنَا- أ

 ، -وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى- اِهللا رسوِل ِمن سِمعتُ ما ِإلَّا ُأحدثُكُم لَا : قَاَل الْخُدِري سِعيٍد
تْهِمعس ُأذُنَاي اهعوقَلِْبي و :ا ِإندبةً قَتََل ععِتس ِعينِتسا، ونَفْس تْ ثُمضرع ةُ، لَهبَأَل التَّوفَس 

                                         
 وإن القاتل توبة قبول باب ، بةالتو كتاب العربية، الكتب إحياء دار ،٢٧٦٦ رقم حديث ،٨/١٠٣ مسلم، صحيح  ١

 .قتله كثر
  .٢٧٦٦ رقم حديث ،٨/١٠٤: المرجع السابق ٢
 .٢٧٦٦ رقم حديث ،٨/١٠٤(: المرجع السابق ٣



– 

  )٥٢٤٠(

نلَِم عِل َأعِض، َأهلَّ الَْأرلَى فَدٍل، عجر ةً قَتَلْتُ ِإنِّي: فَقَاَل فََأتَاهعِتس ِعينِتسا وْل نَفْسفَه 
 ِبِه فََأكْمَل ِبِه، فَقَتَلَه سيفَه فَانْتَضى: قَاَل نَفْسا؟ وِتسِعين ِتسعٍة قَتِْل بعد: قَاَل تَوبٍة؟ ِمن ِلي

 : فَقَاَل فََأتَاه رجٍل، علَى فَدلَّ ِض،الَْأر َأهِل َأعلَِم عن فَسَأَل ، التَّوبةُ لَه عرضتْ ثُم. ِماَئةً
 ِمن اخْرج التَّوبِة؟ وبين بينَك يحوُل ومن: فَقَاَل تَوبٍة؟ ِمن ِلي فَهْل نَفٍْس، ِماَئةَ قَتَلْتُ ِإنِّي

: قَاَل. ِفيها ربك فَاعبد وكَذَا كَذَا ِةقَري الصاِلحِة، الْقَريِة ِإلَى ِفيها َأنْتَ الَِّتي الْخَِبيثَِة الْقَريِة
جِة ِإلَى فَخَريِة، الْقَراِلحالص ضرفَع لَه لُهتْ : قَاَل. الطَِّريِق ِفي َأجملَاِئكَةُ ِفيِه فَاخْتَصم 

: قَاَل. قَطُّ ساعةً يعِصِني لَم نَّهِإ ِبِه؛ َأولَى َأنَا: ِإبِليس فَقَاَل: قَاَل. الْعذَاِب وملَاِئكَةُ الرحمِة
 عبِد بِن بكِْر عن الطَِّويُل، حميد فَحدثَِني: همام قَاَل. تَاِئبا خَرج ِإنَّه: الرحمِة ملَاِئكَةُ فَقَالَتْ

 ِإلَى رجع ثُم ِإلَيِه، فَاخْتَصموا ملَكًا لَه وجلَّ عز اُهللا فَبعثَ: قَاَل راِفٍع َأِبي عن الْمزِني، اِهللا
   . ِبَأهِلها فََألِْحقُوه ِإلَيِه َأقْرب كَان الْقَريتَيِن َأي انْظُروا: فَقَاَل: قَاَل. قَتَادةَ حِديِث

 ِمنْه وجلَّ عز اُهللا فَقَرب نَفِْسِه،ِب احتَفَز الْموتَ عرفَ لَما: قَاَل الْحسن فَحدثَنَا: قَتَادةُ قَاَل
  ١.الصاِلحِة الْقَريِة ِبَأهِل فََألْحقُوه الْخَِبيثَةَ، الْقَريةَ ِمنْه وباعد الصاِلحةَ، الْقَريةَ

 الْخُدِري، سِعيٍد َأِبي عن الصديِق، َأِبي عن قَتَادةُ، حدثَنَا همام، حدثَنَا عفَّان،  حدثَنَا-ب
َأن لَّى-  النَِّبيِه اُهللا صلَيع لَّمسقَاَل - و :لًا ِإنجةً قَتََل رعِتس ِعينِتسا، وَأَل نَفْسفَس نلَِم عَأع 

 ِمن لَه فَهْل نَفْسا، ِعينوِتس ِتسعةً قَتََل ِإنَّه: فَقَاَل فََأتَاه، رجٍل، علَى فَدلَّ الَْأرِض، َأهِل
 فَكَمَل فَقَتَلَه، سيفَه فَانْتَضى: قَاَل تَوبةٌ، لَه فَلَيستْ نَفْسا، وِتسِعين ِتسعةً قَتََل لَقَد: قَاَل تَوبٍة؟
 ِإنَّه: فَقَاَل رجٍل، علَى فَدلَّ ِض،الَْأر َأهِل َأعلَِم عن سَأَل ثُم اُهللا، شَاء ما مكَثَ ِإنَّه ثُم. ِماَئةً

ْل نَفٍْس، ِماَئةَ قَتََل قَدفَه لَه ٍة؟ ِمنبفَقَاَل تَو :نموُل وحي نَهيب نيبِة، وبالتَّو جاخْر ِمن 
 فَخَرج،: قَاَل ِفيها، وجلَّ عز كرب فَاعبد وكَذَا، كَذَا قَريِة ِإلَى ِبها َأنْتَ الَِّتي الْخَِبيثَِة الْقَريِة

ضرعو لَه ،لُهَأج ملَاِئكَةُ ِفيِه فَاخْتَصذَاِب ملَاِئكَةُ الْعمِة، ومحقَاَل الر ِليسِإب :ِإنَّه لَم 
 عن حدثَه، بكْرا َأن حميد فَزعم تَاِئبا، خَرج ِإنَّه: الرحمِة ملَاِئكَةُ قَالَتْ قَطُّ، ساعةً يعِصِني

: قَاَل قَتَادةَ، حِديِث ِإلَى الْحِديثُ رجع. ِإلَيِه فَاخْتَصما ملَكًا، اُهللا فَبعثَ: قَاَل راِفٍع َأِبي

                                         
 أبـي  مـسند  اإلسالمي، المكنز جمعية ،)١١٣٢٣ (برقم) ٥/٢٣٢٣(مسند اإلمام أحمد بتعليق شعيب األرناؤوط   ١

 .الشيخين شرط على صحيح إسناده: رناؤوطاأل شعيب ، تعليق-عنه اهللا رضي- الخدري سعيد



 

 )٥٢٤١(

 الْقَريةَ ِمنْه اُهللا بفَقَر: قَتَادةُ قَاَل. ِبها فََألِْحقُوه َأقْرب، كَان الْقَريتَيِن َأي ِإلَى انْظُروا
  ١.ِبَأهِلها فََألْحقُوه الْخَِبيثَةَ، الْقَريةَ عنْه وباعد الصاِلحةَ،

  : روايتان-  رحمه اهللا تعالى – رواية ابن حبان في صحيحيه، ذكر - ٤
 ِهشَاٍم بن معاذُ حدثَنَا: قَاَل قَدِميالْم بكٍْر َأِبي بن محمد حدثَنَا: قَاَل يعلَى َأبو  َأخْبرنَا- أ

 -  اِهللا رسوَل َأن: الْخُدِري سِعيٍد َأِبي عن الصديِق َأِبي عن قَتَادةَ عن َأِبي حدثَِني : قَاَل
 فَسَأَل نَفْسا، وِتسِعين سعةًِت قَتََل رجٌل قَبلَكُم كَان ِفيمن كَان: قَاَل - وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى
نلَِم عِل َأعِض، َأهلَّ الَْأرلَى فَداِهٍب، عر ،فَقَال فََأتَاه :ةً قَتََل ِإنَّهعِتس ِعينِتسا، وْل نَفْسفَه 
لَه ٍة؟ ِمنبلَا،: قَاَل تَو َل فَقَتَلَهكَمِماَئةً، ِبِه و َأَل ثُمس نلَِم عِل َأعِض، َأهلَّ الَْأرلَى فَدع 

 التَّوبِة؟ وبين بينَك يحوُل من نَعم،: قَاَل تَوبٍة؟ ِمن لَه فَهْل ِماَئةً، قَتََل ِإنَّه: فَقَاَل رجٍل،
 فَِإنَّها َأرِضك؛ ِإلَى تَرِجع ولَا اَهللا فَاعبِد اَهللا يعبدون نَاسا ِبها فَِإن وكَذَا؛ كَذَا َأرض اْئِت

ضوٍء َأرتَّى فَانْطَلَقَ. سفَ ِإذَا حالطَِّريقَ، انْتَص تُ، َأتَاهوتْ الْمملَاِئكَةُ ِفيِه فَاخْتَصم 
 وعلَا، جلَّ اِهللا لَىِإ ِبقَلِْبِه مقِْبلًا تَاِئبا جاءنَا: الرحمِة ملَاِئكَةُ فَقَالَتْ الْعذَاِب، وملَاِئكَةُ الرحمِة،

 بينَهم، فَجعلُوه آدِمي صورِة ِفي ملَك فََأتَاه قَطُّ، خَيرا يعمْل لَم ِإنَّه: الْعذَاِب ملَاِئكَةُ وقَالَتْ
 ِإلَى َأدنَى جدوهفَو فَقَاسوه لَه، فَِهي َأقْرب، كَان َأيهما: الَْأرضيِن بين ما ِقيسوا: فَقَاَل

  ٢. "الرحمِة ملَاِئكَةُ ِبها فَقَبضتْه َأراد، الَِّتي الَْأرِض
 عن عِدي، َأِبي ابن حدثَنَا بشَّاٍر، بن محمد حدثَنَا الْهمداِني، محمٍد بن عمر  َأخْبرنَا-ب

 صلَّى -  النَِّبي عِن الْخُدِري، سِعيٍد َأِبي عن النَّاِجي، الصديِق ِبيَأ عن قَتَادةَ، عن شُعبةَ،
 خَرج ثُم ِإنْسانًا، وِتسِعين ِتسعةً قَتََل رجٌل ِإسراِئيَل بِني ِفي كَان: قَاَل -  وسلَّم علَيِه اُهللا

 : رجل لَه فَقَاَل يسَأُل، وجعَل فَقَتَلَه، لَا،: قَاَل تَوبٍة؟ ِمن هلَ هْل: فَسَألَه راِهبا فََأتَى يسَأُل،
 وملَاِئكَةُ الرحمِة ملَاِئكَةُ ِفيِه فَاخْتَصمتْ فَماتَ،  الْموتُ فََأدركَه وكَذَا، كَذَا قَريةَ اْئِت

                                         
 اهللا رضي- الخدري سعيد أبي مسند اإلسالمي، المكنز جمعية ،)١١٨٦٦ (برقم) ٥/٢٤٥٣( (: المرجع السابق  ١

 .الشيخين شرط على صحيح إسناده: األرناؤوط شعيب  تعليق.-عنه
 الدالِّ الْخَبِر ِذكْر التَّوبِة، باب ئق،الرقا كتاب الرسالة، مؤسسة ،)٦١١ (برقم) ٣٧٧-٢/٣٧٦ (صحيح ابن حبان، ٢

 .تَوبةٌ النَّدم َأن علَى



– 

  )٥٢٤٢(

 ِبِشبٍر هِذِه ِإلَى َأقْرب فَوِجد تَباعِدي، هِذِه وِإلَى ، تَقَرِبي : هِذِه ِإلَى اُهللا فََأوحى الْعذَاِب،
فَغُِفر ١ ".لَه  

  : في سننه-رحمه اهللا تعالى– رواية ابن ماجة- ٥
 دةَ،قَتَا عن يحيى، بن همام َأخْبرنَا هارون، بن يِزيد حدثَنَا شَيبةَ، َأِبي بن بكِْر َأبو حدثَنَا
نيِق َأِبي عدالص ،النَّاِجي نِعيٍد َأِبي عس ،ِريَألَا: قَاَل الْخُد كُما ُأخِْبرتُ ِبمِمعس ِفي ِمن 

 ِتسعةً قَتََل عبدا ِإن: قَلِْبي ووعاه ُأذُنَاي، سِمعتْه ؟-وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى- اِهللا رسوِل
ِعينِتسا، ونَفْس تْ ثُمضرع ةُ، لَهبَأَل التَّوفَس نلَِم عِل َأعِض، َأهلَّ الَْأرلَى فَدٍل، عجر 

،ةً قَتَلْتُ ِإنِّي: فَقَاَل فََأتَاهعِتس ِعينِتسا، وْل نَفْسِلي فَه ٍة؟ ِمنبقَاَل تَو :دعٍة بعِتس ِعينِتسو 
 َأعلَِم عن فَسَأَل التَّوبةُ، لَه عرضتْ ثُم الِْماَئةَ، ِبِه فََأكْمَل فَقَتَلَه، سيفَه، ضىفَانْتَ: قَاَل! نَفْسا
: فَقَاَل تَوبٍة؟ ِمن ِلي فَهْل نَفٍْس ِماَئةَ قَتَلْتُ ِإنِّي: فَقَاَل فََأتَاه، رجٍل، علَى فَدلَّ الَْأرِض، َأهِل

،كحيو نمو حوُلي نَكيب نيبِة؟ وبالتَّو جاخْر ِة ِمنيا،ب َأنْتَ الَِّتي الْخَِبيثَِة الْقَرِإلَى ِه 
 فَعرض الصاِلحةَ، الْقَريةَ يِريد فَخَرج ِفيها، ربك فَاعبد وكَذَا، كَذَا قَريِة الصاِلحِة، الْقَريِة

لَه لُهتْ ِق،الطَِّري ِفي َأجملَاِئكَةُ ِفيِه فَاخْتَصِة ممحلَاِئكَةُ الرمذَاِب، وقَاَل الْع ِليسَأنَا: ِإب 
   . تَاِئبا خَرج ِإنَّه: الرحمِة ملَاِئكَةُ فَقَالَتْ: قَاَل قَطُّ، ساعةً يعِصِني لَم ِإنَّه ِبِه، َأولَى
 اُهللا فَبعثَ: قَاَل راِفٍع، َأِبي عن اِهللا، عبِد بِن بكِْر عن الطَِّويُل، حميد فَحدثَِني : همام قَاَل
زلَّ عجلَكًا، ووا ممِه فَاخْتَصِإلَي وا، ثُمعجوا: فَقَاَل رانْظُر ِن َأيتَييكَانَتْ الْقَر ،بَأقْر 

ا فََألِْحقُوهِلهِبَأه .   
 الْقَريِة ِمن فَقَرب ِبنَفِْسِه احتَفَز الْموتُ حضره لَما: قَاَل الْحسن، دثَنَافَح: قَتَادةُ قَاَل

   ٢.الصاِلحِة الْقَريِة ِبَأهِل فََألْحقُوه الْخَِبيثَةَ، الْقَريةَ ِمنْه وباعد الصاِلحِة،
  : رواية البيهقي في سننه الكبرى- ٦
 بن َأحمد ثَنَا الْهاِشِمي، ِإبراِهيم بن محمد الْفَضِل َأبو َأنْبَأ الْحاِفظُ، اِهللا عبِد َأبو)  َأخْبرنَا( 

 قَاَل الْمثَنَّى بن ومحمد بشَّاٍر، بن ومحمد ِإبراِهيم، بن ِإسحاقُ ثَنَا اِهللا، عبِد بِن سلَمةَ
 َأِبي، حدثَِني: قَاَل الْمثَنَّى ِلابِن واللَّفْظُ ِهشَاٍم، بن معاذُ ثَنَا: الْآخَراِن وقَاَل َأنْبَأ، :ِإسحاقُ

                                         
 علـى  يجب ما ذكر - التوبة باب - الرقائق كتاب الرسالة، مؤسسة ،)٦١٥ (برقم) ٢/٣٨٠(: المرجع السابق  ١

  ).به ذنوبه وعال جل اهللا مغفرة رجاء منه فرط ما على والتأسف الندم لزوم من المرء
 مـؤمن  لقاتل هل باب ، الديات أبواب العالمية، الرسالة دار ،)٢٦٢٢ (برقم) ٦٤٤-٣/٦٤٢ (سنن ابن ماجة،   ٢

 .الموت حضره لما الحسن قوله دون صحيح : األلباني الشيخ ، قال)توبة



 

 )٥٢٤٣(

نةَ، عقَتَاد نيِق َأِبي عدالص ،النَّاِجي نِعيٍد َأِبي عس وَل َأنسلَّى - اِهللا رِه اُهللا صلَيع 
لَّمسكَا: " قَاَل -  ون نِمم كَان لَكُمٌل قَبجةً قَتََل رعِتس ِعينِتسا، وَأَل نَفْسفَس نلَِم عِل َأعَأه 

 قَاَل تَوبٍة؟ ِمن لَه فَهْل نَفْسا وِتسِعين ِتسعةً قَتََل ِإنَّه : فَقَاَل فََأتَاه راِهٍب، علَى فَدلَّ الَْأرِض
 فََأتَاه عاِلٍم، رجٍل علَى فَدلَّ الَْأرِض، َأهِل َأعلَِم عن سَأَل ثُم ِماَئةً، ِبِه َلفَكَم فَقَتَلَه لَا،: 

 انْطَِلقْ التَّوبِة، وبين بينَه يحوُل ومن نَعم،: فَقَاَل تَوبٍة؟ ِمن لَه فَهْل نَفٍْس ِماَئةَ قَتََل: فَقَاَل
 فَِإنَّها َأرِضك؛ ِإلَى تَرِجع ولَا معهم، فَاعبد اَهللا يعبدون نَاسا ِبها فَِإن ذَا؛وكَ كَذَا َأرِض ِإلَى

ضوٍء، َأرتَّى فَانْطَلَقَ سفَ َأتَى ِإذَا حالطَِّريِق ِنص تُ، َأتَاهوتْ الْمملَاِئكَةُ ِفيِه فَاخْتَصم 
 وجلَّ عز - اِهللا ِإلَى ِبقَلِْبِه مقِْبلًا تَاِئبا جاء: الرحمِة ملَاِئكَةُ فَقَالَتْ ،الْعذَاِب وملَاِئكَةُ الرحمِة

 فَجعلُوه آدِمي صورِة ِفي ملَك فََأتَاهم قَطُّ، خَيرا يعمْل لَم ِإنَّه: الْعذَاِب ملَاِئكَةُ وقَالَتْ .-
،منَهيوا: فَقَاَل با ِقيسم نيِن بيضا فَِإلَى الَْأرهَأي نَى كَانَأد وفَه ،وا لَهفَقَاس وهدجنَى فَوَأد 

 لَما َأنَّه لَنَا ذُِكر: الْحسن فَقَاَل: قَتَادةُ  قَاَل .الرحمِة ملَاِئكَةُ فَقَبضتْه َأراد، الَِّتي الَْأرِض ِإلَى
تُ َأتَاهونَ الْمِرِه اءد١.ِبص  
  : رواية أبي يعلى الموصلي في مسنده وله روايتان- ٧
 َأبا سِمع قَتَادةَ، عن شُعبةُ، حدثَنَا َأِبي، حدثَنَا الْعنْبِري، معاٍذ بن اِهللا عبيد  حدثَنَا- أ

 َأن : " -  وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى - نَِّبيال عِن الْخُدِري، سِعيٍد َأِبي عن النَّاِجي، الصديِق
 فَسَألَه، راِهبا فََأتَى تَوبٍة؟ ِمن لَه هْل: يسَأُل فَجاء وِتسِعين، ِتسعةً] ٢/٣٠٦ [قَتََل رجلًا
 ِفيها قَريٍة ِإلَى قَريٍة ِمن رجخَ ثُم يسَأُل، جعَل ثُم الراِهب، فَقَتََل تَوبةٌ، لَك لَيستْ: فَقَاَل
مقَو وناِلحا: قَاَل صفَلَم ِض ِفي كَانعالطَِّريِق ب كَهرتُ َأدوِرِه، فَنََأى الْمدِبص اتَ، ثُمم 

 فَجِعَل ِبِشبٍر، َأقْرب حِةالصاِل الْقَريِة ِإلَى وكَان الْعذَاِب، وملَاِئكَةُ الرحمِة ملَاِئكَةُ فَاجتَمعتْ
ا ِمنِله٢. "َأه  
 َأِبي عن الصديِق، َأِبي عن قَتَادةُ، حدثَنَا همام، حدثَنَا عفَّان، حدثَنَا زهير،  حدثَنَا-ب

 ِتسعةً قَتََل رجلًا َأن : " - وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى - اِهللا رسوِل عن الْخُدِري، سِعيٍد
ِعينِتسا، وَأَل نَفْسفَس لَمِل َأعِض َأهلَّ الَْأرلَى فَدٍل، عجر فَقَاَل فََأتَاه :ةً قَتََل ِإنَّهعِتس ِعينِتسو 

 سيفَه فَانْتَضى. تَوبةٌ لَك لَيستْ وِتسِعين ِتسعٍة قَتِْل بعد: فَقَاَل ؟ تَوبٍة ِمن لَه فَهْل نَفْسا،
                                         

 في القتل تحريم أصل باب النفقات، كتاب حرف، شركة ترقيم ،)١١٨٦٦ (برقم) ٨/١٧(: السنن الكبرى للبيهقي ١
  .القرآن

 .الخدري سعيد أبي مسند من للتراث، المأمون دار ،)١٠٣٣ (برقم) ٣٠٦-٢/٣٠٥ (مسند أبي يعلى،  ٢



– 

  )٥٢٤٤(

َل فَقَتَلَهقَاَل. ِماَئةً ِبِه فَكَم :ثُم كَثَ ِإنَّها مم اُهللا، شَاء َأَل ثُمس نلَِم عِل َأعِض، َأهلَّ الَْأرفَد 
 وبين بينَك يحوُل نوم: قَاَل تَوبٍة؟ ِمن لَه فَهْل نَفٍْس ِماَئةَ قَتََل ِإنَّه: فَقَاَل رجٍل، علَى

. ِفيِهم ربك فَاعبد وكَذَا، كَذَا قَريِة ِإلَى ِبها َأنْتَ الَِّتي الْخَِبيثَِة الْقَريِة هِذِه ِمن اخْرج التَّوبِة؟
 فَقَاَل الْعذَاِب، اِئكَةُوملَ الرحمِة ملَاِئكَةُ فَاخْتَصم الطَِّريِق، ِفي َأجلُه وعرض فَخَرج: قَاَل

ِليسِإب :ِإنَّه ِصِني لَمعةً ياعلَاِئكَةُ قَالَتْ قَطُّ، سِة ممحالر :ِإنَّه جا خَرتَاِئب .معفَز ديمح 
 الْحِديثُ رجع -  ِهِإلَي فَاجتَمعوا ملَكًا اُهللا بعثَ: قَاَل راِفٍع َأِبي عن حدثَه بكْرا َأن الطَِّويُل

 قَاَل. ِبَأهِلها فََألِْحقُوه َأقْرب كَان الْقَريتَيِن َأي ِإلَى انْظُروا: فَقَاَل: قَاَل -  قَتَادةَ حِديِث ِإلَى
  ١ ".ِبَأهِلها قُوهوَألْح الْخَِبيثَةَ ِمنْه وباعد الصاِلحةَ، الْقَريةَ وجلَّ عز اُهللا فَقَرب: قَتَادةُ

  : رواية ابن أبي شيبة في مصنفه- ٨
 النَّاِجي، الصديِق َأِبي عن قَتَادةُ، حدثَنَا: قَاَل يحيى بِن هماِم عن هارون، بن يِزيد حدثَنَا
نِعيٍد َأِبي عس ِريلَا: قَاَل الْخُد كُما ِإلَّا ُأخِْبرتُ مِمعس وِل ِفي ِمنسلَّى- اِهللا رِه اُهللا صلَيع 

لَّمسو- ، تْهِمعس ُأذُنَاي اهعوقَلِْبي و :ا ِإندبةً قَتََل ععِتس ِعينِتسا، ونَفْس تْ ثُمضرع لَه 
 ِتسعةً قَتَلْتُ ِإنِّي: فَقَاَل فََأتَاه رجٍل، علَى فَدلَّ الَْأرِض، َأهِل َأعلَِم عن فَسَأَل التَّوبةُ،

ِعينِتسا، وْل نَفْسِلي فَه ٍة؟ ِمنبقَاَل تَو :دعٍة قَتِْل بعِتس ِعينِتسا؟ وى: قَاَل! نَفْسفَانْتَض فَهيس 
،َل فَقَتَلَهِماَئةً ِبِه فََأكْم .تْ ثُمضرع ةُ، لَهبَأَل التَّوفَس نلَِم عَأع ِض، ِلَأهلَّ الَْأرلَى فَدع 
 وبين بينَك يحوُل ومن: قَاَل تَوبٍة؟ ِمن ِلي فَهْل نَفٍْس ِماَئةَ قَتَلْتُ ِإنِّي: فَقَاَل فََأتَاه رجٍل،
 وكَذَا، كَذَا قَريِة الصاِلحِة الْقَريِة ِإلَى ِفيها َأنْتَ الَِّتي الْخَِبيثَِة الْقَريِة ِمن اخْرج التَّوبِة؟
دبفَاع كبا، رقَاَل ِفيه :جفَخَر ِريدةَ ييةَ الْقَراِلحالص ضرفَع لَه لُهقَاَل الطَِّريِق، ِفي َأج :

ملَاِئكَةُ ِفيِه فَاخْتَصِة ممحلَاِئكَةُ الرمذَاِب، وفَقَاَل الْع ِليسلَى َأنَا : ِإبِإنَّ ِبِه َأوه ِصِني لَمعي 
   . تَاِئبا خَرج ِإنَّه: الرحمِة ملَاِئكَةُ فَقَالَتْ: قَطُّ، قَاَل ساعةً

: قَاَل راِفٍع َأِبي عن الْمزِني، اِهللا عبِد بِن بكِْر عن الطَِّويُل حميد فَحدثَِني : همام قَاَل
 الْقَريتَيِن َأي انْظُروا: فَقَاَل. قَتَادةَ حِديِث ِإلَى رجع ثُم ِإلَيِه، فَاخْتَصموا ملَكًا ِإلَيِه اُهللا فَبعثَ
 احتَفَز الْموتَ عرفَ فَلَما : قَاَل الْحسن فَحدثَِني: قَاَل. ِبها فََألِْحقُوه ِإلَيِه َأقْرب كَانَتْ

                                         
 .الخدري سعيد أبي مسند من للتراث، المأمون دار ،)١٣٥٦ (برقم) ٥٠٩-٢/٥٠٨ (: المرجع السابق١  



 

 )٥٢٤٥(

 الْقَريِة ِبَأهِل فََألْحقَه الْخَِبيثَةَ، الْقَريةَ ِمنْه وباعد الصاِلحةَ، الْقَريةَ هِمنْ اُهللا فَقَرب ِبنَفِْسِه،
  ١.الصاِلحِة

  :مالحظات على الروايات:  المسألة الثانية
  :على اإلسناد: أوالً
  .الحديث غريب إلى قتادة ثم كان مشهوراً بعده: أوالً
  . ابن أبي شيبة؛ لذلك لهما نفس الرواية واللفظابن ماجه يرويه عن: ثانياً
. عن محمد بن أبي عدي عن شعبة عن قتادة: األول: محمد بن بشار له طريقان: ثالثاً

  .عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة: والثاني
  .كال روايتي اإلمام أحمد عن همام عن قتادة: رابعاً

عن شعبة عن قتادة، وعن معاذ ابن هشام كال اإلمامين مسلم وابن حبان يرويان : خامساً
  .عن أبيه عن قتادة

  .شعبة عن قتادة، وهمام عن قتادة: كذلك أبي يعلى له طريقان: سادسا
  :على المتن: ثانياً

لمسلم، : ، وهي رواية"فسأل عن أعلم أهل األرض: " بعض الروايات فيها لفظة- ١
  .، والبيهقيوروايتي أحمد، وابن حبان في أحد روايتيه، وابن ماجة

  .لمسلم، وأبي يعلى: ، وهي رواية"فجعل يسأل هل له من توبة: "وفي بعضها بلفظة
  .األخرى روايته في حبان وابن البخاري،: ، وهي رواية"ثم خرج يسأل: "وفي بعضها

 الذي حكم بين مالئكة الرحمة ومالئكة العذاب، في بعض الروايات هو اهللا تعالى - ٢
  .الروايات األخرى كان ملك على صورة آدميكرواية البخاري، وأما 

أن اهللا أوحى إلى هذه أن تقربي، وأوحى إلى هذه أن : " بعض الروايات فيها لفظة- ٣
تباعدي، مثل رواية البخاري، وإحدى روايات مسلم، ورواية ابن حبان، وروايتي أحمد 

وهو قول لقتادة، وعند ، "اهللا قرب القرية الصالحة وباعد القرية الخبيثةإن ": إال أنه بلفظ
أبي يعلى أيضاً أن اللفظة له، وأحد روايتي أحمد أن القول للحسن البصري حدث به 

  . قتادة

                                         
 في ذكر ما ، تعالى اهللا مةرح ذكر كتاب القبلة، دار ،)٣٥٣٦١ (برقم) ٥٤١-١٨/٥٤٠(مصنف بن ابي شيبة،      ١

 .تعالى اهللا رحمة سعة



– 

  )٥٢٤٦(

 بعض الروايات ذكرت أن مالئكة الرحمة اختصمت مع مالئكة العذاب ولم تذكر - ٤
رواية البخاري، ورواية لمسلم، ورواية البن حبان، ورواية البيهقي، : هذا الخصام، مثل

  .أحد روايتي أبي يعلىو
: الرحمِة ملَاِئكَةُ فَقَالَتْ: " رواية لمسلم بلفظ: وبعض الروايات ذكرت هذا الخصام، مثل

اءا جقِْبلًا تَاِئبقَالَتْ اِهللا، ِإلَى ِبقَلِْبِه ملَاِئكَةُ وذَاِب مالْع :ِإنَّه ْل لَممعا يروأحد "قَطُّ خَي ،
  .رواية البيهقيروايتي ابن حبان، و

 بينهما -  لعنه اهللا تعالى- وفي بعض الروايات أن عند الخصام كان هناك تدخل إلبليس
يعلى،  أبي روايتي وأحد أحمد، ، وهو في روايتي"إنه لم يعصني ساعة قط: " بقوله

  ".أنا أولى به:" وفي رواية ابن أبي شيبة وابن ماجة، إال انه بزيادة
يات الصحيحة، والذي دلنا على انه من اإلسرائيليات قوله  أن الحديث من اإلسرائيل- ٥
 ١،- عليه السالم–، والرهبنة لم تكن إال بعد عيسى "فأتى راهباً: "- في بعض الروايات–

  : واإلسرائيليات على أنواع من ناحية القبول والرد
 - م عليه الصالة والسال-ما صحت روايته وذُكر في كتاب اهللا تعالى أوسنة نبيه: األول

  .فهذا نقبله ونوقن بصدق وقوعه لصحت روايته. الصحيحة كحال هذا الحديث
 ما وافق عندنا من عقائد وأصول -١: ٢ما رواه لنا أهل الكتاب وهو على أنواع: الثاني

 ما خالف عندنا عقيدة أو -٢. وفروع فهذا نصدقه وال نكذبه؛ ألنه موافق لما عندنا
– ونوقن بأنه كذب على اهللا تعالى وعلى أنبيائه أصل من األصول فهذا نرده ونكذبه،

 ما لم يخالف عندنا عقيدة أو أصل من األصول أو الفروع - ٣. - عليهم الصالة والسالم
 ولَا الِْكتَاِب َأهَل تُصدقُوا لَا: " -عليه الصالة والسالم–لقوله . فهذا ال نصدقه وال نكذبه

موهقُولُوا تُكَذِّبنَّا وا ِهِباللَّ آممنَا ُأنِْزَل وا ِإلَيمُأنِْزَل و كُمةَ  ِإلَي٣"الْآي .  
                                         

، رقم كتبه وأبوابه محمد     ٥١٧، ص ٦البن حجر العسقالني، ج   . فتح الباري بشرح صحيح البخاري    : انظر إلى  ١
 .فؤاد عبدالباقي، المكتبة السلفية

، ١٩٧٢ثانيـة  مقدمة في أصول التفسير البن تيمية، تحقيق الـدكتور عـدنان زرزور، الطبعـة ال        : أنظر إلى  ٢
اإلسرائيليات في : وقد تعرض لهذا الموضوع بشيء من التفصيل الدكتور محمد حسين الذهبي في كتابه. ١٠٠ص

في بيان أقسام اإلسرائيليات، وحكم روايتها، وأشهر رواتها، : التفسير والحديث، الناشر مكتبة وهبة، الفصل الثاني
 .٥٥-٣٥ص

 أهـل  تـسألوا  ال -وسـلم  عليه اهللا صلى- النبي قول باب والسنة، كتاببال االعتصام رواه البخاري في كتاب    ٣
  ).٦٩٢٨(شيء ، برقم  عن الكتاب



 

 )٥٢٤٧(

والحديث أشار إلى عدة مسائل عقدية، وفيه إشارات واضحة على بعض هذه المسائل، 
كمسألة المالئكة وأعمالهم وأن من أعمالهم قبض األرواح، وايضاً مسألة قدرة اهللا تعالى 

 إبليس ة مرتكب الكبيرة وحكمه وغيرها، وكمسألةوأمره نافذ سبحانه وتعالى، ومسأل
 كما أنه فيه بعض األلفاظ تدل داللة  .-وعد كما– النار آدم بني إدخال على وحرصه

غير مباشرة على بعض مسائل العقيدة، كمسالة خالفة اإلنسان، ومسالة سعة رحمة اهللا 
  :وأما تفصيل هذه المسائل فهي على النحو التالي. تعالى وغيرهما



– 

  )٥٢٤٨(

 :قدرة اهللا تعالى: المبحث األول
هي صفة ثبوتية ذاتية الزمة هللا تعالى، ثبتت بالكتاب والسنة ودلت عليها : تعريفها

  .الفطرة السليمة والبرهان العقلي
أما ذاتية الزمة؛ فألنه ال يتصور . ١فثبوتية؛ فألنها تدل على معنى ثبوتي وجودي

  .إنفكاك الذات عنها الزمة لها
  :هااألدلة علي

  : من القرآن الكريم: أوالً
  . M   k  j  i     h  g  f  eL٢ : قوله تعالى- ١
  . M    F  E  D  C  B   A  @  ?  >  =  <     ;  :L٣ :تعالى  قوله- ٢
  M è  ç   æ  å  ä   ã  â        á  à           ß  Þé  ì             ë     ê : وقوله تعالى- ٣

   î  íLوغيرها. ٤.  
  :من السنة: ياًثان
 اللَّه رسول ِإلى شَكا  حيث-عنه اللَّه  رضي-  حديث الرقية لعثمان بن أبي العاص- ١
 علَيِه اُهللا صلّى-  اللَّه رسول له فقال ، جسِدِه في يِجده وجعاً -وسلَّم علَيِه اُهللا  صلّى-

 : مراٍت سبع وقُْل ثَالثاً اللَِّه ِبسِم : وقْل جسِدك ِمن يْألَم الذي على يدك ضع« : -وسلَّم
  .٥ »وُأحاِذر َأِجد ما شَر ِمن وقُدرِتِه اللَِّه ِبِعزِة َأعوذُ

 فَجعَل ، غُلَامه يضِرب  كَان َأنَّه"  :– رضي اهللا عنه – حديث أبي مسعود البدري - ٢
 فَقَاَل ، فَتَركَه ، اللَِّه ِبرسوِل َأعوذُ : فَقَاَل ، يضِربه َلفَجع : قَاَل ، ِباللَِّه َأعوذُ يقُوُل

  .٦ "فََأعتَقَه : قَاَل ، علَيِه ِمنْك علَيك َأقْدر لَلَّه واللَِّه : - وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى-  اللَِّه رسوُل
  :ومنها: األدلة العقلية: ثالثاً

، والعجز وعدم القدرة نقص، فال يتصور أن ١ متصف بصفات الكمال أن اهللا تعالى- ١
  .المتصف بصفات الكمال ال يكون قادراً

                                         
الصفات اإللهية في الكتاب والسنة في ضوء اإلثبات والتنزيه، للدكتور محمد أمان بن علي الجامي، مكتبة الفرقان، عجمان،  ١

 .٢٠٣م، ص٢٠٠٢الطبعة الثالثة 
 ).٢٠( سورة البقرة٢
 ).٥٥-٥٤( رة القمرسو ٣
 ).٤٤(سورة فاطر  ٤
 ).٢٢٠٢(استحباب وضع يده على موضع األلم، حديث رقم: رواه مسلم، كتاب السالم، باب ٥
 ).١٦٥٩(صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده، حديث رقم: رواه مسلم، كتاب اإليمان، باب ٦



 

 )٥٢٤٩(

  . ثبتت الخالقية هللا تعالى لوجود الخلق، فمن أوجد هذا الخلق ال يكون عاجزاً- ٢
 عليهم الصالة والسالم – اآليات والبراهين والحجج التي ُأعطيت لألنبياء والرسل - ٣
ب العصا إلى حية، وانشقاق البحر، وإبراء األكمه واألبرص وإحياء الموتى ، من قل-

، وغيرها، تدل داللة بينة على -  عليه السالم– عليه السالم، وشفاء أيوب –لعيسى 
 عليهم –قدرته سبحانه ولو لم يكن قادرا لما جرت تلك اآليات على يدي أنبيائه ورسله 

  ٢.-الصالة والسالم 
لة التي تثبت قدرة اهللا تعالى، وال منازع في إثبات هذه الصفة بين وغيرها من األد

الطوائف والفرق اإلسالمية المختلفة، حتى اليهودية والنصرانية تثبتهما، ففي أول 
، وال شك أن خلق السماوات ٣"واَألرض السماواِت اُهللا خَلَقَ الْبدِء ِفي : "الكتاب المقدس

  .كن هناك قدرة لم يكن هناك خلقناشيء عن قدرة ولو لم ت
على كل شيء قدير، وكل ممكن، فهو مندرج في هذا، وأما المحال لذاته، (  فاهللا تعالى 

مثل كون الشيء الواحد موجوداً معدوماً في حال واحدة، فهذا ال حقيقة له، وال يتصور 
وإعدام نفسه، وجوده، وال يسمى شيئاً باتفاق العقالء، ومن هذا الباب خَلقُ مثل نفسه، 

  ٤)وأمثال ذلك من المحال
 تَقَرِبي، َأن هِذِه ِإلَى اُهللا فََأوحى: " على قدرة اهللا تعالى من نص الحديث فقوله الداللة أما

، وهذا من كمال قدرته سبحانه، بأن قرب بين هذا العبد "تَباعِدي َأن هِذِه ِإلَى اُهللا وَأوحى
  .اعد بينه واألرض الخبيثةواألرض الصالحة أهلها، وب

                                                                                                     
 واثاره، للدكتور عبداهللا السعدي، دار ابن الجوزي، حقيقة المثل االعلى: انظر إلى: لألدلة على كمال اهللا تعالى  ١

  .٢٠-١٩الطبعة األولى، ص
 فهـد  الملك مجمع: قاسم، الناشر  بن محمد بن الرحمن عبد: ، تحقيق  تيمية ،البن مجموع الفتاوى : وانظر إلى  ٢

رة الـرب،   ، فصل في قـد    ٨م، ج ١٩٩٥السعودية،   العربية المملكة النبوية، المدينة الشريف، المصحف لطباعة
  .، وله كالم نفيس في عرض كالم الفرق فيما يتعلق بقدرة اهللا تعالى ومتعلقاتها٧ص

  .الكتاب المقدس، سفر التكوين، اآلية األولى ٣
، ١الثانية، ج  الطبعة الرسالة، مؤسسة األرنؤوط، شعيب تحقيق الحنفي، العز أبي البن الطحاوية، العقيدة شرح ٤

  .٢٠٦ص



– 

  )٥٢٥٠(

  :المالئكة: المبحث الثاني
  :التعريف: أوالً

 قوة على يدل صحيح أصل والكاف والالم الميم(و ملَك، جمع: لغة المالئكة: ( في اللغة
أصله مألَك ....وهو مفعل من اَأللُوك....والملَك واحد المالئكة (.١)وصحة الشيء في

 رسل ألنها بالرسالة، مالئكةً المالئكةُ فسميت. (٢) الرسالةبتقديم الهمزة من اَأللُوك وهي
  .٣)عباده من إليه أرسلت ومن أنبيائه، وبين بينه اهللا

هم خلق من خلق اهللا تعالى، وعباد مربوبين له سبحانه، خلقهم من : في االصطالح
 ما نور، ال يأكلون وال يتناسلون، وال يوصفون ال بذكورة وال أنوثة، ال يعصون اهللا

: أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم عباد مكرمون، وكلهم اهللا تعالى بأعمال كثيرة، منها
إيصال الوحي والرسالة لمن اختارهم اهللا تعالى من عباده، قبض األرواح، كتابة 

  ٤.ويتشكلون باألشكال والصور الجميلة. وغيرها الكثير...االعمال، حفظة،
  : باإليمان بالمالئكة ذُكرت في الحديثالمسائل العقدية المتعلقة: ثانياً

  :ومنها
   <  =M <  ;    :  9 :من أعمال المالئكة قبض األرواح، كما قال تعالى: أوالً

  K  J  I  H  G     F  E  D  C  B  A  @  ?Lوقوله تعالى٥ ،:         
 MX  W  V  U  T      S  R  Q  PY^  ]  \  [  Z  _  c   b  a  `   

 f  e  dg hk   j  i  l  o  n  m  Lتعالى وقوله ،٦ :M    Ï  Î  
   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐL٧.  

غير هذا – التي تثبت أن المالئكة تقوم بقبض األرواح كثيرة جدا منها األحاديث و
  :- الحديث

                                         
 .٣٥١، ص٥، أحمد بن فارس، تحقيق عبدالسالم هارون، دار الفكر، جمعجم مقاييس اللغة ١
 .٤٢٦٩لسان العرب، ابن منظور، إعداد عبداهللا كبير وجماعة، دار المعارف، القاهرة، مادة ملك، ص ٢
 مؤسسة : شاكر، الناشر محمد أحمد : تحقيق الطبري، جعفر أبو جرير بن القرآن، محمد تأويل في البيان جامع ٣

 .٤٤٧األولى، ص  لة، الطبعةالرسا
 .عالم المالئكة األبرار، للدكتور عمر األشقر: انظر إلى كتاب ٤
 .٦١: سورة األنعام ٥
  .٩٧: سورة النساء ٦
  .١١: سورة السجدة ٧



 

 )٥٢٥١(

 قال - صلى اهللا عليه وسلم–أن رسول اهللا  ،  - عنه اهللا رضي-  هريرة  حديث أبي- ١
 فرجع ، عينه ففقأ صكَّه جاءه فلما ، -السالم عليه- موسى إلى الموت ملك ُأرسل: ( 
 : وقال عينه إليه اهللا فرد : قال ، الموت يريد ال عبد إلى أرسلتني : فقال ربه، إلى

 قال ، سنة شعرة بكل يده غطت بما فله ، ثور متن على يده يضع : له فقل ، إليه ارجع
 األرض من يدنيه أن اهللا فسأل ، فاآلن : قال ، الموت ثم : قال ؟ مه ثم رب أي: 

 ألريتكم ثَم كنت فلو -  وسلم عليه اهللا صلى -  اهللا رسول فقال ، بحجر رمية المقدسة
   ١.)األحمر الكثيب تحت ، الطريق جانب إلى قبره

 وعلى هذا فمعنى الحديث -عليه السالم–فقد أرسل ملك الموت على هيئة رجل لموسى 
ى لم يبعث إليه ملك الموت وهو يريد قبض روحه حينئذ وإنما بعثه بالء أن موس(

ومحال أن يعلم ..... واختباراً، كما أمر اهللا تعالى خليله بذبح ولده ولم يرد إمضاء ذلك،
عليه الصالة –موسى أنه ملك الموت ويفقأ عينه، وقد جاءت المالئكة إلى إبراهيم 

و علمهم لكان من المحال أن يقدم لهم عجالً؛ ألنهم ال ، فلم يعرفهم ابتداء، ول- والسالم
 .٢...)يطعمون،

، والذي وصف بدقة كيفية - رضي اهللا عنه- عازب بن  الحديث الطويل للبراء- ٢
 صلى- النبي مع خرجنا : خروج الروح، سواء روح المؤمن أم روح الكافر، حيث قال

 فجلس يلحد، ولما القبر إلى افانتهين األنصار، من رجل جنازة في - وسلم عليه اهللا
 يده وفي الطير، رؤوسنا على وكأن حوله وجلسنا -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول

 أو مرتين القبر عذاب من باهللا استعيذوا :فقال رأسه، فرفع األرض في ينكت عود
 نزل اآلخرة، من وإقبال الدنيا من انقطاع في كان إذا المؤمن العبد إن :قال ثم ثالثا،
 أكفان من كفن معهم الشمس، وجوههم كأن الوجوه، بيض السماء، من مالئكة إليه

-  الموت ملك يجئ ثم البصر، مد منه يجلسوا حتى الجنة، حنوط من وحنوط الجنة،

                                         
كتاب الجنائز، باب من أحب الدفن في األرض المقدسـة ونحوهـا،   : أما البخاري فقد رواه في    . رواه الشيخان  ١

وفاة موسـى وذكـره بعـد،       :  ، باب  -صلوات اهللا عليهم  -احاديث االنبياء   :  أيضاً في كتاب   ، ورواه ١٣٣٩برقم
 .صلى اهللا عليه وسلم–من فضائل موسى : كتاب الفضائل، باب: و أما مسلم فقد رواه في. ٣٤٠٧برقم

عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر العيني، ضبطه وصححه عبداهللا محمود محمد عمـر، دار الكتـب                   ٢
 .٢١٤، ص٨ لبنان، ج–العلمية، منشورات محمد علي بيضون، بيروت 



– 

  )٥٢٥٢(

 من مغفرة إلى أخرجي الطيبة النفس أيتها :فيقول رأسه، عند يجلس حتى ،-السالم عليه
  ١.....).السقاء في من القطرة لتسي كما تسيل فتخرج :قال ورضوان، اهللا

وال يوجد منازع في أن الذي يقبض األرواح هو ملك الموت، ولكن كان هناك شبهة، 
أن الذي يقبض األرواح ملك واحد، وفي السور : انه سبحانه ذكر في سورة السجدة

  ٢.األخرى أنه أكثر من واحد، وهذا يبدو فيه تعارض
 بين تعارض ض ولكن عند التحقيق يتبين أنه الللوهلة األولى قد يبدو أن هناك تعار

 له أن إال ، واحد ملك األرواح بقبض الموكل ألن وذلك ؛ تناقض وال اآليات هذه
 - رضي اهللا عنهما–ذلك، كما قال بذلك ابن عباس  على ويعينونه بأمره يعملون أعواناً
 ثم : "....ذكر) - رضي اهللا عنه–حيث البراء ( و كما في الحديث السابق  ٣.وغيره
  ...".رأسه عند يجلس حتى ،- السالم عليه-  الموت ملك يجئ

: وقد ذكر سبحانه من يتوفى األنفس عند أجلها، و فصل القرطبي في تفسيره ذلك فقال
MÑ  Ð: قال كما الموت، ملك إلى يضاف تارة والتوفي(      Ï  Î  L   ، إلى وتارة 

 M  D  C  B  A : آية- .وغيرها ةاآلي هذه في كما ذلك، يتولون ألنهم المالئكة
J  I  H  G     F  EL      -كما الحقيقة، على المتوفي وهو اهللا إلى ، وتارة 

  .٤)M   ;  :     9   8  7L: قال
 وهذا ال تعارض وال تناقض فيه فاهللا سبحانه هو الذي يتوفى األنفس حقيقة بأمره، فال 

حانه، وملك الموت ينفذ أمره سبحانه تقبض روح إال بمشيئته وأمره وقضائه وحكمه سب
فاهللا تعالى . وأعوانه يهيئون النفس المراد قبضها، ليتولى هو إخراجها من جسد صاحبها

                                         
، حديث البـراء بـن      ٣٠الشيخ شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ج     : مسند اإلمام أحمد، أشرف على تحقيقه      ١

مكتبة المعارف، . احكام الجنائز وبدعها: وصححه االلباني في كتابه. ، وحكم الشيخ بصحته)١٨٥٣٤(عازب، رقم
  .٢٠٢ الطبعة األولى، صالرياض،

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، البن جرير الطبري، حققه واخرج أحاديثه، محمود شاكر، مكتبة ابن             : انظر ٢
  .٦١، عند تفسيره لسورة األنعام، آية ٤٠٩، ص١١تيمية، مجلد

 األنعام، لسورة يرهتفس عند ،٤١٠ص ،١١مجلد الطبري، جرير البن القرآن، آي تأويل عن البيان جامع: انظر ٣
الجامع ألحكام القرآن، ألبي عبداهللا القرطبي، اعتنى به الشيخ   :  وانظر .، وقد ذكر عدة أثار تدل على ذلك       ٦١ آية

 .٤١٨، ص٧هشام البخاري، دار عالم الكتب، ج
 .٤١٨ص ،٧ج الكتب، عالم دار البخاري، هشام الشيخ به اعتنى القرطبي، عبداهللا ألبي القرآن، ألحكام الجامع ٤



 

 )٥٢٥٣(

 وهؤالء األعوان عملهم ١.يأمر وملك الموت ينفذ وعنده أعوان له لتنفيذ أمره سبحانه
 الطحاوية أن تهيئة الروح للخروج ، ثم أخذها من ملك الموت بعد ذلك، كما ذكر شارح

ملك الموت يتولى قبضها واستخراجها، ثم يأخذها منه مالئكة الرحمة، أو مالئكة ( 
  .٢)العذاب، ويتولونها بعده

. من يقبض أرواح المؤمنين وهم مالئكة الرحمة: األول: وأعوان ملك الموت قسمين
دراسة، من يقبض أرواح الكافرين وهم مالئكة العذاب، كما ورد في حديث ال: والثاني
ومما يدل على هذين القسمين ".  فَاخْتَصمتْ ِفيِه ملَاِئكَةُ الرحمِة وملَاِئكَةُ الْعذَاِب: "بقوله

ولكن الخصام الواقع بينهما .  السابق-رضي اهللا عنه–أيضاً، حديث البراء بن عازب 
ه كان في الحديث، كان قبل قبض ملك الموت لروحه أم بعده؟ الظاهر من الحديث أن

  . قبل القبض؛ ألنه لو كان بعده لم يكن هناك تنازع، واهللا أعلم وأحكم
  :قدرة المالئكة على التشكل بصورة اإلنسان: ثانياً

  ".فََأتَاهم ملَك ِفي صورِة آدِمي، فَجعلُوه بينَهم: " ومما يدل عليه من الحديث، قوله
  :أما األدلة على تشكلهم بصورة البشر

M  U : قوله تعالى:  من القرآن الكريم- ١   T      S   R   Q  P  O  N
    X   W  VL وقوله تعالى. ٣: M «    ª  ©  ¨  §  ¦  ¥¬¯  ®  °  

   ̧  ¶      µ  ´  ³  ²  ±L فلما أكرمهم بضيافة العجل، لم يأكلوا منه ألنهم ال ،
فهم ألنه حسبهم من البشر؛  أضا-عليه الصالة والسالم–يأكلون وال يشربون، فإبراهيم 
 أنهم مالئكة إال بعد إخبارهم له - عليه الصالة والسالم–لتشكلهم بصورتهم، ولم يعلم 

M  d   : وقوله تعالى. - عليهما السالم–وتبشيرهم له بإسحاق وهالك قوم لوط     c
  p  o  n   m  l  k  j  i  h  g  f  eL يقول ابن كثير في     .٤

  ٥".الوجوه حسان شبان هيئة على تكون، صورة أجمل في وهم عليه ووردوا: " تفسيره

                                         
 .٢٤٥الشرح الممتع على زاد المستنقع، للشيخ محمد بن صالح العثيمين، دار ابن الجوزي، المجلد الخامس، ص: انظر ١
 .٥٩٥، ص٢شرح العقيدة الطحاوية، البن أبي العز الحنفي، تحقيق شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، ج ٢
 ١٧: سورة مريم ٣
- ٥١الحجر:   في غير هذا الموضع، فقد ذكرت في السور-عليه الصالة والسالم– ورد قصة إبراهيم وقد. ٧٧: سورة هود ٤

  .٣٦-٢٤، الذاريات ٣٢-٣١، العنكبوت٦٠
التفـسير  : وانظـر . ٣٣٦، ص٤تفسير القرآن العظيم، ألبي الفداء اسماعيل ابن كثير، تحقيق سامي السالمة، دار طيبة، ج   ٥

 .٧٧الدين الرازي، دار الفكر، الطبعة األولى، تفسير سورة هود، آية الكبير ومفاتيح الغيب، لفخر 



– 

  )٥٢٥٤(

  :  من السنة النبوية- ٢
 جلوس نحن بينما" :  الطويل، حيث قال- رضي اهللا عنه– حديث عمر بن الخطاب - ١

 بياض شديد رجل علينا طلع إذ يوم، ذات -وسلم عليه اهللا صلى-  اهللا رسول عند
 إلى جلس حتى أحد، منا يعرفه وال السفر، أثر يهعل يرى ال الشعر، سواد شديد الثياب،

: وقال فخذيه، على كفيه ووضع ركبتيه، إلى ركبته فأسند - وسلم عليه اهللا صلى- النبي
 محمدا وأن اهللا إال إله ال أن تشهد أن اإلسالم: له فقال اإلسالم، عن أخبرني محمد يا

 استطعت إن البيت تحجو رمضان، وتصوم الزكاة، وتؤتي الصالة وتقيم اهللا، رسول
 أن: قال اإليمان،  عن أخبرني: قال ويصدقه، يسأله له فعجبنا صدقت،: قال سبيال، إليه

: قال وشره، خيره بالقدر وتؤمن اآلخر، واليوم ورسله وكتبه ومالئكته باهللا تؤمن
 فإنه تراه تكن لم فإن تراه، كأنك اهللا تعبد أن :قال اإلحسان، عن فأخبرني: قال صدقت،
 فأخبرني:  قال السائل، من بأعلم المسؤول ما: قال الساعة، عن  فأخبرني:قال يراك،

 الشاء، رعاء العالة العراة الحفاة ترى وأن ربتها، األمة تلد أن : قال أماراتها، عن
: قلت ؟، السائل من أتدري عمر، يا : قال ثم مليا، فلبث انطلق ثم البنيان، في يتطاولون

 ومن - رضي اهللا عنه– فعمر ١."دينكم يعلمكم أتاكم جبريل فإنه: قال أعلم، ورسوله اهللا
 إال بعد أن أخبرهم -عليه السالم–معه ممن حضر، رأوا الرجل ولم يدركوا أنه جبريل 

  . بذلك-عليه الصالة والسالم–الرسول 
 وله أكثر -رضي اهللا عنه- بصور دحية الكلبي - السالم عليه– حديث تشكل جبريل- ٢

  :من حديث
 َأن "ففي الحديث :  رأته بهذه الصورة -  رضي اهللا عنها– فأم المؤمنين أم سلمة - ا

 فَجعَل سلَمةَ، ُأم وِعنْده ،-وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى-  النَِّبي َأتَى -السلَام علَيِه-  ِجبِريَل
 : قَاَل قَاَل، كَما َأو هذَا؟ من :سلَمةَ ِلُأم - وسلَّم علَيِه هاللَّ صلَّى-  النَِّبي فَقَاَل قَام، ثُم يحدثُ،

 اللَِّه نَِبي خُطْبةَ سِمعتُ حتَّى ِإياه، ِإلَّا حِسبتُه ما اللَِّه ايم :سلَمةَ ُأم قَالَتْ ِدحيةُ، هذَا :قَالَتْ
  ٢".ِجبِريَل ِبريخْ -وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى-

                                         
–صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب اإليمان واإلسالم واإلحسان، والحديثين اللذين بعده لنفس القصة، لكن برواية ابي هريرة  ١

  . ، بألفاظ مختلفة قليال-رضي اهللا عنه
فـضائل  : وفي صحيح مسلم، كتاب   . ٣٦٣٣ النبوة في اإلسالم، حديث رقم     عالمات: صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب     ٢

 .٢٤٥١:، حديث رقم-رضي اهللا عنها–، بابك من فضائل أم سلمة أم المؤمنين -رضي اهللا عنهم–الصحابة 



 

 )٥٢٥٥(

 عِرض :قَاَل -وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى-  اللَِّه رسوَل َأن: -رضي اهللا عنه-جاِبٍر  عن-ب
لَيع ،اءى فَِإذَا الَْأنِْبيوسم برض اِل ِمنجالر كََأنَّه اِل ِمنةَ، ِرجتُ شَنُوءَأيرى وِعيس ناب 
ميرم  -لَيلَام ِهعفَِإذَا -الس بَأقْر نتُ مَأيا ِبِه رهةُ شَبورع نوٍد، بعستُ مَأيرو اِهيمرِإب  -

 ِجبِريَل ورَأيتُ نَفْسه، يعِني صاِحبكُم، شَبها ِبِه رَأيتُ من َأقْرب فَِإذَا ،-علَيِه اللَِّه صلَواتُ
   ١".دحيةُ شَبها ِبِه رَأيتُ من َأقْرب فَِإذَا ،-السلَام علَيِه-
 -  وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول رأيت" : قالت - رضي اهللا عنها–عائشة   وعن- ج

 معرفة على يديك واضعا رأيتك :قلت رجال، يكلم وهو فرس، معرفة على يديه واضعا
 عليه- جبريل ذاك :قال نعم، :قالت ورأيِت؟ :تكلمه، قال وأنت الكلبي، دحية فرس
 خيرا اهللا جزاه وبركاته، اهللا ورحمة السالم وعليه :قالت السالم، يقرئك وهو -السالم

  .٢"الدخيل ونعم الصاحب فنعم ودخيل، صاحب من
 وهذه األدلة تدل داللة بينة على أنه في مقدور المالئكة أن تتشكل بصورة البشر، يقول 

ئكة مخلوقات نورانية مجبولة على الخير، قادرة والمال: " صاحب التحرير والتنوير
على التشكل في خرق العادة؛ الن النور قابل للتشكل في كيفيات، والن أجزاءه ال 
تتزاحم ونورها ال شعاع له؛ لذلك ال تضيء إذا اتصلت بالعالم األرضي وإنما تتشكل 

، والذي ٣"عادة إذا أراد اهللا أن يظهر بعضهم لبعض رسله وأنبيائه على وجه خرق ال
ذكر من خرق للعادة غير مسلم به، فكيف يكون خرقاً للعادة مع أن خصائص النور 
القابلية للتشكل؟ فهي ليست خرقاً للعادة وإنما من خصائص المالئكة القدرة على 

  .التشكل
 لماذا كان القاضي والحكم بين – الذي كان الباعث على هذا البحث -  ولكن السؤال 
ة ومالئكة العذاب على صورة آدمي؟ ولم يكن على صورته الحقيقة؟ مع مالئكة الرحم

  . أن الخصام بين المالئكة أنفسهم وليس بين البشر وبشر أو بين بشر ومالئكة
أن ذلك فيه إشارة إلى تقرير مسألة خالفة اإلنسان في األرض، كما قال : ولعل الجواب

/     +  ,  -*!  "  #  $  %  &  '  )  (M : تعالى   .  

                                         
 .١٦٧، حديث رقم -عليه الصالة والسالم–اإلسراء بالرسول : اإليمان، باب: صحيح مسلم، كتاب ١
 .، والشيخ األرنؤوط ضعفه٢٥١٣١، حديث رقم-رضي اهللا عنها–، مسند عائشة مسند اإلمام احمد ٢
التحرير والتنوير، للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، الدار التونسية للنـشر، الجـزء األول، الكتـاب الثـاني،       ٣

  .٣٩٨ص



– 

  )٥٢٥٦(

7  6  5  4   3  2  1  08  ?   >  =  <  ;  :  9  L١ ) .
فكانت اآلية من هذا الوجه إيماء إلى حاجة البشر إلى إقامة خليفة لتنفيذ الفصل بين 

–خليفة له يحكم فيها ( فاهللا تعالى جعل الخالفة لإلنسان أي . ٢..)الناس في منازعاتهم
وإنما سماه اهللا تعالى خليفة ( حد معاني الخالفة فهو أ. ٣) بين خلقه بحكمه- أي األرض

ألنه يخلف اهللا في الحكم بين المكلفين من خلقه، وهو المروي عن ابن مسعود وابن 
إنا جعلناك خليفة في األرض فاحكم بين : "عباس والسدي، وهذا الرأي متأكد بقوله

 أرضه بما أنزل وشرع فالخليفة هنا معناها إقامة شرع اهللا تعالى في. ٤" )الناس بالحق
سبحانه، واإلصالح ورد الفساد والعدل والحكم بين الخلق، فال يعني أنه يخلف اهللا 

 و عنه المندوب لغيبة إما الغير عن النيابة(  تعالى أي ينوب عنه لغيبته، فالخالفة تعني
 اهللا استخلف االخير الوجه هذا على و المستخلف لتشريف وإما لعجزه وإما لموته إما

ومما ال شك فيه أن هذا اإلستخالف إنما هو تشريف وتكريم . ٥)األرض  في أولياءه
استدل على أن في بني آدم من يصلح (  وبناء على هذا الحديث ٦.آلدم وذريته من بعده

  ٧)للحكم بين المالئكة إذا تنازعوا

                                         
  .٣٠: سورة البقرة ١
 الثـاني،  الكتـاب  األول، الجـزء  لنـشر، ل التونسية الدار عاشور، ابن الطاهر محمد للشيخ والتنوير، التحرير ٢

  .٣٩٩ص
 .٤٥٥، ص١جامع البيان عن تأويل القرآن، البن جرير الطبري، ج ٣
. ٣٠األولى، تفسير سورة البقـرة، آيـة       الطبعة الفكر، دار الرازي، الدين لفخر الغيب، ومفاتيح الكبير التفسير ٤

ل في وجوه التأويل، ألبي القاسم الزمخـشري،        الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاوي      : وانظر إلى 
 .٢٥١، ص١تحقيق الشيخ عادل أحمد عبدالموجود وآخرون، مكتبة العبيكان، الرياض، ج

 .٢٩٤مفردات غريب القرآن، الراغب االصفهاني، تحقيق صفوان عدنان داوودي، دار القلم، دمشق، ص ٥
ين العلماء، ولالستزادة  أنظر إلى الموقع اإللكتروني إذ         المنع من إطالق خليفة اهللا وجوازه، فيه خالف واسع ب          ٦

  :ليس هو موضوع الدراسة
http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?١٩٧٢-%E٥٪E١-%C٥٪D٨٪E١٪C٧٪DE-
%E١٪DD%D٩-quot-%CE%E١٪ED%DD%C٩-%C٧٪E١٪E١٪E٥-quot-%D٥٪CD%ED%CD-
%D٤٪D١٪DA%C٧٪F٠ 

 .٥١٨ص ،٦ج العسقالني، كتاب أحاديث االنبياء، حجر بنال. البخاري صحيح بشرح الباري فتح ٧



 

 )٥٢٥٧(

  :قبول توبة المذنب ولو كان صاحب كبيرة: المبحث الثالث
الرجاء، فهو يدل داللة واضحة أن اهللا تعالى يقبل توبة عبده على الحديث من أحاديث 

وفي الحديث . ( كثرة ذنوبه سواء أكانت هذه الذنوب من الكبائر أم من الصغائر
حتى أن اإلمام مسلم في . ١)مشروعية التوبة من جميع الكبائر حتى من قتل النفس
وهذا مذهب أهل . ( كثر قتلهصحيحه عنون لهذا الحديث باب قبول توبة القاتل، وإن 

        وعد بعضهم التوبة فرض . ٢)العلم، وإجماعهم على صحة قبول توبة القاتل عمداً
التوبة فريضة على العباد، أن يتوبوا إلى اهللا عز وجل من كبير المعاصي ( 

، فإذا كان اإلجماع على قبول مرتكب ذنب قتل النفس العمد فكيف بمن ٣)وصغيرها
M   v   u  t  s :أن التوبة تقبل من المشرك إذا تاب، كما في قوله تعالىدونه؟ بل    r

~  }  |   {  z  y    x  w�  ¨   §      ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  L وهذه اآلية . ٤
هي األصل والقاعدة العامة التي بنى عليها أهل السنة والجماعة مذهبهم في مسألة قبول 

ة تقبل إذا كانت قبل الموت ولو كان الذنب هو الشرك، التوبة، فبإجماع العلماء أن التوب
 كانوا مشركين، ثم أسلموا وآمنوا وأحسنوا بعد ذلك، وأن -  رضي اهللا عنهم–فالصحابة 

يقول . من مات على ال الشرك ال يغفر له، وهو مخلد أبداً في النار ال يخرج منها
 به،  ويغفر ما دون ذلك وإن اهللا ال يغفر يشرك: ( الطبري عند تفسيره لهذه اآلية

وقد أبانت : ( - رحمه اهللا تعالى- ثم يتابع . ٥)الشرك لمن يشاء من أهل الذنوب واآلثام
أن كل صاحب كبيرة ففي مشيئة اهللا، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه عليه، ما لم تكن 

ال  النار  في-  صلى اهللا عليه وسلم–وأهل الكبائر من أمة محمد . ( ٦)كبيرته شركاً باهللا
،خلدوناتُوا ِإذَا يون، وهم مدوهم .عارفين اللَّه لقوا َأن بعد تَائِبين، يكونوا لم وِإن موح 

: كتَابه في وجل عز ذكر كما ِبفضله، عنهم وعفا لهم غفَر شاء ِإن وحكمه، مشيَئته في
                                         

 .٥١٧،ص٦ج العسقالني، كتاب أحاديث االنبياء، حجر البن. البخاري صحيح بشرح الباري فتح ١
 .١٢٩، ص١٧صحيح مسلم بشرح النووي، مؤسسة قرطبة، ج ٢
بة الهدي المحمدي، القاهرة، شرح السنة، أبي محمد حسن بن علي البربهاري، تعليق الشيخ صالح الفوزان، مكت ٣

  .٤١٥ص
  . ٤٨: سورة النساء ٤
 .٤٤٨ص ،٨ج الطبري، جرير البن القرآن، تأويل عن البيان جامع ٥
، ٢شرح العقيدية الطحاوية، البن أبي العـز الحنفـي، ج         : وانظر إلى . ٤٥٠المرجع السابق لنفس الجزء، ص     ٦

 .٥٠٨ص



– 

  )٥٢٥٨(

)غِْفريا وم وند ذَِلك  نِلم شَاءخرجهم ثم  ِبعدله، الناِر في عذبهم شاء وِإن. )يمنها  ي
ثم يبعثهم إلى جنته وذلك بأن اهللا تعالى تولى  برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته،

نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من  كََأهل الداريِن أهل معرفته، ولم يجعلهم في
ِليويقول القاسمي في ١)به نلقاك حتى اإلسالم وأهله ثبتنا على اإلسالم واليته يا و ،

عقيدة أهل السنة أن الشرك غير مغفور ": االنتصاف"قال ناصر الدين في : ( تفسيره
أما مع . وما دونه من الكبائر مغفور لمن شاء اهللا أن يغفر له، هذا مع عدم التوبة. البتة

قد : وقال بعضهم: ( أما القرطبي فبعدما ذكر قول الطبري قال. ٢)التوبة فكالهما مغفور
M  j : بين اهللا تعالى ذلك بقوله   i        h  g  f   e   d  c  b

   n      m  l  kL فاعلم أنه يشاء أن يغفر الصغائر لمن اجتنب . ٣
وذهب بعض أهل التأويل إلى أن هذه اآلية ناسخةٌ . الكبائر، وال يغفرها لمن أتى الكبائر

الصحيح أن ال نسخ؛ ألن النسخ في و: ( وقد نفى النسخ بقوله. ٤)للتي في آخر الفرقان
وأما ( وأما من يقول بعدم مغفرة الكبائر فهم القدرية أي المعتزلة . ٥)األخبار يستحيل

في أن كل واحد من . القدرية فإنهم يظنون التسوية بين الشرك وبين ما دونه من الكبائر
وهذا الذي ذهبت . ٦)ن النوعين ال يغفر بدون التوبة، وال شاء اهللا أن يغفرهما إال للتائبي

ما دون الشرك لمن يشاء بال عقوبة، وقد ( إليه القدرية ال يصح ، فاهللا تعالى يغفر 
  . ٧)يعاقب بعضهم على ما اقترف من الذنوب ثم يعفو عنه ويدخل الجنة بإيمانه 

                                         
 الدين ناصر محمد: وتعليق ، شرح  بالطحاوي المعروف مصريال محمد بن أحمد جعفر الطحاوية، أبو  العقيدة ١

الشرح واإلبانـة علـى     : وانظر إلى . ٦٦-٦٥الثانية، ص  بيروت، الطبعة  – اإلسالمي المكتب: األلباني، الناشر 
، ابن بطة العكبري، تحقيق عادل آل حمدان، دار األمر األول، الرياض،        )اإلبانة الصغرى (أصول السنة والديانة    

 .١٢٥ص
محاسن التأويل، محمد جمال القاسمي، خرج آياته وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربيـة،               ٢
 .١٢٨٩، ص٦ج
  ٣١: سورة النساء ٣
  .٢٤٥ص ،٥ج القرطبي، عبداهللا ألبي القرآن، ألحكام الجامع ٤
 .٢٤٦-٢٤٥، ص٥ج القرطبي، عبداهللا ألبي القرآن، ألحكام الجامع ٥
 .١٢٨٩، ٥القاسمي، ج جمال محمد التأويل، محاسن ٦
كمال يوسف الحوت، عالم الكتب،     : االعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، ألبي بكر البيهقي، صححه وعلق عليه           ٧

 .١٢٢ص



 

 )٥٢٥٩(

  :ويمكن إجمال هذه المسألة بالنقاط التالية
. اب العبد منه قبل موته ولوكان الشرك أن الذنب مهما كان كبيراً فإنه يقبل، إذا ت- ١

  .وهذا باالتفاق وال خالف فيه
 إذا مات اإلنسان فالذي ال يقبل منه هو اإلشراك باهللا، أما ما دونه فهو موكل إلى - ٢

مشيئة اهللا تعالى إن شاء عفا وغفر وإن شاء عذب وعاقب بمقدار ذنبه وبما شاء 
  . الجنةسبحانه وتعالى، ثم يخرجه من النار ويدخله 

: ، فقالوا-  واألباضية١إال النجدات منهم-  خالف كل من القدرية المعتزلة والخوارج - ٣
أن مرتكب الكبيرة ، إن لم يتب ال يغفر له، وهو خالد في النار ليس بخارج منها، 

من كذب كذبة أو أتى صغيرة، او كبيرة من ( وأطلقوا عليه اسم كافر، فهم القائلون 
 أما المعتزلة فقد ٢)ر توبة فهو كافر، في النار خالداً فيها أبداالذنوب، فمات من غي

. والعوض الثواب استحق وتوبة، طاعة على الدنيا من خرج إذا المؤمن( ذهبت إلى ان 
 استحق ارتكبها، كبيرة عن توبة غير من خرج وإذا. الثواب وراء آخر معنى والتفضل

 وعدا: النمط هذا وسموا الكفار، عقاب من أخف عقابه يكون لكن النار، في الخلود
والمعتزلة . ( ١ فسموه فاسق، وهو منزلة بين المنزلتين، ال مؤمن وال كافر.٣)ووعيدا

                                         
مقاالت اإلسالميين واختالف المصلين، ألبي الحسن األشعري، تحقيقك محمد محي الدين عبدالحميد، : انظر إلى  ١

 على أن كل كبيرة كفر، إال النجدات فإنها     -أي الخوارج –وأجمعوا  : ففيه. ١٦٨،  ١رية، بيروت، ج  المكتبة العص 
فقد قال : أما اإلباضية. وأجمعوا على أن اهللا سبحانه يعذب أصحاب الكبائر عذاباً دائماّ، إال النجدات. ال تقول ذلك

ة كفار، وليسوا بمشركين، حالل  مناكحتهم  يزعمون أن مخالفيهم من أهل الصال.....وجمهور اإلباضية: في حقهم
: " وابن حزم في الفصل قال عنهم  . ١٨٥-١٨٤ص.وإن مرتكبي الكبائر موحدون وليسوا بمؤمنين     .....وموارثتهم

إن كان الذنب من الكبائر فهو كافر كفر نعمة، تحل موارثته ومناكحته وأكل ذبيحتـه، ولـيس               : وقالت اإلباضية 
الدكتور محمـد  : الفصل في الملل واألهواء والنحل، البن حزم الظاهري، تحقيق    . إلطالقمؤمناً وال كافراً على ا    

 . ٢٧٣، ص٣إبراهيم نصر والدكتور عبدالرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت، ج
د سـليمان الـدبيخي، مكتبـة دار        .أ: معتقد أهل السنة والجماعة، لإلمام حرب بن إسماعيل الكرماني، تحقيق          ٢

 الـشهرستاني،  عبـدالكريم  بـن  محمد الفتح أبي. والنحل الملل: وانظر إلى . ١٠٣-١٠٢ض، ص المنهاج، الريا 
اإلمام البخاري رد   : مالحظة. ١٣٣، ص ١ج بيروت، المعرفة، دار فاعور، حسن وعلي  مهنا علي أمير: تحقيق

ـ        صاحبها بارتكابها  باب المعاصي من أمر الجاهلية، وال يكفر        : عليهم عندما ترجم ألحد أبواب كتاب اإليمان، ب
 .صحيح البخاري، كتاب اإليمان. إال بالشرك

الرد على المبتدعة،   : وانظر إلى . ٥٨-٥٧، ص ١أبي الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني، ج      . الملل والنحل  ٣
 .٢١٤ وص١٩٦عادل آل حمدان، دار األمر األول، الرياض، ص: البن البناء الحنبلي، تحقيق



– 
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موافقون للخوارج هنا في حكم اآلخرة، فإنهم وافقوهم على أن مرتكب الكبيرة مخلد في 
الخالف بينهم نسميه كافراً، وقالت المعتزلة نسميه فاسقاً، ف: النار، لكن قالت الخوارج

 وهما بقولهما خلود أصحاب الكبائر في النار أنكرا الشفاعة بكافة أشكالها ٢)لفظي فقط
  .واستدلوا بأدلة الخوف والوعيد. وصورها

. ٣)ال يضر مع اإليمان ذنب، كما ال ينفع مع الكفر طاعة: (  أما المرجئة فقالت- ٤
وما دام انه مؤمن . ٤) النارفمرتكب الكبيرة مؤمن كامل اإليمان، وال يستحق دخول(

  .واستدلوا بأدلة الوعد والرجاء. كامل فهو إلى الجنة فال يدخل النار أصالَ
وكال الرأيين طرفا نقيض فأحدهما أفرط في حمك مرتكب الكبيرة واآلخر فرط فيها، 

 أدلة - وكالهما مغالي في الحكم، وال شك أن الوسطية فيه، بالنظر إلى جميع األدلة 
   ٥.، والجمع بينهما، يبين لنا صواب رأي أهل السنة والجماعة- وأدلة الوعيدالوعد 

                                                                                                     
محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العـصرية،        :  الفرق، لعبدالقاهر البغدادي، تحقيق    الفرق بين : انظر إلى  ١

 .٢٤٩أصول الدين، عبدالقاهر البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت، ص: وانظر إلى. ١١٥بيروت، ص
، ٢الثانية، ج  ةالطبع الرسالة، مؤسسة األرنؤوط، شعيب تحقيق الحنفي، العز أبي البن الطحاوية، العقيدة شرح ٢

  .٤٩٢ص
المواقف، لعضد الـدين اإليجـي،   : وانظر إلى . ٤٨٣، ص ٢شرح العقيدة الطحاوية، البن أبي العز الحنفي، ج        ٣

 بن محمد الفتح أبي. والنحل الملل: وانظر إلى . ٦٥٨، ص ٣تحقيق د عبدالرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت، ج       
  .١٦٢، ص١الشهرستاني، ج عبدالكريم

: علوي السقاف، الناشـر   :  محمد خليل هراس، تحقيق    -دة الواسطية،  احمد بن عبد الحليم بن تيمية        شرح العقي  ٤
 .١٩١دار الهجرة، ص

ومسألة مرتكب الكبيرة يطول الكالم فيها، وتحقيقها ليس مجال الدراسة، وللتوسع انظر إلى كتب الحاشية لهذه                 ٥
 .المسألة
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  الخاتمة والنتائج
الحمد هللا رب العالمين الذي تتم به الصالحات، وفي ختام هذا البحث ال بد على التأكيـد                 

  :على اآلتي
يه صلى اهللا عل  – أن حديث القاتل مائة نفس من اإلسرائيليات التي حدث بها الرسول             -١

  .، وقد ثبتت صحتها، فهي من اإلسرائيليات الصحيحة-وسلم
اإليمان بـاهللا تعـالى،    :  الحديث يحتوي على مسائل عقدية مهمة جداً، خاصة ركني         -٢

  .-عليهم السالم–واإليمان بالمالئكة 
  . أظهر الحديث صفة القدرة هللا تعالى، وأنه على كل شيء قدير سبحانه-٣
مة مسندة للمالئكة وهي قـبض األرواح، وأنـه صـنفين،     تكلم الحديث أن هناك مه     -٤

صنف للمؤمنين الموحدين وهم مالئكة الرحمة، وصنف للكفار والمشركين وهم مالئكـة        
  .العذاب

  . أظهر الحديث قدرة المالئكة على التشكل بصورة البشر-٥
تقرير  تبين لنا أن المالك الذي حكم في نزاع المالئكة، إنما كان على صورة البشر ل               -٦

  .مسألة خالفة اإلنسان على األرض، وأن الحكم والقضاء لإلنسان عليها
 رحمة من يقنت وال ييأس ال العبد تجعل والتي الرجاء؛ أحاديث من الحديث هذا أن -٧
  .تعالى اهللا
 أثبت الحديث أن اهللا تعالى يقبل توبة المذنب، ولو كان صاحب كبيرة كقتل الـنفس،           -٨

  ا يعلم اهللا تعالى صدق التوجه إليه من العبد التائبزخاصة عندم. ولو كثرت
  . وفي الختام البد أن نقرر أنه ال كبيرة مع توبة وال صغيرة مع اإلصرار-٩

وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين محمـد              
  .وعلى آله وصحبه أجمعين



– 
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  المصادر والمراجع
  . القرآن الكريم- ١
كمال يوسف :  االعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، ألبي بكر البيهقي، صححه وعلق عليه- ٢

  .الحوت، عالم الكتب
  .بيروت العلمية، الكتب دار البغدادي، عبدالقاهر الدين،  أصول- ٣
  . التحرير والتنوير، للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، الدار التونسية للنشر- ٤
  . ، ألبي الفداء اسماعيل ابن كثير، تحقيق سامي السالمة، دار طيبة  تفسير القرآن العظيم- ٥
  . التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، لفخر الدين الرازي، دار الفكر، الطبعة األولى- ٦
 الجامع ألحكام القرآن، ألبي عبداهللا القرطبي، اعتنى به الشيخ هشام البخاري، دار عالم - ٧

  .الكتب
أحمد محمد :  القرآن، محمد بن جرير أبو جعفر الطبري، تحقيق  جامع البيان في تأويل- ٨

  .مؤسسة الرسالة، الطبعة  األولى:  الناشر شاكر، ومحمود  شاكر،
  . حقيقة المثل االعلى واثاره، للدكتور عبداهللا السعدي، دار ابن الجوزي، الطبعة األولى- ٩

 األول، األمر دار حمدان، آل لعاد: تحقيق الحنبلي، البناء البن المبتدعة، على  الرد-١٠
  .الرياض

 الشرح الممتع على زاد المستنقع، للشيخ محمد بن صالح العثيمين، دار ابن الجوزي، -١١
  .المجلد الخامس

 تحقيق العكبري، بطة ابن ،)الصغرى اإلبانة (والديانة السنة أصول على واإلبانة الشرح -١٢
  .الرياض األول، األمر دار حمدان، آل عادل

 شرح العقيدة الطحاوية، البن أبي العز الحنفي، تحقيق شعيب األرنؤوط، مؤسسة -١٣
  .الرسالة، الطبعة الثانية

 مكتبة الفوزان، صالح الشيخ تعليق البربهاري، علي بن حسن محمد أبي السنة، شرح -١٤
  .القاهرة المحمدي، الهدي

: تحقيق هراس، خليل محمد -تيمية بن الحليم عبد بن احمد  الواسطية، العقيدة شرح -١٥
  .الهجرة دار: الناشر السقاف، علوي

  .دار طوق النجاة، صحيح البخاري  -١٦



 

 )٥٢٦٣(

 التراث إحياء دار ، النيسابوري القشيري الحسين أبو الحجاج بن مسلم مسلم، صحيح -١٧
  .العربي

  . صحيح مسلم بشرح النووي، مؤسسة قرطبة-١٨
في ضوء اإلثبات والتنزيه، للدكتور محمد أمان بن  الصفات اإللهية في الكتاب والسنة -١٩

  .م٢٠٠٢علي الجامي، مكتبة الفرقان، عجمان، الطبعة الثالثة 
  .، مكتبة الفالح، الطبعة الثالثة عالم المالئكة األبرار، للدكتور عمر األشقر-٢٠
 عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر العيني، ضبطه وصححه عبداهللا محمود محمد -٢١

  . لبنان–مر، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون، بيروت ع
 شرح ، بالطحاوي المعروف المصري محمد بن أحمد جعفر أبو الطحاوية،  العقيدة-٢٢

  .الثانية الطبعة بيروت، – اإلسالمي المكتب: الناشر األلباني، الدين ناصر محمد: وتعليق
، رقم كتبه وأبوابه محمد ٦ن حجر العسقالني، جالب. فتح الباري بشرح صحيح البخاري -٢٣

  .فؤاد عبدالباقي، المكتبة السلفية
 المكتبة الحميد، عبد الدين محيي محمد: تحقيق البغدادي، عبدالقاهر الفرق، بين الفرق -٢٤

  .بيروت العصرية،
 مإبراهي محمد الدكتور: تحقيق الظاهري، حزم البن والنحل، واألهواء الملل في  الفصل-٢٥

  .بيروت الجيل، دار عميرة، والدكتور عبدالرحمن نصر
  . الكتاب المقدس، سفر التكوين، اآلية األولى-٢٦
 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، ألبي القاسم -٢٧

  .الزمخشري، تحقيق الشيخ عادل أحمد عبدالموجود وآخرون، مكتبة العبيكان، الرياض
ن العرب، ابن منظور، إعداد عبداهللا كبير وجماعة، دار المعارف، القاهرة، مادة  لسا-٢٨

  .ملك
مجمع : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر:  مجموع الفتاوى ،البن تيمية ، تحقيق-٢٩

  .م١٩٩٥الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 
يل، محمد جمال القاسمي، خرج آياته وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي، دار  محاسن التأو-٣٠

  .إحياء الكتب العربية
  .الشيخ شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة:  مسند اإلمام أحمد، أشرف على تحقيقه-٣١



– 
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 سليمان د.أ: تحقيق الكرماني، إسماعيل بن حرب لإلمام والجماعة، السنة أهل  معتقد-٣٢
  .الرياض المنهاج، دار بةمكت الدبيخي،

  . معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، تحقيق عبدالسالم هارون، دار الفكر-٣٣
 مفردات غريب القرآن، الراغب االصفهاني، تحقيق صفوان عدنان داوودي، دار القلم، -٣٤

  .دمشق
لدين  مقاالت اإلسالميين واختالف المصلين، ألبي الحسن األشعري، تحقيقك محمد محي ا-٣٥

  .عبدالحميد، المكتبة العصرية، بيروت
 مقدمة في أصول التفسير البن تيمية، تحقيق الدكتور عدنان زرزور، الطبعة الثانية -٣٦

١٩٧٢ .  
 وعلي  مهنا علي أمير: تحقيق الشهرستاني، عبدالكريم بن محمد الفتح أبي. والنحل الملل -٣٧

  .بيروت المعرفة، دار فاعور، حسن
  .بيروت الجيل، دار عميرة، عبدالرحمن د تحقيق اإليجي، الدين لعضد  المواقف،-٣٨
  

  



 

 )٥٢٦٥(

  
  
  
  
  

  
  

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المقدمة

 وعلى آله وصحبه ،الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على  سيدنا محمد
  . أجمعين

تدبر وتحليل، القت من بعض : أما بعد، فقد أخرجت ثالثة بحوث تحت عنوان
 علي أن أتناول آية تتحدث عنه اإلخوة استحسانًا، فرأيت أن من حق الرسول 

 ِإنَّ ٱللََّھ َوَمَلِٰٓئَكَتُھۥ ُیَصلُّوَن َعَلى ٱلنَِّبيِّ : الطريقة نفسها، فوقع اختياري على قوله تعالىب
، وما أن بدأت في جمع المعلومات، حتى    َءاَمُنوْا َصلُّوْا َعَلیِۡھ َوَسلُِّموْا َتسِۡلیًمالَِّذیَنٱَیَٰٓأیَُّھا 

ي الحال سنين، أقدم ثم أحجم، ومن وراء ذلك رأيتني أمام بحر متالطم، فتقهقرت، وبق
إخوة أفاضل علموا به، فكانوا يسألونني عنه، ورغم أن االنقطاعات تكررت، إال أني لم 
أفقد األمل في إتمامه بعون اهللا تعالى، ذلكم أني كنت أنوي أن يكون هدية متواضعة 

ضوع أسباب عدة، ، علني أنال شفاعته، والذي دفعني للكتابة في هذا الموللرسول 
، وما في الصالة عليه من أهمها كثرة األحاديث التي ترغّب في الصالة على النبي 

 من األجر العظيم، وما ألمسه من نفسي من تقصير في هذا األمر على يسره، ثم ما 
  .في اآلية التي معنا من حث عظيم على ذلك

 كتبه المفسرون حول سرت في هذا البحث وفق المنهج الوصفي، فتتبعت  أغلب ما
تتبعتها و،  وفق ترتيبهااآلية الكريمةهذه اآلية، بهدف استنباط النكات العلمية،  فتناولت 

إفرادا وتركيبا، مستخرجا ما فيها من دالالت، وما تضمنته من فوائد، مسترشدا في 
وداللته، أغلبه بقول العلماء الكرام، ومطبقًا قواعد اللغة عليها، كمثل االسم الموصول 

، كما أن ...والنداء، وهاء التنبيه، وكان لألمور البالغية نصيب جيد، كالتوكيد، والحذف

 
 

 
  جامعة البحرين

  



– 

  )٥٢٦٦(

للدقة في ذكر الكلمة موقعا، كاإلتيان بلفظ الجاللة، وبالنبي وليس االسم العلم، إلى غير 
  فمن استنباطي، واهللا الهادي إلىأنسبهذلك، وكل ذلك مسند إلى قائليه غالبا، وما لم 

  .الصواب



 

 )٥٢٦٧(

  التمهيد
  :زمن نزول هذه اآلية الكريمة

ِإنَّ ٱللََّھ َوَمَلِٰٓئَكَتُھۥ ُیَصلُّوَن َعَلى  : سورة األحزاب مدنية، أما ما يتعلق بقوله تعالى
 زينب بنت جحش رضي اهللا بعد نكاحه " اآلية، فبين ابن القيم أنها نزلت ٱلنَِّبيِّ 

  )١".(عنها، وبعد تخييره أزواجه
 من أذكار -  صلى اهللا عليه وآله وسلم- الصالة على النبي: " ل ابن باديسوقا

الصالة، ولكنها لم تشرع يوم شرعت الصالة بمكة، بل كانت مشروعيتها بعد بضع 
سنوات من الهجرة، وذلك يوم نزلت آية األمر بها من سورة األحزاب، وهي سورة 

 ِإنَّ ٱللََّھ َوَمَلِٰٓئَكَتُھۥ نزلت لما : - عن كعب بن عجرة- مدنية، ففي الترمذي وغيره
  )٢".(يا رسول اهللا قد علمنا السالم فكيف الصالة، فعلمهم حينئذ كيفيتها: اآلية، قلنا

  :مناسبة هذه اآلية لسورة األحزاب
 وندائه بوصفه، مؤذن بأن األهم من سوق هذه السورة  يافتتاح السورة بخطاب النب"   

إن اآلية التي معنا تبين أحوال أمته معه :  وعلى هذا نقول)٣.(يتعلق بأحوال النبيء 
من حيث التوقير والتعظيم، فأرشدتها إلى هذه الصالة العظيمة التي هي وصلة بين 

، فعليهم أن يديموا الصالة عليه، لكي يكون على ذُكر منهم، فيكون األمة وبين نبيها 
  .هذا أدعى إلتباعه

  :ة وما قبلهاالمناسبة بين هذه اآلية الكريم
  :ذكر المفسرون مناسبات عدة بين هذه اآلية واآليات التي قبلها، نذكر منها

لما أمر اهللا المؤمنين باالستئذان وعدم النظر إلى وجوه نسائه : "  قال الرازي
حالة خلواته، وذكر ما : احتراما، كمل بيان حرمته وذلك ألن حالته منحصرة في اثنتين

، وحالة يكون في  َال َتْدُخُلوْا ُبُیوَت النَِّبي : لك الحالة بقولهيدل على احترامه في ت
مأل، والمأل إما المأل األعلى وإما المأل األدنى، أما في المأل األعلى فهو محترم، فإن 

                                         
 ١٨٦/، ابن القيمجالء األفهام) ١

لحديث في الفقرة الواحدة والسبعين، إن شاء وسيأتي تخريج ا. ٢٢٠/، ابن باديسمجالس التذكير من حديث البشير النذير) ٢
 .اهللا تعالى

 .٢١/٢٤٩، ابن عاشورالتحرير والتنوير) ٣



– 

  )٥٢٦٨(

یا : اهللا ومالئكته يصلون عليه، وأما في المأل األدنى فذلك واجب االحترام بقوله تعالى
  )١ ".( َمُنوْا َصلُّوا َعَلْیِھ َوَسّلُموْا َتْسِلیًماَأیَُّھا الَِّذیَن ءا

 كالتعليل لما أفاده الكالم ِإنَّ ٱللََّھ َوَمَلِٰٓئَكَتُھۥ ُیَصلُّوَن َعَلى ٱلنَِّبيِّ  :" ويرى اآللوسي
  )٢".(السابق من التشريف العظيم الذي لم يعهد له نظير

 أزواج النبي عليه الصالة والسالم أعقبت أحكام معاملة): " ٣( فيقول ابن عاشورأما
بالثناء عليه وتشريف مقامه إيماء إلى أن تلك األحكام جارية على مناسبة عظمة مقام 
النبي عليه الصالة والسالم عند اهللا تعالى، وإلى أن ألزواجه من ذلك التشريف حظًا 

ذكر أزواجه ولذلك كانت صيغة الصالة عليه التي علمها للمسلمين مشتملة على . عظيما
 بالثناء كما سيأتي قريبا، وليجعل ذلك تمهيدا ألمر المؤمنين بتكرير ذكر النبي 

  )٤(."والدعاء والتعظيم 
  :مناسبة هذه اآلية لما بعدها

ذكر المفسرون مناسبات عدة لما بين هذه اآلية وما بعدها، من ذلك ، ما ذكره 
 ِبتَبِييِن بعِض َأضداِدها، فَبين حاَل مْؤِذي النَِّبي فَصَل الَْأشْياء: " الرازي من أن اهللا تعالى
  )٥".(ِليبين فَِضيلَةَ الْمسِلِم علَيِه

ولما نهى سبحانه عن أذاه، وحض على إدخال السرور عليه، : " وقال البقاعي
ن بشيء توعد على أذاه، فقال على طريق االستئناف أو التعليل، إشارة إلى أن التهاو

من الصالة والسالم من األذى، وأكد ذلك إظهارا ألنه مما يحق له أن يؤكد، وأن يكون 
  ".لكل من يتكلم به غاية الرغبة في تقريره

، والصالة والسالم عليه، نهى لما أمر تعالى بتعظيم رسوله : "  السعديويقول
  )٦...".(عن أذيته، وتوعد عليها 

                                         
  .٢٥/٢٢٧التفسير الكبير) ١
 .١١/٢٥٢ اآللوسي ،روح المعاني) ٢
فات الشيخ اإلمام محمد الطاهر بن عاشور، من بيت عريق في العلم والنسب في تونس، تولى مشيخة اإلسالم فيها، له المؤل) ٣

 .، وما بعدها٣٣٣/ منيع عبد الحليم محمود . التحرير والتنوير، انظر مناهج المفسرين، د: العديدة النافعة، من أهمها تفسيره
 .٢٢/٩٧التحرير والتنوير) ٤
 .٢٥/٢٢٨التفسير الكبير) ٥
 .٦١٨/تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، السعدي) ٦



 

 )٥٢٦٩(

  :ضمنه هذه اآلية من تشريف للنبي كالم بعض المفسرين حول ما تت
هذه اآلية شرف اهللا بها رسوله عليه السالم وذكر منزلته منه :" قال ابن عطية

وطهر بها سوء فعل من استصحب في جهته فكرة سوء في أمر أزواجه، ونحو 
  )٢.(وبنحوه قال القرطبي):"  ١".(ذلك

الخير له، وقربته منه، الصالة تتضمن ثناء اهللا عليه، ودعاء :" قال ابن تيميةو
ورحمته له، والسالم عليه يتضمن سالمته من كل آفة، فقد جمعت الصالة عليه والتسليم 

  )٣".(جميع الخيرات 
اإلجماع منعقد على أن في هذه اآلية من تعظيم النبي : "أما ابن حجر فقد ذكر أن

٤.( والتنويه به ما ليس في غيرها(  
   وبين هذه اآلية هو الذي يصلي عليكم : الفرق بينها وبين قوله تعالى
 يتبادر إلى الذهن  ِإنَّ ٱللََّھ َوَمَلِٰٓئَكَتُھۥ ُیَصلُّوَن َعَلى ٱلنَِّبيِّ  : عندما يذكر قوله تعالى

ُھَو الَِّذي ُیَصلِّي َعَلْیُكْم َوَمَلاِئَكُتُھ   :ما الفرق بين هذه اآلية وقوله : السؤال اآلتي
، قال ابن ]٤٣:األحزاب[ َن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر َوَكاَن ِباْلُمْؤِمِنیَن َرِحیًماِلُیْخِرَجُكْم ِم

أرفع ] يعني من الصالة [  من ذلكومن المعلوم أن القدر الذي يليق بالنبي :" حجر
 والتنويه به مما يليق بغيره، واإلجماع منعقد على أن في هذه اآلية من تعظيم النبي 

  )٥"(يرهاما ليس في غ
ُھَو  : وهذه صالة خاصة هي أرفع صالة مما شمله قوله:"  وقال ابن عاشور

  )٦".(؛ ألن عظمة مقام النبي يقتضي عظمة الصالة عليه الَِّذي ُیَصلِّي َعَلْیُكْم َوَمَلاِئَكُتُھ

                                         
  .٤/٣٩٧المحرر الوجيز) ١
وطهر بها سوء فعل من استصحب في جهته فكرة سوء، أو " ... ، وقع االختالف في آخره، ٧/٢٣٢لجامع ألحكام القرآنا) ٢

 ".أو أمر زوجاته" بزيادة أو في ". في أمر زوجاته، ونحو ذلك
 .٤٢٠/الصارم المسلول على شاتم الرسول) ٣
 .١٢/٤٤٥فتح الباري) ٤
 . ١٢/٤٤٥فتح الباري) ٥

  .٢٢/٩٧نويرالتحرير والت) ٦



– 

  )٥٢٧٠(

 وهناك فرق آخر، أن الصالة في آية المؤمنين عامة، أما هنا فعلى النبي 
إن اهللا تعالى ومالئكته يصلون عليه بخصوصه وإن كان اهللا : " ميةخاصة، قال ابن تي

  )١...".(ويصلون على معلمي الناس الخير ... ومالئكته يصلون على المؤمنين عموما 
   . ن هذا من باب ذكر الخاص بعد العام؛ لعلو قدره وشرفهإ: كما يمكن أن يقال

 ُھَو الَِّذي ُیَصلِّي َعَلْیُكْم َوَمَلاِئَكُتُھ  : ولما كان سبحانه قد قدم قوله: " وقال البقاعي
 أعلى المخاطبين حظًا من ذلك، فإنه رأس المؤمنين، فأفرد كلًا بخبر، وكان النبي 

أفرده هنا بهذه الصالة التي جمع فيها المالئكة الكرام معه سبحانه وجعل الخبر عنهم 
فالن : صران فالنًا، أضخم من قولكفالن وفالن ين: خبرا واحدا ليكون أتم، فإن قولك

  )٢".(ينصره وفالن
  :الدراسات السابقة

  )٣:( كثيرة جدا، منهاالصالة على النبي أفردت في   التيالمؤلفات
فضل الصالة على النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم، إسماعيل بن إسحاق  .١

 .شررمادي للن: عبد الحق التركماني، الناشر: تحقيق( هـ ٢٨٢: ت(القاضي 
، االمام الحافظ أبي بكر أحمد بن عمر بن أبي عاصم الصالة على النبي  .٢
حمدي بن عبد المجيد السلفي، دار المأمون للتراث : تحقيق) هـ  ٢٨٧: ت(

 .)هـ١٤١٥( ١طدمشق،
القربة إلى رب العالمين بالصالة على خير المرسلين، ألبي القاسم خلف بن  .٣

 ، ( هـ٥٧٨: ت(عبدالملك بن بشكوال المالكي 
جالء األفهام في فضل الصالة على محمد خير األنام، محمد بن أبي بكر بن  .٤

، دار الكتب العلمية، )ه٧٥١: ت(أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، 
 ).١٩٨٥-١٤٠٥(١ لبنان، ط–بيروت 

الصِّالت والِبشَر في الصالة على خير البشر، العالمة مجد الدين محمد بن  .٥
 .، توزيع دار الباز) هـ٨١٧: ت(آبادي يعقوب الفيروز 

                                         
 . بحذف يسير٤/٦٠٤منهاج السنة النبوية، البن تيمية ) ١
 .٦/١٣٢نظم الدرر) ٢
 .رتبت الكتب حسب سني وفاة مؤلفيها) ٣



 

 )٥٢٧١(

القَوُل البِديِع في الصّالِة علَى الحِبيِب الشَِّفيِع، اإلمام العلَّامةُ الحافظُ محمّد بِن  .٦
مكتبة المؤيد، ومكتبة : الطبعة.بشير محمد عيون: عبد الرحمِن السّخَاِوي، المحقق

 .دار البيان
ى صاحب المقام المحمود، أحمد بن الدر المنضود في الصالة والسالم عل .٧

بوجمعة عبد القادر مكري، ومحمد شادي : عني به. هـ٩٧٤/محمد الهيتمي، ت
 . جدة–عربش، دار المنهاج 

سليمان .  رسالة في معنى اآلية الشريفة، محمد بن محمد بن األمير، تحقيق د .٨
د اطلعت بن صالح القرعاوي، والمقصود بذلك، اآلية التي نحن بصدد تحليلها، وق

 .وغير ذلك )١.(على هذه الرسالة، رحم اهللا تعالى مؤلفها رحمة واسعة
  :المعنى اإلجمالي لآلية

المقصود من هذه اآلية أن اهللا سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة " قال ابن كثير
عبده ونبيه عنده في المأل األعلى، بأنه يثني عليه عند المالئكة المقربين، وأن المالئكة 

لي عليه، ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصالة والتسليم عليه، ليجتمع الثناء عليه تص
  )٢".(العلوي والسفلي جميعا: من أهل العالمين

  .التوفيقواآلن سنتناول هذه اآلية الكريمة بشيء من التحليل، سائلين اهللا تعالى 
١.  ِإن استئناف بياني  
اني؛ ولذلك جاءت مفصولة ولم تعطف على ما موقع هذه اآلية أنها استئناف بي"

قبلها، ويحتمل أن يكون سبب فصلها أنها جاءت لبيان عظيم الفضل الذي دلت عليه 
وأخبرت عنه، وذلك أن اهللا ومالئكته يصلون على النبي هذا الكريم، فحق لهذا النبي 

المين، حق له الكريم أن يذكر بمقامه العظيم الذي خصه اهللا تعالى به من بين سائر الع
ة لذكره صلى اهللا عليه وآله ا مستقلًا إعالنًا لفضله، ورفعأن يذكر بذلك وحده كاملً

 )٣".(وسلم

                                         
 .سليمان القرعاوي على تفضله بإرسال هذه الرسالة، فجزاه اهللا خيرا. أشكر األخ الفاضل د) ١
  .٣/٦٦٣تفسير القرآن العظيم) ٢
 .٢٧/ عبد اهللا سراج الدين،الصالة على النبي ) ٣



– 

  )٥٢٧٢(

٢.  ِإن التوكيد   
لوقوعها في جواب سؤال مقدر، : لالعتناء بشأن الخبر، وقيل" أكدت الجملة هنا 

  )١ (.."ما سبب هذا التشريف العظيم: هو
٣.  ِإن تعالى التوكيد من اهللا : 

: توكيد كالم اهللا عند المؤمن الذي يتلقى عن اهللا ويقول: محمد أبو موسى. قال د
 )٢(...."مزيد عناية بهذا المعنى، وأن تجعله بين عينيك، : سمعنا وأطعنا، يعني

٤.   َِّإن لم كان التوكيد بها دون غيرها؟  
 )  ٣".(إن هي أم الباب في التوكيدات" 
٥.  للََّھٱ ذه اآلية الكريمة باسم الجاللة  افتتاح ه 

) ٤".(إلدخال المهابة والتعظيم في هذا الحكم"افتتاح هذه اآلية الكريمة باسم الجاللة؛ 
  .فاهللا العظيم يصلى على النبي 

٦.  للََّھٱ وليس غيره من أسماء اهللا الحسنى  
إنه اسم : ل دون غيره من أسمائه؛ إما ألنه قي للََّھٱ عبر فيها بـ :" قال السخاوي

 هل تعلم له : اهللا األعظم، ولم يتسم به أحد غير اهللا سبحانه، وبه فسر قوله تعالى
  )٥".(وإما لغير ذلك]". ٦٥: مريم [سميا 
، فناسب )٦".(ألن لفظ الجاللة جامع لكل الكماالت الموصوف بها جل جالله" و

 )٧.(يله محمد ذكره في الصالة على الجامع لجميع الكماالت البشرية، وهو خل

                                         
 .٢٢/٩٧وانظر التحرير والتنوير. ١١/٢٥٢روح المعاني ) ١
 .٢١٤/آل حم، غافر وفصلت، أبو موسى ) ٢
 ٤٥/المصدر السابق) ٣

 .٢٢/٩٧التحرير والتنوير) ٤
 .٣٧/القول البديع، السخاوي) ٥
 .٧٧/آل حم، غافر وفصلت) ٦
 .الكبيسي أيوب ادة الدكتور عياألستاذ  فضيلة ما استفدته منم) ٧



 

 )٥٢٧٣(

٧.   للََّھٱ وليس إني  
إني آمركم؛ ألنه يدل : وهذا  األسلوب أبلغ في التعظيم من قول ":قال ابن عثيمين

  ) ١(...."إن اهللا الذي له األلوهية وله الحكم عليكم يأمركم: على العظمة، كأنه قال
٨.  للََّھٱ عظمة اهللا تعالى  

، ال بد من معرفة شيء لى على النبي لكي ندرك طرفًا من عظمة صالة اهللا تعا
فمن ذلك ما جاء من أسمائه وصفاته سبحانه، فهو " يسير من صفات اهللا عز وجل، 

العظيم المهيمن الجبار المتكبر القوي القهار الكبير المتعال، هو الحي الذي ال يموت 
ة من والجن واإلنس يموتون، وهو القاهر فوق عباده، ويسبح الرعد بحمده والمالئك

خيفته، عزيز ذو انتقام، قيوم ال ينام، وسع كل شيء علما، يعلم خائنة األعين وما تخفي 
َوِعنَدُهۥ َمَفاِتُح ٱلَۡغیِۡب َلا َیعَۡلُمَھٓا ِإلَّا ُھَوۚ َوَیعَۡلُم َما  : الصدور، وقد وصف سعة علمه بقوله
 َوَلا ٱلَۡأرِۡض َوَلا َرطۡب ِفي ُظُلَمِٰت ا َیعَۡلُمَھا َوَلا َحبَّةِفي ٱلَۡبرِّ َوٱلَۡبحِۡرۚ َوَما َتسُۡقُط ِمن َوَرَقٍة ِإلَّ

َوَما  : ، ومن عظمته ما أخبر عن نفسه بقوله]٥٩:األنعام  [َیاِبٍس ِإلَّا ِفي ِكَتٰب مُِّبین
  َوُٰت َمطِۡویَُّٰتۢ ِبَیِمیِنِھۦَقَدُروْا ٱللََّھ َحقَّ َقدِۡرِهۦ َوٱلَۡأرُۡض َجِمیعا َقبَۡضُتُھۥ َیوَۡم ٱلِۡقَیَٰمِة َوٱلسََّمٰ

  ]٦٧:الزمر[
يقبض اهللا األرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه ثم ": قال رسول اهللا 

  )٢(."يقول أنا الملك أين ملوك األرض
حجابه النور، لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه " :واهللا سبحانه وتعالى

  )٣(.)بصره من خلقه
إذا قضى اهللا األمر في السماء، : ( ، فقال ما حدث به الرسول ومن عظمة اهللا

ضربت المالئكة بأجنحتها خضعانًا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن 
  )٥)"(٤).(قلوبهم، قالوا ماذا قال ربكم قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير

                                         
 ١/٤٣٨تفسير سورة النساء، ]٥٨:النساء [ ِإن اللَّه يْأمركُم َأن تَُؤدوا الَْأمانَاِت ِإلَى َأهِلها :  قوله تعالى عند)١

 .٦٥١٩صحيح البخاري بشرح فتح الباري برقم ) ٢
 . ٢٩٣صحيح مسلم، برقم ) ٣

  .٤٨٠٠ /صحيح البخاري بشرح فتح الباري، برقم) ٤
 .٤١- ٣٩/ظاهرة ضعف اإليمان، المنجد) ٥



– 

  )٥٢٧٤(

يدبر أمر الممالك، ويأمر وينهى " : ويصف ابن القيم رحمه اهللا عظمة اهللا تعالى، فيقول
ويخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويقلب الليل والنهار، ويداول األيام بين 
الناس، ويقلب الدول فيذهب بدولة ويأتي بأخرى، وأمره وسلطانه نافذ في السماوات 
وأقطارها، وفي األرض وما عليها وما تحتها، وفي البحار والجو، قد أحاط بكل شيء 

ووسع سمعه األصوات فال تختلف عليه وال تشتبه .. لما وأحصى كل شيء عددا ع
عليه، بل يسمع ضجيجها باختالف لغاتها على تفنن حاجاتها، فال يشغله سمع عن سمع، 
وال تغلطه كثرة المسائل، وال يتبرم بإلحاح الملحين ذوي الحاجات، وأحاط بصره 

داء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، بجميع المرئيات، فيرى دبيب النملة السو
َُٔلُھۥ َمن ِفي ٱلسََّمَٰوِٰت َوٱلَۡأرِۡضۚ ُكلَّ َیوٍۡم ُھَو  ئَیسۡ .. فالغيب عنده شهادة والسر عنده عالنية 

  )١"(...  ِفي َشأۡن
  . يصلى على النبي ،من كان هذا بعض شأنه سبحانه وتعالى

٩. ۥ َوَمَلِٰٓئَكَتُھ كة عليهم السالم؟ من هم المالئ 
المالئكة الكرام خلق عظيم، وجم غفير، ولبيان عظم صالة المالئكة على النبي 

، من ذلك-  بإيجاز شديد -  ال بد من بيان بعض ما يتعلق بهم عليهم السالم ،:  
  من أي شيء خلقوا؟ .١٠

وخُلق الجان ، خُلقت المالئكة من نور: "  رسول اهللا ، قالالمالئكة خلقوا من نور
  ) ٢".(وخُلق آدم مما وصف لكم ،  مارج من نارمن

١١. ۥ َوَمَلِٰٓئَكَتُھ ما عددهم  
َوَما َیعَۡلُم ُجُنوَد َربَِّك  : المالئكة خلق كثير ال يعلم عددهم إال الذي خلقهم: " قال األشقر

  ].٣١: المدثر [ ِإلَّا ُھَوۚ
لمعمور، عندما  عن البيت اوإذا أردت أن تعلم كثرتهم، فاسمع ما قاله جبريل 

هذا البيت المعمور يصلي فيه في ... ":  عنه عندما بلغه في اإلسراءسأله الرسول 
  ).٣" (كل يوم سبعون ألف ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم

                                         
 . بحذف يسير٦٣-٦٢/ الوابل الصيب) ١
 .٢٩٩٦/ صحيح مسلم، برقم) ٢
 .٣٢٠٧صحيح البخاري بشرح فتح الباري، برقم ) ٣



 

 )٥٢٧٥(

 يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف ":  قالوفي صحيح مسلم أن رسول اهللا 
فعلى ذلك فإن الذين يأتون بجهنم ). ١" (رونهازمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يج

  .  ...يوم القيامة أربعة مليارات وتسعمائة مليون ملك
 علمت مدى ،وإذا تأملت النصوص الواردة في المالئكة التي تقوم على اإلنسان

كثرتهم، فهناك ملك موكل بالنطفة، وملكان لكتابة أعمال كل إنسان، ومالئكة لحفظه، 
  )٢".(يته وإرشادهوقرين ملكي لهدا

  :شرفهم وفضلهم .١٢
َال . َبْل ِعَباٌد ّمْكَرُموَن : وردت آيات كثيرة تبين فضل المالئكة، منها قوله تعالى

. ِبَأْیِدي َسَفَرٍة :  وقال تعالى]٢٧-٢٦:األنبياء[، َیْسِبُقوَنُھ ِباْلَقْوِل َوُھْم ِبَأْمِرِه َیْعَمُلوَن
 بعد نفسه في الشهادة -  عز وجل - وقد ذكرهم اهللا ] ١٦-١٥:عبس[،  ِكَراٍم َبَرَرٍة

َشِھَد اُهللا َأّنُھ َال ِإَلَھ ِإّال ُھَو َواْلَمَالِئَكُة َوُأْوُلوْا اْلِعْلِم َقآِئًما ِباْلِقْسِط َال  : قال تعالى: واإليمان
  .]١٦:آل عمران[،  ِإَلَھ ِإّال ُھَو اْلَعِزیُز اْلَحِكیُم

  : قوتهم وعظمتهم .١٣
 ،أذن لي أن أحدث عن ملك من مالئكة اهللا حملة العرش: " ه الصالة والسالمقال علي

  ) ٣".(أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام 
 على صورته المالئكية التي خلقه اهللا عليها   جبريل وقد رأى رسول اهللا 

، ]٢٣: التكوير [ ُأُفِق ٱلُۡمِبیِنَوَلَقدۡ َرَءاُه ِبٱلۡ : مرتين، وهما المذكورتان في قوله تعالى
  ١٥ ِعنَدَھا َجنَُّة ٱلَۡمأَۡوىٰٓ ١٤ ِعنَد ِسدَۡرِة ٱلُۡمنَتَھىٰ ١٣َوَلَقدۡ َرَءاُه َنزَۡلًة ُأخَۡرىٰ  : وفي قوله

  .، عندما عرج به إلى السموات العال]١٥-١٣: النجم[
  ) ٤(."اح  جبريل له ستمائة جنرأى محمد : "  أنه قالعن ابن مسعود و

١٤.   ۥَوَمَلِٰٓئَكَتُھ ذكر المالئكة في اآلية الكريمة  
  .، تشريف عظيم لهم عليهم السالمال شك أن ذكر اهللا تعالى للمالئكة

                                         
 .٢٨٤٢/ صحيح مسلم، برقم) ١
 .٢٠-١٩/عالم المالئكة األبرار، األشقر) ٢
. ٤/٥٣٢إسناده جيد، كما قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: يب األرنؤوطقال الشيخ شع. ٤٧٢٧/ سنن أبي داود، ورقمه) ٣
 .]"رجاله كلهم ثقات:" وزاد: قلت[
 .٤٨٥٦صحيح البخاري بشرح فتح الباري، برقم )  ٤



– 

  )٥٢٧٦(

١٥.    َّۥ َوَمَلِٰٓئَكَتُھللََّھٱِإن عطف المالئكة على لفظ الجاللة  
. ، تشريف آخر يضاف لما تقدم في عطف المالئكة على اهللا   

١٦.   ٰٓۥِئَكَتُھَوَمَل اإليمان بالمالئكة . 
في ذكر المالئكة، وهم عالم غيبي، ما يوجب اإليمان بهم، وقد ورد ذلك في 

  .  عن اإليمان عند سؤال الرسول حديث جبريل 
١٧.   ۥَوَمَلِٰٓئَكَتُھ إضافتهم إلى اهللا تعالى   

رهم المالئكة؛ إشارة إلى عظيم قد: مالئكته، ولم يقل: وقيل:" قال اآللوسي
ومزيد شرفهم بإضافتهم إلى اهللا تعالى، وذلك مستلزم لتعظيمه صلى اهللا تعالى عليه 

  )١".(وسلم بما يصل إليه منهم، من حيث أن العظيم ال يصدر منه إال عظيم
١٨.  ۥَوَمَلِٰٓئَكَتُھ الجمع المضاف  

وهذا يعنى أن المالئكة كلهم يصلون على النبي ) ٢(الجمع المضاف يقتضي العموم،
 وال شك أن هذا أمر عظيم، وشرف منيف، وبخاصة إذا علمنا كثرتهم، قال ،

فيه التنبيه على كثرتهم، وأن الصالة من هذا الجمع الكثير الذي ال يحيط :" اآللوسي
بمنتهاه غير خالقه واصلة إليه صلى اهللا تعالى عليه وسلم على ممر األيام والدهور 

)."...٣(  
١٩.  ُیَصلُّوَن معنى : 
ثَنَاُؤه علَيِه ِعنْد المالَِئكَِة، وصالَةُ : صالَةُ اللَِّه: " قَاَل َأبو العاِليِة: "اإلمام البخاريقال 

 اءعالَِئكَِة الداٍس" المبع نقَاَل اب " :لُّونصي :كُونرب٤".(ي(    
باركون ي: " بسنده عن ابن عباس رضي  اهللا عنهما أن معنى يصلونالطبريوذكر 
أن اهللا يرحم النبي، وتدعو له مالئكته : إن معنى ذلك: وقد يحتمل أن يقال. على النبي

  )٥".(ويستغفرون، وذلك أن الصالة في كالم العرب من غير اهللا إنما هو دعاء

                                         
 .١١/٢٥٢روح المعاني ) ١
 .٨/٥٠٥انظر عنايةُ القَاضي وكفَايةُ الراضي علَى تفْسيِر البيضاوي ) ٢
 .١١/٢٥٢روح المعاني) ٣
 . ۥَوَمَلِٰٓئَكَتُھ للََّھٱِإنَّ  : باب قوله/ ١٠سورة األحزاب، / ٣٣كتاب التفسير، /٦٥صحيح البخاري ) ٤
 .١٠/٣٢٩جامع البيان) ٥



 

 )٥٢٧٧(

وهذَا لَا ينَاِفي تَفِْسيرها بالثناء وِإرادة التكريم :"  يقول ابن القيمفي شرح يبركونو
  )١...".(م؛ فَِإن التبريك من اهللا يتَضمن ذَِلكوالتعظي

  : باآلتيونستطيع أن نجمل أقوال العلماء في معنى صالة اهللا تعالى على نبيه 
  . عند مالئكتهالثناء عليه : األول

  . الرحمة، وهذا قول كثير من العلماء:  الثاني
:" ... ي الصارم المسلولالجمع بين الثناء والرحمة، ومنهم ابن تيمية، قال ف: الثالث

  )٢".( ورحمته له، وقربته منه، ودعاء الخير له،والصالة تتضمن ثناء اهللا عليه
  )٣(.القول األولوابن حجر وقد رجح ابن القيم 

٢٠.  ُیَصلُّوَن تجدد الصالة عليه :  الفعل المضارعوتكرارها . 
ستمرار؛ لتدل على واآلية بصيغة المضارعة الدالة على الدوام واال:" قال السخاوي

 )٤(." دائما أبداأنه سبحانه وتعالى وجميع مالئكته يصلون على نبينا 
وجيء في صالة اهللا ومالئكته بالمضارع الدال على التجديد : " وقال ابن عاشور

والتكرير؛ ليكون أمر المؤمنين بالصالة عليه والتسليم عقب ذلك مشيرا إلى تكرير ذلك 
 )٥".( ومالئكتهمنهم، إسوة بصالة اهللا
 تأسيا إشارة إلى الترغيب في اإلكثار من الصالة على النبي :" ثم  قال بعد ذلك
  )٦".(بصالة اهللا ومالئكته

٢١.   لنَِّبيِّٱُیَصلُّوَن َعَلى أجر دون انقطاع   
	 ،  وذلك أن صلوات اهللا تعالى عليه .. دون انقطاع بين تعالى دوام أجره "

  )٧"(منين ال تنقطع ليلًا وال نهاراوصلوات المالئكة والمؤ
٢٢.   َُّیَصلُّوَن ۥ َوَمَلِٰٓئَكَتُھللََّھٱِإن  كيف يصلي اهللا على النبي ؟ 

                                         
 .٨١/جالء األفهام) ١
 .٤٢٠/الصارم المسلول) ٢
 .١٢/٤٤٥، وفتح الباري٨١انظر جالء األفهام) ٣
 .٣٥/القول البديع) ٤
   .٢٢/٩٧التحرير والتنوير ) ٥

 .٢٢/٩٩المصدر السابق) ٦
 بحذف يسير. ٨/٢٥٩أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) ٧



– 

  )٥٢٧٨(

كيف يصلي اهللا تعالى على رسوله؟ وقد مر معنا ) ١(يتعجب بعض غير المسلمين
  رحمته، فأين العجب؟:  ثناؤه عليه، وقيلأن المراد من صالة اهللا تعالى على النبي 

٢٣.   َُّیَصلُّوَن ۥ َوَمَلِٰٓئَكَتُھللََّھٱِإن  عظم منزلة النبي   
، وأن يذكر ذلك في أعظم ال شك أن كون اهللا تعالى يصلي على النبي محمد 

  . عند ربه ، لهو أعظم دليل على علو منزلته، كتاب، وينص عليه بذاته 
٢٤.   َُّیَصلُّوَن ۥ َوَمَلِٰٓئَكَتُھللََّھٱِإن ة يصلون على النبي  المالئك وهم ليسوا من 

 أمته؟
، وهم غير المالئكة عليهم السالم، يتقربون إلى اهللا تعالى بالصالة على النبي 

  )٢(متقيدين بشريعته، فكيف يكون حال من كان من أمته، ومن هو متعبد بشريعته؟
٢٥.   ِِّإنَّ ٱللََّھ َوَمَلِٰٓئَكَتُھۥ ُیَصلُّوَن َعَلى ٱلنَِّبي يصلي اهللا تعالى ومالئكته على  لماذا

 ؟النبي 
  هو الذي يصلي عليكم ومالئكته ليخرجكم من الظلمات إلى : في قوله تعالى

ذُكرت العلة من الصالة على المؤمنين، ولم تذكر في اآلية التي ] ٤٣:األحزاب [النور 
  .معنا، ولم أقف على من تطرق لسبب ذلك

 إن اللّه ومالئكته يصلون على ": ي الحديثوف" وباإلمكان االستئناس بما يأتي 
وذلك أن هذا بتعليمه الخير يخرج الناس من الظلمات إلى ) ٣.("معلمي الناس الخير 

 ولهذا كان الرسول أحق الناس بكمال هذه الصالة، ،النور، والجزاء من جنس العمل
 ) ٤".( نَِّبيِِّإنَّ اللََّھ َوَمَلاِئَكَتُھ ُیَصلُّوَن َعَلى ال : كما قال تعالى

                                         
م، درس في كلية اآلداب وحصل منها على ليسانس 	١٩٣٤	ولد في سنة	قبطي أرثوذكسي	قمص: منهم زكريا بطرس) ١

 ويكيبيديا.التاريخ
 .٥٨/انظر الدر المنضود) ٢
، بتحقيق بشار، وفيه ِإن اللَّه ومالَِئكَتَه وَأهَل السمواِت واَألرِضين حتَّى النَّملَةَ ِفي جحِرها وحتَّى ٢٦٨٥سنن الترمذي برقم ) ٣

رلِِّم النَّاِس الخَيعلَى مع لُّونصوتَ لَيذَا:" وقال" الحهغَِريب ِحيحص نسِديثٌ حانظر حديث رقم" صحيح: "وقال األلباني.  ح :
 . في صحيح الجامع١٨٣٨

 .١٧/٥٢٥مجموع فتاوى ابن تيمية )  ٤



 

 )٥٢٧٩(

٢٦.   َُّیَصلُّوَن ۥ َوَمَلِٰٓئَكَتُھللََّھٱِإن  بين صالة المالئكة على النبي  وسجودهم ،
 آلدم 

 ، وبين صالة هللا تعالى لو  قارنا بين سجود المالئكة عليهم السالم آلدم 
م أتم وأجمع من تشريف آد  " الصالة على النبي ، فسنجد أن والمالئكة على النبي 

عليه السالم بأمر المالئكة له بالسجود؛ ألنه ال يجوز أن يكون اهللا مع المالئكة في ذلك 
،  ثم عن المالئكة، التشريف، وقد أخبر اهللا سبحانه عن نفسه بالصالة على النبي 

فتشريف يصدر عنه أبلغ من تشريف يختص به المالئكة من غير أن يكون اهللا تعالى 
    )١".(معهم في ذلك

 كان توقيرا فسجودهم آلدم كان تأديبا، وأمرهم بالصالة على نبينا : أيضاو" 
 )٢."(فذاك وقع مرة وانقطع، وهذا دائم إلى يوم القيامة: وأيضا .وتعظيما
٢٧.  ُیَصلُّوَن ۥ َوَمَلِٰٓئَكَتُھللََّھٱ  ذكر صالة المالئكة مع صالة اهللا عز وجل . 
 ليكون مثالًا من صالة أشرف المخلوقات على ذكر صالة المالئكة مع صالة اهللا؛" 

  )٣"(الرسول؛ لتقريب درجة صالة المؤمنين التي يؤمرون بها عقب ذلك
٢٨.  ُیَصلُّوَن ۥ َوَمَلِٰٓئَكَتُھللََّھٱ شرف االمتثال  

 ء،وفي عطف المالئكة عليه تعالى تنبيه على ثمرة االمتثال واالقتدا:" قال ابن باديس
 عليهم السالم بامتثالهم أمر ربهم - فإن المالئكة - العليا وهي نيل أشرف المنازل

 نالوا -صلى اهللا عليه وآله وسلم- جل اسمه في الصالة على أكرم خلقه -واقتدائهم به
 )٤".(شرف اقتران اسمهم باسمه، وفي هذا ووراءه من الشرف والسعادة ما فيه

٢٩.  ۥ َوَمَلِٰٓئَكَتُھللََّھٱ ... الجملة اإلسمية  
بر بالجملة االسمية المفيدة للدوام واالستمرار؛ لتدل على دوام صالة اهللا تعالى ع" 

، وإن وجد أصل ، وهذه مرتبة علية باهرة لم توجد لغيره ومالئكته على نبيه 
، وفي ذلك تلويح أي ...الصالة إلبراهيم عليه السالم وآله، كما يفيده حديث التشهد 

                                         
 .٨٦/القول البديع) ١
 .٥٣/الدر المنضود) ٢
 .٢٢/٩٧التحرير والتنوير) ٣
 .٢٢٠/مجالس التذكير من حديث البشير النذير) ٤



– 

  )٥٢٨٠(

ا باهللا ؛ تأسيلمؤمنين بأنهم ينبغي لهم إدامة الصالة عليه تلويح، وإرشاد أتم إرشاد ل
  ) ١".(ومالئكته في ذلك

            صـالة اهللا تعـالى ومالئكتـه علـى         : أي) ٢.(تفيد تقوية الخبر  :" وقال ابن عاشور  
  .النبي 
٣٠.    َُّیَصلُّوَن ۥ َوَمَلِٰٓئَكَتُھللََّھٱِإن عالم يعود الضمير؟:  يصلون  
    ُیَصلُّوَن : علماء في عود الضمير في قولهاختلف ال" 

الضمير فيه هللا والمالئكة، وهذا قول من اهللا تعالى شرف به مالئكته، : فقالت فرقة
من يطع اهللا ورسوله فقد رشد، : فال يصحبه االعتراض الذي جاء في قول الخطيب

ن يعصى بئس الخطيب أنت، قل وم": فقال له رسول اهللا . ومن يعصهما فقد غوى
  )٣("اهللا ورسوله

ألنه ليس ألحد أن يجمع ذكر اهللا تعالى مع غيره في ضمير، وهللا أن يفعل : قالوا
  .في ذلك ما يشاء
في الكالم حذف، تقديره إن اهللا يصلي ومالئكته يصلون، وليس في : وقالت فرقة

خطيب بئس ال": ولم يقل رسول اهللا ، اآلية اجتماع في ضمير، وذلك جائز للبشر فعله
.  لهذا المعنى، وإنما قاله ألن الخطيب وقف على ومن يعصهما، وسكت سكتة"أنت

من :  فقالواستدلوا بما رواه أبو داود عن عدي بن حاتم أن خطيبا خطب عند النبي 
إال ) ٤" .( بئس الخطيب أنت-  أو اذهب -قم ": فقال. يطع اهللا ورسوله ومن يعصهما

أصلح له بعد ذلك "  بئس الخطيب": ي وقفه وقال لهأنه يحتمل أن يكون لما خطأه ف
  "  ...قل ومن يعص اهللا ورسوله": جميع كالمه، فقال

  )٥".( ومن يعصهما "وهو يؤيد القول األول بأنه لم يقف على 

                                         
 .حذف يسير، ب٥٣/الدر المنضود) ١
 .٢٢/٩٧التحرير والتنوير) ٢
 .٨٧٠/صحيح مسلم برقم) ٣
 .صححه شعيب األرناؤوط. ١٠٠٩/سنن أبي داود برقم) ٤
  . ١٤/٢٣٢الجامع ألحكام القرآن) ٥



 

 )٥٢٨١(

٣١.   لنَِّبيِّٱُیَصلُّوَن َعَلى ثناء على اهللا عز وجل . 
  )١.(ناء على مرسله  التي هي ثناء وتكريم، مستلزمة للثالصالة على النبي 

٣٢.   ِِّإنَّ ٱللََّھ َوَمَلِٰٓئَكَتُھۥ ُیَصلُّوَن َعَلى ٱلنَِّبي المالئكة يصلون على النبي  بأمر 
 اهللا تعالى

ال شك أن المالئكة عليهم السالم ال يفعلون شيًئا إال بأمر اهللا تعالى، أخرج البخاري 
يا جبريل، ما يمنعك أن ":  قال النبي : قال- رِضي اللَّه عنْهما - عن ابن عباٍس 

وما نَتَنَزُل ِإلَّا ِبَأمِر ربك لَه ما بين َأيِدينَا وما  : فنزلت"  تزورنا أكثر مما تزورنا 
، وعليه فإن الصالة من المالئكة إنما هي بأمر )٢] (٦٤:مريم[ إلى آخر اآلية  خَلْفَنَا

  . ما فيهمن التشريف والتكريم للرسول اهللا تعالى لهم بذلك، وفيه 
٣٣.  لنَِّبيِّٱ ال  

 المعروف الحقيق بهذا الوصف، المقدم به على إشارة إلى أنه  "  لنَِّبيِّٱ ال في 
 )٣. ".(سائر األنبياء صلوات اهللا وسالمه عليهم أجمعين

٣٤.  لنَِّبيِّٱ  دون اسمه : 
ه وسلم على خالف الغالب في حكايته وعبر بالنبي دون اسمه صلى اهللا تعالى علي" 

تعالى عن أنبيائه عليهم السالم؛ إشعارا بما اختص به من مزيد الفخامة والكرامة وعلو 
  .القدر

  )٤".(إن ذاك لألشعار بعلة الحكم: وقال بعض األجلة
وذكره عليه السالم بلفظ النبوة التي هي مناط تعلقهم به، : "محمد أبو موسى. وقال د
  )٥".( وأصل تحصيلهم وصف اإليمان الذي نودوا بهوحبهم له،

، بل ثبت أن األنبياء نودوا لم تثبت لغيره ] أنه لم يناد باسمه[ وهذه الخصيصة 
ِإنَّ َأْوَلى النَّاِس ِبِإْبَراِھیَم َللَِّذیَن اتََّبُعوُه َوَھَذا النَِّبيُّ َوالَِّذیَن  : بأسمائهم، وتأمل قوله تعالى

                                         
 .١٧٦-١٧٥/انظر جالء األفهام) ١
  ٤٧٣١./صحيح البخاري، بشرح فتح الباري، رقم) ٢
 .٩٠/، والقول البديع١١/٢٥٢، وانظر روح المعاني ٥٥/الدر المنضود ) ٣
 .٩٠/، بحذف يسير،  والقول البديع١١/٢٥٢روح المعاني ) ٤
 ِإنَّ َذِٰلُكمۡ َكاَن ُیؤِۡذي ٱلنَِّبيَّ : في قوله تعالى، عند ٣٨٤/من أسرار التعبير القرآني، دراسة تحليلية لسورة األحزاب) ٥
 ]"٥٣:األحزاب[



– 

  )٥٢٨٢(

، وال يخفى أن ذلك من علو منزلته عند ]٦٨:آل عمران [ ُھ َوِليُّ اْلُمْؤِمِنیَنآَمُنوا َواللَّ
  )١.(، وأنه أعز عليه وأقرب ممن ناداه باسمه العلمربه 

 باسمه العلم، ، يذكرون الرسول  بأناس من أمته هتأمل هذا جيدا، وقارن: قلت
من اآلية  [  وِل َبْیَنُكْم َكُدَعاِء َبْعِضُكْم َبْعًضاَتْجَعُلوا ُدَعاَء الرَُّس َلا : واهللا تعالى يقول

 لتدرك مدى خسارة هؤالء وحرمانهم، ومثلهم من يذكرونه وال يصلون ] النور:٦٣
  .عليه 
٣٥.  لنَِّبيِّٱ  الرسول (  وليس (    

وْا َرُسوَل َوَما َكاَن َلُكمۡ َأن ُتؤُۡذ : لم يعبر بالرسول بدله؛ ليوافق ما قبله من قوله تعالى" 
ألن الرسالة أفضل من النبوة على الصحيح الذي عليه الجمهور، ] ٥٣: األحزاب[؛ ٱللَِّھ

خالفًا للعز بن عبدالسالم، فتعليق الحكم بها ال يفيد قوة استحقاقه عليه الصالة والسالم 
  )٢".(للصالة، بخالف تعليقه بما هو دونها مع وجودها فيه

 َیـا :  إنما يأتي في األحداث؛ أما البالغ فيقول اهللا تعالىهذا النداء:" وقال الشعراوي
َیـا َأیَُّھا  :  بقوله فالحق سبحانه يخاطبه َأیَُّھا الرَُّسوُل َبلِّْغ َمآ ُأنِزَل ِإَلْیَك ِمن رَّبَِّك 

 ذلك أن الرسل جاءوا مبلغين للمنهج عن اهللا، ويسيرون وفق هذا المنهج  الرَُّسوُل
 )٣".(يةكأسوة سلوك

٣٦.   لنَِّبيِّٱ اشتقاق  
  )النبي(أو ) النبوة(أو ) النباوة(أو ) النبأ(النبوة في اللغة العربية مشتقة إما من " 
  .فتكون بمعنى اإلخبار؛ ألن النبأ هو الخبر) النبأ( فإذا كانت مأخوذة من - ١
ألن النباوة فتكون بمعنى الرفعة والعلو؛ ) النباوة أو النبوة( وإذا كانت مأخوذة من - ٢

  .هي الشيء المرتفع: أو النبوة
بدون همز، فيكون معناها الطريق إلى اهللا عز ) النبي( أما إذا كانت مأخوذة من - ٣

  .الطريق" النبي"وجل ألن معنى 

                                         
 .٤٠٢-٢/٤٠١انظر حقوق النبي على أمته) ١
 .٩٠/، والقول البديع١١/٢٥٢روح المعاني ) ٢
 .٤٧٨٩/ ٨تفسير الشعراوي ) ٣



 

 )٥٢٨٣(

ولو نظرنا إلى النبوة الشرعية لوجدنا أنها تشمل كل هذه المعاني، إذ النبوة إخبار 
ا لما فيها من التشريف والتكريم، وهى الطريق  وجل، وهي رفعة لصاحبه عن اهللا عز

  )١. (الموصلة إلى اهللا سبحانه
٣٧.   لنَِّبيِّٱ   التعرف على هذا النبي. 

أن اهللا تعالى ومالئكته : في الحقيقة نحن أمام طرفين ووسط، الطرف األول
، ولكي  يصلون، والطرف اآلخر األمر بالصالة على النبي، والوسط، هو النبي

ظم هذا األمر، ال بد أن نعرف هذا الذي يصلَّى عليه، حتى نستشعر الهيبة ندرك ع
 :، أو لنقلوالعظمة ونحن نمتثل أمر اهللا تعالى، وهذا يوجب علينا قراءة سيرته 

  .إعادة قراءتها بتدبر ووعي
٣٨.   لنَِّبيِّٱُیَصلُّوَن َعَلى هل يصلون على غيره؟  

؟ الجواب نعم، هل يصلى على غير النبي الصيغة التي في اآلية ليست للحصر، ف
 هو الذي يصلي عليكم ومالئكته ليخرجكم من الظلمات إلى ولذا وردت اآلية الكريمة 

وورد أن اهللا تعالى والمالئكة يصلون على أفراد من المؤمنين ] ٤٣:األحزاب [النور
ن علي الصف إن اهللا ومالئكته يصلو: ( عملوا صالحا، كقوله عليه الصالة والسالم

الحديث، ونحو ذلك، مع مالحظة الفرق بين هذه الصالة والصالة على ) ٢)(األول 
  .النبي 
٣٩.  ...  لنَِّبيِّٱ ُیَصلُّوَن َعَلى ۥَوَمَلِٰٓئَكَتُھ ذكر صالة المالئكة عليهم السالم  

الى لتنبيههم بأن المالئكة مع انفكاكهم عن التقيد بشريعته، يتقربون إلى اهللا تع"... 
  )٣".(بالصالة والتسليم عليه، فنحن أولى وأحقّ وأحرى وأخلق

٤٠.   َّلنَِّبيِّٱ ُیَصلُّوَن َعَلى ۥ َوَمَلِٰٓئَكَتُھللََّھٱِإن أمور الغيب مصدرها الوحي  
، وصالة المالئكة عليهم السالم، لما عرفنا لوال أن اهللا تعالى أعلمنا بصالته 

  .ر الغيب ليس لها إال مصدر واحد، هو الوحيذلك؛ ألنه أمر غيبي، وعلى هذا فأمو

                                         
  .٣٤٩/ ١٥وانظر تهذيب اللغة، لألزهري . ١/٦٣حقوق النبي) ١
 .شعيب األرناؤوطالشيخ وصححه . ٩٩٧/سنن ابن ماجه، برقم) ٢
  . ٥٨/ الدر المنضود) ٣



– 

  )٥٢٨٤(

٤١.   َّللََّھٱِإن... لماذا يخبرنا اهللا بهذا األمر؟  
   ِِّإنَّ ٱللََّھ َوَمَلِٰٓئَكَتُھۥ ُیَصلُّوَن َعَلى ٱلنَِّبي تقدم أن هذا الخبر غيبي، فما الحكمة من 

  ) ١"(يالتأس: ثمرة المراد بهذا اإلعالم: "  إعالمنا به، قال البقاعي
٤٢.   ِِّإنَّ ٱللََّھ َوَمَلِٰٓئَكَتُھۥ ُیَصلُّوَن َعَلى ٱلنَِّبي هل الرسول    محتاج للصالة؟ شبهة

 ورد
َألَم يحّل . : ينطق جميع المسلمين عند ذكر اسم محمد بالعبارة: هناك شبهة تقول

و مكتوب سالم اهللا على محمد بعد حتى ينبغي على اهللا والمالئكة أن يصلوا عليه كما ه
 لَم يتبرر محمد بعد ويتمتع بالخالص األبدي، بل ينقصه سالم .... في سورة األحزاب

. اهللا حتى يكون فرض على جميع المسلمين في كل العصور أن يصلوا عليه ويسلموا
السالم علي يوم وِلدتُ ويوم أموت ويوم : -  حسب القرآن - فيشهد أما المسيح 

مريم هو رئيس السالم الذي عاش من بداية حياته إلى نهايتها في سالم فابن . ُأبعث حيا
  .مع اهللا، وفي رضاه

 ال يحظى بالسالم في حياته أو بعد مماته، بل إن محمدا : لم يقل اهللا: أوال: والرد
لم و، وْا َعَلیِۡھ َوَسلُِّموْا َتسِۡلیًما َءاَمُنوْا َصلُّلَِّذیَنٱ ُیَصلُّوَن َعَلى َیَٰٓأیَُّھا ۥ َوَمَلِٰٓئَكَتُھللََّھٱِإنَّ  : لقا

 إنه يصلى عليه هو ومالئكته، ولم ، وال غيرهيقل سبحانه في أحد سواه، ال عيسى 
 مثلما فعل مع ،يطلب من المؤمنين وال من الكافرين أن يصلوا ويسلموا عليه تسليما

 مستمرة ال تتوقف؛ أن الصالة: على النبي" يصلون"ومعنى أن اهللا ومالئكته . محمد 
 ال في حياته وال ،ألن الفعل المضارع في هذه الحالة يدل على الديمومة وعدم االنقطاع

           : ، وتأمل قول المسيح إن هذا شرف لم يحظ به إال نبينا : أي. بعد وفاته
 اَوالسَّالُم َعَليَّ َیْوَم ُوِلْدُت َوَیْوَم َأُموُت َوَیْوَم ُأْبَعُث َحی ] وهو نفس ما قيل ]٣٣:مريم ،

  َوَسالٌم َعَلْیِھ َیْوَم ُوِلَد َوَیْوَم َیُموُت َوَیْوَم ُیْبَعُث َحیا :   قبيل ذلكفي يحيى 
ومعنى هذا أن السالم على عيسى ويحيى عليهما السالم، مقصور على يوم ]. ١٥:مريم[

ة اهللا والمالئكة على سيدنا والدتهما ويوم مماتهما ويوم بعثهما ليس إال، بخالف صال
  )٢.( فهي متصلة ال نهاية لهارسول اهللا 

                                         
 .٦/١٣٢نظم الدرر) ١
 ]شاملةالمكتبة ال.[١١٢/وض بتصرفأيهما أعظم؟ محمد أم المسيح؟ إبراهيم ع) ٢



 

 )٥٢٨٥(

٤٣.   ِِّإنَّ ٱللََّھ َوَمَلِٰٓئَكَتُھۥ ُیَصلُّوَن َعَلى ٱلنَِّبي الرسول  قدوتنا في كل شيء إال في 
 . فقدوتنا اهللا تعالىالصالة على النبي 

:" ول بها، قال الشوكانيترددت كثيرا في ذكر هذه الفائدة، قبل أن أعثر على من يق
وكذا قال ) ٢"(اقتداء باهللا ومالئكته: "ويقول السعدي) ١"(بأن يقتدوا بذلك ويصلوا عليه

  )٣.(ابن عاشور
٤٤.   َءاَمُنوْا َصلُّوْا َعَلیِۡھ لَِّذیَنٱَیَٰٓأیَُّھا هي المقصودة وما قبلها توطئة . 

 ِهي الْمقْصودةُ وما قَبلَها آمنُوا صلُّوا علَيِه  يا َأيها الَِّذين وجملَةُ :" قال ابن عاشور
تَوِطَئةٌ لَها وتَمِهيد؛ ِلَأن اللَّه لَما حذَّر الْمْؤِمِنين ِمن كُلِّ ما يْؤِذي الرسوَل علَيِه الصلَاةُ 

ِهم ِمن معاملَِة رسوِلِهم َأن يتْركُوا َأذَاه بْل والسلَام َأعقَبه ِبَأن ذَِلك لَيس هو َأقْصى حظِّ
حظُّهم َأكْبر ِمن ذَِلك وهو َأن يصلُّوا علَيِه ويسلِّموا، وذَِلك هو إكرامهم الرسول علَيِه 

 علَى وجوِب ِإكْراِمِه ِفي َأقْواِلِهم وَأفْعاِلِهم الصلَاةُ والسلَام ِفيما بينَهم وبين ربِهم، فَهو يدلُّ
ِبحضرِتِه ِبدلَالَِة الْفَحوى، فَجملَةُ يا َأيها الَِّذين آمنُوا ِبمنِْزلَِة النَِّتيجِة الْواِقعِة بعد 

 )٤."(التَّمِهيد
٤٥.  ٰٓاَی تنبيه  

 ينبه بها المدعو، فأما االسم غير باب الحروف التي: " قال سيبويه تحت عنوان
أحاِر بن : نحو قولك. بيا، وأيا، وهيا، وأي، وباأللف: المندوب فينبه بخمسة أشياء

إال أن األربعة غير األلف قد يستعملونها إذا أرادوا أن يمدوا أصواتهم للشيء . عمٍرو
 عليهم إال باالجتهاد، المتراخي عنهم، واإلنسان المعرض عنهم، الذي يرون أنه ال يقبل

 وال يستعملون األلف ،وقد يستعملون هذه التي للمد في موضع األلف. أو النائم المستثقل
وقد يجوز لك أن تستعمل هذه الخمسة غير وا، إذا . في هذه المواضع التي يمدون فيها

 )٥.(كان صاحبك قريبا منك، مقِبالً عليك، توكيدا

                                         
 .٤/٣٢٤فتح القدير) ١
 .٦٨١/تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان) ٢
 .٢٢/٩٧التحرير والتنوير ) ٣
 .٢٢/٩٧مصدر السابقال) ٤
 .٢/٢٣٠الكتاب، لسيبويه) ٥



– 

  )٥٢٨٦(

 حرف وضع في أصله لنداء البعيد، صوت يهتف به  اَیٰٓ : "  وقال الزمخشري
وأما نداء القريب فله أي والهمزة، ثم استعمل في مناداة من سها . الرجل بمن يناديه
تنزيال له منزلة من بعد، فإذا نودي به القريب المفاطن، فذلك للتأكيد . وغفل وإن قرب

  )١".(المؤذن بأن الخطاب الذي يتلوه معني به جدا
٤٦.  ٰٓاَی أم حروف النداء . 
  ٰٓاَی  ٢"(هو أم حروف النداء" حرف(  

٤٧.  أي اسم مبهم   
 أي ا .  اسم مبهم، ولذا، فالنفس تتشوق إلى ما يزيل هذا اإلبهامثم إن فيه تدرج

هو اسم مبهم مفتقر إلى ما يوضحه :" من اإلبهام إلى التوضيح، قال الزمخشري عنه
فه اسم جنس أو ما يجرى مجراه يتصف به حتى يصح ويزيل إبهامه، فال بد أن يرد

وفي هذا التدرج من اإلبهام إلى التوضيح ضرب من التأكيد  ...المقصود بالنداء،
  )٣.(والتشديد
٤٨.  َأّیَھا هاء التنبيه . 

معاضدة : وكلمة التنبيه المقحمة بين الصفة وموصوفها لفائدتين: " قال الزمخشري
  )٤".( معناه، ووقوعها عوضا مما يستحقه أي من اإلضافةحرف النداء ومكانفته بتأكيد

ويبين الرازي الفرق بين اإلتيان بها وعدمه بقوله في الفرق بين النداء والمنادى 
يا رجل : قول القائل: بقوله يا رجل ويا أيها الرجل، وقد قيل فيه ما قيل، ونحن نقول

ك أيضا، وينبئ عن خطر خطب يا أيها الرجل، يدل على ذل: يدل على النداء، وقوله
جعل ) يا أي: (فألن قوله: فمذكور، وأما األول: المنادى له، أو غفلة المنادى، أما الثاني

المنادى غير معلوم أوالً، فيكون كل سامع متطلعا إلى المنادى فإذا خص واحدا كان في 
ت إلى جانب المنادي يا زيد، أو يا رجل، ال يلتف: ذلك إنباء الكل لتطلعهم إليه، وإذا قال

 )٥".(إال المذكور 

                                         
 .١/١٢١الكشاف) ١
 .٦٩/ المطرزي قل يا أيه الكافرون بيان اإلعجاز في سورة ) ٢
 . بحذف يسير١/١٢١شافالك) ٣
 ١/١٢١مصدر السابقال) ٤

 .٢٥/١٨٩التفسير الكبير) ٥



 

 )٥٢٨٧(

٤٩.   َیَٰٓأّیَھاِلم كثرت هذه الصيغة في القرآن؟  
یََٰٓأیَُّھا ٱلنَّاُس ٱعُۡبُدوْا َربَُّكُم ٱلَِّذي َخَلَقُكمۡ َوٱلَِّذیَن ِمن  : أورد الزمخشري عند قوله تعالى

لم كثر في كتاب : فان قلت:" جاب عنههذا السؤال وأ] ٢١: البقرة[  َلَعلَُّكمۡ َتتَُّقوَن َقبِۡلُكمۡ
الستقالله بأوجه من التأكيد : اللَّه النداء على هذه الطريقة ما لم يكثر في غيره؟ قلت

 من أوامره ونواهيه، وعظاته - وأسباب من المبالغة؛ ألن كل ما نادى اللَّه له عباده
ذلك مما أنطق وزواجره ووعده ووعيده، واقتصاص أخبار األمم الدارجة عليهم، وغير 

 عليهم أن يتيقظوا لها، ويميلوا بقلوبهم -  أمور عظام، وخطوب جسام، ومعان-به كتابه
  )١".(فاقتضت الحال أن ينادوا باآلكد األبلغ. وبصائرهم إليها، وهم عنها غافلون

٥٠.  لَِّذیَنٱ  اإلتيان باالسم الموصول  
روف بالصلة التي هي جاء تعريف المنادى باسم الموصول داللة على أنه المع" 

اإليمان، وكأن هذا اإليمان هو أجل ما يعرف به ذلك المنادى، فهو شرفه الذي عليه أن 
يستمسك به، وأن يفخر بنعته به وأن يسعى إلى زيادته وتثبيته باإلكثار من الطاعات، 

وف والفرار من السيئات، فعليه العناية بفقه ما هو آت من بعد ذلك النداء من أمر بمعر
  )٢".(ونهي عن منكر

٥١.  لَِّذیَنٱ االسم الموصول للتأكيد على مضمون الصلة . 
يؤتى باالسم الموصول للتأكيد على مضمون الصلة، وهو هنا اإليمان؛ لبيان ان ما 

 من مستلزمات اإليمان، وأن اإلخالل بذلك - الصالة على النبي :  والمقصود- يأتي  
  )٣(.إخالل بشيء من مستلزمات اإليمان

٥٢. لَِّذیَن ٱ للعموم  
 كل من اتصف بما في حيز الصلة، من اإلنس  َءاَمُنوْا لَِّذیَنٱ المراد بـ 

، ويدخل في هذا كل من آمن سواء )٥(ال أنها محصورة في ُأناس معينين،) ٤(والجن،
  ) ٦.(كان كامل اإليمان، أو من هم دون ذلك

                                         
 .١٢٢-١/١٢١الكشاف) ١
 . ٥٢/شذرات الذهب دراسة في البالغة القرآنية، محمود توفيق محمد سعد ) ٢

 .٧/تفسير سورة الحجرات، ابن عثيمين) ٣
 ٤٠/الدر المنضود) ٤

 .١٥/٤٥٨انظر روح المعاني  ) ٥
 .٢/٥٣٩درر انظر نظم ال ) ٦



– 

  )٥٢٨٨(

٥٣.  لَِّذیَنٱ  العالمية  
دين، وأنه للناس أجمعين، فكل من آمن مطالب بالصالة على المراد عالمية هذا ال

 )١.(، فلم يأت الخطاب للعرب أو العجم، وإنما لكل من  آمنالنبي 
٥٤.  َءاَمُنوْا اإليمـــان لغة :  

وهنا ملحظ دقيق، فاإليمان ليس مجرد ) ٢.(التصديق الذي معه أمن: اإليمان
ثمة فرق آخر بين اإليمان التصديق كما يظن، بل هو تصديق يصاحبه أمن، و

  ) ٣.(والتصديق، أن اإليمان ال يكون إال في األمور الغيبيـة
٥٥.   َءاَمُنوْافي االصطالح  :   اإليمـــان  

 ":  ـ عن اإليمان فقال  ـ أنه سأل رسول اهللا ـ ورد في حديث جبريل ـ 
ه وشره أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر، وتؤمن بالقدر خير

...").٤ (  
واإليمان يقتضي اعتقادا بالقلب وقولًا باللسان وعملًا بالجوارح، هذا قول السلف ـ 

فاألمر الذي عليه السنة عندنا ما ): " ٥(وهو الراجح، قال أبو عبيد القاسم بن سالم 
  )٦..."(أن اإليمان بالنية والقول والعمل جميعا ... نص عليه علماؤنا 

٥٦.   َءاَمُنوْافضيلة اإليمان  
فدل على أنه ) ٧(حيث خص المؤمنين بالنداء، واستحقوا به أن يناديهم اهللا عز وجل،

  ) ٨.(من أشرف أوصاف اإلنسان

                                         
 .١/٨٥حقوق النبي على أمته : يراجع للعالمية) ١
 ).أمن ( مفردات في غريب القرآن  ) ٢

 .٢/٤٧٢، وشرح الطحاوية ٧٢ ـ ٧١انظر اإليمان األوسط  ) ٣
 .١/صحيح مسلم، برقم ) ٤
التصانيف المشهورة، من القاسم بن سالم بتشديد الالم، أبو عبيد التركي البغدادي، الفقيه، األديب المشهور، صاحب  ) ٥

انظر طبقات . أربع وعشرين ومائتين للهجرة: ثالث، وقيل: القراءات والفقه، واللغة، والشعر، مات بمكة سنة اثنتين، وقيل
 .٣٧ ـ ٣٢ / ٢المفسرين 

 .٦٦/ اإليمان لإلمام أبي عبيد القاسم بن سالم  ) ٦
 ٥١٦، ١/٥١٠انظر تفسير سورة النساء، ابن عثيمين) ٧

 .١٧٣/ نظر تفسير سورة البقرة، ابن عثيمينا) ٨



 

 )٥٢٨٩(

٥٧.   َءاَمُنوْاِفعـــــل   
وردت صلة الموصول في اآلية الكريمة فعلًا مفيدا للحدوث، وليست اسما، فلم يقـل              

  )١.(إلنسان على إحداث اإليمانإال المؤمنين، وذلك لحث ا: عز من قائل
٥٨.   َءاَمُنوْافعل مـــاض  

التعبير بالفعل الماضي يدل على أن إيمانهم قد تحقق فعلًا، وفي هذا إشارة واضحة   
  .إلى من يخاطب بهذه الصالة ال بد أن يكن قد حاز شرف اإليمان

٥٩.   َءاَمُنوْا بماذا؟   
وْا    ههنا حذف، وهو متعلق      إنـه  : منوا بمن؟ والمحذوف هنا قد يقال     آ: ، يعني َءاَمُن

الذهن عندما يطلق اإليمان إال لمن يـستحقه،     ينصرف  إنه ال   : يعلم من السياق، وقد يقال    
واْ (ولم يذكر متعلِّق لــ   :" وهو اهللا تعالى، فإنه هو المعبود بحق، يقول ابن عاشور           َءاَمُن

ن اإلسالم، وهـو اإليمـان      ؛ ألن اإليمان صار كاللقب لإليمان الخاص الذي جاء به دي          )
  )٢".(باهللا وحده 

اهللا، ومالئكتـه، وكتبـه، ورسـله،       : حذفت متعلقات اإليمان، وهي   : "ويمكن أن يقال  
وفيه داللة على أنهم آمنوا بكل ما أمر اهللا عز          )  "٣".(واليوم اآلخر، والقدر خيره وشره    
تعالى باإليمان به وتـرك      ألن من آمن بما أمر اهللا        ؛اوجل اإليمان به لم يتركوا منه شيئً      

  )٤".( فهو كافر ال يدخل في زمرة الذين آمنوا،شيئا واحدا لم يؤمن به
٦٠.   َءاَمُنوْاإسناد الفعل لإلنسان   

أسند اهللا تعالى فعل اإليمان لإلنسان، وبين أنهم بإيمانهم وعملهم الـصالح يمـدحون،              
الـذين  ) ٥(رد على الجبريـة   وإن لم يفعلوا ذلك فإنهم يستحقون الذم والعقاب، وفي هذا           

أن التدبير في أفعال الخلق كلها هللا تعالى، وهي كلها اضطرارية، كحركـات             " يزعمون  
  )٦(...."المرتعش والعروق النابضة، وحركات األشجار، وإضافتها إلى الخلق مجاز 

                                         
 .٩٣/ ١انظر إرشاد العقل السليم  ) ١
 .١٢٠ / ٨التحرير والتنوير  ) ٢
 .١/٢٢٩عبد العظيم المطعني. انظر التفسير البالغي لالستفهام، د) ٣
 ، ٥٣/شذرات الذهب دراسة في البالغة القرآنية، محمود توفيق محمد سعد) ٤

 .١/٨٥الملل والنحل" عل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالىنفي الف: "الجبر) " ٥
 .٦٣٩/ ٢شرح العقيدة الطحاوية  )  ٦



– 

  )٥٢٩٠(

٦١.   َءاَمُنوْاوليس المؤمنون . 
   َءاَمُنوْا   خالف لفظـة المـؤمنين، فـإنهم     يطلق هذا الفعل على من فعل اإليمان، ب

واْ  الكاملون في اإليمان، ولذا فإن اإلتيان بالفعل          هنا؛ ليشمل كل مـن أحـدث         َءاَمُن
ا    :" قـال البقـاعي   . اإليمان، فيدخل في ذلك من ترقى فيه من باب أولـى           ِذینَ ٱَیَٰٓأیَُّھ   لَّ

 )١".( العالي والداني أوقعوا اإليمان ولو على أدنى وجوهه، فعم بذلك: أي َءاَمُنوْا 
٦٢.   َءاَمُنوْاوليس الناس؟  
  دون الناس الشامل للكفار؛ إشارة إلى أن الصالة عليه            الَِّذين آمنُوا    عبر بـ   " 

  )٢". (من أجّل الوسائل وأنفعها، والكافر ال وسيلة له، فلم يؤت بلفظ يشمله
  )٣.(وليدخل مؤمنو الجن؛ ألنهم مخاطبون مكلفون أيضا

٦٣.  اَمُنوْاَء وليس أسلموا  
وْا   جاء البيان عن فعل صلة الموصول     "  يـا  :  باإليمان دون اإلسالم، فلم يقلَءاَمُن

  :لها داللتان" أسلموا"أيها الذين أسلموا؛ ذلك أن كلمة 
المشهور، وهـذه   " جبريل  "الداللة التي هي قسيم اإليمان، والتي بينها حديث         : األولى

لدخول في اإلسالم بمعناه الشامل، وال يكفي أن يقف المرء عنـدها ال       الداللة هي مفتاح ا   
يتعداها، وال يصلح اًصحابها الواقفون عندها لما جاءت له تلك األوامر، فالبـد مـن أن              

  .يصحب الشهادتين اعتقاد وعمل
الداللة الشاملة التي يكون اإليمان جزءا منها وليس قسيما لها، وهي داللـة   : واألخرى

 الوجه هللا تعالى في كافة شئون الحياة، وهذا هو المعنى العام الذي جاءت به كـل                 إسالم
  .الرساالت اإللهية

فأدنى درجات السلوك هي درجة اإليمان، يعلوها درجات منهـا التقـوى، وأعالهـا              
 )٤".(المشهور" جبريل " درجة اإلحسان التي فسرها حديث 

                                         
 .٢/٥٣٩نظم الدرر ) ١
 ، ٩٦/، وانظر القول البديع٥٨/الدر المنضود) ٢

 .٩٦/انظر هامش القول البديع) ٣
 .٥٥- ٥٤/شذرات الذهب دراسة في البالغة القرآنية، محمود توفيق محمد سعد ) ٤



 

 )٥٢٩١(

٦٤.   َءاَمُنوْا لَِّذیَنٱَیَٰٓأّیَھا ء من اهللا تعالى ندا  
الشك أن هذا النداء المباشر من اهللا تعالى لعباده المؤمنين، دون واسطة، فيه تشريف              

قل يا أيها الذين آمنوا، وكأن النداء يعدهم لتلقـي          : عظيم لهم، حيث لم يقل عز من قائل       
 )١.(التشريف بالصالة والتسليم على الرسول 

٦٥.   َصلُّوْا َعَلیِۡھمعنى  
  )٢".(يا أيها الذين آمنوا ادعوا لنبي اهللا محمد : يقول تعالى ذكره: "  قال الطبري

وأولى األقوال ما تقدم عن أبي العالية أن معنـى صـالة اهللا   :" وقال الحافظ ابن حجر  
على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه، وصالة المالئكة وغيرهم عليه طلب ذلـك لـه مـن اهللا                 

  )٣"(صل الصالة تعالى، والمراد طلب الزيادة ال طلب أ
٦٦.   َصلُّوْا َعَلیِۡھ ما الذي يقتضيه األمر بالصالة على النبي ؟ 

 اإليمان به، فال يعقل أن يصلي عليـه         ال شك أن الذي يقتضي الصالة على النبي         
  .من ال يؤمن بكونه مرسلًا من عند اهللا تعالى

٦٧.   ََّءاَمُنوْا َصلُّوْا َعَلیِۡھ لَِّذیَنٱ َیَٰٓأیَُّھا لنَِّبيِّٱ ُیَصلُّوَن َعَلى ۥ َوَمَلِٰٓئَكَتُھللََّھٱِإن  أمر 
 :المؤمنين بعد ذكر صالة اهللا تعالى وصالة المالئكة

إن اهللا سبحانه أمر بالصالة عليه عقب إخباره بأنه ومالئكته يـصلون  : " قال ابن القيم  
 عليه، فـأنتم    أنه إذا كان اهللا ومالئكته يصلون على رسوله، فصلوا أنتم         : عليه، والمعنى 

أحق بأن تصلوا عليه وتسلموا تسليما، لما نالكم ببركة رسالته ويمن سفارته من شـرف               
  )٤".(الدنيا واآلخرة 

 عظيم لهذه األمة، ففيه دعوة مباركة لها إلى مشاركة المأل األعلى في             تشريفوفيه  " 
  )٥".(هذا التشريف الكريم

٦٨.   َصلُّوْا َعَلیِۡھ جوز الصالة على غيرههل ت) عليه صلوا(  ال 
  ؟هل يصلّى على غير النبي :  أو هي عامة؟ بمعنىهل الصالة خاصة بالنبي 

                                         
 .٩١/انظر البالغة القرآنية في الحديث عن الرسول للرويني) ١
 .١٠/٣٢٩جامع البيان) ٢
 .١٢/٤٤٥فتح الباري) ٣
 .٧٧/جالء األفهام) ٤
 .٩٢/البالغة القرآنية في الحديث عن الرسول للرويني) ٥



– 

  )٥٢٩٢(

 : ، وقوله تعالىباب هل يصلى على غير النبي ): ١( بوب اإلمام البخاري فقال
  ]١٠٣:التوبة [  لَُّھمَۡۗصلِّ َعَلیِۡھمۡۖ ِإنَّ َصَلوَٰتَك َسَكنَو

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، احتج بـه مـن            : هوقول: قال اإلمام النووي  " 
  : أجاز الصالة على غير األنبياء، وهذا مما اختلف العلماء فيه

ال يصلي علـى غيـر األنبيـاء        : فقال مالك والشافعي رحمهما اهللا تعالى واألكثرون      
اللهم صل على أبي بكر أو عمر أو علي أو غيرهم، ولكـن يـصلي        : استقاللًا، فال يقال  

اللهم صل على محمد وآل محمد وأصحابه وأزواجـه وذريتـه كمـا             : يهم تبعا فيقال  عل
  . جاءت به األحاديث

يصلى على كل واحد من المؤمنين مستقلًا، واحتجوا بأحاديـث          : وقال أحمد وجماعة  
اللهم صل على آل أبي أوفى، وكان إذا أتاه قوم بـصدقتهم صـلى      : وبقوله  ) ٢(الباب
  . ... ُھَو ٱلَِّذي ُیَصلِّي َعَلیُۡكمۡ َوَمَلِٰٓئَكُتُھۥ : و موافق لقول اهللا تعالىوه: ، قالوا)٣(عليهم

واحتج األكثرون بأن هذا النوع مأخوذ من التوقيف واستعمال السلف، ولم ينقل 
: استعمالهم ذلك، بل خصوا به األنبياء، كما خصوا اهللا تعالى بالتقديس والتسبيح، فيقال

عالى، وقال اهللا تعالى، وقال عز وجل، وقال جلت عظمته، وتقدست قال اهللا سبحانه وت
قال النبي عز وجل، وإن كان عزيزا : أسماؤه، وتبارك وتعالى، ونحو ذلك، وال يقال

 ُھَو ٱلَِّذي ُیَصلِّي َعَلیُۡكمۡ َوَمَلِٰٓئَكُتُھۥ : جليلًا، وال نحو ذلك، وأجابوا عن قول اهللا عز وجل
ما كان من اهللا عز وجل ورسوله، فهو دعاء وترحم، وليس فيه بأن : وعن األحاديث

معنى التعظيم والتوقير الذي يكون من غيرهما، وأما الصالة على اآلل واألزواج 
والذرية فإنما جاء على التبع ال على االستقالل، وقد بينا أنه يقال تبعا؛ ألن التابع يحتمل 

هو : ا في الصالة على غير األنبياء هل يقالفيه ما ال يحتمل استقاللًا، واختلف أصحابن
  ) ٤(اهـ".مكروه أو هو مجرد ترك أدب، والصحيح المشهور أنه مكروه كراهة تنزيه، 

                                         
 .٣٣كتاب الدعوات، رقم الباب/٨٠ (١

 .١٧/كتاب الصالة، ورقم هذا الباب/ ٤، ي صحيح مسلم بعد التشهد، وهو فيقصد باب الصالة على النبي ) ٢
، )اللهم صل على آل فالن: (  إذا أتاه قوم بصدقتهم، قال كان النبي ٦٣٣٢/ في صحيح البخاري بشرح فتح الباري برقم) ٣

 ).اللهم صل على آل أبي أوفى: (فأتاه أبي بصدقته، فقال
 .٣٦٣ /٢شرح النووي على صحيح مسلم) ٤



 

 )٥٢٩٣(

٦٩.   َصلُّوْا َعَلیِۡھحكمها : 
أما حكمها فحاصل ما وقفت عليه من كالم العلماء فيه عشرة : " قال ابن حجر

  :مذاهب
  .ن المستحبات، وادعى اإلجماع على ذلكإنها م: بن جرير الطبرياقول : أولها
مقابله، وهو نقل ابن القصار وغيره اإلجماع على أنها تجب في الجملة بغير : ثانيها

  .حصر، لكن أقل ما يحصل به اإلجزاء مرة
تجب في العمر في صالة أو في غيرها، وهي مثل كلمة التوحيد، قاله أبو بكر : ثالثها

ال خالف في وجوبها : غيرهما، وقال القرطبي المفسرالرازي من الحنفية، وابن حزم و
  . في العمر مرة، وأنها واجبة في كل حين وجوب السنن المؤكدة، وسبقه ان عطية

تجب في القعود آخر الصالة، بين قول التشهد وسالم التحلل، قاله الشافعي : رابعها
  . ومن تبعه
  .هويهتجب في التشهد، وهو قول الشعبي وإسحاق بن را: خامسها
  .تجب في الصالة من غير تعيين المحل، نقل ذلك عن أبي جعفر الباقر: سادسها
  . يجب اإلكثار منها من غير تقييد بعدد، قاله أبو بكر بن بكير من المالكية: سابعها
كلما ذكر، قاله الطحاوي، وجماعة من الحنفية، والحليمي وجماعة من : ثامنها

  . إنه األحوط، وكذا قال الزمخشري: مالكيةالشافعية، وقال ابن العربي من ال
  .في كل مجلس مرة، ولو تكرر ذكره مرارا، حكاه الزمخشري: تاسعها

  )١".(في كل دعاء حكاه أيضا: عاشرها
٧٠.   َصلُّوْا َعَلیِۡھ هل يجب التكرار؟  
األمر المطلق يقتضي التكرار، وهذا مختلف فيه، فنفاه طائفة من الفقهاء " 

أثبته طائفة، وفرقت طائفة بين األمر المطلق والمعلق على شرط أو واألصوليين و
 واألقوال الثالثة في مذهب أحمد ،وقت، فأثبتت التكرار في المعلق دون المطلق

ورجحت هذه الطائفة التكرار بأن عامة أوامر الشرع على . والشافعي وغيرهما
اْدُخُلوا ِفي السِّْلِم  ، ]١٣٦اآلية: النساء [ آِمُنوا ِباللَِّھ َوَرُسوِلِھ : التكرار، كقوله تعالى

من : المائدة [َوَأِطیُعوا اللََّھ َوَأِطیُعوا الرَُّسوَل  ، ]٢٠٨من اآلية: البقرة [ َكافًَّة

                                         
 .١٢/٤٤١ريفتح البا) ١



– 

  )٥٢٩٤(

وإذا كانت أوامر اهللا ورسوله على ، وذلك في القرآن أكثر من أن يحصر] ... ٩٢اآلية
ن هذا عرف خطاب اهللا ورسوله لألمة، التكرار حيث وردت إال في النادر، علم أ

واألمر وإن لم يكن في لفظه المجرد ما يؤذن بتكرار وال فور، فال ريب أنه في عرف 
وإن لم . خطاب الشارع للتكرار، فال يحمل كالمه إال على عرفه والمألوف من خطابه

 )١..."(يكن ذلك مفهوما من أصل الوضع في اللغة
 الوجوب بتكرر ذكره في المجلس الواحد، وفي بعض هل يتكرر: واختلفوا أيضا" 

يتكرر، وفي تكرر ذكر : شروح الهداية يكفي مرة على الصحيح، وقال صاحب المجتبى
اهللا تعالى ال يتكرر، وفرق هو وغيره بينهما بما فيه نظر، ويمكن الفرق بأن حقوق اهللا 

 المشاحة والتضييق ما تعالى مبنية على المسامحة والتوسعة، وحقوق العباد مبنية على
أمكن، والقول بأنها أيضا حق اهللا تعالى ألمره بها سبحانه ناشئ من عدم فهم المراد 

  )٢".(بحقه تعالى
٧١.   َصلُّوْا َعَلیِۡھ كيف نصلي عليه ؟ 

 ألصحابه حين سألوه عن ، فقد بينها رسول اهللا أما كيفية الصالة على النبي " 
أذكر منها ، ن طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة وقد وردت هذه الكيفية م، ذلك

هنا ما كان في الصحيحين أو في أحدهما، روى البخاري في كتاب األنبياء من 
أال أهدي :" لقيني كعب بن عجرة فقال: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال) ٣(صحيحه

  سألت رسول اهللا: بلى، فأهدها إلي، فقال: ؟ فقلتلك هدية سمعتها من النبي 
: يا رسول اهللا كيف الصالة عليكم أهل البيت؟ فإن اهللا علمنا كيف نسلم، قال: فقلت
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل : قولوا

إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على 
  ".يدإبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مج

في تفسير ) ٤(وأخرج أيضا حديث كعب بن عجرة في كتاب التفسير من صحيحه
يا رسول اهللا، أما السالم عليك فقد عرفناه، فكيف الصالة : قيل:" سورة األحزاب ولفظه

                                         
 .٢١٧-٢١٦/جالء األفهام) ١
 .١١/٢٥٨روح المعاني) ٢
 .٣٣٧٠/ برقم) ٣
 .٤٧٩٧/ برقم) ٤



 

 )٥٢٩٥(

اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم : قولوا: عليك؟ قال
حمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، اللهم بارك على م. إنك حميد مجيد
  ". إنك حميد مجيد

: قال" عن أبي سعيد الخدري ) ١(وأخرج البخاري في كتاب الدعوات من صحيحه
اللهم صل على محمد : قولوا: يا رسول اهللا هذا السالم عليك، فكيف نصلي؟ قال: قلنا

آل محمد، كما باركت عبدك ورسولك، كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد و
  ).٢(وأخرجه عنه أيضا في تفسير سورة األحزاب" على إبراهيم وآل إبراهيم

 أنهم عن أبي حميد الساعدي ) ٣(وأخرج البخاري في كتاب األنبياء من صحيحه
اللهم صل على : قولوا:" رسول اهللا : يا رسول اهللا كيف نصلي عليك؟ فقال: قالوا

 صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه محمد وأزواجه وذريته، كما
وأخرج عنه أيضا في كتاب ". وذريته، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد

 مسلم في ، وأخرج هذا الحديث عن أبي حميد )٤(الدعوات بمثل هذا اللفظ
  )٥.(صحيحه

سول اهللا أتانا ر: "  قالعن أبي مسعود األنصاري ) ٦(وأخرج مسلم في صحيحه
أمرنا اهللا تعالى أن نصلي :  ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد

:  حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قالفسكت رسول اهللا : عليك فكيف نصلي عليك؟ قال
اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، : قولوا: رسول اهللا 

ل محمد، كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد وبارك على محمد وعلى آ
  )٧".(مجيد، والسالم كما علمتم

                                         
 .٦٣٥٨/برقم) ١
 .٤٧٩٨/برقم) ٢
 ٣٣٦٩/برقم) ٣
 .٦٣٦٠/برقم) ٤
 .٤٠٧/برقم) ٥
 .٤٠٥/برقم) ٦
 .١٨/، محسن العبادفضل الصالة على النبي ) ٧



– 

  )٥٢٩٦(

٧٢.   َصلُّوْا َعَلیِۡھأفضل الصيغ : 
تحدث العلماء عن أفضل الصيغ التي تقال في التشهد، وال شك أنها والحال هذه 

وَأفْضل )" ١(ستكون أفضل الصيغ على اإلطالق، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية
 لَى النَِّبيالَِة عِغ الصِصيِة ِهينَِفيالْح ٍد، :  ِعنْدمحلَى آل معٍد ومحلَى مل عص ماللَّه

كَما صلَّيتَ علَى ِإبراِهيم، وعلَى آل ِإبراِهيم، ِإنَّك حِميد مِجيد، وباِرك علَى محمٍد، وعلَى 
حآل مِجيدم ِميدح ِإنَّك ،الَِمينِفي الْع اِهيمرلَى آل ِإبعو اِهيمرلَى ِإبكْتَ عارا بٍد، كَمم.  

) ِإنَّك حِميد مِجيد( َأفْضل ِصيِغ الصالَِة ِعنْد الْماِلِكيِة لَِكن ِبحذِْف -  َأيضا - وهي 
  ...اْألولَى

  ...  ِبِصيغَِة حِديِث كَعِب بِن عجرةَ، وِهي َأفْضل الصيِغ ِعنْدهم وقَد َأخَذَ الْحنَاِبلَةُ
ى اللَّهم صل على محمٍد وعلى آل محمٍد، كَما صلَّيتَ عل: السنَّةُ: ... وقَال الشَّاِفِعيةُ

 اِهيمرلَى ِإبكْتَ عارا بٍد، كممحلَى آل معٍد ومحعلى م اِركبو لَى  آل ِإبراِهيموع اِهيمرِإب
ِجيدم ِميدح ِإنَّك اِهيمرلَى آل ِإبعو."  

  )٢("معلُوم َأن َأفْضَل الصيِغ الصيغَةُ الِْإبراِهيِمية:" وقال ابن حجر الهيتمي
وأفضل الكيفيات في الصالة عليه صلى اهللا تعالى عليه وسلم ما " : فيقول اآللوسيأما

علمه رسول اهللا عليه الصالة والسالم ألصحابه بعد سؤالهم إياه؛ ألنه ال يختار صلى 
: اهللا تعالى عليه وسلم لنفسه إال األشرف واألفضل، ومن هنا قال النووي في الروضة

لنبي صلى اهللا تعالى عليه وسلم أفضل الصالة لم يبر إال بتلك لو حلف ليصلين على ا
الكيفية، ووجهه السبكي بأن من أتى بها فقد صلى الصالة المطلوبة بيقين، وكان له 

  )٣".(الخير الوارد في أحاديث الصالة كذلك
٧٣.   َصلُّوْا َعَلیِۡھ أقل الصالة   
إياهم إلى طلب الصالة عليه ومقتضى ظاهر إرشاده صلى اهللا تعالى عليه وسلم " 

، ويكفي من اهللا تعالى شأنه أنه ال يحصل امتثال األمر إال بما فيه طلب ذلك منه 
اللهم صل على محمد؛ ألنه الذي اتفقت عليه الروايات في بيان الكيفية، وكأن 

...: خصوصية اإلنشاء لفظًا ومعنى غير الزمة، ولذا قال بعض من أوجبها في الصالة 
                                         

 .بحذف يسير. ٩٨ – ٢٧/٩٧ (١
 .٢/٤٧٨شرح المنهاجتحفة المحتاج في ) ٢
  .١١/٢٥٨روح المعاني) ٣



 

 )٥٢٩٧(

ا يكفي اللهم صل على محمد، وال يتعين اللفظ الوارد خالفًا لبعضهم، يكفي صلى إنه كم
اهللا على محمد على األصح، بخالف الصالة على رسول اهللا فإنه ال يجزي اتفاقًا؛ ألنه 

يكفي : ليس فيه إسناد الصالة إلى اهللا تعالى فليس في معنى الوارد، وفي تحفة ابن حجر
ال يكفي صليت : ها الدعاء فيما يظهر، وقال النيسابوريالصالة على محمد إن نوى ب

على محمد؛ ألن مرتبة العبد تقصر عن ذلك، بل يسأل ربه سبحانه أن يصلي عليه، 
عليه الصالة والسالم، وحينئذ فالمصلي عليه حقيقة هو اهللا تعالى، وتسمية العبد مصليا 

  ....  تعالى عليه وسلم، فتأملهعليه مجاز عن سؤاله الصالة من اهللا تعالى عليه صلى اهللا
والظاهر أنه ال يحصل االمتثال باللهم عظم محمدا التعظيم الالئق ونحوه، مما ليس 
فيه مشتق من الصالة كصل وصلى، فإنا لم نسمع أحدا عد قائل ذلك مصليا عليه، وذلك 

َصلُّوْا   :اللهم صل على محمد تفسيرا لقوله تعالى: في غاية الظهور، إذا كان قولوا
  )١ ".( َعَلیِۡھ َوَسلُِّموْا َتسِۡلیًما

 عند ذكره وقد درج السلف الصالح ومنهم المحدثون بذكر الصالة والسالم عليه " 
، وهاتان الصيغتان )عليه الصالة والسالم(والثانية ) : (بصيغتين مختصرتين إحداهما

  )٢".( كتب الحديث-  وهللا الحمد -قد امتألت بهما 
٧٤.  ُّوْا َعَلیِۡھ َصل اهللا تعالى يصلي على النبي طلبنا أو لم نطلب  

مر معنا في الفقرة السابقة في الحديث عن أفضل الصيغ في الصالة على النبي 
 وفيها أننا نطلب من اهللا تعالى أن يصلي على النبي ، وهو ، مصل على 

، ن عن مكافأته الخلق لما كانوا عاجزي"  طلبنا أو لم نطلب، وذك أن النبي 
 من اهللا ال طلبوا من القادر المالك أن يكافئه، وال شك أن الصالة الواصلة للنبي 
  )٣".(تقف عند حد، فكلما طلبت من اهللا، زادت على نبيه، فهي دائمة بدوام اهللا

٧٥.   َصلُّوْا َعَلیِۡھالرد على الجبرية.  حرية االختيار: 
أنه ال فعل ألحد في :  رد على الجبرية الذين يقولون َصلُّوْا َعَلیِۡھ : في قوله تعالى

الحقيقة إال هللا وحده، وأنه هو الفاعل، وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على المجاز، 
تحركت الشجرة ودار الفلك وزالت الشمس، وإنما فعل ذلك بالشجرة والفلك : كما يقال

                                         
 .٢٥٥-١١/٢٥٤روح المعاني) ١
 .٢٢/، للعبادفضل الصالة على النبي ) ٢
 .٥/٥٠حاشية العالمة الصاوي على تفسير الجاللين ) ٣



– 

  )٥٢٩٨(

ان بها الفعل، وخلق له إرادة للفعل والشمس اهللا سبحانه، إال أنه خلق لإلنسان قوة ك
) ١"(واختيارا له منفردا له بذلك، كما خلق له طولًا كان به طويلًا، ولونًا كان به متلونًا 

فبمقتضى قولهم أن ال يمدح اإلنسان على األعمال الصالحة ألنه مجبر عليها، وال ينبغي 
 .الصالة على النبي : أن يثاب، ومن ذلك

٧٦.  یِۡھ َصلُّوْا َعَل ورود األمر بالصالة على النبي في القرآن الكريم  
 في القرآن الكريم فيه من التعظيم ما ال شك أن ورود األمر بالصالة على النبي 

وقد جاءت :" فيه، وال يعني هذا أن ليس في السنة األمر بذلك، فقد قال ابن كثير
  )٢".(ه  باألمر بالصالة علياألحاديث المتواترة عن رسول اهللا 

٧٧.   َصلُّوْا َعَلیِۡھ أعظم أنواع التعظيم للنبي   
اآلتي بما : "  من اهللا تعالىقال اآللوسي معلقًا على سبب طلبنا الصالة على النبي 
 آت بأعظم أنواع التعظيم؛ أمر به من طلب الصالة له صلى اهللا تعالى عليه وسلم 

 )٣".(لتضمنه اإلقرار بالعجز عن التعظيم الالئق
٧٨.   َصلُّوْا َعَلیِۡھتتأكد الصالة عند قراءة هذه اآلية  

 صلى عليه، سواء القارئ والمستمع،      وإذا مر بآية فيها ذكر محمد       ): " ٤(قال الضباع 
ھَ ٱِإنَّ  : ويتأكد ذلك عند قوله تعـالى      ھُ للَّ ا    ۥ َوَمَلِٰٓئَكَت ى َیَٰٓأّیَھ َصلُّوَن َعَل ِذینَ ٱ ُی لُّوْا   لَّ وْا َص  َءاَمُن

 )٥".( َلیِۡھ َوَسلُِّموْا َتسِۡلیًماَع
٧٩.   َصلُّوْا َعَلیِۡھ ظاهر األمر  
صليت عليه : وكان ظاهر هذا األمر بالصالة والتسليم في اآلية أن يقول القائل" 

وسلمت عليه، أو الصالة عليه والسالم عليه، أو عليه الصالة والتسليم؛ ألن اهللا سبحانه 
تسليم منا، فاالمتثال هو أن يكون ذلك على ما ذكرنا، أمرنا بإيقاع الصالة عليه وال

                                         
  .المكتبة الشاملة، وهو موافق للمطبوع ٢٧٩/ ألبي الحسن األشعري،مقاالت اإلسالميين) ١
 .٦٦٤- ٣/٦٦٣تفسير القرآن العظيم) ٢
 .، بحذف يسير٢٥٥-١١/٢٥٤روح المعاني) ٣
هـ، حفظ ١٣١٣هـ وعام ١٣٠٠العالمة الشيخ علي بن محمد بن حسن، الملقب بالضباع، ولد في مصر ما بين عام ) ٤

القرآن الكريم صغيرا، وانكب بعد ذلك في تلقي القراءات وعلوم القرآن من رسم وضبط وعد اآلي وفنون التجويد، ودرس 
انظر ترجمته . واطلع كثيرا من كتب المتولي حتى أصبح بحرا في العلم، توفي سنة ستة وسبعين وثالثمائة وألف من الهجرة

 .٢٤٠ -٢/٢٣٦في إمتاَع الفُضالء بتَراِجم القراء ِفيما بعد القَرن الثاِمن الِهجري، للساعاتي
 هـ ١٤٣٨، من المكتبة الشاملة إصدار ربيع اآلخر ٣/مصريفتح الكريم المنان في آداب حملة القرآن، الضباع ال) ٥



 

 )٥٢٩٩(

اللهم صل عليه وسلم بمقابلة أمر اهللا لنا : فكيف كان االمتثال ألمر اهللا لنا بذلك أن نقول
  بأمرنا له بأن يصلي عليه ويسلم عليه؟

  وقد أجيب عن هذا بأن هذه الصالة والتسليم لما كانتا شعارا عظيما للنبي 
 وأرجعناه إليه، وهذا الجواب ضعيف جدا، يما، وكلنا ذلك إلى اهللا وتشريفًا كر

: إن الصالة والتسليم المأمور بهما في اآلية هما أن نقول: وأحسن ما يجاب به أن يقال
 فاقتضى اللهم صل عليه وسلم، أو نحو ذلك مما يؤدي معناه، كما بينه رسول اهللا 

 )١".(ه هي الصالة الشرعيةذلك البيان في األحاديث الكثيرة أن هذ
٨٠.   َصلُّوْا َعَلیِۡھتوقف على المنصوص؟ هل ي 

 هو األفضل، ولكن لم أقف على الشك أن اإلتيان بالصيغ الواردة عن الرسول 
قول لعالم يمنع من اإلتيان بأي صيغة، ولذا تنوعت عبارات العلماء في ذلك، ومن 

فصلى اهللا على نبينا كلما : لرسالة، وهيأشهر ما يذكر هنا عبارة اإلمام الشافعي في ا
ذكره الذاكرون، وغَفَل عن ذكره الغافلون، وصلى عليه في األولين واآلخرين، أفضَل 

وزكانا وإياكم بالصالة عليه أفضل ما زكى . وأكثر وأزكى ما صلى على أحد من خلقه
  )٢".(أحدا من أمته بصالته عليه، والسالم عليه ورحمة اهللا وبركاته

٨١.   َصلُّوْا َعَلیِۡھهل يؤتى بصيغة الطلب أم بصيغة الخبر؟   
ذكروا أن اإلتيان بصيغة الطلب أفضل من اإلتيان بصيغة الخبر، :" قال اآللوسي

 بأنه مما أمرنا به من تحديث الناس بما ،وأجيب عن إطباق المحدثين على اإلتيان بها
 فخيف أن يفهموا من صيغة ،وام إذ كتب الحديث يجتمع عند قراءتها أكثر الع،يعرفون

 وإال لما طلبنا حصولها له ،  لم توجد من اهللا عز وجّل بعدالطلب أن الصالة عليه 
عليه صالة اهللا تعالى وسالمه، فأتي بصيغة يتبادر إلى أفهامهم منها الحصول، وهي مع 

ى ضعفه،  انتهى، وال يخف،إبعادها إياهم من هذه الورطة متضمنة للطلب الذي أمرنا به
إن ذلك ألن تصليتهم في األغلب في أثناء الكالم الخبري نحو قال : فاألولى أن يقال

 كذا، فأحبوا أن ال يكثر الفصل، وأن ال يكون الكالم على  كذا وفعل النبي 
أسلوبين، لما في ذلك من الخروج عن الجادة المعروفة، إذ قلما تجد في الفصيح توسط 

                                         
 .٤/٣٢٥فتح القدير ) ١
 ١٦/الرسالة، الشافعي) ٢



– 

  )٥٣٠٠(

رية لفظًا، مع احتمال تشوش ذهن السامع وبطء فهمه، وحسن جملة دعائية إال وهي خب
 )١".(اإلفهام مما تحصل مراعاته، فتدبر

٨٢.   َصلُّوْا َعَلیِۡھ رمز للصلة على النبي  هل يكفيأن ي في الكتابة؟  
، أو تعالى، أو يستحب لكاتب الحديث إذا مر بذكر اهللا أن يكتب : " قال النووي

ك وتعالى، أو جل ذكره، أو تبارك اسمه، أو جلت عظمته، أو سبحانه وتعالى، أو تبار
 بكمالها ال رامزا إليها وال مقتصرا على ما أشبه ذلك، وكذلك يكتب عند ذكر النبي 

بعضها، ويكتب ذلك وإن لم يكن مكتوبا في األصل الذي ينقل منه، فإن هذا ليس رواية 
 وإن لم يكن مذكورا في األصل ،ذكرناهوينبغي للقارئ أن يقرأ  كل ما . وإنما هو دعاء

  )٢".(الذي يقرأ منه، وال يسأم من تكرر ذلك، ومن أغفل ذلك حرم خيرا عظيما
من صلى علي في كتاب لم تزل الصالة جارية له، ما دام اسمي في ( أما حديث 
وليس هذا الحديث بصحيح من وجوه كثيرة، : " فقد قال الحافظ ابن كثير) ذلك الكتاب 

د روي من حديث أبي هريرة، وال يصح أيضا، قال الحافظ أبو عبد اهللا الذهبي وق
وال يصح من . وقد روي نحوه عن أبي بكر، وابن عباس) ٣.(أحسبه موضوعا: شيخنا

 )٤".(ذلك شيء
٨٣.   َصلُّوْا َعَلیِۡھهل يستفيد النبي من صالتنا عليه؟   

يادة ما مر له بزيادة درجاته فيه؛  فائدة له بطلب زفي الصالة عليه :" ميتقال الهي
 ال يزال دائم الترقّي في حضرات القرب، إذ ال غاية لفضل اهللا تعالى وإنعامه، وهو 

وسوابغ الفضل، فال بدع أن تحصل له بصالة أمته زيادات في ذلك ال غاية لها وال 
  )٥".(انتهاء

                                         
 .١١/٢٥٥روح المعاني) ١
  .٦٨-١/٦٧شرح النووي على صحيح مسلم ) ٢
 .١/٣٢٠". وهذا  موضوع" في ميزان االعتدال)  ٣
 ٣/٦٧٦/تفسير القرآن العظيم) ٤

 ٤٨/الدر المنضود) ٥



 

 )٥٣٠١(

٨٤.   َصلُّوْا َعَلیِۡھال غاية لفضل اهللا تعالى  
، إال أنا ة تتفرع على الفائدة التي قبلها، فمع عظم منزلة الرسول هذه الفائد

أمرنا بالصالة عليه، ليزداد رفعة ودرجات ومنزلة عند اهللا تعالى، فاللهم صل على 
  . صالة أنت لها أهل، وهو لها أهلنبينا محمد 

٨٥.   َصلُّوْا َعَلیِۡھ المواطن واألزمان التي تشرع فيها الصالة على الرسول  
، واستدلوا على ذلك ذكر العلماء مواطن كثيرة يستحب فيها الصالة على الرسول 

بأحاديث، منها الصحيح، ومنها الضعيف، وليس من غرضي استقصاء ذلك، فهو في 
متناول من يريده، بيد أني سأذكر كثيرا منها مجردا عن األدلة، حرصا على 

  :  رحمه اهللا تعالىقال. االختصار، وسأكتفي بما ذكره ابن القيم
  : الَِّتي يتََأكَّد طلبها ِإما وجوبا واما اسِتحبابا مؤكداِفي مواِطن الصلَاة على النَِّبي " 

وهو أهمها وآكدها ـ ِفي الصلَاة ِفي آخر التَّشَهد، وقد أجمع الْمسلمون على 
صلَاة الِْجنَازة بعد التَّكِْبيرة ، نُوتآخر الْقُ، ...مشروعيته واخْتلفُوا ِفي وجوبه فيها 

 ،عند دخُول الْمسِجد، عند الدعاء،  وعند الِْإقامة،بعد ِإجابة الْمَؤذّن، ِفي الْخطبة،الثَّاِنية
، عند ذكره،  قبل تفوقهم،نْد اجِتماع الْقَوم، ِععلى الصفَا والمروة، وعند الْخُروج منه

ذا خرج ِإلَى إ ، ِعنْد الْوقُوف على قَبره، عند استالم الْحجر، لِْبيةند الْفَراغ من التَّع
يوم ، عقب ختم الْقُرآن، ِإذا قَام الرجل من نوم اللَّيل، السوق َأو ِإلَى دعوة َأو نَحوها

،  تابة اسمهعند ك، ِعنْد الْهم والشدائد وطلب الْمغِْفرة، نْد الْقيام من الْمجلس، ِعالْجمعة
 ِفي أول ،عند تبِليغ العلم ِإلى النَّاس، ِعنْد التَّذِْكير والقصص وإلقاء الدرس وتَعِليم العلم

  .إلى غير ذلك )١.(ر عنهعقب الذَّنب ِإذا َأراد َأن يكفَّ، أول النَّهار وآخره، ذَِلك وآخره
٨٦.      َصلُّوْا َعَلیِۡھ فضل الصالة على النبي   
وقد ورد في التصريح بفضلها أحاديث قوية لم يخرج البخاري : " ال ابن حجرق  

  : منها شيًئا، منها
من صلى علي واحدة، صلى اهللا عليه ( ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رفعه 

، وله شاهد عن أنس عند أحمد والنسائي، وصححه ابن حبان، وعن أبي بردة )عشرا
من : (  عند النسائي، ورواتهما ثقات، ولفظ أبي بردةبن نيار، وأبي طلحة، كالهما

                                         
 .٢٤٥-١٨٠/ذه المواطن وغيرها في جالء األفهام انظر ه) ١



– 

  )٥٣٠٢(

صلى علي من أمتي صالة مخلصا من قلبه صلى اهللا عليه بها عشر صلوات، ورفعه 
ولفظ أبي ) بها عشر درجات، وكتب له بها عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات

  .طلحة عنده نحوه، وصححه بن حبان
 ،)بي يوم القيامة، أكثرهم علي صالةس إن أولى النا(ومنها حديث ابن مسعود رفعه 

صالة (حسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، وله شاهد عند البيهقي عن أبي أمامة، بلفظ 
أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة فمن كان أكثرهم علي صالة كان أقربهم مني 

  .، وال بأس بسنده)منزلة 
 بن أوس، وهو عند وورد األمر بإكثار الصالة عليه يوم الجمعة من حديث أوس

  .أحمد وأبي داود وصححه ابن حبان والحاكم
، أخرجه الترمذي والنسائي )البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي ( ومنها حديث 

وبن حبان والحاكم وإسماعيل القاضي، وأطنب في تخريج طرقه وبيان االختالف فيه، 
  .سنمن حديث علي، ومن حديث ابنه الحسين، وال يقصر عن درجة الح

، أخرجه ابن ماجه عن )من نسي الصالة علي خطئ طريق الجنة ( ومنها حديث 
ابن عباس والبيهقي في الشعب، من حديث أبي هريرة، وابن أبي حاتم من حديث جابر، 

  .والطبراني من حديث حسين بن علي، وهذه الطرق يشد بعضها بعضا
الترمذي من حديث ، أخرجه )رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي ( وحديث 

وله ) من ذكرت عنده ولم يصل علي فمات فدخل النار فأبعده اهللا( أبي هريرة بلفظ 
شاهد عنده، وصححه الحاكم، وله شاهد من حديث أبي ذر في الطبراني، وآخر عن 
أنس عند ابن أبي شيبة، وآخر مرسل عن الحسن عند سعيد بن منصور، وأخرجه ابن 

ومن حديث مالك بن الحويرث، ومن حديث عبد اهللا بن حبان من حديث أبي هريرة، 
عباس عند الطبراني، ومن حديث عبد اهللا بن جعفر عند الفريابي، وعند الحاكم من 

، وعند الطبراني من )بعد من ذكرت عنده فلم يصل علي ( حديث كعب بن عجرة بلفظ 
اق من ، وعند عبد الرز)شقي عبد ذكرت عنده فلم يصل علي( حديث جابر رفعه 

  ).من الجفاء أن أذكر عند رجل فال يصلي علي( مرسل قتادة 
يا رسول اهللا إني أكثر الصالة، فما : أن رجالً قال"  ومنها حديث أبي بن كعب 

ما شئت، وإن زدت فهو خير، : الثلث؟ قال: ما شئت، قال: أجعل لك من صالتي؟ قال
الحديث، أخرجه أحمد وغيره ) إذا تكفى همك : أجعل لك كل صالتي؟ قال: إلى أن قال



 

 )٥٣٠٣(

بسند حسن، فهذا الجيد من األحاديث الواردة في ذلك، وفي الباب أحاديث كثيرة ضعيفة 
وواهية، وأما ما وضعه القصاص في ذلك فال يحصى كثرة، وفي األحاديث القوية غنية 

 )١".(عن ذلك
  :حفظه اهللا تعالى) ٢(ونختم بهذا الجمع الطيب للدكتور الباتلي

أما : جاءني جبريل فقال«:   قال عن رسول اهللا بي طلحة عن أ"   )١
 سلَّما، وال يمن ُأمتك، إال صليتُ عليه عشر رضيك يا محمد أَّال يصلي عليك أحدي

  )٣.(»عليك أحد من ُأمتك إال صليتُ عليه عشرا
ال تجعلوا قبري عيدا، وصلُّوا : " قال رسول اهللا :  قالوعن أبي هريرة  )٢
٤).(، فإن صالتكم تبلغني حيث كنتم علي( 
ال تجعلوا قبري عيدا، وال تجعلوا : " قال رسول اهللا : ، قال وعن علي  )٣

  )٥).( وصلوا علي وسلموا حيثما كنتم، فسيبلغني سالمكم وصالتكم ،بيوتكم قبورا
: " قال لي رسول اهللا :  ورضي اهللا عنها قالت وعن فاطمة بنت النبي  )٤

باسم اهللا، والسالم على رسول اهللا، اللهم صّل على محمد : لمسجد فقوليإذا دخلِت ا
وعلى آل محمد، واغفر لنا، وسهل لنا أبواب رحمتك، فإذا فرغت فقولي مثل ذلك، 

  )٦).(وسهل لنا أبواب فضلك : غير أن تقولي

                                         
 .٤٥٩- ١٢/٤٥٨فتح الباري) ١
أحمد بن عبد اهللا الباتلي، أستاذ بقسم السنة وعلومها، بكلية أصول الدين بالرياض جامعة اإلمام محمد بن سعود . د) ٢

  .اإلسالمية
 ١٩٠٢٣٣=http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t انظر 

وإسماعيل ) ٢/٤٢٠(والحاكم ) ٣/٥٠  (والنسائي في السهو باب الفضل في الصالة على النبي ) ٤/٣٠(ه أحمد أخرج) ٣
 ) .٣/١٩٦(» شرح السنة«والبغوي في ) ٢٤(القاضي ص 

 .والحديث صحيح) ٢/٣٦٧(باب زيارة القبور وأحمد في المسند : في المناسك) ٢٠٤٢(رواه أبو داود ) ٤
حديث صحيح بطرقه : قال األلباني) ٢٠(حديث رقم ) ٣٤(  للقاضي إسماعيل الجهضمي ص بي فضل الصالة على الن) ٥

 .وشواهده
حديث حسن، ومن : وقال) ٣١٤) (٢/١٢٧(والترمذي في الصالة، باب ما يقول عند دخول المسجد ) ٦/٢٨٢(رواه أحمد ) ٦

) ٧٢( إسماعيل القاضي ص -   –النبي ورواه أيضا في فضل الصالة على ) ٤٨١(» شرح السنة«طريقه البغوي في 
 .حديث صحيح بطرقه وشواهده: وقال األلباني) ٨٢(حديث رقم 



– 

  )٥٣٠٤(

من ذُكرت عنده فليصلِّ علي " : ،قال رسول اهللا : قالوعن أنس بن مالك  )٥
  )١).(صلَّى علي مرةً صلَّى اهللا عز وجل عليه بها عشرا فإنه من 

: "   يقولسمعت رسول اهللا :  وعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال )٦
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول، ثم صلوا علي فإنه من صلَّى علي صالةً صلَّى 

نها منزلة في الجنة، ال تنبغي إالَّ لعبد ، فإ"الوسيلة"اهللا عليه بها عشرا، ثم سلوا اهللا لي 
  )٢).(من عباد اهللا، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلّت له الشفاعة 

من صلَّى علي مرة واحدة صلى : " قال رسول :  قالوعن أنس بن مالك  )٧
  )٣)(اهللا عليه عشر صلوات، وحطّ عنه عشر خطيئات 

قال : عمرو بن العاص رضي اهللا عنهم قاال وعن أبي هريرة وعبد اهللا بن  )٨
  )٤).(من صلى علي صالة صلى اهللا عليها بها عشرا : " رسول اهللا 

أولى الناس بي يوم : " قال رسول اهللا :  قال وعن عبد اهللا بن مسعود  )٩
 )٥)(القيامة أكثرهم علي صالة 

م يصّل البخيل من ذُكرتُ عنده فل: " قال رسول اهللا :  قال وعن علي  )١٠
٧)".(٦).(علي( 

٨٧.   َصلُّوْا َعَلیِۡھ فوائد الصالة والسالم على رسول اهللا  
،  وقد في الفوائد والثمرات الحاصلة بالصالة عليه : ذكر ابن القيم بابا بعنوان

  :جمع فأوعى، وسأذكر كثيرا منها، مستبعدا ما كان فيه ضعف، قال رحمه اهللا تعالى

                                         
وفي سنده انقطاع، وجود إسناده ) ٦١(والنسائي في عمل اليوم والليلة ) ٣٨٠(رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة ) ١

 )٦١٢٢(صحيح الجامع : وصححه األلباني انظروللحديث شواهد يرتقي بها إلى الحسن ) ٣٤٩(النووي في األذكار 
 .٣٨٤/صحيح  مسلم برقم) ٢
والحاكم ) ٣/٥٠(والنسائي ) ٦٤٣(» األدب المفرد«والبخاري في ) ٢/٥١٧(وابن أبي شيبة ) ٢٦١، ٣/٢٠٢(أخرجه أحمد ) ٣
 .وصححه ووافقه الذهبي) ١/٥٥٠(
  .٣٨٤،٤٠٨/صحيح مسلم برقمي) ٤

 -   –والترمذي في الصالة، باب ما جاء في فضل الصالة على النبي ) ٥/١٧٧" ( الكبيرالتاريخ"أخرجه البخاري في ) ٥
 )٩١١(، وابن حبان في الرقائق باب األدعية ص )٤٨٤(ص 

حسن غريب صحيح، والنسائي في عمل اليوم والليلة : وقال) ٥/٣٦(، والترمذي في الدعوات )١/٢٠١(أخرجه أحمد ) ٦
 .وصححه األلباني) ٣٢(الجهضمي في فضل الصالة على النبي ص ، والقاضي إسماعيل )٥٦، ٥٥(
 .الشاملة، وقد اكتفيت بتخريجه/أحمد الباتلي. ، دفضل الصالة على النبي ) ٧



 

 )٥٣٠٥(

  .نه وتعالىامتثال أمر اهللا سبحا )١
، وإن اختلفت الصالتان، فصالتنا عليه دعاء موافقته سبحانه في الصالة عليه  )٢

  ....وسؤال، وصالة اهللا تعالى عليه ثناء وتشريف
  .موافقة مالئكته فيها )٣
  .حصول عشر صلوات من اهللا على المصلي مرة )٤
  .يرفع عشر درجات )٥
  .يكتب له عشر حسنات )٦
  .يمحى عنه عشر سيئات )٧
  .ائه، إذا قدمها أمامه، فهي تصاعد الدعاء إلى عند رب العالمينيرجى إجابة دع )٨
  . ، إذا قرنها بسؤال الوسيلة له، أو أفردها سبب لشفاعته  )٩

  . سبب لغفران الذنوب )١٠
  . سبب لكفاية اهللا العبد ما أهمه )١١
  .... يوم القيامة سبب لقرب العبد منه  )١٢
  . تقوم مقام الصدقة لذي العسرة )١٣
  . سبب لقضاء الحوائج )١٤
  . سبب لصالة اهللا على المصلي وصالة مالئكته عليه )١٥
  . زكاة للمصلي وطهارة له )١٦
  .الصالة والسالم على المصلي والمسلم عليهسبب لرد النبي  )١٧
  .سبب لطيب المجلس، وأن ال يعود حسرة على أهله يوم القيامة )١٨
  .تنفي عن العبد اسم البخل إذا صلى عليه عند ذكره  )١٩
  . وتخطئ بتاركها عن طريقها،ةترمي صاحبها على طريق الجن )٢٠
 تنجي من نتن المجلس الذي ال يذكر فيه اهللا ورسوله ويحمد ويثنى عليه فيه  )٢١

  .ويصلى على رسوله 
  . سبب لتمام الكالم الذي ابتدئ بحمد اهللا والصالة على رسوله )٢٢
  .يخرج بها العبد عن الجفاء )٢٣



– 

  )٥٣٠٦(

 ل السماء واألرض؛ سبب إلبقاء اهللا سبحانه الثناء الحسن للمصلي عليه بين أه )٢٤
ألن المصلي طالب من اهللا أن يثني على رسوله ويكرمه ويشرفه، والجزاء من 

 .جنس العمل، فال بد أن يحصل للمصلي نوع من ذلك
  ... سبب البركة في ذات المصلي وعمله وعمره وأسباب مصالحه )٢٥
  . سبب لنيل رحمة اهللا له )٢٦
؛ ألن العبد كلما أكثر من ...، وزيادتها وتضاعفها  سبب لدوام محبته للرسول  )٢٧

ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه، 
 ..تضاعف حبه وتزايد شوقه إليه واستولى على جميع قلبه، 

٢٨( ا لزيادة محبة المصلى عليه له، فكذلك هي سبب لمحبته للعبد، فإنها إذا كانت سبب
  .سبب لمحبته هو للمصلي عليه 

 . لهداية العبد وحياة قلبه سبب )٢٩
 ....أداء ألقل القليل من حقه، وشكر له على نعمته التي أنعم اهللا بها علينا  )٣٠
 )١. (... متضمنة لذكر اهللا تعالى وشكره ومعرفة إنعامه على عبيده بإرساله، )٣١
  .إلى غير ذلك، وهي ثمار طيبة ال يقتطفها إال الطيبون، جعلنا اهللا منهم  

٨٨.  ِۡھ َصلُّوْا َعَلی ما جزاء الغافل عن الصالة علي النبي ؟ 
 عنون القاضي عياض في كتابه الشفا فصلًا في ذم من لم يصل على النبي 

، ذكر فيه أحاديث كثيرة، ويكفي أن نقول هنا أنه يحرم من الفضائل والثمرات )٢(وإثمه
  .قة، والتي سبق ذكر بعضها في الفقرة السابالتي ينالها من يصلي على النبي 

٨٩.  َوَسلُِّموْا معنى  : 
  )٣".(حيوه بتحية اإلسالم:" قال الطبري

، هو الذي في التشهدو ،أما السالم عليك فقد عرفناه: ومعنى قولهم: " وقال ابن كثير
السالم عليك أيها النبي :  وفيه،لذي كان يعلمهم إياه كما كان يعلمهم السورة من القرآنا

 )٤".(ورحمة اهللا وبركاته

                                         
   .٢٥٤-٢٤٦/جالء األفهام انظر) ١
٢/٦٤) ٢.  
 .١٠/٣٢٩جامع البيان) ٣
  .٦٦٢ /٣تفسير القرآن العظيم ) ٤



 

 )٥٣٠٧(

 :  ثالثة وجوه للسالم عليه  القاضي عياضر وقد ذك
  .السالمة لك ومعك، ويكون السالم مصدرا، كاللذاذ واللذاذة: أحدها"	

السالم على حفظك ورعايتك متول له وكفيل به، ويكون هنا السالم اسم : أي: الثاني
  .اهللا

ؤِۡمُنوَن َحتَّىٰ بَِّك َلا ُیَفَلا َوَر : المسالمة له واالنقياد، كما قال: أن السالم بمعنى: الثالث
  )١ ".(ا مِّمَّا َقَضیَۡت َوُیَسلُِّموْا َتسِۡلیماُیَحكُِّموَك ِفیَما َشَجَر َبیَۡنُھمۡ ُثمَّ َلا َیِجُدوْا ِفٓي َأنُفِسِھمۡ َحَرج

ال تعارض بين هذه األقوال، ولكن ما ورد في الحديث هو المقدم، وذلك في قول و
. كما سبق. وهو الذي نص عليه ابن كثير)  عليك فقد عرفناهأما السالم: (الصحابة 
  .واهللا أعلم

٩٠.  َوَسلُِّموْا حكم التسليم   
والسالم فيما ذكر كالصالة؛ لوجوبه في التشهد، وتصريح الحليمي :" قال الهيتمي

يوافق ما مر عنه في الصالة، وسوى ابن فارس اللغوي بينه وبين .. بوجوبه كلما ذكر
ألن كلّا منهما مأمور به في اآلية، واألمر للوجوب حقيقة، : الفرضية؛ أيالصالة في 

  .إال إذا ورد ما يصرفه عنه، ويجب بالنذر كالصالة
هما متعاطفان في اآلية؛ فلم اختلف في : سقط ما قيل.. وبما تقرر من تساويهما

  اهـ!وجوبها دون وجوبه، وكان القياس العكس أو التشارك؟
ا بأن بينهما عموما وخصوصا مطلقا، كاإلنسان والحيوان؛ وسقط أيضا جواب هذ

  )٢".(فالخاص وهو الصالة هنا يستلزم العام الذي هو السالم هنا، من غير عكس
  )٣".( حكما ومكانًا وصفةَصلُّوْا َعَلیِۡھ  القول فيه كالقول في :" قال ابن عاشور

٩١.  َوَسلُِّموْا َلصيغة فع   
يدل على التكثير، وهو ] سلموا: يقصد[ظ الفعل المأمور به ألن لف:" قال ابن القيم

كسر الخبز، وقطّع اللحم، :  فإن فعل المشدد يدل على تكرار الفعل، كقولك،صلى وسلم
  )٤".(وعلّم الخير، وبين األمر، وشدد في كذا، ونحوه

                                         
 .١١/٢٥٥وانظر روح المعاني. ٥١ / المصطفى  حقوقالشفا بتعريف) ١
 .٧٦/الدر المنضود) ٢
 .٢٢/١٠١التحرير والتنوير ) ٣
 ٢١٨/جالء األفهام) ٤



– 

  )٥٣٠٨(

٩٢.   َوَسلُِّموْاهل يسلم على غير األنبياء؟  
هو في معنى :  الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابناوأما السالم فقال: " قال النووي

علي عليه السالم؛ : الصالة فال يستعمل في الغائب، فال يفرد به غير األنبياء، فال يقال
: سالم عليك، أو: وأما الحاضر فيخاطب به فيقال. وسواء في هذا األحياء واألموات

وقد : " وقال ابن كثير) ١"( مجمع عليهعليكم؛ وهذا: السالم عليك، أو: سالم عليكم، أو
عليه السالم، : ، بأن يقالغلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب، أن يفرد علي 

كرم اهللا وجهه، وهذا وإن كان معناه صحيحا، لكن ينبغي : من دون سائر الصحابة، أو
يخان وأمير أن يساوى بين الصحابة في ذلك؛ فإن هذا من باب التعظيم والتكريم، فالش

  )٢.( أجمعينالمؤمنين عثمان بن عفان أولى بذلك منه، 
٩٣.  َتسِۡلیًما اإلتيان بالمصدر  

يقتضي المبالغة والزيادة في كميته، ذلك " تأكيد اهللا تعالى السالم بالمصدر
  )٣"(بالتكرار

لتثبيت معنى الفعل من جهة الحدث ببيان أنه فرد كامل من : " وقال ابن باديس
 نقص فيه كما في أكرمت زيدا إكراما، بمعنى أن الذي كان منك له هو إكرام نوعه، ال

 ال يكمل سالمه -  صلى اهللا عليه وآله وسلم-، فإن المسلِّم على النبي...ال شبهة فيه، 
 صلى اهللا - إال إذا طابق قلبه ولسانه وجرى على مقتضاهما عمله، فلم تكن منه للنبي

في دينه وكتابه وأمته، وهذا هو الذي يقال فيه أنه سلم  إال السالمة - عليه وآله وسلم
  ) ٤".(تسليما

محمد أبو موسى الفرق بين اإلتيان بالفعل وحده وبين تأكيده بالمصدر، . ويبين د
اخلص في : ادفعه دفعا، وقولك: ادفع هذا الشيء، وقولك: فرق بين قولك: " فيقول

  )٥:.(ني أكثر حرصاالخبر، وأخلص في الخبر إخالصا، التعبير الثا

                                         
 ١٢٠/األذكار، للنووي) ١

 .٣/٦٧٧تفسير القرآن العظيم ) ٢
 ٢١٨/جالء األفهام) ٣

 ٢٢٣/مجالس التذكير) ٤

 .٣٥٨/من أسرار التعبير القرآني، دراسة تحليلية لسورة األحزاب) ٥



 

 )٥٣٠٩(

٩٤.  واْ تَسلِّمساوِليم لم تؤكد الصالة بالمصدر كما أكد السالم؟ ِلم    
ِإنَّ ٱللََّھ َوَمَلِٰٓئَكَتُھۥ ُیَصلُّوَن  : لم تؤكد الصالة بهذا التأكيد؛ ألنها كانت مؤكدة بقوله" 

  )١".(َعَلى ٱلنَِّبيِّ 
صـلوا عليـه   : لصالة عليه بمـصدر فيقـال  وإنما لم يؤكد األمر با: " وقال ابن عاشور 

صالة؛ ألن الصالة غلب إطالقها على معنى االسم دون المـصدر، وقيـاس المـصدر               
صِۡلَیُة   : التصلية، ولم يستعمل في الكالم؛ ألنه اشتهر في اإلحـراق، قـال تعـالى                          َوَت

كيـده بـالمعنى ال   ، على أن األمر بالصالة عليه قـد حـصل تأ  ]٩٤: الواقعة [  َجِحیٍم
إن اهللا ومالئكته يصلون على النبيء مـشير        :  فإن التمهيد له بقوله    ،بالتأكيد االصطالحي 

 )٢.("إلى التحريض على االقتداء بشأن اهللا ومالئكته
 ِلم أضيفت الصالة هللا تعالى ومالئكته دون السالم، وُأِمر المؤمنون بهما؟ .٩٥

التحية واالنقياد، فأمرنا بهما : معنيينألن للسالم : قيل" فـ: أجيب عن ذلك بأقوال
لصحتهما هنا، ولم يضف هللا سبحانه والمالئكة؛ لئال يتوهم إنه في اهللا تعالى والمالئكة 

  .يعني االنقياد المستحيل في حقه تعالى، وكذا في حق المالئكة
 الصالة من اهللا سبحانه والمالئكة متضمنة للسالم بمعنى التحية الذي ال يتصور: وقيل

غيره، فكان في إضافة الصالة إليه تعالى وإلى المالئكة استلزام لوجود السالم بهذا 
ا إال أنا مخاطبون باالنقياد، المعنى، وأما الصالة منا فهي وإن استلزمت التحية أيض

وهي ال تستلزمه، فاحتيج إلى التصريح به فينا؛ ألن الصالة ال تغني عن معنييه 
 ألن ذلك يرد - وهذا أولى مما قبله -: بين منا، ثم قيلالمتصورين في حقنا المطلو

 َسَلٌٰم ٢٣ َوٱلَۡمَلِٰٓئَكُة َیدُۡخُلوَن َعَلیِۡھم مِّن ُكلِّ َباب    َسَلٌٰم َعَلىٰٓ ِإبَۡرِٰھیَم : عليه قوله تعالى
  .    وال يرد هذان على هذا وفيه بحثَعَلیُۡكم

 لي في ترك تأكيد السالم وتخصيصه قد الح: وقال الشهاب الخفاجي عليه الرحمة
أن السالم عليه عليه الصالة والسالم تسليمه عما يؤذيه، : بالمؤمنين نكتة سرية وهي

فلما جاءت هذه اآلية عقيب ذكر ما يؤذي النبي، واألذية إنما هي من البشر وقد 
  ) ٣(صدرت منهم، فناسب التخصيص بهم والتأكيد،

                                         
 .٢٥/٢٢٨سير الكبيرالتف) ١
 .٢٢/١٠٣التحرير والتنوير ) ٢
 ٧/٥١٠إلى هنا ينتهي كالم الخفاجي، انظر حاشيته على البيضاوي) ٣



– 

  )٥٣١٠(

٩٦.  ْوالِّمسو الم حذف متعلق الس 
وليصلح أن يكون عليه وأن ،  لداللة متعلق الصالة عليه ؛حذف متعلق السالم" 

  )١".(يكون له، فيصلح أن يجعل التسليم بمعنى اإلذعان
٩٧. لَيلُّواْ عواْ ِه صلِّمسو  الجمع بينهما  

استدل النووي رحمه اهللا تعالى باآلية على كراهة إفراد الصالة عن :" قال اآللوسي
 وعكسه؛ لورود األمر بهما معا فيها، ووافقه على ذلك بعضهم، وأعترض بأن السالم

أحاديث التعليم تؤذن بتقدم تعليم التسليم على تعليم الصالة، فيكون قد أفرد التسليم مرة 
بأن اإلفراد في ذلك الزمن ال حجة فيه؛ ألنه لم يقع منه قبل الصالة في التشهد، ورد 

ا، كيف واآلية ناصة عليهما، وإنما يحتمل أنه علمهم السالم عليه الصالة والسالم قصد
وظن أنهم يعلمون الصالة فسكت عن تعليمهم إياها، فلما سألوه أجابهم صلى اهللا تعالى 

مي أن الحق أن المراد تعليه وسلم لذلك، وهو كما ترى، وذكر العالمة ابن حجر الهي
  ...لنهي المخصوص إذ لم يوجد مقتضيها من ا،بالكراهة خالف األولى

 وأمـا اإلفـراد     ،اوصرح بعضهم أن الكراهة عند من يقول بها إنما هي في اإلفراد لفظً            
أن االسـتدالل   ] ال يزال الكالم لآللوسي   [ خطًا كما وقع في األم فال كراهة فيه، وعندي          

باآلية على كراهة اإلفراد حسبما سمعت في غاية الضعف، إذ قصارى ما تدل عليـه أن     
الصالة والتسليم مأمور به مطلقًا، وال تدل على األمر باإلتيان بهما فـي زمـان        كال من   

واحد، كأن يؤتى بهما مجموعين معطوفًا أحدهما على اآلخر، فمن صلى بكـرة وسـلم               
وَٰة          : عشيا مثلًا، فقد امتثل األمر، فإنها نظير قوله تعالى         وْا ٱلزََّك صََّلوَٰة َوَءاُت وْا ٱل  َوَأِقیُم

ر     ] ٤٣:البقرة[ َھ ِذكۡ را    ٱذُۡكُروْا ٱللَّ بُِّحوهُ ٤١ا َكِثی ، إلى غير ذلك ]٤٢-٤١األحزاب  [ َوَس
من األوامر المتعاطفة، نعم درج أكثر السلف على الجمع بينهما فال أستحـسن العـدول               
عنه، مع ما في ذكر السالم بعد الصالة من السالمة مـن تـوهم ال يكـاد يعـرض إال                

  )  ٢".( يخفىلألذهان السقيمة كما ال
 ؟ ثواب الصالة على النبي لم لم تذكر اآلية الكريمة .٩٨

، وقد تولت السنة بيان ذلك، اآلية الكريمة لم تذكر جزاء من يصلي على النبي 
 والعلم عند –والسؤال ِلم لَم يذكر الثواب هنا، لم أقف على من تعرض لهذا، ولكن يبدو 

                                         
 .٦/١٣٤نظم الدرر ) ١
 . ١١/٢٥٩روح المعاني) ٢



 

 )٥٣١١(

 كاف في الحث  تعالى يصلي على النبي  أن تصدير اآلية بذكر أن اهللا–اهللا تعالى 
     واهللا أعلم-على االمتثال لهذا األمر الرباني

  ما ورد في هذه اآلية انفرد به النبي  .٩٩
بعد أن أخبر أنه  ] بالصالة على النبي : أي[ اهللا سبحانه أمر فيها :" قال ابن القيم

بالتسليم، وهذا الخبر واألمر ومالئكته يصلون عليه، وأمر بالصالة والسالم عليه وأكده 
  )١."(لم يثبتهما في القرآن لغيره من المخلوقين

١٠٠.   َصلُّوْا َعَلیِۡھ َوَسلُِّموْا َتسِۡلیًما  األمر بالصالة والتسليم من خواص هذه 
 األمة

واألمر بالصالة والتسليم من خواص هذه األمة فلم تؤمر أمة غيرها :" قال اآللوسي
  ) ٢".( نبيها بالصالة والتسليم على

١٠١.   ِِّإنَّ ٱللََّھ َوَمَلِٰٓئَكَتُھۥ ُیَصلُّوَن َعَلى ٱلنَِّبي إذا صلى اهللا ومالئكته عليه فأي 
 حاجة به إلى صالتنا

الصالة عليه ليس لحاجة إليها، وإال فال حاجة إلى صالة المالئكة مع صالة اهللا " 
 علينا ذكر نفسه وال حاجة له عليه، وإنما هو إظهاره وتعظيمه، كما أن اهللا تعالى وجب

  )٣...".(إليه، وإنما هو إلظهاره وتعظيمه منا شفقة علينا ليثيبنا عليه 
 تفيده رفعة في إن هذا يتعارض مع ما سبق، من أن الصالة على النبي : وقد يقال

، وهذا حق، ويمكن أن يجمع بين هذا كله، فصالة اهللا تعالى تغني عن ...الدرجات
غيرنا، وهو غني بهذا الفضل العظيم، ولكن فضل اهللا تعالى ال حد له صالتنا وصالة 

  كما سبق،
١٠٢.   َصلُّوْا َعَلیِۡھِلم هذا االهتمام بالصالة على الرسول :  قد يقال دون 

 العناية بذكر اهللا تعالى؟
، ولم ال نحث الناس على ذكر اهللا تعالى؟ ِلم االهتمام بالصالة على النبي : يقالقد 
إن هناك الكثير من اآليات واألحاديث التي تحث على ذكر اهللا تعالى، وقد : بوالجوا

" فـهي ...  من ذكر اهللا تعالىألفت كتب كثيرة في ذلك، والصالة على الرسول 
                                         

 ١٥٢/جالء األفهام) ١

 .١١/٢٦٠روح المعاني) ٢
 .٥٨٧ /١٥اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل) ٣



– 

  )٥٣١٢(

 متضمنة لذكر اهللا تعالى وشكره ومعرفة إنعامه على عبيده بإرساله، فالمصلي عليه 
وال يخفى أن فيه امتثالًا ألمر اهللا ) ١..."(لهقد تضمنت صالته على ذكر اهللا وذكر رسو

 .تعالى بالصالة على رسوله 
١٠٣.  َصلُّوْا َعَلیِۡھ ... الصالة عليه تضمنت أصول اإليمان  

متضمنة لكل اإليمان، بل هي متضمنة : " بين ابن القيم أن الصالة على النبي 
ته، وحياته، وكالمه، لإلقرار بوجود الرب المدعو، وعلمه، وسمعه، وقدرته، وإراد

وإرسال رسوله، وتصديقه في أخباره كلها، وكمال محبته، وال ريب أن هذه هي أصول 
 متضمنة لعلم العبد ذلك وتصديقه به ومحبته له، فكانت من اإليمان، فالصالة عليه 

  )٢".(أفضل االعمال
١٠٤.   َتسِۡلیًما َءاَمُنوْا َصلُّوْا َعَلیِۡھ َوَسلُِّموْا لَِّذیَنٱَیَٰٓأیَُّھا تقتضي الحب  

 إال من هو محب له، وكلما زاد حبه له ازدادت صالته لن يصلِّي على النبي 
  .عليه، وهكذا من أحب أحدا أكثر من ذكره

١٠٥.   ََّءاَمُنوْالَِّذیَنٱ َیَٰٓأیَُّھا لنَِّبيِّٱ ُیَصلُّوَن َعَلى ۥ َوَمَلِٰٓئَكَتُھللََّھٱِإن  ...تفرد  
َیَٰٓأیَُّھا   الكريمة من بين اآليات التسع والثمانين التي صدرت بـ تفردت هذه اآلية

 في القرآن، بأن سبق النداء، بيان أن اهللا تعالى ومالئكته يصلون على   َءاَمُنوْالَِّذیَنٱ
، واختص بها هذا األمر، فحري به أن النبي، وإنها لمزية اختص بها هذا النبي 

 . يمتثل

                                         
 .٢٥٤/جالء األفهام ) ١
 .المصدر السابق والصفحة) ٢



 

 )٥٣١٣(

  :الخاتمة
الجولة اإليمانية التي عشناها في رحاب هذه الروضة المباركة، آن لي بعد هذه   

أن أتوقف، إذ ال بد لكل شيء من نهاية، وقد تبينت لي بعض النتائج، وهي على 
   :قسمين

  .يتعلق بتدبر القرآن: األول
  .بالصالة على النبي : اآلخر

تدبر القرآن الكريم عنايـة     فيما يتعلق باألمر األول فينبغي على المسلمين، أن يولوا أمر           
         تـدبر فقـال     كبيرة، فقد بين تعالى أنه أنزل القرآن الكـريم لي :       َك ُھ ِإَلیۡ ٌب َأنَزلَۡنٰ ِكَتٰ

بِ      ُمَبَٰرك وْا ٱلَۡألَۡبٰ َذكََّر ُأْوُل ، كما أنكر سبحانه وتعالى على ]٢٩:ص [  لَِّیدَّبَُّرٓوْا َءاَیِٰتِھۦ َوِلَیَت
  ]٢٤:محمد [  َفَلا َیَتَدبَُّروَن ٱلُۡقرَۡءاَن َأمۡ َعَلىٰ ُقُلوٍب َأقَۡفاُلَھٓاَأ : من لم يتدبره، فقال

من خالل تدبرنا لآلية الكريمة، ولما ورد من أحاديث عظيمة، يتبين لنا : األمر اآلخر
  :، وعليهظم أمر الصالة على النبي ِع

ذه فيجب الحرص على هذا األمر، وأن ال يخلو يوم المسلم من ترداد ه .١
 وتعظيم لصاحبها عليه الصالة والسالم، مستحضرين أمر اهللا ،الصالة، بحضور قلب

 .تعالى في ذلك
 من خالل وسائل التواصل وهذا متيسرأن ندعو اآلخرين إلى هذا األمر الجلل،  .٢

المعاصرة، بوسائل جذابة، وذلك باستخدام الصوت والصورة، فعلى باغي الخير أن 
 .ئل؛ لتؤتي ثمارها المباركة بإذن اهللا تعالىيقبل، وأن ينوع هذه الوسا

، ومن ثم كما ينبغي أن تكون هذه الصالة مدعاة الستحضار أحوال النبي  .٣
االقتداء بها، وهذا ال يكون إال من خالل قراءة سيرته العطرة، وهذه ثمرة طيبة من 

  .ثمرات الصالة على النبي 
كان من خطأ فمني ومن الشيطان، ما كان من صواب فمن اهللا تعالى، وما : وأخيرا

أسأل اهللا تعالى أن يتقبل مني هذا العمل، ويجعله خالصا لوجهه الكالم، وأن يرزقني به 
  .شفاعة خليله 



– 

  )٥٣١٤(

  :المصادر
محمد محمد أبو موسى، مكتبة .  فصلت، دراسة في أسرار البيان، د–آل حم، غافر  .١

 ).م٢٠٠٩هـ١٤٢٠ ( ١وهبة، القاهرة، ط

محيي الدين مستو، : كريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، تحقيقاألذكار، أبو ز .٢
 ). م١٩٩٠ -  هـ ١٤١٠(٢، طبيروت –دار ابن كثير، دمشق 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد األمين بن محمد المختار الجكني  .٣
لمية، الشنقيطي، خرج آياته وأحاديثه الشيخ محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب الع

 ).م١٩٩٦هـ١٤١٧(١بيروت، ط
عادل أحمد الرويني، مكتبة عباد . ، دالبالغة القرآنية في الحديث عن الرسول  .٤

 ).م٢٠٠٧ ه ١٤٢٨(١الرحمن، الجيزة، ط
         التحرير والتنوير، للشيخ محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس،  .٥

 ). م ١٩٨٤( 

افظ عماد الدين، إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، مؤسسة تفسير القرآن العظيم، للح .٦
 ).م١٩٩٨هـ١٤١٨(٤الريان، بيروت، ط

تفسير القرآن الكريم، سورة البقرة، العالمة محمد بن صالح العثيمين، دار ابن  .٧
 .هـ١٤٢٣/ ١الجوزي، السعودية، ط

ر ابن الجوزي، تفسير القرآن الكريم، سورة النساء، العالمة محمد بن صالح العثيمين، دا .٨
 .هـ١٤٢٣/ ١السعودية، ط

، )بيروت ـ لبنان ( التفسير الكبير لإلمام الفخر الرازي، دار إحياء التراث العربي  .٩
 .، بال تاريخ٣ط

، تحقيق محمد عوض )هـ٣٧٠: ت(تهذيب اللغة، محمد بن أحمد بن األزهري،  .١٠
 ).٢٠٠١ ( ١، طبيروت –مرعب، دار إحياء التراث العربي 

: المتوفى(بير، محمد بن عيسى بن سورة بن موسى، الترمذي، أبو عيسى الجامع الك .١١
                   ١، طبيروت –، تحقيق بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي )هـ٢٧٩

 )١٩٩٦. 
الجامع ألحكام القرآن، ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد األنصاري الخزرجي، مؤسسة  .١٢

 .خمناهل العرفان، بيروت، بال تاري



 

 )٥٣١٥(

جالء األفهام في فضل الصالة على محمد خير األنام، محمد بن أبي بكر بن أيوب  .١٣
- ١٤٠٥(١ لبنان، ط–شمس الدين ابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية، بيروت 

١٩٨٥.( 
 على أمته في ضوء الكتاب والسنة، محمد بن خليفة بن علي التميمي، حقوق النبي  .١٤

 ).م١٩٩٧هـ ١٤١٨(١طأضواء السلف، الرياض، السعودية، 
الرسالة، لإلمام محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق أحمد محمد شاكر، مكتبه مصطفى  .١٥

 .بال تاريخ. ١البابي الحلبي، مصر، ط
روح المعاني، للعالمة شهاب الدين السيد محمود اآللوسي، ضبطه وصححه علي عبد  .١٦

  ).م ١٩٩٤هـ ١٤١٥ (١الباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط
الدر المنضود في الصالة والسالم على صاحب المقام المحمود، أحمد بن محمد بن علي  .١٧

بوجمعة عبد القادر مكري، ومحمد شادي مصطفى عربش، : بن حجر الهيتمي، عني به
 ). هـ١٤٢٦(١، طجدة –المنهاج  دار

، )هـ٢٧٣: ت(سنن ابن ماجه، لإلمام الحافظ أبي عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني  .١٨
 عادل مرشد، سعيد اللحام، دار الرسالة العالمية، دمشق، بال ،تحقيق شعيب األرنؤوط

 .تاريخ
، تحقيق شعيب )هـ٢٧٥: ت(سنن أبي داود، سليمان بن األشعث األزدي السِجستاني  .١٩

 ١٤٣٠(  محمد كاِمل قره بللي، دار الرسالة العالمية، دمشق، طبعة خاصة-األرنؤوط 
– ٢٠٠٩.( 

 ).هـ١٤٢٢(١ دراسة في البالغة القرآنية، محمود توفيق محمد سعد، ط،ذرات الذهبش .٢٠
عياض بن موسى بن عياض اليحصبي ، ، القاضي الشفا بتعريف حقوق المصطفى  .٢١

، قدم له  وخرج أحاديثه كمال بسيوني،  مؤسسة الكتب اللبنانية، )هـ٥٤٤: المتوفى(
 ). م٢٠٠١هـ ١٤٢١( ٣ط

           ١العثيمين، مدار الوطن للنشر، الرياض،ط مد بن صالحشرح رياض الصالحين، مح .٢٢
 ) هـ١٤٢٧( 

 الصارم المسلول على شاتم الرسول، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن  .٢٣
تيمية، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، الناشر الحرس الوطني السعودي، 

 .السعودية
- ١٤٠٨(٣صر الدين األلباني، المكتب اإلسالمي، طصحيح الجامع الصغير وزيادته، نا .٢٤

١٩٨٨.( 



– 

  )٥٣١٦(

، تحقيق محمد فؤاد )هـ٢٦١: ت(صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري  .٢٥
 ).١٩٩١ – ١٤١٢( ١، طبيروت –عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي 

عصام الصبابطي، وحازم محمد وعماد : صحيح مسلم، بشرح النووي، حققه وفهرسه .٢٦
 ).م١٩٩٥هـ ١٤١٥(١عامر، دار أبي حيان، القاهرة، ط

 فوائدها، اإلمام عبد اهللا سراج الدين -  فضائلها- ، أحكامهاالصالة على النبي  .٢٧
 ).م١٩٩٠هـ١٤١٠(١الحسيني، مكتبة دار الفالح، حلب،ط

 ).هـ١٤١٣( ١ظاهرة ضعف اإليمان، محمد صالح المنجد، مطبعة سفير، الرياض، ط .٢٨
 األردن، -برار، عمر بن سليمان األشقر، دار النفائس، عمان عالم المالئكة األ .٢٩

 ).م٢٠٠٥هـ١٤٢٥(١٣ط
 ضاوي، أحمد بن محمد بن عمريى تفسير البل عاضي  وكفايةُ الريعنايةُ القاِض .٣٠

الخفاجي ، ضبطه الشيخ عبد الرزاق المهدي، دار الكتب العلمية، بيروت، 
 ).م١٩٩٧هـ١٤١٧(١ط

اري، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني، حقق فتح الباري بشرح  صحيح البخ .٣١
          ، )بيروت ـ لبنان ( أصولها وأجازها الشيخ عبد العزيز بن باز، دار الفكر 

 ).م ١٩٩١هـ ١٤١١( 
، )هـ٧٢٨: ت(الفتاوى الكبرى، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني،  .٣٢

 –د القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت تحقيق، محمد عبد القادر عطا، مصطفى عب
 ).م١٩٨٧هـ ١٤٠٨(١لبنان، ط

 فتح القدير، محمد بن علي الشوكاني، اعتنى بتصحيحها الشيخ سمير خالد رجب، دار  .٣٣
 ).م ١٩٩٨هـ ١٤١٨ (١، ط)بيروت ـ لبنان ( إحياء التراث العربي 

لف فيها، عبد المحسن  وبيان معناها وكيفيتها وشيء مما أ،فضل الصالة على النبي  .٣٤
 ).م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ (١بن حمد العباد، دار ابن خزيمة، طا

 الحبيِب الشَِّفيِع، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد ىالقوُل البديع، في الصالِة عل .٣٥
 . القاهرة–، دار الريان للتراث )هـ٩٠٢: ت(الرحمن بن محمد السخاوي 

 بالوالء، الملقب سيبويه، تحقيق عبد السالم الكتاب، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي .٣٦
 ) م١٩٨٨ -  هـ ١٤٠٨(٣محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي  .٣٧
الدمشقي، تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، دار 

 ).م١٩٩٨هـ ١٤١٩( ١وت، ط بير- الكتب العلمية 



 

 )٥٣١٧(

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، للقاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن  .٣٨
عطية األندلسي، تحقيق عبد السالم عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت ـ 

 ). م ٢٠٠١هـ ١٤٢٢ ( ١لبنان، ط
سماعيل بن إسحاق  مقاالت اإلسالميين واختالف المصلين، أبو الحسن علي بن إ .٣٩

دار فرانز شتايز، : هلموت ريتر، الناشر: ، عنى بتصحيحه)هـ٣٢٤: ت(األشعري 
 ). م١٩٨٠ -  هـ ١٤٠٠(، ٣، ط)ألمانيا(بمدينة فيسبادن 

محمد محمد أبو موسى، .  من أسرار التعبير القرآني، دراسة تحليلية لسورة األحزاب، د .٤٠
 ).م١١٩٦هـ١٤١٦(٢مكتبة وهبة، القاهرة، ط

م الدرر في تناسب اآليات والسور، لإلمام أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي،  نظ .٤١
خرج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه عبد الرزاق غالب مهدي، دار الكتب العلمية، 

   ).١٩٩٥ هـ ١٤١٥ ( ١بيروت ـ لبنان، ط
بد النكت والعيون، أبو الحسن علي بن محمد ، الشهير بالماوردي، تحقيق السيد ابن ع .٤٢

 . لبنان، بال تاريخ-المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية،  بيروت 
مجالس التذكير من حديث البشير النذير، عبد الحميد محمد بن باديس الصنهاجي،  .٤٣

 ).م١٩٨٣هـ ١٤٠٣(١مطبوعات وزارة الشؤون الدينية، ط
، )هـ٧٢٨ :ت(مجموع الفتاوى، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني  .٤٤

تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 
 ).٢٠٠٤ -١٤٢٥(المدينة النبوية، السعودية، 

            الملل والنحل، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني  .٤٥
 ).١٩٦٨هـ ١٣٨٧( ، مؤسسة الحلبي، القاهرة، )هـ٥٤٨: ت(

هاج السنة النبوية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، من .٤٦
 ). م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦(١جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ط

          ١، طالكويت –الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  .٤٧
 . مصر –مطابع دار الصفوة ) م١٩٩٢هـ ١٤١٢( 

             الوابل الصيب من الكلم الطيب، محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية  .٤٨
  ).١٩٩٩ (٣، طالقاهرة –سيد إبراهيم، دار الحديث : ، تحقيق)هـ٧٥١: ت(



– 

  )٥٣١٨(

 



 

 )٥٣١٩(

  
  
  
  
  
  

 
  

  ملخص البحث
وآله وصحبه أجمعين، ،     الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد

النص والظاهر : فيأتي هذا البحث بعنوان: ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد
عند األصوليين والفقهاء، دراسة في تطور المصطلح، في مقدمة، وأربعة مباحث، 

دف البحث إلى تتبع التغير الذي حصل في هذين المصطلحين، لكونهما وخاتمة، ويه
أكثر المصطلحات األصولية ذكراً على األلسنة، وذلك لتعلقهما باستنباط األحكام 

 لنصأن ا: الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية، وكان من أهم نتائج البحث
العرف أو عن طريق المتكلم  سواء من حيث وضع اللغة أو ، المعنىاواضحوالظاهر 

كما . يقدم النص على الظاهرهذه التعريفات تظهر عند التعارض؛ ف  وأن فائدة.نفسه
وأخيراً يوصي الباحث بأن توجد . ظهرت عناية أهل العلم بالعمل باألحكام الشرعية

  .دراسات تطبيقية لربط الفروع بقواعد االستنباط وإن تعددت القواعد

 
 
 

 
  قسم الدراسات اإلسالمية بكلية العلوم واآلداب بالمخواة  

  جامعة الباحة
  



– 

  )٥٣٢٠(

Research Summary 
    Praise be to Allah, the Lord of the Worlds and peace be upon our 
Prophet Muhammad, his family and companions, and those who 
followed them with charity until the day of religion, but after: This 
research is entitled: Text and apparent when fundamentalists and 
jurists Research to track the change that has occurred in these terms, 
being the most fundamentalist terms mentioned in the tongues, 
because of their attachment to derive the legal provisions of the 
Koran and the Sunnah, 
One of the most important results of the research: that the text and 
apparent meaning, whether in terms of the status of language or 
custom or by the speaker itself. And that the usefulness of these 
definitions appear when the conflict; It also appeared the attention 
of scholars to work with the provisions of Sharia. Finally, the 
researcher recommends that there be applied studies to link the 
branches to the rules of extraction, even if there are multiple rules. 

  
  
  
  
  
  
  



 

 )٥٣٢١(

  لمقدمةا
   الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما 

 - صلى اهللا عليه وسلم- اعتنى األصوليون والفقهاء بكتاب اهللا وسنة رسوله فقد  :بعد
والتفقه في استنباط األحكام منهما، ونشأ عن هذه العناية ومعها مصطلحات خاصة بهم، 

الدوران على ألسنتهم ومنها دون ذلك، وفي هذه الدراسة سأتناول منها ما هو كثير 
النص والظاهر من جهة االصطالح وتطور استعماله؛ حيث إن هذين اللفظين من أكثر 
المصطلحات دوراناً على ألسنة األصوليين، وكذلك الفقهاء، الذين يمثلون الجانب 

  .التطبيقي ألصول الفقه
  :    أهمية الموضوع

أن النص والظاهر من المصطلحات المتعلقة باالستنباط من كتاب اهللا وسنة :     أوالً
  .رسوله صلى اهللا عليه وسلم

أن ضبط المصطلح من القضايا المهمة في ضبط العلم، السيما المصطلحات :     ثانياً
  .التي يكثر ذكرها ودورانها على األلسنة

  .ذا كان يستعمل في أكثر من فنتزداد أهمية دراسة المصطلح وتحريره إ:     ثالثاً
  :أسباب اختيار الموضوع

  .أن مصطلح النص والظاهر مما اعتراهما التغيير مع تطور علم الفقه واألصول: أوًآل
الظاهر ألربعة و النص رأيت أن أجمع ــ في الدراسة ــ بين مصطلحي: ثانياً

  : أسباب 
  . اصطالحهم فيهما واحد  إِذ؛منازلهلكي نفهم كالم العلماء المتقدمين وننزله : األول    
أن كثيراً من العلماء يذكرون النص بعد ذكر الظاهر ويبنون الكالم على ما : الثاني    

  .سبق فيه فال يتم تصور تعريف النص إال بذكر تعريف الظاهر
 بين -غالباً-  أن التطبيق العملي ألصول الفقه الذي يمثله الفقهاء ال يميز: الثالث   

  .والظاهرالنص 



– 

  )٥٣٢٢(

شدة االتصال بين النص والظاهر حتى أن بعض العلماء ال يفرقون بينهما : الرابع    
إال بقرينة ومنهم من جعلهما نوعين لجنس ، ومنهم من جعل بينهما عموماً وخصوصاً 

  )١(.مطلقاً ؛ فكل نص ظاهر وليس كل ظاهر نصاً
  :الدراسات السابقة 

مفرد يتناول مصطلحي  لم أطلع على بحث    بعد التحري وسؤال أهل االختصاص
وقد وجدت بهض األبحاث مما له صلة بالموضوع، ، النص والظاهر والمقارنة بينهما

  : وهي كما يلي
د شحادة حميدي .أ، بين علماء األصول ودعاة الحداثة )النص ( مصطلح ــ ١

   ..، مطبوع بصيغة ووردالعمري
الذي تنظمه ، عند المعاصرين )والسنةالكتاب (التعامل مع النصوص الشرعية ــ ٢

  . ، مطبوع بصيغة ووردم٢٠٠٨/هـ ١٤٢٩، كلية الشريعة بالجامعة األردني
وهذه األبحاث تناقش النص مع غير األصوليين، بل ليسوا من علماء الشريعة، أما 

  .البحث الذي قمت به؛ فهو نقاش بين األصوليين والفقهاء أنفسهم
مفتي ( جمعة محمد عبد الوهاب يعل، لة المفاهيمالمصطلح األصولي ومشكلــ ٣

  )مصر
  .تكلم عن المصطلح من حيث هو، ثم طبقه على تعريف القياس فقط

، مطبوع إبراهيمكامل تيسير . ، دالتطور الداللي للمصطلح األصولي الفقهي - ٤
  .بصيغة وورد

بعاد التي ، ومجاالته، وأسبابه، واألهلمصطلح األصولي الفقهي، مفهومتكلم عن تطور ا
  . وعرض لبعض المصطلحات على سبيل التمثيليكتسبها المصطلح في رحلة تطوره،

محمد أديب صالح، عرض للنص . ـ تفسير النصوص في الفقه اإلسالمي، د٥
  .والظاهر أثناء بحثه للدكتوراه، ولم يفصل في إطالقات العلماء

ب الكالم عن تطور النص بحاث باستيعاحث الذي قمت به فيفرق عن هذه األ   وأما الب
  .والظاهر، وأثر ذلك على الخالف األصولي والفقهي

                                         
 ، الحدود الكالمية والفقهية ألبي      ١/٣١٧ ، المحصول للرازي     ١/٧٣كشف األسرار للبخاري    :  على التوالي     انظر )١(

 .١٦٦بكر الصقلي ، ص



 

 )٥٣٢٣(

نشأتها ، تسلسلها التاريخي، : ـ المصطلحات األصولية في دالالت األلفاظ ٦
  .ماجد خايفة السلمي. اثر ذلك في الفقه واألصول، د،استقرارها، 

منورة، والفرق بين    رسالة دكتوراه ضمن مشروع في الجامعة اإلسالمية بالمدينة ال
هذه الدراسة وما قمت في هذا البحث أنني قارنت بين مصطلحي النص والظاهر، وبيت 

  .أثر التفريق بينهما في األصول والفقه
  :خطة البحث

  .أهمية الموضوع وأسباب اختياره: المقدمة 
  :ثالثة مطالبوفيه  .نص والظاهر في البحث األصوليال: المبحث األول 

  . لغةنص والظاهرتعريف ال: ب األول المطل       
  .إطالقات مصطلحي النص والظاهر في البحث األصولي:        المطلب الثاني 
  .أهمية ضبط المصطلح وتطوره :       المطلب الثالث 

   :ان وفيه مطلب.عند األحناف لظاهراالنص و تطور مصطلحي: المبحث الثاني 
  .عند جمهور األصوليين األحناف ظاهرالالنص و مصطلح:        المطلب األول 
عند طائفة من متأخري األصوليين  ظاهرالالنص و مصطلح:        المطلب الثاني 

  .األحناف
  : ان وفيه مطلب.عند الجمهور لظاهراالنص و تطور مصطلح: المبحث الثالث 

  .مصطلح النص والظاهر عند المتقدمين:        المطلب األول 
  .نشأة التفريق بين مصطلحي النص والظاهر عند الجمهور : نيثا       المطلب ال
 وفيه أثر التفريق بين النص والظاهر عند األصوليين والفقهاء، :المبحث الرابع 

  :مطلبان
  .أثر التفريق بين النص والظاهر عند األصوليين:        المطلب األول 
  .ند الفقهاءأثر التفريق بين النص والظاهر ع:        المطلب الثاني 

  .وفيها أهم النتائج والتوصيات: الخاتمة 
  :منهج البحث 

  :   سلكت في هذا البحث المنهج التالي 
  .الرجوع إلى المصادر األصلية في كل علم ، وموضوع بحسبه:    أوالً 



– 

  )٥٣٢٤(

اتباع المنهج الوصفي التحليلي الذي يعنى ببيان أجزاء الموضوع، وعالقات :    ثانياً 
ا بينها وعالقتها بالموضوع الكلي؛ لتكوين صورة متكاملة عن موضوع األجزاء فيم

  .البحث توصل إلى نتائج البحث وتوصياته
عزو اآليات الكريمة بذكر اسم السورة ورقم اآلية ، مع كتابتها بالرسم :    ثالثاً 
  .العثماني

ا عن عزو األحاديث فإن كانت في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بهم:    رابعاً 
غيرهما، وربما اكتفيت بأحدهما عن اآلخر ، وإن كان في غيرهما عزوته إلى 

  .مصادره، مع ذكر حكم أهل العلم عليه
  .الترجمة الموجزة لألعالم غير المشهورين:     خامساً 
  .االلتزام بعالمات الترقيم ، وضبط مايحتاج إلى ضبط :     سادساً 
  .لعلمية ، والكلمات الغريبة التعريف بالمصطلحات ا:     سابعاً 
  .التعريف الموجز باألماكن والبلدان ، وكل مايحتاج إلى تعريف :     ثامناً 

وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 
  .الدين

  



 

 )٥٣٢٥(

  :وفيه مطلبان  .نص والظاهر في البحث األصوليال: المبحث األول 
  .  والظاهر تعريف النص : ولأل اطلبالم  
  . النص لغة  

النون والصاد أصٌل صحيح يدلُّ : ( مصدر نصّ ، ينُص قال ابن فارس : النص      
  : فمن معاني النص ما يلي )١(.)على رفٍع وارتفاٍع وانتهاء في الشّيء

 على وكل ما ُأظِْهر فقد نُص ، ووِضع: ( قال ابن منظور : ـــ الظهور ١   
 عليه العروس رةُ ما تُظْهنَصِة َأي على غاية الفَِضيحة والشهرة والظهور والمالِمنَص

 )٢(.)وفي حديث هرقل ينُصهم َأي يستخرج رْأيهم ويظِْهره ... لتُرى 
 نَص )٣().رفْعك الشيء: النَّص : قال الليث : ( قال األزهري : ـــ االرتفاع ٢   

ينُصه نصاً رفَعه ، ونَصت الظبيةُ ِجيدها رفَعتْه ، ونَصصت المتاع ِإذا جعلت الحديث 
  )٤(.القُصة من شَعر الرأس، وهي على موضٍع رفيع: بعضه على بعض ، والنُّصة 

وأصل النَص منتهى : ( قال أبو عبيد : ـــ منتهى الشيء أو االستقصاء ٣   
نَصصتُ الرجَل إذا استقصيتَ مسألته عن الشيء حتى : نه قيلاألشياء ومبلغ أقصاها وم

  )٥(.)تستخرج كل ما ِعنده وكذلك النص في السير إنما هو أقصى ما تقدر عليه الدابة
يقال نَصنَصت الشيء حركته وفي حديث : ( قال ابن منظور : ـــ التحريك ٤   

صِنص ِلسانَه ويقول هذا َأبي بكر حين دخل عليه عمر رضي اللّه عنهما وهو ينَ
ني الموارددرَأو  ... نَص البعيرمن اَألرض ونَص ضك البعير ِإذا نَهةُ تحرنَصوالنَّص

  )٦().فَحص بصدره في اَألرض ليبرك
وانْتَص الشيء وانتصب ِإذا استوى : ( ـــ االستواء واالستقامة، قال ابن منظور٥   

  )٧(.)واستقام
    

                                         
  )نص(مادة .٥/٣٥٦معجم مقاييس اللغة البن فارس ) ١(
  )نص(مادة . ٩٧ / ٧ لسان العرب البن منظور )٢(
   .١٢/٨٢تهذيب اللغة لألزهري ) ٣(
  .١٨/١٨٠من جواهر القاموس  تاج العروس )٤(
   .٣/٤٥٧ غريب الحديث البن سالم )٥(
  )نص(مادة . ٩٧ / ٧لسان العرب البن منظور ) ٦(
    .٧/٩٧لسان العرب ) ٧(



– 

  )٥٣٢٦(

: )١(يقال ابن األعراب: ( قال الزبيدي : عيين الشيء ، والتوقيف عليه  ـــ ت٦ 
 قيف : النَّصالتَّو . ا : والنَّصوكل ذلك مجاز من النص بمعنى . التعيين على شيٍء م

ومنه أخذ نص القرآن والحديث ، وهو اللفظ الدال على معنى ال : قلت. الرفع والظهور
ما دل ظاهر لفظهما عليه من األحكام ، : والسنة نص القرآن : وقيل. يحتمل غيره 

وكذا نص الفقهاء الذي هو بمعنى الدليل ، بضرب من المجاز ، كما يظهر عند 
  )٢().التأمل

     ويمكن القول أن هذه الدالالت اللغوية تعني فيما تعني أن النص يستحث قارئه 
هذا المعنى يتوافق مع معنى وسامعه على فهم معناه حتى لكأنه يوقفه عليه ويعينه له، و

  .النص اصطالحاً
  : الظاهر لغة 

 صحيح أصل والراء والهاء الظاء: ((ظَهر ، قال ابن فارس :    الظاهر مأخوذ من 
أن : وظهر الشيء أصله: ((قال الراغب األصفهاني و )٣(.)) قوة وبروزعلى يدل واحد

 في كل بارز مبصر ثم صار مستعمالً... يحصل شيء على ظهر األرض فال يخفى 
  )٤()).بالبصر والبصيرة 

  :ومن معانيه 
 إذا ظاهر، فهو ظهوراً يظهر الشيء ظهر: ــ االنكشاف والوضوح والبيان ١   

  .وأضوؤها النهار أوقات أظهر وهو والظهيرة، الظهر وقت سمي ولذلك. بانو انكشف
 ويقال والقوة، ، وأصله ظهر اإلنسان؛ ألنه يجمع البروزوالقوة البروزــ ٢    

  .ظهورها الشيء منها يحمل الذي ألن ؛ الظهر: للركاب
      سورة الكهف،  [﴿ِإنَّهم ِإن يظْهروا علَيكُم﴾ : ــ الغلبة ، ومنه قوله تعالى ٣    
  ]٢٠: آية

                                         
إنباه الرواة على أنباه . محمد بن زياد األعرابى أبو عبد اللّه مولى العباس بن محمد بن علي بن عبد اللّه بن العباس) ١(

  )١٨٩ / ٢ (-النحاة 
   .١٨/١٨٠تاج العروس من جواهر القاموس )٢(
 )٤٧١/ ٣(مقاييس اللغة ) ٣(
 .٥٤١، ص ) ظهر(مفردات ألفاظ القرآن، للراغب األصفهاني ، مادة ) ٤(



 

 )٥٣٢٧(

سورة  [﴾وِإن تَظَاهرا علَيِه  ﴿:ــ التعاون والتآزر ، ومنه قوله تعالى ٤    
  .، وتظاهر القوم تعاونوا]٤: ةالتحريمـ آي

 ومن هذا قوله .)١(.وكأنه من األضداد: تظاهر القوم، إذا تدابروا، قال ابن دريد. ٥     
 ِمن ِبظَاِهٍر َأم الَْأرِض ِفي يعلَم لَا ِبما تُنَبُئونَه َأم سموهم قُْل شُركَاء ِللَِّه وجعلُوا﴿: تعالى
  .أي بظن من القول، أو بباطل من القول] ٣٣:لرعد، آيةسورة ا [﴾الْقَوِل

      فالظاهر في اللغة يدل على الوضوح والبيان والقوة والتعاون، إال الداللة األخيرة 
فتدل على أنه قد يوجد خالف ذلك من التضاد ، وهذه الدالالت اللغوية متفقة مع المعنى 

  .ينفي احتمال معنى آخراالصطالحي للظاهر فهو يدل على معناه لكنه ال 
  .إطالقات مصطلحي النص والظاهر في البحث األصولي :المطلب الثاني 

 األصوليين  النص والظاهر من أكثر المصطلحات دوراناً على ألسنةامصطلح      
؛ حيث إن هذه الشريعة المباركة مبناها على كالم اهللا تعالى وكالم رسوله والفقهاء

 لفظاً ومعنى من اهللا بواسطة جبريل عليه السالم على قلب  إماصلى اهللا عليه وسلم،
نبي صلى اهللا عليه وسلم وهو القرآن الكريم، أو معنى من اهللا تعالى ولفظاً من الرسول 

  .صلى اهللا عليه وسلم وهو السنة
      وقد بين األصوليون المعاني التي يطلق عليها مصطلحا النص والظاهر ، ومن 

النص له ثالثة معان في ((:  ه٦٨٤ـ رحمه اهللا ــ المتوفى  القرافي ـذلك قول
  :اصطالح العلماء 

     ما له معنى قطعاً ، وال يحتمل غيره قطعاً ، كأسماء األعداد
  ...   ما يدل على معنى قطعاً ، ويحتمل غيره  كصيغ الجموع في العموم
نص الشافعي  :    ما يدل على معنى كيف كان ، وهو غالب استعمال الفقهاء يقولون

  .وال يريدون إال لفظاً داالً كيف كان...على كذا ، ولنا النص والقياس في المسألة 
فمن الحظ أعلى مراتب رفع الشيء إلى غايته، قال بالتفسير األول، أو أدنى (( :ثم قال

  )٢()).مراتبه، فالثالث، أو المتوسط، فالمتوسط
    

                                         
  )٧٦٤/ ٢(، )رظه(جمهرة اللغة البن دريد ، مادة )١(
  .٣٧-٣٦ول ، للقرافي ، ص؛ وانظر شرح تنقيح الفص٢١٨٦-٥/٢١٨٥ ، ٢/٦١١نفائس األصول ، للقرافي )٢(



– 

  )٥٣٢٨(

: في النص وأنه ٧٠٢يق العيد المتوفى ه كالم ابن دق٧٥٦ وحكى السبكي المتوفى 
  )١(.اللفظ الذي داللته قوية الظهور: اصطالح الفقهاء ((

  ونالحظ اختالف القرافي وابن دقيق العيد في بيان اصطالح الفقهاء فبينما ينص 
يقول ابن دقيق العيد إنه ) ما يدل على معنى كيف كان(القرافي على أن اصطالحهم 

  ).وية الظهورالذي داللته ق(عندهم 
  :  بعض اإلطالقات، وهي أن النصه٧٩٤ الزركشي المتوفى أضاف  و
  .    ما يذكر في باب القياس وهو مقابل اإليماء   
  )٢(.يقابل الظاهر   وكذلك يطلق على ما   

  : إن من إطالقات النصه ٨٢٦وقال أبو زرعة ابن العراقي المتوفى 
ئذ بمعنى الظاهر، وهو الغالب في إطالق ما احتمله احتماالً مرجوحاً، فهو حين((

  )٣(.))الفقهاء
ابن النجار و )٤(.ه٨٨٥    ثم جاء بعده من وافقه كعالء الدين المرداوي المتوفى  

فجعال إطالق الفقهاء للثاني بينما القرافي جعله الثالث ، وهذا )٢(.ه٩٧٢الفتوحي المتوفى 
 أم نسبا أصل القول ؟ النقل منهماتغيير وتبديل لعبارة القرافي، فهل هذا تساهل في

 أو حسب ؟دارج في عصرهما من االستعمالهو للقرافي ثم عقبا على المصطلح بما 
  . كل ذلك محتمل!اطالعهما؟

 ويطلق النص في كتب (( :معنى آخر للنص؛ فقال)٥(.ه١٢٥٠العطار المتوفى أضاف و
م من أن يكون نصاً الفروع بإزاء القول المخرج فيراد بالنص قول صاحب المذهب أع

                                         
  .١/٢١٥اإلبهاج في شرح المنهاج ، للسبكي )١(
  .١/٤٦٢البحر المحيط في أصول الفقه ، للزركشي )٢(
الغيث الهامع شرح جمع الجوامع ، ألبي زرعة العراقي ، تحقيق ، أبي عاصم حسن قطب، الفاروق الحديثـة القـاهرة،                 )٣(

  . ،بتصرف يسير١/١١٠، ١٤٢أولى
 ١٤٢١الجبرين،والقرني ،والسراح ،مكتبة الرشـد الريـاض،أولى     : بير شرح التحرير، لعالء الدين المرداوي ،تحقيق      التح)٤(
٦/٢٨٧٣.  
 .٣/٤٧٩ شرح الكوكب المنير )٢(
الوقـائع  (أصله من المغرب، واتسع علمه ، وتولى إنشاء جريـدة           . من علماء مصر  : حسن بن محمد بن محمود العطار     )٥(

  )٢٢٠ / ٢(األعالم للزركلي . ه١٢٥٠ هـ إلى أن توفي ١٢٤٦صدورها، ثم مشيخة األزهر سنة في بدء ) المصرية



 

 )٥٣٢٩(

ال احتمال فيه أو ظاهراً، ويراد بالقول المخرج ما خرج أي استنبط من نصه في 
  )١(.))موضع آخر 

أن :  وإذا سلمنا بصحة هذه التعميمات وأنها كانت عن استقراء ، فهل يمكن القول     
كل عالم أطلقها على علماء عصره ومصره؛ ولهذا اختلف العلماء فيها من عصر 

  صر، أو أطلقها حسب ما اطلع عليه وبالتالي فتعميمها خطأ؟لم
  . من المباحث   جواب هذا سيكون في تتبع تطور المصطلح فيما يلي

  .أهمية ضبط المصطلح وتطوره: المطلب الثالث 
في معاجم اللغة التراثية، وأقرب أصل يدل ) مصطلح(ال توجد لفظة :     المصطلح لغةً
: تَصالُح الْقَوم بينهم، والصالَح: الصلْح: (( ل في تهذيب اللغةقا) صلح(على معناها هو 

وتصالح الْقَوم واصالحوا واصطلحوا ِبمعنى ...نقيض الِْإفْساد: نقيض الْفساد، واإلصالح
  )٢(.))واِحد

  .    وتصالح القوم بينهم إنما يكون بعد اتفاقهم على شيء، وهو معنى المصطلح
عبارةٌ عن اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم :  فيعرفه الجرجاني بأنه:  وأما اصطالحاً

  ...ما ينقل عن موضعه األول
  .إخراج اللفظ من معنى لغوي إلى آخر، لمناسبة بينهما: وقيل 
  )٣(.لفظٌ معين بين قوم معينين: االصطالح: وقيل

 أو - )٥(يروهو عس-  وسواء تم باتفاق دفعة )٤(   وعلى هذا فالمصطلح حقيقة عرفية
؛ فإن كثرة االستعمال تغني عن االتفاق على جعل هذا اللفظ - وهو ممكن-كان تدريجياً 

  . لهذا المعنى

                                         
  .١/٣٠٩حاشية العطار على جمع الجوامع ، للشيخ حسن العطار ، دار الكتب العلمية بيروت، )١(
 )١٤٢/ ٤( تهذيب اللغة، لألزهري )٢(
األولى .  دار الكتب العلمية، بيروت، ط     :، طبع ف الناشر  جماعة من العلماء بإشرا    :تحقيقالتعريفات، للجرجاني،   ) ٣(

 )٢٨: ص(م  ١٩٨٣-هـ ١٤٠٣
حاشية العطار ). لكل أحد أن يصطلح، فإنه يلزم عليه عدم الوثوق باأللفاظ االصطالحية(أي بين أهل فٍن وإال فليس ) ٤(

 )٣٠٩/ ١(على شرح الجالل المحلي على جمع الجوامع 
... أجمعوا علَى تسمية شيء من األشياء مصطِلِحين علَيهِ       ... لَم يبلغنا أن قوماً من العرب     : ( ولهذا قال ابن فارس   ) ٥(

الصاحبي في فقـه اللغـة      .). اصطلحوا علَى اختراع لغٍة َأو إحداث لفظٍة لَم تتقدمهم        ) الصحابة: يعني(وما عِلمناهم     
 )١٤: ص(العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها 



– 

  )٥٣٣٠(

 أول من - بما جاءا به من علم-      ومن هنا يعد القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة 
ي أسس للمصطلح؛ فإن معاني اإليمان باهللا وما يتبع ذلك من أمور العقيدة، ومعان

الشعائر التعبدية والمعامالت واألخالق، كلها مصطلحات شرعية خاصة، وأكتفي بمثل 
انْصر َأخَاك ((: َأنٍَس رِضي اللَّه عنْهفي األخالق بقوله صلى اهللا عليه وسلم في حديث 

ظْلُوما، َأفَرَأيتَ ِإذَا كَان يا رسوَل اللَِّه، َأنْصره ِإذَا كَان م: فَقَاَل رجٌل» ظَاِلما َأو مظْلُوما
وكان )١()).تَحجزه، َأو تَمنَعه، ِمن الظُّلِْم فَِإن ذَِلك نَصره«: ظَاِلما كَيفَ َأنْصره؟ قَاَل

  ! اصطالحهم في الجاهلية أن يعين أخاه في الحق والباطل على السواء
دة؛ فإن العلماء هم ورثة األنبياء وفهم      وإذا تقرر أن الشريعة قد أتت بمعاني جدي

مصطلحاتهم في التعبير عن قضايا الشريعة من لوازم العلم والبد، وقد بين التهانوي أن 
 هو اشتباه االصطالح، فإن لكل علم اصطالحاً((في تحصيل العلم إلى األساتذة الحاجة 
  )٢()).ه سبيالً به إذا لم يعلم بذلك ال يتيسر للشارع فيه االهتداء إليخاصاً

 )٣(فماذا يبقى بعد ذلك من العلم؟!  من مصطلحاته-أي علم-     وإن شئت فجرِّد علماً 
  .والضد يظهر حسنه الضد: ولذا قيل

     إن الحديث عن المصطلح األصولي الفقهي هو حديث عن الفهم واالمتثال، واألول 
ـٰه ِإلَّا ﴿ :  تعالىقال. شرط للثاني في التكليف، فالعلم قبل القول والعمل فَاعلَم َأنَّه لَا ِإلَ

   )٤(] .١٩: سورة محمد، آية [ اآلية﴾ اللَّـه واستَغِْفر ِلذَنِبك وِللْمْؤِمِنين والْمْؤِمنَاِت
     فنظر األصولي إلى الحكم التكليفي من جهة الدليل وبيان القاعدة الستنباطه من 

  .يرها، فعمله من باب الوسائل فهو مقصود لغيرهحيث اإليجاب أو التحريم أو غ
 نعم االستنباط معنى شرعي أمر اهللا به وأرشد إليه، لكن التعبير عن طريقة هذا 

فأن يسمى االجتهاد قياساً، والقياس اجتهاداً ال حرج في ذلك،  االستنباط ليست تعبدية،

                                         
صحيح البخاري ... إنه أخوه: يمين الرجل لصاحبه: كتاب اإلكراه، باب: البخاري في مواضع عدة، منها في  رواه )١(
 .٦٩٥٢: ، رقم)٢٢/ ٩(
  علي دحروج. د: رفيق العجم، تحقيق. كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ، للتهانوي ، مراجعة د) ٢(

مكتبة لبنان ناشرون، : جورج زيناني، طبع. د: ترجمة األجنبيةعبد اهللا الخالدي، ال. د: نقل النص الفارسي إلى العربية
 ).١/ ١(م، ١٩٩٦ -األولى . بيروت، ط

م، ٢٠١٠-ه١٤٣١؟ أولـى    .المصطلح األصولي عند الشاطبي، لفريد األنصاري، طبع دار السالم، القـاهرة، ط           ) ٣(
 .٢٧ص

 )٢٤/ ١(صحيح البخاري ) ٤(



 

 )٥٣٣١(

فرق بينهما، كل ذلك أو يسمي مفهوم المخالفة فحوى الخطاب، أو النص ظاهراً ، أو ي
  .الحرج فيه، إذا علم المقصود

     وأما الفقيه فنظره إلى الحكم التكليفي من جهة عمل المكلف وامتثاله للواجبات فعالً 
وللمحرمات تركاً، وهكذا بقية األحكام بما تقتضيه، ومن هنا كانت المؤلفات الفقهية 

  .اب اإلقرارجامعةً لألحكام التكليفية من كتاب الطهارة إلى كت
  الواردة في عنوان البحث) تطور(وأما كلمة 

  :     فهي لغة كما في المعجم الوسيط
  .تحول من طور إلى طور) تطور(    
التغير التدريجي الذي يحدث في بنية الكائنات الحية وسلوكها ويطلق ) التطور(    
قات أو النظم أو  على التغير التدريجي الذي يحدث في تركيب المجتمع أو العالأيضاً

  )١(.القيم السائدة فيه
وأما في االستعمال فإنها وإن كانت ال توحي بالضرورة بمعنى مقبول أو مردود، وإنما 

 أن ذلك التطور -من جهة االستعمال- إال أنه يمكن أن يفهم منها ) تغير(هي بمعنى 
  .مقصود؛ ألنه يوصل إلى شيء محدد وأقرب إلى التمييز

: قصود له أسبابه، وأهمها فيما يتعلق بالمصطلح األصولي والفقهي     فهو تطور م
 ليتحقق االمتثال للحكم - صلى اهللا عليه وسلم-تحقيق مراد اهللا تعالى ومراد رسوله 

  .الشرعي، عن طريق االستنباط من األدلة بأدق ما يمكن من االستدالل
وب العمل بهما وإنما     وفيما يتعلق بالنص والظاهر فإن أهل العلم ينصون على وج

ويكون )٢(.على باألدنى متروكاًيصير األيظهر أثر التفريق بينهما حال التعارض؛ ل
  )٣(.النص أولى من الظاهر

  .فيأتي هذا الضبط للمصطلحات ليبقي هذا االستنباط في مساره الصحيح

                                         
محمد / حامد عبد القادر / أحمد الزيات / إبراهيم مصطفى (لعربية بالقاهرة،  مجمع اللغة ا:المؤلف المعجم الوسيط، )١(

 )٥٦٩/ ٢(، طبع دار الدعوة، )النجار
 )٧٤: ص( أصول البزدوي )٢(
 )١٦٥/ ١(أصول السرخسي ط العلمية ) ٣(



– 

  )٥٣٣٢(

   :انوفيه مطلب. عند األحناف لظاهراالنص و مصطلح: المبحث الثاني 
  .عند جمهور األصوليين األحناف ظاهرالالنص و مصطلح: ل المطلب األو

  :تعريف الظاهر   
الظاهر اسم لكل كالم ظهر المراد به للسامع : ((  بقوله )١(     عرفه أبو علي الشاشي
   )٢()).بنفس السماع من غير تأمل 

وهو الذي يسبق إلى العقول واألوهام لظهوره موضوعاً فيما : (( وزاد السرخسي    
   )٣()).هو المراد

ما دل على معنى بالوضع األصلي أو العرفي :     ومما نقل عبد العزيز البخاري أنه 
  )٤(.ويحتمل غيره احتماالً مرجوحاً

  : النص تعريف   
كل ما يتناول عيناً مخصوصة بحكم  ((:النص: عرفه َأبو بكر الجصاص بقوله    

  )٥( )).وله العموم فهو نص أيضاًظاهر المعنى بين المراد فهو نص ، وما يتنا
بياناً إذا قوبل به بضرب داللة ) الظاهر(هو الزائد عليه ((: وقال الدبوسي النص     

  )٦(.))خاصة بعد داللة اللفظ بعدم ذلك في الظاهر
 على الظاهر بمعنى من المتكلم ال في نفس النص ما ازداد وضوحاً:   البزدوي    

  الصيغة
 بقرينة تقترن باللفظ من المتكلم ليس في النص فما يزداد وضوحاًأما : السرخسي     

  اللفظ ما يوجب ذلك ظاهراً بدون تلك القرينة
هذه تعريفات علماء األحناف للظاهر والنص حتى نهاية القرن الخامس يظهر منها      

أن الفرق بين النص والظاهر من حيث زيادة وضوح النص بسبب من المتكلم ال في 
  . نفسهاالصيغة

                                         
ما : ال عنه  أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي ، سكن بغداد، ودرس بها، بوصية أبي الحسن الكرخي ،وق       )١(

 )١٣٤ / ١(الطبقات السنية في تراجم الحنفية .، وكان شيخ الجماعة. جاءنا أحفظ من أبي علي
 .٦٨ ص١٤٠٢دار الكتاب العربي ، بيروت ،. أصول الشاشي ، ألبي علي الشاشي )٢(
 .١/١٦٣دار المعرفة، تحقيق أبو الوفا األفغاني .  ، أصول السرخسي ألبي بكر محمد بن أحمد)٣(
 ١/١٢٤ كشف األسرار )٤(
 )٥٩/ ١(الفصول في األصول  )٥(
 ١١٦ تقويم األدلة في أصول الفقه للدبوسي ص)٦(



 

 )٥٣٣٣(

 ألن في الكل ما ؛والمفسر والنص والظاهر سواء من حيث اللغة: (( قال الالمشي      
  )١()).هو معنى اللفظ ال يخفى على السامع إذا كان من أهل اللسان 

  .عند طائفة من متأخري األحناف ظاهرالالنص و تطور مصطلح:  المطلب الثاني  
 جديداً في التفريق بين الظاهر مسلكاً البزدوي  أكثر شراح كالم فخر اإلسالم  اتبع    

  .والنص، فشرطوا في تعريفهم للظاهر أن ال يكون الكالم مسوقاً للمعنى المراد
  )٢(.شرطوا للنص أن يكون الكالم مسوقاً لذاك المعنى: وفي المقابل   

اللفظ المفرد الذي ظهر معناه الوضعي للسامع بنفس سماع :فأصبح الظاهر عندهم 
  . لفظ مع احتماله لغيره احتماالً مرجوحاً غير مسوق لهال
 ِقواللفظ المفرد باعتبار وضوح معناه المسوق له بواسطة الس: وأما النص فهو       

له زيادة على ظهوره بمجرد سماعه مع احتمال التخصيص إن كان عاماً والتأويل إن 
  )٣(.كان خاصاً

: لو قيل :  نظرهم حيث قالوا في الفرق بينهما  رأي المتأخرين نبين وجهةمناقشةوقبل 
رأيت فالناً حين جاءني القوم ، لكان ظاهراً في مجيء القوم لكونه غير مقصود 

ابتداء جاءني القوم كان نصاً في مجيء القوم لكونه مقصوداً : ولو قيل. بالسوق
  )٤(.بالسوق
ذا الكالم إال أنه رده ومع استحسان عبد العزيز البخاري ــ رحمه اهللا ــ له      

  :من جهتين 
 هذا  :قلت: (( من حيث مخالفة اآلِخرين في شرحهم لكالم السابقين فقال :     األولى 

  ... الكالم حسن ولكنه مخالف لعامة الكتب
ولو كان ، وأال ترى أن أحداً من األصوليين لم يذكر في تحديده للظاهر هذا الشرط    

  )).الكل منظوراً إليه لما غفل عنه 
                                         

 كتاب في أصول الفقه ، ألبي الثناء محمود بـن زيـد الالمـشي ، تحقيـق عبدالمجيـد تركـي ، دار الغـرب                   )١(
 ٧٧،ص١٩٩٥األولى.اإلسالمي،ط

محمد أديب .تفسير النصوص في الفقه اإلسالمي ، د:  ،وانظر ١/١٣٨ ،  تيسير التحرير ألمير باد شاه ، دار الفكر)٢(
 ١/١٥٦، ١٤١٣الرابعة.صالح ، المكتب اإلسالمي ،بيروت، ط

 ١٤٠٣الثانية.  التقرير والتحرير البن أمير الحاج شرح التحرير للكمال بن الهمام ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،ط )٣(
١/١٤٦ 
 .٣٥١،ص١٣١٥، المطبعة العثمانية   شرح المنار البن ملك )٤(



– 

  )٥٣٣٤(

  : من حيث فهمه لكالم السابقين المخالف لفهم المتأخرين ، حيث قال : والثانية     
ليس ازدياد وضوح النص على الظاهر بمجرد السوق كما ظنوا إذ ليس بين قوله  (( 
مع كونه مسوقاً في إطالق النكاح وبين ، ]٣٢: النور[} وَأنِْكحوا الَْأيامى ِمنْكُم{: تعالى
مع كونه غير مسوق فيه فرق في فهم ، ]٣: النساء[} فَانِْكحوا ما طَاب لَكُم{:  تعالىقوله

وأما النص : يؤيد ما ذكرنا ما قال شمس األئمة ــ رحمه اهللا ــ ... المراد للسامع
فما يزداد بياناً بقرينة تقترن باللفظ من المتكلم ليس في اللفظ ما يوجب ذلك ظاهراً 

النص : ة وإليه أشار القاضي اإلمام في أثناء كالمه وقال صدر اإلسالم بدون تلك القرين
النص ما فيه : وقال اإلمام الالمشي ، فوق الظاهر في البيان لدليل في عين الكالم 

زيادة ظهور سيق الكالم ألجله وأريد باإلسماع باقتران صيغة أخرى بصيغة الظاهر 
نص في التفرقة بين البيع والربا حيث ، ]٢٧٥: البقرة[}عوَأحلَّ اللَّه الْبي{: كقوله تعالى

بمعنى من المتكلم ال في نفس : وأما قوله . أريد باإلسماع ذلك بقرينة دعوى المماثلة
الصيغة فمعناه ما ذكرنا أن المعنى الذي به ازداد النص وضوحاً على الظاهر ليس له 

التي اقترنت بالكالم أنه هو الغرض صيغة في الكالم يدل عليه وضعا بل يفهم بالقرينة 
  )١()).للمتكلم من السوق كما أن فهم 

 ال نسلم أنه غفل عنه (: (ورد ابن ملك على البخاري ــ رحمهم اهللا ــ بقوله      
نص في بيان العدد : الكل فإن فخر اإلسالم ، وصاحب المنتخب قاال في اآلية المذكورة 

أن يكون عدم السوق شرطاً في الظاهر وإال لما ألنه سيق الكالم له ، وهذا يقتضي 
صلح تعليلهما به ، وإنما لم يذكروا عدم السوق في الظاهر اعتماداً على كونه مفهوماً 

  )٢( )).من تعريف النص
ومن أجود األجوبة على ابن ملك ما ذكره الرهاوي ــ رحمه اهللا ــ في      

لمثل هؤالء األئمة العظام في مقام كيف يجوز : (( حاشيته على شرح ابن ملك بقوله 
التعريف والتعيين أن يتركوا قيداً يحتاج إليه في التعريف ، وال يصير التعريف جامعاً 
إال به وال يفهم المراد بدونه وبعد ما انقضى التعريف وابتدأوا تعريفاً آخر وأتموا قيوده 

لقيد بطريق المفهوم وشرعوا في بيان مثال التعريف الثاني أشاروا إلى تعريف ذلك ا

                                         
 ١/١٢٤ كشف األسرار )١(
محمد أديـب صـالح ، المكتـب    . بواسطة تفسير النصوص في الفقه اإلسالمي ، د١/٣٥٢ شرح المنار البن ملك  )٢(

 ١/١٦٢، ١٤١٣الرابعة.اإلسالمي ،بيروت، ط



 

 )٥٣٣٥(

وليس هذا إال إلغاز وتعمية ، على أنا ال نسلم أن هذا يقتضي أن يكون عدم السوق 
  ....))شرطاً في الظاهر 

ال نسلم أنه تعليل : (( بقوله ) وإال لما صح تعليلهما : ( وأجاب عن قول ابن ملك     
به وضوحاً ومثل هذا بمجرد السوق بل تعليل بالسوق ألجل العادة الذي ازداد الظاهر 

السوق ليس بمتحقق في الظاهر ؛ إذ الظهور في الظاهر ليس بمضاف إلى السوق بل 
فوجود السوق وعدمه غير ملتفت إليه في تحقيق . يضاف إلى سماع الصيغة ال غير 

  ...الظهور
  والحاصل أن السوق منظور إليه في النص دون الظاهر ، وعند تجريد النظر عن 

  )).ن معدوماً ؛ فعدمه ليس بشرط في الظاهر السوق ال يكو
وهذا تحقيق في غاية النفاسة ، وما ألطف ما ختم به هذا النقاش معتذراً  البن ملك     

على أنه يجوز أن يكون اختيار فخر اإلسالم ، وصاحب : (( ــ رحمهم اهللا ــ
  .)١())المنتخب غير اختيار شمس األئمة وغيره 

 في  الحنفيةلي أن السبب في نشوء هذا الفهم عند متأخري فالذي يظهر :   وبعد  
اشتراط عدم السوق في الظاهر أنهم جعلوا القرينة التي من المتكلم وتكون سبباً لزيادة 
اإليضاح هي القصد فحسب ، أي سوق الكالم ألجل المعنى الظاهر ؛ فلما حصروا 

واحد ؛ سهل عليهم القول القرينة ــ التي ورد ذكرها في كالم السابقين ــ في شيء 
  .بنفيها عن الظاهر ، فقيدوا كالم المتقدمين وكان األصل إطالقه

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 . ٣٥٢،ص ١٣١٥ حاشية الرهاوي مطبوع مع شرح المنار البن ملك ، المطبعة العثمانية )١(



– 

  )٥٣٣٦(

   :انوفيه مطلب. عند الجمهور لظاهراالنص و مصطلح: المبحث الثالث 
  .مصطلح النص والظاهر عند المتقدمين: المطلب األول     
 ــ ومن قربوا من عصره من     لقد كانت نظرة اإلمام الشافعي ــ رحمه اهللا    

العلماء للنص والظاهر على أنهما شيء واحد يختص النظر فيه ببيان المعنى ، 
وظهوره ، وتبادره إلى الذهن ، ويذكرون النص والظاهر مساقاً واحداً في كالمهم على 

فأما الشافعي فإنه يسمى : (( البيان ، وممن ذكر ذلك أبو المعالي الجويني حيث قال 
  )١(.))اهر نصوصاً في مجاري كالمه وكذلك القاضي أبو بكر الظو

وأما النص فقد حده الشافعي بأنه خطاب يعلم ما : ((      وقال أبو الحسين البصري 
أريد به من الحكم سواء كان مستقالً بنفسه ، أو علم المراد به بغيره ، وكان يسمي 

هو خطاب : ي القضاة أن النص وذكر قاض. المجمل نصاً وبهذا حده الشيخ أبو الحسن 
  )٢(.))يمكن أن يعرف المراد به

كل خطاب : نص الشافعي على أن النص :قال إلكيا الطبري  ((  :    وقال الزركشي
وهذا يالئم وضع االشتقاق ألنه إذا كان كذلك كان قد : قال . علم ما أريد به من الحكم 

إلى ما يحتمل وإلى ما ال ص أظهر المراد به وكشف عنه ثم على هذا ينقسم الن
  )).يحتمل

،وكذلك نص )٣(   ونص أبو المظفر السمعاني أن الشافعي يسمي الظواهر نصوصاً
، وذكر المازري أنه قول الشافعي والقاضي ابن الطيب )٤(يالغزالي على أنه قول الشافع

: اني للنص ، وقال السبكي بعد نقله كالم ابن دقيق العيد أن اإلطالق الث)٥(ييعني الباقالن
وهو ) : القائل السبكي(قلت . (( اصطالح الفقهاء وهو اللفظ الذي داللته قوية الظهور

  )٦()).الذي مشى عليه اإلمام والمصنف في كتاب القياس 
في عدم التفريق بين مصطلحي  الشافعي ــ رحمه اهللا ــ مما يؤيد ما نقل عن   و

والبيان اسم : (( كيف البيان : باب فيذكره في الرسالة حيث قال ما النص والظاهر 
                                         

  ١/٢٧٩البرهان في أصول الفقه )١(
  )٢٩٤ / ١ (-المعتمد )٢(
  .٢/٦٦.هـ١٤١٨علي الحكمي،أولى.عبداهللا الحكمي ود.قواطع األدلة في أصول الفقه ،للسمعاني ،تحقيق د)٣(
  .١٦٥، ص١٤٠٠الثانية.محمد حسن هيتو ، دار الفكر، دمشق ، ط.المنخول ، للغزالي ،تحقيق د)٤(
  .٣٠٦ح المحصول ، للمازري ص إيضا)٥(
  .١/٢١٥ ،١٤٠٤اإلبهاج في شرح المنهاج ، للسبكي وولده ، دار الكتب العلمية بيروت ، أولى)٦(



 

 )٥٣٣٧(

فأقل ما في تلك المعاني المجتمعة . جامع لمعاني مجتمعة األصول متشعبة الفروع
المتشعبة أنها بيان لمن خوطب بها ممن نزل القرآن بلسانه متقاربة االستواء عنده وإن 

 قال. كان بعضها أشد تأكيد بيان من بعض ، ومختلفة عند من يجهل لسان العرب
الشافعي فجماع ما أبان اهللا لخلقه في كتابه مما تعبدهم به لما مضى من حكمه جل ثناؤه 

  :من وجوه 
ما أبانه لخلقه نصاً مثل جمل فرائضه في أن عليهم صالة وزكاة وحجاً :     فمنها 

وصوماً وأنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ونص الزنا والخمر وأكل الميتة 
  )١()).زير وبين لهم كيف فرض الوضوء مع غير ذلك مما بين نصاًوالدم ولحم الخن

فإنما خاطب اهللا بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من معانيها وكان : ((     وقوله 
مما تعرف من معانيها اتساع لسانها وأن فطرته أن يخاطب بالشيئ منه عاماً ظاهراً 

عن آخره ، وعاماً ظاهراً يراد به العام يراد به العام الظاهر ويستغني بأول هذا منه 
ويدخله الخاص فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه ، وعاماً ظاهراً يراد به 
الخاص وظاهر يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره فكل هذا موجود علمه في أول 

  )٢(...)).الكالم أو وسطه أو آخره 
، وذلك ما احتمل معنيين أحدهما أظهر: ظاهر أنه يعد ال يفهم من كالم الشافعي    وقد 

وأمره بالغسل يحتمل " غسل يوم الجمعة واجب " فكان قول رسول اهللا في : (( في قوله
معنيين الظاهر منهما أنه واجب فال تجزئ الطهارة لصالة الجمعة إال بالغسل كما ال 

  )).ق والنظافةيار واألخاليجزئ في طهارة الجنب غير الغسل ويحتمل واجب في االخت
وسنن رسول اهللا مع كتاب اهللا وجهان أحدهما : (( قوله     إال أن هذا الفهم مردود ب

 واآلخر جملة بين رسول اهللا فيه عن اهللا ،نزل اهللاأنص كتاب فاتبعه رسول اهللا كما 
  )٣(.يدل على أنه قابل بين النص والمجملفإنه )) معنى ما أراد بالجملة

                                         
 .٢١،ص١٣٩٩الثانية. الرسالة لألمام الشافعي ، تحقيق أحمد شاكر ،مكتبة التراث، القاهرة ،ط)١(
 .١/٥١ الرسالة )٢(
المعتمـد ،  )). وكان يسمي المجمل نصاً: ((  أبو الحسين البصري عن الشافعي   وهذا الكالم يدل على خطأ ما قاله       )٣(

  . ١/٢٩٥ألبي الحسين البصري 
   هذا ولقد كان في نفسي شيء من نسبة األقوال إلى العلماء السابقين ممن ليس له كتاب موجود وخـشيت أن أتهـم        

لظن حتى وجدت نصاً البـن الـسبكي أراه مـن    األئمة بالتقول عليهم في بعض المسائل ورأيت اإلعراض عن هذا ا        
= وهـذا : ي األصول من الفروع بقوله      العجائب يقول في رده على ابن برهان حينما خطَّأ من ينقل مذاهب العلماء ف             



– 

  )٥٣٣٨(

أما ما كان نص كتاب بين أو  : (( -د أن سئل عن الحجة فأجاببع-   يؤيد هذا قوله
سنة مجتمع عليها فيها مقطوع وال يسع الشك في واحد منهما ومن امتنع من قبوله 

  .استتيب
   فأما ما كان من سنة من خبر الخاصة الذي يختلف الخبر فيه فيكون الخبر محتمالً 

لحجة فيه عندي أن يلزم العالمين حتى ال للتأويل وجاء الخبر فيه من طريق االنفراد فا
  .فسمى الخبر مع احتماله نصاً)). يكون لهم رد ما كان منصوصاً منه 

 إنما )الكالم(   وسبب عدم تفريق األقدمين بين النص والظاهر أن مقصدهم من الدليل 
 البيان؛ وبه يظهر المعنى ، وهو كاٍف لمعرفة الحكم حيث إنهم يبادرون للعمل هو
  )١(.ما دل على معنى كيف كان: دلة بأدنى داللة، ولهذا شاع أن النص عند الفقهاء باأل
 وما سطره الشافعي هو المرحلة األولى المكتوبة في علم أصول الفقه ثم تلتها    

مرحلة أشبه ما تكون بمخاض لتميز المصطلحات ومنها النص والظاهر ولعل الباقالني 
 يمثل جزءاً من هذه المرحلة ، وقد سبقت إشارة هـ٤٠٣ــ رحمه اهللا ــ المتوفى 

بعض أهل العلم أنه كالشافعي في سوق النص والظاهر مساقاً واحداً ، وبالوقوف على 
في ذكر أقسام المفيد من :  خالف ذلك؛ حيث قال في باب فإن الذي يظهرما كتبه 
  : الخطاب 
خطاب ينقسم ثالثة أقسام واعلموا ــ رحمكم اهللا ــ أن جميع المفيد من ال      (( 

  :ال رابع لها 

                                                                                                     
وفي هذا الكالم نظر ؛ فإن : قلت : (( فقال ابن السبكي .خطأ في نقل المذاهب إذ الفروع تبنى على األصول ال العكس=

ى مذهب إمام إذا استقرأ من كالمه في فروع شيء المصير إلى ما ليس له مأخذ إال القول بأصل من أصول المطلع عل
جزم االعتقاد بأن ذلك األصل مختاره، ونسبه إليه وهذا صنيع أصحابنا على طبقاتهم يقولون مذهب الشافعي كذا ،وإنما 

))! نسب إليه القول المخرج مع كونه نص على خالفهمن ي: ومنهم. استنبطوا ذلك من قواعده من غير اطالع على نصه
ثم وجدت شيخ اإلسالم يؤكد هذا ويبين سبب فعلهم ومن شابههم بقوله . ٢/٥٩اإلبهاج في شرح المنهاج ، للسبكي وولده 

ى وظنوا أن ما وصلوا إليه هو الغاية الممكنة فجعلوا ذلك منتهى غيرهم فصاروا يحكون كالم المعظمين عندهم عل: (( 
  .هذا الوجه

 وقد رأينا من ذلك أموراً حتى أن من قضاتهم وأكابرهم من يحكي أقوال األئمة األربعة في مسألة من المسائل الكبار                
ال ، ولكن هذا قاله العقالء و الـشافعي ال يخـالف   : أهذا نقله أحد عن الشافعي أو فالن أو فالن ؟ قال            : فإذا قيل له    

 .٨/٥٩درء تعارض العقل والنقل ). )العقالء أو نحو هذا الكالم 
شرح مختصر الروضـة ، للطـوفي       . ٥/٢١٨٥نفائس األصول ،للقرافي    .٣٦ شرح تنقيح الفصول ، للقرافي ص      )١(

 .١/٢٣غاية الوصول في شرح لب األصول ، لزكريا األنصاري .١/٥٥٥



 

 )٥٣٣٩(

مستقل بنفسه في الكشف عن جميع متضمنه ، ال احتمال في شيء من :   فقسم منه 
  .معانيه

مستقل بنفسه في الكشف عن المراد به من وجه وغير مستقل من :   والضرب الثاني 
  .وجه

جوه ، وإن غير مستقل في الكشف عن المقصود به من جميع الو:   والضرب الثالث 
وإنما ال يفيد إذا تجوز به في غير . كان في أصل الوضع مستقالً بنفسه في إفادة معناه 

  .لقولنا إنه من أقسام المفيد في أصل الوضع. وليس هذا بنقٍض . بابه 
  :  فأما المستقل بنفسه من كل وجه فعلى ضربين 

  .صريحه      فضرب منه مستقل بنفسه في البيان عن المراد به بنصه و
  .      والضرب اآلخر مستقل بنفسه في البيان عن ذلك بلحنه ومفهومه 

 ،سورة الفتح[محمد رسوُل اللَّـِه﴾ ﴿:       فأما المستقل بنفسه بنصه فنحو قوله تعالى
وأمثال ذلك ]...٣٢ :، آيةسورة اإلسراء [ولَا تَقْربوا الزِّنَٰى﴾﴿: وقوله تعالى ] ٢٩ :آية

ويوصف هذا الضرب . نصوص الظاهرة التي ال إشكال وال احتمال في المراد بهامن ال
بأنه نص ، ومعنى وصفه بذلك ظهور معناه في غير احتمال ، وكون المذكور فيه 

ومنه .منطوقاً باسمه الموضوع له ، وفي التصريح به دون اإلضمار له والكناية عنه 
  ...سميت منصة العروس منصة

فَلَا تَقُل ﴿:  بنفسه من جهة مفهومه ولحنه وفحواه فهو كقوله تعالى    وأما ما يستقل
  ] ...٢٣:  آية،سورة اإلسراء [لَّهما ُأفٍّ﴾

 وأما القسم الثاني من أقسام الخطاب الثالثة ، وهو الذي يستقل بنفسه من وجه وال 
 : آية،سورة األنعام [م حصاِدِه ﴾﴿ وآتُوا حقَّه يو: يستقل من وجه ، نحو قوله تعالى 

  .وهذا الضرب ونحوه من المحتمل في الخطاب] ...١٤١
  ...  ومنه ــ أيضاً ــ األلفاظ المدعاة للعموم 

وإنما صار هذا الضرب مستقالً بنفسه من وجه وغير مستقل من وجه ألجل أن اليوم 
غير معلوم والحصاد معلوم وإيتاء الحق وأنه إخراجه معلوم وقدر الحق الواجب فيه 

  ...معلوم



– 

  )٥٣٤٠(

وهو الذي ال يستقل بنفسه من وجه من  .    فأما الضرب الثالث من أقسام الخطاب 
        : نحو قوله تعالى ... الوجوه فهو المجاز المستعمل في غير ما وضع له في اللغة 

﴿﴾ نقَضَأن ي ِريدا يار١(] ...)).٧٧ : آية،سورة الكهف [ ِجد(  
 من نسب إليه أنه يسوق وهِموهو ظاهر في ،   الباقالني من كتابهكالمفهذا ،    وبعد   

النص والظاهر مساقاً واحداً ؛ فهو يرى أن النص مختص باإلفادة بنصه وصراحته 
كن ليس بصريحه وال ينفي ومنه قسم يفيد معنى بنفسه ل .وعدم احتماله للتأويل

  .االحتمال
 سبباً فيما نسبه إليه )لقول إلى بيانذكر وجه حاجة ا( :وقد يكون قوله في باب     

فمنه النصوص : وقد بينا فيما سلف أن الكالم على ثالثة أضرب : (( العلماء حيث قال 
وهذا الضرب ال يحتاج باتفاق إلى بيان لكونه . وفحواها ومفهوماتها المستقلة بأنفسها

  )٢()).مظِْهراً بنفسه لمعناه وما وضع له إلفادته 
ر لي أن قوله هذا ال يكفي أن ينسب إليه القول بإطالق النص والظاهر والذي يظه     

 وهذا ال خالف ،وإنما قصد بقوله هذا أن هذه األنواع من جملة البيان. مساقاً واحداً 
  .فيه
كل قول يكشف  : (( )القول في ماهية البيان، ووجوهه( : قوله في بابهذايؤيد و    

 ؛ ولذلك صارت النصوص والعمومات ومفهوم عن معنى ما وضع له ، فهو بيان له
هو بيان ) اآلخر(الخطاب ودليله عند مثبتيه بياناً ، وإن لم يكن بيان المحتمل من الكالم 

   )٣()).له 
   كيف نشأ التفريق بين النص والظاهر ؟: وهنا يأتي السؤال

  : وهذا ما يكون الجواب عنه في المطلب التالي     
  
  

                                         
 .باختصار.٣٥١-١/٣٤٠ التقريب واإلرشاد ، للباقالني )١(
 .٣/٣٧٩ للباقالني  اإلرشاد والتقريب ،)٢(
والعبارة ركيكة  ) آخر(في المخطوط   : (( قال محقق الكتاب    ) اآلخر( وكلمة   ٣/٣٧٣ اإلرشاد والتقريب ، للباقالني      )٣(

أي أن النـصوص    ) اآلخـر (نعم أوافقه على ركاكة العبارة لكن لعل الصواب ما أثبته         )). زائدة) آخر(ويبدو أن كلمة    
 .والخطب يسير. الم ، الذي هو اآلخربيان لغيرها من الك...والعمومات



 

 )٥٣٤١(

  .ة التفريق بين مصطلحي النص والظاهر عند الجمهورنشأ : ثانيالمطلب ال
التفريق بمع استمرار تعريف النص بما يدل على وضوح داللته بدأ بعض العلماء      

 بعضهم يبقوبين النص والظاهر بالنظر إلى االحتمال في الظاهر وقطعه في النص، 
عبد الجبار المتوفى مغفالً للتمييز بينهما فتجد أبا الحسين البصري ينقل عن القاضي 

  )١()).هو خطاب يمكن أن يعرف المراد به : النص : ((  هـ  أن ٤١٥
  .وهذا لفظ يشمل النص والظاهر فكل منهما يعرف به المراد

وحاول وضع . هـ٤٣٦وأتى بعده أبو الحسين البصري ــ رحمه اهللا ــ المتوفى 
  : ونفيه تعريف لكل من النص والظاهر لكنه لم يعتِن بوجود االحتمال

  :   فقال في تعريف النص 
  )).كالم تظهر إفادته لمعناه ال يتناول أكثر مما قيل إنه نص فيه   (( 
  )) .فهو ما ال يفتقر في إفادة ما هو ظاهر فيه إلى غيره: وأما الظاهر   (( 

 وفي اختصاصه ،وهو مفارق للنص من هذه الجهة ويشاركه في وجوب كونه كالماً
 إن الظاهر هو ما ظهر المراد به وظهر فيه غير : وقال قوم.مومبالكشف ونفي الع

 ألن الكالم متى وضح المراد به فقد ظهر ؛ واألول أصح.المراد إال أن المراد أظهر
  )٢()). لغيره لم يكن محتمالً]وأ[ لغيره سواء كان محتمالً

مال في ونرى كيف أنه اعتبر جانب الوضوح وإفادة المعنى ، ولم يتعرض لذكر االحت
تعريفه هو، ولكنه أشار إلى قوم يقولون باالحتمال في تعريف الظاهر، ومن هنا فلعل 
أبا الحسين البصري يعد أول من أشار إلى وجود قائلين بهذا التفريق بين والنص 

  .والظاهر
   وتظهر هذه النظرة للتعريف ــ في هذه الفترة ــ عند المالكية والحنابلة كذلك؛ 

 مع ).الظاهر(، ويجعلون االحتمال في هم للنص من حيث الظهورحيث استمر نظر
  .وجود تعاريف أخرى لم يرتضوها

: قيل فيه: (( هـ يقول في تعريف النص ٤٥٨فأبو يعلى ــ رحمه اهللا ــ المتوفى 
  ...كل لفظ ال يحتمل إال معنى واحدا: وقيل...ما رفع في بيانه إلى أقصى غايته 

                                         
 ١/٢٩٥ المعتمد ألبي الحسين البصري )١(
 .في المطبوع، ولعله خطأ] أن[، وما بين المعقوفتين ١/٢٩٥ المعتمد ألبي الحسين البصري )٢(



– 

  )٥٣٤٢(

 ما كان صريحا في حكم من األحكام ، وإن كان اللفظ النص:   والصحيح أن يقال
  ...محتمال في غيره

  )١()).ما احتمل معنيين أحدهما أظهر من اآلخر : والظاهر 
فنرى كيف نص على وجود االحتمال في الظاهر ، لكنه لم ينفه عن النص بل المهم أن 

  .يكون صريحاً في حكمه
نص على وجود االحتمال في الظاهر من أصرح من . هـ٤٧٦ الشيرازي المتوفىلعلو

  : الظاهر بأنه ؛ حيث عرفوعدمه في النص
  . وفي أحدهما أظهر،    كل لفظ احتمل أمرين
  )٢(.كل لفظ دل على الحكم بصريحه على وجه ال احتمال فيه :    وعرف النص بأنه 

في بل قال هـ ٤٧٤أبو الوليد الباجي ــ رحمه اهللا ــ المتوفى لم يتابعه تلميذه و
   )٣(.ما رفع في بيانه إلى أرفع غاياته: تعريف النص إنه 

ع من المعاني التي يحتملها هو المعنى الذي يسبق إلى فهم السام: ((  والظاهر 
  )٤()).اللفظ

  : ر ذكر نفي االحتمال في النص فقالهـ فلم ي٤٨٩ وأما أبو المظفر السمعاني المتوفى 
  ...غايته ما رفع فى بيانه إلى الحكم :   النص 

  .لفظ معقول يبتدر إلى الفهم منه معنى مع احتمال اللفظ غيره:    والظاهر
  )٥(.حد حسن وهو أولى :    ثم ينص على أن التعريف الذي أختاره 

الظاهر ما يغلب على الظن فهم  : هـ الظاهر بقوله ٥٠٥    وعرف الغزالي المتوفى 
  .معنى منه في غير قطع 

      

                                         
 . ١/١٣٧، ١٤١٠الثانية.أحمد علي سير،ط. العدة في أصول الفقه ، للقاضي أبي يعلى الفراء ، تحقيق د)١(
 )٢٥ / ١ (-للمع في أصول الفقه  ا)٤(
  .١٦١ اإلشارة في معرفة األصول ، ألبي الوليد الباجي ص)٢(
 .١/٢٨٥ إحكام الفصول في أحكام األصول ، ألبي الوليد الباجي )٣(
 .٦٦-٢/٦٠.هـ١٤١٨علي الحكمي،أولى.عبداهللا الحكمي ود. قواطع األدلة في أصول الفقه ،للسمعاني ،تحقيق د)٥(



 

 )٥٣٤٣(

  )١(.أن يكون النص ما ال يتطرق إليه التأويل: والمختار عندنا : ه وعرف النص بقول
  :وعرفه في المستصفى بتعريف آخر إذْ ذكر أن للعلماء ثالثة إطالقات للنص 

  .ــرحمه اهللا  الشافعي  وهذا ما ذهب إليه.أن النص والظاهر شيء واحد:     األول
  .اللفظ الذي ال يتطرق إليه احتمال:     والثاني 

 أما االحتمال الذي ال ،ما ال يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده دليل:    والثالث  
  .يعضده دليل فال يخرج اللفظ عن كونه نصاً

   )٢( )).لكن اإلطالق الثاني أوجه وأشهر وعن االشتباه بالظاهر أبعد : ((    ثم قال 
ظاهر ، فمرة     وأما الرازي فقد اضطربت عبارته في تعريف النص وتبعاً له ال

 ففي باب المجمل والمبين : بينهما امتياز العام عن الخاص:جعلهما قسيمين ، ومرة قال
  :عرف النص بأنه

  . كالم تظهر إفادته لمعناه وال يتناول أكثر منه    
سواء أفاده وحده أو ، ما ال يفتقر في إفادته لمعناه إلى غيره :      وعرف الظاهر بأنه 

  .أفاده مع غيره
  )).وبهذا القيد األخير يمتاز عن النص امتياز العام عن الخاص : ((   وقال   
إن النص هو اللفظ الذي ال يمكن : وكنا قد قلنا في باب اللغات : (( ثم قال     

  .استعماله في غير معناه الواحد
   )٣( )). والظاهر هو الذي يحتمل غيره احتماالً مرجوحاً وال منافاة بين التعريفين 

: تنبيه : ((    وهذان التعريفان لم يذكرهما هكذا في باب اللغات السيما النص بل قال 
  .مشتركة في عدم االشتراك ؛ فهي نصوص )٤(لواألقسام الثالثة اُأل

إفادته للثاني وهو ما إفادته ألحد مفهوميه أرجح من :  وأما الرابع فينقسم إلى 
  ...الظاهر

                                         
 ١٦٤، ص١٤٠٠الثانية.محمد حسن هيتو ، دار الفكر، دمشق ، ط.ل ، للغزالي ،تحقيق د المنخو)٦(
 )٤٨/ ٢(المستصفى للغزالي، طبع الرسالة  )٦(
 .١٥٢-٣/١٥١ المحصول ، للرازي )٦(
 )المترادفة(،والمتكثرة اللفظ دون المعنى) المتباينة(المتحدة اللفظ والمعنى ، والمتكثرة اللفظ والمعنى:  الثالثة اُألول)٦(



– 

  )٥٣٤٤(

  جحان إال أن النص راجح مانع من النقيض فالنص والظاهر يشتركان في الر
  )١()). فهذا القدر المشترك هو المسمى بالمحكم فهو جنس لنوعين النص والظاهر 

ولقائل أن يقول : ((   وممن انتقد هذا الصنيع من الرازي سراج الدين األرموي بقوله 
ي كونه ما ذكره ههنا يقتضي كون النص قسماً من الظاهر ، والمذكور ثمة يقتض: 

  )٢()).قسيماً له وبينهما تناٍف
  :    وأورد عليه القرافي في تعريف الظاهر سؤالين 

أن حد النص السابق ال يمنع دخول الظاهر فيه وحينئذ ال عموم وال :       أحدهما 
  . خصوص ، بل التفسيران عامان 

  )٣(.ح يأباهأن الظاهر إذا كان أعم ؛ فيصدق أن النص ظاهر، واالصطال:     وثانيهما 
  وللرازي تعريف آخر ذكره في باب القياس في مقام الحجاج وكان القصد التفريق بين 

لدال على الحكم داللة ظاهرة النص هو اللفظ ا: (( الرأي والقياس والنص ؛ فقال 
  )٤(.))جلية

ما حدث وكيف أن . هـ٥٣٦وقد لخص المازري ــ رحمه اهللا ــ المتوفى       
وأما الظاهر ، فإن الظهور : (( أصبح التمييز بين النص والظاهر بقوله العرف العلمي 

معقول معناه ، وقد أشار الشافعي والقاضي ابن الطيب طرداً لمعناه المعقول إلى أن 
النص يسمى ظاهراً ، وما أبعدا فيما قاال ؛ ألن النص قد ذكرنا أن أصله في اللغة 

اً ، والمعنى فيه أظهر منه في المعاني الظهور، فال شك على هذا في تسميته ظاهر
المستفادة من الظواهر التي نحن في الكالم عليها، لكن العرف هجران هذه التسمية في 

، لمعان ، ولكن في أحد معانيه أظهرالنصوص ، وقصرها على لفظ احتمل المعنيين أو 
  )٥(.))وعرف االستعمال قد غلب على أحد معانيه

                                         
  .١/٢٣٠هـ ١٤١٢طه جابر العلواني ، مؤسسة الرسالة بيروت، الثانية.المحصول ، للرازي ، تحقيق د )١(
 .١/٤١٢. هـ١٤٠٨عبدالحميد أبو زنيد ، مؤسسة الرسالة بيروت، أولى.التحصيل من المحصول، لألرموي ،تحقيق د )٢(
  .٥/٢١٨٧نفائس األصول ، للقرافي )٣(
  .٥/٢١٨٧ل ، للقرافي نفائس األصو)٤(
  ٣٠٦إيضاح المحصول من برهان األصول ، للمازري ، ص )٥(



 

 )٥٣٤٥(

في -  العلماء للتفريق بين النص والظاهر بتطرق االحتمال    ومما يؤكد توجه نظر 
والمعنى المهم ؛ : (( ه ٦١٨ قول األبياري ــ رحمه اهللا ــ المتوفى سنة- هذه الفترة

  )١(.))معرفة تطرق االحتمال وانقطاعه هذا هو الذي يحتاج إلى معرفته على الحقيقة 
 آخر ألهمية التفريق اًسببه ٦٢٠ ابن قدامة ــ رحمه اهللا ــ المتوفى أضافو    

 فإنه على ؛دفعاً للترادف واالشتراك عن األلفاظ((: وهو كونه  ظاهربين النص وال
  )٢(.))خالف األصل 

                                         
  .٢/١٦٨. ١٤٣٢األولى.دار الضياء،الكويت،ط.علي الجزائري.تحقيق د.التحقيق والبيان شرح البرهان لألبياري)١(
  .١/١٧٧روضة الناظر )٢(



– 

  )٥٣٤٦(

  :وفيه مطلبانأثر التفريق بين النص والظاهر عند األصوليين والفقهاء،:المبحث الرابع
  .ليينأثر التفريق بين النص والظاهر عند األصو:      المطلب األول 
  .أثر التفريق بين النص والظاهر عند الفقهاء:      المطلب الثاني 

  .أثر التفريق بين النص والظاهر عند األصوليين: المطلب األول 
  : توطئة

     يأتي هذا المطلب كالتتمة لما سبق؛ ذلك ألن أهل العلم توسعوا في التعبير عن 
واعلم أنهم يطلقون اسم النص : (( وله وهو ما أشار إليه البخاري بقدالالت األلفاظ، 

على كل ملفوظ مفهوم المعنى من الكتاب والسنة سواء كان ظاهراً أو مفسراً أو نصاً 
ألن عامة ما ورد من ؛ حقيقة أو مجازاً خاصاً كان أو عاماً اعتباراً منهم للغالب 

مسك حتى كان الت...صاحب الشرع نصوص فهذا هو المراد من النص في هذا الفصل 
في إثبات الحكم بظاهر أو مفسر أو خاص أو عام أو صريح أو كناية أو غيرها 

  )١(.))استدالالً بعبارة النص ال غير
     إال أنه وجد من أهل العلم من خالف في بعض صور هذا اإلطالق ومن ذلك ما 

  : يلي
  .إطالق اسم النص على العام: ولى المسألة األ

ت وتمثيل بعض أهل العلم للنص بصيغ العموم ــ في ومع ما مضي من اإلطالقا     
بعض إطالقات النص ــ إال أنه نازع فريق منهم في إطالق اسم النص على ألفاظ 

  .العموم 
 ألنه يحتمل ؛واألولى أن ال يسمى العموم نصاً: (( فقال أبو المظفر السمعاني      

فع وجوه البيان ولكن الخصوص وألن العموم فيما يدخل فيه من المسميات ليس بأر
  )٢(.))العموم ظاهر 

النص هو ما وقع البيان فيه إلى غايته والعموم لم يرتفع فيه : ((   وقال ابن العربي 
 وهذا ما ال  لكان التخصيص نسخاً فإنه لو كان العموم نصاًالبيان إلى الغاية وأيضاً

  )٣(.))جواب عنه 

                                         
  ١/١٧٢كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي  )١(
  )٢٦٢ / ١ (- األدلة في األصول قواطع)٢(
  ١/٧٥المحصول البن العربي )٣(



 

 )٥٣٤٧(

  )١(.)) ظاهر فيما وراءه،جمع كما ذكرناهوالمختار أنه نص في أقل ال: (( وقال الغزالي
  )٢(.    وذهب الجمهور إلى أن العموم والظواهر كلها نصوص

لو كان العموم نصاً لكان التخصيص نسخاً وهذا ما ال ((    وأما استدالل ابن العربي 
قصد بالنص ما هو أعم مما تقول يل يقافيجاب عنه باالنفكاك عن الجهة ف)) جواب عنه 

: والصحيح في حد النص عندنا : معنى قول القاضي أبي حامد المروروذي به، وهو 
 لأنه الدال على الحكم باسم المحكوم فيه سواء كان ذلك النص محتمالً للتأوي

  . والتخصيص أو غير محتمل
وعلى هذا األصل يكون العموم : ((  قال الزركشي معلقاً على ما نقله عن المروروذي 

ص في اإليجاب ، وإن كان مجمالً في صفة الواجب أو مقداره نصاً، وكذلك المجمل ن
  )٣(.))أو وقته

  ).مفهوم الموافقة (إطالق اسم النص على الفحوى: المسألة الثانية  
لفظ : (    عرض لهذه المسألة إمام الحرمين حين ذكر تعريف األصحاب للنص بأنه 

  !؟) مفيد ال يتطرق إليه تأويل 
  ض المتكلمين على ذكر اللفظ في محاولة تحقيق النص واعترض بع: ((  ثم قال 

  . فقال الفحوى تقع نصاً وإن لم يكن معناها مصرحاً به لفظا 
 وهذا السؤال ساقط ألن الفحوى ال استقالل لها وإنما هي مقتضى لفظ على نظم ونضد 
مخصوص قال تعالى في سياق األمر بالبر والنهي عن العقوق واالستحثاث على رعاية 

سورة اإلسراء، [  ﴿فَلَا تَقُل لَّهما ُأفٍّ ولَا تَنْهرهما وقُل لَّهما قَولًا كَِريما﴾ :قوق الوالدينح
 وهو ]نصاً[ تحريم الضرب العنيف فكان سياق الكالم على هذا الوجه مفيداً] ٢٣:آية

  )٤(.متلقى من نظم مخصوص فالفحوى إذا آيلة إلى معنى األلفاظ
رأى إمام الحرمين إسقاط هذا االعتراض من أساسه باعتبار أن الفحوى     وفي حين 

ليس لها كيان مستقل بل هي آيلة لمعنى اللفظ فإن صفي الدين الهندي يعد الفحوى نصاً 
واعلم أن في هذا : (( ويجيب بطريقة أخرى فيقول معلقاً على جواب إمام الحرمين 

                                         
  )٢١١ / ١ (-المنخول )١(
  .١/٤٦٤البحر المحيط  للزركشي )٢(
  .١/٤٦٤البحر المحيط للزركشي )٣(
  .في المطبوع، ولعله خطأ] ناصا[، وما بين المعقوفتين ) ٢٧٧ / ١ (-البرهان في أصول الفقه )٤(



– 

  )٥٣٤٨(

ير العبارة على تقدير أن يكون مفهوم فاألولى أن يغ: الجواب شيئاً ال يخفى عليك
كل خطاب واحد ــ : الموافقة نصاً ونذكر عبارة تتناول اللفظ والفحوى نحو أن يقال 

  )١(.))وما يستفاد منه ــ يفيد معنى ال يحتمل غيره أصالً ال على قرب وال على بعد 
  .  وهذا كما ترى تعريف آخر من تعاريف النص المتكاثرة

  .القول بندرة النصوص : ثالثةالسألة الم
   ذهب كثير من األصوليين إلى القول بندرة النصوص في الكتاب والسنة  ، وحكي  

يعز : حتى قالوا )٢(هذا عن أبي محمد بن اللبان األصفهاني ، وعن أبي علي الطبري
، ]٢٩: سورة الفتح، آية[ ﴿محمد رسوُل اللَّـِه﴾ :وجود النص إال أن يكون كقوله تعالى

، وعدوا من السنة أمثلة محدودة منها ]١: سورة الصمد، آية[ ﴿ قُْل هو اللَّـه َأحد ﴾و 
 ألبي بردة بن نيار األسلمي في األضحية لما ضحى ولم -صلى اهللا عليه وسلم-قوله 

 السالم  وقوله عليه)٣().)اذْبحها ولَن تَجِزي عن َأحٍد بعدك: (يكن على النعت المشروع 
فإنها ألفاظ :  قالوا )٤().)واغْد يا ُأنَيس ِإلَى امرَأِة هذَا، فَِإِن اعتَرفَتْ فَارجمها(: (

  .صريحة بعيدة عن االحتمال
   وقد تولى الرد عليهم القاضي أبو يعلى ، وأبو الوليد الباجي ، وإمام الحرمين 

  :الجويني ، وأبو حامد الغزالي بما حاصله 
أنه لو شرط في النص انحسام االحتماالت البعيدة النتقضت دعواهم في :   أوالً  

األمثلة التي أوردوها فحتى هي يمكن أن يدخل عليها االحتمال فإذا كان كذلك فلتخرج 
 يعني إله ]١: سورة الصمد، آية[ ﴿ قُْل هو اللَّـه َأحد ﴾: عن كونها نصوصاً ؛ فقوله 

،  أي إلى ]٢٩: سورة الفتح، آية[ ﴿محمد رسوُل اللَّـِه﴾: وله وق. الناس دون الجن 
إن اعترفت : ( وقوله  .أي تثاب عليها) تجزي عنك : (وقوله . إقليم وإلى أي زمان 

  )٥(.أي إذا لم تتب) فارجمها

                                         
  ٥/١٩٧٧نهاية الوصول )١(
  .١/٤٦٣ ، البحر المحيط للزركشي ، ١٥المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي ، ص)٢(
 .٥٥٤٥: ، رقم)٩٩/ ٧( رواه البخاري، كتاب األضاحي، باب سنة األضحية، صحيح البخاري )٣(
 .٦٨٢٧:، ورقم٢٣١٤: ، رقم)١٠٢/ ٣(رواه البخاري، كتاب الوكالة، باب الوكالة في الحدود، صحيح البخاري ) ٤(
  .١/٢٧٨، وانظر البرهان للجويني ) ٢٤٢ / ١ (-المنخول )٥(



 

 )٥٣٤٩(

المقصود من ( سلمنا أنه ال يمكن حسم االحتماالت البعيدة ولكن إذا كان :    ثانياً 
 االستقالل بإفادة المعاني على قطع مع انحسام جهات التأويالت وانقطاع النصوص

 إلى اللغة فما أكثر  حصوله بوضع الصيغ رداًمسالك االحتماالت وهذا وإن كان بعيداً
  )١(.)هذا الغرض مع القرائن الحالية والمقالية 

 ؛ ألن وما أنصف فيما تعقب عليهم: ((    وقال المازري عن جواب إمام الحرمين 
  )٢(.))قصدهم عزة وجوده من ناحية لفظه ، وهو قد سلم عزته من ناحية األلفاظ 

ليس المراد بقولنا النص أن يكون مبيناً ال يحتمل التأويل من جميع وجوهه ؛ :    ثالثاً 
﴿والَِّذين : فقد يكون نصاً من وجه ، وظاهراً من وجه ، وعاماً من وجه كقوله تعالى 

نفَّوتَوا﴾يشْرعٍر وةَ َأشْهعبَأر ِبَأنفُِسِهن نصبتَرا ياجوَأز ونذَريو سورة البقرة،  [ ِمنكُم
 ، وعام في جميع  فهذا ظاهر في وجوب التربص أربعة أشهر وعشراً]٢٣٤: آية

  )٣(.الزوجات ، ونص في األشهر والعشر
 معنى واحدا ؛ ألن هذا يعز وجوده أنه ليس من شرط النص أن ال يحتمل إال:    رابعاً 

، وإنما النص ما كان صريحاً في حكمه وإن احتمل غيره ، ومثل هذا في الشرع أكثر 
ِللَِّذين يْؤلُون ِمن ِنساِئِهم تَربص َأربعِة ﴿: إن قوله تعالى: من أن يحصى ، فلهذا نقول

  )٤(. في غيره المدة، وإن كان محتمالً إنه نص في قدر]٢٢٦: سورة البقرة، آية[ ﴾َأشْهٍر
  .ظاهر ، واللنصحكم العمل با: المسألة الرابعة 

 األصل في داللة األلفاظ على المعاني هو المعنى الظاهر المتبادر إلى الذهن        
وجب العمل ف ؛كالم الشارع على وفق لغتهمووالجاري على عادة العرب في التخاطب، 

القرآن : ((قال الشافعي .من باب أولىف ؛نص عليه تحديداًما ما أ و.بظواهر كالمه
 إلى  واألحكام فيه على ظاهرها وعمومها، ليس ألحد أن يحيل منها ظاهراً...عربي

 إلى خاص إال بداللة من كتاب اهللا، فإن لم تكن فسنة رسول اهللا تدل باطن، وال عاماً

                                         
  .١/٢٧٨البرهان للجويني )١(
  .٣٠٦إيضاح المحصول من برهان األصول ، للمازري ص)٢(
  ١٦المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي ، ص)٣(
  )١٣٧ / ١(، العدة في أصول الفقه ألبي يعلى ١/٦١الفصول في األصول ألبي بكر الجصاص )٤(



– 

  )٥٣٥٠(

عامة العلماء الذين ال على أنه خاص دون عام أو باطن دون ظاهر، أو إجماع من 
  )١()).يجهلون كلهم كتابا وال سنة، وهكذا السنة

أنه يجب العمل بمقتضى النص : وما ذكره الشافعي محل إجماع بين أهل العلم       
  )٢(.والظاهر ما لم يقم دليل صحيح على تخصيصه أو تأويله أو نسخه

 لم يظهر قصد يخالف إذا ظهر قصد المتكلم لمعنى الكالم أو((: يقول ابن القيم
  . وهذا حق ال ينازع فيه عالم....كالمه وجب حمل كالمه على ظاهره

 على إذا عرف هذا فالواجب حمل كالم اهللا تعالى ورسوله وحمل كالم المكلف
 التفهيم يتم وال ،بطالتخا عند اللفظ من يقصد الذي وهو ،ظاهره هو الذي ظاهره

  كاذب؛ والتفهيِم للبياِن القاصِد المتكلِم ذلك على ومدعي غير،والفهم إال بذلك
  )٣()).عليه

  .أثر التفريق بين النص والظاهر عند الفقهاء: المطلب الثاني 
  :    توطئة

      إن كثرة استعمال الفقهاء لهذين المصطلحين في كتب الفقه، واستعمالهما في بيان 
 التطبيق العملي عند  العلماءأنوجه الدليل؛ أمر ال يكاد يخفى، وهو دليل على 

 أو االستعمال الواقعي الذي للمصطلحات يرجعون إلى الحقائق العامة أو المتفق عليها
  )٤(.يمارسه ويشعر بأثره

      وفي هذا المطلب سنبين أثر التفريق بين هذين المصطلحين من خالل بعض 
  :ومنها ما يلي) التفريق بين النص والظاهر(المسائل الفقهية التي بنيت على هذا األصل 

                                         
، ) ٥٩٢/ ٨ (م، مطبـوع مـع األم     ١٩٩٠/هـ١٤١٠سنة،  دار المعرف، بيروت  : ختالف الحديث، للشافعي، طبع   )١(

  .٣٤١الرسالة للشافعي ص: وانظر 
، البرهان  ١٦،المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي ، ص      ١/١٢٨، كشف األسرار    ١٦٤ ،   ١/١٣٢أصول السرخسي   )٢(

  )١٧٨ / ١ (- ،روضة الناظر ١/٢٧٤للجويني 
 )١٠٩/ ٣(طه عبد الرؤوف :  ت- إعالم الموقعين عن رب العالمين )٣(
وأما المصلحة المرسلة فغيرنا يصرح بإنكارها ولكنهم عند التفريع تجدهم يعللـون          : ( وهذا شبيه بما قال القرافي       )٤(

بل يعتمـدون علـى مجـرد     بمطلق المصلحة وال يطالبون أنفسهم عند الفوارق والجوامع بإبداء الشاهد لها باالعتبار             
 .٤٤٨ص. شرح تنقيح الفصول. المناسبة وهذا هو المصلحة المرسلة



 

 )٥٣٥١(

  .فرض غسل الرجلين في الوضوء: المسألة األولى
 وامسحوا ِبرءوِسكُم وَأرجلَكُم ِإلَى ﴿: تفرض هذه المسألة على قراءة قوله تعالىو    

هو ظاهر في أن فرض الرجلين وبكسر الالم، ] ٦: ، آيةالمائدةسورة [ اآلية الْكَعبيِن﴾
  )١(.المسح

ءة األخرى النصب وهي تدل على وجوب الغسل، مع األحاديث الكثيرة في     والقرا
مرتَيِن َأو »  ويٌل ِللَْأعقَاِب ِمن النَّاِر: ((صفة وضوئه صلى اهللا عليه وسلم، وقوله 

  )٢()).ثَالَثًا
  )٣(.فقدم النص على الظاهر

  .قراءة الفاتحة خلف اإلمام: المسألة الثانية
ما رواه :  تنهى عن القراءة خلف النبي صلى اهللا عليه وسلم ومنها     وردت أحاديث

  )٤()).وِإذَا قَرَأ فََأنِْصتُوا(( :  قوله صلى اهللا عليه وسلم- رضي اهللا عنه-عن قَتَادةَ مسلم 
صلَّى :  عبادةَ بِن الصاِمِت، قَاَلحديث:        ووردت أحاديث تأمر بقراءة الفاتحة منها

ِإنِّي «:  اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم الصبح، فَثَقُلَتْ علَيِه الِقراءةُ، فَلَما انْصرفَ قَاَلرسوُل
اِمكُمِإم اءرو ونءتَقْر اكُماللَِّه، قَاَل: قُلْنَا: ، قَاَل»َأروَل اللَِّه، ِإي وسا ري :» لُوا ِإلَّا ِبُأملَا تَفْع

  )٥(.»القُرآِن، فَِإنَّه لَا صلَاةَ ِلمن لَم يقْرْأ ِبها
أحاديث الترك :       فمن بنى المسألة على قاعدة الترجيح بين النص والظاهر قال

  )٦(.على الظاهرمقدم  والنص  بل ظاهراًوالنهي ال تدل على تركها نصاً
  . نذراً أو وافق عادةًجواز صوم يوم الشك إذا كان قضاء أو: المسألة الثالثة

وهو يوم الثالثين من شعبان إذا تردد الناس في كونه من رمضان، : صوم يوم الشك
    )٧(.للفقهاء عبارات متقاربة في تحديدهو

                                         
 )٢٢١: ص (،  دار الرسالة:، طبعسعيد األفغاني: حجة القراءات، البن زنجلة، تحقيق) ١(
 .١٦٣: ، رقم)٤٤/ ١(رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب غسل الرجلين، وال يمسح على القدمين، صحيح البخاري ) ٢(
 )٥٥٦/ ١(شرح مختصر الروضة، للطوفي ) ٣(
  )٣٠٤/ ١( صحيح مسلم )٤(
 ، وحسنه٣١١: رقم) ١١٦/ ٢(سنن الترمذي ت شاكر ) ٥(
دار الكتب العلمية،   : ، طبع )هـ١٣٥٣: المتوفى(تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، محمد عبد الرحمن المباركفورى          ) ٦(

 )٢١٠/ ٢(بيروت 
 )٢٩١/ ٢٤(الكويتية الموسوعة الفقهية  )٧(



– 

  )٥٣٥٢(

وقد ردت أحاديث تنهى عن الصيام قبل رمضان ومنها يوم الشك كقوله صلى اهللا عليه 
ِإذَا انْتَصفَ «: للَِّه صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم قَاَلَأِبي هريرةَ، َأن رسوَل اوسلم في حديث 

  )١(.»شَعبان، فَلَا تَصوموا
َأِبي هريرةَ رِضي اللَّه عنْه، عِن النَِّبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم،     كما ورد في حديث 

وِم يوٍم َأو يوميِن، ِإلَّا َأن يكُون رجٌل كَان يصوم الَ يتَقَدمن َأحدكُم رمضان ِبص«: قَاَل
موالي ذَِلك مصفَلْي ،همو٢(،»ص(     

الخبر هذا وال يشكل :    فمن بنى المسألة على قاعدة الترجيح بين النص والظاهر قال
  )٣(.ر لتقدم النص على الظاه؛) إذا انتصف شعبان فال تصوموا(بخبر 

  . فقالت أبنت نفسي؛ طلقي نفسك: إذا قال لزوجته :لمسألة الرابعةا
: قولهألن ؛ قع الطالق رجعياً؛ وطلقي نفسك فقالت أبنت نفسي: زوجته قال ل    إذا

  )٤(. فيترجح العمل بالنص؛ وظاهر في البينونة، نص في الطالق)طلقي نفسك(
هذه المسائل على التفريق بين إن من أهل العلم من خالف في بناء :     وبعد هذا نقول

وإنما بناها على قاعدة العام والخاص أو النص والمفهوم،أو العام ! النص والظاهر
 بعد بحثه - رحمه اهللا- وفي هذا يقول الدكتور محمد أديب صالح ! المراد به الخصوص
وإن لم يكن من السهل تبيان الخط - وبعد الذي بيناه، نقرر أنه : ((في النص والظاهر

 فإن للذوق - لدقيق الواضح الذي يفرق بين مدلول تعريف ، وبين مدلول تعريف آخرا
األصولي ، وتكامل أسباب الفهم، كبير األثر في إمكان اإلفادة من هذه التعريفات عند 

  )٥()).تفسير النصوص، ورد الفروع إلى أصولها وضوابطها، عند االستنباط

                                         
 .٣٠١/ ٢،وصححه األلباني في تعليقه على سنن أبي داود، سنن أبي داود ٢٣٣٧:  رواه أبو داود، رقم)١(
  .١٩١٤: ، رقم)٢٨/ ٣(رواه البخاري، كتاب الصيام ، باب ال يتقدمن رمضان بصوم يوم أو يومين، صحيح البخاري ) ٢(
ـ ٩٢٦: المتـوفى (ا األنصاري،   زكري أسنى المطالب في شرح روض الطالب،        )٣(                 دار الكتـاب اإلسـالمي     :، طبـع  )هـ
)٤١٩/ ١( 
 )٧٣: ص(أصول الشاشي ) ٤(
 تفسير النصوص في الفقه اإلسالمي، محمد أديب صالح، طبع المكتب اإلسالمي) ٥(



 

 )٥٣٥٣(

  .اتهوفيها أهم نتائج البحث وتوصي: الخاتمة 
  :   الحمد هللا الذي منّ وأعان على إتمام هذا البحث وأسجل هنا أهم نتائجه وتوصياته

 ى اتفقوا عل والظاهر إال أنهمصياغة تعريف للنصوا اختلفأن أهل العلم وإن :     أوالً
 سواء من حيث وضع اللغة أو العرف أو عن ، المعنىا واضح والظاهرأن النص

  .طريق المتكلم نفسه
بين دالالت النصوص التعارض ظن في حال هذه التعريفات تظهر  أن فائدة :ثانياً    

  . النص على الظاهر -عندئٍذ-يقدم الشرعية؛ ف
أن بحث أهل العلم لضبط المصطلحات إنما يهدف لدقة استنباط األحكام :     ثالثاً

  . عليه وسلمالشرعية من القرآن والسنة لتحقيق مراد اهللا تعالى ومراد رسوله صلى اهللا
 التطبيق العملي للمصطلحات يرجعون إلى الحقائق العامة أو عند أن العلماء:     رابعاً 

  . أو االستعمال الواقعي الذي يمارسه ويشعر بأثره، بعيداً عن التنظيرالمتفق عليها
ظهر من خالل البحث عناية أهل العلم بالعمل ومن ذلك أنهم ال يكادون :     خامساً
  .مباحث النص والظاهر إال ببيان حكم العمل بالنص والظاهر وأنه واجبيختمون 

يوصي الباحث بأن توجد دراسات تطبيقية تعنى بربط الفروع بقواعد :     سادساً 
 أي وإن تجاذب الفرع أكثر من قاعدة أصولية، فيبين -وإن تعددت القواعد-االستنباط 

 وما منزعه في ذلك التأصيل، على أن ذلك، وتذكر جميع تلك القواعد، ومن قال بها،
يقتصر في البحث على المقصود األصولي، دون التوسع في ذكر جميع من قال بتلك 

  .األقوال الفقهية
  .والحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين



– 

  )٥٣٥٤(

  :المراجع
 .ه١٤٠٤علمية بيروت ، أولىاإلبهاج في شرح المنهاج ، للسبكي وولده ، دار الكتب ال .١
 .إحكام الفصول في أحكام األصول ، ألبي الوليد الباجي .٢
م، مطبوع  ١٩٩٠/هـ١٤١٠دار المعرف، بيروت، سنة   : اختالف الحديث، للشافعي، طبع    .٣

 .مع األم
: ، طبع )هـ٩٢٦: المتوفى(أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا األنصاري،          .٤

 .دار الكتاب اإلسالمي
: المتـوفى (في معرفة األصول و الوجازة في معنى الدليل، ألبي الوليد البـاجي         اإلشارة   .٥

ـ ٤٧٤سنة            ، تحقيق محمد علي فركوس، طبع دار البـشائر اإلسـالمية، بيـروت،             ) ه
  . م١٩٩٦ - هـ ١٤١٦األولى . ط

 .أصول البزدوي، ألبي الحسن البزدوي، مطبعة جاويد بريس، كراتشي .٦
 .دار المعرفة، تحقيق أبو الوفا األفغاني . كر محمد بن أحمدأصول السرخسي ألبي ب .٧
 .ه١٤٠٢دار الكتاب العربي ، بيروت .أصول الشاشي ، ألبي علي الشاشي  .٨
  م٢٠٠٢مايو /  أيار -الخامسة عشر .دار العلم للماليين، ط: األعالم ، للزركلي الناشر .٩

: طه عبد الرؤوف، الناشـر   إعالم الموقعين عن رب العالمين، البن قيم الجوزية، تحقيق  . ١٠
 م١٩٦٨/هـ١٣٨٨: مكتبة الكليات األزهرية، القاهرةالطبعة 

محمد أبو  : ، تحقيق )هـ٦٤٦: المتوفى(إنباه الرواة على أنباه النحاة، ألبي الحسن القفطي          . ١١
 بيروت،  – القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية      -دار الفكر العربي    : الفضل إبراهيم، الناشر  

 .م١٩٨٢ - هـ ١٤٠٦األولى، . ط
: عمار الطالبي، الناشـر   . د: إيضاح المحصول من برهان األصول ، للمازري، المحقق        . ١٢

 األولى.دار الغرب اإلسالمي، ط
 . البحر المحيط في أصول الفقه ، للزركشي، تحقيق سليمان األشقر، وعبدالستار، واألشقر . ١٣
عبد العظيم الديب ، دار     . البرهان في أصول الفقه  ، ألبي المعالي الجويني ، تحقيق ، د             . ١٤

 . هـ ١٤١٢الوفاء ، المنصورة ، أولى 
ضاحي عبد  : تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تحقيق          . ١٥

 . هـ ، الكويت ١٤٢٢ ، ١الباقي ، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ، ط



 

 )٥٣٥٥(

قرنـي ،والـسراح    الجبرين،وال: التحبير شرح التحرير، لعالء الدين المرداوي ،تحقيـق        . ١٦
 .  ه١٤٢١،مكتبة الرشد الرياض،أولى

عبدالحميد أبو زنيـد ، مؤسـسة الرسـالة       .التحصيل من المحصول، لألرموي ،تحقيق د      . ١٧
 .هـ١٤٠٨بيروت، أولى

: المتـوفى (تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، محمد عبـد الـرحمن المبـاركفورى              . ١٨
 .دار الكتب العلمية، بيروت : ، طبع)هـ١٣٥٣

دار الضياء، الكويـت،    . علي الجزائري .تحقيق د . والبيان شرح البرهان لألبياري    التحقيق . ١٩
 . ه١٤٣٢األولى.ط

دار الكتـب  : جماعة من العلماء بإشراف الناشـر، طبـع    : التعريفات، للجرجاني، تحقيق   . ٢٠
 .م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣األولى . العلمية، بيروت، ط

المكتب اإلسالمي ،بيروت،   محمد أديب صالح ،     .تفسير النصوص في الفقه اإلسالمي ، د       . ٢١
 .ه١٤١٣الرابعة.ط

ـ  ٤٠٣: المتوفى(التقريب واإلرشاد ، للباقالني أبو بكر الباقالني المالكي          . ٢٢        : تحقيـق )  هـ
 . م١٩٩٨ - هـ ١٤١٨الثانية، . مؤسسة الرسالة، ط: عبد الحميد أبو زنيد، الناشر. د

بن الهمام ، دار الكتب العلمية ،       التقرير والتحرير البن أمير الحاج شرح التحرير للكمال          . ٢٣
 .ه١٤٠٣الثانية. بيروت،ط

دار : خليل محيي الدين المـيس، الناشـر      : تقويم األدلة في أصول الفقه للدبوسي، تحقيق       . ٢٤
 م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١األولى، . الكتب العلمية، ط

 . هـ ، مصر ١٣٨٤تهذيب اللغة ، محمد بن أحمد األزهري ، دار القومية العربية ،  . ٢٥
لتحرير ،لمحمد أمين المعروف بأمير با دشاة ، على كتاب التحرير فـي أصـول           تيسير ا  . ٢٦

 .الفقه البن الهمام ، دار الفكر 
دار العلم للماليين،بيروت،   : رمزي منير بعلبكي، الناشر   : جمهرة اللغة البن دريد، تحقيق     . ٢٧

 م١٩٨٧األولى، . ط
 . ه١٣١٥مانية حاشية الرهاوي مطبوع مع شرح المنار البن ملك ، المطبعة العث . ٢٨
 . حاشية العطار على جمع الجوامع ، للشيخ حسن العطار ، دار الكتب العلمية بيروت . ٢٩
 .دار الرسالة: سعيد األفغاني، طبع: حجة القراءات، البن زنجلة، تحقيق . ٣٠



– 

  )٥٣٥٦(

جامعة اإلمام محمـد بـن     : محمد رشاد سالم، الناشر   : درء تعارض العقل والنقل، تحقيق     . ٣١
  م١٩٩١ - هـ ١٤١١الثانية، . ، طسعود اإلسالمية، السعودية

 .ه١٣٩٩الثانية.الرسالة لألمام الشافعي ، تحقيق أحمد شاكر ،مكتبة التراث، القاهرة ،ط . ٣٢
روضة الناظر وجنة المناظر ، لموفق الدين أبي محمد عبد اهللا بـن أحمـد بـن قدامـة           . ٣٣

، الثانيـة  المقدسي ، ومعها نزهة الخاطر العاطر البن بدران ،مكتبة المعارف ، الرياض     
 .هـ١٤٠٤

 محمد محيي الدين عبد الحميد: دار الفكر ، تحقيق : سنن أبي داود، الناشر  . ٣٤
أحمد محمـد شـاكر     : دار إحياء التراث العربي، بيروت، تحقيق     : سنن الترمذي، الناشر   . ٣٥

 .وآخرون
       شرح الكوكب المنير ، لمحمد بن أحمد الفتوحي المعـروف بـابن النجـار ، تحقيـق ،                  . ٣٦

 .هـ١٤١٣نزيه حماد ، مكتبة العبيكان ، . د الزحيلي ، دمحم. د
 .ه١٣١٥شرح المنار البن ملك ، المطبعة العثمانية  . ٣٧
شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول ، لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس               . ٣٨

 الكليـات األزهريـة ، أولـى        القرافي ، تحقيق طه عبد الرؤف ،دار الفكـر ، مكتبـة           
 . هـ١٣٩٣

ح مختصر الروضة ، لنجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي ،تحقيـق               شر . ٣٩
 .هـ١٤٠٩عبد اهللا التركي ،مؤسسة الرسالة ،أولى . د

: الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها، البن فارس، الناشـر              . ٤٠
 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨األولى . محمد علي بيضون، ط

مام أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل البخاري، دار الفكـر للطباعـة             صحيح البخارى، اإل   . ٤١
 . م١٩٨١ -   ه١٤٠١والنشر والتوزيع، 

 هـ،  ٢٦١:  صحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، المتوفى            . ٤٢
مصورة مـن   :  بيروت، الطبعة    –دار الجيل   : مجموعة من المحققين، الناشر     : المحقق  
 . هـ١٣٣٤تركية سنة الطبعة ال

 الطبقات السنية في تراجم الحنفية، للغزي . ٤٣
أحمـد علـي    .العدة في أصـول الفقـه ، للقاضـي أبـي يعلـى الفـراء ، تحقيـق د                   . ٤٤

 .ه١٤١٠الثانية.سير،ط



 

 )٥٣٥٧(

دار الكتـب العربيـة   : غاية الوصول في شرح لب األصول ، لزكريا األنصاري، طبـع   . ٤٥
 .الكبرى، مصر ، مصطفى البابي

: عبد السالم هارون، الناشر   : حسين محمد، مراجعة  : بن سالم، تحقيق  غريب الحديث، ال   . ٤٦
 .م١٩٨٤ - هـ١٤٠٤األولى، . الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية، القاهرة، ط

الغيث الهامع شرح جمع الجوامع ، ألبي زرعة العراقي ، تحقيق ، أبي عاصـم حـسن                  . ٤٧
 .ه١٤٢قطب، الفاروق الحديثة القاهرة، أولى

الثانيـة،  .  األصول ألبي بكر الجـصاص، وزارة األوقـاف الكويتيـة، ط           الفصول في  . ٤٨
 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤

علـي  .عبـداهللا الحكمـي ود    .قواطع األدلة في أصـول الفقـه ،للـسمعاني ،تحقيـق د            . ٤٩
 .هـ١٤١٨الحكمي،أولى

كتاب في أصول الفقه ، ألبي الثناء محمود بن زيد الالمشي ، تحقيق عبدالمجيد تركي ،                  . ٥٠
 .م١٩٩٥األولى.سالمي،طدار الغرب اإل

علي . د: رفيق العجم، تحقيق . كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ، للتهانوي ، مراجعة د         . ٥١
 دحروج

كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي ،لعالء الدين عبد العزيـز بـن أحمـد                 . ٥٢
 هـ ١٤١١البخاري ، تحقيق  ، محمد البغدادي ، دار الكتاب العربي، بيروت ، أولى 

  .  العرب ، البن منظور تحقيق ، مجموعة ،دار المعارف لسان . ٥٣
 .م٢٠٠٣ ه ١٤٢٤الثانية.دار الكتب العلمية، ط: اللمع في أصول الفقه، الناشر . ٥٤
طه جـابر العلـواني ، مؤسـسة الرسـالة بيـروت،            .المحصول ، للرازي ، تحقيق د      . ٥٥

 .هـ١٤١٢الثانية
دار البيارق،  : فودة، الناشر  سعيد   -حسين علي اليدري    : المحصول، البن العربي، تحقيق    . ٥٦

 ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠األولى، . عمان، ط
األولى، . مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: محمد األشقر، طبع: المستصفى، للغزالي، تحقيق     . ٥٧

 م١٩٩٧/هـ١٤١٧
؟ .المصطلح األصولي عند الشاطبي، لفريد األنصاري، طبع دار الـسالم، القـاهرة، ط             . ٥٨

 .م٢٠١٠-ه١٤٣١أولى 



– 

  )٥٣٥٨(

 الفقه ، ألبي الحسين محمد بن علي  المعتزلي ، قدم له ، خليل الميس                المعتمد في أصول   . ٥٩
 .، دار الكتب العلمية 

أحمد الزيات  / إبراهيم مصطفى   (مجمع اللغة العربية بالقاهرة،     : المعجم الوسيط، المؤلف   . ٦٠
 .، طبع دار الدعوة)محمد النجار/ حامد عبد القادر / 

 فارس ، تحقيق عبد الـسالم هـارون ، دار           معجم مقاييس اللغة ، ألبي الحسن أحمد بن        . ٦١
 .هـ١٤١١الجيل ، أولى 

دار : صفوان عدنان الداودي، طبـع    : مفردات ألفاظ القرآن، للراغب األصفهاني، تحقيق      . ٦٢
 . هـ ١٤١٢ -األولى .  القلم، الدار الشامية، دمشق بيروت، ط

 .ه١٤٠٠ثانيةال.محمد حسن هيتو ، دار الفكر، دمشق ، ط.المنخول ، للغزالي ،تحقيق د . ٦٣
       عبدالمجيد التركي، دار الغـرب، بيـروت،       : المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي، تحقيق      . ٦٤

 .م٢٠٠١الثالثة . ط
نفائس األصول في شرح المحصول ، ألبي العباس أحمد القرافي، تحقيق ،عـادل عبـد                . ٦٥

 .هـ ١٤١٦الموجود ،علي معوض ،مكتبة نزار الباز ،أولى 
جـورج  . د: عبد اهللا الخالدي، الترجمـة األجنبيـة      . د:  العربية نقل النص الفارسي إلى    . ٦٦

 .م١٩٩٦ -األولى . مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط: زيناني، طبع
:  سعد الـسويح، طبـع     –صالح اليوسف   : نهاية الوصول، لصفي الدين الهندي، تحقيق        . ٦٧

  م١٩٩٦ - هـ ١٤١٦األولى، . المكتبة التجارية بمكة المكرمة، ط
  



 

 )٥٣٥٩(

  
  
  
  
  
  

  ملخص البحث
 ) في القـاموس المحـيط     التامة   التفسير بالمغايرة منهج الفيروز آبادي في     (يتكون بحث   

من مقدمة  ،اشتملت على أهداف البحث والدراسـات الـسابقة وبيـان خطـة البحـث           
المختصرة ومنهجه، ثـم المبحـث األول  ، وفيـه الكـالم عـن المغـايرة تنظيـرا                   

التفسير بالمغـايرة   أنواع المغايرة، ثم المبحث الثاني، وفيه       والمصطلحات الدالة عليها و   
 ، حيث جـرى إحـصاؤها وتـصنيفها حـسب           إحصاء وتصنيفاً : في القاموس المحيط  

المصطلحات والعبارات التي وردت بها في القاموس وبيان بعض العيوب التـي وقـع              
د ، ثـم المبحـث      فيها الفيروز آبادي جراء اعتماده الكلي على المغايرة في بعض الموا          

وجرى فيـه إحـصاء مـواطن        ، التضاد الداللي في القاموس المحيط    الثالث ، وهو عن     
التضاد الداللي في القاموس واأللفاظ الدالة  ، ثم الخاتمة ، وفيها أهم النتائج التـي أدى                 

  .إليها البحث ، وفيها إحصاء مواد التضاد اللفظي والداللي في القاموس المحيط 
  

 
 

  جامعة شقراء - تاذ المساعد بقسم اللغة العربية األس
  



– 

  )٥٣٦٠(

  ثمقدمة البح
  :الحمدهللا رب العالمين والصالة والسالم على رسول اهللا ، وبعد

ل في عصره مرحلة جديدة في التأليف المعجمـي  دي مثَّ آبافإن القاموس المحيط للفيروز   
، ولفت معجمه أنظار العلماء وطلبة العلم ، وذلك لجمعه بين الشمول وإيجـاز العبـارة             

 فهـو صـاحب مـنهج     ، فيروز آبـادي  واتضحت معالم الصنعة المعجمية في كتاب ال      
 أو ظهر جليا في طيات معجمه  ونبه عليه علماء             ،  سواء نص عليه في مقدمته     ،واضح

اللغة من بعده، والدراسات حول القاموس المحيط كثيرة جدا في القديم والحديث ، يقـول   
ـ : (( الدكتور حسين نصار     ة الدراسات التي دارت حول القاموس المحيط كثيرة ومتنوع

، حتى لقد اختلط كثير منها على القدماء أنفسهم ، فجعلوا الحاشية شرحا ، والشرح نقدا                
راعته من سـجع قـرب بينهـا         أو استدراكا ، وخلطوا في عناوين كثير منها بسبب ما         

  )١( ))جميعا

 في عالم المعاجم حتى أصـبح كـل   ةبادي أحدث نقلة نوعي  آ ومما الشك فيه أن الفيروز    
البحر العِظيم وعلـم    : الْقَاموس: (( معجمه ، جاء في المعجم الوسيط        معجم يسمى باسم  

  )٢()) وكل معجم لغَِوي على التَّوسع) الفيروزآبادي(على معجم 
 ويهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على نوع من أنواع طرق الـشرح لـدى الفيـروز    

  :ة وذلك من خاللآبادي في معجمه القاموس وهو تفسيره بالمغايرة التام
  .استخراج مواضع التفسير بالمغايرة التامة من القاموس المحيط وإحصاؤها . ١
  .تحديد األلفاظ الدالة على التفسير بالمغايرة التامة وتعرف الفروق الداللية بينها . ٢
  .تأصيل مصطلح التفسير بالمغايرة معجميا . ٣
 .ة العربيةبيان األثر السلبي للتفسير بالمغايرة في الصناعة المعجمي . ٤
بادي في استعماله مصطلحات المغـايرة التامـة فـي           آ تعرف صنعة الفيروز   . ٥

  .قاموسه
يسمح المقام بسردها لكثرتها ، فالزال العلماء والبـاحثون          أما الدراسات السابقة فال   

 تأليف القاموس إلى عصرنا يتناولون القاموس بالشرح واالستدراك والتحـشية            ذمن
                                         

   .٦٠١ ، ٢/٦٠٠ المعجم العربي  نشأته وتطوره لحسين نصار   (١)
  ).قمس( المعجم الوسيط   (٢)



 

 )٥٣٦١(

دة ترتيبه وكتابة المقاالت حوله ،إال أنه تجدر اإلشـارة          واالختصار والترجمة وإعا  
 :آبادي في قاموسه   إلى بعض الدراسات التي تمس منهج الفيروز

ه كتابين متمم الالحق    ١١٥٠ألف محمد بن عيسى المغربي  الذي كان حيا عام            - ١
دي في كتابه القاموس ، أولهما اسمه        آبا منهما لسابقه يصفان منهج الفيروز    

الراكب لتقريب المبتدئ في مراجعة القاموس ، واآلخـر اسـمه           عجالة  : 
أولهما حققته  إتمام عجالة الراكب وإسناد جعالة الراغب ،وهما مخطوطان         

 ولم يتطـرق المؤلـف فيهمـا    ، واآلخر في طور التحقيق ، قيد النشر وهو  
  .آبادي للتفسير بالضد  لطريقة  الفيروز

صفات القاموس طبعه في الهنـد سـنة   ألف محمد سعد اهللا  القول المأنوس في     - ٢
 صفحة وفيه خمسة وثالثون فصال ، وسـمى فـصوله           ٣٦٩ه في   ١٢٨٧

آبادي ، سماها اصطالحاته     صفات ، ذكر في بعض فصوله منهج الفيروز       
 .ةوآدابه وعباراته المشكلة ، إال أنه لم يتطرق لشرحه بالنقيض أو المغاير

ه الجاسوس علـى القـاموس      في كتاب ) م  ١٨٨٧:ت( وجه أحمد فارس الشدياق    - ٣
كثيرا من النقود جعل أحدها في غفوله عن األضـداد ، وهـو ال يتنـاول                

وإنما نقده على عـدم تنبيهـه   . األضداد من حيث تفسير الفيروزآبادي بها       
 على التضاد الداللي على خالف ماانتهجه في قاموسه 

ـ            - ٤ ي بعنـوان   يوجد مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علوم اللـسان العرب
معالجة المادة المعجمية في القاموس المحيط للفيروز آبادي للعربي طويلي          
، تطرق فيها الباحث لطرق الشرح عند الفيـروز آبـادي  ، وذكـر أنـه        
استعمل لفظ ضد ونقيض وخالف ، وأورد ثالثة أمثلة على ذلـك ، ولـم               

  .يدرس هذه الظاهرة ولم يحصها في القاموس
  . الوصفي التحليلي ، مع اإلفادة من اإلحصاء ودالالتهويعتمد الباحث المنهج

  :واقتضت طبيعة البحث تقسيمه على النحو اآلتي
  .مقدمة البحث
  .) تنظيراً(التفسير بالمغايرة: المبحث األول
  .إحصاء وتصنيفاً: التفسير بالمغايرة في القاموس المحيط: المبحث الثاني



– 

  )٥٣٦٢(

  .موس المحيطالتضاد الداللي في القا: المبحث الثالث
  .تشمل أهم النتائج والتوصيات: الخاتمة

  .المصادر والمراجع



 

 )٥٣٦٣(

  .تنظيراً: التفسير بالمغايرة: المبحث األول
  حرص علماء اللغة منذ وقت مبكر على جمع اللغة وشرح غريبها وبيان اسـتعماالتها              

ـ           ، المختلفة   سقة ،  ولم يكن العمل المعجمي بادئ الرأي متصفا بالصنعة المعجميـة المت
فكان الهدف المبادرة إلى حفظ اللغة وجمع المعاني المتشابهة كما نجد في كتـب اإلبـل             
والخيل والشاء وغيرها،وفي عصرنا أصبح علم المعاجم فرعا من فروع علـم اللغـة ،              
فال بد لواضع المعجم من اتباع خطوات بناء المعجم أو مايسمى بفن صناعة المعجـم ؛                

لغوية ثم يصنفها وفق منهجه الذي انتهجـه ، مراعيـا ترتيـب    فيجمع المعجمي المادة ال   
المداخل ، وإيراد الصيغ ودالالتها النحوية والصرفية ، وأساليب الشرح المتبعة في بيان             
معانيها ،متحريا الدقة في الضبط ، معتمدا على المعاجم قبلـه المنـاص مـن ذلـك ،                  

و مستدركا أو ميسرا ، وإن كـان    ومنتهيا إلى إخراج معجم جديد بمنهج جديد ، مضيفا أ         
المعجمي يسعى لمحاولة حصر مفردات اللغة أو جمهورها أو فصيحها أو طائفة منهـا              
فإنه يصنع ذلك واهتمامه منصب على معنى تلك المفردات والـصيغ المنبثقـة عنهـا ،       

المعنى يقع في بؤرة اهتمام المعجمي، ومـع ذلـك          (( : يقول الدكتور أحمد مختار عمر    
ثل أكبر صعوبة تواجهه لصعوبة تحديده أولًا، والعتماد دقة تفسيره علـى جملـة    فهو يم 

من القضايا الداللية التي تتعلق بمناهج دراسة المعنى، وشـروط التعريـف، والتغيـر               
الداللي، وتخصيص المعنى أو تعميمه، والمعـاني المركزيـة والهامـشية واإليحائيـة،       

مخاطبة أو البدائل الداللية المهذبة، واالتساع      وصعود المعنى أو هبوطه، والتلطف في ال      
ويلجـأ  . المجازي، والترادف، واالشتراك اللفظي، وتعدد تطبيقات االستعمال، وغيرهـا        

المعجمي إلى طرق مختلفة لعرض المعنى أو تفسيره، فقد يلجأ إلى المرادف ، كما يلجأ               
ك شروط حددها العلماء    وهنا. إلى ذكر المضاد، وقد يلجأ إلى الشرح في جملة أو عبارة          

للتعريف الجيد الذي يعطي خصائص واضحة وشرحا محددا لمعنى الكلمة أو معانيهـا             
كأن يخلو الشرح من أي كلمة تعتمد على جذرها حتى ال يخرج القـارئ مـن قـراءة                  

  .)(١)).التعريف صفر اليدين
تفـسيره ،  فذكر المضاد هو واحدة من الطرق التي يتبعها المعجمي لعرض المعنـى أو         

  .وهي مايطلق عليها مصطلح المغايرة 

                                         
  .١/١٦٩أحمد مختار عمر، .  البحث اللغوي عند العرب، د(١)



– 

  )٥٣٦٤(

  )١(والمصطلح لفظ اتفق العلماء على اتخاذه للتمييز عن معنى من المعاني العلمية  
  :وثمة شروط ينبغي توافرها في المصطلح، هي 

  .اتفاق العلماء للداللة على معنى من المعاني العلمية . ١
  .لىاختالف داللته الجديدة عن داللته اللغوية األو . ٢
  .وجود مناسبة بين مدلوله الجديد ومعناه اللغوي . ٣
  )٢ (.االكتفاء بلفظة واحدة للداللة على معنى علمي واحد . ٤

، وهـي  )٣ (َأغْيار وغُيور: ِبمعنَى ِسوى، ج: غَير: لسان العربجاء في   : المغايرة لغة و
       ا َأتْبفْتَ ِبهصو تَثْنَى، فِإنسا، ويفُ ِبهوصةٌ يـا        كَِلمتَ ِبهتَثْنَيلَها، وِإن اسما قَب ابرتَها ِإعع

َأعربتَها باِإلعراِب الذي يِجب ِلالسِم الواِقِع بعد ِإلَّـا، وذَِلـك َأن َأصـَل غَيـر ِصـفَةٌ،                  
           عراً ِإذَا كانَتْ في مغَي وننِْصبة ياعٍد وقُضِني َأسب ضعوب ،عاِرض ِتثْنَاءواالس   نَى ِإلَّا، تَم

     قُولُوني ،ِتمي لَم لَها َأوقَب الكَلَام :      ركغَي دِني َأحوما جاء ،ركِني غَيةً  ".ما جاءرغَايه مروغاي 
  )٤ (.الِبدال:  ، والِغيار بادلَه بالبيع وعارضه: 
معنــى  أن تشرح معنى الكلمـــة بذكر أخرى تغايرها فـي ال         : المغايرة اصطالحاً و

  )٥(.فيتضح الضـد بالضـد
: وثمة ألفاظ تنتمي للمجال الداللي للمغايرة، ولكنها ذات فروق في الداللـة، وأشـهرها             

  .الضد، النقيض، الخالف، الغير
؛ ألنه مشتق من الغير، والغيـر بـشمل الـضد والخـالف             "المغايرة "وأثبتت مصطلح   

  . وليس العكس صحيحاً والنقيض،
 مـن العقيـدة     ١٩٣ في شـرحه البيـت       - رحمه اهللا    - عثيمينيقول الشيخ محمد بن     

  :السفارينية
  ))والِخلَــــافُ والنَِّقــــيض دوالــــض   

  
  تَِفيضــــساِن مــــروالِْمثْــــُل والْغَي  

  

                                         
   .٧طلوب  ص بحوث مصطلحية ألحمد م  (١)
 .٩ ص مطلوب أحمد . د،  ينظر بحوث مصطلحية (٢)

  .٣/٤٧٩ينظر كتاب سيبويه . ذكر سيبويه في كتابه أن غير ال تجمع   (٣)
 ).غير(اللسان  ٤
 .محمد أحمد أبو الفرج.  المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث، د٥



 

 )٥٣٦٥(

  :إن العلم بهذه األشياء مستفيض ، لكن ال حاجة لنا به وإن كان مستفيضاً ، وهي
جتمع معه ، لكن يمكن أن يعدما جميعاً        الضد، ضد الشيء هو الذي ال يمكن أن ي        : األول

اللـون األبـيض    : مثال ذلـك  .، يعني ال يجتمعان ويجوز أن يرتفعا ، وهذا هو الضد            
واألسود ، فهذان ضدان ، يعني ال يمكن أن يكون شيء أبيض أسود ، لكنهما يرتفعـان                 
 فيمكن أن يكون الشيء أحمر ، فكل شيئين ال يجتمعان ولكنهمـا يرتفعـان؛ أي يجـوز             

  .ارتفاعهما فإنهما يسميان ضدين
الخالفان هما اللذان يجتمعان ويرتفعان ، ولكن كل واحد منهمـا غيـر             : الخالف: الثاني

الحركة والبياض هذان خالفان ؛     : مثاله. الثاني ، حيث يعني غيرين يجتمعان ويرتفعان        
الـشيء ال   ألن كل واحد منهما يخالف اآلخر ، ولكنهما يجتمعان ويرتفعان ، فقد يكون              

متحركاً وال أبيض يعني ساكناً أسود ، وقد يكون متحركاً أسود ، وقـد يكـون أبـيض                  
ساكناً إذاً يجتمعان من كل وجه ، ويرتفعان من كل وجه ، وحقيقتهمـا غيـر متماثلـة                  

  .ألنهما خالفان
ونقيض الشيء ما ال يجتمع معه لكن ال يرتفعان ، فالبد مـن وجـود               : النقيض: الثالث

: مثالـه .  فالنقيضان ما ال يجتمعان وال يرتفعان ، بل البد من وجود أحـدهما         أحدهما ، 
وال . فهما نقيضان ألن المعدوم غير موجود ، والموجود غير معـدوم            : الوجود والعدم 

يمكن أن يجتمعا ، وكذلك ال يمكن أن يرتفعا ، فال يمكن أن يكون الـشيء ال موجـوداً                   
  .ا موجوداً وإما معدوماًوال معدوماً ، بل البد أن يكون إم

الحركة والسكون ، فهما نقيضان ؛ ألنهما ال يجتمعان وال يرتفعان ، ألنه ما              : ومثل ذلك 
  .من شيء إال وهو متحرك أو ساكن والبد

إنهمـا  : أي المثالن ، والمثالن هما شيء واحـد فـال يـصح أن نقـول       : المثل: الرابع
 والقعود شـيء واحـد ، هـذا إذا أريـد       متغايران ، كالجلوس والقعود مثالً ، فالجلوس      

وِقيـَل   : (بالقعود قعود اإلنسان بجسمه ، أما إذا أريد بالقعود التأخر مثل قولـه تعـالى              
الْقَاِعِدين عوا مدفهذا غير هذا )١( ) اقْع ،.  

وهما اللذان أحدهما غير اآلخر ، وهذا يشمل كل ما سبق ، يعنـي              : الغيران: والخامس
  .ضد والخالف والنقيض ، وأما المثل فليس غير المثل بل هو المثلالغير تشمل ال

                                         
  .٤٦ التوبة  (١)



– 

  )٥٣٦٦(

أي معلوم مشهور عند علماء المنطق ، ولكن كمـا سـبق فـنحن ال         ) مستفيض: (وقوله
كنـت أعلـم    : حيث قال   -رحمه اهللا -نستفيد من هذا ، وصدق شيخ اإلسالم ابن تيمية          

  )١(".نتفع به البليددائماً أن المنطق اليوناني ال يحتاج إليه الذكي وال ي
االختالف والمخالفة أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريـق اآلخـر   ((  :و يقول الراغب 

 ، وليس كل مختلفـين      في حاله أو قوله والخالف أعم من الضد ألن كل ضدين مختلفان           
  )٢(.  ))  ضدين

للغـة  المعاجم اللغوية في ضوء دراسـات علـم ا        "قدم محمد أحمد أبو الفرج في كتابه        و
 اسـتهله بالتفـسير     ،عرضاً تفصيليا لوسـائل تفسير المعنى في المعجــــم       "الحديث

 يمكن تقسيـــم وسائل تفسير األلفاظ في المعاجم        : ((بالمغايرة، وجعلها أنواعا، يقول   
  :العربيــة إلى خمسـة أقســام

  :التفسير بالمغايرة -١
يرهـا فـي المعنــى فيتـضح        أن يشرح معنى الكلمـــة بذكر أخرى تغا      : المغايرة

 إلى هذا النوع فـي بحــث فـي    weinreichالضـد بالضـد، وقد أشار األســتاذ   
  .م١٩٦٠ عام  تفسير المعاجـم في بحث ألقاه في مؤتمـر لغوي

في المعنى وأصل الكلمـة، وأكثر ما يكون في التعبير عنها بألفـاظ            (المغايرة التامـة   .أ
  ).ونحوهـا" الذي ال"تأتي بعبارة نقيض ، ضـد ، وخالف ، وقد  :وهي

وتكون في األصل في المعنى ، أو الصيغة ، أو فيهما ولكنهـا        (المغايرة الناقصــة   .ب
  ).ال تكون في األصل

وهذا النوع من المغايرة يعتمد على تبيين الحقيقـة من المجاز          (المغايرة بالمجــاز   .ج
  ).في استعماالت المادة المعجمية

يقصد الترجمـــة النقل مـن لغــة إلـى أخـرى           : (ـــةتفسيــر الترجم  -٢
دائمــاً، فبهذا ال ينطبق إال على الجزء الثالث من هذا النوع، وهو تفـسير كلمـــة                
بكلمـــة من لغـة أخرى، ولكننا نعني بالترجمـة في قسميــن اآلخريـــن أن            

                                         
للشيخ محمد بـن  ) هـ١١٨٨ت( السفاريني النابلسي الحنبلي   ا لـمحمد بن أحمد بن سالم      ،  "العقيدة السفارينية "شرح)١(

   .٧٣٥ ، ٧٣٤ ص عثيمين
  .٢٩٤لراغب األصفهانيلمفردات ألفاظ القرآن (٢) 



 

 )٥٣٦٧(

فـسها  تفسـر الكلمـة بكلمــة أخرى من اللغة نفســها أو بأكثر مـن كلمـــة ن             
  ):كذلك

  .تفسير الكلمـة بكلمـة.أ
  .تفسيـر الكلمة بأكثر من كلمــة.ب
  .تفسير الكلمـة بكلمـة من لغـة أخرى.ج
  . التفسيـر بالمصاحبـــة-٣
يقصـد بالسياق هنا ما يصاحب اللفظ ممـا يـساعد علـى            : ( تفسيـر بالسيــاق  -٤

ستعمال ، وقد يكون مـا      توضيح المعنى، وقد يكون التوضيح بما ترد فيه اللفظة من اال          
يصاحب اللفظ من غير الكالم مفسراً للكالم، وقد تكون العالقة بين هذا الكـالم وشـيء           
آخر، كالما كان أو غير الكالم ، داعياً إلى استعمال اللفظ بالطريقة التي يـستعمل بهـا                 
في اللغة ، وباعتبار هذه النـواحي الـثالث يـأتي التفـسيـر بالـسياق علـى ثالثـة           

  ):ــامأقسـ
  .السياق اللغوي.أ

  .السياق االجتمــاعي.ب
  .السياق السببـي.ج
ترســم في دقـة بالغـة، ويعطي كل جـزء منهـا رقمـاً،            ( التفسيـر بالصورة    -٥

وتذكر ألفاظ اللغة بعد ذلك كأنها هوامش على الصورة، ويوضح كل لفظ مقابـل رقـم                
 )١ ().جزء الصورة الذي يناسبها

  

                                         
   .١٢٦ – ١٠٢ محمد أحمد أبو الفرج.   المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث، د:ينظر )١(



– 

  )٥٣٦٨(

  إحصاء وتصنيفاً: فسير بالمغايرة في القاموس المحيطالت: المبحث الثاني
 عرفنا في المبحث السابق أن التفسير بالمغايرة واحد من أساليب الشرح المتبعـة عنـد            
المعجميين ، والفيروز آبادي واحد من العلماء الذين اعتمدوا هذه الطريقة في معجماتهم             

ـ             اسـتعملها   يط مـصطلحات    ورأى أنه بضدها تتبين األشياء  ، ففـي القـاموس المح
  ،  ضـد    :، وهـي    الفيروزآبادي للتفسير بالمغايرة  عند شرحه لمعاني كلمات معجمه          

  . ، وعكسنقيض ، وخالف ، وغيرو
الذي لـيس   : كما استعمل بعض العبارات التي تؤدي معنى هذه المفردات ، مثل قوله               

 عبارات نفي ، والنفـي      ،وماليس، والتي ليست ، والذي ال ، والتي ال ،  وما لم ، وهي              
  .عارض  ينقض اإلثبات فيكون ضده 

  :وفيما يلي بيان لهذه المصطلحات  والعبارات التي استعملها
  :  ضد  

في بيان معنى األسماء واألفعال ، وهو في الغالـب          ) ضد( استعمل الفيروزآبادي كلمة      
  : يقتصر على التصريح بأحدهما في المادة الواحدة، مثل 

  )١( . ِضد الجوِر:العدُل  -١
  )٢(. ضد استراح:  تِعب كفرح  -٢

  : وربما نص على االسم والفعل في المادة الواحدة ، كقوله 
ميعِق: الجتَفَرالم ٣(ضد تفرق : واجتمع  ...ِضد(  

: اَألنوس من الكـالبِ     :وربما فسر بالضد في عدد من تصريفات المادة الواحدة كقوله          
  )٤(. ِضد أوحشَه: آنَسه..... ِضد الوحشَِة: اَألنَسةُ، محركةً .....ضد العقوِر

  :مضافة إلى ضمير وهو قليل ، مثل ) ضد(وقد يستعمل الفيروزآبادي كلمة 
بِودةٌ: يضةٌامرأةٌ مسوم ،ِت البيضانها: ولد٥ . (ِضد( 

                                         
  ).عدل( القاموس  (١)
  ).تعب( القاموس  (٢)
  ).جمع( القاموس  (٣)
  ).أنس( القاموس  (٤)
  ).بيض( القاموس (٥)



 

 )٥٣٦٩(

ئل شرح المعنى فـي     للداللة على المغايرة بوصفها وسيلةً من وسا      " ضد"وورد مصطلح   
  :القاموس المحيط في المواد التالية

، بطـل   ، بسط  ، برر  ، بذل  ، بخل  ، أوج  ، ، أنس  ، أمن  ، أمر  ، أسر  ، أخر  ، أبض  
، جمـع   ، جمـد   ، جلل  ، جزر  ، جدد  ،ثقل  ، تعب  ، بيض    ، بلد  ، بقي  ، بغض  ، بعد  

، حقـق   ، حضر  ، حسن  ، حزم  ، حرك  ، حرر  ، حبض  ، جيد  ، جوع  ، جور  ،جهل  
خفف ، خفض  ، خطأ  ، خصص  ،  خشن  ، خرق  ، خرب  ، خبث  ، حيي  ،حلو  ، حلل  

رخص ، رجو  ، رتق  ، ذوب  ، ذمم  ، ذلل  ، دقق  ، دسي  ، دبر  ، خلل  ، خلف  ، خفي  ، 
، سخن  ، سخط  ، زين  ، زهد  ، رقق  ، رفق  ، رفع  ، رطب  ، رضي  ، رشد  ،  رذل  ، 

صـدق  ، شين  ، شمل  ، شغل   ، شبع، شأم  ، سوأ  ، سهل  ، سنم  ، سنح  ، سفل  ، سرف  
، طـرف   ، طرأ  ، ضلل  ، ضعف  ، ضرر  ، صوب  ، صلد  ، صلح  ، صفق  ، صعد  ، 

، غـشش   ، غـدر   ، عنف  ، عقق  ، عسر  ، عرف  ، عدو  ، عدل  ، عتق  ، ظمأ  ، طلح  
، فقـر   ، فضل  ، فسق  ، فسد  ، فرق  ، فتح  ، فأل  ، غني  ، غلو  ، غلق  ، غلظ  ، غضب  

، كفـر   ، كـرم   ، كـتن   ، قيم  ، قوو  ، قلل  ، عس  ق، قطع  ، قصد  ، قدم  ، قبض  ، قبح  
نجـس  ، نـتن   ، موت  ، منع  ، ملس  ، ملح  ، مسو  ، مرر  ، ألم  ، لفف  ، لعب  ، لصب  

، يأس  ، وفي  ، وعر  ، وسع  ، وأل  ، هنأ  ، نهي  ، نكر  ،  نقل  ، نقض  ،  نسي   نحس،  ،
   .يمن ، يسر 

  :  غـــيــر
ها في الغالب ، ولم يـستعملها فـي         مضافة لما بعد  ) غير( استعمل الفيروز آبادي كلمة     

  :بيان المغايرة في األفعال ومثالها قوله 
   )١(. غَير منْسوخٍَة: سورةٌ محكَمةٌ   

  : التعريف ، وهو قليل ،كقوله) ال(واستعملها  مقترنة ب
التعريف علـى  ) ال(، وبعض علماء اللغة اليرون دخول   )٢(الغير الخالص   : المغشوش  

  )٣(.  غير

                                         
  ).حكم( القاموس  (١)
  ) .غشش( القاموس  (٢)
أال ترى أنَّها ال تكون إالَّ نكرة، وال تجمع، وال تـدخلها            . غير أيضاً ليس باسم متمكَّن    : ((يقول سيبويه في الكتاب   (٣)

  .٣/٤٧٩الكتاب .))األلف والالم



– 

  )٥٣٧٠(

  : في المواد التالية في القاموس) غير( وورد استعمال مصطلح  
حكـم  ، حفف ، حدل ، جوي ، جلف ، جعد  ، جسس  ، بنج  ، بلق  ، أنث  ، أقش  ، أشب  

، رسغ  ، رخص  ، دوي  ، دهمق  ، دلهمس  ، دقق  ، دفق  ، دفع  ، دبر  ، خلل  ، خسف  ، 
ـ ، ظرف  ، ضيع  ، شيع    ، شقح  ، شعشع  ، شزر  ، سمط  ، زلج  ، رهد   ، عبـر  ، أ  ظم

، فلج  ، فصخ  ، غمض  ، غشش  ، غبي  ، عقم  ، عقر  ، عسطل  ، عدي  ، عثلب  ، عتف  
، مـذق   ، لغلـغ   ، لزق  ، لدن  ، لخلخ  ، كور  ، كثح  ، قمز  ، قفر  ، قشب  ، قرد  ، قبص  
  .وكأ،وخم ، وخض ، هجن ، هجل ، نزف ، مشغ ، مرأ 

   : نقيض
في شرح معاني األسماء واألفعال ، ومـن      ) نقيض(استعمل الفيروزآبادي مصطلح     

  :أمثلته
١- نْيِم: البداله ١(. نقيض( 
  )٢(. نَقيض خَرج: دخََل دخوالً ومدخَالً،وتَدخََّل وانْدخََل وادخََل، كافْتَعَل  -٢

 : واستعمله مضافا إلى الضمير في قوله
  )٣(. ِخفَّةُ الِحلِْم، أو نَِقيضه: وكسحاٍب وسحابٍةالسفَه، محركةً، 

  :في القاموس في المواد التالية ) نقيض( وورد استعمال مصطلح  
، دفـأ  ، دخل ، دبر ، خلف ، حيي  ، حدث  ، جور  ، جفو  ، جزع  ، تحت  ،  بني  ، أمم  
، صـفو   ، صـبر   ، سـكر   ، سفل  ، سرع  ، سخن  ، سبط  ، رقق  ، دسو  ، دون  ، دني  
، كـدر  ، كثر ، كبر ، قود ،  قبل  ،فوق، عسقف  ، عجل  ، ظهر  ، ظلل  ، طهر  ، ح  صل
   .يقظ، يسر ، هزل ، لذذ 

  : خالف
  :في بيان معاني األسماء ، كقوله) خالف( استعمل الفيروزآبادي مصطلح 

  رب٤(. ِخالفُ الكسر:  الج(  
  :ولم يستعملها في بيان معاني األفعال إال مرة واحدة ، قال

                                         
  ).بني( القاموس  (١)
  ).دخل( القاموس  (٢)
  ).سفه( القاموس  (٣)
  ).جبر( القاموس  (٤)



 

 )٥٣٧١(

      



– 

  )٥٣٧٢(

  )١ . (ِخالفُ جثا وأقْعى: تَربع في جلوِسه         
  : في المواد التالية في القاموس) خالف (  وورد مصطلح  
ربع ، ذكر  ، دبر  ، حضر  ، حسن  ، حرر  ، جعد  ، جزل  ، جبر  ،  بطن  ، بدو  ،  أخر  

عرض ، عرب  ، عجم  ، ظهر  ، صغر  ، صرح  ، شكك  ، شفع  ، سعد  ، زنن  ،  رتج  ، 
، نقـد   ، موت  ، معز  ، كيس  ، كنث  ، قصر  ، عمم  ، عظم  ، عصي  ، عسر  ، ي  عر، 

  .يسر ، وطأ ، نكر 
  :عكس

لشرح المعاني في قاموسه ،ولـم يـستعمله إال         ) عكس(استعمل الفيروز آبادي مصطلح     
  :مضافا إلى ضمير ، مثل

  )٢ . (سواد يشُوبه نُقَطُ بياٍض، أو عكْسه: الرقْطَةُ، بالضم -١
٢- ِبْئرركْسٍة:  أنْشاطٌ، ويذْببج لْومنها الد جخْربوٍر. قَِريبةٌ يها: وكصكْس٣ (.ع(  

  :في القاموس في المواد التالية) العكس( وورد استعمال مصطلح 
  . جنز ، جوأ ، رحل ،رقط ، عصي ، لمز ، نشط ، نعر ، ورط 
ة بإفادتهـا المغـايرة ،   واستعمل الفيروز آبادي عبارات تؤدي معنى المصطلحات السابق     

  :وهي كالتالي
  :التي ال
  )٤ (.التي ال تَخْتَِضب:  السلْتاء:كقوله 

دالة على المغـايرة فـي المـواد التاليـة مـن            ) التي ال ( استعمل الفيروزآبادي عبارة    
  :القاموس

  أرب ، بسس ، بعل ، بلق ، بين ، جبب ، جدب ، جلحط ، جمع ، حـبن ، حـرج ،                  
قل ، خرس ،  خرط ،  خرق ،  خلف ،  خلـق ،  درك ، دعلـج ،                      حرز ، حرن ، ح    

ذحي ، سخج ، سلت ، شنأ ،  ضمرز ، ضهي ، طرف ، عتـك ، عـزق ، عـسس ،      

                                         
  ).ربع( القاموس  (١)
  )رقط( القاموس  (٢)
  ).نشط(القاموس  (٣)
  ).سلت( القاموس  (٤)



 

 )٥٣٧٣(

عطش ، عطل ، علط ،  غوص ، فرد ،  قبشر ، قشر ،  قنشر ،كفف ، لهبر، مـرن ،            
  .ملع ، نجد ، ندب ، وأم 

  :الذي ال
  )١.(الذي ال يتَحرك: المسِبتُ: كقوله

دالة على المغـايرة فـي المـواد التاليـة مـن       ) الذي ال (استعمل  الفيروزآبادي عبارة     
  :القاموس

بحدر ، بطخ ، بقر ، بهدر ، تلل ، ثهلل ، جنب ، حرج ، حنس ، درم ، دشم ، سبت ،                       
سبرت ، سرس ، شقذ ، ضمر ، ضرغط ، ضلل ، طمر ، طهمل ، عجز ، عـنكش ،                     

ر ، قرضب ، قرقم ، قهد ،  قوم ، هثكر ، هـسهس ،          عور ، غملج ، فحل ، فرج ، قر        
  .نعر 
  :مالم

  )٢(.ما لم يتَعمد: الخَطَُأ: كقوله
  : ووردت هذه العبارة دالة على المغايرة في القاموس في المواد التالية 

أهب ، بتر ، جرش ، جهر ، حلب ، حين ، خطأ ، خمـص ، دقـل ، دور ، سـخل ،     
مج ، فلل ، قرح ، قرم ، لقف ، لهب ، لهـق ،  شظف ، صرر ، صلصل ، عرض ، غ        

  .موت ، نخخ ، نصل ، هجم ، هفف ، وتر ، يتم 
  :الذي ليس

  )٣.(الذي ليس له ذُرى: والموِحفُ: كقوله 
  :في القاموس في المواد التالية) الذي ليس(  وجاءت عبارة 

  . خرق، طرف ، عدب ، عصف ، نجب ، وحف 
  :ماليس
  )٤ (.ما ليس مرعى:  من الرمِث ...:  والسليخَةُ:كقوله

   

                                         
  ).سبت( القاموس  (١)
  ).خطأ( القاموس  (٢)
  ).وحف( القاموس  (٣)
  ).سلخ( القاموس  (٤)



– 

  )٥٣٧٤(

  : في القاموس في المواد التالية) ماليس( وجاءت عبارة   
  .تفه ، خمش ، دين ، ذكر ، سلخ ، هدب 

  :التي ليست
  )١ . (التي ليستْ بمستَطيلٍة: من الرمِلة لمقاِعدا:كقوله 

  . واستعملها كذلك في مادة صمت 
ي بين المصطلحات والعبارات السابقة فـي تفـسير األلفـاظ           ومع مراوحة الفيروزآباد  

بطريقة المغايرة إال أنه خالف منهجه في مواضع ليست بالكثيرة ، فأورد بعض األلفـاظ        
  :المتضادة ولم ينوه عليها ، كقوله

  )٤(. وغيرهما، )٣(الطَّويُل، والقصير:  المعن:، وكقوله  )٢(. األبيض واألسود:....الجون
أن األشياء تتبين بضدها ، فإنها تزداد إبهاما بجهل ضدها ، وقد وقـع الفيـروز                 وكما  

اسـتخفه ضـد   : آبادي في مثل هذا ،إذ أحال على ضد أهمله في قاموسه ، كما في قوله     
  )٥. (استثقله 

  .وبالرجوع إلى مادة ثقل في قاموسه ال نجده أورد تعبير استثقله 
 ، )٦(نقيض استفـسد  : استصلح  : تبين المراد ، كقوله    وربما أحال إحالتين متعاقبتين فلم ي     

، ) ٧( .ستَصلَح ا ِضد: استَفْسد: عند مراجعة مادة فسد نجده أحال إلى مادة صلح ، يقول          و
   )٨(. وجاء في عدة مواد غيرها

، يقول الدكتور حلمـي     ) الدور(وهذا يعد عيبا من عيوب المعجم ويطلق عليه مصطلح          
ق علماء اللغة والمعاجم قديماً وحديثاً علـى أن يكـون هـذا الـشرح أو                ويتف((  :خليل

ويستخدم علماء المعـاجم العربيـة      . التعريف بالمعنى واضحاً ال لبس فيه وال غموض         
للداللة على غموض الشرح، سواء كان هذا الغمـوض فـى عبـارة             " اإلبهام"مصطلح  

                                         
  ).قعد ( القاموس (١)
  ).جون( القاموس  (٢)
  ).معن( القاموس  (٣)
  .القاموس شعن ، وعطف ،وعول :  ينظر (٤)
  ).خفف( القاموس  (٥)
  ).صلح( القاموس  (٦)
  ).فسد( القاموس  (٧)

  . عدلوجور ،  و، صبر وجزع، ، ومؤل  ، وكرمالقاموس :   ينظر   (٨)



 

 )٥٣٧٥(

فسها تحتاج إلى شرح، وهو مـا        ن يأللفاظ ه ي  الشرح نفسه، أو نتيجة الستخدام المعجم     
  (١)  )).الدور" يطلق عليه علماء المعاجم المعاصرون مصطلح 

                                         
  .٢٤، ٢٣ خليل حلمي.  مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي، د)١(



– 

  )٥٣٧٦(

  التضاد الداللي في القاموس المحيط: المبحث الثالث
  :التضاد، لغة

الضد كُلُّ شيٍء ضاد شَيًئا ِليغِْلبه، والسواد ِضد الْبيـاِض، والمـوتُ            : (( جاء في اللسان  
ضد الشيِء وضـديده    : ابن ِسيده . حياِة، واللَّيُل ِضد النَّهاِر ِإذا جاء هذَا ذَهب ذَِلك        ِضد الْ 

وقَد . وضديدتُه خالفُه؛ اَألخيرة عن ثَعلٍَب؛ وِضده َأيضاً ِمثْلُه؛ عنْه وحده، والْجمع َأضداد           
    كُوني قَداِن، وا متضادمهه وِه          ضادلَيوا ععتَمواِحٍد ِإذا اج لَى ِضدع مالْقَوةً، واعمج دالض 

  )١( .ِفي الْخُصومِة
  :األضداد اصطالحاً 
ـ  : "وفقاً ألحمد مختار عمر   و ما يعنيه علماء اللغة المحـدثون مـن        " األضداد"ال نعني ب

ـ       " الجميل"، و "الطويل"مقابل  في  " القصير"وجود لفظين يختلفان نُطقاً ويتضادان معنًى، ك
اللفظ الذي يـدل علـى معنيـين       : ، إنّما عني بها مفهومها القديم، وهو      "القبيح"في مقابل   

  )٢("المتضاد"متباِينَين متضادين، والمسمى بـ
 ، ضـــد ( :تعبيران عن مصطلحها  هما  لظاهرة التضاد في القاموس المحيط         وورد

  .) كــأنــه ضــدو
  :مثاالهماو
 )٣(. ما ارتَفَع من األرِض، وما انْهبطَ منها، ِضدّ:  التَّلْعةُ -١
٢-  ألْقَى أرواقَه :ِّئناً، كأنه ِضدطْمكاِن مبالم وأقام ،هودع دا فاشْتَد٤(. ع( 
كقولـه فـي مـادة      صيغ صرفية ،    في   تنتظم ظاهرة التضاد الداللي      الموادفي بعض   و
صـِعد،  :  فَرع ، كمنَع   ....رتَِفع، الهيـُئ الحسن، والمستَِفُل، ِضدّ    الم: الفاِرع : (( )فرع(

َّل، ِضدتَفْريعاً ....ونَز عفَر  :ِّضد ،ِعدوص ،رد٥(؛  .انْح(  

                                         
  ).ضدد(اللسان   (١)

  .١٩١ علم الداللة ، أحمد مختار عمر ، ص   (٢)
  ).تلع( القاموس  (٣)
  ).روق( القاموس  (٤)
  .ثأثأ ، و فزع: مادتي :، وينظر )فرع( القاموس  (٥)



 

 )٥٣٧٧(

نشأة األضـداد فـي      وجاء في القاموس إشارتان تعدان من  األسباب التي أدت إلى            
: فَـرس عقـوقٌ ، كـصبورٍ    : "قعقادي في مادة  قال الفيروز آب   -١ . اللغة العربية 

 ".حاِمٌل، أو حاِئٌل، ِضدّ ، أو هو على التَّفاُؤِل
 .فكأنه بهذه اإلشارة جعل التفاؤل سببا لنشوء التضاد

النَّاقَةُ الداِئمةُ الغُزِر، والقَليلَةُ اللَّبِن، ِضدّ، أو هـذِه         : المكُود : "وقال في مادة مكد   -٢
 ".اِليِط اللَّيِثِمن أغ

  . وهذه إشارة أخرى تفيد أن ماعد من األضداد قد يكون منشؤه الغلط من الرواة
  : اآلتية من القاموسدفي الموا)  ضد( وورد استعمال مصطلح   
، بكـي  ، بكـك  ، بضع ، بسل ، بخن ، بتر ، أمن  ، أفد  ، أسد  ، أزر  ، أذي  ، أتم  ، أبل

جعـش  ، جدد  ،  جبر    ، ثغر  ، ثبي  ، ثأثأ  ، تلو  ، ع  تل، ترك، ترب  ، بيع  ، بيض  ، بلق  
، حـذذ  ، حجـي  ، حبو ، جهم  ، جنب  ، جلل  ،  جف  ، جفأ  ، جعم  ، جعفر  ، جعشم  ، 

،  خرق  ، حيز  ، حوز  ، حنق  ، حنذ  ، حمم  ، حمر  ، حلم  ، حفو  ، حشب  ، حزر  ، حذم  
، ددن ، دحمـل  ، خـوذ  ، خنر ، خنذ  ، خمط  ، خلل  ، خلف  ، خضر  ، خشر  ، خشب  

، رتـو   ، ذمـم   ، ذرب  ، ذأج  ، ديـن   ، دون  ، دهمق  ، دهم  ، دهق  ، دفع  ، دغم، درأ  
، رنـق   ،رمش، رمز ، رقأ ، رفل ، رعظ ، رعش ، رضض ، رسس ، ردي  ، رحل  
، زهـم   ، زهق  ، زمل    ، زمع  ، زعم    ، زرف، زحك  ، رون  ، روق  ، روش  ، رهو  

، سـندر ، سقط، قبس، سفط، سرر، سدف  ، سحت  ، سجر  ، سجد  ، سبق  ، سبح  ، زيم
، شـفه ، شـفف ، شـسع ، شري، شرط، شرب، شحن، شحح، شجو، شبي، سود، سنف
، صـفر ، صـري ، صـرم ، صرد، صرخ، صحم، شيم، شوه، شنن، شنق، شمم، شكي
، ضـفط ، ضـرب ، ضدد، ضبب، صيد، صنتع، صنبر، صمرد، صلل، صقب، صفق
، عجـب ، عتـه ، عتب، عبل، عبد، ظهر، طهم، طني، طلع، طلب، طفل، طرب، ضمد
، عمثـل ، علـل ، علق، عظر، عسم، عزر، عرقب، عرق، عرضم، عربد، عرب ،عذر
، غمـد ، غلم، غلب، غضي، غرم، غرض، غرب، غبر، عهن، عنو، عند، عنب، عنب
، فـيش ، فيـد ، فوز، فكه، فقم، فغم، فزع، فرق، فرع، فرض، فرسخ، فرس، فجج، فثج
، قـصر ، قـشب ، قـزع ، قرن، قرع، قرضب، قرض، قرح، قرأ، قذي، قثم، قتن، قتل

، كعبـر ، كـري ، كـثح ، كتع، قوو، قور، قوب، قنع، قلل، قفي، قعن، قعد، قعث، قصي
، مخـن ، مثـل ، لـوث ، لمق، لمظ، لطع، لخي، لجب، كهدل،كلل، كلس، كعطل، كعت



– 

  )٥٣٧٨(

، نجـب ، نبـه ، نبل، منن، مكل، مكد، معن، مصع، مصد، مصح،  مشق، مسس، مسح
، نكـع ، نكد، نفس، نضح، لنص، نصف، نصب، نشد، نشح، نخب، نحض، نحح، نجل
، ورع، ورأ، ودع، وجـي ، هوف، همد، هلك، هلب، هكك، هرشم ،هجد، نيح، نوأ، نهل

   .ويس، وني، وغب، وعس، وطد، وشل، وزح، وري
ــاني   ــب المك ــة القل ــاني : دالل ــب المك ــوجي ): Metathesis(القل ــر فونول تغي
)phonological change  (ةيؤثر على ترتيب األصوات داخل الكلم.   

  :، قال الفيروز آباديجاءت هذه الداللة في القاموس المحيط مرة واحدة 
  )٢ (.، وِضدّ التَّعفْرِت)١( التَّغَطْرشُ: والتَّعتْرفُ. الشِّدّةُ: العتْرفَةُ

                                         
  .القاموس غطرش. التعامي عن الشيء : التغطرش   (١)

الناِفذُ في األمِر المباِلغُ فيه مع : ِريتُ والِعفْرين، وتُشَدد راُؤه مع كسر الفاِءالِعفْ :،  وفي القاموس) عترف( القاموس ) ٢(
  ).عفر(القاموس . دهاٍء، وقد تَعفْرتَ



 

 )٥٣٧٩(

  :الخاتمة
  : إلى عدد من النتائج، يمكن إجمالها في اآلتيالبحثانتهى 
 ، ولـيس العكـس صـحيحاً       والعكس،   ،شمل الضد والخالف والنقيض   ي )غير(  ١

أن تشرح معنى الكلمـــة بذكر أخرى      وهي   ،"المغايرة" الباحث اصطالح    واختار
  .تغايرها في المعنـى

فِضد الشيء هو الـذي ال يمكـن أن   : بادي مصطلحات المناطقة   آ اعتمد الفيروز -٢
أن يرتفعـا؛  يجتمع معه ، لكن يمكن أن يعدما جميعاً، يعني ال يجتمعـان، ويجـوز    

والخالفان هما اللذان يجتمعان ويرتفعان، ولكن كل واحد منهما غير الثاني، حيـث             
مـا ال يجتمـع معـه لكـن ال         : يعني غيرين يجتمعان ويرتفعان؛ ونقيض الـشيء      

يرتفعان، فالبد من وجود أحدهما ، فالنقيضان ما ال يجتمعان وال يرتفعان ، بل البد               
  .من وجود أحدهما

،  وردت فـي القـاموس المحـيط         نتمي للمجال الداللي للمغـايرة    ثمة ألفاظ ت    -٣
ووردت فـي   ؛   ، والعكـس   الغيـر والخـالف،   والنقيض،  والضد،  : وأشهرها

نقيض و،  )مادة٦٥في  (غير  و،  ) مادة   ١٥٢في( ضد   :القاموس محصاة كما يلي   
 ) . مواد٩في (  وعكس ،)مادة٣٧في (خالف ،و) ادةم ٣٩في (

لعبارات التي تؤدي ما تؤديه مصطلحات المغايرة       استعمل الفيروزآبادي بعض ا    -٤
، )  مـادة  ٤٦فـي     :التي ال   : (، وجاءت هذه العبارات مرتبة إحصائيا كالتالي      

، ) مـواد ٦فـي  : الذي ليس (،)  مادة٢٩في : مالم  (،)  مادة ٣٤في  : الذي ال   (
  ) .في مادتين: التي ليست (، )  مواد٦في : ماليس (

  همـا  تعبيران في القاموس المحيط    " التضاد"هرة   للداللة االصطالحية لظا   ورد -٥
 .  مادة  ٢٨١، وجاءتا  في  ) ، وكأنه ضد ضــد (

 في موضع واحد في القـاموس     " القلب المكاني "استعملت كلمة ضد للداللة على       -٦
  .)عترف (في مادة

 اإلحالة إلى مهمل ، ومـن آثارهـا اإلحالتـان           كان من آثار التفسير بالمغايرة     -٧
الدور، وهو يعد مـن عيـوب الـصناعة         ، أو ما يعرف بمصطلح      المتعاقبتان  

  . المعجمية
    



– 

  )٥٣٨٠(

  :المصادر والمراجع
إتمام عجالة الراكب وإسناد جعالة الراغب ، لمحمد بن أجمد بن عيسى الحنفي المغربي               .١

، مخطوط بمكتبة المسجد النبوي الشريف تحت عنوان عجالـة الراكـب   ، ومكتبـة           
 .٣٣٤٦مدينة المنورة الجامعة اإلسالمية  بال

عـزة حـسن ،     :، تحقيق   ) ه٣٥١:ت(األضداد في كالم العرب ، ألبي الطيب اللغوي          .٢
  .م ١٩٨٢مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق ، 

الدكتور أحمـد   : البحث اللغوي عند العرب ، مع دراسة لقضية التأثير والتأثر ، تأليف              .٣
  .م ١٩٨٨لسادسة ، مختار عمر، عالم الكتب ، القاهرة ، الطبعة ا

 .ه١٤٢٧بحوث مصطلحية للدكتور أحمد مطلوب ، منشورات المجمع العلمي ،بغداد ،  .٤
مطبعـة  : الناشـر  ،   ، صاحب الجوائب  الشدياقأحمد فارس    ،   الجاسوس على القاموس   .٥

   هـ١٢٩٩: عام النشر ، قسطنطينية–الجوائب 
المرضية ، لفضيلة الـشيخ  شرح العقيدة السفارينية ، الدرة المضيئة في عقد أهل الفرقة   .٦

 .ه١٤٢٦محمد بن صالح بن عثيمين ،مدار الوطن للنشر ، الطبعة األولى ، 
عجالة الراكب لتقريب المبتدئ في مراجعة القاموس لمحمد بن أجمد بن عيسى الحنفـي    .٧

المغربي ، مخطوط في مكتبة األمير سلطان بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسـالمية              
  .١٤٢٦ بالرياض ، تحت رقم

 .م١٩٩٢أحمد مختار عمر، عالم الكتب، . علم الداللة، د .٨
 .م١٩٩٢القاموس المحيط، الفيروزابادي، مؤسسة الرسالة،   .٩

 . ه١٢٨٧طبعه في الهند سنة ،محمد سعد اهللا  لالقول المأنوس في صفات القاموس  . ١٠
: الطبعة، مكتبة الخانجي، القاهرة    ،   عبد السالم محمد هارون   : ق لسيبويه ،بتحقي  الكتاب . ١١

 . هـ ٤٠٨الثالثة، 
محمد أحمد أبو الفرج، الناشر     . المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث، د         . ١٢

  .م١٩٦٦دار النهضـة العربيــة للطباعة والنشــر، 
معالجة المادة المعجمية في القاموس المحيط للفيروز آبادي  ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة               . ١٣

سان العربي  ، للعربي طويلي ،جامعة الحاج الخضر، قسم اللغة           الماجستير في علوم الل   
العربية بكلية اآلداب واللغات ،باتنة ، الجمهورية الجزائريـة الديمقراطيـة الـشعبية ،          

 .ه١٤٣٣-١٤٣٢



 

 )٥٣٨١(

  للطباعة  ، الطبعة الثانية ،       مصر دار. حسين نصار . د. المعجم العربي نشأته وتطوره    . ١٤
  .م١٩٦٨

اللغة العربية بالقاهرة ، مكتبة الالـشروق الدوليـة ، الطبعـة       المعجم الوسيط ، مجمع      . ١٥
 .م ٢٠٠٤الرابعة ، 

صـفوان  : ق ه ،تحقي  ٤٢٥ المتوفى حدود سنة     لراغب األصفهاني  ل مفردات ألفاظ القرآن   . ١٦
الطبعة : سنة النشر   ببيروت،  الدار الشامية  -  بدمشق دار القلم : الناشر  ، عدنان داوودي 

  .ه ١٤١٢األولى، 
، الطبعة  بيروت  . دار النهضة العربية  . حلمي خليل . د. راسة التراث العربي  مقدمة لد   . ١٧

  .م١٩٩٧ األولى،
     

  



– 

  )٥٣٨٢(

  



 

 )٥٣٨٣(

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعـين،    
أما بعد:  

فإن من أبرز المصطلحات العلمية في المذهب المالكي، المصطلحات المتعلقـة بـالقول             
المفتى به، واألقوال المعتمدة في المذهب، وما يتبعها من خالف مندرٍج فـي اخـتالف               

ع الخاصة بها، وسأحاول إن شاء اهللا تعالى بسط هذه المسألة، من خـالل قـراءة          التفاري
  .تاريخية، وعرٍض لمسيرة األقوال في المذهب، من خالل أدواره الثالثة

وحتٰى تظهر آثار هذه الدراسة الموجزة وثمراتها ال بد من القـراءة التاريخيـة لنـشأة                
 مر بها، وتكونـت مـن خـالل ذلـك           المذهب المالكي، ومعرفة أدواره ومراحله التي     

  .مصطلحاته وتطورت عبر األدوار المختلفة
وتتابع «: يقول العالمة محمد الفاضل ابن عاشور متحدثا عن التكامل بين أدوار المذهب           

تولد المذاهب من منتصف القرن الثاني الهجري إلٰى منتصف القرن الرابـع الهجـري،             
ز العام منها، وكلما قطـع واحـد منهـا دور           واستقرت المذاهب بوضع األصول، وتميي    

 دخل في دور التفريـع، وهـو دور االجتهـاد       ،التأصيل علٰى يد مؤسسه ومتخذ أصوله     
 إلٰى استهالل القـرن الخـامس، وهنالـك         "دور التفريع " فتالحقت المذاهب علٰى     ،المقيد

 فكـان   ، وضـبط المحامـل    ،ض الفقه لعمل جديد هو عمل التطبيق بتحقيق الصور        ختم
  . االجتهاد في المسائل:اجتهاد جديد هو

 
 

 
 

  أستاذ الدراسات اإلسالمية
   جامعة الملك سعود للعلوم الصحية - قسم العلوم اإلنسانية

  األحساء
  



– 

  )٥٣٨٤(

، وهو دور اجتهاد نظري، يعتمـد       "دور الترجيح "ثم دخل الفقه في أوائل القرن السادس        
 واالختيار فيها بالترجيح والتشهير، حتٰى انتهٰى ذلك االختيـار    ،درس األقوال وتمحيصها  

ـ      "دور التقنين "إلٰى عمل تصفية، برز في       ٰى طريقـة  ، بتأليف مختـصرات محـررة عل
 هي التي ضـعفها النظـر   ،، وأقوال تلغٰىالراجحة المشهورةاالكتفاء بأقوال تثبت، هي     

 أو باعتبـار قلـة وفائهـا        ، أو باعتبار مـداركها    ، باعتبار أسانيدها  ،في الدور الماضي  
  .)١(»..بالمصلحة التي تستدعيها مقتضيات األحوال

  : ، أطلقتُ عليها)من حيثية بحثنا(فاألدوار المتعاقبة للمذهب تتلخص في ثالثة جوانب 
  .دور البيان . ١
  .ودور التحرير . ٢
  .ودور التحصيل . ٣

 كان االتجاه فيه لتدوين روايات اإلمام وأقواله في األمهات، ومـا            )البيان(فالدور األول   
توجه لهذه األمهات من الدراسة والعناية، فجانب الرواية وما يتعلق بجمعهـا وتـدوينها              

  .ية، والمعلم البارز في هذا الدوريشكِّل السمة األساس
 لنتاج الدور األول، والتحرير كذلك لما بـدأ         )التَّحرير(أما الدور الثاني فبدأت فيه عملية       

بطبيعة الحال من تخريجاٍت على األصول، وفتاوى ونوازل لما لم يـنص عليـه مـن                
قوة والـضعف،   المسائل، ولم يرو في األسمعة، مع بيان مراتبها ومستوياتها من حيث ال           

 لتلك الروايات واألقوال أو لم يتبعه، فهو دور تصنيفي          تشهير أو ترجيح  سواء تبع ذلك    
من حيث السمة الغالبة، ولنقّاده من الفقهاء كان العزو عند المتأخرين في حكاية طـرق               

  .المذهب، وبيان االحتجاج بالروايات والمرويات
 ورث فقهاؤه من الـدورين الـسابقين ثـروة      ، إذ )التَّحصيل(أما الدور الثالث، فهو دور      

فقهية هائلة، كانت محررة ومصنفة تصنيفًا إجماليا، بدأت بعده وانبنت عليه المـصنفات             
والمختصرات التي عنيت ببيان ما به الفتوى والمشهور والراجع من األقوال المحـررة             

  .ممن سبقهم
لعـرض التـاريخي     مـن حيـث ا     -لذلك سأجعل محور هذا البحث ومدار الدراسة فيه       

 لألدوار الثالثة السابقة، مبينا أبرز مالمح الدور ومعالمـه          -واالصطالحي في آن واحدٍ   
الرئيسة، ثم أعرض مدى التطور في الدور التالي، واستفادته من النقد الفقهي واسـتقرار   

  :)٢(المصطلحات في الدور الذي سبقه، وذلك من خالل المطالب التالية



 

 )٥٣٨٥(

  .أة المذهب، وبوادر التصنيف للرواياتنش: المبحث األول
   .دور البيان: المطلب األول

من الناحية التاريخية، والذي بدأ بنشأة المذهب علٰى يد مؤسسه اإلمام           " النشأة"وهو دور   
: ت(إسـماعيل   بنبوغ عالم العراق القاضي ىانته، في القرن الهجري األول، ومالك  
  .)٣( ظهورا المبسوطة، آخر الدواوينمؤلف ،)هـ٢٨٢

وفي هذه المرحلة بدأ تشكل المذهب من خالل المنهج الفقهي الذي اسـتقل بـه اإلمـام                 
اختيـاره   ثم خصوصا السبعة المدنيين،  التابعين، ثم فقه  بالتدرج من فقه الصحابة،   : مالك

  .)٤(ورأيه المستقل
مـر  األ"و  " ألمـر المجتمـع عليـه     ا"ب  االكتقولك في   : قيل لمالك : قال ابن أبي أويس   «

  ؟"سمعت بعض أهل العلم" و"أدركت أهل العلم" و"ببلدنا "و، أ"عندنا
 من غير واحـد      ولكن سماع  ،رأييبما هو    فلعمري   "يفرأي"كثر ما في الكتب      أما أ  :فقال

 وهم الذين كـانوا يتقـون   ،من أهل العلم والفضل واألئمة المقتدى بهم الذين أخذت عنهم  
 إذا كان رأيهم مثـل رأي الـصحابة أدركـوهم           رأيي  فقلت رأيي، وذلك    فكثر علي  ،اهللا

  .ا عن قرن إلى زماننافهذا وراثة توارثوها قرنً، عليه، وأدركتهم أنا على ذلك
األمـر المجتمـع    " :وما كان فيه  .  فهو رأي جماعة ممن تقدم من األئمة       "أرى" :وما كان 

األمـر  " :ومـا قلـت   . فهو ما اجتمع عليه من قول أهل الفقه والعلم لم يختلفوا فيه            "عليه
كـذلك   و. وعرفه الجاهل والعالم، وجرت به األحكام، فهو ما عمل الناس به عندنا     "عندنا

ستحـسنه فـي قـول    أ، فهو شـيء  "بعض أهل العلم" : وما قلت فيه "ببلدنا" :ما قلت فيه  
  .العلماء

 حتى وقع ذلك موضـع      ، فاجتهدت ونظرت على مذهب من لقيته      م منه هوأما ما لم أسمع   
 وإن لم أسمع ذلـك      . حتى ال يخرج عن مذهب أهل المدينة وآرائهم        ، منه ا أو قريب  الحقِّ
 فنسبت الرأي إلي بعد االجتهاد مع السنة وما مضى عليه أهل العلم المقتدى بهم،               ،بعينه

 فذلك  ، واألئمة الراشدين مع من لقيت     واألمر المعمول به عندنا، من لدن رسول اهللا         
  .)٥(»رأيهم ما خرجت إلى غيرهم

ثم بدأ الفقهاء بعد اإلمام في هذه المرحلة بوضع أسـس المـذهب، وجمـع سـماعاته                 
والروايات عنه، وتدوينها وتنظيمها، واستنباط األصـول التـي اعتمـدها اإلمـام فـي             



– 

  )٥٣٨٦(

االجتهاد، من تقديم القياس على خبر الواحد، أو اعتبـار المـصلحة، وسـد الـذرائع،                
  .وغيرها من األصول

رحلة أيضا بدأت تبرز أولٰى معالم المـدارس الرئيـسية داخـل المـذهب              وفي هذه الم  
  :المالكي، بعد تفرق تالميذه ومن أخذ عنه وعودتهم إلى بالدهم، والتي تمثلت في

 المدرسة المدنية. 
 المدرسة العراقية.  
 المدرسة المصرية.  
  األندلس- فاس–القيروان (المدرسة المغربية.(  

إلمام، وتشعبهم واختالف أمـصارهم، واختـصاص كـل         وقد أدت كثرة اآلخذين عن ا     
مدرسة بما نقلته عن اإلمام دون غيرها، لكثرة األقوال واختالف الروايات عـن اإلمـام        
في المذهب، فالعراق وحدها نقل إليه عن مالك نحو من سبعين ألف مسألة، وقال شيوخ               

  .)٦(هذا غير ما زاد علينا أهل الحجاز ومصر المغرب: البغداديين
وذكر الباجي أن أبا عمر اإلشبيلي جمع أقوال مالك خاصة دون أقـوال أصـحابه فـي           
كتاب كبير زاد على مائة كتاب، وأنه قرأ بعضه؛ وذلك ألن أبا عمر نقلها من األسـمعة            
التي أخرجها الحكم بن عبد الرحمن من خزانته، وأمره بجمـع أقـوال مالـك حيـث                  

  .)٧(كانت
عتمـدة  ماعات الم وايات والس لرير وظهور بوادر التصنيف ل    دور التَّحر  :المطلب الثاني 

  .عن اإلمام
الرابع الهجري، إلـٰى نهايـة      من بداية القرن    من الناحية التاريخية،    " التطور"دور  وهو  

  :ويندرج تحت هذا الدور، عدة مهام اضطلع بها فقهاء المذهب، منها. القرن السادس
  . الترجيح-   .التخريج -  .  التفريع-    

وقد مر معنا في المطلب السابق ما كان في الدور األول مـن جمـع أقـوال اإلمـام،                   
وروايات المذهب، وظهور المدارس الفقهية كذلك، وهـذا اسـتدعى تـصنيف علمـاء              
المذهب لألمهات والسماعات والمجالس واألجوبـة، ومراتـب الروايـة منهـا، وهـذا        

ور من خالل نظرهم لحصيلة الـدور       التصنيف يرجع لعمل مجتهدي المذهب في هذا الد       
السابق، وما جمع من تعدد أقوال اإلمام مالك في المسألة الواحدة، وقد يكون فيهـا مـا                 



 

 )٥٣٨٧(

رجع عنه، وقد ال يكون، وقد مضى الحديث عن هذه الحالة واخـتالف الفقهـاء فيهـا                 
  .كذلك

، أنه إذا أمكن    ومما اعتمده الفقهاء كذلك في التصنيف للروايات المتعددة للمسألة الواحدة         
الجمع بين قولي اإلمام، فيصار إليه، أما إذا تعارض نـصان لإلمـام، أو لغيـره مـن                  

  .)٨(المجتهدين فينبغي أن ينظر إلى التاريخ، فيعمل بالمتأخر
  :وفرعوا على ذلك بيان مراتب علماء المذهب اآلتية

  .قواعد الترجيح بين المرويات: المطلب الثالث
لدور بالمرجعية األولى عند الفقهاء، لكونه كتـاب اإلمـام الـذي    حظي الموطأ في هذا ا   

دونه وراجعه بنفسه، ورواه عنه تالمذته، كما أن مدونة سحنون حظيت هـي األخـرى          
يقول اإلمام ابن رشد متحدثا عن مكانة المدونة، مبينا تقـديم           . بمكانة سامقة عند الفقهاء   

على غيرها من الدواوين بعد موطأ مالـك        وهي مقدمة   «: الموطأ عليها من حيث الرتبة    
،             ويروى أنه ما بعد كتاب اهللا كتاب أصح من موطأ مالك      وال بعد الموطأ ديوان ،

  .)٩(»..في الفقه أفيد من المدونة
قال «:  هي ما حكاه ابن أبي جمرة      ولعل من أوائل قواعد الترجيح بين المرويات بروزا       

ك فالقول ما قاله ابن القاسم، وعلٰى ذلك اعتمـد          إذا اختلف الناس عن مال    : بعض الشيوخ 
 .)١٠(»شيوخ األندلس، وإفريقية إذ ترجح ذلك عندهم

ثم ما لبثت قواعد الترجيح بين الروايات في التطور علٰى يد فقهاء المذهب، فممـا نقـل            
 فإن لم يجـده     ،إنما يفتي بقول مالك في الموطأ     « : قوله )١١( أبي محمد صالح   عن الفقيه 
 وإال فبقولـه فـي     ، فإن لم يجده فبقول ابن القاسـم فيهـا         ،ة فبقوله في المدونة   في النازل 

  .)١٢(» وإال فأقاويل أهل المذهب، وإال فبقول الغير في المدونة،غيرها
  :وفق هذا الترتيب) لهذه المرحلة(فظهرت بدايات تشكّل القول المعتمد فيها 

 .قول مالك في الموطأ . ١
 .قول مالك في المدونة . ٢
 .لقاسم في المدونةقول ابن ا . ٣
 .قول ابن القاسم في غير المدونة . ٤
 .قول غير ابن القاسم في المدونة . ٥
 .أقاويل علماء المذهب . ٦



– 

  )٥٣٨٨(

ويظهر في هذه القاعدة الترتيب ألمهات المذهب، من خالل تقديم الموطأ، ثم المدونـة،              
تالميذ ويظهر فيها كذلك بداية التمييز بين رواية ابن القاسم وغيره من            . ثم بقية األمهات  

 .مالك، مما ذكره العلماء عند االختالف في التشهير بين األقوال تقديم قول ابن القاسم
كان أصبغ بن خليل صاحب رياسة األندلس خمسين سـنة، وكـان            : قال ابن عبد البر   «

وسـمعت أحمـد   : قال. فقيرا لم يكتسب شيئا، وال ترك ماال بلغت تركته كلها مائة دينار   
نعـم، فقـال    :  فقلت ، يا أحمد  : فقال لي  ،يوما على أصبغ بن خليل    دخلت  : بن خالد يقول  

، فقلت له نعم، فقال واهللا الـذي ال  -لكوة على رأسه في حائط بيته -انظر إلى هذه الكوة     
 على أن أفتي في مسألة بغير رأي ابن         ،إله إال هو لقد رددت منها ثلثمائة دينار صحاحا        

  .)١٣(»ما رأيت نفسي في سعة من ذلك ف، مما قاله غيره من أصحاب مالك،القاسم
يغلـب علـى    وقول ابن القاسم هو روايته عن مالك فيما«: وبين سبب ذلك اللقاني بقوله   

 أزيد من عشرين سنة، ولم يفارقه حتـى         الظن، وبيان ذلك أن ابن القاسم لزم مالكا         
          رم والمتأخِّ توفي، وكان ال يغيب عن مجلسه إال لعذر، وكان عالما بالمتقد  بـه   ، والظـن 

مع ثقتنا بعلمه بمذهب مالك أنه يعلم المتقدم من المتأخر، وأن األول متروك والمتـأخر               
  .)١٤(»معمول به، وهو قد نقل مذهبه للناس ليعملوا به

 رجـل    ثقـةٌ  :ابن القاسم «: وفي كلمة جامعة، وثناء عاطر، وصفه اإلمام النَّسائي بقوله        
      ولم يـرو    ،ه عن مالك، ليس يختلف في كلمة      صالح، سبحان اهللا ما أحسن حديثه وأصح 

. مالك أثبت من ابن القاسم، وليس أحد من أصحاب مالك عنـدي مثلـه          أحد الموطأ عن  
وال أشهب وال غيره، هو عجب من العجـب، الفـضل والزهـد             : فأشهب؟ قال : قيل له 

  .)١٥(»وصحة الرواية وحسن الدراية وحسن الحديث، حديثه يشهد له
ياض قصة عجيبة، فيها بيان التقديم والتمييز من اإلمام مالك نفـسه            وقد أورد القاضي ع   

لتالميذه وأصحابه، تؤكد ما سبق من جعل ابن القاسم في المرتبة المتقدمة علـى بقيـة                
لما أردنا وداع مالك دخلت عليه أنا وابن        « : بن أسد حينما قال     الحارث من قصة أقرانه،  

  . ن تنقلم وانظر ع،اتق اهللا: فقال. ناأوص: القاسم وابن وهب، فقال له ابن وهب
 وعليـك بـتالوة     ،اتـق اهللا  : وقال لي  .  وانشر ما سمعت   ،اتق اهللا : وقال البن القاسم  

رأيـت فـي بعـض      : وقال محمد بن حارث    . لم يرني أهالً للعلم    :قال الحارث . القرآن
١٦(» لم يرني مالك أهالً للعلم:ويقول. وايات أنه كان يستفتى فال يفتيالر(.  



 

 )٥٣٨٩(

وفي المقابل لهذا التصنيف التراتبي للروايات وما يؤخذ منها نجد تصحيح الفقهاء لعـدد              
من المسائل التي خالفت قول ابن القاسم في المدونة، إعمالًا للقاعدة السابقة باعتبار قـول     
اإلمام مالك في الموطأ قولًا معتمدا معتبرا، وأن عملية التحرير لألقوال قد ينـتج عنهـا                

ماد رأي آخر بعد البحث والنظر وفق قواعد االستنباط والترجيح المعتبرة، كما جـاء         اعت
لقول مرجوع عنه في الموطأ، على راويـة         -خال ابن القاسم  -في ترجيح تالميذ اإلمام     

، واعتماد المتأخرين لهذا الترجيح، فقد جاء في رسالة ابـن أبـي             ابن القاسم في المدونة   
  :، قال النفراوي شارحها)نا حاللوال يحرم بالز: (زيد قوله

أن من زنى بامرأة ولو تكرر زناه بها ال يحـرم عليـه بـه أصـولها وال                  : والمعنى«
فروعها، بل يحل له التزوج بأمها أو ابنتها التي لم تتخلق من مائه لحرمتها عليه، ومـن         
باب أولى يجوز ألصوله وفروعه نكاح تلك المرأة، هذا معنى كالم المـصنف، ولـيس               
معناه أن من زنى بامرأة يجوز له بعد استبرائها نكاحها ألن هذا غير متوهم ولـم يقـع                  
فيه نزاع بين العلماء، وما ذكره المصنف هو المشهور في المذهب، وهو قـول اإلمـام               

  .مالك في الموطأ
وأصحاب مالك كلهم عليه لم يختلفوا فيه إال ابن القاسم، فإنـه روى فـي               : قال سحنون 
من زنى بأم امرأته فإنه يفارقها، واختلفوا في المفارقة هل على الوجـوب أو      المدونة أن   

واختلف األشياخ في المعتمد هل هو ما في الموطأ أو ما في            : الندب؟ قال العالمة بهرام   
       ا في الموطأ وأفتى بالتحريم إلى      المدونة؟ واقتصر البرادعي عليه، وألن اإلمام رجع عم

  . أن مات
ـ             فذهب جماعة إلى ت    ، أصحيح ما في المدونة، وجماعة إلى تـصحيح مـا فـي الموط

ووجوب التعويل عليه لما علمت من أن عليه كل األصحاب خال ابن القاسـم، فللـه در                
المصنف حيث اقتصر على الراجح الموافق لما في الموطأ ولو ثبت رجوع اإلمام عمـا           

  .فيه
لتحريم بالزنا مـع رجـوع       وهو عدم نسبة ا    أكيف يكون الراجح ما في الموط     : فإن قيل 

  اإلمام عنه؟ مع أن المرجوع عنه ال ينسب إلى قائله فضال عن كونه راجحا؟ 
أن أصحابه أخذت من قواعده أن المعتمد عدم التحريم فصار عـدم التحـريم              : فالجواب

مذهبا لمالك وإن كان قوله مخالفا له، وال شك أن ما يـستنبطه أصـحاب اإلمـام مـن             
ينسب إليه وإن لم يقله وال تكلم به، فإن كثيرا من المسائل لـم يكـن   قواعده من المسائل   



– 

  )٥٣٩٠(

لإلمام فيها نص، وإنما هي منقولة عن أصحابه وتنسب إلـى مذهبـه كغالـب مـسائل             
  .)١٧(»اإلقرار

فيظهر لي أن معيار التَّرجيح السابق بين المرويات بناء علـى الـراوي، إنمـا يكـون                 
، وليس لمجتهديه، فأولئك بلغوا من رتب االجتهاد مـا          للمقلِّدين المقيدين بأصول المذهب   

يؤهلهم للتمييز بين مختلف النقول والروايات مباشرةً، باجتهاٍد خـاص بتلـك المـسألة،            
  .وكأنه استئناف جديد

ال كما يظن البعض أن مسائل المذهب مبنية على رواية ابن القاسم حصرا دون غيـره،             
رواية لدى من قصر عن الترجيح ابتداء، وسأتناول هذه         وإنما جعل ابن القاسم مرجحا لل     

  .المسألة بالتفصيل في المبحث التالي بحول اهللا
وللتأكيد على ما ذكرتُ وفي نص جلي بديع، أورده الونشريسي عن واسطة المتقـدمين              

، عن سؤال ورد    )أحد فقهاء هذا الدور    (والمتأخرين في المذهب، اإلمام ابن أبي زيد        
، وكـان   هل للمستفتي أن يختار من األقوال المختلفة التي أخبره بها المفتـي؟           اده  إليه مف 

رده فيه إنكار، من خالل التشبيه الذي مثّل به، ثم التذييل الذي بينه بالفرق بين مراتـب                 
  :الناس في تلقي الروايات، بين المجتهدين والمقلدين

  ؟وسئل عن المفتي يخبر المستفتي بخالف الناس«
من الناس من يقول إن المستفتي إذا استفتى المفتي فيخبره باختالف النـاس أن               :فأجاب

     فوجد أبا المـصعب     ، األقوال شاء، بمنزلة رجل دخل المسجد      له أن يختار لنفسه في أي 
 ، فله أن يقصد أيهما شـاء فليـسأله        ، وغيرهما كذلك  ، وابن وهب في مجلس    ،في مجلس 

 أو يختار ما ثبت من أقوالهم بعـد  ،م وهم أحياءوال فرق بين أن يعمل بقول من شاء منه  
  .موتهم

أما من فيه فضل االجتهاد فله أن يختـار  : فقال فما تقول أنت في ذلك؟   : قلت ألبي محمد  
                جـل  لنفسه، ومن لم يكن فيه فضل االختيار قلّد رجالً يقوى فـي نفـسه، فاختيـار الر

  .)١٨(»كاختيار القول
ه الفقهاء من الترجيح بالصفة، وهذا سأتناول الحديث        وفي ذيل كالمه نوع إشارة لما ذكر      

  .عنه في المبحث التالي كذلك بحول اهللا
ويقول اإلمام ابن رشد مؤكّدا ما سبق، وأن األصل في المفتي والقاضي عند النظر فـي                

يقضي بما قد تقرر عنـده مـن        «: المسائل أن يجتهد فيها ابتداء إن كان أهال لذلك بقوله         



 

 )٥٣٩١(

  واالجتهاد كلما تكررت عليه النازلة بعينهـا ...ة أو إجماع أو اجتهاد،     نص كتاب أو سن   
 ثم عرض لألصول وبين طريقة االستنباط منها وفق أصولها، من الكتاب والـسنة              .»..

واإلجماع، وبين بعض القواعد الخاصة بمذهب مالك، في تقديم العمل على خبر اآلحاد،             
نازلة إجماعا قضى فيها بما يؤديـه إليـه النظـر    فإن لم يجد في ال... «: ثم أردف قائال 

واالجتهاد في القياس على األصول بعد مشورة أهل العلم، فإن اجتمعوا على شيء أخـذ          
اختلفوا نظر إلى أصح أقوالهم عنده، وإن رأى خالف رأيهم قضى بما رأى إذا               به، وإن 

كله فـي المجتهـدين   وهذا . » ...كان نظيرا لهم، وإن لم يكن من نظرائهم فليس ذلك له   
  . بمختلف مراتبهم المطلقة أو المقيدة

ثم نقل خالف العلماء في المفتي والقاضي المقلِّد، عند عدم قدرته على االجتهاد بنفـسه،              
وأنه إن رأى في النازلة أقوال من سلفه من الفقهاء، أو شـاور مـن عاصـره مـنهم،                   

 خالل التقديم باعتبار الـراوي مـن   واختلفت عليه أقوالهم، فله أن يمايز بين األقوال من       
وأما إن لـم يكـن مـن أهـل     .. «: جهة العلم، أو مجموع الرواة من جهة الكثرة، فقال 

: وقيـل . قضى بقول أعلمهماالجتهاد ففرضه المشورة والتقليد، فإن اختلف عليه العلماء        
هـاء   على ما وقع في المدونة من اختالف الرواية في الحكايـة عـن الفق            ،بقول أكثرهم 

  .)١٩(»السبعة، واألول أصح
فهذه النصوص توضح بجالء اتفاق العلماء أن األصل في المفتين هو االجتهـاد، ولـو               
كان مقيدا بترجيح الروايات، وعند عدم األهلية وضعوا هذه المعايير التي يمكن االستناد             

 لقـول فقيـه     إليها واعتبار الفتوى مقبولة والحكم القضائي نافذا، ألنه بني علـى تقليـد            
  .معتبر

  :خصائص المؤلفات في هذه المرحلة: المطلب الرابع
أبرز كتب هذه المرحلة اعتنت باألمهات التي اعتمدت فـي الـدور الـسابق، الموطـأ                
والمدونة والواضحة والعتبية والموازية والمجموعة والمبسوطة، وانصب جهد الفقهـاء          

  :على خدمتها
  :)الموطأ(المؤلفات التي خدمت * 
 التمهيد واالستذكار البن عبد البر، المنتقى للباجي، المسالك والقبس البن العربي.  



– 

  )٥٣٩٢(

  :ها وتنبيأو تقريرا، شرحا واختصارا، )المدونة(المؤلفات التي خدمت * 
 يونس، البن والجامع للخمي، والتبصرة للبراذعي، والتهذيب زيد، أبي ابن مختصر 

 والنكـت  لسند، والطراز محرز، البن والتبصرة ،للمازري والتعليقة لعياض، والتنبيهات
 .الحق لعبد والتهذيب

  .المؤلفات التي خدمت العتبية* 
 لهاحصيالبيان والتَّتهذيب العتبية البن أبي زيد، و موسع ل البن رشد، فهو شرح. 
  . على المبسوط للقاضي إسماعيلالمؤلفات التي اعتمدت* 

  وشروحهان والتفريع، والتلقياألبهري،كتب ،. 
 ابـن    كتب –الموازية  – العتبية –الواضحة  : (المذهب خالصة أمهات    كتب ضمت * 

  ). عبدوسموعة ابن مج – سحنون
 النوادر والزيادات البن أبي زيد.  

 المذهب، وضبطه، وتنقيحه بين الروايـة       )تحرير( في    كبير  دور فكان إذن لهذه المرحلة   
يرة والواسعة التي بذلها علماؤه وأخضعوا فيها كتـب         وظهرت فيه الجهود الكب    والدراية،

الدور األول من أمهاٍت ودواوين لدراسـات موسـعة، تناولتهـا بـالتحرير والتمييـز               
  .والتصنيف

 في نص فريٍد يصف مميزات النقد الفقهـي         بن عاشور   ا محمد الفاضل    العالمةيقول  
  :هب وتحرير األقوالالمسيرة التاريخية للمذ، وأثره في مرحلة السابقةفي ال

وتكون باإلمام اللخمي اإلمام أبو عبد اهللا المازري، فكان مع الجلّة التي عاصرته مـن               «
المـازري،   :الفقهاء الذين نستطيع أن نذكر منهم علٰى سبيل المثال الواضح أربعة، وهم           

يـدة  وابن بشير، وابن رشد الكبير، والقاضي عياض، فهؤالء هم الذين سلكوا طريقة جد            
في خدمة الحكم، هي الطريقة اللخمية، التي أسس منهجها أبو الحسن اللخمي، فـساروا              

ـ           م في الفقه يتصرفون فيه تصرف تنقيح، وينتصبون في مختلف األقوال انتـصاب الحكَ
الذي يقضي بأن هذا مقبول، وهذا ضعيف النظر في األصول، وهذا مغرق في النظـر               

ج للناس، أوفي األصول، وهذا محرد على الناس، إلٰى غير ذلك مشد.  
لتلقين للقاضي عبد الوهـاب،     لوهي الطريقة التي درج عليها اإلمام المازري في شرحه          

.. التنبيه علـٰى مـسائل التوجيـه      : مدونة الذي سماه  للودرج عليها ابن بشير في شرحه       
به الجليـل   المقدمات الممهدات، ثم في كتا    : ودرج عليها ابن رشٍد الحافظ الجد في كتاب       



 

 )٥٣٩٣(

البيان والتحصيل، وهذه الطريقة هي التي درج عليها القاضي عياض أيضا           : الذي سماه 
  .في تعليقاته على المدونة، التي تسمى التنبيهات

قد والتنقـيح  فكأن المذهب المالكي قد تكون بهؤالء تكوينا جديدا؛ إذ دخل عليه عنصر النَّ         
 مسألة مصنفة تصنيفا تقديريا، منها ما هو        واالختيار، وأصبحت األقوال المختلفة في كل     

أولٰى وما هو راجح، ومنها ما هو أصح إلٰى غير ذلك، بحيث إن المذهب المالكي يعتبر                
 وضـعا  وضـع  قد يعتبر -السادس القرن ملؤوا الذين–بهؤالء األربعة على الخصوص    

  .)٢٠(»...جديدا



– 

  )٥٣٩٤(

  .اعد التشهيردور التَّحصيل، واستقرار المصطلحات وقو :المبحث الثاني
ابع ـّالـس  من بداية القـرن      من النّاحية التّاريخية،  " االستقرار"دور  ودور التحصيل هو    

  .الهجري، أو بظهور مختصر ابن الحاجب الفرعي، إلٰى عصرنا الحاضر
والتعبير بدور االستقرار والتَّحصيل لوصف المرحلة األخيرة وما يتبعها أليـق وأنـسب      

ـ        من تعبير بعض الذين عنوا       دور «: بالكتابة عن تاريخ التَّشريع اإلسالمي، فنعتـوه بـ
ـ  »التَّقليد ـ    »عصر الجمود الفقهي  «: ، أو ب ؛ فلـم   »عصر االنحطاط «، فضلًا عمن نعته ب

يكن يعني هذا االستقرار ركودا في آراء علمائه وتخريجـاتهم، وال جمـودا مـنهم وال                
 تختلف في منهجها عمـا      قصورا، بل ظلت آراء المذهب موضوع دراسة وتمحيص، ال        

قدمه علماء دور التطور إال بقدر ما يقتضيه العرف والعمل ومقتضيات الـزمن، ومـا               
  .يستجد من قضايا

  .تطور قواعد التَّرجيح في المذهب: المطلب األول
ففيما يتعلق بقواعد الترجيح في هذا الدور فقد تطورت عما كانـت عليـه فـي الـدور                 

قـول مالـك فـي      «:  قال ،)٢١( أبي الحسن الطنجي    عن السابق، يقول ابن فرحون نقال    
المدونة أولٰى من قول ابن القاسم فيها؛ ألنه اإلمام األعظم، وقول ابن القاسم فيها أولـٰى                
من قول غيره فيها؛ ألنه أعلم بمذهب مالك، وقول غيره فيها أولٰى من قول ابن القاسـم                 

 .)٢٢(» وذلك لصحتها؛في غيرها
ر عنها العدوي نقال عن الشيخ علي األجهوري فـي اعتمـاد            وفي عبارة أوضح كما عب    

 ورواية غيـر  ،رواية ابن القاسم في المدونة مقدمة علٰى رواية غيره فيها «المتأخرين أن   
 وقول  ، وأولٰى في غيرها   ،ابن القاسم في المدونة مقدمة علٰى قول ابن القاسم في المدونة          

لمدونة مقدم علٰى قول ابـن القاسـم فـي        مالك الذي رواه عنه ابن القاسم ولو في غير ا         
 .)٢٣(»اغيرها، وأما قوله فيها فهو مقدم علٰى روايته عن اإلمام في غيره

إذن فقواعد الترجيح في هذا الدور اختلفت عما كانت عليه في المرحلة الـسابقة، حتـٰى        
  :أصبحت وفق الترتيب التالي، كما وقفت عليه مفرقا في عدة مصادر

 . رواه ابن القاسم في المدونةقول اإلمام الذي . ١
  .)٢٤(ثم قول اإلمام الذي رواه غير ابن القاسم في المدونة . ٢
  .ثم قول ابن القاسم في المدونة . ٣
  .)٢٥(ثم قول غير ابن القاسم في المدونة . ٤



 

 )٥٣٩٥(

  .ثم قول اإلمام الذي رواه ابن القاسم في غير المدونة . ٥
  .ثم قول اإلمام الذي رواه غير ابن القاسم في غير المدونة . ٦
  .ثم قول ابن القاسم في غير المدونة . ٧
  .)٢٦(ثم أقوال علماء المذهب . ٨
 في هذا الترتيب عدم النَّص علٰى تقديم قول اإلمام فـي الموطـأ، علـٰى              -ابتداء-ونجد  

غيره من الروايات واألقوال، كما نُص عليه في القاعدة المتقدمة، فقد احتلـت المدونـة               
  .ف ما كان في الدور السابقهنا المرتبة األولٰى مكان الموطأ، بخال

واعتماد المتأخرين على تقديم المدونة على الموطأ كان بسبب عـدة اعتبـارات، بـين               
بعضها الفقيه العالمة محمد عبد الرحمن العلوي حينما نظم الكتب المعتمدة في أبيـاٍت،              

ني لـم  كـو «: ولم يذكر الموطأ من بينها، بلْه أن يكون في صدرها فقال معلِّال لمن سأله     
أذكر الموطأ مع جاللته وكونه أصل كتب المذهب؛ ألن مالكًا لما تعاهد أحاديثـه بعمـل      

، نـزع منـه مـا       -كما قال الباجي في منتقاه    -أهل المدينة الذي هو أقوى مرجح عنده        
، ومشهور فقهها في المدونـة    خالف العمل، وبقي نيف وسبعون حديثًا لم ينزعها منه،          

ده كما تعلمون مائة ألف حديث اختار منهـا للموطـأ عـشرة             وذلك ألنه لما صحت عن    
آالف، وهي عشرها، ولم يزل يتعاهدها العام بعد العام، ويخرج منها ما خـالف عمـل                

  .أهل المدينة حتى بقي أقل من خمسها، ألف وسبعمائة وعشرون حديثًا، وهي قدره اآلن
رتم أني قدمت فيه المدونـة      الذي ذك " تنبيه اإلخوان "وقد نظمتُ منها أكثر من عشرة في        

ووجه ذلك أن تصحيح األحاديث فـي الموطـأ، وتحريـر الفقـه فـي               على الموطأ،   
  .)٢٧(»المدونة

وهذا األمر واضح، والتقديم سببه مفهوم، إذ إن الموطأ أدى دوره في المرحلة األولـى               
 وفـي   التي لم تكن األمهات قد اجتمعت فيه بعد، والمسائل كذلك لم تكن تتكاثر وتتفرع،             

المراحل التالية انضم ما في الموطأ لتلك األمهات، ودخل دائرة البحث والتحريـر هـو               
اآلخر، لكن تصدرت األمهات لتلبيتها حاجة الناس من كثرة المسائل، خاصة التـي لـم               
ينص عليها مالك فسأل سحنون عنها ابن القاسم أو تالمذته عن رأي مالك فيها أو رأيهم                

  .هم
سابق لقواعد الترجيح نجد أيضا بيان أهمية الرِّوايات واألقوال التي فـي            وفي الترتيب ال  

المدونة، وتقديمها علٰى تلك التي وردت في غير المدونة، أيا كان الـراوي أو القائـل،                



– 

  )٥٣٩٦(

ولذلك فرواية غير ابن القاسم في المدونة، مقدمة علٰى رواية ابن القاسم وقوله في غيـر              
وال به في الدور السابق؛ حيث كان قول ابن القاسم في           المدونة، وهو خالف ما كان معم     

  .غير المدونة مقدما علٰى قول غيره في المدونة
اعتبار اتفاق اإلمام مالك وابـن  : ومن القواعد الناتجة عن هذا الدور، والتي ذكرت كذلك   

  .)٢٨(القاسم من المرجحات عند تعدد األقوال
  .  غير المدونة، من المرجحات كذلكواتفاق قول ابن القاسم مع قول سحنون في

ال يعدل عنهما إذا اجتمعا، وكـذا ينـزل         : قال ابن سحنون  «: قال بهرام نقال عن البيان    
منزلته عند عدم معارض ما رجحه أحد مـن المتقـدمين أو صـوبه، أو اسـتظهره أو          

  .)٢٩(»اختاره
التأكيـد والتوثيـق   فقد ظهر في هذه المرحلة التقدير والتمييز لما تـضمنته المدونـة، و           

بصحة ما ورد فيها ونقل عنها، وهذه المكانة التي احتلتها المدونة أتت نتيجـة طبيعيـة                
ذلـك أنـه   «للعمل النقدي الذي وقع فيها، من النظر واالجتهاد، والتحرير والتمحـيص،     

، ومن ثـم    )٣٠(»مالك وابن القاسم، وأسد، وسحنون    : تداولها أفكار أربعة من المجتهدين    
  .ي الكتاب وأم المذهبأصبحت ه

وهذا الترتيب الدقيق وفق التسلسل السابق، وما سبقه في دور التحريـر أيـضا، لـيس                
، خضعت لها جميع فروع المذهب المبنية على أقوال اإلمام، فمما           "عملية تلقائية مجردة  "

ال يخفى أن علماء المذهب الحذاق كانوا يتناولون جميع ما يقع تحت أيديهم مـن أقـوال    
مام ويدرسونها دراسة أولية باعتبارات مختلفة، يضعفون بعضها، ويقوون األخـرى،           اإل

فلكلٍّ منهم آلته االجتهادية، ومكانته العلمية الخاصة التـي تؤهلـه للتمييـز بـين هـذه               
الروايات، فتراهم يختلفون أحيانا في فهم الرواية الواحدة، أو التمييـز بـين الـروايتين               

  .المختلفتين
يصح عندي لمن له مشاركة في العلـوم وتـرجيح مـستقيم مخالفـة     «: رفةيقول ابن ع  

وقد قدمت لذلك في المطلب السابق بعض النقول كذلك         . )٣١(»المدونة إذا ظهر إشكالها   
عند الحديث عن تقديم قول ابن القاسم، ووعدت بالتفصيل في هذا المطلب، ببيـان مـا                

         ف به المشهور كونه قول ابن القاسـم        ظهر لي من فهٍم لقواعد الترجيح، أو ما كان يعر
  مثال، أو القواعد السابقة لترتيب األقوال



 

 )٥٣٩٧(

والذي يظهر أن الترتيب السابق يذكر لمن قصر عن رتبـة التمييـز والتـرجيح بـين                 
الروايات، ممن تقلّد منصب القضاء أو خطة الفتوى، وعرضت له قضية أو نازلة، ولـم    

، فجعلوا هذه الرتب السابقة مرشدة وهادية لـه لتمييـز          يستطع االجتهاد فيها لكونه مقلِّدا    
  .الروايات والتصحيح لألقوال المنقولة

الذي يفتي في هذا الزمان أقل مراتبهم فـي نقـل المـذهب، أن        «: يقول اإلمام المازري  
يكون قد استبحر في االطالع على روايات المذهب، وتأويل األشياخ لها وتوجيههم بمـا              

 وتشبيههم مسائل بمسائل قد يسبق إلى       ،ف ظواهر، واختالف مذاهب   وقع فيها من اختال   
النفس تباعدها وتفريقهم بين مسائل ومسائل قد يقع في النفس تقاربها وتـشابهها، إلـى               
غير ذلك مما بسطه المتأخرون في كتبهم، وأشار إليه من تقدم من أصحاب مالـك فـي            

  .)٣٢(»له عن المذاهبكثير من رواياتهم، فهذا لعدم النظار يقتصر على نق
ـ        و«: ويقول التسولي عن المقلِّد    ، -بـالفتح –ده  جب عليه أال يخرج عن مشهور قول مقلَّ

ره الشيوخ من الروايتين أو القولين أن يحكـم         عدم وقوفه على ما شه     وال يجوز له عند   
 وال يتأتى   . فإن ذلك جهل كما مر عند ابن محرز        ؛بما شاء منهما بغير نظر في الترجيح      

 أو لم يكـن مـن   ، فإن نظر ولم يظهر له دليل الترجيح،النظر إال بالجمع بين ما ذكرله  
 رواه عنه ابـن القاسـم أو        ، فقول مالك في المدونة مقدم على قول ابن القاسم فيها          ،أهله
 وعلـى   ،وقول ابن القاسم فيها مقدم على قول غيـره فيهـا          .  ألنه اإلمام األعظم   ؛غيره

عن اإلمام، وقول غيره فيها مقدم على قول ابن القاسم في            )٣٣(رواية غيره في غير ما    
  .)٣٤ (»..غيرها وذلك لصحتها

 أن ما جعله الفقهاء سابقًا من هذه المراتب، أو مـا ُألـزم بـه                -واهللا أعلم -والذي أراه   
بعض القضاة في األندلس من الحكم بقول ابن القاسم، وأن من خالف ذلك نقض حكمـه،    

يد، وليس تحجيرا لواسع من االجتهادات، فقد تقرر لدى العلمـاء،           لم يكن إمعانا في التقل    
الترجيح بين أقوال المـذهب،     أن من كانت لديه آلة االجتهاد وجب عليه بذُل وسعه في            

إنما تلك المراتب وضعت لصون الشريعة وحماية منصب القضاء والفتيا مـن العبـث،             
فقد يأتي مقلِّد ال شأن له بالترجيح وال مكنة له فيختار قوال شـاذا، أو رأيـا مهجـورا                   
ويحكم به، ثم يدعي أن هذا القول مبسوط ومذكور ومروي في األمهات، ولـيس ألحـد          

  !ض حكمه حينئذأن ينق



– 

  )٥٣٩٨(

ومن هنا جاءت تلك الرتب السابقة، هادية وضابطة في وقٍت واحد، وقد مر معنـا فـي             
 من مسألة تتبع الرخص، وما مثَّـل لـه   مثاني البحث السابقة ما بينه اإلمام الشاطبي    

 يفتي قريبه أو صديقه بما ال يفتي بـه غيـره مـن           صار  من مقلدة الفقهاء   اكثيرمن أن   
، من أجل قرابة أو نسب، أو تطلـع لرياسـة، أو مكانـة لـدى                شهوتهلتباعا  األقوال؛ ا 

  .)٣٥( أو لغرض ذلك القريب وذلك الصديقالحاكم،
ال يعتبر من أحكام قـضاة العـصر إال مـا ال يخـالف              : ولذلك يقول اإلمام ابن عرفة    

يـه  الذي عل : وتبعه على هذه المقالة تلميذه البرزلي حيث قال       . المشهور ومذهب المدونة  
العمل أال يحكم القاضي بغير مشهور مذهب مالك، وقد وقع ذلك في زمـن الـسيوري                

  .ففسخ حكم القاضي
وقد يظن أن الكالم في مثل هذا من تعيين المشهور واألشهر ممـا   : وقال ابن عبد السالم   

ال طائل تحته، إذ األولى بالفقيه الماهر التعرض للخالف، مع ذكر ما ينبني عليـه مـن             
  . وترجيح ما يظهر له رجحانهالقواعد،

هذا إن كان كذلك؛ أعني أنه ال بد للفقيه منه، ولكن بيان المشهور وتمييزه عـن                : فنقول
الشاذ من أعظم الفوائد، فإن أهل زماننا في فتاويهم إنما يعولون فيها على المـشهور إذا                

ـ               ى رتبـة   وجدوه، وقد قال اإلمام المازري بعد أن شهد به بعض أهل زمانه بوصوله إل
  .)٣٦(وما أفتيت قطُّ بغير المشهور: االجتهاد أو ما قارب رتبته

ولستُ ممن يحمل الناس على غير المعـروف        «: ونص اإلمام المازري الذي أشار إليه     
والمشهور من مذهب مالك وأصحابه؛ ألن الورع قلَّ بل كاد يعدم، والتحفُظ في الديانات              

 العلم ويتجاسر على الفتوى، ولو فتح لهم باب         كذلك، وكثرة الشهوات، وكثرة من يدعي     
في مخالفة المذهب التسع الخرق على الراقع، وهتكوا حجاب هيبة المذهب، وهذا مـن              

  .)٣٧(»المفسدات التي ال خفاء بها
 زنظر كيف لم يستج   ا«: قال اإلمام الشاطبي مقررا ومؤكدا بعدما عرض لبعض ما سبق         

إمامته وجاللته، الفتوى بغير مـشهور المـذهب، وال         هذا اإلمام العالم وهو متفق على       
 إذ قل الورع والديانة من كثيـر  ، بناء على قاعدة مصلحية ضرورية،بغير ما عرف منه 

رى المـذهب، بـل     فلو فتح لهم هذا الباب النحلت ع       ،ممن ينتصب لبث العلم والفتوى    
  .)٣٨(»، ألن ما وجب للشيء وجب لمثلهجميع المذاهب



 

 )٥٣٩٩(

تفهم مثل هذه القواعد والتقييدات، والشروط والضوابط وفق هذا الـسياق           لذلك ينبغي أن    
على األقل، فضلًا من أنها ينبغي أن تفهم كونها من سـبق الفقهـاء اإلداري والقـانوني                 
لضبط الفتيا والقضاء؛ بأنهم اتفقوا على عدم جواز الفتيا بغير المشهور، وهذا المـشهور           

وله، والذي يمكن أن يختلف فيه الناس كذلك باختالف         قد يقود إلى اإلشكال في تحديد مدل      
اعتباراته، فلذلك وضعوا مرتبة قول ابن القاسم معيارا للتحديد ومرجعا له، واستمر هذا              
األمر في الدورين األول والثاني، حتى جاء ابن الحاجب وخليل ومن تبعهما فحررا مـا               

  .ى يومنا هذا دون خالفبه الفتوى عند المتأخرين واستقر ذلك عند الفقهاء إل
والدليل على سد الذريعة التي خشي منها الفقهاء ما نشاهده اليوم من فوضـى الفتـاوى                
غير الممنهجة، والتي تعاني منها األمة اإلسالمية في عصرنا معاناٍة كبيرة، مـن جهـة               
القضاة والمفتين، ومحاولة بعض الدول لتقنين هذه المرافق الشرعية الحـساسة بمرجـع      

  .بٍطمنض
، -في مبحث الصيغ النقدية مـن البـاب األول        -وسبق أن أتيتُ بمثال ال حاجة إلعادته        

 حينما تحدث الحطاب عن فتوى سئل عنها، أن القاضي إن حكم بقـول غيـر مـشهور             
 أو بأنه يحكم بالجهل مـن غيـر    ، غير معروف بالجور وأنه يتعمد األمور الباطنة       وكان

فهذا يؤكد بجالء أن تلك القـوانين       . ض، بخالف العكس  فأحكامه ال تنق   ،مشاورة العلماء 
  .الصارمة التي وضعها الفقهاء إنما كانت لضبط خطّتي الفتيا والقضاء وصيانتهما

، ومـا   )القـول المعتمـد   : (استقرار مفهوم المفتٰى به في المذهب أو      : المطلب الثاني 
  .يندرج تحته

وع المدارس وطرائق التـرجيح أدت      فكثرة الروايات واألقوال في المذهب المالكي، وتن      
اختلـف  «: إلى االختالف في تحديد مفهوم القول المعتمد داخل المذهب، يقول ابن بشير           

  .)٣٩(» ما كثر قائله: واآلخر، أنه ما قوي دليله: أحدهما،في المشهور علٰى قولين
ابـن  فتقرر بما ذكرناه أن قول      «: ويقول ابن فرحون مبينا رأيا آخر في تحديد المشهور        

ـ ا إذا كان في المدونة، والمشهور في       ،القاسم هو المشهور في المذهب     الح علمـاء  طص
المغاربة هو مذهب المدونة، والعراقيون كثيرا ما يخالفون المغاربة في تعيين المشهور،            

 تشهير ما شـهره     ،ويشهرون بعض الروايات، والذي جرٰى به عمل المتأخرين واستمر        
 .)٤٠(المصريون والمغاربة



– 

  )٥٤٠٠(

ع تطور المذهب في هذه األدوار بدأ هذا االختالف ينحـصر نـسبيا حـول القـول                 وم
إمـا  « :ما به الفتوىٰ  المعتمد، ليكون كما وصفه العلماء في الدور التحصيلي الثالث، بأن           

 : والمـشهور  ، ما قوي دليله   : والمرجح . أو مشهور وراجح   ، أو راجح فقط   ،مشهور فقط 
 وهـو   ، ما كثـر قائلـه     :وقيل ،فيكون بمعنى الراجح   ، قيل إنه ما قوي دليله     :فيه أقوال 
  .)٤٢(» وقيل رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة،)٤١(المعتمد

فإذا صح في المسألة قول راجح أو مشهور، فالمعتمد أحدهما، وال يجوز العـدول عـن           
الراجح أو المشهور إلى الشاذ أو الضعيف، إال إذا كان العمل علٰى ذلك القول، كما هـو           
مقرر في كتب المذهب، بل يقدم العمل على المشهور أحيانا كما نص على ذلك التسولي               

 فجحده فقامـت البينـة       عليه حقٌّ  يادع عند مناقشته مسألة من      -وعزاه لبعض العلماء  -
، فوقع الخالف في قبول البينة بين المشهور وما جرى به العمـل    عليه به فادعى القضاء   

  :لمن قضاة األندلس، ثم قا
»..          ل عليه، وإن كـان قـول       وحينئذ فما للشراح من قبولها فيه مقابل لهذا العمل فال يعو

 كما سيأتي في آخر باب الضمان أن هذه إحدى المسائل التي خـالف فيهـا                ،ابن القاسم 
م فـإن العمـل مقـد    ؛ وإن فرضنا مشهوريته لكونه في المدونة،أهل األندلس ابن القاسم 

علـى   ، كما البن سراج والشاطبي    ،نة العمل ليست باألمر الهي     ومخالف ،على المشهور 
  .)٤٣(».. وما خفي قول ابن القاسم على هؤالء األشياخ،أن المعمول به مشهور أيضا

 لمـصلحة  المشهور بمخالف به يقتدى ممن العمل جرى وإذا«:  المسناوي الشيخ قال
 للمـشهور،  مخالفًـا  كـان  نوإ العمل، به جرى بما يعمل أنه كالمهم في فالواقع وسبب
 إلـى  الرجوع فالواجب وإال السبب، وذلك المصلحة تلك استمرار تحقق إذا ظاهر وهذا

  .)٤٤(»الظاهر هو هذا .المشهور
 ملخصا ما انتهى إليـه المتـأخرون مـن          يقول السلطان المغربي محمد بن عبد اهللا        

  :الفقهاء
  :على خمسة أقساممسائل المذهب باعتبار الحكم فيها وفاقًا وخالفا «

  . ما هو متفق على إثبات الحكم فيه:األول
 ما أثبت الحكم فيه األكثر كالثلثين، ونفاه األقل كالثلث، وهـو المعـروف عنـد                :الثاني

  .الفقهاء بالمشهور والراجح
  . ما اختلف فيه على قولين متساويين إثباتا ونفيا:الثالث



 

 )٥٤٠١(

نفاه األكثـر وهـو المـسمى عنـد الفقهـاء           ما أثبت الحكم فيه األقل كالثلث، و       :الرابع
  .المرجوح، ويقابل الراجح والمشهور

  . هو ما أثبت الحكم فيه رجل أو رجالن، ونفاه الباقي، وهو المسمى بالشاذ:الخامس
فاألقسام األربعة ما عدا األخير نعمل بها كلها في عبادتنا، والقسم الخامس هو الشاذ، ال               

دات مما يتعلق به حقوق العباد، كالنكاح والطالق والعتـق          تعمل به فيها، وأما غير العبا     
والمعامالت الجارية بين الناس، فالعمل عندي فيها باألقسام الثالثة، وهي المتفق عليـه،             
والمشهور، وما تساوى فيه الطرفان، وأما القسمان الباقيـان، وهمـا مقابـل المـشهور         

المحذور بخالف العبادة، فأعمل فيهـا      والشاذ فال أعمل بهما في حقوق العباد، خوفًا من          
  .)٤٥(»..بمقابل المشهور دون الشاذ

 إليه المتأخرون، بعد استقرار مسائل المذهب أصوال وفروعا من المعتمـد   إذن فما انتهىٰ  
  :في الفتوى هذه المصطلحات الخمسة

 .المتفق عليه -
 .المشهور والراجح -
 .القول المساوي لمقابله -
 .الشاذ -
  .ما جرى به العمل -

التمييز بين ما ينقل ويفهم من أقوال المدونة، وما يشهر في المـذهب    : المطلب الثالث 
  .مطلقا

من خالل ما مر معنا من معاني المشهور، وأن منها مذهب المدونـة علـى اصـطالح          
المغاربة، أو رواية ابن القاسم فيها على رأيهم ورأي غيرهم، فإن الفقهاء كانوا يتناولون              

ختلف فيها، والتي نقل فيها المشهور مخالفا للمدونة بالنقـد، ويقـدمون   بعض المسائل الم 
 -كما نقـل النفـراوي  -ما يفهم من نصوص المدونة مطلقا، نص على ذلك األجهوري،     

  :عند مناقشته لبعض مسائل المسح على الخفين، فقال
 وبخرق كبير وهو قـدر      ، كحيض أو جنابة   ،ينتهي حكم المسح بحصول موجب غسل     «

 ، فيجب عليه نزع خفيه معـا   ، أو دونه إن انفتح بحيث يصل البلل إلى الرجل         ،لقدمثلث ا 
 وال يعيد الوضوء وإن كان في صالة بطلت، ومثل خرق كبيـر نـزع               ،ويغسل رجليه 
، واقتـصر   )٤٦(ره في المعتمد   وشه ، على ما قال في الجالب واإلرشاد      ،أكثر قدم رجله  



– 

  )٥٤٠٢(

 وإن كـان  ". ال العقب،ثر رجل لساق خفه   وبنزع أك ": عليه خليل في مختصره حيث قال     
ن نزع أكثر الرجل ال يضر وإنما المضر إخـراج كـل            أالمفهوم من المدونة خالفه، و    

وإن أخرج جميع قدمه إلى ساق خفه وكان قد مـسح عليهمـا غـسل          : قال فيها  .الرجل
  .مكانه فإن أخر ذلك ابتدأ الوضوء

       انظر األجهوري   ،هير صاحب المعتمد  م على تش  وال يخفى أن ما يفهم من المدونة مقد 
  .)٤٨(وأكد ذلك العدوي أيضا في حاشيته على الخرشي .)٤٧(»على خليل

فالشيخ خليل سار على تشهير صاحب المعتمد، وأما الشراح والمحشّون فـردوا ذلـك،              
أن نـزع أكثـر القـدم ال    وبنوا ما به الفتوى على تقديم مفهوم المدونة في هذه المسألة،   

  .مسح وال يبطله إال نزع كل القدم لساق الخفيبطل ال
التمييز في المعتمد مـن التـشهير بـين المـدارس الفقهيـة عنـد               : المطلب الرابع 

  .)٤٩(اختالفها
  :وقد انتهى في هذا الدور ترتيب المدراس باعتبار التشهير إلى هذا الترتيب

 .المدرسة المصرية . ١
 .ثم المدرسة المغربية . ٢
 .ثم المدرسة المدنية . ٣
  .لمدرسة العراقيةثم ا . ٤

فإذا اختلفت المدارس في تشهير قول دون آخر فقـد نـص العلمـاء بأنـه إذا اختلـف         
المصريون والمدنيون قُدم المصريون غالبا، وإذا اختلف المغاربة والعراقيـون فـاألكثر        

  .)٥٠(على تقديم المغاربة
 ابـن وهـب،     وتقديم المصريين علٰى من سواهم ظاهر؛ ألنهم أعالم المذهب، ألن منهم          

وكذا تقديم المدنيين على المغاربـة إذ مـنهم         . وقد علمت جاللته، وابن القاسم، وأشهب     
  .)٥١(األخوان، ويظهر تقديم المغاربة على العراقيين؛ إذ منهم الشيخان

العراقيون كثيرا ما يخالفون المغاربة فـي تعيـين المـشهور، ويـشهرون بعـض               و«
 تـشهير مـا شـهره المـصريون         ن واستمر والذي جرى به عمل المتأخري     ،الروايات
  .)٥٢(»والمغاربة

  :يقول النابغة الغالوي واصفا تقديم المغاربة
  



 

 )٥٤٠٣(

ــة   ــه المغاربـ ــا قالـ ــهروا مـ    وشـ
  

  )٥٣(والشمس في المشرق ليـست غاربـة        

ومما يدلُّ ويؤكد على التقديم المبكِّر للمصريين من أصحاب مالك علـى غيـرهم، مـا                
شارة فيما حكاه أسد بن الفرات عن قصة قدومه إلى مالـك،            يمكن أن نأخذه من داللة اإل     

 وكان إذا أصبح خـرج      ،الما خرجت من المشرق وأتيت المدينة فقدمت مالكً       «: قال أسد 
 فـرأى   ، فكنت أدخل معهـم    ،ثم عامة الناس  ،  فأدخل أهل المدينة، ثم أهل مصر     نه،  آِذ

أ:  رغبتي في العلم، فقال آلذنهمالك٥٤(»ريين مع المصدخل القروي(. 
فالمصريون كانت لهم حظوة  عند اإلمام، ومكانة مبكرة، رغم تنوع الـبالد واخـتالف               
الطالب الوافدين عليه، وفيه تأكيد لما علّل به الفقهاء تقـديمهم مـن طـول مالزمـتهم                 

  . وصحبتهم لإلمام
مـن   فيما يروى في قصة تدوين األسدية، وعودته         ومما يؤكد مكانتهم أيضا أن أسدا       

العراق بعد وفاة اإلمام مالك، أراد أن يعارضها فذهب إلى كبار تالمذتـه كـابن وهـب     
وأشهب وابن القاسم، ولم تذكر كتب التاريخ أنه عرضها على المدنيين أو غيـرهم مـن        

 .تالميذه
التمييز في المعتمد من الترجيح بين األفـراد عنـد اخـتالفهم فـي      : المطلب الخامس 

  .التشهير
رات التمييز بين ناقلي المشهور إن كانوا من الطبقة األولى للمذهب كتالميذ            تختلف اعتبا 

مالك، وهؤالء مر معنا الحديث عن مراتبهم، باعتبار الرواية، وباعتبار المدرسة، تبعـا             
  .للحديث عن الدور األول

 وأقوالـه  المختلفـة  مالـك  اإلمـام  روايات مع تفرع عن ذلك في الدور الثاني التعامل      
نوعة، وهذا تم الحديث عنه كذلك في الدور الثاني، بعمل مجتهدي المذهب ونظـاره              المت

   .الذين مايزوا وصنفوا أقوال اإلمام وتالمذته
من خالل اختيار قول مفتى به بناء على العمـل           الفتوى دور أما الدور الثالث هذا، فهو    

 فـي  عملهم انتهى ل،األقوا بين يرجحون كانوا حينما المذهب متقدمي أن السابق، بمعنى 
 يومنـا،  إلـى  الثـامن  أو السابع القرن من عملهم على المتأخرون وبنى المرحلة، تلك

 ومـا  يومنا، إلى وخليل الحاجب ابن مدرسة عليه مشت ما على والفتوى األمر واستقر
  .المدرستين زمنًا أو منهجا هاتين قارب



– 

  )٥٤٠٤(

قـدمين أصـحاب التـرجيح       نقـال عـن المت      في تشهير األقوال    المتأخرون إذا اختلف ف
والتشهير، فيختلف ذكر المذهب في هذا الدور بحـسب تـساوي رتبـة المـشهرين أو                

 فعادة بعض المتأخرين كالشيخ خليل أن ينقـل   تبة  تساوى المشهرون في الر   فإذا   تفاوتهم،
، إن لـم  "خـالف "، ثم يذيل ذلك بذكر مصطلح      القولين المشهورين أو األقوال المشهورة    

  .حدا منهايرجح وا
أما ابن عاصم فحينما بين منهجه في صدر منظومته، وأن بعض المسائل تتعـدد فيهـا                
األقوال، وقد تكون هذه األقوال متساويةً في الرتبة تقريبا، فإنه في غالب الـنظم يكتفـي        

  :بذكر القول المشهور فقط، وفي البعض اآلخر يذكر الخالف، وذلك لشهرة القائل
ــن ال    ــض م ــي بع ــت ف ــسائلوجئ    م

  
ــل    ــتهار القائـ ــا الشـ ــالخلف رعيـ   بـ

إن الكثير من المسائل ال يأتي بها بالخالف، وإنما يقتـصر           «: قال التسولي مبينا ومؤكّدا   
 أو لجريان العمل به، وأنه إنما يـأتي بـالخالف فـي             ، إما لشهرته  ؛فيه على قول واحد   

 ينبغي إهمال قولـه     فال ،بعضها لغرض وهو كون القائل بذلك مشهورا بالعلم والتحقيق        
هذا إذا كان مساويا لآلخر في المشهورية، بل وإن كان مخالفا للمشهور أو المعمـول             

  .)٥٥(»هب
أما عند اختالف شيوخ المذهب في التشهير والترجيح وتفاوتهم في الرتبة، فممـا ذكـره    

  :المتأخرون من قواعد الترجيح
  .)٥٦(شهيرأن ابن رشد، والمازري، وعبد الوهاب، متساوون في الت . ١
  .وأن ابن رشد يقدم تشهيره علٰى ابن بزيزة وابن يونس واللخمي . ٢
  .)٥٧(وأن ابن يونس مقدم على اللخمي . ٣

فعند التفاوت يقتصر المتأخرون على ذكر ما شهره أعالهم رتبة، كما صنع الشيخ خليل              
ولذلك خـص أربعـة فقهـاء       . )٥٨(في مختصره، مما استقرأه الشراح في هذا الجانب       

  . بالنسبة للتشهير والترجيحتصريحا
فإن فقد ذلـك    ... «: يقول التسولي بعدما بين مراتب أقوال المدونة للعمل بها من المقلد          

فليفزع في الترجيح إلٰى صفاتهم، فيعمل بقول األكثر واألورع واألعلـم، فـإذا اخـتص       
م علـى  واحد منهم بصفة أخرٰى قدم الذي هو أحرٰى منهما باإلصابة، فاألعلم الورع مقد            

  .األورع العالم



 

 )٥٤٠٥(

وكذا لو وجد قولين أو وجهين لم يبلغه عن أحد بيان األصح منهمـا، اعتبـر أوصـاف       
  .»ناقليهما

  :ثم قال مؤكدا هذا المنهج في التصنيف
تقديم ابن رشد علٰى ابن يونس،      : والترجيح بالصفة جاٍر في المذاهب األربعة، ومنه      «

  .قاله المشذالي. وابن يونس على اللخمي
هذا فيما عدا ما نبه الشيوخ علٰى ضعف كالم ابن رشد فيه، ولذا اقتصر خليل في عدة                 و

مواضع علٰى كالم اللخمي، دون ابن رشد، مع علمه به ونقله فـي التوضـيح، فإنهمـا                 
  .»متساويان

وللتأكيد على ما صدرتُ به بأن هذه القيود مختصة بالنقل والرواية عن الـسابقين مـن                
 ذكر التسولي قيدا لمراتب الترجيح السابقة عن الزرقاني، بأنها تكون           الفقهاء المرجحين، 

عند اجتهادات الفقهاء السابقين من عند أنفسهم، ال فـي نقلهـم عـن المـذهب، ألنهـم           
 ألنـه إذا قـدم     ؛لم يظهر لي وجهه   «: واستدرك هذا القيد بقوله   . متساوون في هذا األمر   

ين ما قااله عـن أنفـسهما أو نقـاله عـن             فال فرق ب   ؛ابن رشد لشدة حفظه وقوة فهمه     
 ولـم أقـف     ؛غيرهما، إذ العلة التي هي شدة الحفظ والفهم والتثبت موجودة في الجميع           

  .)٥٩(»على التفصيل المذكور لغيره
ولعّل وجه القيد الذي قيد به الزرقاني أن حكاية المذهب ال تتعلق باألفراد واجتهـاداتهم               

للمذهب إال وفق ضوابط اعتماد األقوال العامة، فمـن      الشخصية، والتي ينبغي أال تنسب      
أن ابن عرفة أفتـى     «: ذلك ما أورده التسولي نفسه في موضع آخر من رواية القلشاني          

فذلك اختيار منـه لمقابـل المـشهور         ،بصحة الحبس مع صرف المحبس الغلة لنفسه      
لمـشهور   وال تكون فتـواه حجـة علـى ا   ،وإن ثبت عنه، المعمول به فال يتابع عليه  

،  من أن مذهب الشخص ومختاره ال يكـون حجـة علـى غيـره         لما مر  ؛المعمول به 
احكم علينا بالمشهور أو المعمول به، وتقدم أول الكتاب أن الحكـم      : والناس كلهم يقولون  

لو حكم حـاكم  : بخالف ذلك ينقض كما قاله ابن عرفة وغيره، ففتوى ابن عرفة المتقدمة 
 يعتمد في كثير من اعتراضاته علـى     ا شأن هذا الشيخ     بها لوجب نقض حكمه، وهكذ    

  .)٦٠(»وعلى تسليمها ال تدفع الفقه ، وكثيرها ال يسلم،أبحاثه التي تظهر له



– 

  )٥٤٠٦(

فال تدفع الفقه أي الفقه الجماعي، أو القول المشهور المنسوب للمـذهب، فاالجتهـادات              
لقائـل بهـا أو   المنضبطة وإن سلّمت من جهة التصويب إال أنها تبقى قاصـرة علـى ا          

  .مستفتيه فقط غير متعدية للمذهب
ومن قبيل هذا األمر صنيع اإلمام الشاطبي أيضا، وهو من هو في العلم، وبلوغ بعـض                
مراتب االجتهاد، فقد أبى الفتيا بغير المشهور، ونسب نفسه للتقليد حينما سئل عن رجل               

 التركة، فأجـاب اإلمـام      كافر يرجى إسالمه إن كان ثم قول بتوريثه إن أسلم قبل قسمة           
  :الشاطبي بهذا الجواب البليغ

إن قاعدة مذهب مالك أن سبب انتقال ملك الموروث إلى الـوارث المـوت ال قـسمة                 «
التركة، فإذا مات الموروث انتقل الملك بإثر حصول الموت إلى من كان وارثًا شـرعيا،    

 القاسم وغيرهمـا،    قُسمت التركة أم ال، وعلى هذا المعنى تضافرت نصوص مالك وابن          
في المدونة وغيرها، فال حظّ في ذلك للمرتد، راجع اإلسالم قبل القسمة أم ال، وإن جاء                

  . نقل في المذهب بخالف هذا فمشكل على قواعد المذهب وعلى قواعد الشريعة
وأيضا فما ذكر أوال هو المشهور المعمول به، فال ينصرف إلى غيره مع وجود التقليـد             

ماننا، وأنا ال أستحل إن شاء اهللا في دين اهللا وأمانته أن أجد قـولين فـي                 في المفتي كز  
المذهب فأفتي بأحدهما على التخيير مع أني مقلِّد، بل أتحرى ما هو المشهور والمعمول              
                  به، فهو الذي أذكره للمستفتي، وال أتعرض له إلى القول اآلخـر، فـإن أشـكل علـي

  .)٦١(»أحد القولين ترجيحا توقفتُالمشهور ولم أر ألحد من الشيوخ في 
  .تعليق على فهٍم خاطٍئ للمشهور

بعيدا عن الخالف االصطالحي بين الفقهاء في مفهوم المشهور والراجح، هل ما قـوي              
دليله أو كثر قائله، وبعد االطالع على منهج بعض أكابر الفقهاء كالمازري، والـشاطبي              

 وااللتزام به، وعدم الحيد عنـه، فـإنني         وابن عرفة وغيرهم، في التعامل مع المشهور      
أعجب أشد العجب من بعض المعاصرين عند تناولهم لمسائل المذهب بمنهج سطحي ال             
عالقة له بالعلم، بله المذهب المالكي، فعند المقارنة بين بعض المسائل المختلَـف فيهـا               

نـاء علـى   وتكون إحداها من المشهور، واألخرى من الراجح يعمد بعضهم للتـرجيح ب         
كيف نرد الراجح الذي قوي دليلـه، ألجـل المـشهور           : "أسلوب عاطفي خطابي، بقوله   

  "!لكثرة قائليه فقط



 

 )٥٤٠٧(

وكأن المقارنة والمقابلة تكون بين النص الشرعي من األصلين، وبين قول مشهور خـاٍو      
  !عن الدليل والتأصيل، إنما هو مشهور في المذهب وال يعرف له دليل سوى الكثرة

أدري من أين سرت ألمثال هؤالء الباحثين أن الكثرة فـي المـشهور هـي كثـرة               وال  
كما نعبر باصطالحنا المعاصر، وكأن الفقهاء يبحثون عـن مـستند           " تصويٍت برلماني "

األقوال المجردة عن الدليل، فما وجدوا فيه كثرة رواة وقـائلين أدرجـوه فـي دائـرة                 
  !المشهور، وإن لم يعرفوا مستنده

لتسليم بالخالف غير المحسوم فيما ينبغي أن يقدم من المشهور أو الـراجح علـى             ومع ا 
اآلخر، وانبناء كل قول على الخالف كذلك في تعريفهما، فمما تنبغي اإلشارة إليـه مـع       

إذا أن القائلين بتقديم الراجح على المشهور من الفقهاء قيدوا ذلك بمـا             : كثرة الغفلة عنه  
، بأن كان كلُّ من تكلم عليه من المتأخرين قال هـو            رك يقينًا كان المشهور ضعيف المد   

في حين أن من نازع في تقديم المشهور على الراجح سلَّم بتقديمه            .. ضعيف المدرك   
، ولذلك ينبغي أن يقدم المـشهور وإن كنّـا    حينما يكون ضعف دليل المشهور ظنيّا فقط      

ركه قوي؛ ألنا إذا أمعنا النظـر       نظن ضعف مدركه على مقابله، وإن تحقق عندنا أن مد         
لم يكثر قائل هذا القول إال وله دليل قوي لم نطلع عليـه، زيـادة علـى الـدليل                   : نقول

  .)٦٢(الضعيف الذي اطلعنا عليه، فيكون مشهورا وراجحا
يجب علينا العمل براجح أو مشهور مذهبنا، وإن لم نعلم دليله،           «: يقول الشيخ عليش    
 فإنه حجة علينا ما دمنا في ربقة التقليد، ونظرنا في األدلـة             ،ق عليه وال قوته، وال االتفا   

 إذ وظيفتنــا محــض التقليــد، واتبــاع الــراجح أو ؛واالتفــاق واالخــتالف فــضول
  . )٦٣(»المشهور

ومع هذه القيود الملزمة بالعمل بالمشهور نجد لألسف الشديد بعـض فقهـاء المالكيـة               
الفروع الفقهية المبنية على القول المـشهور،       المعاصرين كروا على عدد من المسائل و      

وضعفوها تضعيفًا مطلقا، لكون بعضها خالف حديثًا في الصحيحين مثال، أو لمخالفتهـا             
  !قول الجمهور

وحيث قلتُ خالف، فـذلك  "يقول الخرشي مبينا وشارحا لقول الشيخ خليل في المختصر        
وخ إذا اختلفـوا فـي التـشهير        أن الشي ومعنى كالم المصنف    «": لالختالف في التشهير  

 فإنـه يـذكر القـولين المـشهورين واألقـوال           ،لألقوال وتساوى المشهرون في الرتبة    
 وسواء كان اختالفهم في تـشهير       ، إشارة إلى ذلك   ، ويأتي بعدها بلفظ خالف    ،المشهورة



– 

  )٥٤٠٨(

 ، أو الـراجح   ، أو الظـاهر   ، أو بما يدل عليه كقولهم المذهب كذا       ،الترجيح بلفظ التشهير  
  .)٦٤(»و ذلكونح

وقال محشيه العدوي في موضع آخر، مبينا أن المقلِّد يجب عليه االلتزام بالمـشهور أو               
ثـم إن   «: الراجح، مبينا الخالف في إطالق المشهور على ثالثة معاٍن ثم قـال بعـدها             

 أو قول ابـن القاسـم فـي    ، أو ما قوي دليله، هل هو ما كثر قائله   :المشهور اختلف فيه  
 أي ولو لم يظهـر قـوة        هوري،جلي األ كما أفاده ع  ،ي روايته فيها عن مالك       أ ،المدونة

  .)٦٥(» والراجح ما قوي دليله،ل ثالثةا أقو.دليله
وللداللة على ذلك نجد عند النظر في المسائل الخالفية الكثيرة فـي المـذهب، خاصـة                

، أو  حينما يشتد الخالف منزع كلِّ فقيه في االستدالل على إحـدى روايـات المـذهب              
على جهـة   -تفريعه هو، ونظير ذلك كثير مما وقفتُ عليه من اطالعي القاصر، ومنها             

 مسألة وجوب قراءة الفاتحة في الصالة، هل هي في الكلِّ أو في الجـلِّ، ومـا            -التمثيل
ينبني عليها من الخالف عند ترك القراءة عمدا أو سهوا، وكونها من المسائل التي تردد               

  .ولم يترجح له فيهافيها قول اإلمام 
وكذلك ما ينقل من الخالف في االئتمام بقارئ يلحن في القراءة، وتفصيل الفقهاء لهـذه               
المسألة تفصيال دقيقا متميزا، بالتفريق بين حالة العمد وغير العمد، وما ينـدرج تحـت               
غير العمد من السهو، أو الجهل، أو العجز، والتفريق بين اللحن فـي الفاتحـة وغيـر                 

تحة، واللحن الجلي والخفي، والمغير للمعنى وغير المغير له، ثم تأصيل كـل قـول               الفا
بناء على اعتبار هل اللحن محيل للقراءة عن قرآنية القرآن أم ال؟ وما يتفرع عن ذلـك                 
من تغيرها باعتبار الخطأ حينئٍذ كالما أجنبيا عن الصالة يوجب بطالنها عند العمد، وما              

قهاء بإقرار ذلك في الفاتحة لكون قراءتها واجبة في الكلِّ كما مـر             يستدرك به بعض الف   
قبل قليل، وكون السورة سنة، والسنة شأنها أخف من الواجب، فيعترض بعضهم علـى              
هذا االستدراك ببيان الفرق بين تعمد الخطأ، وأن ترك السورة رأسا أهون مـن الخطـأ                

 ذاتها مطلوبة في كل الركعـات، إلـى         فيها لالختالف وعدم اإلجماع على كون الفاتحة      
  .غير ذلك من التأصيل واالستدالل والتعليل والتوجيه والتخريج

فيأتي المتأخر من الفقهاء المعتبرين، كخليل وشراحه مثال، الناظر فـي هـذه المـسألة               
بعدما اكتملت لديه األقوال واجتمعت تفريعاتها، فيميز بين صحيحها وضـعيفها روايـةً،      



 

 )٥٤٠٩(

موهونها درايةً، بحسب الكثرة والقلة التي انتهى إليها االسـتدالل والتفريـع،            وسديدها و 
  ! أفيكون ذلك عن كثرة عددية فقط؟ مجردة عن البحث والنظر واالستدالل

                 ـر بـين األقـوال، أو يـردثم يأتي من المعاصرين المتسرعين في االجتهاد من يتخي
بدعوى كون المـشهور عريـا عـن        صحيحها الجاري على القواعد غلطًا أو مغالطةً،        

  !الدليل
بل إن الشهرة حتى بمفهومها السطحي السابق، مبعثُ اطمئنان وثقة عند البحث، حينمـا              

فالن وفالن وفالن، مع اليقين التام كما مر معنا         : نجد الرواية شهرها جمع من المحققين     
ل مهمـا عظـم أو   في مثاني أنواع النقد السابقة جميعا أنهم ال يسلمون بحـال ألي قـو         

صغر، إال بعد البحث والتحرير، لجوانبها المختلفة، ألنها دين ومسؤولية أمام اهللا تعـالى       
  .قبل كل شيء

  
  
 



– 

  )٥٤١٠(

 :الهوامش
                                         

  .٧١-٧٠: أعالم الفكر اإلسالمي)   ١(

 أجـزل اهللا  . وما بعدها٣١: ، صاصطالح المذهب عند المالكية: ينظر مذهب من الناحية التاريخية في أدوار ال للتفصيل)   ٢(
  .مثوبة مؤلفه ورفع درجاته في عليين، فقد خدم المذهب خدمة لم يسبق إليها بهذا الكتاب، رغم كونه غير مالكي

 ، والعتبيـة للعتبـي    ، فالمدونـة لـسحنون    .الواضحة المدونة والموازية والعتبية و    :األمهات أربع «: يقول الشيخ العدوي  )   ٣(
   . والواضحة البن حبيب،والموازية لمحمد بن المواز

 والمبـسوطة  ، فالمجموعة البن عبـدوس ، والمجموعة، والمبسوطة،تلطةش والمخ، األربعة األول:الدواوين سـبعة ويقال إن  
من . »ة سبعا من التسامح؛ ألن المدونة هي نفس المختلطوال يخفى ما في عدها.. ، والمختلطة البن القاسم،للقاضي إسماعيل

  )١/٣٨: (حاشيته على الخرشي

  .٢٩: شجرة النور)   ٤(

  ).٢/٧٤: (ترتيب المدارك)   ٥(

  .)١/٢١١: (المعيار المعرب)   ٦(

  .)٦/٣٥٨(: المصدر نفسه)   ٧(

  ).١/٦٧: (تبصرة الحكام)   ٨(

  ).١/٤٤: (المقدمات الممهدات)   ٩(

  ).١/٧٠: (مصدر نفسهال)   ١٠(

 ،المعروف بالعدالة ،  وفضالً  وحاال ا شيخ المغرب علم   ،اإلمام الكبير أبو محمد صالح بن محمد الفاسي الهسكوري        : هو)   ١١(
 وانتفع به وعنه ،بن البقال وابن بشكوال وأبي مدين الغوثامن بيت صالح وجاللة، أخذ عن أبي موسى عيسى وأبي القاسم        

    .هـ٦٣١ :توفي سنة. بن أبي راشد وابن أبي مطر له تآليف في الفقه مشهورةا راشد : منهم،أئمة
  .٢٦٦: شجرة النور  

  ).١/٧٣(: فتح العلي المالك. )١٢/٢٣(: المعيار المعرب)   ١٢(

  ). ١/٧٠: (تبصرة الحكام)   ١٣(

  . ٢٣٩: منار أهل الفتوى)   ١٤(

  . )٤٦٦-١/٤٦٥: (ترتيب المدارك)   ١٥(

  . )٣/٣٢٢: (ترتيب المدارك)   ١٦(

  . )٢/١٩: (الفواكه الدواني)   ١٧(

  . )١٠/٤١: (المعيار المعرب)   ١٨(

  . )٩/١٩١: (البيان والتحصيل)   ١٩(

  .٣٢: المحاضرات المغربيات)   ٢٠(

أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن تميم اليفرني الطنجي، الفقيه الحافظ، الفرضي، الحسابي، أخذ عن أبي الحسن                  : هو)   ٢١(
  .هـ٧٣٤: يلي، وله تقييد على المدونة، توفي سنةالزرو

  .٢١٨: شجرة النور الزكية. ٢٠٤: نيل االبتهاج  

  ).١/٧١: (تبصرة الحكام)   ٢٢(

  ).١/٣٦: (حاشية العدوي على الخرشي)   ٢٣(

  . )٧/١٢٢: (ذكرها الرهوني في باب القضاء من حاشيته)   ٢٤(



 

 )٥٤١١(

                                                                                                     
  . نقلًا عن بعض المحققين، وعدها قاعدة )١/٣١٧(: الفواكه الدواني)   ٢٥(

  ). ١/٣٦: (شرح الخرشي علٰى خليل)   ٢٦(

  . ٥: عون المحتسب)   ٢٧(

  ).١/١٣٠: (مواهب الخالق)   ٢٨(

  ).١/٨٢: (تحبير المختصر)   ٢٩(

  ). ١/٤٠: (مواهب الجليل)   ٣٠(

   ).٤٦-١/٤٥: (القصد الواجب للونشريسي)   ٣١(

   ).١/٧٦: (تبصرة الحكام)   ٣٢(

   !ت الجملة في الطبعات التي وقفت عليها، ولعل فيها كلمة ساقطةهكذا كتب)   ٣٣(

   ).١/٢١: (البهجة)   ٣٤(

  ).٤/٩٩: (الموافقات)   ٣٥(

   ).٥٠-١/٤٩: (القصد الواجب للونشريسي)   ٣٦(

   ).٩/٢٩٩: (المعيار المعرب)   ٣٧(

   ).٥/١٠١: (الموافقات)   ٣٨(

   ٦٢: كشف النقاب الحاجب)   ٣٩(

  ). ١/٧١: (تبصرة الحكام)   ٤٠(

  .  ١٢٠: نور البصر: انظر)   ٤١(

  ). ١/٢٠: (حاشية الدسوقي)   ٤٢(

  ). ١/٢٣١: (البهجة)   ٤٣(

  ). ٧/٢٢٨: (حاشية البناني على الزرقاني)   ٤٤(

   ٤٦٨: أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي)   ٤٥(

  .سرد نهاية هذا المطلب، وسيأتي ذكره في الم)٧٣٢: ت(المعتمد في الفقه، البن عسكر: يعني  ) ٤٦(

  ). ١/١٦٣: (الفواكه الدواني)   ٤٧(

)١/١٨٢()   ٤٨ .(  

التمييز في المعتمد بين المدارس أو األفراد أمر نسبي أغلبي، والترتيب الذي أوردته اجتهاد الفقير، بناء على نصوص                   )   ٤٩(
: ، فليراجـع، ص   -صه ومدارسه وسـماته    خصائ -المذهب المالكي   : الفقهاء، وهناك ترتيب آخر، انتهى إليه مؤلف كتاب       

١٢٤-١٢٣.  

  .٢٣٨: منار أهل الفتوى)   ٥٠(

ابن : والشيخان هما. مطرف وابن الماجشون؛ سميا بذلك لكثرة تالزمهما، واتفاقهما في األحكام: األخوان في المذهب هما)   ٥١(
  . )١/٤٩: (حاشية العدوي. أبي زيد والقابسي

  ).١٢/٢٣:  (المعيار المعرب)   ٥٢(

   .٣٩: بو طليحية)   ٥٣(

   ).٣/٢٩٢: (ترتيب المدارك)   ٥٤(

  ).١/٢٠(: البهجة)   ٥٥(

  ).١/٣٦: (مواهب الجليل)   ٥٦(

  ). ١/٢١: (البهجة)   ٥٧(



– 

  )٥٤١٢(

                                                                                                     
  ). ١/٤٢: (شرح الخرشي)   ٥٨(

  ). ١/٢١: (البهجة شرح التحفة)   ٥٩(

  ). ٢/٤٠٢: (البهجة شرح التحفة)   ٦٠(

  .١٧٧-١٧٥: فتاوى اإلمام الشاطبي)   ٦١(

رفع العتاب والمالم عمن قال العمل بالـضعيف  : فصل في هذه المسألة الشيخ الشريف محمد القادري الفاسي، في كتابه  )   ٦٢(
  .٧: اختيارا حرام، وضرب مثال لكال الوجهين، ثم وفّق بين القولين، ص

  ).٢/٦١: (فتح العلي المالك)   ٦٣(

)١/٤٢()   ٦٤ .(  

)٧/١٤٠()   ٦٥ .(  



 

 )٥٤١٣(

  
  
  
  
  

  
  
  

  :مقدمة
إن الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بـاهللا مـن شـرور أنفـسنا ومـن                      

سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فـال هـادي لـه، وأشـهد أن ال                    
 :إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله،  أما بعد

 وعلومه وتحصيله، والتـصنيف فيـه، خيـر مـا يـشْغَُل             فإن االشتغال بالحديث       
به الوقت، وأفضُل ما يسعى إليه في العمـر، وأشـرفُ مـا يتحـصل عليـه؛ إذ هـو        

  .إرث األنبياء، ومطلب العلماء األتقياء
     وقد توجهتْ جهود علماِء األمة إلى خدمة القرآن والسنة، خدمةً المثيل لها في عهد              

ما في خدمة القرآن فقصدتْ طائفة تعليم القـرآن وِحفْظَـه ومعرفـةَ             البشرية جمعاء؛ أ  
  .اختالِف القراءاِت فيه ومعاِنِيِه ومشِْكِلِه ومتَشَاِبِهِه وغَِريِبِه

    أما في مجال العناية باألحاديث الشريفة فجاء االهتمام بمعرفـة متونهـا صـحيحها           
عضلها ومقلوبها ومشهورها وغريبها    وحسنها وضعيفها، متصلها ومرسلها ومنقطعها وم     

وشاذها ومنكرها ومعللها ومدرجها وناسخها ومنـسوخها وخاصـها وعامهـا ومبينهـا        
ومجملها ومختلفها وغير ذلك من أنواعه، ومعرفة علم األسانيد أعنـي معرفـة حـال                
رواتها وصفاتهم المعتبرة وضبط أنسابهم ومواليدهم ووفياتهم وجرحهم وتعديلهم وغيـر           

ن الصفات ومعرفة التدليس والمدلس وطرق االعتبار والمتابعات ومعرفـة حكـم            ذلك م 

 
 

 
  قسم الدراسات اإلسالمية

  جران جامعة ن–كلية العلوم واآلداب بشرورة 
  المملكة العربية السعودية

  



– 

  )٥٤١٤(

اختالف الرواية في األسانيد والمتون والوصل واإلرسال والوقـوف والرفـع والقطـع             
  )١ (.واالنقطاع وزيادات الثقات ومعرفة الصحابة والتابعين وتابعيهم وغيرهم

 بعلمـاء الحـديث ومـصنفاتهم ومـدى         ومن أوجه العناية بالسنة يأتي االهتمام            
حكمهم على الرواة،  وهذا أمر من األهمية بمكـان فـي علـم الحـديث إذ إنـه لـم                     

 أبـرز مـا وصـل إلينـا مـن نتـاج             فمنيتهيأ معرفته إال لنزر يسير من أهل العلم؛         
: الحافظين الذَّهبي وابن حجر فـي علـم الجـرح والتَّعـديل، المختـصران النَّافعـان               

ذَّهبي، والتَّقريب البن حجـر، وكالهمـا ينتظمـان فـي سلـسلة تهـذيبات،        الكاشف لل 
ومخُتصرات، تهذيب الكمال في أسـماء الرجـال للمـزي، علـى أن ممـا يـسترعي        

 وجود بعـض التَّفـاوت فـي أحكامهمـا علـى بعـض       -نظر المتأمل لهذين الكتابين     
لـذِّين حكـم علـيهم الـذَّهبي فـي           ومن ذلك وجود عدد من الرواة ا        ال سيما    الرواة،

  .صدوق، بينما وثَّقهم ابن حجر في كتابه التَّقريب: كتابه الكاشف بـ
، )ثقـة وصـدوق   (    وعليه يأتي هذا البحـث ليـسلط الـضوء علـى مـصطلحي              

والرواة الذين وقع بينهما االختالف في الحكـم علـيهم بـين ثقـة وصـدوق، وذلـك                  
  .من خالل الكاشف والتقريب

  :ة الموضوعتسمي
ـ     اخـتالف الـذهبي عـن ابـن حجـر فـي الحكـم علـى                (رأيت أن أعنون بحثي ب

، وهـذا الحكـم لـيس علـى إطالقـه ،      )دراسة في كتابي الكاشف والتقريـب   ( الرواة
 فقـط دون غيرهمـا مـن مـصطلحات الحكـم      )ثقة وصدوق( مصطلحي إنما يخص   

، وذلـك   )وصـدوق ثقـة   ( في علم الحديث، والرواة الذين وقع علـيهم الحكـم بـين             
  :، وذلك لألسباب التالية)الكاشف والتقريب(كتابيمن خالل 

                                         
:  لبنان، الطبعـة  –تحرير علوم الحديث، عبد اهللا بن يوسف الجديع، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت                ) ١(

يث، أبو العباس أحمد بن فـرح اإلشـبيلي     الغرامية في مصطلح الحد   : ، وانظر )٩٢٣/ ٢( م،   ٢٠٠٣ - هـ   ١٤٢٤األولى،  
ـ ٦٩٩ - ٦٢٤(  المملكة العربية السعودية،  -مرزوق بن هياس الزهراني ، دار المآثر، المدينة المنورة          : ، شرح وتوثيق  ) ه

   .٣٤ م، ص٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤األولى، : الطبعة



 

 )٥٤١٥(

  :أسباب اختيار الموضوع
مـن  ) علـى الـرواة   (بــ  أهمية ودقة هذا النوع من علوم الحديث إذ يتعلق بالحكم             ١

  .، وتسليط الضوء على كتابين مهمين في علم الحديث)ثقة وصدوق(خالل مصطلحي 
حيث لم أقف على تصنيف مفرد غير كالم مبثوث في كتـب  ـ  جدة هذا الموضوع؛    ٢ 

  .المصطلح والرجال والتخريجات والشروحات الحديثية
  .ـ الرغبة في خدمة السنة الشريفة بتمييز الثابت الصحيح من السقيم الضعيف٣
  .ـ التطلع إلى تصرفات األئمة والحفاظ في حكمهم على الرواة٤ 
 الحديث من االختالف الذي اليؤثر فيه من خالل         ـ معرفة االختالف المؤثر في ثبوت     ٥

  .الحكم على الراوي
ـ إبراز قيمة كتابي التقريب والكاشف، وكذلك بيـان دور مـؤلفي هـذين الكتـابين                ٦

  .)ثقة وصدوق(  ومن خالل ومنهجهما والفرق بينهما  في الحكم على الرواة
  :أهداف الدراسة

  : التَّاليةيهدف البحث لإلجابة عن  التَّساؤالت    
ـ هل يعد توثيق ابن حجر لهؤالء الرواة تساهلًا منه ؟ وهل عدم توثيق الـذَّهبي لهـم        ١

 يعد تشددا منه ؟
 ـ هل التزم الذَّهبي وابن حجر متابعة أحٍد من األئمة في أحكامهما هذه ؟٢
وهام التي وقع   ـ هل كان لألقوال التي اقتصر على ذكرها تهذيب الكمال للمزي، واأل           ٣

  فيها في تراجم هؤالء الرواة، أثر في هذا االختالف ؟
ـ ماهي األسباب التي أدت لهذا االختالف ؟ وأيهما كان األقرب إلى الـصواب فـي                ٤

 غالب أحكامه ؟

  :الدراسات السابقة
 اختالف الذهبي عن ابن حجـر       :    لم تعن دراسة على قدر اطالع الباحثة بموضوع         

 غيـر أن هنـاك بعـض        )دراسة في كتابي الكاشف والتقريب    (  حكم على الرواة  في ال 
  :الدراسات المست جوانب من هذا الموضوع ، وقد اطلعت الباحثة منها على

توجيه اختالف أقوال الذَّهبي في الرواة الذين تكلَّم فيهم في تلخيص المستدرك، مـع     ـ  ١
رسالة ماجستير تقدمت بها الباحثة سـعاد       : نأقواله فيهم في الكاشف، والمغني، والميزا     

م، ١٩٩٧جعفر حمادي، لكلية الشَّريعة والدراسات اإلسالمية، بجامعة الكويـت، عـام            
وتقوم على المقارنة بين حكم الذَّهبي على الرواة في كتابه تلخيص المـستدرك، وبـين               

  ). ن االعتدالالكاشف، المغني، ميزا:(أحكامه عليهم في مجموعة من كتبه وهي



– 

  )٥٤١٦(

بحث هذا العنـوان فـي أربـع         :ـ الرواة الذين اختلفت فيهم أقوال الحافظ ابن حجر        ٢
رسائل ماجستير، بكلية الدعوة وأصول الدين، بجامعـة أم القـرى، بمكَّـة المكرمـة،               

وتقوم هذه الرسـائل علـى دراسـة        ،  هـ١٤٣٠-١٤٢٣-١٤٢٢ونُوقشت في األعوام    
اإلصـابة  :(حجر في حكمه على الرواة في مجموعة من كتبه، وهي         اختالف أقوال ابن    

 المطلقة، تعجيل المنفعة بزوائد رجـال األئمـة األربعـة،           يفي تمييز الصحابة، األمال   
تعريف أهل التَّقديس بمراتب الموصوفين بالتَّدليس، تغليق التَعليـق، تقريـب التَّهـذيب،      

 الرافعي الكبير، تهذيب التَّهذيب، الدراية في تخريج        التَّلخيص الحبير في تخريج أحاديث    
أحاديث الهداية، العجاب في بيان األسباب، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، القـول             

لـسان  ، المسدد في الذَّب عن مسند أحمد، الكافي الشَّاف في تخريج أحاديـث الكـشَّاف           
لستَّة ومسند أحمد، المطالـب العاليـة   الميزان، مختصر زوائد مسند البزار على الكتب ا      

بزوائد المسانيد الثمانية، موافقة الخُبر الخَبر في تخـريج أحاديـث المختـصر، نتـائج            
  ).  النُّكت على كتاب ابن الصالح، هدي الساري األفكار في تخريج أحاديث األذكار،

 -صدوق: ن حجر في التَّقريب   ـ الرواة الذين وثَّقهم الذَّهبي في الكاشف، وقال فيهم اب         ٣
بحث هذا العنوان في رسالتي ماجستير، بكلية الدعوة وأصـول الـدين،        : دراسة موازنة 

عبـد  : تناول الباحث . هـ١٤٣١-١٤٣٠بجامعة أم القرى، بمكَّة المكرمة، ونُوقشتا عام        
 إلى ترجمـة عبـد   الرحمن بن محمد بن رشيد العنزي، دراسة التَّراجم من أول الكتابين       

مائـة  ) ١١٥(الرحمن بن المغيرة الِحزامي، وبلغ عدد التَّراجم التي تناولتها هذه الدراسة          
  . وخمس عشرة ترجمة
، دراسـة التَّـراجم مـن    يعبد العزيز بن عبد اهللا الحاج التمبكت: في حين تناول الباحث  

، وبلـغ عـدد التَّـراجم التـي     ترجمة عبد الرحمن بن مقاتل التَّستري إلى آخر الكتابين        
  . مائة وأربع تراجم) ١٠٤(تناولتها هذه الدراسة

وتتميز هاتين الدراستين بكونهما تدرسان االختالف بين أقوال أكثر مـن إمـام فـي                  
 -ثقـة (، كما أنهما تدرسان مصطلحين مختلفـين        ) وابن حجر  –الذَّهبي  (الراوي الواحد 

  ). صدوق
  .اء هذا البحث ليكمل حلقة صغيرة فيما سبقه ممن دراسات    ومن أجل ذلك ج

  :منهج البحث
المنهج الوصفي التحليلي هو منهجي المختار في هذا البحث، حيث بـدأت بتعريـف                

الحديث لغة واصطالحاً، ووضحت سبب االضطراب، ثم قمت بحصر األحاديـث فـي             
العلمـاء فـي الحـديث      كتاب العلل وحللتها موضحاً نوع االضطراب ، وتتبعت أقوال          



 

 )٥٤١٧(

يتعلق به من خالل مؤلفاتهم فـي أصـول الحـديث وكتـب الرجـال                المضطرب وما 
  .والتخريجات وكتب العلل والشروح الحديثية

  :خطة البحث
، وخاتمٍة، وتفصيل ذلـك علـى   وأربعة مباحث وقد جعلت بحثي من مقدمٍة، وتمهيد،          

  :النحو التالي
، وأسباب اختيـاره، وأهميتـه، والدراسـات         تسمية الموضوع  :المقدمة وتشتمل على    

  .السابقة وخطة البحث ، ومنهجه
  :، ويشتمل على مطلبينالذهبي وابن حجر التعريف والتأليف  :المبحث األول
التَّعريف بالذَّهبي، وكتابه الكاشف في معرفة من له روايةٌ فـي الكتـب             : المطلب األول 

  . الستة
  . جر، وكتابه تقريب التَّهذيبالتَّعريف بابن ح: المطلب الثاني

  .الموازنة بين منهج الذَّهبي، ومنهج ابن حجر في صياغة التَّراجم :المبحث الثاني
اعتماد الذَّهبي، وابن حجر على بعض القرائن فـي أحكامهمـا علـى           : المبحث الثالث   

  :الرواة
ل عدم توثيق الذَّهبي    هل توثيق ابن حجر للرواة كان بسبب تساهله؟ وه         :الرابعالمبحث  

  لهم كان بسبب تشدده؟
  . تشمل أهم النتائج وقائمة المراجع:الخاتمة

    



– 

  )٥٤١٨(

  :، ويشتمل على مطلبينالذهبي وابن حجر التعريف والتأليف  :المبحث األول
التَّعريف بالذَّهبي، وكتابه الكاشف في معرفة من له روايةٌ في الكتب : المطلب األول

  .الستة
  :ريف بالذَّهبي التَّع-١

 :أـ اسمه، ونسبه، ومولده
هو أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بـن عثمـان بـن قايمـاز بـن عبـد اهللا الفَـاِرقي                     

  . )٥(، الخطيب)٤(، المحدث، المقرئ)٣(، الشَّافعي)٢(، الدمشْقي)١(األصل
ـ               ) هبيابـن الـذَّ   (وعرف بابن الذَّهبي؛ نسبة إلى صنعة أبيه، وكـان يقيـد اسـمه بـ

ويبدو أنه اتخذ صنعة أبيه مهنـةً لـه فـي أول أمـره؛ لـذلك عـرف عنـد بعـض                   
  . )٧() هـ٦٧٣(، وكان مولده في ربيع اآلخر، عام )٦() الذَّهبي(معاصريه بـ

 :ب ـ أسرته، ونشأته، وطلبه للعلم
كـان محـسنًا، فاضـلًا،      ) ٦٩٧ت  (نشأ الذَّهبي في بيت علٍم، ودين، فوالـده أحمـد            

س رقاب مما حصل من صناعة الذَّهب، كمـا كـان لـه حـظ فـي تلقِّـي                   أعتق خم 
كمـا أن عمتـه،     ،  )٨(شَرف بـسماع صـحيح البخـاري      ) هـ٦٦٦(الحديث، ففي عام    

ـ ٧٢٩(ومرضعته، ست األهل المتوفَّـاة عـام         ، )٩(كانـت ممـن طلـب العلـم       ) هـ

                                         
، )٤٠٥ص/٢البن األثير، ج: اللُّباب في تهذيب األنساب( نسبةً إلى مدينة ميافارقين، – بفتح الفاء وكسر الراء     -الفَاِرقي  ) ١(

: اللُّباب في تهذيب األنساب(وهي مدينة من بالد الجزيرة بديار بكر، ولكثرة حروفها أسقطوا بعضها في النسب فقالوا فارقي، 
    ة المـدن،  موسـوع (، وتقع في عصرنا الحالي في دولة تركيا، وتُعرف اليـوم باسـم سـيلفان،         )٢٧٨ص/٣البن األثير، ج  

 ).٣٢٥-٣٢٤ص
البـن األثيـر،   : اللُّباب في تهذيب األنساب( نسبةً إلى مدينة دمشق، - بكسر الدال وفتح الميم وسكون الشين -الدمشْقي  ) (٢
  ). وما بعدها٥٧موسوعة المدن، ص: (، ينظر لالستزادة)٥٠٨ص/١ج
اللُّبـاب  (وكثير من منتحلي مذهبه ينسبون إليه، ) هـ٢٠٤ت(افعي نسبةً إلى الجد األعلى لمحمد بن إدريس الشَّ  : الشافعي) ٣(

للـسبكي،  : طبقات الـشَّافعية الكبـرى   : (كما أن له ترجمة في كتاب     ) ١٧٦-١٧٥ص/٢البن األثير، ج  : في تهذيب األنساب  
  ).١٠٠ص/٩ج
  .٦٥البن الجزري، ص: طبقات القراء) ٤(
  ).٢٢٣ص/٥للمقريزي، ج: المقفى الكبير(دمشق،  من قرى غوطة –حيث تولى خطابة كفر بطنه ) ٥(
  .٧٩لبشار بن عواد بن معروف، ص: الذَّهبي ومنهجه في كتابه تاريخ اإلسالم) ٦(
  .٣٤للحسيني، ص: ذيل تذكرة الحفاظ ٧)(
 .٧٥ص/١للذّهبي، ج: معجم الشُّيوخ: بتصرف) ٨(
 ).٢٨٥-٢٨٤ص/١المرجع السابق، ج: بتصرف) ٩(



 

 )٥٤١٩(

ـ ٦٩١(وعني الذَّهبي في بدايات طلبه للعلم بـالقراءات، فقـرأ فـي عـام        علـى  ) هـ
ـ ٦٩٢ت(أبي إسحاق إبراهيم بن داود الدمشقي        ، كمـا قـرأ علـى غيـره مـن           )هـ

ولم يكن اهتمامه منصبا على القـراءات فقـط، بـل كـان لـه اهتمـام                 ،  )١(المقرئين  
ـ ٦٨٣(بسماع الحديث أيضا، فقد حضر عـام         مجلـس محمـد بـن عمـر بـن        ) هـ

 وسـماعه ظهـرت بجـالء بعـد         ، ولكن عنايته بطلب الحـديث،     )٢() هـ٧١٦ت(مكِّي
  . )٣() هـ٦٩٢(عام 
ثم اتَّجهت همته للحديث، وطوف فـي كثيـر مـن البلـدان لتحـصيله، وسـماعه                    

، وظهر أثر تلك الرحالت في كثرة شيوخه، فبلـغ عـدد المـشايخ الـذين تـرجم                  )٤(
  . )٥() شيخًا١٠٤٠(لهم في معجمه الكبير 

 :ج ـ  مكانته الِعلمية
هبي مكانة علمية رفيعـة، خـصوصا فـي علـم الحـديث ورجالـه،          تبوأ الذَّ 

ثنـاء العلمـاء عليـه، وإقـرارهم        : وتتجلى هذه المكانة في صوٍر شـتى فمـن ذلـك          
بتمكنه في هذا العلم، وعلو كعبه فيه سـواء أكـانوا مـن معاصـريه، أم ممـن جـاء            

  .  بعده
                 بكي فمن ثناء معاصريه عليه قـول تلميـذه عبـد الوهـاب بـن علـي الـس

أما أستاذنا أبو عبداهللا الـذَّهبي، فنـضير ال نظيـر لـه، وكبيـر هـو                 ): هـ٧٧١ت(
الملجأ إذا نزلت المعضلة، إمام الوجـود حفظًـا، وذهـب العـصر معنـى، ولفظًـا،                 
وشيخ الجرح والتَّعديل، ورجل الرجال في كلِّ سبيل، كأنَّما جمعـت لـه األمـة فـي                  

  .   )٦( يخبر عنها من حضرها صعيٍد واحٍد فنظرها ثم أخذ
ومن ثناء من جاء بعده من العلماء، ما أثنى بـه عليـه ابـن حجـر، حيـث                   

  . )٧(من أهل االستقراء التَّام في الرجال : وصفه بأنَّه

                                         
  . ٦٥البن الجزري، ص: طبقات القراء: زادةينظر لالست) ١(
 ).٢٥٩ص/ ٢ المرجع السابق ، ج)٢(
 .٣٤للحسيني، ص: ذيل تذكرة الحفاظ: بتصرف) ٣(

 . وما بعدها٨٧لبشار بن عواد بن معروف، ص: الذَّهبي ومنهجه في كتابه تاريخ اإلسالم: ينظر لالستزادة٤) (
 .٤٢٧ص/ ٢للذّهبي، ج: معجم الشُّيوخ) ٥(
 .٥٠٢ص/٢للسبكي، ج: معجم شيوخ التَّاج السبكي) ٦(
 .١٠٦البن حجر، ص: نزهة النَّظر) ٧(



– 

  )٥٤٢٠(

أما أبرز الصور الدالة على علو مكانته الِعلمية ما تركه من مؤلفـات ِعلميـة               
أكثر أهـل  : ، حتى قال عنه ابن حجر أنَّه كان      )١( ورجاله متنوعة خاصةً في علم الحديث    

، وفاتـه   )٣()  مؤلفًا ٢١٤(وقد بلغ عدد مؤلفاته كما أحصاها بشار عواد         ،  )٢(عصره تأليفًا 
  . )٤()  مؤلفًا٢٧٠(عدد ال بأس به منها، وأوصلها عبد الستار الشِّيخ إلى 

 :دـ   وفاته
 . )٥(في عينيه، وُأضر قبل وفاته بأربع سـنين قد تأذَّى بماٍء نزل   ) رحمه اهللا (كان

  .  )٦() هـ٧٤٨(وكانت وفاته في ليلة االثنين، ثالث ذي القعدة، عام 
  :»الكاشف في معرفة من له روايةٌ في الكتب الستة« التَّعريف بـ-٢
  : مكانة الكتاب، وتاريخ تأليفه-أ

لكمال في أسـماء    ا(ينتظم كتاب الكاشف في سلسلة كتٍب عدة اتخذت من كتاب           
تهذيب الكمـال   (أصلًا لها، ومن أهمها كتاب      ) هـ٦٠٠ت(لعبد الغني المقدسي    ) الرجال

، والذي أصـبح المعتمـد للكتـب     )هـ٧٤٢ت(ألبي الحجاج الِمزي    ) في أسماء الرجال  
  . المؤلَّفة بعده في رجال الكتب الستة

                                         
ضوابط الجرح ( قام محمد الثاني بن عمر بن موسى بجمع مؤلفات الذَّهبي في الرجال، وترتيبها حسب تواريخ تأليفها، ١) (

  .  وما بعدها٦٢ص/١ي بن عمر بن موسى، جلمحمد الثان: والتَّعديل عند الحافظ الذَّهبي جمعا ودراسة
  .٣٣٧ص/٣البن حجر، ج: الدرر الكامنة) ٢(

، واستدرك عليه قاسم بن علي ) وما بعدها١٤٠لبشار بن عواد بن معروف، ص: الذَّهبي ومنهجه في كتابه تاريخ اإلسالم) (٣
، ثم استدرك عليه مجد بن )وما بعدها٣١عد، صلقاسم بن علي بن س: صفحات في ترجمة الحافظ الذَّهبي(، )مؤلفًا٣٨(بن سعد 

لمجد بن : أقوال الحافظ الذَّهبي النَّقدية في علوم الحديث من كتابه سير أعالم النبالء جمع ودراسة(، )مؤلفات٨(أحمد بن مكي 
وامـة  لمحمـد بـن ع  : دراسـات الكاشـف  (، ثم زاد عليها محمد بن عوامة مؤلفين،      )٣١ص/١أحمد بن سعيد بن مكي، ج     

 .١١ص/١ج

 .وما بعدها٣٥٠لعبد الستَّار الشيخ، ص: الحافظ الذَّهبي مؤرخ اإلسالم) ٤(
  .٢٤٢لصالح الدين الصفدي، ص: نكت الهميان في نكت العميان:  بتصرف٥)(
للـذّهبي،  : تـذكرة الحفـاظ  :  (لالسـتزادة ينظـر   ). (*) ١٢٦ص/٢لـصالح الـدين الـصفدي، ج      : الوافي بالوفيات ) ٦(
لـصالح الـدين   : أعيان العصر وأعوان النَّصر(، )٩٧للذّهبي، ص : المعجم المختص بالمحدثين  (،  )وما بعدها ١٥٠٠ص/٤ج

للـسبكي،  : طبقات الشَّافعية الكبـرى   (،  )وما بعدها ٣٤للحسيني، ص : ذيل تذكرة الحفاظ  (،  )وما بعدها ٢٨٨ص/٤الصفدي، ج 
، )وما بعدها ٢٢٢ص/٥للمقريزي، ج : المقفى الكبير (،  )دهاوما بع ٨٥ص/١للفاسي، ج : ذيل التَّقييد (،  )وما بعدها ١٠٠ص/٩ج
البـن  : المنهل الصافي (،  )٣٣٨-٣٣٧-٣٣٦ص/٣البن حجر، ج  : الدرر الكامنة (،  )٦٥البن الجزري، ص  : طبقات القراء (

ن عواد  لبشار ب : الذَّهبي ومنهجه في كتابه تاريخ اإلسالم     :(ومن الدراسات المعاصرة  ). وما بعدها ٢٦٨ص/٩تغري بردي، ج  
لعبـد الـستَّار   : الحافظ الذَّهبي مؤرخ اإلسالم (،  )لقاسم بن علي بن سعد    : صفحات في ترجمة الحافظ الذَّهبي    (،  )بن معروف 

  .الشيخ



 

 )٥٤٢١(

ن الذَّهبي اختصره مـن     كتاب الكاشف، والذي يمكننا القول بأ     : ومن هذه الكتب  
كتاب الِمزي السابق، وذلك إما حقيقةً؛ بافتراض أن الذّهبي اختـصر كتـاب الكاشـف               

، أو تجوزا؛ على فرض أن الذَّهبي اختـصر كتـاب   )١(مباشرةً من كتاب تهذيب الكمال      
فـي  ، و )٢()تذهيب تهذيب الكمال  (الكاشف من مختصر لكتاب تهذيب الكمال وهو كتاب         

  . )٣(كلتا الحالتين يكون كتاب تهذيب الكمال هو األصل لكتاب الكاشف 
ـ ٧٧١ت(وقد نال الكاشف ثناء تلميذ الذَّهبي عبد الوهاب بن علي السبكي             ) هـ

كما نـال اهتمـام العلمـاء،    ، )٤(فقد وصفه أثناء تعداده لمؤلفات الذَّهبي بأنَّه مجلد نفيس  
ـ ٨٤١ت(وقام إبراهيم بن محمد سبط ابن العجمي    ،  )٥(وعنايتهم بسماعه، واستنساخه   ) هـ

  . )٦(بعمل حواشي مفيدة عليه 
وكان الذَّهبي قد انتهى من تأليف كتاب الكاشف بعد عصر يوم الجمعـة لـسبٍع      

كما جاء في آخر المطبوعة، والتي طُبعـت      ) هـ٧٢٠(وعشرين خلت من رمضان عام      
ه من اإلضافات بعـد ذلـك التـاريخ،    ولم يخِل الذَّهبي كتاب، )٧(عن نسخة بخط المؤلف     

  . )٨(والتي كان آخرها قبل وفاته بخمس سنين 

                                         
للـذّهبي،  : الكاشـف (ويؤيد هذا الرأي قول الذَّهبي في مقدمة كتاب الكاشف أنَّه اقتضبه من كتاب تهذيب الكمال للمزي           ) ١(
لمحمد بـن  : دراسات الكاشف: كر محمد بن عوامة هذا الرأي، واستدل له بهذا الدليل، وأدلٍة أخرى في، وقد ذ )١٨٧ص/١ج

  .١٨ص/١عوامة ج
ويؤيد هذا الرأي ما ذكره جمع ممن ترجم الذَّهبي من معاصريه وغيرهم بأن كتاب الكاشف مختصر من كتاب تـذهيب         ) (٢

: فوات الوفيات (،  )٢٩١ص/٤لصالح الدين الصفدي، ج   :  العصر وأعوان النَّصر   أعيان: (تهذيب الكمال فمن كتب معاصريه    
: طبقات الحفاظ(، وممن جاء بعده  )١٠٤ص/٩للسبكي، ج : طبقات الشَّافعية الكبرى  (،  )٣١٦ص/٣لمحمد بن شاكر الكتبي، ج    

  . ٥٢٢لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ص
)(٣   امة الرأيين السنظر عرض محمد بن عوحاول الجمع بينها بما تقدم ي ابقين في هذه المسألة، وناقش أدلتهما، ثم) : دراسات

  .٢٠-١٩-١٨ص/١لمحمد بن عوامة ج: الكاشف
 ).١٠٤ص/٩للسبكي، ج: طبقات الشَّافعية الكبرى ٤)(
  .١٤-١٣ص/١لمحمد بن عوامة ج: دراسات الكاشف: (ينظر أمثلة لذلك في) ٥(
لحواشي مع كتاب الكاشف بتحقيق محمد بن عوامة، واشتركت في نشره دار القبلة للثقافة اإلسالمية بجـدة،      طُبعت هذه ا  ) ٦(

  ).هـ١٤١٤(ومؤسسة علوم القرآن بجدة، وصدرت الطبعة األولى منه عام 
  .٥٣١ص/٢للذّهبي، ج: الكاشف) ٧(
: ذلك هو ترجمة مجاهد بـن ربـاح، ينظـر         ، والمثال الذي ذكره ل    )٣٣٧ص/ ١لمحمد بن عوامة ج   : دراسات الكاشف ) ٨(
 .٢٤١ص/٢للذّهبي، ج: الكاشف(



– 

  )٥٤٢٢(

  :  منهج الذَّهبي في تأليفه-ب
بدأ الذَّهبي كتابه بمقدمة في بضعة أسطر ذكر فيها شرطه فيمن سـيترجم لـه،       
والرموز التي سيعتمدها، ثم سرد التَّراجم مرتبةً على حروف الهجاء، وإليـك تفـصيل              

   :منهجه
   رتب تراجم الكتاب علـى الحـروف الهجائيـة    : الترتيب العام للكتاب

مبتدًئا بالرجال من رواة الكتب الستة، مقدما في ذلك األسماء، ثم الكنى، ثم فـصٌل فـي            
األبناء، ثم فصٌل في األنساب، ثم األلقاب، ثم المبهمين، فالنِّساء من رواة الكتب الـستة،               

  ). ترجمة٧١٧٩(، ثم الكنى من النِّساء، وبلغ عدد تراجم الكتاب )١(ألسماء مبتدًئا با
       ترجم له، وطريقة عرض التَّرجمة وصياغتهاحدد فـي  : شرطه فيمن ي

الـصحيحين،  (أن يكون من رجال الكتب الـستَّة      : المقدمة شروطه فيمن ترجم له، وهي     
وحـذف التَّـراجم    ) ي أسماء الرجال  تهذيب الكمال ف  (، الذين ذكروا في   )والسنن األربعة 

التي ذُكرت فيه للتَّمييز، والتي كررت فيه للتنبيه، وأن يكون لـه روايـة فـي الكتـب                  
 .  )٢()الصحيحين، والسنن األربعة(الستَّة

              حقق كتاب الكاشف أنَّهـا سـبعا مقومات التَّرجمة لديه، فقد ذكر مأم
اسم المترجم ونسبه ونسبته، وأسماء بعض شـيوخه،        : التزم بأربٍع منها وهي   .  مقومات

معلومـات  : ولم يلتزم بثالٍث منها وهي.  وأسماء بعض تالميذه، ورموز مخرجي حديثه    
 . )٣(عامة عن الراوي، وجرح الراوي وتعديله، وتاريخ وفاته 

     موز التي استعملها في كتابهمـوز التـي         :الرذكر في مقدمة كتابه الر
) س(للتِّرمـذي، ) ت(ألبـي داود،  ) د(لمـسلم، ) م(للبخـاري، ) خ: (ا فيه، وهي  استعمله
ـ      ) ق(للنسائي، ، وإن اتفـق األربعـة األواخـر        )ع(البن ماجه، فإن اتفقوا فالرمز لهم ب

 . )٥(، هذا وقد استخدم رموزا أخرى غير التي ذكرها في المقدمة )٤() ٤(فالرمز لهم بـ

     واةفصح الذَّهبي في مقدمة كتابه عـن        : منهجه في الحكم على الرلم ي
، )ميزان االعتدال فـي نقـد الرجـال       (منهجه في الحكم على الرواة، كما فعل في كتابه        

                                         
 ). الم ألف- و- ظ – ذ - ث -ت : (خلت تراجم النِّساء من األحرف التالية) ١(

 .وما بعدها١٣ص/١للذّهبي، ج: الكاشف) ٢(
  .١٩ص/١المرجع السابق، ج) ٣(
 .١٨٧ص/١ المرجع السابق، ج٤)(
 .وما بعدها٧٨ص/١المرجع السابق ، ج: (ينظر) ٥(



 

 )٥٤٢٣(

، )١ (والذي بين فيه مراتب الجرح والتَّعديل التي اعتمدها في الحكم على الـرواة هنـاك              
إعطاء حكم لكل ترجمـة   ى؛ لكونه لم يحرص عل  )الكاشف(ولعله لم يقم بالمثل في كتابه       

من تراجمه، وعدم اهتمامه بالحكم على تراجم كتاب الكاشف؛ كان من األسـباب التـي              
نهاية الـسول فـي     (لتأليف كتابه ) هـ٨٤١ت(دعت إبراهيم بن محمد سبط ابن العجمي      

 . )٢() رواة الستة األصول

والتَّعديل في عدٍد من    وقد أجمل محقق كتاب الكاشف منهج الذَّهبي فيه من ناحية الجرح            
أنَّه ينقل في كثيٍر من التَّراجم ما قيل في الراوي مـن جـرٍح              : سوقها باختصار أالنقاط  

وتعديٍل دون ترجيح، وفي بعض التَّراجم يقتصر على ما قيل في الـراوي مـن جـرٍح             
ي الـراوي  ويكون ذلك منه ترجيحا لتعديله أو العكس، أو يولِّد قولًا من األقوال الواردة ف      

ويصفه بها، ويشير في بعض التَّراجم إلى كون الراوي مختلف فيه وال يرجح، ويسكت              
  . )٣(في بعضها عن نقل حكٍم على الراوي وليس لسكوته ضابط

  . التَّعريف بابن حجر، وكتابه تقريب التَّهذيب: المطلب الثاني
  : التَّعريف بابن حجر-١

 :لدهأ ـ اسمه، ونسبه، ومو
، أحمد بن علي بن محمد بن محمد بـن علـي بـن أحمـد                )٤ (هو أبو الفضل  
، )٨(، الــشَّافعي، المحــدث)٧(، المولــد والنَّــشأة)٦(، الِمــصري)٥(العــسقَالني األصــل

                                         
  .١١٤ص/١للذّهبي، ج: ميزان االعتدال: (ينظر) ١(
  .٦٨ص/١لسبط ابن العجمي، ج، نهاية السول) ٢(
الرواة الذين وثقهم الذَّهبي في الكاشف وقال فيهم ابن حجـر فـي             : (، وينظر أمثلةً لذلك   )٢٠ص/١للذّهبي، ج : الكاشف) ٣(

  ).٥٣لعبد العزيز بن عبد اهللا التمبكتي، ص: ن بن مقاتل التستري إلى آخر الكتابينالتَّقريب صدوق من ترجمة عبد الرحم
الجواهر والـدرر  ( ، )هـ٧٨٦ت(كناه والده بذلك تيمنًا بقاضي مكة أبي الفضل محمد بن أحمد بن عبد العزيز النُّويري   ) ٤(

المجمـع المؤسـس للمعجـم      : (نُّويري فـي  ، وينظر ترجمة لل   )١٠٢ص/١للسخاوي، ج : في ترجمة شيخ اإلسالم ابن حجر     
 ).٢٦٧-٢٦٦ص/٣البن حجر، ج: المفهرس

اللُّبـاب فـي   ( نسبةً إلى عسقالن، مدينة بساحل الشام من فلسطين،   – بفتح العين وسكون السين وفتح القاف        –العسقَالني) ٥(
طريق الممتد من عكا شمالًا إلى رفـح  وهي مدينة ساحلية قريبة من غزة على ال) ٣٣٩ص/٢البن األثير، ج: تهذيب األنساب 

 ).١٠١موسوعة المدن، ص(جنوبا، 

: ، ينظر لالسـتزادة )٢١٩ص/٣اللُّباب في تهذيب األنساب، ج ( بكسر الميم وسكون الصاد، نسبةً إلى مصر،         -المصري) ٦(
 ). وما بعدها١٩١موسوعة المدن، ص(
  .٦٢البن حجر، ص: رفع اإلصر) ٧(
 ).وما بعدها١١٥ص/٢للفاسي، ج: ذيل التَّقييد: (ليل على ذلك، لكن لالستزادة ينظروليس هناك حاجة للتد) ٨(



– 

  )٥٤٢٤(

، وكـان مولـده فـي    )٢(، المعروف بابن حجر وهـو لقـب لـبعض آبـاءه        )١(القاضي
  . )٣() هـ٧٧٣(شعبان عام

 :للعلمب ـ  نشأته، وطلبه 
ـ ٧٧٧(نشأ ابن حجر يتيم األبوين، فوالده قـد مـات عـام            ، وماتـت أمـه قبـل       )هـ

  . ذلك
ـ ٧٨٧ت(وكان الوصي عليه بعد موته علـي الخُروبـي         كبيـر التُّجـار    ) هـ

، فأدخله الكُتَّاب وعمره خمس سنين، وأكمـل حفـظ القـرآن ولـه مـن                )٤ (في مصر 
 سـمع صـحيح البخـاري علـى         العمر تسع سنين، وعندما بلغ اثنـي عـشر عامـا          

، ثـم حفـظ بعـد ذلـك عـددا مـن             )٥() هـ٧٩٠ت(مسند الحجاز عبد اهللا النَّشاوري    
ـ ٧٩٢(المختصرات في علوٍم شتى، وظهر اهتمامـه بفنـون األدب منـذ عـام              ).  هـ

ـ ٨٠٦ت(وبلقائه لشيخه عبد الـرحيم بـن الحـسين العراقـي            غلـب عليـه     )٦() هـ
) ٧(ى تحصيله، ورحل في طلبـه إلـى أقطـاٍر عديـدة             التوجه لعلم الحديث، فأكب عل    

  . )٨() شيخًا٧٣٠(حتى بلغ عدد مشايخه الذين ترجم لهم في معجم شيوخه
 :ج ـ مكانته الِعلمية

بلغ ابن حجر منزلةً علميةً رفيعة، نال بها ثنـاء معاصـريه مـن شـيوخه، وأقرانـه،          
ـ ٨٠٦ت(ما وصـفه بـه شـيخه العراقـي        : ، ومن ذلك  )٩(وتالميذه حيـث قـال    ) هـ

الشيخ العالم، والكامـل الفاضـل، اإلمـام المحـدث، المفيـد المجيـد، الحـافظ                 :عنه

                                         
 ).٦٢البن حجر، ص: رفع اإلصر: (ترجم لنفسه في كتابه) ١(

: الجواهر والـدرر  (  قيل هو لقب ألحمد الجد األعلى في نسبه، وقيل هو لقب لوالده،              – بفتح الحاء والجيم     –ابن حجر   ) ٢(
  ).١٠٥ص/١للسخاوي، ج

 .٦٢البن حجر، ص: رفع اإلصر) ٣(
 ).٤٥١-٤٥٠ص/١البن حجر، ج: الدرر الكامنة: (ينظر ترجمته في) ٤(
  ).وما بعدها١٠٢ص/٢البن حجر، ج: المجمع المؤسس: (ينظر ترجمته في) ٥(
  ).وما بعدها١٧٦ص/٢المرجع السابق ، ج: (ينظر ترجمته في) ٦(
للـسخاوي،  : الجـواهر والـدرر   : (ما حصل فيها من سماعات وإجـازات ينظـر        للتّعرف على رحالت ابن حجر، و     ) ٧(
 ).وما بعدها١٤٢ص/١ج
 ).٣٦٩ص/٣البن حجر، ج: المجمع المؤسس) ٨(
 ).وما بعدها٢٦١ص/١للسخاوي، ج: الجواهر والدرر: (ينظر أمثلةً أخرى لذلك في) ٩(



 

 )٥٤٢٥(

المتقن الضابط، الثِّقة المأمون، أفرط بجده الحثيـث حتـى انخـرط فـي سـلك أهـل                
  .  )١(الحديث، وحصل في الزمن اليسير على علٍم غزير 

مـن جـاء بعـدهم     ومما يدل على مكانة ابن حجر بـين علمـاء عـصره، و            
ما نراه في مصنَّفات هؤالء العلماء من نقٍل مـن كتبـه، ومناقـشٍة ألقوالـه مـا بـين            

  . )٢(مؤيٍد ومعارض 
كما أن ما خلَّفه ابن حجر من مؤلفـاٍت متميـزٍة كمـا وكيفًـا تـشهد علـى                   

ـ ٩٠٢ت(استحقاقه لما ناله من مكانـة، وقـد أوصـل الـسخاوي          مؤلفـات ابـن   ) هـ
  . )٣()مؤلفًا٢٧٣(حجر إلى

 :د ـ  وفاته
، ثم اشـتد بـه المـرض فـي يـوم      )٤(كان ابتداء مرضه في شهر ذي القعدة   

الثالثاء ألربعة عشر خلت من ذي الحجة، ولم يلبـث بعـدها إال أربعـة أيـام حيـث                   
  . )٥() هـ٨٥٢(تُوفِّي في ليلة السبت عام

  : التَّعريف بتقريب التَّهذيب-٢
  :خ تأليفه مكانة الكتاب، وتاري-أ

الكمـال فـي    (من سلسلة كتـٍب تبـدأ بكتـاب         ) تقريب التَّهذيب (يتفرع كتاب 
ـ ٦٠٠ت(لعبد الغنـي المقدسـي      ) أسماء الرجال  ، والـذي هذَّبـه أبـو الحجـاج         )هـ

، ثـم قـام الـذَّهبي     )تهذيب الكمال في أسـماء الرجـال      (في كتابه ) هـ٧٤٢ت(الِمزي  
                                         

  ).٢٧١-٢٧٠ص/ ١المرجع السابق، ج) ١(
 ).وما بعدها٣٣٦ص/١للسخاوي، ج: الجواهر والدرر: (لك فيينظر أمثلةً لذ) ٢(
ابن ( ،  )مؤلفًا٢٨٢(، وأوصلها شاكر بن محمود بن عبد المنعم إلى          )وما بعدها ٦٦٠ص/٢للسخاوي، ج : المرجع السابق ) ٣(

  ).هاوما بعد١٧٣ص/١لشاكر بن محمود بن عبد المنعم، ج: حجر العسقالني مصنفاته وموارده في كتابه اإلصابة
 .١١٨٥ص/ ٣للسخاوي، ج: الجواهر والدرر) ٤(
: درر العقـود  (،  )وما بعـدها  ١١٥ص/٢للفاسي، ج : ذيل التَّقييد :(، وينظر لالستزادة  )١١٩٣ص/ ٣المرجع السابق ، ج   ) ٥(

لمحمد : لحظ األلحاظ بذيل طبقات الحفاظ(، )٦٤-٦٣-٦٢البن حجر، ص: رفع اإلصر(، )وما بعدها١٩٤ص/١للمقريزي، ج
البن تغري : المنهل الصافي(، ) وما بعدها ٧٠لعمر بن فهد المكي، ص    : معجم الشيوخ ( ،  )وما بعدها ٣٢٦فهد المكي، ص  بن  

عنوان الزمـان بتـراجم   (، )٢١٩ص/٢لسبط ابن العجمي، ج : كنوز الذهب في تاريخ حلب    (،  )وما بعدها ١٧ص/١بردي، ج 
إبراهيم بن باجس بن عبد     : ، تحقيق )١ط(للسخاوي،  : ر والدرر الجواه(،  )وما بعدها ١١٥ص/٢للبقاعي، ج : الشيوخ واألقران 

: ، ومن الدراسات المعاصرة)وما بعدها٤٥للسيوطي، ص: نظم الِعقيان(، )م١٩٩٩-هـ١٤١٩المجيد، دار ابن حزم، بيروت، 
ودراسـة فـي منهجـه      ابن حجر العسقالني مصنفاته     (،  )لمحمد بن كمال الدين بن عز الدين      : ابن حجر العسقالني مؤرخًا   (

 .لشاكر بن محمود بن عبد المنعم: وموارده في كتابه اإلصابة



– 

  )٥٤٢٦(

، وألـف ابـن حجـر صـنوا لكتـاب           )لتذهيب تهـذيب الكمـا    (باختصاره في كتابه  
، ثـم اختـصر ابـن حجـر كتابـه فـي             )تهذيب التَّهذيب (تذهيب التَّهذيب وهو كتاب   

  ). تقريب التَّهذيب(مختصٍر لطيف سماه
وكان إبداع ابن حجر في ترتيب طبقات كتاب تقريب التَّهذيب، وابتكار مراتبه؛            

بأنَّـه  ): هـ٩٠٢ت(حتى قال عنه السخاوي   من أسباب إعجاب العلماء به، وثناؤهم عليه        
وكان ابن حجر قد انتهى من تأليف كتاب تقريب التَّهـذيب ألربعـة           ،  )١(عجيب الوضع   

كما جاء في آخـر المطبوعـة، والتـي         ) هـ٨٢٧(عشر خلت من جمادى اآلخرة عام       
 يضيف عليه حتى قبـل     وبقي يعمل قلمه في كتابه، و      )٢(طُبعت عن نسخة بخط المؤلف،    

  .  )٣(وفاته بعامين

  : منهج ابن حجر في تأليفه-ب
بدأ ابن حجر كتابه بمقدمٍة بين فيها سبب تأليفه للكتاب، ووضح المقومات التي             

، )٤(سيلتزمها في تراجمه، وقسم مراتب الجرح والتَّعديل إلـى اثنتـي عـشرة مرتبـة                
، وبين الحد الزمني لكل طبقة، ثـم        )٥(وحصر رواة الكتاب زمنيا في اثنتي عشرة طبقةً         

ختم مقدمته بيان رموزه في الكتاب، ثم سرد التَّراجم مرتبةً على حروف الهجاء، وإليك              
  :تفصيل منهجه

 :  الترتيب العام للكتاب
رتب ابن حجر تراجم الكتاب على الحروف الهجائية مبتدًئا بالرجال مـن رواة الكتـب               

ذلك األسماء، ثم الكنى، ثم ذكر بابين وفـصلين فـي األنـساب، ثـم               الستة، مقدما في    
األلقاب، ثم الكنى من األلقاب، فاألنساب من األلقاب، وأتبعه بباٍب في المبهمين بترتيـب         
من روى عنهم، ثم الكنى من المبهمين، فالنِّساء من رواة الكتب الستة، مبتدًئا باألسـماء،     

ساء، ثم األنساب، فاأللقاب، ففصٌل في بيان المبهمات على ترتيـب مـن   ثم الكنى من النِّ  
  . روى عنهن، وختمه بفصٍل في النِّساء الالتي روين عن النِّساء

                                         
 .٦٨٣ص/ ٢للسخاوي، ج: الجواهر والدرر) ١(
 .٧٨٧البن حجر، ص: تقريب التَّهذيب) ٢(

الكتـاب،  جمع محقق تقريب التَّهذيب محمد بن عوامة اإلضافات المؤرخة التي زادها ابن حجر بعد انتهائه من تصنيف            ) ٣(
 ).٩٧البن حجر، ص: تقريب التَّهذيب(وبلغت عشرين إضافة، 

  .١١١-١١٠البن حجر، ص: تقريب التَّهذيب) ٤(
 .١١٢-١١١المرجع السابق، ص) ٥(



 

 )٥٤٢٧(

 طريقة عرض التَّرجمة وصياغتها  : 
: ذكر ابن حجر في مقدمة كتابه المقومات التي سيلتزمها في التَّـراجم، وهـي             

ته وكنيته ولقبه، مع ضبط ما يشكل من ذلك بالحروف، والحكم           اسم الراوي ونسبه ونسب   
على الراوي بأحد مراتب الجرح والتَّعديل التي بينها في المقدمـة، والتَّعريـف بعـصر      
الراوي، كما يذكر تاريخ وفاة الراوي إن عرفها وإال اكتفى بذكر طبقته، ويـذكر رمـز            

  . )١(من أخرج حديث الراوي من األئمة 
 موز التي استعملها في كتابهالر : 

للبخـاري فـي   ) خ: (ذكر في مقدمة كتابه الرموز التي استعملها فيـه، وهـي    
، وفي خلق   )بخ(، وللبخاري في األدب المفرد    )خت(صحيحه، فإن كان حديثه عنده معلقًا     

داود، ألبي  ) د(لمسلم،) م(،)ي(، وفي رفع اليدين   )ر(، وفي جزء القراءة   )عخ(أفعال العباد 
، )قـد (، وفي القدر  )خد(، وفي الناسخ  )صد(، وفي فضائل األنصار   )مد(وفي المراسيل له  

للتِّرمذي، وفـي الـشمائل     ) ت(،)كد(، وفي مسند مالك   )ل(، وفي المسائل  )ف(وفي التفرد 
البن ماجـة،   ) ق(،)كن(، وفي مسند مالك   )عس(للنسائي، وفي مسند علي له    ) س(،)تم(له

ـ   ، فإن ا  )فق(وفي التفسير له   ، وإن اتفقـوا  )ع(تفقوا على اإلخراج للراوي فالرمز لهم بـ
ـ         ومن ليس لـه روايـة   .  )٤(على اإلخراج للراوي سوى البخاري ومسلم، فالرمز لهم ب

  . )٢(، ومن ليس عليه عالمة فقد ذُكر للتنبيه )تمييز(في الكتب الستة يرمز له بـ
 واةمنهجه في الحكم على الر  : 

 عن منهجه في الحكم على الرواة في مقدمة كتابـه، فـذكر أنَّـه               أبان المؤلف 
يختصر الحكم على الراوي بأصح وأعدل ما قيل فيه، وذلك ببيان مرتبته مـن مراتـب              

  . )٣ (الجرح والتَّعديل التي ابتكرها المؤلف وبنى عليها كتابه

                                         
، وناقش محقق الكتاب محمد بن عوامة مدى التـزام المؤلـف بهـذه              )وما بعدها ١٠٩البن حجر، ص  : تقريب التَّهذيب ) ١(

 .٥٠-٤٩البن حجر، ص: تَّهذيبتقريب ال(المقومات، 

، وناقش محقق الكتاب محمد بن عوامة مدى التزام المؤلف بهذه الرموز،            )١١٣-١١٢البن حجر، ص  : تقريب التَّهذيب ) ٢(
  . وما بعدها٨٠البن حجر، ص: تقريب التَّهذيب(وذكر ما زاده عليها، 

وامة مراتب الجرح والتَّعديل التي ذكرها المؤلـف،   ، وناقش محقق الكتاب محمد بن ع      )١١١-١١٠المرجع السابق، ص  ) ٣(
  ). وما بعدها٥١البن حجر، ص: تقريب التَّهذيب(وذكر ما زاده عليها، 



– 

  )٥٤٢٨(

  ي صياغة التَّراجمالموازنة بين منهج الذَّهبي، ومنهج ابن حجر ف :المبحث الثاني
  : االلتزام بعناصر التَّراجم التي ذكرها كل منهما في مقدمة كتابه-أولًا

  : التزام الذَّهبي بعناصر التَّراجم التي ذكرها في مقدمة كتابه-أ
لم يفصل الذَّهبي فـي مقدمتـه المختـصرة للكاشـف فـي ذكـر منهجـه فـي                        

  :كتفى بذكر شروطه فيمن سيترجم له، وهيالتَّراجم، وما سيلتزم ذكره فيها، وا
، الـذين   )الـصحيحين، والـسنن األربعـة     (أن يكون من رجـال الكتـب الـستَّة        ـ  ١

ذكروا في تهذيب الكمال وحذف التَّراجم التي ذُكـرت فيـه للتَّمييـز، والتـي كـررت         
 .  فيه للتنبيه

 .  )١ ()نن األربعةالصحيحين، والس(أن يكون له رواية في الكتب الستَّةـ  ٢
وقد التزم بهذين الشَّرطين اللذان وضـعهما فـيمن سـيترجم لـه، حيـث إن جميـع                  
التَّراجم الواردة في هذا البحث ذُكرت في تهـذيب الكمـال لـرواة لهـم روايـةٌ فـي                   

) خ:(كما ذكر في مقدمته الرموز التـي جعلهـا للكتـب الـستَّة، وهـي              ،  الكتب الستَّة 
، البـن ماجـة  ) ق(للنَّـسائي، ) س(للتِّرمـذي، ) ت(ألبـي داود،  ) د(لمسلم،) م(للبخاري،

  .  )٢ ()٤(، وإن أتَّفق أرباب السنن األربعة فالرمز)ع(فإن اتَّفقوا فالرمز
وكذلك لم يخالف الرموز التي جعلها لمن أخـرج للـراوي مـن أصـحاب الكتـب                   

 من رموز لكـل كتـاب مـن الكتـب الـستَّة،             الستَّة، حيث التزم بما ذكره في المقدمة      
  .  ولم يضف في أثناء التَّراجم رموزا أخرى جديدة

  : التزام ابن حجر بعناصر التَّراجم التي ذكرها في مقدمة كتابه-ب
بين ابن حجر فـي مقدمـة التَّقريـب أنَّـه سـيترجم لكـل راٍو باختـصار،                  

، تكون شـاملةً السـم الـراوي، واسـم أبيـه،         بحيث ال تزيد التَّرجمة عن سطٍر واحد      
واسم جده، وأشهر نسبته ونسبه، كما سيذكر كنية الـراوي، ولقبـه، مـع ضـبط مـا                  
يشكل بالحروف، ثم يذكر حكمه على الراوي بجرٍح أو تعـديل، ثـم يعـرف بطبقـة                 

إن الراوي مستعيضا بهـا عـن ذكـر شـيوخ الـراوي وتالميـذه، فوفـاة الـراوي                   
عرفها، ويختم ترجمة الـراوي بـذكر الرمـز لمـن أخـرج حـديث الـراوي مـن                   

                                         
 .وما بعدها١٣ص/١الكاشف، ج) ١(
 .١٨٧ص/١لمرجع السابق، ج ا٢)(



 

 )٥٤٢٩(

األئمة، وإليك الحديث عن مدى التزامه بما ذكره فـي مقدمـة كتابـه مـن عناصـر                  
 :التَّرجمة
 :اسم الراوي، ونسبه، ونسبته، وكنيته، ولقبه . ١

 ماعـدا ثالثـة      التزم بذكر اسم الراوي واسم أبيه في جميع تراجم الـرواة           -
  . ٪ من مجموع الرواة٣رواة، يشكِّلون 

 أما اسم جد الراوي فلم يلتزم بذكره سوى في نصف الرواة تقريبا، ولم يذكر               -
  . ٪ من مجموع الرواة٤٩، يشكِّلون ) راٍو٥٢(اسم الجد في
٪ ٣لون   أما النِّسبة فقد ذكرها جميع تراجم الرواة ماعدا أربعة رواة، يـشكِّ            -

  . من مجموع الرواة
، يـشكِّلون   ) راوٍ ٥١( وذكر كنى نصف الرواة تقريبا، ولم يذكر الكنية فـي            -

  . ٪ من مجموع الرواة٤٨
 . ٪ من مجموع الرواة٧، يشكِّلون )ثمانية رواة( وذكر لقب الراوي في-

 : ضبط ما يشكل من ذلك بالحروف . ٢
ا أشكل من األسماء والكنـى واأللقـاب        وقد التزم بذكر العنصر حيث ضبط م      

 . ٪ من مجموع الرواة٣٧، يشكِّلون ) راٍو٤٠(بالحروف في
 : الحكم على الراوي بأحد مراتب الجرح والتَّعديل التي بينها في المقدمة . ٣

التزم بالحكم على غالب الرواة بما ذكره في مقدمته من مراتب التَّعديل، وزاد             
  . ض الرواة بألفاظ لم يذكرها في المقدمةفي حكمه على بع

٪ من مجموع الرواة بألفاظ تشمل      ٧٣، يشكِّلون   ) راوٍ ٧٨(فنجد أنَّه حكم على     
  :المرتبتين الثَّانية والثَّالثة من مراتب التَّعديل

بالمرتبة الثَّانية من مراتب التَّعديل عنـده، والتـي تلـي مرتبـة     ) أربعة رواة (حكم على 
المفَضل بن مهلْهل السعدي، محمد بن سنان الباِهِلي العوقي، محمد بـن            :(ة، وهم الصحاب

  ). يوسف بن عبد اهللا الِكنِْدي، محمد بن أحمد بن محمد بن الحجاج بن ميسرة الكُريزي
ـ           راد وكان غالب حكمه على الرواة بالمرتبة الثَّالثة من مراتب التَّعديل عنـده، وهـي إف

٪ مـن مجمـوع     ٦٩، يشكِّلون   ) راوٍ ٧٤(، حيث إنَّه حكم بها على       )ثقة(الراوي بوصف 
  . الرواة



– 

  )٥٤٣٠(

ـ      بأمور لم يذكرها في مراتب التَّعديل التي       ) ثقة(وزاد في حكمه على الراوي ب
  :٪ من مجموع الرواة٢٧، يشكِّلون ) راٍو٢٩(ذكرها في مقدمته في

ـ      بـأمور ال تـؤثر فـي الحكـم عليـه           ) ثقـة (زاد في حكمه على الراوي ب
  ):راٍو١٧(في

   .  )١()  راٍو١١( أشار إلى زهد الراوي، وعبادته، وورعه، وكرمه في-
شريح بن عبيد بن شريح الحـضرمي،       :(، وهم )أربعة رواة ( أشار إلى إرسال   -

 بـن  يحيى بن جابر بن حسان الطَّائي، عبد اهللا بن موهب الشَّامي، يحيى بـن عبـد اهللا    
  ). بكير المخْزومي

عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بـن        :( أشار إلى قلَّة حديث راٍو واحد، وهو       -
  ). عفَّان اَألمِوي
  ). عبيد اهللا بن أبي يزيد المكِّي:( أشار إلى كثرة حديث راٍو واحد، وهو-

ـ       ١٢(بأمور تؤثر في الحكـم عليـه فـي     ) ثقة(وزاد في حكمه على الراوي ب
  ):اٍور

، )ثمانيـة رواة  (قرن حكمه على الراوي باإلشارة إلـى تليينـه فـي               - 
إسحاق بن راشد الجزري، جعفر بن إياس بن أبي وحِشية اليشْكري، هدبـة بـن               :(وهم

خالد بن األسود القَيسي، الحكم بن عبد اهللا بن إسحاق بن األعرج البصري، عمرو بـن                
هم، الحكم بن عبد اهللا البصري، بريد بن عبد اهللا بن أبي بـردة        أبي عمرو المطَِّلبي موال   

  ). بن أبي موسى اَألشْعري، إبراهيم بن مرزوق بن دينار اَألمِوي
شَـبابة بـن سـوار    :(، وهـم )أربعة رواة( قرن حكمه على الراوي بتلبسه ببدعة في      -

بن صالح بن حي الهمداني الثَّوري، عطاء       الفَزاري، عبد اهللا بن سالم اَألشْعري، الحسن        
  ). بن أبي ميمونة البصري، هارون بن موسى اَألزِدي موالهم

                                         
سدي، سريج بـن يـونس بـن إبـراهيم     حبيب بن أبي مرزوق الرقَّي، خُبيب بن عبد اهللا بن الزبير بن العوام األَ           : وهم) ١(

البغْدادي، عاصم بن عمر بن قتادة بن النُّعمان الظَّفَري، عبد اهللا بن عمرو بن عثمان بن عفَّان اَألمِوي، علي بن عثَّام بن علي 
الجعفي، هـانئ بـن   العاِمري، محمد بن داود بن صبيح المصيصي، محمد بن علي بن أبي ِخداش اَألسدي، مسعود بن سعد        

  .كلثوم بن عبد اهللا الِكنَاني، يونس بن يوسف بن ِحماس اللَّيثي



 

 )٥٤٣١(

 :التَّعريف بعصر الراوي . ٤
  . وقد التزم بذكر هذا العنصر في جميع تراجم الرواة

وللتَّعريف بعصر الراوي قسم الرواة إلى اثنا عشرة طبقة، فمن كان من الطَّبقة             
األولى، والثَّانية فوفاته قبل المائة، ومن كان من الطَّبقة الثَّالثة إلى الثَّامنة فوفاتـه بعـد                

  . المائة، ومن كان من الطَّبقة التَّاسعة إلى الثَّانية عشر فوفاته بعد المائتين
  :إلّا أنَّه خالف ذلك في تراجم قليلة، وهي

-)         بير بن العـوب بن عبد اهللا بن الزيـدي  خُبكانـت وفاتـه قبـل       )ام اَألس ،
  . ، ومع ذلك عده من الثَّالثة)هـ٩٣ت(المائة

ـ ١٩٤ت(، توفِّي قبل المـائتين  )زيد بن أبي الزرقاء الثَّعلبي الموصلي      (- ، )هـ
  . ومع ذلك عده من التَّاسعة

، كانـت وفاتـه    )عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتَقي المصري          (-
، ومع ذلك عده من كبار العاشرة، وقد يكون ذلك بسبب تقـدم             )هـ١٩١ت(ائتينقبل الم 

  . وفاته حيث إنَّه توفِّي قبل أن يكمل الستين
، كانت وفاته قبـل  )عبد اهللا بن عمرو بن عثمان بن عفَّان اَألمِوي المصري          (-

  . ، ومع ذلك عده من الثَّالثة)هـ٩٦ت(المائة
ــن قَ (- ــثم ب ــن الهي ــرو ب ــصريعم ــي الب ــن القُطَع ــل )طَ ــوفِّي قب ، ت

  . ، ومع ذلك عده من صغار التَّاسعة)هـ١٩٨ت(المائتين
 : يذكر تاريخ وفاة الراوي إن عرفها وإال اكتفى بذكر طبقته . ٥

ذكر تاريخ الوفاة في نصف تراجم الرواة تقريبا، ولـم يـذكر تـاريخ الوفـاة                
  . ة٪ من مجموع الروا٤٧، يشكِّلون )راٍو٥٠(في

، رغم أنَّها قد ذُِكرت فـي  )زيد بن رباح المدني(ويالحظ أنَّه لم يذكر تاريخ وفاة  
  . تهذيب الكمال، وذكرها هو في التَّهذيب

 :يذكر رمز من أخرج حديث الراوي من األئمة . ٦
لم يخالف الرموز التي جعلها لمن أخرج للراوي من أصحاب الكتـب الـستَّة،              

كره في المقدمة من رموز لكل كتاب من الكتب الستَّة وملحقاتها، ولـم             حيث التزم بما ذ   
  .  يضف في أثناء التَّراجم رموزا أخرى جديدة



– 

  )٥٤٣٢(

  : االلتزام بالمقومات العامة للتَّراجم-ثانيا
  : اسم المترجم، ونسبه، ونسبته-أ

٪ مـن   ٩٢ يشكِّلون)  راوٍ ٩٨( التزم الذهبي بذكر اسم الراوي واسم أبيه في        -
٪ من مجموع الـرواة،    ٨يشكِّلون  ) رواة٩(مجموع الرواة، ولم يذكر اسم أب الراوي في       

 ١٠٤(بينما نجد أن ابن حجر قد ذكر اسم الراوي واسم أبيـه فـي             ،  واكتفى بذكر كنيته  
٪ من مجموع الرواة، ولم يذكر اسم أب الراوي واكتفى بـذكر كنيتـه    ٩٧يشكِّلون  ) راٍو
ويالحظ أن التزام ابن حجر بهذا العنصر       ،  ٪ من مجموع الرواة   ٣يشكِّلون  )  رواة ٣(في

  . ٪ من مجموع الرواة٥قد فاق التزام الذَّهبي به بما مجموعه 
٪ من مجموع   ٣٢، يشكِّلون   ) راوٍ ٣٤( التزم الذهبي بذكر اسم جد الراوي في       -

  . ٪ من مجموع الرواة٦٨يشكِّلون ، ) راٍو٧٣(الرواة، ولم يذكر اسم الجد في
٪ ٥١، يـشكِّلون  ) راٍو٥٥(بينما نجد أن ابن حجر قد ذكر اسم جد الراوي فـي    

٪ مـن مجمـوع     ٤٩، يـشكِّلون    ) راوٍ ٥٢(من مجموع الرواة، ولم يذكر اسم الجد فـي        
  . الرواة

ي به بما مجموعه    ويالحظ أن التزام ابن حجر بهذا العنصر قد فاق التزام الذَّهب          
  . ٪ من مجموع الرواة١٩

٪ من مجمـوع  ٧٩يشكِّلون )  راٍو٨٤( أما النِّسبة فقد التزم الذهبي بذكرها في       -
٪ ٢١، يشكِّلون   )راٍو٢٣(الرواة، ولم يذكر النِّسبة إلى القبيلة، أو المدينة، أو الصنعة في            

  . من مجموع الرواة
٪ مـن مجمـوع   ٩٧يشكِّلون )  راٍو١٠٣(ذكرها في بينما نجد أن ابن حجر قد      

٪ ٣، يـشكِّلون    ) رواة ٤(الرواة، ولم يذكر النِّسبة إلى القبيلة، أو المدينة، أو الصنعة في            
ويالحظ أن التزام ابن حجر بهذا العنصر قد فاق التزام الذَّهبي بـه             ،  من مجموع الرواة  

  . ٪ من مجموع الرواة١٨بما مجموعه 
  : الكنية-ب

٪ مـن مجمـوع     ٢٦، يـشكِّلون    ) راوٍ ٢٨(نجد أن الذَّهبي قد ذكر الكنية في        
  . ٪ من مجموع الرواة٧٤، يشكِّلون ) راٍو٧٩(الرواة، ولم يذكر الكنية في 

٪ مـن   ٥٢، يـشكِّلون    ) راوٍ ٥٦(بينما نجد أن ابن حجر قد ذكر الكنية فـي           
  . ٪ من مجموع الرواة٤٨، يشكِّلون ) راٍو٥١(في مجموع الرواة، ولم يذكر الكنية 



 

 )٥٤٣٣(

ويالحظ أن التزام ابن حجر بهذا العنصر قد فاق التـزام الـذَّهبي بـه بمـا                 
  . ٪ من مجموع الرواة٢٦مجموعه 

  : الَّلقب-ت
  . ٪ من مجموع الرواة٦، يشكِّلون ) رواة٦(نجد أن الذَّهبي قد ذكر اللقب في

٪ مـن مجمـوع   ٧، يشكِّلون ) رواة٨(ن حجر قد ذكر اللقب في    بينما نجد أن اب   
  . الرواة

ويالحظ أن التزام ابن حجر بهذا العنصر قد فاق التزام الذَّهبي به بما مجموعه              
  . ٪ من مجموع الرواة١

  : سنة المولد، وسنة الوفاة-ث
  ). هـ١٧٢( بن بكَّارالزبير: نجد أن الذَّهبي قد ذكر تاريخ مولد راٍو واحد، وهو
كان مولـده سـنة   (الحسن بن صالح  : وكذلك ذكر ابن حجر تاريخ مولد راٍو واحد، وهو        

ويالحظ هنا التَّساوي في االلتزام بذكر هذا العنصر لدى كلًا من الـذَّهبي وابـن               ). مائة
  . حجر

 حيـث    نجد أن الذَّهبي لم يلتزم بذكر تاريخ الوفاة في جميع تراجم الـرواة،             -
٪ من مجموع الرواة، ولم يـذكر تـاريخ الوفـاة فـي             ٤٥، يشكِّلون   )راٍو٤٨(ذكره في 

  . ٪ من مجموع الرواة٥٥، يشكِّلون )راٍو٥٩(
لم يلتزم بذكر تاريخ الوفـاة فـي جميـع تـراجم الـرواة، حيـث ذكـره                ـ  

، )راٍو٥٠(٪ من مجموع الرواة، ولم يذكر تاريخ الوفـاة فـي          ٥٣، يشكِّلون   )راٍو٥٧(في
ويالحظ أن التزام ابن حجر بهذا العنصر قـد فـاق           ،  ٪ من مجموع الرواة   ٤٧يشكِّلون  

  . ٪ من مجموع الرواة٨التزام الذَّهبي به بما مجموعه 
  : الشُّيوخ، والتَّالميذ-ج

نجد أن الذَّهبي قد ذكر أسماء شيوخ الراوي وتالميذه في جميع تراجم الرواة،             
غلب في ذلك ذكر شيخين وتلميذين في كـل ترجمـة حيـث ذكـر شـيخين                 وكان األ 

، يـشكِّلون   )راٍو٦٧(وذكر تلميذان فـي   ،  ٪ من مجموع الرواة   ٦٩، يشكِّلون   )راٍو٧٤(في
وال يمكننا الموازنة بين الذَّهبي وابن حجر في هذا العنـصر           ،   ٪ من مجموع الرواة    ٦٣

  . الراوي وطبقته عن ذكر شيوخه وتالميذهحيث إن ابن حجر قد استغنى بذكر عصر 



– 

  )٥٤٣٤(

  : الجرح والتَّعديل-ح
  . التزم كل من الذَّهبي وابن حجر بذكر الحكم على جميع الرواة

 ٪ مـن مجمـوع      ٩١، يشكِّلون   ) راوٍ ٩٧(ونجد أن الذَّهبي قد حكم بنفسه على      
٪ مـن مجمـوع    ٩، يـشكِّلون   )عـشرة رواة  (الرواة، واقتصر على نقل قول غيره في      

  . الرواة
بينما نجد أن ابن حجر قد حكم بنفسه على جميع الرواة الـذين شـملتهم هـذه                 

  . الدراسة
  : مرويات الراوي-خ

التزم الذَّهبي وابن حجر في جميع الرواة بذكر الرمز لمـن أخـرج مرويـات              
المؤلفات األخرى ألصحاب   الراوي من أصحاب الكتب الستَّة، وقد زاد ابن حجر بعض           

  . الكتب الستَّة
وخالف الذَّهبي تهذيب الكمال، والتَّذهيب، والتَّهذيب، والتَّقريب، فـي راويـين،        

  :وهما
ذُِكر إخراج البخاري، وأبي داود، والنَّسائي لـه       ): عبد اهللا بن سالم اَألشْعري    (-

 البخاري له، وباالعتمـاد     في تهذيب الكمال والتذهيب، بينما في الكاشف لم يذكر إخراج         
  . تبين إخراج البخاري له) حرف(على موسوعة الحديث

ذُِكر إخراج البخاري ومسلم وابن ماجـة       ): عبد اهللا بن أبي عتبة اَألنْصاري     (-
له في تهذيب الكمال والتَّذهيب، بينما لم يذكر في الكاشف إخراج ابن ماجة لـه، وذُِكـر    

تبـين أن مـن     ) حـرف (، وباالعتماد على موسوعة الحديث    بدلًا عنه إخراج النَّسائي له    
  . أخرج له ابن ماجة وليس النَّسائي

  :وخالف ابن حجر تهذيب الكمال، والتَّذهيب، في راويين، وهما
ذُكر فـي التقريـب إخـراج أبـي داود،          ): يحيى بن قيس السباِئي المْأِرِبي    (-

  .  ي ذلك ما ذُِكر في التَّهذيبوالتِّرِمذي، والنَّسائي لحديثه موافقًا ف
بينما لم يذكر إخراج النَّسائي لحديثه في تهذيب الكمال والتـذهيب وموسـوعة             

  ). حرف(الحديث
ذُكر في التقريب إخـراج أبـي       ): الوليد بن سليمان بن أبي السائب القُرشي      (-

  . داود في فضائل األنصار، والنَّسائي، وابن ماجة لحديثه
تهذيب الكمال، والتَّذهيب، والتَّهذيب إخراج أبـي داود لـه فـي            بينما ذُِكر في    

  . المراسيل



 

 )٥٤٣٥(

  : ضبط ما يحتاج إلى ضبط-د
نجد أن الذَّهبي لم يضبط بالحروف في جميع التَّـراجم المدروسـة فـي هـذا              

  . البحث
٪ مـن  ٣٧، يـشكِّلون   ) راوٍ ٤٠(بينما نجد أن ابن حجر قد ضبط بالحروف في        

   . مجموع الرواة
  : المعلومات األخرى عنه-ذ

تنوعت المعلومات العامة التي أضافها الذَّهبي وابن حجر في بعـض تـراجم        
الرواة ما بين ذكٍر لما اشتهر به الراوي من علٍم وزهـٍد وعمـل، وبعـض اللطـائف                  

  . التَّاريخية، والحديثية
رواة، حيث ذكرهـا   ولم يلتزم الذَّهبي بذكر هذه المعلومات في جميع تراجم ال 

، يـشكِّلون   ) راوٍ ٧٦( ٪ من مجموع الرواة، ولم يذكرها فـي        ٢٩، يشكِّلون   )راٍو٣١(في
  .  ٪ من مجموع الرواة٧١

 ٪ مـن مجمـوع      ٣٢يشكِّلون  ) راٍو٣٤(بينما نجد أن ابن حجر قد ذكرها في       
  . اة ٪ من مجموع الرو٦٨، يشكِّلون ) راٍو٧٣(الرواة، ولم يذكرها في

ويالحظ أن التزام ابن حجر بهذا العنصر قد فاق التـزام الـذَّهبي بـه بمـا                 
  . ٪ من مجموع الرواة٣مجموعه 

اعتماد الذَّهبي، وابن حجر على بعض القرائن في أحكامهمـا علـى            : المبحث الثالث   
  :الرواة

ذه القـرائن،   تؤثِّر القرائن المصاحبة للراوي وحديثه في الحكم عليه، وإعمال ه         
أو إهمالها من أهم أسباب اختالف النُّقاد في أحكامهم على الرواة، ومن هـذه القـرائن                 

احتجـاج أصـحاب   :(التي كان لها تأثير في الحكم على الرواة في هذا البحث، ما يلـي           
الصحاح بحديث الراوي، وتخريج أصحاب المـستخرجات علـى الـصحاح لحـديث             

 قيل بأنَّه ال يروي إال عن ثقة عن الراوي، وكـون الـراوي مـن                الراوي، ورواية من  
، وتفصيل ذلك علـى     )١()عمال عمر بن عبد العزيز ووالته، وكون الراوي من التَّابعين         

  :النحو التالي
                                         

، وكان اعتماد )٤٣٤ ص- ٤٢٧البن دقيق العيد، ص: االصطالح في بيان االقتراح(وقد ذُكر عددا من قرائن التَّوثيق في ) ١(
ليحيى بن عبد اهللا    ) جمعا ودراسة (ان على الكتب الستَّة     زوائد رجال صحيح ابن حب    (هذه الدراسة على القرائن المذكورة في       

التَّعديل الضمني عند ابن عدي لـشيوخه  (، والزيادات عليها المذكورة في     )٩٦ ص -٧٤ص/ ١بن يحيى البكري الشهري، ج    
  ).٦٢ ص- ٤٥لخالد بن جابر بن علي األسمري، ص) جمع ودراسة موازنة(



– 

  )٥٤٣٦(

  :احتجاج أصحاب الصحاح بحديث الراويـ ١
لقرائن المقوية  يعد احتجاج أصحاب الصحاح بحديث راٍو من الرواة من أظهر ا          

، ذلك أن اشـتراطهم للـصحة فـي         )١(له، بل إن من العلماء من عد ذلك توثيقًا للراوي         
األحاديث التي خرجوها يفيد توثيقهم لرواة أحاديث هذه الكتب، وتزداد هذه القرينة قـوةً              

ة المخـرج لهـم   إذا كان الراوي محتج به في الصحيحين أو أحدهما، وقد بلغ عدد الروا        
مـن الـرواة     % ٥٢، بنسبة   البحث امن رواة هذ  )  راوٍ ٥٦(في الصحيحين، أو أحدهما   

إبراهيم بن أبي عبلَة ِشمر بن يقظان العقَيلي، إسحاق بن          :(، وهم البحث ا هذ همالذين شمل 
راشد القُرشي موالهم الجزري، إسماعيل بن أبي حكيم القُرشي المـدني، األسـود بـن            
العالء بن جارية الثَّقَفي، أفلح بن حميد بن نافع األنصاري المدني، بريد بن عبد اهللا بـن             
أبي بردة بن أبي موسى األشعري الكوفي، ثابت بن عياض األحنف العـدوي مـوالهم               
المدني، جعفر بن إياس بن أبي وحِشية اليشْكري، حجير بن الربيع العدوي البـصري،              

 صالح بن حي الهمداني الثَّوري، الحكم بن عبد اهللا البصري، الحكم بن عبـد               الحسن بن 
اهللا بن إسحاق بن األعرج البصري، حميد بن نافع اَألنْصاري المدني، زكريا بن يحيـى           
بن صالح القُضاعي المصري، زيد بن رباح الِفهري موالهم المدني، سريج بن يـونس              

 سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري البغدادي، سليمان بن            بن إبراهيم البغْدادي،  
صالح اللَّيثي المروزي، شبابة بن سوار الفَزاري موالهم المدائني، عاصم بن عمر بـن              
قتادة بن النُّعمان الظَّفَري المدني، عاصم بن محمد بن زيد العمري المدني، العباس بـن               

بصري، عبد الحميد بن دينار البصري، عبـد الـرحمن بـن            الوليد بن نصر النَّرسي ال    
القاسم بن خالد بن جنادة العتَقي المصري، عبد اهللا بن جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي                
البغدادي، عبد اهللا بن سخبرة األزدي الكوفي، عبد اهللا بن سالم األشْعري الحمصي، عبد              

العمري المدني، عبد اهللا بـن عبيـدة بـن نَـِشيط            اهللا بن عبد اهللا بن عمر بن الخطَّاب         
الربذي، عبد اهللا بن أبي عتبة األنْصاري المدني، عبد اهللا بن عمرو بن عثمان بن عفَّان                
اَألمِوي المصري، عبد اهللا بن أبي قيس النَّصري الحمصي، عبد الملك بن سـعيد بـن                

الكوفي، عبيد اهللا بن أبي يزيد الِكنَاني       سويد األنصاري المدني، عبيد بن الحسن المزني        
موالهم المكِّي، عتبة بن مسلم التَّيمي موالهم المدني، عطاء بن أبي ميمونة البـصري،              
علي بن الحكم البنَاني البصري، علي بن عثَّام بن علي العاِمري الكوفي، علي بن مـسلم   

ِمِري موالهم المكِّي، عمـرو بـن   بن سعيد الطُّوسي، عمر بن عطاء بن أبي الخُوار العا    

                                         
  .٤٣٢ و ص٤٢٧بن دقيق العيد، صال: االصطالح في بيان االقتراح) ١(



 

 )٥٤٣٧(

أبي عمرو المطَِّلبي موالهم المدني، عمرو بن الهيثم بن قَطَن القُطَعي البصري، محمـد              
بن جعفر بن زياد الوركاني الخُراساني، محمد بن سنان الباِهِلي العوقي البصري، محمد             

سدي الواِلبي الكوفي، محمد بـن    بن عثمان بن كرامة الِعجلي موالهم، محمد بن قيس األ         
يحيى بن علي بن عبد الحميد الكناني المدني، محمد بن يوسف بـن عبـد اهللا الِكنْـِدي                  
المدني، المستورد بن األحنف الِفهري، المفَضل بن مهلْهل السعدي الكوفي، المقدام بـن             

          ح بن هانئ بن يزيد الحارثي الكوفي، منصور بن أبي ميكي، هارون    شُرر التُّرِشيزاحم ب
بن موسى اَألزِدي موالهم البصري، هدبة بن خالد بن األسود القَيسي البصري، همـام               
بن منبه بن كامل اَألبنَاوي، الوليد بن صالح الضبي الجزِري النَّخَّاس، وهب بن منَبه بن               

 الطَّائي، يحيى بن جعفر بن أعـين        كامل اَألبنَاوي الصنعاني، يحيى بن جابر بن حسان       
اَألزِدي البخَاري، يحيى بن عبد اهللا بن بكير المخْزومي المصري، يحيى بـن واضـح               
اَألنْصاري موالهم المروزي، يزيد بن أبي عبيد اَألسلَِمي موالهم، يعقوب بـن عبـد اهللا       

  ).  س اللَّيثي اَألنْصاري، يونس بن يوسف بن ِحما- زيد -بن أبي طلحة 
من الرواة المخرج لهم في بقية الصحاح، والـذين         )  راوٍ ٢٠(ويضاف لما سبق  

إسماعيل بـن إبـراهيم     :( ، وهم  البحث ا هذ هممن الرواة الذين شمل    % ١٩بلغت نسبتهم   
الباِلِسي، إبراهيم بن مرزوق بن دينار األموي البصري، حبيب بن أبي مرزوق األسِدي             

سان بن نوح النَّصري الحمصي، زيد بن أبي الزرقاء الثَّعلبـي الموصـلي،             موالهم، ح 
سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة البلَوي المدني، شرحبيل بن مدِرك الجعفي الكـوفي،      
شريح بن عبيد بن شريح الحضرمي الحمصي، علي بن شعيب بـن عـدي البغْـدادي                

لْبي الكوفي، عبد الحميد بن المنذر بن الجارود العبدي، عبد          البزار، العباس بن ذَِريح الكَ    
الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفَّان اَألموي المدني، عبد الرحمن بن عبد اهللا بن عبـد                 
الحكم بن أعين الِمصري، عمار بن خالد بن يزيد بن دينار التَّمار الواِسطي، محمد بـن                

لمقْرئ، النَّضر بن عبد الجبار المرادي المصري، نَِهيك بن يـِريم           عبد اهللا يزيد المكِّي ا    
اَألوزاعي الشَّامي، هشام بن الغاز بن ربيعة الجرِشي الدمشْقي، وائل بـن داود التَّيمـي           

  ). الكوفي، الوليد بن سليمان بن أبي السائب القُرشي، يحيى بن قيس السباِئي المأِربي
 الذَّهبي أثر تخريج صاحبي الصحيحين ألحد الرواة في الحكم عليـه             وقد بين 

فكل من خُرج له في الصحيحين فقد قفز القنطرة، فال معدل عنـه إلَّـا ببرهـاٍن                 :(بقوله
، ورغم ذلك نجد أن الذَّهبي لم يوثِّق جميع الرواة الذين شـملتهم هـذه الدراسـة        )١()بين

                                         
  .٨٠للذّهبي، ص: الموقظة) ١(



– 

  )٥٤٣٨(

م من رواة الصحيحين، وإذا أضفنا لذلك عدد الـرواة المخـرج    رغم كون عدد كبير منه    
من الرواة لـم يـوثِّقهم      )  راوٍ ٧٦(، أصبح لدينا    ) راوٍ ٢٠(لهم في بقية الصحاح وعددهم    

الذَّهبي رغم تخريج أصحاب الصحاح لهم، وقبل أن نحكم بأن الذَّهبي قـد أهمـل هـذه      
كـان  )  راوٍ ٢١(توثيق الرواة البد أن نـذكر أن هنـاك        القرينة ولم تكن سببا كافيا لديه ل      

الراجح من أقوال الذَّهبي توثيقهم، فيكون عدد الرواة المخرج لهم فـي الـصحاح ولـم                
من الرواة المخرج لهم في الـصحاح ممـن          % ٧٢بنسبة  )  راوٍ ٥٥(يوثقهم الذَّهبي هو  

  . البحث ا هذهمشمل
، وما ذكره ظهر    )١(يضا تقديم رواة الصحيحين على غيرهم     وقد بين ابن حجر أ    

تأثيره في أحكامه على رواة هذه الدراسة حيث أنَّه قد وثَّق جميع رواة الصحيحين الذين               
، وإذا أضفنا لذلك عدد الرواة المخرج لهـم فـي        ) راوٍ ٥٦(شملتهم هذه الدراسة وعددهم   

من الرواة المخـرج لهـم فـي        )  راوٍ ٧٦(ح لدينا   أصب)  راوٍ ٢٠(بقية الصحاح وعددهم  
من الـرواة    % ٧١الصحاح، أي أن هذه القرينة قد تكون أدت إلى توثيق ابن حجر لـ              

  . البحث ا هذهمالذين الذين شمل
ومما سبق يالحظ أن تأثير هذه القرينة ليس كبيرا في أحكـام الـذَّهبي علـى                

هبي لم يوثِّق ثلثي الرواة المخرج لهم في الصحاح ممن شملتهم هذه            الرواة، حيث أن الذَّ   
الدراسة، بينما كان تأثيرها واضحا في أحكام ابن حجر على الرواة، حيث أن ابن حجر               

  .  البحث ا هذهمالذين شملمن قد وثَّق جميع الرواة المخرج لهم في الصحاح 
 :رجات على الصحاح لحديث الراوي تخريج أصحاب المستخـ ٢

 يعد تخريج أصحاب المستخرجات على الصحاح لراٍو من الرواة من القـرائن            
، ذلك أن تـسميتهم لكتـبهم       )٢ (المقوية له، بل إن من العلماء من عد ذلك توثيقًا للراوي          

الرواة المخرج لهـم فـي   بالصحاح يفيد توثيقهم لرواة أحاديث هذه الكتب، وقد بلغ عدد          
من الـرواة الـذين الـذين       % ١٨بنسبة  )  راوٍ ١٩(الصحاح ممن شملتهم هذه الدراسة      

إبراهيم بن مرزوق بن دينار األموي البصري، الزبيـر بـن           :(، وهم  البحث ا هذ همشمل
بكَّار بن ثابت بن عبد اهللا بن عبد اهللا بن الزبير األسدي المدني، زيد بن أبـي الزرقـاء             
الثَّعلبي الموصلي، سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة البلَوي المدني، سـعد بـن أوس                

                                         
  .٤٠البن حجر، ص: نزهة النَّظر) ١(
لمحمد بن علي ابن دقيق العيد،      :  وما أضيف إلى ذلك من األحاديث المعدودة من الصحاح         االصطالح في بيان    االقتراح) ٢(

  .٤٣٣-٤٣٢ص



 

 )٥٤٣٩(

الحضرمي الحمصي، العبـاس بـن ذَِريـح الكَلْبـي     العبسي، شريح بن عبيد بن شريح       
الكوفي، عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفَّان اَألموي المدني، عبد الرحمن بن عبـد        
اهللا بن سعد الدشْتَكي، علي بن الحسن بن موسى الِهاللي الدارابِجردي، علي بن شـعيب        

بد الوهاب بن إبراهيم الغَطَفَاني، محمد بن أحمـد         بن عدي البغْدادي البزار، فضيل بن ع      
بن محمد بن الحجاج بن ميسرة الكُريزي الرقِّي الصيدالني، محمد بن عبـد اهللا يزيـد                
المكِّي المقْرئ، محمد بن علي بن أبي ِخداش اَألسدي الموصـلي، مـسعود بـن سـعد          

 المرادي المصري، هشام بن الغاز بـن ربيعـة          الجعفي الكوفي، النَّضر بن عبد الجبار     
  ). الجرِشي الدمشْقي، وائل بن داود التَّيمي الكوفي

وهذه القرينة لم تكن كافية لدى الذَّهبي لتوثيـق الـرواة المخـرج لهـم فـي                 
المستخرجات على الصحاح، فقد حكم على جميع الرواة المخرج لهم في المـستخرجات          

 ـ     على الص ، فيمكن القول أن هذه القرينـة لـم      )صدوق(حاح ممن شملتهم هذه الدراسة ب
  .البحث اتؤثِّر في أحكامه على رواة هذ

              من فوائد المستخرجات الحكم بعدالة رواتها؛ حيث أن ن أنر فقد بيجا ابن حأم
، ولعـلَّ   )١(دهمن شرط المستخرجات على الصحاح أن ال يخرج صاحبها إلَّا عن ثقٍة عن            

ذلك مما دفع ابن حجر لتوثيق جميع الرواة المخرج لهم في المستخرجات على الصحاح              
، أي أن هذه القرينة قـد تكـون أدت إلـى            ) راوٍ ١٩(ممن شملتهم هذه الدراسة وعددهم    

  . البحث ا هذهممن الرواة الذين شمل % ١٨توثيق ابن حجر لـ 
 :أنَّه ال يروي إال عن ثقة عن الراويرواية من قيل بـ ٣

تُعد رواية من قيل عنه بأنَّه ال يروي إال عن ثقة عـن راٍو مـن الـرواة مـن       
القرائن المقوية له، بل مال إلى جعلها تعديلًا للراوي البخاري، ومسلم، وابـن خزيمـة،               

د الرواة الذين روى عنهم     ، وقد بلغ عد   )٣(، وطائفة من المحقِّقين من المحدثين     )٢ (والحاكم
بنـسبة  )  راوٍ ٣٤ (البحـث  ا هذ همأحد ممن قيل عنه بأنَّه ال يروي إلَّا عن ثقة ممن شمل           

إبراهيم بن أبي عبلَة ِشمر بن يقظـان        :( ، وهم  البحث ا هذ هممن الرواة الذين شمل   % ٣٢
ء بن جاريـة الثَّقَفـي،      العقَيلي، إسماعيل بن أبي حكيم القُرشي المدني، األسود بن العال         

ثابت بن عياض األحنف العدوي موالهم المدني، جعفر بن إيـاس بـن أبـي وحـِشية                 

                                         
  .٤٠البن حجر، ص: نزهة النَّظر) ١(
  .٢٠٠ص/٢للسخاوي، ج: يثفتح المغ) ٢(
  .٣٧٧-٣٧٦ص/١البن رجب الحنبلي، ج: شرح علل التِّرِمذي) ٣(



– 

  )٥٤٤٠(

اليشْكري، حميد بن نافع اَألنْصاري المدني، زيد بن رباح الِفهـري مـوالهم المـدني،               
ـ           وي سريج بن يونس بن إبراهيم البغْدادي، سعد بن إسحاق بن كعـب بـن عجـرة البلَ

المدني، سِليم بن حيان بن بسطام الهذَلي البصري، عاصم بن عمر بن قتادة بن النُّعمـان     
الظَّفَري المدني، العباس بن الوليد بن نصر النَّرسي، عبد الحميد بن دينـار البـصري،               
عبد اهللا بن سخبرة األزدي الكوفي، عبد الملك بن سعيد بن سويد األنـصاري المـدني،               

هللا بن أبي يزيد الِكنَاني موالهم المكِّي، عبيد بن الحسن المزني الكوفي، عطاء بن              عبيد ا 
أبي ميمونة البصري، علي بن الحكم البنَاني البصري، علـي بـن مـسلم بـن سـعيد                  
الطُّوسي، عمرو بن أبي الحجاج الِمنْقَري البصري، عمرو بن أبـي عمـرو المطَِّلبـي               

بد الوهاب بن إبراهيم الغَطَفَاني، محمد بن جعفر بن زيـاد           موالهم المدني، فضيل بن ع    
الوركاني الخُراساني، محمد بن قيس األسدي الواِلبي الكوفي، محمد بن يوسف بن عبـد            
اهللا الِكنِْدي المدني، المقدام بن شُريح بن هانئ بن يزيد الحارثي الكوفي، منـصور بـن                

 هارون بن موسى اَألزِدي موالهم البصري، هدبة بـن خالـد        أبي مزاحم بِشير التُّركي،   
بن األسود القَيسي البصري، وائل بن داود التَّيمي الكوفي، يحيى بن عبد اهللا بـن بكيـر       
المخْزومي المصري، يزيد بن أبي عبيد اَألسلَِمي موالهم، يونس بن يوسف بن ِحمـاس              

  ). اللَّيثي
أنَّها مـن  :(هذه القرينة في الحكم على أحاديث الرواة، بقولهوقد بين الذَّهبي أثر     

العبارات المقوية للراوي ولكنها ال تُرقِّي حديثه إلى درجـة الـصحة الكاملـة المتَّفـق                
، وما ذكره يتفق مع أحكامه على الرواة الذين شملتهم هذه الدراسة، فقد حكـم               )١()عليها

  ). صدوق(بـ البحث اعلى جميع رواة هذ
أما ابن حجر فقد عد رواية من ال يروي إلَّا عن ثقة عن أحٍد من الرواة بأنَّهـا                  

، ولعلَّ ذلك مما دفع ابن حجر لتوثيق جميـع الـرواة الـذين روى            )٢(توثيقًا منه للراوي  
 ٣٤(اسة وعددهم عنهم أحد ممن قيل عنه بأنَّه ال يروي إلَّا عن ثقة ممن شملتهم هذه الدر              

مـن الـرواة     % ٣٢، أي أن هذه القرينة قد تكون أدت إلى توثيق ابن حجر لــ               )راٍو
  . البحث ا هذهمالذين شمل

                                         
  .٨١-٨٠للذّهبي، ص: الموقظة) ١(
  .٢١٠ص/١، ج:لسان الميزان) ٢(



 

 )٥٤٤١(

 :كون الراوي من عمال عمر بن عبد العزيز ووالتهـ ٤
كان عمر بن عبد العزيز ال يولِّي إلَّا أهل الصالح والتُّقى، ويتحرى في اختيار              

له ووالته، حتى قيل من تأمل تراجم والته وقـضاته وجـدهم بـأجمعهم مـن ذوي      عما
، وصرح كثير من األئمة بأن كل من استعمله عمر          )١(الصدق واألمانة والعدالة الظَّاهرة   

، فكون الراوي من عمال عمر بن عبد العزيز أو والته قد يقـوي              )٢(بن عبد العزيز ثقة   
  . ولكنَّه ال يفيد في الحكم على ضبطهالحكم بعدالته، 

 البحث ا هذ هموقد بلغ عدد الرواة الذين استعملهم عمر بن عبد العزيز ممن شمل           
هانئ بن كلثوم بن عبد     :(راٍو واحد، أراد عمر بن عبد العزيز استعماله ولكنه أبى، وهو          

ذَّهبي على هذا الراوي، حيـث      ، وهذه القرينة لم تؤثِّر في حكم ال       )اهللا الِكنَاني الِفلَسِطيني  
أنَّه لم يوثِّقه، وربما كان لها تأثير في حكم ابن حجر على هذا الراوي حيـث أنَّـه قـد                    

  . وثَّقه
ومما سبق يمكن القول بأن هذه القرينة لم يكن لها كبير تأثير في الحكـم علـى       

 سوى في حكم ابن حجر على راٍو        الرواة الذين شملتهم هذه الدراسة، حيث أنَّها لم تُؤثِّر        
 . البحث ا هذهممن الرواة الذين شمل% ١واحٍد فقط، يمثِّل 

 :كون الراوي من كبار التَّابعين أو أوساطهمـ ٥
الرواة الذين وثقهم الذَّهبي في الكاشف وقال فيهم ابن حجـر فـي             (ذكر صاحبا 

في خاتمة   )ري إلى آخر الكتابين   التَّقريب صدوق من ترجمة عبد الرحمن بن مقاتل التست        
رسالته أن كون الراوي من كبار التَّابعين أو أوساطهم مما يقوي حديث الـراوي عنـد                

، وهـذا يـدل   )٤ ()ديوان الضعفاء(، وهو ما ذكره الذَّهبي أيضا في خاتمة كتابه        )٣(الذَّهبي
هبي تقويةً ال ترفعه لدرجة التَّوثيـق،   على أن هذه القرينة مما يقوي حال الراوي عند الذَّ         

حيث أن الذَّهبي لم يوثِّق جميع كبار التَّابعين وأوساطهم من الرواة الذين شـملتهم هـذه                
ثابـت بـن   :(، وهم البحث امن رواة هذ  % ١٥، يمثِّلون   ) راوٍ ١٦(الدراسة والبالغ عددهم  

ع العدوي البصري، الحكم بـن      عياض األحنف العدوي موالهم المدني، حجير بن الربي       
عبد اهللا بن إسحاق بن األعرج البصري، حميد بن نافع اَألنْصاري المدني، خُبيـب بـن          

                                         
  .٧١٠ص/ ١٢البن كثير، ج: البداية والنِّهاية) ١(
  .٩٣ص/ ١كري، جزوائد رجال صحيح ابن حبان على الكتب الستَّة، ليحيى بن عبد اهللا الب) ٢(
لعبد الرحمن بن محمد بن رشيد العنزي، : الرواة الذين وثقهم الذَّهبي في الكاشف وقال فيهم ابن حجر في التَّقريب صدوق) ٣(

  .٤٦٥ص
  .٤٧٨للذّهبي، ص: ديوان الضعفاء والمتروكين) ٤(



– 

  )٥٤٤٢(

عبد اهللا بن الزبير بن العوام اَألسدي، شريح بن عبيد بن شريح الحضرمي الحمـصي،               
           ري الحمصي، عبد اهللا بن أبي عتبة األنْصاري المدني، عبـد اهللا     عبد اهللا بن سالم األشْع

بن عبد اهللا بن عمر بن الخطَّاب العمري المدني، عبد اهللا بن عمرو بن عثمان بن عفَّان                 
اَألمِوي المصري، عبد اهللا بن أبي قيس النَّصري الحمصي، عبد اهللا بن موهب الشَّامي،              

           ري، هـانئ   عبد الملك بن سعيد بن سويد األنصاري المدني، المستورد بن األحنف الِفه
  ). بن كلثوم بن عبد اهللا الِكنَاني الِفلَسِطيني، وهب بن منَبه بن كامل اَألبنَاوي الصنعاني

بينما نجد أن ابن حجر قد وثَّق جميع أولئك الرواة، مما يعني أن هذه القرينـة                
  . قد تكون مؤثِّرة في حكم ابن حجر على الرواة

يق ابن حجر للرواة كان بسبب تساهله؟ وهـل عـدم توثيـق             هل توث  :الرابعالمبحث  
  الذَّهبي لهم كان بسبب تشدده؟

الرواة الذين وثقهم الذَّهبي في الكاشف وقال فيهم ابن حجر فـي التَّقريـب              (ذكر صاحبا 
، وميل ابن حجر إلى التَّشدد      )١(ميل الذَّهبي إلى التَّساهل في أحكامه على الرواة       ) صدوق

وكان سبب اتهام الذَّهبي بالتَّساهل لموافقته ألبي حاتم محمـد          ،  )٢(حكامه على الرواة  في أ 
من الرواة الذين شملتهم    % ٨٩، يمثِّلون   )٣( راوٍ ثالثة وتسعين بن حبان البستي في توثيق      

  . )٤(الدراسة الثَّانية، وتوثيقه لرواة انفرد ابن حبان  بتوثيقهم
حجر بالتَّشدد لموافقته ألبي حاتم الرازي في حكمه علـى الـرواة            وكان سبب اتهام ابن     

مـن الـرواة    % ٣٤، يمثِّلون   )٥( راوٍ تسعة وثالثين بصدوق، حيث وافقه في حكمه على       
  . الذين شملتهم الدراسة األولى

لمعرفـة مـدى موافقـة      ) أبي حاتم الرازي، وابن حبان    :( تم استقراء أحكام كل من     وقد
رواة ، وبعد االستقراء ظهرت موافقة      اللذَّهبي وابن حجر لكٍل منهما في أحكامهما على         ا

                                         
قريب صدوق من ترجمة عبد الـرحمن بـن مقاتـل           الرواة الذين وثقهم الذَّهبي في الكاشف وقال فيهم ابن حجر في التَّ           ) ١(

  .٤٦٠-٤٥٩ و ص٥٨لعبد العزيز بن عبد اهللا التمبكتي، ص: التستري إلى آخر الكتابين
والرواة الذين وثقهم الذَّهبي في الكاشف وقال فيهم ابن حجر في التَّقريب صدوق من أول               ، )٤٦٠(المرجع السابق، ص    ) ٢(

  .٤٦٨لعبد الرحمن بن محمد بن رشيد العنزي، ص: لرحمن بن المغيرة الخزاميالكتابين إلى ترجمة عبد ا
الرواة الذين وثقهم الذَّهبي في الكاشف وقال فيهم ابن حجر في التَّقريب صدوق من ترجمة عبد الـرحمن بـن مقاتـل                      ) ٣(

  ).٤٥٩لعبد العزيز بن عبد اهللا التمبكتي، ص: التستري إلى آخر الكتابين
  .٥٨المرجع السابق، ص) ٤(
الرواة الذين وثقهم الذَّهبي في الكاشف وقال فيهم ابن حجر في التَّقريب صدوق من أول الكتابين إلى ترجمة عبد الرحمن  ) ٥(

  .٩٨لعبد الرحمن بن محمد بن رشيد العنزي، ص: بن المغيرة الخزامي



 

 )٥٤٤٣(

الذَّهبي ألبي حاتم الرازي، وموافقة ابن حجر ألبي حاتم محمد بن حبان البـستي فـي                 
  . كثير من أحكامهما على الرواة الذين شملتهم هذه الدراسة

     واة، حيث بلـغ          فقد وافق الذَّهبي أبو حاتم الرازي في كثير من أحكامه على الر
ـ        مـن عـدد    % ٥٣بنسبة  )  راوٍ ١٨) (صدوق(عدد الرواة الذين حكم عليهم أبو حاتم ب

ـ    حكم عليهم أبو حاتم   الرواة الذين    من عدد  % ٤٧بنسبة  )  راوٍ ١٦(، وخالفه في توثيقه ل
ي تابع أبا حاتم في أكثر من نصف        الرواة الذين كان ألبي حاتم حكم عليهم، أي أن الذَّهب         

  .أحكامه على الرواة وخالفه في أقل من النِّصف
بينما نجد أن ابن حجر قد تابع ابن حبان  في توثيقه لكثير من الـرواة الـذين                  

مـن الـرواة    % ٩٤بنسبة  )  راوٍ ١٠١(شملتهم هذه الدراسة، فقد تابعه في أحكامه على         
انفـرد ابـن حبـان      )  رواة ٨(منهم،  م ممن شملتهم هذه الدراسة    الذين كان له حكم عليه    

إسماعيل بن إبـراهيم   :من الرواة الذين شملتهم هذه الدراسة، وهم    % ٧بتوثيقهم، يمثلون   
الباِلِسي، خُبيب بن عبد اهللا بن الزبير بن العوام اَألسدي القُرشي المدني، الـسميدع بـن            

 التَّيمـي   - مـسلم    –بن زهدم الجرمي البصري، عتبة بن أبي عتبـة          واهب بن سوار    
موالهم المدني، عمار بن خالد بن يزيد بن دينار الواِسطي التَّمار، محمد بـن داود بـن                
صبيح الِمصيصي، هانئ بن كلثوم بن عبد اهللا الِكنَاني الِفلَسِطيني، يحيى بن جعفر بـن               

  . البخَاريأعين اَألزِدي
فهل يمكن القول بأن الذَّهبي مال إلى التَّشدد في أحكامه على الرواة؟ وأن ابـن               

  حجر مال إلى التَّساهل في أحكامه على الرواة؟
يمكن القول بأن الذَّهبي مال إلى التَّشدد في أحكامه في الكاشف على الـرواة ،               

من رواة هـذه الدراسـة فـي كتبـه          % ٢٧يمثِّلون  )  راوٍ ٢٩(بدليل أنَّه قد رجح توثيق    
المتأخرة عن الكاشف في التَّصنيف، كما أن هذه الدراسة قـد خلـصت إلـى تـرجيح                 

ـ       % ٩٣يمثِّلون  )  راوٍ ١٠٠(توثيق ) صـدوق (من رواة هذه الدراسة، وترجيح الحكم بـ
  %. ٧يمثِّلون )  رواة٧(على

ه قد مال إلى التَّساهل في أحكامه في التَّقريـب    أما ابن حجر فال يمكن القول بأنَّ      
على الرواة الذين شملتهم هذه الدراسة، فالرواة الذين وثَّقهم ممـن انفـرد ابـن حبـان                  

من الرواة الذين شملتهم هذه الدراسة، وهي نسبة قليلـة، كمـا أن   % ٧بتوثيقهم، يمثلون   
قـد احتـف    ) ن سوار بن زهدم الجرمي البصري     السميدع بن واهب ب   (جميعهم ما عدا    

إسماعيل بن إبـراهيم  :( القرائن المقوية لكل واحٍد منهمومنبتوثيقه لهم عدد من القرائن،     



– 

  )٥٤٤٤(

، وخُبيب بن عبد اهللا بن الزبير بن العوام         )١(قد أخرج له ابن حبان في صحيحه      : الباِلِسي
 التَّيمـي  - مـسلم  –بار التَّابعين، وعتبة بن أبـي عتبـة   من ك: اَألسدي القُرشي المدني  

، وأخـرج لـه مـسلم فـي         )٢(أخرج له البخاري في صحيحه احتجاجا     : موالهم المدني 
 ابن خزيمة في    أخرج له : عمار بن خالد بن يزيد بن دينار الواِسطي التَّمار        ،  )٣(صحيحه
ان من خواص  اإلمام أحمد، وكان       ك: ، محمد بن داود بن صبيح الِمصيصي      )٤(صحيحه

هانئ بـن كلثـوم بـن عبـد اهللا الِكنَـاني      ، )٥(يكرمه ويحدثه بأشياء ال يحدث بها غيره  
 كما أنَّـه    ،)٦(أراد عمر بن عبد العزيز أن يستخلفه على فلسطين؛ ولكنَّه أبى          : الِفلَسِطيني

أخرج له البخاري في صحيحه     : اريمن التَّابعين، يحيى بن جعفر بن أعين اَألزِدي البخَ        
  .)٧(احتجاجا

ومما سبق يمكن القول بأن الذَّهبي مال إلى التَّشدد في أحكامه في الكاشف علـى رواة             
هذه الدراسة، بينما مال ابن حجر إلى االعتدال في أحكامه في التَّقريب على رواة هـذه                

  . الدراسة

                                         
  .٢٠٩ص/٨، ج)٣٤٢١(كتاب الصوم، باب فضل الصوم، حديث رقم ) ١(
كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذُّباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي اآلخر شفاء، حديث رقم             ) ٢(
  .٤٤٨ص/٢، ج)٣٣٢٠(
كتاب الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى اهللا عليه وسلم فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشـجرها              ) ٣(

  .٩٩٢-٩٩١ص/٢، ج)١٣٦١(رمها، حديث رقم وبيان حدود ح
  .٤٤٦ص/١، ج)٣٥٤(كتاب الصالة، باب استحباب التَّغليس بصالة الفجر، حديث رقم ) ٤(
  .٢٩٨ص/٢لمحمد بن أبي يعلى الفراء، ج: طبقات الحنابلة) ٥(
  ).٣٥٢ص/٧٣تاريخ دمشق، ج) ٦(
  .١٣٧ص/١، ج)٣٦٣(ث رقم كتاب الصالة، باب الصالة في الجبة الشَّامية، حدي) ٧(



 

 )٥٤٤٥(

   : عدد من النتائج مجملها كالتاليتوصل البحث إلى :أهم النَّتائج
ـ     ـ  ١  ١٠٧(على سبعة رواة من أصل      ) صدوق(رجحت الدراسة حكم الحافظ الذَّهبي ب

  . البحث ا هذهممن مجموع الرواة الذين شمل% ٧وبنسبة ) راٍو
ـ ـ  ٢ )  راٍو١٠٧(مـن أصـل   )  راٍو١٠٠(رجحت الدراسة توثيق الحافظ ابن حجر لـ

  . البحث ا هذهمموع الرواة الذين شملمن مج% ٩٣وبنسبة 
وبنـسبة  )  راوٍ ١٠٧(مـن أصـل     )  راوٍ ٢٩( الذَّهبي وابن حجر على توثيق     اتفق ـ  ٣

  . البحث ا هذهممن مجموع الرواة الذين شمل% ٢٧
 ١٠٧(مـن أصـل   )  راوٍ ٢٩( الحافظ الذَّهبي عن أحكامه في الكاشف علـى        ع رج ـ  ٤

 ، بينما لم يرجع الحـافظ  البحث ا هذ همواة الذين شمل  من مجموع الر  % ٢٧وبنسبة  ) راٍو
  . البحث ا هذهمابن حجر عن أحكامه في التَّقريب في أي راٍو من الرواة الذين شمل

 الدراسة أن الذَّهبي تابع أبا حاتم في أكثر من نصف أحكامه على الـرواة               ـ رصدت ٥
  . وخالفه في أقل من النِّصف

موافقة الحافظ ابن حجر للحافظ ابن حبان في توثيقه للرواة الـذين             الحظت الدراسة    -٦
من الرواة الـذين  % ٩٤بنسبة )  راٍو١٠١( ، فقد تابعه في حكمه على  البحث ا هذ همشمل

انفرد ابن حبان  بتوثيقهم، يمثلون      )  رواة ٨( ، منهم  البحث ا هذ همكان له حكم عليهم شمل    
  . البحث اهذ هممن الرواة الذين شمل% ٧
يمكن القول بأن الذَّهبي مال إلى التَّشدد في أحكامه في الكاشف على الرواة الـذين               ـ  ٧

مـن رواة هـذه   % ٢٧يمثِّلـون  )  راٍو٢٩( ، بدليل أنَّه قد رجح توثيق  البحث ا هذ همشمل
لـى   قد خلص إالبحث االدراسة في كتبه المتأخرة عن الكاشف في التَّصنيف، كما أن هذ          

مـن رواة هـذه الدراسـة، وتـرجيح الحكـم           % ٩٣يمثِّلون  )  راوٍ ١٠٠(ترجيح توثيق 
  . البحث امن رواة هذ% ٧يمثِّلون )  رواة٧(على) صدوق(بـ



– 

  )٥٤٤٦(

  :أهم المراجع
              ر العسقالني مصنفاته ودراسة في منهجه وموارده فـي كتابـه اإلصـابةجلـشاكر بـن    : ابن ح

  م١٩٩٧-هـ١٤١٧سالة، بيروت، ، مؤسسة الر)١ط(محمود بن عبد المنعم، 
  الـسيد  : ألبي إسحاق إبراهيم بـن يعقـوب الجوزجـاني، حققـه وعلـق عليـه        : أحوال الرجال

ـ ١٤٠٥ بيـروت، الطبعـة األولـى،       -صبحي البدري الـسامرائي، مؤسـسة الرسـالة         -هـ
  . م١٩٨٥

     ـ : ألبي يعلى الخليل بـن عبـد اهللا الخليلـي، تحقيـق           : اإلرشاد في معرفة علماء الحديث د محم
 -هــ   ١٤٠٩ الريـاض، الطبعـة األولـى،        -بن سعيد بن عمر إدريـس، مكتبـة الرشـد           

  . م١٩٨٩
           حيحألبـي أحمـد عبـد اهللا بـن         : أسامي من روى عنهم البخاري من مشايخه في جامعه الـص

 -عـامر حـسن صـبري، دار البـشائر اإلسـالمية      : عدي بن عبد اهللا الجرجـاني، تحقيـق     
  . هـ١٤١٤بيروت، الطبعة األولى، 

  د بـن أحمـد الحـاكم الكبيـر، تحقيـق        : األسامي والكنىد بن محمـد    : لمحميوسـف بـن محم
 -هـــ ١٤١٤ المدينــة المنـورة، الطبعـة األولـى،    -الـدخيل، مكتبـة الغربـاء األثريـة     

  . م١٩٩٤
    فدي، تحقيـق     : أعيان العصر وأعوان النَّصرعلـي أبـو زيـد وآخـرون،        : لخليل بن أيبك الص

  . م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨ دمشق، الطبعة األولى، -فكردار ال
                  حاحاالقتراح في بيان االصطالح وما أضيف إلى ذلك مـن األحاديـث المعـدودة مـن الـص :

قحطـان عبـد الـرحمن الـدوري، دار         : لمحمد بن علي ابن دقيق العيد القُـشيري، تحقيـق         
  . هـ١٤٢٧العلوم للنشر والتَّوزيع، عمان، الطبعة األولى، 

           أقوال الحافظ الذَّهبي النَّقدية في علوم الحديث من كتابه سـير أعـالم النـبالء جمـع ودراسـة :
لمجد بن أحمد بن سعيد بـن مكـي، رسـالة ماجـستير، جامعـة أم القـرى، كليـة الـدعوة             

  .  هـ١٤٠٩ قسم الكتاب والسنة، مكة المكرمة، -وأصول الدين 
  مـشقي، تحقيـق      إسماعيل بن عمر بن ك    : البداية والنِّهايةعبـد اهللا بـن عبـد       : ثير القرشـي الد

  هـ١٤١٧المحسن التُّركي، دار هجر، الجيزة، مصر، الطَّبعة األولى، 
           تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية مـن حلهـا مـن األماثـل، أو اجتـاز بنواحيهـا مـن

فعي ألبي القاسم علـي بـن الحـسن بـن هبـة اهللا بـن عبـد اهللا الـشا                   : وارديها، أو أهلها  
أبـي سـعيد عمـر بـن غرامـة العمـروي، دار             : المعروف بابن عساكر، دراسة وتحقيـق     

  . م١٩٩٥ -هـ١٤١٥ بيروت، -الفكر



 

 )٥٤٤٧(

                تحرير علوم الحـديث، عبـد اهللا بـن يوسـف الجـديع، مؤسـسة الريـان للطباعـة والنـشر
   م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤األولى، :  لبنان، الطبعة–والتوزيع، بيروت 

  حيـدر   -اهللا محمد الذهبي، مطبعة مجلس دائـرة المعـارف العثمانيـة          ألبي عبد   : تذكرة الحفاظ 
   بيروت-هـ، تصوير دار الكتب العلمية١٣٧٧ الهند، الطبعة الثالثة، -آباد الدكن

      ألبي عبـد اهللا محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن                : تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال
 القـاهرة،   -، الفـاروق الحديثـة    مجموعـة مـن البـاحثين     : قايماز الشهير بالذهبي، تحقيـق    

  . م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥الطبعة األولى، 
      الريـاض،   -لمحمـد بـن طلعـت، أضـواء الـسلف         : التذييل على تهذيب التهذيب البن حجر 

  . ٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥الطبعة األولى، 
        مني عند ابن عدي لشيوخهلخالـد بـن جـابر بـن علـي          ): جمع ودراسة موازنة  (التَّعديل الض

 حاتم بن عارف الشَّريف، رسـالة ماجـستير، جامعـة أم القـرى، كليـة                :األسمري، إشراف 
  هـ١٤٣٠-١٤٢٩ قسم الكتاب والسنَّة، مكة المكرمة، -الدعوة وأصول الدين 

  ـر العـسقالني،                   : تقريب التَّهذيبجـد بـن أحمـد بـن حألبي الفضل أحمد بن علي بـن محم
 المدينـة المنـورة، الطَّبعـة التَّاسـعة،         - اليسر  جدة، دار  –محمد عوامة، دار المنهاج     : تحقيق
  . م٢٠١٢  –هـ ١٤٣٣

 محمـد مـصطفى   : ألبي الحسين مسلم بـن الحجـاج القـشيري النيـسابوري، تحقيـق         : التمييز
  .م١٩٩٠ -هـ١٤١٠ الرياض، الطبعة الثالثة، -األعظمي، مكتبة الكوثر

  ئـرة مجلـس المعـارف      ألبي الفضل أحمد بن حجـر العـسقالني، مطبعـة دا          : تهذيب التهذيب
  . هـ١٣٢٥ الهند، الطبعة األولى، -العثمانية بحيدر آباد الدكن

     ألبي الحجاج يوسف المـزي، حققـه وضـبط نـصه وعلـق             : تهذيب الكمال في أسماء الرجال
ـ ١٤٠٣ بيـروت، الطبعـة الثانيـة،        -بشار عواد معـروف، مؤسـسة الرسـالة       : عليه  -هـ

  . م١٩٨٣
      البن ناصر الدين شـمس الـدين محمـد بـن           : واة وأنسابهم توضيح المشتبه في ضبط أسماء الر

محمـد بـن نعـيم العرقـسوسي،        : عبد اهللا بن محمد القيسي الدمشقي، حققـه وعلـق عليـه           
  .  بيروت-مؤسسة الرسالة

    أحمـد  : ألبي عيسى محمد بن عيـسى بـن سـورة، بتحقيـق           : سنن الترمذي = الجامع الصحيح
 القـاهرة، الطبعـة الثانيـة،       -لحلبـي وأوالده  محمد شاكر، مكتبة ومطبعة مصطفى البـابي ا       

  . م١٩٧٨ -هـ١٣٩٨



– 

  )٥٤٤٨(

  ألبي محمد عبد الرحمن بـن أبـي حـاتم محمـد بـن إدريـس بـن المنـذر            : الجرح والتعديل
 -التميمي الحنظلي الرازي، مطبعة مجلس دائـرة المعـارف العثمانيـة بحيـدر آبـاد الـدكن          

  .  بيروت-تب العلمية تصوير دار الك-م١٩٥٢ -هـ١٢٧١الهند، الطبعة األولى، 
   ـرجحمن بـن محمـد       : الجواهر والدرر في ترجمة شيخ اإلسالم ابن حلمحمـد بـن عبـد الـر

إبراهيم بن باجس بـن عبـد المجيـد، دار ابـن حـزم، بيـروت،                : ، تحقيق )١ط(السخاوي،  
  م١٩٩٩-هـ١٤١٩

          ـ : الحافظ الذَّهبي مؤرخ اإلسالم ناقد المحدثين إمام المعدلين والمجـرحين د الـستَّار الـشيخ،     لعب
  . م١٩٩٤-هـ١٤١٤، دار القلم، دمشق، )١ط(
             ألحمـد بـن عبـد اهللا الخزرجـي         : خالصة تـذهيب تهـذيب الكمـال فـي أسـماء الرجـال

 حلـب، دار    -عبد الفتـاح أبـو غـدة، مكتـب المطبوعـات اإلسـالمية            : األنصاري، تحقيق 
  . هـ١٤١٦ بيروت، الطبعة الخامسة، -البشائر اإلسالمية

  لمحمـد بـن    : كاشف لإلمام الحافظ الذَّهبي وحاشـيته لإلمـام سـبط ابـن العجمـي             دراسات ال
  . م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠، دار المنهاج، جدة، )٢ط(عوامة، 

                     ـر ثقـةُ يهـم أو صـدوقجدراسة المتكلم فيهم من رجال تقريب التَّهذيب ممن قال عنهم ابن ح
دكتـوراه، جامعـة اإلمـام      عبد العزيز بن سعد التَّخيفـي، رسـالة         : يهم أو صدوق له أوهام    

محمد بن سـعود اإلسـالمية، الريـاض، كليـة أصـول الـدين، قـسم الـسنة وعلومهـا،                    
  م١٩٨٥-هـ١٤٠٥

      ألحمد بن علي بن محمـد بـن محمـد بـن علـي بـن                : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة
  . م١٩٩٣ -هـ١٤١٤ بيروت، -أحمد الشهير بابن حجر العسقالني، دار الجيل

  دار البـشائر    )١ط(لقاسـم بـن علـي بـن سـعد،           : ي ترجمـة الحـافظ الـذَّهبي      صفحات ف ،
  . م١٩٨٦ -هـ١٤٠٧اإلسالمية، بيروت، 

           لمحمـد بـن أحمـد بـن        : ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فـيهم لـين
حمـاد بـن محمـد األنـصاري،        : عثمان بن قايماز الذهبي الدمشقي، حققه وعلـق حواشـيه         

 مكـة المكرمـة،     -محمد الـديوي، مطبعـة النهـضة الحديثـة        : لمخطوطة ونقطه نسخه عن ا  
  . م١٩٦٧ -هـ١٣٨٧الطبعة الثانية،

       اد بـن معـروف،       : الذَّهبي ومنهجه في كتابه تاريخ اإلسـالممطبعـة  )١ط(لبـشار بـن عـو ،
  م١٩٧٦عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، 

      ـد بـن    :  لمحمـد بـن أحمـد الفاسـي، تحقيـق          :ذيل التَّقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيدمحم
 مركـز   -صالح بن عبد العزيز المراد، معهد البحوث العلميـة وإحيـاء التُّـراث اإلسـالمي                

  .  مكة المكرمة-إحياء التراث اإلسالمي، جامعة أم القرى



 

 )٥٤٤٩(

   ألبي المحاسن الحسيني الدمـشقي، ويليـه لحـظ األلحـاظ بـذيل طبقـات               : ذيل تذكرة الحفاظ
لجـالل  :  لتقي الدين محمد بن فهد المكـي، ويتلـوه ذيـل طبقـات الحفـاظ للـذهبي          :الحفاظ

  . بيروت-الدين عبد الرحمن السيوطي، دار الكتب العلمية
     لمحمـد بـن أحمـد    : ذيل ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقـات فـيهم لـين

حمـاد بـن محمـد      : شـيه بن عثمان بن قايماز التركماني الذهبي الدمشقي، حققه وعلـق حوا          
  . هـ١٤٠٥ مكة المكرمة، الطبعة األولى، -األنصاري، مكتبة النهضة الحديثة

     البن حجر أحمـد بـن علـي بـن محمـد العـسقالني، تحقيـق       : رفع اإلصر عن قضاة مصر :
  . م١٩٩٨ -هـ١٤١٨ القاهرة، الطبعة األولى، -علي محمد عمر، مكتبة الخانجي

      واة الذين وثقهم الذَّهبيفي الكاشف وقال فيهم ابن حجـر فـي التَّقريـب صـدوق مـن أول                الر
لعبـد الـرحمن بـن      :  دراسة موازنـة   -الكتابين إلى ترجمة عبد الرحمن بن المغيرة الخزامي       

محمد بن رشيد العنزي، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، كليـة الـدعوة وأصـول الـدين،                 
  . هـ١٤٣١ -هـ١٤٣٠ مكة المكرمة، -قسم الكتاب والسنَّة

           عبـد  (صـدوق، مـن ترجمـة       : الرواة الذين وثقهم الذهبي في الكاشف، وقال فيهم ابن حجـر
لعبـد العزيـز بـن عبـد اهللا         :  دراسة موازنة  -إلى آخر الكتابين    ) الرحمن بن مقاتل التستري   

 قـسم  -الحاج التمبكتي، رسالة ماجستير، جامعة أم القـرى، كليـة الـدعوة وأصـول الـدين              
  .  هـ١٤٣١ -هـ١٤٣٠ مكة المكرمة، -السنةالكتاب و

          تَّةان على الكتب السليحيـى بـن عبـد اهللا بـن         ): جمعاً ودراسـة  (زوائد رجال صحيح ابن حب
أحمد عطا اهللا عبـد الجـواد، رسـالة دكتـوراه، جامعـة أم             : يحيى البكري الشهري، إشراف   

-١٤٢٠ة، مكـة المكرمـة،       قـسم الكتـاب والـسنَّ      -القرى، كلية الدعوة وأصـول الـدين        
  .هـ١٤٢١

   ألبي داود سليمان بـن األشـعث األزدي السجـستاني، حققـه وضـبط نـصه                : سنن أبي داود
 - وكامـل قروبللـي، دار الرسـالة العالميـة    -شعيب األرنـاؤوط : وخرج أحاديثه وعلق عليه 
  . م٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠بيروت، الطبعة األولى، 

  شـعيب  :  حققـه وضـبط نـصه وعلـق عليـه          لعلي بن عمـر الـدارقطني،     : سنن الدارقطني
 وأحمـد برهـوم، مؤسـسة       - وعبد اللطيف حـرز اهللا     - وحسن عبد المنعم شلبي    -األرناؤوط

  .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤ بيروت، الطبعة األولى، -الرسالة
  ألبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، مطبعـة مجلـس دائـرة المعـارف                : السنن الكبرى

  .هـ١٣٤٤ الطبعة األولى،  حيدر آباد الدكن،-النظامية



– 

  )٥٤٥٠(

  عبـد اهللا بـن عبـد    : ألبي عبد الرحمن أحمد بـن شـعيب النـسائي، قـدم لـه       : السنن الكبرى
حـسن عبـد    : شـعيب األرنـاؤوط، حققـه وخـرج أحاديثـه         : المحسن التركي، أشرف عليه   
  .م٢٠٠١ -هـ١٤٢١ بيروت، الطبعة األولى، -المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة

    ظ جالل الدين السيوطي وحاشية اإلمام الـسندي، اعتنـى بـه ورقمـه              سنن النسائي بشرح الحاف
 حلـب، دار البـشائر      -عبد الفتاح أبو غدة، مكتـب المطبوعـات اإلسـالمية         : وصنع فهارسه 

  .م١٩٩٤ -هـ١٤١٤ بيروت، الطبعة الرابعة، -اإلسالمية
   يد عمـر   محب الـدين أبـي سـع      : لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق      : سير أعالم النبالء

  . م١٩٩٧ -هـ١٤١٧ دمشق، الطبعة األولى، -بن غرامة العمروي، دار الفكر
   همـام عبـد الـرحيم سـعيد، مكتبـة          : البن رجب الحنبلي، تحقيق ودراسة    : شرح علل الترمذي

  .م٢٠٠١ -هـ١٤٢١ الرياض، الطبعة الثانية، -الرشد
  عفاء والمتروكينـ      : الض ن الجـوزي، الـواعظ   ألبي الفرج عبد الرحمن بن علـي بـن محمـد ب

 بيـروت، الطبعـة   -أبـو الفـداء عبـد اهللا القاضـي، دار الكتـب العلميـة         : البغدادي، حققه 
  . م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦األولى، 

  بـوران  : ألبـي عبـد الـرحمن أحمـد بـن شـعيب النـسائي، تحقيـق           : الضعفاء والمتروكين
ـ     - وكمال يوسف الحـوت، مؤسـسة الكتـب الثقافيـة          -الضناوي ى، بيـروت، الطبعـة األول

  . م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥
      ألبـي عبـد الـرحمن محمـد        :  جمعـاً ودراسـة    -ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي

  بريطانيـا، الطبعـة األولـى،        -) ٦(الثاني بن عمر بن موسى، سلسلة إصـدارات الحكمـة           
  . م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١

  الطبعـة   بيـروت -لعبد الرحمن بن أبي بكر الـسيوطي، دار الكتـب العلميـة          : طبقات الحفاظ ،
  . م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣األولى، 

   بكي، تحقيـق        : طبقات الشَّافعية الكبرىـد    : لعبـد الوهـاب بـن علـي الـسمحمـود بـن محم
هــ  ١٣٨٣الطناحي، وعبد الفتَّاح بن محمد الحلو، مطبعة عيسى البـابي الحلبـي وشـركاه،               

  . م١٩٦٤-
    حققـه وضـبط نـصه    أبـي طالـب القاضـي،   : علل الترمذي الكبير، رتبه على كتب الجـامع 

 ومحمـود محمـد خليـل       - وأبـو المعـاطي النـوري      -صـبحي الـسامرائي   : وعلق عليـه  
ـ ١٤٠٩ بيروت، مكتبة النهـضة العربيـة، الطبعـة األولـى،            -الصعيدي، عالم الكتب    -هـ

  . م١٩٨٩
       حـسن  : إلبـراهيم بـن حـسن البقـاعي، تحقيـق         : عنوان الزمان بتراجم الـشيوخ واألقـران

  . م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢القاهرة، الطبعة األولى، -القوميةحبشي، مطبعة دار الكتب 



 

 )٥٤٥١(

     اءلمحمد بن محمـد بـن محمـد بـن علـي ابـن الجـزري، دار          : غاية النِّهاية في طبقات القر
  . م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧ بيروت، الطبعة األولى، -الكتب العلمية

                ـ  ٦٩٩ - ٦٢٤(الغرامية في مصطلح الحديث، أبو العباس أحمـد بـن فـرح اإلشـبيلي ، ) هـ
 المملكـة   -مرزوق بن هيـاس الزهرانـي ، دار المـآثر، المدينـة المنـورة               : شرح وتوثيق 

  . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤األولى، : العربية السعودية، الطبعة
    ـاس، دار صـادر       : لمحمد بن شاكر الكتبـي، تحقيـق      : فوات الوفيات والذيل عليهاإحـسان عب

  .  بيروت-
         ألبـي عبـد اهللا محمـد بـن أحمـد الـذهبي            : تةالكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الس

محمـد عوامـة، قابلهمـا بأصـل     : الدمشقي، قابلهما بأصل مؤلفيهما وقدم لهما وعلق عليهمـا  
 -أحمد محمـد نمـر الخطيـب، دار القبلـة للثقافـة اإلسـالمية             : مؤلفيهما وخرج نصوصهما  
  . م١٩٩٢ -هـ١٤١٣ جدة، الطبعة األولى، -جدة، مؤسسة علوم القرآن

 ُّين ابن األثير الجزري، مكتبة المثنى : باب في تهذيب األنساباللبغداد-لعز الد   .  
  عبد الفتـاح أبـو غـدة، اعتنـى         : ألحمد بن علي بن حجر العسقالني، اعتنى به       : لسان الميزان

 حلـب،   -سلمان عبد الفتاح أبـو غـدة، مكتـب المطبوعـات اإلسـالمية            : بإخراجه وطباعته 
  . م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣بيروت، الطبعة األولى،  -دار البشائر اإلسالمية

    مشيخة أحمد بن علي بن محمد بن محمـد بـن علـي بـن               = المجمع المؤسس للمعجم المفهرس
يوسـف عبـد الـرحمن المرعـشلي، دار         : أحمد الشهير بـابن حجـر العـسقالني، تحقيـق         

  .  م١٩٩٢ -هـ١٤١٣ بيروت، الطبعة األولى، -المعرفة
 أحمـد محمـد شـاكر، إدارة    : مد بن سعيد بـن حـزم، تحقيـق       ألبي محمد علي بن أح    : المحلى

  . هـ١٣٤٧الطباعة المنيرية، الطبعة األولى، 
    عجم الشُّيوخعجم الكبير «مـد بـن    : لمحمد بن أحمد بـن عثمـان الـذَّهبي، تحقيـق          : »الممحم

  . م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨ الطَّائف، الطبعة األولى، -الحبيب الهيلة، مكتبة الصديق 
  عجم شيبكي  مبكي، تحقيـق      : وخ التَّاج السـد آيـت        : لعبد الوهاب بن علي السالحـسن بـن محم

  .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ بيروت، الطبعة السابعة، -بلعيد، دار الكتب العلمية 
        ألبي عبد اهللا محمد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن       : معرفة الرواة المتكلم فيهم بما ال يوجب الرد

أبـو عبـد اهللا إبـراهيم إدريـس، دار         : ققـه وعلـق عليـه     قايماز بن عبـد اهللا الـذهبي، ح       
  . م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦ بيروت، الطبعة األولى، -المعرفة

  ـد الـبعالوي، دار الغـرب اإلسـالمي         : ألحمد بن علي المقريزي، تحقيـق     : المقفى الكبيرمحم
  . م١٩٩١ -هـ ١٤١١ بيروت، الطَّبعة األولى، -



– 

  )٥٤٥٢(

        عبـد  : محمد بن أحمـد الـذهبي، تحقيـق ودراسـة      ل: من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث
  . م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦اهللا بن ضيف اهللا الرحيلي، الطبعة األولى، 

     افي والمستوفي بعد الوافيـد  : ليوسف بن تغـري بـردي األتـابكي، تحقيـق         : المنهل الصمحم
  . هـ١٩٨٤ القاهرة، -بن محمد أمين، مركز تحقيق التُّراث 

     وازنة بين الذَّهبير في كتابـة تـراجم رواة الحـديث ومنهجهمـا فـي التَّـصحيح                المجوابن ح
لعبد اهللا بن عبد العليم بن محمد الـصبان، رسـالة دكتـوراة، جامعـة األزهـر،              : والتضعيف

  . م٢٠٠٠ - ١٩٩٩ قسم الحديث الشَّريف وعلومه، القاهرة، -كلية أصول الدين 
      بـن علـي بـن حجـر العـسقالني، حققـه             ألحمد: موافقة الخبر في تخريج أحاديث المختصر 

 وصـبحي الـسيد جاسـم الـسامرائي، مكتبـة           -حمدي عبـد المجيـد الـسلفي      : وعلق عليه 
  . م١٩٩٨ -هـ١٤١٩ الرياض، الطبعة  الثالثة، -الرشد

    بيـروت، الطبعـة     -ليحيى شـامي، دار الفكـر العربـي         : موسوعة المدن العربية واإلسالمية 
  .م١٩٩٣األولى، 

   عبـد الفتـاح أبـو      : لمحمد بن أحمد الـذهبي، اعتنـى بـه        : م مصطلح الحديث  الموقظة في عل
 حلـب، دار البـشائر اإلسـالمية، الطبعـة الثانيـة،            -غدة، مكتب المطبوعـات اإلسـالمية     

  . هـ١٤١٢
   علـي  : لمحمد بن أحمـد الـذهبي، دراسـة وتحقيـق وتعليـق           :  في نقد الرجال   االعتدالميزان

عبـد الفتـاح أبـو سـنة، دار         : رك فـي تحقيقـه     وعادل عبد الموجود، شـا     -محمد معوض 
  . م١٩٩٥ -هـ١٤١٦ بيروت، الطبعة األولى، -الكتب العلمية

      ألبي الفـضل أحمـد بـن علـي بـن حجـر العـسقالني،         : نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر
  .هـ١٤٣١ الدمام، الطبعة األولى، -ناصر المطيري، دار ابن الجوزي: تحقيق

     حمن بن أبي بكـر الـسيوطي، تحقيـق     : عياننظم الِعقيان في أعيان األفيليـب حتَّـى،   : لعبد الر
  .م١٩٢٧ بيروت، -المكتبة العلمية 

     فدي، وقـف علـى طبعـه          : نكت الهميان في نكت العميانأحمـد زكـي    : لخليل بن أيبك الـص
  . م١٩١١ -هـ ١٣٣٩ القاهرة، -بك، المطبعة الجمالية 

     ن محمد بن خليـل الحلبـي المعـروف بـسبط ابـن             إلبراهيم ب : نهاية السول رواة الستة أصول
 مركـز إحيـاء التـراث       -عبد القيوم عبد رب النبي، معهد البحوث العلميـة        : العجمي، تحقيق 

  . م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣ مكة المكرمة، الطبعة األولى، - جامعة أم القرى-اإلسالمي
  فدي، تحقيـق واعتنـاء         : الوافي بالوفياتوتركـي   -وطأحمـد األرنـاؤ   : لخليل بن أيبـك الـص 

  . م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠ بيروت، الطبعة األولى، -مصطفى، دار إحياء التراث العربي

 



 

 )٥٤٥٣(

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  :المقدمة 
     الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على خير المرسلين نبينا محمد وعلى آلـه          

  : وبعد،وصحبه أجمعين 
فإن أولى ما أعملت فيه القرائح، وعلقت به األفكار اللواقح، الفحص عن أسرار كتـاب               

يـات القـرآن الكـريم      آ في استودع اهللا    وقد   ، وتدبرها ،معانيها والكشف عن     اهللا
العلمـاء يـسبرون    ووسوره كثيراً من األسرار والعجائب التـي مـا زال المفـسرون             

ال تنقـضي  الـذي  عظيم الكتاب  فهو ال، والعجب في ذلك ،ويستخرجون آللئها أغوارها،  
  . عجائبه، وال تفنى غرائبه، وال يخلق من كثرة الرد

 إذا أخلـص    ، وعاش في ظاللهـا    ،يشهاتُبهر كل من عا   عظيمة   ال سراروالزالت هذه األ  
  . وإذا زالت الحجب التي تمنع من االنتفاع بها، وتفكَّر فيها وتدبر،القصد العبد هللا 

ـ  وحِ ،ةـــعلوم بديع  وما فيها من  ،)أسماء اهللا الحسنى    :( رارـــومن هذه األس    م كَ
ـ  ،بـالتمني حاط بالوصف وال تُدرك  تُ  ال ، وآثار حميدة  ،يمةــجس M  C : الى قـال تع

  S  R   Q  P  O  NM   L  K  J  I  HG  F  E  DL)١( ،
 ، فاإليمان بها واجب   ، أو جاءت على لسان رسوله       ،هي أسماء أطلقها اهللا على نفسه     و

   فاهللا تعالى ليس له مثيل، ال فـي         ،ة باهللا تعالى،وليست ألحد من خلقه     ألنها  أسماء خاص 

                                         
 .١٨٠: األعراف: سورة) ١(

 
 

 
 

 قسم الدراسات اإلسالمية -أستاذ التفسير وعلوم القرآن المشارك
  جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن - كلية اآلداب

  ية  المملكة العربية السعود-الرياض 
  

  



– 

  )٥٤٥٤(

M  2  1  : قال تعـالى   ،الذي لم يلد ولم يولد     داألح ذاته، وال في صفاته،فهو الواحد    
  8  7  6 5   43L)١( .  

  بـل  ،أن العلم باهللا تعالى وأسمائه وصفاته هو أشرف العلوم وأوجبها         ومما ال شك فيه       
والعمل بمقتضاها سبب لدخول الجنةوتعلّمها معرفة األسماء الحسنى    إن ،على ذلـك  لَّ د 

عة وتسعين اسـماً، مائـة إال واحـداً،من أحـصاها دخـل      إن هللا تس:(( حديث النبي   
  .)٢())الجنة

 ر أسماء اهللا في تسعة وتسعين اسماً، وإنما المـراد أن          حصالسابق  وال يعني الحديث      
 الجزاء مر ق على إحصاء هذا العدد    علّتب وم،  ملة أسمائه فـال يعلمهـا إال هـو         أما ج 

ما أصاب أحداً قَطّ هـم):)      ف عن النبي     الشري  جاء في الحديث   دليل ذلك ما  ،سبحانه
اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن َأمتك ناصيتى بيدك ماٍض ِفي حكمك،            :وال حزن فقال  

عد داً          ،قضاؤك  ل فيَأح تَهلَّمع َأو ،كتَ ِبِه نَفْسيمس لَك وٍم هِبكُلِّ اس َألُكَأس    َأو ،خَلِْقك ِمن 
أن تجعل القرآن العظـيم ربيـع        ي ِكتَاِبك،َأِو استَْأثَرتَ ِبِه ِفي ِعلِْم الْغَيِب ِعنْدك       َأنْزلْتَه فِ 

ـ نـه وه ز،إال َأذْهب اهللا حي وذهاب همي وجالء حزنى  ي ونور صدر  يقلب لَـه  مده وأب
 حكَانَه فَراًم((يا رسول اهللا أفال نتعلمها؟ فقال     :فقيل ) :) يبلى ينبغى  لكل م سـمعها   ن 
  .)٣())أن يتعلمها

 إحصاء األسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم، فإن          ( :اإلمام ابن القيم   قال   
نه، وإما علـم    ، وهي إما علم بما كو      له تعالى أو أمراً    المعلومات سواه إما أن تكون خلقاً     

  بهـا ارتبـاط     ر الخلق واألمر عن أسمائه الحسنى وهما مرتبطـان        بما شرعه، ومصد 
  . )٤()المقتضى بمقتضيه فمن أحصى أسماء اهللا كما ينبغي للمخلوق أحصى جميع العلوم

 إذ  ،ها خير للمؤمن فـي دنيـاه        ام هذه األسماء وفهمها والعمل بمقتض      في تعلُّ   أن    كما
ومراقبته لـه فـي       وسيره إلى اهللا      العبد ثمرات جليلة في سلوك   يها يثمر   التعرّف عل 

                                         
 .١١: الشورى: سورة) ١(
عن أبي هريـرة    ) ٧٣٩٢: (رقم)٩/١١٨( إن هللا تسعة وتسعين اسماً      :باب، التوحيد: كتاب،أخرجه البخاري في صحيحه   ) ٢(
. 
رقـم  ،يـب ه في الترغيـب والتر يصححه األلبان و،عن ابن مسعود    ) ٣٧١٢:( رقم) ٢٤٧/ ٧( أحمدفي مسنده  أخرجه) ٣(
:.١٨٢٢  
 ) .٢٧٣/ ٢(  ابن قيم الجوزية:تأليف . ائع الفوائد بد) ٤(



 

 )٥٤٥٥(

 ،والعجـب  ،  كالحسد، والكبر، والريـاء ،سلم اإلنسان من آفات كثيرة      ي و ،العلن  السر و 
   .والتفاخر 

كأنه يطالع مـا اتـصف بـه       وإذا بلغ العبد في مقام المعرفة إلى حد       : (يقول ابن القيم    
       سبحانه من صفات الكمال ونعوت الجالل وأحس ّالخاص الـذي    ت روحه بالقرب    الرب

 ، بين روحه وقلبه وبـين ربِّـه       الحجابمحسوس حتى يشاهد رفع     ليس هو كقرب من ال    
القلـب  حجابه هو نفسه وقد رفع اهللا سبحانه عنه ذلك الحجاب بحوله وقوته، أفضى           فإن 

   .)١( )والروح حينئذ إلى الربِّ فصار يعبده كأنه يراه
   معرفة أسماء اهللا الحسنى والعيش في ظاللها هي الطريـق الموصـل إلـى    ومادام أن 

لتي يجب أن    وهي أعلى مقامات الدين ا     ، ومراقبته في السر والعلن    ،معرفة اهللا وتعظيمه  
 مهما كانت الشبهات والـشهوات      ،يلتزم كل مسلم بها في جميع أحواله وأزمانه وأمكنته        

  . واإلغراءات تحيط به
 رغبت في البحث عن منهج واحد مـن  -وتوفيقه   بعد فتح من اهللا     -لذا فإن الباحثة  

 ومعانيـه  ،)اللطيف: ( من خالل اسم اهللا،أشهر المفسرين في تفسيره ألسماء اهللا الحسنى      
منهج ابن كثير رحمه اهللا في تفسير أسـماء          (:وتم وسم البحث بـــــ      ،ودالالته

   .أنموذجاً ) اللطيف( اسم )اهللا الحسنى في القرآن الكريم
وجعله ِذكْراً حسناً   ، ورفع به الدرجات   ،وثقَّل به ميزان الحسنات   ،جعل اهللا ذلك خالصاً له    

  .آمين،في الدنيا واآلخرة
  :  البحث الهدف من

اسـم اهللا  : رصد مالمح منهج ابن كثير رحمه اهللا فـي تفـسيره ألسـماء اهللا الحـسنى     
 بغية نفع المتخصـصين وغيـرهم مـن         ، وبيان معانيه ودالالته عنده      ،تحديداً)اللطيف(

  . وكذلك عامة المسلمين،الدارسين
  :أهمية البحث وأسباب اختياره 

تفاعـل  الو لفهم معاني أسـماء اهللا الحـسنى         -في عصرنا الحاضر  - الحاجة الملّحة  -١
وبالتالي التأثير في المجتمـع     ،والسداداد   والرش الهداية للخير  إلى    ألن فهمها يؤدي   ،امعه

 وبالجملة ال بد أن يظل معنى االسم حاضراً في القلب           ، واإلسهام في تطويره   ،اإلسالمي
  . معموالً بمضمونه كل حين،والمشاعر

                                         
  ).٢٢٢-٣/٢٢١ ( قيم الجوزيةبنا: تأليف  . بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينمدارج السالكين ) ١(



– 

  )٥٤٥٦(

: ، واسـم اهللا   منهج ابن كثير في تفـسيره ألسـماء اهللا الحـسنى           الرغبة في معرفة     -٢
  . تحديداً) اللطيف(
٣- تمأل قلب العبد رجاء وطمعـاً        كثيرة ودالالتمعاني عظيمة    )اللطيف(سم اهللا   ال  أن 

  .في نيل فضل اهللا ورحمته
  الرغبة في إيجاد نقلة نوعية من خالل التربية على تعلُّم ومعرفة معاني أسـماء اهللا               -٤

أخـالق نبينـا    : ومن األخالق اإلسـالمية   ، لترتوي النفوس من مراقبة اهللا       ،الحسنى
 فيعمـل   ،)١()كَان خُلُقُـه القُـرآن      : (  الذي قالت عنه عائشة رضي اهللا عنها       ،الكريم  

 غايـة  -دائماً– يتمثَّل ، وبالتالي يكونوا لنا جيالً واعياً متَِّقداً      ،المسلمون ويجدوا وينجحوا    
  . ويسعى لتحقيق الهدف الذي خلقه اهللا من أجله ،وجوده في الحياة

   : الدراسات السابقة
 ، حول بيان منهجـه دراسات كثيرةب البن كثير رحمه اهللا    )تفسير القرآن العظيم  (حظي  
   :ومنها

 إسماعيل سـالم عبـد      .د.أ: لــ ، رسالة جامعية  ). ابن كثير ومنهجه في التفسير       (-١
أول دراسـة علميـة     وهي  قسم الشريعة كلية دار العلوم، جامعة القاهرة،      العال، األستاذ ب  

م١٩٨٤ عامم، وقد طبعت الرسالة بالقاهرة عن ابن كثير وتفسيره القي .  
  .مكتبة وهبة، القاهرة ،)هـ١٣٩٨ ت(الدكتور محمد الذهبي  .التفسير والمفسرون-٢
 بعـة ط ، بن إبراهيم الالحـم     سليمان .د. رسالة علمية  ).منهج ابن كثير في التفسير     (-٣

  . م١٩٩٩/  هـ ١٤٢٠  عامدار المسلم للنشر والتوزيع،
رسـالة  ).نآمنهج ابن كثيـر فـي نقـد الروايـات مـن خـالل تفـسيره للقـر                 ( -٤

   .سماعيل راضيإياسر بن :للباحث،ماجستير
 ،محـمـد الفــــالح . د ،رسالة دكتوراه.  دراسة عن منهج ابن كثير في التفسير       -٥

  .إلمام محمد بن سعودجامعة ا
مـسعود  :  للـدكتور  ).اإلمام ابن كثير سيرته ومؤلفاته ومنهجه في كتابة التـاريخ         ( -٦

  . بيروت -الرحمن خان الندوي، منشورات دار ابن كثير، دمشق 

                                         
 ) .٧٤٦: (رقم ، التهجد: باب، الصالة: كتاب، مسلم في صحيحهاإلمام أخرجه ) ١(



 

 )٥٤٥٧(

 ولم تتعرض لمنهج    ،وجميع هذه الدراسات السابقة تحدثت عن عقيدة ابن كثير عامة         
 ال يوجـد   لذا ف  ،تحديداً) اللطيف: ( الحسنى واسم اهللا  ابن كثير في تفسير أسماء اهللا       
  .دراسة سابقة عن هذا الموضوع

  :منهج البحث 
  .  واالستنباطي، والتحليلي، والوصفي،االستقرائيب البحث اتباع المنهج  تطلَّ

  : خطة البحث 
  . وخاتمة، وثالثة مباحث، وتمهيد،مقدمة: يتكون البحث من

والدراسـات  وأسـباب اختيـاره،   تـه  أهمي و، من البحث  الهدف : وتشتمل على  :المقدمة
  . ومنهج البحث، وخطة البحث ،السابقة
  :على مطلبين ويشتمل  :التمهيد

  .بأسماء اهللا الحسنى   المراد: المطلب األول 
  . ومعرفتهاآثار اإليمان بأسماء اهللا تعالى وصفاته : نيالمطلب الثا

  :والمباحث هي كالتالي
   .ة عن موجزة عن ابن كثير رحمه اهللا نبذ :المبحث األول 

 ، وعدد وروده فـي القـرآن الكـريم        ،لغة) اللطيف(  تعريف اسم اهللا     :المبحث الثاني   
  .ومعانيه

  ).اللطيف: (منهج ابن كثير رحمه اهللا في تفسير اسم اهللا :المبحث الثالث 
  . والتوصيات وفيها أبرز النتائج العلمية للبحث: الخاتمة
  .الفنية الالزمة الفهارس بالبحث م خُِت: وأخيراً

ويجعـل هـذا    ،   وأن يغفر الزلـل    ،في القول والعمل  اإلخالص والقبول    أسأل اهللا     
 وأن يحسن قـصدنا  ،البحث نوراً في الحياة وزاداً بعد الممات لي ولكل من قرأه وقومه       

                                                    . إنه سميع مجيب ،ويجزل أجرنا
        

  
  
  
  



– 

  )٥٤٥٨(

  : ويشتمل على مطلبين: التمهيد 
   المراد بأسماء اهللا الحسنى :المطلب األول

مع صفات الكمال القائمـة       هي كلُّ ما دلَّ على ذات اهللا         :الحسنى أسماء اهللا       
 اهللا، القادر، العليم، الحكيم، السميع، البصير، فإن هذه األسماء دلَّتْ علـى ذات         : مثل،به  

  .)١(وعلى ما قام بها من العلم والحكمة والسمع والبصر
األسماء الحسنى المعروفة هي التي يدعى اهللا بها، وهي التي جـاءتْ            ( :  قال ابن تيمية  

  .)٢ ()في الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها
ةٌ على ِصفات كماله، فال تنافي فيها        دال وهي،   أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت       و

وصـفيتَه، فمـن   وبين العلمية والوصفية، فالرحمن اسمه تعالى ووصفُه ال تُنافي اسميتُه      
حيثُ هو صفةٌ جرى تابعا على اسِم اهللا، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تـابع،       

   .)٣(بل ورود االسم العلَم
فـي  تسعة وتسعين اسماً،     وأنها   ، عدد أسماء اهللا تعالى    يم  الكرالرسول     وقد بين لنا    

وهـذه   ،)٤( " واحداً، من أحصاها دخل الجنة     إن هللا تسعة وتسعين اسماً، مائة إالَّ      : "قوله  
الرحمن، الرحيم، الملك، القـدوس، الـسالم، المـؤمن، المهـيمن،           ،اهللا ( :األسماء هي 

 المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الـرزاق،       العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ،    
الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المـذل، الـسميع، البـصير،             
الحكم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفـور، الـشكور، العلـي، الكبيـر،              

سع، الحكـيم، الـودود،     الحفيظ، المقيت، الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، المجيد، الوا       
المجيد، الباعث، الشهيد، الحق، الوكيل، القوي، المتين، الـولي، الحميـد، المحـصي،             
المبدىء، المعيد، المحيي، المميت، الحي، القيوم، الواجد، الماجـد، الواحـد، الـصمد،             

بر، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، األول، اآلخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعال، ال          
التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجالل، المقـسط، الجـامع، الغنـي،              

  ) .المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الوارث، الرشيد، الصبور

                                         
  ) .١٢/ ص  (سعديالعبد الرحمن الشيخ : تأليف . تفسير أسماء اهللا الحسنى: انظر ) ١(
  .)١٩:  ص(في شرح العقيدة األصفهانية ) ٢(
  .)٢٨ /١ ( ابن القيم بدائع الفوائد: انظر ) ٣(
 . من البحث ) ٢/ص( سبق تخريجه ) ٤(



 

 )٥٤٥٩(

فأسـمائه   ، )١(وقد بينتُ سابقاً أن ذكْر هذا العدد ال يعني حصر أسماء اهللا تعالى بها فقط              
 ة في    ليِصرنْحالتسعة والتسعين المذكورة في حديث أبي هريرة      ست ِبم،    وال فيمـا
والمالئكة وجميع المخلوقينعليهم السالم مته الرسل ِلع.  

هو ما دلَّ على جميع ما هللا ِمن صفات الكمال، وتَضمن مـا             ف: اسم اهللا األعظم  أما  و    
ـ    (: ثْلله من نُعوت العظَمة والجالل والجمال، مِ       د، والحماهللا، والصـوم، وذُو    يوالقَي ،

  .، واهللا تعالى أعلم )الجالل واإلكْرام
ل اَهللا عز وجلَّ وتَوسَل إليه باسٍم ِمن هذه األسماء العظيمة موِقناً حاِضراً قلبـه               أ فَمن س 

   .)٢(متَضرعاً إليه، لَم تَكَد تُرد له دعوة
داللـة أسـماء اهللا     يعلم أن    أنه البد أن  : همة في أسماء اهللا الحسنى      من القواعد الم  و   

على ذاته  ) الرحمن( على حقيقتها مطابقَةً وتضمناً والِتزاماً فداللة اسمه تعالى          تعالى حقٌّ 
     ًوهكـذا سـائر     ، وعلى الحياة وغيرها التزامـاً     ،مطابقة وعلى صفة الرحمة تضمنا 

  .)٣(أسمائه ست أسماء اهللا تعالى غيره كما يقوله الملِْحدون في ولي،أسمائه تبارك وتعالى
ما ال يطلق عليه إال مقْتَِرنـاً بمقابلـه، فـإذا       ِمن أسماء اهللا      أن :ومن القواعد أيضاً    

 فمنها المعطـى المـانع، والـضار        - تعالى اهللا عن ذلك      -ًأطلق وحده َأوهم نَقْصاً هللا      
المـانع   سط، والمِعز المِذّل والخاِفض الراِفع، فال يطْلَق على اهللا          النافع، والقاِبض البا  

         ِمن ازدواجها بمقابالتها، إذ لَم      الضار القابض المذل الخافض كالً على انفراده، بل ال بد 
 مـن   ﴿ قُِل اللَّهم ماِلك الْملِْك تُْؤِتي الْملْـك        : قال تعالى  ،)٤( إال كذلك  يتُطْلَق في الوحى  

﴾تَشَاء نتُِذلُّ مو تَشَاء نم تُِعزو تَشَاء نِمم لْكالْم تَنِْزعو ٥( تَشَاء(.  
أنه يجب التأدب عند النُّطْـق بأسـماء اهللا تعـالى،           على أمر مهم وهو     ه  نب أن ي  البد   و

ظ باسـم مـن      تلفَّ من إذا  الناس   منح، فهناك   ــفيجب أن يتلفظ بها على النحو الصحي      
 بـدالً مـن     بكـسر الكـاف   ) الِكـِريم  (:كأن يقول خطًأ،  فيه   لَحنماء اهللا تعالى    ــأس
  .)٦()الكَِريم(

                                         
   .)فحة سابقة من البحثص: ( انظر) ١(
 . )٥/ ص( الرحمن الكُوس محمد بن عبد: الشيخ .شرح أسماء اهللا الحسنَى  الوجيز في) ٢(
 ) .١١٢ /ص( حكميللشيخ حافظ . معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصول: انظر) ٣(
 . )١١٣/ ص(المصدر السابق ) ٤(
  ) .٢٦:  آل عمران اآلية:سورة) ( ٥(
 ) .٩٢/ ص (حكميللشيخ حافظ . معاِرج القبول: انظر) ٦(



– 

  )٥٤٦٠(

    ومعرفتهاآثار اإليمان بأسماء اهللا تعالى وصفاته :المطلب الثاني
ولهـا  ،  حبه و اهللا  ب  مما يزيد اإليمان   ىإن معرفة اهللا سبحانه وتعالى بأسمائه الحسن        
  .العديد من اآلثار التي تظهر على شخصية المسلم وسلوكه وتعامله يضاً أ

إن اإليمان بأسماء اهللا الحسنى ومعرفتها يتـضمن        (: الشيخ ابن سعدي رحمه اهللا      يقول  
توحيد الربوبية، وتوحيد األلوهية، وتوحيد األسـماء والـصفات،         : أنواع التوحيد الثالثة  

يمان وروحه، وأصله وغايتـه، فكلَّمـا ازداد العبـد معرفـةً        وهذه األنواع هي روح اإل    
 .)١()بأسماء اهللا وصفاته، ازداد إيمانُه، وقوي يقينُه

  : ومن اآلثار أيضاً 
 أن العبد ينال بذلك سعادة الدنيا واآلخرة، بل إن الـسعادة فـي الـدارين متوقـف               - ١

ه من إيمانه بربه وأسمائه     الحصول عليها على اإليمان باهللا، فحظ العبد منها بحسب حظ         
  .وصفاته وألوهيته

 أن إيمان العبد بربه وأسمائه وصفاته هو أعظم أسباب خوفـه سـبحانه وخـشيته                - ٢
وتحقيق طاعته، فكلما كان العبد بربه أعرف كان إليه أقرب، ومنه أخـشى، ولعبادتـه               

  .ته ومخالفته أبعديأطلب، وعن معص
، وراحة نفسه، وأنس خاطره، واألمـن واالهتـداء      أن العبد ينال بذلك طمأنينة قلبه      - ٣

  .في الدنيا واآلخرة
 أن نيل ثواب اآلخرة متوقف على اإليمان باهللا وصحته، فبتحقيقه وتحقيق لوازمـه              - ٤

ينال العبد ثواب اآلخرة فيدخل جنة عرضها السماء واألرض فيها من النعيم ما ال عـين       
 وينجو من النار وعذابها الشديد، وأعظم       رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشر،        

من ذلك كله أن يفوز برضى الرب سبحانه فال يسخط عليه أبدا، ويتلـذذ يـوم القيامـة              
  .)٢(بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة وال فتنة مضلة

٥ -    ح األعمال ويجعلها مقبولة، فبفقده ال تقبل بـل تـرد    أن اإليمان باهللا هو الذي يصح
M  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï : ى صاحبها وإن كثرت وتنوعت، قال تعـالى       عل

                                         
بتفسيره الشهير  هذا  عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه اهللا ، وقد ألحق الشيخ كتابهخالشي:تأليف.كتاب أسماء اهللا الحسنى)١(
 .، ثم أفرده بالطباعة عبيد بن علي العبيد )تيسير الكريم الرحمن في تيسر كالم المنَّان( 
هل السنة والجماعة معتقد أ، ) ٩٩/ ص ( نخبة من العلماء : تأليف .كتاب أصول اإليمان في ضوء الكتاب والسنة :انظر )٢(

 ) .٣٧٧/ص (  محمد بن خليفة بن علي التميمي:تأليف . في أسماء اهللا الحسنى 



 

 )٥٤٦١(

  Ù  Ø  ×  ÖL)ــالى ، )١ ــال تع M   ;  :  9  8  7  6   5  4 :وق
   ?  >   =  <L)٢(.  

ـ   أن اإليمان الصحيح باهللا يحمل صاحبه على التزام الحق واتباعه علماً           - ٦ ، الً     وعم
عظ النافعة والعبر المـؤثرة، ويوجـب سـالمة         ويكسب العبد االستعداد التام لتلقي الموا     

المحرمات والمنكرات، ولزوم    الفطرة، وحسن القصد، والمبادرة إلى الخيرات، ومجانبة      
  .األخالق الحميدة، والخصال الكريمة، واآلداب النافعة

 من شرور وحزن وأمن وخـوف       بهمم   أن اإليمان باهللا ملجأ المؤمنين في كل ما يلّ         - ٧
   .ة وغير ذلك من األمور التي ال بد لكل أحد منهاوطاعة ومعصي

 أن معرفة اهللا تعالى بأسمائه وصفاته توجب محبة اهللا في القلوب إذ أن أسـماء اهللا              - ٨
وصفاته كاملة من كل وجه والنفوس قد جبلت على حب الكمال والفضل فـإذا تحققـت                

ة التي خلق العبـد مـن       وتحققت الحكم  ،محبة اهللا في القلوب انقادت الجوارح باألعمال      
  .أجلها وهي عبادة اهللا

 أن العلم باألسماء والصفات يورث قوة اليقين بانفراد اهللا تعالى بتصريف شـؤون              - ٩
الخلق وانفراده بذلك ال شريك له وهذا مما يحقق صدق التوكل علـى اهللا فـي جلـب                  

  .اهللا فهو حسبهالمصالح الدينية والدنيوية وفي ذلك فالح العبد ونجاحه فمن توكل على 
 إحصاء األسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم، فإن المعلومات سـواه            - ١٠

، وهي إما علم بما كونه، وإما علـم بمـا شـرعه،            إما أن تكون خلقا له تعالى أو أمراً       
ومصدر الخلق واألمر عن أسمائه الحسنى وهمـا مرتبطـان بهـا ارتبـاط المقتـضى       

    .أسماء اهللا كما ينبغي للمخلوق أحصى جميع العلومفمن أحصى . بمقتضيه
؛فهو ال يخشى اإلنفاق ألنه      والبذل في كل وجوه البذل مادياً ومعنوياً       الجود والعطاء -١١

  .)٣(يعلم أن اهللا رزاق كريم
فاإليمان درجـات،    ،  الحسنى ال يمكن حصر آثار اإليمان بأسماء اهللا        وفي الحقيقة أنه    

ن هو أساس العقيدة السليمة التي تدفع صاحبها لكل خير في عالقته مع             إال أن هذا اإليما   

                                         
 ).٥: (المائدة: سورة) ١(
 ) .١٩: (اإلسراء: سورة) ٢(
معتقد أهـل الـسنة   ، ) ٩٦-٩٤/ ص  ( نخبة من العلماء    : تأليف  .كتاب أصول اإليمان في ضوء الكتاب والسنة        : انظر )٣(

  ) .٣٧٨-٣٧٧/ص (  محمد بن خليفة التميمي:تأليف. سماء اهللا الحسنى والجماعة في أ



– 

  )٥٤٦٢(

اهللا، وفهمه عنه، وفي إعماره لألرض وتعامله مع اآلخرين، ومن كل اسم من أسـمائه                
  . تعالى يمكن أخذ العبرة، ويترك اإليمان به آثاراً طيبة في حياتنا وعلى نفوسنا

د أركان اإليمان، بـل َأفْـضلها وأصـلها،         إن َأح : (قال الشيخ السعدى رحمه اهللا تعالى     
ِمن غير معرفته بربه، بـل حقيقـة        ) آمنْتُ باهللا (اإليمان باهللا، وليس اإليمان مجرد قوله       

معرفة أسمائه وصفاته، حتـى      اإليمان أن يعرف الرب الذى يْؤِمن به، ويبذل جهده في         
مانه، فَكُلَّما ازداد معرفـة بربـه ازداد        يبلغ درجة اليِقين، وِبحسب معرفته بربه يكون إي       

إيمانه، وكلما نقص نقص، وأقرب طريق يوصله إلى ذلك تدبر صـفاته وأسـمائه فـي           
القرآن، والطريق في ذلك إذا مر به اسم ِمن أسماء اهللا أن يثبت له ذلك معنـى وكمالـه         

قَ سمعه اسـم ِمـن      أن المؤمن إذا طَر   :  ومعنى ذلك  ،وعمومه، وينزهه عما يضاد ذلك    
أسمائه تعالى أو ِصفَةٌ ِمن ِصفاته أن يثبت هللا ذلك المعنى بكماله على وجه العموم، مـع           

 كمال اهللا ال تحيط به العقول كما أنه سـبحانه منَـزه عـن النَّقـاِئص مهمـا                  اعِتقاد أن 
ل البعد، فـال بـد    بعيدة عن اهللا ك    - صغيرها وكبيرها    -استَصغَرتها العقول، فالنَّقاِئص    

   .)١()ِمن إثبات بال تَشْبيه وتَنِْزيه بال تَعِطيل
كما أن العلم به تعالى أصل األشياء كلها، حتى إن العـاِرف بـه            :(وقال أيضاً رحمه اهللا   

حقيقة المعِرفَة يستَِدل بما عرف ِمن صفاته وأفعاله، على ما يفعله، وعلى مـا يـشرعه                
 العـدل  بـين  رةيفْعل إال ما هو مقْتَضى أسمائه وصفاته، فأفعاله دائ ِمن األحكام، ألنه ال     

وكذلك ال يشَرع ما يشَرعه من األحكام إال حسب ما اقْتـضاه حمـده    . والفضل والحكمة 
وهذا  ،وِحكْمته وفضله وعدله، فأخباره كلها حق وصدق، وأوامره ونواهيه عدل وحكمة          

نَب٢()ه عليه لوضوحهالعلم أعظم وأشهر ِمن أن ي(.   

                                         
 ).٣٥/ص(للشيخ السعدي رحمه اهللا . تيسير الكريم الرحمن) ١(
 ).٣٦/ص(المصدر السابق ) ٢(



 

 )٥٤٦٣(

  المبحث األول
  نبذة موجزة عن ابن كثير رحمه اهللا

  :اسمه ونسبه ومولده
هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن زرع، الشيخ اإلمام العالمة عمـاد                 
الدين أبو الفداء ابن الشيخ شهاب الدين أبي حفص القرشي البصروي الدمشقي الشافعي،             

 ،  )٢( عام سـبعِمائة للهجـرة     -باتفاق المؤرخين -، ولد رحمه اهللا     )١(يرالمعروف بابن كث  
وهو : ، وقيل )٣(ولد بقرية شرقي بصرى من أعمال دمشق، ومات والده وهو في الرابعة           

هــ، ونَـشَأ هـو      ٧٠٣مـات أبـوه سـنة       :( وقال ابن حجر رحمه اهللا     ،)٤(في السابعة 
صرى من أرض حوران فـي      ن قرى مدينة ب   ولد في قرية صغيرة م    : ، وقيل )٥()ِبِدمشْق

، )٦(وذلك سنة سبعمائة من الهجرة، لما كان أبوه خطيبا بهـا          " دليمج"بالد الشام، اسمها    
ولد في قرية من أعمال بصرى الشام، وانتقل مع أٍخ له إلـى دمـشق               : (وقال الزركلي 

ـ ٧٠٦ (سنة فـي   ورحل في طلب العلم، وتوفي بدمشق، وتناقل النـاس تـصانيفه     ،) ه
   .)٧()حياته

  :نشأته وحياته، ومكانته العلمية وثناء العلماء عليه
 فقد كان والده خطيباً كما تقدم، وكان ذلك له األثر الكبيـر  ،نشأ رحمه اهللا في بيت متدين 

 وقيل السابعة من عمـره كمـا    ،في نبوغه، ونشأ يتيماً حيث مات والده وهو في الرابعة         
ـ )٨(ةوريق، ونزلت في الدار المجاورة للمدرسة النُ تقدم، وتحولت أسرته إلى دمش     اه  ، رب

  .)٩( وبه تفقه في مبدأ أمره،أخوه الشيخ عبد الوهاب

                                         
، والدرر الكامنة  )٢/٤١٤(، والمنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي       )٦٧/ ١(شذرات الذهب في أخبار من ذهب       : انظر) ١(

 ).١/٣٢٠(، واألعالم للزركلي )٥٣٤/ ص(، وطبقات الحفاظ للسيوطي )٤٤٥/ ١(أعيان المائة الثامنة في 
 .المصادر السابقة ) ٢(
 ).٤١٥/ ٢(المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ) ٣(
 ).١/٦٨(شذرات الذهب في أخبار من ذهب ) ٤(
 ).٤٤٥/ ١(الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ) ٥(
 ).٤١٤/ ٢(، والمنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي )٦٧/ ١(شذرات الذهب في أخبار من ذهب ) ٦(
 ).٣٢٠/ ١(األعالم للزركلي ) ٧(
 ).١/٦٨(شذرات الذهب في أخبار من ذهب : انظر) ٨(
 ).٤١٥/ ٢(المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ) ٩(



– 

  )٥٤٦٤(

وكانت وفاة الوالد فـي شـهر جمـادى         : ( ويحدث ابن كثير رحمه اهللا عن نفسه فيقول       
ـ     ة، األولى سنة ثالث وسبعمائة، في قرية مجيدل ، ودفن بمقبرتها الشمالية عنـد الزيتون

وكنت إذ ذاك صغيراً ابن ثالث سنين أو نحوها، ال أدركه إال كالحلم، ثم تحولنـا مـن                  
بعده في سنة سبع وسبعمائة إلى دمشق صحبة األخ كمال الدين عبد الوهاب، وقد كـان                

شقيقاً، وبنا رفيقاً شفوقاً، وقد تأخرت وفاته إلى سنة خمسين، فاشتغلت على يديه فـي     لنا  
ر اهللالعلم، فيستعالى منه ما يس ١()ر، واهللا أعلمر، وسهل منه ما تعس(.   

قدم دمشق وله نحو سـبع  (:  فقال العلميةة ابن كثير الحافظ ابن حجر رحمه اهللا مكان     بين  
سنين سنة ست وسبعمائة مع أخيه بعد موت أبيه وحفظ التنبيه، وعرضه سـنة ثمـاني                

الفزاري والكمـال ابـن قاضـي       عشرة، وحفظ مختصر ابن الحاجب، وتفقه بالبرهان        
شهبة، ثم صاهر المزي، وصحب ابن تيمية، وقرأ في األصول على األصبهاني، وألف             

وكـان كثيـر   ... إن شيخه البرهان أعجبه وأثنى عليـه : في صغره أحكام التنبيه، فيقال  
االستحضار قليل النسيان جيد الفهم، وكان يشارك في العربية ويستحضر التنبيه ويكرر             

ما اجتمعت به قط إال اسـتفدت       : يإلى آخر وقت وينظم نظماً وسطاً، قال ابن حج        عليه  
اإلمـام  : منه، وقد الزمته ست سنين، وقد ذكره الذهبي في معجمـه المخـتص فقـال              

المحدث المفتي البارع، ووصفه بحفظ المتون وكثرة االستحضار جماعة منهم الحـسيني   
القاسم بـن عـساكر وغيرهمـا، والزم       وشيخنا العراقي وغيرهما، وسمع من الحجار و      

الحافظ المزي وتزوج بابنته، وسمع عليه أكثر تصانيفه، وأخذ عن الشيخ تقي الدين ابن              
وقـال ابـن   . تيمية فأكثر عنه، وصنف التصانيف الكثيرة في التفسير والتاريخ واألحكام     

صـنف،  إمام ذوي التسبيح والتهليل، وزعيم أرباب التأويل، سمع وجمـع و          : حبيب فيه 
وأطرب األسماع بقوله وشنف، وحدث وأفاد، وطارت أوراق فتاويه إلى البالد، واشتهر            

  .)٢() بالضبط
الفقيه المفتي المحدث ذي الفضائل عماد الـدين إسـماعيل   (:  عنه قال الذهبي رحمه اهللا  

بن عمر بن كثير البصروي الشافعي، ولد بعد السبعمائة أو فيها وسمع من ابن الـشحنة                

                                         
 ).٤٢/ ١٨(البداية والنهاية ) ١(
 )٣٩/ ١(أبناء العمر إنباء الغمر ب) ٢(



 

 )٥٤٦٥(

لزراد وطائفة، وله عناية بالرجال والمتون والفقه، خرج وألف ونـاظر وصـنف             وابن ا 
    .)١()وفسر وتقدم

، الْعمدة ِفـي  ...لَه التَّفِْسير الَِّذي لم يؤلف على نمطه مثله،        ( : وقال السيوطي رحمه اهللا   
ـ      ،علم الحِديث معرفَة صِحيح الحِديث وسقيمه      ه جرحـا    وعلله واخِْتلَاف طرقـه وِرجال

  . )٢()وتعديالً
و مكانته في العلم ورسـوخه رحمـه اهللا         ومن قرأ في كتب هذا اإلمام عرف قدره وعلُّ        

  .رحمة واسعة
  :مؤلفاته

  :ما يليها منو ،كثيراً من الكتب المفيدة التي انتفع بها الناسرحمه اهللا ف ألَّ
 هـذه  يويعتبر ف  ثور، من أشهر ما دون في التفسير بالمأ       وهو ،تفسير القرآن العظيم   -١

 ي اعتنى فيه مؤلفه بالروايـة عـن مفـسر         ، بعد كتاب ابن جرير    يالناحية الكتاب الثان  
  .)٣(السلَف

  .  طبقات الفقهاء-٢
  . مناقب الشافعي-٣
  . البداية والنهاية-٤
  . اختصار علوم الحديث-٥
  . التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل-٦
٧-صر ابن الحاجبج أحاديث مخت خر.  
٨-كَام لم يشرع ِفي كتاب كَِبير ِفي الَْأحمهتِّ و.  
  .)٤( ورتب مسند َأحمد على الْحروف وضم ِإلَيِه زواِئد الطَّبراِني وأبي يعلى-٩
  .وغير ذلك من المصنفات 

                                         
 ).٢٠١/ ٤(تذكرة الحفاظ للذهبي ) ١(
 . )٤١٦/ ٢( المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ،)٥٣٤/ ص(طبقات الحفاظ للسيوطي ) ٢(
 ).١/١٧٤( محمد الذهبي: أليف ت.التفسير والمفسرون) ٣(
، وطبقـات   )٤١٥/ ٢(ي والمستوفى بعد الوافي     ، والمنهل الصاف  )١/٤٤٥(الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة       : انظر) ٤(

 ).٣٢١-١/٣٢٠(، واألعالم للزركلي )٥٣٤:ص(الحفاظ للسيوطي 



– 

  )٥٤٦٦(

  :وفاته
ـ   وكَان قد أضر   ،)١(توفي في شهر شعبان من سنة أربع وسبعين وسبعمائة         ي َأواِخـر    ِف

 ودفن عند شيخه ابن تيمية في مقبرة الـصوفية خـارج بـاب النـصر مـن                  ،)٢(عمره
  :)٤(بقوله ، ورثاه بعض طلبته)٣(دمشق

             وجادوا بدمٍع ال يبيد غزيروافُّ تأسب العلوِم طالَّلفقدِك  
 قليالً فيك ـا             لكانمالمدامِع بالد ن كثير  ولو مزجوا مـاءيا اب  

  :المبحث الثاني
   ومعناه، وعدد وروده في القرآن الكريم،تعريفه لغة): اللطيف(اسم 

ـ ، ولُ لطف يلطف لطفـاً   : هلُعهة للموصوف باللطف، فِ    صفة مشب  :اللطيف في اللغة   ف طْ
 ،ب ته على النفس، ويطلق على الـشيء الخفـي المحجـو   ته واستحسانه وخفَّالشيء رقَّ 

  .)٥(قة والحنان والرفقالر هو: ويقال اللطف
، ذاتٌ تـضمن  سـبحانه وتعـالى   واسم ِمن َأسماء اهللا   ،ِصفَةٌ ِمن ِصفَاِت اللَِّه     : اللَِّطيفو

  .صفة فعل
هو الذي اجتمع له الرفق في الفعل والعلم بدقائق المصالح وإيصالها إلى مـن               :واللطيف

فَقَ بهلَطف به وله، بالف:  يقال،رها له من خلقهقدلْطُف لُطْفاً إذا ر٦(تح، ي(.  
  :في القرآن الكريم ) اللطيف:(عدد ورود اسم 

  : وهي،سبع مراتالكريم في القرآن ) اللطيف: ( اسم ورد
ــالى-١ ــال تعـ  M  <  ;:  9  8   7   6  5=   ?  >  L : قـ

  .١٠٣:األنعام

                                         
، وطبقـات الحفـاظ   )٤٤٦/ ١(، والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنـة    )٦٨/ ١(شذرات الذهب في أخبار من ذهب       ) ١(

 ).٥٣٤ /ص(للسيوطي 
 ).٤٤٦/ ١(ة الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامن) ٢(
 ).٦٨/ ١(شذرات الذهب في أخبار من ذهب ) ٣(
 الـدرر الكامنـة   ،) ٢/٣٥٨ ( الذيل على العبـر ،) ٥٩-٥٧ص ( ذيل تذكرة الحفاظ    ،)٤/١٥٠٨(تذكرة الحفاظ   : انظر) ٤(
 ).١١٢-١/١١٠(طبقات المفسرين للداودي، ) ١/٣٩٩(
 ).لطف): ( ١/٨٥٣(بادي القاموس المحيط للفيروز أ،  )٩/٣١٦( لسان العرب : انظر) ٥(
 .  )٢٥١/ ٤( بن األثير ال. النهاية في غريب الحديث واألثر) ٦(



 

 )٥٤٦٧(
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  .)١()الخبير  (:في القرآن الكريم إال باسم) اللطيف (ولم يقترن اسم 
ـ  وجاء مقترناً   ،أيضاً في السنة المطهرة    )اللطيف  ( قد جاء اسم    و  ،)الخبيـر  : ( ـاسمب

  .)٢( ))ريِب الخَفُيِطاللَّلَتُخْبِريني أو لَيخِْبرنِّي  (( :عائشة رضي اهللا عنهال في قوله
  ):اللطيف(معنى اسم 
  :يان أساسيان معن)اللطيف( السم اهللا  أن)٣( العلماءبين سياق اآليات السابقةمن خالل 

 علمه دقّ ولطُف حتى أدرك السرائر والـضمائر         بمعنى الخبير وهو أن   أنه  : أحدهما -
  .والخفيات

 اليشعرون  ٍقر بلطفه وإحسانه من طُ    الذي يوصل إلى عباده مصالحهم    : المعنى الثاني  -
  .بها

   . ال حصر لها،دقيقة وكثيرةيشتمالن على معاني ِعلْماً أن هذين المعنيين الرئيسين 

                                         
 .١٤: الملك،١٦: لقمان،٣٤: األحزاب،٦٣: الحج،١٠٣: األنعام :فيوذلك ) ١(
 .عن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب) ١٤/ ٣(جزء من حديث طويل أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه ) ٢(
تفسير ، )٤٤ /ص(تفسير أسماء اهللا الحسنى للزجاج  ،  )٢٥١/ ٤( البن األثير   . اية في غريب الحديث واألثر    النه: انظر) ٣(

 . )٢٢٥ /ص(أسماء اهللا الحسنى للسعدي 



– 

  )٥٤٦٨(

 وهي من أحسن مـا نظـم فـي التوحيـد     -)١(تهفي نوني م رحمه اهللاقال ابن القي  وقد
  : في وصف أنواع لطف اهللا تعالى-وأجمعه

  :افه نـوعـاِنـطف في أوصـوالل      ــعبدهوهــو اللطيف بــعبده ول
  اِند مواقع اإلحـسـ عنوالـلـطف   ة     إدراك أســرار األمــور بخبر

ـُريك عزته ويـبدي لطـــفه   الت عن ذا الشاِنــوالعبد في الغف       فيـ
  :المبحث الثالث

  )اللطيف : ( منهج ابن كثير رحمه اهللا في تفسير اسم اهللا
ـ  ،)اللطيف  : ( عن منهج ابن كثير رحمه اهللا في تفسير اسم اهللا         قبل الحديث    الب مـن   د 

 وهـو أنـه    ،على وجه العموم   في تفسير أسماء اهللا الحسنى وإثبات صفاته         هبيان منهج 
 على مذهب السلف من أهل الـسنة والجماعـة فـي إثبـات              منهجه في   ساررحمه اهللا   

 غيـر تكييـف، وال تـشبيه، وال          وإمرارها كما جاءت مـن     ،األسماء والصفات هللا    
  . تعطيل

فإذا نطق الكتاب العزيز ووردت األخبار الـصحيحة بإثبـات الـسمع    ( :قال ابن كثيـر  
والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقـدرة والعظمـة والمـشيئة واإلرادة والقـول              

وجب اعتقاد حقيقته، من    : والكالم والرضى والسخط والحب والبغض والفرح والضحك      
غير تشبيه بشي من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، واالنتهاء إلى ما قاله اهللا سبحانه              

 ورسوله من غير إضافة وال زيادة عليـه، وال تكييـف لـه، وال تـشبيه، وال                  ،وتعالى
تحريف، وال تبديل، وال تغيير، وإزالة لفظه عمـا تعرفـه العـرب وتـصرفه عليـه،                 

٢()ا سوى ذلك واإلمساك عم(.  
يرى بوضوح أن ابن كثير سار علـى عقيـدة          ) تفسير القرآن العظيم   (:ع لتفسيره لمتتبوا

ـ  ، عقيدة أهل السنة والجماعة رحمه اهللاشيخه ابن تيمية  : ه كما أن ما كتبه فـي أول كتاب
وإثبات صفة العلو هللا تعـالى   ،واستوائهعلى عرشه تعالى عن علو اهللا    ) البداية والنهاية (

  .ذلككلَّ يؤيد 
  

                                         
)١ (ة ابن القيمنوني )٢٠٧/  ص  .( 
         معطـي رضـا نعـسان      ل. عالقة اإلثبات والتفويض  : كتاب:وانظر، وهو مخطوط ) االعتقاد( قاله ابن كثير في رسالته      ) ٢(
  ). ٥١/ ص( 



 

 )٥٤٦٩(

  : ومن األمثلة على ذلك في تفسيره 
اس فـي هـذا المقـام       فللنَّ(  :قال،)١(M b  a  `  _L : عند تفسيره لقوله تعالى    -١

مقاالت كثيرة جداً، ليس هذا موضع بسطها،وإنما سلك في هذا المقـام مـذهب الـسلف      
 ،بـل وأحمد بـن حن   ، والشافعي ، والليث بن سعد   ، والثوري ، واألوزاعي ،مالك: الصالَّح

، وهو إمرارها كما جاءت     ثاً وحدي اً وغيرهم من أئمة المسلمين قديم     ،وإسحاق بن راهويه  
هين منفـي    والظاهر المتبادر إلى أذهان المـشب      ،من غير تكييف، وال تشبيه، وال تعطيل      

M   7  6     5   43  2  1 :عن اهللا، فإن اهللا ال يشبهه شيء من خلقـه، و          
  8L )منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخـاري          - األئمة   بل األمر كما قال    ،)٢ - :

) ولـيس فيمـا     )ه اهللا بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف اهللا به نفسه فقد كفر             من شب ،
وصف اهللا به نفسه وال رسوله تشبيه، فمن أثبـت هللا تعـالى مـا وردت بـه اآليـات                   

تعـالى ونفـى عـن اهللا       واألخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجالل اهللا          الصريحة
  .)٣()تعالى النقائص، فقد سلك سبيل الهدى

وهـذه  :()٤(M  Z  Y  X  W  V  U   TL  :ويقول عند تفسيره لقوله تعـالى     -٢
وقد نعت اهللا تعالى وجهه الكـريم فـي   ،)٥(Mj  i  h  g    fL  :كقوله تعالى  اآلية

جلَّ فال يعـصى، وأن    هو أهل أن ي   : أي M  Z  Y  X  WL : هذه اآلية الكريمة بأنه   
  .)٦()يطاع فال يخالف

      : قـال رحمـه اهللا  ،)٧(M  À  ¿  ¾  ½  ¼  »L  : عند تفسيره لقوله تعـالى    -٣
) M ¼  »L لفصل القضاء بين خلقه، فيجيء الرب تعالى لفصل القضاء كمـا       : يعني

 .)٨() صفوفيشاء، والمالئكة يجيئون بين يديه صفوفاً

                                         
 ).٥٤(  :سورة األعراف) ١(
 ).١١: (  الشورى:سورة) ٢(
 ).٤٢٧/ ٣(تفسير القرآن العظيم ) ٣(
 ).  ٢٧  (الرحمن: سورة) ٤(
 ).٨٨(القصص : سورة) ٥(
 ) .٤٥٦  /٧(تفسير القرآن العظيم ) ٦(
 ).٢٢(الفجر : سورة) ٧(
  ) .٣٨٩  /٨( تفسير القرآن العظيم ) ٨(



– 

  )٥٤٧٠(

  ):اللطيف : (  اهللا في تفسير اسم اهللامنهج ابن كثير رحمه
: من خالل استقراء وتتبع تفسير ابن كثير رحمه اهللا لآليات الكريمة التي ورد فيه اسـم               

  : هما،في القرآن الكريم نجد أنه يتضح منهجه في أمرين) اللطيف(
 : اهللا أهل السنة والجماعة في تفـسير اسـم     السلف سار رحمه اهللا على منهج     أنه   :األول

  ).اللطيف (
تبارك داللته في حق اهللا     يذكر  و ،)اللطيف( السم   أنه رحمه اهللا يبين عدة معاني        :الثاني

  .تعالىو
  :وبيان ذلك كالتالي 

  .)١(M  <  ;:  9  8   7   6  5=   ?  >  L :  قال تعالى-١
َأبصار َأي يِحيطُ ِبها    وقَولُه وهو يدِرك الْ   (: قال ابن كثير عند تفسيره لهذه اآلية الكريمة       

 َأال يعلَم من خَلَقَ وهـو اللَِّطيـفُ    (:ويعلَمها علَى ما ِهي علَيِه،ِلَأنَّه خَلَقَها، كَما قَاَل تَعالَى        
الْخَِبير(،       يدا قَاَل السكَم ،ِصِرينبِن الْماِر عصِبالَْأب ربع كُوني قَدِلِه ِفي قَ: وو)   ِركُـهلَـا تُد

   صارالَْأب ِركدي وهو صارِة في قوله           )الَْأباِليو الْعقَاَل َأبى الْخَلَاِئقَ، وري وهو،ءشَي اهرلَا ي 
 اللطيف الستخراجها، الْخَِبير ِبمكَاِنها، واللَّـه َأعلَـم،         : قال )وهو اللَِّطيفُ الْخَِبير  ( :تعالى

ها قَالَ  وذَا كَم        نَهظَ ِبِه ابعا وِفيم ،انلُقْم نا عارالَى ِإخْبٍة       ( :تَعبِمثْقاَل ح تَك ِإنَّها ِإن نَيا بي
فَتَكُن ِفي صخْرٍة َأو ِفي السماواِت َأو ِفي الَْأرِض يْأِت ِبها اللَّه ِإن اللَّه لَِطيـفٌ         ِمن خَردلٍ 

٢()  )خَِبير(.  
         يثبت ابن كثير في هذا الموضع السم اللطيف معناً مأنه سبحانه وتعـالى    : وهو ،لهاً  هم  

  . طف الحجاب لكمال اهللا وجاللهاللطيف الذي لَطُف عن أن يدرك، وهو لُ
رى في الدنيا لطفاً   فإنرى في اآلخرة إكراماً اهللا ال يوحكمة، وي ولذلك قـال   ،ة ومحب 

، )٣(M    Ö  Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  Î   Í    Ì  Ë  L:الـدنيا   له في  عن رؤية الناس  
ــبحانه  ــال س  ،)٤(M  9  8   7   6  5 ;:   ?  >  =  < L : وق

                                         
 . )١٠٣( : األنعام: سورة) ١(
 ).٢٩٩/ ٥  ( الطبري في تفسيرهكما فعل ،أثراً عن أبي العاليةهنا ابن كثير ساق و،  )٢٧٩ / ٣(  تفسير القرآن العظيم ) ٢(
 ) .٥١:( الشورى: سورة )٣(
 ) .١٠٣: ( األنعام: سورة )٤(



 

 )٥٤٧١(

وبذلك سار ابن كثير على منهج أهل السنة والجماعة في ثبـوت رؤيـة المـؤمنين هللا                 
  .سبحانه وتعالى في الجنة

   `M  _     ^   ]  \  [  Z  i  h  g  f  e  d  c  b  a :قال تعالى   -٢
  }  |  {  z  y  x  w    v  u  t  s  r   q   p  o  n  ml  k   j

  ¤          £  ¢¡  �  ~¥  ®  ¬     «   ª  ©  ¨§    ¦  L)١(.   
 ض لـه أسـباباً   قـي  ِإذَا أراد أمـراً   : َأي ،ِإن ربي لَِطيـفٌ ِلمـا يـشاء       ( :قال ابن كثير  

رهوقد،ا             ويسمِرِه وقَداِئِه وقَضِفي أقواله وأفعاله و ِكيماِدِه، الْحاِلِح ِعبصِبم ِليمالْع وه ره ِإنَّه
هِريديو هخْتَار٢()ي(.  

M   q   p  o  n :  عليـه قولـه تعـالى      دلَّ ،)اللطيف(السم   يثبت هنا ابن كثير معنى    
    v  u  t  s  r ~  }  |  {  z  y  x  w  ¤          £  ¢¡  � ¥  ¦    

  ®  ¬     «   ª  ©  ¨§L،   ىدعبالالمالم : M¦  ¥  ¨§    L:     وهو أنـه سـبحانه
ر لهم بحكمتـه، ويـرزقهم مـن حيـث ال           ، ويدب خلقهطفه يوصل الخير إلى     بلُوتعالى  

ـ         نهم يحتسبون، يسوقهم إلى مصالحهم وهم كارهون، ويسوقها إليهم وهم شـاردون، يمكِّ
  .ها وهم عاجزونمن

 طف اهللا يحوطه، وينتقل بـه       في بطن أمه، ولُ    كان جنيناً أن  ذ  نمحاله  ل اإلنسان    ولو تأم
  .بهورفقه تعالى ولطفه لعظمة اهللا شُكراً سجد ي إال أن هلما كان من

ــالى  -٣ ــال تع »        ¬  ®  ¯  °  ±  M  º     ¹  ¸¶       µ  ´  ³   ²  :ق
»  ¼  L)٣(  

ِإن اللَّه لَِطيفٌ خَِبير َأي عِليم ِبما ِفي َأرجاِء الْـَأرِض وَأقْطَاِرهـا           : وقَولُه:( قال ابن كثير  
    الحب وإن ص ا ِمناِئهزَأجغُو            ِمـن طَهِقس ُل ِإلَى كُلٍّ ِمنْهصوةٌ، فَيِه خَاِفيلَيخْفَى عر، وال ي

يا بنَي ِإنَّها ِإن تَك ِمثْقاَل حبٍة ِمن خَـردٍل فَـتَكُن ِفـي              (: لُقْمانالْماِء فَينِْبتُه ِبِه، كَما قَاَل      
             لَِطيفٌ خَِبير اللَّه ِإن ا اللَّهْأِت ِبهِض يِفي الَْأر ماواِت َأوِفي الس ٍة َأوخْرقَـالَ (،)صَألَّـا  : و

وما تَسقُطُ ِمـن    (:  وقَاَل تَعالَى  ،)سماواِت والَْأرضِ يسجدوا ِللَِّه الَِّذي يخِْرج الْخَبء ِفي ال      
 ،)ورقٍَة ِإلَّا يعلَمها وال حبٍة ِفي ظُلُماِت الَْأرِض وال رطٍْب وال ياِبٍس ِإلَّا ِفي ِكتـاٍب مِبـينٍ   

                                         
 ).١٠٠: ( يوسف: سورة) ١(
 ) .٢٧٧/ ١٦(جامع البيان : وانظر،  )٤/٣٥٣( كثير بن القرآن العظيم التفسير ) ٢(
 ).٦٣: ( الحج: سورة) ٣(



– 

  )٥٤٧٢(

ي السماِء وال َأصـغَر ِمـن   وما يعزب عن ربك ِمن ِمثْقاِل ذَرٍة ِفي الَْأرِض وال فِ     (: وقَاَل
 َأو زيد بن عمِرو بـِن  ، وِلهذَا قَاَل ُأميةُ بن َأِبي الصلِْت،)ذِلك وال َأكْبر ِإلَّا ِفي ِكتاٍب مِبينٍ   

  :نُفَيٍل ِفي قَِصيدِتِه
  ه الْبقُْل يهتَز راِبياــ فَيصِبح ِمنْ     وقُولَا لَه من ينِْبتُ الْحب ِفي الثَّرى؟

   .)١ ()فَِفي ذَاك آياتٌ ِلمن كَان واِعيا    ه ــــويخِْرج ِمنْه حبه في رؤوس
ـ اللطيـف الـذي ي  أنه سبحانه وهو  ،مهماًمعناً ) اللطيف(  يثبت ابن كثير هنا السم    ير س

فهو المحسن إلـيهم فـي       ،ويستجيب منهم دعائهم   ،ويسوق إليهم أرزاقهم  للعباد أمورهم   
فنعم اهللا تعالى عليهم سابغة ظاهرة ال يحـصيها          ،خفـــاء وستر من حيث ال يعلمون     

»        M :العادّون وال ينكرها إال الجاحدون،وهو الذي يرزقهم بفضله من حيث ال يحتسبون           
  º     ¹  ¸¶       µ  ´  ³   ²  ±  °  ¯  ®  ¬»  ¼  L كمــا أنــه ،

ـ  بفضله ورحمته، ويحاسب غيرهم من المخـالفين وِ         يسيراً باًنين حسا يحاسب المؤم  ق فْ
  .عدله وحكمته

  Mj  i  h   g    f  e   d  c  bk         n  m    l :قــال تعــالى-٤
  p  oL)٢(.   

 هـِذِه    َأي ِبلُطِْفِه ِبكُـن، بلَغْـتُن      )ِإن اللَّه كان لَِطيفاً خَِبيراً    (: وقوله تعالى ( :قال ابن كثير  
         ِبذَِلك كُنخَصو ذَِلك طَاكُنَأع ٌل ِلذَِلكَأه َأنَّكُنو ِتِه ِبكُنرِبِخبنِْزلَةَ، وِريـٍر      ،الْمج ـنقَاَل اب 

 اللَّه هِحما آيات اهللا و            : روٍت تُتْلَى ِفيهيِفي ب لَكُنعج ِبَأن كُنلَيةَ اللَِّه عمِنع ناذْكُرالحكمة، و
       نَهِمداحو لَى ذَِلكلَِطيفاً خَِبيراً   (فاشكرن اهللا تعالى ع كان اللَّه ِإذْ   )ِإن ،ذَا لُطْـٍف ِبكُـن َأي 

 خَِبيـرا ِبكُـن ِإِذ      ،جعلَكُن في البيوت التي تتلى فيها آيات اهللا والِْحكْمةُ، وِهـي الـسنَّةُ            
: تَادةُ واذْكُرن ما يتْلى ِفي بيوِتكُن ِمن آياِت اللَِّه والِْحكْمـِة قَـالَ    وقَاَل قَ  ،اخْتَاركُن لرسوله 

ِإن اللَّـه كـان   (:  وقَاَل عِطيةُ الْعوِفي في قوله تعالى   ،يمتَن علَيِهن ِبذَِلك، رواه ابن جِريرٍ     
: ا ِبموِضِعها، رواه ابن َأِبي حاِتٍم، ثُـم قَـالَ         ر باستخراجها خبي  يعني لطيفاً ،)لَِطيفاً خَِبيراً   

  .)٣()وكَذَا روي عن الربيع بن أنس عن قتادة

                                         
  ).٥/٣٩٤ (القرآن العظيم تفسير ) ١(
  ).٣٤: (األحزاب: سورة ) ٢(
 ).٢٦٨ -٢٠/٢٦٧(وجامع البيان للطبري ،)٣١٣٣ /٩(تفسير ابن أبي حاتم: وانظر، )٣٧١/ ٦( تفسير ابن كثير ) ٣(



 

 )٥٤٧٣(

 الـذي يلطـف     اللطيفأنه سبحانه   وهو   ،مهماًمعناً  ) اللطيف(  يثبت ابن كثير هنا السم    
 وهـذا   ، دون غيـره مـن الخلـق       ،بالعبد فيختصه بالفضل والمكانة والدرجات العالية     
  .يستوجب من العبد الشكر الدائم والحمد له سبحانه 

M  ©   ¨  §  ¦    ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }  |   {   z  y  : قال تعالى  -٥
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ـ (: قال ابن كثير  اس هذه وصايا نافعة قد حكاها اهللا سبحانه عن لُقْمان الْحِكيِم، ِليمتَِثلَها النَّ
 َأي ِإن الْمظْلَمـةَ َأِو      )يا بنَي ِإنَّها ِإن تَك ِمثْقاَل حبـٍة ِمـن خَـردلٍ           : (ويقْتَدوا ِبها، فَقَاَل    

الْخَِطيَئةَ لَو كَانَتْ ِمثْقَاَل حبٍة ِمن خَردٍل، وجوز بعضهم َأن يكُون الضِمير ِفي قَوِلِه ِإنَّهـا              
يـْأِت ِبهـا   ( وقوله   ،ير الشَّْأِن والِْقصِة، وجوز علَى هذَا رفع مثقال، واألول أولى         ضِم
ا               )اللَّهـرخَي ا ِإنهلَيى عازجطَ، والِْقس اِزينوالْم عضي ِة ِحينامالِْقي موي ا اللَّههرضَأح َأي 

    كَم ،ا فَشَرشَر ِإنو ،رالَى  فَخَيا قَاَل تَع :        نَفْس ِة فَال تُظْلَمِم الِْقياموطَ ِليالِْقس واِزينالْم عنَضو
  .اآلية] ٤٧: األنبياء[شَيئاً 

: الزلْزلَـةِ [فَمن يعمْل ِمثْقاَل ذَرٍة خَيراً يره ومن يعمْل ِمثْقاَل ذَرٍة شَرا يـره           : وقَاَل تَعالَى 
ولَو كَانَتْ ِتلْك الذَّرةُ محصنَةً محجبةً ِفي داِخِل صخْرٍة صماء، َأو غَاِئبٍة ذَاِهبـٍة              ] ٨ -٧

رجاء السموات واألرض، فَِإن اللَّه يْأِتي ِبها، ِلَأنَّه لَا تَخْفَى علَيِه خَاِفيةٌ، ولَا يعـزب               أفي  
  )ِإن اللَّه لَِطيفٌ خَِبير (: السموات وال في األرض، ولهذا قال تعالىعنْه ِمثْقَاُل ذَرٍة في 

َأي ِلطَيفُ الْعلَِم، فَلَا تَخْفَى علَيِه الَْأشْياء وِإن دقَّتْ ولَطُفَتْ وتَضاءلَتْ، خَِبير ِبدِبيِب النَّمـِل   
   .)٢()ِفي اللَّيِل الْبِهيِم

   .)٣(M  Z[ \    d   c  b   a  `_  ^  ] L : قال تعالى-٦
يقُوُل تَعالَى مخِْبرا عن لُطِْفِه ِبخَلِْقِه ِفي ِرزِقِه ِإياهم عن آِخِرِهم لَا ينْسى             (  :قال ابن كثير  

وما ِمن دابٍة ِفي الَْأرِض ِإلَّا علَـى      (:  َأحدا ِمنْهم، سواء في رزقه البر والفاجر، كقوله       
ولَهـا نَظَـاِئر    ] ٦: هـودٍ  [)ِه ِرزقُها ويعلَم مستَقَرها ومستَودعها كُلٌّ ِفي ِكتاٍب مِبـينٍ         اللَّ

   .)٤()كَِثيرةٌ

                                         
 ).١٦ (:لقمان: سورة) ١(
 ) .١٤٢/ ٢٠( جامع البيان: وانظر،  )٣٠٢ /٦( ابن كثير تفسير ) ٢(
 ).١٩: (الشورى : سورة )٣(
 ).٢١/٥٢١(وفسره بنحو ذلك الطبري في جامع البيان ، )٧/١٨١( تفسير ابن كثير) ٤(



– 

  )٥٤٧٤(

  .)١( M  3     2  1   0  /  .  -   ,L  : قال تعالى-٧
 معنَاه َألَا يعلَم اللَّه مخْلُوقَـه؟  :يَل وِق؟ َأي َألَا يعلَم الْخَاِلقُ، َأال يعلَم من خَلَقَ(:قال ابن كثير  
  . )٢()وهو اللَِّطيفُ الْخَِبير:  ِلقَوِلِه،والَْأوُل َأولَى

 وهو أنه هو الـذي      ،)اللطيف( مهماً السم اهللا     اًفي هذه اآليات الثالث يثبت ابن كثير معن       
ا له من خَلقِه مـع الرفـق فـي     وإيصالها إلى من قدره  ،اجتَمع له العلم بدقائق المصالح    

 ،فـاهللا لطيـفٌ بعبـاده     ،)٣(وعداه بالباء  M  Z[  \  L :ولذلك قال  ،الِفعل والتنفيذ 
رفيقٌ بهم قريب منهم، يعامل المؤمنين بعطف ورأفة وإحسان، ويدعو المخـالفين إلـى              

 وال  التوبة والغفران مهما بلغ بهم العصيان، فهو لطيف بعباده يعلـم دقـائق أحـوالهم،              
 ،) َأال يعلَم من خَلَقَ وهو اللِطيفُ الْخَِبيـر          (: لقولهيخفى عليه شيء مما في صدورهم،       

يا بنَيّ ِإنَّها ِإن تَك ِمثْقَاَل حبّـٍة ِمـن خَـردٍل     (: لقمان البنه وهو يعظه   ولقوله على لسان    
ولم  ،)ألرِض يْأِت ِبها اُهللا ِإنّ اَهللا لَِطيفٌ خَِبير         فَتَكُن ِفي صخْرٍة َأو ِفي السّماواِت َأو ِفي ا        

 فاهللا تعالى يطلِّع على بواطن األمور ويلطـف         ،يقترن اسم اهللا اللطيف إال باسمه الخبير      
وقد يخفى على العبد هذا الخير، فيقابل قـضاء اهللا   ،بعباده، فال يقِدر لهم إال ما فيه الخير 

   .)) َأال يعلَم من خَلَقَ وهو اللِطيفُ الْخَِبير(( :ولواهللا تعالى يق،باالعتراض
ما يبتَِلي اهللا بِه عباده من المصائِب، ويْأمرهم بِه من المكارِه، وينْهاهم            ( :يقول ابن القيم  

             ح م بها إلى سعادِتِهم في العاجِل واآلجِل، وقدوِصلُهقٌ يطُر اِت، هيومن الشَّه فَّـت  عنه
عجبا ِلَأمِر الْمْؤِمِن ِإنّ َأمره كُلَّه خَيـر):  وقد قَاَل،الجنَّةُ بالمكارِه، وحفَّت النار بالشهواتِ  

             اءّـرض تْهـابَأص ِإنو ا لَهرخَي فَكَان شَكَر اءّرس تْهابَأص ْؤِمِن، ِإنٍد ِإلَّا ِللْمِلَأح ذَاك سلَيو
ربص   ا لَهرخَي فَكَان (،         لَبا ما جاِلبج والصبر الشكر ِطيُأع نِلم رخَي كُلُّه فالقضاء،  كـذلك

                ـنفي الظـاهِر ِمح ٍد من األموِر التي هيّى ومحمى وعيسوموس وإبراهيم مبآد لَهما فَع
  . )٤() غايِة كَماِلِهم وسعادِتِهموابتالء، وهي في الباطِن طُرقٌ خَِفيّةٌ َأدخَلَهم بها إلى

     ا سبق أنح مماللطيف(معرفة معنى اسم اهللا    ويتض(   ودالالته تمأل قلـب العبـد رجـاء  
  .وطمعاً في نيل فضل اهللا ورحمته

                                         
 . )١٤(  :تبارك: سورة) ١(
وذكره ابن عطية في ، )٥٢٥/ص( في جامع البيان الطبري: وفسر اآلية بنحو هذا التفسير، )١٩٩ / ٨( تفسير ابن كثير  ) ٢(

 ).فالمفعول على هذا محذوف: (وقال، عن بعض النحاة ) ٥/٣٤٠(  المحرر الوجيز
 . )١٩:(الشورى: سورة) ٣(
 .)١:١٠٤(شفاء العليل  )٤(



 

 )٥٤٧٥(

 فإن ابن كثير رحمه اهللا استنبط معاني ودالالت دقيقة فـي            - وبالجملة –أقول  :  أخيراً
ـ األ يـين معنتدور هذه المعاني والدالالت على ال      ،)طيفالل(السم اهللا   تفسيره   يين ساس

  .)١(لتفسير العلماء السابق ذكرهما

                                         
 )صفحة سابقة من البحث: (انظر) ١(



– 

  )٥٤٧٦(

  الخاتمة
  التوصياتـج والنتائـ

خالل هذا البحـث أهـم   وقد ظهر لي  ، ويسر وأبان  ،وفَّق وأعان الذي   -وحده-الحمد هللا   
   : والتوصيات التاليةالنتائج

  : النتائج : أوالً
ماء اهللا الحسنى والغوص في دررها بوابة للنجاح والتوفيق في الـدنيا             أن معرفة أس   -١

  .واآلخرة
 على الـذات والـصفات تكـون بالمطابقـة، والتـضمن،            أسماء اهللا الحسنى  داللة   -٢

  .وااللتزام
 أسماء اهللا ما يِرد مفردا، ومنها ما يرد مقرونًا مع غيره؛ ألن الكمـال الحقيقـي           من -٣
  . اجتماعهمامع
سار ابن كثير في تفسيره ألسماء اهللا الحسنى وصفاته علـى مـنهج أهـل الـسنة                  -٤

 .والجماعة 
 في نيل فـضل      معرفة معنى اسم اهللا اللطيف ودالالته تمأل قلب العبد رجاء وطمعاً           -٥

  .اهللا ورحمته
  ) .الخبير(  ولم يقترن إال باسم ،سبع مراتالكريم في القرآن ) اللطيف:( اسم  ورد -٦
ـ األ يـين معنعلى ال  )اللطيف(السم اهللا   ار ابن كثير رحمه اهللا في تفسيره        د -٧ يين ساس

 علمه دقّ ولطُـف حتـى أدرك       بمعنى الخبير وهو أن   أنه  : األول:  وهما ،لتفسير العلماء 
يوصـل إلـى عبـاده      أنه سبحانه وتعالى الـذي      : والثاني،السرائر والضمائر والخفيات  

  . اليشعرون بهاٍقرمصالحهم بلطفه وإحسانه من طُ
  :التوصيات : ثانياً

مـن وسـائل    هذا العلم   ره  وفّما ي معرفة  و ،بتعلُّم أسماء اهللا الحسنى    ضرورة العناية    -١
  .حميد ال الخُلُقد السلوك وتعمل على نشرالداخلية التي تحد وأدوات الرقابة

 ،ربه ومراقبتـه معرفة العبد  العالقة بين   مدى  لمعرفة  تطبيقية دقيقة    اتدراسب  العناية -٢
  .ودراسة أسماء اهللا الحسنى وتحقيق النجاح في جميع مجاالت الحياة

  .العناية بدراسة مناهج المفسرين في طريقة تفسيرهم ألسماء اهللا الحسنى -٣
  )والحمد هللا رب العالمين( 



 

 )٥٤٧٧(

   فهرس المصادر والمراجع
  .  القرآن الكريم -
ريم، محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي أبي  إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الك-

 . م ١٩٩٤/هـ١٤١٤:  ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ٤السعود ، ط
اإلرشاد إلى صحيح االعتقاد والرد على أهل الشـرك واإللحاد ، صالح بن فوزان الفوزان ،               -

 أبـي بكـر   األسنى في شرح أسماء اهللا الحسنى ، محمد بن أحمد بـن     . هـ  ١٤٢٤ ،   ١ط
:  ، دار الصحابة للتراث ، طنطـا  ١ ط،د محمد حسن جبل وآخرين .أ: القرطبي ، تحقيق   

  . م ١٩٩٥/هـ ١٤١٦
وزارة الشؤون اإلسـالمية    ، نخبة من العلماء  : المؤلف ،ة   أصول اإليمان في ضوء الكتاب والسن      - 

   .هـ١٤٢١ى، األول:  المملكة العربية السعودية الطبعة- واألوقاف والدعوة واإلرشاد 
لبنان :  بيروت   –دار الفكر     ،عبد الرحمن المالكي     . د: تأليف   . أصول التربية اإلسالمية   -

  . م ٢٠٠٦
 بيروت – دار المعرفة ،عبدالرحمن النحالوي : تأليف . أصول التربية اإلسالمية وأساليبها   - 

  .م ٢٠٠٨ – لبنان ،
 :الطبعـة  ،دار العلم للماليين  ،)هـ١٣٩٦ ت (خير الدين بن محمود  الزركلي      :تأليف.ألعالما-

  . م٢٠٠٢/ ١٥
       محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قـيم الجوزيـة   : تأليف  .  بدائع الفوائد  -

   .دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان ، )هـ٧٥١ ت(
ـ ٧٧٤ ت(أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيـر          :تأليف.البداية والنهاية - ،         دار الفكـر   ،)هـ

  . م١٩٨٦ - هـ  ١٤٠٧
 دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة ،  نبيل السمالوطي.د : تأليف  . بناء المجتمع اإلسالمي-

   .م١٩٩٨-هـ١٤١٨الثالثة : الطبعة ،
  . بدون : التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور ، دار سحنون للنشر والتوزيع ، تونس -
، دار الكتـاب    ١ لعلوم التنزيل ،محمد بن أحمد بن محمـد الغرنـاطي الكلبـي ، ط              التسهيل-

  .هـ ١٤٠٣: العربي،لبنان
دار الكتب العلميـة    ،)هـ٧٤٨ت(شمس الدين أبو عبد اهللا محمد الذهبي         :تأليف.تذكرة الحفاظ -

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩األولى،  :الطبعة،لبنان-بيروت



– 

  )٥٤٧٨(

أحمد يوسف الدقاق ،دار الثقافة العربية ،       : جاج، تحقيق تفسير أسماء اهللا الحسنى، إبراهيم الز     -
  . م١٩٧٤دمشق

أبو عبد اهللا، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهللا بن ناصر : تأليف  .  تفسير أسماء اهللا الحسنى-
  . المدينة المنورة ، الجامعة اإلسالمية ، )هـ١٣٧٦ت(بن حمد آل سعدي 

:  ، تحقيق    )هـ٧٧٤ ت( كثير بن عمر بن إسماعيل اءالفد أبو: تأليف. العظيم القرآن تفسير -
  بيروت ،   –شمس الدين ، دار الكتب العلمية ، منشورات محمد علي بيضون             حسين محمد

  .  هـ ١٤١٩ -األولى : ط 
                  أبـو محمـد عبـد الـرحمن بـن محمـد ابـن أبـي حـاتم           :تأليف. متفسير القرآن العظي -

 المملكـة العربيـة     -مكتبة نزار مصطفى الباز     ،محمد الطيب أسعد   :تحقيق،)هـ٣٢٧ ت(
  . هـ١٤١٩ -الثالثة  :الطبعة ،السعودية

مكتبة وهبة،  :الناشر)هـ١٣٩٨ ت( محمد السيد حسين الذهبي .د:تأليف. التفسير والمفسرون -
  .القاهرة-مصر

بن أبي ثعلبة،  التصاريف لتفسير القرآن مما اشتبهت أسمائه وتصرفت معانيه ،  يحيى بن سالم -
  . م١٩٧٩ ، الشركة التونسية للتوزيع ، ١هند شلبي ، ط: قدمت له وحققته

، المعهد العالي  صالح حمد عليأ: تأليف .  تفويض الصالحيات بين الضرورات والمحذورات-
  . م ١٩٩٩للتطوير األمني واإلداري 

 عبـداهللا  بـن  ناصر بن نعبدالرحم: تأليف   . المنان كالم تفسير في الرحمن الكريم تيسير -
            ، الرسـالة  مؤسـسة  ،  اللويحـق  معـال  بن عبدالرحمن:  تحقيق   )هـ١٣٧٦ ت( السعدي

   .م ٢٠٠٠- هـ١٤٢٠ األولى: ط 
أحمد  :تحقيق،)هـ٣١٠ ت(محمد بن جرير بن الطبري  :تأليف. جامع البيان في تأويل القرآن-

  . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠األولى،  :الطبعة ،مؤسسة الرسالة ،محمد شاكر
 الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة ،  إسماعيل بن محمد بن الفـضل التيمـي                   -

 ، دار الرايـة ،      ١محمد بن ربيع بن هادي عمير المـدخلي ، ط         . د: األصبهاني ، تحقيق    
  .م١٩٩٩/هـ١٤١٩: الرياض 

 ت(بـن علـي بـن حجـر     أبو الفضل أحمـد   :تأليف.الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة  -
/ يـدر ابـاد   ح -مجلس دائرة المعارف العثمانية     ،محمد عبد المعيد ضان    :تحقيق)هـ٨٥٢
  .م١٩٧٢/ هـ١٣٩٢الثانية،  :ط،الهند



 

 )٥٤٧٩(

 :حققه)هـ١٠٨٩ ت(عبد الحي بن أحمد ابن العماد  :تأليف.شذرات الذهب في أخبار من ذهب-
 –ار ابـن كثيـر، دمـشق    د،عبـد القـادر األرنـاؤوط    :خرج أحاديثه،محمود األرناؤوط 

  . م١٩٨٦ -ه١٤٠٦، ١:الطبعة،بيروت
 تمـيم  أبو: تحقيق ،   )هـ٤٤٩ ت( بطال بن خلف بن علي :تأليف   .  شرح صحيح البخاري   -

   .م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣  الثانية:  ، ط الرياض ، السعودية ، الرشد مكتبة ، إبراهيم بن ياسر
 العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن تقي الدين أبو: تأليف .  شرح العقيدة األصفهانية-

المكتبة ، )هـ٧٢٨ ت(عبداهللا بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي            
  .هـ ١٤٢٥ -األولى : ط،  بيروت–العصرية 

،دار ١ عبدالرحمن بن محمـد الدوسـري،ط      .صفوة اآلثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم      -
  . هـ١٤٢٥ اضالمغني،الري

دار الكتـب   ،)هـ٩٤٥ت(محمد بن علي بن أحمد الداوودي     :تأليف.طبقات المفسرين للداوودي  -
  . بيروت-العلمية

دار الكتـب العلميـة      )هـ٩١١ ت(عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي    :تأليف .بقات الحفاظ ط-
  ١٤٠٣ ١ :ط،بيروت

بن محمد المختـار الجكنـي      العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير،  محمد األمين           -
:  ، دار عالم الفوائد ، مكـة المكرمـة     ٢خالد بن عثمان السبت،ط   . د  :الشنقيطي ، تحقيق    

 . م ٢٠٠٦/ هـ ١٤٢٦
: فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بـن حجـر ، دار المعرفـة ، بيـروت            -

  .هـ ١٣٧٩
خالق واألحكام المستنبطة من القـرآن ،  فتح الرحيم الملك العالم في علم العقائد والتوحيد واأل -

 ، دار ابن الجـوزي ،       ١عبد الرزاق البدر ، ط    : عبد الرحمن بن ناصر السعدي ، تحقيق        
  . م ٢٠٠٠/هـ ١٤٢١:الدمام 

دار ،الطبعة األولى ،ابن رجب الحنبلي  : تأليف.لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف      -
  .م٢٠٠٤ابن حزم 

مكتب تحقيـق    :تحقيق)هـ٨١٧ ت(مجد الدين محمد الفيروزآبادى     :أليفت.القاموس المحيط  -
 ،لبنـان -مؤسسة الرسالة ،بيروت  ،محمد العرقسوسي  :بإشراف.التراث في مؤسسة الرسالة   

  . م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦الثامنة،  :الطبعة



– 

  )٥٤٨٠(

ــد -  ــاب التوحي ــى كت ــد عل ــول المفي ــين، ط الق ــن صــالح العثيم ــد ب ــن ٤، محم  ،دار اب
 .هـ١٤٢١:الجوزي،الدمام

 ، ٢عدنان درويش ومحمد المصري ، ط: الكليات ،أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، تحقيق   -
  .م١٩٩٨/ هـ ١٤١٩: مؤسسة الرسالة  ، بيروت 

 :الطبعة،بيروت–دار صادر  ،)هـ٧١١ ت(محمد بن مكرم ابن منظور       :تأليف. لسان العرب -
  . هـ١٤١٤الثالثة 

         عبدالحق بن غالب بن عطيـة األندلـسي  : تأليف . زالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزي     -
:  ، الطبعة بيروت–دار الكتب العلمية     ،   عبدالسالم عبدالشافي محمد  : ،تحقيق)هـ٥٤٢ ت(

   . هـ١٤٢٢ -األولى 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية :تأليف. متن القصيدة النونية- 

  .هـ١٤١٧الثانية،  :الطبعة ،ن تيمية، القاهرةمكتبة اب ،)هـ٧٥١ ت(
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن : المؤلف . مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين-

 ، محمد المعتصم باهللا البغدادي   :  تحقيق   ، )هـ٧٥١ ت(سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية       
   .م١٩٩٦ - هـ ١٤١٦الثالثة، : الطبعة ،  بيروت–دار الكتاب العربي 

مصطفى عبـد   : المستدرك على الصحيحين ، محمد بن عبداهللا الحاكم النيسابوري ، تحقيق            -
 .م ١٩٩٠/ هـ ١٤١١ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١القادر عطا ، ط

أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد            :تأليف    . مسند اإلمام أحمد بن حنبل     -
         : إشـراف  ،  عادل مرشد، وآخرون   -شعيب األرنؤوط   : المحقق ، )هـ٢٤١ ت(الشيباني  

  . م٢٠٠١- هـ١٤٢١األولى،: الطبعة ، مؤسسة الرسالة ،د عبد اهللا بن عبدالمحسن التركي
. المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم                 -

محمد فؤاد عبد  :المحقق)هـ٢٦١ت(القشيري النيسابوري مسلم بن الحجاج أبو الحسن :تأليف
  . بيروت–دار إحياء التراث العربي ،الباقي

 ت(حافظ بن أحمد الحكميالشيخ  :تأليف. معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصول-
 الطبعة، الـسعودية  ، الدمام –دار ابن القيم     ،عمر بن محمود أبو عمر     :تحقيق ،)هـ١٣٧٧
   . م١٩٩٠ - هـ ١٤١٠األولى 

معالم التنزيل ، الحسين بن مسعود البغوي ، حققه وخرج أحاديثه محمد عبد اهللا النمر وعثمان -
  .م١٩٩٧/  هـ ١٤١٧:  ، دار طيبة، الرياض٤جمعة ضميرية و سليمان مسلم الحرش،ط



 

 )٥٤٨١(

 محمد بن خليفـة بـن علـي       : المؤلف . معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اهللا الحسنى        - 
  األولـى : الطبعـة  ، أضواء الـسلف، الريـاض، المملكـة العربيـة الـسعودية          ،التميمي
   .م١٩٩٩/هـ١٤١٩

 محمد .د :تحقيق)هـ٨٧٤ ت(يوسف بن تغري  :تأليف.المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي-
  .الهيئة المصرية العامة للكتاب، سعيد عبد الفتاح عاشور.د :تقديم ،محمد أمين

  .الطبعة الرابعة .محمد بن عبد الرحمن الكُوس : الشيخ .ح أسماء اهللا الحسنَى شر الوجيز في -
ـ ٦٠٦ ت(مجد الدين أبو السعادات ابن األثير       :تأليف.النهاية في غريب الحديث واألثر    -  ،)هـ

هـ ١٣٩٩ بيروت، -المكتبة العلمية  . محمود محمد الطناحي-طاهر أحمد الزاوى  :تحقيق
  .م١٩٧٩ -



– 

  )٥٤٨٢(

  



 

 )٥٤٨٣(

  
  
  
  
  

  
  الـمـقـدمـة

الحمد هللا رب العالمين والصالة والســالم على أشرف خلق اهللا محمد وعلى 
  ...  أما بعد ،آله وصحبه أجمعين 

 ،فالقرآن الكريم كالم اهللا وكتابه المنزل على نبيه محمد صلى اهللا عليه وسلم 
ولما . ١)كْر وِإنَّا لَه لَحاِفظُون ِإنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّ: ( فقال عز وجل ،تعهد اهللا بحفظه 

 كان األمر من اهللا معها بالتدبر حتى ال ،كانت قراءة القرآن فرض على كل مسلم 
 فال بد من قراءة القرآن  قراءة متدبرة واعية تكون ،تكون قراءةً لحروفه دون معانيه

ثارتني كلمات عدة في سببا في فهم الجمل القرآنية فهما دقيقا، ولما كنت أقرا القرآن أ
 وكانت تتعلق برسم التاء ،ثناياه رسمت على خالف القاعدة اإلمالئية الصحيحة 
 وكانت تشكل عالمة استفهام ،المربوطة مبسوطة في بعض الكلمات في القرآن الكريم 

ما العلة من بسط التاء المربوطة في كلمات مخصوصة في : كبيرة لي منذ سنوات عدة 
دون غيرها ؟ هل هناك غاية من هذا البسط للتاء ؟ أم هي مسألة شكلية القرآن الكريم 

متعلقة برسم القرآن فقط  ؟ لماذا وردت التاء في نفس الكلمة مبسوطة في مواضع 
ومربوطة في أخرى ؟ هل هناك فرق بين رسمها مرة مربوطة وأخرى مبسوطة ؟ هل 

ل هناك ارتباط بين المواضع هناك ارتباط بين المواضع التي وردت فيها مربوطة ؟ وه
التي وردت فيها مبسوطة ؟ وما الحكمة اإللهية من ذلك كله ؟  فرغبت االستزادة فيه 

 ثم توسعت النظرة في دائرة البحث للنظر ،والوصول إلى إجابة شافية في هذه المسألة 
  . وتأثيرها على المعنى ،في عالمات التأنيث 

  :وأهدفُ من هذه الدراسة بإذن اهللا 
 .دراسة تاء التأنيث في األسماء بشكل خاص والتعرف على أصلها  -
 .حصر مواضع بسط التاء في القرآن الكريم  -

                                         
   .٩آية ، الحجر  ) ١

 
 

  ماجستير في النحو واللغة
  



– 

  )٥٤٨٤(

وتبيان الفرق بين   . التوصل إلى علة بسط التاء في بعض كلمات القرآن الكريم            -
 .بسطها وربطها في الكلمة الواحدة 

 .دراسة  األلف المقصورة والممدودة في تأنيث االسماء  -
صول إلى الفروق الداللية في الكلمة الواحدة بعالمات التأنيث المختلفة مـن            الو -

  خالل المعجم 
وفي حصر الدراسات السابقة كان هناك بحوث عدة في التأنيث ولكن لم أطلـع              

وال يتسع المجال إليراد بحـوث      . على بحث خاص في داللة اختالف عالمات التأنيث         
التاء في القرآن الكريم من خالل البحث في قواعـد          عالمات التأنيث أما ما يتعلق برسم       

البيانات والمكتبات والبحث في الشبكة العنكبوتية لم أستطع التوصل إلى بحث في هـذه              
المسألة ولم أجد كتابا أو رسالة أو بحثا علميا تناوله سوى بعض الكتابات اليسيرة علـى             

   :  بعنـوان    ١ بدالمجيد العرابلـي  الشبكة العنكبوتية والتي كان من أبرزها مدونة كتبها ع        
قام فيها بإحـصاء الكلمـات     . ٢)سر التاءات التي بسطت في القرآن في حزمة كاملة          ( 

التي وردت فيها التاء مبسوطة في القرآن الكريم ومن ثَم تحدث عـن تفـسير لـبعض                 
  إال أنه لم يخلص إلى نتـائج       ،اآليات في كل كلمة وردت فيها التاء مبسوطة ومربوطة          

وفي بحثي هذا أسعى جاهدة إلى بيـان العلـة الحقيقيـة          . بل اكتفى بتفسير اآليات فقط      
  .والحكمة من هذا البسط بإذن اهللا تعالى 

 وذهبت إلى تقسيم البحـث إلـى        ،هذا وقد اعتمدت المنهج الوصفي في البحث        
اسـة   وفصلين تناولت في الفصل األول عالمات التأنيث بمبحث أوٍل لدر   ،مقدمة وتمهيد   

 وفي المبحـث الثـاني     ،تاء التأنيث وأعقبتها بدراسة إلشكالية رسمها في القرآن الكريم          
 وفي الفـصل الثـاني      ،تناولت دراسة أللف التأنيث المقصورة وألف التأنيث الممدودة         

قمت بعمل دراسة تطبيقية من خالل المعجم لبعض المفـردات التـي وردت بعالمـات             

                                         
أعلن عن طريق الشبكة العنكبوتية ميالد ثالثة علوم تباينت ردود الفعل في ، باحث إسالمي في علوم القرآن واللغة  ) ١

  انظر . تقبلها ورفضها 
http://www.maktoobblog.com/redirectLink.php?link=http٪٣A٪٢F٪٢Fwww.wata.cc٪٢Fforums٪٢Fshowt
hread.php٪٣Ft٪٣D٣١٧٣٨ 

   م٠٣:٠٣، هـ ١/٦/١٤٣٢تمت زيارته بتاريخ 
ــر  ) ٢ ــاريخ    ، ٣١٨١٦=http://www.wata.cc/forums/showthread.php?t:  انظ ــارة بت ــت الزي تم

   م٠٩:٣٠،هـ ٢٩/٥/١٤٣٢



 

 )٥٤٨٥(

وأخيرا خاتمة أوردت فيهـا النتـائج التـي تـم           . ى المعنى   التأنيث الثالث وتأثيرها عل   
  .التوصل إليها بالبحث والتحليل 

وأسأل اهللا عز وجل أن ييسر لي ذلك وأن تكون دراستي هذه مساهمة في خدمة               
كما أسأله عز وجل أن ينفع بعملي هذا ويجعلـه خالـصاً لوجهـه              . لغة القرآن الكريم    

 وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العـالمين ، وصـلّى اهللا   الكريم ، إنه هو السميع العليم ،      
  .على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 



– 

  )٥٤٨٦(

  الـتـمـهـيـد
أجل هدية لبني البشر وهي  لقد شرفنا اهللا بأن جعلنا مسلمين أهدى لنا أعظم و

 وعظمة منزلته أن اهللا ،الذكر الحكيم القرآن الكريم ومما يدل على فضل القرآن 
 ، وأن من إجالله إجاللهم ، وجعلهم أهله وخاصته ، وتعالى عظَّم من عظَّمه سبحانه

مثَُل الَِّذي : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فعن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
 يقْرُأ ؛ وهو يتَعاهده يقْرُأ الْقُرآن ؛ وهو حاِفظٌ لَه مع السفَرِة الِْكراِم الْبررِة ، ومثَُل الَِّذي

  . ١) ؛ وهو علَيِه شَِديد فَلَه َأجراِن 
 ،وقد أقبل أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم على تعلم القرآن الكريم حفظاً 

 واإلقبال عليه ، ومما دفعهم على حفظه ، بصورة يندر لها مثيل ، وعمالً ،وفهماً 
 فعن ابن عباس قال ،ى اهللا عليه وسلم لهم على ذلك بصورة خاصة ؛ تشجيع النبي صل

ِإن الَِّذي لَيس ِفي جوِفِه شَيء ِمن الْقُرآِن :  ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : 
  .  ٢)كَالْبيِت الْخَِرِب

ومن هنا فقد حفظ القرآن الكريم عدد كبير من أصحاب النبي صلى اهللا عليه 
 وقد كان ، من المهاجرين ومن األنصار وكانوا كُثر ،وبعد مماته ،وسلم في حياته

صلى اهللا عليه وسلم ، إال أنه لم يدون في مصحف  القرآن كله قد كتب بين يدي النبي
 صلى اهللا عليه -عائد إلى عدم الحاجة إليه في هذا العصر لوجود النبي  جامع وهذا

فرقاً منجماً بحسب الوقائع  مرجعا للناس ، إضافة إلى نزول القرآن م -وسلم
قتل سبعون رجالً من حفَّاِظه دعت الحاجة  ولما. يعتريه من النسخ  واألحداث، وما قد

 رضي اهللا –منتصف خالفة أبي بكر  إلى جمع ما كتب مفرقًا في مصحف واحد في
وفي عهد عثمان كان عبارة عن نقل  .   - رضي اهللا عنه-  باقتراح من عمر -عنه 

 الصحف إلى مصحف واحد مع ترتيب اآليات والسور وااللتزام بلغة قريش ما في تلك
وذلك إلطفاء . دون غيرها من اللغات والقراءات ، وأمر بنسخه وتوزيعه على األمصار

رآن وجمع شملهم وبتوحيد الفتنة التي اشتعلت بين المسلمين حين اختلفوا في قراءة الق
وكان تدوين القرآن على ضربين . ير و التبديل الحفاظ على كتاب اهللا من التغيكلمتهم و

 وهذا ضرب قام به ، كتقديم السبع الطوال وتعقيبها بالمئين ،تأليف السور : أحدهما : 

                                         
  )٤٦٥٣(برقم ) ٤/١٨٨٢(صحيح البخاري  ) ١
  ٢٩١٣ص ، سنن الترمذي  ) ٢



 

 )٥٤٨٧(

أما الضرب الثاني فهو توقيفي تعلق بجمع اآليات في السور وتواله النبي . الصحابة 
   . ١صلى اهللا عليه وسلم في حياته 

 فقد ثبت في ، نزول القرآن على سبعة أحرف وقد تواترت األحاديث في  
أقرأني : " الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

زيدني ، حتى انتهى إلى سبعة  فلم أزل أستزيده في،جبريل على حرف فراجعته 
. وبلغ الرسول صلى اهللا عليه وسلم األحرف السبعة متفرقة على أصحابه  . ٢"أحرف

فتعددت . وهكذا ... فمنهم من أقرأه بالحرف األول ومنهم من أقرأه بالحرف الثاني 
 فتحاكموا إلى ،القراءات بتعدد الحاملين لها ولما حصل التالق بين القراء اختلفوا 

  ٣.الرسول صلى اهللا عليه وسلم فأقر كال على ما قرأه 
حف روعي فيها   في جمع المص– رضي اهللا عنه –ولما شرع عثمان بن عفان 

والقراء السبعة الذين أخذت عنهم . أن تشتمل على غاية ما يمكن من الحرف السبعة 
 أبو عمرو ، عاصم بن أبي النجود ، عبداهللا بن كثير ،عبداهللا بن عامر : القراءات هم 

وكان لرسم المصحف العثماني .  الكسائي ، نافع ، حمزة بن حبيب الزيات ،بن العالء 
  : علماء الفن في ستة مواضع ، هي قواعد حصرها

. الحذف ، والزيادة ، والهمز ، والبدل ، والفصل والوصل ، وما فيه قراءتان 
بسط التاء (وقد وردت الكلمات التي تتعلق بالمسألة التي كانت موضع إثارة الدراسات 

وهذا ما أوليته . في موضع ما فيه قراءتان ) المربوطة في مواضع من القرآن 
مي للبحث فيه مما كان له سبب في توسيع دائرة البحث أكثر لتشمل عالمات اهتما

  .التأنيث كاملة 
 وكان كتاب ،وقد عني النحاة منذ وقت مبكر بالتأليف في المذكر والمؤنث 

أقدم كتاب ألف في التذكير والتأنيث والذي أماله سنة ) المذكر والمؤنث (الفراء 
المفصل أو من أفرد بابا للمذكر والمؤنث وهو وكان الزمخشري في كتابه . هـ ٢٠٤

  .األقدم في ذلك من بين كتب النحو 

                                         
. م  ١٩٨٨-ه١٤٠١، لبنان  ، بيروت  ، دار الكتب العلمية     ، ١ج. البرهان في علوم القرآن     ، الزركشي  : ينظر   ) ١
 ٢٩٩ص  ، ١ط
 )٢/٢٠٢(صحيح مسلم باب ان القرآن انزل على سبعة أحرف  ) ٢
، لبنـان  ، بيـروت  ، دار البشائر اإلسـالمية  . حسن ضياء الدين عتر ، األحرف السبعة ومنزلة القراءات منها    ) ٣

  .٢٩٣  ص١ط. م ١٩٨٨-هـ١٤٠٢٩



– 

  )٥٤٨٨(

وقد شغلت قضية التذكير والتأنيث النحاة طويال سواء في تأنيث االسم أو الفعل 
التاء :  هي ،وفي تأنيث االسم حصروا عالمات التأنيث في ثالث عالمات . أو الحرف 

  : قال ابن مالك ..  واأللف المقصورة واأللف الممدودة 
  وفي أسام قدروا التا كالكتف     عالمة التأنيث تاء وألف 
  ١ونحوه كالرد في التصغير     ويعرف التقدير بالضمير

                                         
   .٩٥ص ، ٤ج، شرح ابن عقيل  ) ١



 

 )٥٤٨٩(

  )الفصل األول  (  
  )عــالمـــات تـأنـيـث االســم ( 

  :عالمةً للتأنيث أصلها ورسمها ) التاء :( المبحث األول 
 ،لى دالالت مختلفة سواء للتأنيث وغير التأنيث تدخل التاء على األسماء فتدل ع

ولم يفرق النحاة بين هذه التاءات بل . وما يبين ذلك هو داللة السياق على المعنى 
وقد درج العرب في قديم الزمان على التفريق . أدرجوها كلها تحت اسم تاء التأنيث 

 ،جل وامرأة ر:  فقالوا،بين المذكر والمؤنث بإطالق لفظ مستقل على كل جنس 
  ووردت هذه التاء بوظائف أخرى ،وهكذا ...  وحمار وأتان ،وحصان وفرس 

  . تطورت داللتها فيها مع تطور اللغة ونموها 
   :١ويمكن حصر أغلب الدالالت اللغوية التي وردت فيها التاء في المعاني التالية

 : الفصل بين المذكر والمؤنث  - ١
 . حسن وحسنة . ائم وقائمة  ق،رابح ورابحة :  مثل ،في الصفة  -
 .  إنسان وإنسانة ،امرئ وامرأة :  مثل ،أو في الجنس  -
مرضع ومرضعة ؛ فالمرضع :  مثل ،أو الفصل في الصفة المختصة بالمؤنث  -

أما المرضعة فهي . هي التي شأنها أن ترضع وإن لم تباشر اإلرضاع حال وصفها به 
 .التي في حال اإلرضاع تلقم ثديها الصبي 

 . في األعداد من ثالثة وعشرة وما بينهما أو -
 .تمر وتمرة :  مثل ،التفرقة بين الواحد من الجنس ونوعه  - ٢
 كمأ للمفرد وكمأة للجمع ز:  مثل ،التفرقة بين الجنس وواحده  - ٣
 .رجل راوية :  مثل ،المبالغة في الصفة الدالة عليها  - ٤
 . عالّمة ،سابة ن:  مثل ،تأكيد المبالغة القائم معناها بدون ذكر التاء  - ٥
 . ناقة ،نعجة :  مثل ،تأكيد تأنيث االسم المؤنث بغير التاء  - ٦
وهو المعتدل ( ربعة :  مثل ،الزمة فيما يشترك فيه المذكر والمؤنث  - ٧

 ) .والمعتدلة من الرجال والنساء ال بالطويل وال بالقصير 
تلحق االسم الجامد الذي يتضمن في مدلوله المذكر والمؤنث المفردين  - ٨

 .حية ذكر وحية أنثى : فيقال . حية :  مثل ،

                                         
   .١٠٥-٨٣ ص،إبراهيم بركات ، التأنيث في العربية  ) ١



– 

  )٥٤٩٠(

 إقامة ،ِعدة من وعد :  مثل ،عوضا من محذوف بنائيا لعلل صوتية  - ٩
 . وزنادقة من زنديق ، وأزارقة من ازرقي ، ولغة من لغو ،أصلها إقوامة 

  ) .الخف أو الجورب (  مثل موازجة جمع موزج ،الداللة على التعريب -١٠
 مثل ، على الجمع تكسيرا للداللة على تأكيد تأنيث الجمع تلحق االسم الدال-١١

) قاض قضاة : ( وجموع الكثرة  ،) شيخ شيخة ) ( لواء ألوية ( جموع القلة : 
  ) .قرط ِقرطة ( و ) ساحر سحرة (و

  .طلحة والطلح شجر مؤنثة طلحة ولكنه سمي به :  مثل ، اإللحاق -١٢
 وهو –حنوة :  مثل ،في لفظ واحد  تلحق المؤنث الدال على جمع ومفرد -١٣

  . إذا ارادوا الواحدة قالوا حنوة واحدة –نبات سهلي 
 ، فساجد مذكر ،وتاء التأنيث زائدة على بنية الكلمة تلحقها للداللة على التأنيث 

 وهي متحركة بحسب الحركة اإلعرابية للكلمة إال في حال الوقف فإنه ،وساجدة مؤنث 
 –حفصة ( غالبا ما تسبقها حركة الفتحة في حال اإلفراد و. يوقف عليها بالسكون 

 وتلحقها ألف طويلة في حال تأنيث الجمع وهذا ما أشار إليه سيبويه في ،) ساجدة 
ويوقف على تاء المفردة بالهاء بينما يوقف على تاء الجمع بالتاء ) . منطلقات ( السابق 

 الصميري علة في كون الوقف عليها ويذكر.  ويبدو ذلك للتفريق بين المفرد والجمع ،
بالهاء للتفريق بينها وبين التاء التي تلحق األفعال والتي توصل ويوقف عليها بالتاء في 

  .كلتا الحالتين 
ومذهب البصريين في هذه التاء الداخلة للتأنيث على االسم المفرد والتي يوقف 

الكوفيين فيقولون بأن الهاء هي  أما ،عليها بالهاء أن التاء هي األصل والهاء بدل منها 
 وهي بالوصل ، ويظهر رأي البصريين أقوى ذلك أن الوصل يبين األصول ،األصل 

 تنطق تاء.  
ويذهب الدكتور رمضان عبدالتواب إلى أصلية التاء ذلك أنها تظهر في حال 

تاء  وهذا ما يؤيد قول البصريين أن الوصل بال،) مالئكة ومالئكتهم : ( اإلضافة فنقول 
فهي إذا األصل  وأن الوقف عليها بالهاء علة صوتية خلص بها العرب إلغالق المقطع 

  .المفتوح 
وتاء التأنيث الداخلة على األسماء للتفريق بين المؤنث والمذكر ذكرها سيبويه 

:  وتؤنث بها الواحدة نحو ،منطلقات : وأما التاء فتؤنث بها الجماعة نحو : " في كتابه 
عفريت : وخامسة نحو . سنبته : وتلحق رابعة نحو . حمة وبنت وأخت هذه طلحة ور



 

 )٥٤٩١(

وفي . ورابعة أوال فصاعدا في تَفْعل أنت وتَفْعل هي . عنكبوت : وسادسة نحو . 
  ١. " وتُرتَب ، وتَنْضب ،االسم كِتجِفاف 

 قال ،ويشترط النحاة في تاء التأنيث في االسم المفرد أن يكون ما قبلها مفتوحا 
 ،والتاء الزائدة للتأنيث هي التي يلزم ما قبلها الفتحة ويوقف عليها بالهاء : " لسيرافيا

ووردت التاء التي فتح ما قبلها عالمة على التأنيث  . ٢" دجاجة وما أشبه ذلك : كقولنا 
وهي  ) قوي (  في اآلكادية تعني  dann-um فكلمة ،في غير العربية من الساميات

 وهما التمييم الذي يقابله ، فهي ضمة وميم  um وأما  dann أصل الكلمة( مذكر 
على الكلمة ) at(أما تأنيث هذه الكلمة فقد تم بإضافة فتحة وتاء ) التنوين في العربية 

ومن عالمات .  أي قويةdann-at-um (dannatum( المذكرة فأصبحت الكلمة 
 ومعناها senatا قبلها نحو شيناث التأنيث في العبرية أن تنتهي الكلمة بالتاء التي فتح م

  ٣.بنت :  ومعناها yaldahيلداه :  نحو ، أو بالهاء التي فتح ما قبلها ،ِسنَة أو نوم : 
:  مثل ،وقد وردت هذه التاء في بعض األسماء في العربية بسكون ما قبلها 

وقد جاءت أقوال سيبويه في الكتاب مضطربة في )  ابن ،أخ ( مؤنث )   أخت،بنت (
 حيث ،للتأنيث ) بنت وأخت (  إذ يذكر في مواضع عدة أن التاء في ،هذه القضية 

هذه :  وتؤنث بها الواحدة نحو ،منطلقات : وأما التاء فتؤنث بها الجماعة نحو : " يقول 
هذا باب ما ينصرف في "  يعود ليذكر تحت عنوان ،" طلحة ورحمة وبنت وأخت 

وإن سميت رجال ببنت أو : "فيقول "  التأنيث المذكر البتة مما ليس في آخره حرف
، كما ألحقوا  وألحقتها ببناء الثالثة ، ألنك بنيت االسم على هذه التاء ،أخت صرفته 

 فإنما هذه ، ولو كانت كالهاء لما أسكنوا الحرف الذي قبلها ،ببناء األربعة ) سنبته (
 وليست ،ف في النكرة  ولو كانت كألف التأنيث لم ينصر،التاء فيها كتاء عفريت 

 ، وإنما هذه زيادة في االسم بنيي عليها وانصرف في المعرفة ،كالهاء لما ذكرت لك
فسيبويه هنا يرفض  .  ٤"ولو أن الهاء التي في دجاجة كهذه التاء انصرف في المعرفة 

ويأتي نفي سيبويه ألن تكون التاء .  ويجعلها مثل تاء عفريت ،كون هذه التاء للتأنيث 
تأنيث ومن سار على نهجه على اعتبار هذه الكلمات ثنائية قدروا لها أصل ثالثيا لل

                                         
   .٢٣٧-٢٣٦ص ، ٤ج، ت عبدالسالم هارون ،سيبويه ، الكتاب  ) ١
   .٢٢٢ص ، ٣ج، سيبويه ، الكتاب  ) ٢
  .٣١ص، مركز الكتاب العلمي ، إسماعيل عمايره ، ظاهرة التأنيث بين اللغة العربية واللغات السامية  ) ٣
   .٢٢١ص، ٣سيبويه ج، الكتاب  ) ٤



– 

  )٥٤٩٢(

ويذكر السيرافي في حاشية . وفتشوا عن الحرف الثالث الذي قدروا التاء عوضا عنه 
 فإذا سمينا ، حيث ألحقتا بجذع وقفل ،الكتاب أن التاء في بنت وأخت زائدة لإللحاق 

نه بمنزلة مؤنث على ثالثة أحرف ليس فيها عالمة  أل،بواحدة منهما رجال صرفناه 
) بنت وأخت (  ويذهب ابن جني إلى أن إطالق عالمة التأنيث على التاء في ١.تأنيث

 فما قبلها ،تجوزا منه في اللفظ ويرفض جعلها للتأنيث وذلك لعدم وجود فتحة قبلها 
  .ساكن وشرط تاء التأنيث لديه فتح ما قبلها 

وذهب ) . بنو(هذه التاء عوضا عن الواو المحذوفة من  وعد بعض النحاة 
–ويبدو أنها :" إسماعيل عمايرة في حديثه عن التاء التي من غير فتحة تسبقها قائال 

 واأللف في ابن جلبت لمنع ، فكلمة بنت مذكرها ابن ٢" هي األصل –دون فتحة تسبقها 
 وقيل ، فلم يلزم فتح ما قبلها  فعند تأنيث الكلمة عاد األصل بدون ألف،البدء بالساكن 

  . في تأنيث ابن أيضا ابنة ففتح ما قبل التاء لعدم توالي السواكن 
ويستدل إسماعيل على أن التاء الساكن ما قبلها هي األصل بورود ذلك في ابن 
مؤنثها بنت بسكون ما قبل التاء في اللغات السامية من اآلكادية والسبأية والبرية 

 ،ناك كلمات عديدة تنطبق عليها مثل هذه الظاهرة في تلك اللغات  وأن ه،واآلرامية
  .فهذا دليل على أصلية تاء التأنيث الساكن ما قبلها 

 ال نجد مسوغا لرفض كون التاء للتأنيث ،ولو نظرنا على كل تلك األقوال   
ل ولو تأملنا دال. سوى محاولة تقعيد القاعدة في أن تاء التأنيث البد من فتحة تسبقها 

) ابن وبنت ( الكلمات لوجدنا أن التاء وحدها هي التي تفرق بين المذكر والمؤنث في 
 فما ، فإذا كانت الداللة واالستعمال تشيران إلى مذكر ومؤنث ،) أخ وأخت ( وفي 

الداعي لرفض تلك التاء ومحاولة تخريجها بتخريجات معقدة رغم كون اللغات السامية 
 !تشير إلى ذلك االستعمال ؟

ومن كل ما سبق نخلص إلى أن تاء التأنيث الالحقة باألسماء رسمت مربوطة   
 وذكرت الدكتورة رشيدة مواضع بسط التاء وذلك في االسم المذكر غير ،ومفتوحة 

عفريت (  واالسم المذكر الذي سبقت فيه التاء بواو أو ياء ساكنتين ،) نبات ( الثالثي 
 – أخت - بنت ( كن الوسط المنتهي بتاء أصلية  وفي االسم الثالثي سا،)  عنكبوت –

 –بنات (  وفي جمع التكسير إذا كان مفرده منتهي بتاء مفتوحة ،)  وقت –زيت 

                                         
   . ٢٢٢ص،  ٣ج، سيبويه ، الكتاب  ) ١
   .٣٧ص، اسماعيل عمايرة ، ظاهرة التأنيث  ) ٢



 

 )٥٤٩٣(

وما عدا ذلك ) .  مديرات –طالبات ( وفي االسم المجموع جمع مؤنث سالم ،)أوقات
  .فالقياس رسمها بالتاء المربوطة 

اء المفردة في القرآن الكريم بتاء وعدت الدكتورة رسم التاء في بعض األسم  
أنها وردت ...)  سنة – نعمة –رحمة : (  مثل ،مفتوحة وكان حقها أن ترسم مربوطة 

 ،في تراكيب إضافية وكانت دليال على أصالة تاء التأنيث بورودها في تراكيب إضافية 
لقياسية  ثم عادت لتذكر أنها شاذة عن القاعدة ا،والمعروف أن اإلضافة تعيد األصول 

إال أنها علتها األولى علة غير مطردة وسيأتي تفصيل . في وجوب رسمها مربوطة 
  .ذلك في المبحث الالحق بإذن اهللا 

:إشكالية رسم التاء في بعض األسماء في القرآن الكريم   
 كتابة تاء التأنيث المربوطة مبسوطة في ،ورد في الرسم العثماني للقرآن الكريم 

   : ١ حصرها فييمكن. مواضع عدة
   بسطت في سبعة مواضع، مرة ٧٩ وردت في المصحف ) :رحمة ( كلمة  - ١

 ).رحمت (
  رحمت اهللا قريب من المحسنين : (  قال تعالى ، من سورة األعراف ٥٦آية إن( 
  فانظر  إلى آثار رحمت اهللا : (  قال تعالى ، من سورة الروم ٥٠آية. ( 
  أولئك يرجون رحمت اهللا : ( ى  قال تعال، من سورة البقرة ٢١٨آية( 
  رحمتُ اهللا وبركاته : (  قال تعالى ، من سورة هود ٧٣آية( 
  ذكر رحمت ربك : (  قال تعالى ، من سورة مريم ٢آية( 
  أهم يقسمون رحمت ربك : (  قال تعالى ، من سورة الزخرف ٣٢آية( 
  ون ورحمت ربك خير مما يجمع: (  قال تعالى ، من سورة الزخرف ٣٢آية(  
 ) .سنت (  بسطت  في خمسة مواضع ، مرة ١٣ وردت ) :سنة ( كلمة  - ٢
  فقد مضت سنت األولين : (  قال تعالى ، من سورة األنفال ٣٨آية. (  
  فهل ينظرون إال سنت األولين فلن تجد : (  قال تعالى ، من سورة فاطر ٤٣آية

  ) .لسنت اهللا تبديال ولن تجد لسنت اهللا تحويال 
                                         

تحقيـق محيـي الـدين    . إيضاح الوقف واالبتداء في كتاب اهللا عز وجـل        ، األنباري  .  القرآن الكريم   : ينظر   ) ١
البرهان في  ، الزركشي   . ٢٨٧-٢٨١ص. م  ١٩٧١ -هـ١٣٩١، مجمع اللغة العربية بدمشق   ، عبدالرحمن رمضان   

ـ ١٤٠٨ ، ١ط. لبنان  ، بيروت  ، دار الكتب العلمية    . تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا      ، علوم القرآن  ، م ١٩٨٨-هـ
بغداد ، اللجنة الوطنية لالحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري . رسم المصحف ، غانم قدوري  . ٤٩٦-٤٩١ص
 .٢٧٥-٢٦٩ص. م ١٩٨٢-هـ١٤٠٢ ، ١ط. دمشق ، 



– 

  )٥٤٩٤(

  فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنت :(  قال تعالى ،رة غافر  من سو٨٥آية
 )اهللا

 ) .نعمت (  بسطت في أحد عشر موضعا ، مرة ٣٤ وردت ) :نعمة ( كلمة  - ٣
  واذكروا نعمت اهللا عليكم و ما أنزل : (  قال تعالى ، من سورة البقرة ٢٣١آية

 ).عليكم من الكتب والحكمة 
  واذكروا نعمت اهللا عليكم إذ كنتم أعداء فألف  : (  من سورة آل عمران١٠٣آية

 ) .بين قلوبكم 
  يأيها الذين آمنوا اذكروا نعمت اهللا : (  قال تعالى ، من سورة المائدة ١١آية

 ) .عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم 
  ا ألم تر إلى الذين بدلوا نعمت اهللا كفر: (  قال تعالى ،  من سورة إبراهيم ٢٨آية

 )وأحلوا قومهم دار البوار 
  وإن تعدوا نعمت اهللا ال تحصوها : ( قال تعالى ، من سورة إبراهيم ٣٤آية. ( 
  أفبالباطل يؤمنون وبنعمت اهللا هم : (  قال تعالى ، من سورة النحل ٧٢آية

 ).يكفرون 
  يعرفون نعمت اهللا ثم ينكرونها وأكثرهم : (  قال تعالى ، من سورة النحل ٨٣آية

 ) افرون الك
  واشكروا نعمت اهللا إن كنتم إياه : (  قال تعالى ، من سورة النحل ١١٤آية

 ).تعبدون 
  ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمت : ( قال تعالى ، من سورة لقمان ٣١آية

 ).اهللا 
  يأيها الناس اذكروا نعمت اهللا عليكم : ( قال تعالى ، من سورة فاطر ٣آية.( 
  فذكر فما أنت بنعمت ربك بكاهن و :( قال تعالى ،لطور  من سورة ا٢٩آية

 ).مجنون
 ) . امرأت (  بسطت في سبعة مواضع ، مرة ١١ وردت ) :امرأة ( كلمة  - ٤
  َأتُ : (  قال تعالى ، من سورة آل عمران ٣٥آيةرِدينَِة امةٌ ِفي الْموقَاَل ِنسو

  ) .غَفَها حبا ِإنَّا لَنَراها ِفي ضالٍَل مِبيٍن الْعِزيِز تُراِود فَتَاها عن نَّفِْسِه قَد شَ
  وقال نسوة في المدينة امرأت العزيز : (  قال تعالى ، من سورة يوسف ٣٠آية

 ).تراود فتاها عن نفسه 



 

 )٥٤٩٥(

  وقالت امرأت فرعون قرت عين لي : (  قال تعالى ، من سورة القصص ٩آية
 ).ولك

  ضرب اهللا مثال للذين كفروا : ( ل تعالى  قا، من سورة التحريم موضعين ١٠آية
 ).امرأت نوح وامرأت لوط 

  وضرب اهللا مثال للذين آمنوا امرأت : (  قال تعالى ، من سورة التحريم ١١آية
 )فرعون 

 . بسطت في أربعة مواضع ، مرة ٢٦ وردت ) :كلمة ( كلمة  - ٥
  تمت كلمت ربك الحسنى : (  قال تعالى ، من سورة األعراف ١٣٧آية.( 
  وتمت كلمت ربك صدقا  وعدال : (  قال تعالى ، من سورة األنعام  ١١٥آية ( 
  كذلك حقت كلمت ربك على الذين : (  قال تعالى ، من سورة يونس ٣٣آية

 )فسقوا
  إن الذين حقت عليهم كلمت ربك ال : ( قال تعالى ، من سورة يونس ٩٦آية

 )يؤمنون 
  ت كلمت ربك على الذين كفروا حقوكذلك(  قال تعالى  ، من سورة غافر ٦آية.( 
 . بسطت في موضعين ، مرة ١٤ وردت ) :لعنة ( كلمة  - ٦
  ثم نبتهل فنجعل لعنت اهللا على : ( قال تعالى ، من سورة آل عمران ٦١آية

 ).الكذبين
  والخامسة أن لعنت اهللا عليه إن كان من : (  قال تعالى ، من سورة النور ٧آية

 ). الكذبين
 . وردت مرتين وبسطت فيهما :) معصية ( كلمة  - ٧
  ويتنجون باإلثم والعدوان ومعصيت :( قال تعالى ، من سورة المجادلة ٨آية

 ).الرسول
  فال تتناجوا باإلثم و العدوان ومعصيت : (  قال تعالى ، من سورة المجادلة ٩آية

 ).الرسول 
 ،شجرت : (  وهي ،كما جاءت بعض الكلمات مبسوطة في موضع واحد فقط  - ٨

 ) . فطرت ، بينت ، آيت ، جنت ، بقيت ، ثمرت ،قرت 
  قُّوِم : ( قال تعالى ، من سورة الدخان ٤٣ آية ) :شجرت(كلمةتَ الزرشَج ِإن. ( 
  ( قال تعالى ، من سورة القصص ٩ آية ) :قرت ( كلمة : نوعَأتُ ِفررقَالَِت امو

 )ن ينفَعنَا َأو نَتَِّخذَه ولَدا وهم لَا يشْعرون قُرتُ عيٍن لِّي ولَك لَا تَقْتُلُوه عسى َأ



– 

  )٥٤٩٦(

  نَّتُ : (  قال تعالى ، من سورة الواقعة ٨٩ آية ) :جنت(كلمةوج انحيرو حوفَر
 ) .نَِعيم 

  بقيت اهللا خير لكم إن : (  قال تعالى ، من سورة هود ٨٦ آية ) :بقيت ( كلمة
 ).كنتم مؤمنين 

  فطرت اهللا التي فطر : (  قال تعالى ، من سورة الروم ٣٠ آية ) :فطرت ( كلمة
 ). الناس عليها 

  ومريم ابنت عمران: (  قال تعالى ، من سورة التحريم ١٢ آية ) :ابنت (  كلمة( 
  وألقوه في غيبت : (  قال تعالى ، من سورة يوسف ١٠ آية ) :غيبت ( كلمة

 ).الجب 
  أم ءاتينهم كتابا فهم : (  قال تعالى ،فاطر  من سورة ٤٠ آية ) :بينت ( كلمة

 )على بينت منه 
  : آراء العلماء في علة البسط 

ذكر األنباري في كتابه أن كل هاء دخلت للتأنيث فالوقف عليها بالهاء والتاء 
أن : وقال . ١أال ترى أنهم  كتبوا في المصحف بعضها بالتاء وبعضها بالهاء . جائز 

ها بالهاء الحجة  فيها اتباع المصحف وإنما كتبوها في المواضع التي يوقف علي
والمواضع الالتي كتبوها بالتاء الحجة . المصحف بالهاء ألنهم بنوا الخط على الوقف

  ٢.فيها أنهم بنوا الخط على الوصل 
 وقال أبو محمد سلمة ٣.  والهاء داخلة عليها ،التاء هي األصل : وقال الفراء 

 ليفرقوا ،هاء في المؤنث هي األصل في األسماء : يين قال بعض النحو: بن عاصم
  ٤.  فتكون األسماء بالهاء واألفعال بالتاء ،بينها وبين األفعال 

اعلم أن الذين وردت عنهم : " وورد في جامع البيان في القراءات السبع 
 ، وأبو عمرو ،نافع : الرواية باتباع مرسوم الخط عند الوقف من أئمة القراءة خمسة 

 وابن عامر في ،ولم يرد عن ابن كثير .  والكسائي ، وحمزة ،عاصم : والكوفيون 
 كمذهب من جاء ،واختيارنا في مذهبهما على مرسوم الخط . ذلك شيء يعمل عليه 

                                         
  .٢٨١ص. بتداء إيضاح الوقف واال، األنباري  ) ١
     .٢٧٨ص ، المرجع السابق  ) ٢
  . ٢٨٢ص. المرجع السابق  ) ٣
  .٢٨٣ ، ٢٨٢ص، المرجع السابق  ) ٤



 

 )٥٤٩٧(

 بغير دليل ثابت أو قياس – والزوال عنه إلى غيره ،عنه ذلك نصا ؛ إذ مخالفته 
  ١. غير جائز –صحيح 

 ،رد االختالف عنهم في الوقف على مواضع من المرسوم وقد ذكر الداني أنه و
فروى أبو العباس أحمد بن محمد . وفصل في هذه المواضع ومن بينها تاءات التأنيث 

 وعن خلف ، عن خلف عن الكسائي ، وأبو العباس أحمد بن إبراهيم الوراق ،البراشي 
 وكذلك ،فا لرسمه  عن أبي عمرو أنهما وقفا على جميع ذلك بالهاء خال،عن أصحابه 

. روى سورة بن المبارك عن أصحابه عن أبي عمرو أنه وقف على جميع ذلك بالهاء 
 أنه كان ، عن حمزة ، عن أصحابه ،ابن األنباري :  قال،حدثنا محمد بن أحمد : وقال 

   ٢. بالتاء ) ابنت عمران ( يسكت على قوله 
 ، فما وقف بالهاء رسم بشكلها،ف ومن ذلك كله تتضح علّة جلية وهي إتباع الرسم للوق

ويبدو اختالف بعض الرواة على الوقوف على . وما وقف عليه بتاء بسطت فيه التاء 
) . ابنت ( بعض الكلمات فرسمت مبسوطة  كما في مخالفة حمزة للوقف على كلمة 

  .فهي عندهم علة متعلقة بمسألة صوتية في الوقف عليها 
 ،وذلك أن هذه األسماء لما الزمت الفعل : " وعلل الزركشي لبسط التاء فقال 

.  وهذا تقبض منه التاء ،من حيث هي أسماء وصفات : أحدهما : صار لها اعتباران 
 فهذا تمد فيه ؛ ،من حيث أن يكون مقتضاها فعال وأثرا ظاهرا في الوجود : والثاني 

 وجهة االسم ،وجهة الفعل واألمر ملكية ظاهرة " . حقت " و " قالت " كما تمد في 
قرت عين لي : ( ي قوله تعالى ف) قرت( ففي كلمة    . ٣"والصفة ملكوتية باطنة 

 ، وهو موجود حاضر في الملك ، جاءت بمعنى الفعل وهو خبر عن موسى ٤)ولك
 فإنه هنا ، ٥)ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين : ( وهذا بخالف قوله تعالى 

: في قوله تعالى ) جنت ( وفي كلمة .  إذ هو غير حاضر  وهو ملكوتي،بمعنى االسم 
أما مجيئها . مدت التاء لكونها بمعنى فعل التنعم بالنعيم ،) فَروح وريحان وجنَّتُ نَِعيم (

                                         
، جامعة أم القرى ، رسالة دكتوراة ، تحقيق عبدالمهيمن عبدالسالم طحان . جامع البيان في القراءا السبع ، الداني  ) ١

  هـ١٤٠٦
  .٩١١، ٩١٠  ،٩٠٩ ، ٩٠٨ص، المرجع السابق   ) ٢
  .٤٩١ص. البرهان في علوم القرآن ، الزركشي  ) ٣
  .٩آية ، القصص  ) ٤
  .٧٤، الفرقان  ) ٥



– 

  )٥٤٩٨(

أن يدخل (  و ١) من ورثة جنة النعيم : ( مربوطة في بقية اآليات كما في قوله تعالى
  ٣. الكلي وال تدل على الفعلية  فهي بمعنى االسم ، ٢) حنة نعيم 

 تتضح علة بسط التاء للكلمات في ،ومما سبق في تعليل الزركشي واستشهاداته 
 وتقبض في المواضع التي تدل فيها ،المواضع التي تكون داللتها فيها لمعنى االسم 

  . على الفعل وتقتضيه 
نظرنا إلى وفي تعليل الزركشي ما يقودنا للبحث في تفسير معنى اآليات ولو 

على النعمة  مبسوطة التاء فإنها تدل) نعمت ( تفسير اآليات التي وردت فيها كلمة 
فلو . العظيمة التي ال حصر لها والنعمة الخاصة التي خص اهللا بها عباده المؤمنين 

واذكروا نعمت اهللا عليكم و ما أنزل عليكم من الكتب : (تأملنا قول اهللا عز وجل 
 وقد ، واإلسالم من فضل اهللا على المؤمنين ،لنعمة بمعنى اإلسالمجاءت ا. ٤)والحكمة 

واذكروا نعمت اهللا عليكم إذ كنتم أعداء : (وفي قوله تعالى . خصهم به دون سواهم 
 جاءت النعمة بمعنى فضل اهللا على األوس والخزرج بالصلح ، ٥) فألف بين قلوبكم 

يأيها الذين آمنوا : ( وفي قوله تعالى.  فهي إذا نعمة خاصة ،بينهم بعد مجيء اإلسالم 
 جاء معنى النعمة في ، ٦)اذكروا نعمت اهللا عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم 

اآلية فضل اهللا على نبيه صلى اهللا عليه وسلم خاصة بإنقاذه من قريش ومن تخطيط 
ا فيما وهكذ.  فهي نعمة خاصة به عليه أفضل الصالة والسالم ،أعدائه للفتك به 

  . يشاكلها 
المربوطة فإنها تتحدث إما عن  بالتاء) نعمت ( أما في اآليات التي وردت فيها 

أو تتحدث عن أقل شيء يطلق . جميعاً  نعم اهللا الظاهرة للعيان وهي النعم العامة للبشر

                                         
  .٨٥آية ، الشعراء  ) ١
  .٣٨آية ، المعارج  ) ٢
  . ٤٩٤ص، الزركشي : ينظر  ) ٣
   .٢٣١آية ، البقرة  ) ٤
  .١٠٣آية ، آل عمران  ) ٥
بيـروت  ، دار العلم للماليين    . تحقيق مصطفى قصاص    . تفسير الجاللين   ، السيوطي  : ينظر . ١١آية  ، المائدة   ) ٦

ورد في سبب نزول اآلية  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج مـع        .  ١٦٦ص  . م  ١٩٨٩-هـ١٤٠٩، لبنان  
صحابته أبو بكر وعم وعثمان وعلي وطلحة وعبدالرحمن بن عوف حتى دخلوا على كعب بن األشرف ويهود بنـي                   

، وجلس فأرادوا أن يطرحوا عليه الحجـارة ليقتلـوه   ، فقالوا اجلس حتى نطعمك  ، ير يستعينهم في عقل أصابه      النض
  .فأمسك اهللا عنها أيديهم حتى جاء جبريل فأقامه فنزلت هذه اآلية 



 

 )٥٤٩٩(

 أن ما بكم من  أي، ١) فَِمن اللَِّه  وما ِبكُم ِمن ِنعمٍة: ( كما في قوله تعالى ) نعمة(عليه 
اهللا وليس أي مخلوق بقادر على أن ينعم عليكم  فهو من) نعمة(أقل شيء يطلق عليه 

 وأنها من اهللا وحده دون سواه ،محصورة في مصدرها ) نعمة( فأتت كلمة ،بأقل نعمة 
ومن الممكن ربط الرسم أيضا بما يتناسب مع داللتها ؛ فالمربوطة تدل على شكلها . 

 . وهي كذلك في المعاني التي أتت عليها،ديد على الحصر والتح
 وإذا تتبعنا التصريح ، وردت الكلمة مفردة ومرة واحدة فقط ،) ابنت (  وفي كلمة 

 نجد أن المرأة الوحيدة التي صرح باسمها في أكثر من موضع ولم ،بأسماء النساء 
ردت سورة باسمها تستخدم ألفاظ الداللة العامة على جنس النساء في اإلشارة إليها  وأف

.  وهذا ما لم يكن لغيرها وتفردت بوالدة خارجة عن المعتاد  ،هي مريم عليها السالم 
  . فكان تفردها بتلك الصفات فأتت تاء ابنت وهي وصف لها بشكل منفرد ببسط تائها 

 وردت بالبسط في موضعين فقط وكانت اللعنة تشير إلى ،) لعنت ( وفي كلمة 
ثم نبتهل فنجعل لعنت اهللا على : (ففي قوله تعالى . حقق بعد فعل لم مشروط لم يت

بأن نقول اللهم العن الكاذب في شأن : "  ذكر السيوطي في تفسير اآلية ،٢)الكذبين
والدليل .  فالمعنى أن من حصل منه فعل الكذب وإن لم يقع بعد ؛ فاللهم العنه ،عيسى 

وفي .  على من يصدر منه هذا األمر فاللعنة) . نبتهل ( أنها وردت في سياق الدعاء 
 جاءت اللعنة ، ٣)والخامسة أن لعنت اهللا عليه إن كان من الكذبين: ( قوله تعالى 

 .فوقوعها غير محقق مشروط . مشروطة بوقوع الكذب منه 
 في تفرد معنى الكلمات ،ومن تلك النماذج  يمكننا القول بعلة متعلقة بالمعنى 

معنى اآليات التي قبضت فيها  مع وجود رابط في المعنى التي بسطت فيها التاء عن 
  .في المتماثالت رسما 

ثم إن كل ما اختلف فيه بين األئمة إفرادا وجمعا مما آخره تاء رسم في 
 ) .   ثمرات- جماالت - آيات - بينات : (  كما في ،المصاحف بالتاء المبسوطة فقط 

ماذَا خَلَقُوا ِمن  ءكُم الَِّذين تَدعون ِمن دوِن اللَِّه َأروِنيَأرَأيتُم شُركَا قُْل: (ففي قوله تعالى
اِت َأمومِفي الس كِشر ملَه ِض َأمِعد  الَْأري ْل ِإنب نٍَت ِمنْهيلَى بع ما فَهِكتَاب منَاهآتَي

                                         
   .٥٣آية ، النحل  ) ١
  .٦١آية ، آل عمران  ) ٢
  .٧آية ، النور  ) ٣



– 

  )٥٥٠٠(

.  ها عند السيوطي باإلفراد بأنها حجة جاء تفسر، ١)الظَّاِلمون بعضهم بعضا ِإلَّا غُرورا
وحجتهم أنها . باأللف ) فَهم على بينَاٍت ِمنْه:( قرأ نافع وابن عامر وأبو بكر والكسائي 

) فَهم على بينٍة: (وقرا الباقون . مرسومة في المصاحف بالتاء فدّل ذلك على الجمع 
 وإنما كتبوها بالتاء كما ،يرة يعني على بص: وحجتهم ذكرها اليزيدي فقال . بغير ألف 

َأفَمن كَان على : (  وهو قوله ]عليه[ بالتاء وفي التنزيل ما يدل ٢)بِقيتُ اِهللا : (كتبوا 
فالقراءة باإلفراد والجمع  . ٤)قُْل ِإنِّي علَى بينٍَة ِمن ربي : (  وقوله ، ٣) بينٍَة ِمن ربِه 

بأن الكتاب بينة على المشركين جميعا ، أو أن الكتاب بينات صالحة ؛ ألنه يصلح القول 
  .على عدد المشركين 

قال تعالى .  وردت مبسوطة في موضعين من القرآن ،) آيت ( كذلك في كلمة 
) آيةٌ  للسائلين : ( قرأ ابن كثير   . ٥)لقد كان في يوسف وإخوته ءايت للسائلين : ( 

آيات : ( وقرأ الباقون  .٦)  في قصصهم عبرة ولقد كان: ( وحجته قوله . أي عبرة 
. جعلوا كل حال من أحوال يوسف يوسف آية وعبرة . على الجمع أي عبر ) للسائلين 

  ومعنى اإلفراد والجمع صالح لداللة ٧.وحجتهم في ذلك أنها كتبت في المصحف بالتاء 
ليه السالم من  أو داللة الجمع لما في حياة يوسف ع،اآلية على يوسف وإخوته جملة 

وقَالُوا لَولَا ُأنِزَل علَيِه آيــــتٌ من ربِه قُْل : (وكذلك في قوله تعالى . عبر وأحداث 
: قرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو وحفص . ٨)الْآيـتُ ِعند اللَِّه وِإنَّما َأنَا نَِذير مِبين  ِإنَّما

إنما : ( وحجتهم ما بعدها وهو قوله . باأللف ) وقالوا لوال أنزل عليه آيات من ربه (
ي أنها مكتوبة في المصاحف وأخرى وه.  إنما جاءت بلفظ السؤال ،) اآليات عند اهللا 

وقالوا : (  وقوله ٩)فليأتنا بآية : ( وحجتهم قوله ) . آية من ربه: (ون وقرأ الباق. بالتاء

                                         
   .٤٠آية ، فاطر  ) ١
  . ٨٦ة آي، هود  ) ٢
  .١٧آية ، هود  ) ٣
مؤسسة الرسالة . تحقيق سعيد األفغاني . عبدالرحمن بن زنجلة ، حجة القراءات ،  أبو زرعة  . ٥٦آية ، األنعام  ) ٤

  .٥٩٤م ص١٩٩٧-هـ ١٤١٨ ٥ط. 
  .٧آية ، يوسف  ) ٥
  . ١١١آية ، يوسف  ) ٦
  .٣٥٥ص . حجة القراءات ، أبو زرعة  ) ٧
  .٥٠ة آي، العنكبوت  ) ٨
  .٥آية ، األنبياء  ) ٩



 

 )٥٥٠١(

فاختُلف في القراءة  . ١) ينزل آية لوال نزل عليه آية من ربه قل إن اهللا قادر على أن
  . ما بين إفراد وجمع 
 قرأها حمزة ٢)كأنه جملت صفر : (  في قوله تعالى ،) جملت ( وفي كلمة 
جمل وجمال : (تقول .  جمع جمل ،بغير ألف ) كأنه جمالة صفر : (والكسائي وحفص 

: ونظيره ) . ة عموم: (وإنما تدخل الهاء توكيدا لتأنيث الجمع كما تقول ) وجمالة 
. فهو جمع الجمع ) جماالت صفر : ( وقرأ الباقون .  وحجر وحجارة،حجر وحجار

 و بيت وبيوت ،رجل ورجال ورجاالت : كما تقول ) جمل وجمال وجماالت : (تقول 
  ٣. فاختلف في قراءتها باختالف تفسير معناها ورسمت بالتاء المبسوطة .  وبيوتات 

 ٤)من ثمرت من أكمامها : (ر كان يقف على قول وذكر األنباري أن ابن كثي
من : (مر وحفص قرأ نافع وابن عا: وقال أبو زرعة .  وهو في الرسم بالتاء ،بالهاء  

. وحجتهم أنها مكتوبة في المصاحف بالتاء . باأللف على الجمع ) ثمرات من أكمامها
ويقوي . مرات  وإنما يراد جمع الث،وهي أنه ليس يراد ثمرة دون ثمرة : وأخرى 

من ثمرٍة : ( وقرا الباقون  . ٥)فأخرجنا به من ثمرات مختلفا ألوانها : ( الجمع قوله 
قوله : وحجتهم . ألن الثمرة تؤدي عن الثمار ألنها الجنس . على واحدة ) من أكمامها 

مفردة ) من ثمرة (كما أفرد أنثى كذلك ينبغي أن يكون : قالوا ) وما تحمل من أنثى ( 
 إنما هو ،ليس بواحدة )وما تحمل من أنثى (  وكذلك ،كون المراد أجناس الثمار وي. 

ولو كانت : قال أبو عمرو ) من أكمامها : (  ويقوي اإلفراد أيضا قوله ،أجناس اإلناث 
   .٦من أكمامهن : لكانت ) من ثمرات (

 عن وأشار الدكتور رمضان عبدالتواب والدكتورة رشيدة الليقاني إلى في حديثهم
 ،أصالة تاء التأنيث على الهاء أنها بسطت في التراكيب اإلضافية بعودتها إلى أصلها 

 إال أنها على غير مطردة ؛ ،ورغم مجيء جميع الكلمات التي بسطت فيها التاء مضافة 
إذ وردت كلمات مفردة مؤنثة بالتاء ورسمت مربوطة رغم مجيئه مضافة وذلك في 

وإن منها لما يهبط من : (   مثل قوله تعالى ،الكريممواضع كثيرة جدا في القرآن 
                                         

  .٣٧آية ، األنعام  ) ١
   .١٧آية ، الطارق  ) ٢
   .٧٤٤ص. حجة القراءات . أبو زرعة  ) ٣
   .٤٧آية ، فصلت  ) ٤
  .٢٧آية ، فاطر  ) ٥
   .٦٣٧،٦٣٨ص. حجة القراءات ، أبو زرعة : ينظر  ) ٦



– 

  )٥٥٠٢(

 ، ٢)فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي : (  وقوله تعالى ، ١)خشية اهللا 
فاالسم المؤنث جاء مضافا ومع  . ٣)فانظر كيف كان عاقبة المنذرين : ( وقوله تعالى 

  .ذلك رسم تاء مربوطة على قياس القاعدة 
فهي إما . نرى تعدد علل بسط التاء وعدم انحصارها في علة واحدة ومما تقدم 

 أو معنوية متعلقة بداللة ،علة صوتية متعلقة برسم المصحف في الوقف والوصل 
 وثالثة متعلقة بداللة الكلمات واشتراكها في الداللة عند ،الكلمة على الفعلية أو االسمية 

ورابعة متعلقة باالختالف في القراءة على . بسطها واشتراكها في الداللة عند قبضها 
وجدير بالذكر أنه . وكل تلك علل وآراء عللنا لها وفسرناها كما تقدم . اإلفراد والجمع 

في كل علة وفي كل موضع وفي كل اختالف في أي كلمة من القرآن الكريم محاولة 
ت واستخالص القرآن لتدبر هذه الكلمة واآلية وما يتعلق من آيا للفت انتباه قارئ
  .الحكمة والعبرة 

هل يمكن أن نخالف ما جاء عليه رسم المصحف ؟لقد تناول : ولنا أن نتساءل 
 وهل رسم المصحف توقيفي بأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و ،العلماء هذه المسألة

؟ أم اصطالحي باتفاق بين الكتبة و بين سيدنا عثمان رضي اهللا عنه ؟ فذهبوا في  سلم
   ٤:ب ثالثة ذلك مذاه
. أنه توقيفي ال تجوز مخالفته ، وذلك مذهب الجمهور :  المذهب األول - ١

 الكتبة على كتابتهم ، ثم إجماع أكثر   إقرار النبي صلى اهللا عليه و سلم: ومجمل دليلهم
من اثني عشر ألفاً من الصحابة ، ثم إجماع األئمة من التابعين و المجتهدين عليه ، 

عن : ذكر جملة من أقوالهم في التزام الرسم العثماني . عقل و النقل وأدلة أخرى من ال
سئل أرأيت من استُكتب مصحفاً أترى أن يكتبه على ما استحدثه الناس من : مالك 

: وعن أحمد قال . ال أرى ذلك ، ولكن يكتب على الكتبة األولى :الهجاء اليوم؟ فقال
  .ذلك تحرم مخالفة خط عثمان في واو أو ياء أو غير 

                                         
  .٧٤آية ، سورة البقرة  ) ١
  .٧٩آية ، سورة األعراف  ) ٢
  . ٧٣آية ، سورة يونس  ) ٣
   .٢٠٣-١٩٧ص. غانم قدوري ، رسم المصحف : ينظر  ) ٤



 

 )٥٥٠٣(

أن اهللا لم : أنه اصطالحي فتجوز مخالفته ، ودليلهم :  المذهب الثاني - ٢
ولقد نوقش . يفرض على األمة شيئاً في كتابته ، ولم يرد في السنة واإلجماع ما يوجبه 

  .هذا المذهب بأدلة تضعفه و تقلل من منطقيته 
لشائعة تجب كتابة المصحف للعامة على االصطالحات ا:  المذهب الثالث - ٣

عندهم ، ويجب في ذات الوقت المحافظة على الرسم العثماني بين اآلثار الموروثة عن 
  .السلف

يحتاط للقرآن من ناحية إبعاد الناس عن اللبس ، ومن ناحية إبقاء الرسم : وهذا الرأي 
  .المأثور ليقرأ به العارفون به ، واالحتياط مطلب ديني خاصة في جانب حماية التنزيل 

ما عليه الجمهور ، وأن رسم القرآن توقيفي كله ، ومنه ما كان : راجح وال   
 كتابةَ بعض الكلمات ، والقسم اآلخر كتب كما    بإمالء الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  . تقرؤه قريش بلسانها
  .واهللا تعالى أعلم 



– 

  )٥٥٠٤(

  )ألف التأنيث   :  المبحث الثاني ( 
ة أو الممدودة ال تخـتص أي منهمـا         يؤكد النحاة على أن ألف التأنيث المقصور      

 فقد وردت كلمات منتهية باأللف المقصورة إال أنها ال تـدل علـى     ،بداللة على التأنيث    
بمعنـى ضـخم    ) جمل قَبعثَرى   (  و ،بمعنى سيء الخلق    ) رجل ِزبعرى   ( مثل   ،مؤنث  
ل عيايـاء  رج: (  مثل   ،كذلك قد تنتهي باأللف الممدودة دون داللة على التأنيث          . شديد  

ويذهب الفراء على أن األلف المقصورة والممدودة ال تقـع          ) . وطَباقاء وأسراء وفقهاء    
منها الهاء التـي تكـون      :"  فيقول في معرض حديثه عن عالمات التأنيث         ،في المذكر   

ومنها المدة الزائدة التـي     .  وقائم وقائمة    ، مثل فالنة وفالن     ،فرقا بين المذكر والمؤنث     
ومنها اليـاء التـي   . وما أشبه ذلك ) الصفراء ( و ) الحمراء ( و )  الضراء (تراها في   
 فال يقعان لمـذكر     ،فأما المدة والياء    ) . صغرى  ( و  ) سكرى  ( و  ) حبلى  ( تراها في   

  ١"أبدا  
ويشير النحاة إلى أن هذه التاء قد تكون تطورت في األصل عن التـاء والـدليل             

وقد حصل في العبرية أن أصبحت تـاء التأنيـث   . على ذلك أنه هذه يوقف عليها بالتاء  
والهاء قريبـة المخـرج   . حرب : ومعناها ) ملحماه: ( نحو ،هاء في كثير من الكلمات     

 فـإن كـان   ،في مد هذه األلف المحولة عن الهاء   وق يكون للنبر أثر كبير       ،من األلف   
.  وإن كان مدا طويال انتهـت هـذه األلـف بـالهمز              ،المد يسيرا كانت ألفا مقصورة      

 والمينـا   ،والتبادل بين المقصور والممدود يحصل في العربية كما في البكـا والبكـاء              
  . ٢) قر ضد الف(  والغنا والغناء ، واألصل مدها ،والميناء وصنعا وصنعاء 

 وجمعت الشاة علـى    ، كما في مغنى ومغناة      ،وقد ورد التبادل بين األلف والتاء       
:   فقيل في حبلى عند الوقف        ،كما حصل التبادل بين األلف المقصورة والهمزة      . الشاء  
  ٣.حبالء 

 وأمـا األلـف   ،وفي اللغات السامية كانت ألف التأنيث الممدودة قليلة االستعمال     
رفتها بعض اللغات السامية كالعبرية واآلرامية وحدثت المراوحة بـين          المقصورة فقد ع  

إحـدى وثالثـة وسـتة      :  فاألعـداد    ،األلف والتاء في اآلرامية كما حدثت في العربية         
أربعة وخمسة وسبعة وتسعة وعشرة فقـد       : أما األعداد   . وثمانية جاءت مؤنثة باأللف     

                                         
   .٥١ص ، ت رمضان عبدالتواب ، الفراء ، المذكر والمؤنث  ) ١
   .٢٩٧-٢٩٦ص  ، ٤ج، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، ابن هشام  ) ٢
   .٥٠ص، ظاهرة التأنيث ) ٣



 

 )٥٥٠٥(

 كما هي الحال في العربيـة       ،ن توصل    وهي تاء عند اإلضافة حي     ،جاءت مؤنثة بالهاء    
  .والعبرية 

  :ألف التأنيث المقصورة 
 وتمثـل ثـالث   ،هي حركة طويلة بالفتحة من الناحية الصوتية ينتهي بها االسم         

 وداللة اإللحاق وهي إلحاق االسم بصيغ أخـرى تزيـد عنـه             ،داللة التأنيث   : دالالت  
 وهي ملحقـة    ،أرطى  :  نحو   ،لرباعي   كإلحاق الثالثي با   ،صوتيا في التركيب البنيوي     

 فاأللف هنـا  ،قبعثرى و كمثرى  :  نحو   ،وداللة إلحاقها بغير تأنيث وال إلحاق       . بجعفر  
 وال لإللحاق ألنه ال يوجد أصل سداسي نلحق قبعثـرى بـه   ،ليست للتأنيث ألنها منونة     

. لصرف مطلقا    وهو ممنوع من ا    ،وإذا كانت األلف للتأنيث فإن االسم ال يدخله التنوين        .
  .  فال يجمع بين عالمتين في كلمة واحدة ،كما أنه ال تدخله عالمة تأنيث أخرى 

 ويـرى الـدكتور رمـضان      ،واأللف المقصورة موجودة في العبرية واآلرامية       
عبدالتواب أن األلف الممدودة واأللف المقصورة قد زالتا من تقريبا من بعض اللهجـات          

 أصبحت تنطـق    ،حمراء وخضراء وصفراء    :  مثل   ،أنيث  العربية وجلت محلها تاء الت    
حمره وصفره وخضره وذلك طلبا للتسهيل والتخفيف وكان ذلك قد وقع في لهجة أهـل               

  ١.األندلس في القرن الرابع الهجري 
ويذهب الدكتور إبراهيم بركات إلى أن الفتحة الطويلة هي المحـصلة النهائيـة             

ل بأن أغلب عالمات التأنيث في اللغات السامية هي          ويدعم رأيه بالقو   ،لعالمات التأنيث   
  .الحركة الطويلة وتحولت التاء إلى مثيل الحركة الطويلة في أثناء الوقف والوصل 

وقد حصر النحاة أوزان االسم المؤنث بألف التأنيث المقصورة في صيغ بنائيـة             
 داللتهـا مـن    أكتفي بذكر بعضها للدالة على اخـتالف ، قاربت الخمسين وزنا    ،عديدة  

  : فمن هذه األوزان  . التأنيث وغير التأنيث 
والـصفة  . بهمى:  نحو ، ويرد في االسم ،وال يكون هذا الوزن إال للتأنيث    )  : فُعلى  ( 
 .زلْفى من اإلزالف :  نحو ،والمصدر  . حبلى :  نحو ،
 .اسم الداهية)ربى ُأ: (  نحو ، ويرد في االسم فقط ،وال يكون إال للتأنيث ) : فُعلى ( 
 ،وفـي الـصفة     . نهر  ) بردى: ( نحو   ، ويرد في االسم     ،يختص بالمؤنث   ) : فَعلى  ( 

 .مصدرا لمشية ) المرطى: (  نحو ،وفي المصدر . من السمرعة ) جمزى : ( نحو 

                                         
   .٢٦٢ص، التواب رمضان عبد، المدخل إلى علم اللغة  )١



– 

  )٥٥٠٦(

:  نحـو  ،أو المـصدر  ) .  جرحـى –قتلـى   : (  نحو   ،ويدل على الجمع    ) : فَعلى   ( 
 .صفة من السكر ) سكرى : (  نحو ،أو الصفة . ى المناجاة بمعن) نجوى(
) ِظربـى   : (  نحو   ،أو الجمع   ) . ِذكْرى  : (  نحو   ،ويأتي بمعنى المصدر    ) : ِفعلى  ( 

 جمع ظَِربان 
 ).سكارى : (  نحو ،وفي الجمع ) . حبارى : (  نحو ،ورد في اسم العين : )فَعالَى ( 
 للهواء بين الـسماء واألرض    ،للباطل والكذب   ) سمهى  : ( ان  ورد منه اسم  ) : فُعلَى  ( 
 ) بدرى ( و . 
 ) .خُضارى ( جاء منه ) : فُعالى ( 
 .الكافور لوعاء الطلع ) كُفُرى : (  نحو ،ورد في االسم ) : فُعلَّى ( 
 .اللغز ) لُغَّيزى : (  نحو ،سمع اسما ) : فُعيلَى ( 
 .ضرب من المشي ) ِدفَقَّى : (  نحو ،ورد منه اسما ) : ِفعلَّى ( 
 .مصدر حثَّ ) ِحثِّيثَى : (  نحو ،لم يرد سوى في المصدر ) : ِفعيلى ( 

  :ألف التأنيث الممدودة 
 مثـل  ،هي ثالث عالمات التأنيث همزة آخر االسم مسبوقة بحركة طويلة بالفتح           

ويذهب سيبويه إلـى أن     . نها ممدودة   ويسميها النحاة ألفا ويجعلو   .  صحراء   ،حمراء  : 
 إذ لحقت ألف المد األلف الـسابقة  ،هذه الهمزة هي في األصل ألفا قلبت همزة للتحريك         

 . ١ فقلبت األلف الثانية همزة لتقبـل الحركـات          ،لها والعربية ال تقبل بتوالي السواكن       
ية جـاءت ربمـا    ولكن التـسم ،فسميت ألف التأنيث الممدودة رغم أن الممدود ما قبلها      

فعالمة التأنيث في األصل إذا هي األلف عنـد  . للجوار وأن المد تسبب في قلبها للهمزة      
 وذهب بعض النحاة إلى أن عالمة       ،سيبويه ولحقه في ذلك جمهور النحويين البصريين        

أما الكوفيون فيرون أن الهمزة بذاتها هـي  . التأنيث هي الهمزة واأللف التي تسبقها معا        
ويعلل البصريون لذلك أن عالمة التأنيث      . التأنيث وليست مبدلة من ألف التأنيث       عالمة  

) صـحراء   (  ذلك أنك إذا جمعـت مـثال         ،ال تكون إال واحدة وال تكون على حرفين         
 وبقيت ألف المد التـي  ،سقطت عالمة التأنيث وهي الهمزة المبدلة من األلف كما يرون    

.  فصحراء تجمع على صحراوات      ،ث لسقطت معها     ولو كانت ألف المد للتأني     ،تسبقها  
ويردون على الكوفيين في أن الهمزة ليست عالمة التأنيث بذاتها ذلك أننا لو أزلنا المـد                

                                         
  .٢١٣ص ، ٣ج، سيبويه ، انظر الكتاب  ) ١



 

 )٥٥٠٧(

فصحراء تجمع علـى    . السابق للهمزة لعادت إلى أصلها ألفا ولم تبق على صورة المد            
  .صحارى فلم تبق الهمزة إنما األلف 
لتواب أن األلف الممدودة في اللغات العربية تطابق        ويذكر الدكتور رمضان عبدا   

  . الضمة الطويلة في اللغة العبرية  كما أن مقابلها قليل جدا في اللغات السامية 
 ،وقد وردت أللف التأنيث الممدودة أوزان عديدة قاربت الخمسة وثالثين وزنـا             

  :لعل أبرزها 
  .صحراء  : )فَعالء (  -
  .أربعاء بكسر الباء أو فتحها أوضمها) : أفعالء ) ( أفعالء ) ( أفِعالء(  -
  .عقرباء ) : فعلَالء (  -
  )اسم للقصاص( ِقصاصاء ) : ِفعاالء (  -
 عاشوراء) : فَاعوالء (  -
 ، ومنه جاءت تسمية المنافق) اسم لجحور اليربوع ( نافقاء ) : فَاِعالء (  -
 كبرياء) : ِفعِلياء (  -
 .خيالء) : فُعالء (  -

 إنمـا  ،التنبه إلى أن ألف التأنيث الممدودة ال تكون زائدة للتأنيث دائما        والبد من   
 فاألصـل فيهمـا هربـاي       ،حرباء وعلباء   :  مثل   ،قد تكون بدال من مقلوب فتنصرف       

  . ثم قلبت األلف همزة ، فوقعت الياء طرفا بعد ألف زائدة فقلبت ألفا ،وعلباي 
ف التأنيث المقـصورة والممـدودة      ونرى الكثير من النحاة يربطون دائما بين أل       

ما يؤيد ذلـك كثـرة      . ثم يفرعونها لمقصورة وممدودة     ) ألف التأنيث   ( فيجمعونها في   
  . األوزان المشتركة ما بين ألف التأنيث المقصورة وألف التأنيث الممدودة 

 وأورد الفـراء فـي   ،كما ورد كثيرا تعاقب ألف ألفي التأنيث على الكلمة ذاتها    
فأورد مـثال  . وابا قرن فيها المقصور والممدود في لتشابههما في بعض األوزان    كتابه أب 

وباب وباب ما يفتح أوله فيقصر ويكـسر        . باب ما يفتح أوله فيمد وإذا كسر أوله قصر          
وباب ما يقصر ويمد وأوله على حال واحدة        . وباب ما يفتح فيمد ويضم فيقصر       . فيمد  

كما ألف محمد بن عبداهللا بن      .وهكذا أبوب عدة     . ومعنى المقصور منه كمعنى الممدود    
 أورد فيـه أبوابـا      ،مالك النحوي األندلسي كتاب تحفة المودود في المقصور والممدود          

 كان المعنى مختلفا فيما بينها فـي      ،عدة قرن فيها المقصور بالممدود على أوجه مختلفة         
 .تسعة أبواب وواحدا في سبعة أبواب 



– 

  )٥٥٠٨(

  )الفصل الثاني  (  
  )دراسة تطبيقية لتأثير اختالف عالمات التأنيث على داللة الكلمة  ( 

  )ن ع م ( ورد في مادة 
  :في لسان العرب 

الخَفْض والدعـةُ والمـاُل، وهـو ضـد     : النَِّعيم والنُّعمى والنَّعماء والنِّعمة، كله     
؛ يعني فـي  ) من بعِد ما جاءتهومن يبدْل ِنعمةَ اهللا : ( وقوله عز وجل  . البْأساء والبْؤسى   

: والنَّعمـةُ، بـالفتح   . هذا الموضع حجج اهللا الدالَّةَ على َأمر النبي، صلى اهللا عليه وسلم           
م     : يقال. التَّنِْعيممه فتَنَعه اهللا وناعمِن قـد        : وفي الحديث . نَعالقَـر وصـاحب مكيف َأنْع

والنِّعمـةُ  . النَّعمة، بالفتح، وهي المسرة والفرح والترفُّـه      ومن  .  الْتَقَمه ؟ أي كيف َأتَنَعم    
منُّـه ومـا    : وِنعمةُ اهللا، بكسر النـون    . اليد البيضاء والصنيعةُ والِمنَّة وما ُأنِْعم به عليك       

: قـال الجـوهري   . َأعطاه اهللا العبد مما ال يمكن غيره َأن يعطيه إياه كالسمع والبـصر            
: والنِّعمةُ، بالكـسر .  كالنِّعمة، فإن فتحتَ النون مددتَ فقلت النَّعماء، والنَّعيم مثلُه     والنُّعمى

َأنْفَقْـتُ عليـه    : اسم من َأنْعم اُهللا عليه ينِْعم إنعاماً وِنعمةً، ُأقيم االسم مقام اإلنْعام، كقولك            
نَعم ونُعـم عـيٍن ونُعمـةَ    : العرب تقولقُرتُها، و: ونُعمةُ العين . إنْفاقاً ونَفَقَةً بمعنى واحد   

         عيٍن ونَعامـةَ عـيٍن ونَِعـيم عيٍن ونُعام مى عيٍن ونَعاممةَ عيٍن ونُعمةَ عيٍن وِنععيٍن ونَع
: عيٍن ونُعامى عيٍن أي أفعُل ذلك كرامةً لك وإنْعاماً بعيِنك وما َأشـبهه؛ قـال سـيبويه                

  .ك إظهارهنصبوا كلَّ ذلك على إضمار الفعل المترو
 ولكـن ضـمت فـاء    ،وردت الكلمة بعالمات التأنيث الثالث في صيغة اإلفراد      

 ورغم ذلك كانـت     ،الكلمة مع األلف المقصورة وفتحت مع الممدودة وكسرت مع التاء           
. داللة الكلمة واحدة ؛ فالكلمات الثالث تدل على الخفض والدعة والمال وضد البـؤس               

إال أن اختالف عالمة التأنيث أثّـر فقـط    .  على المؤنث    ودلت الكلمات الثالث  جميعها    
 فكسر وضم وفتح بتنـاوب العالمـات الـثالث التـاء واأللـف              ،على بنية فاء الكلمة     

( إال أننا نلحظ تثليث فاء الكلمة في الكلمة مع تاء التأنيث            . المقصورة واأللف الممدودة    
. خفض الدعة والمال وضد البؤس       فنعمة بالكسر دلت على ال     ،واختالف داللتها   ) نعمة  

 يقـال  ،ونعمة بالضم دلت على القرة . نعمه اهللا :  يقال ،ونعمة بالفتح دلت على التنعيم      
إال أننا نستطيع القول بأن جميع المعاني الثالث تـصب فـي            . أي قرتها   : نُعمة العين   

لـف  وكان تثليـث الحركـة علـى التـاء دون األ          . معنى واحد عام وهو ضد البؤس       
المقصورة واأللف الممدودة دليل على خفة التاء وسهولة النطق بها مع الحركات الثالث             



 

 )٥٥٠٩(

على فاء الكلمة بعكس األلف المقصورة التي تلزم ضم فاء الكلمة واأللف الممدودة التي              
  .تلزم فتح فائها 

  )ل ي ل ( ورد في مادة 
  :في لسان العرب 

 ، وقيل هي أشد ليالي الـشهر ظلمـة          ،ة صعبة   طويلة شديد : لَيلَة لَيالء ولَيلَى      
  .ليلة الثالثين : وقيل الليالء . وبه سميت ليلى 

  : وفي القاموس المحيط 
. وهي ليلة الثالثـين     .  وهي أشد ليالي الشهر ظلمة       ،طويلة شديدة   : لَيلَة لَيلَاء     
  . وامرأة ،نشوتها وبدء سكْرها :  ولَيلَى ،الخُمر السوداء : وأم لَيلَى 

وردت مادة ليل بعالمات التأنيث الثالث ووردت بنفس البنية ونفس الداللة فـي             
فلم .  كما كانت داللة الكلمة مع جميع العالمات على التأنيث           ،الطول والشدة والصعوبة    

إال أننا نرى أن ليلة اسـتخدمت       . يكن الختالف العالمة تأثير على الداللة العامة للكلمة         
 ،بينما سميت المرأة المؤنثة بليلـى بـاأللف المقـصورة    . لواحد من الليل  لتطلق على ا  

  . وأطلقت ليالء باأللف الممدودة على ليلة محددة وهي ليلة الثالثين 
  ) س ل م ( ورد في مادة 

  :في القاموس المحيط 
  لْمالس :      قَّائينلِْو السٍة، كدٍة واحدوربع لْوةُ، كف . الدِلمٍةوالسةُ  : ِرحوبنـو  . الِحجار

في بجيلَةَ، وابن الحاِرِث في ِكنْدةَ، وابن عمـِرو         : بطْن من اَألنْصاِر، وابن كهالء    : سِلمةَ
                ِريدةَ البِلمس اِهللا بن ةَ، وعبدِلمخُفاِف بن س ةُ بنريمٍس، وعبِن قَي غَطَفان ٍل، وابنبِن ذُه

 وع ،ِدياُألح   ،راِديةَ المِلمس اِهللا بن وعبد ،داِنيمةَ الهِلمس و بنرم .   ِريهـووأخْطَـَأ الج
أربعـون  : وسـلَمةُ، محركـةً  . وليس سِلمةُ في العرِب غير بطْـِن اَألنْـصارِ      : في قوِلهِ 

وُأم . رجـالِن م  : ةُ الـشَّر  وسلَمةُ الخَيِر، وسـلَم   . صحابياً، وثالثون محدثاً، أو زهاُؤهما    
: بنْتُ ُأميةَ، وبنْتُ يزيد، وبنْـتُ أبـي حكـيٍم، أو هـي ُأم سـلَيٍم أو ُأم سـلَيمان       : سلَمةَ

سلْمى بن عبـِد اِهللا بـِن       : كحبلَى. واِلد زهيٍر الشاِعرِ  : وأبو سلْمى، كبشْرى  . صحابياتٌ
وسـلْمى،  . وأبو سـلْمى القَتَبـاِني، أو هـو كَـسكْرى    . وابن منِْقٍذ سلْمى، وابن ِغياٍث،   

ع بنَجٍد، وُأطُم بالطاِئِف، وجبـٌل ِلطَيـٍئ شَـرِقي المدينـِة، وحـي، ونَبـتٌ                : كسكْرى
ـ : والـسليم . امرأةُ أبي راِفـعٍ : وُأم سلْمى. وصحابياِن، وِستَّ عشْرةَ صحاِبيةً   ديغُ، أو اللَّ

  .سلَماء: ج. والساِلم من اآلفاِت . الجريح الذي أشْفَى على الهلَكَِة 



– 

  )٥٥١٠(

وردت مادة سلم بالتاء واأللف المقصورة ولم ترد بـاأللف الممـدودة سـوى                
 ، فجاءت سِلمة بكسر العين وفتحها ولم يسم بها سوى المذكر بهـذه الـصورة        ،بالجمع  

ووردت سلْمى بضم الفاء وفتحهـا  .  إنما هي كما في طلحة      ،فالتاء لم تدل على التأنيث      
 إنما ورد في المعجم أم سلْمى       ،وسمي بها المذكر ولم أجد داللة على تسمية المؤنث بها           

 وداللة التأنيث هنا من أم وليس شرطا أن تكون داللة سلمى علـى امـرأة بـدليل أن                   ،
ن سمي بها أنثـى سـتكون األلـف          حتى وإ  ،الكلمة وردت بإطالقها على موضع بنجد       

المقصورة مشركة في االستعمال ما بين المذكر والمؤنث وإسقاطها ال يعيد الكلمة إلـى              
هـو  ( ووردت باأللف الممدودة جمعا     . التذكير فقد استخدمت باأللف مع المذكر أيضا        

  .لجمعي هذه الحالة إنما دلت على افليس لها أي داللة على التأنيث ف) سالم وهم سلماء 
  )ع ط ف ( ورد في مادة 

  :في لسان العرب 
فَمد ِذراعيه وَأجنََأ صلْبه، وفَرجهـا      : معطوفة؛ قال ُأسامةُ الهذلي   : وقوس عطْفَى 
    الِكمدم ِريرطْفَى ملْتَِويةُ القـرن وهـي         : وفي حديث الزكاة  .  عطْفاء َأي مليس فيها ع

ة يعطِّفُ بها النساء الرجاَل، وَأرى اللحياني حكى الِعطْفـة          والعطْفةُ خَرز . نحو العقْصاء 
تَلَـبس حبهـا    : والِعطْفة شجرة يقال لها العصبةُ وقد ذكرت؛ قال الـشاعر         . - بالكسر –

العطَفةُ اللبالب، سـمي بـذلك    : قال ابن بري  . بدمي ولَحِمي، تَلَبس ِعطْفة بفُروع ضاِل       
الِعطْفَةُ والعطْفَة هي التي تَعلَّـقُ الحبلَـةُ بهـا مـن            : اَألزهريقال  . لتلويه على الشجر  

قال النضر إنما هي عطَفـةٌ فخففهـا ليـستقيم لـه          : الشجر، وَأنشد البيت المذكور وقال    
  .من غريب شجر البر العطَف، واحدتها عطَفة: َأبو عمرو. الشعر

نفـس الداللـة فـي      وردت مادة عطف بالعالمات الثالث ووردت بنفس البنية و        
. كما كانت داللة الكلمة مع جميع العالمات على مؤنث          . االنحاء واالنعطاف وااللتواء    

إال أننـا نـرى أن عطفـى        . فلم يكن الختالف العالمة تأثير على الداللة العامة للكلمة          
بينمـا سـميت الـشجرة الملتويـة       . باأللف المقصورة استخدمت لتطلق على القـوس        

 وأطلقت عطفاء باأللف الممـدودة علـى الماشـية          ، بالتاء في آخرها     األغصان بعطفة 
  . ملتوية القرن كما جاء في حديث الزكاة 

  )ق ص و ( وفي مادة 
  :في لسان العرب 

      ا وقَصاً وقَصاء وقَِصيوواً وقُصقَصا عنه قَص :  دعكـان    : ويقـال . بفـالن بالم
الغايـة البعيـدة،   : والقُصوى والقُصيا. ضم فيهمااَألقْصى والناحية القُصوى والقُصيا، بال    



 

 )٥٥١١(

قلبت فيه الواو ياء َألن فُعلَى ِإذا كانت اسماً من ذوات الواو ُأبدلت واوه ياء كما ُأبـدلت                  
: الواو مكان الياء في فَعلى فَأدخلوها عليها في فُعلى ليتَكافآ في التغيير؛ قال ابـن سـيده               

وقد قالوا القُصوى فَأجروها علـى اَألصـل       : ا بياناً، قال  وزدته َأن : هذا قول سيبويه، قال   
ِإذ َأنتم بالعدوة الـدنيا وهـم بالعـدوة         : وفي التنزيل . َألنها قد تكون صفة باَأللف والالم     

: قال ابن الـسكيت   . الدنيا مما يلي المدينة والقُصوى مما يلي مكة       : القصوى؛ قال الفراء  
يا والدنيا فِإنه يْأتي بضم َأوله وبالياء َألنهم يستثقلون الـواو           ما كان من النعوت مثل العلْ     

مع ضمة َأوله، فليس فيه اختالف ِإال َأن َأهل الحجاز قالوا القُصوى، فـَأظهروا الـواو                
وهو نادر وَأخرجوه على القياس، ِإذ سكن ما قبل الواو، وتميم وغيرهم يقولون القُصيا؛               

لقُصيا طَرف الوادي، فالقُصوى على قول ثعلب من قوله تعـالى  القُصوى وا: وقال ثعلب 
: والقاِصي والقاِصيةُ والقَِصي والقَِصيةُ من النـاس والمواضـع        . بالعدوة القُصوى، بدل  

 ي البعيدتَنَحى كاَألكْبر والكُبرى     . المى واَألقْصوَأنه خطب علـى    : وفي الحديث . والقُص
والقَـصواء  : قال.  وهو لقب ناقة سيدنا رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم          ناقَِته القَصواء، 

  .التي قُِطع طرف ُأذنها
  :وفي القاموس المحيط 

  .سمةٌ ِبَأعلَى األذُِن: القَصوةُ
 وضمت فيهـا فـاء      ،وردت مادة الكلمة في غالب استعمالها باأللف المقصورة         

أمـا بـاأللف   . ها سمي الموضع مما يلي مكة      وب ، وكانت بمعنى الغاية البعيدة      ،الكلمة  
 ،، وقيل التي قطع طرف أذنهـا        ،الممدودة فهو اسم لناقة الرسول صلى اهللا عليه وسلم          

  .وبهذا المعنى وردت القصوة بالتاء في القاموس المحيط  
  )ح ر ب ( ورد في مادة 

  :في لسان العرب 
بربةُ اَأللَّةُ     : الحرلم، والحالس نَِقيض    ِح، وجمعها ِحـرابمقـال ابـن    . دون الر

حربه . َأن يسلَب الرجل ماله   : والحرب بالتحريك . وال تُعد الحربةُ في الرماح    : اَألعرابي
يحربه ِإذا َأخذ ماله، فهو محروب وحِريب، ِمن قوم حربى وحربـاء، اَألخيـرة علـى                

شُـيوخٌ حربـى،    : اَألزهري. ، ِمن قولهم قَِتيٌل وقُتَالء    التشبيه بالفاعل، كما حكاه سيبويه    
  .والواحد حِرب شَِبيه بالكَلْبى والكَِلِب

وِنساٍء كََأنَّهن السعالي قـال     * وشُيوٍخ حربى بشَطَّي َأِريٍك؛     : وَأنشد قول اَألعشى  
لعله شَبهه بالكَلْبى، َأنه على     و: ولم َأسمع الحربى بمعنى الكَلْبى ِإالَّ ههنا؛ قال       : اَألزهري

والِحربـاء  . ِهـي الِغـرارةُ     : هي الِوعاء؛ وقيل  : والحربةُ الجواِلقُ؛ وقيل  . ِمثاله وبناِئه 



– 

  )٥٥١٢(

: هو رْأس الِمسماِر في حلْقِة الدرع، وفـي الـصحاح والتهـذيب           : ِمسمار الدرع، وقيل  
كلَّ ِحرباٍء، ِإذا ُأكْـِره     * حكَم الِجنْثي، من عوراِتها،     َأ: الِحرباء مساِمير الدروِع؛ قال لبيد    

الِحرباء ِمسمار الدرع، والحراِبي مـساِمير      : كان الصواب َأن يقول   : صلّْ قال ابن بري   
َأن تُحمل الِحرباء علـى الجـنس، وهـو جمـع،     : الدروِع، وِإنما تَوِجيه قول الجوهري    

 والذين اجتَنَبوا الطـاغُوتَ َأن يعبـدوها؛ وَأراد بالطـاغوت جمـع             :وكذلك قوله تعالى  
وحمـل  . وقد ُأِمروا َأن يكْفُروا بـه : اسم مفرد بدليل قوله تعالى: الطَّواِغيت؛ والطاغُوت 

ثـم اسـتَوى ِإلـى الـسماِء     : الِحرباء على الجنس وهو جمع في المعنى، كقوله سبحانه       
َأِو الطِّفْـِل   : وكما قال سبحانه  . سماء ِجنساً يدخُل تحته جميع السموات     فَسواهن، فجعل ال  

الذين لم يظْهروا على عوراِت النِّساء؛ فِإنه َأراد بالطفل الجنس الذي يدخل تحته جميـع               
تِْن، لَحم الــم : الحرابي: حرابي الظَّهِر سناِسنُه؛ وقيل   : والِحرباء الظَّهر، وقيل  . اَألطفال

لحِم الـمتِْن، واحدها ِحرباء، شُبه ِبحربـاِء       : لَحماتُه، وحراِبي الـمتْنِ  : وحراِبي الـمتْنِ 
تَصك حراِبي الظُّهـوِر  * فَفارتْ لَهم يوماً، ِإلى اللَّيِل، ِقدرنا،   : الفَالة؛ قال اَوس بن حجر    

 الظُّهوِر ِحرباء، على الِقياس، فدلَّنا ذلـك علـى َأنـه ال    واحد حراِبي: وتَدسع قال كُراع  
هـو دويبـةٌ نحـو      : والِحرباء ذَكَر ُأم حبيٍن؛ وقيـل     . يعِرفُ له واحداً ِمن ِجهة السماعِ     

الِحربـاء  : اَألزهري. العظاءِة، َأو َأكبر، يستَقِْبُل الشمس برْأسه ويكون معها كيف دارت         
 على شَكِْل سام َأبرص، ذاتُ قَوائم َأربع، دقيقَةُ الرْأِس، مخطَّطةُ الظهـِر، تَـستَقِْبُل     دويبةٌ

  .الشمس نَهارها
  :وفي القاموس المحيط 

  ســلَب مالَــه، فَهــو محــروب وحِريــب،: وحربــه حربــاً، كَطَلَبــه طَلَبــاً
  .حربى وحرباء: ج

 فالحربة فتح فاء الكلمة اآللـة دون        ،المات التأنيث الثالث    وردت مادة حرب بع   
والِحرباء بـاأللف  . الجوالق وقيل الوعاء وقيل هي الغزارة     ) حربة  (  وبضمها   ،الرمح  

 وقيل دويبـة علـى      ، وقيل ذكر أم حبين      ، وقيل الظهر    ،الممدودة هي مسامير الدروع     
أمـا  . م ترد سوى جمعا لمحـروب       أما حربى باأللف المقصورة فل    . شكل سام أبرص    

  .داللة التأنيث فلم تكن سوى في الكلمة بالتاء 
  )ج رب ( ورد في مادة 

  :في لسان العرب 
برالناِس واِإلِبلِ     : الج دانلُو َأبعي ثَرمعروف، ب .     ِربباً، فهو جرج برجي ِربج

     بروالجمع ج ،باءرواُألنثى ج ،بربان وَأجرجمـع       وج وقيل الِجراب ،بى وِجرابروج 



 

 )٥٥١٣(

والجرباء السماء، سميت بذلك لما فيها مـن الكَواِكـب، وقيـل       . الجرِب، قاله الجوهري  
الجرباء من السماء الناحيـةُ     : وقيل. سميت بذلك لموضع الـمجرِة كَأنها جِربتْ بالنُّجوم      

      ور فيها فلَكدَأبو الهيثم . التي ال ي : لْساءوالـم باءرنيا : الجالد ِرفـةً  . السماءعبةُ، موِجر :
ابـن  . مـمِحلةٌ مقْحوطـةً ال شـيء فيهـا       : وَأرض جرباء . اسم للسماِء، َأراه من ذلك    

الجاريةُ المِليحة، سميت جرباء َألن النساء ينِْفـرن عنهـا لتَقِْبيحهـا     : الجرباء: اَألعرابي
وكان لعقيِل بن علَّفَةَ الـمري بنت يقال لها الجرباء، وكانـت مـن     .  محاِسنَهن بمحاسِنها

تَحدر ماِء الِبْئـِر    : قال بشر بن َأبي خازم    . الـمزرعةُ: والِجربةُ، بالكسر . َأحسن النساءِ 
دةُ من الـمزرعِة، والجمع    الكَر: على ِجربٍة، تَعلُو الدبار غُروبها الدبرةُ     * عن جرِشيٍة،   

بارمن اَألرض   . الد بةُ القَراحتَعارها امـرُؤ القـيس للنَّخْـل       : قال َأبو حنيفة  . والِجرواس
الِجربةُ كـلُّ َأرٍض ُأصـِلحتْ لـزرع َأو         : كَِجربِة نَخٍْل، َأو كَجنَِّة يثِْرِب وقال مرة      :فقال

: وقيـل . ضع على شَِفير الِبْئر لئال ينْتَِثر الماء في البئروالِجربةُ ِجلْدةٌ َأوباِريةٌ تُو  . غَرٍس  
عليها الماء ردتَحِل يودبةُ ِجلدةٌ توضع في الجالِجر .  

 ،وردت مادة جرب باأللف الممدودة والتاء فقط ولم تـرد بـاأللف المقـصورة           
قيـل الجاريـة     و ،فوردت جرباء أنثى جربان وقيل ناحية من السماء ال يدور فيها فلك             

أما جربة فوردت بمعنى جلدة أوبارية توضع على البئر وقيل المزرعة وقيـل           . المليحة  
  .وجربى باأللف مقصورة جمع جرباء . القراح من األرض 

  مادة الكلمة
  مادة الكلمة

+  
  )تاء التأنيث ( 

  مادة الكلمة
+  

  األلف المقصورة

  مادة الكلمة
+  

  األلف الممدودة
  نَعماء  عمىنُ  ِنعمة  ن ع م 

  لَيالء  لَيلى  لَيلة  ل ي ل 

  )ج ( سلَماء    سلْمى–سلْمى    سلَمة-سِلمة   س ل م 

  عطْفَاء  عطْفَى   والِعطْفَة- العطْفة   ع ط ف 

  القَصواء  قُصوى  القَصوة  ق ص و

  )ج ( حربى   ِحرباء    حربة-حربة   ح ر ب 

  رباءج  )ج ( جربى   ِجربة  ج ر ب



– 

  )٥٥١٤(

  :وبالنظر في الكلمات السابقة نجد أن 
 ،وردتا بنفس البنية مع عالمات التأنيث الثالث وبـنفس الداللـة   ) عطف وليل ( مادتي  

حـين  ) نعم  ( إال أنها في مادة     . وكانت داللة العالمات على التأنيث في جميع الكلمات         
فاء الكلمة مع التاء وضـمت      تعاقبت على الكلمة كان لها تأثير على بنية الكلمة فكسرت           

  .مع األلف المقصورة وفتحت مع الممدودة 
)  ِنعمـة    – نُعمة   –نَعمة   ( ،المؤنثة بالتاء   ) نعم  ( كان تثليث الحركة في مادة       -

 . وهذا دليل على أن التأنيث بالتاء أخف ،دون المؤنثة باأللف المقصورة والممدودة 
 قطع في طـرف     -ء بنفس الداللة    وردت باأللف الممدودة والتا   ) قصو  ( مادة   -

وكانـت  .  بينما انفردت الداللة في الكلمة باأللف المقصورة بمعنى الغاية البعيدة       ،األذن  
  .مضموعة الفاء باأللف المقصورة مفتوحتها بالتاء واأللف الممدودة 

من خالل النظر أيضا في المعجم تبين لي الكثير من الكلمات التي وردت  فيها                -
 أن ما ورد بـألف التأنيـث     ،ث المقصورة بألف التأنيث الممدودة صفة مؤنثة        ألف التأني 

 بينما الصفة التي وردت مؤنثة بألف التأنيث الممدودة هـي        ،المقصورة صفة غير ثابتة     
: ( وذلك يتبين من خالل األمثلـة التاليـة    . صفة ثابتة ومالزمة لصاحبتها ال تنفك عنها        

: رقطاء   ( ،. ) اقل َأصيل الرْأي، واُألنثى جزلة وجزالء     ثَِقفٌ ع : ورجل جزل : جزالء  
سواد يشوبه نُقَطُ بياٍض َأو بياض يشوبه نُقَطُ سـواٍد، وهـو َأرقَـطُ، واُألنثـى               : الرقْطةُ
: والحدباء الدابةُ التي بدتْ حراِقفُها وعظْم ظَهِرها؛ وناقـة حـدباء      :  حدباء  . ) ( رقْطاء

خَـرج  :  امرَأة ثَعالء وِلثَةٌ ثَعـالء     ،السن الزائدة خَلْفَ اَألسنان     : الثُّعل: ثعالء  ) ( لك  كذ
حبلى : (  فمثل   ،أما ما كان باأللف المقصورة      ) بعضها على بعض فانتشرت وتراكبت      

 ِإنمـا هـو  : انتفاخ البطن من الشراب والنبيذ والماء وغيره؛ قال َأبو حنيفـة          : والحبال: 
وامـرَأة  : عبـرى   ) ( رجل حبالن وامرَأة حبلى، ومنه حبُل المرَأة وهو امتالء رِحمها           

ووردت جرباء باأللف الممدودة ذلـك أن الجـرب إذا       ) . حزينة  : عابر وعبرى وعِبرةٌ  
 .أصاب شخصا ترك أثرا مدى الحياة فكأنه مالزم له ال ينفك عنه 

رة إذا لحقت الكلمة المفردة فإن فاء الكلمـة         يمكن مالحظة ألف التأنيث المقصو     -
 أما إذا لحقت بها ألف التأنيث الممدودة فإن فـاء           ،إما أن تضم أو تفتح ولم ترد بالكسر         

 فالفتحة مشتركة بـين عالمـات التأنيـث        ،الكلمة إما أن يكسر أو يفتح ولم ترد بالضم          
 .فتوحة  بينما كثر الضم مع األلف المقصورة والكسر مع الم،لخفتها 



 

 )٥٥١٥(

  الـخـاتـمـة 
من دراسة عالمات التأنيث ومواضع بسط التاء في القرآن الكريم خلصت 

  : بالنتائج التالية 
 فمنهم من جعل التاء ،ظهر اضطراب العرب القول في أصل عالمات التأنيث  -

 ومنهم من جعل األلف هي ،أصال ومنهم من قال أن الفتحة هي أصل جميع العالمات 
 .األصل 

 إذ ورد استخدام ،ق داللة التأنيث على العالمات الثالث فيه تعميم كبير إطال -
 ،التاء واأللف المقصورة واأللف الممدودة في مواضع كثيرة ال تدل فيها على التأنيث 

 .وفي ذلك تغليب لداللة التأنيث بما ال يتناسب مع واقع استخدام تلك العالمات 
 ثم استخدموا ،لمؤنث بألفاظ مختلفة أن العرب كانوا يفصلون بين المذكر وا -

 ولو ،عالمات التأنيث تسهيال واختصارا للمفردات وكانت التاء األكثر استخداما لخفتها 
كانت تطورت عن الفتحة  كما زعم البعض لسبقت األلف التاء وشاعت استخداما أكثر 

دام يختلف عن  وواقع االستخ،منها ألن إطالة الفتحة صوتيا تقود إلى األلف قبل التاء 
 .  حتى في اللغات السامية التي يستدل بها كثيرا في العربية ،ذلك

أن ما ذكره الدكتور رمضان عبدالتواب في أن أناسا في لهجة أهل األندلس  -
نطقوا بالتاء بدال من ألف التأنيث المقصورة والممدودة طلبا للتخفيف دليل على تقديم 

 .تقديم ما فيه تسهيل وتخفيف العرب للتاء على األلف وميلهم إلى 
أن األصل في تاء التأنيث أن تسبق بفتحة في االسم المفرد  وذلك يوجب رسم  -

 التاء مربوطة 
وردت كلمات مفردة في العربية سبقت فيها التاء بسكون ورسمت التاء بعدها  -
 وذهب ، ورفض الفراء أن تكون هذه التاء للتأنيث ألنها لم تسبق بفتحة ،مبسوطة 

 إال أن هذا الرفض يخالف ،ويه إلى تأويالت خلصت بالتاء لتكون أصال في الكلمة سيب
 لعادت داللة االسم ،مثال ) بنت وأخت (  إذ أننا لو أسقطنا التاء من ،واقع االستخدام 

 إذ ال داعي للي ، فالمعنى هو مفتاح القول بداللة هذه التاء على التأنيث ،إلى التذكير 
كما أن التستري . ج التاء بطرق ملتوية بجعلها عوضا وما شابه عنق األلفاظ وتخري

 .علل لتسكين ما قبل هذه الكلمات في أنها تنبني على مقطع صوتي واحد فقط 
 ويظهر ترجح القول بأن التاء ، أهي تاء أم هاء ،اُختلف كثيرا في اصل التاء  -

 هو في الوقف لعلة  وأن النطق بالهاء إنما،هي األصل ؛ ذلك أنها تثبت في الوصل 
 .صوتية فقط خلص إليها العرب إلغالق المقطع الصوتي المفتوح 



– 
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 حتى وإن حاول البعض ،لكل عالمة من عالمات التأنيث داللة على التأنيث  -
 ،إسقاط ألف التأنيث المقصورة وألف التأنيث الممدودة من كونهما عالمات للتأنيث 

جدد هذه العالمة يحيل الذهن إلى المؤنث فواقع االستخدام والداللة يشير إلى أن و
 . وهذا كاٍف للقول بداللتها على التأنيث ،وانعدامها يصرفه إلى داللة التذكير 

أن تعاقب عالمات التأنيث على نفس االسم ليس دليال على داللة هذه العالمات  -
مة  فقد دلت عليها في بعض المواضع مع اختالف استخدام تسمية كل كل،على التأنيث 

 . واختلفت في مواضع أخرى ،
وكان بسط التاء في القرآن الكريم لعلل متعددة باإلمكان حصرها في العلل 

  :  التالية 
 فما وقف عليه بالهاء ،علة صوتية متعلقة برسم المصحف في الوقف والوصل  -

 . وما وقف عليه بالتاء بسطت تاؤه ،قبضت تاؤه 
 فما دل على االسمية والوصفية ،علة في داللته على االسمية والوصفية  -

وهذه علة تتناسب ورسم التاء في .  وما دل على الفعلية بسطت تاؤه ،قبضت تاؤه
 .العربية في التفريق بين تاء التأنيث التي تلحق المفرد وتاء التأنيث التي تلحق الفعل 

 فإذا ورد للكلمة ،وعلة متعلقة باالختالف في القراءة على اإلفراد والجمع  -
 . اءة مرة باإلفراد وأخرى بالجمع ؛ رسمت تاء مبسوطة قر

 تتعلق بمعنى اآليات وداللة الكلمة في اآلية وارتباط اآليات التي ،علة معنوية  -
 وارتباط الكلمات التي وردت فيها التاء ،وردت فيها التاء مبسوطة بمعنى مشترك 

في هذا بالغة وفي هذا بالغة قرآنية وسر من أسرار و. مقبوضة بمعنى مشترك 
 .قرآنية وسر من أسرار إعجاز القرآن 

 في أنها عادت إلى األصل في رأي من يقول بأن أصل التاء ،علة األصل  -
 . وأن اإلضافة ترد األشياء على أصولها ،المربوطة مفتوحة 

وفي كل تلك العلل حكمة إلهية عظيمة في الدعوة إلى تحريك العقول واالستنارة 
  فهو كالم اهللا عز ، والتعبد بالتأمل والبحث فيه ،من أسرار وخفايا بما في كتاب اهللا 

بلغ . من حكيم حميد  وجل المحكم الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه تنزيل
ِكتَاب : (قال تعالى .   نزل في قوم ذوي فصاحة وبيان ،الذروة في صياغته وأسلوبه 

كاربم كِإلَي لْنَاهاِب َأنْزُأولُو الَْألْب تَذَكَّرِلياِتِه ووا آيربدجعلني اهللا وإياكم من التالين  . ١) ِلي
  .  المتعبدين بكل حرف منه ، المتدبرين لمعانيه،لكتابه آناء الليل وأطراف النهار 

                                         
   .٢٩آية ، ص  ) ١
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  )ثبت المصادر والمراجع ( 
 ،دار البشائر اإلسالمية.  حسن ضياء الدين عتر ،األحرف السبعة ومنزلة القراءات منها  -

   ١ط. م ١٩٨٨-هـ١٤٠٢٩ ، لبنان ،بيروت 
 أبي بكر محمد بن القاسم بن بشار ،إيضاح الوقف واالبتداء في كتاب اهللا عز وجل  -

 ، دمشق، مجمع اللغة العربية ،تحقيق محيي الدين عبدالرحمن رمضان . األنباري 
 .م ١٩٧١ -هـ١٣٩١

تحقيق مصطفى . ين محمد بن عبداهللا الزركشي  بدر الد،البرهان في علوم القرآن  -
 .م ١٩٨٨-هـ١٤٠٨ ، ١ ط، ١ج.   لبنان ، بيروت،دار الكتب العلمية . عبدالقادر عطا 

 ، االسكندرية ،دار المعرفة الجامعية .  رشيدة عبدالحميد لليقاني ،التأنيث في العربية  -
 .م ١٩٩٠ - هـ  ١٤١٠

 ، ١ ط، المنصورة ،دار الوفاء . راهيم بركات  إبراهيم إب،التأنيث في اللغة العربية  -
 .م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨

. تحقيق مصطفى قصاص .  جالل الدين المحلي وجالل الدين السيوطي ،تفسير الجاللين  -
 .م ١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩ ، بيروت لبنان،دار العلم للماليين 

 ،دالسالم طحانتحقيق عبدالمهيمن عب.  أبو عمرو الداني ،جامع البيان في القراءات السبع  -
 هـ١٤٠٦ ، جامعة أم القرى ،رسالة دكتوراة 

. تحقيق سعيد األفغاني . حجة القراءات ، أبو زرعة عبدالرحمن بن محمد بن زنجلة  -
 .م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٣ ، ٥ط.  بيروت ،مؤسسة الرسالة 

اللجنة الوطنية لالحتفال بمطلع القرن الخامس عشر .  غانم قدوري الحمد ،رسم المصحف  -
 .م ١٩٨٢-هـ١٤٠٢ ، ١ط.  دمشق ، بغداد ،هجري ال

 مركز الكتاب ، إسماعيل أحمد عمايرة ،ظاهرة التأنيث بين اللغة العربية واللغات السامية  -
 .م ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٧ ، ١ ط، األردن ، عمان ،العلمي 

 .القرآن الكريم  -
- هـ ١٣٩٨ ، تونس – ليبيا ،الدار العربية للكتاب .  رضا السويسي ،مثلثات قطرب  -

 .م ١٩٧٨
 ، مكتبة الخانجي ، تحقيق أحمد عبدالمجيد هريدي ، ابن التستري ،المذكر والمؤنث  -

 .م ١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣ ، ١ ط ، الرياض ، ودار الرفاعي ،القاهرة 
 مكتبة ،تحقيق رمضان عبدالتواب .  أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء ،المذكر والمؤنث  -

 . القاهرة ،دار التراث 



– 
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