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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 مقدمة

 أعمال ددا، وسدديتات أنهسدد ا، شددرور مددن ابهلله  ونعدد ذ ونسددترهر ، ونسددتعي   حنمددد  هلل، احلمددد
 ال وحدد  هللا إالا  إلد  ال أن وأشدهد لد ، هداي  فدال يضدلل ومن ل ، مضل   فال هللا يهد  من

 .ورس ل  عبد  ُمدحمدا   أن أشهدو  ل ، شريك
ِهينَ  أَيدَُّها يَ }   ، ]آل عمدران {ُمْسدلهُم نَ  َوأَنْددُتمْ  إهالا  ََتُد ُتنا  َواَل  تُدَقاتهد ه  َحد ا  هللاَ  اتداُقد ا آَم ُد ا الاد

102] 
ِه  رَباُكددمُ  اتداُقدد ا ال اددا ُ  أَيدَُّهددا يَ }  ددنْ  َخَلَقُكددمْ  الادد ددَد    نَدْهدد    مه  َوبَددثا  َزْوَجَهددا َهددامه دْ  َوَخلَدد َ  َواحه

ُهَمددا ِه  هللاَ  َواتداُقدد ا َونهَسددا    َكثهددا ا رهَجدداال   مه دْ  َعلَددْيُكمْ  َكددانَ  هللاَ  إهنا  َواْْلَْرَحددا َ  بهدد ه  َتَسدداَ ُل نَ  الادد
 [1، ]ال سا  {رَقهيب ا

ِهينَ  أَيدَُّهددا يَ }  ا قَدددْ ال   َوُق لُدد ا هللاَ  اتداُقدد ا آَم ُدد ا الادد  َلُكددمْ  َويَدْرههددرْ  َأْعَمدداَلُكمْ  ُكددمْ لَ  ُيْصددله ْ . َسدددهيد 
 [ 71-70]اْلحزاب { َعظهيم ا فَدْ ز ا فَازَ  فَدَقدْ  َوَرُس َل ُ  هللاَ  يُطهعه  َوَمنْ  ُذنُ َبُكمْ 

فدد ن مددن مسددداحل املباحثددة الددت اسددن م اقشدددتها ونقدددها، مددا يتكددرر   عدددر    بعددد أمددا
اْلسانيد لكلمة "قال" قبل كلمدة اْلسانيد، وقرا هتا من عد  كتابة الدمحدثني   كثا من 
 التحديث، وما يرتتب على ذلك من خالف بني العلما .

 فهل يلز  القارئ أن ي ط  هبا، ول  مل تكن مكت بة؟ 
 وهل يص  السماع   حال مل ي ط  القارئ بقال قبل التحديث؟

 ومن أول من تكلم   هِ  الدمسألة وأشهرها من احملدثني؟ 
فعدة   هدِ  الددمسألة، تهيدد كثداا حد ل مدا يثدار مدن ال قدا  بدني وقد وقهت على رسالة ان

طالب احلديث، وهي رسالة جدير  ابل شدر، مشدتملة علدى ف احدد قيمدة، ومل أرهدا مطب عدة 
  قدد احم الههددار  وحسددب البحددث والسددسالن لددِا اسددتع ت ابهلل تعدداىل علددى خدمددة هددِ  

  اين طالب العلم.الرسالة واإلفاي  مبا ح ت  من العلم، ونشر  بني إخ
، أما امل ض ع ككل فه  من -حسب اطالعي وحبثي-ومل يسب  أن طبعت هِ  الرسالة، 

مسدداحل علدد   احلددديث الدقيقددة، والكددال  فيهددا قليددل   كتددب املصددطل ، واتددا  إىل  ددع 
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وحتريدددر، وجدددل مدددن تكلدددم عليهدددا يقلدددد بعضدددهم بعضدددا، ْلن املسدددألة    عرضدددا   كتدددب 
 ددددها، واسدددتدالل وم اقشدددة ْليلتهدددا، وتدددرجي  ملدددا يقددد   جانبددد  املصدددطل  يون وقددد ف ع

حبسب اْليلة، بل أغلب املص هات الت تطرقت هلِ  املسألة يكد ن الكدال  فيهدا رتصدرا 
جدددددا، بددددل يشددددار للمسددددألة ابختصددددار يون إعطددددا  املسددددألة حقهددددا مددددن التأ دددديل وال قددددد 

 والتحرير.
 خطة البحث 

 مقدمة، وقسمني، وخاَتة، وفهار   وقد قسمت عملي   هِ  الرسالة إىل 
ِكرت فيهددا مددا يتعلدد  بسددبب البحددث وأايتدد ، ومشددكلت ، والدراسددات  أمددا الدددمقدمة، فدد

 السابقة.
 مث القسم اْلول، وفي   يراسة رتصر  عن هِ  الرسالة، وفيها ستة مباحث 

 الدمبحث اْلول  تر ة الدمسلف.
 اب، وو ف ال سخة اخلطية.الدمبحث الثاين  ت ثي  اسم الدمسلف، واسم الكت

 الدمبحث الثالث  سبب  ليف الكتاب.
 املبحث الرابع  م ض ع الرسالة.

 املبحث اخلام   أمثلة وش اهد حلِف الق ل.
 املبحث الساي   أن اع حِف الق ل   القرآن الكرمي.

 القسم الثاين  حتقي  نص الرسالة.
 مث اخلاَتة، فالههار . 

ا العلم وخا العمل، وأن يرزق ا العلم ال دافع والعمدل الصدان إند  وهللَا أسأل أن ي فق ا خل
 مسيع جميب.

 الدمبحث اْلول  تر ة الدمسلف.
 عبدد بدن محددون بدن الدرمحن عبدد بدن محددون الهدي  مسلف هِ  الرسالة، ه  الشدي  أبد 

 .الهاسي املرياسي، السُّلمي احلا ، اببن الشها الرمحن
 (  1760) -ه( 1174س ة) فا  مبدي ة محدون الشي  ولد
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 واملرددرب، املشددر  أعددال  مددن عدددي عددن طريقدد    وأخددِ( هددد1205) سدد ة املددرتجم حدد   
 حممدد بدن حممدد الهدي  أبد  املصد ف احملدد  القام   اللرد   شارح املشارقة من وأجاز 
 (.هد1205ت)الزبيد  احلسين مرتضى

   شي خ  من
  ،(هد1219ت ) الهاسي مدحم أب  شقرون بن العريب بن أمحد بن القاير عبد
  ،(هد1199.ت)الهاسي حممد أب  اليازغي علي بن الكرمي عبد
  ،(هد1209ت ) هللا عبد أب  س ي  ابن التاوي  حممد
  ،(هد1227ت ) عبد هللا أب  كاان ابن اجمليد عبد بن الطيب حممد
 (.هد 1213 ت) ب ي  أمحد بن حممد
  ،(هد1194ت ) عبدهللا أب  الب اين احلسن بن حممد
 (. هد1239) هللا عبد أب  ال ا ر  السال  عبد بن حممد
 (.هد 1239 ت) الدرعي ان ر بن السال  عبد بن حممد
 (.هد 1205 ت) القام   شارح الزبيد  مرتضى حممد
  تالميِ  ومن
  ،(هد1260ت)البدو   القاير عبد بن حممد بن أمحد

 هدد1180)الربيدع  السدلطان أبد  ريفالشد بدن إمساعيدل بن هللا عبد بن ُمدحمد بن سليمان
 .(هد1238 -

  ،(هد1254ت )الك هن أمحد بن القاير عبد
  ،(هد1253ت )س ي   بن التاوي  بن أمحد القاضي بن ال احد عبد 
  ،(هد1294ت )املراكشي  الس سي أك س   ي ن  بن أمحد بن حممد 

  ،(هد1274ت )محدون  بن حممد ،(هد1273.ت)محدون بن الطالب حممد  واب ا 
 علددى عددامال جعلدد ( هددد1219) سدد ة و  بهددا ، احلسددبة لعمددل سددليمان السددلطانُ  اختددار 

 أمدددُر  حيددث مدددن سددا  حسدد ة، فسدددار أشددهر، ثالثدددة إال عددامني مددد  واالهدددا ومددا العددراح 
 امل كر. عن وهنُي  ابملعروف
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 ر.وكان رمح  هللا قد ت ىل حسبة فا  وابلغ فيها ابْلمر ابملعروف وال هي عن امل ك
وكددددان أهددددم اْلمدددد ر ع ددددد   الصددددال ، فكددددان يقدددديم ال ددددا  مددددن حدددد انيتهم إلقامتهددددا وأيا  
فريضددتها، وال يدددعهم يرتك هنددا.. وقددا  علددى سددا  اصددد معهددم   الصددال  الددت هددي أسددا  

  يع العبايات حىت قا  هبا من وفق  هللا م هم.
ة    يدددع العلددد   قدددال ع ددد  حممدددد رلددد ف   شدددةر  ال ددد ر الزكيدددة  "إليددد  انتهدددت الر سددد

 واستكمل أيوات االجتهاي على اخلص ص والعم  .."
 العلد  ،  يدع   الريسدة إليد  انتهدت ممدن - هللا رمحد  - كان  »«السل  »  احب وقال

 بِه د  وارتبطدت االسدت با،، جمدال   السب  قصبات أحرز.. االجتهاي أيوات واستكمل
 التهسدا وخص  دا اله د نن  يع   والتبحر ابملهار  وانهري ارتبا،، أ  ومسالكها العلل

 اخلشدددية مدددع...العربيدددة وعلددد   واْل ددلني والسددد ة، ابلكتددداب املسيدددد والتصددد ف واحلددديث،
 ..«.واالعتبار والبكا  وال قار، واخلض ع

   مسلهات  من
 4000 حندد    الددةي  هندد  علددى ال ب يددة السددا    ميميددة م ظ مددة وهددي الهاحتددة، عقدد ي
 .بها  طبع أسهار، مخسة   وشرحها بيت،
 الدددار ، املسددك نهحددة مس ددا  سددهر   وشددرحها السددار ، هددد   حةددر ابددن مقدمددة نظددم
 .وحديثة قدمية طبعات، عد  طبع البخار ، اإلما   حي  لقارئ
 .(1) .هللا رمح  هد،1232 س ة الثاين ربيع سابع اإلث ني ي   ت  

 .اخلطية ال سخة وو ف اب،الكت واسم الدمسلف، اسم الدمبحث الثاين  ت ثي 
 املخط ، من مكتبة عالل الهاسي، ول  نسختان 

                                 
(، وشةر  ال  ر الزكية 1/120(، وإحتاف املطالع )7-3/5( )841( انظر  سل   اْلنها  رقم )1)

(، واإلعال  مبن حل مراك  وأغمات من 2/275، واْلعال  للزركلي )3/133(، واالستقصا 1526رقم)
(، 120/ 1(، إحتاف املطالع ب فيات أعال  القرن الثالث عشر والرابع )129-3/117  للسمال ي )اْلعال

(، والتهسا واملهسرون 76/ 4( معةم املسلهني كحالة )133-2/132ومعةم طبقات املسلهني البن زيدان)
 (.209/ 1  غرب أفريقيا )
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 ( اسم الكتاب  حكم لهظة قال   س د احلديث بني رجال .943ال سخة اْلوىل  رقم )
 هد1232املسلف  محدون بن احلا  املت ىف س ة  

 أول   احلمد هلل الِ  نزل أحسن احلديث..
  5عدي الصهحات  

 23رت   مسط 16/21مقياس   
 .76إىل  هحة  71  جمم ع من  هحة  

 ن ع اخلط مرريب ال أب  ب .
 (.944وال سخة الثانية   املكتبة السابقة، برقم )

 .189إىل  هحة  185  جمم ع من  هحة  5عدي الصهحات 
 .22/18مقياس   
 .21مسطرت   

 ال اس   عثمان بن حممد احلبايب الهاسي.
 (1) ن ع اخلط  مرريب ال أب  ب .

 كما أثبت اسم الكتاب واسم املسلف   الصهحة اْلوىل من املخط ،.
وقد اعتمدت على ال سخة اْلوىل من هاتني ال سختني، مع عد  اإلشار  إىل الهرو  الت 

 ال تسثر   املعىن.
وقدد قمددت ب سددخها ومراجعتهدا وتصددحيحها، والتعليدد  عليهدا علددى سددبيل االختصددار يون 

   امل ف  واملستعان وعلي  التكالن، وال ح ل وال ق   إال ب .اإلسهاب والتط يل. وهللا
 الدمبحث الثالث  سبب  ليف الكتاب.

أشددار املسلددف إىل سددبب  ليددف هددِا الكتدداب حيددث حصددلت م اقشددة علميددة أث ددا  قددرا   
بعددد  كتدددب السددد ة ال ب يدددة املسددد د ،   م ضددد ع حدددِف قدددال أث دددا  اإلسددد اي قبدددل  ددديغ 

ملسدددألة   اجمللددد  ب دددا  علدددى مدددا اشدددتهر   كتدددب املصدددطل ، التحدددديث، حيدددث قُدددررت ا

                                 
 .130-3/129( انظر  فهر  مكتبة عالل الهاسي 1)
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وخددددالف   هددددِ  املسددددألة بعدددد  مددددن حضددددر اجمللدددد  ف ددددازع ا   وجدددد ب ال طدددد  بقددددال، 
 فاسُتكتب عدي من أهل العلم ْلجل هِ  املسألة.

 وقد أشار إىل ذلك املسلف   مقدمة رسالت   
مس د اإلما  أمحد رضي هللا ع د   (1)  يةنقرأ على احلضر  امل ل "..ر يْ  َ السُّ "بي ما حنن بقبة 

أبد  عبدد هللا حممدد بدن أيب العبدا  الشدراي   ..وأمد  خبدا مدا أمدد، إذ طلدع علي دا العالمدة
وجل  جل   انبسا،، كاي يهتز ب  البسا،، وإذ عاي إلي   ع ، وأ رى ملدا نقد ل  ..(2)

، وكدان لد  "يلهدظ هبدا القلدمال بد من التلهظ بقال بني رجال اإلس اي، وإن مل " مسع ، قال 
است اي ملدا هد  غدا مسدلم، ف ازع دا  مبدا تقتضدي  الق اعدد العربيدة، وسداعه ا  حلرمدة اجمللد  

أبقدددى هللا بددد  ادددل اْلمدددان علدددى اْلان  ممددددويا، وسدددد  والددد ه  أبيددد ، مث عددداي امل صددد ر ابهلل
انيددا جددىن وعدداي إلقامددة يرسدد ، ج ..الزيتدد ن أيجدد   ومددأج   الهت ددة مسدددويا، إىل مك اسددة

غرس ، وحضر جملس  الِ  ه  مقرتب الهقها ، وم قف ال بها ، الهقي  احملد  حممد بدن 
 دداحب ا الدراكددة ال ةيددب أيب  ..فقددال تلددك املقالددة السددابقة للقددارئ إذ ذا   ،(3)املهددد 

مدي دة  ..، فأىب ذلك ويافع ، وجتاذاب أطراف امل ازعة، مث أتدى (4)بن م ص ر عبد هللا حممد
 بعث لهقها  رشحهم للة اب، وَتييز اخلطأ من الص اب، ما نص  ف ..فا 

ِكر قال   كل حدث ا احملِوفدة لالختصدار كتابدة أ  ال؟ أ   هل جي ز للقارئ للحديث أن ي
ِكر؟ ومن نص على عدم ؟     ذلك خالف؟ ومن نص على ال

                                 
هد(، كان سلطاان  1238 -هد 1180سليمان بن ُمدحمد بن عبد هللا بن إمساعيل بن الشريف )( يقصد 1)

 مرربيا  من ساللة العل يني.
ِك ر، وممن حضر الدر ، وال قا .  واملسلف الشي  محدون من شي خ السلطان امل

، 1/445هر  الههار  هد(، انظر تر ت    ف1210( أب  عبد هللا حممد بن أيب العبا  أمحد الشاراي  )ت2)
 .2455وم س عة أعال  املررب 

 (1157(، والسل   )37/ 1( انظر  إحتاف املطالع )3)
هد(. مرتجم   سل   اْلنها  1232وت     -1179( أب  عبد هللا حممد بن حممد  ابن م ص ر )4)

 .3/8( 843للكتاين)
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  امل فددد  فزجددد ا إليددد  عراحضدددهم، وأمهدددروا إليددد  نهاحسدددهم، فدددأمرين يا  أمدددر  السدددعيد، ورأيددد
السديد، أن أقتطف ف احدهم امل تشر ، وألدتقط فراحددهم امل تثدر ، فامتثلدت اْلمدر املطداع، 

انتهدى املدراي  آتيا ابملقدور املستطاع، وحمصل ما ه الك وأزيد، وملخص ما ه الك وأفيد.
 من أول هِ  الرسالة.

اب عدددن هدددِ  وهدددِا يبدددني أن املسلدددف اقتطدددف ف احدددد الرسددداحل الدددت بعدددث هبدددا العلمدددا  جددد ا
املسددألة، فدداقتطف ف احدددهم، والددتقط فراحدددهم مددن عراحضددهم ونهدداح  رسدداحلهم املرسددلة، 

 فكأن هِ  الرسالة َتثل خال ة اْلج بة املرسلة ح ل هِ  املسألة.
سدلطان املردرب  وكانت تلك املداوالت العلميدة والقدرا     مسد د اإلمدا  أمحدد   جملد 

 الشدددريف العلددد   بدددن إمساعيدددل بدددن هللا عبدددد بدددن مدُمددددح بدددن سدددليمان الربيدددع أيب آندددِا  
لهقهدددا  رشدددحهم للةددد اب، وَتييدددز اخلطدددأ مدددن   ابعثددد، حيدددث (هدددد1238 - هدددد1180)

 ..الص اب
 املبحث الرابع  م ض ع الرسالة.
 جيدب التصدري  بدد  "قدال" احملِوفدة قبدل  ديغ التحدديث؟ هِ  املسألة احلديثية، وهدي هدل

ِكر؟ على نص ومن أو أن ذلك لي  بالز ؟ عدم ؟ ومن أول من تكلم  على نص ومن ال
   هِ  املسألة؟

هددد(،   مقدمتددد  643مددن أول مددن أشددهر هدددِ  املسددألة وتكلددم ع هددا  ابدددن الصددالح )ت
فه  اْلَعاَي ُ  الشها ، بق ل   "َجَرته  ِْ َد ْسدَ ايه  رهَجداله  بَددنْيَ  فهيَمدا َوحَنْد ه ه، ،(قَدالَ ) حبه  َواَل  َخطًّدا، اإْله

 َلْهظ ا. اْلقهَراَ  ه  َحاَلةَ  ره ه ذهكْ  مهنْ  بُدا 
ددنْ  َعْ دد ُ  يُدْرَهددلُ  قَدددْ  َوممهاددا ْسددَ ايه  أَثْد َددا ه   ه  َكددانَ  إهَذا َمددا َذلهددكَ  مه  َأْخبَدددَر َ   فُدداَلن   َعلَددى قُددرهئَ ) اإْله
َبرهددي ،(فُدداَلن    َذلهددكَ  ْعدد ه بدَ   ه  َوَوقَددعَ  ،(فُدداَلن   َأْخبَدددَر َ   لَدد ُ  قهيددلَ   )فهيدد ه  يَدُقدد لَ  َأنْ  لهْلَقددارهئه  فَديَد دْ

ثَدَ ا  ُفاَلن   َعَلى ُقرهئَ ) ا ،(فُداَلن   َحدا َِ ُِْكرُ  فَدَهد   قَدالَ  فُداَلن   َعلَدى قُدرهئَ ) فَديُدَقدالُ  ،(قَدالَ ) فهيد ه  يَد
ا َجا َ  َوَقدْ  ،(ُفاَلن   ثَدَ ا َِ ا َخطًّدا به ه  ُمَصراح ا َه َِ  َكلهَمدةُ  َتَكدراَرتْ  َوإهَذا .ُرو هي َدا ُ  َمدا بَدْعد ه   ه  َهَكد
 اْلُبَخاره  ه  كهَتابه   ه  قَدْ له ه   ه  َكَما( قَالَ )
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ثَدَ ا"  ُّ  َعددامهر   قَددالَ   قَددالَ  َحيادداَن، بْددنُ  َ دداله ُ  َحددا ُف ا ،" الشاددْع ه َِ ،  ه  إهْحددَداُاَا َحدد  َوَعلَددى اخْلَددط ه
يع ا" هبههَما يَدْلههظَ  َأنْ  اْلَقارهئه    (1). َه

دددد   انَ َأْخبَددددرَ (  97) وهدددِا ذكدددر  البخدددار     دددحيح   ثَدَ ا ،-َسددداَل    ابْدددنُ  ُهددد َ - حُمَما  َحددددا
،ُّ ثَدَ ا  قَالَ  املَُحارهيبه ُّ  قَداَل َعدامهر    قَدالَ  َحياداَن، ْبنُ  َ اله ُ  َحدا  َعدنْ  بُددْرَيَ ، أَبُد  َحدداَثينه   الشادْع ه

 هَلُددمْ  َثالَثَددة    "-َوَسددلامَ  َعَلْيدد ه  هللاُ  َ ددلاى- اّللاه  َرُسدد لُ  قَددالَ   قَددالَ  اْْلَْشددَعره  ، أَبهيدد ه، أيب ُم َسددى
ددنْ  رَُجددل    َأْجددَرانه  ، َأْهددله  مه َُحماددد   َوآَمددنَ  بهَ بهي هدد ه  آَمددنَ  الكهتَددابه  َوالَعْبدددُ  َوَسددلاَم، َعَلْيدد ه  هللاُ  َ ددلاى مبه
ْ دَد ُ  َكانَدتْ  َورَُجدل   َمَ الهيد ه، َوَح ا  اّللاه  َح ا  َأيا  إهَذا املَْمُل  ُ    َْيهيبَدَهدا، فََأْحَسدنَ  َهدافََأيابدَ  َأَمدة   عه
َ اَكَها  َعامهر   قَالَ  مثُا  ،"َأْجَرانه  فَدَل ُ  فَدتَدَزواَجَها َأْعتَدَقَها مثُا  تَدْعلهيَمَها، فََأْحَسنَ  َوَعلاَمَها  بهرَدْاه  َأْعطَيدْ
 (2)املَدهيَ ةه. إهىَل  ُيونَدَها فهيَما يُدرَْكبُ  َكانَ  َقدْ  َشْي  ،
، قَدالَ  َ داله    قَدالَ  َأ ْ  َعدامهر   قَدالَ  لُدُ  "قَد ْ   حةدر ابدن احلدافظ قال فُ  َوَعداَيتُدُهمْ  َعدامهر  ِْ  َحد
 (3)" .نُْطق ا. اَل  َخطًّا َتَكراَرتْ  إهَذا قَالَ 

 َلْهظ دا" وأند   "َعلَدى اْلقهدَراَ  ه  ذهْكدره ه َحالَدةَ  مهدنْ  بُددا  هدد( أبند   "اَل 643ف ص ابدن الصدالح )ت
يع ا" وأن عد  ال ط  هبا "خطأ من فاعل ". اهبههمَ  يَدْلههظَ  َأنْ  اْلَقارهئه    َه

 وهِا يدل على اشرتا، ال ط  بقال قبل  يغ التحديث واإللزا  ب . 
ِك ر، ومل 643ولعددل ابددن الصددالح )ت هددد( هدد  أول مددن شددهر هددِ  املسددألة   كتابدد  املدد

 يشتهر االشرتا، أو االلزا  ب  عن أحد قبل  من احملدثني.
املتهرعة عن هِ  املسألة، بع  مستلزماهتا، وما يرتتب عليها من كما ذكروا من املساحل   

 يَدْقدَرأ هد( عن رجل643 حة َسدماع من يسقط لهظة "قال"، فقد ستل ابن الصالح )ت
 َواَل  فدداَلن، َعددن فدداَلن َحدددثَ ا وابإلسدد اي َحدددهيث  كددل  ه  َويَدُقدد ل اْلُمحددد  علددى احلَدددهيث
اهَ  َيص  فَدَهل َحدثَ ا، قَالَ  يَدُق ل   اَل؟ أ  السماع َِ

                                 
 (.227( مقدمة ابن الصالح )ص  1)
 ( وغا .154) ( واحلديث أخرج  أيضا مسلم2)
(. ويالحظ اختالف نص البخار  املطب ع عما ي قل  ابن حةرن ْلن 1/190( فت  البار  البن حةر )3)

 شرح احلافظ على رواية أخر .
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 أَندد  َواْْلَْاَهددر  اْحتهَمددال  َفههيدد ه  بهدد ه، السددماع بطدداَلن َوأمددا فَاعلدد ، مددن فأَجدداب  "هددِا خطددأ
 هللا كتدداب مددن كثددا  ه  ُمَقدددرا َك ندد  َمددعَ  اختصددارا الَقددْ ل حددِف إن َحْيددثُ  مددن اليبطددلن
 (1) َوَغا ". تَدَعاىَل،

فه  اْلَعاَي ُ  ، حيث قال  "َجَرته (هد676 ت)هد(، ال  و ُّ 643وتبع ابن الصالح )ت ِْ َ  حبه
ْسَ ايه  رهَجاله  بَدنْيَ  َوحَنْ ه ه  قَالَ  َبرهي َخطًّا، اإْله َا، اللاْهظُ  لهْلَقارهئه  َويَد دْ  َعلَدى قُدرهئَ  فهيد ه  َكدانَ  َوإهَذا هبه

، ، َعلَدى قُدرهئَ  َأوْ  ُفاَلن   َأْخبَدَر َ  ُفاَلن  ثَدَ ا فُداَلن    لَد ُ  قهيدلَ  اْْلَواله   ه  اْلَقدارهئُ  له فَدْليَدُقد فُداَلن ، َحددا
ثَدَ ا  قَالَ  الثااينه  َو ه  ُفاَلن ، َأْخبَدَر َ  ثَدَ ا َكَقْ لهد ه  قَدالَ  َلْهدظُ  َتَكدرارَ  َوإهَذا فُداَلن ، َحدا  َ داله  ، َحددا
ُّ  قَالَ   قَالَ  ِهُف نَ  فَ هنداُهمْ   الشاْع ه  اْلَقدارهئُ  تَددَر َ  َولَد ْ . اْلَقدارهئُ  اهبههَمد فَدْلديَدْلههظْ  َخطًّدان َأَحدَدُاَا َاْد
ا  ه  قَالَ  َِ حاةُ  َوالظااههرُ  َأْخطََأ، فَدَقدْ  ُكل ه ه  َه "  ه  (2) .الساَماعه

،  اْلَقدارهئُ  تَددَر َ  قَداَل  "فَدلَد ْ  فَ هنا ُ ( ُمْسلهم   َشْرحه ) ُمَقد هَمةه   ه  كما وجز  ال  و  بصهحاة الساَماعه
ا  ه " قَالَ " َلْهظَ  َِ ي    َوالساَماعُ  َأْخطََأ، فَدَقدْ  ُكل ه ه  َه ْلَمْقُصد يه، لهْلعهْلدمه  َ حه ا َوَيُكد نُ  ابه َِ  مهدنَ  َهد

فه  ِْ  (3)َعَلْي ه". احْلَاله  لهَداَلَلةه  احلَْ
وميكن أن يالحظ   كال  ابن الصالح الت افر بني طر  كالم ، ف ن  عدة أبن تدر  ال طد  

 وهد  ق لد   "مدن مث أريف هدِا مبدا ال يسدتقيم معد ، فَاعلد " مدن بقال احملِوفة  أبند  "خطدأ
 تَدَعاىَل".  هللا كتاب من كثا  ه  ُمَقدرا َك ن  َمعَ  اختصارا، الَقْ ل حِف إن َحْيثُ 

فكيف يتم ل  احلكم بتخطتة هدِا اْلمدر، مدع اسدتدالل  علدى عدد  بطدالن السدماع بداللدة 
  مراي ابدن الصدالح؟  فد ن وروي القرآن العزيز علي  كثاا؟  ألي  هِا مما يدل على عك

احلدددِف كثددداا   القدددرآن الكدددرمي يال علدددى اصددد از، واْلوىل أن ُيسدددتدل بددد  علدددى  ددد اب 
 احلِف، وأن يري ب  على من مييل إىل ختطتة هِا احلِف.

                                 
 .1/485. ونقل  ع   ال  و    اإلرشاي 1/176( فتاو  ابن الصالح 1)
 .1/484رشاي لل  و  (. واإل1/551(، وتدريب الراو  )77( التقريب والتيسا لل  و  )ص  2)
 (.3/109(، وفت  املريث بشرح ألهية احلديث )1/36( شرح ال  و  على مسلم )3)
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ولعل ما ذهب إليد  ابدن الصدالح، تد اري عليد   دع مدن أهدل احلدديث ممدن خلدص كتابد  أو 
ل احملدددثني   قددرا هتم لكتددب احلددديث، وانتقددل التددزا  تلددك اسددتهاي م دد ، فقددد التددز  بدد  جدد

الشرطية إىل من بعدهم، وانتشر بني طالب احلدديث وقارحيد ، فةدل الكتدب الدت و دلت 
إلي ددا بعددد ابددن الصددالح ي جبدد ن التصددري  ابل طدد  ابلقدد ل احملددِوف قبددل  دديغ التحددديث، 

مع ك ن  غدا معدروف  وع دهم خالف    حة الرواية مع حِف الق لن وهِا االشرتا،
قبددل ابددن الصددالح  أ ر ري  فعددل بعدد  العلمددا ، و ددار بعدد  اْلحمددة يددريون هددِا القدد ل 

 عبدده  بدن اللاطيدفه  وي كرون  على بع  احملدثني آنِا ، كما اشتهر إنكار  عن الشي  عبد
له )ت العزيزه الشها اببنه   هد( وغا .744املرح ه

 ل مددن ي جددب التصددري  ابلقدد ل  أبن اْْلَْ ددلَ ولكددل مددن القدد لني اسددتدالل ، مثددل اسددتدال
، فَدُهد َ  يُدْهَصدلْ  ملَْ  َوَحْيثُ  بَديدْ َدُهَما، لهلتاْميهيزه  اْلُمَتَكل همني َكاَلَميه  بَدنْيَ  اْلَهْصلُ  ْضدَمارُ  ُمْضدَمر   َواإْله
اَلفُ  . خه (1) اْْلَْ له

 

مدا ذكدرو  ولك هم ن زع ا   هِا االستدالل من جهة اللردة، ومدن جهدة اال دطالحن وأن 
 غا الز  لرة، والِ  يظهر أن عمدهتم   التخطتة االستدالل اللر   والب ا  علي .

 وهِا ه  سبب يراسة املسألة من جهة لر ية إىل جانب يراستها يراسة حديثية.
ددةه  ولددِا َا، العربيددةه  أنكددر بعدد  أَحهما ْسددَ ا أثْد َددا   ه  "قَدداَل" بددد  الددتداَلهُّظ اْلُمحدددثني اْشددرته  (2)ي اإْله

)ت ابدنه  العزيدزه  عبدده  بدنُ  اللاطيفه  عبدُ  الدينه  شهابُ  العالامةُ  الشاْي  وه  دله هدد(. 744املرح ه
(3) 

                                 
ِكر   )1)  (.3/109(، وفت  املريث بشرح ألهية احلديث )1/496( شرح التبصر  والت
ِكر  ألهية العراقي 3/628( انظر  ال كت على مقدمة ابن الصالح للزركشي )2) (، وشرح التبصر  والت
(1/496.) 
( ه  الشي  شهاب الدين أب  الهر  عبد اللطيف بن عبد العزيز بن ي سف بن جرير بن نعمة بن يوال  3)

 املعروف اببن املرح ل، املت ىف   حمر  س ة أربع وأربعني وسبعمتة.
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و  (1) تَدَعدداىَل. هللا كتدداب كثددا  ه  ُمَقدددرا َك ندد  َمددعَ  اختصددارا الَقددْ ل إضددافة إىل أن حددِف
 مهنْ  َعَلْيههمْ  َيْدُخُل نَ  َواْلَماَلحهَكةُ } ش اهد  من اآليت أكثر من أن حتصى، مثل ق ل  تعاىل 

. ُكل ه  علديكم، وقدد  سال  يق ل ن  إضمار [، على24-23]الرعد  { َعَلْيُكمْ  َساَل    اَبب 
 وري حِف الق ل   احلديث الشريف، و  اللسان العريب، والشعر الهصي .

  ومما يرج  هِا الق ل  أن من املقرر ع د أهل العم ج از حِف ما يعلم. قال ابن مالك
فُ  ِْ ْ ددددددددددَُكما؟ َمدددددددددنْ   بَدْعددددددددددَ . زَيْدددددددددد    َكَمدددددددددا ووو تَدُقددددددددد لُ  َجددددددددداحهز   يُدْعلَدددددددددمُ  َمدددددددددا َوَحددددددددد  عه

َ  َينهدددددددددْف ووو فَدَزيْددددددددد    قُددددددددلْ  زَيْددددددددد ؟ َكْيددددددددفَ   َجددددددددَ ابه  َو   ُعدددددددددرهفْ  إهذْ  َعْ دددددددد ُ  اْسددددددددتُدْرىنه
ِكر أو ج ازا يليل علي  يل إذا واخلة املبتدأ من كل قال ابن عقيل  اِف    وج اب، ف

 زيددد، فتقدد ل  ع دددكما؟ مددن يقددال  أن اخلددة حددِف فمثددال جدد ازا، احلددِف البيتددني هددِين
 حاضددر، السددبع فدد ذا التقدددير  السددبع، فدد ذا خرجددت رأ     ومثلدد  ع دددان، زيددد التقدددير 

َددددا حْنددددنُ   الشدددداعر وم دددد  قدددد ل ْ ددددَدان، مبه َددددا وأَنددددتَ  عه ْ ددددَد  ووو مبه ، عه  ُرَْتلهددددفُ  والددددراْأ ُ  را  
 (2) .راض ن  دانع مبا حنن التقدير 

ِكر "قدددال" قبدددل التحدددديث واحتمدددال إبطدددال  مث يقددال أيضدددا  إن مدددا ذكدددرو  مدددن االلدددزا  بددد
اال دطالحية، ومل يدري   وج بد  نصد ص عدن  اْلمد ر مدن لي  السماع ب ، يقال  إن هِا

 وضدد ح مددع احلددِف مب ددع يتعلدد  وال أحمدة احلددديث، ولددي  هدد  بظدداهر   مددِهب احملدددثني،
 لردة يسدتقيم ال اللهدظ أن ا دا قال  من قال  وإمنا فاحد ، عليهم ل  رتتبي وال غر ، املراي
ِكر إال  ذلك   يتبع أن ف جب انن كما ولي    اعة، حِفها يص  ال وإن  "قال"،  ب
 .العربية ق اعد تقتضي  ما احلديثية الص اعة  

                                                                             
 ا  ب  كان والد  يبيع الرحال للةمال. وكان فاضال    العربية والقرا ات وأخِ ع   ابن هشا ، وه  الِ  ن

وعر ف ب ، ومسع احلديث من الش هاب احملسين وغا ، وخر   ل  ابن رافع "جز  ا" من حديث  وتصدر ابصامع 
 احلاكمي.

 (.2717( )2/300ي ظر  سلم ال   ل إىل طبقات الهح ل )
 .1/485. واإلرشاي 1/176( ي ظر  فتاو  ابن الصالح 1)
 (.1/243( شرح ابن عقيل على ألهية ابن مالك )2)
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قددال"  ويق يدد   أن القددرا   فددرع عددن الكتابددة، فهددي نطدد  مبددا هدد  مكتدد ب، فدد ذا أسددقطت "
كتابددة   اإلسدد اي،  دد  إسددقاطها قددرا  ، ويتأكددد ذلددك مددع اسددتقامة املقددرو ، وقددد أشددار 

هدد(   1012بدن القاسدم القصدار )ت  بع  العلما  إىل ذلك وم هم  أب  عبد هللا حممدد
 .(1) ق ل   "إن ما مل يكتب ومل يرمز ل   ال يقرأ، وإن حِف  للعلم ب  جاحز".

 وه  كثا   العربية  مع أن حِف الق ل ساحغ جاحز،
ِْف  أن مدن أكثدر العدرب وكدال  تعاىل هللا كتاب   الق ل قال أب  الةكات اْلنبار   "وَح

 .(2)اصى.."
 وكددددال ه  القدددرآنه    كثدددا   ... مع ددددا  لظهددد ره  القددد ل وقدددال أبددد  البقدددا  العكددددة   "حدددِف

 "..  .(3)العربه
 .(4) علي .." معجم ابملق ل ع   استر ا  الق ل وقال ابن مالك  "حِف

 مددن ُهدد َ   )الهارسددي َعلددي   أَبُدد  قَددالَ  َحددىتا  جدددًّا، كثددا الَقددْ ل وقددال ابددن هشددا   "وحددِفُ 
ا على ويل   .(حر  َواَل  اْلَبْحر قل َحدهيث َِ  فهدم املصد ه ن ذكدر  حكدم كدل أن   اْلَعامهل  َه
ِه . َمْسدأََلة كدل   قبدل ُمَقدد ر الَقْ ل وكأن  . به ه  قَاحهُل نَ   ذكروهدا الادته  اْلعلادة مدن قريبَدة علادةالْ  َوَهد

ددم َوَذلهددكَ  فهيَهددا، ابلت سددع الظددروف الختصا ددهم  اْْلَْشددَيا  مددن م زلَددة الظددروف إن    قَدداُل ا أهن 
ا فهيَها ل ق عها أَْنهسَها م زَلة َها". ت هك   اَل  وأهن   (5) َع دْ

 دثني كما رج  عد  ال ط  ب "قال  قبل  يغ التحديث   اإلس اي  ع من احمل  
ِه  .. َجَ ازُُ   َيْظَهرُ  قال احلافظ ابن حةر  "َوالا   قَدْبدلَ  يَدْعدينه " قَدالَ "  ه  -يعدين احلدِف– يه

َنا  ن"ثَدَ ا" َْعىَن " ثَدَ ا" ْله َا،ُ  قَالَ   مبه   .(6) بهَشْي  ". لَْي َ " قَالَ " إهَعاَي ه  لََ ا، فَاْشرته

                                 
 .16، والصه     1/86ونشر املثاين   44والسعاي  اْلبدية   4/121( انظر  خال ة اْلثر  1)
 (.2/584( اإلنصاف   مساحل اخلالف بني ال ح يني البصريني والك فيني )2)
 (.279( التبيني عن مِاهب ال ح يني )ص  3)
 ( وما بعدها.2/96( انظر  شرح التسهيل البن مالك )4)
 (.28(، واملساحل السهرية )ص  827للبيب عن كتب اْلعاريب )ص  ( مرين ا5)
 (.3/110( انظر  فت  املريث بشرح ألهية احلديث )6)
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ا َِ دد    وقددال السددي طي  وَ"َهدد ا  يه  َاَهددرَ  َوقَدددْ  .يدد ه فه  إهْشددَكالَ  اَل  َواضه َِ  َأَواحهددله   ه  َوَأانَ  اْصَددَ ابُ  َهدد
ددنيَ  لهددبَدْع ه  فَدَعَرْضددُت ُ  الطالَددبه  دد هن يَدْهتَددده  فَدلَددمْ  اْلُمَدر هسه َْهلهدد ه  لهَهْهمه ْلَعَربهياددةه، صه  حَنْدد ه  بَدْعدددَ  رَأَيْدتُدد ُ  مثُا  ابه
دد هنيَ  َعْشددره  ُقدد ال   سه ْسدداَل ه  َشددْي ه  َعددنْ  َم دْ ا يَدْ ُصددرُ  َكددانَ  نادد ُ َوأَ  ،(1)اإْله َِ ُحددُ "، اْلَقددْ لَ  َهدد قددال  َويُدَرج ه

َط ه ه، َعَلْي ه  َوقَدْهتُ  السي طي  "مثُا   .(2).احْلَْمُد" َفلهلا ه  خبه
 "ل ا" َوُه َ  "ان" مبْ زلةه  و "قَاَل"، "حداَ " مبْ زلةه، أنا  ونقل البقاعي، عن احلافظ ابن حةر،

"حدددث ا"   فلدديكن فددالن " حددداث ا  فددالن   ل ددا "قَددالَ   يَدُقدد ل إمنددا يكررُهددا، بددد"قاَل" ال نطدد َ  إهَذا
ا ي صرُ  شيُخ ا فالن".. قال  وكانَ  حدث ا فالن "حدث ا  يق ل كِلك َِ  .ويرجح ُ  الق لَ  َه

(3) 
وممدددا يسيدددد القددد ل جبددد از احلدددِف "التضدددمني"  وهددد  أن يضدددمن الهعدددل معدددىن فعدددل آخدددر، 

والدددعا ، وال  ددية،  كال دددا ،  مع ددا     هدد فيةعلدد ن بعدد  اْللهدداا مبعددىن القدد لن ممددا
احلكاية يون تقددير قد ل    الق ل وال عد، والشهاي ، واإلاا ، واْلذان، فيةروهنا جمر 

ْر{  َمْرُل ب   َأين ه  رَبا ُ  فتك ن متضم ة معىن الق ل، مثل ق ل   }َفَدَعا حمِوف مضمر، فَانْدَتصه
  (4)يث أجر  الدعا  جمر  الق ل.[. على قرا   من قرأ بكسر "إين" ح10]القمر 

وهكِا التحديث جير  جمر  الق لن فال اتا  إىل التصدري  ابلقد ل أو تقددير  علدى هدِا 
  املِهب.

 بعدد جدا  إذا وحن ادا، والددعا ، ال دا ، مثل الق ل معىن كان   ما أن مالك  ابن وذكر
   مِهبان فهي  مق ل م هما شي 

 .البصريني ق ل وهِا. حمكيا املق ل ب  يك ن ق ل يقد ر أن  أحداا

                                 
 ( يعين  احلافظ ابن حةر.1)
 (.1/553( تدريب الراو    شرح تقريب ال  او  )2)
 (.6/614(. وانظر  فت  البار  )2/182( انظر  ال كت ال فية مبا   شرح اْللهية )3)
 (.131/ 10(، والدر املص ن   عل   الكتاب املك  ن )129/ 3( ي ظر  البحر احمليط   التهسا )4)
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 قد ل وهد  تقددير، إىل حاجدة يون الق ل جمر  ل  إجرا  قبل  مبا املق ل اكى أن  واآلخر
 .(1).الك فيني

 وقدد"  قدال عصده ر، ابدن ذهدب الكد فيني مِهب اختيار و ح  اْلول ابن مالك، وإىل
 حندد   القدد ل، ع ددا م فعددل وكددل( ومسعددت رأيددت) اصمددل بعددد  فتحكددى القدد ل، جمددر  جيددر 
 .(2).."وانييت ويع ت، قرأت،

أق    ومما يق   هِا  أاية االختصار   اللسان العريب على ما يقتضي  احلال، وك ن  من
 اإليدددةاز، فدد ذا اقتضدى اإلجيدداز احلددال، فيةدب اعتبددار    املقددال. طدر  البالغددة، وأسدباب
 ويددد جز جيمدددل أن واإلجيددداز لاإل دددا مظدددان     البليدددغ علدددى جيدددب قدددال الزرشدددر   "وكمدددا

 (3) ويشبع". يهصل أن واإلشباع التهصيل م اري   علي  ال اجب فكِلك
   اختلددف وممددا يق يدد  أيضددا  أن املقدددرات ال ي طدد  هبددا علددى أهنددا مددن كددال  القاحددل، وقددد

 ال؟  من كال  املتكلم أ  هي هل املقدرات
أ ددال   بدد  الددتلهظ جيدد ز مدداال م هدداإضددافة إىل أن املقدددر م دد  مددا هدد  غددا معددني بِاتدد ، بددل 

 (4) فال يص  ال ط  هبا. .وج اب املسترت  كالضماحر
َمددَع  اخْلددط  ه  "قَدداَل" حدِف  ه  اْلَعدداي  ب ددا  علدى ُمَراَعددا -بدل قددد ي شددأ مدن ال طدد  ابلقدد ل 

وهم   الصيغ، وتسمية الرجدال، واحلكدم علديهم. وهللا  -ال ُّْط  هبا ق ل من قال ب ج ب
 (5) أعلم.

ِكر، تدرج  مدن قدال بعدد  لدزو  ال طد  ابلقد ل قبدل و  هِ  ال ج   السدابقة وغاهدا ممدا مل يد
التحددديث، وأن تركهددا فيدد  م دوحددة، وأن اْلمددر فيهددا واسددع. وأمددا نسددبة القدد ل اْلول إىل 

                                 
 (.2/96( شرح التسهيل البن مالك )1)
 (.146/ 6( ي ظر  التِييل والتكميل   شرح كتاب التسهيل )2)
 (.1/78( الكشاف عن حقاح  غ ام  الت زيل )3)
 .(18/32( ي ظر  جمم ع الهتاو  )4)
 (.1/434( انظر تهصيل هِا ابملثال   تعةيل امل هعة )5)
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عاي  احملدثنين فهدِا  دحي    حدِف القد ل كتابدة، ولكدن ي دازع القاحدل أبن مدن عدايهتم 
 أن يظهر بشي  ي جب التصري    كالمهم. التزا  ال ط  هبا، ويبعد

 لِا يص  للقارئ أن يقرأ 
قددال البخددار   حدددث ا فددالن، حدددث ا فددالن. يون التصددري  ب"قددال" احملِوفددة قبددل  دديغ  

 التحديث، ولي  ب  أ  أب .
 املبحث اخلام   أمثلة وش اهد حلِف الق ل 

 بتمامدد  املسددتمع لعلددم   ليخههدد الكددال  ختتصددر قددال أبدد  عبيددد  معمددر بددن املثددىن  "العددرب
 (1) الق ل.." َتا    فكأن 

 هدِ  علدى إيقاعد  استحسد  ا كالمهدم،   الق ل حِف ات سع وقال ابن الشةر   "فلما
 (2) .حمِوفا" اْلشيا 

 ُكدل ه  مهدنْ  َعلَدْيههمْ  يَدْدُخُل نَ  َواْلَماَلحهَكدةُ } حَنْ  ق ل  تعداىل  الَقْ ل وذكر ابن هشا  كثر  حِف
. َعلددي    أَبُدد  قَددالَ  [.. َحددىتا 24-23]الرعددد  { َعلَددْيُكمْ     َسدداَل  اَبب 

 مددن الَقددْ ل حددِف (3)
 (4)حر . َواَل  قل اْلَبْحر َحدهيث

فَ  َأنا  وقال الش قيطي  "َواْعَلمْ  ِْ   ه  وََكثهدا   اْلَعَربهيادةه، اللَُّرةه   ه  ُمطارهي   َمُق له ه  َوإهثْدَباتَ  اْلَقْ له  َح
فُ  اْلَقددْ له  إهثْدبَدداتُ  َوُهدد َ  َعْكُسدد ُ  َلكهددنْ  آنهه ددا، ذََكددْراَن ُ  َكَمددا مه اْلَعظهددي اْلُقددْرآنه  ِْ ْقَ لهدد ه  َوَحدد  َقلهيددل   مه
دًّا".  (5) جه

ْضَماره   ه  إهنا ُ  َحىتا  اْلَعظهيمه  اْلُقْرآنه   ه  َكثُدرَ  وقال الزركشي  "َقدْ  َْ زهَلةه  اإْله ْاَهاره".  مبه  (6)اإْله

                                 
 (.1/111( جماز القرآن )1)
 (.2/408( أما ي ابن الشةر  )2)
( قال ع د هِ  اآلية  حَِف الق ل لظه ره 279( ه  الهارسي، و  التبيني عن مِاهب ال ح يني )ص  3)

. وذكر في  بع   الش اهد الشعرية. مع ا  وه  كثا    القرآنه وكال ه العربه
 (.827( مرين اللبيب عن كتب اْلعاريب )ص  4)
 (3/286( أض ا  البيان   إيضاح القرآن ابلقرآن )5)
 (.3/196( الةهان   عل   القرآن )6)
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ُِوا ِهينَ َوالاددد  }تَدَعددداىَل  َكَقْ لهددد ه  َددد دددنْ  اختا  {زُْلَهدددى اّللاه  إهىَل  لهيُدَقر هبُددد انَ  إهالا  نَدْعبُدددُدُهمْ  َمدددا َأْولهيَدددا َ  ُيونهددد ه  مه
 .لهْلُقْربَةه  إهالا  نَدْعُبُدُهمْ  َما  يَدُق ُل نَ  َأ ْ  [،3]الزمر 

 ُ  ْ  .قاحلني أو قل ا  كل او  [ أ 57]البقر   { ُكُل ا َوالساْلَ   اْلَمنا  َعَلْيُكمُ  َوأَنْدَزْلَ ا  }َومه

 .قُدْلَ ا [ َأ ْ 60]البقر   { َواْشَربُ ا ُكُل ا َمْشَربَدُهمْ  ُأاَن    ُكلُّ  َعلهمَ   }وق ل 

انَ  }َوإهذْ   َوقَدْ لُ ُ  ِْ يثَاَقُكمْ  َأَخ ُِوا الطُّ رَ  فَدْ َقُكمُ  َورَفَدْعَ ا مه ُِوا َوقُدْلَ ا َأ ْ  [63]البقر   {ُخ  .ُخ
ُِوا َوَأْم  ددددا لهل اددددا ه  َمثَابَددددة   اْلبَدْيددددتَ  اَجَعْل َدددد َوإهذْ   }َوقَدْ لُدددد ُ  ددددنْ  َواختاهدددد  {ُمَصددددلًّى إهبْدددددَراههيمَ  َمَقددددا ه  مه
ُِوا  َوقُدْلَ ا َأ ْ  [125]البقر    .اختاه

ددددَ  إهبْددددَراههيمُ  يَدْرفَدددعُ  َوإهذْ   }َوقَدْ لُددد ُ  دددنَ  اْلَقَ اعه  َأ ْ  [127]البقدددر   {رَبدا َدددا َوإهمْسَاعهيدددلُ  اْلبَدْيدددته  مه
 رَبداَ ا.  يَدُق اَلنه 

ِهينَ  فََأماا} َنا  هَلُدْمن فَديُدَقدالُ  َأ ْ  [106]آل عمدران   {َأَكَهْرتُْ  ُوُج ُهُهمْ  اْسَ ياتْ  الا  اَل  َأمادا ْله
 (1) .اْلَها ُ  ُأْضمهرَ  اْلَقْ لُ  ُأْضمهرَ  فَدَلماا فَا    مهنْ  اخْلََةه   ه  هَلَا بُدا 

َراتُ  َوعهْ َدُهمْ }  َوقَدْ لُ ُ  ا( 52) أَتْدَراب   ْرفه الطا  قَا ه َِ  ({53) احلْهَسدابه  لهيَددْ  ه  ُت َعدُدونَ  َما َه
ا هَلُمْ  يُدَقالُ  [53-52]ص  َِ  .َه

ددنْ  َعلَددْيههمْ  يَددْدُخُل نَ  َواْلَماَلحهَكددةُ   }َوقَدْ لُدد ُ  َددا َعلَددْيُكمْ  َسدداَل   ( 23) اَبب   ُكددل ه  مه  فَدد هْعمَ  َ ددبَدْرتُْ  مبه
 ..سال  يق ل ن  أ  [24-23]الرعد  ({24) الدااره  ُعْقَب 

ا اْلَماَلحهَكددةُ  َوتَدتَدَلقادداُهمُ  اْْلَْكبَدددرُ  اْلَهددزَعُ  َاْددُزنُدُهمُ  اَل   }وق لدد  َِ ِه  يَدددْ ُمُكمُ  َهدد ددُتمْ  الادد  ُت َعددُدونَ  ُك دْ
 .ذلك هلم يق ل ن [ أ 103]اْلنبيا   ({ 103)

]ال اقعدة  ({ 66) َلُمْرَرُمد نَ  إهانا ( 65) تَدَهكاُهد نَ  َفَظْلدُتمْ  ُحطَام دا َصََعْل َدا ُ  َنَشدا ُ  لَد ْ   }َوقَدْ لُ ُ 
بُ نَ  َأ ْ  َلُمْرَرُم نَ  إهانا  يَدُق ُل َن  [ َأ ْ 65-66 ِا  .تَدْ َدُم نَ   َوتَدَهكاُه نَ  ُمَع

ددههمْ  اَنكهُسدد  اْلُمْةرهُمدد نَ  إهذه  تَدددَر  َولَدد ْ   }َوقَدْ لُدد ُ  ْ دددَ  رُُ وسه ْع َددا أَْبَصددْرانَ  رَبدا َددا َرهب ههددمْ  عه ْع َددافَا َومسَه  ْرجه
 رَبداَ ا. يَدُق ُل َن  َأ ْ  [12]السةد    ({12) ُم قهُ  نَ  إهانا  َ احله ا نَدْعَملْ 
 (1) .احْلَ ا  قَالَ  قَاُل ا َأ ْ  [23]سبأ   {احْلَ ا  قَاُل ا رَبُُّكمْ  قَالَ  َماَذا قَاُل ا  }وق ل 

                                 
 (.4/54( شرح ابن عقيل على ألهية ابن مالك )1)
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 َذلهدك يدري َمدا كثدراحْلَدال، وقدال  أَ  . مث ذكر   حِف.الَقْ ل وذكر ابن هشا  كثر  حِف
ددددَ  إهبْددددَراههيمُ  يَدْرفَدددعُ  َوإهذْ } َومثلددد  (2) اْلَمُقددد ل.. َع ددد ُ  أْغدددىن قددد ال َكدددانَ  إهذا دددنَ  اْلَقَ اعه  اْلبَدْيدددته  مه

 َوْاَتمدل (3) [129-127]البقدر    {اْلَعلهديمُ  السادمهيعُ  أَنْدتَ  إهنادكَ  مه ادا تَدَقبادلْ  رَبدا َدا َوإهمْسَاعهيلُ 
ُِوف الَقْ ل َوَأن للْلَحا اْلَ او َأن  (4) يَدُق ل. َوإهمْسَاعهيل َأ  خة اْلَمْح

 التقدير   م اضع وقال ابن مالك  فمن
 [.42  ه ي َمَع ا{ ]س ر  ارَْكبْ  بُديَنا  ي َمْعزهل    ه  وَكانَ  ابْدَ  ُ  نُ ح   }َواني   تعاىل ق ل 
 [.13  إبراهيم الهمهنَي{ ]س ر الظا  لَ ُدْهلهَكنا  رَبدُُّهمْ  إهلَْيههمْ  }فََأْوحى  تعاىل وق ل 
دددددنيَ  اّللاَ  }َيَعدددددُ ا  تعددددداىل وق لددددد  َت دددددا لَدددددتهنْ  الدددددد هينَ  لَددددد ُ  ُرْلهصه دددددنْ  َأْْنَيدْ ِه ه  مه دددددَن  لََ ُكددددد َننا  هددددد مه

 [.22 ي ن  ]س ر  الشااكهرهيَن{
 )[ 77  الزخدرف رَبُّدَك{ ]سد ر  َعَلْي ا لهيَدْق ه  مالهكُ  ي }َوانَيْوا  تعاىل وق ل   تعاىل وق ل 

5) 
ددنْ  َوُهددمْ  َوَمددْأُج  ُ  أيَُْجدد  ُ  فُتهَحددتْ  إهَذا َحددىتا   }تعدداىل و ومددن الشدد اهد ق لدد   َحددَدب   ُكددل ه  مه

ُل َن. َواقْدتَدَربَ  َصة   ههيَ  فَ هَذا احْلَ ُّ  اْلَ ْعدُ  يَدْ سه ِهينَ  أَْبَصدارُ  َشاخه   ه  ُك ادا قَددْ  َي َويْدَل َدا َكَهدُروا الاد
ا مهنْ  َغْهَلة   َِ  فحدِف ويل دا، ي قدال ا   والتقددير [97 ،96  اْلنبيدا ] {اَالهمهنيَ   ااكُ  َبلْ  َه

 (6)الق ل. 

                                                                             
 (.3/196( الةهان   عل   القرآن )1)
 (.827)ص   ( مرين اللبيب عن كتب اْلعاريب2)
 ( قال  َوُهَ  كثا  ه اْلُقْرآن واحْلَدهيث َوَغا .139( أ  يق الن.  إعراب ما يشكل من ألهاا احلديث )ص  3)
 (.830( مرين اللبيب عن كتب اْلعاريب )ص  4)
(، وسا  بع  الش اهد الشعرية، كما ذكر بع  اآليت الت فيها 2/97( شرح التسهيل البن مالك )5)

ِكر أمثلة إلضافة ق ل وقاحل إىل الكال  احملكي، التصري   ابلق ل، كما ذكر أمثلة لبع  فروع هِ  املسألة، ف
 وإغ ا  الق ل عن احملكي، واالستر ا    الصلة ابلق ل عن احملكي، واالستر ا  ابحملكي عن الق ل.. إخل.

 .(2/376( اإلنصاف   مساحل اخلالف بني ال ح يني البصريني والك فيني )6)
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ين فََأما} تَدَعاىَل  و قَدْ ل   [106]آل عمدران   {إميَدانُكمْ  بعدد أكهدرت ُوُجد ههم اس يت الِا
  ه  اْلَهددددا  فتبعتدددد  ابملقدددد ل َع دددد ُ  اْسددددتْرَ ا  الَقددددْ ل َفحددددِف أكهددددرت؟ هَلُددددم فَديُدَقددددال اَْلْ ددددل
 (1)احْلَِف..
ا َِ ِهينَ  َوَأماددا} اصاثيددة آيَددة  ه  قَددالَ  و وََكدد لَددى آَي ه  َتُكددنْ  َأفَدلَددمْ  َكَهددُروا الادد  اآْليَددة {َعلَددْيُكمْ  تُدتدْ
؟ تكدددن أمل هَلُدددم فَديُدَقدددال [ َأ دددل 31]اصاثيدددة   َعدددن اْلَهدددا  و خدددرت الَقدددْ ل حدددِف مثا  آَي ه

 (2)اهْلمَز 
ِهينَ   اْةدددَ  ال َوَأَسددرُّوا}و ق لدد  تعدداىل    فيمدددا ت دداج ا أ  [3]سددد ر  اْلنبيددا    {َاَلُمدد ا الادد

 المد ا، فالدِين. أشرك ا الِين أ  الم ا، الِين  فقال هم، من بني مث ابلتكِيب، بي هم
 وهدد   املددةي قددال. ذكددرهم املتقددد  ال ددا  علددى عاحددد وهدد " أسددروا  "  الدد او مددن بدددل

  وقيل انطلق ا،    ال او من بدل فب   هللا، بدع ب   انطلق ا الدار   الِين إن  كق لك
 الدِين يقد ل  أ  القد ل، حدِف علدى  وقيدل. المد ا الدِين هدم أ  الدِ ، علدى رفدع ه 

 (3) .الم ا
، َأيبه  بْدنه  َسدْعده  بْدنه  ُمْصدَعبه  َعدنْ ( 6390) البخار   حي     أيضا و وم    َعدنْ  َوقاداص 

يَ  أَبهي ه  ُّ  انَ كَ   قَالَ  َعْ ُ ، اّللاُ  َرضه ، َهدُساَل ه  يُدَعل هُم َدا َوَسدلامَ  َعَلْيد ه  هللاُ  َ دلاى ال اد ه  َكَمدا الَكلهَمداته
، مهنَ  بهكَ  َأُع ذُ  إهين ه  اللاُهما   »الكهَتابَةُ  تُدَعلامُ   َأنْ  مهدنْ  بهدكَ  َوَأُعد ذُ  اصُدْنه، مهدنَ  بهدكَ  َوَأُع ذُ  الُبْخله
َ ةه  مهنْ  بهكَ  َوَأُع ذُ  الُعُمره، َأْرَذله  إهىَل  نُدَريا  نْدَيا، فهتدْ َِابه  الدُّ  (4).«الَقْةه  َوَع

                                 
 (.80( مرين اللبيب عن كتب اْلعاريب )ص  1)
 (.81( مرين اللبيب عن كتب اْلعاريب )ص  2)
 (302( املدخل إىل علم اللرة وم اه  البحث اللر   )ص  3)
(، 1/342(، ومشار  اْلن ار )19(، و)ص  18( وي ظر  إعراب ما يشكل من ألهاا احلديث )ص  4)

َناُ  َجار  ه حِف  جْمر  اْلَمْ ُط   (،وفي   وَ 712والكليات للكه    )ص   قد كثر حِف الَقْ ل  ه التداْ زهيل ْله
 (.436به ه. وي ظر  )ص  
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 املبحث الساي   أن اع حِف الق ل   القرآن الكرمي
 (1) الكرمي أن اع  الق ل   القرآن حِف

 حدداال   كددان فيمددا القدد ل حددِف وأكثددر الكددرمي، القددرآن   كثددا ا القدد ل حددِف جددا  -1
 .مضارع فعلها فعلية  لة أو مهري ،

 ومضددارع ا، ماضددي ا للمهعدد ل، مب ي ددا وفعددال   وأمددر ا، مضددارع ا احملددِوف لقدد لا فعددل قدددر -2
 .امل اضع بع    مصدر ا الق ل وقدر

 جمدر  وأجدرو  الك فيد ن بدِلك اكتهى الق ل مبعىن يك ن ْلن  احل ا الهعل كان إذا -3
 .حمِوف ا ق ال   فيقدرون البصري ن أما الق ل،

 ويونك تهصيل ما سب  

 حال. احملِوف لالق ل  والق   حِف

. ُكل ه  مهنْ  َعَلْيههمْ  َيْدُخُل نَ  َواْلَماَلحهَكةُ }ومن أمثلت  ق ل  تعاىل   َا َعَلْيُكمْ  َساَل    اَبب   َ بَدْرتُْ  مبه
  .ذلك قاحلني [ أ 24-23]الرعد  {الدااره  ُعْقَب  فَ هْعمَ 

ددُط  َواْلَمالحهَكددةُ  ْ ته اْلَمدد َغَمددَراته   ه  الظاددالهُم نَ  إهذه  تَدددَر  َولَدد ْ  وق لدد  تعدداىل  }  أَيْدددهيههمْ  اَبسه
 أ  حدددال، حمددِوف لقدد ل معم لددة  أنهسددكم [ أخرجدد ا93]اْلنعددا   {أَنْدُهَسددُكمُ  َأْخرهُجدد ا
 . قاحلني
 احلال. م ضع   مبضارع احملِوف يقدر الق ل

َددا الراُسدد لُ  آَمددنَ } ومددن أمثلتدد  ق لدد  تعدداىل  ددنْ  إهلَْيدد ه  أُنْددزهلَ  مبه ّللاه  آَمددنَ  ُكددل   ْسمه ُدد نَ َواْلمُ  رَب هدد ه  مه  ابه
 نهدر ، ال  يق لد ن أ  [2 285{ ]ُرُسدله ه  مهدنْ  َأَحدد   بَددنْيَ  نُدَهدر ه ُ  ال َوُرُسدله ه  وَُكُتبه ه  َوَمالحهَكته ه 
 . ن خة أو حال واحملِوف

                                 
( هِ  اْلمثلة م ج ي    مصاير كثا  من كتب التهسا واإلعراب واللرة، اكتهيت بتلخيصها وترتيبها من 1)

 (.1/556( وما بعدها، و )11/278يراسات ْلسل ب القرآن الكرمي )
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ا َخَلْقتَ  َما رَبداَ ا} ومثل ق ل  تعاىل  َِ ابَ  َفقه َدا ُسدْبَحاَنكَ  اَبطهدال   َهد َِ   عمدران آل] {ال اداره  َعد
 علددى نصددب م ضددع   الهعددل وهددِا يق لدد ن، أ  حمددِوف، بقدد ل حمكيددة اصملددة [191
 .احلال
يع ا َاُْشُرُهمْ  َويَدْ  َ } وق ل   نْد ه  مهدنَ  اْسدَتْكثَدْرتُْ  قَدده  اصْهدن ه  َي َمْعَشرَ   َه  [128  اْلنعدا { ]اإْله

 . هلم يقال أو نق ل، أ  الق ل، حِف في 
 مضارع. بهعل فاحملِو  الق ل تقدير

نهي هدنيَ  ُك نُد ا َوَلكهدنْ } ومن أمثلت  ق لد  تعداىل   القد ل، إضدمار علدى [79  عمدران آل{ ]َرابا
 .رابنيني ك ن ا  يق ل ولكن  التقدير
 هلددم تقدد ل أ  حمددِوفن لقدد ل [ معمدد ل12]احلديددد  { َج اددات   اْليَدددْ  َ  ُبْشددَراُكمُ }وق لدد   
 . املالحكة
ا َخَلْقتَ  َما رَبداَ ا َواَْلْر ه  الساَماَواته  َخْل ه   ه  َويَدتَدَهكاُرونَ }وق ل    َِ ]آل عمران  { اَبطهال َه
 ابطال. هِا خلقت ما رب ا  [ أ   ويق ل ن191
 ما . بهعل احملِوف الق ل تقدير

رَ  فهيَهدا َوَقداْرانَ } ومن أمثلت  ق ل  تعاىل  داُوا الساديدْ َ  فهيَهدا سه م دا لَيَدا يه  [34 18{ ]آمه هدنيَ  َوَأيا
 .ساوا  قل ا أ  الق ل، إضمار على

 .أضل ا وقد وقال أ  املضمر ، لقال [ معم ل14]ن ح  { َكثها ا َأَضلُّ ا َوَقدْ } وق ل  
ْلَ ايه  رَبُّ ُ  اَنَيا ُ  إهذْ } وق ل    -16]عدب  { َطَرى إهنا ُ  فهْرَعْ نَ  إهىَل  اْذَهبْ و  ُط    اْلُمَقدا ه  ابه
 . اذهب  قال أ  [17
 أمر. فعل احملِوف الق ل تقدير

 فقدل أ  [2 186البقدر { ]َقرهيب   فَ هين ه  َعين ه  عهَبايه  َسأََلكَ  َوإهَذا} ومن أمثلت  ق ل  تعاىل 
 .قريب إين هلم

انَ  ال رَبداَ ا} وق ل   ِْ يَ ا إهنْ  تُدَساخه  . رب ا يعاحكم   ق ل ا أ  [2 286البقر { ]َنسه
 .ق ل ا أ  الق ل، إضمار على [3 8البقر { ]َهَديْدتَدَ ا إهذْ  بَدْعدَ  ُل بَدَ اقدُ  ُتزهغْ  ال رَبداَ ا} وق ل  
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ُونَ  اّللاُ  إهال إهلَددد َ  ال هَلُدددمْ  قهيدددلَ  إهَذا َكدددانُ ا إهنداُهدددمْ } وق لددد    أ  [37 35الصدددافات{ ]َيْسدددَتْكةه
 . الق ل فأضمر هللا، إال إل  ال  ق ل ا

َا} وق ل    . ق ل ا أ  الق ل إضمار على [76 9{ ]اّللاه  لهَ ْج ه  نُْطعهُمُكمْ  إهمنا
 للمهع ل. مب ي ا احملِوف الق ل فعل تقدير

دددُتمْ  َوقَدددعَ  َمدددا إهَذا َأمثُا } ومدددن أمثلتددد  ق لددد  تعددداىل  دددُتمْ  َوقَددددْ  آآلنَ  بهددد ه  آَم دْ ُل نَ  بهددد ه  ُك دْ { َتْسدددتَدْعةه
 اآلن  العددِاب وقدد ع بعددد آم دد ا إذا هلددم قيددل أ  القدد ل، إضددمار علددى [10 51يدد ن ]

 .ب  آم تم
َهدددا ََيُْرُجددد ا َأنْ  َأرَاُيوا ُكلاَمدددا} وق لددد   دددنْ  مه دْ ابَ  َوُذوقُددد ا فهيَهدددا ُأعهيدددُدوا غَدددم    مه َِ { احْلَرهيددد ه  َعددد

 .احلري  عِاب ذوق ا  هلم قيل أ  [22 22احل ]
َددا إهىَل  تُددْدَعى ُأماددة   ُكددلُّ } وق لدد   ددُتمْ  َمددا جُتْددَزْونَ  اْليَدددْ  َ  كهَتاهبه  معمدد ل [45 28] لُدد نَ تَدْعمَ  ُك دْ
 . جتزون الي   هلم يقال  التقدير مضمر، لق ل

ُِوُق ا}وق ل    ااب   إهال نَزهيددَُكمْ  فَدَلنْ  َف َِ  فيقدال أ  القد ل، حدِف علدى [78 30ال بدأ{ ]َعد
 . هلم

 مصدر. احملِوف الق ل
دههمْ  اَنكهُسد  اْلُمْةرهُمد نَ  إهذه  تَددَر  َولَد ْ } ومن أمثلت  ق لد  تعداىل   أَْبَصدْرانَ  رَبدا َدا َرهب ههدمْ  عهْ ددَ  رُُ وسه

ْع َدددا  يسدددتريث ن  بق لددد  بعضدددهم وقددددر ( يق لددد ن) إضدددمار علدددى [32 12السدددةد { ]َومسَه
 .رب ا بق هلم

بَددالُ  يَ  َفْضددال مه اددا َياُويَ  آتَديدْ َددا َوَلَقدددْ } - 2 ددرَ  َمَعدد ُ  َأو هيبه  جه  إبضددمار [34 10سددبأ{ ]َوالطايدْ
 فيكد ن قل دا أ  فعال ، وإما فضال ، من بدال   فيك ن جبال ي  ق ل ا أ  مصدر إما الق ل،
 .االستت اف على وإما ،(آتي ا) من بدال  
 الك فيني. ع د الق ل مبعىن ه  ما  ويل

قددد أي  إضددمار القدد ل   بعدد  اصمددل، وَيتلددف   تقدددير القدد ل هددل هدد  مقدددر أو أن 
 الهعل مضمن معىن الق ل، مثل 
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َددد َوَو ادددى}ق لددد  تعددداىل    ا  يَ  َويَدْعُقددد بُ  بَ هيددد ه  إهبْددددَراههيمُ  اهبه { الدددد هينَ  َلُكدددمُ  اْ دددَطَهى اّللاَ  إهنا  بَدددينه
 [2 132البقر ]
 إىل اتدا  ال الكد فيني وع د الق ل إضمار على البصريني فع د إبراهيم كال  من جعل إن

  .الق ل معىن   ال  ية ْلن ذلك،
ا  ي ق ب يع وانفلت  ب ي  إبراهيم هبا وو ى  ومع ا  . البصدريني ع دد القد ل إضمار على َبينه
  القاحل ق ل وحن  .الق ل معىن   ْلن  ب  ى، يتعل  الك فيني وع د

دددددددددددددددددددنْ  رَْجددددددددددددددددددداَلنه   عدددددددددددددددددددْرَياَن  رَُجدددددددددددددددددددال   رَأيْد َدددددددددددددددددددا ووو إان   أْخبَددددددددددددددددددددَرااَن  َضدددددددددددددددددددباةَ  مه
 (1) .اإلخبار بهعل يتعل  وع دهم ع دان، الق ل بتقدير فه  اهلمز ، بكسر
ددددنْ  َشدددداههد   َوَشددددههدَ } تعدددداىل وق لدددد   ددددنْ  قُدددددا  َقمهيُصدددد ُ  َكددددانَ  إهنْ  َأْهلهَهددددا مه { َفَصددددَدَقتْ  قُدبُددددل   مه

 ع دد بشدهد أو البصدريني، ع دد مضدمر  بقدال حمكدي  قميصد  كدان إن [12 26ي سف]
 . اْلق ال من ق ل الشهاي  ْلن الك فيني،

  شدددكرت لدددتن [14 7إبدددراهيم{ ]َْلزهيدددَدناُكمْ  َشدددَكْرتُْ  لَدددتهنْ  رَبُُّكدددمْ   ََذانَ  َوإهذْ } وق لددد  تعددداىل 
 . الق ل جمر  جير  ْلن ( لتأذن) معم ل أو قال، أ  مقدر، لق ل معم ل

 وقددد السددابقة، اآليت   القدد ل مبعددىن الددت اْلفعددال بعددد القدد ل البصددري ن يضددمرون -4
ِهير   َلُكمْ  إهين ه  قَدْ مه ه  إهىَل  نُ ح ا َأْرَسْلَ ا َوَلَقدْ }  ق ل  تعاىل   أيضا الق ل أضمر { ُمبهدني   نَد

 (2) .الق ل إضمار على اهلمز  كسر  [.25  ه ي]

                                 
 (.1/191( الكشاف عن حقاح  غ ام  الت زيل )1)
 (.378/ 12( انظر ت جيهها على املِهبني السابقني   تهسا هِ  اآلية  تهسا الطة  )2)
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 القسم احملق 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 [.حكم لهظة قال   س د احلديث بني رجال ]
احلمددد هلل الددِ  نددزل أحسددن احلددديث   لبددا  اإلجيدداز الكثددا نهعدد ، وخددص هددِ  اْلمددة 

ى هللا علدى سديدان حممدد املبعد   جب امدع الكلدم،  دال  بشرف اإلس اي اْلثا رفع ، و دل
 تعصم ا من اخلطأ   الق ل وتشر  ل ا كل مظلم، وبعد 

ملا أن طلع غر  اصبني، وجمد اهلد  املستبني، وسدحاب ال دد  الدِ  ال ي قطدع وال يبدني، 
  وطدددالع ال هدددر الرزيدددر والهدددت  املبدددني، ربيدددع الزمدددان وهندددل اْلمدددن واْلمدددان، وسدددعد اإلسدددال

أيا  هللا طل ع بدر  الكامدل، وهدِا يعدا  للةيدة  ،(1)واإلميان، أما املسم ني م الان سليمان
شامل، إىل البلد  الررا ، مراك  احلمدرا ، وألقدت عصداها وانقداي أعصداها، ونعدم سداك ها 

حركدة اإلقبدال زايت فدزال م جدب  بطلعت  البال، وانقشعت ع هدا سدحاحب ال كدال، وإمندا
ى هللا ثردد ر السددياي  مهددرت ، وري  السياسددة ينعددة رضددر ، إىل مددا عليدد  شددكال، وأبقدداإل

انتشدددا، وبددد  ال ابلصدددب ح والربددد   انتشدددا، وهددد  اقت دددا  لطددداحف العلددد  ، واجت دددا  قطددداحف 
الهه  ، سيما ما اختِ  ندمية ال كاختاذ جِمية، واهر في  ارتباط  واغتباط ، وحبدر فيد  حبثد  

ل ج ي، وزهر  كل م ج ي، الِ  من حديثد  انشدقت واستشاط ، وه  حديث جد  عني ا
اْلسرار، وانهلقت اْلن ار، و  مسا  ألهاا  ارتقت مش   احلقاح ، وسرت بدور الدقاح ، 

 .وفيا  عبارات  بهي  الشريعة متدفقة، وري  إشارات  بزهر احلقيقة متهتقة
اكدب، نقدرأ علدى احلضدر  ك اكدب، تدزاحم ذوات اْلفدال  ابمل " ر يْ  َ السُّد"وبي ما حنن بقبة  

امل ل ية مس د اإلما  أمحد رضي هللا ع   وأمد  خبا ما أمدد، إذ طلدع علي دا العالمدة الدِ  
أيب  القطدب سديد  حممدد بدنسيد  نسل ل  اْليب من كل حدب، املرابط  أب  عبد هللا 

                                 
هد( ، انظر 1238 -هد 1180( ه  أب  الربيع سليمان بن ُمدحمد بن عبد هللا بن إمساعيل بن الشريف )1)

 (.839رقم  ) 3/4  ، والسل  1/445تر ت    فهر  الههار  
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 وجل  جل   انبسا،، كاي يهتز ب  البسا،، وإذ عاي إلي   ع ، ..(1)العبا  الشراي  
 وأ رى ملا نق ل مسع ، قال 

، وكدان لد  اسدت اي ملدا "ال بد من التلهظ بقال بني رجال اإلسد اي، وإن مل يلهدظ هبدا القلدم" 
ه  غا مسلم، ف ازع ا  مبا تقتضي  الق اعد العربية، وساعه ا  حلرمة اجملل  وال ه  أبي ، 

ا، وسددد أيجدد   ومددأج   أبقددى هللا بدد  اددل اْلمددان علددى اْلان  ممدددوي مث عدداي امل صدد ر ابهلل
الزيتدد ن، عدد ي السددحاب اهلتدد ن، وعدداي إلقامددة يرسدد ، جانيددا  الهت ددة مسدددويا، إىل مك اسددة

جددىن غرسدد ، وحضددر جملسدد  الددِ  هدد  مقددرتب الهقهددا ، وم قددف ال بهددا ، الهقيدد  احملددد  
، فقددال (3)، وكددل   ذلدك اجمللد  ملدا ع ددد  مدن طراحدف ميدرت  (2)السديد حممدد بدن املهدد 

الة السابقة للقارئ إذ ذا  حبضر  امل ص ر،  احب ا الدراكة ال ةيب أيب عبد هللا تلك املق
فأىب ذلك ويافع ، وجتداذاب أطدراف امل ازعدة، مث أتدى خلدد هللا ملكد ،  (4)بن م ص ر،  حممد

قدد ي ب دد ر  كددل ملكدد ، مدي ددة فددا ، الطيبددة اْلنهددا ، فبعددث لهقهددا  رشددحهم للةدد اب، 
 ا نص  وَتييز اخلطأ من الص اب، م

ِكر    كدل حددث ا احملِوفدة لالختصدار كتابدة أ  ال؟  "قدال"هل جي ز للقارئ للحديث أن ي
ِكر؟ ومن نص على عدم ؟   أ    ذلك خالف؟ ومن نص على ال

                                 
، 1/445هد(، انظر تر ت    فهر  الههار  1210( أب  عبد هللا حممد بن أيب العبا  أمحد الشاراي  )ت1)

 .2455وم س عة أعال  املررب 
 (.37/ 1( انظر  إحتاف املطالع )2)
ُهَما َيْسَتْخرهُ  مَ 3) د  مه دْ به ه ومَيْرَتي  ب  َكَما مَيْرت  احلالُب اللَن مهَن ( يُدَقاُل لهْلُمَ اَاَر ه مُمَارَا  َْلن ُكلا َواحه ا عهْ َد َ احه

 (278/ 15الضارْع. لسان العرب )
هد(. مرتجم   سل   اْلنها  1232وت     -1179( أب  عبد هللا حممد بن حممد  ابن م ص ر )4)

 .3/8( 843للكتاين)
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، وأمهددروا إليدد  نهاحسددهم، فددأمرين يا  أمددر  السددعيد، ورأيدد  امل فدد  (1) فزجدد ا إليدد  عراحضددهم
وألدتقط فراحددهم امل تثدر ، فامتثلدت اْلمدر املطداع، السديد، أن أقتطف ف احدهم امل تشر ، 

 آتيا ابملقدور املستطاع، وحمصل ما ه الك وأزيد، وملخص ما ه الك وأفيد.
إن أول مددن ابتكددر تهصدديل هددِ  املسددألة هدد  اإلمددا  احلددافظ تقددي الدددين أبدد  عمددرو عثمددان 

ما  احلافظ أب  اببن الصالح   كتاب   عل   احلديث، الِ  خلص  اإل الشهرزور  الشها
 الهضل عبد الرحيم بن احلسني زين الدين العراقي   ألهيت .

 قال ابن الصالح   كتاب  

ْسَ ايه َخطًّا، َواَل بُدا مهْن ذهْكره ه َحاَلَة "  فه )قَاَل(، َوحَنْ ه ه، فهيَما بَدنْيَ رهَجاله اإْله ِْ َ َجَرته اْلَعاَيُ  حبه
 اْلقهَراَ  ه َلْهظ ا.

  ْد يُدْرَهُل َعْ ُ  مهْن َذلهكَ َوممهاا قَ 
َبرهدي لهْلَقدارهئه َأْن يَدُقد َل   ْسَ ايه )ُقرهَئ َعَلى ُفاَلن   َأْخبَددَرَ  فُداَلن (، فَديَد دْ َما إهَذا َكاَن  ه أَثْدَ ا ه اإْله

ثَد َ  ا فُدداَلن (، فهيدد ه  )قهيددَل لَددُ   َأْخبَدددَرَ  فُدداَلن (، َوَوقَددَع  ه بَدْعدد ه َذلهددَك )قُددرهَئ َعلَددى فُدداَلن   َحدددا
ا ُمَصدراح ا  َِ ُِْكُر فهي ه )قَاَل(، فَديُدَقاُل )ُقرهَئ َعَلى فُداَلن  قَداَل  ثَد َدا فُداَلن (، َوقَدْد َجداَ  َهد ا َي َِ فَدَه

ا  ه بَدْع ه َما ُرو هيَ اُ . َِ  به ه َخطًّا َهَك
ثَدَ ا َ دالهُ  بْدُن َحياداَن قَداَل  َوإهَذا َتَكراَرْت َكلهَمُة )قَاَل( َكَما  ه قَدْ له ه  ه كهَتابه اْلُبَخاره    ه " َحددا

يع دا، َواّللاُ  ، َوَعلَدى اْلَقدارهئه َأْن يَدْلههدَظ هبههَمدا  َه ُف ا إهْحدَداُاَا  ه اخْلَدط ه َِ ُّ"، َحد  قَاَل َعدامهر  الشادْع ه
 (2). "َأْعَلمُ 

 (3)وقال العراقي   ألهيت  
فُدَها ُعههْد  قُدْلُت  َورَْمُز )قاَل( إهْسَ اَيا  يَرهيْ  ِْ  ووو )قَافَا ( َوقاَل الشاْيُ   َح

ا َِ َبرهي ال ُّْطُ  به ا    ووو قهْيَل َلُ   َويَد دْ َِ  َخطاا  َوالَبُدا مهَن ال ُّْط ه َك
                                 

 ( اتمل أن تك ن عراحسهم.1)
 (.227فة أن اع عل   احلديث )ص  ( مقدمة ابن الصالح   معر 2)
ِكر  ألهية العراقي )607( و)606( رقم )146( ألهية العراقي )ص  3) / 1(. وانظر  شرح التبصر  والت

495.) 
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 (1) قال   شرح    أث ا  ما تقد  عن ابن الصالح  وه  مراي  ابلشي    ال ظم.
هددِا خطددأ مددن "  ، فقددال"قددال"لقددارئ عددن تددر  ا ، (2)وقددد سددتل ابددن الصددالح   فتاويدد 

ْلن حدِف القد ل جداحز اختصدارا، وقدد  نواْلاهر أن  ال يبطل بد  السدماع"، قال  "فاعل 
 "جا  ب  القرآن العظيم

. "تركهدددا خطدددأ، والظددداهر  دددحة السدددماع" (3)  وكدددِا قدددال ال ددد و    التقريدددب والتيسدددا 
 (4) انتهى.

 بعد  من الِ  أسقطت قبل .مساع الراو  الِ  أسقطت   واملراي ابلسماع
وأكثدر  -بعدد ذكدر أمثلدة مدن حدِف الهعدل-وق ل   ْلن حِف الق ل إخل. قال   املرين 

 (5)من ذلك كل  حِف الق ل من حديث البحر قل وال حر . انتهى
وكتب امل ص ر ابهلل على هِا احملل ما مع ا   بني ق هلم حدِف القد ل جداحز اختصدارا وقدد 

 .وق هلم تركها خطأ ت اق  ،جا  ب  القرآن العظيم
  ما أي  فهم  وأغزر علم  ،فلل 

 مددددددددددىت جددددددددددال   أمددددددددددر خهددددددددددي سددددددددددبيل  و علددددددددددى أهددددددددددل عرفددددددددددان فةهبددددددددددِ ادددددددددداهر
 (6)مدددددددددىت غرسدددددددددت مي دددددددددا  أج دددددددددان أحدددددددددرف و فدددددددددال ذهدددددددددن إال وهددددددددد  حنددددددددد   طددددددددداحر

 بدددددددددد  اليدددددددددد   أفددددددددددال  العلدددددددددد   زواهددددددددددر و ومددددددددددن حبددددددددددر  الهيددددددددددا  جتددددددددددب جددددددددددد اهر
 (7)مل تشددددددددددددعر بددددددددددددِا  القصدددددددددددداحرولهظدددددددددددد    حنددددددددددددر القصدددددددددددداحر  دددددددددددداحر و عقدددددددددددد ي و 

 إليددددددددددددددددددددددددد  وإال ال هتدددددددددددددددددددددددددز امل دددددددددددددددددددددددددابر و وفيددددددددددددددددددددددددد  وإال ال تعدددددددددددددددددددددددددز احملدددددددددددددددددددددددددابر.

                                 
 ( انظر الساب .1)
 .26( انظر  فتاو  ابن الصالح  2)
 .139( التقريب  3)
 .1/28( ي ظر  شرح  حي  مسلم 4)
 (.827)ص   ( مرين اللبيب عن كتب اْلعاريب5)
 ( هكِا   اْل ل.6)
 ( هكِا   اْل ل.7)
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مث قال   الشرح  وقد كان بع  من لقيت  من أحمة العربية ي كر اشرتا، احملددثني الدتلهظ 
دل هد  بكسدر - .بقال   أث ا  اإلس اي، وه  العالمة شهاب الدين عبد اللطيف بدن املرح ه

يع الرحال فاحل املشرت ، أ   ي اول  الرحال، وه  من أهل مصر مدن ْلن  كان يب ناحلا 
 (1) .-أشياخ ابن هشا   احب املرين وغا ، وقد أكثر الث ا  علي 

َنا اْْلَْ دددَل اْلَهْصدددُل بَددددنْيَ َكاَلَمددديه "قدددال   الشدددرح   ومدددا أير  مدددا وجددد  إنكدددار  لدددِلكن ْله
ددنَي لهلتاْميهيددزه بَديدْ َدُهَمددا، دداَلُف اْْلَْ ددله  اْلُمَتَكل همه ْضددَماُر خه ، َواإْله . "َوَحْيددُث مَلْ يُدْهَصددْل فَدُهددَ  ُمْضددَمر 

 (2) انتهى.
َاَ، التداَلهُّظه  " قال السخاو   ي اْشرته ا اَل يَدْقَتضه َِ  (3) ."إهالا َأنا َه

وج  إنكدار  وجيد ، وهد  أن مدامل يكتدب ومل "  (4) وقال الشي  ال ظار أب  عبد هللا القصار
 ."يقرأ، وأن حِف  للعلم ب  جاحز، فالص اب ما قال  عبد اللطيف يرمز ل  ال

                                 
( شهاب الدين أب  الهر  عبد اللطيف بن عبد العزيز بن ي سف بن جرير بن نعمة بن يوال  املعروف اببن 1)

 (.2717( )2/300ه( انظر  سلم ال   ل إىل طبقات الهح ل )744املرح ل، )ت.
ِكر   )2)  (.3/109ريث بشرح ألهية احلديث )(، وفت  امل1/496( شرح التبصر  والت
 (.109/ 3فت  املريث بشرح ألهية احلديث )( 3)
( القصار  حمد  املررب اْلقصى ومس د ، أب  عبد هللا حممد بن قاسم القصار، الررانطي اْل ل الهاسي 4)

ت ىل عليها ، ويفن مبراك ، وكان أ ل  من غرانطة جا  أب   م ها، ملا اس1012ال شأ  والدار، املت ىف س ة 
هد. وسبب تسميت  ابلقصار  أن رجال قصارا كان مقدما على بع  أجداي  ابل  ية،  897اإلسبان س ة 

 فةرت الشهر  علي  بِلك.
قال الشي  أب  حامد العريب بن ي سف الهاسي   شرح  على م ظ مت    اال طالح  " كان شيخ ا القصار 

بعد شيخ ، وانهري بِلك غا مدافع ع   وال م ازع، أجاز  في   حامل راية احلديث   هِ  اْلقطار املرربية
  اعة من أهل املشر  واملررب حىت أقران  " ا .

وقال الشي  أب  حممد عبد السال  ابن الطيب القاير    " مطلع اإلشرا  "   " مسعت غا واحد ممن قرأت  
أوالي الشي  أيب احملاسن الهاسي إمنا ه  إر  علي  الق ل إن هِا التحقي    العلم الِ  ي جد ع دهم أعين 

 عن الشي  القصار" ا . 
وكان للقصار معرفة ابلتاري  واْلنساب، شديد االعت ا  أبنساب اْلشراف وكان يهتخر مبصاهرهتم،  ع خزانة 

 عظيمة من الكتب تهرقت بعد م ت  أيي  سبا.
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 .وارتضى كال  القصار هِا اْلحمة بعد ، واطلع ا   مسا  التحقي  سعد  
واملقدرات   كتاب هللا احملكم، وكال  رسد ل   دلى هللا عليد  وسدلم، وكدال  مدن يستشدهد 

أحدد ممدن تقدد  و خدر، ال بدد مدن بكالم  ممن تقد ، أكثر من أن يضدبط  القلدم، ومل يقدل 
وال مريددة أن يليددف أ ددل احلددديث،   القدددمي واحلددديث،   ذلددك ، ال طدد  بددِلك املقدددر

املضددمار جاريددة، وعلددى ذلددك اْلسددا  ابنيددة، ولقددد جلسدد ا   هددِ  اْلعصددار،   جمددامع 
ِكره ا، وال القر  واْلمصار، والقرا  ال تتلهظ بقال   اإلس اي بني يديهم، وال أيمدروهنم بد

 .ي كرون عليهم، ول  كان يهعل  السلف، لهعل  اخللف
ملقدددرات   كددال  هللا عددز وجددل وكددال  رسدد ل   ددلى هللا عليدد  وسددلم اببددل ال جيدد ز ال طدد   

 على أن  م  .
  وقد اختلف   مقدرات القرآن هل هي م   حىت يطل  عليها كال  هللا، أ  ال؟

عليدد  لهددظ الكتدداب التزامددا للزومهددا   متعددارف قددال احملققدد ن  احلدد  أن معانيهددا ممددا يدددل 
إىل آخددر   ،ْلهنددا معدومددة ناللسددان فهددي مددن املعدداين القرآنيددة، وأمددا ألهااهددا فليسددت م دد 

 .(1) كالمهم.
 من مع ل؟ يار    ربع  فتبني أن   املسألة ق لني، وأن ال مع ل على اْلول، وهل ع د 

                                                                             
واملسلسالت للكتاين نشر  يار الررب اإلسالمي انظر  فهر  الههار  واْلثبات ومعةم املعاجم واملشيخات 

وه  ي قل  86  1ونشر املثاين  44والسعاي  اْلبدية   121  4(، وخال ة االثر 2/965( )545رقم )
 (.6/ 7و  املرآ  أيضا . وانظر  اْلعال  للزركلي ) 16عن املطم  ول  تر ة    ه   من انتشر  

 ( قال الشي  الش قيطي  1)
ميَا ه، َوالتداْ بهي ه ُكلَُّها مهنْ  َوَمْعُل     ْقتهَضا ه، َوَياَلَلَة اإْله َشارَ ه، َوَياَلَلَة االه ، َوَمْعُل      ه اْْلُُ  له َأنا َياَلَلَة اإْله ْلتهَزا ه َياَلَلةه االه

ْن قَبه  ْلتهَزا ه اْختُلهَف فهيَها َهْل ههَي مه ِه ه اْْلَنْدَ اَع مهْن َياَلَلةه االه ؟ َأنا َه ، َأْو مهْن قَبهيله اْلَمْهُه  ه  يله اْلَمْ ُط  ه َغْاه الصارهي ه
 َوإهىَل َذلهَك َأَشاَر  ه َمَراقهي السُُّع يه بهَقْ له ه 

لصارهي ه فهي ه َقْد َيَخْل 137)  ( َو ه َكاَل ه اْلَ ْحيه َواْلَمْ ُط  ه َهْل ووو َما لَْيَ  ابه
    َأْن َيُدل  ووو َلْهظ  على َما ُيونَُ  اَل َيْسَتقهل  ( َوُهَ  َياَلَلُة اْقتهَضا138)
.. إهخلَْ. 139) ميَاَ اته اَ  االه َِ ْثُل َذاته ووو إهَشارَ  َك  ( َياَلَلُة اللُُّزو ه مه

 (.90/ 1، ونشر الب  ي على مراقي السع ي )28(، وانظر  م ع ج از اجملاز  443/ 4أض ا  البيان )
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 من يليل ان ر.وأن الثاين علي  تعقد اخل ا ر، إذ قا  علي  كم 
أو جمدرور ابلبدا    ،أفعال متعدية إىل مهع لني، الثاين مصدرح ،وأنبأ ،وأخة ،مث نق ل  حد 

  كما   القام   وغا .
ا أَنْدَبَأ َ  َمنْ " َِ  [.3 التحرمي" ]َه
ُهمْ "  مْسَاحهههمْ  أَْنبهتدْ مْسَاحهههمْ  أَنْدَبَأُهمْ  فَدَلماا أبَه  [.23 البقر " ]أبَه

 (1) فتتعد  إىل ثالثة كما   اخلال ة. "أعلم"  ة معىنوقد تتضمن الثالث
فقدد ل البخددار  مددثال  "حدددث ا أبدد  اليمددان، قددال  أخددةان شددعيب.." اْلاهددر فيدد  أندد  نددزل 

 .الهعل ابل سبة إىل املهع ل الثاين م زلة الالز 
واملعىن  حصل ل ا من أيب اليمان حتديث، وقال  أخدةان، عطدف بيدان صملدة حددث ا قبلد   
بدل كدل، وترداير البددل واملبددل م د  ابلتهصديل واال دال. أو مسدتأنهة علدى  و بدل م هاأ

لقيددا  القري ددة وهددي ياللددة  ناختصددارا   املقددال "قددال"جدد اب سددسال مقدددر، وإذا حددِفت 
ِكر حرفا حبرف.  ،احلال املبي ة فاإلعراب ع د احلِف  كاإلعراب ع د ال

، وعلى امل ىل أن الي  ابلقب ل التدا ، و دلى هللا وهِا آخر ما أوريان، وبتمام  ت ما أريان
 على نبي  التما ، ومسك اخلتا .

 (2) وكتب  محدون بن احلا . انتهى من خط  رمح  هللا.

                                 
، ابب أعلم وأر   إىل ثالثة   رأ  وعلما ووو عدو ا إذا -ألهية ابن مالك-ال ة( قال ابن مالك،   اخل1)

(، وشرح ابن 2/101(، وي ظر  شرح التسهيل البن مالك )24 ار أر  وأعلما. ألهية ابن مالك )ص  
 (.2/70عقيل على ألهية ابن مالك )

 ( إىل ه ا انتهى نس  املخط ،.2)
 وهللا تعاىل أعلم. 
 وابر  على نبي ا حممد وعلى آل  و حب  أ عني. و لى هللا وسلم
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 اخلاَتة 

 من خالل عر  هِا امل ض ع يتبني ل ا 
من أول من أشهر هِ  املسألة ابن الصدالح   علد   احلدديث، ومل ي سدبها ابدن  -1

 د من أحمة احلديث، مث تتابع املختصرون على تقليد .الصالح إىل أح
 مل تبحث هِ  املسألة   كتب املصطل  حبثا مت سعا عميقا. -2
ه ا  من احملددثني مدن ألدز  ابلتصدري  بلهدظ "قدال" قبدل  ديغ التحدديث وإن مل  -3

 تكن مكت بة.
ه ا  من احملدثني من حكى اخلالف    حة مساع من حدِف قدال قبدل  ديرة  -4

 التحديث.
بن الصالح وغا  ممن قال ب ج ب التصري  بلهظة قال قبل  يغ التحدديث، ا -5

يصحح ن السماع مع ق هلم ب ج ب ال ط ، وحكي إبطال السماع ْلجل حِف 
 الق ل قبل التحديث عن أان  مل يسم ن، وهِا ق ل ابطل.

جيددد ز حدددِف القددد ل قبدددل  ددديرة التحدددديث، وهدددِا أ ددد  القددد  ين خالفدددا البدددن  -6
ْلن مدا مل يكتدب ومل يرمدز لد ، يصد  عدد  ال طد  بد ، كمددا أن  الصدالح ومدن تبعد ن

 من املتقرر   العربية حِف ما يل علي  يليل.
 حِف الق ل وإثبات مق ل  كثا   القرآن الكرمي، ومطري   اللرة العربية. -7
نددص علددى تددرجي  حددِف  دديرة القدد ل املقدددر  قبددل  دديغ التحددديث  ددع مددن  -8

ل وه   من أحمدة العربيدة، واحلدافظ ابدن حةدر، والسدي طي، العلما ، مثل ابن املرح ه
 والقصار، وغاهم. 

أغلب من ير  احلِف رجع إلي  بعد حبث واجتهاي   املسألة، وبعضهم  درح  -9
 برج ع  إىل هِا الق ل.

 وهللا تعاىل أعلم و لى هللا وسلم وابر  على نبي ا حممد وعلى آل  و حب  أ عني.
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 فهر  املراجع 

 ال د و  شدرف بدن ليحدى اخلالحد  خدا سد ن معرفة إىل قاح احل طالب إرشاي .1
 .امل  ر  املدي ة اإلميان مكتبة. ، السلهي البار  عبد حتقي  ه،676

 الكتداب يار. ، ال ا در ، أمحدد اْلقصدى، الددمررب يول ْلخبار االستقصا .2
 .املررب

 .باوت العصرية، املكتبة اْلنبار  ابن اْلضداي .3
 و للطباعددة الهكددر يار. للشدد قيطي ابلقددرآن قددرآنال إيضدداح   البيددان أضدد ا  .4

 .باوت الت زيع و ال شر
 املختددار مسسسددة  ال اشددر. للعكددة  احلددديث ألهدداا مددن يشددكل مددا إعددراب .5

 .القاهر / مصر - والت زيع لل شر
 الدمشقي الزركلي فار ، بن علي بن حممد بن حمم ي بن الدين خا اْلعال  .6

 .للماليني لعلما يار  ال اشر( هد1396  املت ىف)
 نهيسددة حتقيد  العياشدي، سدامل أيب فهدر  اْلثدر، أهدل ذهداب بعدد اْلثدر اقتهدا  .7

 .البيضا  الدار ال ةاح مطبعة الِه ،
ِكر  التبصددر   بددد املسددما  العراقددي ألهيددة .8  أبدد   املسلددف احلددديث، علدد     والتدد

  حتقيدد( هددد806  املتدد ىف) العراقددي احلسددني بددن الددرحيم عبددد الدددين زيددن الهضددل
 .امل ها  يار مكتبة  ال اشر الهريطي العريب  ويراسة

 بن علي بن هللا هبة السعايات أب  الدين ضيا   املسلف. الشةر  ابن أما ي .9
 حممددد حممد ي الددكت ر  احملقد ( هدد542  املتدد ىف) الشدةر  اببدن املعدروف محدز ،

 .القاهر  اخلاْني، مكتبة  ال اشر الط احي
  املسلددف. والكدد فيني البصددريني  ال حدد يني بددني اخلددالف مسدداحل   اإلنصدداف .10

( هدد577  املتد ىف) اْلنبدار  الددين كمدال الةكدات، أبد  اْلنصار ، الرمحن عبد
 .العصرية املكتبة  ال اشر
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 بددن علددي بددن ي سددف بددن حممددد حيددان أبدد   املسلددف. التهسددا   احملدديط البحددر .11
 حممدد  ددقي  قد احمل( هدد745  املتد ىف) اْلندلسدي الددين أثا حيان بن ي سف
 .الهكر يار  ال اشر

 الزركشددي حممددد الدددين بدددر هللا عبددد أبدد   املسلددف. القددرآن علدد     الةهددان .12
 هدد 1376 اْلوىل،  الطبعدة إبدراهيم الهضدل أب  حممد  احملق ( هد794  املت ىف)

 .العربية الكتب إحيا  يار  ال اشر
 هللا عبدد البقا  أب   لفاملس  والك فيني البصريني ال ح يني مِاهب عن التبيني .13

( هدددد616  املتددد ىف) الددددين حمدددب البردددداي  العكدددة  هللا عبدددد بدددن احلسدددني بدددن
 .اإلسالمي الررب يار  ال اشر العثيمني الرمحن عبد. ي  احملق 

 يار ،. ع امة حممد حتقي  للسي طي ال  او  تقريب شرح   الراو  تدريب .14
 .امل ها 

 اْلندلسددي حيددان أبدد   املسلددف سددهيلالت كتدداب شددرح   والتكميددل التددِييل .15
 .القلم يار  ال اشر ه داو  حسن. ي  احملق 

 جريدر بدن حممد  املسلف القرآن آ   ويل عن البيان جامع=  الطة  تهسا .16
  حتقي ( هد310  املت ىف) الطة  جعهر أب  اآلملي، غالب بن كثا بن يزيد بن

 .هةر يار  ال اشر. الرتكي احملسن عبد بن هللا عبد الدكت ر
 أبد   املسلدف احلديث، أ  ل   ال ِير البشا س ن ملعرفة والتيسا التقريب .17

 الكتداب يار  ال اشر( هد676  املت ىف) ال  و  شرف بن اى الدين حميي زكري
 . العريب

 البخار ، املرا  بن إبراهيم بن إمساعيل بن حممد   املسلف الصحي ، اصامع .18
 يار   ال اشدددر البدددار ، فدددت  تدددرقيم حسدددب (.هدددد256   املتددد ىف) هللا عبدددد أبددد 

 .الشعب
 العرفددان أبدد   املسلددف مالددك ابددن ْللهيددة اْلمشدد ين شددرح علددى الصددبان حاشددية .19

 .الكتب يار  ال اشر( هد1206  املت ىف) الشافعي الصبان علي بن حممد
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( هددد392  املتدد ىف) امل  ددلي جددين بددن عثمددان الهددت  أبدد   املسلددف اخلصدداحص .20
 .للكتاب العامة املصرية يتةاهل  ال اشر

 احملددد  أمدددني حممدددد  املسلدددف. عشدددر احلددداي  القدددرن أعيدددان   اْلثدددر خال دددة .21
 .  اير يار  ال اشر( هد1111  املت ىف) الدمشقي اْل ل، احلم  

 الددين، شهاب العبا ، أب   املسلف. املك  ن الكتاب عل     املص ن الدر .22
(. هددد756  املتدد ىف) احللدد  سددمنيابل املعددروف الددداحم عبددد بددن ي سددف بددن أمحددد
 .يمش  القلم، يار  ال اشر. اخلرا، حممد أمحد الدكت ر  احملق 

 ت) عضدديمة اخلددال  عبددد حممددد  املسلددف الكددرمي القددرآن ْلسددل ب يراسددات .23
 .القاهر  احلديث، يار  ال اشر شاكر حممد حمم ي  تصدير( هد 1404

 بدددن حممدددد بدددن علدددي بدددن القاسدددم  املسلدددف. اخلددد اص أوهدددا    الرددد اص ير  .24
. مطرجدي عرفدات  احملقد ( هدد516  املت ىف) البصر  احلرير  حممد أب  عثمان،
 .باوت – الثقافية الكتب مسسسة  ال اشر

 بدد املعدروف هللا عبدد بدن مصدطهى  املسلدف الهحد ل طبقات إىل ال   ل سلم .25
 عبددد حممدد ي  احملقدد ( هددد 1067 املتدد ىف) «خليهددة حدداجي» وبددد «جلدد  كاتددب»
 .تركيا – إستانب ل إرسيكا، مكتبة  ال اشر اْلرانؤو، ايرالق

 حممد. بها  والصلحا  العلما  من أقة مبن اْلكيا  وحمايثة اْلنها  سل   .26
 .الثقافة يار ،. الكتاين جعهر بن

 بدن عمدر بدن حممدد بدن حممدد  املسلف. املالكية طبقات   الزكية ال  ر شةر  .27
. خيدددا ي اجمليدددد عبدددد  عليددد  علددد ( هدددد1360  املتددد ىف) رلددد ف سدددامل ابدددن علدددي
 . لب ان العلمية، الكتب يار  ال اشر

ِكر  التبصددر ) شددرح .28  الدددين زيددن الهضددل أبدد   املسلددف( العراقددي ألهيددة=  والتدد
  املتد ىف) العراقدي إبراهيم بن بكر أيب بن الرمحن عبد بن احلسني بن الرحيم عبد

 الكتدب يار  ال اشر حل،ف يسني ماهر - اهلميم اللطيف عبد  احملق ( هد806
 .باوت العلمية،
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 عبدد بدن هللا عبدد ، عقيدل ابن   املسلف مالك ابن ألهية على عقيل ابن شرح .29
 الددين حميدي حممدد   احملقد ( هدد769   املت ىف) املصر  اهلمداين العقيلي الرمحن
 .القاهر  – الرتا  يار   ال اشر احلميد عبد

 ال حددد ،   الت ضدددي  مبضدددم ن التصدددري  أو الت ضدددي  علدددى التصدددري  شدددرح .30
 الددين زيدن اْلزهدر ، اصرجداو    حممد بن بكر أيب بن هللا عبد بن خالد  املسلف

- العلميدة الكتدب يار  ال اشدر( هد905  املت ىف) ابل قاي يعرف وكان املصر ،
 . باوت

 اصيداين، الطاحي مالك ابن هللا، عبد بن حممد  املسلف الشافية، الكافية شرح .31
 هريدد ، أمحدد املد عم عبدد  احملقد  ،(هد672  املت ىف) الدين  ال هللا، عبد أب 

 .القر  أ  جامعة  ال اشر
 احلةدددا ، بدددن مسدددلم  دددحي  شدددرح امل هدددا =  مسدددلم علدددى ال ددد و  شدددرح .32

 ،(هدددد676  املتددد ىف) ال ددد و  شدددرف بدددن ادددى الددددين حميدددي زكدددري أبددد   املسلدددف
 .باوت - العريب الرتا  إحيا  يار  ال اشر

 اصيداين، الطداحي مالدك ابدن هللا، عبد بن حممد  املسلف اله احد، تسهيل شرح .33
. ي السديد، الدرمحن عبدد. ي  احملقد ( هد672  املت ىف) الدين  ال هللا، عبد أب 

 . وال شر للطباعة هةر  ال اشر بدو  حممد
 الرتكيددددة الطبعدددة مددددن مصددد ر  وطبعتهددددا ، ببدددات اصيددددل يار. مسدددلم  دددحي  .34

 .هد 1334 س ة املطب عة
 احلددا  بددن حممددد عشددر، احلدداي  القددرن  ددلحا  أخبددار مددن انتشددر مددن  دده   .35

 .املررب الثقا  الرتا  مركز. ، اإلفراين،
 الددين تقدي عمدرو، أب  الرمحن، عبد بن عثمان  املسلف الصالح، ابن فتاو  .36

 القداير، عبد هللا عبد م ف . ي  احملق ( هد643  املت ىف) الصالح اببن املعروف
 . واحلكم العل   مكتبة  ال اشر
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 أبدد  حةددر بددن علددي بددن أمحددد  املسلددف البخددار ،  ددحي  شددرح البددار  فددت  .37
 .املعرفة يار  ال اشر الشافعي، العسقالين الهضل

 حممدد بدن زكدري ادى أيب الدين زين  املسلف العراقي، ألهية بشرح الباقي فت  .38
 مداهر - اديم فاللطي عبد  احملق ( هد 926 ت) الس يكي اْلنصار  زكري بن

 . العلمية الكتب يار  ال اشر الهحل،
 اخلددا أبدد  الدددين مشدد   املسلددف للعراقددي، احلددديث الهيددة بشددرح املريددث فددت  .39

 السددخاو  حممددد بددن عثمددان بددن بكددر أيب بددن حممددد بددن الددرمحن عبددد بددن حممددد
 . .مصر – الس ة مكتبة  ال اشر علي، حسني علي  احملق  ،(هد902  املت ىف)

 بشدددر، أبددد  ابلددد ال ، احلدددارثي ق دددة بدددن عثمدددان بدددن عمدددرو  ملسلدددفا الكتددداب، .40
  ال اشددر هددارون، حممددد السدال  عبددد  احملقدد  ،(هدد180  املتدد ىف) سدديب ي  امللقدب
 .القاهر  اخلاْني، مكتبة

 عمدرو بدن حممد ي القاسدم أبد   املسلف الت زيل، غ ام  حقاح  عن الكشاف .41
 – العدريب الكتداب يار  ال اشر ،(هد538  املت ىف) هللا جار الزرشر  أمحد، بن

 .باوت
  املتدد ىف) البصددر  التيمددى املثددىن بددن معمددر عبيددد  أبدد   املسلددف القددرآن، جمدداز .42

 .القاهر  – اخلاْنى مكتبة  ال اشر سزگني، ف اي حممد  احملق  ،(هد209
 بددن احللدديم عبددد بددن أمحددد العبددا  أبدد  الدددين تقددي  املسلددف الهتدداو ، جممدد ع .43

 قاسدددم، بدددن حممدددد بدددن الدددرمحن عبدددد  احملقددد  ،(هدددد728  ملتددد ىفا) احلدددراين تيميدددة
 .فهد امللك جممع  ال اشر

 عبددددد رمضددددان  املسلددددف اللردددد  ، البحددددث وم دددداه  اللرددددة علددددم إىل املدددددخل .44
 .ابلقاهر  اخلاْني مكتبة  ال اشر الت اب،

 هللا عبدد بن أمحد بن ي سف بن هللا عبد  املسلف ال ح ،   السهرية املساحل .45
. ي  احملقد  ،(هدد761  املتد ىف) هشدا  ابدن الددين،  ال حممد، أب  ي سف، ابن
 .باوت – الرسالة مسسسة  ال اشر الضامن،  ان حات
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 بدن عيدا  بن م سى بن عيا   املسلف. اآل ر  حاح على اْلن ار مشار  .46
 املكتبددة  ال شددر يار(. هددد544  املتدد ىف) الهضددل أبدد  السددبت، اليحصدد  عمددرون
 .لرتا ا ويار العتيقة

 بدن عثمدان  املسلدف. الصالح ابن مبقدمة ويُعرف احلديث، عل   أن اع معرفة .47
(. هددد643  املتدد ىف) الصددالح اببددن املعدروف الدددين تقددي أبدد عمرو، الددرمحن، عبدد
 .الهكر يار  ال اشر. عرت الدين ن ر  احملق 

 بدن أمحدد بدن ي سدف بدن هللا عبد  املسلف. اْلعاريب كتب عن اللبيب مرين .48
(. هددد761  املتدد ىف) هشددا  ابددن الدددين،  ددال حممددد، أبدد  ي سددف، ابددن هللا عبددد
 .يمش  - الهكر يار  ال اشر. املبار  مازن. ي  احملق 

 أمحدد، بدن عمدرو بدن حممد ي القاسدم أبد   املسلف. اإلعراب   عة   املهصل .49
 مكتبدة  ال اشدر. ملحم ب  علي. ي  احملق ( هد538  املت ىف) هللا جار الزرشر 

 .باوت – اللاهل
 أبددد  اْلزي ، الثمددداىل اْلكدددة عبدددد بدددن يزيدددد بدددن حممدددد  املسلدددف. املقتضدددب .50

. عظيمدة اخلدال  عبدد حممدد  احملقد (. هدد285  املتد ىف) ابملدةي املعروف العبا ،
 .باوت –. الكتب عامل  ال اشر

 .احلديث عل   أن اع معرفة=  الصالح ابن مقدمة .51
 هللا عبددددد بددددن العزيددددز عبددددد واحلضددددرية البشددددرية لألعددددال  املرربيددددة امل سدددد عة .52

 .ابملررب اْلوقاف وزار  مطب عات
 عمددر بددن إبددراهيم الدددين برهددان  املسلددف. اْللهيددة شددرح   مبددا ال فيددة ال كددت .53

 .الرشد مكتبة  ال اشر. الهحل يسني ماهر  احملق . البقاعي
 بددن علددي بددن أمحددد الهضددل أبدد   املسلددف الصددالح، ابددن كتدداب علددى ال كددت .54

 هداي  بدن ربيدع  احملقد  ،(هدد852  املتد ىف) العسدقالين حةدر بن أمحد بن حممد
 املدي دددة اإلسدددالمية، ابصامعدددة العلمدددي البحدددث عمددداي   ال اشدددر املددددخلي، عمدددا
 .امل  ر 
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 بدن حممدد الددين بددر هللا عبدد أب   املسلف. الصالح ابن مقدمة على ال كت .55
 زيددددن. ي  احملقدددد . (هددددد794  املتدددد ىف) الشددددافعي الزركشددددي هبدددداير بددددن هللا عبددددد

 .الري  – السلف أض ا   ال اشر. فري  بال حممد بن العابدين
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