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إزالة الران ،وإغاثة اللهفان عن قول من قال:
يثاب القارئ مطلقا ولو مل يفهم التبيان

لعبداجلواد بن إبراهيم الطريني (ت1073هـ)
(دراسة وحتقيق)

إعداد

د .نهلة بنت حممد بن عبداهلل الناصر
األستاذ املساعد يف قسم القرآن وعلومه
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
كلية أصول الدين

قسم القرآن وعلومه
من  3871إىل 3970
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ملخص البحث
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد
فهذا حبدث بعنوان (:إزالة الران ،وإغاثة اللهفان عن قول من قال :يثاب القاائ مللقاا

ولااو ي يفهاام التبيااان مللؤلفااه عباادابواد باان إب ارانيم الل اري ( 1073نا ا أحااد علمااا

األزناار الي ارييف  ،يف القاارن احلااادج عياار اقماارج ،وقااد قماار سدمااة ال تاااب دئاسااة
وحتقيقااا ،ونااو كتاااب قاايم يف مو ااوعه يهاام كااي مساالم ومساالمة يرجااو ثااواب و والاادائ

اآلخارة ،ذكاار فيااه امللؤلايف اخااتالا العلمااا ألدلاة حااول مسا لة حصاول الثااواب لقااائ

القران بدون فهم وئجح لدليي الثواب املللا لقاائ القارآن بفهام كاان أو ب اه فهام ،

و ّمنه عدة مسائي مهمة منها :

 التفا ي بني آاي القرآن ال رمي . ح م نسيانه بعد حفظه. -وبعض اآلداب اليت تنب ي لقائ القرآن.

نفع به و قائئه وكاتبه.
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بسم و الرنمن الرحيم

إن احلم ااد هلل ،حنم ااده ونس ااتعينه ،ونس اات فره ونس ااتهديه،ونعوذ هلل م اان ااروئ أنفس اانا،
وسيئا أعمالنا ،من يهده و فال مضي له ،ومن يضلي فال نادج له ،وأ اهد أن ال إلاه
إال و وحده ال ريك له وأن حممدا عبده وئسوله  .....أما بعد

فإن خه ماتفىن فيه األعمائ واألبدان ،كتاب و  .قرا ة ،وتفسها ،وتعلما وتعليماا ،وماع
ت فااي و عجوجااي حبفظااه،قيض لااه ماان وئثااة األنبيااا ماان ادمااه ويتبحاار يف مسااائله ،وماان
نلؤال العلما  :صاحب نذه الرساالة ،وأحاد أعياان علماا القارن احلاادج عيار اقمارج

،عب ااد اب ااواد ب اان إبا ارانيم اللا اري  .حي ااث تن اااول يف ن ااذه الرس ااالة مسا ا لة مهم ااة تتعلا ا
لقرآن ،وقائئه وني  :ني يثاب قائ القرآ ن على قرا ته من غه فهم ؟ ومسانا :

((إزالة الران ،وإغاثة اللهفان عن قول من قال :يثاب القائ مللقا ولو ي يفهم التبيان
ذكر فيها إسها أقوال العلما ألدلة ،واستلرد اقتضا لبعض املساائي املسااندة قاذا

املو وع ،مث ئجح لدليي مائآه نو الصواب ؛ مماا جعاي قاذه الرساالة قيماة علمياة كباهة
دفعت إىل الرغبة يف حتقيقها وإخراجها للقائ .

أمهية املو وع:

 /1نذا ال تاب يتناول مو وع فلر األنسان على حمبته ،وحمبة ما فيه من اللذة والنعيم،
ونو الثواب على العمي ،كما فلر على ب ض العقاب وما فيه من األي واليقا .
 /2كما أنه يهم كي مسلم ومسلمه ،يللب بعمله ئ ا و والدائ اآلخرة .

 /3تربز أمهية نذا املو وع من أمهية متعلقه فهو متعل بقرا ة القرآن ،اليت جا اليارع
حلااث عليهااا ،كمااا يف قولااه تعاااىل :ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ [فاار]29 :
وقولاات الاارى ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ [اإلرساء  ]78وقولاات الاارى ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
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ﭬ ﭭﭮﭯ ﭰ ﭱﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋﭼ [الزم .]23
وقوله  ( اقرؤا القرآن فإنه أييت يوم القيامة فيعا ألصحابه (. 1
وقوله  ( املانر لقرآن مع السفرة ال رام الربئة والذج يقرأ القران ونو عليه اق لاه
أجران (. 2

وغهنا من اآلاي واألحاديث

 /4فيه أتصيي ملس لة الثواب على قرا ة القرآن من غه فهم  -سيما  -يف نذا العصر،
الا ااذج كثا اار فيا ااه الق ا ارا  ،وتيسا اار ق ا ارا ة الق ا اران للعاما ااة ،بتا ااوفر املصا اااحيف الوئقيا ااة،

واألل رتونية.

أنداا البحث :

 /12أتصيي مس لة الثواب على قرا ة القرآن من غه فهم .
 /2إثرا امل تبة القرآنية ملو وعا املهمة واملفيدة من ملؤلفا العلما السابقني.
 /3إخراج الرسالة إخراجا علميا  .دئاسة ،وحتقيقا  .وف القواعد واليروط املعتربة .

خلة البحث :

تت ون اخللة من مقدمة وقسمني وخامتة مث فهائس ،وذلك على النحو التايل :

املقدمة :وتيمي أمهية املو وع ،وقيمة ال تاب العلمية ،وسبب اختيائه ،وخلة البحث،
واملنهج املتبع يف الدئاسة ،والتحقي .
القسم األول  :دئاسة ال تاب وامللؤليف وفيه فصالن :

(1

ئواه مسلم (. 804

( 2ئواه البخائج ( ، 4937ومسلم (. 798

3876

الفصي االول  :دئاسة امللؤليف  .وفيه أئبعة مباحث :

املبحث األول  :نسبه ،وني ته .

املبحث الثاين  :يوخه ،وتالميذه ،وملؤلفاته .
املبحث الثالث  :مذنبه العقدج ،والفقهي .
املبحث الرابع  :منهمه ،ومصادئه .

املبحث اخلامس  :وفاته .

الفصي الثاين  :دئاسة الرسالة  .وفيه مبحثان :

املبحث األول  :نسبته للملؤليف .

املبحث الثاين  :وصيف املخلوط .
القسم الثاين  :خدمة النص ( التحقي

.

مث اخلامتة  :وفيها أنم نتائج البحث وتوصياته

مث فهرس املصادئ واملراجع.
منهج البحث:

أوال :قسم الدئاسة  :سل ر فيه املنهج الوصفي التحليلي .
اثنيا  :قسم التحقي .
منهج كتابة النص احملق :

 /1كتابة النص حسب القواعد اإلمالئية احلديثة،مع مراعاة عالما الرتقيم .
 /2كتابة اآلاي

لرسم العثماين ،مع ذكر السوئة وئقم اآلية .

 /3بط ال لما املي لة ،وال ريبة يف النص .
منهج التعلي يف احلا ية :

 /1ختاريج األحاديااث ،واآلاثئ ماان مصاادئنا األصاالية فااإن كاان احلااديث يف الصااحيحني

خرجه ،مع ذكر كالم
أو أحدمها أكتفي لعجو إىل أحدمها ،وإن كان يف غهمها ف ذكر من ّ
أني العلم عليه .

 /2التعلي على املسائي العقدية،يف و عقيدة أني السنة وابماعة .
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 /3توثي األبيا اليعرية،ونسبتها إىل قائلها .
 /4التعلي على ال لما املي لة ،وال ريبة .

 /5التعرييف ألعالم عدا امليهوئين من الصحابة ،والفرق،والقبائي ،واألماكن ،من
خالل املصادئ املتخصصة .

3878

القسم األول:

قسم الدراسة
وفيت فصالن

الفصل األول :دراسة املؤلف.
الفصل الثاني :دراسة الكتاب.
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الفصل األول :دراسة املؤلف
وفيه مخسة مباحث:
املبحث األول :نسبه ونشأته
نو الييخ عبد ابواد بن إبرانيم اللري  ،وي أجد عند من ترجم له غه نذه النسبة،

كما ي تذكر مصادئ ترمجته ما يتعل بني ته ،ووالدته ،وحياته(. 1

املبحث الثاني :شيوخه ،وتالميذه ،ومؤلفاته
مسع الييخ عبد ابواد الضري من ال ثه من ميائخ عصره فقد أدئك أكابر علما

األزنر ،والزمهم وله سند عال ،فمن أ هر يوخه:
 -1إبرانيم اللقاين.

 -2حممد الدمراوج.
 -3يس احمللي.

 -4عبد الرؤوا املناوج.
 -5الييخ ال نيمي.
 -6نوئ الدين الجايدج.
 -7الينواين.

 -8علي اليربامسلي.
 -9حممد الجفتاوج.
تالميذه:

(1

ينظ اار يف ترمجت ااه :فوائ ااد االئحت ااال ( ، 496/4اقتف ااا األث اار ( ، 129ني اار املث اااين ( ، 133/2اليواقي اار
الثمينة ( 236/1مرة النوئ الجكية ( ، 440/1معمم امللؤلفني ( ، 84/5ندية العائفني (، 501/1
اتئيخ عمائب اآلاثئ يف الرتاجم واألخبائ (. 63
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جااا يف ترمجتااه أن مماان تتلمااذ عليااه ،أبااو ساااي العيا ااي وقااد ذكاار ذلااك أيضااا يف الرحلااة

العيا ية( ، 1وعلى الرغم من عدم وجود ذكر لتالميذه يف كتب مان تارجم لاه ،إال أناه مان
امللؤكد أن له تالميذ ليس لقليي حيث الزم التدئيس يف األزنر إىل أن نرم.
ملؤلفاته:

ذكر غه واحد ممن ترجم له عدة مصنفا  .يف عدد من العلوم منها:

 -1يتيمة الدئئ ونتيمة الف ر مما وئد يف بد خل ونسب ونمي وميالد وئ اع خه البير.

« -2الدئئ املرجان ،املنتخب من حبر العرفان» يف احلديث.

 -3إزالة الران وإغاثة اللهفان عن قول من قال يثاب القائ مللقا ولو ي يفهم التبيان.

 -4اإل نة واإلعاالم ب اياة اإلقاام إليضااب وتبياني ساالمه صالى و علياه وسالم علاى مان
أسلم من أمته دون سائر األانم.

 -5املنتقيا السنية لإلعالم هبالك من تقول وكذب على خه الربية.
 -6مناني العرفان يف تبيني سلؤال سلؤل ما اإلنسان.
املبحث الثالث :مذهبه العقدي ،والفقهي
مذنبه العقدج:

الياايخ عبااد اب اواد باان إب ارانيم الل اري غالااب ميااائخه ماان ميااائخ الصااوفية ،وك اذلك بعااض
نقوالته ينقي من كتبهم ويتبىن بعض آئائهم ،وقد يرجح خالا ئأيهم.
مذنبه الفقهي:

ذكر مصادئ ترمجتاه أناه ينتساب للماذنب املاال ي ،ولهار ذلاك جلياا يف ناذا ال تااب
من خالل كثرة نقوالته من كتب األئمة املال ية كذلك تصرحيه بقوله :ساداتنا املال ية.

إال أنه غه متعصب وال مقلد ،فهو يذكر القول بدليله وقد يرجح غه مذنبه.

( 1الرحلة العيا ية ( 257/1ونو أبو ساي عبدو بن حمماد بان أب ب ار العيا اي ،تاويف سانة1090ناا .ينظار
األعالم (. 192/4
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املبحث الرابع :منهجه ومصادره
منهمه يف كتابه:
بني الييخ عبد ابواد اللري يف بداية كتابه سبب أتليفه قذا ال تاب ،ونو ما وجده
من قرا عصره من إئادة االست ثائ من األتباع .وعدم اإلخالص يف قرا ة القرآن.

كذلك ذكر أن من أسباب أتليفه سلؤال سائي له عن نذا املو وع.
 -كان م ثرا من االستدالل ألحاديث.

 ي يلتجم االستدالل ألحاديث الصحيحة ،بي قد يذكر الضعيفة واملو وعة. -غالبا ما يذكر احلديث دون احل م عليه ،أو دئجته.

 أحياان يقول«:قال العلما » وي ون قوال لعاي واحد. غالبا ما ينقي أقوال العلما بتصرا مع التنصيص بقوله «قال ما لفظه». -إذا ذكر مس لة يذكر األقوال الوائدة فيها ،مع ذكر من قاال هباا مان العلماا  ،وأدلاتهم

وغالبا ما يبني ئأيه.
مصادئ امللؤليف:

 اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي. التمهيد. االستذكائ البن عبد الرب. -تفسه القرطيب.

 التبيان يف آداب نملة القرآن. -التذكائ للقرطيب.

 -قو امل تذج للسيوطي.

 املنهاج رب صحيح مسلم بن احلماج للنووج. احلاوج للفتاوج للسيوطي. فيض القدير رب ابامع الص ه للمناوج. -تفسه القرطيب.
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 مصاعد النظر لإل راا على مقاصد السوئ للبقاعي. التو يح يف حي غوامض التنقيح. األذكائ للنووج. -الرسالة القيهية.

 رب تنقيح الفصول للقرايف. -حبر العلوم للسمرقندج.

 فضائي القرآن ألب عبيد. دئئ ال واص على فتاوى سيدج اخلواص. رب طيبة النير للنويرج. املر د الوجيج ألب امة. منمد املقرئني ومر د اللالبني البن ابجئج. -البحر احمليط.

 -التذكرة أبحوال املوتى وأموئ اآلخرة.

 رب زئوق على منت الرسالة البن أب زيد القهواين.املبحث اخلامس :وفاته
بعد حياة حافلة لتدئيس والت لييف ،تويف الييخ عبد ابواد اللري كهاال يف أوائاي سانة

ثالث وسبعني وأليف من اقمرة ،مبصر ،ودفن برتبة اجملاوئين.
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الفصل الثاني:
دراسة الكتاب
وفيه مبحثان:

املبحث األول :نسبته للمؤلف.
ال ك يف نسبة نذا ال تاب مللؤلفه عبد ابواد بن إبرانيم اللري  ،وقد ذكر ذلك عادد

مماان تاارجم لااه سااوا ماان عاصااره أو ماان جااا بعااده ،فقااد جااا يف فوائااد االئحتااال ،مللؤلفااه:

مصلفى بن فتح و احلموج( 1املتوىف سنة 1123نا ونو يعترب معاصر للملؤليف .حياث
قال«:ومن ملؤلفاته ...:وإزالة الران وإغاثة اللهفان عن قول من قاال يثااب القاائ مللقاا
ولو ي يفهم التبيان».

املبحث الثاني :وصف املخطوط
بعااد البحااث والنظاار يف امل تبااا ومراكااج البحااث العلمااي ي أجااد إال نسااخة واحاادة قااذا
املخلااوط ،يف امل تبااة األزنريااة لقااانرة باارقم ( 5459موقوفااة علااى طلبااة العلاام ،وقااد

أثبر نذا ال تاب غه واحد ممن ترجم له.

وني نسخة وا حة ،ومت املة ،سط امللؤليف ال يوجد فيها سقط وال تصحييف.
أوقااا«:بساام و الاارنمن الاارحيم وب اه نسااتعني ون تفااي ،نماادا ملاان أنااجل علااى عبااده الساانة
وال تاب وجعي احلمد آخر دعوى امللؤمنني يف ابنة دائ الثواب.»...

وآخرنا«:وئوى القضاعي وغهه مرفوعا( :من أصاب ماال من هناوش أذنباه و يف هناابر»

واملعىن :كي ما أصيب من غه حي وال يدئج ما وجهاه أذنباه و يف مهالاك .وناذا آخار
ما أئدانه ،مع االختصائ واالفتقائ .وصلى و على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم

تسليما كثها».
(1

فوائد االئحتال (. 496/4
وناو مصاالفى بان فااتح و احلماوج األصااي ،املصارج املولااد ،الدمياقي املنيا  ،الياافعي ،ئحااي إىل م ااة
وجعلهااا دائ إقامتااه ،لااه كتاااب التااائيخ ،فوائااد االئحتااال ،تااويف مب ااة ساانة 1123نا ا وعمااره  80ساانة،
األعالم ( ، 238/7ندية العائفني ( ، 443/2معمم امللؤلفني (. 268/12
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ونااذه النسااخة تقااع يف  21لااوب يف كااي لااوب صاافحتان ،وعاادد األساالر يف كااي صاافحة
ي ارتاوب مااا بااني  29-23ساالر يف الصاافحة الواحاادة ،ومتوسااط عاادد كلمااا كااي ساالر

إحدى عير ( 11كلمة.

3885

صورة مختارة من المخطوط
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3887
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القسم الثاني:
(النص احملقق)
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بسم و الرنمن الرحيم
وبه نستعني ون تفي نمدا ملن أنجل على عبده السنة وال تاب وجعاي احلماد آخار دعاوى
امللؤمنني يف ابنة دائ الثواب ،وخامتة كي دعا قم جماب ،وأاثب علاى أحارا السانة كماا

أاثب على أحرا القرآن على أحد القولني عند أويل األلباب(. 1

وأ هد أن ال إله إال و ُموف من ا لصوب صواب الصواب.
وأ ااهد أن ساايدان ونبينااا حمماادا عبااده وئسااوله أفضااي ماان أويت احل مااة وفصااي اخللاااب،
صاالى و وساالم عليااه وعلااى آلااه وأصااحابه مااا ق ارأ قااائ فاحتااة ال تاااب ،صااالة وس االما

دائمني متالزمني ما طلع جنم أو غاب.
وبعد:

فيقول الفقه إىل ئنماة ئباه ،أساه وصامة ذنباه ،ساليي الساادة اللرينياة وخاادم مان خدماة

السنة احملمدية عبد ابواد من يرجى من و خلوص النياة ،وصافا اللوياة ااه سايدان 

سيد الربية(. 2

ملا كان الواجب على كي من فتح اإلخالص بصر بعربته( 3وجلر العربة عني سريرته ،أن
يتبع من ألفاظ السنة ما يبلغ به أمانيه ،وجيهد قادئ وساعه يف دئك اي مان معانياه؛ فاإن

(1

(2

(3

مس لة الثواب على قرا ة األحاديث حمي خالا ذكره السيوطي يف ألفيته حيث قال:
«وني يثاب قائ اآلاثئ – كقائ القرآن ُخليف جائج
وحاصااي البياار :أنااه جاارى اخااتالا بااني العلمااا يف أن قااائ احلااديث جمااردا ماان القصااد يثاااب كقااائ
القرآن أو ال؟ مع أنه ال خالا أبن من قصد بقرا ته أو مساعه احلفظ وتعلم األح ام».
ينظر :ألفياة السايوطي يف علام احلاديث ،ارب أنماد ااكر ص( ، 95و ارب ألفياة السايوطي يف احلاديث
املسمى«:إسعاا ذوج الوطر بيرب نظم الدئئ يف علم األثر» ،حممد بن علي األثيوب (139/2
التوسي اه النيب  غه جائج فال يتوسي املسلم إال أبمسا و وصفاته أو أبعماله الصاحلة كما ثبر ذلاك
يف صحيح السنة.
ينظر :قاعدة جليلة يف التوسي والوسيلة لييخ اإلسالم ابن تيمية ( ، 85وجمموع فتاوى وئسائي اليايخ
ابن عثيمني (. 347/2
غه وا حة يف املخلوط ولعلها (بصهته .
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األلفاظ أصداا ،وجوانرناا معانيهاا ،واحل ام معاادن ،والقلاوب أنادافها ملصاانيها ،فمان

تفمر ينابيع احل م بقلبه ،ال ير ى من املعدن إال ب نجه ،وال من اللفظ إال بفهم خفي
ئمااجه ،وكااي نااذا مبااا سااب ماان امل تااوب ماان توفيقااه تعاااىل لااه بفهاام املقصااود ح ا بلااغ بااه
املللااوب .والوانااب ال اارمي ال يياارد املونااوب فنبهااه ماان بااني أبنااا جنسااه ملااا أغفلااه كااي

معاصر ومن غيب يف ئمسه.

ونذا وملا وقع السلؤال قدميا وحديثا عان قارا القارآن ناي يثاابون بيارطهم املعاىن الثاواب
املوعود به يف احلديث ،وطلبوا الدليي علاى ذلاك مناه ،أو يثاابون مللقاا بفهام وب اه فهام

على السوا  ،وطلبوا /الدليي علاى ذلاك كاذلك ،فلام يُباد أحاد مان العلماا دلايال يعتماد

عليه يف ذلك إال ئؤاي اإلمام العظايم ال باه ختاام اجملتهادين اإلماام أنماد بان حنباي( 1مان

أعيان العلما الوئعني.
ومن مث مجعر يف ذلاك ئساالة جامعاة للماواب ،وملاا لاه مالئماة ملقاام ول اهه مانعاة علاى

منط :طيب أطيب ،وعبااب( 2مان السانة عاجب قمتقارب

(3

ي أساب إىل مجاع مثلهاا ،وي

يرقم ئاقم على نس بعضها وال كلها ،أوئد فيها مجلة من األحادياث واآلاثئ مماا أغفلاه

يف نذا الي ن كي متيدق( 4ومتفيه

(1

(2
(3
(4
(5

(5

ثراثئ.

سي يت ذكر ئؤاي اإلمام أنمد وخترجيها.
واإلمااام أنمااد نااو إمااام أنااي الساانة أنمااد باان حممااد باان حنبااي باان نااالل باان أسااد الياايباين ،املااروزج،
الب دادج ،ي ىن أبب عبد و إلياه ينساب املاذنب احلنبلاي ابتلاي زمان املا مون بفتناة القاول سلا القارآن،
ل نااه ثباار ،ولااد ساانة 164ن اا ،وتااويف ساانة 241ن اا .ينظاار :طبقااا الفقهااا ( 101وطبقااا احلنابلااة
( 4/1وسه أعالم النبال (. 177/11
العباب :ال ثرة ويلل على كثرة املا أو كثرة امللر .ينظر :لسان العرب (. 573/1
غه وا حة يف املخلوط.
متيدق :نو املتوسع يف ال الم من غه احتياط أو احرتاز .لسان العرب (. 173/10
املتفيه  :املت رب ،أصله من الفه ونو االمتال ألنه الذج ميأل فمه ل الم استعال على ال ه.
ينظر :حتفة األحوذج ( ، 136/6ونذه الصفا ذكرنا النيب  يف التحاذير منهاا ،فعان جاابر  -ئ اي
و عنه -أناه ئساول و  قاال«:إن مان أحاب م إيل وأقارب م ما جملساا ياوم القياماة أحاسان م أخالقاا
إيل وأبعدكم م جملسا يوم القياماة :الثاراثئون واملتيادقون ،واملتفيهقاون قاال :اي ئساول و
وإن أب ض م ّ
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ونظمر يف سلك جوانرنا ودئئنا ما وقفر عليه يف كتاب األئماة األجنااب ،ماع التصافية
وتنحية القير عن اللباب ،ل ن ملا كان السائي مان أويل األلبااب أمعنار النظار يف حتارج

النص يف ابواب مع حتريرا فاتح هباا امللاك الونااب .وكفاى هلل اهيدا ماا أئد ب اي
نذا اإلطناب ،وإمنا أئد أن ينظر فيها بعض الراغبني املنصفني من اللالب.
وسل ر فيها مسالك َّ
احلذاق ،مبا ي يتف ل هج من املعاصرين والسابّاق ،وأساتعيذ سام

و العظيم من أني الب ي واليقاق والنفاق ،املتظانرين حلسد والبلر واأل ار حا ماأل

ابوانح( 1واآلفاق.

كي الناس ل َّن حاسدج
ودائير َّ
وكييف يدائج املر حاساد ٍ
نعمة

وعج نوا قا
مدائاته لَّر َّ

إذا كان ال ير يه إال زواقا(. 2

وو أس ل التوفي إلصابة الصواب ،مع اإلعانة وججيي الثواب.
و بملااة فهااي ئسااالة ججيلااة دقيقااة ،ينمااو هبااا ماان قبلهااا وأتملهااا ماان اخلاابط واملهاااوج

وحيصي هبا دئئ التحقي عن حبائ التدقي العميقاة ئقمتهاا ملان كاان إتبااع احلا
السحيقةّ ،

صبوحه وغبوقه( ، 3نذا مع تراكم واغي كثهة أئجو انقياع غيومها ،وال أحسب أنيط
حي.
من غفلة ئجوم مهومها ح آيسر من عسى ولعي وألفير بألن فعقد الصرب ّ

وميينااا لااوال ترجااى أللاااا خفااي إدئاكهااا  /علااى احلااواس وفاارج بعااد اادة علااى خااالا
القي اااس ل ااذاب ابل ااد  -ول ااو أين دجل ااد  -وانفل اار القل ااب وال ب ااد؛ ألن األايم حبوادثه ااا

عسهة وموائد الدنر يف صروفها مريرة.

(1
(2
(3

قاد علمنااا الثااراثئون واملتياادقون ،فمااا املتفيهقااون؟ قااال :املت ااربون» .ئواه الرتمااذج وقااال حااديث حساان
غريب من نذا الوجه ( ، 2018( 370/4وصححه األلباين يف صحيح مسند الرتمذج (. 18/5
ابوانح :األ الع مما يلي الصدئ .ينظر  :معمم مقاييس الل ة ( 485/1ولسان العرب (. 429/2
البيتاان لإلماام الياافعي ئنماه و .ينظار :ديواناه ص ( 124املسامى اباونر النفايس يف اعر اإلماام حمماد
بن إدئيس.
الصبوب :ما ييرب يف الصباب وال بوق :ما ييرب يف العيي.
ينظاار :احمل اام واحملاايط األعظاام الباان ساايده ( 388/5ولسااان العاارب ( 281/10غب ا و(503/2
صبح واملعىن :أج ملتجم حل يف الصباب واملسا ال ينفك عنه يف مجيع األوقا .
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والقااوة قااد قلاار واحنلاار ،والف اارة ماان ت ارادا الاابالاي قااد اعتلاار ،واألعاادا قااد كثاار

واألنصائ قد قلر ،فإىل و امللم ونو املرجتى حلسن العاقبة والنماا ،خصوصاا مان أناي
فسااق فقاد جاا وا
الب ي والنفاق ،وأسوأنم حاال :الولد العاق وقد أعانه علاى ذلاك قاوم ّ

للماا وزوئا التفاااق ،فمااا قاام إال صايحة واحاادة مااا قااا مان فااواق ،وقااد ألهااروا املقاطعااة

واملاادابرة واليااقاق ،وأتلبااوا مباان امااتأل قلبااه لعااداوة واإلحاان والب ضااا حا لهاار ماان
العيااون واإلماااق( 1فباألسااحائ وأوقااا اإلجابااة التمااائي فاايهم للملااك اخلااالق؛ ألين ال
حال يل وال َّ
قال ،وال انصر إال نو تعاىل ،والدعا لعيي واإل راق.
فمن مث قلر مرجتال:

قد عيي صربج وقد ونا دجلدج

جوئ و نك جا على ك دربج

إليك أ و ما كان من ولدج
علي بللفك األدبداادج
فدامن اان َّ

فال ُختديب حا اك اي صمدج
سرا وجهرا أدعوك اي أح ا اادج
نذا وملا ئأير تساائع جاي املتصادئين إمناا ناو جملارد مصاائع الت ااثر للفيايف( 2وماا قام
مقصد بذلك إال جمرد االستيراا للتيرييف ،ونم املعنيون مبا ئواه أبو نعايم( 3واللارباين
عن النيب «:ساي يت علاى النااس زماان يقعادون يف املسااجد حلقاا حلقاا إمناا مههام الادنيا

(1
(2
(3

اإلماق :طارا العاني مماا يلاي األنايف وناو جمارى الادمع .ينظار :لساان العارب ( 9/10أما و(336/10
م ق.
اللفييف :ابمع ال ثه من الناس .ينظر :لسان العرب (. 318/9
أخرجه أبو نعيم يف احللية ( ،109/4واللرباين يف ال به ب العني ( ، 10452وذكره األلباين يف سلسلة
األحاديث الصحيحة (. 1163( 151/3
وأبااو نعاايم :أنمااد باان عبااد و باان أنمااد باان إسااحاق باان موسااى األصاابهاين ،أبااو نعاايم حااافظ كبااه ،ولااد
أبصبهان سنة 306نا ،وتويف سنة 430نا ئنمه و تعاىل ،من ملؤلفاته :حلية األوليا  ،ومعرفة الصاحابة،
وغهنا.
ينظر :البداية والنهاية ( 45/12وتذكرة احلفاظ ( 195/3وطبقا احلفاظ (. 423
واللاارباين :سااليمان باان أنمااد باان أيااوب ،أبااو القاساام اللاارباين ،احلااافظ ال بااه ،صاااحب املعاااجم الثالثااة،
ال به ،واألوسط والص ه ،وله غهنا ،ولد بع ا سنة  ،260وتويف أبصبهان سنة .360
ينظر :البداية والنهاية ( 270/11وطبقا احلفاظ (. 372
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فااال جتالسااونم فإنااه لاايس هلل فاايهم حاجااة» ويف الرتمااذج( 1عاان اباان عماار أن و تعاااىل

قال«:لقد خلقر خلقا ألسنتهم أحلى من العساي ،وقلاوهبم أمار مان الصارب ،فايب حلفار
علي جيرتون؟».
ألتيحنهم فتنة تدع احلليم منهم حهان ،فيب ي رتون؟ أم ّ

عمااد إىل مااا بااه بقااا العمااي و اارا األ اراا ،كمااا أ ااائ إليااه ساايد األولااني واآلخارين
إلمجاع  /من غه خالا« :إذا ما ابن آدم انقلع عمله .. 2(»...احلديث.

مع ماا إلياه انضااا ،فممعار بعاض ماا وقفار علياه بعاد اإلمعاان مان األحادياث واآلاثئ

املبيناة احملققااة قاذا اليا ن ،ال للمارتدد فيااه ابعااد البناان( 3بااي للنبياه ذج الفلنااة واليقظااة
وجودة ابنان.

ومسيتها:إزالة الاران ،وإغاثاة اللهفاان ،عان قاول مان قاال يثااب القاائ مللقاا ولاو ي يفهام
التبيان ،ومن قال ال يثاب إال بفهم فاعلم قم قوالن ،يف من يقرؤون القارآن ،ول اي قاول
دليااي وبرنااان ،وسااتقيف علااى ذلااك اي أيهااا اإلنسااان ،ومااا أئد بااذلك إال أن أدخااي يف

مجلة نملة ريعته  من احملدثني؛ إذ نم ئسي ئساول و  بتبلاي هم سانته إىل أمتاه إىل
يااوم الاادين ونااذا اارا ي ييااائكهم فيااه أحااد غااهنم بيقااني ،فااإن ئسااول الرسااول ئسااول،
ون ذا إىل أبد اآلبدين ،كما أ ائ إىل ذلاك ئساول و  يف عادة أحادياث منهاا« :ئحام

و امر مسع مقاليت فوعانا ف دانا كما مسعها»(. 4
(1

(2

(3

(4

أخرجه الرتمذج يف سننه ب ( 2405وقال نذا حديث حسن غرياب مان حاديث ابان عمار ال نعرفاه إال
من نذا الوجه ،و عفه األلباين يف عييف ابامع الص ه (. 1620
والرتمااذج نااو حممااد باان عيسااى باان سااوئة باان موسااى باان الضااحاك الساالمي ،صاااحب الساانن (جااامع
الرتمذج وغهه ،كيف بصره يف كربه تويف سنة 275نا .ينظر :وفيا األعيان ( 278/4وتذكرة احلفاظ
(. 633/2
أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب الوصية ،ب ما يلح اإلنسان من الثواب بعد وفاته ( ، 1631عن أب
نريرة ئ ي و عنه أن ئسول و  قال« :إذا ما ابن آدم انقلع عمله إال من ثالث :إال مان صادقة
جائية ،أو علم ينتفع به ،أو ولد صاحل يدعو له» .
ابعااد البنااان :ابعااد نااو االنقباااض يف اليااعر ااد املسرتسااي ،والبنااان أطاراا األصااابع ،وجعااد البنااان :أج
البخي ااي اللئ اايم .ينظ اار :اارب الي اافا ،عل ااي ب اان حمم ااد أب ااو احلس اان اق ااروج ( ، 549/1ولس ااان الع اارب
(. 122/3
أخرجه أنمد يف مسنده ( ، 16738وصححه األلباين يف صحيح ابامع الص ه (. 6766
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وئوى اللا ارباين( 1ق ااال ئس ااول و «: الله اام ائح اام خلف ااائي» قلن ااا اي ئس ااول و ،م اان
خلفاااؤك؟ قااال«:الااذين يااروون أحاااديثي ويعلموهنااا الناااس» وأيضااا ئوى اباان عساااكر(: 2

«ئحم و امر مسع منا حديثا فوعاه ،مث أبل ه من نو أوعى منه» ،وقاال «:حيماي ناذا
العلاام ماان كااي خلاايف عدولااه ،ينفااون عنااه حترياايف ال ااالبني ،وانتحااال املبللااني ،وأتويااي

ابااانلني»( 3ففااي نااذا احل اديث ختصاايص نملااة الساانة هبااذه املنقبااة العليااة ،وتعظاايم األمااة
احملمدية ،وبيان باللة قدئ احملدثني وعلو مرتبتهم يف العاملني ،فحاز احملدثون دعاا ئساول

و  لرنمة قم ،ودعاؤه  جماب ال يرد منه ي .

وغه احملدثني /ليس قم من الدعا لرنمة إال بقدئ ما بل وا من السنة الوائدة ،ال الفهم،
والا ارأج ف ااافهمغ وال ت ف ااي ،وختمته ااا مب ااا انتقيت ااه م اان ال اادئ املنظ ااوم م اان ك ااالم املص االفى

املعصوم ،وعلى كي حال فمن فهم املقصود بلاغ املللاوب ،و اال أبصاائ البصاائر يظهار
املقاارب واحملمااوب ،فساابحان ماان وف ا ماان ااا ماان عباااده فمانااد يف طلااب العلاام قاادئ

وسعه وحالاه ،فظفار مبفااد مفااده ،وكاي ناذا مباا ساب مان امل تاوب فاوااله بعادما تاواله مث
أواله نعما ال حيصرنا حيسوب.

وممااا ينب ااي أن يعلاام ويفهاام ويقصااد قبااي اليااروع يف املقصااود أنااه لاايس الاادليي علااى حتاارمي

نساايان القاارآن قولااه تعاااىل ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ [طهه  ]126أج أعر اار
عنها وتركر العمي هبا بدليي قوله قبلها :ﭽﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ قطه124 :
أج القاارآن ألن ال ااالم علااى ذلااك ،وإمنااا دليلااه  -إن ساالم ماان مقااال فيااه  :-حااديث
(1
(2

(3

أخرجا ااه اللا اارباين يف األوسا ااط ( 5846وقا ااال األلبا اااين يف ا ااعييف ابا ااامع الص ا ا ه وزايدتا ااه (: 1171
مو وع.
أخرجااه اباان عساااكر يف اتئيااخ دمي ا  ،ترمجااة سااعيد باان عثمااان ( 2522( 231-230 /21و ااعفه
األلباين يف عييف ابامع الص ه (. 3105
وابن عساكر نو :علي بن احلسن بن نباة و ،الدمياقي ،الياافعي ،أباو القاسام املعاروا بان عسااكر،
حمدث الدايئ اليامية ،ولد بدمي وتويف هبا سانة 571ناا .ينظار :البداياة والنهاياة ( 294/2وطبقاا
اليافعية البن قا ي هبة (. 13/2
أخرجه البيهقي يف السنن ال ربى ( 20911وصححه األلباين يف مي اة املصابيح (. 248( 82/1
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الرتمذج ،والنسائي ،عن أناس أن النايب  قاال«:عر ار علاي أجاوئ أمايت حا القاذا ة

ارجها الرجي من املسمد ،وعر ر عل ّاي ذناوب أمايت ،فلام أئ ذنباا أعظام مان ساوئة أو
آية أوتيها ئجي ،مث نسيها».

أقا ا ا ا ااول وقا ا ا ا ااد أعلا ا ا ا ااة القا ا ا ا اارطيب( 1وقا ا ا ا ااال :نا ا ا ا ااو حا ا ا ا ااديث غا ا ا ا ااه اثبا ا ا ا اار ،وقا ا ا ا ااال

يف الرو ااة(« : 2نااو حااديث ااعييف» .وحنااى احلااافظ ابااالل الساايوطي( 3إىل االسااتدالل
حلااديث فقااال مااا لفظااه« :قااال التوئبياايت( : 4احلااديث نااذا مقتاابس ماان قولااه تعاااىل :ﭽ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ اآليااة ،إمنااا قااال (أوتيتهااا وي يقااي حفظتهااا لينبهااه علااى أهنااا
كانر نعمة عظيمة أوالنا و إايه ليقوم هبما ،ويي ر موليها ،فلما نسيها ك نه كفر تلاك
النعمة.

و لنظر إىل نذا املعىن كان أعظم جرما وملا عد إخراج القذأة اليت ال يلؤباه هباا مان األجاوئ

تعظيما لبير و ،عد أيضا النسيان من أعظم ابارم؛ تعظيماا ل االم و تعااىل كا ن فاعاي
ذلك ع ّد احلقه عظيما لنسبة إىل العظيم ف زاله عنه ،وصاحب نذا  /عاد العظايم حقاها
ف زاله عن قلبه».

أقااول ويف كااالم التوئبياايت عاادة أنظااائ؛ ألن نااذه التحقيقااا  ،ونااذه العويصااا  ،ونااذه

قي من يلحظها أو ختلر بباله ،وعله إمناا أئاد املبال اة يف التحاذير مان النسايان؛
اإلئادا ّ
(1
(2
(3

(4

نقال عن فيض القدير للمناوج (. 313/4
ئو ة اللالبني وعمدة املفتني ،للنووج (. 223/11
يف قو امل تذج على جامع الرتمذج (. 734/2
والسيوطي نو :عبد الرنمن بن أب ب ر بن حممد بان أب ب ار ،جاالل الادين أباو الفضاي السايوطي ،ولاد يف القاانرة
وني يتيما ،وتعلم على مجاعة من العلما  ،وملا بلغ أئبعني سنة اعتجل الناس وخال بنفساه ،لاه ال ثاه مان املصانفا
يف عاادة فنااون ،تااويف ساانة 911ناا .ينظاار :النااوئ السااافر ( ، 51وال واكااب السااائرة ( ، 227/1ودياوان اإلسااالم
(. 51/3
التوئبييت :فضي و بن حسان بان حساني بان ياونس أباو عباد و اهاب الادين اهاب الادين التوئبيايت،
فقيه من أني هاز ،له كتب لفائسية والعربية .تويف سنة 661نا.
انظر :طبقا اليافعية ال ربى ( ، 349/8وديوان اإلسالم (. 19/2

/3أ
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ألن اآليااة إمنااا نااي يف ح ا ال ااافر ،كمااا أييت ذلااك ،علااى أنااه جعااي احلااديث مقتبسااا ماان

القرآن وجربيي كان ينجل لسنة كما ينجل لقرآن ،على أن العلما ت لموا يف االقتباس،

ل ن أجاازه الساادة الياافعية( 1فقاط حا قاالوا :جياوز للمناب أن يقارأ القارآن ال بقصاد
القاارآن ،وأنااه جيااوز للمصاالي فر ااا أن يقااول ملاان اساات ذنه يف الاادخول عليااه :ﭽﯛ
ﯜ ﯝ ﭼ [الحجر  ،]46حيث قصد القرا ة ولو مع اإلعالم(. 2
«وذنب ابن عيينة( 3إىل أن النسيان الذج يستح صاحبه الذم ،ويضاا إليه اإلمث :ناو
الرتك للعمي به ،وأن النسيان يف ل ة العرب الرتك.

قااال و تعاااىل :ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ [األنعهها  ]44أج تركااوا وقااال :ﭽ
ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ [التوبة  ]67أج تركوا طاعة و فرتك ئنمتهم»(. 4
قال سفيان(« : 5وليس من حفظ أ يا من القرآن وتفلر منه بعد البلاو ،،بنااس لاه ،إذا
كان حيي حالله ،وحيرم حرامه».

وقال القرطيب يف التذكائ( : 6ونذا أتويي حسن جدا وفيه ترجية.انتهى

(1
(2

(3

(4
(5
(6

ينظر :اجملموع رب املهذب (. 14/4
وذلك أن املقتبس إما أن يقصد القرا ة وحدنا أو يقصاد القارا ة واإلعاالم ،أو يقصاد اإلعاالم فقاط ،أو ال
يقصااد اايئا ،فف ااي األوىل والثاني ااة ال تبل ااي ،ويف الثالث ااة والرابع ااة تبل ااي .ينظ اار :اجملم ااوع اارب امله ااذب
( ، 83/4وم احملتاج إىل رب املنهاج (. 414/1
نااو :ساافيان باان عيينااة باان أب عم اران ،ميمااون اقاااليل ،أبااو حممااد ال ااويف ،فقيااه حااافظ وإمااام حمااة ،ولااد
ل وفة سنة 107نا .طلب احلديث ونو صا ه ،قاال الياافعي« :لاوال مالاك وسافيان بان عييناة لاذنب
علم احلماز» تويف سنة 198نا ،ينظر :هتذيب ال مال ( ، 177/11سه أعالم النبال (. 454/8
من قوله وذنب ابن عيينة من التذكائ (. 281
ذكره ابن عبد الرب يف االستذكائ (. 489/2
التااذكائ ( ، 219والقاارطيب نااو :أبااو عباادو حممااد باان أنمااد باان أب ب اار باان فاارب أبااو عباادو األندلسااي
القارطيب ،صااحب التفسااه ،مان العلمااا العبااد الجاناادين الاوئعني ،ولاه كتاااب التاذكرة وغهنااا ،تاويف ساانة
671نا .ينظر :الديباج املذنب ( ، 317وطبقا املفسرين للسيوطي (. 92
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وب ا ا ااه يظه ا ا اار مع ا ا ااىن ح ا ا ااديث الرتم ا ا ااذج ،وأيض ا ا ااا ح ا ا ااديث أب داود( 1م ا ا اان ح ا ا ااديث

سااعد باان عبااادة( 2أنااه قااال :قااال ئسااول و «:ماان تعلاام القاارآن مث نساايه لقااي و يااوم

القيامة أجذم».

ق ااال أب ااو عم اار(«: 3يعا ا منقل ااع احلم ااة» ومم اان ق ااال ب ااذلك :أب ااو ااامة

(4

اايخ اإلم ااام

النااووج( 5واباان الصااالب( 6تلميااذه ،ونملااوا األحاديااث يف ذم نساايان القاارآن علااى تاارك
العمي به ،كما قال القرطيب وابن عيينة.

(7
وقال الييخ ويل الدين «:استدل هبذا احلديث على أن نسيان القرآن /من ال بائر وقد /3ب

صرب بذلك صاحب العمدة( 1ولانره يف نسيان مجيع القرآن ،وحيتمي أنه أئاد أج جاج
(1

(2

(3
(4

(5

(6

(7

أخرجااه أبااو داود يف سااننه كت اااب الصااالة ،ب التي ااديد فاايمن حفااظ القاارآن مث نساايه( 1474و ااعفه
األلباين يف عييف ابامع الص ه (. 5153
وأبااو داود نااو :سااليمان باان األ ااعث باان إسااحاق باان بيااه ،األزدج السمسااتاين صاااحب الساانن ،إمااام
أني احلديث يف عصره ،س ن البصرة ،ولد سنة 202نا ،وتويف سنة 275نا ،ئنمه و.
ينظر :البداية والنهاية ( 54/11وتذكرة احلفاظ (. 591/2
سعد بن عبادة بن عبادة بن ُدلايم بان حائثاة بان حارام بان خجمياة بان اخلاجئج األنصاائج ،سايد اخلاجئج ،ي اىن
أبب اثبر وأب قيس ،هد العقبة ،وغجوة بدئ ،تويف سنة 15نا ،ئ ي و عنه وأئ اه.
ينظر :االستيعاب ( 152/4واإلصابة (. 152/4
ابن عبد الرب يف التمهيد (. 132/14
أبو امة :عبد الرنمن بن إمساعيي بن إبرانيم بن عثمان بن أب ب ر املقدسي اليافعي املعروا أبب امة،
ليااامة كبااهة فااوق حاجبااه األيساار ،ولااد بدمي ا ساانة 599ن اا ،وكااان إمامااا يف علااوم القاارآن واحلااديث
والفقااه ،قارأ القارا ا كلهااا علااى السااخاوج ،ساافر إىل الاادايئ املصاارية وتااويف فيهااا ساانة 665ناا .ينظاار:
معرفة القرا ال بائ ( ، 361والوايف لوفيا (. 68/18
نااو حيا باان اارا باان ماارج احلااوئاين ،حميااي الاادين ،أبااو زكااراي اليااافعي ،النااووج ،ولااد ساانة 631ناا ،إمااام
ع ااادل زان ااد وئع ،م اان تص ااانيفه ال ث ااهة :اارب ص ااحيح مس االم ،ئايض الص اااحلني ،ت ااويف ئنم ااه و س اانة
676نا ..ينظر :تذكرة احلفاظ ( ، 174/4وفوا الوفيا (. 264/4
نو :عثماان بان عبادالرنمن بان عثماان بان موساى ال اردج ،الياهرزوئج ،أباو عمار املعاروا بان الصاالب،
فقيه ،افعي ،كان إماما يف التفسه واحلديث والفقه وغهنا ،تاوىل التادئيس ملدئساة الناصارية لقادس،
تويف بدمي سنة 643نا .ينظر :وفيا األعيان ( ، 243/3وتذكرة احلفاظ (. 149/4
نقال عن قو امل تذج على جامع الرتمذج (. 735/2
ونااو ويل الاادين أبااو زئعااة ،أنم ااد باان عب اادالرحيم العراقااي ،كااردج األصااي ،ولااد ونيا ا يف القااانرة ساانة
762نا ،أحد أئمة اليافعية ،له عدة مصنفا يف األصول والفاروع ،تاويف سانة 826ناا .ينظار :طبقاا
اليافعية البن قا ي هبة ( ، 80/4واملنه اللصايف (. 332/1
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كان من القرآن أو آية ،بناا علاى أن( :أو

اك مان الاراوج ،أو تنوياع ،ويرتتاب الوعياد

على كي منهما ونذا يقتضي إن صح( 2أنه أكرب ال بائر وال قائي به».

أقااول قااد صاارب أيضااا أبنااه كبااهة :العالمااة املااال ي الساانهوئج

(3

اايخ العالمااة التتاااج

(4

ائب املختصر.

«مث قااال الياايخ ويل الاادين :وقااد ُحيمااي نسااياهنا علااى ئفضااها ونبااذنا ،كمااا نااو يف قولااه
تعاااىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ قطااه 126 :ونااو كفاار ،ونااو أكاارب ال بااائر
قبااال توقاايف ( 5وقااد حيمااي علااى الااذنوب املتعلقااة لنساايان أو علااى الااذنوب الاايت اطَّلااع

عليها  يف ذلك والنسيان وإن كان مرفوعا عن نذه األمة فاملعدود ذنبا نو التفريط يف
حمفوله بنحو تعهده ودئسه .انتهى»(. 6

أقول وللعالمة ابن ئ د املال ي( 7ما لفظه«:ال إمث على من ترك معاندة القارآن ال غفلاة
عن ذلك ،وإمنا ا ات ي ب اهه مان الواجاب واملنادوب حا نساي ساوئة أو آياة نمجااع مان

العلما » انتهى.

(1
(2
(3

(4

(5
(6
(7

ن ذا يف املخلوط ،ويف قو امل تذج« :العدة» ونو الصواب.
أج إن صح احلديث.
السنهوئج نو ساي بن حممد عج الدين بن حممد انصر الدين السنهوئج ،فقيه مصارج كاان مفايت املال ياة يف
عصره ولد سنة 945نا بسنهوئ مث انتقي إىل القانرة وتويف فيها سنة 1015نا.
له حا ية على خمتصر خليي ،خملوط .ينظر :األعالم للجئكلي (. 72/3
نااو أبااو عباادو يااس الاادين حممااد باان إب ارانيم التتاااج ،املااال ي قا ااي القضاااة لاادايئ املصاارية ،لااه عاادة
ملؤلفااا منهااا :اارب خمتصاار خليااي ،واباان احلاجااب ،وغهنااا ،تااويف ساانة 937ناا .ينظاار :ديااوان اإلسااالم
( ، 17/2األعالم (. 301/5
كذا يف املخلوط ،ويف قو امل تذج :وال قائي به.
انتهى كالم الييخ ويل الدين العراقي نقال عن قو امل تذج (. 735/2
مسائي أب الوليد بن ئ د ( ، 691/1ونو أبو الوليد حممد بن أنمد بن حممد بن ئ د احلفياد ،أباو الولياد
املااال ي ،ولااد ونيا بقرطبااة ،كااان عاملااا لفقااه واللااب ،ماان ملؤلفاتااه :ال ليااا يف اللااب ،وبدايااة اجملتهااد
وغهنا .ينظر :الديباج املذنب ( ، 278وسه أعالم النبال (. 309/21
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ل ن يف الدئ امللتقلة ما ي اد اااليف ذلاك فإناه قاال فيهاا :حفاظ القارآن فضايلة عظيماة

ومن قرأ يئا منه مث تياغي عنه ح نسيه فقد يّع خها كثها ،وينب ي له أن يقرأه ح

يرجع إىل حفظه.

مث قال :واعلم أن بعضهم يتونم أن ناذا ناو املاراد بقولاه تعااىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﭼ اآلية ،ونذا غلط عظيم واآلية إمنا ني يف ح ال افر ،املراد منه .انتهى
ويف آخر حتصيي الفتاوى ما االيف ذلك ويفيد التفصيي ونو يف احلقيقة كابمع ل اي ماا
تقدم مث نقي كالم ابن ئ د املتقدم.

وق ااال بع ااض احلف اااظ(« : 1حيتم ااي أن املع ااروض الصا ا ائر في ااون نس اايان م ااا أوتي ااه أعظ اام
الص ا ائر أج الااذنوب الاايت اختصاار هبااا األمااة  /باادليي قولااه«:ذنااوب أماايت» فااإن األماام
السااابقة ي ي لفااوا حبفااظ كتاابهم وال يساار قاام ذلااك ،فااال ياادخي يف ذلااك ذنااوب ا اارتكر

فيهااا األماام ،كالقتااي ،والااجان ،والساارقة وي ااون نساايان القاارآن العظاايم أعظاام الااذنوب الاايت
حرمر يف نذه اليريعة ،كالتصوير ،ولبس احلرير ،وكييف العوئة» .انتهى

ويف اإلتقان( 2ما حاصله :ناي القياام للمصاحيف بدعاة؟ صارب العالماة عاج الادين( 3أبناه
بدع ااة ألن ااه ي ينق ااي ع اان الس االيف ،وص ا ّارب املص اانيف( 4يف فتاوي ااه الس ااتحباب ،كالقي ااام

للعلما .

(1
(2
(3

(4

قاله السيوطي يف قو امل تذج (. 736/2
اإلتقان يف علوم القرآن (. 188/4
نقال عن اإلتقان يف علوم القرآن (. 188/4
ونو كذلك فلم يرد يف ذلك ي عن السليف ويف احلديث«:من عماي عماال لايس علياه أماران فهاو ئد»،
أخرجه مسلم (. 1718( 1343/3
قال يخ اإلسالم ابن تيمية يف الفتاوى 49/1(:القيام للمصحيف وتقبيله ال نعلام فياه ايئا ما ثوئا عان
السليف .ويف الفاروع البان مفلاح ( 251/1عنادما ذكار أثار ابان عبااس املتضامن إلن اائه اساتالم أئكاان
البير مجيعا ل ون ذلك زايدة على ما جا باه السانة قاال«:ولاانر ذلاك أناه ال يقاام للمصاحيف لعادم
التوقييف».
كذلك صرب يف اإلتقان (. 188/4

/4أ
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أق ا ا ااول :أج كما ا ا اا ق ا ا ااال احل ا ا ااافظ اب ا ا ااالل :ق ا ا ااال البخ ا ا ااائج( 1ومس ا ا االم( 2مبي ا ا ااروعية

القيام(. 3

وقااال الااويل النااووج(«: 4يف احلااديث إك ارام أنااي الفضااي ماان علاام ،أو صااالب ،أو اارا
لقيااام لااه إذا أقبلااوا ،ن ااذا احااتج مجااانه العلمااا  ،وقااال :نااذا القيااام للقااادم ماان أنااي

الفضي مستحب وقد جا
(1

(2

(3

(4
(5

به أحاديث ،وي يصح يف النهي ي صريح»(. 5

البخاائج :حممااد باان إمساعيااي بان إبارانيم باان امل ااهة بان بردزيااه ،ابعفااي مااوالنم ،البخاائج ،عاملااا وئعااا ذكيااا
عابدا ،ولد سنة 194نا .ني يتيماً وئحاي ماع أماه وأخياه سانة 210ن ا بعاد أن مساع مارواي بلاده ،لاه
كتاب ابامع الصحيح ،واألدب املفرد وغهنا ،تويف سنة 256نا.
ينظر :صفة الصفوة ( 168/4وتذكرة احلفاظ ( 555/2وطبقا احلفاظ (. 252
نو مسلم بن احلماج بن مسالم القياهج ،أباو احلساني النيساابوئج لاه كتااب الصاحيح ،ولاد بنيساابوئ سانة
104نا وتويف سنة 261نا .ئنمه و.
ينظر :تذكرة احلفاظ ( 588/2وطبقا احلفاظ (. 2064
أج القيام للفضال  ،حيث قال اإلمام مسلم(:ال أعلم يف قياام الرجاي للرجاي حاديثا أصاح مان ناذا  .وناذا
القيااام علااى وجااه الاارب ال علااى وجااه التعظاايم ،أماار ئسااول و  أن يقومااوا إىل ساايدنم .ئواه البيهقااي يف
املدخي إىل السنن ال ربى (.707( ، 397
يف املنهاج رب صحيح مسلم بان احلمااج ،للناووج ( ، 93/12وكاذلك يف التبياان يف آداب نملاة القارآن
(. 129
ذكاار اايخ اإلسااالم يف نااذه املس ا لة جااوا مفصااال مبنيااا علااى األدلااة الياارعية حيااث قااال(:ي ت اان عااادة
السليف على عهده  وخلفائه الرا دين أن يعتادوا القياام كلماا يروناه علياه الساالم ،كماا يفعلاه كثاه مان
الناس ،بي قال أناس بان مالاك(:ي ي ان اخص أحاب إلايهم مان النايب  وكاانوا إذا ئواه ي يقوماوا لاه ملاا
يعلمااون ماان كرانتااه لااذلك .ول ن ئمبااا قاادموا للقااائم ماان م يبااه تلقيااا لااه ،كمااا ئوج عاان الناايب  أنااه قااام
لع رمة .وقاال لألنصاائ ملاا قادم ساعد بان معااذ«:قوماوا إىل سايدكم» وكاان قاد قادم لايح م يف با قريظاة؛
ألهنم نجلوا على ح مه.
والااذج ينب ااي للناااس أن يعتااادوا إتباااع السااليف علااى مااا كااانوا عليااه علااى عهااد ئسااول و  فااإهنم خااه
القرون ،وخه ال الم كالم و ،وخه اقدج ندج حممد  ،فال يعدل أحد عن ندج خاه الاوئى ونادج
خه ا لقرون إىل ما نو دونه .وينب ي للملاع أن ال يقر ذلك مع أصحابه حبيث إذا ئأوه ي يقوموا لاه إال يف
اللقا املعتاد.
وأما القيام ملن يقدم من سفر وحنو ذلك تلقيا له فحسن ،وإذا كان مان عاادة النااس إكارام اباائي لقياام،
ولو ترك العتقد أن ذلك لرتك حقه أو قصد خفضه وي يعلام العاادة املوافقاة للسانة فاألصالح أن يقاام لاه؛
ألن ذلك أصلح لذا البني وإزالة التباغض واليحنا  ،وأما من عارا عاادة القاوم املوافقاة للسانة فلايس
يف ترك ذلك إيذا له ،وليس نذا القياام املاذكوئ يف قولاه «:مان ساره أن يتمثاي لاه الرجاال قياماا فليتباوأ
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(1
وأجبر عما يونم النهي عنه»:
قال« :وقد مجعر يف كي ذلك جج ا
ُ

وقااام بعضااهم للمصااحيف .وقااال :صااح أنااه  قااام للتااوئاة( 2وال ااك أن القاارآن أفضااي

وأ را.
وني جيوز كتابته بقلم غه العرب؟

قال( 3الجئكيي :واألقرب املنع كما حترم قرا ته ب ه اللسان العرب.
وقد قال و تعاىل :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ [الشعراء  »]195فانظره.
أقول :وجه قويل فانظره ،ملا قال احلافظ ابالل( 4ما لفظه« :ناص اإلماام األعظام أباو حنيفاة

(5

علااى جااواز ق ارا ة القاارآن ب ااه اللسااان العاارب( 1وقااال :إن القاارآن مضاامن يف ال تااب

(1
(2
(3

(4
(5

مقعده من النائ» .فإن ذلك أن يقوماوا لاه وناو قاعاد ،لايس ناو أن يقوماوا لاه جمليئاه إذا جاا  ،وقاذا فرقاوا
بني أن يقال قمر إليه وقمر له ،والقائم للقادم ساواه يف القيام سالا القائم للقاعد.
وقااد ثباار يف صااحيح مساالم أن الناايب  ملااا صاالى هباام قاعاادا ماان مر ااه وصاالوا قيامااا أماارنم لقعااود،
وقااال«:ال تعظمااوين كمااا يعظاام األعاااجم بعضااها بعضااا» وقااد هنااانم عاان القيااام يف الصااالة ونااو قاعااد لاائال
يتيبه ألعاجم الذين يقومون لعظمائهم ونم قعود ومجاع ذلاك كلاه الاذج يصالح ،إتبااع عاادا الساليف
وأخالقهم واالجتهاد عليه حبسب اإلم ان.
فمن ي يعتقد وي يعرا أنه العاادة وكاان يف تارك معاملتاه مباا اعتااد مان النااس مان االحارتام مفسادة ئاجحاة
فإن ااه ي اادفع أعظ اام لتا اجام أدانمه ااا ،كم ااا جي ااب فع ااي أعظ اام الص ااالحني بتفوي اار أدانمه ااا جمموع الفت اااوى
(. 374/1
كتااب اإلمااام النااووج :الرتخاايص يف اإلكارام لقيااام لااذوج الفضااي واملجيااة ماان أنااي اإلسااالم علااى جهااة الاارب
والتوقه واالحرتام ال على جهة الراي واإلعظام.
ذكره اقيثمي يف حتفة احملتاج ( 155/1يف صدد ال الم عن املصحيف حيث قال(:ويسن القيام له كالعااي،
بي أوىل ،وصح عنه أنه  قام للتوئاة وك نه لعلمه بعدم تبديلها وي أجد نذا اخلرب عند غهه.
الربنان يف علوم القرآن (. 380/1
والجئكيي :نو أبو عبد و بدئ الدين حممد بن عبد و بن هبادئ الجئكيي ،املوصلي اليافعي ،ولد سانة
 ، 745له عدة مصنفا يف احلديث والتفسه وغهنا ،منهاا :الربناان يف علاوم القارآن ،وختاريج أحادياث
الرافعي وغهنا ،تويف سنة 794نا .ينظر :طبقا املفسرين لألدنه وج (. 302
ابالل السيوطي يف احلاوج للفتاوج (. 193/2
أبو حنيفة :النعمان بن اثبار بان كاادس بان نرماج بان مارز ن التيماي لوالياة ،أحاد أئماة اإلساالم وصااحب
املذنب املنسوب إليه ،ولد سانة  80ناا ،وئأى أناس بان مالاك ئ اي و عناه ،تاويف سانة 150ناا .ئنماه
و تعاىل.
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السااابقة ،ونااي ب ااه اللسااان العاارب ،أخااذا ماان قولااه تعاااىل ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ»
[الشعراء  .]126وفي ما في (. 2
ملا ئوج عن سفيان الثوئج( 3قال«:ي ينجل وحي إال لعربية مث ترجم كي نايب لقوماه» .إال
إذا نملر كالم اإلمام على أنه أئاد ما ترجم به كي نيب لقومه.

وبه /يظهر احلال على نذا املنوال ،واتفا ال الماان .وال ت فاي عان قاول اإلماام مضامن،
فإنااه يجيااي الاران وأنااه أئاد املعااىن ال لفااظ القاارآن ،نااذا مااا لهاار يل ،وإن ي أئه ألنااي نااذا

الي ن.

وأيضا مما نو كاحملتم أن يعلم ملن أئاد أن ياتعلم ،ف يايف مبان يفهام ،ماا قاال العاج بان عباد
الس ااالم(« : 4كا ااالم و يف و أفض ااي ما اان كالم ااه يف غا ااهه فا ا ا ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ
[اإلخالص  ]1أفضل من ﭽﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ [المسد  .»]1انتهى
أقا ا ا ااول ونا ا ا ااو مب ا ا ا ا علا ا ا ااى جا ا ا ااواز التفا ا ا ا ااي با ا ا ااني اآلج والسا ا ا ااوئ ونا ا ا ااو الصا ا ا ااواب

ال ا ا ا ا ا ااذج علي ا ا ا ا ا ااه األكث ا ا ا ا ا اارون م ا ا ا ا ا اانهم إس ا ا ا ا ا ااحاق( 5ب ا ا ا ا ا اان ئانوي ا ا ا ا ا ااه واحلليم ا ا ا ا ا ااي

(1

والبيهقي( 2وابن العرب(. 4( 3

(1
(2

(3
(4
(5

ينظر :طبقا الفقها ( 87ووفيا األعيان ( 405/5وابوانر املضية (. 49/1
يف املخلوط بعد قوله العرب(:أخذا من قوله تعاىل م رئة بال معىن.
صااح ئجااوع اإلمااام أب حنيفااة عاان نااذه الفتااوى ،قااال صاااحب اقدايااة احلنفااي بعااد ذكاار املس ا لة« :ويااروى
ئجوعااه يف أصااي املس ا لة وعليااه االعتماااد» .البدايااة اارب اقدايااة ( ، 179/2وأكااد صااحة ئجوعااه اباان
عابدين يف حا يته .ينظر :ئد احملتائ على الادئ املختاائ ( . 485/1وهباذا أمجاع األئماة علاى أناه ال جتاوز
قرا ة القرآن ب ه العربية خائج الصالة أو فيها .ينظر :مناني العرفان (. 163/2
أخرجه ابن أب حامت يف تفسهه (. 2819/9
ينظر قواعد األح ام يف مصاحل األانم (.، 199/2
إسحاق بن إبرانيم بن خملد احلنظلي املروزج أباو يعقاوب بان ئانوياه التمماي املعاروا بان ئانوياه ،وئانوياه
لقب أبيه ألنه ولد يف اللريا  ،واللريا لفائسايه (ئاه و(وياه مبعاىن وجاد ف ناه وجاد يف اللريا  ،ولاد
سنة 163نا ،وكان إماما حافظا فقيها زاندا وئعا ،تويف بنيسابوئ سنة 238نا .ينظر :سه أعالم النبال
( ، 358/11والوايف لوفيا (. 251/8
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وقال القرطيب(« : 5إنه احل الذج عليه مجاعة من العلما واملت لمني».

وقااال أبااو احلساان باان احلصااائ(«: 6العمااب مماان يااذكر االخااتالا يف ذلااك مااع النصااوص

الااوائدة لتفضاايي» .كحااديث البخااائج ،وحااديث الرتمااذج ،علااى أن بعااض احلفاااظ قااال:
إن القاارآن ينقساام إىل أفضااي ،وفا ااي ،ومفضااول؛ ألن كااالم و يف و بعضااه أفضاي ماان

بعض كتفضيي الفاحتة وآية ال رسي على غهمها.

وذنااب اإلمااام ونااو إمااام أنااي الساانة األ ااعرج( 7والقا ااي أبااو ب اار الباااقالين( 1واباان

حبااان( 2والسااعد التفتااازاين( ، 3إىل منااع التفضاايي ألن ابميااع كااالم و تعاااىل ولاائال يااونم

( 1احلليمااي :احلسااني باان احلساان باان حممااد ،أبااو عباادو احلليمااي ،فقيااه ااافعي ،ولااد رجااان ساانة 338ناا ،مث
انتقاي إىل ساائى وكتاب احلاديث هبااا وتفقاه ،تاويف سانة 403ناا .ينظار :اتئياخ جرجاان ( ، 198وطبقااا
اليافعية ال ربى للسب ي ( ، 333/4وتذكرة احلفاظ (. 156/3
( 2البيهقااي :أنمااد باان احلسااني باان علااي باان موسااى ،أبااو ب اار اخلسااروجردج البيهقااي ،عالمااة ،حااافظ ،فقيااه
ااافعي ،ول ااد ساانة 384نا اا ،صاانيف ال ث ااه ،منه ااا :ااعب اإلميااان ،ودالئااي النب ااوة وغهنااا ،تااويف س اانة
458ن اا .ينظاار :طبقااا الفقهااا اليااافعية ( ، 351/1وطبقااا اليااافعية ال ااربى للسااب ي (، 8/4
وسه أعالم النبال (. 163/18
( 3ابن العرب :حممد بان عبادو بان حمماد بان عبادو بان أنماد ،أباو ب ار بان العارب املعاافرج ،األندلساي ،عااي
حااافظ ،مفساار ،ولااد ساانة 468ن اا ،ئحااي مااع أبيااه إىل املياارق ،ماان ملؤلفاتااه :عائ ااة األحااوذج ،ونجنااة
النظاار ،وأح ااام القاارآن ،وغهنااا ،تااويف ساانة 543ن اا .ينظاار :سااه أعااالم الناابال ( ، 42/15وطبقااا
املفسرين لألدنه وج (. 180
( 4نقلها عنهم القرطيب يف التذكائ ص (. 46
( 5التذكائ (. 50
( 6نقااال عاان اإلتقااان ( ، 137/4ونااو علااي باان حممااد باان إب ارانيم باان موسااى اخلجئجااي أبااو احلساان احلصااائ فقيااه إ اابيلي
األصااي ،جاااوئ مب ااة ،وتااويف ملدينااة لااهكتااب يف أصااول الفقااه ،وكتاااب يف الناسااخ واملنسااو  ،وغهنااا ،تااويف ساانة
611نا.
ينظر :األعالم للجئكلي (. 330/4
( 7أبو احلسن األ عرج ،علي بان إمساعياي بان إساحاق بان سااي بان اليمااين ،البصارج ،ولاد سانة 260ناا ،إلياه
ينسااب املااذنب األ ااعرج ،أخااذ علاام ال ااالم عاان أب علااي اببااائي اايخ املعتجلااة ،مث اعتجلااه ،وت اربأ ماان
منهمه وئد على املالحدة ،واملعتجلة ،واليايعة ،وابهمياة ،واخلاوائج وغاهنم ،تاويف بب اداد سانة 324ناا.
ينظر :سه أعالم النبال ( ، 85/15وديوان اإلسالم (. 126/1
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التفضيي نقاص املفضاي علياه ،باي لاانر كاالم مان نقاي عان األ اعرج وموافقياه املناع مان
التفا ا ااي حا ا ا يف اللف ا ااظ ،ومم ا اان نق ا ااي ذل ا ااك ع ا اانهم :القا ا ااي عي ا اااض( ، 4واإلم ا ااام

النووج( ، 5وأباو عباد و القارطيب( ، 6ولفاظ العالماة ساعد الادين التفتاازاين :إن القارآن ال
يتصوئ فيه تفضيي.

أقول ل ن قال ال ماال املقدساي( : 7ماا ناو لاانر يف ابماع وناو ماا لفظاه :إن كاالم و
أج من حيث نو كالم و تعاىل أج صفته القائمة بذاته املقدسة فهو ماا أئاد  /األ اعرج

ومن وافقه من أنه ال يقاال يف كاالم و تعااىل أن بعضاا مناه أفضاي مان بعاض؛ وذلاك ألن
ال ااالم النفسااي ال يوصاايف بتبعاايض وال تعاادد يف ذاتااه وإمنااا طااردوا ذلااك يف الاانظم دفعااا

إليهاام التفا ااي يف مدلولااه ،أعا النفسااي ،كمااا طاارد املنااع ماان القااول أبن اللفااظ خملااوق
(1

(2

(3

(4

(5
(6
(7

حممد بن الليب بن حممد بن جعفر بن القاسم ،أبو ب ر الباقالين ،البصرج املت لم ،انتهر إلياه الرايساة يف
املاذنب األ اعرج ،لااه عادة ملؤلفاا يف الاارد علاى الرافضاة واملعتجلااة وغاهنم ،تاويف ساانة 403ناا .ينظاار:
وفيا األعيان ( ، 269/4وسه أعالم النبال (. 190/17
حممااد باان حبااان باان أنمااد باان حبااان باان معاااذ التميمااي ،البساايت ،أبااو حااامت ،اايخ خراسااان ،عاملااا يف الفقااه
واحلديث والل ة وغهناا ،لاه كتااب ابارب والتعاديي ،والثقاا  ،وغهناا ،تاويف سانة 354ناا .ينظار :اتئياخ
دمي البن عساكر ( ، 249/52وتذكرة احلفاظ (. 89/3
مسعود بن عمر بان عبادو ،ساعد الادين التفتاازاين ،ولاد بتفتاازان مان باالد خراساان ،وناو مان أئماة العربياة
والبياان واملنلا  ،مان ملؤلفاتااه :هتااذيب املنلا  ،وامللااول ،ولااد سانة 712ناا ،وتااويف سانة 792ناا .ينظاار:
الدئئ ال امنة ( ، 112/6وب ية الوعاة (. 285/2
إكمال املعلم بفوائد مسلم للقا ي عياض (. 177/3
القا ااي عياااض :عياااض باان موسااى باان عياااض باان عماارو باان موسااى اليحصاايب ،األندلسااي مث البساايت،
املال ي ،القا ي أبو الفضي ،كان عاملا يف كثه مان الفناون ،زانادا وئعاا ،ويل قضاا سابتة مث غرانطاة ،لاه
كت اااب الي اافا  ،وطبق ااا املال ي ااة وغهن ااا ،ت ااويف س اانة 544ن ا ا مبا اراك  .ينظ اار :س ااه أع ااالم الن اابال
( ، 49/15وطبقا احلفاظ للسيوطي ( ، 470وأزنائ الرايض يف أخبائ القا ي عياض (. 23/1
يف رب صحيح مسلم (. 93/6
يف التذكائ ص .45
ال مال املقدسي ،نو حممد بن حممد بن أب ب ر بن علي بن أب رييف املقدسي ،الياافعي ،كماال الادين،
ا تهر بن عوجان ،ولد سنة 822نا لقدس ،وني هبا وحفظ القرآن واملنهاج الفقهي ،وعر هما على
اباان حماار العسااقالين ،مث ئحااي إىل القااانرة ساانة 844ن اا ،تااويف ساانة 906ن اا .ينظاار :ااذئا الااذنب
( ، 43/10وال واكب السائرة (. 11/1
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خيية إيهام خل النفسي أج سدا للذئيعة فيهما ،ومن أجاز أئاد اللفاظ املناجل علياه 

(. 1

«واختلفوا يف التفضيي.
فقااال بعضااهم يرجااع لااذا اللفااظ وأن مااا تضاامنه قولااه تعاااىل :ﭽ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ
[البقههههرة  ]163اآلي ااة ،وآي ااة ال رس ااي وآخ اار س ااوئة احلي اار وس ااوئة اإلخ ااالص ما اان
الدالال على وحدانيته تعاىل وصفاته لايس موجاودا ماثال يف تبار يادا أب قاب وماا كاان
مثلها ،والتفضيي إمنا نو ملعاين العميبة وكثرهتا.

وق ااال بعض ااهم :تراج ااع إىل عظ اام األج اار ومض اااعفة الث ااواب حبس ااب انفع اااال ال اانفس

وخييتها وتدبرنا وتف رنا عند وئود أوصاا العال»(. 2

أقااول :وممااا لااه مساسااة ملقااام ننااا ،مااا قالااه العالمااة اباان الجمل اااين(« : 3أطل ا مجااع أن

الفضااي يف األعمااال عتبااائ كثاارة الثااواب ،ولاايس علااى إطالقااه ،بااي إن كاناار ذا نااذا

( 1نذا على مذنب األ اعرة واملعتجلة من أن كالم و كالم نفسي ،والصحيح ما ذنب إليه ابمهاوئ ملاا دلار
عليه األحاديث واآلاثئ الصحيحة على أن كاالم و عاج وجاي بعضاه أفضاي مان بعاض ال مان جهاة املات لم
بااه ساابحانه وتعاااىل وإمنااا ماان جهااة مااا يتضاامن ماان املعاااين واحلقااائ العظيمااة .ف المااه ساابحانه املتض امن
لتوحيده ،واألدلة على وحدانيته وئبوبيته أفضي من كالمه املتضمن ذكر احلدود والقصاص .وتفضيي بعض
اآلاي ماان حيااث معانيهااا ومااا تيااتمي عليااه ماان دالال ال يقتضااي نقااص املفضااول؛ ألن ابميااع كااالم و
صفة من صفاته يف غاية ال مال والتمام .ينظر :العقدية السلفية يف كاالم ئب الربياة ،عباد و اباديع ،ص
 ،187وقال يخ اإلسالم ابن تيمية يف الفتاوى ( 79/17بعد أن ذكر أن النصوص واألح ام اليرعية
واحلمج العقلياة دالاة علاى أن بعاض كاالم و أفضاي مان بعض(:ومعلاوم أناه لايس يف ال تااب والسانة ناص
مينع تفضيي بعض كالم و على بعض ،بي وال مينع تفا ي صفاته تعاىل ،باي وال نقاي ناذا النفاي عان أحاد
من الصحابة والتابعني قم نحسان ،وال عن أئمة املسلمني الذين قام لساان صادق يف األماة ،حبياث جعلاوا
أعالما للسنة وأئمة لألمة .
وقال ئنمه و(:والصواب الذج عليه مجهوئ السليف واألئمة أن بعض كالم و أفضي من بعض كماا دل
.
على ذلك اليرع والعقي  ،دئ تعائض العقي والنقي (. 272/7
( 2اإلتقان يف علوم القرآن (. 138/4
( 3نقال عن فيض القدير رب ابامع الص ه للمناوج (. 25/2
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الوصيف أو نذا العمي أ را وأعلى فهو أفضي وقد اص و تعااىل بعاض األعماال مان

الوعد مبا ال اص به اآلخر ،ترغيبا فيه إما لنفرة النااس عناه ،أو ملياقته غالباا فرغاب فياه

مبجيد الثواب ،أو ألن غهه مماا ي تفاي فياه باداع الانفس والثاواب علياه فضاي ،فاإلنصااا
أن املفا لة اتئة ت ون ب ثرة الثواب واتئة حبساب الوصافني لنظار إليهماا ،واتئة حبساب
متعلقاهتما ،واتئة حبسب مثراهتما واتئة أبمر عر ي قما ،وجيمع ذلاك أناه قاد ي اون ألمار

ذايت ،وقااد /ي ااون ألماار عر ااي فااإذا حاولنااا ال ااالم يف التفضاايي فااال بااد ماان استحضااائ

نذه املقدمة».

أقول فتدبر كالمه فإنه ال بد من مالحظة ذلك فيما مر وفيماا أييت ،وناو لاانر مماا تقادم

قبااي ماان مجعنااا متسااك ماان أجاااز ألحاديااث الصااحيحة املصاارحة بتفضاايي بعااض اآلج
وبعاض الساوئ كقولااه  ألب بان كعااب«:اي أ املناذئ أتاادئج أج آياة ماان كتااب و تعاااىل
معاك أعظام» قلار ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ [البقهرة  ]255فضارب يف
صدئج ،وقال« :ليهنك العلم اي أب املنذئ» أخرجه مسلم وأب داود(. 1

وأخرج البخائج وأباو داود( 2وغهمهاا قولاه  ألب ساعيد بان املعلاى( 3ألعلمناك أعظام
سوئة يف القرآن مث فسرنا له بسوئة :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭼ.

(1
(2
(3

واباان الجمل اااين :كم ااال ال اادين ،أبااو املعااايل ،حمم ااد ب اان علااي األنصااائج السااماكي نساابة إىل أب دجان ااة
األنصائج ،مساك بن حرب فقيه أصويل ،افعي ،صاويف ،ولاد يف دميا سانة 666ن ا وويل قضاا حلاب
ساانة 724ن اا .ملاادة ساانتني ،مث انتقااي إىل مصاار وتااويف هبااا ساانة 727ن اا .ينظاار :معماام الياايو ال بااه
للذنيب ( ، 244/2وطبقا اليافعية ال ربى للسب ي (. 190/9
أخرجااه مساالم يف صااحيحه ،كتاااب صااالة املسااافرين – ب فضااي سااوئة ال هاايف وآيااة ال رسااي (810
وأخرجه أبو داود يف سننه ،كتاب الصالة ،ب ما جا يف آية ال رسي (. 72/2( ، 1460
ص ااحيح البخ ااائج ،كت اااب فض ااائي الق اارآن ،ب فض ااي فاحت ااة ال ت اااب ( 5006وس اانن أب داود ،كت اااب
الصالة ،ب فاحتة ال تاب (. 17/2( 1458
احلائث بن نفيع بن املعلى بن لوذان األنصائج ،أبو سعيد ،صحاب جليي ،ئوى حديثني عن ئسول و ،
تااويف ساانة 64ن اا ،وعمااره  64ساانة .ينظاار :أس ااد ال اب ااة ( ، 139/6والااوايف لوفي ااا (. 191/11
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أقول :والظانر أن ذلك يقتضي تفاو غه القرآن؛ لتفاوته يف النفع عتبائ ما ذكر.

ويبقى النظر فيما ذكره العالمة اإلسنوج( ، 1ونقله عناه العالماة احلاافظ اباالل السايوطي
وأقره من أن ألفاظ األذكائ توقيفية بادليي حاديث الاربا يف دعاا الناوم كماا يف الصاحيح
فال استدالل به ،وذلك ألن حديث الربا بن عازب يف تعلايم ماا يقاال عناد الناوم مان ئد

الناايب  قولااه وبرسااولك الااذج أئساالر ،بقولااه :ال ونبياك الااذج أئساالر ،ال دليااي فيااه؛
ألن ألفاظ األذكاائ توقيفياة ألناه مي ان أن يقاال ئمباا كاان الارد علياه ملاا يف اللفاظ مان سار

وخصوصية ال حتصي ب هه اللهم إال أن يقال املراد ب وهنا توقيفية نو ذلك على أن قولاه
ال ونبيااك إ  .مفاااده أصاارب يف اإلميااان ماان مفاااد املنهااي عنااه أو أنااه نبّااه بااذلك علااى أن

الرواية سنة متبعة.

أج ملاا يف تفسااه القاارطيب( 2عاان اباان مسااعود قاال :قلاار :أعااوذ هلل السااميع العلاايم ماان
الياايلان الاارجيم فقااال لااه /الناايب «:اي اباان أم عباادغ أعااوذ هلل ماان الياايلان الاارجيم،

ن ذا أقرأين جربيي عن اللوب عن القلم» نقي أبو الليث السامرقندج( 3عان بعضاهم أهناا
فارض ،فاإذا نساى القاائ مث تاذكر يف أثناا القارا ة تعاوذ وابتادأ مان أول ،وقياي :مان أول

وقفااه .وقيااي :كاناار واجبااة عليااه  وحااده مث أتسااينا بااه ،قيااي :ليساار االسااتعاذة ماان
القارآن إمجاعاا( 4وإن كاان أصالها فياه ،قاال و تعااىل :ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ قالنحاي:

فعرب عن إئادة الفعي بلفظ إقامته للمسبب مقام السبب(. 5
 98اآلية ،أج إذا أئد ّ ،
(1

(2
(3

(4
(5

عبدالرحيم بن احلسن بن علي بن عمر بن علي بن إبرانيم ،أبو حممد القر ي األموج ،األسانوج ،املصارج،
ولد نسنا سنة 704نا .كان عاملا ئعا يف عدد من الفنون ،تويف سنة 772ناا .ينظار :طبقاا الياافعية
البن قا ي هبة ( ، 98/3والدئئ ال امنة (. 147/3
ابامع ألح ام القرآن (. 87/1
واحلديث أخرجه الثعليب يف تفسهه ( 42/6و عفه األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة (. 3903
ذكره القرطيب يف تفسهه (. 87/1
وأبو الليث السمرقندج :نصر بن حممد بن إبرامهي ،فقيه حنفي صاحب كتاب الفتاوى ،وتنبيه ال افلني،
تويف سنة 375نا .ينظر :ابوانر املضية ( ، 196/2وسه أعالم النبال (. 333/12
ذكره القرطيب يف تفسهه (. 87/1
ينظر :تفسه القرطيب (. 87/1
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ونقي عن أب نريرة والنخعي( 1وابن سهين( 2أن التعوذ بعد القرا ة؛ لظاانر اآلياة والفاا

للتعقيااب ،أو ملااا يف الرتمااذج ،ماان أنااه  ملااا ذكاار عاادد األنبيااا قااال «:الرسااي ماانهم

ثالمثائااة ومخسااة عياار مجااا غفاها»( 3فا ئاد بقولااه إىل أ التنبيااه علااى كااي ذلااك ،علااى أنااه
يقال على ما قال العالمة اإلسنوج :كييف اتص ما قلر ألذكائ وي ي ن كذلك القرآن

فقااد ئوج عاان أب الاادئدا

(4

« :أنااه أقارأ ئجااال (طعااام األثاايم فقااال :طعااام اليتاايم م ارائا،

فقال له قي طعام الفاجر اي نذا» ففي نذا دليي ملن جياوز إبادال كلماة ب هناا وإن كانار
اذة إذا أئد معنانا فلم ي يقي ذلك يف األذكائ.

وحيث ي يسلم الدليي وطرقه االحتماال ساقط باه االساتدالل ،علاى أين ئأيار يف غضاون

كالم بعض العلما فيما علقه على من زاد على الوائد يف األذكائ ،كان يسبح مثال أئبعاا

وثالثني ما لفظه :وذلك يستلجم عدم التعبد به إال أن يقاال التعباد باه واقاع ماع ذلاك أبن
أييت نحدى الروااي الوائدة إىل آخر ما قال ف طل لفظ التعبد على األذكائ ومناه يعلام

أنه ال فرق بني قوقم لفظ تعبدج ،ولفظ توقيفي أاي ما قالوا ذلك كما علمار مماا ننالاك
ل

/أقااول وإن ي أئه منقااوال :إذا نمااي قااول ماان قااال توقيفيااة أج يف األذكااائ علااى أن

اليائع جعي نذا اللفظ بذج أسرائ وخواص ال توجاد إال باه ال ب اهه وال مبرادفاه ،ونماي /6ب

قااول ماان قااال تعبديااة :علااى أنااه أئاد يف وجااه خاااص ونااو :عاادم ئوايتهااا ملعااىن أيضااا،

كالقرآن ،وعلاى ناذا احلماي فاال ماانع أن ي اون تقييادا ملاا أطلقاوا مان جاواز ئواياة السانة
(1

(2

(3
(4

إبرانيم بن يجيد بن قيس بن األسود ال ويف النخعي ،أبو عمران ،فقيه العاراق ،أمجعاوا علاى توثيقاه وجاللتاه
وبراعته يف الفقه تويف سنة 95نا.
ينظر :تذكرة احلفاظ ( 59/1الوايف لوفيا (. 108/6
حممد بن سهين ،أبو ب ر األنصائج ،األنسي ،البصرج ،موىل أنس بن مالك ئ ي و عنه خادم ئساول و
 ولد يف خالفة عمر ئ ي و عنه ،ا تهر بتعبه الرؤى ،تويف سنة 110نا.
ينظر :سه أعالم النبال ( 606/4والوايف لوفيا (. 122/3
أخرجه أبو داود الليالسي ب أحاديث أب ذئ ال فائج – ئ ي و عنه – (. 480
عومير بن مالك ويقاال بان زياد بان عاامر بان قايس بان أمياة األنصاائج أباو الادئدا اخلجئجاي ،صاحاب جلياي
أسلم يوم بدئ تويف سنة 32نا .ئ ي و عنه.
ينظر :االستيعاب ( 1227/3وأسد ال ابة (. 306/4
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ملعىن بيرطه ،أتمي منصفا ،ونذا إن سلم يلل التعبد والتوقيايف علاى األذكاائ وااتص

القرآن بقوقم متعبد بتالوته.

نااذا ويف اإلتقااان( ، 1قااال ابااوي («: 2كااالم و تعاااىل املنا ّاجل قساامان :قساام قااال بربيااي:

اقارأ علااى الناايب نااذا ال تاااب ،فنااجل جربيااي ب ااالم و ماان غااه ت يااه ،ونااذا نااو القاارآن،
وقساام قااال و تعاااىل بربيااي :قااي للناايب الااذج أناار مرسااي إليااه :إن و يقااول :كااذا وكااذا

وأمر ب ذا وكذا ففهم جربياي ماا قاال ئباه ،مث ناجل باذلك علاى النايب  وقاال لاه ماا قاال
ئبه ،وي ت ن العبائة تلاك العباائة ،فاإن امللاك إذا قاال ملان يثا باه :قاي لفاالن يقاول لاك
امللااك اجتهااد يف اخلدمااة فقااال لااه الرسااول :يقااول لااك امللااك ال تتهاااون يف خاادميت ال

يُنس ااب إىل ك ااذب وال تقص ااه يف أدا الرس ااالة ،ون ااذا القس اام ن ااو الس اانة ،وق ااد وئد :أن

جربياي كااان يناجل لساانة كمااا يناجل لقاارآن وماان نناا جاااز ئوايااة ناذا القساام ملعااىن دون

األول».

أقول  -لتحله حلرمة قرا ته ملعىن املفو لإلعماز املقصود من القرآن ،وأقي ما يقع به
اإلعماز عند بعض احملققني ثالث آاي  ،مث إعمازه بوجهني :طري بالغته وطري نظمه.

وذكر صاحب التو يح( 3يف أصول احلنفية« :أن احلديث يف النقي ملعىن أنواع فما كان
حم مااا جيااوز /للعاااي لل ااة ومااا كااان لااانرا حيتمااي ال ااه كعااام حيتمااي اخلصااوص أو حقيقااة /7أ

حيتمااي اجملاااز جيااوز للممتهااد فقااط ،ومااا كااان مياارتكا أو جممااال أو متياااهبا أو ماان جوامااع

ال لم ال جيوز أصال» .انتهى

(1
(2

(3

اإلتقان يف علوم القرآن ( 159/1نقله امللؤليف بتصرا.
أبو املعايل ،عبد امللك بن عبد و بان يوسايف بان عباد و بان حياوة اباوي امللقاب نماام احلارمني مان أناي
نيسابوئ فقيه افعي ولد سنة 419نا ،وتويف سنة 478نا.
ينظر :سه أعالم النبال ( 468/18وطبقا اليافعي ال ربى للسب ي (. 165/5
التو يح يف حي غاوامض التنقايح ،نقاال عان ارب التلاوب علاى التو ايح للساعد التفتاازاين ( ، 25/2وناو
صدئ اليريعة األص ر عبيد و بن مسعود بن حممود بن أنماد احملباوب ،النماائج ،احلنفاي فقياه ،أصاويل،
حمدث ،مت لم .تويف يف سائى سنة 747نا.
ينظر :ابوانر املضية ( ، 365/2ومعمم امللؤلفني (. 246/6
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نقلناه لنفاسته ولهجع إليه نذا« ،وال رض التخفييف على األماة حياث جعاي املناجل إلايهم

علااى قساامني :يروونااه بلفااظ املااوحى بااه وقساام يروونااه ملعااىن ،ولااو جعلااه كلااه ممااا يااروى
للفظ لي أو ملعىن ي يلؤمن التبديي والتحرييف» .انتهى كالم اإلتقان(. 1

أقول ولعي نذا الذج قاال فياه يرووناه بلفاظ املاوحى باه ،أج ال ملعاىن بادليي املقاباي ناو

م اراد العالمااة السااب ي( 2بقولااه يف القاارآن :لفااظ متعبااد بتالوتااه وي أئ ذلااك إال يف كااالم
العالمااة السااب ي ،علااى أن ماان كتااب عليااه قااال :إمنااا أئاد بااجايدة نااذا يف احلااد إخ اراج
املنسو التالوة ،ومي ن أن يقال يف قوقم لفظ متعبد بتالوته :أج نو املم ن فهام معنااه

ملن قصده وعناه ،ال الذج ال يعقي معناه ،وذلك ال وجه له.

اسااتدلوا بقااول السااب ي املتعبااد بتالوتااه علااى أنااه يثاااب علااى القاارآن ولااو ي يفهاام معناااه،

وحينئذ ال فهم وال عقي ملن نفاه ،واحلاصي  -كما نو نص احلديث فضال عن فحواه -
 :أن من أعربه أج فهم معناه ،أثيب على كي حارا بعيارين حسانة ،ومان قارأه وي يعرباه

 أج ي يفهم معناه  -كان له ب ي حرا عير حسنا  ،وعلاى كاي فهاو  -أج القارآن :-لفااظ متعبااد بتالوتااه ويعقااي معناااه .ومبااا قاارئ لااك وئقماار حيصااي الفاارق بااني قااوقم:

األذكااائ توقيفيااة والقاارآن متعبااد بتالوتااه أج وأنااه يثاااب عليااه مللقااا خصوصااية لااه دون
األذكائ إن ثبر أنه ال بد فيها من فهم املعىن عن األخيائ.

أقول/ :وطال ما طلبر منهم النص على مان قاال ذلاك ،وت ارئ مسااعي قاذا مان عظماا /7ب

املعاصرين من السادة اليافعية ،مث بعد ذلك وقفر علاى عباائة للعالماة الاويل الناووج

(3

ونااي«:املاراد ماان الااذكر حضااوئ القلااب بااي نااو املقصااود فيحاارص عليااه ويتاادبر مااا يااذكر
(1
(2

(3

اإلتقان يف علوم القرآن (. 160/1
تقااي الاادين أبااو احلساان ،علااي باان عبااد ال ااايف باان علااي باان متااام باان يوساايف باان موسااى اخلجئجااي األنصااائج،
السب ي املصرج ،مث الدمياقي الياافعي ولاد سانة 683ناا ،فقياه ،أصاويل ،حمادث مفسار ،حناوج ل اوج،
مت لم .تويف سنة 742نا.
ينظر :طبقا اليافعية ال ربى لتاج الدين عبد الوناب السب ي ( 139/10والدئئ ال امنة يف أعيان
املائة الثامن (. 75/4
األذكائ للنووج (. 13
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ويعقي معناه فالتدبر يف الذكر مللاوب كماا ناو مللاوب يف القارا ة ال ارتاكهما يف املعاىن

املقصاود» نااذا كالمااه ،ومااع نااذا ال يلتفاار إىل غااهه ،وطااال مااا مااج مسعااي مااا عااداه فارتاه
رك بينهما ونو نص يف املراد أتمي ذلك.
على أن الذج قاله الفقها  :التعبدا ني األح اام الايت ي يقام علاى إدئاك علتهاا دلياي،

ال الاايت ال علااة قااا يف نفااس األماار ،بااي كااي ح اام لااه علااة يف نفااس األماار ائتاابط هبااا اارعا
تفصيال ال عقال وال وجو ومنه يعلم ما يف قول من قال :إن األمر التعبدج ناو الاذج ال

يعقااي لااه معااىن وقااال العالمااة النااووج(« : 1اعلاام أن األذكااائ امليااروعة يف الصااالة وغهنااا

واجبة كانر أو مستحبة ال حيتسب اي منهاا وال يعتاد باه حا ياتلفظ باه حبياث يسامع
نفسه إذا كان صاحيح السامع ال عاائض لاه» وقاال امليادايل( : 2فاإن قياي ي مساي القارآن

قرآان قلنا :اختلايف فياه ،فقياي :ذلاك تاوقيفي ،فإناه قارآن يف األزل ،مث قاال :وعرفاه أئماة
األصول :مل توب يف املصاحيف املنقاول لتاواتر وجعلاوه امساا للانظم واملعاىن مجيعاا ،أج

للنظم من حيث الداللاة علاى املعاىن ،ال جملارد املعاىن انظار بقياة كالماه فلايس فياه ماا قاال

العالمة السب ي من قوله املتعبد بتالوته.

تتماايم :قااال احلااافظ الساايوطي( 3يف حا ااية البيضاااوج(«: 4السااوئة اللائفااة املرتمجااة أج
املسماة سم خاص بتوقييف من النيب  وقد ثبار أن مجياع أمساا الساوئ لتوقيايف مان
األحاديث واآلاثئ» فانظره.
(1
(2

(3
(4

األذكائ للنووج (. 13
امليدايل :أبو الفضي حممد بن أب القاسم بن حممد امليدايل امل رب البماين ولد ببماية مان منلقاة ميادالة
الجواوج نسبة لقبيلة زواوة املال ي ،فقيها أصوليا تبحر يف كثه من العلوم ،تويف حبلب سنة مخاس وساتني
ومثامنائة.
ينظر :الضو الالمع ألني القرن التاسع ( 180/9وب ية الوعاة (. 247/2
اإلتقان يف علوم القرآن (. 186/1
البيضاوج :عبد و بن عمر بن حممد بان علاي ،قا اي القضااة ،انصار الادين ،أباو اخلاه البيضااوج ،عالماة
مفسار ،ولاد يف مديناة البيضاا بفاائس قارب اهاز ،مان ملؤلفاتاه :أناوائ التنجياي وأسارائ التا ويلي ،وطوالااع
األنااوائ وغهنااا ،تااويف ساانة 685ن اا ،ينظاار :طبقااا اليااافعية ال ااربى ( ، 157/8وطبقااا املفس ارين
لألدنه وج (. 254
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أقول :واملراد به :االسم الذج يذكر للسوئة وتيتهر به  ،/فال يع ر على ذلك أن التوباة /8أ

مسانا حذيفة
بن أب كثه

(1

(2

لفا حة ،وسوئة العذاب .والفاحتة مسانا ابن عيينة لواقية ومساناا حيا

ل افية ،ومسانا غهه :ال نج ،وغه ذلك فافهم.

ومما ااا ينا ااتظم يف نا ااذا السا االك :ما ااا ذنا ااب إليا ااه القا ا ااي يف أحا ااد قوليا ااه ،وال رما اااين

(3

واللييب( 4والبيهقي وأبو جعفر النحاس( 5ونو :إن ترتيب سوئ القرآن توقيفي.

واختائه اليمس العلقمي( 6تبعا لييخه احلافظ ابن حمر العسقالين( 7ولفظ ابن حمار
احلافظ بعد استيفا األدلة من ابانبني«:والذج ينيرب لاه الصادئ ماا ذناب إلياه البيهقاي
ونو إن مجيع السوئ ترتيبها توقيفي إال برا ة واألنفال».

(1

(2
(3

(4
(5

(6

(7

الصحيح أن الذج مساناا لفا احة ناو ابان عبااس ئ اي و عنهماا ،كماا يف صاحيح مسالم عان ساعيد بان
جبااه قااال :قلاار الباان عباااس :سااوئة التوب اة ،قااال :التوبااة نااي الفا ااحة .ومسانااا حذيفااة ئ ااي و عنااه
لعذاب ،أخرجه أبو عبيد يف فضائي القرآن (. 241
حذيفااة باان اليمااان ،واساام اليمااان :حساايي باان جااابر ،العبسااي اليماااين صاااحب ساار ئسااول و  حيااث
أخااربه أبماار املنااافقني ،اسااتعمله عماار ئ ااي و عنااه علااى املاادائن وتااويف بعااد مقتااي عثمااان ئ ااي و عنااه
أبئبعني يوما ئ ي و عنهم أمجعني .ينظر :اإلصابة ( 222/2وسه أعالم النبال (. 361/2
حي بن أب كثه صاحل بن املتوكي اليماين اللائي ،أبو نصر ،ثقة ثبر ،تويف سنة 129نا ئنمه و.
ينظر :ئجال صحيح مسلم ( 218/1وهتذيب التهذيب (. 415/3
انمد بن عبدو ال رماين نميد الدين ،ويلقب حبمة العائفني ،من دعاة االمساعيلياة ،وكتَّااهبم ،كاان املسالؤول
يف أايم احلاكم أبمر و الفاطمي عن الدعوة ،ولد يف القانرة سنة 352نا ،وتويف يف إياران سانة 412ناا،
ينظر :معمم امللؤلفني ( ، 297/1واألعالم . 156/1
احلساني باان حممااد باان عباد و اللياايب ،ماان علمااا احلاديث والتفسااه ،ماان أنااي تاوئيج ،تااويف ساانة 743ناا.
ينظر :الدئئ ال امنة ( ، 186/2والبدئ اللالع (. 229/1
أنمد بن حممد بن إمساعيي بن يونس املرادج ،أبو جعفر النحاس املصرج ،عاي لفقاه والقارآن ،أخاذ النحاو
عن الججاج ،من مصنفاته :كتاب إعراب القرآن ،ومعاين القرآن ،تويف سنة 338نا.
ينظر :إنباه الرواة ( ، 136/1والبل ة يف تراجم أئمة النحو (. 81
حممااد باان عبااد الاارنمن باان علااي باان أب ب اار العلقمااي ،يااس الاادين ،فقيااه ااافعي ماان تالميااذ ابااالل الساايوطي ،ولااد
ساانة 897ناا ،وتااوىل التاادئيس ألزناار ،تااويف ساانة 963ن اا .ينظاار :ال واكااب السااائرة ( ، 40/2ودياوان اإلسااالم
(. 316/3
نذا لفظ السيوطي يف اإلتقان ( ، 219/1ونو يخ العلقمي فقد ي ون ونم من امللؤليف.
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أقول :قول احلافظ :إال برا ة واألنفال ،أج ألن األنفال من املثاين وبرا ة من قاملبني

(1

فقاارن بينهمااا وي يفصااي بينهمااا ببساام و الاارنمن الاارحيم وو ااع يف الساابع اللااول أو ألن
األنفال من أوائي ما نجل ملدينة ،وبرا ة من آخر القرآن نجوال.

وقد سئي سيدان عثمان( 2ئ اي و عناه عان ذلاك ف جااب :أبن النايب  قابض وي يباني
لنا أمرمها ويف ئواية أهنا منها وكانر قصتها ابيهة بقصاتها فظننار أهناا منهاا ،فمان أجاي

ذلك قرنر بينهما من غه فصي وو عتها يف السبع اللول(. 3

ونااو وجااه وجيااه ،وعليااه :فقااول احلااافظ :إال ب ارا ة واألنفااال أج :فرتتيبهمااا جتهاااد ،ال

بتوقييف.

والذج ذنب إليه( 4مالك إمام األئمة وحافظ السانة ،ومجهاوئ العلماا  ،واختاائه القا اي

أبو ب ر الباقالين( ، 5وقال إنه أصح القولني :أنه اجتهادج ،وأنه  وكله إىل أمتاه ولايس

(1
(2

(3

(4

(5

كذا يف املخلوط ولعي املراد :املئني.
عثمان بن عفان بن أب العاص ،بن أمية بن عبد يس القر ي األماوج ،أماه املالؤمنني ،اخلليفاة الثالاث .مان
السابقني إىل اإلسالم تجوج بنيت ئسول و  ئقية ،وبعد وفاهتا أم كلثوم لذا لقب بذج النوئين.
ينظر :اإلصابة (. 393/6
أخرجااه أب ااو داود يف سااننه كت اااب الص ااالة ،ب ماان جه اار هبااا ( ، 786( 208/1وص ااححه األلب اااين يف
مي اة املصابيح (. 2222( 682/1
عن ابن عباس ئ ي و عنه قال« :قلر لعثمان :ما نمل م على أن عمادمت إىل األنفاال وناي مان املثااين
وإىل برا ة وني من املئني فقرنتم بينهما وي ت تبوا بينهما سلر «بسم و الرنمن الارحيم» وو اعتمونا يف
الساابع اللااوال؟ فقااال عثمااان :كااان ئسااول و  تنااجل عليااه السااوئة ذوا العاادد ف ااان إذا نااجل عليااه
ي دعا بعض من كان ي تب فيقول :عوا نلؤال اآلاي يف السوئة الايت ياذكر فيهاا كاذا وكاذا وكانار
األنفااال ماان أوائااي مااا نااجل يف املدينااة وكاناار بارا ة ماان آخاار القاارآن نااجوال وكاناار قصااتها اابيهة بقصااتها
فظننر أهنا منها فقبض ئسول و  وي يبني لنا أهنا منها فمن أجي ذلك قرنر بينهما وي أكتب بينهما
سلر بسم و الرنمن الرحيم وو عتها يف السبع اللوال» .
ينظر :تفسه القرطيب (. 60/1
مالك بن أنس بن أب عامر بان عمارو بان احلاائث األصابحي احلماهج املادين ،أباو عباد و ،إماام اقمارة،
وينسب إليه املذنب املال ي .ولد سنة 95نا ،وتويف سنة 179نا ،يف املدينة ئنمه و تعاىل.
ينظر :طبقا الفقها ( 57ووفيا األعيان ( 135/4والديباج املذنب (. 69/1
ينظر االنتصائ للقرآن (. 278/1
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منه  حد حيرم خمالفته ال يف كتابة وال قرا ة وال تدئيس وال تلقني ،وقد كانر مصاحيف
األمة خمتلفة الو ع قبي مصحيف سيدان عثمان  -ئ ي و عنه . -

وأما ترتيب اآلج فتوقيفي إمجاعا(. 1

وقااد آن اليااروع يف ابااواب ،عمااال بقااول ساايد أويل األلباااب « :ماان ساائي عاان علاام
ف تمه أبمه و بلمام من انئ»(. 2

ل ن ال بد من /متهياد وأتسايس ،فمان ذلاك :أن يتا دب القاائ مان حياث ناو مباا ينب اي /8ب

االعتنا به ،ونو اإلخالص يف قرا ته ،أبن يريد هبا وجه و ،بي ذلك مللوب ارعا مان
كي م ليف وفرض على كي ملؤمن ،أن يريد ب اي قاول وعماي وجاه و ال ارمي ،ومان أئاد

بذلك غه و ي يقبي ،ك ن يقصد توصال إىل ي سوى ذلك.

قال اهلل تعالى ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ [البينة  ]5اآلية.
وقههال تعههالى ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ [الزمههر  ]3ويف اخلاارب املسااند أن الناايب 
أخرب عن جربيي عليه السالم ،عن و عاج وجاي أناه قاال«:اإلخاالص سار مان سارج ،أج

مودعة قلب مان أحببار مان عباادج » 3( :فاإذا حصاي اإلخاالص حصاي القباول ،ومان ي
حيصي اإلخالص ي حيصي له خالص أصال.

قال العالمة القيهج(«: 4اإلخالص إفراد احل

للاعة يف القصد ،ونو أن يريد للاعاة

التقاارب إىل و دون كااي ااي ماان تصاانع ملخلااوق ،أو اكتساااب حمماادة عنااد الناااس ،أو
(1
(2

(3
(4

ينظر االنتصائ للقرآن (. 281/1
أخرجه أبو داود يف سننه كتااب العلام ،ب كرانياة مناع العلام ب ( ، 321/3( 3658وأخرجاه الرتماذج
يف سننه كتاب العلم ب ما جا يف كتمان العلم  29/5( 2649وصححه األلبااين يف صاحيح اباامع
الص ه وزايدته . 1077/2( 6284
ئواه الثعليب يف تفسهه ( 6/2وذكره القرطيب يف تفسهه ( 146/2وقال عنه احلاافظ ابان حمار يف الفاتح
( 109/4حديث واهٍ جدا.
الرسالة القيهية (. 359/2
القيااهج :عبااد ال اارمي باان نااوازن باان عبااد امللااك باان طلحااة أبااو القاساام القيااهج ،اليااافعي ،الصااويف،
صاحب كتاب الرسالة القيهية يف علم التصوا ولد سنة 376نا وتويف سنة 465نا.
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حمبااة ماادب اخلل ا  ،أو معااىن ماان املعاااين سااوى التقاارب إىل و وحااده» وقااالوا :ال بااد أن

يت دب مع القرآن ويستحضر يف ذننه أنه ينااجي و  -تباائك وتعااىل  -ويتلاو كتاباه ك ناه
يراه فإن ي ي ن يراه فإن و سبحانه وتعاىل يراه.

مث ينظيف فاه؛ ملا ئواه الديلمي(« : 1أنقوا أفوان م خلالل فإهنا مس ن املل ني احلافظني
ال اااتبني وأن ماادادمها الري ا  ،وقلمهمااا اللسااان ،ولاايس ااي أ ااد عليهمااا ماان فضااي

اللعام يف الفم».

وماان ذلااك«:أن حفااظ القاارآن فاارض كفايااة علااى األمااة ،وكااذلك تعليمااه ،كمااا صاارب بااه
ابرجاين( ، 2والعبادج( ، 3وغهمها من اليافعية ،وكذا سااداتنا املال ياة ل ان قاال العالماة
ابا ا ااوي ( : 4يقا ا ااوم با ا ااذلك قا ا ااوم حيصا ا ااي هبا ا اام التا ا ااواتر فا ا ااإن ي يقا ا اام با ا ااه نا ا ااذا العا ا اادد

أمث ال ي»( 5فانظر نذا ماع ماا قاالوا اابط فارض ال فاياة ،ناو مهام يقصاد حصاوله مان
غااه نظاار لااذا إىل فاعلااه ،ومااذنب ابمهااوئ :أن املخاطااب بااه كااي فاارد علااى وجااه
االكتفااا لاابعض ،واحملققااون :علااى أنااه علااى  /الاابعض لقولااه تعاااىل ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

(1

(2
(3

(4

(5

ينظر :سه أعالم النبال ( 395/13وطبقا اليافعية ال ربى للسب ي (. 153/5
أخرجه املتقي اقندج يف كنج العماال ،الفصاي األول يف آداب األكاي ( 40839وقاال األلبااين يف سلسالة
األحاديااث الصااحيحة («: 3265مو ااوع» والااديلمي نااو ااهويه باان ااهردائ باان ااهويه باان فناخسااره
أبااو ااماع الااديلمي ،اقمااذاين ،احلااافظ ،قاادم أصاابهان ومسااع ماان علمائهااا ولااد ساانة 445ن ا وتااويف ساانة
509نا.
ينظر :إكمال اإلكمال البن نقلة ( 291/1وتذكرة احلفاظ (. 38/4
نو أنمد بن حممد بن أنمد ابرجاين ،اليافعي أبو العباس قا ي البصرة تويف سنة 482نا.
ينظر :طبقا الفقها اليافعية ( 371/1وطبقا اليافعية ال ربى للسب ي (. 74/4
ناو حمماد باان أنماد باان حمماد باان عباد و باان عبااد العباادج اقااروج أحاد كبااائ الفقهاا اليااافعية تاويف ساانة
458نا.
ينظر :وفيا األعيان ( 214/4وطبقا اليافعية ال ربى (. 104/4
ابااوي  :أبااو املعااايل ،عبااد امللااك باان عبااد و باان يوساايف باان عبااد و باان يوساايف ابااوي الفقيااه اليااافعي،
امللقب نمام احلرمني ،من أني نيسابوئ ولد سنة 417نا ،وتويف سنة 478نا.
ينظر :اتئيخ ب داد وذيوله ( 43/16وطبقا اليافعية ال ربى (. 165/5
نقال عن السيوطي يف اإلتقان (. 343/1
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ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ ا[التوبة  ]122آلية ،ني ما قال اباوي
جيرج على ما قال أولئك أوال؟ ل

ئأير يف غضون كاالم الياهاب القارايف( 1ماا ير اح

كالم العالمة ابوي  ،ويف منه فائدة وني :ني حيصي ثواب الفعي ملن ي يبا ار الفعاي

كمااا حصااي ملاان

ااره؟ ولفااظ العالمااة اليااهاب الق ارايف :إذا تقاارئ الوجااوب علااى مجلااة

اللوائاايف يف فاارض ال فايااة ف ياايف يسااقط علااى ماان ي يفعااي بفعااي غااهه ،مااع أن الفعااي

البدين ،كصالة ابنازة ،وابهاد مثال ال جيجج فيه أحد عن أحد وكييف يسوج اليارع باني
من فعي ومن ي يفعي؟

جوابه :أن الفاعي يساوج غه الفاعي يف ساقوط الت ليايف وإن اختلايف السابب ،فسابب

سقوطه عن الفاعي فعله ،وعن غهه بعذئ حيصي تلك املصلحة اليت ألجلها وجب الفعاي

فانتفا الوجوب لتعذئ ح مته.

وقااال يف اارب التنقاايح(« : 2ال يلااجم ماان حصااول املساااواة ماان أصااي السااقوط حصااول

املسااواة مللقااا يف الثااواب وغاهه ،بااي حصااي التسااوج يف أصااي السااقوط ألن ال ريا إذا

يي من البحر فبقا الت لييف بعد ذلك بناجول البحار ال فائادة فياه فاال ت ليايف حينئاذ،
فيحصي التساوج يف أصول السقوط ،وميتاز الفاعي لثاواب علاى فعلاه إن فعلاه تقار ».

انتهى

أقااول :وال مااانع أن ي ااون غااه الفاعااي كااذلك إذا كاناار نيتااه أن لااو أم نااه الفعااي لفعااي،
لنية امللؤمن خه من عمله ،ونقلناه بلفظه ،ملا فيه من اإلميا ملا قالاه اباوي  ،وملاا احتاوى

عليه من نذه الفائدة النفيسة.

(1

(2

يف رب تنقيح الفصول (. 157
والقرايف نو أباو العبااس ،اهاب الادين أنماد بان إدئياس بان عباد الارنمن ،القارايف الصانهاجي ،املصارج،
فقيااه أصااويل ،مفساار ،ماان علمااا املال يااة ،تااويف ساانة 682ن اا .ينظاار :الااديباج املااذنب ( ، 62وساالم
الوصول إىل طبقا الفحول (. 124/1
رب تنقيح الفصول (. 157

/9أ
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مث اعلاام أوال :أن ماان الاادليي والربنااان ملاان قااال بفهاام وملاان قااال ب ااه فهاام ،ونااو للااذج

يعتمد عليه يف متيية :ما أييت من األنفال عن العلما األعالم ،فتنباه لاذلك كاذلك وأجار

عليه كي ما ميلى عليك اي مهام ،إال ما جعلوه سندا من ئؤاي املنام ،ما ئواه البيهقاي( 1يف

اليعب عن ابان عمار ئ اي و عنهماا /قاال قاال ئساول و «:مان قارأ القارآن ف عرباه
كااان لااه ب ااي حاارا عياارون حساانة ،وماان ق ارأه ب ااه إع اراب كااان لااه ب ااي حاارا عياار

حسنا ».

قااال احلااافظ ابااالل الساايوطي(« : 2امل اراد نعرابااه :معرفااة معاااين ألفالااه ،ولاايس املاراد بااه
املصاللح عليااه يف النحاو ونااو ماا يقابااي اللحاان؛ ألن القارا ة مااع فقاده ليساار قارا ة وال

ثواب فيها».

وقال السمرقندج( - 3بعد أن ذكر آاثئا –  :وعن علي ئ ي و عنه أن ئساول و 
قااال يف خلبتااه«:أيهااا الناااس قااد با ّاني و ل اام يف حم اام كتابااه مااا أحااي و ل اام ومااا حاارم
علي م ف حلوا حالله وحرموا حرامه وآمنوا مبتياهبه واعملوا مبح مه واعتاربوا أبمثالاه»

(4

فلما أمار النايب  أبن حياي حاللاه وحيارم حراماه ،مث ال مي ان أن حياي حاللاه وحيارم حراماه
إال بع ااد أن يعل اام تفس ااهه وأتويل ااه قب ااي ذل ااك عل ااى أن طل ااب تفس ااهه وأتويل ااه وتفس ااهه

واجب.
مث قال ول ن :ال جيوز ألحد أن يفسر القرآن من ذا نفسه برأيه ،بي يتعلم وجوه الل اة

وأحوال التنجيي ألنه جاا عان ابان عبااس( 5ئ اي و عنهماا عان النايب  أناه قاال«:مان
قال يف القرآن ب ه علم فليتبوأ مقعده من النائ».

(1
(2
(3
(4
(5

أخرجااه البيهقااي يف ااعب اإلميااان ( 2097واحل ااديث مو ااوع كم ااا ذكاار األلب اااين يف سلساالة األحاديااث
الضعيفة (. 6582
اإلتقان (. 3/2
حبر العلوم للسمرقندج (. 11/1
أخرجه املتقي اقندج يف كنج العمال ،كتاب املواعظ والرقائ  ،برقم (. 44169
أخرجه اإلمام أنمد يف مسنده ( 269/1وقال عيب األئانؤوط :إسناده عييف.
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فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النائ»( 1مث قاال«:وإذا ي
وعن النيب  أنه قال«:من ّ
يعلم الرجي وجوه الل ة وأحاوال التنجياي فياتعلم التفساه ويت لايف حفظاه فاال أبس باذلك

وي ون ذلك على سبيي احل اية منه»( . 2انتهى

املقصااود منااه وال عليااك أن جتريااه علااى حااديث البيهقااي يف اليااعب ،ومااا قااال احلااافظ
ابالل فيه ،بي نو من مادة كالم احلافظ ،وليس بعيد عنه ولو بعناية.

وقااال اباان عبااد الاارب( : 3وعلم اا طليللااة واباان ئ ااد ال ااي ماان علمااا املال يااة ماان يق ارأ

القرآن ب ه فهم كمثي احلمائ حيمي أسفائا.

وقااال اباان انجااي(«: 4أف ا بعااض ماان لقيناااه غااه مااا ماارة أبن ماان يق ارأ القاارآن/بال فهاام ال
ثواب له البتة ،زاعما أن ابان عباد الارب ناص علاى ذلاك ،وناو كمثاي احلماائ حيماي أسافائا

قوكث اها مااا أئتضااي

(5

نااذه الفتااوى ونمااي مااا ذكااره اباان عبااد الاارب إن صااح علااى قصااد

املبال ة يف فهم القرآن» .ول هنم أج منهم ما يدل على أنه يثاب عليه ،بفهم وب ه ،فهم
مساتندين يف ذلااك لاارؤاي منااام للاجاي

(1
(2
(3

(4

(5
(6

(6

انظاار كااالم اباان انجاي علااى الرسااالة ،فااإن الرائااي

أخرج ااه الرتم ااذج يف س ااننه يف كت اااب أب ااواب تفس ااه الق اارآن ،ب م ااا ج ااا يف ال ااذج يفس اار الق اارآن برأي ااه
( 2950و عفه األلباين يف عييف ابامع الص ه (. 5737
حبر العلوم (. 12/1
يظر :رب ابن انجي (. 484/2
وابن عباد الارب ناو :أباو عمار يوسايف بان عباد و بان حمماد بان عباد الارب بان عاصام النمارج ،األندلساي،
فقيه مال ي ،حافظ ،حمدث ،ولد سنة 368نا ،وتويف سنة 463نا.
ينظر :ب ية امللتمس يف اتئيخ ئجال أني األندلس ( 489وتذكرة احلفاظ (. 217/3
رب ابن انجي التنوخي على ئسالة ابن أب زيد القهواين (. 484/2
وابن انجي :نو قاسم بنعيسى بن انجي التنوخي القهواين ،فقيه مال ي تويف سنة 839نا.
ينظر األعالم (. 179/5
ن ذا يف املخلوط ،ويف رب ابن انجي« :وكنر ال أئتضي».
ئؤاي نمجة بن حبياب الاجاي القاائ ذكرناا املاجج يف هتاذيب ال ماال ( ، 321/7بساند ابان غلباون املقار
عن حممد بن نصر السامرج قال :أخربان أبو ب ار حمماد بان خلايف املعاروا بوكياع قاال :حادثنا ابان ئ اد
قال :حدثنا جماعة بن الجبه قاال :دخلار علاى نماجة ،يعا ابان حبياب الاجاي – وناو يب اي فقلار :ماا
يب ياك؟ قااال :وكيايف ال أب ااي ،ئأيار الليلااة يف مناامي كا ين قاد عر اار علاى و جااي ثنااؤه فقااال يل :اي
نمجة اقرأ القرآن كماا علمتاك ،فوثبار قائماا فقاال يل :اجلاس ،فاإين أحاب أناي القارآن مث قاال يل :اقارأ،
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ئجي من عظما السادة املال ية ،ويرد عليه ما وئد علاى ئؤاي اإلماام أنماد بان حنباي كماا
أييت إن كانر كهي ل ن مان نظار بعاني التوفيا وأمعان يف التحادي لهار لاه وهبار واتضاح

أنه خالا يف حال وأن من قال ال بد من فهم املعىن أج للخاصة أج إلئادهتم وإحارازنم
حتصيي الثواب األكثار وقاول مان قاال يثااب ولاو ي يفهام املعاىن علاى إئادة أصاي الثاواب
ونو العير حسنا على كي حرا أج ونم العامة و اند نذا احلمي ما قال الربا مان
قرأ القرآن كقرا ة العامة كان لاه ب اي حارا عيار حسانا وهباذا تعلام ساقوط قاول مان

قال ال ثواب له البتة كما تقدم.

أقول :ومن األسرائ اإلقياة الايت أفيضار علاى احلضارة النبوياة( 1ومان النفحاا القدساية
ما أ ائ إليه خه الربية ونو :أن الثواب على القرا ة كي حرا بعير حسانا ولاو ب اه

(1

فق ارأ ح ا بل اار سااوئة طااه ،فقلاار (طااوى وأان اخرتتااك فقااال يل( :با ّاني فبيناار فقلاار (طااوى وأان
اخرتانك مث قرأ حا بل ار ساوئة ياس فا ئد أن أعلاي فقلار( :تنجياي العجياج الارحيم فقاال يل :قاي
تنجيااي العجيااج الاارحيم اي نمااجة كااذا ق ارأ  ،وكااذا أق ارأ نملااة العاارش ،وكااذا يق ارأ املقرئااون ،مث دعااا بسااوائ
فسوئين ،فقال :نذا بقرا تك القرآن ،مث دعا مبنلقة فمنلقا فقاال :ناذا بصاومك لنهاائ ،مث دعاا بتااج
فتوج مث قال :نذا نقرائك الناس القرآن ،اي نمجة ال تدع تنجيال ،فإين نجلته تنجيال ،أفتلوم أن أب ي؟غ
َّ
وقااد طعاان الااذنيب يف مياجان االعتاادال يف نااذه الروايااة حيااث قااال  -عنااد ترمجااة حممااد باان نصاار  -أحااد
ئجال سندنا (« : 55/4ال يُعرا ،وأتى مبنام نمجة الجاي وئؤيته و تعاىل ،فقال حدثنا حممد بن خليف
بن وكيع حدثنا داود بن ئ يد ف ذب ،ي يدئك حمماد داود ،حادثنا جماعاة بان الاجبه ف اذب أيضاا ي يلا
جماعة ،فال يثبر املنام أصال» .واتبعه على ذلك ابن حمر يف لسان امليجان (. 404/5
نمجة بن حبيب بن عمائة بن إمساعياي الاجاي  ،قاائ ال وفاة أحاد القارا السابعة ولاد سانة 80ناا ،وتاويف
سنة 156نا.
ينظر :التائيخ ال به للبخائج ( 52/3ميانه علما األمصائ ( 266ومعرفة القرا ال بائ (. 66
احلضاارة النبويااة مصااللح يسااتخدمه الصااوفية العتقااادنم أن الرسااول  حيضاار امل ااان معهاام ،فيمتمع اون
للذكر يف املساجد ،ويقيمون احلضرة وني الحا  ،وتارنح وئقاص و ارك بللاب املادد مان غاه و عاج
وجي ،ويت ونون آبنا يجعمون أهنا من لفاظ اباللاة( :و  ،وقناواهتم الفضاائية واإلعالمياة ااندة علاى
نذه الضالال والبدع.
وني بدعة قدمية فقد ح ى القا ي عياض عن املسييب قال :كنا عند مالك وأصاحابه حولاه فماا ئجاي
من أني نصيبني يقول :اي أ عبدو عندان قوم مان الصاوفية أيكلاون كثاها مث أيخاذون يف إنيااد القصاائد
مث يقومااون فهقصااون ،فق ااال مالااك :أصاابيان ناام؟ ق ااال :ال ،قااال :أجمااانني ناام؟ ق ااال :ال ،قااوم مي ااائخ
يذكرون و ،قال مالك :ماا مسعار أحادا مان أناي اإلساالم يفعاي ناذا .ترتياب املادائك وتقرياب املساالك
(. 53/2
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فهم ل ن ألئ ب األفهاام الجكياة ومان ناوئ و بصاهته ففهام املقاصاد النبوياة كماا سايظهر

لك من قول خه الربية ،فمن ذلك حاديث عباد و بان مساعود ئ اي و عناه عان النايب
 أنه قال«:إن نذا القارآن م دباة و ،فتعلماوا م دبتاه ماا اساتلعتم ،إن ناذا القارآن ناو
حباي و ونااو النااوئ املباني والياافا النااافع عصاامة ملان متسااك بااه وجنااة ملاان تبعااه ال يعااوج /10ب

فيقا ّاوم وال يجيااغ فيسااتعتب وال تنقضااي عمائبااه وال ال ا علااى كثاارة الاارد فاااتلوه فااإن و

تعاىل /أيجركم على تالوته ب ي حرا عير حسانا أماا أين ال أقاول :آي حارا ول ناه:
أليف عير والم عير وميم عير»(. 1

أقول :لانر نذا ،ولانر حديث البيهقي يف اليعب ،املتقدم :أن احلسنا أصالية ،وأن
املضاعفة فيها كي حسنة بعيار أو بسابع مائاة ،علاى اخاتالفهم يف مراتاب املضااعفة الايت

ال اااتص هبااا واحااد دون آخاار؛ ل اان مااا بعااده يع اار عليااه ،فااانظره مت ا مالغ واألول نااو
الظانر حلصول املجية فال ت فيغ

وحااديث الرتمااذج ،وقااال :حساان صااحيح غريااب(« : 2ماان ق ارأ حرفااا ماان كتاااب و فلااه
حسنة ،واحلسنة بعير أمثاقا ،ال أقول :آي حرا ،ول ن أليف حرا ،والم حارا ،ومايم

حرا» ل ن ال بد لك من سب تنبيه فمن تنبه ملا فيه لفر مبعانيه.
ل اان ول ااتعلم أوال :أن النلا ا

حل ااروا أنفس ااها كان اار األعا اراب في ااه متس اااوية األق اادام

األميااون ماانهم وأنااي ال تاااب ،سااالا النلا أبمسااا احلااروا ،فإنااه كااان خمااتص مباان خااط

وقرأ ال يقال ي قال يف احلديث أليف حرا والم حرا وميم حرا ،فعرب سم احلارا ال
حلرا نفسه؛ ألان نقول :إن ال لم ملا كانر مركبة من ذوا احلاروا واساتمر العاادة

م هتمير وم قيي لل اتب :اكتاب كيار وكيار ،أن يلفاظ ألمساا  ،ويقاع يف ال تاباة
احلروا أنفسها فمرى على تلك املياكلة امل لوفة يف ال تابة.
(1
(2

أخرجااه الاادائمي يف سااننه كتاااب فضااائي القاارآن ،ب فضااي ماان ق ارأ القاارآن ( 3358و ااعفه األلباااين يف
سلسلة األحاديث الضعيفة (. 6842
أخرجه الرتمذج يف سننه ،كتااب أباواب فضاائي القارآن ،ب ماا جاا فايمن قارأ حرفاا مان القارآن ماا لاه مان
األجر ( 2910وصححه األلباين يف صحيح ابامع الص ه (. 6469
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وأيضااا فااال ت فااي وتنبااه ملاا قااال أعلاام النحاااة ،وطااال مااا حققااه اايخنا احملقا الياانواين

(1

وقاارئه وئقمااه يف مصاانفاته ونااو مااا لفظااه :إن حااروا التهمااي سااوا أكاناار أج اجا كلمااة
كمساامى الاجاج واليااا والاادال الااذج نااو أجاجا زيااد ،أو ي ت اان فااإن حااروا التهمااي ال
معااىن قااا مللقااا وماان قااال أن حااروا التهمااي إذا ي ت اان أج اجا فهااي أمسااا ملعااان فقااد
الت اابس علي ااه االس اام ملس اامى ،ف ااإن ح ااروا التهم ااي إمن ااا ن ااي مسااميا أمس ااا ح ااروا

/التهمااي ،وبعااد نااذا التمهيااد ال افااى عليااك قولااه  يف احلااديثني« :ال أقااول أي» إ ،

واالنتصائ على ذلك دون سائر القرآن ،وأن نذا مناه  إللهاائ خصوصاية للتنجياي فاال
يع ر عليك ما قيي.

وأيضااا ال بااد ماان التنبااه ملااا قالااه بعااض العلمااا (« : 2العبااائة يف القاارآن للعامااة واإل ااائة
للخاصة والللائيف لألوليا واحلقائ لألنبيا » وهبذا كله ،ومبراعاته يساهي علياك فهام ماا
أئدانه ،ومااا قاادمنا ماان قولنااا :الرمااج اخلفااي ،والساار ابلااي ،أعا قولااه «:ال أقااول آي».

إ  ،أبن فيه إميا  ،باي ناو صاريح يف أن الثاواب الاذج يف احلاديثني وناو عيار حسانا

ب ااي حاارا حاصااي ولااو ي يفهاام املعااىن ،علااى أن اخللفااا األئبعااة وغااهنم ماان الصااحابة
قااالوا :إن الفااواتح يف أوائااي السااوئ ساار اساات ثر و بعلمااه ،ال يقااال يبعااد أن ااطااب و

عباده مبا ال يفهمون ألن التنجياي كماا ي اون لإلفهاام ي اون للتنبياه علاى اختصااص بعاض
األسرائ بعلمه تعاىل ولإلميان بذلك كذلك.

عل ااى أن العلم ااا ق ااالوا أن و س اابحانه وتع اااىل ي ااطبن ااا بي ااي إال وفهم ااهُ مم اان إم ااا
قللعامة

(1

(2

(3

(3

أو للخاصة أو خلاصة اخلاصة الذين يللعهم و على ذلك إال ماا اسات ثر و

الينواين :نو أبو ب ر بن إمساعيي بن هاب الدين عمر بن علي الينواين الياافعي النحاوج ،ولاد يف قرياة
نوان من إقليم املنوفية مبصر ،صويف على اللريقة الياذلية ،ولاد سانة 959ناا ،وتاويف سانة 1019ناا.
ينظر :األعالم ( ، 62/2ومعمم امللؤلني (. 59/3
ح ي عن جعفر بن حممد الصادق قوله« :كتااب و علاى أئبعاة أ ايا  :علاى العباائة ،واإل اائة ،والللاائيف
واحلقائ  ،فالعبائة للعوام ،واإل ائة للخواص ،والللائيف لألوليا واحلقائ لألنبيا ».
حقائ التفسه للسلمي (. 22/1
يف األصي كلمة للخاصة ،وو عر كلمة للعامة ليستقيم ال الم ولعلها مراد امللؤليف.
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بعلمه ،فظهر من جونر الدليي ،ونو نص ال يقبي الت ويي ملن يراعاي ماا وقاع باه التمثياي
بذلك الدليي ملا توائد عليه اخلاص والعاام وناو قاوقم :يثااب علاى القارا ة ولاو ب اه فهام

املعىن ،ال برؤاي اإلمام األعظم األفخم :أنمد بن حنبي فقط ،على أنه ال يثبار بارؤاي غاه

األنبيا ثواب وال عقاب فر ا ،وفضال عن ح م مان األح اام( ، 1وقاد وئد ئؤاي مجاع
ماان الصااحابة  /ألذان واننيااك هباام ومااع نااذا مااا ثباار هبااا وي يثباار إال لااوحي إىل ساايد

األانم.

وال بقول العالمة السب ي إنه لفظ متعبد بتالوته كما فهمه منه من ال يعتد بفهمه وجعلاه

الدليي يف نذا الي ن ،ملا تقدم.

نذا ما لهار للعااجج الفقاه احلقاه مان اباواب ملان طلاب احلا والصاواب ،وإن كاان فياه

ت رائ وإطناب وإسهاب ،فال ين ر ذلك أو يست ثر علي إال من ي يفقه سر قولاه تعااىل
ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭼ قالبقرة 106 :وال عليك أن تقول يف احلديثني أيضا ما ير د إىل أن املالئ اة
اليت ت تب احلروا غاه املالئ اة الايت ت تاب ال لماا  ،وإىل حاد أقاي مراتاب املضااعفة
للعامااة الاايت ال اااتص هبااا أحااد عاان غااهه وال يراعااي فيهااا زمااان ،وال م ااان وال يعتاارب فيهااا

تفاو األحوال وني العير كماا ناي أيضاا يف القارآن ،وناذا معلاوم ،ل ان إمناا أئد أن
أئتب عليه قويل ويبقى النظر يف قوقم :إن املضاعفة ال ت ون إال ألججا عبادة متار كماا

نقي عليه بعضهم اإلمجاع.

فال تضعييف لتسبيح وخيوع وت به وقرا ة من ئكعة من صالة قلعها باي لاانر كالمهام

لو ي يتسبب يف قلعها ني جيجج ننا أوال وني اآلياة كالعباادة أو ناذه خصوصاية للقارآن
يثاب على احلرا منه خمصصة لإلمجاع .على أين ئأير لل وفيني( 2ما لفظه :أما آي فآية
حيث وقعر من السوئ املفتتحة هبا ومن عدانم ي يعدنا آية فحرئ كي ذلك ،فإين ي أئه
(1
(2

صدق امللؤليف ،فالرؤى ال يلؤخذ منها ح م وال رع ،فال وحي بعد وفاة النيب .
ينظر :الربنان يف علوم القرآن (. 267/1
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ل هج جمموعا كما ننالك ،ومما جياب علاى القارا أن يعملاوا باه وناو مماا يتلاى علياك وإن
كان فيه إميا  ،بي نو نص ملان قاال الباد مان فهام املعاىن فمان ذلاك ماا قالاه «:اقارؤوا

القرآن بلحون العرب وأصواهتا ،وإايكم وحلون أني الفس وأني ال تابني ،وسيمي قوم
من بعادج يرجعاون  /لقارآن ترجياع ال ناا والرنبانياة ،والناوب ،ال جيااوز حنااجرنم مفتوناة

قلوهبم وقلوب من يعمبهم هنم»(. 1

قال العلما («: 2املراد أبحلاان العارب القارا ة للباع والساليقة الايت جبلاوا عليهاا مان غاه
قزايدة وال نقص ،ويلحون أني الفس وال بائر :األن ام املستفادة من علم

(3

املوسيقى

واملراد لذين ال جياوز حناجرنم الذين ال يتدبرونه وال يعملون به وال رض من القرا ة إمنا
نو تصحيح ألفالها على ما جا به القرآن العظيم مث التف ر يف معانيه» .انتهى

أقول :وييهد لذلك ما يف الرتمذج ،والنسائي( ، 4وأب داود ،عان عباد و بان عمارو بان
العاص« :ال يفقه من قرأ القرآن يف أقي من ثالث».

وقال احلسن(« 5تدبر آايته :إتباعه» وقيي( : 6يتف اروا فيهاا وينظاروا يف معانيهاا ليساتدلوا
على املراد هبم وي ييت لوا بتالوة حروفه عن تدبر معانيه.

(1
(2
(3
(4

(5

(6

أخرجااه اللاارباين يف األوسااط ( 183/7ئقاام ( 7223و ااعفه األلباااين يف ااعييف ابااامع الصا ه وزايدتااه
( 151ئقم (. 1067
قاله أبو زكراي األنصائج يف رب املقدمة ابجئية يف علم التمويد ص (. 65-64
ما بني املع وفتني ساقط من املخلوط وأثبته من كالم أب زكراي ليستقيم املعىن.
أخرجه الرتمذج يف سننه ،أبواب القارا ا  ،ئقام ( ، 198/5( 2949وأخرجاه أباو داود يف ساننه ،كتااب
الصا ااالة ،ب يف كا اام يق ا ارأ القا اارآن ئقا اام  ، 54/2( 1390وصا ااححه األلبا اااين يف مي ا ا اة املصا ااابيح
(. 2201( 674/1
أخرجه عبدالرزاق يف مصنفه (. 363/3( 5984
احلساان باان أب احلساان يسااائ البصاارج ،أبااو سااعيد ،مااوىل زيااد باان اثباار وأمااه خااهة مااوالة أم ساالمة – أم املاالؤمنني –
ئ ااي و عنهااا ،ولااد قبااي خالفااة عماار باان اخللاااب ئ ااي و عنااه بساانتني ،فقيااه زانااد ،عابااد ،تااويف ساانة (110
للهمرة ئنمه و.
ينظر :هتذيب ال مال ( 95/6وسه أعالم النبال (. 563/4
ينظر :ال ياا (. 90/4
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وعن ابن عباس( - 1ئ اي و عنهماا  -يف قولاه تعااىل ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹﭼ [البقرة [ ]121قال يتبعون حق اتباع ] (. 2
وعاان احلساان( 3قااال« :إن أوىل الناااس هبااذا القاارآن ماان اتبعااه ،وإن ي ي اان يقاارؤه» وعاان
احلسان( 4قااال« :قارا القاارآن ثالثااة أصااناا :صاانيف اختااذوه بضاااعة أيكلااون بااه ،وصاانيف
أقاموا حروفه و يعوا حادوده ،واساتلالوا باه علاى أناي بالدنام واساتدئوا باه الاوالة ،كثار

ن ااذا الص اانيف م اان نمل ااة الق اارآن – ال كث اارنم و – ،وص اانيف عم اادوا إىل دوا الق اارآن
فو عوه على دا قلوهبم وئكضوا به يف حمائيبهم».

وقال احلسن( : 5إن القرآن قرأة عبيد وصبيان ال علم قام بت ويلاه حفظاوا حروفاه و ايّعوا
حدوده ح أن أحدنم يقول وو قرأ القارآن فاو و ماا أساقلر مناه حرفاا وقاد وو

أسااقله( 6كلااه مااا يُاارى للقاارآن عليااه أثاار يف خل ا وال عمااي ،وو مااا نااو حبفااظ حروفااه
وإ اعة حدوده ،وو ما نلؤال حل ما  ،وال الوئعة ،ال كثر و يف الناس نلؤال / .

وقاال ابان علاا و(« : 7مان ي ي ان قلباه مناوئا إلمياان ال يتلاذذ بساماع القارآن وال تاالؤثر

فيه مواعظه ،إمنا يتعظ باه مان كاان ملؤيادا بسار( ، 8منيارب الصادئ ،مفتاوب السامع ،حااد

(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7

(8

فضائي القرآن ألب عبيد (. 130
ساقط من املخلوط وأثبته من فضائي القرآن ألب عبيد.
ذكره أبو عبيد يف فضائي القرآن (. 213
ذكره أبو عبيد يف فضائي القرآن (. 127
أخرجه أبو عبيد القاسم يف فضائي القرآن ( 213والفرايب يف فضائي القرآن ( 246واآلجرج يف أخالق
القرآن (. 100
يف املخلوط :ما أسقله وما أثبته من أصي الرواية.
نو :أنمد بن حممد بن عبدال رمي بن علا و اتج الدين أبو الفضي اإلس ندئاين الياذيل ،صاحب اليايخ
أ العباس املرسي صاحب الياذيل ،كان املت لم على لسان الصوفية يف زمان ،تويف سنة 709نا .ينظر:
الدئئ ال امنة (. 324/1
نذه من ألفاظ الصوفية ،وني االعتقاد ألسرائ اخلفية ،وعصمة غه األنبيا  ،وي ا عان ناذه العباائة قولاه
تعاىل( :إن يف ذلك لذكرى ملن كان له قلب أو ألقى السمع ونو هيد .

/12ب
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البصر ،صاان لتوفي  ،مسددا لعصمة ،فاإذا مسعاه وعاا فوائاد أح اماه ،واتعاظ لللاائيف

مواعظه».

وئوج عن أب عبيد( 1عان احلسان  -ئ اي و عناه  -قاال« :ماا أناجل و آياة إال وحياب

أن يعلم فيما أنجلر ،وما أئاد هبا» .وله عن عمرو بان مارة( ، 2قاال« :إين ألمار ملثاي مان
كتاب و تعاىل ال أعرفه ف غتم به لقول و تعاىل ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ [العن بااو  43 :ولااه عاان أب الاادئدا

(3

 -ئ ااي و

عنااه « :-لااو أعيتا آيااة ماان كتاااب و فلاام أجااد أحاادا يفتحهااا إال ئجااال بااربك ال ماااد
لرحلر إليه».

أقول :ونو أقصى حبر الايمن ،ومان ناذه النقاول يظهار املاراد ملان قفقاد

(5

(4

وأتماي وأئاد

أن املراد هبا املبال ة كثرة يف الثواب كما نو يف حديث«:من أعرب القرآن» فال ت فيغ

وعاان طاااووس(« : 6ساائي  أج الناااس أحساان ق ارا ة ؟ فقااال :الااذج إذا مسعتااه ئأيتااه

ايى و».

(1
(2

(3
(4

(5
(6

أخرجه أبو عبيد يف فضائي القرآن (. 97
أخرجه أبو عبيد يف فضائي القرآن (. 97
ونو عمرو بن مرة بن عبس ابه  ،صاحب ئسول و  ،أبو طلحة ،أسلم قدميا و هد ماع ئساول و
 املياااند ،تااويف ليااام يف خالفااة عباادامللك باان مااروان .ينظاار :هتااذيب ال مااال ( ، 237/22وأسااد
ال ابة (. 767/3
أخرجه أبو عبيد يف فضائي القرآن (. 101
باارك ال ماااد :قااال اباان العاارب يف أح ااام القاارآن«:مدينااة احلبيااة» ( 382/2يف معماام املعاااي اب رافيااة يف
السهة النبوية لعات البالدج ( ، 42مو ع قدمي معلوم بني حلي والقنفذة على السااحي اليارقي للبحار
األنمر.
ن ذا يف املخلوط.
أخرجه ابن أب يبة يف مصنفه ،كتاب الصلوا . 8742( ،
وطاوس بن كيسان ،أبو عبد الرنمن اليماين احلمهج ،مان كباائ التاابعني ،ومان عبااد الايمن ،أدئك مخساني
صحابيا تويف سنة  .101ينظر :تذكرة احلفاظ ( 90/1وطبقا احلفاظ (. 41
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ويف ئواي ااة(« : 1س اائي أج الن اااس أحس اان ص ااوات لق اارآن؟ ق ااال :ال ااذج إذا مسعت ااه ئأيت ااه

ايى و».

ويف ئواية« :أحسن الناس صوات لقرآن :أخيانم هلل»(. 2
وعن أب الدئدا  ،قال« :كنا مع ئسول و  فيخص ببصره إىل السما مث قاال«:ناذا
أوان ا ااتلس العل اام م اان الن اااس حا ا ال يق اادئوا من ااه عل ااى ااي » فق ااال زايد ب اان لبي ااد

األنصائج( : 3اي ئسول وغ وكيايف ااتلس مناا وقاد قارأان القارآن؟ فاو و لنقرأناه ولنقرئناه
نسائنا وأبنائنا فقال«:ث لتك أمك اي زايد إن كنار ألعادك مان فقهاا أناي املديناة ،ناذه
التوئاة واإلجنيي عند اليهود والنصائى فمااذا ت ا عانهم؟» قاال جباه :فلقيار عباادة بان

الصامر قال :قلر :أال تسمع ما يقول أخوك أبو الدئدا  ،وأخربته لاذج قاال ،فقاال:
ص اادق إن اائر/ .ألح اادثنك أبول عل اام يرف ااع م اان الن اااس اخلي ااوع يو ااك أن ي اادخي

املسمد ابماعة فال يرى فيه ئجال خا عا(. 4

وعاان علااي( - 5ئ ااي و عنااه  -ملااا ساائي نااي عناادكم ااي يع ا اي أنااي بياار النبااوة
خص م به النيب  من دون الناس؟ قال« :ال إال كتاب و ،أو فهم أوتياه ئجاي يعا يف

القاارآن» ،وماان نااذا يعلاام أن الفهاام دئجااة أخاارى بعااد حفااظ القاارآن؛ ألن لفهاام لااه تبااني
معانيه وأح امه ،وقد نفى عليه الصالة والسالم العلم عمن ال فهم له بقوله«:ئب حاماي
فقه ال فقه له».
(1
(2
(3

(4
(5

لقاارآن ( 3532وصااححه األلباااين يف

أخرجااه الاادائمي يف سااننه ،وماان كتاااب فضااائي القاارآن ،ب الت ا
صفة صالة النيب . 125( 
أخرجه ابن أب يبة يف مصنفه ،كتاب فضائي القرآن ب يف حسن الصو لقرآن (. 29944
زايد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان بن عامر األنصائج ،البيا ي أبو عبد و ،هد العقباة ،وامليااند كلهاا ماع
ئسول و  ،وكان عامي النيب  على حضر مو تويف يف أول خالفاة معاوياة بان أب سافيان – ئ اي
و عنهم .-
ينظر :االستيعاب ( 37/4واإلصابة (. 33/4
أخرجه الرتمذج يف سننه كتاب أباواب العلام ،ب ماا جاا يف ذنااب العلام ( 2635وصاححه األلبااين يف
صحيح ابامع الص ه (. 6990
ذكره ابن العرب يف أح ام القرآن (. 574/1

3927

وعاان علااي( 1أيضااا  -ئ ااي و عنااه «:-ماان ق ارأ القاارآن ونااو قااائم يف صااالة فلااه ب ااي
حرا مائة حسنة ،ومن قرأ ونو جالس يف الصالة ،فله ب ي حرا مخسون حسنة ،ومن

ق ارأ القاارآن يف غااه الصااالة ونااو علااى طهااائة فخمااس وعياارون حساانة ،وماان ق ارأ ب ااه
و و فعير حسنا » فانظر باني كالماي ناذا اإلماام ابان عام النايب  وماا مفادمهاا ناي

مفسر لآلخر ومي ن إجرامها على ما تقدم.
التباين أو أحدمها ّ

وقال احلافظ بن كثه(« : 2ويف الصحيح عن النيب  أنه قال«:أج اخلل أعمب إلي م»

قالوا :املالئ ة ،قال«:وكييف ال يلؤمنون ونم عناد ئهبام» وذكاروا األنبياا  ،قاال«:وكيايف ال

يلؤمنااون والااوحي ينااجل علاايهم» قااالوا :فاانحن؟ قااال«:وكياايف ال تلؤمنااون وأان بااني ألهااركم»
قالوا فمن اي ئسول و قال«:قوم أيتون بعدكم جيدون صحفا يلؤمنون مبا فيها»(. 3

أقول ففياه دعلدام مان أعاالم نبوتاه ،نعالماه بقاوم أيتاون وأن إميااهنم مباا جيادون يف الصاحيف

كاا.

ويف الرتمااذج( : 4قااال ئسااول و «:مااا آماان لقاارآن ماان اسااتحي حمائمااه» وأيضااا فيااه
إخبااائه  مبااا ساايقع بعااده ماان تاادوين القاارآن وكتبااه يف صااحيف ،وي ي اان يف زمنااه / 

ويبقى النظر فيما نقي عان اإلماام األكارم ،واحلارب املفخام والسايد األعظام ،مان ناو لسانة

النيب  أئوى وأنقي اإلمام اجملتهد أنمد بن حنبي من الارؤاي إن ثبتار لساند املتصاي
(1
(2
(3
(4
(5

(5

ذكره ال جايل يف إحيا علوم الدين ( 275/1وابن حقي يف ئوب البيان (. 238/5
ذكره ابن كثه يف تفسهه ( 167/1و ( 86/2و ( 11/8دون ذكر أنه يف الصحيح.
أخرجااه البيهقااي يف دالئااي النبوة،كتاااب الياامائي وحنونااا ،ب مااا جااا يف إخبااائه بقااوم ي يااروه فيلؤمناون بااه
( 538/6و عفه األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة (. 647
أخرجااه الرتم ااذج يف سااننه كت اااب أب ااواب فض ااائي الق اارآن ( 2918( 90/5و ااعفه األلب اااين يف ااعييف
ابامع الص ه (. 4975
ئؤاي اإلمااام أنمااد  -ئنمااه و  -لربااه  -ساابحانه وتعاااىل  -يف املنااام ذكرنااا اباان ابااجئج يف النياار (، 4/1
حيث قال :أنب ان أنمد بن حممد بن احلسني البنا عن علي بن أنمد ،أن أ حممد عبدال بن عبدالواحاد
بن علي بن سروئ املقدسي احلافظ أخربه قال :أان عبدالرزاق بان إمساعياي القوساياين مساعاا أان أباو اماع
الديلمي احلافظ ،أان أبو ب ر أنماد بان معمار األناواب الاوئاق ،أان أباو احلسان طاانر بان نماد بان ساعدديه
الدنقان هبمدان حدثنا حممد بن احلسني النيسابوئج هباا ،حادثنا أباو ب ار الارازج وأخاربين حمماد بان أنماد
إيل احلاافظ عبادالرنمن بان علاي الساالمي ،أان
الصاحلي فانا عن أب احلسن بن أنمد الفقيه قال :كتاب ّ
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ال ه املعلي فإن فيها نوع طول؛ ألن قوله تعاىل له :ب المي ،كااا يف اباواب ،وإن كاان

امل ثوئ يف وقر أو حال من غه القرآن اال ت ال به أفضي منه ،أج ف المه تعاىل أفضاي

من التسبيح والتهليي امللل .

وما وئد يف مسلم( 1مان أناه صالى و علياه سائي أج ال االم أفضاي؟ فقاال«:ماا اصالفى
و ملالئ ته أو لعباده :سبحان و وحبمده» فمحمول علاى كاالم اآلدمياني ،وماراد اإلماام

بقولااه« :مااا أفضااي إىل آخااره أج :مااا الااذج يرتتااب عليااه األكثاار ماان الثااواب ،وقولااه بعااد:

«بفهام وب اه فهام» يااونم أن عناده يف ذلاك اي  ،ونااو  -ئ اي و عناه  -ال ياارتدد يف
ترتااب الثااواب ،مااع فهاام املعااىن وبعااد قولااه تعاااىل لااه« :ب المااي» ألن الفاارد عنااد اإلطااالق
ينصاارا لل امااي منااه ،وكااان الالئا مبقااام اإلمااام ئ ااي و عنااه علااى الاادوام ،حيااث أئاد
التنصايص علااى املارام ،لااوال إئادتاه طااول ال ااالم مااع امللاك العااالم أن يقتصاار علااى قولااه:
«ولااو ب ااه فهاام» بعااد قولااه تعاااىل لااه« :ب المااي» علااى أنااه تبااائك وتعاااىل عاااي مباراده ،فااال
ي اون مناه إمجاال فيماا سابيله التفصايي ،وإمناا كاان ذلاك مناه  -ئ اي و عناه  -ألناه يف

مقام خلاب األحبة على حد ما كان من سيدان موسى  -صلوا و وسالمه علاى نبيناا
وعلي ا ااه  -ج ا ااوا لقول ا ااه تع ا اااىل ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ [ط .]18
أقول وعلى التنجل وإئخا العنان ،أن لو سلم ماتوائدوا عليه من ئؤاي اإلماام  -ئ اي و
عنه  -استدالال هبا ،فليسر نصا فيما قالوا؛ ألهناا كماا حتتماي /ماا قاالوا حتتماي أيضاا أن

(1

ابن انصر ،أنب ان أبو علي احلسن بن أنماد ،أان أباو حمماد اخلاالل ،أان عبيادو بان عبادالرنمن الجنارج ،أان
أنمد بن حممد بن مقسم قال :مسعر أ ب ر الارازج قاال :مسعار عبادالعجيج بان حمماد النهاونادج يقاول:
مسعاار عباادو باان أنمااد باان حنبااي يقااول مسعاار أب – ئنمااة و عليااه – يقااول :ئأياار ئب العااجة يف النااوم
فقلر :اي ئب ،ما أفضي ما يتقرب املتقرباون باه إلياك؟ فقاال :ب الماي اي أنماد ،فقلار :اي ئب بفهام أم
ب ه فهم؟ فقال :بفهم وب ه فهم .وذكرنا ابن ابوزج يف التبصارة غاه مسانده ( ، 269/2وي أجاد مان
تعرض قا رب أو تعديي.
أخرج ااه مس االم يف ص ااحيحه ،كت اااب ال ااذكر وال اادعا والتوب ااة واالس اات فائ ب :فض ااي س اابحان و وحبم ااده
(. 2731
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ي ااون اإلمااام أئاد بقولااه« :مااا أفضااي مااا يتقاارب »...إىل آخااره ،أمااا مااا األفضااي ماان أج

القرآن وسوئه ليتقرب به وأئاد بذلك أن ينص له تعاىل على األفضي منه ليلجمه تقار ماع

علمه وحتققه أبن كالم و تعاىل أفضي ما يتقرب به إال ما خص بوقر أو حال مان كاالم
اآلدميني ،فقال له« :ب المي» أج :ألجم كالمي كله تظفر بثوابه كلاه ،أج :لنظار للانظم،
ومن مث سا ،لإلماام أن يقاول :بفهام وب اه فهام ملاا ناو حمقا عناده مان أن مان القارآن ماا

است ثر و بعلمه وب ه فهم ملا است ثر بعلمه فابواب موزع ملا يصلح له ،وحياث طارق

دليلهم االحتمال ،أن لو كان ال افاك احلال ،وفياه إمياا وإئ ااد إىل ماا قصاد اإلماام مان
ساد الذئيعااة ،ملااا سائي عاان ألفاااظ القارآن ك نااه قيااي لاه أجاار ذلااك كاذلك يف سااوئ القاارآن

وآيه فال تفا ي يف ذلك ،ولو عتبائ النظم واأللفاظ سادا للذئيعاة ،كماا فعلار ذلاك اي
إمام.
ومما ير ح ذلك ما ئوج عن عقبة بن عامر ابه

(1

 -ئ ي و عنهما  -أن ئسول و

 تاال ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ [فصلت  ]41اآلية ،فقاال ئساول و
«:إن م لان ترجعاوا إىل و بياي أحاب إلياه مان اي خارج مناه» يعا القارآن فاافهم
ذل ااك ك ااذلك متا ا مال ،ومل ااا مت م ااا أئدانه وقص اادانه وئقمن اااه ئأي اار س االؤاال لي اايخ الوق اار

واللريقة ومعدن السلوك واحلقيقة سيدج عبد الونااب الياعراين( 2وناو ماا لفظاه سا لر

(1

(2

أخرج ااه احل اااكم يف املس ااتدئك ،كت اااب التفس ااه ب تفس ااه س ااوئة ح اام الس اامدة بس اام و ال اارنمن ال اارحيم
( 3651وقال حديث صحيح اإلسناد وي ارجاه.
عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بان عادج ،بان عمارو بان ئفاعاة ابها صاحاب جلياي ،كاان قاائ عاملاا
لفرائض والفقه ،فصحيح اللسان اعرا كاتبا ،ونو أحاد مان مجاع القارآن ،اهد الفتاوب ،و اهد صافني
مع معاوية ،مث أمره بعد ذلك على مصر ،ما يف خالفة معاوية ئ ي و عنهم أمجعني.
ينظر :االستيعاب ( 100/8واإلصابة (. 21/7
دئئ ال واص على فتاوى سيدج اخلواص لليعراين (. 7
ونو عبد الوناب بن أنمد بان علاي بان أنماد بان علاي بان حمماد بان زوخاا املصارج ،الياافعي ،اليااذيل
الصويف ،يُسامى (القلاب الار ين ولاد مبصار سانة 898ن ا وانتقاي إىل سااقية أب اعرة الايت ينساب إليهاا
وتويف لقانرة سنة 973نا.
ينظر :األعالم (. 180/4
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ساايدج عليااا اخلااواص( - 1ئنمااه و  -نااي يصااح التقاارب إىل و تعاااىل بهااي؟ فقااال:

«ال» فقلاار لااه :فمااا تقولااون  -ئ ااي و عاان م  -يف قااول احل ا تعاااىل لإلمااام أنمااد باان
حنباي  -ئ اي و عنااه  -يف مناماه يف جااواب قولاه :اي ئبغ مباا يتقاارب إلياك املتقربااون؟
قال اي أنمد :ب المي ،فقال :اي ئبغ بفهم وب ه فهم؟ /فإن قوله تعاىل وب ه فهم لانره
أن ابهي يتقرب به إليه تعاىل ،ألن عدم الفهم نو ابهي بعينه ،قال الييخ  -ئ اي و

عناه  -لايس ماراد احلا تعاااىل بقولاه وب اه فهام ماا يتبااادئ إىل األذناان ،وإمناا ماراده باه مااا
يصي إىل قلوب العائفني من علوم القرآن العظيم من طري ال ييف حال نلقهم لقرآن
فإنه يتقرب به إىل و تعاىل باتالوة كالماه ساوا وصالر إلايهم معانياه مان طريا الفهام أو

من طري ال ييف» .انتهى ونو كالم نفيس.

وذكاار ساايدج علااي املرصاافي( 2يف معااىن ذلااك حنااوه فقااال :ماراد احلا بقولاه تعاااىل :بفهاام
طري علما الظانر وبقوله :وب ه فهم طري علما الباطن من أني ال ييف( . 3انتهى

ومسعاار ساايدج عليااا( 4اخلااواص  -ئنمااه و  -يقااول«:ماان الزم اخللااوة

(5

لصاادق فااتح

عليااه ماان العلااوم الدينيااة مااا ياارى بااه أن مجيااع مااا فساار بااه املفساارون و اارحه اليااائحون
(1

(2
(3
(4
(5

علي اخلواص يخ اليعراين ،ولاد سانة 952ناا ،مان علماا الصاوفية ،أخاذ التصاوا عان إبارانيم املبتاويل،
كااان إميااا ال يق ارأ وال ي تااب ،فممااع تلميااذه عباادالوناب اليااعراين مااا كااان يقولااه يف كتاااب مساااه :دئئ
ال ااواص يف فت اااوى س اايدج عل ااي اخل ااواص ،ت ااويف يف الق ااانرة س اانة 949نا اا .ينظ اار :ال واك ااب الس ااائر
( ، 218/2وخالصة األثر (. 416/2
علي بن خليي املرصفي ،نوئ الدين اليافعي ،الصويف ،اختصر كتاب الرسالة للقيهج ،تويف سنة 930نا.
ينظر :ال واكب السائرة أبعيان املائة العا رة (. 270/1
ال ييف من مصادئ التلقي عندنم ،ويقصدون به االطالع على ما وئا احلماب من املعاين ال يبية.
دئئ ال واص (. 8
اخللااوة ماان لااوازم اللري ا عنااد الصااوفية ،وقااد خااالفوا فيهااا ماانهج أنااي الساانة وابماعااة ،بااي يااجدئون العلاام
الياارعي ،ويستنقصااونه يف مقابلااه العلاام الااذج يلؤخااذ ماان اخللااوة كمااا يف قولااه ننااا«:أن مجيااع مااا فساار بااه
املفساارون و اارحه اليااائحون للقاارآن واحلااديث وكتااب اجملتهاادين ومقلااديهم إىل يااوم الاادين ال جيااي عياار
معيائ معىن حرا واحد من حروا القرآن »...إ .
وقم فيها روط كثهة مبسوطة يف كتبهم مان يقرأناا يالحاظ مادى ت ل اي األف اائ املخالفاة لإلساالم فيهاا
مان بوذياة ونندوساية ونصارانية وغهناا .ينظار :الصاامادئ العاماة للتلقاي عناد الصاوفية  -عر اا ونقاادا -
صادق سليم صادق ،ومصادئ التلقي عند الصوية ،لعبدو العنقرج.
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للقاارآن واحلااديث وكتااب اجملتهاادين ومقلااديهم إىل يااوم الاادين ال جيااي عياار معيااائ معااىن
حرا واحد من حروا القرآن العظيم فضال عن ال لمة أو اآلية وأن ذلك كلاه كالنقلاة

من البحر احمليط» .ذلك فضي و يلؤتيه من ييا وو ذو الفضي العظيم ،ناذا وإن كاان
تقدم ما فيه كفاية عما فيه ،ل ن أئدان التربك مبا حيويه ومببديه ومنييه.

ولتعلم أن مجاع ما قدمناه لك وئقمناه من األدلة ونصوص العلماا  ،حمقا للقاولني ولهار

لك به دليي القولني عن سيد ولاد عادانن علياه أفضاي الصاالة والساالم ولهار لاك أيضاا

منه سقوط قول من استدل بقوله العالمة السب ي يف حد القرآن املتعبّد بتالوتاه ،فاعتقاد
أنه برنان ملن قرأ ب ه فهم القارآن ،وإمناا ناو حاال اباناي احلياوان ،فنسا له تباائك وتعااىل

أن مين علينا ألمن واألمان نذا حاصي ما لهر يل وسنح يل علاى أن األفهاام ال تتاجاحم
واحل أح

إلتباع ،إحلاقه فيها بدائع /اإلحسان ملن يجعم مع نذئمته ونيمنتاه أناه أجاي

ق ارا القاارآن منهااا مااا قااال حممااد باان جرياار( 1اللااربج اخااتالا الق ارا فيمااا اختلفااوا كااال

اختالا وليس نذا الذج أئاد النيب  بقولاه«:ناجل القارآن علاى سابعة أحارا»( 2قاال:
وما اختليف فيه ال ارجون فياه عان خاط املصاحيف الاذج ُكتاب علاى حارا واحاد ،وناو
املصحيف العثماين ،ل ن ل ونه جرد عن النقط والي ي احتمي أكثر من حرا.

وقااال م ااي(« : 3أن نااذه القارا ا كلهااا الاايت يقاارؤون الناااس اليااوم وصااحر ئوايتهااا عاان
األئمااة إمنااا نااي حاارا ماان األحاارا الساابعة الاايت نااجل هبااا القاارآن ،ووافا اللفااظ هبااا خااط

(1

(2
(3

ينظر :تفسه اللربج (. 57/1
حممااد باان جرياار باان يجيااد باان كثااه ،أبااو جعفاار اللااربج ،ماان أنااي آمااي طربسااتان ،عاااي مفساار ،ولااد ساانة
224نا ،استوطن ب داد وم ث هبا له عادة مصانفا نفيساة منهاا :جاامع البياان عان أتوياي آج القارآن،
واتئيخ األمم تويف سنة 310نا يف وال ئنمه و تعاىل ،البداية والنهاية ( 145/11وطبقا املفسرين
للداوودج (. 110/2
أخرجااه البخااائج يف صااحيحه ،كتاااب فضااائي القاارآن ،ب ماان ي ياار أبسااا أن يقااول سااوئة البقاارة (5041
(. 194/6
اإل نة عن معاين القرا ا (. 32
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مصحيف عثمان الذج أمجع الصحابة ومن بعدنم عليه ،وقذا ترك ما سوانا من األحرا

السبعة«» .انتهى

وقال يخ احلديث(« : 1اختليف يف املراد بقوله على سبعة أحرا علاى حناو أئبعاني قاوال،
وأقرهبا قوالن :أن املراد سبع ل ا وعليه أبو عبيد وثعلاب واألزنارج وآخارون وصاححه

ابن علية والبيهقي.

والثاين أن املراد سبعة أوجه من املعاين املتفقة ،أللفاظ خمتلفة ،حنو :أقباي ،وتعاال ،ونلام،
وعمي ،وأسرع ،وعليه سفيان بن عييناة وابان وناب وخالئا ونسابه ابان عباد الارب ألكثار

العلم ااا »( 2واملخت ااائ :أن ن ااذا احل ااديث م اان امليا ا ي ال ااذج ال ي اادئى معن اااه ،كمتي ااابه
القرآن ،وعليه ابان ساعدون( 3النحاوج ،وقاال يف الفاتح( 4قاال أباو اامة(« : 5لان قاوم

أن القرا ا السبع املوجودة اآلن ني اليت أئياد يف احلاديث ،وناو خاالا إمجااع أناي
العلم قاطبة وإمنا يظن ذلك بعض أني ابهي».

وقال م ي بن أب طالب(« : 6من لن أن قرا ة نلؤال القرا كعاصم وانفاع ناي األحارا
السبعة اليت يف احلديث فقد غلط غللا عظيما».

أقااول وقااد قااال هبااذا ال لاط مجااع مماان يااجعم أنااه وأنااه وعلااى كااي حااال فاااألوىل عناادج /أن

يفسر الوائد لاوائد ،وناو ماا يف اللارباين( 7مان حاديث عمار بان أب سالمة املخجوماي -

ئ ااي و عنهمااا  -أن الناايب  قااال الباان مسااعود  -ئ ااي و عنااه « : -أن ال تااب
(1
(2
(3

(4
(5
(6
(7

نذا قول السيوطي يف اإلتقان (. 169/1
ينظر :اإلتقان (. 167/1
ابن سعدون :نو حي بن سعدون بن متام األزدج القرطيب ،أبو ب ار ،املقار  ،النحاوج ،ايخ املوصاي ،ولاد
سنة 486نا بقرطبة ،ويلقب بصائن الدين ،كان عاملا لعربية والقرا ا  ،تويف سنة 567نا .ينظر :إنباه
الرواة ( ، 43/4وسه أعالم النب (. 243/15
فتح البائج رب صحيح البخائج (. 30/9
ينظر :احملرئ الوجيج يف علوم تتعل ل تاب العجيج (. 146
اإل نة عن معاين القرا ا (. 36
أخرجه اللرباين يف املعمم ال به ( 26/9ئقم  8296وصححه األلباين يف سلسلة األحادياث الصاحيحة
( 133/2ئقم (. 587
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كانر تنجل من السما من ب واحد وأن القارآن ناجل مان سابعة أباواب أحارا ،حاالل

حي حاللاه ،وحارم حراماه،
وحرام ،وحم م ومتيابه ،و رب أمثال ،وأمر وهني ،وزاجر ،ف ّ

وأعمي مبح مه ،وقيف علاى متيااهبه ،واعتارب أمثالاه فاإن كاال مان عناد و ،وماا ياذكر إال
أولوا األلباب.

أقول أنه قادئ احلاروا سابعا ،فلماا سابَّب عنهاا قولاه« :ف حاي حاللاه» إ جعلهاا مخساا،
ف سقط األمار والنهاي ،أج :لادخوقا يف احلارام واحلاالل وذلاك موافا ملاا ئوى البيهقاي

(1

عان أب نريارة  -ئ اي و عناه  -بلفاظ« :ناجل القارآن علاى مخساة أوجاه :حاالل وحارام
وحم اام ومتيااابه وأمثااال نااذا وقااد ذنااب بعااض املت ا خرين إىل االقتصااائ علااى الق ارا ا

السبع ح جعلها عاماة النااس كاالفرض احملتاوم ،حا إذا مساع ماا االفهاا :خلا  ،أو َّ
كفار
أج القرا ة املنسوبة إىل األئماة السابع ل ان لاتعلم أهنام حادوا القارآن أبناه كاي كاالم وافا
وجها من أوجه النحو ،وواف الرسم ،ولو احتماال ،وصح سنده ويف نذا احلد نظر.

ألن موافقااة الرساام والعربيااة ي يقااي أحااد أبهنااا جااج للحااد ،بااي ماانهم ماان قااال أهنااا الزمااة
للتواتر ،فال حاجة إىل ذكرنا ونم احملققاون ومانهم مان قاال ناي اروط ال باد مان ذكرناا

وأيضا ،فإن الوصيف األعظم يف ثبو القرآن :تواتر سنده ال صحة سنده.

«علااى أن القارا ة ساانة متبعااة يلااجم قبوقااا واملصااه إليهااا؛ ألن العلاام علااى األثباار يف األثاار
واألصح يف النقي والرواية إذا ثبتر عنهم ال يردنا قيااس عربياة ،وال فياو ل اة( 2والاذج

صاارب بااه مجاعااا ال حيصااون كااابن عبااد الاارب ،واباان عليااة ،واباان تيميااة

(1
(2
(3

(3

والتونسااي يف

أخرجه البيهقي يف عب اإلميان ( 2095( 548/3و عفه األلباين يف مي اة املصابيح (. 64/1
ينظر :اإلتقان (. 259/1
ابان تيمياة :أنماد بان عباد احللايم بان عباد الساالم بان تيمياة احلاراين الدمياقي ايخ اإلساالم ،ولاد يف حاران
وانتقااي مااع أبيااه إىل دمي ا فنبااغ وا ااتهر ،كااان آيااة يف التفسااه والعقائااد واألصااول .تااويف بقلعااة دمي ا
معتقال سنة .من مصنفاته منهاج السنة ،السياسة اليرعية وال ثه من ال تب والرسائي.
ينظر :البداية والنهاية ( ، 135/14والدئئ ال امنة (. 168/1
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تفسا ا ا ا ا ا ااهه ،والنا ا ا ا ا ا ااووج ،والسا ا ا ا ا ا ااب ي ،واإلسا ا ا ا ا ا اانوج ،واألذئعا ا ا ا ا ا ااي(/ 1والجئكيا ا ا ا ا ا ااي،

والدمهج( ، 2والييخ ابن احلاجب ،والعالمة خليي( ، 3وابن عرفة(. 4

وقال به ابمهوئ من األئمة األئبعة ،وال جايل( ، 5وصدئ اليريعة ،والييخ موف الادين

(6

املقدسااي ،واباان مفلااح( ، 7واللااويف( ، 8ناالؤال الثالثااة ماان احلنابلااة :أن القاارآن مااا نقااي
لتواتر بني دفيت املصحيف ،فاالتواتر عنادنم جاج مان احلاد فاال يتصاوئ مانياة القارآن إال

به وحينئذ فال بد من حصول التواتر عند أئمة املذانب األئبعة ،وال ت في عن أن ما كان
(1

(2

(3

(4
(5

(6

(7

(8

األذئعااي :أنمااد باان نماادان باان عبااد الواحااد باان عبااد ال ا األذئعااي فقيااه ااافعي ماان تالميااذ الااذنيب ولااد
ذئعااا ليااام وتااوىل قضااا حلااب ،ماان ملؤلفاتااه عنيااة احملتاااج يف اارب املنهاااج ،وقااو احملتاااج وغهنااا،
تويف سنة 773نا.
ينظر :معمم امللؤلفني ( 210/1والبدئ اللالع (. 35/1
حممد بان موساى بان عيساى بان علاي ال ماال ،أباو البقاا الادمهج فقياه اافعي ،مفسارأديب مان مصانفاته:
النمم الوناج رب منهاج اللالبني وحياة احليوان ال ربى وغهنا.
ينظر :ذئا الذنب ( 118/9والضو الالمع (. 59/10
خليي بن إسحاق بن موساى ايا الادين ابنادج فقياه ماال ي حمقا  ،كاان يلابس زج ابناد ،ويل اإلفتاا يف
القانرة على مذنب مالك من ملؤلفاته املختصر وغهه ،جاوئ مب ة وتويف للاعون سنة 776نا.
ينظر :الديباج املذنب ( ، 115والدئئ ال امنة (. 207/2
نااو حممااد باان حممااد باان عرفااة الااوئغمي ،إمااام تااونس وعاملهااا ومفتيهااا ماان كبااائ فقهااا املال يااة ماان ملؤلفاتااه
املبسوط ،واحلدود ،وغهنا تويف سنة 803نا .ينظر :الديباج املذنب ( ، 337ونيي االبتهاج (. 463
ال جايل :نو حممد بن حممد بن حممد أبو حامد ال اجايل ،كاان أباوه غاجاال فنساب إلياه أو نسابة إىل قرياة غجالاة
لتخفييف ،من خوائزم ،فقيه اافعي أصاويل مات لم ،متصاوا ،مان ملؤلفاتاه :إحياا علاوم الادين ،هتافار
الفالس اافة وغ ااهه ،ت ااويف س اانة 505نا اا .ينظ اار :طبق ااا الي ااافعية ال ااربى للس ااب ي ( ، 87/4وال ااوايف
لوفيا (. 277/1
عبد و بن أنمد بن حممد بن قدامة من أني مجاعيي من قرى انبلاس فقياه حنبلاي بفلسالني خارج ماع عماه
ص ها واس تقر بدمي و ائك مع صالب الدين يف حمائبة الصليبيني من مصنفاته :امل  ،وال ايف واملقنع
وغهنا تويف سنة 620نا .ينظر :ذيي طبقا احلنابلة البن ئجب (. 133
حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج املقدسي مث الصاحلي ،يس الدين أبو عبدو يخ احلنابلة يف عصره ،لاه
كتاااب الفااروع ،وحا ااية علااى املقنااع ،تااويف ساانة 763ن اا .ينظاار :املقصااد األئ ااد ( ، 517/2والاادئئ
ال امنة (. 14/6
سااليمان باان عبااد القااوج باان عبااد ال اارمي جناام الاادين اللااويف احلنبلااي فقيهااا اايعيا اااعرا أديبااا ماان مصاانفاته
خمتصر الرو ة يف أصول الفقه ،رب األئبعني النووية وغهنا ،تويف سنة 710نا.
ينظر :ب ية الوعاة (. 599/1
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من قبيي األدا كاملد واإلمالة وحتقي اقمجة فإنه متواتر؛ ألنه يلاجم مان تاواتر اللفاظ تاواتر

نيئتااه خالفااا الباان احلاجااب يف قولااه :إمنااا التااواتر جااونر اللفااظ قااال اباان ابااجئج( 1قال
اتليف

(2

له يف ذلك.

وأمااا الق ارا ف ا مجعوا يف أول ال ااجمن علااى ذلااك ،وك ااذلك يف آخااره ،وي ااااليف م اانهم إال

البعض ك ب حممد م ي(. 3

وقااال بعضااهم :كااي( 4ق ارا ة تااواتر نقلهااا ،ووافقاار العربيااة مللقااا ،وئساام املصااحيف ولااو

تقديرا ،فهاي مان األحارا السابعة ،وماا ي جيتماع فياه فيااذ ،وإذا تاواتر القارا ا علام
كوهنا من األحرا السبعة.

وق ااال أب ااو القاس اام الص اافراوج( 5يف هناي ااة اإلع ااالن« :اعل اام أن ن ااذه األح اارا الس اابعة
والق ارا ا امليااهوئة نقلاار تااواترا ونااي الاايت مجعهااا عثمااان يف املصاااحيف وبعااث هبااا إىل
األمصااائ وأسااقط مااا ي يقااع االتفاااق علااى نقلااه وي ينقااي تااواترا ،وكااان ذلااك نمجاااع ماان

الصحابة.

مث قااال :فهااذه أصااول وقواعااد تسااتقي لربنااان علااى إثبااا الق ارا ا الساابع واالعتماااد

عليها واألخذ هبا وطرب ما سوانا.

نذا ،وأمجاع األصاوليون ،والفقهاا  ،والقارا  ،وغاهنم علاى القلاع أبن اليااذ لايس بقارآن
لعدم صدق حد القرآن عليه و رطه ،ونو التواتر ،صارب باذلك ال اجايل ،وابان احلاجاب،
( 1ابن ابجئج :يس الادين حمماد بان حمماد بان علاي بان يوسايف ،أباو اخلاه ابان اباجئج الدمياقي ،الياافعي،
اايخ اإلق ارا يف زمانااه ،كااان إمامااا يف الق ارا ا  ،حافظااا للحااديث ،تااويف ساانة 883ن اا .ينظاار :ديااوان
اإلسالم (. 113/2
( 2غه وا حة يف املخلوط.
( 3من قوله على أن القرا ة سنة متبعة ص  82نقي من رب طيبة النير ص ( 121-118/1بتصرا.
( 4قاله برنان الدين ابعربج يف رب الياطبية نقال عن رب طيبة النير (. 121/1
( 5ونااو :عبااد الاارنمن باان عبااد جمليااد باان إمساعيااي باان عثمااان باان يوساايف باان حسااني باان حفااص أبااو القاساام
الصاافراوج نساابة إىل وادج الصاافرا حلماااز مث اإلس ا ندئج ،مقاار  ،فقيااه مااال ي ،لااه كتاااب اإلعااالن
وغهه ،تويف سنة 636نا.
ينظر :غاية النهاية (. 373/1
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والقا ي عضاد الادين( ، 1والناووج وغاهنم ،وكاذلك الساخاوج(/ 2إذا تقارئ ناذا فااعلم
أن الياااذ عنااد ابمهااوئ :مااا لاايس مبتااواتر ،وعنااد م ااي وماان وافقااه :مااا واف ا الرساام أو

العربية ونقي عن ثقة أو وافقهما ونقي ب ه ثقة أو بثقة ل ن ي جيتهد(. 3

نذا والذج صرب به العالمة النووج( 4يف فتاويه وغهنا ،ونو الذج اختائه الييخ ساراج

الدين البلقي

(5

وولده( 6جالل الدين ،وعليه أكثر اليافعية ،ونو الذج أف به علماا

العص اار م اان احلنفي ااة ون ااو ل ااانر ك ااالم اب اان علي ااة( 7والق اارطيب( 8فإهنم ااا ق اااال«:ومض اار

األعصائ واألمصائ على قرا ة السبعة ،وهبا يصلى ألهنا ثبتر إلمجاع.
وأما اذ القرا ة فال يصلي به وذلك ألنه ي جيمع الناس عليه».

وقال اإلمام أبو امة(«: 9واعلم أن القرا ا الصحيحة املعتاربة اجملماع عليهاا قاد انتهار
إىل القارا ا الساابع ،وا ااتهر نقلهااا عاانهم ،كمااا ا ااتهر يف كااي علاام ماان احلااديث والفقااه
وعول فيها عليهم».
والعربية أئمة اقتدى هبم ّ
(1
(2

(3
(4
(5

(6

(7
(8
(9

عضد الدين ،عبدالرنمن بن أنمد بن عبدال فائ ،أباو الفضاي عضاد الادين األجياي ،عااي ألصاول والعربياة،
من أني أيج بفائس ،تويف سنة 756نا .ينظر:
الساخاوج :حمماد بان عبادالرنمن باان حمماد بان أب ب ار بان عثمااان الساخاوج ،نسابة إىل ساخا ياال مصاار،
اليااافعي ،ولااد يف القااانرة ساانة 831ناا ،عاااي حلااديث والتفسااه ،ماان مصاانفاته :الضااو الالمااع ،وفااتح
امل ياث وغهناا ،تااويف سانة 902ناا .ينظار :نظاام العقياان ( ، 153وال واكااب الساائر ( ، 53/1والباادئ
اللالع (. 184/2
من قوله«:نذا وأمجع األصوليني »...من رب طيبة النير (. 126/1
التبيان يف آداب نملة القرآن (. 97
نااو عماار باان ئسااالن باان نصااه البلقيا  ،أبااو حفااص ،ساراج الاادين عسااقالين األصااي مث انتقااي إىل القااانرة،
فقيااه ،أصااويل ،ااافعي .ماان ملؤلفاتااه (تصااحيح املنهاااج يف الفقااه ،تااويف ساانة 805ن اا .ينظاار :طبقااا
اليافعية البن قا ي هبة ( ، 36/4والضو الالمع (. 85/6
عبد الرنمن بن عمر بن ئسالن بان نصاه البلقيا  ،إماام عااي جمتهاد ،قا اي القضااة يف القاانرة ،تاويف سانة
823نا.
ينظر :طبقا اليافعية البن قا ي هبة (. 87/4
تفسه ابن علية (. 48/1
تفسه القرطيب (. 47/1
املر د الوجيج (. 173
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نذا ،وقال العالمة اتج الدين السب ي( - 1ئنمه و « : -الصحيح :أن اليااذ ماا وئا

العير».

قااال اباان الصااالب(«: 2وماان ننااا أمجااع األصااوليون والفقهااا علااى أنااه ي يتااواتر ااي  ،زاد

القرا أيضا إال من ال يعتد سالفه».
على القرا ا العيرة ،وكذلك أمجع عليه ّ
وقال ابن ابجئج( 3الذج وصي إلينا متواترا أو صحيحا مقلوعا به :قرا ة األئمة العيرة
وئواهتم امليهوئون ،نذا الذج حترئ من أقوال العلما وعليه الناس الياوم لياام والعاراق

ومصر .نذا ويف التحقيا أن الثالثاة متاام العيارة مان املتاواتر وناو خالصاة كاالم الفقهاا

والقرا .
ّ
ومن قال أن القرا ا املتواترة ال حد قا ،إن أئاد يف زماننا ف ه صحيح؛ ألنه ي يوجد
اليوم قارا ة متاواترة وئا العيار ،وإن أئاد يف الصادئ األول فيحتماي ،وعلاى ناذا ماا قاال

األس ااتاذ /أب ااو احلس اان عل ااي ب اان عص اافوئ( 4يف االنت اادا مم ااا لفظ ااه :ق ااال أب ااو ب اار اب اان

األنبائج( : 5مسعر أنمد بن حي
(1
(2
(3
(4

(5
(6

(7

(6

يقول« :كان أحد األئمة( 7يعياب النحاو ويقاول أول

نقال عن رب طيبة النير للنويرج (. 128/1
ذكره يف رب طيبة النير (. 127/1
منمد املقرئني ومر د اللالبني (. 24
نو علي بن حممد بن ملؤمن بان حمماد بان علاي بان أنماد ،العالماة ابان عصافوئ احلضارمي ،األ ابيلي ،حاماي
لوا العربية ألندلس ،ولد سنة 597نا ،وتويف بتونس سنة 663نا .ينظر :فوا الوفيا (، 109/3
والبل ة ( ، 218وب ية الوعاة (. 210/2
حممد بن القاسم بن حممد بن بيائ األنبائج النحوج ،أخذ النحو عان أب العبااس ،ثعلاب ،كاان عاملاا زانادا
وئعا ،تويف سنة 328نا ،ينظر :اتئيخ العلما النحويني ( ، 178وإنباه الرواة (. 201/3
أنمااد باان حي ا باان زيااد الياايباين ،أبااو العباااس الب اادادج امليااهوئ بثعلااب إمااام النحااو يف زمانااه ،ولااد ساانة
200ناا ،وقااد عاصاار إحاادى عياارة خليفااة أوقاام املا مون ،وآخاارنم امل تفااي ،تااويف ساانة 291ناا .ينظاار:
نجنة األلبا ( ، 536/2والبل ة ( ، 86واتئيخ العلما النحويني (. 181
نو القاسم بن خميمرة ،أبو عروة اقمداين نجيي دميا حادث عان عباد و بان عمارو بان العااص وأب ساعيد
اخلدئج تويف 101نا .ينظر :سه أعالم النبال (. 201/5
تتمة القصة :فقرأ يوما إمنا ايى و من عباده العلما «فقيي له :كفر من حيث ي تعلم جتعي و تعاىل
ايى فقال :ال طد دعنر على علم يلؤول ب إىل معرفة نذا أبدا» .ذكرنا الياطيب يف االعصاام ( ، 253و
السنهوئج يف ابامع املفيد يف صناعة التمويد (. 168
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تعلمه

ي وآخره ب ي يجدئج به العاي الناس ،فقرأ يوما إمنا ايى و من عبااده العلماا

فقيي له ما قيي» .انظر بقية كالمه.

أقااول :ولااو وقاايف القائااي لااه علااى مااا قااال العالمااة اباان ابااجئج ،علاام أهنااا ق ارا ة متااواترة
لنسابة لااجمن اإلمااام األعظام؛ ألنااه اتبعااي إن صاح سااندنا إليااه ،وثبتار عنااه أتمااي ،ونااذا

حممااي آخاار لق ارا ة اإلمااام األعظاام أبااو حنيفااة األكاارم ،كمااا أييت ،وملااا ثباار مااا ثباار ماان
القرا ا على سبيي التواتر وما ي يتواتر ي ينقي منه ي من وجه يصح.

اجتمعر األمة على خلر قرا ة الياذ واملنع اليديد من تالوته ح نقاي اإلماام احلاافظ

أبااو عماار باان عبااد الاارب إمجاااع املساالمني علااى أنااه ال جتااوز القارا ة لياااذ ،وأنااه ال يصاالي

خليف من يقرؤوهنا( 1وقال الييخ حمياي الادين الناووج(« : 2ال جتاوز القارا ة يف الصاالة،
وال غهنااا لق ارا ة الياااذة ألهنااا ليساار قاارآان ،فااإن القاارآن ال يثباار إال لتااواتر ،فلااو
خاليف وقرأ لياذة أن ر عليه».

«وقد اتف فقها ب داد على استتابة من قرأ لياذ وقد قال العلما  :من قارأ ليااذ إن
كان جانال به أو بتحرميه عُ ّرا ذلك ،فإن عاد إليه بعد ذلك وكان عاملاا باه ،عُ ّاجدز تعجياجا
بلي ااا إىل أن ينته ااي ع اان ذل ااك ،وجي ااب عل ااى ك ااي م لّاايف ق ااادئ عل ااى اإلن ااائ أن ين اار

عليه»( . 3نذا ويف البحر(« : 4قرأ ابمهوئ بنصب اباللاة وئفاع العلماا وئوج عان عمار
ب اان عب ااد العجي ااج( 5وأب حنيف ااة( 1ع ااس ذل ااك وتلؤول اار ن ااذه القا ارا ة عل ااى أن اخلي ااية
أجي وعظم من خييهُ ونابه.
مستعائة للتعظيم؛ ألن من خيي  /وناب َّ

(1
(2
(3
(4
(5

نقال عن التبيان يف آداب نملة القرآن (. 97
التبيان (. 97
نقال عن رب طيبة النير للنويرج (. 130/1
البحر احمليط (. 31/9
عماار باان عبااد العجيااج باان مااروان باان احل اام باان أب العاااص باان أميااة األمااوج ،اإلمااام العااادل احلااافظ ،اجملتهااد
الجاند ،الرا د ،أمه امللؤمنني ،أمه ،أم عاصم بنر عاصم بان عمار بان اخللااب ئ اي و عناه ،ولاد سانة
63نا ،وتويف سنة 101نا .ينظر :سه أعالم النبال (. 114/5
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وقاد ذكاار نااذه القارا ة الجخمياارج( 2وذكرنااا عان أب حيااوة( : 3أبااو القاساام( 4يوساايف باان
جب ااائة يف كتاب ااه :ال ام ااي»( . 5وق ااال ال وا ااي( 6وق اار برف ااع اس اام و تع اااىل ونص ااب
العلما  ،فت ون اخليية على نذا مبعىن االختيائ كقوله:
آخر الدنر
خيير ب عمي فلم أئ مثلهم*** أبر وأوىف ذمة د

نذا ولنذكر يئا مان األحادياث كماا وقاع الوعاد باه مماا لاه مالئماة ملقاام ،عماال مباا ئواه
أبو نعيم يف احللية ،عن ابان عبااس(« 1مان أدى إىل أمايت حاديثا لتقاام باه سانة أو تاثلم باه

بدعة فهو يف ابنة».

(1

(2
(3
(4

(5

(6

أبو حنيفة ،النعمان بن اثبر التيمي ،ال ويف ،موىل با تايم و بان ثعلباة عااي العاراق ،إلياه ينساب املاذنب
احلنفي ،ولد وني ل وفة ،كان قوج احلمة ،حسن املنل  ،تويف سنة 150ناا .ينظار :اللبقاا ال اربى
( ، 233/7وسه أعالم النبال ( ، 390/6وابوانر املضية (. 26/1
ينظر :ال ياا (. 611/3
ريح بن يجيد ،أبو حيوة احلضرمي ،احلمصي ،صاحب القارا ة اليااذة ،ومقار الياام ،تاويف يف صافر سانة
203نا .ينظر :غاية النهاية يف طبقا القرا ( ، 325/1ومجال القرا ( .
يوسيف بان علاي بان جباائة بان حمماد بان عقياي ،أباو القاسام اقاذيل ،عااي يف القارا ا  ،لاه كتااب ال اماي يف
علا اام الق ا ارا ا  ،وغا ااهه ،تا ااويف سا اانة 465ن ا اا ،ينظا اار :معرفا ااة الق ا ارا ال با ااائ ( ، 239وغايا ااة النهايا ااة
(. 397/2
إىل نناا مان البحاار ( ، 31/9وقاد قاال يف نساابة قارا ة عمار باان عبادالعجيج« :وقاد ئأينااا كتباا يف اليااواذ ،وي
يذكروا نذه القرا ة ،وإمنا ذكرنا الجخميرج وذكرنا عن أب حياوة ،أباو القاسام يوسايف بان جباائة يف كتاباه
ال امي».
وقال ابن ابجئج يف النير (« : 16/1ومثال القسم الثالث مما نقله غه ثقة كثه مما يف كتب اليواذ مماا
غالب إسناده عي يف كقرا ة ابن السميفع وكالقرا ة املنسوبة إىل اإلمام أب حنيفة اليت مجعها أبو الفضي
حممد بن جعفر اخلجاعي ،ونقلها عنه أبو القاسم اقذيل وغهه ،فإهنا ال أصي قا.
قال أبو العال الواسلي :إن اخلجاعي و ع كتا يف احلروا نسبه إىل أب حنيفة ف خذ خط الادائقل
ومجاعااة أن ال تاااب مو ااوع ال أصااي لااه .قلاار :وقااد ئوياار ال تاااب املااذكوئ ومنااه( :إمنااا ايااى و ماان
عباااده العلمااا برفااع اقااا ونصااب اقمااجة ،وقااد ئاج ذلااك علااى أكثاار املفس ارين ونساابها إليااه وت لاايف
توجيهها وإن أ حنيفة لرب منها».
أنمد بان يوسايف بان احلساني ال وا اي موفا الادين أباو العبااس ال ا اي ،وكوا اا قلعاة مان قاالع املوصاي،
فقيااه ،مقاار  ،مفساار ،لااه كتاااب التفسااه ال بااه ،تااويف ساانة 680ناا .ينظاار :ب يااة الللااب (، 1261/3
ومعرفة القرا ال بائ ( ، 368وغاية النهاية (. 151/1
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فم اان ذل ااك :م ااا ئواه الي اايخان( 2ع اان عائي ااة  -ئ ااي و عنه ااا  -أن ئس ااول و 

قال«:املانر لقرآن مع السافرة ال ارام الاربئة ،والاذج يقارؤه وناو علياه ااق لاه أجاران»

وأخارج الادائمي( 3يف مساانده عان ونااب الجماائج قااال«:مان أاته و القاارآن فقاام بااه آان

الليااي وآان النهااائ وعمااي مب اا فيااه ومااا علااى اللاعااة ،بعثااه و يااوم القيامااة مااع الساافرة

واألح ام ،ومن كان عليه حريصا ونو ينفلر منه ونو ال يدعه أويت أجره مرتني».
أقول :واملراد لسفرة :املالئ ة ،واألح ام :األنبيا

(4

وال افى عليك بع ُد ما املراد.

وئوج الديلمي(« : 5ال تقوم السااعة حا يرجاع القارآن مان حياث جاا  ،في اون لاه دوج
حول العرش كدوج النحي يقول الرب جي وعاج فيقاول مناك خرجار وإلياك أعاود أتلاى

فال يعمي ب فعند ذلك يُرفع القرآن».

وأخاارج اباان ماجااة( 6عاان حذيفااة قااال قااال ئسااول و «:ياادئس اإلسااالم كمااا ياادئس
اليااي الثااوب ،ح ا ال ياادئى مااا صاايام وال صااالة وال نس اك وال صاادقة ويساارج علااى
كتاب و يف ليلة فال يبقى منه يف األئض آية».

قااال القاارطيب( 7نااذا إمنااا ي ااون بعااد مااو عيسااى عليااه السااالم /نااذا ولااتعلم أن احلااافظ

اباالل قاال :مناع اليايخ هباا الادين بان ابمياجج( 8مان أصاحابنا إطاالق لفاظ :مناه باادأ
وإليه يعود ،أج القرآن على و تعاىل.
(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7
(8

أخرجا ا ا ااه أبا ا ا ااو نعا ا ا اايم يف احلليا ا ا ااة ( 44/10وقا ا ا ااال األلبا ا ا اااين يف ا ا ا ااعييف ابا ا ا ااامع الصاا ا ا ا ه وزايدتا ا ا ااه
(«: 5372مو وع».
أخرجااه البخااائج يف صااحيحه ،كتاااب تفسااه القاارآن ،عاابس وتااوىل :كلااح وأعاارض ( ، 4937ومساالم يف
صحيحه ،كتاب صالة املسافرين ب فضي املانر لقرآن والذج يتعتع فيه ( 798واللفظ له.
أخرجه الدائمي يف سننه كتاب فضائي القرآن ،ب فضي من قرأ القرآن وييد عليه (. 3412
ينظر :سنن الدائمي (. 212/4
أخرجه الدائمي يف الرد على ابهمية (. 343( 188
أخرجه ابن ماجة يف سننه ،كتاب الفنت ،ب ذناب القرآن والعلام ( 4049وصاححه األلبااين يف صاحيح
ابامع الص ه (. 8077
التذكرة أبحوال املوتى وأموئ اآلخرة (. 1183
علي بن نبة و بن سالمة بن مسلم اللخمي ،هبا الادين ابان ابمياجج ،املقار اخللياب ولاد سانة 559ن ا
وتنقي يف طلب العلم ،انتهر إليه مييخة العلم لدايئ املصرية تويف سنة 649نا.

3941

قال الييخ عج الدين بن عباد الساالم«:ناو كاالم صاحيح؛ ألناه لهار لعبااده علاى ألسانة
أنبيائااه ،وإليااه يعااود أتويلااه أال إىل و تصااه األمااوئ ،قااال وإن تاالؤول ب ااه نااذا فااال يلي ا

ويعجز على ذلك» .انتهى
الل و وإن أئاد أنه انفصي عن ذاته مث يعود إليه فقد أخل ّ

أقول وحديث الديلمي فيه اند ل الم العج.

وئوى أب ااو نع اايم(«: 1ال تنقض ااي ال اادنيا حا ا خت اارج ااياطني م اان البح اار يعلم ااون الن اااس

القرآن».

(2
جهال وقرا فسقة».
وئوى احلاكم « :ي ون يف آخر الجمان عباد ّ

ويف البيهقااي( 3ماان حااديث جمانااد ئفعااه«:إن أ اار مااا أختااوا علااى أماايت ثالثااة :زلااة عاااي،
وجدل مناف

لقرآن ،ودنيا تقلع أعناقهم» .وله أيضا يف السنن ،وألب نعيم يف احللية

(4

عن أب الدئدا «:من أخذ على تعليم القرآن ،قوسا قلاده و م اهناا قوساا مان انئ جهانم
يوم القيامة».

وئوى الل ارباين(« : 5القاارآن ألاايف ألاايف حاارا وساابعة وعياارون ألاايف حاارا ،فماان ق ارأه
صابرا حمتسبا كان له ب ي حرا زوجة من احلوئ العني».
وئوى الدائقل

(6

فقر بعده وال غىن بعده».
مرسال« :القرآن غىن ال د

وئوى ال ااديلمي( 1أيض ااا«:اقا ارأ القا اارآن م ااا هن اااك ،ف ااإن ي ينها ااك فلس اار تق اارؤه» وفيا ااه

أيضا(«: 2أن من رائ الناس ئجال فاجرا ،يقرأ كتاب و ال يرعوج إىل ي منه».

(1
(2
(3
(4
(5
(6

ينظر :العرب يف خرب من غرب ( 263/3والبداية والنهاية (. 212/13
أخرجه أبو نعيم يف اتئيخ أصبهان (. 188/1
أخرجااه احلاااكم يف املسااتدئك ،كتاااب الرقاااق ( 7883ونااو مو ااوع كمااا قااال األلباااين يف ااعييف ابااامع
الص ه وزايدته (. 6440
أخرجه البيهقي يف عب اإلميان ،كتاب الجند وقصر األمي (. 9829
أخرجااه البيهقااي يف الساانن ال ااربى كتاااب اإلجااائة ب ماان كااره أخااذ األجاارة عليااه ( 11685وصااححه
األلباين يف صحيح ابامع الص ه وزايدته ( 5982وأخرجه أبو نعيم يف احللية (. 86/6
أخرج ا ا ا ااه الل ا ا ا اارباين يف األوس ا ا ا ااط ( 6616وق ا ا ا ااال األلب ا ا ا اااين يف ا ا ا ااعييف اب ا ا ا ااامع الصا ا ا ا ا ه وزايدت ا ا ا ااه
(«: 4133مو وع».
أخرجه اللرباين يف ال به ( 738و عفه األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة (. 1558
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وئوى أنمد( 3وغهه«:اقرؤوا القرآن واسا لوا و باه قباي أن أييت قاوم يقارؤون فيسا لون باه
الناس» .أقول :وكثه ما نم ونذا من أعالم نبوته أيضا .

وعاان علااي  -ئ ااي و عنااه  -أنااه قااال« :أال أخااربكم أبفضااي آيااة ماان كتاااب و ،قااال:
حادثنا ئساول و  وتاال ﭽ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ
[الشورى .]30
قااال «:مااا أصاااب م ماان ماارض أو عقوبااة أو بااال /يف الاادنيا فبمااا كساابر أياادي م وو

أكرم أن يث علي م العقوبة»(. 4

وقااال ع رمااة(« : 5مااا ماان ن بااة أصااابر عباادا إال بااذنب ي ي اان و لي فااره لااه إال هبااا أو
دئجة ي ي ن و ليبل ه إاينا إال هبا».

وقال الضحاك« :ما حفظ القرآن أحد مث نسيه إال بذنب قال «:والذج نفسي بيده ما
من خدش وال عود وال عثرة وال اختالج عرق إال بذنب وما يعفو و عنه أكثر»(. 6

وئوى ال ا ا ااديلمي(«: 1احل ا ا ااواميم ديب ا ا اااج وئو ا ا ااة م ا ا اان ئايض ابن ا ا ااة» وئوى اللا ا ا ارباين

(2

وغهه«:اقرؤوا القرآن حلجن فإنه نجل حلجن».

(1
(2
(3
(4
(5

(6

أخرجه القضاعي يف مسانده .ب اقارأ القارآن ماا هنااك ( 741و اعفه األلبااين يف اعييف اباامع الصا ه
وزايدته (. 3089
أخرجه النسائي يف السنن ال ربى ،كتاب ابهاد ،ب من عمي يف سبيي و على قدماه ( 4299و اعفه
األلباين يف عييف ابامع الص ه (. 2159
أخرج ااه أنم ااد يف مس اانده ( ، 19917والرتم ااذج يف س ااننه كت اااب أب ااواب فض ااائي الق اارآن ب (2917
وصححه األلباين يف صحيح ابامع الص ه (. 1169
أخرجه أنمد يف مسنده ( 649وقال عيب األئانؤوط«:إسناده عييف».
أوئده الثعليب يف تفسهه (. 320/8
وع رمة نو :أبو عبد و القر ي موالنم املدين ،الرببرج األصي ،موىل عبد و بن عباس ئ ي و عناه،
حافظ مفسر عالمة ،تويف سنة 104نا.
ينظر :التائيخ ال به ( 49/7وسه أعالم النبال (. 12/5
أخرجااه البيهق ااي يف ااعب اإلمي ااان ،ب يف الص اارب علااى املص ااائب ( 9357و ااعفه األلب اااين يف سلس االة
األحاديث الضعيفة (. 1796( 279/4
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(3
قراؤن ااا» ويف اللا ارباين(«: 4م ااا تص اادق الن اااس
وئوى أنم ااد وغ ااهه«:أكث اار من ااافقي أم اايت َّ

بصادقة أفضاي مان علام يُنيار» وئوى البيهقاي( 5وغاهه مرفوعاا«:ماا أنادى مسالم ألخياه
ندياة أفضااي ماان كلماة ح مااة» وئوى اباان ماجاة( 6موقوفااا ،علااى ابان عماار«:لااو أن أنااي

العلم صانوه وو عوه عند أنله ،سادوا به أني زماهنم».

وئوى اللرباين( 7مرفوعا وغهه« :أن نذا القرآن طرفة بيد و وطرفة أبيدي م ،فتمسا وا
به فإن م لان هتل اوا أو لان تضالوا بعاده أبادا» ولللارباين( 8مرفوعاا«:أحسان النااس قارا ة
من ققرأ

(9

القرآن يتحجن به».

وئوى عباد الاارزاق

(10

مرفوعااا«:ادخاروا لبيااوت م نصاايبا ماان القارآن ،فااإن البياار إذا قاار

فيااه أنااس علااى أنلااه ،وكثاار خااهه ،وكااان سا انه ماالؤم اباان ،وإذا ي يقاارؤوا فيااه ،أوحا

وقي خهه ،وكان س انه كفرة ابن».
على أنله ّ

( 1أخرجااه البيهقااي يف ااعب اإلميااان فصااي يف فضااائي السااوئ واآلاي ( 2243وقااال األلباااين«:مو ااوع»
سلسلة األحاديث الضعيفة (. 3537
( 2أخرجااه اللاارباين يف األوسااط ( 2902وقااال األلباااين يف سلساالة األحاديااث الضااعيفة ( « : 2523ااعييف
جدا».
( 3أخرجاه أنماد يف مسانده ( 6633واللارباين يف ال باه ( 25وصاححه األلبااين يف صاحيح اباامع الصا ه
(. 1203
( 4أخرجه اللرباين يف ال به ( 6964وقال األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة ( : 4435عييف جدا.
( 5أخرجه البيهقي يف عب اإلميان نير العلم وأال مينع أنله ( 1629و عفه األلبااين يف سلسالة األحادياث
الضعيفة (. 4428
( 6أخرجه ابن ماجه يف سننه يف افتتااب ال تااب يف اإلمياان وفضاائي الصاحابة ،ب االنتفااع لعلام والعماي باه
( 257وصححه األلباين يف مي اة املصابيح (. 263
( 7أخرجااه اللاارباين يف ال بااه ( 491والبيهقااي يف ااعب اإلميااان كتاااب تعظاايم القاارآن ( 1792وصااححه
األلباين يف صحيح ابامع الص ه (. 34
( 8أخرجااه اللاارباين يف ال ب ااه عاان اب اان عب اااس ( 10852و ااعفه األلب اااين يف سلس االة األحاديااث الض ااعيفة
(. 1882
( 9غه موجودة يف املخلوط ،وأثبتها من أصي الرواية.
( 10أخرجه املتقي اقندج يف كنج العمال (. 41525
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وئوى الديلمي(«: 1إذا ختم العبد القرآن صلى عليه عند ختماه ساتون ألايف ملاك» وعناه

أيضا(« : 2إذا كان يوم القيامة يقرأ و القرآن ف هنم ي يسمعوه فيحفظه امللؤمنون وينساه
املنافقون».

وئوى ابن عساكر(«: 3اقارؤوا القارآن ،فاإن و ال يعاذب قلباا جعلاه وعاا للقارآن» وئوى

ابان خجميااة( ، 4واللارباين ،وغهمهااا«:إن و قارأ طاه ويااس قبااي أن الا آدم /أبلفااي ساانة،
فلما مسعار املالئ اة القارآن قالار :طاوة ألماة يناجل عليهاا ناذا ،وطاوة ألجاواا حتماي
نذا ،وطوة أللسن تنل هبذا».

ويف اللارباين(«: 5إن و حيااب الصامر عنااد تااالوة القارآن ،وعنااد الجحايف ،وعنااد ابنااازة»

وئوى البيهقاي( 6وغااهه«:إن ناذه القلااوب تصادى كمااا يصاد احلديااد قياي اي ئسااول و
فما جالؤنا قال تالوة القرآن وكثرة ذكر و».
وئوى عان عقبااة باان عاامر ابها

(7

ئ ااي و عنهماا :أن ئسااول و  تااال :ﭽ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ [فصهههلت  ]41اآليهههة ،فق ااال ئس ااول و «:إن اام ل اان
ترجعوا إىل و بيي أحب إليه من ي خرج منه»( 1يع القرآن.
( 1أخرج ا ا ااه املتق ا ا ااي اقن ا ا اادج يف كن ا ا ااج العم ا ا ااال ( 41525وق ا ا ااال األلب ا ا اااين يف ا ا ااعييف اب ا ا ااامع الصا ا ا ا ه
(«: 469مو وع».
( 2أخرجه املتقي اقندج يف كنج العمال (. 2486
( 3أخرجااه اباان عساااكر يف اتئيااخ دمي ا ( 62/7وقااال األلباااين يف سلساالة األحاديااث الضااعيفة (2865
عييف جدا.
( 4أخرجه ابن خجمية يف كتاب التوحيد (. 402/1
واللرباين يف األوسط ( 4876وقال األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة («: 1248من ر».
( 5أخرجه اللرباين يف ال به ( 5130و عفه األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة (. 5728
( 6أخرجه البيهقي يف عب اإلميان كتاب تعظيم القرآن فصي يف إدمان تالوة القارآن ( 1859وقاال األلبااين
يف سلسلة األحاديث الضعيفة («: 6096من ر».
( 7عقبااة باان عااامر باان عاابس أبااو عماار ابها  ،ماان أصااحاب ئسااول و  ،سا ن مصاار وكااان واليااا عليهااا يف
خالفة معاوية بن أب سفيان وتويف هبا سنة 58نا.
ينظر :االستيعاب ( 1073/3وأسد ال ابة (. 51/4

/19أ
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وئوى الب وج( 2بسنده ،عن نيام( 3بن عروة ،عن أبيه( ، 4قال « :تاال ئساول و :
ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ [محمههد  ]24فقااال اااب ماان
اليمن بي على قلوب أقفاقا ح ي ون و يفتحهاا أو يفرجهاا فماا زال اليااب يف نفاس
عمر  -ئ ي و عنه -ح ويل فاستعان به».

وعاان أنااس باان مالااك ،قااال :ئسااول و «:ماان ق ارأ القاارآن يف املصااحيف ي ياار سااو يف

بصره ما عاش»(. 5

(6
سره أن حيباه و وئساوله فليقارأ يف املصاحيف» ويف ئواياة(«: 7مان قارأ يف
ويف ئواية «:من ّ

املصحيف مثانني آية كتب له عدد كي ي يف الدنيا حسنا ».

ويف ئواية(«: 8من أدام النظر يف املصحيفُ ،متّ دع ببصره ما دام يف الدنيا».

(1

(2
(3

(4

(5
(6
(7
(8

أخرجااه الرتمااذج يف سااننه ،أبااواب فضااائي القاارآن ( ، 177/5( 2912و ااعفه األلباااين يف ااعييف ساانن
الرتمذج (. 556( 350
أخرجه الب وج يف تفسهه (. 287/7
نيام بن عروة بن الجبه بن العوام بن خويلد ،أبو املنذئ القر ي األسدج أحد اتبعي املدينة ومن أكابرنم،
ولد سنة إحدى وستني للهمرة وتويف بب داد سنة 146نا.
ينظاار :اللبق ااا ال ااربى الب اان سااعد ( 375/5ومي ااانه علم ااا األمص ااائ ( 130ووفي ااا األعي ااان
(. 80/6
عروة بن الجبه بن العوام بن خويلد أخو عبد و بن الجبه أمه أمسا بنر أب ب ر الصدي ئ ي و عنهم،
وأبوه الجبه بن العوام أحد العيرة امليهود قم بنة ،تويف سنة 93نا.
ينظر :ميانه علما األمصائ ( 105ووفيا األعيان (. 258/3
أخرجه ال اافقي يف حملاا األناوائ وئج الضامآن ملعرفاة ماا وئد يف ثاواب قاائ القارآن ب ماا جاا يف فضاي
القرا ة يف املصحيف والنظر فيه (. 403
أخرجه البيهقي يف عب اإلميان كتاب تعظيم القرآن ،فصاي يف تعلايم القارآن ( 2027وحسانه األلبااين يف
صحيح ابامع الص ه (. 6289
أخرجه ال افقي يف حملا األنوائ ،ب ما جا يف فضي القرا ة يف املصحيف (. 406
أخرجه ابن انني يف (الرتغيب يف فضائي األعمال وثواب ذلك (. 194
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ويف الثعلايب( 1ونقلااه القاارطيب( ، 2عاان الناايب «:أن املعلاام إذا قااال للصاايب :قااي بساام و
الرنمن الرحيم كتب و برا ة للصيب ،وبرا ة للمعلم ،وبرا ة ألبويه من النائ».

وئوى اللارباين( 3يف األوسااط ،قااال ئسااول و «:مااا ماان مولااود يولااد إال ونااو م تااوب
يف تيبيك ئأسه مخس آاي من فاحتة ال تاب».

ويف الرتمذج( 4قال ئسول و «:ما آمن لقرآن مان اساتحي حمائماه» ويف البخاائج

(5

عن حذيفة ئ ي و عنه«:اي معير القرا اساتقيموا فقاد سابقتم /سابقا بعيادا وإن أخاذمت

ميينا وياال لقد للتم الال بعيدا».

وئوى اإلمام( 6بسند ئجاله ثقا عن عبد الارنمن األنصاائج( 7ئ اي و عناه قاال مسعار
ئسااول و  يقااول«:اقاارؤوا القاارآن ،وال ت لااوا فيااه ،وال جتفااوا عنااه ،وال أتكلااوا بااه وال

تست ثروا به» ويف نسخة وال تست ثروا به ك أبو عبيد(. 8

وألب عبيااد يف الفضااائي( 9عاان أب سااعيد اخلاادئج( 10عاان الناايب  قااال«:تعلّمااوا القاارآن

واس لوا و به قبي أن يتعلمه قوم يسا لون به الدنيا فاإن القارآن يتعلماه ثالثاة نفار :ئجاي

يبانى به ،وئجي يست كي به ،وئجي يقرؤه هلل تبائك وتعاىل».
( 1أخرجه الثعليب يف تفسهه (. 91/1
( 2أوئده القرطيب يف تفسهه (. 336/1
( 3أخرجه اللرباين يف األوسط ( 1763قاحل م
( 4أخرجه الرتمذج يف سننه ،أبواب فضاائي القارآن ( ، 2918( 180/5و اعفه األلبااين يف اعييف اباامع
الص ه (. 4975
( 5أخرجا ااه البخا ااائج يف صا ااحيحه كتا اااب االعتصا ااام ل تا اااب والسا اانة ،ب االقتا اادا بسا اانن ئسا ااول و 
(. 7282
( 6أخرجه أنمد يف مسنده ( 15529وصححه األلباين يف صحيح ابامع الص ه (. 1168
( 7عبد الارنمن بان ابي بان عمارو بان يجياد بان مالاك بان الاوس األنصاائج ،صاحاب فقياه ،ناجل نماص ،ينظار:
االستيعاب ( ، 836/2واإلصابة (. 440/4
( 8ينظر :فضائي القرآن ألب عبيد (. 205
( 9فضائي القرآن ألب عبيد (. 206
وأخرجه البيهقي يف عب اإلميان فصي يف ترك قرا ة القرآن يف املساجد واألسواق. 2389( ...
( 10سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة ،أبو سعيد اخلدئج ميهوئ ب نيته ،استص ر يوم أحد و هد ما
بعدنا ،من امل ثرين من ئواية احلديث عن النيب  تويف سنة 74نا.
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أقول :ونذا  -دعلدم  -من أعالم نبوته على أن النفر الثالث قليي ما نم ،واألول والثااين
كثه ما نم ،وئوى إمام األئمة وحافظ السنة يف موط ه( : 1أن عبد و بان عمار  -ئ اي

و عنهما  -م ث على سوئة البقرة مثان سنني يتعلمها أج يتعلم فرائضها وأح امها مع
حفظه قا.

أقااول :وانظاارغ نااي بروايااة مالااك لااذلك كااذلك يلتااجم القااول مبفاااد ذلااك أوال؟ ويف ئوايااة
الرتما ااذج ،واللفا ااظ لا ااه ،وقا ااال :حسا اان ،وئواه النسا ااائي ،وابا اان ماجا ااة ،وابا اان حبا ااان يف

صحيحه( 2عان أب نريارة  -ئ اي و عناه  -قاال« :بعاث ئساول و  بعثاا ،ونام ذو

عدد فاستقرأ كي ئجي منهم يع ما معه من القارآن ،فا تى علاى ئجاي مانهم مان أحادثهم

سنا فقال«:ما معك اي فالن؟» قاال :معاي كاذا وكاذا ،وساوئة البقارة ،فقاال«:أمعاك ساوئة
البقاارة؟» قااال :نعاام«:اذنااب ف ناار أمااهنم» فقااال ئجااي ماان أ ارافهم :وو مااا منع ا أن
أتعلاام البقاارة إال خيااية أن ال أقااوم هبااا ،فقااال ئسااول و «:تعلّمااوا القاارآن واقاارؤوه،

وقوماوا باه ،فاإن مثاي القارآن ملان تعلماه فقارأه وقاام باه ،كمثاي جاراب حمياو مسا ا يفااوب
ئحيه يف كي م ان ،ومثي من تعلمه فهقد ونو يف جوفه كمثي جراب أوكى على مسك».

وئوى مسلم( 3يف صحيحه والرتمذج وقال حسن /غرياب ،عان الناواس بان مسعاان ئ اي
و عنااه قااال مسعاار ئسااول و  يقااول«:ياالؤتى يااوم القيامااة لقاارآن وأنلااه الااذين كااانوا
يعملاون بااه يف الادنيا ،تقدمااه سااوئة البقارة وآل عماران» و اارب قماا ئسااول و  ثالثااة
أمثال ما نسيتهن بعد قال«:أتتيان ك هنما غمامتاان أو طلقاان ساوداوان بينهماا ارق» أج

(1
(2

(3

ينظر :معمم الصحابة للب وج ( 18/3واإلصابة (. 65/3
أخرجه مالك يف املوط  ،كتاب القرآن ب ما جا يف القرآن (. 11
أخرجه الرتمذج يف كتاب أبواب فضائي القرآن ب ما جا يف فضي سوئة البقارة وآياة ال رساي (2876
والنسااائي يف الساانن ال ااربى كتاااب السااه ،ب ماان أوىل إلمااائة ( . 8696( 81/8واباان ماجااة يف
سنن كتاب اإلميان وفضائي الصحابة والعلم ،ب فضي من تعلم القرآن وعلمه (، 217( 78/1وابن
حبان يف صحيحه ( ، 2578( 316/6و عفه األلباين يف عييف ابامع الص ه وزايدته (. 2452
أخرج ااه مس االم يف ص ااحيحه ،كت اااب ص ااالة املس ااافرين وقص اارنا ،ب فض ااي قا ارا ة الق اارآن وس ااوئة البق اارة
( ، 805والرتما ااذج يف سا ااننه أبا ااواب فضاااائي القا اارآن ،ب ما ااا جاااا يف سا ااوئة آل عم ا اران (160/5
(. 2883
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بفاتح اليااني املعممااة وسا ون الارا املهملااة ،بعاادمها قاااا أج :بينهمااا فاارق يضااي  ،ويف

القاااموس( 1أن الياارق :الضااو نفسااه ،فهااو حينئااذ الفااائق بينهمااا ،أو ك هنمااا فرقااان ماان
طه صواا حتاجان عن صاحبهما ويف الرتمذج« :جتادالن عن صاحبهما».
أقااول :أج جيااي فضااي العمااي وثااواب الق ارا ة ملااا أ ااائ إليااه قولااه« :وأنلااه الااذين كااانوا

يعملون به» نذا وال مانع أن جيعي و تعاىل األلفاظ الايت يقرؤناا القاائ صاوئا تعارا هباا

ويُلل عليها اسم القرآن ،على سبيي اجملاز ،أو اال رتاك لداللتها عليه ،وجيعاي و تعااىل
جتساام
لتلاك الصااوئة قاوة النلا وهلل القادئة البال ااة ،علاى أن الصااواب واحلا  :أن املعاااين ّ
وقااا صااوئة حقيقااة عنااد و ودليلااه حااديث الا َّارحم وماان كااان ماان أنااي ال ياايف ي ا اايف

بصوئ املعاين(. 2

وملسلم ،والرتماذج ،والنساائي ،وابان خجمياة ،وابان حباان ،عان أب نريارة( 3ئ اي و عناه
قال :حدث ئسول و  :أناه إذا كاان ياوم القياماة ،وكاي أماة جاثياة فا ول مان يادعو باه
و تعااىل للقضاا ئجاي مجاع القارآن ،وئجاي قتاي يف سابيي و ،وئجاي كثاه املاال ،فيقااول

و تعاىل للقائ أي أعلماك ماا أنجلار فماا عملار فيماا علمار ،قاال كنار أقاوم باه آان

الليي وآان النهائ فيقول و تعاىل له كذبر ،وتقول املالئ ة له كذبر ،ويقول و تعاىل:
بي أئد أن يقال :فالن قائ وقد قيي ذلاك .وذكار البااقي /قاال :مث ارب ئساول و

 على ئكبيت وقال :اي أ نريرة أولئك الثالثة أول خل و تسعر هبم النائ يوم القيامة»
وما أكثر أني نذا الي ن من قرا القرآن.

(1
(2
(3

ينظر :القاموس احمليط للفهزو آ دج ص (. 897
سب احلديث عن ال ييف الصويف.
أخرجااه مساالم يف صااحيحه ،كتاااب اإلمااائة ب ماان قاتااي للااراي والساامعة اسااتح النااائ ( 1905مبعناااه،
والرتمذج يف سننه ،أبواب الجند ،ب ما جا يف أخذ املال ( ، 2382( 591/4والنساائي يف السانن
ال ااربى كت اااب الرق ااائ  ، 11824( 395/10( ،وئواه اب اان خجمي ااة يف ص ااحيحه كت اااب الجك اااة ،ب
الت ل ا اايظ يف الص ا اادقة ما ا ارا ة ومسع ا ااة ( ، 2482( 1188/2واب ا اان حب ا ااان يف ص ا ااحيحه ،كت ا اااب ال ا اارب
واإلحسان ،ب اإلخالص وأعمال السر (. 136/2
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وللييخني( 1وأب داود ،والنسائي ،والدائمي ،عن أب نريرة  -ئ ي و عنه  -أن النيب
 قال«:ليس منا من ي يت ن لقرآن».

وعن عائية( 2ئ ي و عنها بلفظ«:من ي يت ىن لقرآن فليس منا» قال أبو عبيد( 3أن
املراد لت

د الفقر على أناه وئد علاى سابب فعان قابان

(4

أب هنياك قاال :دخلار

عل ااى س ااعد  -ئ ااي و عن ااه  -فرأيت ااه ئث املت اااع ،ئث املث ااال ،فق ااال ق ااال ئس ااول و
«:ليس منا من ي يت ن لقرآن» .قال ومنه احلديث( 5اآلخر«:من قرأ القرآن فرأى أن

أحدا أعلى أفضي مما أعلى فقد عظم ص ها وص ر عظيما».

وئوى عبا ااد الا اارزاق( 6يف جامعا ااه«:زينا ااوا القا اارآن أبصا ااوات م» ولا ااه طري ا ا آخا اار( 7قا ااال
«:زيّنااوا أصااوات م لقاارآن» ل اان الروايااة األوىل ،كروايااة أنمااد ،وأب داود ،والنسااائي،

واباان ماجااة ،والاادائمي ،واباان حبااان ،واحلاااكم ،وصااححه عاان ال اربا  -ئ ااي و عنااه -

(1

(2
(3

(4

(5
(6
(7

أخرجه البخائج يف صحيحه ،كتاب التوحيد ،ب قوله تعاىل(:وأسروا قول م أو إجهروا به ( 7527واللفظ له.
وعنااد مساالم يف صااحيحه ،كتاااب صااالة املسااافرين وقصاارنا ،ب اسااتحباب حتسااني الصااو لقاارآن
بلفظ«:ما أذن و ليي ما أذن لنيب حسن الصو يت ىن لقرآن جيهر به» ، 545/1( 792( .وأباو
داوود يف سااننه كتاااب الصااالة ،ب اسااتحباب الرتتيااي يف القارا ة ( 1469( 74/2وأخرجااه النسااائي
بنفس لفظ مسالم كتااب اإلفتااب ب تناجين القارآن لصاو ( ، 180/2( 1017والادائمي يف ساننه
لقرآن (. 1531( 934/2
كتاب الصالة ،ب الت
أخرجه أبو يعلى يف مسنده – مسند عائية (. 4755
فضائي القرآن (. 210
ولفظه «:الت  :نو االست نا والتعفيف عن مس لة الناس واستئ اقم لقارآن ،وأن ي اون يف نفساه حبملاه
القرآن غنيا وإن كان من املال معدما».
غه موجودة يف األصي وأثبتها من مصدئنا.
ونو عبيد و بن أب هنيك القاسم بن حممد يروج عن سعد بن أب وقاص ويروج عنه ابن أب ملي ة قاال
النساااائي ثقا ااة .ينظ اار :التا ااائيخ ال ب ااه ( 401/5وهتا ااذيب ال م ااال ( 229/16وهتا ااذيب التها ااذيب
(. 58/6
أخرجه البيهقي يف اليعب كتاب تعظيم القرآن ،فصي يف ئفع الصو لقرآن (. 191/4
أخرجااه عبااد الاارزاق يف مصاانفه كتاااب الصااالة ب حساان الصااو ( 4175وصااححه األلباااين يف صااحيح
ابامع الص ه (. 3581/3580
أخرجااه عبااد الاارزاق يف مصاانفه ( 4176وقااال األلباااين يف سلساالة األحاديااث الضااعيفة («: 5326من اار
مقلوب».
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موصوال ،وللبخائج عنه معلقا جمجوما ،فاذكره زاد الادائمي«:الصاو احلسان يجياد القارآن

حسنا»(. 1

أق ااول :وال م ااانع أن يق ااال :ك ااال املعني ااني ص ااحيح ،ف ااإن م اان حس اان ص ااوته لق اارآن ،م ااع
أتمي منصفاغ
االمتثال واألدب زاد صوته القرآن حسنا ،وزاد القرآن صوته حسناّ ،

ويف الرتمااذج( : 2عاان عم اران باان حصااني( - 3ئ ااي و عنااه  -أنااه ماار علااى قااائ يق ارأ
القرآن ،مث يسا ل الناس به فاسرتجع وقال :مسعار ئساول و  يقاول«:مان قارأ القارآن
فيس ل و به فإنه سيمي أقوام يقرؤون القرآن ويس لون به الناس».

وذكر أبو عمر بن عبد الرب( 4يف التمهيد ،واالستذكائ عن عليم ال نادج( ، 5قاال :كنار

مع عبس ال فائج( 6علاى سالح  /فارأى قوماا يتحملاون مان اللااعون ،فقاال :اي طااعون

خااذين إليااك ثااالاث يقوقااا فقااال لااه علاايم :ي تقااول نااذا؟ أي يقااي ئسااول و «:ال يتمااىن
أحاادكم املااو فإنااه عنااد ذلااك انقلاااع عملااه وال ياارد فيسااتعتب» قااال عاابس :أان مسعاار

ئسااول و  يق ااول «:دئوا ملااو س ااتا إماارة الس اافها  ،وكثاارة الي اارط ،وبيااع احل اام،
الرجاي ليُا نايهم
واستخفافا لدم ،وقليعة الرحم ،ونيلؤ يتخذون القرآن ماجامه ،يُا دقادمون ُ
لقرآن ،وإن كان أقلهم فقها».

(1
(2
(3

(4
(5
(6

لقارآن ( 3544وصاححه األلبااين يف صاحيح

أخرجه الدائمي يف سننه كتااب فضاائي القارآن ب الت ا
ابامع الص ه (. 3145
أخرجاه الرتماذج يف ساننه ،أباواب فضاائي القارآن ( 2917( 179/5وحسانه األلبااين يف صاحيح اباامع
الص ه (. 6462
عمر بن حصني بن عبيد بن خليف اخلجاعي ،أبو جنياد أسالم عاام خيارب وغاجا ماع النايب  عادة غاجوا كاان
جماب الدعوة ،بعثه عمر بن اخللاب للبصرة ليفقه الناس تويف سنة 53نا.
ينظر :معرفة الصحابة ألب نعيم ( 2108/4واالستيعاب (. 2108/3
االسا ااتذكائ ( 118/3والتمهيا ااد ( 147/18وأخرجا ااه اإلما ااام أنما ااد يف مسا اانده ( 16040وصا ااححه
األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة (. 673/2
ُعلديم ال ندج ،ال ويف ،يروج عن سلمان الفائسي ئ ي و عنه وئوى عنه يجيد أبو صادق األزدج.
ينظر :ابرب والتعديي البن أب حامت ( 40/7وامللؤتليف واملختليف للدائقل (. 1735/3
عبس ال فائج ويقال عابس ،امي نجل ال وفة وله صحبة ئوى عنه زاذان وعليم ال ندج.
االستيعاب يف معرفة األصحاب ( 1008/3وأسد ال ابة (. 514/3
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نااذا بعااض مااا أئدانه وقصاادانه ،ونسا ل و ماان فضااله تعاااىل أن يتااوالان فاايمن تااواله ،وأن
يبااائك لنااا فيمااا أعلاااه ،فااإن متاااعي حقااه ،و عااي قصااه ،والبضاااعة مججاااة ،والفلنااة ال
تسعيف األمي كي وقر مبا حواه ،وال حول يل وال قوة إال هلل ،ف ح احل الت سي بقول

أب نريرة أحد امل ثرين األكياس« :ذنب الناس وي يب إال النسناس»(. 1

أقاول باي ي يبا إال ماان ال يعارا الرجاي ماان الارأس ولعاي املاراد لنساناس قاوم يتياابهون
لناااس وليسااوا لناااس ،أج املاالؤمنني ال اااملني علااى أن بعضااهم قااال :النسااناس أيجااوج

وم جوج ويف احلاديث«:أن حياا مان عااد عصاوا ئساوقم فمساخهم و نسناساا ل اي ئجاي
منهم يد وئجي من

واحد ينقرون كما ينقر الله ويرعون كما ترعى البهائم»(. 2

وإذا فال لوم وال بدع بتصااعد ناذه األنفااس فيا وى إىل و مان أقاوام أصادقا العالنياة
خوان الباطن ،يف مجيع األنفاس ،فرائد الفوائد مع نظائرنم ليرة والب س ،مان كاي مهااز
ملاااز ميااا بنماايم ،اااتلس بااذلك غايااة االخااتالس ،ومااا ف اار أولئااك يف قولااه «:ونااي

ي ب الناس»(. 3

نااذا وقااد قااال العالمااة :أنمااد زئوق(«: 4ال خااالا أن النميمااة ماان ال بااائر ،وصاااحبها
ممقو عند و ،وعند الناس ،وأكثر النميمة السعاية وني اإلدال لناس للظلمة».

قال بعض األئمة وقد حبث عن فاعلها فلام يوجاد قاط إال ولاد زان وأخاذ مان قولاه تعااىل
ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ قالقلم 11 :اآلية ،أن النمام ال ي ون إال ولد زىن» .انتهى
(1
(2
(3
(4

(5

(5

أخرجه أبو داود يف كتاب الجند (. 283( 253
أخرجه السخاوج يف املقاصد احلسنة ص ( 356وابن األثه يف النهاية يف غريب احلديث (. 50/5
أخرجه ابن ماجاة يف ساننه كتااب الفانت ب كايف اللساان يف الفتناة ( 3973وصاححه األلبااين يف صاحيح
ابامع الص ه (. 5136
رب زئوق على منت الرسالة البن أب زيد القهواين (. 335/2
وناو :أباو العباااس أنماد بان أنمااد بان حممااد بان عيساى الربنسااي الفاساي زئوق نسابة إىل جااده حياث كااان
ازئق العينني ولد سنة 846نا فقيه مال ي صويف تويف سنة 900نا.
ينظر :ديوان اإلسالم ( 372/2واألعالم للجئكلي (. 91/1
انتهى كالم أنمد زئوق وقد ئد نذه املقولة بقوله :أن النمام ال ي ون إال ولد زىن وال يصح.
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ويف البخائج( 1ومسلم«:جتدون ر الناس ذا الوجهني ،أييت نلؤال بوجه ،ونالؤال بوجاه»
ويف ئواية أب داود( 2الليالسي ،مرفوعا«:لو كان الفح

ئجال ل ان ئجي سو ».

وئوى القضاااعي( 3وغااهه مرفوعااا« :ماان أصاااب ماااال ماان هناااوش ،أذنبااه و يف هنااابر(» 4
واملعىن كي ما أصيب من غه حاي وال يادئى ماا وجهاه ،أذنباه و يف مهالاك وناذا آخار

ما أئدانه مع االختصائ واالفتقائ.

وصلى و على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثها.

(1
(2
(3
(4

أخرجه البخائج يف صحيحه كتاب األدب ،ب ماا قياي يف ذج الاوجهني ( 6058ومسالم يف كتااب الارب
والصلة ب ذم ذج الوجهني (. 2526
أخرجه الليالسي يف مسنده ،مسند عائية ئ ي و عنها ( 1598قاحل م .
أخرجه القضااعي يف مسانده ب مان أصااب مااال مان هنااوش ( 441وقاال األلبااين يف سلسالة األحادياث
الضعيفة («: 41ال يصح».
هناوش :من هن احلبة مجع هنواش ونو كي مال أصيب من غه حله.
هنابر :نون أوله مفتوحة وكسر الباا علاى وزن مناابر أج مهالاك وأماوئ مباددة أج مان أخاذ ايئا مان غاه
حله كنهب أذنبه و يف غه حله.
ينظر :التيسه رب ابامع الص ه ( 399/2وفيض القدير (. 65/6
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اخلامتا ا ا ااة

له احلمد يف األوىل واآلخرة
والصالة والسالم على من بعثه ئنمة للعاملني وبعد:
ففي ختام نذا البحاث الاذج انتهيار فياه مان حتقيا ودئاساة كتااب «إزالاة الاران ،وإغاثاة

اللهفان ،عن قول من قال :يثاب القائ مللقا ولو ي يفهام التبياان» لليايخ عباد اباواد
بن إبرانيم اللري  ،أقدم نذه النتائج املستخلصة واليت قرئ فيها امللؤليف ما يلي:

 أن القائ يثاب على قرا ته للقارآن بفهام أو ب اه فهام ،وأن املضااعفة يف األجارملن تدبر وفهم أكثر ممن يقرأ بدون فهم للمعىن مع حصوله للثواب.

 أن مان حفااظ القارآن مث نساايه فقاد اايع خااها كثاها وال يعااد كباهة ،ونقااي ح ايااةاإلمجاااع علااى أن ماان نسااي القاارآن الني ا اله بعلاام واجااب أو مناادوب فهااو غااه
م ثوم.

 وذكر أن نناك تفا ي بني سوئ القرآن وآايتاه ساوا عتباائ كثارة الثاواب ،أو مااتتضمنه من معاين.

 يرى امللؤليف أن األحرا السبعة ني األبواب السبعة اليت نجل منها القرآن حاللوحرام ،وحم م ومتيابه ،وأمثال.
 مث ئجح كون ترتيب السوئ توقيفي إال برا ة واألنفال ،ونقي ح اية اإلمجااع علاىتوقييف ترتيب اآلاي .

 مث اعقبهااا باابعض اآلداب الاايت ينب ااي ملاان أئاد ق ارا ة القاارآن ،ومنهااا :اإلخااالص،واستخدام السواك.

 مث خااتم ال تاااب بااذكر األحاديااث يف مااا وعااد و عااج وجااي قااائ القاارآن ماانالنعيم ،وحذئ من الفس والنفاق.
 -تناول نذا ال تاب مس لة هتم كي قائ ل تااب و عاج وجاي ،وناي :ناي يثااب قاائ

القرآن على القرا ة اجملردة دون فهم ملعىن ما يقرأ ذكر األقوال فيها وفصي ودلي وئجح.

3954

 -ذكر امللؤليف يف كتابه نذا بعض املسائي املتعلقة مبحوئ املو وع.

 أن نذا ال تاب مع ما حظي به من دئاسة وتوثي وتعلي يعد إ اافة مهماة إىل م تباةالتفسه.
وختامااا أس ا ل و اإلخااالص والقبااول ،وصاالى و علااى نبينااا حممااد وعلااى آلااه وصااحبه

وسلم.
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.1

فهرس املصادئ واملراجع

اإل نااة عاان معاااين الق ارا ا  ،م ااي باان أب طالااب القيسااي ،حتقي ا  :عبااد الفتاااب
ليب ،دائ هنضة مصر.

.2

اإلتقااان يف علااوم القاارآن بااالل الاادين عبااد الاارنمن الساايوطي ،حتقي ا حممااد أبااو

.3

أح ام القرآن ،حممد بن عبد و أبو ب ر بن العرب املال ي ،دائ ال تاب العلمياة،

.4

أخالق القرآن ،اآلجرج ،حتقيا  :حمماد عمارو عباد اللليايف ،دائ ال تاب العلمياة،

.5

األذك ااائ ،حيا ا ب اان اارا الن ااووج ،حتقيا ا  :عب ااد الق ااادئ األئانؤوط ،دائ الف اار،

.6
.7

الفضي إبرانيم ،اقيئة املصرية العامة لل تاب1394 ،نا .
بهو .

بهو  ،ط1424 ،3نا.
بهو 1414 ،نا.

األذك ااائ ،حيا ا ب اان اارا الن ااووج ،حتقيا ا  :عب ااد الق ااادئ األئانؤوط ،دائ الف اار

لللباعة والنير ،بهو 1414 ،نا 1994 -م.

االستذكائ ،أبو عمر يوسايف بان عباد و بان عباد الارب النمارج ،حتقيا  :سااي حمماد
علا وحممد معوض ،دائ ال تب العلمية ،بهو  ،ط1421 ،1نا.

.8

االستيعاب يف معرفة األصحاب ،يوسيف بن عبد و بن عباد الارب النمارج ،حتقيا :

.9

إسااعاا ذوج الااوطر ،اارب نظاام الاادئئ يف علاام األثاار ،اارب األلفيااة الساايوطي يف

علي البماوج ،دائ ابيي ،بهو  ،ط1412 ،1نا.

علم احلديث ،حممد بن علي األثيوب ،م تبة ال ار األثرياة ،املديناة املناوئة ،ط،1

1414نا.
 .10اإلصابة يف متييج الصحابة ،أنمد بن علي بن حمر العساقالين ،حتقيا  :عاادل عباد
املوجود ،وعلي معوض ،دائ ال تب العلمية ،بهو  ،ط1415 ،1نا.

 .11األعالم ،خله الدين بن حممود الجئكلي ،دائ العلم للماليني ،ط2002 ،15م.

 .12اقتفا األثر بعد ذناب أني األثر ،ألب ساي العيا ي : ،نفيساة الاذنيب ،جامعاة
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حممد اخلامس ،امل رب1996 ،م.

 .13إكماال اإلكماال ،حممااد بان عبااد ال ا باان نقلاة احلنبلااي ،حتقيا  :عبااد القياوم عبااد
ئب النيب ،جامعة أم القرى ،م ة امل رمة ،ط1410 ،1نا.
 .14ألفية السيوطي يف علم احلاديث ،جاالل الادين عباد الارنمن السايوطي ،ارب أنماد
اكر.

 .15االنتصااائ للقاارآن ،حممااد باان الليااب باان حممااد ،أبااو ب اار الباااقالين ،حتقي ا  :حممااد
عصام القضاة ،دائ الفتح ،بهو  ،ط1422 ،1نا.

 .16حبر العلوم ،أبو الليث نصر بن حممد السمرقندج.

 .17البحر احمليط يف التفسه ،أبو حيان حمماد بان يوسايف بان حياان األندلساي ،حتقيا :
صدقي مجيي ،دائ الف ر ،بهو 1420 ،نا.
 .18البداية والنهاية ،أبو الفدا إمساعيي بن عمر بن كثه القر اي ،حتقيا  :عباد و بان
عبد احملسن الرتكي ،دائ نمر ،ط1418 ،1نا.

 .19البدئ اللالع مبحاسن من بعد القرن السابع ،حممد بن علي اليوكاين ،دائ املعرفة،
بهو .

 .20الربنااان يف علااوم الق اارآن ،الجئكيااي : ،حممااد أب ااو الفضااي ،دائ إحيااا ال ت ااب
العلمية ،بهو  ،ط1376 ،1نا.

 .21ب يااة امللااتمس يف اتئيااخ ئجااال أنااي األناادلس ،أنمااد باان حيا الضاايب ،دائ ال تاااب
العرب ،القانرة1967 ،م.

 .22ب يااة الوعاااة يف طبقااا الل ااويني والنحاااة ،جااالل الاادين عبااد الاارنمن الساايوطي،
حتقي  :حممد إبرانيم ،امل تبة العصرية ،لبنان.
 .23اتئيخ أصبهان ،أبو نعيم أنمد بن عبد و األصبهاين ،حتقي  :سيد كسروج حسن،
دائ ال تب العلمية ،بهو  ،ط1410 ،1نا1990 ،م.

 .24التااائيخ ال بااه ،حممااد باان إمساعيااي باان إبارانيم البخااائج ،دائاارة املعااائا العثمانيااة،
اقند ،تصحيح حممود خليي.
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 .25اتئيااخ دميا  ،علااي باان احلساان باان نبااة و املعااروا باان عساااكر ،حتقيا  :عماارو
العمرج ،دائ الف ر1415 ،نا.

 .26اتئيخ عمائب اآلاثئ يف الرتاجم واألخبائ ،عبد الرنمن بن حسن ابربيت.
 .27التبيان يف آداب نملة القرآن ،حي بن ارا الناووج : ،جمادج السايد إبارانيم،
م تبة القرآن ،القانرة.

 .28حتفة األحوذج بيرب جامع الرتماذج ،حمماد عباد الارنمن املباائكفوئج ،دائ ال تاب
العلمية ،بهو .

 .29حتفااة احملتاااج يف اارب املنهاااج ،أنمااد باان حممااد باان حماار اقيثمااي ،امل تبااة التمائيااة
ال ربى مبصر1357 ،نا1983 ،م.

 .30التذكائ يف أفضي األذكائ ،أبو عبد و حمماد بان أنماد القارطيب ،م تباة دائ البياان
دمي  ،عناية بيه حممد.

 .31تذكرة احلفاظ ،ياس الادين حمماد بان أنماد الاذنيب ،دائ ال تاب العلمياة ،باهو ،
ط1419 ،1نا.

 .32التذكرة أبحوال املوتى وأموئ اآلخرة ،أبو عبد و حمماد بان أنماد القارطيب ،حتقيا :
الصادق بن حممد بن إبرانيم ،دائ املنهاج ،الرايض ،ط1425 ،1نا.
 .33تفسه القارآن العظايم البان أب حاامت : ،أساعد اللياب ،م تباة ناجائ البااز ،ط،3
1419نا.

 .34تفسااه القاارآن العظاايم ،ألب الفاادا إمساعيااي باان عماار باان كثااه الدمياقي ،حتقي ا :
سامي سالم ،دائ طيبة للنير ،ط1420 ،2نا.

 .35التقاااط الاادئئ ومسااتفاد املااواعظ والعاارب ماان أخبااائ وأعيااان املائااة احلاديااة والثانيااة
عير ،حممد الليب القادئج.

 .36التمهيد ملاا يف املوطا مان املعااين واألساانيد ،أباو عمار يوسايف بان عباد و بان عباد
ال اارب النم اارج ،حتقيا ا  :مص االفى ب اان أنم ااد العل ااوج ،وحمم ااد الب اارج ،وزائة عم ااوم

األوقاا ،امل رب1387 ،نا.
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 .37هتااذيب التهااذيب ،أنمااد باان علااي باان حماار العسااقالين ،دائاارة املعااائا النظاميااة،
اقند ،ط1326 ،1نا.

 .38هتذيب ال مال يف أمسا الرجال ،يوسيف بن عبد الرنمن املجج ،حتقي  :بيائ عواد
معروا ،ملؤسسة الرسالة ،بهو  ،ط1400 ،1نا.

 .39التو يح يف حي غوامض التنقيح ،لصدئ اليريعة عبيد و بن مسعود.
 .40التيسااه اارب ابااامع الص ا ه ،حممااد باان علااي املناااوج ،م تبااة اإلمااام اليااافعي،
الرايض ،ط1408 ،3نا 1988 -م.

 .41ابامع ألح ام القرآن ،ألب عبد و حممد بان أنماد القارطيب : ،أنماد الاربدوين،
دائ ال تب املصرية ،القانرة.

 .42اباارب والتعااديي ،أبااو حممااد عبااد الاارنمن باان أب حااامت ال ارازج ،دائ إحيااا ال ارتاث
العرب ،بهو  ،ط1951 ،1م.

 .43ابوانر املضية يف طبقا احلنفية ،عبد القائ بن حممد احلنفاي ،النا ار :ماه خاناه،
كراتيي.

 .44احل اااوج للفت اااوج ،ج ااالل ال اادين الس اايوطي ،دائ الف اار ،ب ااهو 1424 ،ن ا ا -
2004م.
 .45حقااائ التفسااه ،حممااد باان احلسااني الساالمي ،حتقي ا  :ساايد عم اران ،دائ ال تااب
العلمية ،بهو 1421 ،نا 2001 -م.

 .46حليااة األوليااا وطبقااا األصاافيا  ،أبااو نعاايم ،أنمااد باان عبااد و األصاافهاين ،دائ
ال تاب العرب ،بهو 1409 ،نا.

 .47خالصة األثر يف أعيان القرآن احلادج عير .حممد أمني احمليب.
 .48دئئ ال واص على فتاوى سيدج اخلواص ،اليعراين.

 .49الدئئ ال امنة يف أعيان املائة الثامناة ،أنماد بان علاي بان حمار العساقالين ،حتقيا :
حمم ااد عب ااد املعي ااد ،جمل ااس دائ اارة املع ااائا العثماني ااة ،اقن ااد ،ط1392 ،2ن ا ا -

1972م.
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 .50دالئي النبوة ومعرفة أحوال صاحب اليريعة ،أنمد بن احلساني بان علاي ،أباو ب ار
البيهقي ،دائ ال تب العلمية ،بهو  ،ط1405 ،1نا.

 .51الديباج املذنب يف معرفة أعياان علماا املاذنب ،إبارانيم بان فرحاون ،دائ ال تاب
العلمية ،بهو .

 .52الااديباج املااذنب ،إب ارانيم باان علااي باان حممااد باان فرحااون ،دائ ال تااب العلميااة،
بهو .

 .53ديااوان اإلسااالم ،يااس الاادين حممااد باان عبااد الاارنمن ال ااجج ،حتقيا  :ساايد كسااروج
حسن ،دائ ال تب العلمية ،بهو  ،ط1411 ،1نا.

 .54ديوان اإلسالم ،يس الدين حممد بن عبد الرنمن بن ال جج ،حتقي  :سيد كساروج
حسن ،دائ ال تب العلمية ،بهو  ،ط1411 ،1نا 1990 -م.
 .55ديااوان اليااافعي ،ابهااوئ النفاايس يف ااعر اإلمااام حممااد باان إدئيااس ،إعااداد :حممااد
إبرانيم سليم ،م تبة ابن سينا ،القانرة.

 .56ذيااي طبقااا احلنابلااة ،عبااد الاارنمن باان أنمااد باان ئجااب احلنبلااي ،حتقي ا  :د .عبااد
الرنمن العثيمني ،م تبة العبي ان ،الرايض ،ط1425 ،1نا.

 .57ئد احملتائ على الدئ املختائ ،دائ الف ر بهو  ،ط(1412 ، 2نا.
 .58الرسااالة القي اهية ،عبااد ال اارمي باان نااوازن القيااهج ،حتقي ا  :عبااد احللاايم حممااود
وحممود بن اليرييف ،دائ املعائا ،القانرة.

 .59ئوب البيان ،إمساعيي حقي بن مصلفى االستانبويل ،دائ الف ر ،بهو .

 .60ئو ااة اللااالبني وعماادة املفتااني ،حي ا باان اارا النااووج ،حتقي ا  :زنااه الياااوي ،
امل تب اإلسالمي ،بهو  ،ط1412 ،3نا 1991 -م.
 .61سلسلة األحاديث الصحيحة ،حممد انصر الدين األلباين ،م تباة املعاائا لارايض
ط(1415 ، 1نا.

 .62سلسلة األحاديث الضعيفة واملو وعة وأثرنا السي يف األماة ،حمماد انصار الادين
األلباين ،دائ املعائا ،الرايض ،ط1412 ،1نا 1992 -م.
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 .63سلساالة األحاديااث الضااعيفة ،حممااد انصاار الاادين األلباااين ،دائ املعااائا ،الاارايض،
ط1412 ،1نا 1992 -م.

 .64ساانن اباان ماجااة ،أبااو عبااد و حممااد باان يجيااد (ماجااه القااجوي  ،حتقي ا  :ااعيب
األئانؤوط ،وعادل مر د وغهنم ،دائ الرسالة العاملية ،ط1430 ،1نا.

 .65سنن أب داود ،أبو داود سليمان بن األ عث السمستاين : ،حمماد حمياي الادين
عبد احلميد ،امل تبة العصرية ،بهو .

 .66سنن الرتمذج ،حممد بن عيساى بان ساوئة الرتماذج ،حتقيا  :أنماد ااكر ،مصالفى
الباب احلليب ،ط1395 ،2نا.

 .67ساانن الاادائمي ،أبااو حممااد عبااد و باان عبااد الاارنمن الاادائمي ،حتقيا  :حسااني سااليم
ال ا اادائاين ،دائ امل ا ا ا للني ا اار ،اململ ا ااة العربي ا ااة الس ا ااعودية ،ط1412 ،1ن ا ا ا -
2000م.

 .68السنن ال ربى ،أنمد بن احلسي بن علي اخلرساين أبو ب ر البيهقي ،حتقي  :حممد
عبد القادئ علا ،دائ ال تب العلمية ،بهو  ،ط1424 ،3نا.

 .69ساانن النسااائي ،أنمااد باان ااعيب النسااائي ،حتقي ا  :عبااد الفتاااب أبااو غاادة ،م تااب
امللبوعا اإلسالمية ،ط1406 ،2نا 1986 -م.
 .70سااه أعااالم الناابال  ،حممااد باان أنمااد الااذنيب : ،جمموعااة ماان احملققااني ،ملؤسسااة
الرسالة ،ط1405 ،3نا.

 .71اامرة النااوئ الجكيااة يف طبقااا املال يااة ،حممااد باان حممااد خملااوا : ،عبااد اجمليااد
خيايل ،دائ ال تب العلمية.

 .72ذئا الذنب يف أخبائ من ذنب ،عبد احلاي بان أنماد بان العمااد احلنبلاي: ،
حممود األئانؤوط ،دائ ابن كثه ،دمي  ،ط1406 ،1نا .

 .73رب ابن انجي التنوخي على منت الرسالة البان أب زياد القاهواين قاسام بان عيساى
التنوخي القهواين ،دائ ال تب العلمية ،بهو  ،ط1428 ،1نا 2007 -م.

 .74رب التلويح على التو يح ،سعد الدين التفتازاين ،م تبة صبيح ،مصر.
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 .75رب اليفا ،علي بن حممد أبو احلسن اقروج ،دائ ال تب العلمية ،بهو  ،ط،1
1421نا.

 .76اارب املقدمااة ابجئيااة يف علاام التمويااد ،ألب زكااراي األنصااائج ،ئاجعااه :أبااو احلساان
ال ردج ،وعل عليه :حممد صبا ،،م تبة ال جايل ،دمي  ،ط1412 ،4نا.

 .77اارب تنقاايح الفصااول ،أنمااد باان إدئيااس باان عبااد الاارنمن القارايف ،حتقيا  :طااه عبااد
الاارؤوا سااعد ،ااركة اللباعااة الفنيااة1393 ،ن اا ،م تبااة الر ااد ،الاارايض ،ط،1

1423نا.

 .78رب زئوق على منت الرسالة البن أب زيد القهواين ،اعتىن باه :أنماد املجيادج ،دائ
ال تب العلمية ،ط2006 ،1م.

 .79اارب طيبااة النياار يف الق ارا ا العياار ،حممااد باان حممااد النااويرج ،حتقي ا  :جماادج
سلوم ،دائ ال تب العلمية ،بهو .

 .80رب مي ي الوسيط ،عثمان بن عبد الرنمن املعروا بن الصالب ،حتقيا  :عباد
املنعم خليفة ،دائ كنوز أ بيليا ،السعودية ،ط1432 ،1نا 2011 -م.

 .81عب اإلميان ،أنمد بن احلسني البيهقي ،حتقي  :عبد العلاي حاماد ،م تباة الر اد،
الرايض ،ط1423 ،1نا.
 .82عب اإلميان ،أنمد بن احلسني بن علي البيهقي ،حتقي  :عبد العلي حامد.

 .83صحيح ابان حباان ،حمماد بان حباان ،أباو حاامت السابيت ،حتقيا  :اعيب األئانؤوط،
ملؤسسة الرسالة ،بهو  ،ط1414 ،2نا 1993 -م.

 .84صااحيح اباان خجميااة ،أبااو ب اار حممااد باان إسااحاق باان خجميااة النيسااابوئج ،امل تااب
اإلسالمي ،ط1424 ،3نا.
 .85صحيح البخائج ،ألب عبد و حممد بن إمساعيي البخاائج : ،حمماد زناه انصار
الناصر ،دائ طوق النماة ،ترقيم :حممد فلؤاد عبد الباقي ط1422 ،1نا.

 .86صحيح ابامع الص ه وزايدته ،حممد انصر الدين األلباين ،امل تب اإلسالمي.

 .87صاحيح مساالم ،ألب احلسان مساالم بان احلماااج النيساابوئج : ،حممااد فالؤاد عبااد
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الباقي ،دائ أصي الرتاث العرب ،بهو .

 .88صفة الصفوة ،أبو الفرج ،عبد الرنمن بن علي بن حممد اباوزج ،حتقيا  :أنماد بان
علي ،دائ احلديث ،القانرة1421 ،نا.
.89

ااعييف ابااامع الص ا ه وزايدتااه ،حممااد انصاار الاادين األلباااين ،امل تااب اإلسااالمي،

إ راا زنه الياوي .

 .90الضااو الالمااع ألنااي القاارن التاسااع ،حممااد باان عبااد الاارنمن السااخاوج ،دائ م تبااة
احلياة ،بهو .

 .91طبقا احلفاظ ،جالل الدين عبد الرنمن السيوطي ،دئا ال تاب العلمياة ،باهو ،
ط1403 ،1نا.

 .92طبقااا احلنابلااة ،أبااو احلسااني حممااد باان حممااد ،حتقي ا  :حمم اد حامااد الفقااي ،دائ
املعرفة ،بهو .

 .93طبق ااا الي ااافعية ال ااربى ،اتج ال اادين عب ااد الون اااب الس ااب ي ،حتقيا ا  :حمم ااود
اللناحي ،وعبد الرنمن احللو ،نمر لللباعة والنير ،ط1413 ،2نا.

 .94طبقا اليافعية ،البن قا ي هبة ،أنمد بن حممد اليهيب ،حتقيا  :احلاافظ عباد
العليم خان ،عاي ال تب ،بهو  ،ط1407 ،1نا.
 .95طبقا الفقها اليافعية ،عثمان بان عباد الارنمن املعاروا بان الصاالب ،حتقيا :
حميي الدين علي جنيب ،دائ البيائر اإلسالمية ،بهو  ،ط1992 ،1م.

 .96طبقا الفقها  ،أبو إسحاق إبرانيم اليهازج ،حتقي  :إحساان عبااس ،دائ الرائاد
العرب ،بهو  ،ط1970 ،1م.

 .97طبقا املفسرين ،الداودج.
 .98طبقا املفسارين ،باالل الادين عباد الارنمن السايوطي ،حتقيا  :علاي حمماد عمار،
م تبة ونبة ،القانرة ،ط1396 ،1نا.

 .99العرب يف خرب مان غارب ،ياس الادين حمماد بان أنماد الاذنيب ،حتقيا  :حمماد الساعيد
زغلول ،دائ ال تب العلمية ،بهو .
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 .100عيون األبنا يف طبقاا األطباا  ،حمماد بان القاسام بان أب أصايبعة ،حتقيا  :ناجائ
ئ ا ،دائ م تبة احلياة ،بهو .

 .101فااتح البااائج اارب صااحيح البخااائج ،ألب الفضااي أنمااد باان علااي العسااقالين،
املعا ااروا با اان حما اار ،أخرجا ااه حميا ااي الا اادين اخلليا ااب ،دائ املعرفا ااة ،با ااهو ،

1379نا.

 .102فضائي القرآن ،أبو ب ار جعفار بان حمماد الفارايب ،حتقيا  :يوسايف جربياي م تباة
الر د ،الرايض ،ط1409 ،1نا.

 .103فضااائي القاارآن ،أبااو عبيااد القاساام باان سااالم الب اادادج ،حتقي ا  :مااروان العليااة
وآخرون ،دائ ابن كثه ،دمي  ،ط1415 ،1نا 1995 -م.

 .104فوائد االئحتال ونتائج السفر يف أخبائ القرن احلادج عير ،مصلفى بن فتح و
احلموج : ،عبد و ال ندئج ،ط ،1دائ النوادئ1432 ،نا 2011 -م.

 .105فاايض القاادير اارب ابااامع الص ا ه ،حممااد باان اتج العااائفني باان علااي املناااوج،
امل تبة التمائية ال ربى ،ط1356 ،1نا.

 .106فاايض القاادير اارب ابااامع الص ا ه ،حممااد باان علااي املناااوج ،امل تبااة التمائيااة
ال ربى ،مصر ،ط1356 ،1نا.
 .107قاعاادة جليلااة يف التوسااي والوساايلة ،اايخ اإلسااالم باان تيميااة : ،عبااد القااادئ
األئانؤوط ،إ راا ئ سة إدائة البحوث العلمية واإلفتا  ،ط1420 ،1نا.

 .108القاموس احمليط ،حممد بان يعقاوب الفاهوز آ دج ،حتقيا  :م تاب حتقيا الارتاث
يف ملؤسس ااة الرسا ااالة ،إ ا اراا :حمما ااد نع اايم ،ملؤسسا ااة الرس ااالة ،با ااهو  ،ط،8

1426نا.
 .109قواعااد األح ااام يف مصاااحل األانم ،لعااج الاادين باان عبااد السااالم ،ئاجعااه طااه عبااد
الرؤوا ،م تبة ال ليا األزنرية ،القانرة1414 ،نا.

 .110قااو امل تااذج علااى جااامع الرتمااذج ،جااالل الاادين عبااد الاارنمن الساايوطي: ،
انصر حممد القرييب ،جامعة أم القرى1424 ،نا.
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 .111كتاب التوحيد وإثبا صافا الارب عاج وجاي ،أباو ب ار حمماد بان إساحاق بان
خجمية ،حتقي  :عبد العجيج اليهوان ،م تبة الر د ،الرايض ،ط1414 ،5نا.

 .112ال ياا عن حقائ غاوامض التنجياي ،أباو القاسام حمماود بان عمارو الجخميارج،
دائ ال تاب العرب ،بهو  ،ط1407 ،3نا.

 .113ال ييف والبيان عن تفسه القرآن ،أنمد بن حممد الثعليب ،حتقي  :أب حمماد بان
عا وئ ،دائ إحيا الرتاث العرب ،بهو  ،ط1422 ،1نا.

 .114كنااج العمااال يف ساانن األقااوال واألفعااال ،عااال الاادين علااي باان حسااام الاادين،
املتقااي اقناادج ،حتقيا ا  :ب اارج حياااين ،ص اافوة السااقا ،ملؤسسااة الرس ااالة ،ط،5

1401نا 1981 -م.

 .115لسااان العاارب ،حممااد باان م اارم باان علااي باان منظااوئ ،دائ صااادئ ،بااهو  ،ط،3
1414نا.

 .116ملسا األنوائ وئج الظمآن ملعرفة ما وئد يف ثواب قائ القرآن.
 .117جمموع الفتااوى ،أباو العبااس أنماد بان عباد احللايم بان تيمياةاحلراين ،حتقيا  :عباد
الرنمن بن حممد بن قاسم ،جممع امللك فهد للباعاة املصاحيف اليارييف ،املديناة

النبوية1416 ،نا 1995 -م.
 .118اجملموع رب املهذب ،حي بن را النووج ،ملبعة املنربية.

 .119جمموع فتااوى وئساائي اليايخ حمماد بان صااحل العثيماني ،مجاع وترتياب :فهاد بان
انصر السليمان ،دائ الوطن1413 ،نا.

 .120احملرئ الوجيج يف علوم تتعل

ل تاب العجيج ،أبو حمماد عباد احلا بان غالاب بان

علية األندلسي ،حتقي  :عبد السالم عبد اليايف ،دائ ال تب العلمية ،باهو ،
ط1422 ،1نا.

 .121احمل م واحمليط األعظم ،علي بن إمساعيي بان سايدة املرساي ،حتقيا  :عباد احلمياد
ننداوج ،دائ ال تب العلمية ،بهو  ،ط1421 ،1نا.

 .122املر ااد ال ااوجيج إىل عل ااوم تتعلا ا

ل ت اااب العجي ااج ،عب ااد ال اارنمن ب اان إمساعي ااي
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املقدسا ااي ،املعا ااروا أبب ا ااامة ،حتقي ا ا  :طيا ااائ قا ااوالج ،دائ صا ااادئ ،با ااهو ،

1395نا.

 .123مسائي أب الوليد بن ئ د – ابد أبو الوليد ،حممد بان أنماد بان ئ اد القارطيب،
حتقي  :حممد احلبيب التم اين ،دائ ابيي ،بهو  ،ط1414 ،2نا.

 .124املستدئك على الصحيحني ،أباو عباد و احلااكم حمماد بان عباد و النيساابوئج،
حتقيا ا ا  :مص ا االفى عب ا ااد الق ا ااادئ عل ا ااا ،دائ ال ت ا ااب العلمي ا ااة ،ب ا ااهو  ،ط،1

1411نا1990 ،م.

 .125مسند أب داود الليالسي ،سليمان بن داود ابائود الليالسي ،حتقي  :حممد بن
عبد احملسن الرتكي ،دائ نمر ،مصر ،ط1419 ،1نا.

 .126مسند أب يعلى املوصلي ،أبو يعلى أنمد بن علي املوصلي ،حتقي  :حسني سليم
أسد ،دائ امل مون للرتاث ،دمي  ،ط1404 ،1نا 1984-م.

 .127مسااند أب يعلااى املوصاالي ،ألنمااد باان علااي التميمااي املوصاالي ،حتقي ا  :حسااني
سليم أسد ،دائ امل مون للرتاث ،دمي  ،ط1404 ،1نا.

 .128مسا ااند اإلما ااام أنما ااد با اان حنبا ااي ،أنما ااد با اان حنبا ااي اليا اايباين ،حتقي ا ا  :ا ااعيب
األئانؤوط ،وع ااادل مر ااد ،إ ا اراا :عب ااد و الرتك ااي ،ملؤسس ااة الرس ااالة ،ط،1
1421نا.

 .129مسند اليهاب ،أبو عبد و حممد بن سالمة القضاعي ،حتقي  :نمدج السلفي،
ملؤسسة الرسالة ،بهو  ،ط1407 ،2نا.

 .130ميااانه علمااا األمصااائ وإعااالم الفقهااا األقلااائ ،حممااد باان حبااان ،أبااو حااامت
البسا اايت ،حتقي ا ا  :ما اارزوق إب ا ارانيم ،دائ الوفا ااا لللباعا ااة ،ط1411 ،1نا ا ا -
1991م.

 .131مي اة املصابيح ،حممد بن عبد و اخلليب التربيجج ،حتقي  :حممد انصر الدين
األلباين ،امل تب اإلسالمي ،بهو  ،ط1985 ،3م.

 .132مي اة املصابيح ،حممد بن عبد و اخلليب العمرج ،حتقي  :حممد انصر الادين
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األلباين ،امل تب اإلسالمي ،بهو  ،ط1985 ،3م.

 .133مصانيف ابان أب ايبة ،عبااد و بان حمماد ،أباو ب اار بان أب ايبة ،حتقيا  :كمااال
احلو  ،م تبة الر د ،الرايض ،ط1409 ،1نا.
 .134مصنيف عباد الارزاق الصانعاين ،أباو ب ار عباد الارزاق بان مهاام الصانعاين ،حتقيا :
حبيب الرنمن األعظمي ،امل تب اإلسالمي ،بهو  ،ط1403 ،2نا.

 .135مصا اانيف عبا ااد الا اارزاق الصا اانعاين ،حتقي ا ا  :حبيا ااب الا اارنمن األعظما ااي ،امل تا ااب
اإلسالمي ،بهو  ،ط1403 ،2نا.

 .136معاااي التنجيااي يف تفسااه القاارآن ،أبااو حممااد احلسااي باان مسااعود الب ااوج ،حتقيا :
عبد الرزاق املهدج ،دائ إحيا الرتاث العرب ،بهو  ،ط1420 ،1نا.

 .137املعمام األوساط ،سااليمان بان أنمااد ،أباو القاساام اللارباين ،حتقيا  :طاائق عااوض
و ،وعبد احملسن احلسي  ،دائ احلرمني ،القانرة.

 .138املعمام ال باه ،ألب القاسام ساليمان بان أنمااد اللارباين ،حتقيا  :نمادج بان عبااد
اجمليد السلفي ،م تبة ابن تيمية القانرة ،ط.2

 .139معماام املعاااي اب رافيااة يف السااهة النبويااة ،عااات باان غيااث ال ابالدج ،دائ م ااة
للنير ،م ة امل رمة ،ط1402 ،1نا 1982 -م.
 .140معماام امل االؤلفني ،عماار ئ ااا كحالااة ،م تب ااة املثااىن ،ب ااهو  ،دائ إحيااا الا ارتاث
العرب.

 .141معمم مقاييس الل ة ،أنمد بن فائس القجوي  ،حتقيا  :عباد الساالم ناائون ،دائ
الف ر1399 ،نا.

 .142معرفة الصحابة ،أبو نعيم ،أنمد بن عبد و األصابهاين ،حتقيا  :عاادل العاجازج،
دائ الوطن ،الرايض ،ط1419 ،1نا.

 .143معرفااة الق ارا ال بااائ عل ااى اللبقااا واألعصااائ ،يااس ال اادين حممااد باان أنم ااد
الذنيب ،دائ ال تب العلمية ،ط1417 ،1نا 1997 -م.

 .144معرفااة الق ارا ال بااائ عل ااى اللبقااا واألعصااائ ،يااس ال اادين حممااد باان أنم ااد
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الذنيب ،دائ ال تب العلمية ،ط(1417 1نا.

 .145املفهم ملا أ ي من تلخيص كتاب مسلم ،ألب العباس أنمد بان عمار القارطيب،
 :يوسيف بديوج وآخرون ،دائ ابن كثه ،بهو  ،ط1417 ،1نا.
 .146املقاصااد احلساانة يف بيااان كثااه ماان األحاديااث امليااتهرة علااى األلساانة ،أبااو اخلااه
حممااد باان عبااد الاارنمن السااخاوج ،حتقي ا  :حممااد عثمااان اخلياار ،دائ ال تاااب

العرب ،بهو  ،ط1405 ،1نا.

 .147منم ااد املقا ارئني ومر ااد الل ااالبني ،الب اان اب ااجئج حمم ااد ب اان حمم ااد ،دائ ال ت ااب
العلمية ،ط1420 ،1نا 1999 -م.

 .148منمد املقرئني ومر د اللالبني ،حممد بن حممد بن ابجئج ،دائ ال تب العلمياة،
ط1420 ،1نا 1999 -م.
 .149املنهاج رب صحيح مسلم بن احلماج ،ألب زكاراي حيا بان ارا الناووج ،دائ
إحيا الرتاث العرب ،بهو  ،ط1392 ،2نا.

 .150املنهي الصايف واملستوىف بعد الوايف ،يوسيف بن ت رج ،حتقي  :حمماد أماني ،اقيئاة
املصرية لل تاب.

 .151امللؤتليف واملختليف ،أبو احلسن ،علي بن عمر بن أنمد الدائقل  ،حتقي  :موف
بن عبد و ،دائ ال رب اإلسالمي ،بهو  ،ط1406 ،1نا.

 .152نيار املثاااين ألنااي القاارن احلااادج عياار والثاااين ،حممااد باان الليااب القااادئج: ،
حممد حمي ،وأنمد التوفي  ،م تبة اللالب ،الر ط1402 ،نا 1982 -م.

 .153النير يف القرا ا العير ،البن ابجئج حمماد بان حمماد ،حتقيا  :علاي بان حمماد
الضباع ،امللبعة التمائية ال ربى.
 .154النهاية يف غريب احلديث واألثر ،جمد الدين أبو السعادا املبائك بن حمماد ابان
األثه ابجئج ،حتقي  :طانر الجاوج ،وحمماود اللنااحي ،امل تباة العلمياة ،باهو

1399نا 1979 -م.

 .155نيي االبتهاج بتلريج الديباج ،أنمد

الت روئج ،دائ ال تاب ،طرابلس ،ليبياا،

3968

ط2000 ،2م.

 .156ندية العائفني أمسا امللؤلفني وآاثئ املصنفني ،إلمساعياي بان حمماد الب ادادج ،دائ
إحيا الرتاث العرب ،بهو .
 .157ندي ااة الع ااائفني وأمس ااا امل االؤلفني وآاثئ املص اانفني ،إمساعي ااي
إحيا الرتاث العرب ،بهو  ،ط 1952م.

ااا الب اادادج ،دائ

 .158ال ااوايف لوفي ااا  ،ص ااالب الا اادين الص اافدج : ،أنم ااد األئانؤوط ،دائ إحيا ااا
الرتاث ،بهو .

 .159وفيااا األعيااان وأبنااا أبنااا الجمااان ،ألب العباااس أنمااد باان حممااد باان خل ااان،
حتقي  :إحسان عباس ،دائ صادئ ،بهو 1994 ،م.

 .061اليواقياار الثمينااة يف أعيااان مااذنب عاااي املدينااة ،حممااد البيااه ،لااافر األزناارج،
دائ ال تب ،ط 1324نا ،املالجي العباسية.

